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از دنیا دلم گرفته  

 

 از ادم ها از خیال هایی که خیال ماند

 از روزهایی که به حقیقت نپیوست

 از ارزوهایی که برباد رفت ،از خودم 

 از حماقت های ،احمقانه ام..

 

منی که مرد..از اعتماد هایی که از دست رفت..از   

 

 از منی که بیهوده نفس می کشد..از زیستنی که نمی خواهمش..واز مرگی که میخواهمش

 

 

 

 

 

 را جسمش زودتر چه هر دیبا که بود یا جنازه مانند.  نداشت بدن در یجان گرید شد خانه وارد یوقت

.کرد یم ازاد روح دیق از  

 گوش ادشیفر یصدا یوگاه زد یم ضجه مردم ی زده بهت نگاه مقابل در ی،وقت خانه ریمس یط در

.. بود نمانده شیبرا مرگ جز یا چاره گریود بود گرفته را خود میتصم  کرد یم کر را اسمان  
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. رابرداشت یزیوت بزرگ یوچاقو رساند خانه اشپز به را خود لرزان ییپاها با  

.رفت یم مرگ استقبال به باز اغوش با دیبا  

 

 زمزمه وار یطوط زنان هق وهق رابست شیها چشم. اورد زبان بر لب ریز اورا نام باحسرت بار چند

 ورم یها پلک پشت در او یداشتن ودوست جذاب ی چهره..ببخش رو من... ببخش رو من....کرد

... بست نقش اش کرده  

 

..کند او اغوش حرارت نیگزیجا را خاک سرد اغوش بخواهد که بود سخت چقدر  

 

....دارم دوست یغم هی با یزندگ لیدل تنها.. زد لب.  

 

 سمت رابه ان شدت وبا برد راباال شیها ،دست بدهد ازدست را خود شهامت  بخواهد که نیا از قبل

..اورد جلو خود شکم  

 

.. نبود ازدرد یخبر اما گذشت هیثان چند  

 

...کرد ینم راحس درد هنوز که بود داغ بدنش حتما   

 

 ودران  کرد راباز  اش کرده ورم چشمان ، اش زده خی صورت یبررو  ینفس هرم یگرم حس با 

..دیراد محبوبش مرد ی شده دیسف یها ولب دهیپر رنگ ی افهیق کیتار مهین یفضا  

 

  رهیچ وجودش کل بر وحشت و شد باز حد نیاخر تا اش کرده ورم یها چشم
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..گشت   

 

...امد سراغش به ولرز کشنده درد گردن همان هم باز  

 

 فشرده او دستان در ، چاقو زیت ی لبه.. اورد نییوپا گرفت گون ریق یها چشم ازان را نگاهش عیسر

..زدیم فوران شیها دست از شدت با وخون شردیم  

 

..گرفت را وکارتنر انداخت دست رهاکرد را وچاقو دیکش ینیه زده شوک  

 

 ، که بود نشده کامل اش جمله هنوز.. من.. من.. دینال هق باهق بهار.. شد رها زین او دست از چاقو

..نشست اش گونه بر  شدت وبا رفت باال او سالم دست  

 

 سرد کیسرام یوبررو شد خم شیزانو کند راکنترل خود نتوانست داشت که یضعف تمام با واو

..افتاد اشپزخانه  

 

 

قبل سال پنج  

 

.زد یم قدم خود دراتاق بهار  

 

 خواسته ی همه شهیهم که خانواده ی نازپرورده دختر.زد یم موج یوسرگردان ینگران اش درچهره

.بود شده یعمل شیها  
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.کرد ینم تیحما او از یوکس بود شده رو روبه یزندگ یها یدشوار با بار نیاول یبرا حاال   

 

.رفت یم اماس غم شدت از قلبش  

 

.کرد یرام اش یسع تینها ییتنها به خود دیبا. نبود یا چاره  

 

.شد یم اش خانواده ی خواسته میتسل یراحت نیا به دینبا  

 

 از هم بار نیا پس دهد انجام بود ،توانسته بود کرده اراده که یکار هر حاال تا... داد یقلب قوت خود به

.امدیبرم ان پس  

...کرد یم قبول یراحت نیهم به را شکست دینبا  

.گرفت شیپ در را کتابخانه ریمس یشتریب اعتماد با   

 

.کند دایپ تواند یم کتابخانه رادر پدرش روز وقت نیا در دانست یم  

 

.شد واردکتابخانه پدرش، «داخل ایب» یصدا وبا زد در به کوتاه یا ضربه  

 

 ومشغول بود دهیلم یراحت مبل بر زد یم شیها برچشم مطالعه موقع شهیهم که ینکیع با یطلوع یاقا

.بود کتاب ی مطالعه  

 

.نشاند برلب یلبخند دخترش دنید وبا کرد رابلند سرش  

 

:وگفت گشود هم از را شیها دست   
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چطوره؟ من بهار-  

 

کرد جا او دراغوش را خود بهار  

 

:گفت نبود ناله  به شباهت یب که ییوباصدا   

 

بابا ستین خوب بهارتون-  

 

.دوخت بهار رابه اش موشکافانه ونگاه جاشد جابه مبل در یاندک یطلوع یاقا  

 

. بود یناراض قلبا بود داده قرار یطیشرا نیهمچ رادر او نکهیا واز دانست یم را او یبدحال علت  

 

..خواست ینم بد خود فرزند یبرا یومادر پدر چیوه بود پدر کی او اما  

 

 به را خود او خراب حال علت دانستن وباوجود نشاند دخترش رنگ وشب لخت یبرموها یا بوسه

!زد ندانستن  

 

؟ زمیعز شده یزیچ-  

 

؟؟ یدار کسالت  

بزنم؟؟ زنگ دکتر به  
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  دیکش باال یاندک را شیها شانه بهار

 

 لب بر دل ته از یلبخند گرید که بود ها سال..بود نیاندوهگ قلبا واو نبود نقش کردن یباز به یازین

..بود نبسته نقش شیها  

 

...بود کرده ترک بهانه یب  اورا که بود سپرده یکس یگرو در دل که زمان از درست  

 

!!بابا ستین یجسم من یماریب-  

 

.کنم یم خال احساس دایه،شدیروح  

 

 

...نداشت کار این به زیادی احتیاج هرچند کند ومظلوم ارام را صدایش االمکان حتی داشت سعی   

 

....میشد وغمگین گرفته صدایش لحن ناخوداگاه افتاد می  تحمیلیش ازدواج یاد وقت هر   

 

..پرسید یطلوع اقای  

 

افتاده؟ اتفاقی  دخترم چرا-   

 

کرده؟ اذیتت ؟کسی داری مشکلی  

 

  دوخت او به را مستقیمش نگاه بهار
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!.نیگذاشت احترام هام، وتصمیم  وخواسته من به همیشه شما بابا-  

 

 بزرگترین همیشه شما کردم افتخار پدری همچین به هم وهمیشه هستم ممنون واقعا بابت ازاین من 

 این!  بگیرین تصمیم  برام خودتون خواین می زندگیم اتفاق بزرگترین یتو حاال اما بودین گاهم تکیه

. ست ناعادالنه  

 

 خودخواهی اندکی با بود ومطمن بود شده خسته بهار تکراری های حرف این از که یطلوع اقای 

کرد خواهد خوشبخت را دخترش  

 

کرد صحبت ارام نوازش، حین ودر کرد نوازش را دخترش ابریشم همچون موهای  

 

گیرن می تصمیم والدین که افته می اتفاق زمانی ها ازدواج وبزرگترین بهترین -  

 دادن دخالت بدون بتونه، یا بچه ندرت به وشاید دارن تجربه فرزندشون سر موی اندازه به چون 

!!کنه پیدا رو خودش مناسب زوج احساسش،  

 

... ست پسندونه جوان ازدواج برای من های معیار که دونی می خودت تو البته   

  گفت اشکار وخشمی بغض با دارد نگه را خود جلوی بود، نتوانسته این از بیشتر که بهار 

 

!!!بابا اما-  

!!گیرم نمی تصمیم احساسی هام همجنس مثل که دونید می وشما نیستم بچه من   

... بشم انتخاب اینکه از ومتنفرم دارم انتخاب حق من   
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!! کنم ازدواج دارم دوسش که مردی با خواد می دلم من  

 

.. ندارم ازدواج قصد االن که چند هر  

...دیکن تمومش رو ازدواج بحث کنم می خواهش بابا  

 

 رنگ ییایدر های چشم در را اشک تاللو وچون ستینگر می  دخترش طغیان به لبخند با یطلوع اقای 

   گرفت مهربانی رابا هایش دست نیاورد طاقت اودید

 

 حرف میون که بود این گرفتی یاد رو کردن صحبت که یزمان از تو، تربیت های اولویت تو دخترم-

!!کنی سکوت صحبتش اخر وتا نپری بزرگترت  

 

است بوده ادب مبادی همیشه پدرش که گذشت ذهنش واز خواست عذر بهار   

 

...تره دووم با ازدواج از پس عشق زن، یک برای–   

 

!! نکن فراموش روهرگز این    

 

..ومادرت من مثل ست در  

!!! فامیل این بزرگتر وهر عموهات وزن عمو   

 فامیل های جوان بین واحساسی ناموفق ازدواج چند که بینی می کنی باز خوب رو هات چشم واگر

!!شده مواجه شکست با متاسفانه که داشتیم  
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 دخترش دوست با دایش پسر وهمینطور پسرش دوست با عمویش دختر ازدواج به ظریفی اشاره او 

بود دهیانجام ییجدا به که بود نگذشته دوسال یکی به هردو که بود کرده  

 

گفت محزون یولحن  اندوه با بهار  

 

!! گرفتند می تصمیم ازدواج برای خانواده که بود پیش ی دهه چند برای ها حرف بابااین-   

!!فامیل ناموفق های ازدواج درمورده واما کرده تغیر چیز همه االن  

 

  کرد نخواهم رو اونها اشتباه من که دونید می یهرکس از بهتر شما 

 

!!دهد سوق ذهنش عقب به را خود پیش سال چند حماقت کرد وسعی  

 

!! نبود ان به کردن فکر وقت االن   

 

وگفت اورد لب بر پوزخندی یطلوع اقای  

 

!!وتلگرام ژیتکنولو عصر االن بله -  

 شده گرفته تصمیم این  جدید چه قدیم چه خوب، دختر!، نیست برانگیز بحث اصال هم طالق وامار 

!! نداره بحث برای وجایی  

 

  سترد اش گونه از را چشمش بهاراشک
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 نیخوا می که میبینم حاال ولی!!  هستین روزی وبه روشنفکر مرد شما که کردم می فکر همیشه–

.قربونی  رو دخترتون  

 

 

!!نیگذاشت  دوستتون با جدی یا شوخی برحسب پیش سال چند که کنید وقراری قول یک  

 

!!!  نیست منصفانه این   

 

  نداشت، اورا چشم اشک دیدن طاقت که یطلوع یاقا  

 

اورد برلب را گرمی لبخند همین برای  کند، حل امیز مسالمت را موضوع این کرد می سعی  

 

شهیم عوض نظرت ایبرد دیدن با مطمئنم من دخترم -  

جوونیه دختر هر ارزوی باشه، یجار هاش رگ در پدر اون خون واگر ایه پسربرازنده اون   

 

 وبدون کرد خارج او بغل از را خود وتشویش ناراحتی با ، دید می فایده بی را پدرش با بحث که بهار 

.کرد تند پا اتاقش سمت به کردو ک تر را خانه کتاب ، کوتاه خواهی عذر یه با کردن نگاه  

 

 تغییر میوهایش ملوسش که نداد واهمیت فشرد خود به سفت  کردو بغل را پشمالویش ی گربه

!! کرده  
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 به خواست می  که ان وبدتر. بود شکسته قلبش نداشت اعتماد مردی هیچ وبه نداشت ازدواج قصد او 

 قلبش از جایی.  اونداشت از شناختی وهیچ ندیده اورا هم یکبار حتی که دربیاید مردی همسری

.شد فشرده  

 

 سیامک کرد زمزمه بود شده افزوده شیها اشک برشدت کهیدرحال لب ریز و کرد مشت را دستش 

!! متنفرم ازت  

 

*** 

 

 می ارامش میشد پخش که ارامی موسیقی صدای کرد انتخاب نشستن برای را یودنج خلوت جای بهار

.کرد  

 

 وقت ان به توجه با البته بود خلوت همیشه عکس بر شاپ کافی انداخت خود اطراف به نگاهی دقت با

.نداشت تعجب جای ساعت  

 

. گرفت سمتش را منو امدین خوش  گفتن، وبا رفت سمتش شاپ کافی های کن کار از یکی   

.... شکالتی کیک با قهوه گفت ارام منو به کردن نگاه بهاربدون  

 

 بود شده قفل هم در هایشان دست که، جوان وپسری دختر. شد رویش روبه میز محو نگاهش

سرکش ی پرنده ناخوداگاه نمیشد دور هایشان لب ولبخنداز  

 

.نشاند را سیامک رویش وروبه کرد پرواز گذشته به ذهنش  

 

..رفتی چرا بامنی اخرش تا داری دوستم گفتی که تو شد اینطوری ،چرا کرد زمزمه ازردگی با   
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  طنتیوباش کرد یتبسم شهره دوخت او وبه گرفت سیامک خیالی تصویر از را نگاهش شهره صدای با 

  گفت

 

!!! معروفه تهران های ترافیک که ببخش منو بازخواستی هرگونه از قبل-  

 

.زد پوزخندی  بهار  

 

 

!! ینیهم همیشه تو نریز زبون هم حاال اظهر بعد دو نه البته -  

 

  وگفت انداخت صندلی برروی را کیفش باخنده شهره

!!خوب دختر تایمی ان خیلی تو-  

 

..داد ادامه خنده وبا نیومدن دخترا بقیه هنوز ضمن در    

 

  بودم من که کردن گیر ترافیکی همون تو احتماال -

 

کرد یبهاراخم   

 

!!ارایش میز همون پشت دیگه اره -  

  کرد نازک چشمی پشت شهره  

! ارایش؟ و من -  
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  برد او صورت سمت را اش اشاره انگشت بهار

زد یپوزخند  

 

!!نیستی ارایش اهل تواصال نوچ نوچ-   

 

راداد خود های سفارش هم او ،برای گارسون شدن کینزد با   

 

شد خم او سمت به اندکی شهره   

 

  وپرسید 

 

 نمیشه عسلم من یه با که وصورتت اخم از هرچند کنی متقاعد رو پدرت تونستی ببینم بگو خوب-

!! ای کوچه یه خم اندر همچنان که معلومه خوردش  

 

 دوستش ترین صمیمی برای را وپدرش خود گفتگوی از ومختصری فرستاد رونیراب نفسش  کالفه بهار

داد شرح  

 

... گرفت دستش به را او سرد بهاردست سکوت از وبعد کرد گوش او های حرف به دقت با شهره   

 

.. شناسیم می خوب رو پدرت تو، هم من، هم عزیزم-  
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 منطقی چه ت هرخواسته پشت همیشه که دونی می خودت!! بزنه اب به گدار بی که نیست مردی اون

بوده منطقی غیر وچه  

 

 همه پسر اون که کنم تضمین تونم می وندید داره دلیل حتما مصممه انقدر ازدواج این برای که حاال 

!!کامله چیز  

 

موافقم پدرت با هم من راستش   

 

 خصوص به کنی روهم اشتباه دومین تونی می که دادی نشون سیامک سر اشتباهت کامال انتخاب با تو 

!!داری دوست رو احمق اون هنوزم که  

 

کرد سکوت به مجبور را واو فشرد را دستش شهره که کند اعتراض خواست بهار    

  

!!کردی روفراموش احمق مارموزو ی پسره اون ، وتاهل ازدواج این گرفتن سر با شاید-  

 

داد ادامه او نگاه به توجه بی وشهره دوخت شهره به را خود خشمگین نگاه بهار   

 

!!کنه تب برات که بمیر کسی برای گفتن قدیم از-  

 

 جدی موضوع که نیازا قبل کن شکر وخدارو نداشت رو ریختی پاش به که عشقی همه این لیاقت اون 

!! رفت شدو خارج زندگیت از بخوری حسرت عمرت اخر تا بخواهی که شه  

 

گفت  ومحزون ارام  یلحن وبا انداخت پایین را بهارسرش  
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خوندم می چشمهاش رواز عشق من داشت دوست منو اونم -  

گفت تمسخر وبا زد پوزخند با شهره   

 

!کجاست؟ پس بگو بهم خب -  

 

!!هان؟ نَشِسته پیشت اون من بجای االن چرا   

زنی؟ می دم عشقش از تو وقت اون نداده بهت خودش از هم خبر یه حتی سال سه این تو   

 

گفت بود او درونی واندوه غم بیانگر که داری موج صدای با بهار  

 

داره وتوجیهی دلیل خودش برای شاید -  

 

  گفت دوستش ازحماقت حرص با شهره 

 

بکنه؟ ازت نتونست هم حافظی خدا یه حتی که محکمه دلیلش انقدر-  

 

  خونهست؟ امروز پدرت راستی

 

گفت بود شده گیج او ناگهانی چرخش از که بهار  

 

؟  چطور ست خونه اره -  
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گفت شیذات یخونسرد لبخندو با شهره  

 

 می نجات وچل خل ی دختره تو دست از  رو من داره که ببوسم  رو دستاش خواستم می هیچی -

!! ده  

 

اورفت به ای غره چشم خشمگین بهار  

مطمئنم من گرده برمی روز یه سیامک-   

 

کرد متمسخرانه بلندو  ای خنده شهره   

 

شد خیره او به اندوه بهاربا!!  میاد خیار با کمپزه میاد بهار نمیر بزک-   

 

!!کنی رودرک من امروز حال تا شی عاشق یهروز امیدوارم-  

!!دونی نمی هیچی عشق از تو    

  گرفت دست به دوباره اورا دست محبت با شهره 

ندارم مخالفتی هیچ عشق با من–  

 

کورانه وکور طرفه یه عشق نه اما   

 

داره انسانی هر زندگی تو جایگاهو بزرگترین عشق   

!!نداره رو  گاهیجا نیا این ارزش هرکسی اما   
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!!پیشت برگرده اون که کردنه ودعا ریختن اشک هروز کارت که ساله سه  

 

؟؟یزاریم عاشق رو خودت اسم   

 

 را خود بلند ی خنده باز بهار تشر وبا!!! عاشق تا خوره می بیشتر بهت اسکول اسم من نظر به اما

...سرداد  

 

گفت خودش خاص مهربانی وبا کرد متوقف را اش خنده لحظاتی از بعد   

خوام ونمی دارم دوستت چقد من که دونی می تو کن باز اخماتو خوشگل دختر -  

 

!!بخوره غصه نداره وجود که عشقی بخاطر دوستم بهترین   

  میرسی من های حرف به روز یک کن ور با 

 

.بود صبورش وسنگ بود کنارش شرایط هر ودر همیشه بود دوستش بهترین او کرد نگاه او به بهار  

 

 می یاد ومغرور لوس دختر کی عنوان به وازاو نداشتند گرمی رابطه او با هم فامیل دخترای حتی  

. کردند  

 

.امد خود به ها بچه صدای و سر با  

 

!!میشکنه داره ماها از یکی طلسم بخواد خدا اگه  باالخره گم می تبریک خانوم عروس  

؟ کنه تحمل تااخرعمرش زهرمارو برج این قرار که هست؟ کی برگشته بخت داماد این حاال   
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..گفت  دایش به خطاب اخم با بهار  

!!کنم؟ ازدواج قراره من گفته کی -  

 

 مسیر النا صدای با کرد نگاه شهره به یا غره چشم با برگشت شهره سمت به سریعا شیدا نگاه چون 

تغییرداد را نگاهش  

 

!!دیگه شدیم غریبه ما دیگه حاال–   

 

..کشید پوفی مستاصل بهار   

 

!!!هیمنف من جواب که ست ساده خواستگاری این. نیست کنید می فکر  شما که اونی موضوع اصال-   

 

گفت یزیر ی باخنده النا  

!!اخه کجابود شوهر وونهید-  

 

!!خرشانس یریکبیا کنه یم هم یناز چه  

انیم بابات پول خاطر به خاستگاراتم نیا  

ایاخالق گند چقد دونستن یم اگر  

!!کردن ینم قبولت هم طال فرش با رو تو  

...دندیخند جمله نیا دنیشن با بهار خود جمله مِن ها بچه  

 

.بازگشت خانه به بهار هنگامیکه  



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 20 

 

ه | 20 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

.بود ترشده وارام بود گذاشته ریتاث شیبررو ها بچه شاد ی هیروح  

 را مادرش کرد می گرم شومینه کنار را هایش دست حالیکه ودر انداخت مبل یرو را هایش لباس  

 صدازد

 

  کرد تبسمی دخترش دیدن با  بود، غذا طبخ مشغول و دراشپزخانه همیشه مثل یطلوع خانوم 

 

گذشت؟ خوش –  

 

نشاند مادرش ی گونه بر ای بوسه بهار  

 

 ریز ای خنده شوهری بی بحث یاد وبا النا مخصوصا نگذره وخوش باشه دوستاش با ادم میشه مگه– 

 کرد

 

وگفت زد لبخندی یطلوع خانم   

  تا بیارم داغ شیر یه بذار گلم دختر بخندی همیشه انشاال خداروشکر خب -

 

  شی گرم حسابی

اوشد با بازی ومشغول کرد بغل اورا رفت سمتش به هیجان با ملوسش ی گربه دیدن با بهار   

و داد رادستش شیر ای خنده با وضعیت ان در او بادیدن مادرش   

 

  گفت

  وپرسید زد لبخندی بهار!! اخه شی بزرگ داری قصد کی دختر-
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کجاست؟ بابا ، مامان-  

 

 

...نه یا هست وکسری کم ببینه تا بهرامی اقای ی خونه رفته-  

!!که میدونی رو پدرت اخالق   

 

  گرده برمی ایران به دوستش وقتی داره دوست 

 

..باشه مرتب چیز همه  

 

گفت اخم بهاربا    

!!باباس ی وظیفه مگه گرفتن می مستخدم خب -  

 

گفت دلخوری با یطلوع خانوم  

نیست  اعتماد قابل هرکسی اوال -  

!!امانته ما دست خونه اون  

!!! زمیعز وظیفه نه کنه می رو کار این عالقه روی واز داوطلبانه پدرت دوما  

 

کرد می خارج ازتن را خود پالتوی حالیکه در یطلوع اقای  

 

..گفت بود، شنیده را ها ان مکالمات از یکم وگریخته جسته   
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کنین؟ می صحبت دارین من پشت دختر و مادر باز -  

 

خوردند جا او صدای باشنیدن ومادرش بهار  

 رها پدرش اغوش در را خود او، از دلخوری رقم علی بهار، رفتند او استقبال به باز روی با هردو اما 

  کرد

 

  بود خیرتون ذکر بابا–

 زحمت به  شما تا نگرفتند مستخدم ثروت همه نیا وجود با بهرامی اقای چرا گفتم می مامان به 

 نیوفتین

 

  کشید دخترش ی برجسته ی گونه بر دستی محبت با یطلوع اقای 

 

!!باغبون وهم دارن مستخدم هم ها، اون دخترم-  

!بره پیش بهتر کارها تا کنه رسیدگی ها کار وبه باشه ها اون سر یباال کسی باید گاهی از هر اما   

 

هستی خانواده این عروس وتو میش فامیل  قرار... اون از گذشته   

 

  کرد خارج او بغل را خود ناراحتی با بهار 

!!! کنم می خواهش بابا -  

 کاندید برام شما که کسی با خصوص به ندارم ازدواج قصد من شده تموم بحث این کردم می فکر 

!! کردین  

یطلوع خانوم  
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  بگیرد باال بحث که ان از قبل سریع

گفت دخترش به خطاب  

 

س گرسنه خیلی بابات حتما بچینم رو میز کن کمکم بیا دخترم -  

 

  کرد کمک مادرش به میز چیدن ودر کرد حرکت اشپزخانه سمت به تمایل بی بهار 

شنید سرش پشت از را مادرش صدای کرد حرکت اتاقش سمت ،به کار اتمام از بعد  

 

خوری؟ نمی غذا تو بهارمگه-  

 

راداد او پاسخ یکمرنگ لبخند وبا برگشت رخ مین  

 

جونتون نوش خوردم ها بچه با بیرون من مامان نه -  

.رفت باال ها پله از گرفت بغل را وملوس   

 

  کشید می دراغوش را بزرگش مادر درحالیکه گذاشت زمین را خود چمدان بهار

 

 گفت

!!کنید تحمل روزی چند رو بداخالقتون ی نوه این بتونید که امیدوارم-  

کرد نمکینی ی خنده مادربزرگ   

!!!یهات بچگی مثل!!  ؟ کردی قهر بازهم نمیشی بزرگ وقت هیچ تو -  
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رسید گوش به بخشش روح ی  خنده یصدا  باز   

کرد جمع را هایش لب لبخند با بهار   

!! نکنین ظاهرم به نگاه م بچه هنوز من جون مامان-    

!اخه بده شوهرم زور به خواد می بابا چرا  

 

کرد نگاه اش عزیزکرده ی نوه به لبخند با بزرگ خانوم  

وگفت کرد عوض انهیناش را بحث  

 

 می اماده غذارو من کنی حموم تو تا بود شده تنگ برات دلم امدی خوش خیلی شیطون ی دختره-

 کنم

  داد تکان را سرش موافقت نشانه به بهار 

 

 

  کرد کت حر اتاقش سمت وبه

 نگاه اطراف وبه داد  اش شده  خشک بدن به وقوسی کش بیدارشد خواب از که بود ظهر نزدیکای

!!بود خوابیده که بود ساعت سه از بیشتر کرد تعجب ساعت دیدن با کرد  

 

 بر را بزرگ مادر رفت پایین ها ازپله... بود کرده تحریک را اشتهایش حسابی بزرگ مادر غذای بوی  

کرد زمزمه م وارا زد لبخندی دید نماز سجاده سر  

  کن دعا هم رو من -

... کرد حرکت ایوان سمت  وبه کرد کج را اش وراه گفت را نیا  
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 پناه بزرگش مادر ی خانه به مشکالتش از فرار برای همیشه رفت فرو فکر وبه نشست صندلی یرو

 میاورد

جنجال و تجمل هرگونه از عاری بود وارام دنج همیشه انجا   

های شاخه الی البه که مالیمی نسیم   

 

 انجا مدتی چه دانست نمی میشد ارامشش وباعث کرد می نوازش را موهایش وزید می درختان 

  امد خود به دوشش روی بر سنگینی احساس با کرد، می وفکر بود نشسته

 

  بود انداخته هایش شانه برروی را زخیمی گوش سه شال مادربزرگش

کرده؟ مشغول خودش به انقدر رو من خوشگل دختر ذهن چیزی چه-  

کرد حلقه او کمر ر دو را هایش دست بهار  

همیشه کاش جون مادر -  

 

 بود زیباتر چیز همه نظرم به ها موقع اون شده تنگ روزها اون برای دلم... موندم می بچه  

....میشد براورده وزود بود کیکوچ هامون خواسته.....  

  چی؟ االن اما بود دوستامون با کردن واشتی قهر گیمون زند غم و هم ی همه 

 

  داد پاسخ وحوصله صبر با جون مادر  

.نمیشه پاک ادم ذهن از وهرگز یباست ز کودکی دوران-  

 

تکامله ی دوره جوونی ی دوره اما  
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 نحو به اون واز روبدون جوونیت قدر  خوره می رقم عمر اخر تا که زندگی ساز سرنوشت دوران 

ببر استفاده احسنت  

 

 

کرد زمزمه ناخواسته یبغض با بهار  

 من به شما برخوردم بزرگی مشکل به حاضر حال در اما باشه درست شما حرف شاید دونم نمی-

کنید؟ می کمک  

 

با بزرگ مادر  

 

قائله خاصی احترام شما برای باباهمیشه- داد ادامه وبهار کرد نگاه او به تعجب   

 

!! نیبد تغییر رو نظرپدر تونید می شما که مطمئنم من   

تمام ی  حوصله با دید را بزرگش مادر تعجب چون  

 

 

کرد تعریف بزرگش مادر برای را اخیر وقت چند این های اتفاق   

کرد دعوت ارامش به را واو گرفت خود دست به را او دست لبخند با بزرگ مادر   

 

 

..کنه تغییر نظرت ببینی رو اون اگر کنی؟شاید می مخالفت ندیده چرا تو دخترم–   

ای واشفته نگران انقدر تو که نیفتاده اتفاقی هنوز   

   داشت پا یک مرغش انگار بهارکه: 
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گفت لجاجت با  

!!!کنه ینم تغییر من نظر  شه با هم سفید اسب بر سوار ی شاهزاده اون اگه -  

  گفت خنده با بزرگ مادر 

سفید اسب بر سوار ی شاهزاده-  

 

!!!مادر بود ماها زمون مال که   

!درسته؟ بلرزه دخترا شما دل تا شه با باید مازاراتی بر  نشسته جذاب پسر یه احتماال ن اال   

کشید بامالیمت را مادربزرگش چروکیده لپ خندید و گرفت اش خنده خواسته نا بهار  

انقدر که شم فدات من الهی -  

 

جونم مادری روزی به   

 را خود جوانی...  انداخت رویش روبه نشسته دختر به دقیقی نگاه کرد جمع را لبخندش بزرگ مادر 

دید یم بهار در شهیهم  

ولجباز حساس  

 هر هم ومن کنی زندگی اون با عمر یک باید تو چون.... بگیری خودت روباید اخر تصمیم حال هر به -

...کنم نمی کوتاهی ادیبرب دستم از کمکی  

اندیشید و بگیری ای عاقالنه تصمیم تو که صورتی در   

  شناخت می خوب را خودش پسر 

 

... کرد می عملی زد می حرفی وقت وهر نمیشد منصرف تصمیمش از وقت هیچ او  
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دانست می کشید اهی زد نمی اب به گدار بی پسرش که بود حت را خیالش هرچد  

 

شناخت می زخوبین  را خود ی نوه چون دارد دراز سر داستان این   

  درختای به کرد نگاه رو به رو به اندوه با بهار

 

دوخت چشم  شده لخت تقریبا  

 من ندارم مشترک زندگی به تمایلی هیچ روندارم ازدواج شرایط االن اصال من مادرجون دونید می– 

خواد می دلم بیزارم تعهد از  

!!!خودم و باشم خودم  

...بدم تغییرش خواد نمی ودلم دارم دوست رو خودم فعلی زندگی   

گفت لبخند با مادربزرگ   

ها انسان همه خداست ی برازنده تنهایی دخترم–   

 کنار در تونی می تو نداره معنایی هیچ عشق بدون زندگی  کنند پیدامی رو خودشون جفت روزی یه

 باید فقط دونی می هایت هدف به رسیدن مانع را ازدواج تو برسی هات خواسته ی همه به همسرت

  تدبیر

 

...میبینم درتو رو ایت ودر تدبیر این من که باشی داشته  

  چطور وسرنوشت خواد یم یچ خدا ببینیم باید ها حرف این ی همه از گذشته 

خوره یم رقم  

.روبچینم  غذا میز تا میرم من نخوردی سرما تا تو، بیا زودتر هم حاال   
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 ته چرا دانست نمی اما بود موافق بزرگش مادر های حرف با حدودی تا کشید، اهی باز بهاردرجواب

.شد اشپزخانه وارد تفکر غرق.  بود خالی دلش  

 

 بوم روی نقاشی کشیدن مشغول االچیق در... بود گذشته مادربزرگش ی خانه به ورودش از روز چهار

  بود

 

  او سمت به که افتاد پدرش به چشمش که

کشید دراغوش را او دلتنگی وبا رفت پدرش استقبال به... امد می  

 

خوبه؟ چطوره؟ملوس حالش بود،مامانی شده تنگ براتون دلم خیلی  بابا–   

 

 

وگفت کشید را او بینی لبخند با یطلوع اقای  

  خونه برگردیم تا دنبالت اومدم خوبه حالشون همه  -

 

  کشید درهم را هایش واخم افتاد پدرش با  فایده بی های یادبحث بهار

 

!!!داره ادامه همچنان من اعتصاب  اما–  

 

شد خیره دخترش ومصمم زیبا های چشم به کرد جمع را خود ی خنده طلوعغ اقای:   

 

کنیم صحبت هم با وبالغ عاقل دوست دوتا مثل دیگه بار یک خوام می–   
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  کرد ای خنده بهار 

 

!!!!یطلوع اقای موافقم–  

!! بپذیرین ایوون روی عصرونه به رو من دعوت امیدوارم   

...کردند نگاه هم به وامیدوار پیروزمندانه لبخند با هردو  

 

گذاشت پدرش مقابل را چایی بهارلیوان    

 

  وخود گذاشت  کنارش را مادربزرگش پخت دست یخونگ کیک از هم کوچکی وبرش  

نشست شیرو روبه  

  کرد تازه هوای از پر را اش سینه لذت با یطلوع اقای 

 

 می پذیرایی پیرمرد ازمن حسابی عصرونه یه با دخترم وقتی خصوص به دلچسبه خیلی اینجا هوای-

!!کنه  

؟یرینظ یب واقعا تو که دونستی می  

 

  کرد جمع را هایش ولب کرد ای خنده بهار

 

  ن؟یگرفت مشتتون  یوتو نیکرد خام اینطوری هم رو  مامان شما بابا–

.کرد ومردانه بلند ای خنده یطلوع اقای  
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... کنم می چاپلوسی من که کرد می فکر اوایل هم، دقیقامادرت–  

 

دارم تو به نسبت هم رو احساس وهمین هستم اون ی شیفته من که شد ثابت بهش زمان مرور به اما   

 

  حسرت با بهار 

 اندیشید

...شدیم مادرش مانند ایدن زن نیتر خوشبخت حتما واو بود پدرش مانند هم امکیس  کاش ای   

 

کشید بیرون خود اوراازدنیای یطلوع اقای   

 

 تیخواستگار به رسمی طور به که روگذاشتن دیگه دوروز وقرار رسند می پسرش و کیومرث امشب-

!!!بیان  

 

دلتنگته یلیخ مامانت... خونه میبرگرد شوتا حاضر زود حاال     

کنه یم رو تیتاب یب  

 

  گفت اندوه با بهار

نشده؟ عوض نظرتون هنوز شما بابا-  

 

یشیم خوشبخت اون با تو  مطمئنم چون شد ونخواهد نشده عوض نه-  

 

....کرد بغض بهار   
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  کند احترامی بی ش پدر به نداشت دوست طرفی از

...امدینم کوتاه رقمه چیه او یطرف واز  

 

 مجبور ازدواج به رو تون دختر تک خواین می که شدین خسته من وجود از انقدر دونستم بابانمی–

!!!کنین  

 

زد مطمئن لبخندی یطلوع اقای   

 

!!!هیچ در من دختر وصالح خیر که دونم می من نیست اجبار بحث-  

یکن یم تشکر اجبار این خاطر به من واز رسی می من حرف به تو روزی که باش مطمئن   

 

 

... درامد صدا به در زنگ بودند گذاشته قرار که ساعتی راس  

.گرایید سفیدی به قبل از بیشتر بهار  رنگ زنگ صدای شنیدن با  

 

 که بود سخت شیبرا باورش. کرد مشت برقلبش را هایش ودست انداخت تخت برروی را خود  

.دیرس فرا یا لحظه نیهمچ ومقاوتش اصرارها باتمام سرانجام  

 

 ای گوشه را خود او دراغوش شدن فشرده ترس واز بود اوشده دگرگون حال متوجه انگار هم ملوس

.بود کرده مخفی  

 

.. شد اتاق وارد عجله با مادرش که بود نگذشته  ها ان ورود از ای دقیقه چند هنوز  
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 وباحرص زد اش گونه بر یارام ی ضربه. بود دهیکش دراز وار نیجن تخت یبررو که بهار دنیباد

..گفت  

 

!!!ینشد حاضر هنوز چرا تو-   

 

!!بجنب االی میشی اماده داری نگفتی پیش ساعت یه مگه! دختر بابا ای   

 

.. کشید بهارکنار روی از را پتو مالیمی خشونت با   

 

  کرد بلند جا واز گرفت اورا دست

!!! شو حاضر و بشور رو وصورتت دست زود-  

  وغرولندکنان راگفت نیا

 مخالفت به توجه بی و کرد انتخاب را او زیبای های لباس از یکی وسواسی وبا رفت کمد سمت به خود

...بپوشد را ان تا کرد کمک او به  بهار های  

..میاورد چشم به را زیبایش هیکل مشکی تنگ جین شلوار با بود بنفشی جذب تونیک   

.. انداخت ظاهرش به یا تمندانهیرضا نگاه یطلوع خانوم   

و نشاند  نیزم خود یرو روبه اورا  

.. بست اسبی دم او های وناله اخ به توجه وبی کشید محکم باال از را او لخت موهای   

.شد او  صورت ارایش ومشغول نشاند تخت کردوبرروی رابلند او سپس  

 

. نشد خوشحال ه بود قابلی ارایشگر زمانی مادرش ازاینکه بهار بار اولین برای   
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 دید کامل دراو را چی همه وچون انداخت زیبایش دختر به نگاهی باخوشحالی یطلوع خانم نهایت در

.داد می هشدار زیرلب ودائم برد سالن سمت وبه کرد خارج اتاق از زور وبا گرفت را او دست  

!!باش بابات ابروی فکر وبه باش مودبی دختر -  

 مودب سرش کردن بلند بهاربدون. رسیدند سالن به هنگامیکه انداخت، مادرش به ییگذرا نگاه بااخم

.. کرد م سال ورسمی  

 دختر این من خدای وای- وگفت شد بلند خود جای از خوشحالی و هیجان با او دیدن با بهرامی اقای

!!! شدی خانوم چقدر نمیشه م باور!  پیشه؟ سال  شونزده  کوچولوی بهار همان وخانم شیرین  

 

و رساند او رابه خود سپس  

.نشاند اش یشانیپ بر وپدرانه قیعم یا وبوسه گرفت دراغوشش  

!!درخشه می ماه مثل کن دود اسپند  بهارم برای حتما یابج واکبر اهلل هزار -  

  

  کرد تشکر وخشک سرد خیلی.. نداد نشان را ان صدایش لحن اما. شد برافروخته شرم از  بهار صورت 

... نشست و رفت مبل دورترین  سمت به و  

 ان کمی که جوونی پسر به ابرو چشم با دائم که دهد مادرش ی واشاره ایما به اهمیتی اینکه بدون

. کرد می اشاره بود نشسته تر سمت  

گوید می بهرامی اقای که وشنید انداخت پایین را سرش   

- 

....گذرد می عجب عمر قافله این  

 

....... خونه برگردی زود باید رسیده خانومت حمل وضع زمان  گفتی من به تو بود دیروز همین انگار   

 

گفت دور صدایی با گذشته خاطرات در شده غرق نیز یطلوع اقای  
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گذره حال در درنگ ای لحظه بدون زمان گذره می عمر همینه زندگی دیگه -   

 

کرد حرکت اشپزخانه سمت به بهار به ای اشاره با یطلوع خانوم   

.پیوست مادرش به  کوتاه خواهی عذر کی  با هم بهار   

  پرسید زده هیجان بهار دیدن با باالفاصله مادرش  

  چیه؟ ایبرد به راجع نظرت-

 

انداخت راباال هایش بهارشانه  

 

 مادر منفیه من جواب گفتم قبل از رو جوابم من نداره اهمیتی برام وظاهرشم ندیدمش اصال من– 

!!!!من  

 

  گفت زدو خندی پوز  باحرص یطلوع خانم 

!!!! نیست خوب دختر کی واسه لجبازی اینهمه نکردی خدا بنده اون به نگاهی نیم حتی شدم متوجه-  

!!! شده  کهنه خیلی دوماد رو شربت ریختن نکن وفراموش ببر هم را ها شربت این حاال  

 رفتن حین ودر  زد اون گونه یرو سریعی ی بوسه شد باز نیشش  وتصورش جمله نیا دنیباشن بهار

 گفت

- 

.کرد یراط سالن ریمس کوتاهی ی خنده با همراه و!!!! نیستا بدی فکر اما   

 

.اوشنید از را گرمی وتشکر کرد تعارف بهرامی اقای به ابتدا را شربت   
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 ازسینی را شربت  کوتاه نگاهی نیم با هم او. رفت ایبرد سمت  ناچار وبعد گرفت پدرش سمت سپس 

. کرد کوتاهی وتشکر برداشت  

 

  زد صدایش بهرامی اقای که شود خارج سالن از خواست بهار

 

...کن صحبت برام دلتنگیم تمام ی  اندازه وبه م کنار بشین بیا! خجالتی عروس کجا-  

نشست ایبرد روی وروبه او کنار چار نا به بعد هیثان وچند کرد مکث یا لحظه بهار   

 

گرفتی؟؟ معتبر دانشگاه یک از رو کارشانسیت شنیدم ریام از گلم دختر خوب--   

وگفت زد گره هم رادر شیها دست کالفه بهار  

  همینطوره بله– 

تودخترم به احسنت-  

 

حفظی؟؟ از رو حافظ شعرای بیشتر که درسته نمیا پس –  

گفت ای بله معذب بهار  

 

  خواند حافظ از شعری خودش ی ومردانه بم یوباصدا کرد تازه گلویی بهرامی اقای

  براید من کام تا ندارم طلب از دست »

 

براید زتن جان یا جانان به رسد تن یا     

  وبنگر وفات از بعد را تربتم  یبگشا
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  براید کفن از دود درونم اتش کز    

«براید زن مردو از فریاد که لب بگشای     حیران شوندو واله خلقی که رخ بنمای  

 

....کرد رافراموش ومکان زمان شعر دنیباشن شهیهم مانند  بهار  

 

داد وادامه شد همکالم او با هیجان با   

 

براید بدن از جان کامی هیچ نگرفته                 لبانش از که دردل وحسرت لب بر جان-   

 

براید دهن زان کی تنگدستان کام خود     جانم تنگ به امد دهانش حسرت از  

  

گفت  زدو دست امیزی محبت لبخند با بهرامی اقای  

  

..کرد یسرسر تشکر لب بهارزیر احسنت.. یعال.. دخترم بود عالی-  

 

 واخمی بخورد گره هم در شیابروها شد باعث نیوهم کرد حس خود برروی را ایبرد نگاه سنگینی 

.. کند  

 

داد ادامه باهیجان بهرامی اقای  

 

  باشیم داشته هم با حسابی مشاعره یه باید شدی خودم عروس اینکه از بعد انشاال -
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..اوندهد به یتند جواب تا راگرفت زبانش  یجلو یسخت به و راکند لبش پوست بهار  

دوخت چشم خود خجالتی عروس به لبخند با بهرامی اقای   

  

بدی؟ نشون پسرم به رو باغ میشه کردم تعریف خیلی پسرم برای  خونتون  ازباغ  دخترم -  

 

:گفت او به نامحسوسی ی غره چشم وبا شد قدم پیش سریع مادرش که کند مخالفت بهارخواست  

 

کن راهنمایی بیرون به رو اجانیبرد دخترم  خودتون منزل اینجا بهرامی اقای البته -  

..شد بلند بهار   

 

... خورند نمی هم درد به انها که کند متقاعد را پسر این تنهایی در توانست می نبود بدی فکر   

 

..  نشاند برلب ینامحسوس پوزخند نماند دور ایبرد چشم از ودختر مادر یها هاواشاره حرکت تمام  

 

افتادند راه بیرون سمت به بهار دوش به دوش و شد بلند خود جای از بزرگترها احترام به اما  

 

 مشامش راشکاند اور کسالت سکوت بهار سرانجام.. کردند طی سکوت در هردو را کوتاهی مسیر  

  پرسید مقدمه وبی  وارام کشید عمیقی نفس ا،یبرد بوی وخوش تلخ عطر از بود پرشده

 

؟یکن ازدواج بامن یخوا یم  چرا -  

 

.. بود خورده جا او ی مقدمه بی سوال این از اکهیبرد  
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شد اوخیره به ای لحظه دقت با  

 

.کرد نگاهش وموشکافانه   

 

 شد کج لبش ی گوشه دید جواب منتظر اورا وچون است قرار بی دخترک  که بود مشخص کامال 

کرد وسعی  

 

 

.. نباشد لبخند شبیه  

!!!نیست بشر نسل بقای برای مسلما-  

 

!! بهارایستاد ناگهان   

 

  است  شنیده اشتباه کرد احساس

 

 واقعا او که کرد اعتراف دل در  ایوبرد دوخت او به را نگاهش شب ان طی بار اولین وبرای متحیر

 زیباست

 

!!نیطبع شوخ یعال جناب دونستم نمی-     

 

. ستادیا خونسرد ایبرد  

 

گفت تفاوت یوب برد شلوارش بیج رادر شیها دست از یکی خاص یژست با  



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 40 

 

ه | 40 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

یدون ینم هم گهید یزایچ یلیخ مسلما-  

 

گفت یتمسخر پر لحن وبا زد یپوزخند بهار  

 

!!! بدونم نیست هم مهم   

 

 برلب لبخندی او خشم از برافروخته صورت دیدن وبا دوخت چشم رویش روبه دختر به دقت با ایبرد 

!!!شما دست از پدر گفت دل ودر اورد  

 

!!کنم داری بچه باید ظاهرا   

 

.. کرد مطرح را خودش سوال مجدادا طاقت یب بهار  

 

!!بود کرده تصور ان ریز امکیس رابا خودش بارها که بودند ستادهیا مجنون درخت همان ریز حاال  

 

!کنی، ازدواج من با خواهی می چرا تو   

 

داد اورا جواب بالفاصله ایبرد  

 

  کنی ازدواج من با خوای می تو که علتی همون به-  

 

گفت باخشم بهار  
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شدم انتخاب بلکه نکردم انتخاب من–  

  دیخند تمسخر پر ایبرد

 

باشم کرده دادنت فراری به تهدید یا باشم زده گیتار تو اتاق مقابل  صبح تا نمیاد یادم هم ومن-   

 

...نداشت او سمت را جوابی حاضر همه این انتظار اصال بهارجاخورد  

 

 مهار را اش خنده زحمت با او صورت حالت ان ابادیدنیبرد  دوخت او به را اش گردشده های چشم  

 کرد

 

 وتا شدم شیفتت عکس یک دیدن با کردی فکر نکنه هستم اینجا پدرم خواست در وبه تو مثل منم – 

!!رم؟ نمی اینجا از نشنیدم ت از رو بله جواب  

 

 به واو بود نکرده تحقیر را او انقدر حال به تا کس هیچ بود شده تر درشت گردش های بهارچشم 

... شود مسلط خود بر کرد سعی بود خورده جا شدت  

 

.شد یسرخوردگ ینوع دچار  

 

 او پرتمسخر یصدا لحن اریبس شیبرا وحاال بود شنیده دیوتمج  تعریف   انشیاطراف از اوهمیشه 

.بود شده تمام نیسنگ  

 

کشید شدنش ارام برای  عمیقی ونفس چرخاند هایش لب دور را زبانش    
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گفت  یا متمسخرانه  لحن وبا کرد حلقه کمرش دور را دستهایش   

 

!!! باشن تحمیلی ازدواج به مجبور هم مردها که کردم نمی فکر -  

 

امد خوشش صدایش لحن سردی از  

  

 می لبش ر دو را زبانش ثانیه هر که شد رویش روبه دختر ی خیره وباز زد لبخندی  خونسرد ایبرد

  داشت می ونگه کشید می دندان زیر را لبش ی گوشه وبعد چرخاند

زد لب دادو لشیتحو نامحسوس یچشمک طنتیش با  

 

 مجبورم باشه نامعقول اش خواسته نیا اگر یحت چند هر ذارم می احترام پدرم ی خواسته به من–

!!کنم تحمل  

 

 در را خون اش رفته باال های لب ی گوشه و میزد موج رنگش اهیس های چشم در ازخنده ای بارقه 

..کرد یم منجمد بهار عروق  

 

 مورد نکهیا از واو!!داشت را او کردن تحقیر قصد  بود ستادهیا یباگستاخ مقابلش که یمرد نیا 

!!!بود متنفر ردیبگ قرار مذکر جنس خصوص به یکس شخندیر  

 

داد بهار دست وبه دراورد خود جیب از را دستمالی مالیم ای خنده ابایبرد    

 

!!میاد خون داره لبت  از خانوم-  
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داد او به را خشمگینش بهارنگاه   

 صدای که گفت ناسزا خود بد عادت واین خود به  هایش لب کردن پاک حین ودر گرفت را دستمال 

شنید ارایبرد ارام  

 

!! کنی اعالم ازدواج ازاین رو خودت ومخالفت کنی صحبت پدرت با خوام می ازت من–   

 

 دوستانه ازدر  لشیم برخالف کرد یوسع شد روشن دردلش امیدی ی جرقه حرف این شنیدن با بهار 

. دیدرا  

: گفت  متریمال یبالحن با  

 

شنوه نمی اصال رو من حرف اون اما کردم صحبت خیلی پدرم با من-  

 

  ریروبگ ازدواج این گرفتن سر جلوی شده که جور وهر کن صحبت پدرت توبا کنم می خواهش 

 

نکن شک  میشینم خوشبخت  هم با ما   

  ی اجازه نکهیا از وقبل گفت را نیا

.. کرد حرکت خانه سمت وبه گذشت مقابلش از بدهد ایبرد  به را صحبتی هرگونه     

 

 مبارک صدای با شدند سالن وارد باهم هردو وقتی... بپیوندد او به هم  ایبرد تا ایستاد خانه در جلوی

..زد شان خشک ومادرشان پدر متوالی های زدن وکف باشه  

 

.. کردند می تکرار ومرتبا بود گرفته اغوش در را بهار بهرای واقای بوسید می ارایبرد یطلوع اقای   
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..یاله بشید پیر هم پای به  باشه مبارک  

 

..بودند ندیده خوشحال حد نیا تا را ومادرشان پدر وقت هیچ حال به تا دو ان   

....ی وجعبه کرد خود جیب در دست بهرامی اقای   

گفت اورد بیرون زیبایی  

؟؟ بندازی عروسم دست ب رو حلقه خوای نمی پسرم -  

 

 خود یجا در که  بهار دست به را حلقه تفاوت بی یمخالفت بدون ایبرد ،  بهار مبهوت چشمان درمقابل

..انداخت  بود زده خشکش  

 

رسید بهار گوش به  ها ان  شور پر گفتن تبریک صدای مجدادا   

 

 بود کابوس مثل چیز همه کند ومخالفت دربیاید شوک از تا ندادند اجازه  بهار به ای لحظه حتی ها ان 

!! بود افتاده اتفاق ساعت یک از کمتر چیز وهمه نبود خواب اما خواب یک مثل  

   

... امد نمی هایش چشم به خواب بهار اما بود شب های نیمه  

 

... بود گریان بهاری های ابر مثل هایش چشم  

 

 افتاد بود افتاده اتاق ی گوشه که ای حلقه به نگاهش!! دهد انجام باید کاری چه گرید  دانست نمی

!!ببیند دردستش را سیامک ی حلقه داشت ارزو همیشه اینکه از گرفت بیشتر ودلش  
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 که را  ایبرد ی شماره است گذشته صبح سه از ساعت باشد ومتوجه کند نگاه ساعت به اینکه بدون 

..گرفت بود اوداده به  رفتن از قبل اخر ی لحظه  

 

.اورد خود به را  بهار  ا،یبرد ی ودورگه الود خواب صدای بوق چند از بعد   

 

بفرمایید- دیچیپ گوشش در مجدادا شیصدا که کند قطع را تماسش خواست شرم با   

  شده زمخت گریه شدت از که صدایی وبا داد قورت را دهانش اب پرصدا. داد خود به  شهامتی   بهار 

گفت بود  

 - 

  سالم-

انداخت نگاهی خود ساعت به حال همان ودر کرد سالمی وتردید شک با  ایبرد  

 

افتاده؟ اتفاق –   

 

!!بخوابی بتونی کردم نمی فکر کردم بیدارت خواب از ظاهرا ببخشید بله  

 

گفت تعجب با ایبرد   

 

بخوابم؟ بتونم  نباید چرا -  

 

گذشت ذهنش واز دیدم رونیب به را نفسش کالفگی با بهار  

 

!! خوابیده؟ حت را اون وقت واون ندارم وقرار اروم ای لحظه من   
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..پرسد اومی از  تازه  

!افتاده؟ اتفاقی چه -  

 

 نشاند برلب لبخندی ناخواسته کردو می اوگوش یوعصب تند یها کشیدن نفس به  درسکوت ایبرد 

گفت حرارت وپر طنتیش وبا  

 

کنم؟ بهت تونم می کمکی چه شب وقت این بپرسم تونم می–   

 

 کنترل یوباصدا اوردین خود یرو به اما..  کرد فوت رونیراب نفسش باخشم او ی کهیت دنیشن  با بهار

گفت  ارام یا شده  

بینمت خوام می-  

 

  گفت ارام یا خنده ابایبرد

االن؟ –   

 

!!صبح فردا نخیر-  

!!دارم دوست شتریروب شبونه یقرارا!! شد بد چه فیح  

 

...داد فاصله گوشش از یکم را یگوش باشرم.  نشست بهار گوش در که ایبرد بلند ی خنده یصدا   

 

گفت زد یم موج شیدرصدا که یا خنده ته وبا کرد کنترل یسخت به را اش خنده ایبرد  
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بذاری قرارو این یتونست می هم صبح خب–  

 

.. دیترک ناگهان باشند دهیراکش لترشیف که یبمب مانند وسرانجام کرد مکثی  یا لحظه بهار  

  دیغر یبلند یباصدا و ضیوغ حرص با

 

!!!نبرده خوابت ادیز ناراحتی از من مثل هم تو کردم تصور چرا دونم نمی-  

 

شنید خط پشت از را ایبرد  وبم مردانه  صدای  

 

!!!بخیر شب بینیم می همدیگرو صبح فردا بخواب بگیر برو بنده یاجبار همسر   

 

... کرد قطع را ارتباط بود دهیچیپ یگوش در که یکشدار یها نفس به توجه یوب خنده وبا راگفت نیا  

 

 کرد قطع او بروی را تلفن و بود ه خندید او به!! زد خشکش دست به گوشی وبهار شد قطع ارتباط 

!!بود  

 

...ترکید بغضش مجدادا  کردوناتوان مشت را دستش خشم با   

کرد زمزمه خشم با و انداخت تخت بر را خود   

 

!!!متنفرم ازت لعنتی ی پسره لعنتی--   

 

...کرد حرکت نظر مورد پارک سمت وبه شد خارج خانه از صبحانه خوردن بهاربدون   زود صبح  
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کرد پارک ورودی در کنار را ماشین زمانیکه درست بود گذاشته قرار ایبرد با ده ساعت راس   

.. بود زده تکیه ماشینش در به که دید را ایبرد   

 

.گرفت شکل برلبش لبخندی وناخواسته افتاد بزرگش مادر حرف یاد او رنگ مشکی مازاراتی دیدن با  

. پیوست هم در وابروهایش کرد جمع را لبخندش ایبرد رفته باال ابروهای دیدن با اما   

 

.است نپوشیده مناسبی لباس شد متوجه لحظه ان تازه کرد لرز احساس ماشین از شدن پیاده هنگام  

 

 خود ماشین در به تکیه همچنان که  ایبرد سمت وبه زد را ریموت زد دریا به ودل  کرد پوفی کالفه  

.کرد حرکت بود زده  

گفت زنان غرولند دل در   

!!!مغرور ی پسره گرفته هم ژستی چه -  

 

کرد اعتراف ناخواسته دل ودر مدله انگار   

 

!!! بود وخوشتیپ جذاب اوواقعا متاسفانه   

 

...امد خود به ایبرد بخیر صبح م سال صدای با  

 

...نگفت چیزی بخیرش صبح جواب در دادو پاسخ را سالمش باسردی  

..رفتند پارک داخل به سکوت ودر اهسته ییها قدم با هم کنار در ای کلمه گفتن بدون هردو   
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 او که شد متوجه و انداخت نگاهی او ی کرده وپف قرمز های چشم به چشمی ،زیر ایبرد فاصله این در 

...است گذرانده را یسخت ،شب شبید  

 

 هردو.. شد وجمع برد بغلش زیر را هایش دست سرما شدت واز نشست بهار صندلی اولین در  

 چی برای کند فراموش یلحظات تا  شد باعث  بهار   جان در نشسته ی سرما بودند کرده سکوت

... انجاست وچرا  

 

 وضعفش خوابی بی به توجه وبا... صبحانه هم وامروز بود نخورده شام دیشب.. بود مغشوش ذهنش

... بود افتاده فشارش احتماال  

 

..کرد زمزمه را لعنتی باز لب زیر توانست نمی اما کند متمرکز را ذهنش کرد سعی  

امد خود ابهیبرد  صدای با   

گفت یبدجنس با ایبرد  

 

درسته؟ نکردی دعوت نامزدی روز فردای  ی عاشقانه قرار اولین برای رو من احتماال  اووم -   

  

...کرد مهار را اش وخنده خرید جان به را بهار خشمگین نگاه  

 

 انداخته لرزه به را وجودش کل که یی سرما بر کرد وسعی فشرد بغلش زیر محکمتر را دستش بهار 

...یابد تسلط بود  

شود رسا صدایش تا کرد ای سرفه   

  گفت وارام کرد راجمع خود یاندک سپس
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 تو به من که حسی هر مطمنا توست با حق متاسفم اون وبابت کردم رفتار تند هات با کمی  دیشب-

..متقابله دارم  

!!!کنه کمک ما به که نیست کسی ظاهرا خودمون وجز  مشابه ما هردوی وضعیت االن پس   

  داد وادامه  انداخت بود شده خیره او به دقت با که  ایبرد به نگاهی نیم

 

 بین ای وعالقه شناخت اینکه بدون دیم می ازدواج این به تن خانوادمون ی خواسته به داریم هردو ما-

!!!کنم قبول رو وضعیت این تونم نمی اصال ومن ماباشه  

 

زد لبخند لرزید می زده یخ ی جوجه مانند که او به ایبرد   لرزید می ما سر شدت از صدایش تقریبا   

 برجسته ولبهای بود شده قرمز هم بینیش ک ونو بود کرده دایپ خوشرنگی رنگ اش برجسته های لپ 

...لرزید می انگیزی هوس طرز به هم انگیزش وسوسه و  

و اوگرفت از را اش نگاه سرانجام  

..انداخت دیلرز یم همچنان که بهار وبرروی دراورد تن از را خود وپالتوی شد بلند    

 

 

...دوخت چشم او به متحیر کردو بلند را سرش سریع بهار   

 

 را سرش وسپس انداخت نگاهی اش شانه روی پالتوی به.. خورد مشامش به تلخ ی اشنا بوی همان باز 

شد خیره ایبرد وبه کرد بلند  

.. سردت خودت–   

 

گفت پریدو حرفش میان ایبرد   
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.. بگیرم گرم نوشیدنی  یه برم  شی وگرم   یبپوش رو اون تا نیست سردم من -  

 

..انداخت پایین را وسرش کرد تشکری ارام  لب زیر بهار   

 خود در را  ایبرد بدن حرارت هنوز.. کرد تن به را او ومارک گرم پالتوی شد دور  ایبرد وقتی 

...داشت  

 

..بود کرده استشمام کنون تا که بود عطرها بوترین خوش از یکی شاید.. کرد بو را ان ناخواسته   

 

.. میشد نزدیک او به لیوان دو با که رادید  ایبرد دور از بعد یقیدقا    

 دستش کیکی با همراه را نسکافه ولیوان کرد ای خنده بود شده گم پالتویش در که او دیدن با  ایبرد

.. نشست کنارش وخود داد  

 

..دوخت چشم برهنه ختان در وبه کرد تشکر محو لبخندی با  بهار  

نوشید را نوشیدنیش از ای جرعه ایبرد   

؟؟ یگرفت تصمیمی چه باالخره خانوم خوب–   

 

  کشید وجود عمق از  اهی  بهار

 

!!! رسه نمی نظرم به حلی راه ولی مشخصه که تصمیمم–  

 

بردی؟ کار به رو دخترونه های ترفند تمام گفت پوزخند با و انداخت سمتش نگاهی نیم  ایبرد  

برچید را هایش لب دوخت او وبه گرفت رویش روبه درخت از را نگاهش بهار  
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...اما خودکشی به تهدید تا گرفته زاری وگریه غذا واعتصاب ازقهرو–   

 

  افتاد خنده به بلند صدای وبا بگیرد را خود ی خنده جلوی نتوانست دیگر ایبرد 

 

 حالیکه در  ایبرد سرانجام شد خیره لرزید می خنده شدت از پهنش های شانه که او به متحیر بهار

گفت رقصید می خنده از هایش چشم هنوز  

شدی؟ کشی خود به حاضر حتی من خاطر به  که هستم فاجعه انقدر من یعنی -  

 

اوگفت جواب در  اخم با بهار   

 

بود خودکشی به تهدید فقط اوال -  

 

 بست نقش شیها پلک پشت امکیس یاشنا ریتصو وباز گذاشت هم یرابررو شیها پلک یا لحظه

..کرد زمزمه نیسنگ یبابغض وناخواسته  

 

!تدریجیه مرگ یجور هم اجباری ازدواج هرچند  

 

 ی گرفته غبار های چشم به   رو اش موشکافانه ونگاه شد او،جدی یصدا محزون اهنگ از ایبرد 

....اودوخت  

 

دیپرس یجد اما ارام  

؟ وسطه یا دیگه کس پای-  
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داری؟ عالقه کسی به  

 

... خورد اوجا پرصالبت لحن از  وضوح به بهار   

 

... گرفت می گاز را لبش گوشه ودرحالیکه انداخت پایین را سرش وبعد زد پلک بار چندین  

 

  گفتن یاحتی قتیحق گفتن جای به چرا نفهمید 

!!داره تو به ارتباطی چه مسئله این   

...کرد بسنده نه  گفتن به تنها  

 

...بود گرفته قرار   ایبرد  اهیس نگاه جذبه تاثیر تحت شاید    

 مانده مبهوت نگاه ان ی جاذبه  تاثیر تحت وناخوداگاه بود ندیده جذبه با انقدر را نگاهی هیچ حال به تا

...بود  

 

 و نشاند برلب ولبخندی کرد راکم شیابرو ی فاصله یکم ، بود شده او نگاه یجیگ ی متوجه که ایبرد 

گفت ارام  

 

 هم درد به ما که کنم متقاعدش کنم می وسعی کنم می صحبت ر با اخرین برای پدرم با حتما امشب -

گمیم بهت رو نتیجه شب واخر خوریم نمی  

 

شد بلند خود جای از بحث شدن تمام ی نشانه به جمله نیا گفتن از پس و   
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 هیجان وبا ناخواسته بود زده سوسو قلبش در امید نور از ای بارقه او های حرف شنیدن با که بهار 

  گرفت خود دست به را او گرم های دست

 

!!کنی متقاعدش یبتون  تا بکن رو خودت یسع تمام-  

 

 چشم ان به را نگاهش وسپس انداخت فشرد می را دستش که هایی دست به  ابتدا نگاهی نیم ایبرد 

گفت یچشمک با همراه و دوخت زد می برق هیجان از که او وکشیده سیاه های  

 

دخترخانوم باش نداشته امید زیاد -  

 

... کرد حرکت پارک خروجی در سمت وبه کرد خارج او دست از را خود ودست راگفت نیا   

..افتاد راه او دنبال به  کوتاه مکثی  از وبعد فرستاد رونیراب نفسش کالفه بهار  

 

گفت التماس وبا دوید ها ان سمت به ای ژولیده اما زیبا ی بچه دختر پارک خروجی در نزدیک   

 

خرید می نامزدتان برای دارم زیبایی های گل چه خرید؟ببینید می گل اقا -  

 

 

  دیپرس یمهربان وبا شد خم او سمت محبت با ایبرد

فروشین؟ ها گل این ی  همه -  

 

گفت باذوق یا کوکانه ینیریش وبا داد تکان را خود سر سریع خوشحالی با دختر  
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..کنم می حساب م تر ارزون بخرین رو همه اگه بله -  

 

کرد ای خنده  ایبرد   

 

خونتون برو زود سرده هوا وچون بفروش من به رو همه کنی می حساب ارزون که حاال–   

 

گفت ای کشیده صدای با و جانیه با بچه دختر   

حتما اقا چشم -  

 

  وگفت داد قرار خطاب مورد را  بهار   ا،یبرد

!؟یبد پالتو ازجیب رو من کیف کنی می لطف   

 

... داد تکان را سرش بهار   

  گرفت سمتش وبه اورد در جیب از را او ای وقهوه چرم پول وکیف کرد او جیب در دست

 

  را اش وگونه گرفت دختر سمت وبه دراورد صدی تراول دو جیب واز کرد تشکری لب زیر ایبرد

  وگفت کرد ش نواز بامحبت

 

کوچولو فرشته تون خونه برو حاال-  

وگفت گرفت دخترک سمت ،به کشید  رونیوب کرد انتخاب را گلی گلها بین از خاصی وسواسی وبا  

 

.... کوچولو شیرین دختر تو به ما ی هدیه هم این -  
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..گرفت فاصله ها ان از  تشکر یکل از پس هیجانزده و خوشحال و گرفت را پول و گل دختر  

 چه بداند بود کنجکاو وبهار ماند اوخیره به شود دور هایش چشم جلوی از ک دختر زمانیکه تا ایبرد 

  گذشت ذهنش از ز وبا داده قرار ثیر تا تحت انقدر را او چیز

 خوب وخیلی نگرفته خود به ای مسخره ی لهجه بود ر دو ایران از که زیادی های سال از بعد خوبه

  کند می صحبت

  گفت تفاوتی بی وبا گرفت او راسمت ها گل  ایبرد

یبد یتون می داشتی دوست کسی هر به یخواست واگر  تو برای ها گل این-  

 

 از که ابی برجوی را ها گل انصافی بی با بود کرده تلقی خود به هین تو نوعی را او سرد لحن  که بهار 

گفت باغرور و انداخت گذشت می کنارش  

 

 می میشناسم من که کسایی درد به ونه من د در به نه شهیم خریده دستفروش از که هایی گل -

!!! خوره  

 

  کرد او رابه خود وپشت گفت را نیا

.کرد کت حر خود ماشین سمت وبه   

وسه ستیب پارت#  

 

کرد حرکت ماشینش سمت به هم واو زد پوزخندی او حرکت این به  

هوب شد پیاده کالفه شد تنش پالتوی متوجه تنش ازسنگینی حرکت از وقبل نشست  فرمان پشت  بهار  

 یجد اما وارام گرفت راسمتش ان کند نگاهش نکهیا بدون و اورد در تنش از پالتورا رفت او سمت

گفت وخشک  
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ممنون پالتو بابت -  

. گرفت فاصله او از بیشتر ای کلمه گفتن بدون و   

 

..کند احساس خود یبررو اورا نگاه ینیسنگ توانست یم کهیحال در  

 

 که دید را پدرش کرد حرکت گلخانه سمت به رسید خانه به که وهنگامی کرد عمل قولش به ایبرد

...بود محلی اهنگی زمزمه مشغول زیبایش صدای وبا بود هایش گل به رسیدگی  مشغول  

 

 صدای با بازدمش مهار از وپس دیبلع با را گلخانه یفضا نیعطراگ یوبو  کشید قیعم  نفسی ایبرد 

گفت سالم بلندی  

...کرد حرکت او سمت وبه  داد تکان برایش دستی بود شده او متوجه تازه که  یبهرام یاقا   

 

بگیرم؟ رو  وقتتون  لحظه چند تونم می بابا-  

گفت محبت وبا زد دشیرش پسر  تنها به یلبخند یبهرام یاقا  

پاگوشم سرا من پسرم البته  

 

...کرد پا وان پا این اندکی  ایبرد   

 

...بگوید بهار با نکردن ازدواج واز بایستد پدرش مقابل بود سخت چقد کشید نفسی باز   

 

.. کند صحبت پدرش با داد حیترج دید خود با ازدواج یبرا را بهار اصرار یوقت اما  
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..دانست یم را او واکنش هرچند  

  

دیپرس ینگران با و گذاشت او ی شانه بروی را دستش بود شده او اشفتگی ی متوجه که بهرامی اقای   

پسرم؟ افتاده اتفاقی   

 

گفت باشد محکم کرد می سعی که صدایی با کند بلند سر اینکه بدون ایبرد  

 

.. بود جاخورده او حرف از حسابی که بهرامی اقای-بزنم بهم را مزدی نا این خوام می من   

گفت یادیوبافر داد دست از را خود عنان  یآن در  

میگی؟ چی تو معلومه هیچ -  

 

  داد وادامه کرد تکرار دیگر وبار دیکش یگرید نامحسوس نفس ایبرد

 

 زوج ومطمئنا نداریم هم با  وتفاهمی مشترک وجه هیچ ما بخوریم هم درد به  وبهار من نکنم فکر -

... شد نخواهیم هم خوبی  

کرد پرت ای گوشه را پاش اب عصبانیت با بهرامی اقای  

 

 سرعت این با چطور گذشته شما نامزدی از ساعت  ۲۴ از کمتر زنی؟ می حرف چی از معلومه هیچ تو-

!!ندارین؟ تفاهم باهم  که رسیدی نتیجه این به  

 

!؟یزن می رو حرف این انداختی مردم دختر دست حلقه که این از بعد چرا   

!!!کنی می پیدا حتما بگرد تفاهم دنبال خزعبالت این گفتن بجای   
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!!! بود خواهد هم اخر تا و  بود من عروس اول از  بهار   

 

 به ندهیا در  مشکلی تو خوب رفتار با اما س کودکانه  یکم سنش به توجه با او رفتار دارم قبول

ادیوجودنم  

 

داد ادامه اخم با ایبرد  

!!کردین فراموش زود چه شما نیستم ازدواج این به راضی که بودم گفته شما به هم قبال من-    

 عمر یه بحث نیست روز دو یکی بحث نمیبینم دختر واون خودم بین مشترکی ی نقطه هیچ من 

!!! زندگیه  

 

اوگذاشت ی شانه برروی را دستش کالفه بهرامی اقای  

بذار روتنها ومن برو حاال خودته صالح به کنم یکار وهر بگم چی هر من نشنوم ها حرف این از گهید–   

 

 وخیلی کرد ترک انجارا ارام بحثی چیه  بدون خوب داشت پدرش  از که یشناخت به باتوجه ایبرد

  پذیرد نمی پدرش که گفت بهار به پیامی در خالصه

...... 

 

 از افتاب امروز- وگفت زد لبخندی تعجب با ها بچه تمام دیدن با رسید رستوران به بهار هنگامیکه

اومدین؟ موقع به شما ی همه که دراومده طرف کدوم  

 

  گفت لبخند با شهره

  بذاریم منتظر خانومو عروس نیومد دلمون اصال-
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گفت رانداشت ازدواجش بحث ی حوصله اصال که بهار  

  میرم من بزنید حرفی مزخرف عروسی ازاون اگه گم می ازاالن ها بچه -

 

گفت پریدو حرفش میان شیدا   

!!!  اخه باشه دوم بار این که داشتی حوصله کی تو -  

  گفت هیجان با شهره

...بود شکلی چه کن تعریف دیگه میگه راست-  

داشت؟ شکم نبود که کچل الغر یا چاق کوتاه یا بلند  

 کش دختر واقعا او تیپ که کرد اعتراف حرص وبا گذشت ذهنش جلوی از ایبرد تصویر ای لحظه  بهار

بود وجذاب  

 

!!! بشه دوبلور بره باید المصب نگین که صداشو   

 

 برایشان مختصر چیزرا همه واوهم دوختند بهار به را نگاهشان وسپس کردند نگاه هم به تعجب با همه 

کرد تعریف  

  وگفت کشید پوفی بود احساساتی دختر که النا 

 

ندارم دوست رو پسرایی همچین شخصا من خشکیه سردو پسر کردی تعریف که طور ان-  

گفت پریدو او حرف وسط شیدا   

 اینکه بدون بهار وقتی کنه چیکار خدا بنده پسر داشتی انتظار پس دار نگه خودت برای رو نظرت تو -

.خدا بنده اون وقت اون نداره ازدواج این به حسی هیچ گفته بهش راحت خیلی کنه مالحظه  
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!!هان؟ بخونه عاشقونه اهنگ ش پنجره دم صبح تا خودش قول به یا  کرد یم اصرار بهش دیبا  

 

  وگفت خندید شیدا ی بامزه لحن به هم بهار حتی

  دیوونه-

  کرد دخالت ها ان بحث در هم شهره 

 

 سال چند پسره نکنید فراموش کرد می رفتارو همین بود اون جای هم هرکسی موافقم شیدا با منم-

!!مغرور البته وصد پرستیژه با پولدارو هم خیلی میگه بهار که طور وان بود کشور ز ا خارج  

 

- وگفت انداخت باال ای شانه النا   

هست؟ چی برگشته بخت داماد اون اسم بگوببینم حاال شاید  

کرد زمزمه لب زیر بهار  

  ایبرد-

گفت کشیدو سوتی شیدا   

!!! باحاله اسمشم بابا نه -  

دختر؟ کوش حلقت حاال  

گفت یخاص حس چیه یب کشیدو باال را اش شانه حوصله بی بهار  

 

کردم پرتش اتاق ی گوشه یه شب همون -  

 

  داد ها ان اعتراض به نه حلقه به نه اهمیتی بهار ولی درامد ها بچه اعتراض صدای 

  گفت کشیدو  دوستش نیتر کینزد حماقت از اهی شهره
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  نمیارم در کارت از سر  که من-

!!!کردی خوش ودل  سروته بی پوشالی عشق  اون به وچسبیدی کردی ول حسن همه این با رو ایبرد  

 

انداخت پایین را سرش  بهار   

گفت ناراحتی با هم شیدا   

 همه ظاهرا  وجذاب پولدار دار خانواده کرده تحصیل خوبه موقعیتش  لحاظ هر از پسره این جان بهار 

 ایندت برامون هستیمو دوستت چون کنیم می اصرار اگه ما ببین وواقعیتو کن باز چشماتو تمومه چیز

 مهمه

نداشت ها ان برای جوابی بهار    

 

 پیدا نجات شرایط ان  از تا بود بهانه یه ودنبال نمیشد راضی او دل اما داشت عالی شرایط واقعا  ایبرد 

.کند  

 

!!هان؟ بخونه عاشقونه اهنگ ش پنجره دم صبح تا خودش قول به یا  کرد یم اصرار بهش دیبا  

 

  وگفت خندید شیدا ی بامزه لحن به هم بهار حتی

  دیوونه-

  کرد دخالت ها ان بحث در هم شهره 

 

 سال چند پسره نکنید فراموش کرد می رفتارو همین بود اون جای هم هرکسی موافقم شیدا با منم-

!!مغرور البته وصد پرستیژه با پولدارو هم خیلی میگه بهار که طور وان بود کشور ز ا خارج  
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- وگفت انداخت باال ای شانه النا   

هست؟ چی برگشته بخت داماد اون اسم بگوببینم حاال شاید  

کرد زمزمه لب زیر بهار  

  ایبرد-

گفت کشیدو سوتی شیدا   

!!! باحاله اسمشم بابا نه -  

دختر؟ کوش حلقت حاال  

گفت یخاص حس چیه یب کشیدو باال را اش شانه حوصله بی بهار  

 

کردم پرتش اتاق ی گوشه یه شب همون -  

 

  داد ها ان اعتراض به نه حلقه به نه اهمیتی بهار ولی درامد ها بچه اعتراض صدای 

  گفت کشیدو  دوستش نیتر کینزد حماقت از اهی شهره

 

  نمیارم در کارت از سر  که من-

!!!کردی خوش ودل  سروته بی پوشالی عشق  اون به وچسبیدی کردی ول حسن همه این با رو ایبرد  

 

انداخت پایین را سرش  بهار   

گفت ناراحتی با هم شیدا   

 همه ظاهرا  وجذاب پولدار دار خانواده کرده تحصیل خوبه موقعیتش  لحاظ هر از پسره این جان بهار 

 ایندت برامون هستیمو دوستت چون کنیم می اصرار اگه ما ببین وواقعیتو کن باز چشماتو تمومه چیز

 مهمه
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نداشت ها ان برای جوابی بهار    

 

 پیدا نجات شرایط ان  از تا بود بهانه یه ودنبال نمیشد راضی او دل اما داشت عالی شرایط واقعا  ایبرد 

.کند  

 

 جانیه با و شد اتاق وارد لبخندی با مادرش که بود ملوس خیس موهای کشیدن سشوار مشغول بهار

  گفت

دارم برات خوب خبر یه  یبهار-  

گفت لبخند وبا دوخت چشم مادرش به یا لحظه بهار   

شه؟ تموم مسخره نامزدی این که کرده قبول بابا  

 

داد ادامه وحزن اخم با  خورد گره مادرش خشمگین نگاه به نگاهش چون  

 

!!خانومی مادر کنه نمی خوشحال رو من اندازه نیا به چیز هیچ-   

 

  وگفت رفت جانانه یا غره چشم او به یطلوع خانم

!!!دختر بری می حوصله از رو ادم تو-  

.. کرد دعوت باغ به رو همه زد زنگ بزرگت مادر   

 

.. همینطور هم رو ایوبرد بهرامی اقای  

 

  گفت پوزخند بهاربا
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!!کنم؟ یم ذوق دعوت این از من کردین فکر چرا وشما داشتیم روکم همین فقط -  

 

  خورده؟ گره هات سگرمه شده چی حاال بری بزرگ مادر ی خانه به بودی مشتاق همیشه که تو-

 

!!!  بهرامی ی خانواده مخصوصا باهمه نه باشم تنها که برم جا اون میشدم خوشحال زمانی  

! نمیام من   

  گفت عصبانیت با یطلوع خانم 

! گی می چی تو معلومه هیچ دختر-  

 

 باهم ایوبرد تو که دونن نمی فامیل از کدوم هیچ درضمن اسیوبرد تو خاطر به بیشتر مهمونی این

 ها حرف این از وگذشته کنیم عنوان رو مساله این مهمونی دراین تا خوبیه فرصت واین شدین نشون

!!!نیش اشنا باهم بیشتر تا خوبیه فرصت  

گفت بهارکالفه   

 حلقه دستم بر که هستم هایی بند این از رهایی فکر در من کن تمومش من مادر خدا رضای محض -

!!!!هستین اون به بخشیدن رسمیت فکر به وشما شده  

 

  گرفت دست به ملتمسانه  را مادرش دست 

 ندارم دوس رو ن او من!! کنه تغییر نظرش شاید تا کن صحبت پدر با شما کنم می خواهش مامان

...نمیشم خوشبخت اون با ومطمئنا  

 

کشید او ی اشفته موهای برروی دستی بامحبت یطلوع خانوم   
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 نزدم حرفی پدرت حرف روی حاال تا دونی می خوب خودت چون کنم کارو این تونم نمی من عزیزم -

!!! نشدم پشیمون اون به مطلق اعتماد از  وقتم وهیچ  

 

 تصمیم شده وحساب منطق وازروی گرفته نظر رودر جوانب همه همیشه گرفته تصمیمی هر پدرت

!!! گیره می  

 

...کرد ترک را او اتاق  اش یشانیبرپ یا بوسه نشاندن از وپس گفت را نیا  

..کند یریجلوگ یشگیهم بحث از تا  

 

 پرسی احوال هم با سروصدا وبا گرفتند دراغوش را یکدیگر گرمی با رسیدند بهم دوست دو کهیهنگام 

... کردند  

 

دیپرس لبخند با  بعد یقیدقا بهرامی اقای  

کجاست؟ من خوشگل عروس پس -  

 

  گفت ارام و زد ینیلبخندشرمگ یطلوع خانم

خوابه هنوز اون-  

وگفت دوخت ایبرد رابه نگاهش  

 

!کشی؟ رومی بیدارکردنش زحمت بنده من دست پسرم -  

  راسته دست باال ی طبقه اتاقش 

 

  گفت دیترد با و کرد مکث ای لحظه ایبرد 
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!! شن ناراحت برم جازه یب اتاقشون به من اینکه از ایشون ممکنه  

 

گفت لبخند با یطلوع خانم  

.. کنم می اماده رو چایی من بیایید شما تا حرفیه چه این پسرم نه -  

 

  کرد کت حر بهار اتاق سمت به و گفت یچشم ایبرد 

 که بهار دیدن با کرد باز را در ناچار نشنید، جوابی وچون کرد وارد در به ارام ضربه چند اتاق در پشت

زد لبخندی شیطنت وبا بودناخواسته دهیخواب تخت بروی  

 

 را وسرش کرد ارام  ای خنده بود خواب او کنار در که پشمالویی ی گربه دیدن وبا شد اتاق وارد ارام 

داد تکان  

 

 او نبود عجیبی چیز بهار رفتار به توجه با  عروسک انواع از بود پر کرد اتاق سرتاسر به قیدق نگاهی 

...کرد می سیر کودکی عالم در هنوز  

 

 به احساسی چه دانست نمی  دوخت چشم خواب در زیبایش صورت وبه گرفت واریود در از را نگاهش 

... داشت ساده دختر ان  

 

 ازدواج این با مخالفتی هیچ او بود راضی بهار خود اگر بسا چه نمیامد بدش ازاو دانست می فقط

بود مخالف ازدواجشان با سختانه سر بهار ولی نداشت  

 

...زد صدایش ارام ندانست جایز را ایستادن این از بیش   

  ادوختیبرد به را سبزش های وچشم داد خود به وقوسی کش سفید گربه نشنید جوابی اما 
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...دهد تکان را او های شانه دست با شد مجبور بار واین زد لبخندی   

گفت د الو وخواب کرد باز را هایش چشم از اندکی کندی با بهار   

!! داری برنمی سرم از دست خوابم تو سیریش ی پسره -  

 به چرا نفهمید اما سیریش ی پسره بود گفته او به... شد خشک او ی شانه برروی دستش ابتدا  ایبرد

 ترس با ای مردانه بلند  ی  خنده صدای شنیدن با بهار افتاد خنده به بلندی صدای با عصبانیت جای

 و نشست سریع شد درشت هایش چشم تختش کنار در  ایبرد دیدن وبا کرد باز را هایش چشم

  دیپرس ریمتح

 

!کنی؟ می چیکار جا این تو -  

!!!بیای من اتاق به  داده اجازه بهت کی  

 

 موهای وبه گرفت را نگاهش وبعد شد خیره خواب لباس در او ی برهنه نیمه بدن به ای لحظه ایبرد

دوخت چشم اش اشفته  

کنم بیدارت تا خواست م از مامانت–   

 

کرد بود ایستاده حاال که او پای تا سر به نگاهی سپس   

   ببینش شد بیدار خواب از که این از بعد بگیری زن خوایی می... گفتن راست قدیمیا -

دید می اینجوری رو تو پدرم اگه  

 

!!!شی عروسش تا کرد نمی اصرار همه این مطمئنا   

 

...شد ایبرد ی دوباره ی خنده وباعث انداخت خود پای سرتا به نگاهی ناخواسته بهار   
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گفت کوبیدو زمین محکم را پاهایش... بود شده قرمز خشم از   

خورد گره ایبرد خندان نگاه در نگاهش وچون  بیرون و بر من اتاق از   

 شده قفل یفک انیم واز گرفت انشیعر ی سینه دور را دستش وخشم شرم با شد لباسش متوجه تازه 

  دیغر

 

!!!!بیرون لطفا   

 

 خشمش، از شده کبود صورت دنیباد و  اوزد به یوچشمک انداخت گذرا ینگاه  شیپاها سرتا به ایبرد 

دیشیواند   رفت دراتاق سمت به بود کرده راکنترل اش خنده یسخت به کهیحال در  

!!!خوشگله خیلی مصب ال نگذریم حق از ولی لوس ی دختره -  

 ولباس بست باال از رامعمولی ان  خشک نیمه و دیکش سشوار را خود موهای رفتن حمام از بعد بهار

...شد خارج اتاق از ارایش وبدون کرد تنش وگشادسفیدی  ساده وشلوار  

 شد بلند خود جای از او دیدن با که افتاد بهرامی اقای به چشمش همه از واول رفت سالن میلی بی با 

 دردل..  برود او اغوش در تا شد مجبور بهار کرد باز گرفتنش دراغوش ی نشانه به را هایش ودست

...بود وپرحرارت گرم پدرش اغوش اومانند اغوش که کرد اعتراف  

 

... کرد کوتاهی تشکر او ی باشه عافیت جواب در  

  گفت بالبخند یطلوع خانم

بخور رو صبحونت تو کنه می رواماده ماشین پدرت تا دخترم-  

 

  شد دور جا ان واز کرد قبول خندید می نگاهش هنوز که ایبرد خصوص به جمع ان از فرار برای بهار 

 

... نداشت خوردن به میلی  او اما میشد دیده شده پز اب مرغ تخم مربا انواع خوری غذا میز روی  
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  اندیشید نوشیدن حین در و ریخت چایی خود برای

 نظرش بهرامی اقای کنم کاری بتونم شاید مقابل طرف شناخت راه بهترین مسافرت گفتن قدیم از-

!!!برگرده  

 در که فکری از هایش وچشم زد لبخندی بدم نشون هم انها به رو خودم  شخصیت  بد یرو اون باید 

درامد رقص به داشت اندیشه  

. گرفت گاز را لبهایش   

 دوست اورا فامیل  اکثر چون بود خوبی کمک واین هستند انجا  کی درجه ،فامیل بود گفته مادرش

.. دادند می نشان را ان پنهان اشکارو و نداشتند  

!!!لیفام یها تر جوان خصوص به  

 

 می امشب او یمنف یاخالق تیخصوص نیا و  نداشت کسی دل در وجایی بود یومغرور سرد دختر او 

!!! باشد او برای ای برنده برگ توانست  

 

 مشغول راه در تا داد بهار دست به را ومیوه تنقالت مقداری و چایی فالکس مادرش حرکت از قبل

وگفت اورد گیر تنها را بهار فرصت اولین در و باشند  

 

!!!بره سوال زیر ما تربیت تا نکن وکاری باش خوبی دختر -  

 از بهتر را خود دختر بود اشوب ومادر پدر ان دل وچقدر نگفت وچیزی کرد جمع را هایش لب بهار 

..شناختند می دیگری هرکس  

...نشد وبدل رد وبهار و ایبرد بین ای مکالمه هیچ ه را اول از  

 ماشین دران... بود داده تکیه ماشین صندلی به را وسرش بود رابسته هایش چشم ومغموم بهارساکت 

...بود گهواره مالیم حرکت مثل وحرکتش نمیشد احساس اندازی دست هیچ  
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 دار وحالت پرپشت ابروهای میشد دستش کنار زیبای دختر  خیره نگاهش ناخواسته گاهی از هر ایبرد 

 بینی میشد دیده وضوح به فاصله ان از که وپر بلند های ومژه مشکی ودرشت کشیده چشمان مشکی

بود حالت خوش عمل بدون که  

 

 

!!کرد مکث هایش لب روی بر  سردادو او برجسته های گونه رااز ونگاهش  

!باشد داشته وزیبا وبرجسته رنگی خوش ان به هایی لب ، رژ داشتن بدون میشد پیدا نفر چند دنیا در   

!!بودند اندک حتما   

!!! ای قلوه وکامال قرمز های لب   

!!!گرفتن گاز برای واماده انگیز وسوسه   

....بود جذاب رنگ مهتابی صورت ان در اش چهره ترکیب چقد   

 چندان نه تکان ماشین!! نشد انداز دست متوجه  که بهاربود ی چهره کردن انالیز سرگرم چنان ایبرد 

 اصابت شیشه به وسرش رفت جلو به  بود رانبسته خود بند کمر بهار که جا ان از اما خورد شدیدی

.. کرد  

دیوپرس کشید جاده ی گوشه را ماشین بود مشهود نگاهش و رفتار در که نگرانی با ایبرد  

نشد؟ چیزی سرت خوبی-   

دوخت او به را اتشینش نگاه اخم با مالید می را خورده ضربه محل که بهار  

کجاست؟ حواست معلوه–   

دنیا لب ترین خاص پیش- کرد زمزمه لب زیر محو یبالبخند ایبرد  

!!کن یرانندگ بسته وچشم نکن سهیمقا اب ور اون با نجارویا یها جاده-  

! باش نندگیت را مواظب میشینم کنارت من وقتی تا لطفا  

زد خندی پوز او تهدید این به ایبرد  



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 72 

 

ه | 72 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

!!! وسرکش چموش اما دنیا های لب زیباترین با ی دختر -  

 بود نخواهد کار در تمرکزی خاص، های لب ان با باشد نشسته کنارش در  او وقتی تا که دانست نمی

!!!! 

 

گفت ندهد بروز را هیجانش کرد می سعی که بالحنی بهار که اندازد بی حرکت به خواست را ماشین  

  بشینم رل پشت من  بذار نداری اشنایی راه با وچون بریم ازفرعی باید بعد به ازاین -

 را خود وجای شدند پیاده ماشین از هردو داد تکان را وسرش انداخت او به تفاوتی بی نگاه نیم ابردی–

  کردند عوض

 

  کشید عمیقی نفس رل پشت بهار

 کشید جاده به را ماشین!! داشت دوست نیماش نیا با مخصوصا هوارا نیا در یرانندگ چقد که اخ -

کرد وپلی سیستم سمت برد ودست  

 ان با داشت دوست واو بود ارام همه اما کرد جلو عقب تا چند کرد پوفی خارجی مالیم اهنگ باشنیدن 

بود شاد اهنگ مستلزمش واین کند پرواز ماشین  

  انداخت ایبرد به نگاهی نیم 

... شد باز ای خنده به هایش لب دید را کیف داخل ایبرد وقتی که ودید. دی می را فلش کیفم از-  

.. نداد او خندان های چشم به اهمیتی اصال که بود دنیکش ونقشه خود فکر غرق انقدر او اما   

 را سرعت زیبایی طرز به کردان ی وجاده بود گرفته نم نم باران داد پایین را وشیشه گذاشت را فلش

.طلبید می  
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 و سرما از هایش گونه داد بیرون باصدا را نفسش داشت، نگه بزرگ مادر باغ در پشت بهار هنگامیکه

 رخ به بیشتر را وزیباییش بود گرفته رنگ شدت به  باال سرعت ان وبا ماشین ان با رانندگی هیجان

کشاند می ایبرد  

. داشت را  مادربزرگ ی خانه حیاط کلید برداشت را کیف   

 کیف در ،همیشه احتیاط برای که بهداشتی پد دیدن با بردارد را کلید تا کشید را کیف زیپ هنگامیکه

...زد خشکش داشت می نگه خود  

....کرد تپیدن به شروع یتند به وقلبش ماند کیف به خیره نگاهش   

..کرد یم احساس را شیها گونه بر خون هجوم  

..کرد نثار  پرتش حواس خود رابه لعنتی دل ودر گرفت گاز را لبش ایبرد ی خنده صدای شنیدن با   

 

 دران وشیطنت خنده که صدایی با  ماشین از شدن پیاده حال ودر گرفت او دست از را اکلیدیبرد 

گفت گفتن وبا زد می موج  

!!! رابست در ندیدم چیزی من نکن فکر بهش زیاد -  

...ازرد را بهار روح  بلندش ی خنده یصدا  

 

 کنارش از سرعت با چنان وبهار ببرد داخل را بهارماشین تا کشید وکنار کرد باز کامل را حیاط در ایبرد

 کرد می برخورد بهش سرعت با ماشین حتما کشید نمی کنار را خود موقع ابهیبرد اگر که گذشت

کرد زمزمه لب زیر  

!!!!دیوونه ی دختره -  

 

 محکم را ان در بودنش مازاراتی به اهمیت وبی شد ادهیپ وازان کرد پارک را ماشین مهارت بهاربا

!!!نداشت اهمیتی زیبا ماشین ان به سوزاندن دل پس نبود او برای که ماشین  کوبید  
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  است نشده شلوغ خانه هنوز که فهمید شده پارک های ماشین تعداد از 

 ی همه بود مطمئن که نجایا جز باشد هرجایی االن داشت دوست کرد می نگاه را اطراف کالفه بهار

...بود اخواهدیوبرد او به دوروز یکی ان در ها نگاه  

 

بلعید را وتمیز تازه وهوای کرد پوفی   

وگفت گرفت قرار بهار کنار یوبدجنس طنتیباش ایبرد  

!!یکن تنم کفن یدوماد رخت یجا به خاطرش به یخواست یم که دمایند میخاص زیچ حاال-  

!!!حاال گهید بود پد هی تهش ته  

 

!!اوشد خندان نگاه ی رهیخ نگاهش شده گرد ییها چشم با بهار  

 خود رادر حرصش تمام ناچار وبه دیراشن بزرگ مادر یصدا دیبگو یزیچ بخواهد نکهیا از وقبل

  گفت یزیوچ کرد سرکوب

گلم ی نوه سالم-  

 

 به دل در کرد ایبرد به دقیق نگاهی اورد برلب لبخندی درکنارهم  دو ان دیدن با بزرگ مادر 

!!!!بود داده حق اصرار اینهمه برای پسرش  

 

 پسر را مرزش خدابیا همسر همینطور شناخت می را پسرش ساله چندین دوست بهنام اقای خود او 

... بود خواهد کماالت با حتما ومادری پدر همچین  

 

 را لبخند که گفت وایشی گذشت ازکنارش او به توجه بی و گرفت ایبرد از را نگاهش حرص با بهار

اکردیبرد لب مهمان  

  انداخت او بغل را خود بزرگش مادر به رسیدن با 
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 با را هایش گونه که ای چروکیده های دست روی بر ای وبوسه بود شده تنگ براتون دلم جون مادر–

 اوهم!!! بود تر مودب بزرگتر به نسبت پس نماند ایبرد چشم از دور که زد بود کرده نوازش محبت

 صمیمانه هم بزرگ مادر انداخت پایین را وسرش گفت سالمی مودبانه و رفت مادربزرگ سمت به

  کرد واضافه داد را او پاسخ وگرم

  بود مرگ از قبل من ارزوهای از یکی این  میبینم رو دخترم ی اینده همسر که حالم خوش-

جون مادر ا گفت اخم وبا پرید مادربزرگش حرف میان بهار  

.دیکش را او ی گونه مادربزرگ    

 

گفت و زد ینینمک لبخند  

!!دختر کن یزبون نیریش کم-  

یزکردمیعز هم شینجوریهم  

  حاال

  کنه استراحت کمی نشده شلوغ تا کن راهنمایی خودت اتاق به رو  پسرم 

  گفت ایبرد به وخطاب راگفت نیا

 

باش وراحت بدون خودت ی خونه رو اینجا پسرم -   

... رفت خانه داخل به ها ان وهمراه کرد تشکری و نشاند برلب ی لبخند ایبرد   

 

گذشت ذهنش اازیوبرد رفت ها پله سمت به  ایبرد به توجه بی  بهار  

  

  کنم رامت بلدم خوب ازدواج از بعد چموش ی دختره-

.... 
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!! بود هیاهو پراز بزرگ مادر ودنج خلوت همیشه  ویالی  

 

 بودن شاد ی دهنده نشان سنی درهر بلند های خنده صدای  رسید می گوش به صدایی طرف هر از

..بود جمع  

!!! داد می اهمیت دلش پنهان وغم بهار به کی   

...بودند بازی سرگرم باغ وخرگوش سگ توله با کوچکترها  

..کنند اماده زیاد تقریبا جمعیت این یبرا  را ناهار تا بودند اشپزی مشغول اشپزخانه در ها خانم   

.. بودند خاطرات وتجدید گپ مشغول تر مسن مردهای   

 پوشش را باغ کل شان خنده صدای گاهی وهراز بودند قلیان کشیدن مشغول باغ در جوان پسرهای

!داد می  

 وهمه بکشند را بهار زبان زیر کردند می وسعی بودند نشسته باغ ی ها درنیمکت هم جوان دخترهای 

 درمورد هایی بهارچیز از خالصه خیلی و بدانند  پرستیژ وبا جذاب العاده فوق مرد ان درمورد را چیز

  افهمیدندیبرد

گفت نداشت کردنش پنهان در هم سعی حتی که دلخوری با اناهیتا  

  گفتم می ها بچه به همیشه من -

  کنی می ر تو پولدار و جذاب شوهر یه تو-

  گفت تمسخر وپر زد یپوزخند  دوخت او به را سردش بهارنگاه

 او نکردم تور رو اون من ضمن در پولداره خودش پدرم چون ندارم شوهر پول به احتیاجی من-

گفت پوزخندی با مرسده!! کرده تور و من خودش  

!!! ادیم پیش براش خوبی های موقعیت که داره رو مذیت این بودن پولدار ادم یه دختر دیگه اره -  

 

وگفت کرد امیز اغراق ای خنده بهار  
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!!دخترا دینکن یناشکر... یآ..  آی -  

 

 خوبی های موقعیت تو  بتونید من کمک با وشاید دارین خودتون وسع اندازه به  وبیش کم هم شما 

!!بگیرید قرار ازدواج یبرا  

ببرد لذت دخترها صورت در خشم، مختلف یها حالت از را لذت تینها تا کرد مکث یا لحظه  

داد ادامه  یبدجنس با سپس   

 

!! دارم رو خودم های خویش قوم هوای هامن بچه نباشید نگران -  

 

 رودر خودمم شان وباید هستید من بستگان از شما حال هر به هست خودمم خاطر به نیست منتی البته

!!! دینکن وصلت وناکس هرکس با که بگیرم نظر  

 

 چشمکی کردو ای ،خنده بود بهاربهتر با  درجمع حاضر حال در دختران ی بقیه به نسبت که سوگل  

  وگفت کرد اشاره واناهیتا  مرسده وبه زد بهار به نامحسوس

 

 سلیقه ی دهنده نشان  روحلقت درشت الماس واون خوشگله خیلی نامزدت نگذریم حق از ولی-

!!!بشم جاریت تا  نداره برادر گفتی حیف والرژیشه  

 

 

 طرف ان کمی ها دختر کشید می سوهان را هایش وناخن بود نشسته استخر کنار تخت روی بر  تایبن

 نیکوچکتر برایش شهیهم مثل و هاست ان بحث موضوع که دانست می وبهار کردند می پچ پچ تر

!!!نداشت اهمیتی  
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 اطراف وبه  بود مشغول تابش لپ وبا بود نشسته االچیق دورترین در  که انداخت  ایبرد به نگاهی  

 نزدش وعشوه کرشمه با فامیل از دختری بار هر دید می وقتی زد می لبخند و نداشت جهی تو خود

!!!گرفتند می فاصله او از ظیغل اخمی با بعد دقیقه چند از وکمتر رفتند می  

 گرسنه ،حسابی گرفت ایازبرد را نگاهش کرد ناهارمی به دعوت را همه که اش عمه رسای صدای با  

...بود  

...نشست بزرگش مادر وکنار شست را خود های دست    

 

...بود کرده تحریک را اشتهایش حسابی رنگین ی سفره ان   

شنید را بهرامی اقای صدای که بود نکشیده غذا خود برای هنوز   

  کنی؟ صدا ارویبرد کشی می زحمت دخترم -

 

..شد او معطوف ها نگاه ی همه  

گفت اکراه وبا شد بلند خود جای از وارام خرید جان به را پدرش چپ چپ نگاه کمرنگ اخمی با بهار   

  حتما بله -

 این ی همه باعث که  کرد لعنت را ایبرد دل در زدند می لبخند موذیانه که افتاد دخترا به نگاهش 

!!! بود ها سر درد  

 زیاد هنوز بگیرد فاصله جو ان از سریع تا  بود کرده پا به را مادرش کفش اشتباهی که نشد متوجه حتی

 از گرفت دست وبه دراورد پا از را مادرش کفش زنان غرولند که بود نگرفته فاصله ادیز ها ان از

کرد وزمزمه گرفت گاز را لبش شده فرش سنگ زمین سردی  

!!!کن روحفظ وارامشت باش اروم بهار   

  گفت اخم با رسید او به بهار وچون داد ادامه خود کار به توجه بی  بهار دیدن  با ایبرد 

کنی؟ می وچیکار هستی کجا ساعت همه این معلومه هیچ-  
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  دیپرس بیاورد باال را سرش اینکه بدون ایبرد 

  گفت ای پرخاشگرانه لحن وبا گفت ایشی شدی؟بهار نگرانم که باشم امیدوار یعنی -

 که ،چیزی  نداره برام اهمیتی کوچکترین کنی می وچیکار میری کجا تو که شم؟این تونگران برای-

 تو دنبال ها احمق همانند برهنه پای وبا شم بلند سفره سر از تواز بخاطر اینکه ست کننده ناراحت

!!! فتمیب راه  

تو واز متنفرم کردن بازی نقش از من   

 

کرد سکوت ندادو ادامه را اش جمله خواسته نا ایبرد هم در ی قیافه بادیدن   

 

 بهار قلب در یشترین مانند بیعج وپوزخندش بود دار نیش صدایش لحن کرد اصحبتیبرد هنگامیکه 

!!رفت فرو  

 

!!! کنی بازی نقش دیگران مقابل در که نداره لزومی ضمن در بیای دنبالم نکردم مجبور رو تو من -  

 

!! کنن می فکر چی وتو من درمورد دیگران نیست مهم من برای چون  

 

گذشت بهار کنار از تفاوت وبی بست را تابش لپ   

!!خورد می را خونش خون شد راهی او دنبال عصبانیت با بهارهم   

 

!!!بود گستاخ نهایت بی پسر این   

 

!!دوید می ایبرد ل دنبا تقریبا ندارد پا به کفشی که باشد حواسش نکهیا بدون   
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 ی ومضحکه بروند جدا ها ان باز همه چشم جلوی خواست نمی دلش اصال واو بود بلند او های گام 

شود دخترا  

 

 شده خم که بهار دیدن وبا برگشت وسریع ایستاد خود جای در بهار الود درد ادیفر صدای با ایبرد 

.. لرزید می شیها شانه و بود  

 

.رساند او به را خود زدن هم به چشم دریک  

 شدت به وخون بود رفته پایش درون تیزی ک نو ی شیشه بود گرفته باال که کرد نگاه پایش به سریع 

 می اشک بهاری ابر بودومثل اوترسیده نتوانست کند ارام را بهار کرد سعی قدر هرچه زد می بیرون

  کرد می صدا را پدرش یا بچه دختر مانند و ریخت

 

..کند خارج او پای از را شیشه تا زد زانو او پای کنار ایبرد  

 

 نرمش وبا دوخت او گریان چشمان در را ارامش انگاهیبرد کرد می مخالفت وگریه باترس بهار اما 

گفت خاصی  

 

 بهم تعادلت تا بگیر رو من ی شونه نفهمی چیزی دم می قول بهت نداره درد نکن گریه عزیزم -

!!!نخوره  

 

شد اطاعت به مجبور که دید چی نگاه دران نفهمید بهار   

 

 پایینش لب ووکل بست را هایش وچشم گرفت دست به را او محکم های سرشانه لرزان هایی دست با 

 را شیشه هیثان چند از کمتر در ایوبرد داد فشار محکم را او های شانه ناخواسته گرفت دندان زیر را

  وگفت کشید بیرون بامهارت
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!!نداشت درد زیاد خوب دختر دیدی-  

 

بود شده بهار بیشتر ی وگریه ترس وباعث زد می بیرون بریدگی محل از شدت به خون اما   

  کند ریزی خون کمتر تا پیچید او پای ودور دراورد تن از را خود پیراهن سریع ایبرد 

بری؟ راه تونی می–  

 

داد مثبت پاسخ سر بهاربا  

وگفت ایستاد کنارش  ایبرد   

 

رسیم می االن کن تحمل کمی  -  

 هم پایش ودرد داشت شدیدی ی سرگیجه داد ازدست را تعادلش برداشت که را قدمی اولین بهار 

!!!بود بریده را امانش  

 

کشید اغوش اورادر کاهی پر ومثل برد او زانوی زیر را دستش ای کلمه گفتن بدون ایبرد   

دوخت ایبرد به را خیسش نگاه زده بهارمبهوت   

 

  زد لب ارام و زد محو لبخندی  ایبرد 

 

!!!میشه ریزی خون شدن بیشتر وباعث سخته رفتن راه برات  برمت می-  

 

... نکرد یاعتراض بهار   
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 شانه وبرروی کرد بلند را پایش کنار بود افتاده که را دستش افتادن ترس واز بست را هایش چشم 

 را سرش پس دارد نگه محکم را سرش که بود ازان تر حال وبی گذاشت او ی وپیچیده ای عضله های

 کرد خداروشکر دل ودر کرد گوش او قلب وکوبنده منظم ضربان وبه گذاشت او ی  سینه برروی

داشت تن رکابی پلیورش زیر ایبرد  که  

 

 المصب که کرد اعتراف دل ودر بود شده گردنش پشت زیبای خال متوجه بود شده خم هنگامیکه 

... دارد ای العاده فوق هیکل  

 

...بود اور خلسه بو خوش عطر وان بدنش گرمای چقدر برد می را دل ایش عضله وبازوهای سرشانه  

 

 ان به را وخود ند شد بلند سفره سر از وضعیت ان در ها ان دیدن با همه شد ویال نزدیک ایبرد وقتی

رساندند ها  

 

 هراسان  بود شده بسته دخترش یپاها دور که او ولباس  ایبرد اغوش در بهار بادیدن یطلوع خانم 

دیونال کوبید خود ی گونه بر محکم  

 

!!شده چی بهار بده مرگم خدا-   

 

کرد احساس اغوشش در را او لرزیدن  ایوبرد بگوید نتوانست چیزی بهار    

 

!کرد تنگ  او برای را گرمش واغوش برگرفت در تر محکم را او ناخواسته   

 

 تا نکرد تلقی جدی زیاد را ومساله افتاده اتفاقی چه داد ضیح وتو کند ارام را یطلوع خانوم  کرد سعی 

  نکند تر نگران  را ها ان
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وگفت کرد مخالفت حال بی  بهار اما ببرد بیمارستان را او که داشت اصرار  یطلوع اقای  

 از را او ایبرد وقتی چرا ونفهمید کنند پانسمان توانند می هم خانه ودر نیست بیمارستان به احتیاجی -

  نشست جانش در یبیعج یسرما و امد سراغش درد باز گذاشت نیمکت وبرروی کرد جدا خود

  شد  شتریب ولرزش

 

گفت  ایبرد  

کنم تهیه بیرون از ندارید خانه در اگر دارم احتیاج بتادین و باند به من -  

 

وگفت برخواست جایش از زده شتاب بزرگ مادر   

میارم االن -  

کرد پاتند خانه داخل سمت به اش فربه هیکل ان وبا   

 

 تا کرد بررسی را پایش دقت با کردو باز بهار پای از را خونیش پیراهن ایبرد مادربزرگ امدن تا  

  باشد نمانده پایش در ای شیشه خرده

  کرد می بازی  وروانش روح با بهار ی ناله صدای

 

 وبعد کرد پانسمان دقت با را وان داد شستشو بتادین با را زخم وکالفه کرد او لرزان های لب به نگاهی

گفت  یپوست ریز طنتیباش بشنود بهار فقط طوریکه ارام کارش اتمام از  

!!!نبود زاری و ناله از خبری بودی من بغل کوچولو نی نی -  

 

 تعویض ی بهانه وبه خنده وبا شد  ایبرد ی خنده باعث که گفت وایشی زد گره بهم را ابروهایش بهار 

... شد او ی خیره پشت از دخترا نگاه چطور دید  وبهار شد دور انجا از لباس  
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گفت دخترا از یکی شنید حتی  

دیدین؟؟ خالشو ها بچه ایه تیکه عجب -  

  

  بود مشخص هم رکابی زیر از المصب داشت بازوهایی چه دیدین بودم بازوهاش گیر من بابا نه

!!! بود پکی سیکس  

 

!! کرد ایشی باز دل ودر نگوید چیزی انها به تا دارد نگه را خود زبان جلوی وتوانست کرد اخم  

 

...بود خوابیده ارام شومینه کنار  وبهار بود غروب نزدیکای  

 

  گفت  ایبرد به رو یطلوع اقای 

کنی؟ درست شیات تونی می پسرم-  

 

!!چسبه می هوا دراین هیزمی چای  

 

..شد بلند خود جای واز زد لبخندی ایبرد   

 

  گفت دلربا یلبخند وبا  شد بلند خود یجا از بالفاصله  هم مرسده 

کنم می کمکت منم-  

  

  زد محو پوزخندی ، او نگاه برق  دنید وبا انداخت او سمت به نگاهی نیم ایبرد

... نبود یسخت کار چندان او مثل یدختران ذهن خواندن    
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  برداشت قدم او حضور به تیاهم یب

.. بود ایدن یها لب نیتر خاص با دختر ان مشغول فکرش کهیحال در  

 

گفت یلوند وبا شد قدم پیش نیسنگ سکوت ان شکاندن برای مرسده   

 

کردن می صحبت شما از دخترا ی همه امروز-   

کرد اورانگاه اش جمله ی ادامه ومنتظر رفت باال شیابروها از کی تا  ایبرد   

 

زد لب او یمشک نگاه در رهیخ و کرد نزدیکتر او به را خود اندکی مرسده   

 

اورده دست به را شما که باشه اقبال خوش خیلی باید وبهار هستین وشایسته جذاب شما همه نظر به  

 زد مکشی دختر لبخند میشد خوانده چشمانش در راحتی به حسادت کرد دقیق او به را نگاهش ایبرد  

  وگفت

 

!!! ارمیب بدست رو بهار تونستم که منه از اقبالی خوش  که بگویید همه به من طرف از تونید می-  

 

  کرد رییتغ یآن در مرسده نگاه رنگ 

است نکرده رو بهش اقبال هم چندان دیبگو تا کرد راباز دهانش اودوخت به رو خشمگینش نگاه   

 

 ایبرد  بود ندیده جذبه انهمه با چشمی حال به تا بگوید چیزی که شد ان از مانع ایبرد نگاه اما 

 کردن جمع چوب سرگرم را وخود گرفت فاصله او واز زد نگاهش در نشسته ترس به یپوزخند

... داد نشان  
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 سکوت در سالن بشوید را هایش دست تا رفت سالن سمت به  ایبرد اتش کردن روشن از بعد

بود رفته و فر وتاریکی  

 

   زد دید راکه برقی پریز اولین رسید گوشش به ضعیفی ی ناله صدای 

 کشیده دراز کاناپه بروی شومینه کنار که دید را  وبهار چرخاند چشم صدا دنبال به شد روشن سالن 

شود خیز نیم خواست  ایبرد دیدن با بود کرده جمع را وخودش بود  

 

  دیونال  انداخت کاناپه برروی را خود درد با نتوانست اما 

  پرسید نگرانی با  ایبرد

خوبه؟ حالت-  

بود عجیب نگرانی این هم خودش برای داری درد  

گفت بریده بریده بهار   

 

  ادیم بدشون من از فامیل همه -

 مسکن تا ندارم شدن بلند توان حتی موندم تاریکی این تو برسن دادم به نمیان وبابا مامان چرا اما  

 بخورم

وگفت زد لبخندی او لحن به ایبرد   

 

! میارم مسکن  االن من خوابی کردند فکر همه -  

 

وگفت کرد ای ناله   بهار  

!!کنم می ضعف احساس  هم یطرف از یلعنت کنه می درد خیلی -  
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بود نشده کم زیبایش از ای ذره حتی پریدگی رنگ وجود با که کرد او صورت به نگاهی ایبرد   

طبیعیه نخوردی چیزی هم ظهر از دادی دست از زیادی خون -  

  رفت رونیب سمت به و راگفت نیا  ارهیب غذا  ت برا میگم  مامانت به االن 

 

 برایش میزی صدقه قربان  کلی وبا رساندند او به را خود جون مادر با مادرش ،  قهیدق   چند از کمتر 

بخورد را غذایش کامل کردند مجبور چیدندو  

  گفت  ینینمک ی باخنده سیب گرفتن پوست حال در بزرگش مادر 

 

 با رادید  بهار متعجب نگاه وچون کردیا شیفته بدجور را پسره نشده هیچی هنوز شیطون ی دختره-

داد ادامه لبخند  

 

بخوری غذا حتما که کرد می رو سفارشت چقد نمیدونی -  

میاین هم به هم وخیلی ایه برازنده جوون شی خوشبخت که ایشاال   

 وخوابش کشید دراز کاناپه همان وبرروی خورد را خود مسکن  بزرگش مادر حرف به تفاوت بی  بهار 

 برد

 

 

 همه پایش درد وبا چرخاند اطراف در را چشمش گنگ ای لحظه کرد باز را هایش چشم بهار زود صبح

اورد خاطر به را چیز  

اندیشید تعجب با   

!بود دراورده اتاق از سر چجوری بود خوابیده کاناپه برروی دیشب که او -  

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 88 

 

ه | 88 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

  بگیرد کمک دیوار واز نیاورد فشار پایش به کرد سعی رفت پایین ها پله از لنگان لنگان 

 او برای اما داشت سوز اندکی پاییزی هوای که این با داشت سرگیجه هنوز کرد حرکت ایوان طرف به

  کرد حرکت االچیق سمت به پرکردو گاهی صبح نسیم از را اش ریه بود بخش لذت

 

  بود ها درخت ابیاری مشغول که دید را باغبان عمو

کردوگفت گرمی پرسی واحوال سالم او با  

گرفتین؟ تازه نون عمو -  

گفت عموبالبخند  

خوری؟ می صبحونه اینجا همیشه مثل دخترم اره -  

 

گفت لبخند عموبا داد راتکان سرش تاکید ی نشانه به بهار  

داره سوز هوا دخترم نخوری سرما باش مواظب -  

 

کنه اماده رو صبحانه برات تا گم می زیور به االن   

 

  گفت بهارسریع

بیارید هم رو نقاشیم وسایل عمو-  

کرد نگاه اورا شدن دور لبخند بهاربا رفت الیو سمت وبه گفت یا باشه او    

  

 یاد از را ومکان زمان که بود نقاشی سرگرم چنان شد طرحی کشیدن مشغول صبحانه خوردن از بعد

نشد ایبرد شدن نزدیک ومتوجه برد  

کرد اخمی ایبرد دیدن وبا برگشت عقب به ترس با دستی شنیدن با   
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وگفت برد باال را ابرویش  ایبرد   

  میزد موج کلماتش در تمسخر هست هنرمندم من اجباری قیتوف دونستم نمی -

  شد نقاشیش مشغول تیاهم یب  او به وپشت وبرگشت گرفت او از را خشمگینش نگاه بهار

  رفت درهم هایش واخم شد اوخیره ای حرفه نقاشی به  ایبرد

 می خون ان واز بود خالی قلبش وجای داشت شکاف اش سینه که بود کشیده را دختری تصویر بهار

 دختر از گرفتن فاصله حال در که اتش جنس واز پوش تیره بود مردی دست در دختر قلب ریخت

 بود

 

 در و صبح از که باشد رویش روبه دختر احساسات بیانگر توانست می کرد نگاه طرح به دقت با  ایبرد 

باشد شده کشیده تصویر به زخمی پای ان با سرما ان  

 

 ر ود شد هایش دست کردن پاک مشغول ابرویش دو ی وگره  ایبرد ی خیره نگاه به توجه بی  بهار 

گفت ان نیح  

 

ریخت روبهم کزم تمر حضورت چون بعد برای موند کارم ی ادامه   

 

یبود خودت باعثش چون کنم نمی تشکر  ازت م دیروز کمک بابت ضمن در  

افتاد نمی برام اتفاقم این مدم نمیو دنبالت اگر   

 پوزخندی  وبا سکوت در مدت تمام که ایبرد کنار از خونسرد خیلی وبعد متاسفم پلیورت بابت ولی 

گذشت نگریست می  اورا  برلب  

کرد وزمزمه اورد برلب لبخندی    

 بیشتری لذت کردنت رام از تا  باش وسرکش چموش تونی می هرچقدر خاص ی ها لب با دختری -

    ببرم
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 ان سمت وبه شمرد غنیمت را فرصت زدند می قدم باغ در که دید را بهرامی واقای پدر وقتی  بهار

 زخم  واز گذاشت او کمر برروی را دستش می بهرا اقای واحوالپرسی سالم از بعد کرد کت حر ها

پرسید پایش  

  کرد تشکر  ارام بهار 

  پرسید متعجب بهرامی اقای

 

کجاست؟ ایبرد تنهایی چرا دخترم  

 

انداخت باال ای شانه تفاوت بی بهار  

 

...کرد سکوت بهرامی اقای ندیدمش ظهر نزدیکای از دونم نمی:   

 

  کرد من من اندکی گذاشت راتنها ها ان میرم زودتر من گفتن با پدرش دید وقتی بهار 

دارید؟ دوست خیلی رو ایبرد شما عمو–  

گفت تیقاطع با و ایستاد خود جای اودر دید وضوح به را بهرامی اقای خوردن جا  

 

دنیاست دراین ام دارایی تنها ایبرد دارم دوست که البته -  

 

!! منه دست اون وامانتی امرزمهیخداب همسر یادگار   

 

داد قورت سختی به را دهنش اب بهار  
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کنین؟ می تحمیلی ازدواج به مجبور رو ن او چرا پس–   

 

!!نداره من به ای عالقه هیچ پسرتون که دونید می خودتون   

 

: پرسید استرس وبا  دوخت بهار به را متحیرش نگاه بود خورده جا شدت به بهرامی اقای   

 

گفته؟ تحمیلی ازدواج نیا از تو به ایبرد خود-  

  رسید می نظر به پریده ورنگش لرزید می صدایش 

.. گذشت ذهنش از ایبرد تصویر لحظه یه  بود شده او حال  نگران که بهار  

گفت ناخواسته   

..نداره من به حسی هیچ اون  که زدم حدس خودم من نه -  

 

  گفت بامحبت و کشید ای اسوده نفس بهرامی اقای: 

نداره؟ دوست من پسر کنی می فکر چرا ترسوندی رو من که تو دخترم-  

 

  نداریم اعتقاد نگاه یک در عشق به ها قدیمی ما

اورد دست روبه اون وباید هستش اکتسابی عالقه ما نظر به  

 

  گفت کالفه بهار 

 

 وخیلی وموفق تحصلیکرده  میشه تر خوشبخت کنه ازدواج من از غیر اباهرکسییاقابرد نظرم به اما-

!!!هستن جانبش از اشاره یه منتظر ها  
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گفت باتبسمی بهرامی اقای   

!!هستی تو گلم عروس ندارم کاری خیلیا با من -  

 

گفت شدواهسته خیره دستش ی شده حلقه های انگشت به بهار   

  ندارم خوبی اخالقی وخصوصیات هستم گیری وگوشه منزوی دختر من -

 چطور    نیدید ندارم جایی فامیل کنار در حتی که شدید جه متو االن تا حتما هستم وخشک مغرور ذاتا

!گیرند می فاصله من از  

 بود زنده هم او دختر اگه داشت دوست را دختر ان صداقت افتاد خنده به بلند صدای با بهرامی اقای 

میشد بهار زیبایی به حتما االن  

 

شد عوض صحبتشان مسیر ایبرد امدن با   

زد لبخندی او درهم صورت دیدن وبا دوخت چشم بهار به  ایبرد   

 

  کرد ترک را ها ان رسیده هایش دارو مصرف وقت گفتن وبا کرد نگاه دو ان به لبخند با بهرامی اقای

 

  گفت و کرد نگاه او زانیاو ی ولوچه لب به دورشد ها ان از کافی اندازه به پدرش وقتی ایبرد

درسته؟ بودی ناموفق هم باز ظاهرا-  

 

 زد خشکش ای لحظه نگاهش عجیب وبرق ارام های چشم دیدن وبا دوخت او به را سردش بهارنگاه

  گفت و ایستاد او مقابل

 تا بره پیش طوری همین اوضاع اگه نیست مهم برات میایی کنار ازدواج این با داری راحت قدر چه-

!کنیم؟ می ازدواج  ما بعد ماه از کمتر  
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 زدو لبخندی ایبرد-شد بودطوفانی شده کج پایین سمت به بدجنسانه که ایبرد لب ی گوشه دیدن با 

گفت خونسرد یلیخ  

 

!!! کردن رابازی تو همسر نقش باشه بدی ی تجربه نمیاد نظر وبه هستم تجربه مرد من -  

!!ومیره گرفته دست به رو تو قلب که شدم مردی اون  یروز شایدم  

 ان پایش زخم از حواس بی   رادید او چشمک وچون شد خیره او شیطنت پراز نگاه به زده مبهوت بهار 

گفت کوبیدو زمین محکم را  

 ادورشیبرد بازوهای افتادن از وقبل کرد جانسوزی ناله وبعد گی می چی داری فهمی می لعنتی -

شد حلقه  

!گرفت؟ درد کوبی می پا ها بچه مثل چی برای کجاست حواست دختر -  

گفت بغض با بهار   

!! شی اوار من سر تا شدی پیدا کجا از اخه تو به لعنت -  

 وان بود اسیر سفیدی های دندان زیر که خاص های لب ان دیدن با اما بزند حرفی خواست ایبرد

  داشت نگه  داشت اورا کشیدن اغوش به میل که عجیبی کشش شدوجلوی پشیمان لرزان ی چونه

گفت محزون یلحن با او به کردن نگاه بدون بهار  

 

!!! نیستم قفسی ی پرنده من ایبرد کن کمکم   

  ومیمیرم میشم خفه قفس تو من

و راگفت نیا  

 

.شد ودور گرفت فاصله انجا از ایبرد شده مشت های دست به توجه بی  
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 با که روزهایی بود شده گذشته خاطرات در غرق ان ارام های تکان وبا بود نشسته تاب روی بر بهار

..بود وشادی عشق غرق وقلبش. بود ه کرد سپری سیامک  

. بست نقش  اش بسته یها پلک مقابل همیشه مثل سیامک وتصویر رابست هایش چشم کشید اهی   

 

  گرم نگاه همان با داشت برلب را لبخندزیبا همان

کرد زمزمه  وپرحسرت پربغض   

رفتی؟ چرا -  

 

!! ام نکرده گناه کدوم به کردی ترک منو چرا  

داد وادامه  کشید اهی  

... کنم می چیکار من تو بدون که ونگفتی ای کلمه گفتن بدون رفتی  

!!!هات خاطره رد کردن پاک بدون رفتی   

 

 واقعی دنیای وبه گشت پدید نا سیامک تصویر ، چشمانش برروی  گرمی دست گرفتن قرار با 

..برگشت  

 

 به را شهره همیشگی عطر بوی دقت کمی با نشنید پاسخی وچون ندارم حوصله نکن اذیتم مامان  

  گفت کنان وغرولند گرفت مشام

 

!!شدی بزرگ سرت خیره شهره-  

 

بردار رو دستت چیه ها بازی بچه این   
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 او کنار را وخود برداشت او های چشم روی از را اش وکشیده سفید های دست ای خنده با شهره

  گفت شدن جا جابه حین ودر انداخت

هان؟ خواستگاری هیچ بدون شدنم بزرگ داره فایده چه-  

گفت محوی لبخند با بهار   

!!! خوب دختر خواستگارداری چقد تو دونم می که من ندونه کی هر -  

 

گفت  تفاوت یکشیدوب باال را اش شانه شهره  

 ثروت خاطر به همش دونم می وقتی فایده چه خورن می دیوار جرز الی درد به همشون اونا- 

 بابامه؟

 

بخواد؟ خودم های ریختی بی خاطر به منو که کیه   

 

  خندید دل ته از ها مدت از بعد بهار

!!خودمی جیگر تو دیونه-  

  

گفت تصنعی اخمی با شهره  

  خانوم؟هاان؟ جیگر کدوم جاانم؟ -

 

گفت زدو یا  قهقه بهار  

دیوونه رو خودت نکن لوس -  
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  گفت تاب دادن تکان حین ودر زد لبخندی بود نشنیده اورا ی خنده یصدا بود وقت خیلی که شهره

خانوم؟ عروس خبر چه خوب-  

 

  گفت وایشی رفت او به ای غره چشم بهار

گفت او ایش به توجه وبی بالبخند شهره  

عروسیته مراسم زودی به گفت می که مادرت-   

گفت اشفته  بهار   

!!منتفیه قضیه من نظر از  خودشونه نظر این -  

 

!!! ندارم حرفی من کنند بازی  خودشون ی  ساله چندین ابروی با دارن دوست اگر حاال   

 

 هر از رساتر گفت خواهم رو نه صراحت کمال وبا شنید نخواهند بله جواب عقد ی سفره سر من از

!!!چیزی  

 

  پرید نییپا  سرعت با ب تا واز کرد هینی شهره 

!شنوه؟ می گوشات میزنه زبونت که حرفی شدی خل دختر -  

 

؟ بگی نه سفره سر خواهی می   

 

گفت ومحکم قاطع بهار  

  اره- 
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کردی؟ فکر امداش پیش به مطمئنی؟–  

 

؟ مادرت به پدرت به   

ها؟ اون آبروی به  

بدبخت؟ دوماد  اون ؟به حدیث و حرف به  

 

گفت خشم با  بهار  

 

!!!!کنن می مجبورش دارن که انگار نه انگار احمق ی پسره کنم می قاطی بد که نیار رو ایبرد اسم   

 

گه می خونسردی کمال با   

!!!کنه تجربه من با رو ازدواج نمیاد بدش   

 

وگفت گرفت دست به را سردش های ست ود زد زانو او مقابل شهره   

 

..!!خوبیه خیلی  ی نشونه که این بهار   

 

  به اون دهیم نشون وگفت کرد نوازش اورا دست شهره 

 

...و داره عالقه ازدواج این  

 

عالقه؟- کشید او دست از را هایش دست بهار   
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میزنی؟ حرف عالقه کدوم از   

!!!داره خنده کردیم صحبت باهم چقد یا دیدیم رو همدیگه بار چند مگه حاال تا اون من   

 

نداری؟ اعتقاد نگاه یک در عشق به گفت نداشت امدن کوتاه قصد که  شهره   

 

وگفت بست نقش چشمش جلوی لبش یرو  پوزخند با ایبرد  

!!نیست نگاه یک در عشق ادم  اون ندیدی رو اون تو -  

چی؟ من شده من عاشق و خورده خر مغز فرضا داره من به ربطی چه این تازه   

 

  شم وخواسته بخوام باید من نیستم شدن خواسته ادم من میشه؟ چی واحساسم من

 

  گفت کالفه و کرد پوفی شهره

!!!نکن بازی ایندت خودتو با لجباز ی دختره دیدم هم  رو خواستنت-  

بگیر تصمیم تر ومنطقی کن فکر بیشتر   

گفت مصمم بهار   

روگرفتم تصمیمم من -  

!!!نداره ای فایده کردن بحث   

وگفت شد بلند او جلوی از شهره   

من خداروشکر پس -  

 

!!!دورم ازت ها وفرسنگ نیستم نافرجامت عقد شاهد  
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پرسید تعجب با  بهار   

؟ چیه منظورت -  

کجایی؟ مگه  

گفت ارام شهره   

 شرکتش برای رم می لندن به پدرم با ماهی سه دو برای اومدم خداحافظی برای امروز راستش -

کنم همراهیش خواسته من واز امده پیش مشکلی  

 

  گفت بغض وپر کرد رابغل واو کشید اهی بهار 

یخواهر میشه تنگ برات دلم -  

  گفت زدو بغل را دوستش مهربانی با شهره

  شم وموندنی  بشم موبور  ابی چشم یه اسیر اینکه مگر برگشتم من بزنی بهم چشم تا همینطور منم-

 

وگفت زد گره را ابروهایش بالبخند  بهار   

  متنفرم رنگی وچشم بور مردای از من ایش   -

 

صدازد را ها ان ایوان از مادرش بگه چیزی شهره اینکه از قبل  

نخوردید سرما تا تو بیایید  زود دخترا سرده بیرون   

 

برود بیرون تا بود شده اماده   یطلوع خانوم شدند داخل دست در دست وشهره بهار   

پرسید متعجب بهار   

میری؟ جایی مامان -  
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  برگردم من تا بمون جان شهره گردم برمی ساعته یک کنم پرو لباس خیاطی برم قراره -

گفت بالبخند شهره  

حتما بله -  

وگفت کرد تشکری  یطلوع خانوم   

کن پذیرایی دوستت از بهار   

 

 به وتنقالت میوه برداشتن از وبعد رفتند اشپزخانه به مادرش رفتن بیرون از وبعد گفت چشمی َ بهار 

: گفت تندی بالحن اتاق بازدید حال در شهره شدن زدن گپ سرگرم وحسابی رفتند  بهار اتاق سمت  

ندازی؟ نمی بیرون رو شده خشک های گل این چرا تو-  

  ورو رنگ وبی خشک های گل شده اتاقت جای ی همه

!! وخاطراتمونه سیامک ز ا یادگاری ها گل این که دونی می خودت گفت اخم با بهار:  

 

. کند کنترل را خشمش بتواند تاشاید کرد رامشت هایش دست شهره   

 

.فروداد دهنش اب با را بود زدن ی اماده که را  تندی کلمات  

 

!!! نگرفته هم تماس یک تو با حتی واون گذشته سال چهار االن برداری طرفه ویک پوشالی  

...انداخت تخت رابرروی خود مکررات تکرار از خسته بهار  

 

!!بودم مقصر سیا اندازه به هم من شاید کنم می فکر گاهی -  

  وگفت نشست تخت یاورو کنار شهره 

مثال؟ چرا-  
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زد لب وارام دوخت سقف به را نگاهش بهار  

 رفت می اون که هایی مهمانی تو وقت وهیچ کردم می رفتار اون با وسرد خشک خیلی من-

کردم می رد یا  بهانه  با رو مسافرتش پیشنهاد هربار و نکردم همراهیش  

... و نبود این وضعیت االن میومدم راه دلش با بیشتر اگر شاید   

 

  وگفت کرد عصبی ای خنده خشم با شهره

!!!میشدی مادمازل دوشیزه جای به االن نبود این وضعیتت  االن گی می راست-  

 

!!!تو دست از  بهار وای!! پدر بی ی بچه یه مادر حتی یا خانوم   

 

!!شدم مطمئن االن نداری عقل که داشتم شک االن تا اگه   

  گفت ارام  بهار 

کرد نمی رد قرمز خط از رو پاش سیامک-  

کرد وپوفی داد تکان برایش  سری تاسف با شهره   

 

  شد اویزان او واز اویخت شهره به را خود هیجان با زد جرقه بهار ذهن در فکری ناگهان 

وبکش دست دیوونه ترسیدم شدی؟ جنی دختر–  

  

گفت او حرف به توجه بی  بهار  

 

درسته؟ لندن میری گفتی تو شهره -  
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گفت پذیری نا وصف هیجان با  خب؟بهار گفت واو داد تکان را سرش شهره  

 

گفت دیدم رو سیا دوستای از یکی تصادفی که بار اخرین-   

!! شده ساکن لندن یتو  اون   

 

وگفت گرفت را شهره دست مضطرب   

!!بفهمم رو هام سوال ی همه جواب تا کن پیدا برام رو ن او -  

 

نشست مبل روی شهره   

!!اخه کنم پیدا رو ن او چجوری وغریب بزرگ شهر  کی یتو من دختر اخه -  

 

میشه بخواهی اگه تونی می تو–   

  

  اش چهره وچقدر  دیلغز یم هایش گونه از چگونه هایش اشک  لحظات دران ، دانست نمی خودش

!! امدینظرم به انگیز رقت  

 

وگفت داد تکان را سرش شهره   

!!راحت خیالت -  

 

!!کنم می پیداش حتما باشه لندن واگر کنم می استخدام  رو یکس باشه شده   
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  وگفت کشید دراغوش را او وخوشحالی هیجان با بهار 

 

مرسی دنیایی خواهر بهترین تو-  

  گفت یجد یلیخ و زد گره او نگاه رادر نگاهش داد فاصله خود از اورا یکم شهره

 

!!بدی قولی یه بهم باید–   

 

  ؟ قولی چه -

کنم می قبول باشه هرچی  

 

 پسر اون کنی ازدواج  ایبرد با باید بد چه خوب چه بود که هرچه من تحقیقات نتیجه بدی قول باید-

!!هیتموم چیز وهمه خوب  

 

 

!! دهیچیپ داشتنش دوست ی اوازه ضمن در و پاکرده بر یوخوب بزرگ شرکت شنیدم  

 

  وگفت انداخت باال ییابرو تفاوت یب بهار

!!گفته؟ چیزی مادرم-  

 

شد خیره او به  وموشکافانه بادقت شهره  

  وگفته کرده تعریف عمم دختر به مرسده نه– 
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 اون دنبال همش  پسره چشم اما داد نمی نشون پسره به هم سگ محل  بهار اینکه با  شانس بده خدا

 موفق نا اما بگیرن انتقام  ایبرد طریق از تو از تا بودن شده بسیج فامیل دخترای ی همه وظاهرا بود

!!!بودن  

!!اورده دستت به سخت یلیوخ داره دوست رو تو ،که گفته صراحت با ایبرد   

 

زد داری صدا پوزخند بهار   

گفته؟ سختی کدوم از -  

!!دستم؟ رو نشون وانگشتر دهنم گذاشتن  رو بله اول شب همون   

 

رو  ایبرد های حرف شهره   

 

!!کنه حفظ رو اش مردانه غرور خواسته شناسیش نمی تو نگیر جدی  

 

... داد تکان افسوس از ی سر از روز ان  یط در بار چندمین برای شهره    

 

... 

..بودند کارها درگیر شدت به  بهار جز وهمه بود مانده عروسی جشن تاریخ به هفته سه از کمتر  

 

 مشغول خانه به توجه با هم یطلوع وخانم بود خریده  یبزرگ ویالیی خانه پدرش خانه نزدیک  ایبرد 

  بود جهیزیه خریدن

 

...کردند می نگاه ها ان تقالی به تفاوت بی که ایوبرد  بهار جز زد می موج خوشحالی همه نگاه در  
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  بیاورد گیر خبری سیا از بود نتوانسته هنوز واو بود گذشته شهره رفتن از ماه یک 

...  

 بود نشده  گذشته دنیای  در غرق وهنوز گذاشت واهنگی و کشید دراز تخت برروی حوصله یب بهار 

...رسید گوش به گوشیش زنگ صدای که  

 

گفت شماره به کردن نگاه  بدون   

  بله -

بود زیبا حتی هم تلفن پشت از صدایش کرد اعتراف دل ودر  دیچیپ گوشش در  ایبرد خسته صدای  

 

چطوره؟ حالت  سالم–   

 

ماند صحبتش ی ادامه ومنتظر  کرد تشکر حوصله بی  بهار  

دیچیپ گوشش  در ایبرد شمرده های نفس صدای  

 

 عروسی به مربوط خریدهای بتونیم مونده که کمی مدت این در که  یکن ریزی برنامه خواستم– 

 روبکنیم

 

  گفت تفاوت یب بهار

 

!! چیه من جواب عقد ی سرسفره دونی می وتو ست فرمالیته عروسی این نیست تشریفات به نیازی-  

 

...نکن حروم رو خود وانرژی پول الکی پس   
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  رسید می هم گوش به که بود شان ارام های نفس صدای وفقط شد برقرار سکوت لحظاتی تا  

 

  گفت زد خی ان یسرد از بهار هم خط پشت از  که سردی لحن وبا شکاند را سکوت  ایبرد نجام سرا

 

 رو  تو جواب قبل از من  بفهمه م پدر که خوام نمی ومن شهیم برگزار جشن این هرصورت در-

!!!  شو ازاد قفس از وبعد برسه وقتش تا  کن مدارا  رو چندوقت این لطفا پس میدونستم  

 

..باشه وگفت فرستاد رونیب   مانند اه را نفسش  نکرد اعتراضی بهار   

 

  وگفت زد ضرباتی در به مادرش که بود حمام بهار

داره واجبی کار وظاهرا گرفته تماس شهره دخترم-  

 واز پیچاند خود تن دور را حوله الود وکف عجله با چنان نماند  مادرش حرف ی ادامه منتظر بهار 

. اوماند ی رهیخ ریمتح مادرش که شد خارج حمام  

 

گفت زده وشتاب برد گوشش سمت را گوشی   

 یسو ان  کمی شهره میشد ج خار دهانش از تندی به کلمات!! شد خبری شد چی م ،سال شهره الو-

کرد من من خط  

 

!!نگرانی از مردم چیشده بزن حرف دختر-  

 

  شد یطوالن سکوت چون

کرد زمزمه یباناراحت بهار  
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کرده؟ ازدواج-  

 

  نشست درگوشش شهره تلخ یصدا

!!بود کرده دواج از کاش-  

 

داد تشخیص سختی به را خود وصدای افتاد زمین برروی دوزانو بهار   

زندس؟–   

 

گفت سریع شهره  

نیفت پس زندس با با اره -  

 

  گردید ازاد اش شده حبس نفس بهار

 

!!!منو کشتی دیگه چیشده بگو بکن جون پس –  

 

 دیدم که را چیزی هر من که باشی ومطمئن کنی باور وکاست کم بی گم می چی هر بده قول اول– 

!!! گم می تغییری کوچکترین بدون روبرات  م دیوشن  

 

  گفت کامل اعتماد وبا سریع بهار

!! بابا ای ، دیگه بگو ،حاال کنم می باور-  

 

نداشت ادیبافر یتفاوت اش مرتعش یصدا  
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  وگفت کرد یا سرفه تک شهره

 

  ببینم رو سیامک تونستم ش تال ماه یک از بعد -

پرید حرفش میان هیجان با بهار  

  ؟ بود خوب حالش -

 

زد گره رادرهم شیوابروها نشست درگوشش هم خط یسو ان از یحت شهره پوزخند یصدا  

 

!!!همیشه از بهتر بود خوب بابا اره-  

 

گفت دل ته واز بست را هایش چشم  بهار   

  شکرت خدایا -

دیپرس هیجان با  سپس  

  

کن تعریف برام جزئیات با رو چیز همه مو به مو باش زود خب -  

  کرد فیتعر به مرددشروع و کشید اهی شهره-

  کردم پیدا شبونه کلوپ کی تو رو اون – 

 

!!!شده ییاروپا پا کی و کرده رییتغ یکل که ظاهرش یسوا-  

 

!!شده اونجا کلوپ در  بد ی سابقه کی وبا وهرزه باز قمار ادم یه به لیتبد  
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 ان را  بهار حال توانست می کشید پوفی  ،کالفه  بهار قیعم یها نفس یصدا واز کرد مکث یا لحظه

کند تجسم  خط یسو  

 

  دهد شیدلدار تا بود کنارش سخت لحظات نیدرا داشت دوست

 

گفتم اون به وقتی–   

 متوجه  اطرافمون در هارو  خیلی نگاه که کرد ای خنده چنان انتظارته وچشم داره دوستت هنوزم بهار 

  گفت؟ چی دونی می من جواب در و کرد ما

 

!!! خودشون واسه گوشتین المصب نمیشه ایرونی دختر هیچی-  

 

  ببینمت ربچرخ دو یه زدی بهم ای پاچه پرو چه عزیزم

 

  وگفت شد نزدیک من به هم بعد

بودم؟ نشده کنندت خیره یبایی ز این متوجه بودی بهار با که قبل چرا-  

  بود شده خیس رفتنش تنها وحماقت شب ان یاداوری با بدنش یمو هم، فیتعر هنگام یحت

دیشن یسخت رابه بهار یصدا  

  روبگو شیبق-

 

!!!یادمه قیافش سختی به حتی من مشخصه بهار تکلیف– کنم رومشخص بهار تکلیف  اومدم من–   

 تعهدی هیچ بدون من با و لندن بیاد خواد رومی خاطرم خیلی اگر بگو نبود ای تیکه بد اونم ولی 

  وگفت کرد ای مستانه ی خنده وبعد کنه زندگی
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 کوبیدمو اش سینه به کنم روکنترل خودم نتونستم دیگه کرد گذاری مایه سر حسابی روش میشه-

 گفتم

!!لعنتی بود این دوستم فداکاری همه این جواب -  

گفت کرد نه مستا ی ا خنده باز   

 یک ارزوی در که میبینی رو بهار از بهتر خیلی کن رونگاه ؟اطرافت چیه من تقصیر اسکل تو دوستت -

!!! زنی می حرف عشق و وفاداری از تو وقت واون زنن می له له بودن من با شب  

 

 

..رانداشت شهره ریتحق پراز یها حرف ی ادامه تحمل گرید که  بهار  

  دیفریادکش گریه با

  

!!!نده ادامه گهید لعنتی کن بس-  

 

   بشنوم چیزی خوام نمی 

.. بود مانده شیبرا که یجان وباتمام راگفت نیا  

 

 ران از مقداری سختی به که ه کوتا ی حوله همان وبا  کوباند رویش روبه دیوار بر محکم را گوشی

...شد مچاله خودش ودر نشست زمین برروی اتاق از ای گوشه  پوشاند می را هایش  

 

...  دیگرد پخش دورش اش یوکف سیخ یموها گذاشت زانوهایش برروی را سرش    

... پیداکنند را خود راه هایش اشک داد واجازه دیلرز شیها شانه  

 

   دیگردیم تکرار ومدام دیگرد یم پخش ذهنش در اکویی همچون  شهره صدای
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است گفته را حقیقت شهره دانست می   

چی؟ سیامک اما شناخت می خوب را اش ساله ده دوست   

 

..بود کرده او تقدیم را احساسش وتمام وقلب بود شنیده را دارم دوستت او دهان از بارها او  

...بود رفته اشتباه را راه کجای شد اینطوری چرا   

 

...کند فراموش را او بود نتوانسته چرا   

 

کند بلند را سرش اینکه بدون در صدای با   

  گفت  هیگر از شده دورگه ییوباصدا محزون 

 

... خورم نمی وناهارم باشم تنها خوام می خانوم اشرف-  

 

 دار خش صدای وبا شد مچاله خود در وبیشتر نکرد بلند را وسرش نداد اهمیتی ولی شد درباز شنید

گفت ای وگرفته  

 

 داره گردگیری به احتیاج که اونی نداره گیری گرد به احتیاجی اتاقم کن باور بذار تنهام گفتم که من -

 گرفته روش که رو غباری  شاید تا کنه گوش دردش به نمیشه پیدا کس هیچ که منه ی بیچاره دل

کنه پاکش رو  

 

...لرزید بهار ی  جمله واین مقابلش ی صحنه بادیدن ایبرد قلب   
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 بود کرده کز اتاق از ای گوشه ودر شده مچاله خود در تن به حوله چگونه که اوماند ی رهیخ نگاهش 

...بود برگرفته رادر دورش قابی همچون وموهایش  

 

...بکند دل خاص های لب ان با دختر این از توانست می چطور  

 

 باید که بود فهمیده قلبش شدن وفشرده صحنه این بادیدن وحاال... او وحق بوده او نشان ازبچگی  بهار 

..... بماند اوهم برای  

 

  بود کرده پیدا او از اندک مدت دران که شناختی به توجه وبا

 

..نخورد لیز هایش دست از ماهی همچون تا کند دقت خیلی اوردنش دست به برای باید دانست می  

 

 نشسته نگاه وچون انداخت  بهار های شانه وبرروی برداشت را مسافرتی  یپتو تخت روی از ارام 

وگفت داد لشیتحو مهربانی لبخند نشست نگاهش در او دراشک  

!!میشی مریض خوب، دختر خیسی تقریبا که وتوام سرده هوا-  

 

 ی تافته وپیش سرشانه ولطیف شفاف پوست به نگاهش حین همان ر ود کرد تر محکم او دور را پتو 

بودند داده قرار او دید معرض در را خود ودلبازانه دست که افتاد اش سینه  

 

!!؟یکن می چیکار جا این تو-  

 

 وسرخش کشیده های چشم وبه گرفت او ی سینه ی تافته پیش از را نگاهش بهار ی گرفته صدای با 

..دوخت  
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زدود  گونه،  از را شیها اشک دست پشت با بهار   

  خورد گره درهم شی،ابروها او از صحنه نیا دنیباد ناخواسته ایبرد

نیست مناسب وقتش ن اال انگار ولی کنم صحبت باهات موضوعی مورد در خواستم–   

 داشت که شدیدی ی باسرگیجه اما  ستادیا یسخت به شود بلند کرد سعی گرفت او از را نگاهش بهار 

 شد حلقه دورکمرش  ایبرد  ی مردانه های بازو بیفتد زمین بخواهد که ان از قبل و خورد تلو تلو

افتاد وزمین خورد لیز وپتو  

 

.بود شده ن دو دون سرما واز لرزید می بهار بدن   

 

 

.... داد فشار بخود محکم  بود افتاده اغوشش در حال یب که واورا دیکش خود سمت به را بهار ، ایبرد   

 

...بگیرد را  بهار لرزش جلوی  بدنش حرارت با خواست می شاید  

 

.. نداد نشان العملی عکس ایبرد یاجبار آغوش از  بهار   

...بود شده مچاله تقریبا او اغوش ودر بود گرفته قرار او ستبر های سینه برروی سرش  

 

اوست اغوش در برهنه مهین بایتقر که ندهد  یتیاهم   که بود وخسته ریدرگ ذهنش یحد به   

 

شد اکو ذهنش در شهره صدای کیواتومات ناخواسته  باز  

 

.... بشه شاید کنه زندگی تعهدی هیچ بدون من وبا اینجا بیاد تونه می خواد می اگر-   
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  شنید گوشش کنار را  یا ومردانه بم ی زمزمه صدای

 

!! کنم می کمکت حتما بگو بهم اومده پیش مشکلی اگه شدی، اینجوری چرا  بهار چیشده-  

 

 شیها نفس برخورد معرض در که یقسمت ان وچقدر بود وسوزاننده  گرم شیها نفس هرم چقدر

!!!بود شده داغ بود  

 

دیچیپ ذهنش در شهره ی شده اکو صدای وباز   

 

چیه؟ من تقصیر اسکله دوستت -  

 

  دیشن گوشش کنار را یا مردانه وبم گرم ای زمزمه باز و!!! منه اطراف اون از بهتر خیلی 

 

!!باش اروم نریزدختر اشک -  

 

..کرد مهار را نفسش و بست ای لحظه را هایش چشم   

 

.... گرفت مشام به را او بوی خوش عطر باز وناخواسته باشد ارام کرد سعی  

 

...بود شده داغ بدنش وتمام نبود سردش دیگر حاال  

 

زد لب دیدزد یم او از را نگاهش کهیحال در وارام برداشت ایبرد ی سینه روی از را سرش   
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  خوبم من -

 

  نبود خوب حالش واصال گفت یم دروغ

جداکرد او اغوش از را  خودش یسخت وبه راگفت نیا  

 

... کشید دراز تخت برروی حوله همان با و رفت تختش سمت به یسخت وبه تلوخوران  

 

پرسید باتردید  ایبرد  

 

بریم؟ دکتر خواهی می -  

 

  ی کلمه به تنها بست او نگران نگاه بروی را هایش چشم  بهار

..کرد اکتفا!! خوبم   

 

..شد او تماشای محو  لحظاتی بردیا   

 

...داشت لرزش ،اندکی خاصش های ولب بود پریده صورتش رنگ   

 

 یولحظات شد جمع چشمش ی گوشه بود وشکسته  افتاده زمین بروی که افتاد او گوشی به نگاهش 

...  ماند ثابت شکسته یگوش یبررو  

 وپاهای بود خوابیده وار جنین که  اودوخت وبه  چرخاند او سمت به را نگاهش بهار، ی سرفه یباصدا

لرزید ومی بود کرده جمع اش سینه زیر را  تراشش وخوش کشیده  
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... انداخت او برروی دقت وبا برداشت زمین از پتورا   

 

!!!شوند گم موهایش خرمن درمیان تا داشتند میل عجیب هایش دست  

 

..کرد رامشت دستش   

 

..است  برده خوابش که فهمید اش شده ارام های نفس از    

 

 ج خار اتاق از مغشوش یافکار با دهد ازدست را کنترلش که ان از قبل عمیقی نفس کشیدن از بعد 

.شد  

 

 

...شد سپری باد سرعت به دیگر یکهفته  

 

...رفت رونیب خود اتاق از کم یلیخ بهار، هفته یک ان در   

 

..  نگرفت یخبر گرید شهره از   

  گرفت اوتماس با شهره که بار نیچند

!! نداد پاسخ را تماسش یحت  

 

...بود زاریب ترحم از   

  شود ییدلجو یحت ایو محکوم نداشت دوست
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!!!بود یکاف اش شده دار خدشه غرور یبرا کرد یم ترحم داغونش حال یبرا خود که نیهم  

 

 رفته اشتباه را کار کجای بفهمد ،تا کرد می مرور سیامک با را وخاطراتش بود خود دنیای در غرق 

..است  

 

 نمی  خرابش حال پیچش پا زیاد هم ومادرش پدر حتی که    که بود دهنده ارامش اما بیعج شیبرا

....شدند  

 

.. خورد ای ضربه اتاق در به باز که بود هشتم روز سرانجام   

 

و دوخت در راسمت ارامش نگاه بهار  

گشت نمایان در جلوی بردیا  ی مردانه وقامت شد گشوده در   

 

...کرد تعجب ای لحظه بهار   

 

. شد خیره او به لبخند با بردیا   

... بود زیبا همچنان بود بسته نقش هایش چشم زیر که کبودی از ای هاله وجود با  

 

..انداخت باال یی ابرو  او ی رهیخ نگاه از متعجب بهار  

 

نبود ک در قابل برایش بود بردیا نگاه در که خاصی برق   

 

تری راه روبه دیدمت که قبلی ی دفعه از ظاهرا سالم–   
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  کرد سعی اما..  گرفت ضربان وقلبش شد برافروخته صورتش اختیار بی روز ان اوری یاد با بهار 

باشد تفاوت بی ظاهرش  

 

 از.. کرد می نگاهش خیره  همچنان که دوخت بردیا به را اش کالفه نگاه ای ولحظه....... بهترم بله– 

.... نمیشد خوانده چیزی هایش چشم  

 

؟یداشت کاری -  

اونشست راک صندلی ،برروی گرفتن اجازه بدون بردیا  

 

کنیم صحبت باید بشین بیا –   

 

بود امرانه صدایش لحن...   

 

 او به را قرارش بی های  وچشم نشست رویش وروبه کرد گوش حرفش به  عانهیومط  ناخواسته بهار....

 دوخت

 

کند ارام اورا کرد سعی ارامش نگاه با بردیا....   

  بود وگیرا گرم همیشه مثل صدایش کرد صحبت به شروع نگاهش در رهیخ 

 

 شده انجام عمل در ما که دونی می خوب وتو ماست عروسی دیگر روز ده از کمتر بهار کن گوش –

!!!بشونیم کرسی روبه حرفمون نتونستیم وهردو گرفتیم قرار  
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کرد سکوت قرار بی  وبهار برد باال سکوتش ی نشانه رابه دستش بردیا که بزند حرفی خواست بهار   

 

....دختر کنم می گوش تو های حرف به من بعدش کن گوش دقت با من های حرف به اول–   

 

...داد تکان را سرش بهار  

 

بود خورده گره هم به هایش دست باشد ارام بردیا مانند توانست می هم او کاش   

 

 

 می ن او جون افتادن خطر به باعث من جانب از کاری یا حرف وهر داره قلبی ناراحتی شدیدا من پدر 

!!!شه  

 

..خورد گره هم در شیها  شیابروها وناخواسته کرد مکث یا لحظه  

 

  داد ادامه دید بهار نگاه رادر  یوکنجکاو ینگران وچون

 

  یطیشرا چیه تحت ستمین وحاضر دارم دوسش نهایتم بی  و دارم من که هست کسی تنها پدرم  

!!!بیفته براش اتفاقی  

 

کنی تحمیل ات خانواده به رو ات خواسته نتونستی تو که همینطور   

 

 هم از را  بهار های دست  مشت بار واین برد راباال دستش بردیا باز که بزند حرفی خواست باز بهار 

!!دوخت او به را نگاهش او، یناگهان حرکت نیا از زده شوک  بهار گرفت خود دست وبه گشود  
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... بود داغ بردیا دست سردش دست برعکس   

 

کند خارج او دست از را هایش دست خواست  

 

  بود گرفته را دستش سفت  بردیا های دست.... نتوانست  اما 

 

... بزنی بهم رو وعروسی بگی نه عقد ی سفره سر خواهی می که دونم می-..  

 

  شد تر اشفته اش رهیخ ونگاه شد تر سرد هایش دست در بهار های دست کرد حس

 

فشارداد بود برگرفته رادر شیها دست سفت که را او ی مردانه های دست ناخواسته  

 

 شدن داماد تا ایستاده جا اون ارزو کلی با که منه پدر جون افتادن خطر ،به کار این عواقب اولین-

!!ببینه رو پسرش  

 

 واگر کنند هضم رو دخترشون کلک این تونن نمی شده، ریزی ابرو سوای که توست ی خانواده ، وبعد 

 این وهمه بخشید نخواهند رو تو هرگز نیفته برایشان سن این در واتفاقی باشی شانس خوش خیلی

زاره؟ یم تاثیر تو دراینده چقدر مساله این کردی رو فکرش ، کنار به ها  

 

کرد زمزمه  اوبود نگاه در قفل نگاهش که همچنان سنگینی بغض با نیاورد طاقت دیگر  بهار   

 

!!!! کنم ر چیکا من گی می پس -  
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  لرزید اش سینه در بردیا قلب که گفت بیچارگی با را جمله این چنان

 

گفت تحکم با اما وارام کشید عمیقی نفس......  

کن ازدواج من با -  

 

  است شنیده اشتباه کرد احساس  بهار لحظاتی برای... 

 

..  زد یم دو دو او ارام نگاه در ، ش قرار بی نگاه  

  کرد زمزمه

 

کنم؟ چیکار-  

 

گفت قبل از تر محکم بردیا  

 

...!!!!سوری ازدواج یه اما کن ازدواج من با   

 

 

کند خارج او دست از را هایش دست کرد سعی بهار  

 

ماند ناموفق هم باز اما   

 

دیپرس زده بهت   
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؟ گی می چی معلومه خوبه حالت-   

...او تلخ عطر از پرشد بهار ینیب و کشاند بهار سمت رابه خود یکم ایبرد  

 

 طرفه یک عشق واز ندارم تو به ای عالقه ،منم نداری عالقه من به تو که همانطور کن گوش  بهار-

 بیزارم

 

بدیم تن ازدواج این به باید که طوریه شرایط االن اما   

 

 بدون تونی ومی میایی من ی خونه به خونه این از تو حقیقت ودر باشه تونه می ماجرا ظاهر این ولی 

کردی می االن تا که کنی زندگی همانطور باشی قفس تو یا کنی اسیری احساس اینکه  

 

دیپرس گیجی با بهار   

 

!!کنم نمی درک منظورتو   

 

گفت ارام یلحن با ایبرد  

 

کنیم گی زند هم کنار در دوست دوتا مثل تونیم می ما -  

 

بشه هم بهتر برامون شرایط شاید حتی   

 

...حرفا نیا از و کنیم ازدواج باید که ستین رومون فشاری دیگه چون   
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.... باشیم  هم کنار در ارامش با میتون یم   

 

لرزید اشکارا  بهار صدای.  

 

!!! بزن ترحرف واضح گی می چی تو بردیا   

!!!،ازدواجه ازدواج  

 

!!هیچ یسور ازدواج از منظورت  

 

  که بود شده آشفته یحد در

نگشت ایبرد چشم خشش در ی متوجه حتی   

 

  نشاند برلب محو یلبخند او  وهراسان  جیگ  نگاه دنیباد  ایبرد

 

!!!نبینیم  اصال رو  گریهمد میتون یم میبخواه اگر حتی که است بزرگ یحد در من  ی خونه–   

 

  شیم می وشوهر زن رسما وتو من 

 

کنه تغییر مرادمون بروفق وشرایط بود الزم وقت هر تا کنیم می گی زند دوست تا دو مثل اما  

 

!!!نکنه؟ تغییر واگر -  
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.......بود پرسیده خود لرزان باصدای  بهار را جمله این    

 

  کنه می تغییر-

  کنن مجبورمون االن شاید

 

نداریم تفاهمی گونه هیچ باهم ما ببینن اگر مدتی از وبعد ازدواج از بعد اما  

 

 دواج از برای هم ای وعجله نداریم عالقه کسی به ما که انجا از و میان کوتاه  نیستیم، هم وخوشبخت 

  کنیم صبر تونیم می نداریم

 

لرزید باز بهار  

 

مد درا اسارت به هایش دندان زیر  مجدادا لبهایش   

 

  دیلرز وباز کرد فکر سیامک به نبود ک در قابل برایش بردیا های حرف 

 

بهارخوبی؟ منه با حواست-  

 

دینال بایاوتقر سوال به توجه یب بهار  

 

شدیم؟ مند عالقه کسی به مدت این در واگر-  

 

باشد آورده زبان بر را جمله این که باشد او خود صدای این داشت شک هم خودش  بهار  
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 چشم در لحظه یک در که برقی ومعنای شد، بیشتر دستش برروی بردیا دست فشار کرد احساس  

نفهمید را خشید در او مشکی العاده فوق  

 

.میشیم وجدا خودمون زندگی پی ریم می کدوم هر وقت  اون   

 

 

  میشیم عاشقش ما که یکس مسلما

طمونیشرا به وباتوجه کنه درک رو شرایطمون که باشه داشته عالقه ما به قدری اون باید  

....... بمونه ما با شه حاضر   

 

!!خورد گره درهم بهار یابروها  

 

!!!!نداره زن که برخورداری امتیازهایی از ما جامعه ودر مردی تو اما-  

 

!!!! نیست یکا امر جا این نیفتاده ،جا چندان هنوز  ما جامعه در بودن مطلقه معنی   

 

. زد داری صدا پوزخند بردیا.......  

 

!!ه بعید تو از فکری طرز همچین -  

 

!!!باشی حرفا نیا از تر فمینیسم  کردم می فکر   
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  کنه درک باید باشه مند عالقه ما به که کسی گفتم  

!! میکن ازدواج میبخوا باعشق واقعا اگر  البته  

  کرد مکث یا لحظه ایبرد

داد ادامه شمرده یبالحن سپس  

 

  زنم ینم دست بکشه طول که هم قدر هرچه مدت این در تو به من صورت هر در -

!!!!دم می قول بهت رو این  

 

... شد برافروخته  ایبرد اخر ی جمله دنیباشن بهار صورت    

نماند دور بردیا بین تیز های چشم از واین کرد داغ بدنش  

 

...نشاند بهار صورت یناگهان یدستپاچگ نیازا محو لبخندی   

 

!!!نمانده چیزی اش پیروزی مرز تا دانست می   

 از را بله بود کافی فقط دارد نگه مخفی رویش روبه دختر گیج نگاه از را اش خوشحالی کرد می سعی 

  بگیرد بهار

 

دوخت بردیا های چشم شب اسمان به را نگاهش  بهار  

 

بود نشده او رنگ شب  یها تیله ی متوجه حال به تا چرا   

 

گفت می ناخوداگاهش ضمیر در که بود ها چشم دران چیزی چه  
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بگیرد چشم نگاه ان از توانست نمی وچرا کند اعتماد چشم ان به   

  جداکرد یسخت اوبه از را نگاهش تیدرنها

 

  بگیر تصمیم عاقالنه ولی بگیری وتصمیم کنی فکر هام حرف به خوب دم می وقت بهت فردا تا– 

و راگفت نیا  

 

کرد رها ارام را او دست  

!!بود شده گرم هایش دست حاال   

 

 مثبت او جواب بود مطمئن حالیکه در شد خارج اتاق از او به کردن نگاه وبدون شد بلند خود جای از 

 است

 بزرگ حیاط سمت وبه شد خارج اتاقش واز پیچید خود رادور مسافرتی پتوی   بهار بردیا رفتن از بعد

شد زدن قدم ومشغول رفت شان ی خانه  

  گرفت می را زندگیش تصمیم ترین ومهم کرد می فکر باید 

 

  کند سنگین وسبک کند دیکته ذهنش در را بردیا های حرف تمام کرد سعی

 

 سخت خیلی نه گفتن عقد ی سفره سر کرد می فکر که وحاال بود شده خسته وضعیت این از هم او

  بود

 

 اندک مدت دراین واو داشت قلب ناراحتی هم بهرامی واقای داشت خون فشار پدرش که خصوص به

.....او به خیلی  
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..بیفتد اتفاقی واو پدرش برای خواست نمی ودلش بود ومحترمی بزرگ مرد او گذاشت می احترام  

 

  لرزید بدنش چیزی همچین تصور با لحظه یک حتی... بخشید نمی را خودش وقت هیچ ، صورت ان در 

... 

 

 می که سیاه چشم دوتا بست نقش هایش چشم جلوی جذابی تصویر وناخواسته بست را هایش چشم

کند اعتماد او به گفت، می قلبش ناخواسته وچرا کن اعتماد من به گفت  

 

  شد بردیا جایگزین لحظه یک سیامک تصویر ،چون کرد باز سریع را هایش وچشم کشید پوفی 

  کرد زمزمه

هستی؟ تو من بدبختی همه این مسبب حالیکه در میایی فکرم به همیشه چرا لعنتی-  

 

 ومن شد می برگزار وتو من عروسی روز چند این در بسا چه بودی نکرده ترکم اگر بودی نرفته اگر 

  کردی رو کار این بامن چرا سیامک اخ.. کردم می دستم همیشه برای رو تو ی حلقه

 

  خوشبختی؟ من ،بدون االن یعنی

!!بودنه من با از قشنگتر رنگارنگ های زن باهمون دنیات  

 

  تراوید بیرون چشمانش از اشک قطرات باز 

...گرفت را تصمیمش  

 

  کند می ازدواج کی با نبود مهم برایش نبود، سیامک که حاال 
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 بدون کند زندگی مدتها تا بردیا درکنار ودوستانه ارامش با توانست می بود بهترم اینطوری شاید حتی

  باشد داشته را ازدواج بحث استرس اینکه

 

زد می لبخند او روی به هم دنیا روز یک وشاید کرد می فراموش نیز را سیامک اینطوری شاید  

 

 بوق چند از وبعد گرفت را ایبرد ی شماره خورد که مختصری ی صبحانه از بعد بهار روز ان فردای

  کند حفظ را خود ارامش کرد سعی گردید برقرار ارتباط

بفرمایید–  

  –بهارم -

گفت وارام نشاند برلب یلبخند ایبرد  

 

  شدم متوجه- 

 

شد برقرار سکوت لحظاتی   

 

داشت حداو از شیب جانیوه اضطراب از ،نشان بهار درپی پی های نفس   

 

 های نفس صدای به باارامش و نداشت سکوت نیا شکستن یبرا یا عجله هم بردیا خط سوی ان اما 

.کرد می گوش او  ی زده جانیه  

 

 

داد می ن جوال ایبرد های لب بر روزمندانهیپ یلبخند   



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 130 

 

ه | 130 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

دارم  ط شر تا توچند با ازدواج برای من– شد شکسته بهار توسط سکوت سرانجام  

 

کشید ای اسوده نفس بردیا خط سوی آن  دیونفهم راگفت نیا  

 

  شنوم می– 

 

کرد مکث ای لحظه بهار  

 

  بشه داده من به باید طالق حق: اول شرط-

خبرداربشه ما  وشرایط زندگی چگونگی از نباید کس هیچ جداشیم بخواهیم زمانیکه تا: دوم شرط  

 

 والبته کنیم دخالت هم های وامد ورفت درکارها نباید شرایطی هیچ تحت دو هر اینکه سوم وشرط 

کرد وسکوت کنم می حساب شما حرف روی من  

 

  پرسید شیطنت وبا زد بدجنسی لبخند بردیا 

 

!! حرفم؟ کدوم-  

 

گفت کنان من ومن گرفت گاز را لبهایش  بهار  

.دیگه همون -  

 

!کدوم؟-  



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 131 

 

ه | 131 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

گردد فائق وبرخجالتش بگیرد را صدایش لرزش جلوی کرد وسعی بست را هایش چشم بهار  

 

  داشت  ینخواه من با تماسی کوچکترین یگفت وقتی کنم می باز حساب تو قول رو من -

 

کشید ای اسوده نفس ناخواسته  جمله نیا گفتن از بعد  

 

  است ودلنواز مردانه او ی خنده چقدرصدای که گذشت  بهار ذهن از شد بردیا ی خنده وباعث 

 

کنی باز حساب من قول رو تونی می–  

  دیپر اش جمله انیم عیسر بهار

 

هام؟ وشرط –   

 

زد ولبخندی شنید را  بهار ی  اسوده نفس صدای وباز پذیرم می رو ت ها ط شر ی همه-  

نده؟ مو هم  یا دیگه حرف–   

 

  وگفت کرد تازه گلویی بهار

 

نداری؟ خاصی شرط تو نه-  

 

وگفت کرد مکث ای لحظه بردیا  
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میگم  یوحضور موقعش به نیست مهم چندان اما چرا -  

......به باهم باید امروز از  وقت وذیق کم فرصت به توجه با   

 

 

  بریم یعروس به مربوط یکارها دنبال

باشه؟ بریم چیزها وباقی وحلقه عروس لباس خرید برای تا میام دنبالت سه ساعت من  

 

... گردید قطع ارتباط میبینمت ی جمله شنیدن وبا پذیرفت گی حوصله بی وجود با بهار  

پرسید خود از بار هزارمین وبرای انداخت تخت برروی را خود کالفه بهار  

 

داشت  نگه ارامش  اعتماد حس ان دلش ته وباز کند می درستی کار ایا   

 

... سپرد می تقدیر به را سرنوشتش باید   

 

 ترین لوکس به خود با تاخیر باکمی را واو امد بهار دنبال به بود گذاشته قرار که ساعتی راس بردیا

 گران شدند پیاده که ماشینی از خصوص وبه ها ان دیدن با فروشنده ومرد برد شهر فروشی جواهر

..داد قرار ها ان مقابل را خود های حلقه ترین  

کرد نگاه نشان الماس های حلقه به عالقه بی بهار   

 نصب رویشان روبه که ای اینه از ای ولحظه کشید عمیقی نفس شود ها حلقه زیبایی منکر توانست نمی 

  بود

 

!!!بود زده زل ها حلقه به اخم از وپر بود خورده گره هم به ابروهایش که افتاد بردیا به نگاهش  
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 وهردو بود صوری ها ان ازدواج که بود این از غیر مگر نداشت اهمیتی برایش اما کرد تعجب 

  امد خود به فروشنده صدای با بودند پذیرفته

 

نشد؟ واقع پسندتون مورد ها حلقه از کدام هیچ خانم–  

 

 که را حلقه ترین ساده  وبعد کرد نگاه ها حلقه به بیشتری دقت با بار واین داد تکان را سرش بهار

 وچون کرد نگاه بردیا به وناخواسته کرد انتخاب بود کوچکی های الماس با شده مزین و ساده رینگی

 انتخاب و اصرار به هم زیبایی سرویس وبعد برداشت بردیا هم را ان ی مردانه کرد یید تا بردیا

رفتند بیرون فروشی جواهر واز خریدند بردیا  

  

گفت وارام انداخت ینگاه دستش سیسرو ی جعبه به  بهار  

 

نیست واقعی هیچی که وقتی نبود گرون سرویس این به احتیاج-  

..خواد ینم  

وگفت دیپر اش جمله انیم تفاوت یب و انداخت سمتش به ینگاه ایبرد  

بگیرم نادیده ندارم دوست من که داری وحقوقی حق بازی این در تو اما باشه بازی شاید...   

 

کرد سکوت بهار   

 

   نداشت گفتن برای چیزی 

 

 داشت نگه زیبایی پاساژ جلوی را ماشین بردیا ر با واین شدند ماشین سوار سکوت در هردو  ه دوبار

شدند پاساژ وارد هم با هردو بود عروس س لبا مخصوص اول ی طبقه که  
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 به را بردیا دست لحظه ان چرا نفهمید وباز شد فشرده ناخواسته س عرو لباس دیدن با بهار قلب 

 داد قورت را وبغضش گرفت گاز را لبش ی گوشه دید را او متحیر نگاه وچون وفشرد گرفت دست

...نماند بردیا دورازچشم هایش چشم اشک اما  

 

...تر میمال ولحنش گشت تر کمرنگ اخمش  

  گفت فشردو را او ولطیف نرم دست 

میشه درست روز یک چیز همه-  

 احتیاج کلمات همین به شدن ارام برای هم هم  بهار وگویی نکنی فکر چیزی وبه باشی اروم کن سعی 

.کرد خارج او گرم دست از را دستش وسریع داد تکان را سرش داشت  

 

 

 تحسین برق  انتخابش از بعد بود وتوانسته بود زیبا حال نیع در و ساده کرد انتخاب که عروسی لباس

...ببیند بردیا های درچشم را  

 

  نداشت کال نیآست و بود شده کار سفید تور اش سینه قسمت بود شده کار گیپور کامال اش تنه باال 

 

 باال را زیبش او کمک به پشت از واو پوشید را لباس کرد می کار جا ان که جوانی دختر کمک با

 به هم احتیاجی او ومحکم گرد های سینه هرچند دراورد را سوتینش واو داشت کاپ خود کشیدلباس

  نداشت سوتین

 

 وبا کرد ای خنده او وگرد وسفید حالت خوش های سینه دیدن با کرد می کمک او به که دختری حتی

گفت طنتیباش  زد بهار به که چشمکی  
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!!!داری استیلی عجب دختر نگیره روازما پاک چشم این خدا-  

 

  تمومی چیز همه میبینم که هستی عروسی اولین خدایی 

 

!!!خوشتیپ دوماد شازده این کنه حالی عجب  

 

  کشید می رخ به کامل را کمرش وباریکی بود نشسته برتنش کامال لباس 

....دارش ودنباله راسته ی تنه نییپا بخصوص  

 

 بت ان به ای لحظه وخود ریخت راستش وسمت کرد مهار سرش گل از را او بلند موهای دختر ان 

  کرد نگاه بود نزده لبخندی ترین کوکچک او تعریف به حتی که وعبوس زیبا

 

زد صدا پرو بزرگ اتاق به را بردیا کی دختر ان که نشد متوجه وحتی بود خودش دنیای در غرق بهار  

 

شد او محوتماشای هم بردیا   

فرق باهمه او برای بهار چرا دانست نمی اما بود دیده زیاد زیبا های دختر خود زندگی در او   

  داشت

 

 فشرده سفیدی های دندان زیر رحمانه بی چطوری که دوخت چشم دنیا های لب ترین خاص به وباز

  میشدند

 

 چیزی چه که دانست نمی.. نشد هم بردیا خیره نگاه ی متوجه حتی که بود شده افکارش محو چنان بهار

 ذهن
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است کرده اشفته گونه این را زیبا دختر ان  

  نداشت دوست را او وگیجی خلسه حالت این 

 تحمل را او حالت این نتوانست این از بیشتر وچون   داشت فاصله واقعی دنیای با فرسنگ هزاران گویی

  کند خود ی متوجه را او تا کرد ومصلحتی بلند ی سرفه تک کند

 

نشد بردیا لبخند ی ومتوجه انداخت پایین را سرش خجالت با وسپس خورد جا بردیا دیدن با بهار    

 

..بود خوبی انتخاب–   

 

 ودراوج حوصلگی بی در حتی بهار که دانست می باید واو داد تکان را سرش جوابش در بهار  

بود وبهترینم خواست می را بهترین همیشه هم خود درماندگی  

 

  است داده را شکوه با ی جلوه نیا  لباس ان به که بوده او تراش خوش تن که بگوید اینکه بدون بردیا

  شد خارج اتاق از زیبا روی پری ان به نگاهی نیم بعداز

 

 برق دید تنش در  بهار وقتی که خرید بردیا هم زیبایی مشکی وشلوار ،کت عروس لباس از بعد

  نماند بردیا چشم از دور هایش چشم تحسین

 

دیکشیم نندهیبب رخ به کامال را وزیبایش مردانه وهیکل بود نشسته برتنش کامال وشلوار کت   

بود شده دوخته بردیا به خیره نگاهش مدت تمام که نبود حواسش    

 

  کرد ای خنده بردیا 
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.کوچولو خانووم شدم تاییدت مورد ظاهرا-  

کرد غلیظی واخم خورد گره ابروهایش بهار    

باشه داشته اهمیت برایم وتیپت ظاهرو که نیستی واقعی داماد-  

 

اووگفت مخمور ی ها چشم به زد زل وباشیطنت کشید باال را هایش شانه تفاوت بی بردیا   

!!!رن دا زبون دو که هستی دخترایی دسته  اون از تو -  

 

!!!! سبز زبون و دل زبون   

 

داد ادامه خنده با دید را او وگیج متحیر نگاه وچون  

 همان هم سبزت وزبون زنه می حرف ادم وبا میاد چشمات تو برقش که هستش زبونی دلت زبون -

!!! میده باد به سرتو یروز که وگزندته تلخ زبون  

و گفت را جمله نیا خونسرد ایبرد   

  دوخت بهارچشم ی شده غلیظتر های اخم به

 

بود شده جمع کمی خشم شدت از هایش چشم  

 او گذاشتن سر به سر از دست بودند عذاب در مجدادا که خاص لبهای ان دیدن وبا زد یلبخند  

نشوند اذیت این از بیشتر لبها ان تا برداشت  

 

میاورد کم شیفته خود پسر ان جلوی نباید  کشید عمیقی نفس کند کنترل را خود خشم کرد سعی بهار   
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...که سبزم زبون دست از وای ولی نیست کار در دلی اصال چون نگیر جدی رو دلم زبون–   

!!!! شوکرانه جام هر از تر وتلخ شمشیر هر از تر برنده خیلی  

!نشی درگیر هام وزبون من با کن سعی پس  

  جمله نیا ازگفتن پس

گفت اهسته لبخندی با بردیا که ونشنید شد خارج پرو اتاق واز کرد بردیا به را پشتش   

 ان شیرینی از تا بود مشتاق وچقدر میاد دنیا دراین عسلی هر از تر شیرین نظر به واقعیت وزبون -

بچشد ناب عسل  

  

 را چیزهایی تمام بردیا اجبار وبا اش وخواسته میل بهاربرعکس رفت می پیش خوبی به ها کار ی همه

  وخرید کرد انتخاب را بهترینش بخرد عروسی برای باید عروس یک که

 میشد باعث تحکمش وهمین بود جدی خیلی بهار برعکس عروسی برگزاری ی نحوه مورد در بردیا

 نگاه ان از بخصوص ترسید می او از گاهی کرد اعتراف دل ود د بگیر جبهه مقابلش در نتواند بهار که

 می تنش هم نگاه ان اوری یاد با حتی اما بود نکشیده صالبه به را او دوبار از بیشتر شاید که هایی

  لرزید

 

برخواست خواب از الود پف ها چشم با بهار عروسی روز صبح  

 بد بخت وبر بود ریخته اشک سیامک با خاطراتش اوری یاد با صبح وتا بود نخوابیده اصال قبلش شب 

!!بود فرستاده لعنت خود  

 را ر کا این شهامت اما کند کنسل را وازدواجشان بگیرد تماس بردیا با کرد قصد بار چندین حتی 

 نداشت

  دارد نگه م ارا را خود کرد وسعی گرفت قرار گرم اب دوش وزیر رفت حمام به تمایل بی 

 به دست داشت وامکان کند تحمل را وضعیت ان توانست نمی وگرنه کرد می حفظ را ارامشش باید

  بزند حماقتی هر
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 از ای لحظه لبخند داشتند وهیجان بودند خوشحال چقدر که کند فکر ومادرش پدر به کرد سعی

 اقای میپچید خانه در ها ان ی خنده صدای ای بهانه وبی بهانه هر وبا ودائم رفت نمی کنار صورتشان

 بار وهر ببیند  اوهم ی چهره در را شادی توانست می وبهار بود رفته جا ان به بار چند هم می بهرا

کرد می محبتش در غرق را او کلی هم  

 

 اهمیتی هم وبرایش نداشت او جانب از هم تماسی حتی بود ندیده اصال روز چند ان در را بردیا اما 

  نداشت

 ارایش های سالن ترین ومعروف بهترین از یکی وارد بود فرستاده برایش بردیا که ای باراننده   بهار

گفت بالبخندی او ی کرده پف های چشم دیدن با وارایشگر رفتند استقبالش به نفر چندین شد  

!! ها نبرده خوابت ،دیشب ذوق از خانم عروس   

 را اخمویش عروس دست خنده با وبعد داره هم کردن ذوق ماشاال دیدم من که دامادی اون مشخصه

گفت کشیدنش حال ودر گرفت  

خوشگله هم عروسمون البته -  

!!!چشمهاش وپف اخم این با حتی   

 

!!بدم وماساژ بخور روحسابی صورتت باید اول   

انداخت نگاهی خود ساعت به   

... بود کم وقت کرد می شروع باید   

 

 به و راکشید او دست بالبخند انداخت او سمت به که ای خریدارانه نگاه با کارش اتمام از پس ارایشگر

وگفت برد نهیآ سمت  

نشستی دستم زیر که هستی هایی عروس وجذابترین لوندترین از یکی گم می جرات به -  
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گفت وباچشمکی شدی زیبا خیلی ولی ندادم انجام خاصی کار که این با   

کرد ای وخنده خوبه نره دست از شب اخر تا دوماد دختر -  

زد لبخندی نیم ناچار به بهار   

 

!!! پرچونه ارایشگر این داشت ای فرخنده دل چه   

 کند ازدواج واقعا روزی خواست واگر است نظیر بی کارش که کرد اعتراف دید اینه در را خود چون

 درست وباز بسته ونیمه بود کرده رافر موهایش شد خیره صورتش به امد خواهد اینجا به هم باز

 همیشه از که شد هایش لب محو بود داده انجام ساده وخیلی مات را صورتش وارایش بود کرده

  ی پوزخند بود شده تر برجسته

 

گرفت شکل شیها لب کنج در  

؟ است شکسته زیبا عروس این دل چقدر که داشت خبر کی   

 لرزاند می سینه در را همه دل امروز که بایز های چشم ان از را اش نگفته های حرف توانست می کی

 بخواند؟

 

اند امده بردار وفیلم داماد که فهمید سالن در شده ایجاد ی وباهمهمه کشید اهی   

 

 چیز وهمه است خواب  در کرد می فکر گاهی بهار طوریکه رفت می پیش سریع خیلی چیز چیز همه 

  کرد می تماشا دور از انگار را

 

 بهار برای که خاصی نگاه دید کرد نگاهش زده مبهوت دیدنش با ای لحظه که بردیا مقابل رادر خود

!!نبود درک قابل  

  داشت محوی لبخند هایش لب شد نزدیکش وبردیا گفت چیزی ارام فیلمبردار 
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شد خم سمتش حال همان ودر گرفت راسمتش گل دسته  

 

  دیلرز بدنش کل و کرد احساس پیشانیش برروی را گرمایی وبعد رابست هایش چشم ناخواسته بهار 

  بودند زده که یلب رژ به توجه یب  را زیرش لب کل

 

 هایش دندان زیر واز کشید او ی ها لب برروی را هایش انگشت ناخواسته وبردیا کشید دندان زیر

شد وارد شوک وهمان لرزه همان وباز دراورد  

 

کرد زمزمه ارام بردیا که دوخت بردیا وبه کرد باز را متحیرش های چشم   

 

کرد زمزمه وارامتر نکن کارو این خاص های لب این با -  

 

کرد اسیر  رو ومن انداخت گردنم رو بندگیم طوق که لبهایی این -  

 

  گرفتند هم از را نگاهشان هردو هایی زدن دست صدای با 

 

 های دست سمج بردار فیلم ر دستو به وچون داد شاگردها تمام به توجهی وقابل خوب انعام بردیا 

شد حلقه بردیا وهای باز بر بهار ی وکشیده سفید عاج همچون  

 

 پشت وسپس بشیند تا کرد وکمک کرد باز بهار برای را در  کردند حرکت خروجی در سمت به هردو 

کرد حرکت اتلیه سمت به وارام گرفت قرار رل  
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 بود گیج چنان  بهار اما بود زیبایش عروس ی متوجه حواسش تمام بردیا بودند کرده سکوت هردو 

  نشد او نگاه سنگینی ی متوجه که

 

 خوبی به واو بود سپرده بردیا به را وخود نداشت افتاد می که هایی واتفاق اطراف از درستی درک

 شود حلقه کمرش دور هایش دست خورد می سکندری شده، گیج  بهار که وقتی تا بود حواسش

  دارد نگه کنارش سفت واورا

 

 عکس برای بردیا دراغوش وقتی که بود ان از تر گیج او وباز شد گرفته هم نفره ودو تک های عکس

زمانیکه وحتی دهد نشان العملی عکس کرد می احساس را وگرمایش رفت می فرو  

 

 

دیکش کار از دست گفت می که ژستی هر بار چندین تکرار از خسته عکاس  

 

گفت یتند به کالفه و اخم وبا شد خسته تیدرنها کرد می نگاهش وگیج مبهوت فقط  بهار   

 

!!کجاست حواست  عروس -  

  باغی؟ تو اصال 

 

 خورد جا عکاس که دوخت او به را نادرش نگاه وان برد باال برایش را صدایش تحکم با چنان بردیا

 ووترسید

 

کنید می صحبت بنده خانوم با لحنی چه با  که باشه وحواستون نکنید صحبت وظیفون حد از بیشتر–   
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کرد عکس گرفتن به شروع وباز گفت متاسفمی  عکاس   

 

 ی اشفته نگاه رابه ونگاهش داشت نگه ابانیخ ی درگوشه را ماشین بردیا باغ به ورود از قبل سرانجام 

  باشد ارام کرد سعی دوخت بهار

 

دیکش عمیقی نفس  

 

خوبه؟ حالت تو  بهار-  

 چرا

 

ترسی؟ می ازچی شدی اینجوری  

... بزن حرف من با  

 

 واو کند تزریق او چشمان در را ارامش کرد سعی وبردیا دوخت او ارام نگاه رابه مستاصلش نگاه  بهار

!! بود بلد خوب را کارش  

 

 بود ستادهیا منتظرشان که بردار فیلم ماشین به اهمیت وبی گرفت دست به را او سرد های دست

  گفت

 

شد خواهد همینطورم که  نکن وشک  شه خوب روز یه چیز همه که دادم قول بهت من نترس-  

 

!!باش اروم فقط تو   
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 پایان وتا  یرودار عروس نقش که کنی می بازی سکانس یه وداری هستی یگر باز تو که کن فکر اصال 

باشه؟ گرده برمی قبل حالت به چیز همه وبعد داره ادامه فیلم هم مجلس  

 

وگفت گشود ساعت کی آن یط در هم از را هایش لب بار اولین برای  بهار  

 

چی؟ نداشت پایانی فیلم این اگر-   

 

وگفت داد فشار اندکی اورا های دست بردیا  

شه می خودمون ی عهده به هم وکارگردانیش نویسیم می روخودمون نامه فیلم این بعد به این از -  

 

  بریم می روجلو فیلم بخواهیم که هرجور که باش مطمئن 

 

.میشد ساطع ان از ارامش چقدر شدکه خیره سیاه العاده فوق های چشم ان به بهار  

 

 

میشد تزریق وجودش وبرتمام  

 

 میکرد خودنمایی اش سبزه ی برگونه که چالی اندک متوجه بار اولین برای  بهار که بالبخندی بردیا 

 شد

 وسمتش دراورد را خارجی شکوالت ماشین داشبورد واز شد خم او سمت واندکی کرد رها را او دست 

وگفت گرفت  

!!یخه دستات -  
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 تمام امشب باید که هستن جذابشون های هنرپیشه منتظر بدجور همه که بخور پایینه فشارت احتماال 

!!کنن روراضی همه تا بذارن رو هنرشون  

 

 را بود بوده گرفته سمتش بردیا که  را یا شده باز وشکوالت اورد برلب لبخند شبیه چیزی بهار 

 باغ سمت به بود کرده تزریق او به نگاهش با که ارامشی اخرین از بعد وبردیا گذاشت دهانش

...کرد حرکت  

 

 نگاه را بیرون ماشین شیشه از یکنجکاو با بهار شد باعث میشد شنیده که موسیقی وشاد بلند صدای 

 کند

 

  کرد پارک  مهارت با را ماشین و زد موفقیتش از لبخندی  بردیا 

 

  بردار فیلم گفتن بدون بار بهاراین و شود پیاده  بهار تا کرد وکمک اوگشود برای ودررا شد پیاده 

 ارام و دیاودزد از را نگاهش دید را بردیا خیره نگاه وچون کرد حلقه بردیا بازوی دور را دستش خود

 گفت

!!نشه همه ی خنده موجب زن بازیگر  که باش مواظب سخته برام رفتن راه لباس این با -  

  کرد یا خنده تک جمله نیا دنیشن با  ایبرد

کرد زمزمه بهار گوش وکنار  

  بسپر من به رو خودت کال توامشب-

بهار جانب از یواکنش هرگونه از قبل  

 تبریک ها ان به هیجان وبا رفتند استقبالشن به لبخند با بهرامی اقای وهمچنین یطلوع وخانوم اقا 

 گفتند
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 عبور مخصوص جایگاه از میشد ریخته برسرشان که درشتی های س واسکنا شده دود اسپند از ها ان 

  رفتند بود شده تزئیین عقد برای که یمخصوص قسمت سمت وبه کردند

 

 قرمز ورزهای گرد های شمع با تمام واطرافش بود شده تزئیین ای کلبه شکل وبه زیبا خیلی عقد اتاق

  بود شده مزین وسفید

 دراتاق دوطرف یک درجه های فامیل تمام دقیقه چند از وکمتر بود شده وزیبا رویایی خیلی چیز همه

 تصمیم چقدر که فهمید ومادرش پدر خندان وصورت انها بادیدن وبهار پیداکردند حضور عقد

بگوید نه عقد ی سفره سر که بود گرفته ای احمقانه  

کرد ینم دایراپ شهامت نیا هرگز او  

 

  شد باز یوواقع قیعم یلبخند به هایش لب وشیوا النا دیدن با 

 

...شد زده جانیه ها ان دیدن از  

 ودورش بردند یورش بهار اوسمت به گفتن وتبریک بردیا زدن دید ازکلی بعد لبخند با وشیدا النا 

 سمت به برسرت خاک معنای به را دستشان وبعد کردند اشاره بردیا به ابرو وبا زدند حلقه

 بهاربردند

  گفت ارام النا 

ولوند خوشگلی خیلی تو داریم قبول-  

؟ کردی می ناز جیگره این برای تو وچل خل ی دختره اما   

 

 از جیگرو این که کردی ای معامله چه خدا با بگو  رو راسش شانسی وخوش احمق  چقدر بهارتو که وای

!!بگیره؟ رو نچسب بداخم تو تا اینجا کشونده دنیا ور اون  
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 ان با را کناریش مرد قلب ای لحظه چطور که ونفهمید خندید  یبلند  یباصدا جمله نیا دنیشن با بهار

..لرزاند خنده  

 

  گفت ارام النا حرف درادامه شیدا

 که میدم فامیلتون دخترای به حق حاال هستید هم برازنده وچقدر خوشتیپه خیلی پسر این بهار وای-

کنند نگاهتون ولز و جلز با اینطوری  

 

بود سوختن مشغول جاهایم ویه بودم اونا کنار االن منم نبودی عزیز وبرام نبودم دوستت اگر   

 

وگفت خندید بار دومین برای باز بهار   

میگید خودتون واسه دارید چی ها دیوونه-   

.. کروزه تام طرف کنه می فکر ندونه هرکی حاال  

وگفت داد تحویلش چشمکی النا  

!! سرتره تامم از خداییش این سلیقه بد اخه -  

  ونبات نقل قیمت داند چه خر هرچند

 

 ان عاقد امدن با حرفی از وقبل کرد اخمی نمایشی طور به بهار خندیدند شیدا با  وهمراه گفت را نیا

 سر باال را تور تمام پرویی با والنا شیدا دقیق چند از وکمتر گرفتند فاصله ازش یچشمک همراه ها

گرفت قرار قند کله با ها ان پشت زیبایی بالبخند شناخت نمی بهار که زیبایی دختر یه و بهارگرفتند  

است صوری عروسی این که بود رفته یادش ای لحظه برای کرد خالی اندوه با را شهره جای وبهار   

 

 بردیا به وباترس کرد یخ وبدنش لرزید برخود باز عاقد رسای وصدای جمع صلوات صدای باشنیدن 

... طلبید می او از را ارامش فقط چرا نفهمید خود وباز دوخت چشم اوبود به حواسش تمام که  
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 وباز  است شده تحمیلی ازدواج این به مجبور که میدید درمانده خودش مثل هم را او چون شاید

 هایی دست وچقدر کند ارام را او تا برد بردیا دست سمت را دستش زیر واز ناخواسته چرا نفهمید

 نفهمید اصال فشاردند می را هایش دست وارام ومطمئن بود گرم گرفتند را هایش دست سریع که

.....وکی شد سوم نوبت کی  

 

امد خود به دستش شدن وفشرده عاقد وکیلم صدای با    

 بردیا نگاه به را نگاهش اینه از وسپس انداخت دراتاق شده جمع خوشحال افراد به نگاهی سرسری ابتدا 

 دوخت

 

 به خوشحال چه که بهرامی اقای به بود شده دوخته او نگاه به نگرانی با بردیا نگاه کرد می احساس چرا 

دوخت چشم بردیا به و راچرخاند نگاهش وباز کرد نگاه یا  لحظه بود شده خیره او  

  گفت خنده با دایش 

  بگه شه نمی روش عروس بابا-

 

 طالی سرویس وارام گرفت بهار ی اشفته نگاه از را نش نگرا نگاه وبردیا دوماد اقا خوام می لفظی زیر

 رسید گوششان به باز وسوت دست وصدای داد بهار دست به بود کرده تهیه قبل از که را زیبایی

وکیلم؟ بنده خانم عروس صدای وباز  

فهمید نمی را ازان چیزی بهار که او پرحرف ونگاه بردیا های دست فشار وباز  

 

شود مسلط برخود کرد سعی   
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 وسیاه  نگران های چشم به ومادرش پدر به کردن نگاه جای به چرا نفهمید وباز گشود را هایش لب 

  ومادرم وپدر بزرگترها ی اجازه با وگفت شد خیره بردیا

  بله

 سوت ودستو صدا سرو همه ان در واضح او ی بله همراه به بردیا که ای اسوده نفس صدای وچقدر

 بار همان را اش بله مردانه و محکم او که بود بردیا ی خیره نگاهش وباز رسید گوشش به  دیکش

گفت اول  

 

 رها را بود شده گرم کمی حاال که را او های دست بردیا رویشان روبه بزرگی دفتر گرفتن قرار با 

  هاشدند مهمان از کادوها وگرفتن روبوسی نوبت وبعد زدند امضا را هایی نوشته زیر وهردو کرد

 

 انجلس لوس در ای خانه کلید دادن کرد حبس سینه در لحظاتی را همه نفس بهرامی اقای کادوی

بود داده عروس به کادو عنوان به که امریکا  

 

 را او بامحبت بهرامی واقای نیست کار این به احتیاجی- وگفت گشود را هایش لب متحیر بهار 

گفت پیشانیش بوسیدن ودرحین کشید دراغوش  

 این از لب زیر وبهار کمه باز بکنم برایت هم کاری وهر هستی من ناز دختر پس این از نه عروس تو -

کرد تشکر محبت همه  

 

 دراغوش را ها ان خوشحالی با که بودند کسایی دومین ومادرش پدر بود فشرده قلبش درحالیکه 

وگفت بوسید را بردیا پیشانی ابتدا همیشگیش مهربانی با مادرجون کشیدند  

 

  وگفت کشید دراغوش رو بهار وبعد شید پیر هم پای به انشاال -

  کرد تشکر او از بغض وبهاربا کرد دستش را زیبایی ودستبند خوشحالم چقدر دخترم-
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گفتند تبریک که رسید فامیل سایر نوبت سپس  

  نداشت اهمیتی بهار برای که اشکار وخصمی حسادت با هم ها وبعضی دل ته از ها بعضی 

 

 دل ودر رقصیدند می ایرانی شاد اهنگ با وسط که جوانی های وپسر ها دختر به  بود شده بهارخیره 

خورد غبطه خوشحالیشان به  

 

 واز بود رویا در هنوز انگار اوست خود بود نشسته عروس جایگاه در که کسی کرد نمی باور هم هنوز 

بود عجب در ارامشش این  

 جذاب بالبخندی بردیا خورد گره بردیا ارام نگاه ودر چرخید نگاهش مقابلش شیرینی شدن گرفته با 

کرد زمزمه  

 سرش بهار نکنی ضعف تا روبخور این مونده خیلی شام وقت تا وحاال نخوردی چیزی صبح از احتماال -

داد تکان را  

گفت تحکم وبا برد هایش لب سمت را شیرینی بردیا که برگرداند را رویش وخواست ندارم میل–   

 

  پایینه فشارت احتماال سرده هات ودست پریده رنگت– 

بخور خوب دختر نکن لجبازی  

 

شد مانعش او پرصالبت لحن اما کند اعتراضی بهارخواست..   

  زد کوچکی وگاز برد هایش لب وسمت برگرداند را ورویش گرفت اخم با را شیرینی 

  طلبید می بدنش وگویی بود وخوشمزه تازه شیشیرین

 

گشت شیرینی ظرف دنبال هایش چشم حال همان ودر زد بیشتری ولع با را گازبعدی  
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  است بوده گرسنه چقدر که فهمید گاز اولین از بعد تازه 

 

  کرد ارام ای خنده بردیا

 شیرینی هنوز برداشت را دیگری شیرینی لبخند با تشکری بدون وبهار گرفت راسمتش شیرینی ظرف

 را

 

 وداماد عروس رقص افتخار به خواست می همه از که راشنید خواننده صدای  که بود نداده فرو کامل

شد ها ان ی خیره ها نگاه ی وهمه شد خالی وسط ثانیه چند از وکمتر کنند راخالی  سالن وسط  

 

بهارگرفت سمت به را ودستش برخواست جا از جنتلمنانه ژستی با  بردیا   

 

 نگاهش وسپس کرد نگاه مشتاق جمع به ابتدا زده مبهوت بهار بگیرد او از را اعتراضی هرگونه جلوی تا 

دوخت بردیا منتظر نگاه به را  

نداشت غافلگیری این برای ای بهانه   

بود نکرده فکر جشن ان چیز هیچ به او اصال بود؟ نکرده فکر دونفره رقص این به چرا   

 بلند جایش از او کمک وبا گذاشت بردیا دستان در را دستش منتظر های جوان وسوت دست صدای با 

کرد نواختن به شروع ایرانی شاد واهنگ رفتند سالن وسط سمت وبه شد  

 

  ماند وسط گیج لحظاتی بهار 

  کرد می ک در را او بردیا از بهتر کسی وچه بود رفته یادش از هم کشیدن نفس حتی

 به که بود بردیا وباز بودند دو ان رقص شروع منتظر وهمه بود رسیده ج او به وسوت جیغ های صدا

 به مجبور هم را وبهار خوردن تکان به کرد وشروع گرفت دست به را او دست یه شتافت او کمک
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 دست از را هایش ودست دراید بهت حالت ان از توانست بهار بعد دقیقه چند از وکمتر کرد حرکت

...  کرد رقصیدن به شروع همیشگیش لوندی همان وبا وارام کرد خارج بردیا  

 دل ودر کرد می همراهی را او زیبا چقدر که بود شده بردیا وزیبای مردانه رقص محو ناخواسته

 وحسرت حسادت ی متوجه راحت چقدر واو است العاده فوق بردیا چیز همه که کرد اعتراف

بود شده خود به مجلس جوان دخترهای  

 

 بردیا وباز کرد نواختن به شروع مالیمی اهنگ باز شاد اهنگ ان از بعد کرد نمی حسادتی که هرچند 

 برای که بود سوت صدای وباز گرفت دراغوشش را او و برد بهار سمت را هایش دست که بود

رسید اوج به ای لحظه  

 اورادر باریک کمر هم بردیا های دست شد حلقه بردیا گردن دور بهار ی دهیکش های دست 

 برگرفت

 تا بود کرده ارزو چقدر که خورد حسرت دل در وبهار رقصیدند می وارام بودند کرده سکوت هردو

باشد داشته سیامک با را نفره دو رقص این  

درخشید هایش چشم در اشکی قطره ناخوداگاه   

انباشت فضارا ای لحظه که خوبی وبوی  بررویش چیزی ختنیر احساس با   

 ماند باز دهانش ریخت می سرشان برروی که سرخ گل رنگین گلبرگای دیدن وبا کرد بلند را سرش 

 هایش بازو میان در که شد رویایی زیبای موجود ان تماشای محو هم وبردیا شد ان تماشای ومحو

 اشک قطره وچقدر است گذاشته نمایش به خود از زیبایی تصویر چقدر که دانست ونمی بود گرفته

 بهار وشنید گرفت اوغوش در محکمتر را او وناخواسته کرد متاثر را او هایش درچشم شده جمع

کرد زمزمه  

کرد زمزمه ارامتر واو زیباست خیلی  

...تو زیبایی به نه -  

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 153 

 

ه | 153 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 به باغ در جلوی بهرامی واقای مادر همراه به یطلوع واقای شد تمام شب ی نیمه در جشن سرانجام

پیوستند وداماد عروس  

گفت گذاشت می بردیا دست در ودرحالیکه گرفت را بهار دست یطلوع اقای   

 به ابتدا رو دخترم پسرم کنیم می خداحافظی شما از جا وهمین کنیم نمی روهمراهی شما خونه تا ما -

سپرم می تو به ازاون وبعد خدا  

  باشی قبش مرا خوب که خوام ومی ومادرشه من بهارنورچشم 

 گریه به کودکی وهمچون انداخت پدرش رابغل خودش بهار داشت درخود را ای نهفته بغض صدایش

  افتاد

کرد زمزمه گوشش وکنار رابوسید او سر محبت با یطلوع اقای  

  برسی داری ارزویی هر به هم تو امیدوارم یرسوند ارزوم روبه من تو دخترم -

کرد می سنگینی  دوشم یبررو بود سال چند که برداشتی دوشم رواز عذابی بار تو  

ندارد و داشت می باید که باش دختری نباش عروس شوهرت پدر برای   

 گرفت دراغوش اورا گریه با مادرش اما دوخت پدرش رابه نگاهش جمالت نیا دنیشن از جیگ بهار

....با را بهار لبخند با بهرامی اقای نداد او به را کردن فکر بیشتر واجازه  

  بوسید خاص محبتی

گفت بردیا به خطاب  

  باشید هم مواظب سپارم می تو به رو دخترم پسرم -

ببر نریخته اشک این از بیشتر تا رو گلم عروس حاال  

 بودند منتظر ها جوان کرد همراهی ماشین سمت به را وبهار کرد خداحافظی ها ان با بالبخندی بردیا 

 کالفه را بهار هرماشین از مختلف های اهنگ جیغو صدای ابتدا وهمان بروند عروس ماشین دنبال تا

 کرد

بودند کرده اسکورت را ها ان   
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کرد زمزمه دارش نم های چشم وباهمان داد تکیه ماشین صندلی وبه برد باال را ماشین شیشه بهار   

.. بیزارم صدا سرو همه این از -  

  دوخت او پریشان نگاه به را نگاهش ای لحظه بردیا

... نیبینی رو هیچکدوم دیگر دقیقه چند تا کنم می کاری  بشین محکم-.  

نبود وسروصدایی ماشین بوق هیچ از اثری واقعا راگشود هایش چشم بهار که بعد دقایقی  

 گذشت زمان چقدر که نشد متوجه رابست هایش چشم دوباره زد محوی ولبخند کشید عمیقی نفس 

  زد صدایش بردیا که

  شد باز سختی به هایش چشم

بود کرده عادت او حالت این به امروز بردیا وچقدر کرد نگاه اطراف به گنگ ای لحظه  

  وگفت گشود او برای را ماشین ودر شد پیاده 

میشی مریض سرده هوا کن عجله-  

داد تکان را سرش بهار   

  بود وروشن بود شده چراغانی خانه حیاط کل 

 از تر سمت ان وکمی شد زیبایی االچیق متوجه اولیه دید در وفقط کرد سری سرتا نگاه نیم  بهار

باشد باید استخر شد متوجه شده چیده های صندلی  

انداخت نگاهی عریان های درخت به   

نبود هم بدک ولی نبود شان خود ی خانه حیاط بزرگی به   

  افتاد راه به بردیا از کمی فاصله وبا کشید اهی 

 از ارام بهار شود خانه وارد بهار تا کشید کنار را خود کرد باز را خونه ورودی در بردیا هنگامیکه

گذشت کنارش  

بود شده خانه وارد بار اولین برای    
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 به سریع وچیدمانش خانه ی کننده خیره زیبایی به توجه بی  بود نرفته اش جهیزیه چیدن در حتی 

  بهار چشم از پنهان لبخندی بردیا شود گرم تا برد جلو را ودستش وایستاد رفت روشن شومینه سمت

 زد

 که میشد ومظلوم پناه بی چنان امروز همانند وگاهی بود ومغرور سرکش کودکی همچون درست او 

کرد می نرم را سنگی هر دل  

 ان رفت بهار سمت وبه کرد داغ را وان برداشت شیری یخچال واز رفت لوکس ی اشپزخانه سمت به 

.. گرفت سمتش را  

 که دانست می ن اال بود نداده قول اگر اورد برلب وپوزخندی...کنه می گرمت بخور رو این بیا.-

... کند داغ را او چجوری  

کرد او از تشکری لب وزیر گرفت او دست از را شیر بهار  

 سرانجام چسبید می هم وچقدر نوشید می را شیرش جرعه جرعه  وبهار گذشت می کندی به دقایق 

 ونگاه بود شده گرمش حاال گذاشت میز برروی را ان نوشید را شیرش بیشتر نصف اینکه از بعد

 بود اورده در تنش از را کتش دوخت او به را نگاهش بردیا صدای با چرخاند اطراف به را کنجکاوش

– بود انداخته دستش وروی  

بدم نشون بهت رو خونه تا بیا  

کرد شروع پذیرایی از وبردیا داد تکان موافقت ی نشانه به را بهارسرش   

بود شده چیدمان زیبا وچقدر بود یاسی بنفش رنگ به چیز همه   

 بود راحتی مبل دست یه شد می دیده بزرگ سالن باز بود شده چیده که یمبل دست سه وجود با  

  بود گرفته قرار زیبا سلطنتی مبل دست دو وانجا خورد می پله چند

   بود وزیبا بزرگ خیلی هم خانه اشپزخانه 

 گل کلی با رویش که دونفره وتخت بزرگ خواب اتاق دیدن وبا گشود را اول در بود خوابه ۴ خانه

باشد مشترکشان خواب اتاق باید که فهمید بود شده تزئیین  

کرد اخمی خواسته نا   
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 شکاند را سکوت بردیا کند باز را دهانش که ان از قبل بود شده چیده قرمز رنگ به کامل خواب اتاق 

 ... 

کنم دخالتی تونستم نمی ومن چیده مادرت رو اتاق این–  

بود خواهد تو اتاق پس این از ولی   

منه کوچک  وباشگاه کتابخانه هم  دیگه دوتای و  منه اتاق هم کناری اتاق   

  برم من نداری کاری اگر هم االن 

....بهار وجود با کرد ترک را اتاق وبردیا داد تکان را سرش بهار   

 

 ان با کننده مبهوت دختر ان برابر در بودن دار خود وچقدر بود سخت کشیدن نفس قرمز اتاق ان در

.... تر سخت خاص های لب  

انداخت تخت برروی را خود شلوار همان وبا اورد در تن از را وپیراهنش کشید پوفی   

رفت اتاقش بهداشتی سرویس سمت وبه  فرستاد رونیب راباشدت نفسش شد تر کالفه    

کرد می ترش سرحال سرد اب دوش یک شاید انداخت حمام را خود   

  ایستاد اینه وجلوی پیچید کمرش دور را سفیدش حوله 

 باهمان وبهار شد ه درگشود ان ومتعاقب شنید در صدای که بود نرسیده موهایش به دستش هنوز

 شد دستپاچه وضعیت ان در  بردیا بادیدن گشت ظاهر در جلوی اشفته وموهای عروس سفید لباس

  شد خارج اتاق واز گفت ببخشیدی لرزانی صدای وبا  وسریع

 وبه شد خارج اتاقش واز کرد تن مشکی راحتی شلوار با مشکی جذب تیشرت سریع متعجب بردیا

شد وداخل درراگشود شنید را بهار بفرمایید ارام صدای وچون زد ودر رفت بهار اتاق سمت  

  پرسید بودارام نشسته تخت برروی بهارکالفه 

اومده؟ پیش مشکلی-  
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  گفت یسخت به و انداخت پایین را سرش باشرم بهار 

کنی؟ کمکم میشه رو موهام پشت همینطور کرده گیر فکرکنم کنم باز را لباسم زیب تونم نمی-  

  است خواسته ومحرمش بوده همسرش قضا از که مرد یک از را سختی کار چه دانست نمی خودش

کند کنترل را خودش کرد سعی بردیا  

گفت ارام   

  خواست صبر خدا واز کنم کمکت من برگرد -

 االن توانست می که انداخت تخت به نگاهی نشست گل از پر تخت وبرروی گرفت قرار بهار پشت

باشد دو ان ی عاشقانه ی معاشقه پذیرای  

 اگر کس آن حتی کند تجاوز بخواهد زور به که نبود اوکسی گرفت جای هایش برلب پوزخندی 

باشد همسرش  

 

 از را حواسش کرد سعی  کرد می خود ان از را جسمش سپس کرد می تسخیر را بهار روح باید ابتدا او 

کند پرت بهار وبدن گل خوب وبوی تخت  

کرد مویش های گیره کردن باز به وشروع کرد بهار وانبوه فرشده موی الی را دستش ارام   

  گذاشت راستش سمت وشانه کرد جمع را موهایش کرده باز را همه شد مطمئن هنگامیکه 

 رفتن کلنجار به ونیاز بود کرده گیر کند باز را او زیب کرد سعی وارام زیبش سمت برد دست سپس

  کرد می تحریکش بیشتر بهار بدن لرزش داشت

دهد دست از زود را خود عنان چیزا این با که نبود مردی او اما  

   نبود تاثیر بی هم بود شده بزرگ دران که محیطی شاید 

بود عجیب برایش این وچقدر بود نشده تحریک انقدر دختری هیچ مقابل در وقت هیچ او هرچند  

 سفید کمر از را ش نگاه کرد سعی وباز کشید پایین ارام را واو خورد تکان زیب سرانجام افکار باهمین 

  بگیرد داشت مشکیش سوتین رنگ با عجیبی تضاد که او ولطیف
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بود گفته او به چشمکی با که افتاد عروس لباس فروشنده دختر ان حرف یاد  

 بداخمیش به باشی دیده هم تو اگه دیدم من که استیلی اون ولی است بداخم داری عروسی عجب -

!!! خوردنیه خانومت المصب ارزه می  

بگیرد خود اغوش در را او شود وسوسه انکه از قبل   

 انداخت بود شده تخت روی های گل همانند قرمز صورتش که بهار به نگاهی نیم رفت پایین تخت از 

 وگفت

 خارج او اتاق واز نشد بهار احتمالی تشکر منتظر وحتی کن صدام داشتی کاری اگر رم می اتاقم به من -

 ان روی وخود کرد روشن را دمیل تر کرد حرکت باشگاهش سمت به اتاقش به رفتن جای وبه شد

کند خالص ای کننده تحریک فکر هر از را خودش تا رفت  

 

 ی تنه باال تصویر هم هنوز انداخت تخت برروی را خود وهمانطوری  کرد پوفی بردیا رفتن از بهاربعد

 ی برنزه رنگ بود ندیده مردی هیچ در را عضله همه این حاال تا بود چشمش جلوی بردیا برهنه

 چه بود نفهمیده دقیق که خالکوبی وان بود کرده تر خواستنی را بکش سکس هیکل عجب بدنش

کشید می رخ به را کتفش پشت عجب است شکلی  

  نداشت وجود سیامکی اصال کاش که خورد وافسوس بود جذاب واقعا بردیا کل در 

...خود ی برهنه بدنه به نگاهی قدی اینه از اورد در تن از را خود عروس ولباس شد بلند تخت از  

 

 

..انداخت خود ی برهنه بدن به ینگاه یقد ی نهیا از   

 

 کی عنوان به هم او هیکل کل در داشت باریکی وکمر صاف شکم.. بود وقشنگ پر تو اش کشیده پاهای 

.. بود قشنگ زن  

  گشت مات نهیا در نگاهش یا لحظه
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  دیگز ش افکار از ریمتح را  نشیریز لب ی گوشه و

 

  نباشد کمتر او از داشت ودوست بود کرده مقایسه بردیا با را خود هیکل ناخواسته او

  رفت کلنجار ش افکار با یطوالن یقیدقا

باشد مهم برایش باید چرا کند توجیح را خودش توانست نمی  

  رفت داشت قرار  اتاق کنج  در که یکمد سمت وبه دیکش خود سرزنش از دست کالفه

 

   کرد باز را کشوها در 

 وبه وپوشید کرد انتخاب را ای ساده زرشکی ساتن شلوار لباس یک ها خواب لباس کشوی دیدن با

 را خود برود حمام اینکه بدون وبعد کرد قفل را ان ارام نانیاطم محض یبرا و رفت در سمت

انداخت تخت برروی  

رفت فرو یقیعم خواب به و رابست شیها چشم  

 

گشود را  اش کرده وپف  سنگین های چشم بهار که بود ظهر نزدیکای  

کند می چه انجا واو کجاست اتشین قرمز  بزرگ اتاق ان اورد خاطر به تا کشید طول لحظاتی  

 به را چیز وهمه زد پوزخندی بود شده نصب دیوار برروی که بردیا از وجذابی بزرگ عکس دیدن با 

اورد خاطر  

  کند میخکوب را ادم توانست می عکسم تو المصب 

!!! بود زده هم کشی دختر ژست عجب  

 وطوری بود گرفته کتش ی لبه سمت را دستش یه بود پوشیده وجذبی دار مارک مشکی وشلوار کت

  داشت یبرم قدم جلو سمت به داشت انگار که بود گرفته ژست

  شد بلند تخت روی واز کرد جدا عکس از را نگاهش کالفه 
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رفت اتاقش بهداشتی سرویس سمت   

زد سوتی وجکوزی وان به مجهز حمام دیدن با   

 واز گرفت گرمی اب دوش کرد موکول بعد وبه نداشت را اش حوصله اما پرکند را وان خواست 

 کمد سمت وبه پیچید حوله با را موهایش دور حوصله بی و گرفت را مویش اب شد خارج حمام

 را در پوشید راحت بود راحتی وچون برداشت را نفتی اب وشلوار کرد تن بر را سفیدی تیشرت رفت

  رفت پذیرایی سالن سمت وبه شد خارج اتاقش واز کرد باز ارام

کرد حرکت اشپزخانه سمت به داشت ضعف چقدر ندید را بردیا   

   بود چایی کردن درست حال در که دید را او 

گفت محو یلبخند با کند نگاهش که ان بدون او جواب در وبردیا گفت بخیری صبح سالم  

...بخیر  ظهرتوام سالم -  

  گفت تفاوت یب و داد تکان سری داد می نشان را دو که دستش ساعت دیدن با  بهار

 تفاوت یب و انداخت بهش کلی ونگاه برگشت او سمت به بردیا شد حل مشکل بخیر توام ظهر خوب-

گفت خونسرد او تند لحن به  

... نشست باضعف و گرفت ا هو در را او حرف بهار کنم می اماده رو صبحانه االن بشین -  

  گفت میز چیدن حال در بردیا

 کنی کار هم ،اینجا ندارم انتظار نزدی وسفید سیاه به دست پدرت ی خونه دونم می که یی جا  اون از-

 بردیا وبه  برده اش چانه زیر را دستش  بهار کنم پیدا رو کسی ممکن زمان کمترین در کنم می سعی

 تخم تا گرفته مربا انواع از بود چیز همه اینکه وجالب میچید را میز ای حوصله چه با که کرد می نگاه

شد بیشتر تعجبش کاچی دیدن با چی کا تا پرتقال اب واز پز اب مرغ  

  بود زده را او نگاه رد که بردیا 

گفت  طنتیش وبا زد داری معنا لبخند  
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 بخوری حتما که کرد سفارش  هم یوکل رفت خوابی فهمید وچون اورده کشیده زحمت مادرت صبح -

  بگیری جون تا

.. ندهد رابروز یزیچ کرد سعی اما کشید خجالت  بهار  

 

 را کاچی حرف نیا زدن از پس و گیرم می جون باخوردنش هم وحتما دارم دوست کاچی من اتفاقا-

  شد خوردنش مشغول اشتها وبا کشید جلویش

شد اکو گوشش در بردیا دار اهنگ ی خنده صدای  

 به اهمیتی که ن ا بدون کرد تماشا را بهار خوردن  لذت با بردیا بود خاص هم اش خنده حتی مصب ال 

 بود شده عروس دیشب واقعا انگار خورد می اشتها با  چیز همه از راحت خیلی بدهد او حضور

کرد می تقویت داشت واالن بود داده دست از زیادی وانرژی  

 

 برایش را میزی همچین کرد عروس واقعا را  بهار که وقتی گرفت وتصمیم زد لبخندی فکر این با 

 بچیند

  پرسید تعجب با دید را او لبخند  بهار وچون  نشاند برلب عمیقی لبخند فکر این از 

 

..خوری؟ نمی  تو  

برداشت را پرتقال اب بردیا  

 

وگفت دینوش آن از یا وجرعه رابرداشت پرتقال اب ایبرد  

 دارم هایی شرط هم من پذیرفتم من که گذاشتی هایی شرط تو ازدواج این برای باشه یادت اگر  بهار

  کنی قبول باید تو که

  وگفت فروداد را دهانش ی لقمه اخم با  بهار
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  باید؟ -

داد پاسخ یجد یلیخ بردیا  

 

.. بگیر جبهه وبعد کن روگوش هام شرط اول -  

  نداد بهار به را صحبت ی واجازه راگفت نیا

 نمی تنها من بخوریم وغذا بشینیم میز یک سر باید هستم من وقتی  شرایطی هر تحت اول شرط-

 داشت دوست که بود برده لذت  بهار خوردن دیدن از انقدر که نگفت را وحقیقتش بخورم غذا تونم

کند تماشا را خوردنش غذا همیشه  

 

 شب نباید شرایطی هیچ تحت اما ندارم کاری وامدت رفت و تو پوشش نوع با من دوم شرط -

   سوم شرط واما باشی خانه از رابیرون

 

داد ادامه تحکم با و بنیتا  ی کشیده های چشم به زد وزل کرد سکوت یا لحظه  

 

  توست ی شناسنامه در من اسم وقتی وتا حقیقی وچه سوری چه هستی من زن وقتی تا- 

 

 کرد نخواهم من که همانطور کنی خیانت  میدار بهم نسبت که یتعهد  وبه شی دوست کسی با نباید 

!!! مونم می پایبند هم سوری ازدواج این به وحتی  

 

  میشد زده وحشت ناخواداگاه دید می ومصمم جدی انقدر را او وقتی داد قورت را دهانش اب  بهار 
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 تمشک مربای قاشقی وبعد کشید باال نفس ویک برداشت را پرتقالش واب گرفت او از را نگاهش

 مرغ تخم وخواست برد دست کرد می دور خود از را زدگی وحشت حالت ان باید گذاشت دهانش

زد می موج صدایش در خنده گرفت را دستش بردیا که بردارد را پز اب  

 

!!کنه می قاطی معدت نیومدی در که قعطی از خبره چه خوب دختر -  

  بکش نفس یه حداقل 

  بود خنده از پر شیصدا لحن ،چنان قبل یقیدقا برعکس 

 

 نگاه او وبه کرد خارج او دست از را ودستش زد لبخندی بگیرد را لبخندش جلوی نتوانست بهار که

  کرد

 

است همیشگیش ومغرور سرد نگاه همان وباز نیست وحشتزده هایش چشم دیگر بود مطمئن  

 هایش وچشم خورم می وکامل اشتها با رو صبحونم همیشه من کرده عادت نباش من ی معده نگران– 

داد ادامه یپوست ریز یباطنز و کرد تنگ را  

 

 را هایش لب وناخوداگاه خوردم می هم رو اون بود ام پاچه کله اگر االن نکن پرستیژم به نگاه تازه -

 که انداخت پرسروصدایی ی خنده به چنان را وبردیا داد قورت هم را دهانش واب کرد تر بانش باز

گفت ارام بردیا که وشنید گرفت اش خنده هم خودش  

!! باشی وشکمو اشتها خوش انقدر کردم نمی فکر اصال -  

گفت یجد یلیخ و شد همیشگی بهار همان دوباره گشت یسپر خنده با  که  دقایقی از بعد   

  کنم می قبول رو هات شرط من -
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 از قبل که گذارم می جریان در رو تو کنم فکر ان به خواستم روزی واگر نیستم ازدواج فکر به که فعال

!! جداشیم هم از خیانتی هر  

  زد کنار سختی به را گرفت می شکل داشت که پوزخندی شد مشت میز زیر بردیا های دست

 هرچند بود کرده فرض زمینی سیب را او االن حقیقت ودر گفت می خود مجدد ازدواج از داشت  بهار

 بود نداده را بله بهار که بود گفته را ها ان وقتی اما بود گفته  بهار به هاراقبال حرف این خودش که

 نمی دست رااز واو کشید نمی دست  بهار از شرایطی هیچ تحت واو بود کرده فرق وضعیت وحاال

 داد

 

!!ماند می او برای اخرش تا میشد او برای که چیزی   

 

  نبود بد بود کرده راقبول هایش شرط که همین شروع برای فعال ولی 

 

داشت خبر هم ولجبازش سرکش ی روحیه از هرچند بود کرده را فکرش که بود انی از تر منطقی  

 

 استخدام واشپزی خونه کارهای برای رو کسی خواد نمی بردیا گفت ارام  دید اورا سکوت چون بهار 

 کنی

 

 خودم میدم ترجیح ازدواجمون شرایط به توجه با خصوص به نیستم راحت خونه در کسی حضور با من 

  بدم انجام رو وکارها کنم اشپزی

بده انجام رو کلی وکارهای بیاد کسی  هردوهفته نهایت در  

 سکوت لحظاتی دو کردهر استقبال او پیشنهاد از نمیشناخته را بهار هم خیلی ظاهرا زد لبخندی بردیا 

وگفت شکاند را سکوت بردیا وسراجام کردند  

کردی؟ فکر عسل ماه به -  
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 بازماند دهانش باشد راشنیده زندگیش حرف ترین عجیب که وانگار اودوخت به را متحیرش نگاه  بهار

– وگفت خندید بلند او حالت این دیدن با بردیا  

!! بریم باید شده که هم رسومات خاطر به اما نچشیدیم چیزی عسلش ی مزه از هرچند  

گفت بردیا که شنید گرفت دندان به را هایش لب ی وگوشه انداخت پایین را سرش برافروخته بهار  

!!المصب کن ول لبتو -  

 راشنید بردیا دنیکش پوف وصدای چرخاند رادورش وزبانش اورد در دندان زیر از را لبش ناخواسته

  وجاخورد

نشست گوشش در ایبرد ی ومردانه بم یصدا یواکنش هرگونه از قبل اما  

 

  دیبخش تو به  رو انجلس لوس ی خونه پدر که جا ان از- 

!؟ ببینی روهم خودت ی خونه که بریم جا ن او موافقی اگر   

 

  وگفت دوخت بردیا به را نگاهش سریع خانه اوری یاد با بهار 

 رو کار این نداره خبر ما ازدواج بودن سوری جریان از که بهرامی اقای ، مساله همین درمورد راستی-

  کرده

!!من نه  بشه ن او عروس واقعا که  کسیه سهم نه خو این   

 

 بفهمه هم جان بابا نیست الزم برگردونم خودت اسم به رو خونه من تا بریم خواستی هروقت پس 

!!باشه؟  

 

گفت تفاوت یب و نوشید پرتقال اب دیگر ای جرعه بردیا   

هستی عروسش توتنها وفعال داده عروسش به پدرم رو خونه این   
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موافقی؟ بگو حاال مونه می تو اسم به خانه این پس   

 

  نگفت چیزی  بهار

برود باید که دانست می اما نرود جایی میداد ترجیح بود او با اگر  

 حرکت اتاقش سمت به  کوتاه یتشکر وبا شد بلند میز سر واز کرد اعالم را خودش موافقت ارام پس 

 کرد

کند احساس خود برروی را بردیا نگاه سنگینی توانست می   

 ..... 

 به را سوغاتی خنده با کدام وهر بودند امده ها ان  ی بدرقه برای نزدیک اقوام ی همه فرودگاه در

  کردند می سفارش ها ان

  زد نمی هم لبخند  تظاهر حفظ برای حتی بهار اما داد می را ها ان شوخی جواب مودبانه بردیا

 می فکرشان ودر کردند نمی تعجب یخ کوه دختر ان واز میشناختند را او تقریبا همه که چند هر

  گذشت

 گلوی در سختی بغض دربیاید خود بودن یخ قالب از هم او خوبی این به وهمسر ازدواج این با شاید

  کرد می سنگینی  بهار

  رفت می مسافرت ها ان بدون که بود بار اولین چون بود ومادرش پدر از دوری ان علت شاید

 دلتنگ برایشان نرفته وهنوز داشت دوستشان عاشقانه اما بود دلخور ها ان از هم هنوز وجودیکه با

بود شده  

رسید خداحافظی زمان ها ان پرواز شماره اعالم با   

  بگیرد را هایش اشک ریزش جلوی نتواست دیگر بهار 

شد سرازیر شدت وبه شکست هایش اشک سد مادرش اوغوش در  

  داشت  دخترش کردن ارام در سعی درحالیکه یطلوع خانم 
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کرد می گریه هم خودش  

کرد نمی تنهایی احساس او دوری از انقدر تا نداشت فرزند یک وقت هیچ کاش   

  گفت جو تغییر برای بود گرفته قرار ها ان های اشک تاثیر تحت خود که بهرامی اقای 

 پرواز تا هندی فیلم این کنی شا وتما بایستی بخواهی اگر وببر بردار رو خانومت این بیا پسرم بردیا-

  افتاد خنده به جمع دارد ادامه بعدی

 می عروسش مواظب که داد خاطر اطمینان او وبه کشید دراغوش را واو رفت ش پدر سمت به بردیا

 قول وباز سپرد او به را وپدرش کرد بغل مردانه هم را او فت ر یطلوع اقای سمت به وبعد شود

 اغوش از را واو گرفت را بهار سرد دست وبعد کرد خواهد مراقبت خوبی به دخترش از که داد

 دخترش مواظب که داد اطمینان هم او وبه بوسید را زنش مادر پیشانی وخود کرد خارج مادرش

بود خواهد  

  بودند کرده سکوت که بودند مسافرانی وتنها نشستند خود صندلی در کدام هر هواپیما در

 خیر مسافران همه به که راشنید دار مهمان وصدای رابست هایش چشم بهار نداشتند زدن برای حرفی

 کرد ایمنی های توصیه به شروع وبعد داشت برایشان را خوشی سفر وارزوی گفت مقدم

رابست هایش وچشم شد مچاله خود در بیشتر  بهار هواپیما حرکت با داد را الزم ووهشدارهای  

گرفت تهوع وحالت کرد یخ بدنش گرفت اوج هم بهار قلب ضربان هواپیما گرفتن اوج با   

.....یطلوع خانم های حرف به وپی شد خیره او به تعجب با بردیا   

 

 

برد یطلوع خانم یها حرف به یپ  

بود گفته وقتی   

! شه می بد وحالش داره ارتفاع از ترس فوبیای  بهار   

 

پرسید نگرانی با  
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؟ خوبه حالت بهار   

 

داد تکان ضعف با را سرش بهار   

 

  بزند حرفی توانست نمی 

  زدیر یم رونیب اش معده یمحتو کند راباز دهانش اگر کرد یم احساس

 

 خانم که را ییولیمو برد او کیف در دست  بهار حال یب یها چشم مقابل در گرفتن اجازه بدون بردیا

 در که  بهار وسمت کرد دونیمه  یسخت به را آن و برداشت گذاشته کیفش داخل بود گفته یطلوع

گرفت بود  شده مچاله  خود  

 

 شد نزدیکتر او به  کند راکنترل خود نتوانست  لرزانش یها ولب و ا خراب حال نیا دنیباد ایبرد 

کند ارام را او اغوشش با بتواند دیشا تا کشید ش دراغو را او وسپس  

 

 او با صورتش که دید را وبردیا شد باز درجه اخرین تا ناگهان هایش چشم گرمی بدن لمس با  بهار 

  دارد یکم اریبس ی فاصله

 

بگوید چیزی تا کرد باز را دهانش   

 

  وگفت ریخت دهانش در را لیمو اب بردیا اما 

 

 وترس استرس از مقصد تا خوام نمی و داری  رو ارتفاع از وترس پرواز فوبیای که گفت مادرت-

  بشه بد حالت
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 مثل صدایش وچقدر ومواظبتم هستم من  بخواب راحت کنی فکر چیزی به اینکه بدون االن پس 

  بود بخش لذت خیلی بود شده تزریق  وجودبهار به که ارامشی وان بود ونوازشگرانه گرم اغوشش

 

 دوست را بو خوش تلخ عطر ان وچقدر رابست هایش وچشم کرد جا جابه او ی سینه در را سرش

 داشت

 

است برده خوابش او که فهمید بردیا هایش نفس صدای شدن ارام با   

  میشد دیده معصوم خواب در چقدر شد او تماشای محو 

 

  کرد وزمزمه کرد لمس را او وگوشتی قرمز لبهای انگشتش با ناخواسته 

بشنوم؟ رو دارم دوستت لبها این از من تا میکشه طول قدر چه-  

 

 روز این وچقدر  دهد می دست از هایش لب با ها لب ان لمس برای را صبرش دارد که دانست می 

..زیبا ی فرشته این مقابل در بود شده سخت بودن دار خود ها  

 

  اوگذاشت شکم برروی را دستش سپس کرد جا جابه اندکی او ی درسینه را سرش  بهار 

 

شد خیره او به محبت وبا زد لبخندی بردیا   

 

 درکنار را او اینکه واز کند تصاحب سالگی28 سن در را بردیا قلب بود توانسته که بود دختری تنها او 

  دهد دست از را او شرایطی هیچ تحت نبود وحاضر بود خوشحال عجیب داشت خود
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قرارداد اش بوسه اماج را او وپیشانی شد خم  

 

 

 بهرامی اقای که بود گفته بارها پدرش  بود انجلس لوس نشین اعیان قسمت در بهرامی اقای ویالی

 ان دیدن با وحاال شوند می حساب هیچ او درپیش انها وتقریبا است متمول بسیار اش فروتنی باوجود

  کرد تصدیق دل رادر پدرش های حرف ویال

 هر فاصله بودندو کرده احاطه ها درخت را دورش تا دور که داشت قرار بزرگی سفید ویالی مقابلش

  بود شده جدا هم از ها پرچین با که بود زیاد دیگر ویالی با ویال

 را جلویش بردیا چرا که بود ومتحیر باشد کرده او نام به را ویال این بهرامی اقای که نمیشد باورش 

  برگرداند خودش نام به را ان تا بود نخواسته بهار از چرا ویا بود نگرفته

 های پله از  بود شده انجا عاشق ورود ی ابتدا همان  گذشت زالل اب با بزرگ استخر مقابل از

 شد داخل واو راگشود در جوانی تقریبا مستخدم وچون رفت باال بردیا حضور به توجه بی ساختمان

ماند باز دهانش  

گفت امد خوش او به انگلیسی به زن ان نشد متوجه حتی   

بود خانه صاحب ی سلیقه ی دهنده نشان وچیدمانش بود  یکیوش زیبا العاده فوق دوبلکس ی خانه   

نشد تهران در اش خانه دیدن از که شد زده ذوق انقدر جا ان دیدن از   

 می دهان در انگشت خانه از هایی قسمت در وحتی کشید ک سر خانه جای همه به کودکانه ذوقی با 

 ماند

داشت را خودش خاص زیبایی خواب وهر بود خوابه ۵ خانه   

  کرد جلب بخود را  بهار نظر کامال ها خواب از یکی اما 

 

بود باز ودل بزرگ بسیار  
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 انجا ی منظره  وچقدر میشد دیده انوسیاق ان انتهای ودر بود باغ باشکوه ی ه منظر به رو ان پاسیوی 

  کرد یم زده جانیه واورا بود زیبا

 

گرفت را خود تصمیم   

داشت می بر را اتاق ان او بودند انجا که مدت این در   

شد سینه به سینه بردیا وبا شد خارج اتاق از لبخند با   

 

 شده زیبا هم وچقدر دید می شاد اورا های چشم بود بار اولین زد او های چشم برق به لبخندی بردیا

 بود

گفت بود گذاشته تاثیر هم صدایش در حتی  که یهیجان با بهار   

  کردم انتخاب خودم برای رو اتاق این ومن زیباست خیلی اینجا بردیا-

.. بذار اینجا را ساکم لطفا  

وگفت دوخت چشم اتاق به بردیا  

 خودت برای دیگری اتاق منه اتاق جا  نیا که باشی شده متوجه باید اتاق ان در من های عکس از اما -

.. کن انتخاب  

وگفت او به زد زل  خورده گره ییابروها با بهار  

 

!داری دیوار روی عکس جا همه که شیفته خود اقای دیدم بله که عکساته منظورت اگر -  

  گیرم می ندیدشون دارم عادت  نیست مهم اما 

منه مال نیست تو مال اتاق هستم من که واالنم خوام می  رو اتاق اونمن  

 

بگوید چیزی خواست بردیا    
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  زد رابرکمرش دستش  جدیت با بهار که 

  وگفت کرد جمع را شیها چشم

 

 امشب که نکن کاری پس هستم صاحبش ومن  منه اسم به فعال خونه این که کنم اوری یاد باید شاید–

!!بخوابی هتل در  

 

  شد گرد ای لحظه بردیا های چشم 

  گرفت اش خنده بهار ژست نیا دنیباد

  گفت بردو باال میتسل ی نشانه رابه شیها دست

 

  تو مال اتاق باشه باشه-

 

  گفت ازاو گرفتن فاصله از قبل و برداشت ازکمرش را شیها ودست گفت یا خوبه بهار 

 

من اتاق  به ونزدیک  باشه دوم ی طبقه کنی می انتخاب که اتاقی هر  

 

گفت می بهت مادرم دواج از از قبل باید ترسم می وتاریکی وتنهایی بزرگ های خونه از من راستی   

....فوبیای من   

 

!!! سخته یلیخ  من مثل یکی با وزندگی دارم چیزهارو خیلی یایفوب   

 

  شد ودور برگرداند او از را شیرو اش جمله اتمام با
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کند مهار را اش خنده توانست می وبردیا بود شده ر دو بردیا از کامل دیگر   

 

داشت دوست را بهار این  

واندیشید دارد نگه مقابلش در را خود ی جبهه بتواند هم بردیا که میشد وباعث ومغرور محکم   

 

  ببرد حاذق روانشناس یک پیش باید را او موقع به 

شود اونزدیکتر به بهار به تا شود  تمام نفعش به توانست می االن فوبیا این چند هر  

  بگیرد قرار درمان تحت باید ان از بعد ولی 

... 

 ایستاد  بود شده زانیآو ییرایپذ سالن وارید در که جذاب بسیار زنی  یوقد بزرگ عکس مقابل بهار

  باشد مادراو باید که فهمید زن ان به بردیا یتقریب شباهت واز

 

  ستادیا کنارش در یکس که نیا احساس با

گفت افسوس با بردیا دیدن وبا برگشت   

 فراموش رو ن او ی خاطره تونه نمی که داره حق بهرامی اقای بوده وخواستنی زیبا قدر چه مادرت- 

.. کنه جایگزینش رو سالهاکسی نیا یط ودر کنه  

 

گفت یبادلتنگ و دوخت چشم مادرش عکس به  و زد یلبخند اندوه با بردیا  

 

خونس این عاشق پدرم -  

 رو تو که عجیبه یلیخ و  گذرونده خونه این در محبوبش کنار در رو عمرش های سال زیباترین زیرا 

!!!بخشیده تو به رو خاطراتش از مملو خانه این که داره دوست قدر ان  
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وگفت داد تکان را سرش تعجب با هم بهار   

.. چشمات سیاهی مخصوصا هستی مادرت شبیه خیلی تو -  

گفت و زد یلبخند شیطنت با بردیا  

 

وجذابم؟ خواستنی منم تو نظر از که باشم امیدوار یعنی -  

 

   نماند بردیا تیزبین چشم از دور به که شد دستپاچه کوتاه ای لحظه بهار

 

 همه وارید ازدرو که عکسات از باید  شیفته خود و طلب فرصت- وگفت کرد وجور جمع را خود زود

 شنید می را اش خنده صدای حالیکه ودر کرد او به را پشتش وبعد  دمیفهم یم رو نیا   زونهیآو جا

  دورشد او از

 

 کرد فراموش حتی برد وخوابش کشید دراز تختش در تا راحت خیلی که بود خسته قدر ان  بهار شب

 هایش چشم کرد می بازی صورتش در که خورشید  میمستق نور با زود وصبح کند قفل را دراتاقش

 وبه کند دل تخت واز داد بدنش به وقوسی کش شد خود موقعیت متوجه وچون گشود تنبلی با را

  رفت پاسیو سمت

 

زد ولبخند دوخت چشم رویش روبه ی منظره به  

 کند زندگی خانه دران را عمرش ی همه توانست می واو بود بخش لذت چقدر خانه ان در زندگی 

گشت فشرده قلبش سوری ازدواج اوری یاد با وبعد  
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 واقعی همسر وبرای نیست او برای حقیقت در خانه این که خورد حسرت بار اولین وبرای کشید اهی 

ببندد دل ان به زیاد نباید واو بردیاست  

 بردیا موشکافانه های نگاه ومتوجه بود شده غرق خود در اندازه از بیش بهار  صبحانه مفصل میز سر

 برای خوبی اشتهای باز ذهنش مشغولی وجود با حتی او که بود شده متوجه وبردیا نمیشد خود به

  میشد لبخندش باعث واین دارد خوردن

  گفت وارام کرد یا سرفه تک

 

باش اماده 7 ساعت برای کردن دعوت مهمانی به رو ما دوستانم شب برای–  

 

گفت وخونسرد دوخت او به را نگاهش بهار   

 

  انداخت پایین را سرش وباز برو خودت نمیام من-

 

 شیها چشم لذت با ان طعم واز گذاشت دهانش در دانست یرانم آن اسم که ییمربا از یگرید قاشق

  رابست

 

شنید را بردیا صدای باز   

  

دوخت او به مجدادا  را ونگاهش گفت ایشی  

  بود شده مربایی که را لبش دور 

 

 چیزی لب وزیر اوگرفت از را نگاهش لحظه ویه شد جمع بردیا های چشم که ودید زد لیس زبانش با

  دوخت او به را نگاهش وباز گفت
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  آورد یم ایبرد سردل ییبال چه حرکت نیا با  دانست ینم

 

دوخت ارامش چشمان وبه گرفت او مرطوب یها لب از را نگاهش کالفه  

 

 برگردم وقت دیر خیلی شب من داره امکان ولی کنم نمی مجبورت نیایی خواستی اگر راحتی هرجور-

!!تنهایی بزرگ ی خونه این در وتو  

 

 خوردن سرگرم را وخودش زد بود شده گرد هایش چشم که  بهار به چشمکی و خودته با تصمیم حاال 

بود کرده ترسش فوبیای ی قضیه از را سواستفادش اولین بردیا فهمید وبهار داد نشان  

  گفت داشت می بر را مربا ظرف حالیکه ودر شد بلند خود جای از لج با 

  باش منتظرم ام اماده7 ساعت-

  گرفت فاصله او واز گفت رو نیا

بگیرد نشیده را او بلند خنده کرد وسعی  

بود سخت برایش لباس انتخاب دوخت چشم کمدش داخل های لباس وبه کرد پوفی کالفه بهار  

 تکی لیمویی کت ساعت به توجه با سرانجام باشد داشته حضور جمعی چه در است قرار دانست نمی او 

 بود بدنش جذب کامال که را لیموییش مارک کت کند ست را ان تا مشکی جذب شلوار با برداشت را

 چرخی ونیم اینه سمت ورفت پوشید هم را مشکی وکفش کرد تن سختی به هم را وشلوار پوشید را

  نبود بد زد دید را وخود زد

 جمع گرد شکل به سرش ی وباال کشید ومحکم وسفت کرد شانه را ان کشید دستی موهایش به کالفه

ترکید می سرش حتما نداشت بستن مدل این به عادت اگر وبست کرد  

  بود شده تر کشیده هایش چشم کرد نگاه خود به اینه در 

کند قرار بی درسینه را همه دل تا بود کافی وهمین زد هایش چشم به ریملی اندک  
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 خالی خودش وروی برداشت را ادکلن و  زد لب برق فقط نداشت رژ به احتیاج قرمزش های لب 

 کرد

 انگشتش را ان وناخواسته افتاد ازدواجش ی حلقه به چشمش شود خارج اتاق از خواست که ای لحظه 

رفت پایین طمانینه با ها پله واز شد خارج اتاق واز کرد  

زد خشکش ای لحظه او بادیدن بردیا   

  گفت وارام امد خود به سریع اما 

!! شناس وقت عجب-  

 

  بود هفت دقیقا ساعت

کردند حرکت پارکینگ سمت به هردو کرد سکوت و انداخت باال ابرویی بهار  

 

 سمت را انگشتش  بهار ومشکی قرمز زرد رنگ به بود  جاپارک ن درا زیبا العاده فوق ماشین تا سه

برد دهانش  

گفت وباشیطنت وناخواسته  بود نیماش عاشق او  

میشد؟ هم ها ماشین شامل داد من روبه خونه این پدرت وقتی بردیا -  

 ای خنده ته با بردیا شد شرمنده اندکی وفقط راشنید بردیا بلند ی خنده صدای بار دومین برای وبعد 

گفت زد می موج صدایش در که  

 کرد خارجش پارکینگ از شد سوارش رفت رنگ قرمز ماشین سمت وبعد خوب دختر بوده حتما -

کرد مز تر او پای وکنار  

 

 را ماشین جای همه عالقه با وبهار بود تر قشنگ هم بیرونش از داخلش وسوارشد کرد باز را در بهار 

  گفت حسرت وبا زد دید
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 خوانده ما را وبردیا خودش بار اولین برای که نشد متوجه وخودش بود ماشینمون این تهران در کاش

گفت لبخند با که شد خوشحال جمله این شنیدن از چنان وبردیا بود  

بگیرم تا بدم سفارش رو همین عین ایران در تا کنم می کاری هر -  

  گفت زدو هم به را هایش دست وذوق هیجان با بهار 

نشاند بردیا های لب برروی را لبخند وباز عالیه-  

 وخیره زیبا حد چه تا اندکش وارایش لباسش پوشیدگی وجود با که کرد نگاه شیرین دختر ان به بردیا 

بود کرده تر خواستنی را او اش کودکانه هیجان این وچقدر بود کننده  

 را ماشین مهارت وبا ایستاد وبزرگی شیک ن رستورا کنار سرانجام داشت دوست هم را  بهار این او 

شود پیاده او تا ایستاد وکنار گشود  بهار برای ودرا شد پیاده ان واز کرد پارک  

بود شده همیشگی  بهار وهمان بود کرده تغییر شخصیتش باز کرد نگاه اطراف وبه شد پیاده بهار   

 کنیم بازی رو خوشبخت های زوج نقش باشه الزم گاهی شاید وگفت اوگرفت برای را بازویش بردیا 

  اومدن عسل ماه برای که

 دور را اش کشیده های دست وسپس کرد نگاه او ی شده تعارف بازوهای به مستاصل ای لحظه  بهار

  کردند حرکت ن را رستو سمت به وهردو کرد حلقه او بازوی

  زد لبخندی او انگشت در حلقه بادیدن بردیا

 ان کنار که ای لحظه ودرست کرد هدایت شلوغی تقریبا بزرگ میز سمت به را او لبخند با  

 را فاصله ترس با و بکشد فریادی  بهار شد باعث که شد خاموش ها چراغ ای لحظه برای هارسیدند

  بچسبد بردیا به وتقریبا کند کم

 

 خم سریع بود رفته باال شدت به که شد قلبش ضربان ی متوجه وچون گرفت را او محکم سریع بردیا

کرد زمزمه گوشش ودر شد  

گوش برروی او داغ های نفس حرارت از  بهار که ازان وقبل کنارتم من دختر نترس -   
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کرد احساس اش گونه و  

 تر که هایی کنک باد وبعد شنیدند را باشد مبارک بادابادا جمعی دسته وصدای شد روشن ها برق 

زدند می که هایی دست وصدای شد کیده  

  شود عادی بهار رفته باال قلب ضربان شد باعث 

 شده گرد های چشم بود داغ همچنان هایش گوش حرارت ان واز بود چسبیده بردیا به همچنان اما

 ظاهرا خواندند می را وشعری خوردند می تکان دست به فشفشه که دید را هایی وپسر دختر اش

بود شده رزرو کال رستوران  

  بودند زده حلقه ها ان دور هم رستوران کارکنان ی همه چون 

 را خود ناخواسته چرا نفهمید  وبهار اورد یورش ها ان سمت به جمع وناگهان شد تمام شعر نجام سرا

انداخت خنده به را وبردیا کرد تر جمع بردیا دربغل  

گفت جمع روبه بردیا   

  ترسوندین رو خانومم خبرتونه چه ها بچه -

ترکید خنده از بود شده جمع بردیا دراغوش تقریبا که بهار بادیدن جمع  

  دراورد بردیا اغوش از را واو گرفت را  بهار دست وخنده محبت با داری سن تقریبا دختر 

  دیکش اغوش در اورا

 

  گفت محبت با و

  کن اعتراف باش زود هان کردی پیدا کجا از رو فرشته این بردیا-

گفت خنده با بردیا که شنید  وبهار دراورد خود بغل از بالبخند را بهار   

...دیگه دیگه–   

وگفت زد بهار به یچشمک یمهربان با زن  

ها بچه ی بقیه معرفی به کرد شروع خود وبعد هستم بردیا وقدیمی ساله پانزده دوست  نیکی من -  
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 امریکایی نفردیگر  وچند پسر تا وچهار دختر تا چهار نیکی با بودند ایرانی جمع در نفر هشت تقریبا 

 بودند

کرد فراموش را همه اسم اول ی لحظه درهمان     

وگفت فشرد را دستش غیظ وبا کرد نازک چشمی پشت  او بادیدن که ایرانی دختر جز   

 اکتفا زدن وپوزخند سر دادن تکان وبه نداد را جوابش بهار خوشبختم اشناییت واز هستم هلن من -

  کرد

بود ومغرور سرد دختر همان اوبهار صورت هر در  

 با گرمی با تقریبا بقیه واما خورد گره درهم ابروهایش وبعد زد خشکش ابتدا چطوری دخترک که دید

کند تشکر ها ان از گرم تقریبا کرد می سعی هم وبهار گفتند وتبریک کردند احوالپرسی او  

 

  نشست ارام  وبهار کشید کنار او برای را صندلی وایلیا کرد فروکش جمع هیجان باالخره 

 ای لهجه وته زیبا صدای با کرد سکوت جمع که ای لحظه ودر داد قرار مخاطب را  بهار  پسرها از یکی

  گفت

 

 اندازه وچه..تنفس اغاز زیبای روز به دوباره رسیدن زیباست وچه دوباره اغازی حس است لطیف چه..

...شدی اغاز تو که روزی... امروز است شیرین اندازه وچه! بودن ابتدای روز" است عجیب  

 

.....و زدند کف او شعر برای بلند صدای با همه  

 

 با خداوند جان بهار گفت کوروش وشنید کرد وتشکر انداخت پایین را سرش شرم احساس با بهار 

بکشه رخ به خودرو  ی معجزه خواسته شما افریدن  

اورد فرود تعظیم سر شما زیبایی معجزه  برای ید وبا نیست معجزه از کمتر شما زیبایی   
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 نگاه مسلکش شاعر دوست به وسپس بردیا خندان چشمان به ابتدا شده گرد های چشم با بار این بهار 

  کرد

 

  خودگفت لحن ترین جدی وبا زد لبخندی نیم دید منتظر را او وچون کند تشکر او از  نتوانست حتی

 معجزه ی متوجه رو من اینکه بخاطر شما واز  معجزه حد در دونستم نمی ولی هستم زیبا دونم می

  سپاسگزارم کردین خودم بودن

 

  نداشت بهار جانب از  نطقی همچین یک منتظر هیچکس مسلما

 می نگاه او به لذت با که بردیا خنده صدای وبا شدند خیره او به شده گرد های چشم با ابتدا جمع چون

 را او اشکار نفرتی با که بود هلن وفقط کردند تایید را او وحرفای افتادند خنده به خندید می کردو

  کرد می نگاه

 

کرد انالیز را او بهار  

بود پوشیده لختی تقریبا لباس   

  داشت یظیغل تقریبا وارایش بود شده پخش واطرافش بود فر موهایش 

 

  بود زیبا کل در

 امده خوشش بینشان وصمیمیت ها ان از گفت شد می گرفت می فاکتور را هلن واگر بود شادی جمع

پذیرفت را ها ان دعوت کردند دعوت ساحل ولب یکشنبه برای ها ان وچون بود  

  اورد برلب رضایتمندی لبخند پذیرفته را او دوستان جمع بهار اینکه از بردیا

..... 

 

  دوخت چشم ارام دریای وبه نشست ها شن وبروی دریا روی روبه بهار
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بود شلوغ تقریبا وساحل بودند شنا مشغول دریا در زیادی تعداد  

 

  بود شده تنگ وشهره ومادرش پدر برای دلش 

میشد دلتنگشان باز اما گرفت می تماس ها ان با را یکبار روزی حداقل اینکه باوجود  

وگفت نشست ها شن برروی او وکنار کرد حرکت سمتش بود نشسته تنها که او دیدن با بردیا   

!! داری کشیدن واه فکر برای وقت کافی اندازه به خانه در باشی جمع در باید پس اومدی جمع با تو   

نگاه  او به اخم وبا برگشت  بهار  

وگفت کرد   

پرسیدم؟ نظر تو از من   

!!! افتضاحم که نباش من معاشرت اداب فکر به  

 

 چشم دریا وبه گرفت بردیا خشمگین نگاه از را نگاهش اخم با وباز بگذرون خوش وخودت برو پس

  دوخت

 

  دورشد او کنار از خشم وبا گفت جهنمی به بردیا

 خبیثانه لبخند گرفت فاصله او از دلخوری با که بردیا دیدن با گرفت می را ها ان امار دور از که هلن

.دراورد ازتن بود پوشیده رنگش نارنجی بیکینی برروی  که را حریری کرد حرکت سمتش وبه زد ای  

 

شد نزدیک او به خرامان وخرامان  

گفت یبالوند و گرفت را او بازوی   

شیم خنک تا اب بریم بیا گرمه ساحل بردیا -  
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 اینکه وبدون انداخت ها شن وبرروی اورد در تن از را خود تیشرت حرکت یه با مخالفت بدون بردیا 

 شد بیشتر اخمش  صحنه نیا دنید با  بهار زد اب به ساحلی کوتاه شلوارک همان با شود هلن منتظر

 حق ها ان به دل در و شد دوخته او ی برهنه بدن به ها وپسر ها دختر همه نگاه چطور دید وقتی

  داد

 وبهار بود چشمگیر وخیلی بود تر سر همه از ساحل در حاضر جمع ان در بردیا وعضالنی برنزه بدن

  کردند شنا بردیا وسمت زدن اب به را خود سریع پوش بیکنی دختر چندین که دید

شد شوکه لحظه یه خود کردو حسادت ناگهان  

  کند وحسادت باشد مهم برایش باید چرا که 

 دریا به تا کردند مجبور را واو امدند سمتش به وکوروش نیکی که بود نکرده انالیز را افکارش هنوز

  برود

  کرد اعتراض  قدر هرچه بهار

 

کردند می اصرار وسرسختانه نکردند قبول ها ان  

کرد اشاره خود ظاهر به بهار   

 این مقابل در وسوتین شورت با نبود حاظرم اما نبود حجاب درقید وزیاد بود راحتی دختر وجودیکه با 

بگردد چشم همه  

بود شده او متوجه که نیکی   

وگفت کرد او ظاهر به نگاهی   

 شی اب داخل هم ها لباس همین با اگر تنده ب افتا  کنند شنا بیکنی با باید همه حتما گفته کی -

عزیزم؟ باشه شی می خشک بشینی ساحل ساعت یک وبعدش  

  نبود اصرار اینهمه باوجود اعتراض برای جایی

بود سفیدی تاپ هم ولباسش بود پوشیده بود زانویش تا که  کوتاهی شلوارک بهار  
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   دیپرس دیوپرترد زد یلبخند

!نمیشم؟ لباس این با اطرافیان ی خنده موجب مطئنید -  

گفت کشاند می اب سمت به  را او درحالیکه نیکی   

!!گذره می خوش ما به که این مهم دختر نده اهمیت -  

 دم باال از را موهایش حداقل که کرد شکر خدارا  وبهار  ندارند کاری کسی با جماعت این ضمن در 

 خم خنده با کوروش بود یخ رفت عقب قدمی گذاشت اب داخل را پایش هنگامیکه بود بسته اسبی

 فریاد با توام که حرکت یک با وبعد کند تنظیم را بدنش دمای تا ریخت بررویش اب ومقداری شد

 در بود شده خیس کامل که وبهار بود کم اب عمق انداخت اب داخل پشت از را او بود  بهار بلند

  گفت ومعترض گرفت را صورتش واب نشست دریا کم اب همان

!! کردی کارو این چرا کوروش-  

 

خندیدند ونیکی کوروش  

وگفت گرفت سمتش را دستش رفت او سمت به کوروش   

کرده عادت اب سردی به بدنت دیگه االن -  

گفت بهار بلدی که شنا   

 ولی چرخاند چشم رفتند جلو نیکی وهمراه گرفت را کوروش دست عمیق زیاد جای در نه ولی بلدم -

 میامد گردنش زیر تا زد می که هایی وموج بود رسیده اش سینه تا اب عمق حاال ندید را بردیا

....دست در همچنان دستش  

 

بود برایش قلبی قوت واین بود کوروش دست در همچنان دستش   

 چشم کالفه باز  داشت دست در را او ودست بود کوروش جای بردیا االن خواست می دلش ولی 

شد درچشم چشم بردیا با بار واین چرخاند دراطراف  
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برگرداند را ورویش کرد اخمی ناخواسته بود اویخته گردنش از که هلن دیدن با   

  وگفت کرد خارج کوروش دست از را دستش 

  کنم شنا کمی خوام می-

گفت لبخند با کوروش  

  مطمئنی؟ -

  گفت لبخند با وکوروش داد تکان را سرش بهار

  کنی شنا محدوده همین ودر نری جلو زیاد کن سعی پس

  میشه خالی پات وزیر شه می عمیق یهو اب اینجا

  کن روجمع حواست

 

  زد اب به را خود کرد تشکر آرام محو یبالبخند و داد تکان را سرش بهار

 

  بود شده سخت شنا بود چسبیده پایش به سخت که شلوارکی وجود با

 

 تالقی بردیا نگاه با ونگاهش امد اب روی زود شد حلقه کمرش دور که ودستی کسی به برخورد با 

  کرد

گفت یجد  یبالحن و زد عقب را وان برد موهایش وسمت برداشت او کمر دور از را دستش یه بردیا  

  نخور تکون من کنار از خطرناکه کردن شنا اینجا -

  نکرد یاعتراض بهار 

 

  کرد نزدیک خود به بیشتر را  بهار وبردیا شد رد رویشان از  شدت با موج ای لحظه
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 ی نهیس به آب ریراز وخود شد حلقه ایبرد گردن دور ناخواسته بهار یها دست  یگرید موج عبور با

  شود گرمش یکم دیشا تا ختیاو او

  بود سرد یکم وآب هوا هنوز

 

گذشت ذهنش از ای لحظه  یبدجنس با بردیا  

  کرد می پیدا مصنوعی تنفس به نیاز بهار تا افتاد می اتفاقی االن کاش 

  گرفت اش خنده فکرش نیا از خود

بود انگیز بر هوس عجیب او وقرمز لرزان های لب  

 چسبیده پاهایش به چیزی اینکه احساس با بهار که بود نگذشته بود کرده که ارزویی از ای دقیقه هنوز 

  عیسر یلیوخ  ترس با

  کشید وجیغ برد باال را وسرش کرد حلقه بردیا کمر ر دو را پاهایش 

  دیپرس ریمتح بردیا

!!چیشد  بهار   

!گرفت؟ پاهات رگ   

 روی چیز ان وهنوز بود کم خیلی هم با صورتشان ی فاصله گرفت باال را سرش وحشت و ترس با بهار 

  خورد می وتکان بود پایش

برود  اب زیر ای لحظه سرشان شد باعث کوبید بهشان که موجی  

 گذشت مماس بردیا صورت با بود پایین بردیا صورت وچون بگیرد باال خواست را سرش  بهار 

  گرفت قرار هم روی هایشان لب ودرست

  زد خشکشان همانطور ها وان ایستادند هم با امواج حتی زمان گویی ای لحظه چند

 گرفته قرار  ولرزان خاص های لب ان برروی هایش لب وبردیا بود شده معجزه دودقیقه از کمتر

  بود
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بگیرد دندان زیر را پایینش لبهای االن تا داشت دوست چقدر   

  شکست می هم در مقاومتش داشت که ای لحظه درست 

 

....وبا کشید عقب را سرش پاهایش دور چیز ان تکان احساس با   بهار   

 

 

  گفت باوحشت بهار 

چیه ببین تروخدا خوره می وول پام رو چیز یه بردیا-  

کرد حلقه او کمر دور تر محکم را پایش و ترسم می من   

 

وگفت کرد  درگلو ای خنده بردیا  

   باشه اب جلبرگ شاید دختر نترس -

دینال  هراس با بهار  

دار برش باش زود  -  

باشه مار شاید  

ه مار حتما اره   

  چسباند او به خودرا وسفت کرد پنهان او گردن گودی در را وسرش گفت را نیا  

  نیامد بدش هم چندان موقعیت این از برد می لذت او ونزدیکی حرارت از که بردیا
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 برخورد وبا برد بود شده حلقه کمرش دور سمجانه که او پای سمت ودست شد خم حال این با

 گرد هایش چشم ابتدا رنگی قرمز سوتین دیدن وبا رد او باال را ان تعجب با نرم چیز یک به دستش

خنده زیر زد بلندی صدای با سپس شد  

 

 را رنگی قرمز سوتین که بردیا دیدن وبا کرد بلند را سرش متحیر او ی خنده صدای شنیدن با بهار 

 بادیدنش بردیا که شد درشت چنان اش کشیده های وچشم ماند باز دهانش داد می تکان او جلوی

خندید بلند صدای مجدادابا  

گفت متحیر  بهار   

 

؟ چیه دیگه این -  

 

گفت طنتیباش و کشید باال را اش شانه بردیا   

!!ارنیدرم باسماجت ونیواقا زنن یم مدام خانوما که یزیچ-   

 

  جمله نیا دنیباشن  بود مانده دهان در  انگشت هنوز که  بهار زد می موج صدایش در وشیطنت خنده

  انداخت خنده به را ایوبرد دیکش ینیهئ

دیپرس جیگ   

  

  کرد؟ می چیکار من پای رو نیست جاش چرا این -

رفتند اب زیر ای لحظه وهردو خورد بهم تعادلش که افتاد قهقه به چنان جمله این شنیدن با بردیا  

  کشید بیرون را وخودشان اورد دست به را تعادلش سریع 

خندید می همچنان   
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 امد بند اش سرفه وچون کرد می سرفه  شدت بودبه خورده اب کلی بودو باز دهانش که  بهار اما 

رفت  بردیا به ای غره چشم  

گفت خنده با بردیا   

 تری کشیده لحن وبا کرد اشاره دستش سوتین به ابرو وبا کرده می شیطنت اب تو داشته یکی حتما -

 گفت

 

اوردش ما سمت واب دراورده جاش از هم رو این -  

شد افروخته وبر گرفت حرارت شرم از هایش گونه  بهار   

 

گفت شیطنت با بگذارد او سر سربه کمی خواست می دلش که بردیا  

!! نیست تو برای  معلوم کجا از -  

 

گفت شدو هول بود اونشده کالم در پنهان شیطنت متوجه که بهار   

نیست من مال کن باور نه -  

 اننش بردیا وبه  بکشد راپایین لباسش ی گوشه که برد دست سریع وبعد بنفشه من مال رنگ کن نگاه 

  بدهد

اوشد شوخی متوجه هایش لب پشت شده جمع ی وخنده او  نگاه شیطنت دیدن با ناگهان  

 

...کرد مخفی هایش دست با را اش گرفته گر وصورت کشید جیغی خجالت از   

 

 با کردوهلن جلب خودشان به را بودند نزدیکشان که کسانی ی همه توجه که خندید بلند چنان بردیا

شد  خیره بود او دراغوش که بهار به ونفرت خشم  
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کرد زمزمه حرارت پر او ودرگوش  برد نزدیک را سرش بردیا  

کرد مالیمی ی وخنده شد راحت خیالم هست جاشم وسر بنفشه رنگش بنده خانوم مال پس -  

  امد در جوش به بدنش حرارت از  هم دریا اب کرد احساس که بود گرفته گر بهارچنان بدن...

کند پیدا دلیلی ان برای توانست ونمی بود رفته باال قلبش ضربان   

  شدند خیره بهم لحظاتی وهردو کشید کنار صورتش جلوی از را او یموها دستش یک با بردیا 

  شد بهاراکو ذهن در  خانومم ی کلمه فقط  لحظه ان در

اورد خود به دورا ان کرد خورد بر صورتشان به باشدت که ابی موج   

گفت وناخواسته اخم با  بود بردیا دست در هنوز که سوتین دیدن با  و کرد ای سرفه بهار   

 

  گرفتی دستت اومده خوشت چرا تو حاال -

  ور اون بندازش

برد لذت او اشکار حسادت از و کرد او به نگاهی عالقه با بردیا  

داشت دوست هم را بهار حسود شخصیت این او   

 

  زد لب درنگاهش رهیوخ کردوارام رها اب در را سوتین 

 را سرش بهارباشرم کرد حلقه بهار کیبار کمر دور را ودستش  دارم دوست روبیشتر بنفش رنگ -

  است شده حلقه بردیا شکم دور پایش که بود شده متوجه ه تاز انداخت پایین

 

 به چسبیده لبهای بایاداوری اندازد بی فاصله خودشان بین کمی کرد وسعی گشود را پایش ی حلقه ارام

 هر که  هایش گونه سرخی از بود توانسته که بردیا گرفت گاز را لبش ی گوشه ناخواسته همشان

اورد برلب لبخندی ببرد افکارش به پی میشد بیشتر لحظه  
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کنیم شنا ای حرفه کمی بریم بیا نکردی شنا اصال امروز که تو بردیا–   

 

  چرخید هلن سمت  به هردو نگاه جمله این باشنیدن... 

 شد او مانع دستش با بردیا اما کند باز او ازدورگردن را دستهایش وخواست کرد اخمی ناخواسته  بهار

 وگفت

عزیزم؟ درسته شده خسته هم بهار کنم وفکر ام خسته من برو خودت -  

 

  کرد تایید را او حرف سر با بود شده خیره هلن برنز های سینه روی نگاهش که بهار

  دوخت بردیا وبه گرفت هلن از را نگاهش

 در را واو انداخت بهار زانوی زیر دست وبردیا گرفت فاصله ها ان از یاعتراض وبدون  خشم با هلن

افتاد راه ساحل سمت وبه گرفت اغوش  

گفت شرم با بهار   

بیام تونم می خودم پایین بذارم   

 

گفت کند نگاهش اینکه بدون بردیا   

!! برمت می من سخته اب موج نیتوا رفتن راه پاهاته که جینی شلوارک با -  

 چسبیده بردیا به مدت همه این  یوقت نبود تنش بیکنی  که کرد خداروشکر دل در بار نیاول یبرا بهار

 بود

 

گذاشت زمین ها شن وبرروی ساحل بهاررا بردیا هنگامیکه   
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 مسیر دید خود برروی را بردیا اخم وپر خیره نگاه وچون کرد وتشکر دوخت او به را نگاهش  بهار  

  دیرس لباسش به و کرد دنبال را او نگاه

  بود چسبیده تنش وبه بود وجذب سفید چون که لباسش دیدن با

....بود چشم وتو جیغ زیادی سوتینش بنفش رنگ بود انداخته بیرون کامل را چیزش همه  

 نشان بهار به را جا ان وگردشی تفریحی جاهای روز هر بردیا بود گذشته ها ان سفر از روزی بیست

 تا که شد متوجه بهار گاه وبی گاه های خنده واز بگذرد خوش او به تا کرد می وسعی داد می

است شده موفق حدودی  

است کرده اضافه وزن اندکی بهار که بود شده متوجه حتی   

  بود شده متوجه راحت بود زوم او روی مدت تمام که بردیایی اما نفهمد خودش که بود کم انقدری  

 که بود  ستاگرامینیا در عکس گذاشتن مشغول خود اتاق در وبهار بود ودوم بیست روز ظهر از بعد

وگفت کرد بلند تابش لب از را سرش خورد اتاقش در به ضرباتی  

شد ظاهر درگاه در بردیا و شد باز در وبعد داخل بیا -  

 ای پارچه شلوار انداخت خنده به را بردیا که کشید سوتی وناخواسته دوخت او به را نگاهش بهار 

 ریچشمگ نهایت بی را هیکلش داشت تن به که جذبی سفید ز بلو همراه بود پوشیده تنگی مشکی

بود کرده  

میامد بهش العاده فوق اش شده درست باال به رو  موهای   

  کشید عمیقی نفس باز 

 خیره او به مدت تمام شد متوجه دید را بردیا رفته باال ابروی وچون گیرد مشام به را عطرش بوی تا

است  بوده  

  پرسید اهسته کند جمع بود داده که را سوتی کرد سعی 

داشتی؟ کارم-  

  گفت ارام ایبرد
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 بدم خبر ها بچه یا نیکی به ترسی می تنهایی اگر دارم واجبی کار برم بیرون ساعت سه دو باید من-

ها؟ اون پیش ببرم را تو خواهی می یا بیان اینجا  

وگفت داد نشان تابش لپ راسرگرم خودش  بهار  

  ندارم رو وجمع شلوغی ی حوصله هم االن دارم کار من -

 نگرانی وبا دوخت بردیا به را نگاهش وبعد ترسم نمی نیست مشکلی گردی برمی هوا تاریکی تا اگر

  گفت مشهودی

باشه؟ برگرد زود فقط  

 گونه وچال  نشاند ایبرد یها لب یرابررو لبخند که بود گفته ترسش از صداقت وبا ملتمسانه چنان

گذاشت نمایش به را اش  

برگشتم من بزنی بهم چشم تا خوب دختر نباش نگران–   

 

میایی؟ زود مطمئنی بگیره بارون شاید ابری هوا بردیا وگفت دوخت چشم گرفته اسمان به  بهار  

 

  گفت بردیا

نباش نگران  حتما اره-  

  گردم برمی من تا کن سرگرم رو خودت حاال 

شد خارج اتاق از وبردیا داد تکان را وسرش زد رویش به لبخندی ناخواسته بهار  

  بود گرفته شدت وباران بود شده تاریک هوا

  لرزاند می را بهار بدن وحشتناکش وصدای پیچید می ها درخت الی باد

شد پذیرایی وارد لرزان هایی قدم وبا شد خارج اتاقش از دارد نگه ارام را خودش کرد سعی  

 عالوه وحاال بود تنها واو بود گذشته شب نیمه دو از کرد نگاه ساعت به بود بزرگ خانه چقدر 

انداخت لرزه به راهم ها شیشه که بلندی برق رعد صدای با بود هم بردیا نگران برترسش  
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شد قطع هم خانه های برق   

  کشید جیغ بلندی صدای وبا برد هایش گوش سمت را دستش بهار 

 صدای هم گاهی از هر کرد می هق وهق کشید می را پریشانش وموهای بود ایستاده سالن وسط

  زنان ادیفر کرد می حرکت که چیزی ی سایه دیدن با میشد او فریاد صدای با همراه رعدوبرق

  رفت عقب عقب

شد پرتاب زمین یرو  زانو برروی بود نمانده بدنش در جانی دیگر که واو ترشد نزدیک او به سایه  

بود افتاده لرزش به هم زیرش زمین که لرزید می بدنش چنان   

 با و گرفت را بازوهایش زد زانو رساند او به را خود قدم یک ودر نگرانی با او حالت این دیدن با بردیا 

گفت ینگران  

 

بردیا منم کن باز هاتو چشم بهار-  

 

  کشید می جیغ برقی رعدو وباهرصدای لرزید می  بهار کن باز هاتو چشم کنم می خواهش بهار 

نداشت موقعیتش از درکی اما میشنید را بردیا صدای  

 واو بود فایده بی اما شود لرزشش مانع بتواند شاید تا کشید اغوش در محکم را او  ترس با بردیا 

کشید می وجیغ لرزید می همچنان  

وگفت داد فشار خود اغوش در را  بهار خوشحال وبردیا شد روشن ها برق  لحظه همین   

 

 منی بغل االن تو پیشتم من کن نگاه اومد ها برق ببین نکش جیغ دیگه بسه دختر شد پاره گلوت  بهار 

نلرز بهار گذاشتم تنهات که من به لعنت بیا خودت به تروخدا مواظبتم ومن  

  بیا خودت به نلرز مصب ال د 

کشید نمی جیغ دیگر بهار  
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 الی را دستش سریع بردیا خورد می هم به هایش دندان طوریکه به  لرزید می شدت به همچنان اما 

 وسعی گذاشت اش سینه برروی را او سر  نشود زخم هایش ولب زبان تا گذاشت او های ندان د

وگفت بوسید بود عرق از خیس که را او  ی وشقیقه شد خم کند ارامش هایش حرف با کرد  

 خلوت ی جاده یک در ماشین اما برگردم تاریکی از قبل تا خواستم می کن باور ببخش رو من بهار -

 رو طوالنی مسافت شدم ومجبور کرد نمی عبور جا ان از ماشین زیاد  باران به توجه وبا شد خراب

بودی تو فکرم تمام قسم خدا به ولی بگیرم ماشین که برسم جایی به تا برم پیاده  

  متاسفم نکردم عمل دادم که قولی به که ببخش منو 

 شد بلند بود یخ بدنش همچنان اما بود شده کم بهار بدن لرزش رابوسید وپیشانیش شد خم بار این

 از وبعد گرفت تماس پزشکی های فوریت با داشت دراغوش را او جان نیمه بدن هنوز حالیکه ودر

.برد اتاقش سمت به را وبهار کرد قطع را گوشی ادرس دادن  

  کرد باز را هایش چشم گلویش سوزش با بهار

دید تار را جا همه ابتدا  

ببیند تر واضح  توانست زدن پلک بر چند از بعد اما   

کرد وتعجب رادید دستش وسرم برگشت هایش دست سوزش با   

کرد زمزمه گیجی با   

  افتاده اتفاقی چه -

 جا وبیشتر دید را بردیا وداغون کالفه ی قیافه واو شد باز در لحظه همان بیاورد خاطر به کرد سعی 

  خورد

نشست تخت برروی وکنارش محوزد لبخندی دید را او باز های چشم وقتی بردیا  

بهتری؟-   

وگفت داد تکان را سرش  بهار   

  افتاده؟ اتفاقی چه -
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دستمه؟ سرم چرا من  

  خورد گره درد از ابروهایش اش حنجره سوزش با

 طبیعی بخش ارام های امپول اون به توجه با البته نیاورده خاطر به را چیزی اوفعال که شد متوجه بردیا

  بود

  رادید بهار منتظر نگاه چون

 

  وگفت کشید عمیقی نفس

انداخت پایین کالفه را سرش و بود شش روی فشارت شد بد حالت دیشب-  

 به هایش چشم جلوی سینمایی فیلم همچون دیشب خاطرات تمام وبعد شد او خیره نگاهش بهار 

درامد تصویر  

 به بردیا صدای با امدن دیر برای دلیلش وهمینطور افتاد بردیا محبت وپر نگران های زمزمه یاد  

امد خود  

متاسفم خیلی من بهار-  

 با نگاهش چون..داشت دوست او زبان از را اسمش  آهنگ این واو بود دلنشین گفتنش  بهار چقدر... 

کر تالقی او ونگران وشرمنده کالفه نگاه  

  وگفت زد جونی بی لبخند  د

 

 کار گاهی من فوبیای بیماری واین دارم مشکل من نبودی مقصر تو صورت هر در نداره اشکال -

ده می دستم  

 

گفت محکم اما وارام دوخت او نگاه در مستقیم را نگاهش بردیا   
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.. بود خواهم مواظبت همیشه ومن نشه تکرار هرگز دیگه دیشب اتفاق که میدم قول بهت -  

کرد زمزمه ناخواسته بهار  

همیشه؟   

 در کرد ترک را او اتاق سریع حرف یا کلمه گفتن بدون و شد وبلند کرد او به ای کالفه نگاه بردیا

میشد اکو  بهار اشفته ذهن در دائم او اخر جمله حالیکه  

 

 جا ان از که بود گرفته بلیط ترکیه برای بردیا و میشد تمام ها ان عسل ماه ماهه یک سفر دیگر روز دو

 کنند دعوت خود ی خانه را همه شب ان که شد قرار ها بچه خواست در به وبنا بروند ایران

 او از گاهی از وهر بود ایستاده او کنار کنجکاوی با هم وبهار بود غذا ی تهیه مشغول صب از مستخدم

  پرسید می هایی سوال

 

 وفنجان کرد تشکری بردیا نشست کنارش ورفت ریخت قهوه دوتا دید را بردیا وقتی ظهر نزدیکای

  -پرسید وارام کرد مزه را اش قهوه از ای جرعه  بهار رابرداشت اش قهوه

 

 برگشتی ایران به چجوری که امده پیش سوال برایم شدی بزرگ بودی امریکا  یبچگ از تو بردیا

شد خیره بردیا به دقت وبا کنی زندگی نجا او داری اینجا که عالی زندگی به باتوجه شدی وحاضر  

 

  وگفت دوخت او به را اش موشکافانه نگاه بردیا-

 

 اینجا که بهتری شرایط وخوب دوستانم وکارم زندگی به توجه با نبود اسون زیاد خوب که برگشتن-

.برگردیم ایران به که بود اون ی وخواسته  عزیز خیلی برام گفتم که همانطور پدرم اما دارم  
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 به بنا گرفتد تصمیم هامون ومادر وپدر اومده دنیا به بود سالم هشت من وقتی که بگیرم رو ودختری

..و کنیم ازدواج باهم رسید ازدواجمون وقت دالیلی  

 

  دیپرس دیترد پریدوبا حرفش میان  بهار 

؟ ازدواجمون واسه اصرار همه این نیست عجیب نظرت به بردیا-   

 

!!م؟یدار وروشنفکر امروزی ی خانواده  هردو که خصوص به  

پرسید مشکوک  شد عوض بردیا نگاه حالت که دید   

گفت شدن بلند  نیح در بردیا دونم؟ نمی من که دونی می چیزی تو -  

 رفت اتاقش سمت به وبعد کن معاف گفتنش رواز من گفتند می بهت حتما بدونی خواستند می اگر -

  گذاشت تنها سوال دنیا یک با را  وبهار

 نکوهش را خود پرید حرفش میان بدموقع اینکه از وبهار بزند را هایش حرف ی ادامه که نماند حتی

 کدام واز دوشش روی سنگین بار کدوم از افتاد عروسیش شب در ش پدر اخر ی  جمله یاد کرد

زد؟ می حرف وجدان عذاب  

 

رسید می نتیجه به کمتر کرد می فکر بیشتر چی هر  

 کش بود نشسته که بود دوساعت نزدیک کرد نگاه ساعت به بود شده یخ دستش ی قهوه فنجان 

  میشد اماده باید رفت اتاقش سمت وبه داد خود بدن به وقوسی

اورد برلب رضایتمندی ولبخند دید دراینه را وخود شد تمام  بهار کار که بود هفت نزدیک  

 را باالیش بود کرده ویو کامل جا ان مهربان مستخدم هانا کمک با را شبقش رنگ به لخت موهای 

بود کرده مهار هایش شانه دور را اش وبقیه بود وبسته بود داده پوش  

 کمرش باریکی کامل که کرد تن را نفتی ابی وچسبان تنگ وبلیز بود کرده هم بژی مالیم ارایش 

 ابی وصندل کرد پا سختی به هم را تفنگیش لوله سفید شلوار کشید می رخ به را اش سینه وگردی
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 مرواریدش بلند زنجیر وبعد پاکرد بود کرده خریداری انجا های فروشگاه از دریکی که را قشنگش

  بود داده تیپش به خاصی ی جلوه که انداخت را

 

  پرسید می را عطرش اسم بردیا از حتما باید شد خارج اتاقش واز زد عطر هم کمی

  نشست نمی دلش به عطری هیچ بوی بردیا عطر از بعد

 از مشکی وشلوارش بود نفتی ابی هم بردیا پیراهن که بود عجیب گشود را اتاقش در بردیا با همزمان

 هردو کرد تعریف مقابل طرف زیبایی از دلش در وهریک زدند لبخندی هردو تصادف حسن این

 وارد وصدا سر با ها مهمان بعد دقیقه چند از تر کم.و رفتند پایین ها پله از هم ی شانه به شانه

  شدند

 

 شرایط همه این چطور که گرفت سخره به را بردیا دل ودر زد لبخندی ها ان وهیجان شور به  بهار

 زد پوزخندی است گرفته اورا وامده کرده ترک را وباحالی سرزندگی این به ودوستان خوب زندگی

 در را او باگرمی ها دختر بقیه ان از وپس رفت فرو نیکی گرم اغوش در نگرفته شکل کامل که

گرفتند اغوش  

 

شدند ایجو را حالش و دادند دست او با گرمی با هم پسرها  

هارفتند مبل سمت به همگی سپس   

 

  کرد او به سالمی فقط ای مسخره ی لهجه وبا بود زده زل او به اخم با که بود هلن باز بین این در

  کرد نگاه بردیا به اخم با  ناخواسته باز  وبهار کرد می وبش خوش گرم خیلی بردیا با اما

 برایش که داد می دست بهش حسادت حس شبیه حسی دید می بردیا به نزدیک انقدر را هلن وقتی

 گرم او با بردیا ندارد دوست اید نمی خوشش هلن از چون که کرد می توجیح را وخود بود عجیب

  بگیرد
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 کند سرباز از را هلن کرد می سعی چطور که دید می  وبهار نداشت کاری باهلن اصال بردیا که هرچند

  بود هم ناموفق اکثرا چند هر

  کرد زمزمه ارام گوشش ودر شد خم سمتش بود دیده وبردیا هلن به را  بهار الود اخم نگاه که نیکی

  نگیر جدی را هلن بهار 

 گز هر تو مثل زیبایی رقیب وباوجود  نبوده موفق اما بزنه را بردیا مخ کنه می سعی داره  ساله چند

  داشت نخواهد موفقیت برای هم شانسی

  ه سبکسر زیادی یکم دونم نمی بردیا های محلی بی به توجه با را سماجتش اینهمه دلیل هرچند 

وگفت دوخت او به را نگاهش بهار کنم صحبت پشتش ندارم دوست   

کنه؟ می محلی کم اون به بردیا مطمئنی -  

کند پنهان ریشخندش پشت را وخشمش حسادت کرد سعی  

 

وگفت زد به گرمی لبخند هلن   

بود هلن ما میزبان االن بده وا ها عشوه این با بود قرار بردیا اگر باشه راحت خیالت عزیزم -  

  داره عالقه بهت هم وچقدر توست عاشق بردیا اینکه از بگذریم حاال 

 

  شد خیره نیکی به کنجکاوی با بار این  بهار

 

شود مطمئن هایش حرف داشتن صحت از خواست می که انگار  

کند تعجب که بود او نوبت بار این دید را بهار وناباور کنجکاو نگاه چون نیکی   

گفت باری سرزنش لحن با   

 

داری؟ شک بردیا عشق به که نگو -  
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 ز وبا داشت لب بر جذابی ولبخند بود کوروش با صحبت مشغول که دوخت بردیا به را نگاهش بهار

  بود گذاشته نمایش به را هایش گونه چال

 

 هم او از حتی شاید بود کرده دواج از او با اجبار با هم بردیا بود مسخره داشت دوست را او بردیا 

 با قلبش چقدر کند زندگی ایران ودر بکشد دست شرایط همه این از بود شده باعث که بود متنفر

 بردیا کنجکاو و مشکی نگاه با ونگاهش  بکشد اهی ناخواسته شد وباعث گرفت درد بردیا حس این

  پرسید لب زیر بردیا کند تالقی

 

!!؟ افتاده اتفاقی-  

 بود جوابش منتظر همچنان که نیکی به را ونگاهش داد تکان را وسرش کرد وجور  جمع را خودش بهار

گفت ارام و دوخت  

  ندارم شک بردیا داشتن دوست به من نه -

  نبودم شما جمع ودر اینجا االن داشتم اگر

  هانا ورود

.....بحث به ندادن ادامه برای بود موقع به  

 

  شد دوخته رو روبه به نگاهش باز هلن مسخره ی ولهجه نازک صدای با

دی؟ نمی ادامه رو بودن مدل کار دیگه برگردی ایران به اگر بردیا راستی–  

  ماند باز دهانش که خورد جا چنان جمله این شنیدن از بهار

  بود شنیده درست

  گرفت اش خنده اش شده گرد های چشم و بهار باز دهان دیدن با بردیا
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  گفت د وسر جدی وخیلی کرد مهار را اش خنده 

 خواهش خاطر به شدم واردش اگرهم وخوب کردم نمی دنبال رو مد کار جدی طور به هم اول از نه-

 احتیاجی مرتبه چیز همه شکر خدارو که واالن روبگذرونند کارشون بحران دوران ان تا بود جک های

نیست من به  

  گفت عشوه همان وبا رفت بهار به ای غره چشم هلن 

 یک به وبری کنی خداحافظی بودن مدلینگ از اوج در بخواهی که نیست بدن استیل واین تو حیف

  دهد اش ادامه ونگذاشت پرید حرفش میان بردیا..  که کشور

  فهمید می تازه  بهار نکن بحث لطفا گرفتم رو تصمیمم من-

کرد می نگاه را جا هر چرا  

بود بردیا بزرگ های عکس   

  نداشت تعجب جای نقصش بی هیکل به توجه با چند هر بوده مانکن او پس 

 

گفت امیزی تمسخر لحن وبا داد قرار خطاب مورد را  بهار بریزد را زهرش خواست می که هلن  

 

  خوردی؟ جا ازشنیدنش انقدر که بوده مانکن شوهرت که دونستی نمی تو یعنی -

بود بهار به شان نگاه همه حاال  

  شود ودستپاچه بخورد جا ها نگاه این زیر که نبود کسی  بهار اما 

 لب بر را لبخندش زیباترین حالیکه ودر انداخت چپش پای برروی را راستش پای ظرافت با خیلی

وگفت دوخت بردیا نگاه در مستقیم را نگاهش میاورد  

 ودوست  زنیم می ورق تازه ای صفحه هرروز که هستیم ای نشده باز کتاب مثل هردو وبردیا من -

 وخسته تکراری وقت هیچ زندگیمون اینطوری کنیم کشف و بشناسیم همدیگرو مرور به که داریم

  داد تحویلش وچشمکی عشقم نه مگر نمیشه کننده
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  خورد جا بردیا

- زمیعز هینطوره وگفت اورد برلب لبخندی زود خیلی اما  

اورد لب بر لبخندی  بهار  

 صدای بودبا لرزیده طور ان  زمیعز کلمه یک شنیدن باز لعنتیش قلب چرا بفهمد باز اینکه بدون 

کند متمرکز را ذهنش کرد سعی کوروش  

 

کردی؟ فکر اینجا در کردن وزندگی اینجا امدن به اصال بهار–   

 

 هر ارزوی نهایت  مزیت همه این با توجه با عالیه جا این در بردیا زندگی شرایط دونی می همانطورکه

  بمونه اینجا بخواد که دختریه

 را خود تا کرد می تقال چطور که دوخت هلن  وبه گرفت کوروش از را نگاهش زد محوی لبخند   بهار

دارد نگه ارام  

 

 

 داد یخونسرد وبا هلن نگاه در رهیخ را کامران جواب

 !!! زحمتی هیچ بدون اوردم دست به وراحت داشتم خواستم چی هر وقت هر ندارم ارزویی من-

 

 نیست خودم ی درخونه موندن من ارزوی -

 دستش به نتونم رقمه هیچ که بود خواهد چیزی حتما کنم ارزو رو چیزی  شدم مجبور روزی اگر 

 اینده ولی دارم دوست رو ایران در زندگی فعلی وشرایط حال زمان در  اینجا در زندگی واما بیارم

 دز هلن به چشمکی نامحسوسی طور وبه داد قطعی جواب االن نمیشه پس است نشده بینی پیش

 گرفت او از را نگاهش انجام وسر
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 ... نداد او نگاه خشم به هم یتیاهم نیوکوچکتر 

 

 برگشتند پذیرایی سالن به همگی  شام صرف از بعد

 ار امشب های بحث تمام بتواند تا شد خارج سالن واز گذاشت تنها را ها ان ای لحظه ای بهانه به  بهار 

 کند زیوآنال بندی طبقه ذهنش در

 

  شود درگیر ذهنش بود شده عث با دیگر طرفی از هلن های وحرف طرف یک از نیکی های حرف 

 هک دید را وهلن چرخاند صدا طرف را نگاهش شکاند  یرام ایوان سکوت که کفشی صدای شنیدن با

  شدیم کیاونزد به خرامان

 اورد لب بر پوزخندی

 او با صلح در از خواست می گذاشت جواب بی سختی به اورا خند پوز حالیکه در اوایستاد کنار هلن 

 نیست معمولی ی رابطه واو بردیا ی ورابطه است نکرده اشتباه بود مطمئن شود وارد

 را اویزان دختر ان ی حوصله که بهار... نبودند امده عسل ماه که هایی وداماد عروس تازه شبیه ها ان 

 نداشت

 کرد متوقفش او صدای که شود رد کنارش از خواست 

 نیست خوشبخت تو با بردیا– 

 پوفی...چیشد صداش ی لهجه پس گذشت ذهنش از شود او حرف معنی متوجه بهار که ان از قبل.... 

 پوزخندگفت با و کشید

 

 دز هلن ی برافروخته ی چهره به لبخندی وبعد خوشبختم او با من که اینه مهم خواهیم خود ادم من -

 اش روحیه وبا بود مهمتر دختر ان چزاندن نداشت سالن به رفتن برای ای عجله شد سینه به ودست

 داشت گاری ساز بیشتر
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 خواد؟ نمی رو تو اون وقتی خوشبختی او با کی تا کنی می وفکر– 

 

  کند بازی سرسره او اعصاب رو بیشتر تا کرد بلند ای خنده  بهار

 دیدی؟ رو خودت اینه تو خواد می رو تو کردی فکر نکنه–

 

 گفت لرزید می خشم از صدایش حالیکه در خورد جا او خونسردی از ای لحظه هلن

 وباز شد نزدیکتر او به قدمی بهار.... شد خواهد خودم برای زود یا ودیر بود من برای اول از بردیا -

 اورد برلب را خود ومغرور سرد لبخند همان

  زده غرب دختر نکن بافی رویا -

  نشکن من  شیپ رو ات نداشته غرور ان این از بیشتر حاال بود خواهد هم من وبرای منه برایه بردیا

  سپس ، گفت را جمله نیا

 شد دور او واز گرفت فاصله بود شدنش فوران امکان لحظه هر که اتشفشان کوه ان به اهمیت بی 

 وبه ندید را کرد می سمع استراق ولذت  بادقت را ها ان ی مکالمه  ستون پشت که را بردیا حتی 

 برگشت سالن

...... 

 شاگ وپا برگشت خاطر به خانوادگی مهمانی ومادرش بود گذشته امریکا از ها ان بازگشت از دوروزی

 ارام بهار دقیقه20 از بعد سرانجام و بود  بهار منتظر ماشین در بردیا بود داده ترتیب کردنشان

 تاخیرش بابت ضیحی تو وهیچ ونشست کرد باز را در شد نزدیک ماشین به خودش خاص  وباوقار

  نداد

 وگفت اورد لب بر پوزخندی بردیا

 ! اورد تشریف ما ی قصه پرنسس عجب چه -
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 گفت ی دار نیش لحن با  بهار

 ؟ییتو هم قصه شاهزاده نکنه -

 .. بود محسوس کامال صدایش  تمسخردر

 گفت خونسردی با بردیا

 شخونسردی ان از ودیگر پرید  بهار پلک ی گوشه که ودید باشه دیگری کس هم شاید دونم نمی  -

   داد ادامه تمسخر وبا کرد پوفی نبود خبری

 ! جون دختر نگیر تحویل خودتو زیاد باشم تو  ی شاهزاده که ندارم ای عالقه من -

 گفت ایشی اخم با بود درامده حرصش  بهار

 افزود سرعتش بر  ایبرد

 ندیت به متنفربود سکوت این از واو باشد او حرف تاییدی مهر توانست می  بهار ناگهانی  سکوت 

  دیپرس

 نداری مشکل که کشیدنم سیگار با 

 

  گفت بردیا غلیظ اخم از ترس  بی پوزخند با  بهار 

 از تربیش شاید که بردیا خاص نگاه همان دیدن با...و کنم کاری تونم ونمی دارم مشکل تو خود با من-

 لب  لرزیدن  اما  ندهد بروز را ترسش کرد سعی لرزید ترس از وجودش بود ندیده ر دوبا یکی

  بود رسواکندده زیادی اش وچانه

 

 کند ارام را خود تا داشت وسعی است اعصبی حد چه تا داد می نشان فرمان برروی بردیا دست فشار

  نکشید طول دقیقه چند از بیشتر شدنش وارام

 

  شد کشیدنش مشغول  بهار به توجه وبی کرد روشن خود برای سیگاری
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  نکردند یصحبت چکدامیه گرید

 زیبای گل ودسته شد وپیاده زد کنار را ماشین فروشی گل کنار  ایبرد ها ان  ی خانه های نزدیک

  گذاشت عقب صندلی را ان دقت با گرفت بزرگی

  گفت ارام تمسخر با  بهار 

 احسنت خوبی داماد چه-

 .کرد حرکت ها ان ی خانه سمت به  شدو ماشین سوار نداد اهمیتی ولی شنید بردیا... 

 

 شدند پیاده هردو کرد پارک پارکینگ در را ماشین بردیا هنگامیکه

 کردند حرکت خانه سمت وبه برداشت را گل دسته بردیا 

  کرد می دلتنگی احساس خانه برای بهار چقدر کوتاه مدت دراین 

 بود نگذاشته پا جا ان به بود سال چند انگار

  گذراند نظر واز اطراف ذوق با 

 کرد زمزمه لب زیر بردیا 

  

 !!!کنه رحم من به خدا  میمونه یاغیو سرکش ی ها بچه شبیه کامال رفتاراش-

 

 داشته کنترل خود اعصاب بر بتواند تا کشید عمیقی نفس بود کالفه ایستاد ای لحظه بهار در پشت 

 دید را بردیا تعلل وچون گرفت سمتش اخم با را دستش گرفت قرار کنارش بردیا وچون باشد

  برد باال را وابرویش دوخت او به را نگاهش

  اورد وجود به را پوزخند شبیه وچیزی رفت پایین سمت لبش ی گوشه بردیا
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 کنم بازی رو همسرعاشق یه نقش نیستم مجبور-

 

 که ددی او کنار از گذشتن حین در  لبخندی وبا زد او به وچشمکی کافیه باشم خوبی داماد که همین  

  شد تر عمیق لبخندش رفت می وپایین باال خشم شدت از هایش سینه چگونه

 

 داشت دوست راهم پنهانیش های خشم حتی

 

  شدند سالن وارد هنگامیکه

 

  شد زده لب بر ها ولبخند چرخید سمتشان به ها نگاه  ی همه

 

 گفت امد خوش او وبه  بوسید را دامادش پیشانی رفت ها ان استقبال به هیجان با  یطلوع خانم 

 

  کرد بوسه غرق را واو رفت دخترش سمت سپس 

 

 بیاید نظر به واقعی هایش کردلبخند می سعی بهار

 

 گفت امد وخوش کشید اغوش در را ها ان محبت با هم ش پدر 

 

 را جوابش محبت با وهمه کرد وسالم رفت جمع سمت  پدرش گرم اغوش از ییجدا از بعد بهار 

 دادند
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  ونشست کرد سالم خود همیشگی متانت همان با هم بردیا 

 عسل اهم ما خوشگل دختر این با ببینیم بگو داماد اقا خوب- پرسید بردیا از لبخند با حله را دایی زن

 گذشت؟ خوش

 

  وگفت زد او به چشمکی نامحسوس خیلی وبردیا شد خیره بردیا به ناخواسته  بهار

 گذشت خوش خیلی بله-

 

 گفت خنده با هم رخ ماه دایی زن 

 !باشه تلخ یذره دخترمون اگه چند هر شیرین روشه اسمش عسل ماه دیگه اره -

 

 گفت ناخواسته را اخری جمله 

 

 شد خود به ها خیلی رفتن غره چشم متوجه اما 

   برآمد از دفاع مقام در و شنیده چی نبود مهم برایش اصال که کرد نگاه بهار به بردیا 

 ردهک وارد  بهار بدن به ولتی هزار شوک که فهمید اش یناگهان تکان از و گرفت دست به را او دست

   است

 

  شدم بایز دختر این تلخی همین ی شیفته من–

 ارام ای وبوسه برد هایش لب سمت را او های دست وبعد میزنه شیرینی به عجیب تلخیش ته چون

  زد بردستش
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 عجیب  بهار ی مانده باز ودهان شده گرد چشم و درخشید تحسین از برقی  حاضر جمع های  چشم 

 بود برانگیز وهوس دار خنده

 

 کند خارج بردیا دست از را دستش ارام کرد سعی بود بردیا حرکت مبهوت هنوز حالیکه در بهار

 

   بود گرفته را ان سفت بردیا اما 

 

 بگذارد سرش سربه دارد قصد که فهمید  نگاهش در نهفته شیطنت از

 

 لبخند با شد شل بردیا دست وتا گرفت بردیا دست از بیشگونی ازادش دست با و ارام خیلی 

  تخس ی دختره- کرد زمزمه ارام بردیا که شنید کردو ازاد را دستش ای پیروزمندانه

  نشست شیها برلب یلبخند

 .کرد بغل را واو دوید سمتش به هیجان با پشمک دیدن با و 

 

  دیشیواند شد گرد بردیا های چشم ای لحظه کرد اش بوسه ق وغر چسباند اش سینه وبه

 بل بر لبخندی وسپس عجیب دختره نداره حیوانات از ترس فوبیای خوب فوبیا همه این با عجب -

 شد تمام مهمانی هنگامیکه اورد

 خنده هک کرد اعتراف وبردیا بود پشمک با بازی سرگرم کال نفهمید مهمانی از چیز هیچ تقریبا بهار 

 ...دارد دوست هم را هایش

 ارشسف کلی شنیدن از وبعد گرفت اغوش در را مادرش بهار شد خارج پارکینگ از ماشین هنگامیکه

 کشید ای اسوده نفس بود کرده بغل سفت را پشمک حالیکه ودر شد ماشین سوار
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 متشس کنان تهدید را اش اشاره انگشت چرخید بردیا سمت به ناگهانی خیلی وبعد شدم راحت اخیش -

 وگفت گرفت

 

 !!! اخمالو هم واکثرا هستم ومغروری وسرد خشک دختر من که باشی فهمیده االن تا باید -

 

 بدون هک شنیدی ای تیکه که بار هر پس ندارند من به نسبت خوبی دید فامیل بیشتر حساب رواین 

 یه نه کن بازی را خوب داماد همان نقش بعد به این از کن لطف داماد ی اقا         میشنوی هم شک

 !! پیشه عاشق شوهر

 

 ونفهمید شنید را اش خنده بهار بار اولین وبرای کرد مردانه ای خنده صداقت همه ان دیدن از بردیا 

  لرزید هم او قلب بردیا مردانه های شانه با همراه چرا

 چیزی تو کرد نطق زندایت وقتی بود همین بخاطر پس– نشست می دل به  اش خنده صدای چقدر

 !!شدی ضربه ضد شنیدی انقدر نگفتی

 

 تفاوت بی  یظاهر با  اما کرد می قراری بی همچنان قلبش کند وجور جمع را خودش کرد سعی بهار 

 گفت

 کرد اضافه وبعد نداره اهمیت برام جون ومادر ومادرم پدر جز کس دیدهیچ و حرف– 

  کنم وارد ارزشمند وبا  مهم برام که کسانی لیست جز هم را بهرامی اقای باید  البته 

 گفت کرد می نوازش را پشمک گردن حالیکه در  وبهار برگشت  بهار سمت تعجب با بردیا

 قائلم برایش خاصی احترام وناخواسته دارم دوست رو پدرت ولی چرا دونم نمی- 
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 دیابر های چشم در محبت برق متوجه نبود پایین سرش اگر  خاصه من به محبتش کنم می احساس 

 میشد

  شد خوشحال داشت دوست را پدرش  بهار اینکه واز شد خیره او به ای لحظه عالقه با بردیا 

 

 تهگذاش نمایش به خود از داری خنده تصویر چه دانست ونمی بود ایستاده اشپزخانه در کالفه  بهار

 پریشانش موهای داشت  تناقض کامال  بود پوشیده که گشاد مشکی شلوارک با  تنگی قرمز بلیز است

  بود شده اردی موهایش از واندکی وپیشانی بود بسته کلیپس با باال از را

 

 نظر به کرد می نگاه  کرده درست که کبابی ی مایه به بیچارگی با و بود ریخته بهم را اشپزخانه کل 

 را ها ب کبا شود داغ شد ومنتظر ریخت ووروغن گذاشت گاز برروی را ماهیتابه میامد درست که

 .کشید پیشانیش  بروی را دستش پشت لبخند وبا گذاشت

 را ها ان سریع طرفش یک شدن سرخ با نبود یکی هایش اندازه بود شده بامزه ها کباب شکل

 ودب م سرگر انقدر شد کردن درست ومشغول کشید بیرون یخچال از را ساالد وسایل و برگرداند

 نشد بردیا حضور متوجه اصال که

 لحظه ان قدر ان بود زده زل خاص ها لب با زیبا دختر ان به عالقه وبا بود زده تکیه اپن به بردیا 

 کردن خسر گوجه حال در که  بهار  از عکسی گوشیش با ناخواسته که میشد دیده وخواستنی شیرین

 ی متوجه را بهار اینجا خبره چه اوووف گفتن وبا گذاشت جیبش در را گوشی وسریع انداخت بود

 کرد حضورش

 

 شد ودستپاچه کرد هول ای لحظه او بادیدن  بهار 

 کرد ای خنده بود ترکیده ان در بمب انگار که اشپزخانه دیدن وبا رفت جلو لبخند با بردیا  

 بود اردی جا وهمه بود شده ریخته میز در همه وهویج  پیاز تا مرغ تخم پوست از 

  وگفت کرد اخمی او گرد های چشم دیدن با  بهار 
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 برسد چه زدم نمی دست هم خودم اتاق به حتی پدرم ی خونه در من که کنم یاداوری شما به باید-

 ...  اشپزی به

 

 هم االح کوچولو خانوم نگفتم چیزی که منم دونم می بله- وگفت زد لبخندی او ی جبهه بادیدن بردیا

  بچینی؟ رو میز کنم کمک هستم گرسنه شدیدا

 

  ببیند  بهار حرکات تمام در را واضطراب هیجان  توانست می

 

 دکر نگاه بردیا به بشین کامله چیز همه ی جمله وباشنیدن  گذاشت هم را اب پارچ بهار میز سر  

 شد خیره داشتند ای بامزه شکل که هایی کباب وبه  گفت لب زیر... ال بسم بردیا ونشست

 

 خرد درشت کامال کاهوها نبود هم کباب از بهتر که کرد ساالد از پر را ظرفش اطمینان محض برای 

 یپوف بهار نبود مشخص چیزی اش چهره از  وجود این با بود شده له تقریبا ها وگوجه بودند شده

  وگفت کرد

 دوخت بود شده قرمز ناراحتی از که او به را نگاهش بردیا دم می سفارش غذا زنم می زنگ االن-

  هارب واشفته خیره نگاه مقابل در وبعد  خوریم می رو همین نیست احتیاجی- اورد برلب ولبخندی

 پایین را وسرش کرد حس را کرده چرخ و زمینی سیب خام ی مزه گذاشت دهانش را قاشق اولین

 محتوایش اما بود شده سرخ ظاهرش نشود اش خورده گره ابروهای ی متوجه  بهار تا انداخت

 بود نپخته هنوز

 بود کرده رنده درشت قسمت با را وپیازش زمینی سیب که خصوص به 
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 یخال را ومیز داد غذا سفارش تلفن با وخود بود ام تجربه اولین هرحال به بخوری نیستی مجبور-.. 

 کرد

 

 حرکات ی همه بود کرده حفظ را خود مغرور ظاهر چطور که بود شده خیره او به لبخندی با بردیا 

 .بود شیرین برایش عجیب دختر این ورفتار

 

  شد مچاله خود به درد از که کشید می تیر چنان دلش زیر بیدارشد خواب از شدید درد دل بهاربا

  بود چیز یک ی نشانه ها ان ی وهمه میشد جدا وسط از داشت انگار کمرش

  امد بیرون دستشویی از شده مچاله وقتی و رفت دستشویی سمت وبه شد هول

  برود راه تخت تا توانست نمی حتی

 یروسراز راشکستند شان راه سد سمجی با اشک وقطرات رابست هایش چشم بود رابریده امانش درد

  شدند

 

  کرد می چه او گرم ودستان مادرش بدون او حاال 

 کشید درد از ریزی فریاد واو کشید تیر شکمش زیر باز

 خواب لباس  به توجه بی رسید اوج به دردش که وقتی و نداشت را دردی هیچ طاقت لوس دختر ان 

 کتحر بردیا اتاق سمت به بود چسبیده را شکمش سفت که ودستانی افتاده ای باشانه وغرورش

  ستین قفل خودش اتاق مثل که شد وخوشحال کرد باز را او اتاق در کرد

 نداشت ترسی تجاوز از که او کند قفل نداشت  دلیلی که هرچند 

 گرفت گاز را هایش لب درد از 

  بود خوابیده شکم روی بر تختش برروی  که دید را بردیا کرد عادت تاریکی به چشمش هنگامیکه  
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 ختت روی کنارش رسید تخت به هنگامیکه کرد حرکت تختش سمت به بود شده دوال حالیکه در 

 نشست

 

 بود افتاده هق هق به وتقریبا بود بریده را امانش درد 

  بود طاقت بی دردی کوچکترین به نسبت بچگی از او بود کرده یخ بدنش  کل 

 بود نشونیبدتر انهیماه درد نیوا

  زد صدایش گریه وبا گذاشت بردیا کتف روی را یخش دست 

 . داشت احتیاج گرما این به چقدر االن واو بود بخش لذت دستش زیر گرمای چقدر

  یا گریه هق هق وشنیدن کمرش روی بر سرد چیزی لمس وبا کرد باز را هایش چشم گیجی با بردیا

 تهاشف وضعیت ان در  بهار دیدن وبا کرد روشن را تختش کنار واباژور نشست تخت برروی سریع

 زد خشکش

 بود کرده هنگ لحظاتی برای 

  بود شده متورم زیاد ی ازگریه  بهار چشمان 

 لباس رتو زیر وسفیدش کوچک های وسینه بود شده ریخته لختش ی سرشانه برروی اشفته موهایش

 رفت می وپایین باال شدت به سبزش خواب

 به لرزانش صدای شنیدن با  دوخت درهمش صورت به وباز گرفت او های سینه از را گیجش نگاه  

 امد خود

 میمیرم دارم کن کمکم بردیا– 

 به را او سرد های بازو  بود مشخص حرکاتش در کامال که نگرانی وبا کرد پر را فاصله ک اند سریع 

 گرفت دست

 

 بودی خوب سرشب که تو شده یچ بهار...  
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 وباز کشید داد جون بی حرف جای به که کشید تیر دلش چنان اما کند باز را دهانش خواست بهار 

 ....انگار گرفت گاز بود چسبیده را بازوهایش که را بردیا بازوی درد شدت از وناخواسته شد مچاله

 دمیلرزی بید مثل که بود شده خیره او به زده مبهوت بردیا میشد کاسته دردش شدت از اینطوری

 بود پیچیده بازویش در که دردی به واصال بود کرده گم را وپایش دست زندگیش در بار اولین برای 

 چشمان راچسبید بازویش سفت بهار که ببرد بیمارستان را او تا شود بلند خواست سریع نداد اهمیت

 دیونال دوخت او به را الودش اشک

 نبود خودم دسته کن باور نزار تنهام 

 است کرده روشن بردیا دل در اتشی چه نگاهش با ونفهمید  راگفت نیا

 گفت اشفته بردیا 

 .. زد خشکش بهار حرف با که شود جدا او از باز وخواست  میشم حاضر زود من بریم دکتر باید - 

 ی دهش گرده های چشم به اهمیت وبی نیست دکتر به احتیاجی میشم خوب کن گرمم بردیا سردمه-

 فرورفت دراغوشش بردیا

 او داغ بدن از تا کرد جمع او بغل در را وخودش گذاشت بردیا ی برهنه ی سینه برروی را سرش 

 حرارت که بود عجیب ولی بود عضله همش نداشت چربی اصال مادرش اغوش برعکس. بگیرد گرما

 . بود باال خیلی بدنش

 کرد حلقه او ر دو را هایش دست بود شده مچاله بغلش در چطور که کرد نگاه او به باال از بردیا

 کرد زمزمه گوشش کنار ارام کند گرمش کرد می سعی حالیکه ودر فشرد خودش به وسفت

 !! نگرانتم من بریم دکتر باید بهار 

 دهش چت بگو حداقل باشی شده ومسموم باشه کباب از نکنه چیشد یهویی بودی خوب که تو اخه 

 وزرد پریده توانست می حد این تا چطور اش چهره رنگ نداشت را او یصدا یب های اشک طاقت

 شود

 گفت حال یوب کرد باز را دهانش سختی به اودید درنگاه را نگرانی بهارکه 

 میکنه درد دلم فقط بردیا -
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  گفت سریع بردیا  

 کند جدا خود از را او خواست وباز بریم بیمارستان تا میارم رو هات لباس االن  شدی مسموم احتماال-

 گرفتش بهارمحکمتر که

 را ردیاب نگاه سنگینی  میشم چیز. چیز دارم.. دارم گفت شرم با نکند نگاه او های چشم به کرد سعی  

 با بردیا گرفت گاز وشرم درد ازشدت را هایش لب وباز کرد سکوت کرد می احساس خود برروی

 گفت وارام کرد نوازش را او سر مهربانی

 گفت گریه بهاربا  خوبه حالت شم مطئن تا  بریم دکتر باید 

  متنفرم وسرم امپول از نیست دکتر به احتیاجی 

 وگفت چسباند او موهای به را لبهایش بردیا 

 تا نمک امادت بگذار کنم می خواهش میکشی درد وداری  یخه بدنت کنم چیکار باید دونم نمی بهارمن 

 بریم دکتر

 که بود محبت فقط میشد بیمار که وقت هر مثل واو بود گونه ش نواز  بهار برای صدایش لحن  

 کرد می ارامش

  گفت نجواگونه کردو جا جابه او ی درسینه را سرش 

  طبیعیه ش درد میشم خوب بخورم مسکن اگر

 دنفهمی وبهار خواباند تخت روی بر بود اغوشش در که همانطور را او نمیشود او حریف دید که بردیا

  ولرزید گرفت گر یا لحظه نزدیکی همه این از درد همه ان با چرا

 رابست هایش وچشم گرفت گاز را لبش ی گوشه ناخواسته

 کشیدوگفت او برروی را پتو شد جدا او از و نشاند محوبرلب لبخندی بردیا 

 گردمیبرم زود من -
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 بود تهگذش صبح سه از ساعت برداشت مسکنی رفت اشپزخانه سمت به سرعت با نشد جواب منتظر 

 ینترنتا وبه کرد روشن را تابش لپ سریع بترساند را وانها بگیرد تماس بهار مادر با توانست نمی و

 بعد ساعت نیم از کمتر   شد متصل

 برروی که بهار دیدن وبا رفت خودش اتاق سمت وبه کرد اماده را ای جوشانده اینترنت طریق از 

  اورد لب بر لبخندی بود شده مچاله تختش

 دستش ار جوشانده وبعد داد او به را مسکنی ابتدا بنشیند تا کرد کمکش نشست تخت برروی او کنار

 وگفت داد

   بخور خوبه دردت دل برای -

 گفت شده جمع های لب با بهار

 خورم نمی ندارم دوست وتلخ بدبو چیزای -

 گفت ساختگی اخمی وبا کرد جمع را لبخنش بردیا 

   خودته با انتخاب حق بزنی وامپول بریم دکتر یا  بخوری باید یا -

 فتنر غره چشم جون حتی بهار بگیرد را خود ی خنده جلوی نتوانست شنید را بهار جون کم ایش چون 

 گفت لبخند با نداشت هم را او به

 گردم برمی ن اال 

 هشد خسته همیشگیش های درد وکمر ها درد دل این از چقدر خورد میلی بی با را تلخ بهارجوشانده 

 جبتع وچون شد اتاق وارد گرم اب از ای کیسه با بردیا که بود نشده تمام کامل جوشانده هنوز بود

 ازاو را جوشانده لیوان رفت سمتش به دید شدش مچاله درد واز پریده رنگ صورت دران را بهار

 وبهار گرفت

  کرد پهلو به را او کشید دراز او کنار هم خودش کرد دراز تخت برروی را 

 یب های بچه وهمچون کند ینم یمخالفت یکینزد همه نیا با که است حدی به بهار درد دید یم یوقت

  شد ناراحت کرد می اونگاه به پناه

 کرد خواب لباس دامن زیر را دستش برد او شکم سمت را دستش ی کیسه
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 ینح در که دیشن راکنارگوشش بردیا وارام گرم صدای که بخورد تکان وخواست لرزید ای لحظه بهار

 گفت تحکم با بودن ارام

 کنم اروم رو دردت خوام می فقط ندارم کاریت نباش نگران -

  شد نزدیک او به پشت از وخود چسباند او شکم به را گرم اب کیسه 

 کمرش در دورانی حالت وبا گذاشت کمرش روی وارام کرد او لباس داخل را گرشید دست  مجدادا

 داد حرکت

  

 رابست هایش چشم بود شده منقبض شرم و درد از  بهار بدن

 می را او بدن حرارت و بود شده ارام وهم ترسید می نزدیکی این از هم داشت متفاوت احساس دو 

 خواست

 نشست درگوشش مجدادا آهنگش خوش یصدا

  نترس من از باش اروم بهار-  

 

 !!!هستم قولم سر  من

 بردیا که وشنید کرد ترمی داغ را وبهار خورد می  اش برهنه های وشانه گردن به او گرم های نفس 

 وارگفت  زمزمه

 گذاره نمی بدنت به جونی که هرماه درد این.....تحمل -

 بود شبخ لذت بهار برای او نگران لحن این وچقدر کرد کاریش بشه شاید بریم دکتر باید فردا حتما 

  شد کاسته دردش شدت واز کرد اثر هایش ونوازش بردیا بدن حرارت مسکن کم کم 

 رفت فرو یقیوعم اروم خواب وبه شد سنگین هایش چشم

 است کرده پا به او جان در یشیات چه بداند آنکه از غافل
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 است برده خوابش  شد متوجه بهار عمیق های نفس از بردیا 

  بود گذشته پنج از  ساعت 

  نبود خبری سرما ان از ودیگر بود شده داغ کمرش 

  کشید عمیقی ونفس وبرد فر او بوی خوش موهای خرمن در را سرش ناخواسته و شد خم

 ایه لب با دختر ان آغوش سهم بیشتر تا دهد روز روشنایی به را جایش شب سیاهی نداشت دوست

 باشد داشته اغوش در را خاص

 گفت خودش به زمانی هر از تر مطمئن داشت اغوش در را او که حاال 

 نای برای را قلبش در  وجودش تمام با واو است  امده در صدا به سنگیش قلب در کلون باالخره که 

 است گشوده زیبا دختر

  قرارداد او داغ گردن روی را تمنایش پر های ولب زد کناری را او خرمن همچون  موهای 

 برایش بود ارمیده اغوشش ودر تختش در که دختر ان چقدر بود ولطیف نرم بدنش پوست چقدر

  بود شده عزیز

 دهد سر او کمر از را هایش دست وخواست برداشت او گردن روی از را هایش بهارلب مالیم تکان با

  شد شوکه لحظه یک که

  ادافت گیر گاهش منینش زیر او ودست شد باز اوطاق رسید بهار باسن به دستش زمانیکه درست

 حرارت بدنش کل شد خواب در او زیبای صورت محو فقط لحظاتی تا که بود زده خشکش چنان 

 است   نسوخته حرارت این از چطور بهار که بود ومتعجب بود گرفته

 مخ اش سینه روی نیمه حالت به بود بیدارشده  اش مردانه های نیاز وکل بود شده خشک گلویش 

 بود مانده خیره خواب لباس سبز تور زیر از سفیدش های سینه به ناخواسته هایش وچشم بود شده

 وعشق خودش جز اتاق ان در نفر هیچ االن.. درسته بود محرم خاص های لب ان با دختر ان به

 شیطان ندگفت می انکه نه مگر..بود نبود خبری داشت نام شیطان که سومی نفر از حتی نبود نوپایش

 بودن کردن گمراه واسه چیزی نداشتند برایش وجذابیتی نداشت کاری خوابشان وتخت  ها محرم با
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  شب ونصفه بود کرده او به دختر ان که واعتمادی بود داده بهار به که قولی مگر هیچی

 بود  شده ازوجودش را خواستارگرما

 بود وقتی چند که عطشی وبا شد خم داد قورت را دهانش در شده جمع اب اندک ان زحمت با 

 یا لحظه گذاشت بود برجسته عجیب که هایی لب ان برروی را هایش لب بود شده گریبانگیرش

 داشت نگه ثابت

 نبود قانع اندک آن به اما 

  اوجداکرد از یسخت به را خود وبعد مکید را ان ارام بار چند  

 کشدب رخ به رابیشتر بدنش های وزیبایی بچسبد برتنش خواب لباس بود شد باعث اب ی کیسه 

 شیدک بیرون محبوبش نشیمنگاه زیر از را دستش میلش وبرخالف اوگرفت بدن از را نگاهش کالفه 

 ....زیر بخواهد که نبود ادمی

 

 با ایدب بگیرد شکل انها بین بود قرار ای رابطه اگر کند تجاوز خودش ناموس به وبخواهد بزند قولش

 گرفت می شکل هردو وکشش میل

 کهان از قبل شد خارج اتاق از گذاشت اش یشانیپ یبررو که یا بوسه از بعد و کشید او روی را پتو 

 شود گسسته هم از کامل اش اراده

 

 ندگرفت اغوش در گرم را همدیگر نشسته اشک به های چشم وهمینطور زیاد دلتنگی با وبهار شهره

 ... داشتند بهم زدن برای حرف وچقدر بودند ندیده را همدیگر که بود ماه چهار به نزدیک تقریبا 

 یبرگشت که خوشحالم خیلی شهره-

 

 برگردی که کردم می شماری ولحظه بودم تنگت دل چقدر 

 وگفت کاشت اش گونه برروی ای بوسه بامحبت شهره
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 بودم دلتنگت خیلی منم کن باور -

 برگشت وتنقالت میوه ظرف با دقیقه چند از کمتر رفت اشپزخانه سمت وبه شد بهاربلند 

 -- وگفت کشید سوتی خنده با شهره 

 می ودب دهید که یبار نیاخر از تر فربه اندکی را بهار اینکه از وچقدر  شدی خونه خانوم پا یه میبینم

 بود کرده خارج تنش از را  سفرش وخستگی بود کننده خوشحال برایش او اندک ارامش وان دید

 

 . بود عزیزتر برایش خواهری هر از بهار 

  اودوخت به را نگاهش بهار یباصدا

 ؟ خوبه چطوره پدرت حال-.

 وگفت برداشت پسته مشتی انداخت دست شهره

 بهو هنگم تو ات خانومانه ی اندازه از بیش ژست این از که کن تعریف خودت از تو  بهتره خداروشکر -

 بود گلدان داخل های گل کردن مرتب گیر در که کرد اشاره بهار دست به ابرو با

  وگفت نشست کنارش سریع وشهره شد شل نیشش بهار 

 یحت کرد او بدن بازرسی به وشروع زد کناری اورا  ولباس انداخت دست وخود ببینم گردنتو بهار

  کرد  نگاه بادقت هم را اش سینه

 وگفت زد کنار را او چندشی با درامد بهتی حالت از که بهار

 شمتوچ شدی هموسکسوئل نکنه بودیا فرنگ نیست ماه سه همش  کنی می چیکار داری دختر ایش -

 ... کن درویش

 را خودش با بهار فاصله وقتی و زد قهقهه بلندی صدای با شهره که بود کرده جمع را اش قیافه چنان

 های شمچ برد باال سینه تا را پیراهنش  ینمایش حالت با بود شده کبود خنده شدت از حالیکه در دید

 وازا فاصله ی مقدار با شد بلند مبل روی از سریع شد گشاد بود امکانش که حدی اخرین تا بهار

 دیپرس ریومتح ایستاد
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 ...چیه کارها این شدی دیوونه شهره 

 میکسرا وسفید براق سطح ودر بود شده ولو ها پسته وتمام بود شده مبل پخش خنده ازشدت شهره

 مبل وبرروی شود مسلط برخودش توانست گذشت که یقیدقا  سرانجام... کرد می خودنمایی

  بشیند

 گفت بود  نیشش هنوز حالیکه در

 بدم؟ را تو ترتیب بخوام االن که میخوره من به کردی فکر چی خودت با شدی خل تو -

 گفت بود ایستاده مردد هنوز که بهار

 !!؟ بود چی واسه حرکتت  اون پس -

 

 گفت گذاشت می دردهانش  حالیکه ودر برداشت هندی بادام بار این و شد پسته خیال بی شهره..

 ...وچل خل ی دختره ببینم رو بردیا لب های کبودی رد خواستم می -

 دیکش هینی بهار

 

  خندید بلند صدای با بود کرده  که فکری از وبعد گرفت گاز را هایش لب ی گوشه 

 نشست رفت شهره کنار 

 

 گفت خنده باهمان و 

 

 !!ترسیدما چقدر لحظه یه وای -

 

 وگفت گذاشت دهانش  یگرید هندی بادام لبخند با شهره 
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 !!  کنم برسری خاک باهات من بخواد دلت خیلیم ترس چرا -

 

 گذاشت او ی گونه یرو یمحکم ی بوسه لبخند با بهار

 بود شده تنگ دوستش برای دلش چقدر

  شد یجد بعد یوکم دیراکش اش یگوشت لپ شهره

 

  اودوخت به را نگاهش شهره شده جدی باصدای بهار  

 

 کم بدون خوام می رو چیز همه بردیا با ات رابطه واز زندگیت از بگو بردیا از کن تعریف خوب- 

 بشنوم وکاست

 

 ار اخرش تا بود گذاشته شرط برایش بردیا که روزی همون واز گذاشت دهانش انگوری ی حبه  بهار 

  گوش  یخودخور با اخم واندک جدیت همان با همچنان وشهره کرد تعریف  اتیوجزئ حوصله با

  کرد

 زندگی برای نگرانی همه ان با نبود دنیا خواهر بهترین او ایا جنبید نمی هم دهانش دیگر حتی

 دوستش؟

 

 بود شده خشک گلویش کرد تعریف تقریبا را چیز همه بهار هنگامیکه 

  نداشت دوست خودش برروی را شهره ی خیره نگاه حالت 
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  داشت را احمق های ادم احساس

 

  خورد گره هم در ابروهایش 

 شنید را شهره دنیکش پوف وصدای انداخت پایین را سرش

 

 گفت بلندی تقریبا صدای با شهره 

 کنی لمس  داری که رو خوشبختی  یحت تونی نمی که گرفته رو تو احمقی کدوم اخه دیوانه ی دختره -

 !!!ببینی نزدیک واز

 

 بگیرد اتش بیشتر شهره تا شد وباعث نگفت چیزی ولی زد  او جواب در پوزخندی  بهار 

 ...کنی کاری نتونی گهید و شی پشیمون اون از روزی تا نکن کاری بهار -

 

  نامربوط حرف ویا  ناشایست حرکت کوچکترین ماه سه این در کنی می تعریف خودت که طور ان

  وگفت انداخت خونه ظاهر به ونگاهی سرنزده ازش

 

  بردیا عکس به ینگاه ندارن پسر این اندازه به هم باز شن جمع پدرامون اگه که هم مالی لحاظ از

  گفت بیشتری حرص وبا داد تکان دوستش برای را سرش افسوس وبا انداخت وارید یبررو

 

 هن خداحافظی وبا شد بلند خود جای از دید را بهار سکوت باز وچون  مرگته چه تو دونستم می کاش-

 .رفت بیرون ازخانه یا دوستانه چندان
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 بود مفیل دیدن ومشغول بود نشسته تلویزیون ومقابل پذیرایی سالن ادریوبرد  بود تعطیلی روز

 میزد بهم را او وتمرکز بود شده قاطی باهم بهاروملوس صدای  

 ینشیر به دل ته از چنان وان کرد می بازی اش گربه با که دوخت بهار به و گرفت فیلم از را نگاهش 

  نشاند می هم او های لب بر را لبخند که خندید می هایش کاری

 ازن از وپر ارام صدای میکرد نگاهش لذت وبا بود گرفته نظر زیر را او حرکات تمام خاص محبتی با

 ..گرفت اش وخنده شنید بهاررا

 یه دمشای نباشی تنها تا میگیرم برات خوشگل ی گربه یه میدم قول باشی خوبی دختر اگر ملوس-

 دیخند یبلند یوباصدا کوبید بهم را دستش هیجان وبا بیاری بچه برام عالمه

 

 کرد راتصور وبهار خودش ی بچه  وناخواسته زد لبخندی بردیا 

  داشت دوست نیامده  بهارباشد مادرش راکه ای بچه 

 بهار ومادرش او پدرش که پسری و  دختر برای واو رفت می ضعف دلش هایش گربه توله برای بهار

  کرد می تابی بی باشد

 از هم هنوز برسد اش خواسته به تا کرد می تحریکش بیشتر هم بهار  وجود ازته های خنده صدای

 شدوست عاشقانه که زیبا دختر ان با نیم ماه سه بود توانسته  چطور که بود مانده خودش ی اراده

 نکند یدراز اودست وبه کند زندگی سقف یک وزیر خانه یک در داشت

 

 تشوق تا بود حاضر واو دهد دست از همیشه برای را او بهار به نزدیکی با که ترسید می این از شاید 

  ندهد دست از را او تا کند صبر

  شد جمع حواسش بهار صدای با

 بردیا-
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  جانم-

  درآمد لرزه به بردیا جانم شنیدن با بهار قلب

 بگوید خواست می چه که رفت یادش ای لحظه 

 فتگ برسد نظر به ارام کرد می سعی حالیکه ودر انداخت پایین را سرش بردیا منتظر نگاه دیدن با 

 وردجاخ بردییا تنهاست خیلی کنم می احساس کنی پیدا ملوس برای  خوشگل گربه یه تونی می -

 . پرسید ومتحیر

  تنهاست؟ ملوس -

 .. بندازی راه وحش باغ اینجا خواهی می نکنه

 ملوس همانند را خودش  بهار که بود خوشحال این واز  زد او اخم به لبخندی وبردیا کرد اخمی بهار

 دید نمی تنها

 کرد عبور کنارش واز دیکش اغوش رادر ملوس دیبگو یزیچ نکهیا بدون بهار

........ 

 

 رسید گوش به در زنگ صدای که بود نشسته میز پشت بردیا وهنوز چید زیبایی به را شام میز بهار

 دلبخن با پدرش ی راننده دیدن وبا رفت در سمت به بردیا کردند نگاه بهم متعجب ای لحظه هرد

 ....وبه زد را در

 

 اومده پدرم کن اضافه بشقاب یه-

 وگفت کرد هول ناخواسته بهار 

 

 ... نه وای ای -
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 تگف وپرسشگرانه بود شده دستپاچه که بهاردوخت به خیره را ونگاهش رفت باال بردیا ابروی 

 چیشده؟ -

 

  وگفت کرد نگاه غذایش به بیچارگی با بهار

   غذا-

 داد وادامه دوخت بردیا به را مستاصلش ونگاه

 باشه؟ میدیم غذا سفارش بیرون واز کنم می جمع رو میز من-

 گفت مهربان لبخندی با بردیا

 

 ..بخوره رو عروسش دستپخت داره دوست حتما وپدرم میشه اسراف نیست احتیاجی -

 

  رفت پدرش استقبال به وبردیا درامد صدا به خانه زنگ بزند بهارحرفی انکه از قبل

  کرد نگاه میز به دیگر یکبار بهار

 بود شده ابکی خیلی سبزیش قورمه

  نداشت ای چاره هرصورت در بود شده خوب وساالدش برنج اما 

 هم بردیا که کرد واعتراف اوفرورفت اغوش در گشاده رویی وبا رفت بهرامی اقای استقبال به

 ار قلبش وباز کرد تصور بردیا اغوش در را خود ناخواسته ای ولحظه است پدرش گرمی به اغوشش

 خیلی مدل عمو- گفت ملیح لبخندی وبا  گرفت فاصله او اغوش از افروخته بر صورتی با دید ب تا بی

 .. بود شده تنگ براتون

 

 وگفت بوسید مهر با را او وپیشانی شد خم عالقه با بهرامی اقای
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  بودم شده گلم عروس دلتنگ منم -

 بالبخندی وبردیا شد خیره بردیا به و شد سرخ سریع بهار!! انداخته راه هم غذایی بوی چه به به

  وگفت داد قرار مخاطب را پدرش  مطمئن

 نیاومد موقع به اتفاقا -

  جان پدر غذا میز سر بفرمایین 

  

 گفت لبخند با بهرامی اقای

  کردند حرکت اشپزخانه سمت به همگی وبعد داره خوردن گلم عروس غذای به به 

 اقای میشد شکسته سکوت کرد می غذا از بهرامی اقای که هایی تعریف با گاهی از هر غذا سرمیز 

 زده هیجان ناخواسته هم بهار که زدند می ولبخند خوردند می غذا اشتها با چنان وبردیا  بهرامی

 هر اب ها بچه ومثل بشنود بیشتری های تعریف تا شد می خیره ها ان دهان به اشتیاق وبا بود شده

 کرد می ریش را بردیا ودل کرد می ذوق کلی تعریفی

 کرد می چپ لقمه یک را بهار ابکی سبزی قورمه ان جای داشت دوست چقدر که اخ 

 از بعد تا کرد جمع را میز وخود فرستاد نشیم سالن به را ها ان  بهار تعریف وکلی غذا شدن تمام با 

 بشوید حوصله با را ها ان بهرامی اقای رفتن

 او ارکن در بهرامی اقای ی گشوده های ودست لبخند وبا نشست پذیرایی سالن به چای سینی ه همرا  

  کرد خود محبت در غرق را او ز وبا کشید اغوش در را او بهرامی اقای وتقریبا نشست

 

 یدد هم با را وارامش حسرت شبیه چیزی نگاهش ودر زد گره بردیا نگاه به را نگاهش ناخواسته  بهار

 به یم بهرا اقای صدای با بگیرد رنگ بهار های گونه شد باعث که  زد او به محسوسی نا چشمک بردیا  

 .. امد خود

  کنه؟ نمی که اذیت ؟ چطوری ما پسر این با دخترم -
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 بده خبرشو بهم حتما کنم محرومش ارث از که بود احتیاج وقت هر

 

  شد گشاد هایش چشم بهار 

 گفت سریع بود نشده کلماتش طنز متوجه بهار که بود زده را حرف این جدی چنان بهرامی اقای 

 .. نکنید اذیتش نداره من با کاری اصال خوبه خیلی بردیا عمو نه -

 وبرافروخته گرفت گاز را زبانش نوک بردیا های چشم وبرق  بهرامی اقای مردانه ی خنده شلیک با

 هب نسبت را سریع واکنش ان چطور که بود شوک در هم خودش حالیکه در انداخت پایین را سرش

  بود شده کوبنده جدیدا انقدر قلبش وچرا بود کرده بردیا پدر شوخی

 

 تگف کشید که عمیقی نفس با وهمراه کشید او موهای برروی نوازشی دست بامحبت بهرامی اقای

 من نیست که هم االن وحتی  کردیم زندگی هم با عاشقانه را ی زیاد های سال بردیا ومادر من 

 برگردم اغوشش به باز زودتر چه هر تا گذرانم می را هایم روز عاشقانه خیالش با سالهاست

 وامروز باشه داشته رو داشتیم  ومادرش من که هایی عاشقانه هم پسرم تا خواستم خدا از همیشه 

  شدم بینتون ی وعالقه عشق متوجه

 برد می ولذت دید می را عروسش برافروخته صورت حالیکه ودر زد پسرش به مهربان لبخندی 

 داد ادامه

  باشد وجاودانه ابد تا عشقتون عمر خواهم می خدا واز  شوید تر عاشق ما از روزی حتی شما شاید

 تا ختدو بردیا ومنتظر مشتاق نگاه به را نگاهش بست حلقه  بهار های چشم در ناخواسته اشک ای نمه

 اهنگ دیدن با اما  کند می گناه احساس اند زده پدرومادرشان به که دروغی از او همانند هم او ببیند

 شد متحیر بردیا ومشتاق منتظر

 

 بفهمد را او نگاه انتظار معنی توانست نمی 
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 رفتگ پلکش برروی را انگشتش محسوس نا وخیلی گرفت بردیا از را نگاهش بهرامی اقای صدای با 

 ..کرد پاک را شده جمع اشک وان

 

 وگفت داد رو  امکیس پسرش برگشت وخبر گرفت تماس عمت امروز ، پسرم ایبرد

 بهانه تا بدم بهت خبرشو شخصا  اومدم کرده دعوت هم ومارو  داده ترتیب رو مهمانی هفته اخر که 

 !!!!باشی نداشته نیامدن برای ای

  ختیفرور یاسم تشابه نیا دنیشن با بهار قلب در یزیچ

  شد اکو بار نیچند ذهنش در امکیس اسم

  خورد گره هم در شتریب شیابروها هرتکرار وبا

 

 از ها بهترین همیشه مثل باز که بدونن همه تا بدی شرکت ها مهمونی در بیشتر رو گلم عروس ید با 

 !!!منه پسر ان

 

 برای وسفارش زیبایش عروس از تعریف کلی از پس بهرامی واقای اورد لب بر محو لبخندی  بهار 

 کرد ترک را ها ان  مهمانی ان به رفتن

 کرد رکت را سالن سریع بخیری شب با کند نگاه بردیا به اینکه بدون  یبهرام یاقا رفتن از بعد بهار 

 کرد حرکت اتاقش سمت وبه

 را او ها احساس انواع و بود شده مغشوش فکرش نداشت هم را ظرف شستن ی حوصله دیگر حتی 

  بود احساس همه ان درک از عاجز وخود بودند داده قرار خود تهاجم مورد

 خواست ینم را نیا گرید واو امکیس خاطرات از بود شده پر ذهنش باز

 کند یزندگ بتواند تا کند فراموش هورا خواست یم
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 واسیوس وبا نکرد اعتراضی بود امده دعوت برای شخصا که بهرامی اقای احترام به بهار شنبه پنج روز

 بعد بود اموخته چیزها خیلی خود مادر از که کرد شکر را وخدا شد شدن اماده مشغول حدی از بیش

 خشک مشغول کرد می زمزمه لب زیر را اهنگی ودرحالیکه نشست اینه مقابل حوله همان با حمام از

 وبا شود ریز فر کامال تا زد موس مقداری شود خشک کامل انکه از وقبل شد فرش موهای کردن

  ودش اندازه ان تا کرد نمی کوتاه بود سال چند شد خیره بود باسنش روی تا که موهایش به رضایت

 شد خیره مشکیش های چشم به ودراینه شد خم جلو به ای لحظه....  سال ده از بیشتر شاید

 شمچ مشکی رنگ نظرش به اما  افتاد بردیا ستاره بی شب همچون یمشک چشمهای یاد وناخوداگاه

 بود کرده تر ب جذا را او شدت وبه  بود تر وتیره تر خاص خیلی بردیا های

 ابردی فرم خوش های گونه رفتگی تو یاد وبا اش شیها گونه روی زیبای فلجی ازان بیشتر حتی 

 رییادگا که اش چونه روی داشتنی دوست ولی اندک چال برروی را انگشتش زد لبخندی ناخواسته

 کشید پوفی که بود نگرفته شکل کامل هنوز لبخندش اما کشید بود ش مادربزرگ از

 شد می زیاد کرد می فکر عمد غیر یا عمدا  بردیا به روزوشب طی در که دفعاتی تعداد به داشت 

 !!!!بود وازاردهنده گنگ برایش واین

 

 کرد؟ می فکر تحمیلی پسر ان به باید چرا 

 هک ابروهایی به برود؟ سرنوشتش پی وهرکس شوند جدا هم از مدتی از بعد بود قرار انکه نه مگر

 .شد خیره بود خورده گره بهم ناخواسته

  زد وپوزخندی

 ستب نقش پلکش پشت  سیامک بار واین بست را هایش چشم عقلش؟ یا بود کرده پیروی قلبش از 

  شد وجودش مهمان همیشگیش اه همان وباز

 کند؟ بیرون خود وقلب ذهن از را او توانست نمی چرا 

 شود؟ سنگین نفسش او یاد وبا کند فکر او به هنوز سال چند از بعد باید چرا
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 تو ایب-  گفت که بود نکرده درک را خود موقعیت کامل هنوز خورد در به که ای ضربه با

 اودوخت به را گیجش نگاه در درگاه در بردیا ووجود در شدن باز وبا 

 شد اش خیره ای لحظه وضعیت دران بهار دیدن با هم بردیا 

 گذشت ذهنش از

 شلخت سفید های شانه سر با پرکالغیش سیاه موی چقدر داشته؟ هم ای افریده خدا او از زیباتر ایآ

 وبا بود گرفته فاصله هم از مقداری که خاص  های لب ان وچقدر بود کرده ایجاد زیبایی تضاد

  بود دهش رنگتر پر مردانگیش یازهایچقدرن روزها این که واخ بود برانگیز هوس بود شده تر زبانش

 صورتی وبا کرد موقعیت پردازش به شروع تازه ذهنش بود دیده خود برروی را او مات نگاه که بهار

 گفت اخم وبا گرفت اش سینه جلوی ضربدری را هایش دست وناخواسته برافروخته

 زدی؟ زل اونجوری چی به -

 

  گفت او از گرفتن نگاه وبدون زد پوزخندی بردیا 

 چشم هب ومستقیم شد نزدیکتر او به قدمی وبعد  زدم زل فقط ای صحنه همچین دیدن با که منم ز با-

  وگفت زد زل شیها

 لندب چندان نه باقدمی وبعد نمیزد زل دهیرس بلوغ به  تازه پسر یه مثل بود من جای هرکسی اگر-

 ایستاد بود شده نگاهش مسخ بهارکه روی روبه

 

 عریانش های شانه روی از را فرش موهای از ای طره بود کننده دیوانه هایش نفس داغ بازدم 

   کرد مزمه ز حرارت با کرد می بازی ان با حالیکه ودر  برداشت

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 234 

 

ه | 234 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 خوش و ظریف ی شانه وچون بود گرفته زندگی این از  خودشو سهم االن تا بود من جای هرکس-

 داد وادامه اورد برلب محوی لبخند دید لرزان را او رنگ

 

 !!!کنی خطر احساس من کنار ودر بترسی من از تا نگفتم رو اینا -

   نمیره قولش بره سرش بردیا یکیه وقولم حرف من  

 بشه یکی وقلبامون بخواهی ازم خودت که وقتی تا نه زنم نمی دست تو به من

 

 بود شده تزریق وجودبهار بر کالمش صداقت  از عجیبی ارامش وچه  

  

 اورد لب بر ملیح لبخندی ناخواسته 

 کرد رها را موهایش شود داغ شتریب بخواهد  که ان از قبل بردیا 

 

 همسرقانونی قضا از که رویش روبه دختر های چشم نی نی در را ورضایت ارامش توانست می 

 شد جخار اتاق از بگوید را امدنش دلیل ااینکه وبدون گرفت فاصله قدمی او از بخواند بود وشرعیش

 نبود هم کردن واگذار و باختن مرد او که بود بهارنگفته به

 

 شده تر عزیز برایش وهرکسی هرچیزی از وبهار بود اورده دست به بود خواسته که را چیزی هر او 

 خود آن از دور چندان نه یروز را  گنجینه این واو مادربزرگ های  قصه ی گنجینه همان مثل بود

 .کرد می

 

  انداخت خود به اینه از نگاهی بارضایت  بهار سرانجام درونیش التهاب تمام وجود با
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 نمی دلش هم واصال برسد نظر به همیشه از زیباتر داشت دوست امروز چرا دانست نمی هم خودش

 بردیاست دالیلش از یکی که کند قبول خواست

 بود شده عالی بود کشیده هایش چشم داخل که مشکی مداد وجود با هایش چشم دودی ارایش 

  اورد در زانو به را مردی هر میتوانست که یوآب ومرموز سرکش نگاه همون

 

 رت برجسته وزد کرد قیتلف ماتی  یگریج یصورت لب بارژ را بزرگش حدودی وتا برجسته های لب

 بود کرده

 بود گذاشته تماشا معرض رادر اش دهیوکش دیسف وگردن  بست باال از کجای فرش موهای 

 

 به ار بود خریده امریکا ولوکس بزرگ های پاساژ از یکی از عسلش ماه در  که یکوتاه  یمشک لباس 

  کرد تن

 خود به  نهای از وباز کرد پا را ومشکی بلند پاشه کفش  بود زانو یرو تا  وبلندیش   بود کارشده شیرو

  انداخت ای مندانه رضایت نگاه

 یرو ازاد صورت به را مشکی وشال زد تن را مشکیش وپالتوی برداشت را اش دستی کوچک کیف

 شد خارج اتاق واز انداخت سرش

 کرد فراموش ای لحظه  یبرا را کشیدن نفس ها پله پایین بردیا بادیدن 

 بود دیده کنون تا او که بود مردی ترین جذاب بردیا شک بدون 

 

 ان اب وعجیب بود گذاشته نمایش به را بدنش های عضله تمام بود پوشیده که اندامی سفید لباس 

 میامد چشم به مشکی کفش وان ای پارچه جذب مشکی شلوار

 

  گرفت او سمت  به را هایش ودست اورد برلب لبخندی بود اوشده مجذوب بهارکه بادیدن بردیا 
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  داوسپر وگرم مردانه دست وبه برد جلو را دستش وناخواسته رفت پایین ها پله از  شده مسخ بهار

 

  شدند خود  مقابل طرف ی کننده خیره زیبایی محو لحظاتی هردو 

 

 گفت لبخندی با همراه  که بود بردیا سرانجام

 !!نده تذکر رو دیرکردنمان دوباره پدر تا بریم بهتره- 

 

 شدند خارج خانه وهردواز داد تکان سری بهار 

 

 شد پیاده ازماشین  بهار داشت نگه چرا عمارت بزرگ نسبتا حیاط در را بردیاماشین هنگامیکه

 

 شدیم بود شده پارک خانه از  وبیرون حیاط داخل که زیادی های ماشین واز میامد  موسیقی صدای 

 است یتیجمع پر یمهمان که  دیفهم

 

 کرد می شرکت ان در تنها  بهار که بود ایبرد طرف  مهمانی اولین باوجودیکه 

 .....را اش وسینه گرفت باال را سرش نداشت استرس اما 

 

  کرد زمزمه لبخندی با وبردیا داد جلو اعتماد با را

  بایوز مغرور-
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 ار  اوداشت به نسبت که را یمالکیت حس وچقدر کرد یم وسرکش زیبا دختر ان فدای هم را جانش واو

 تشکر کودکی در او تحمیلی ازدواج وقرارهای قول خاطر به پدرش از روزی باید حتما داشت دوست

 بودند عزیز او برای دو آن وچقدر بود پدرش مدیون را بهار االن داشتن  کرد می

 وگفت کرد تعارف او رابه  بازویش کرد حرکت بهار سمت به لبخندی با 

 بهرامی؟ خانوم ای اماده -

 نشست اسمش پشت او فامیلی وقتی بود دهنده بهارتکان برای وچقدر 

  نکرد ناراحتی احساس چرا پس 

 دست  

 کردند حرکت خانه سمت به وهردو گشت حلقه بردیا ومحکم سفت بازوهای دور سفیدش

 رسیدند سالن به هنگامیکه 

 که سشلبا کرد می احساس بدنش برروی را بردیا نگاه سنگینی وبرد گرفت را او پالتوی مستخدمی 

   نبود باز زیادی

 وگفت زد محو ی لبخند دید بهاررا نگاه وچون بود اش کشیده پاهای ساق برروی بردیا نگاه

 نگرفته تماس دوباره تا کنیم پیدا پدرو بریم بهتره-

 صخصو به بود می اش گنجینه مواظب باید کرد ونزدیکش گرفت را بهار دست اجازه بدون بار این 

 امد نمی خوشش اش عمه پسر از زیاد که

 بود  یچران وچشم زیه ادم او 

 اهنگ با فامیل مردهای وحتی پسرها که دید وبردیا چرخید سمتشان به ها ان ورود با ها خیلی نگاه 

  داد می ها ان به را حق حدودی وتا کردند می نگاه را  بهار خریدارانه

  درخشید می شده صیقل الماسی وهمچون بود زیبا واقعا  بهار

 کنند پیدا شلوغی ان در را بهرامی اقای انکه از قبل
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 به ار تراشش خوش بدن وسخاوتمندانه بود باز حد از بیش لباسش شد نزدیک انها به زیبایی دختر 

 بود دیده عروسی جشن در را او شناخت را او بهار دقت کمی با بود گذاشته نمایش

  بود ایستاده رویشان روبه او حاال 

   داشت لب بر سردی ولبخند

 وگفت داد قرار مخاطب را وبردیا دید را بهار سطحی نگاه با

 کنی؟ نمی معرفی همسرت به رو من عزیزم -

  تگف سردی وبالحن کرد جمع را لبخندش وبعد کرد نگاه را مغرورش همسر بالبخند ای لحظه بردیا

 ردک حلقه  بهار ی دورشانه را دستش بالبخندی باز وبعد منه ی عمه ودختر  فرانک ایشون عزیزم-

  وگفت

 نداره معرفی به احتیاجی که هم بنده خانوم-

 بدهد دست او با ظاهر حفظ واسه حتی اینکه وبدون دوخت بهار به را اش خیره نگاه اخم با فرانک 

 گفت

 

 خوشوقتم اشناییتون از -

 وگفت داد راتکان سرش او از سردتر هم بهار 

 ... همینطور -

 

 

 گفت یوبالوند داد قرار خطاب مورد را بردیا  فرانک

  گرفتی می تحویل رو ما بیشتر قبال عزیزم -

 ادد وادامه گرفت را بردیا دست ناگهانی غیر وخیلی کرد بهار به یکوتاه نگاه جمله نیا زدن از پس
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 !!!برقصی من با رو بعدی رقص باید -

 

 پر اهنگ رد بردیا دوخت بود نشسته بردیا دست روی که او دست به را نگاهش محسوس اخمی با  بهار 

 ودب خوبی ی اونشانه ی زنانه حسادت این زد لبخندی رسید دستش به وچون گرفت را  بهار اخم از

 داشت دوست را وان

 

 گفت وارام کرد خارج فرانک دست از را دستش 

 ...دیگه متاهلی  شده خرید پیش خانومم سط تو من رقص نوبت تموم عمه دختر -

 

 !!!رقصی می اون با فقط که بگی خوای نمی وگفت رفت او به ای غره چشم فرانک

 

 او هب داری صدا پوزخند   کرد مداخله بردیا از قبل  مقابلش در ستادهیا دختر  سماجت از کالفه  بهار 

 وگفت زد

 

  بله -

 تاهلم مرد یک صرف رو وقتت اینکه جای به هم شما وبهتر رقصه می من با فقط که گفت جان بردیا 

 !!!کنی امتحان رو شانست ها مجرد وبا بری کنی

 

  نداشت را جوابی همچین انتظار شد خیره او به باز دهانی با فرانک 

 وختد کرد می نگاه ها ان به ولبخند سرگرمی با که بردیا وبه گرفت او از را  تفاوتش یب  نگاه بهار 
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 وگفت کرد ک ناز چشمی پشت 

 رد بود زده خشکش زده مبهوت همچان فرانک کنار وبعداز ست ما منتظر جون پدر حتما  عزیزم -

 شدند

 

 گفت ارام خشم با بهار  

 حیا بی ی دختره -

 

 وگفت گرفت او سفت بازوی از نیشگونی اهسته خیلی  وبهار خندید بلندی صدای با بردیا  

 !!!بود نیومده بدت که هم تو  -

 و حسادت این بردیا وچقدر اند شده واقعی های وشوهر زن شبیه چقدر دانست نمی هم خودش 

 داشت دوست خودش به نسبت را او تعصب

 

 فاصله بردیا از و کرد باز او بازوهای ر دو از را دستش لبخند با  بهار بهرامی اقای شدن نزدیک با 

 وگفت بوسید را او وپیشانی کشید دراغوش را او  محبت با بهرامی اقای گرفت

 

 روسمع مواظب باید خیلی امشب وپسرم یجشن بانوی زیباترین شک بدون!!  شده ماه مثل گلم دختر-

 !!!درنیارن چنگش از  وقت یک تا  باشه

 

 کرد خطاب پدر بار اولین برای را او وناخواسته کرد مهابا بی ای خنده بهار 

  

  بود شیرین مرد دو ان برای گفتنش پدر این وچقدر دارین لطف من به نسبت شما جون پدر -
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  وگفت کشید دراغوش را او مجدادا بهرامی اقای

 لبق وباز داد زینت را خاص های لب ان ملیحی لبخند وباز دخترم نظیری بی تو!! مبالغه یکم حتی نه

  لرزید اش سینه در بردیا

 

 وخوش برقصید برید بهتره ها شماجوون گفتن با وسپس ماند ها ان نزد بهرامی اقای ای دقیق چند 

 رفت  بودند نشسته ای گوشه که مسن افراد وسمت گذاشت تنها را ها ان بگذرانید

 

 وگفت زد  لبخندی بهار 

 ...شریفی بسیار مرد پدرت -

 

 ... ماند ناتمام اش وجمله شنیدند را صدایی خود پشت از 

 

 ...اشنا پارسال دوست امسال عزیز دایی پسر به به

  لرزید  نهیدرس بهار قلب

 کند فراموش هرگز  را صدا ان نداشت امکان بود اشنا برایش صدا این اهنگ چقدر

 !!! بود خودش 

 

 .بود کرده خود نام به را قلبش که بود زیادی ومدت بود دورمانده ش از سال چند که کسی

 .برگشت عقب به بردیا 

 وگفت زد یلبخند

  اومدی خوش وطنت به جان سیامک سالم  -
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 رابست چشمانش سیامک اسم بهارباشنیدن

 افتاد نفس به که  تازاند یم اش درسینه وحشیانه چنان قلبش 

 

 .شد عسلی چشم جفت یک خیره هایش وچشم برگشت  ناخواسته

 

 خورد جا وضوح به هم سیامک 

 .کردند فراموش را بردیا حضور کامال و کردند نگاه هم ی خیره سخت لحظاتی و هرد 

 .گرفت سیامک از را نگاهش سختی به بهار  ، بردیا صدای با  

 

 رفت می گیج سرش وچقدر بود شده خشک گلویش 

 کنم می معرفی جان سیامک -

 کند کامل را اش جمله انکه از قبل و خانومم  بهار 

 ختیر فرو یاوار مانند که دید را بهار 

 .کشید اغوش در را او وتقریبا شد حلقه او کمر دور  خودش از زودتر که بود امکیس ودست 

 

 زد خشکش لحظاتی بردیا و افتاد اتفاق  عیسر خیلی چی همه 

 

 نگرانی از مملو لحنی وبا اورد بیرون سیامک اغوش از را وبهار کرد پیدا را خودش زود خیلی اما 

  گفت ومحبت

  ؟ خوبه حالت بهار-
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 کرد زمزمه یناتوان با و کرد مخفی او ی سینه در را سرش  بهار

 

 اومده پایین فشارم کنم فکر سردمه بردیا -

 وخلوت دنج جای یه بریم میشه 

 

 گفت ارام بردیا

 ..  عزیزم البته -

 . کند وجور جمع را خود کرد سعی وبهار کرد حلقه او کمر دور را دستش

 .بود شده مغشوش شدت به ذهنش نکرد سیامک سمت نگاهی نیم حتی

 

 .نبود افتاده های اتفاق هضم به وقادر بود دیده کابوس گویی 

 .زد زانو مقابلش وخود نشاند دنج ای گوشه را او کی بردیا نفهمید حتی 

 می وخاص برجسته های لب وان بود پریده رنگ صورتش گرفت دست به را او سرد های دست  

 .لرزید

 ..ببیند کشیدن نفس راحت برای را او ی مجادله توانست می 

 

 .فهمید نمی را حالش ناگهانی شدن منقلب ودلیل بود خوب کامال حالش او 

 ؟ چطوره حالت پرسید ارام 
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 ارام ار خودش کرد سعی بود دلچسب برایش او نگرانی چقدر اودوخت به را تشویشش پراز نگاه بهار

 .کند

 

 .ودب بردیا ی پسرعمه سیامک که بود، شانس بد وچقدر کرد می شک ونباید بود تیز خیلی بردیا 

 را هخان ان تر سریع هرچه باید میشد بدتر حالش فقط اینجوری نبود ها این به کردن فکر وقت االن 

 .رساند می اتاقش به را وخود کرد می ترک

 .. بود کنارش شهره کاش 

   کرد مرطوب بازبان را شیها لب ایبرد نگاه ینیسنگ حس با

  گفت وآرام فشرد  یاندک اورا گرم دست

 ...  میشم خوب بخورم شیرین چیز یه اگه میاد پایین خیلی فشارم وگاهی دارم فشار افت من-

 گذاشت او سرد های دست برروی را هایش ولب شد خم خواسته نا بردیا

 

 .نکرد حرکتی اما خورد جا بهار 

  گفت مهربانی لبخند وبا کرد بلند را سرش بردیا  

 یبخور میارم شیرین چیز یه االن-

 

 .گرفت فاصله او از وبردیا داد تکان را وسرش زد محوی لبخند بهار  

 

 تگرف قرار مقابلش اش شبانه رویای ی چهره ان که بود نگذشته بردیا رفتن از ای لحظه چند هنوز 

 است شده پشت کم خیلی موهایش که بود این گذشت ذهنش از که چیزی واولین
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  بردیا داشت امکان ان وهر میدید هم با را ها ان کسی نباید دوخت اطراف به را اش سراسیمه نگاه 

 .برسد سر

 ...دوخت او به را نگاهش سیامک امیز وتملق بلند ی خنده صدای با 

 

 ...دایی عروس کرد می صحبت اتشینی عشق چه از شهره

 ..لرزاند را بهار وجود که بود او ی خنده وباز

 بگوید توانست نمی وچیزی بود کرده قفل فکش چرا دانست نمی ولی 

 

 وگفت چرخید کامال سمتش وبه انداخت او کنار  مبل برروی  را خود سیامک 

 

 عنوان به مه ان ببینم را تو باشد نگذشته امدنم از هفته یک هنوز کردم نمی فکر کوچیکه چقدر دنیا- 

 !! داییم عروس

 

 کرد قفل وکشیده یآب های چشم جفت دران خیره را نگاهش 

 

 .. میشد خوانده یراحت به  چشم ان در وگیجی بهت ترس 

 

 یها عاشقانه اون تموم نگو کنی صبر خاطرم به که باشه عزیز برات قدر ان خاطرم کردم می فکر- 

 کردی؟ فراموش رو بینمون

 

 داد قورت را درگلویش شده جمع اب اندک ان سختی به بهار
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 یزیچ که ان از قبل بداند مقصر را واو باشد برگشته سال چهار تقریبا از بعد او که نمیشد باورش 

 .خورد جا وضوح به  بهار کنار در سیامک دیدن وبا شد نزدیک ها ان به بردیا بگوید

 نداد نشان را ان اما 

 ..لوندهد را او این از بیشتر اش زده وحشت نگاه تا انداخت پایین را سرش بردیا  دیدن با  بهار 

  کرد یم سرگیجه احساس  

  دیلرز وتنش شنید را سیامک صدای

   

 .. بپرسم رو حالش خواستم تنهاست دایی عروس دیدم-

 

 رو ارتفش تامقداری اوردم کاکائو وشیر شیرینی برات عزیزم-  نشست بهار وکنار زد  لبخندی بردیا

 ببره باال

 گرفت بردیا دست از را وشیرینی کرد تشکری لب زیر بهار 

 خواهد هالهلی هر از تر تلخ زندگیش مرد دو نگاه وزیر لحظه دران شیرینی ان بود مطمئن که ان با 

 بود

 اهیخو می باز یا برگشتی همیشه  برای  پسرعمه خوب-  دیوپرس انداخت سیامک به نگاهی بردیا 

 برگردی؟

 

 ؟ باشد برگشته همیشه برای او داشت امکان یعنی شد سیامک خیره ناخواسته بهار نگاه 

  ؟ باشد خوشحال باید االن بود مانده  عاجز احساسش درک از خودش حتی 
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 ؟ بود برگشته همیشه برای عشقش

 

 گفت مرموزی لبخند وبا کرد او خیره را نگاهش سیامک 

 موندم همیشه وبرای کردم پیدا موندن برای ای انگیزه شاید دیدی چه رو خدا -

 

 انداخت پایین را وسرش گرفت را نگاهش سریع بهار 

 بود؟ او با سیامک منظور یعنی 

 بود برگشته همیشه برای سیامکش

 

 بکشد نفس بتواند شاید تا نوشید کاکائو شیر ای جرعه 

 

 هب را وحواسش کرد تمام را بحث بمانی کنارش تو که شود می خوشحال حتما عمه گفتن با بردیا 

 داد زیبایش همسر

 

 وگفت گرفت را او دست محبت با 

 ؟ بهتری عزیزم -

 

   بود شده خیره ها ان دست به غلیظی اخم با که کرد نگاه سیامک به چشمی زیر بهار

 ؟ داشت احساس او به هنوز سیامک یعنی

 بود شده ناراحت بود خودش  دایی پسر دست در دستش اینکه از 
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 وگفت کرد خارج بردیا دست از را دستش ناخواسته 

 ابردی ارام ی ها چشم به نگاهش وچون ببیند سیامک های لب برروی را لبخند وتوانست خوبم من -

 افتاد

 

 شد مطرح درذهنش سوال همان هم وباز شد دلگیر شدت به خودش از 

 

 ... بود او زندگی کجای بردیا 

 

  گفت ارامی لحن با

 بریم؟ وخونه کنیم ترک رو جشن زودتر ما میشه بردیا-

 

 .. نشاند برلب لبخندی بردیا 

 

 ..بریم شو اماده شو بلند البته-

 

  وگفت کرد دخالت ناراحتی با سیامک

 این گفتن حین در برید خواهید می کجا نشده هم گرم هنوز حتی مجلس و.. شب سر تازه االن اما-

 بود دوخته بهار زیبای صورت در را نگاهش کلمات

 

 گفت اخم با  بود نیامده خوشش بهار به  او نگاه جنس از که بردیا 
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  بعد ی دفعه...انشا- 

  کنه می کسالت احساس خانومم  یدرجریان که خودت میبینم رو همدیگر بیشتر بعد به نیا از

 ..نشه احساس ماهم نبود اصال که زیاد جمعیت انقدر که ان ضمن 

 

  وگفت کرد استفاده بردیا غفلت از ای لحظه فقط ندانست جایز را اصرار این از بیشتر سیامک

 

  هیقبل ی شماره همون من ی شماره بزنم حرف تو با باید حتما من عزیزم-

 ......لیلد وقتی بهرامی اقای  گرفت فاصله او از شود او جواب منتظر اینکه بدون وبعد بگیر تماس من با 

 

 حواس تمام وبهاربا ببرد دکتر به اورا  داشت واصرار شد نگران شدت به فهمید  را ها  ان رفتن زود

 استراحت وبا ندارد دکتر  به واحتیاجی است خوب حالش که کرد مجاب را او سختی به اش نداشته

 ...  میشود بهتر

 وگفت گرفت دست به را او سرد دست محبت با بهرامی اقای

  کردند روچشم دخترم -

   کن دود اسپند براش رسیدین خانه به حتما پسرم

 ایشه چشم بهار مسیر طی شدند خارج خانه از توجه جلب بدون وبعد داد راتکان سرش بالبخند بردیا

 به را دوخو گفت بخیری شب پریشان یحال با شدند خانه وارد وهنگامیکه ندهد توضیحی تا رابست

 رساند اتاقش

 ..... کند احساس را بردیا نگاه سنگینی توانست می  

  بود هایش چشم جلوی زمانی هر از رنگتر پر سیامک تصویر

 بود نکرده باور را برگشتنش بهار وهنوز بود برگشته او 
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  کرد تن به راحتی شلوار و ولباس کرد پرت ای گوشه به وبه کند را هایش لباس کالفه 

 دارد رو پیش در را سختی شب که بزند حدس توانست می گلویش وبغض هایش چشم سوزش از

 بست باال از کالفه  را موهایش  

 درخورد به که ضرباتی با 

  گذاشت تپیدن بنای قلبش 

 شد اتاقش وارد خودش از زودتر ودود گشود را در بردیا لحظه چند از کمتر

 

 عمیق لبخندی ذهنش یها درگیری تمام وبا ناخواسته بردیا دست در شده دود اسپند دیدن با 

 بست نقش هایش لب برروی

  گفت خنده وبا چرخاند او دور را اسپند بردیا 

  بود پدر  میمستق ر دستو-

  ترکید ناخواسته بهار بغض

 کرد خیس را شیها وگونه شد سرازیر هایش چشم از اشک

 واستخ می چیزی از گویی کشید اغوش به را بردیا ناگهانی خیلی نبود خودش دست گویی اختیارش 

  رفت باال قلبش ضربان شدت وچون  شود مطمئن

 شد مطمئن بود شوهرش به نسبت گرفتن شکل درحال که نوپایش احساس از

 

 کن دود اسپند وهمچنان بود مانده باز او طرف دو در هایش ودست بود ایستاده زده مبهوت بردیا 

  کرد می دود راستش دست در

 گفت ارام لبخند با
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 شد سردت باز دختر -

 بود عجیبی ارامش وچه بشنود را بهار ی خنده صدای وتوانست 

 بود او ی سینه برروی وسرش بود بردیا اغوش در وقتی 

 کرد نزدیکتر خودش به را واو شد حلقه او دور محکم بردیا ازاد دست 

  شد؟ سیراب تندیسی همچین از میشد مگر 

 گذشت منوال همین به لحظاتی

 

 او زا اسپند بابت  محسوس شرمی وبا کشید بیرون او اغوش از را خود شرم با که بود  بهار سرانجام 

  گفت  چشمکی با اتاق از شدن خارج از قبل وبردیا کرد تشکر

 تخدم در صبح تا خطر وبی رایگان بردیا بخاری شد سردت واگر داریم پیش در سردی شب امشب-

 .شماست

 

 خندیدند بلند باصدای وهردو نتوانست اما نخندد خواست  بهار

 انداخت تخت برروی را ،بهارخود بردیا رفتن از بعد 

 داشت دوست را گرما این واو بود گرم او اغوش واقعا و داشت را بردیا بدن حرارت جسمش هنوز 

 زد نهیب درونش صدایی 

 می فسن تو که میکشه نفس شهری در  کردی وناله عجز برایش سال چهار که کسی برگشته سیامک 

 بود ارزوت که چیزی همون کشی

 نا که زد نهیب دیگری صدای وباز کنی می فکر اون جز دیگری کس اغوش گرمای به داری وقت اون 

 اورد او برلب لبخندی صدا این وناخواسته ه نزدیکتر  او به  هرکسی واز ست او محرم کس
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 شد محو یاول یصدا همان باشنیدن زود لبخندش اما 

 واز اندم می او خاطر به که گفت زبانی بی وبازبان برگشته او عشق نیست که عشقش  باشد محرمش 

 !!!!بگیرد تماس او او با تا خواست او

 

 ... شنید را بردیا مدافع وکیل صدای وباز افتاد اش خورده گره ابروی به چشمش اینه از 

 

 !!!برگرده؟ که خبر بی بود رفته چرا

 

 ازو برگشته حاال که بوده کجا بود ریخته اشک فراغش در سال چند اون وقتی بوده کجا مدت دراین 

 !!!باشد نداشته رفتنی برگشتن این معلوم کجا

 کشید فریاد  سیامک مدافع صدای باز 

  نیست درست کردن ومحکوم رفتن قاضی  طرفه ویک داشته وجود رفتنش برای دلیلی حتما- 

 

 نای به پس  ریخته واشک نشسته انتظارش به سال وچهار ه بود دوست باسیامک سال دو مدت اون

 بگذارد ونامحرمی محرم هر پای روزیر عشقش نباید راحتی

 

 رسید گوشش به وار بردیا ارامش باهمان داشتنیش دوست وکیل صدای وباز 

 

 ماسیت یک وحتی ضیحی تو هیچ بدون رو اون رفتن  تونه نمی دلیلی هیچ س بیهوده ها بحث این همه 

 تعلقم سیامک ها بحث این ی همه وسوای نمیکنه کمکی  هیچ مساله صورت  کردن پاک  کنه جیح تو

 شود تمام گذشته درهمان وباید است گذشته به
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 که وارامشی لذت  واون شده خونش ادرنالین رفتن باال ودلیل میباشد او وهمسر حال در بردیا اما 

 دراغوشش ناگهانی طور به سیامک وقتی را بود اورده دست به بردیا کشیدن دراغوش با امشب

 گوش وبازصدای دید را هایش لب شده زینت لبخند اینه از وباز بود نکرده احساس بود کشیده

 رسید گوشش به قبل دفعات از تر بلند بار این سیامک وکیل خراش

 

  شماست حرف مصداق مسئله صورت کردن پاک اتفاقا 

 داره بانو این زندگی در ساله شش قدمتی سیامک 

  بود اون به گردنش رگ از نزدیکتر خاطراتش هم سال وچهار بودن باهم هروز تقریبا دوسال  

 

 که گرفت نظر در هم رو این وباید کرد محو شون ندگی ز از رو ن او شه نمی راحتی این به پس 

 اش عمه پسر با دوسال زنش  بفهمه بردیا اگر که معلوم کجا واز ست بردیا ی عمه پسر سیامک

  کرد لرزیدن به شروع بهار بدن  ناگهان شهیم اون با زندگی ی ادامه به حاضر باز بوده دوست

 ...ای خفه صدای با 

 

 کشید وفریاد فروبرد یش متکا داخل را سرش

 نگید هیچی شید خفه -

 گریست زار زار و شد اکو ذهنش در سیامک مدافع ی پیروزمندانه ی خنده صدای 

  بود اور عذاب برایش کند ترک را واو بفهمد را موضوع بردیا اینکه تصور حتی 

 کرد زمزمه بود باخته مهربان حال عین ودر مغرور پسر ان به دل کی که بود نفهمیده هم  خودش 

 برنمی هرگز سیامک وکاش بود نشنیده سیامک برگشتن برای رو هام دعا وقت هیچ خدا کاش -

 گشت

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 254 

 

ه | 254 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 نقش ذهنش در هایش پدرانه باتمام بهرامی اقای صورت ای ولحظه نبود بردیا ی پسرعمه حداقل یا  

  بست

 را او سیامک کاش که کرد ارزو واو بود شده عجین هم هایش سلول تمام در  پسر و پدر ان محبت 

 شدن روشن استانه در برگردد بوده دران مدت این که جایی همون به وباز باشد کرده فراموش

 شد بیدار خواب از که بود ظهر دیکای ونز برد خوابش که بود اسمان

 است کرده ورم شدت به که فهمید هایش چشم سنگینی واز داشت وسرگیجه سردرد شدت به  

 ها سال  شبانه ی گریه و سردرد این که میدانست کجا واز است داده دستش کار اش شبانه وگریه

   شد خواهد همدمش

 

 ریدهپ رنگ وصورت افتاد اینه به چشمش اخر ی لحظه شد خارج اتاق واز رفت پایین تخت از سختی به

 رفته شرکت به بردیا که خواست خدا از و انداخت وحشت به را او بود کرده پف که هایش وچشم

 زد محوی لبخند بردیا ندیدن وبا نبیند وضعیت دران را واو باشد

 

   رفت اشپزخانه سمت به 

 

  بود زیبا هم مرد ان خط دست حتی برداشت را ان شد کنجکاو بود یخچال در که ای نامه دیدن با

 

 دمش ومجبور گرفتند تماس شرکت از اما بذارم تنهات حالت بدی به توجه با نداشتم دوست رجان بها

  برم

 دیشب مثل حالت اگر کن واستراحت بخور کامل غذاتو بیارن دو ساعت راس که دادم غذا سفارش

 خانه گزن صدای لحظه همان در ودرست بریم دکتر تا بگیر تماس من با حتما بودی نشده وبهتر بود

 قیمتی هیچ به او  بگیرد را غذا تا ورفت زد لبخندی بود دو دقیقا کرد نگاه ساعت به متعجب شنید را
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 هدرگذشت وباید بود حماقتش هم وشاید او ی گذشته سیامک بدهد دست از را مرد این نبود حاضر

 ...ماند می هم

 

  دید را بردیا ومتحیر نگران ونگاه کرد باز را هایش چشم نگاهی سنگینی با

 ...  نبود اطراف درک به وقادر بود خواب گیج لحظاتی تا 

   کرد سیاه نگاه جفت ان رامتمرکز نگاهش  بردیا نگران صدای با

 !!کردی چیکار خودت با تو دختر-

 کرد زمزمه بود شده او گون قیر نگاه محو حالیکه در   آلود خواب بهار 

 ولب برد جلو را دستش... امیز سحر شدت همان وبه اشاما خون این مثل خاصه چشمات رنگ  چقدر -

 زد

 !!!داغی وخیلی باالست همیشه بدنت حرارت نداری؟ ای عالقه که خون به احیانا -

 وگفت گذاشت او پیشانی روی را دستش متحیر بردیا 

 !! ؟ گی می هذیون داری -

 !!! نداری که تبم  چرا تو جسم به اما ندارم ای عالقه که خون به

 

 گرفت را اش خنده یجلو یسخت به

 وگفت شد اوخم سمت

 

 شد خیره رنگش ومهتابی کشیده گردن وبه بمکم خونتو نیست وقرارم نیستم اشام خون نباش نگران-

 گفت طنتیباش و
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  نمیاد بدمم هرچند -

 و دیکش خشکش یها لب یرابررو زبانش کرد یتاب یب به شروع نهیدرس بهار قلب

 کرد اخمی عیسر  باشرم  

  گفت یسخت به بشیند کرد می سعی حالیکه در و زد کنار را او دست 

 

 !! نباش نگران خوبم من-

 

  شد صاف بردیا 

 گفت خم ا با  نبود نگاهش در طنتیش از یاثر گرید حاال

  

 !!! خوبی چقدر معلومه وروت رنگ از

 

  کنم نمی قبول هم بهانه بریم دکتر د شو اماده زود

 گفت کالفه  بهار

 

  چی؟ بگیم دکتر بریم گلودرد یک حتی نه درد بدن  نه دارم سردرد نه -

 !! نیست سردمم حتی

  بردیا که شنید

 گفت

  بد چقدر -
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 کرد قفل تیره های چشم دران را نگاهش

 

  بود؟ شده طرفه یک عشق یک اسیر باز ویا  داشت دوست را او هم سیاه چشم جفت ان صاحب  ایا

 

 .. گرفت گیر نفس نگاه ازان را ونگاهش کرد پوفی 

 وگفت گرفت را او دست بردیا

  چیه؟ شده ریز های چشم این و صورت  رنگ این علت پس -

 

 کرد بد رو حالت که افتاد اتفاقی مهمونی تو شده چیزی

 کرد یخ یکباره به بهار دست 

 

 وگفت کرد او چشم قفل را نگاهش وکنجکاوی نگرانی با 

 !!افتاده اتفاقی بهار 

 

  وگفت کشید بیرون او های دست از را دستش اخم با داد قورت را دهانش اب سختی به  بهار 

  کنی؟ می بازجویی-

 !!بشی؟ من اتاق وارد داد اجازه تو به کی اصال

 

  گفتم اطالعت محض 

 نباش ونگران خوبه حالم-
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  داشت را وسرد برنده ولحن ی صدا همان هنوز برو بیرون اتاقم از هم حاال 

 

 خود یسخت به کهیودرحال  شد بلند تخت روی از اخم با راگرفت خشمش انیطغ یجلو یسخت به  بردیا 

  بود کرده کنترل را

 گفت تفاوتی بی لحن با

 

 نم دست تو اینکه حساب رو بگذار بود هم اصراری واگر  مهمه برام حالت ونه کنم می جویی باز نه -

 !!! باشم مواظبت وباید  هستی امانت

 

  کرد بغض جمالت این شنیدن با  بهار

 

 مرد قلب ونفهمید را بردیا ی شده مشت دست وندید  لرزید واندکی شد جمع ناخواسته هایش لب

 گاهباش وبه شد خارج اتاق از سریع بردیا  لرزید سینه در او وبغض ها لب دیدن با چجوری مهربانش

 ....شود ارام  جا دران شاید تا رفت

 

 

  دندید نمی را همدیگر غذا میز سر وجز گرفتند فاصله هم از هردو روز چند ان ودر گذشت روز چند

 

 را هردو لعنتی غرور واین گذاشت نمی پاپیش هم وهیچکدام بودند دلخور هم از شدت به هردو

 بود کرده هم دلتنگ سخت

 

 بود فرصتی هم شاید 
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 دهنده عذاب برایشان که وچیزی شوند درونشان امده بوجود وعشق احساس ی متوجه  اینکه برای 

 بود

 

  کردند می گمان که بود این 

 

 شد ها واقعیت خیلی متوجه بهار گذشت که  روز چند ودراین  است طرفه یک عشقشان

 وسوسه مه یکبار وحتی نداشت وبرگشتنش  او به نسبت واحساسی  کرد نمی فکر سیامک به دیگر 

 مرد ات کرد می استفاده فرصتی هر از وبرعکس  ببیند را او بخواهد یا بگیرد تماس او با  که نشد

  بزند دید را جذابش

 

 ویر او بزرگ عکس به را چشمش هایش پلک شدن سنگین تا میکشید دراز  تختش در که ها شب 

 برنداشته اتاقش از را او عکس ازدواجشان اوایل که کرد می شکر را وخدا دوخت می اتاقش دیوار

  است

 

 بود جدا هم از ها ان بستر وهنوز گذشت می دواجشان از از ماه چهار اینکه از خورد می حسرت چقدر

 

 گرفت ز گا را هایش لب ی وگوشه گرفت رنگ هایش گونه فکر این از 

 

 بود اور سکر برایش هم  او با بسترش کردن تقسیم فکر 
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 در اممد دلتنگی این از عاصی وبهار بود شده طلسم بینشان سکوت وگویی گذشت هم دیگر روز دو

 را سترب این شانیها وپدر مادر زود خیلی و کند خواستنی قبل مثل را بردیا که بود ای زنانه مکر فکر

  کردند فراهم

 

 که نیز وبهار میایید جا ان به ش پدر همراه وگفت گرفت تماس بهار با مادرش که بود شرکت بردیا

 کرد دعوت را واو گرفت تماس بهرامی اقای با خوشحال بود اشتی برای فرصتی دنبال

  شد ساالد کردن درست مشغول وخود داد سفارش بیرون از وغذارا نکرد پختن غذا ریسک 

 را موهایش دوید حمام وسمت رفت اتاقش به زود نداشت گردگیری به واحتیاجی بود مرتب خانه

 لهعج باید واو بود نمانده ها مهمان امدن به چیزی کرد بدنی واستحمام نشود خیس تا   بست ازباال

  شد خارج حمام از زود کرد می

 دکم در داشت دوست را ذهنی ی دغدقه این وچقدر بود بپوشد خواست می که لباسی درگیر ذهنش

 با هم را قرمزش وصندل پوشید مشکی ساپورت وبا کرد انتخاب را جذبی قرمز تونیک کرد باز را

   کرد ست تونیکش

 هب امروز باید  کند مهارش باال از ابشاری گرفت وتصمیم کشید ان به ای شانه کرد رها را موهایش

 میامد زیبا بردیا چشم

 

 کند برخورد وسرد باشد قهر او با توانست نمی ها خانواده وجود با 

  اورد لب بر شیطانی لبخندی 

 ردک راتکمیل ارایشش قرمز رژ با اخر ودر کرد ارایش به وشروع برد ارایشش کیف راسمت دستش 

 کرد تشکر زیباییش خاطر به خدا واز  اورد برلب ولبخندی

  زیباست دانست می 

  ببرد لذت داشت دوست االن اما بود نکرده استفاده سو زیبایی این از وقت هیچ که چند هر

 بود بردیا ورود با همزمان ومادرش پدر امدن شد خارج اتاق از
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 نیهیجا با وبعد کرد لوس ها ان برای را خود وحسابی انداخت ومادرش پدر بغل را خود دلتنگی با بهار 

 با یا لحظه بردیا نفس بفهمد تا نبود تیزی ودختر  رفت بردیا سمت به داشت مهارش در سعی که

 شد حبس سینه در زیباییش دیدن

  بود شده بهار ومادر پدر خیره نگاه ی متوجه امد خود به ثانیه چند از کمتر بردیا 

 دش ومتوجه بوسید را او ی گونه نرم خیلی شد وخم داد را او نباشید خسته جواب مهربان لبخندی با

  گرفت  بهار ی ازگونه نیشگونی وناخواسته گرفت رنگ بهار ی گونه که

 نشاند ها ان روابط از نگران ومادر پدر ان های لب برروی را خنده 

 

  کرد نجوا وباشیطنت ارام بردیا 

 !!زدی قرمز رژ قرمز لباس نترسیدی من از دیوونه ی دختره -

 

 دایباص گرفت نیشگون را بازویش برافروخته بهار وچون چی شدم تحریک قرمز رنگ دیدن با  اگه 

  زد لب یبدجنس با و خندید بلند

 دل که را خود دلنشین ی خنده همان وباز منحرف  ی دختره بود اشام خون به شدن تبدیل منظورم-

  کرد را لرزاند می هران بهاررا

 

 گفت ارام و ناخواسته بهار 

  شد خیره او به زده مبهوت بردیا که ودید من بشم خندت فدای  -

 ریمب پایید سر چرا- گفت  بودند شده ها ان تماشای محو لذت با که ومادرش پدر به  شرم وبا سریع

  گرفت فاصله بود ایستاده زده مبهوت همچنان که بردیا از و  بشینیم

 زد پیشانیش بر ارام ای ضربه



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 262 

 

ه | 262 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 ....بود قراردادی یجورایی ازدواجش که ان ضمن نداشت خبر بردیا احساس از هنوز او بود رفته تند 

 

 

  بودند نشسته هم کنار هردو بهرامی واقای یطلوع اقای

  

 : وگفت زد برادرانش از تر وعزیز قدیمیش دوست شانه به دست با یطلوع اقای

 

 این به اجعر بیشتر ببینیم رو تو ندرت به قراره وصلت این گرفتن صورت با دونستم می اگه کیانوش-

  کردم می فکر ازدواج

 

 رغروغ پیرمرد ی تو به احتیاجی بهاردیگر دخترم باوجود وگفت خندید بلندی باصدای بهرامی اقای

 ندارم

 

  میاره دنیا به خودش زیبایی به دختر ای نوه برام زودی وبه پرکرده رو وقتم تمام اون 

 

 او کنار که بردیا کرد سرفه به شروع بلند صدای وبا پرید گلویش بود چای نوشیدن مشغول که بهار

 دیپرس ونگران زد کمرش به زود بود نشسته

 

 خوبه حالت -
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 گاهن را بردیا چشمی زیر  خجالت وبهاربا افتاد خنده به او شرم از برافروخته یها گونه  دیدن با جمع 

 بود شده خیره او به حسرت با که کرد

 

 شد جایگزینش واندوه رفت بین از شعفش احساس  

 

 ؟ شد منقلب حد این تا او از ای بچه تصور با بردیا یعنی 

 

 نداشت؟ او به یاحساس اصال یعنی

 

 

 لرزاند را گلویش سیبک بغض 

 

  نداشت را بلورها ان کردن حروم وقت االن اما 

 

 رفت اشپزخانه وبه گرفت فاصله ها ان از شام میز چیدن ی بهانه به

  

  کرد وپوفی زد تکیه یصندل به کالفه ای لحظه

 

  کرد می کاری هر اوردنش دست به برای وباید دهد دست از را مغرور ی پسره ان نبود حاضر هرگز

 

 داری؟ کاری پرسید باتعجب او دیدن وبا  امد خود به بردیا صدای باشنیدن 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 264 

 

ه | 264 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 نتوانست اما دارد نگه را اخمش خواست بردیا

  میشد صالح خلع کامال زیبا دختر ان مقابل در 

 

  گفت مالیم لبخندی با 

 

 خواهش حد در فقط هایش وحرف نداره خبری ما ی رابطه از اون نباش پدر های حرف نگران-

  گفت فکر وبدون سریع  بهار است اش پدرانه وارزوهای

 

  رسونی؟ نمی ارزوش به رو اون چرا خوب-

 

 اوماند میخکوب متحیر بردیا نگاه

  

 بود داده او به امشب دختر ان که بود شکی دومین این 

 

 بود؟ شده خواست می او که طور همان چی همه ایا 

 

 دیپرس نجواگونه بود دوخته بهار به را نگاهش دقت با حالیکه در

 

 چجوری؟ 
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 داد جواب فکر بدون وباز لکنت با کرد یم احساس حسابی بود زده که حرفی از که بهار

 

 ... برسون اش خواسته به واورا کن ازدواج دیگری کس وبا جداشو من از خوب -

 

  وگفت شد خیره او به غلیظی اخم با بردیا

 هستم بچه عاشق که جا ان واز رسونم می ارزوش به زودی به رو اون من نباش من پدر نگران-

 کنم می  قد نیم قدو  یها بچه  از پر را اطرافش

 !!!باشه هام بچه مادر دارم ودوست میپرستمش وار دیوانه که زنی با  اونم 

 

  داد رابیرون پایینیش ولب کرد راجمع هایش بهارلب  

 !!!!او از ای بچه ونه خواست می را او نه بردیا بود زده حدس درست 

 

 شد خارج اشپزخانه واز کرد نجوا را لعنتی او های لب بادیدن بردیا بود خونه هم یه فقط واو 

 

 شام صرف برای را وهمگی چید غذارا میز مادرش کمک با کرد جمع را حواسش مادرش امدن با 

 بودند کرده اخم خواسته نا هردو کرد دعوت

 اب وبهار کرد اوکمک به میز کردن جمع برای بردیا بار واین شد صرف  دوست دو های شوخی با غذا 

 از یکی ویاد کرد نگاه بود ماشین در کثیف های ظرف چیدن مشغول که او به ای لحظه  حسرت

 افتاد هایش فانتزی

 دوست اورا عاشقانه که کسی بود کاری انجام مشغول اشپزخانه در وقتی داشت دوست اوهمیشه 

 یخچال وسمت برگشت شود لذت غرق واو کند زمزمه گوشش وزیر کند بغلش پشت از داشت

 بگذارد یخچال را نخورده ودست اضافه ساالد تا رفت
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  لرزاند را گوشش پشت داغی وحرارت شد حلقه کمرش دور دستی که 

 ییدبیا بیرون بردیا اغوش از خواست نمی نتوانست اما برگردد خواست ریخت حوری قلبش در چیزی

 راشنید او ی زمزمه صدای کند خراب را بود پیوسته حقیقت به که را فانتزی وان

 

 شده مشکوک ظاهرا داره نظر ماروزیر مادرت -

 االن هک بود این مهم حال هر به شد تبدیل لبخند به زود پوزخندش ولی زد پوزخندی ناراحتی با بهار 

 بود عشقش دراغوش

 !!!خواست می دلش که همانطور 

  نداد بودنش نقشه به اهمیتی پس 

 لبخند با دید را بردیا شوک وچون داد قرار او گردن برروی را داغش های ولب برگشت رخ نیم حالت

  کرد وزمزمه زد چشمکی

  ندارم رو شدن جویی باز حوصله

 

 بود شده هم محو هردو  نگاه

  سوزاند می را هم صورت داغشان های نفس 

  شد نزدیکتر او به بردیا سر که ودید  کشید دندان یر راز لبش ی  گوشه  بهار

 خواست می هایش لب با را او لب لمس دیگر زمان هر از وبیشتر بود داده دست از را اش اراده او

 ردیاب داشت را بوسه ان انتظار که ایی لحظه درست اما بست را هایش چشم پوستی زیر خوشحالی با  

 گرفت فاصله او از ناگهان

  شد خیره او به ومتحیر شد باز  بهار های چشم  

  خما با وبهار شد خارج سریع اشپزخانه واز رفته مادرت- وگفت برد موهایش در دستی کالفه بردیا

 کرد زمزمه وسرخورده
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 کشید داغش های  گونه برروی دستی لبخندی وبا بودا مونده کم لعنتی اه- 

 

 وردخ زنگ  زیم روی تلفن  که بود ای پرونده برسی ومشغول بود نشسته خود کار دفتر در  ایبرد

  ببیند را او خواهد می خانمی که داد اطالع ومنشی

  گفت کنجکاو

 ...بیاید داخل

  گرفت شکل ذهنش در سوال نیا

 ؟ بود  بهار 

 

  بود افتاده اتفاقی نکنه  امده  چرا

 

 .. خورد جا  کلمه یواقع یمعنا به  فرانک  ودیدن در شدن گشوده وبا دوخت در به را نگاهش نگران

 

  گفت لبش پهنای به لبخندی وبا شد نزدیک او به بزرگی گل دسته با فرانک

 

 یکاامر  تو که شرکتیه از بزرگتر زدی اینجا که شرکتی- وگفت زد اتاق دور وچرخی  عزیزم سالم-

 .. گرفت او سمت را گل ودسته هستی موفقی ادم خیلی تو میگم تبریک بهت داشتی

 

  کرد وتشکر  نشاند برلب احترام رسم به  خشک لبخندی بردیا
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 .....  راببرد گل دسته تا کرد خبر را ومنشی  گرفت را گل دسته

 

 زحمت جااین تا بخواهی که بوده مهم برات شرکتم ی اندازه که نگو ببینم اینجا رو تو نداشتم انتظار-

 ...بکشی رو اومدن

 

 گفت گستاخی وبا اوکرد راخیره ونگاهش زد پوزخندی فرانک

 ... داشتم گرمتری خورد بر انتظار دایی پسر کشیدی رو از سالح 

 

 شد جمع چشمش ی گوشه  بردیا

 درسته؟ دیگه دایی وپسر عمه دختر حد در گرم -

  کند استفاده اش زنانه سالح از کرد وسعی کرد بلندی ی خنده فرانک

 کرد نمی تقدیم گستاخ دختر ان به را ان وهرگز بود او برای بردیا

 

 رفت بردیا سمت 

 اوگذاشت ی شانه روی را دستش 

 گفت  جسارت وبا داد اش ریه داخل بالذت را او ادکلن بوی  

 دهش تنگ برات دلم ندارم مشکلی تو بودن متاهل با من داره اشکالی چه شد بیشتر حد این از اگر -

  شد خم او وسمت عزیزم بود

 کرد فرانک نثار را  وحشتناکش و خاص های نگاه ان از ویکی کشید کنار را خود سریع بردیا

  کرد وجور جمع را خود فرانک 

  شم می معذور پذیرفتنت از که اینه اشکالش-
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 !!!نیستم سیامک من فرانک ندون یکی برادرت با رو من 

 

 !!! شه می حالیم  حرمت من 

 

 تاررف خوب ی عمه دختر  کی ومثل نشکن رو حریم پس  هستی من  ی عمه دختر تو کنار تاهلم بحث 

 کن

 

 خورد جا نداشت او جانب از را  رفتاری همچین انتظار که فرانک.. 

  نداشت شکست قصد هم واالن بیاورد طاقت او لوندی مقابل در بود نتوانسته مردی هیچ حاال تا 

 ...کرد دلبرانه ای خنده

 !!!شدی بزرگ اب ور اون که انگار نه انگار کنی می رفتار ها امل مثل عزیزم

 

  میده اهمیت چیزها این به کی واالن کرده تغییر زمونه 

 شه سپری لذت با که هستش زندگی روز دو این مهم

 کند پر بردیا با را اش فاصله گرانه اغوا خیلی داشت سعی 

  کرد مقایسه بهار با را او ای ولحظه اوزد ژیاسترا این به خندی پوز بردیا 

 

 داشتند فرق هم با اسمان تا زمین

 کجا؟ سر خیره دختر واین کجا او مغرور بهار 

 

 گفت خود جدی لحن وبا کرد پرت میز روی بر را اش مطالعه عینک
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 داره  رو خودش   یوجا احترام وتاهل تعهد باشی شده بزرگ که جهان از ای نقطه هر در  -

 زنمم عاشق من که وبمونه  باشی ادمش اگر البته باشی دار وفا بستی که عهدی بر وباید 

  کنم نمی عوض دنیا با رو اون موی تار ویک 

 بود گفته کوبنده خیلی را اخری جمالت 

 

 گفت ودب شده دشوار برایش کشیدن ونفس میشد وپایین باال هایش سینه حالیکه در خشم با فرانک

 

 شدی یخی برنج شیر ی دختره اون عاشق تو کنم ور با باید -

 

 ... عوضی ی دختره اون 

 

 گفت وغیظ تشر وبا شد بلند خود صندلی از خشمگین بردیا

 

 !!! هستی زن که کن شکر بروخدارو -

 

 !!!! شی خارج اتاق این از سالم تنی با گذارم می اگر 

 

 گفت خشم با و داد تکان او صورت مقابل را اش اشاره انگشت

 

 رمتح وحتی بودنت زن به وگرنه نکن توهین من همسر به وقت هیچ کنم می تاکید وقت هیچ دیگه -

 ....عمه
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 ات کنه می ایجاد مانع تو وگردن من دست مابین چیز چه دونم نمی که است وقت وان دارم نمی نگه را

 !!! نشکونم  رو اون

 برو من اتاق از- وگفت گرفت او از را منزجرش نگاه ببیند او های چشم در را ترس توانست می 

  نشو من شرکت وارد وقت چیه گهیود بیرون

 

 !!!بگیر فاصله من وزندگی من از

 

 وگفت برداشت مبل روی از را کیفش خشم از بغضی با فرانک 

 

 را این شد خواهی من برای تو کنم می تو اوردن دست به برای کاری وهر دارم رودوست تو من -

 نبیرو شرکت از کوبیدو هم به محکم را در منشی متحیر چشم مقابل ودر شد خارج اتاق واز گفت

 .زد

 

 بردیا ی جمله که بود دستش های ناخن روی بر کشیدن سوهان ومشغول بود نشسته بردیا کنار بهار

 کرد کوبش میخ

 

 کردم قبول منم شیم خارج شهر از  شب شنبه پنج که گذاشتند قرار ها بچه 

 

  ها؟ بچه پرسید تردید وبا دوخت او به را متحیرش نگاه بهار 

 

  وگفت نوشید را اش قهوه از ای جرعه بردیا
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 ازدواجمو شرکت شیرینی ظاهرا کنیم شرکت حتما ما که داشتند اصرار وخیلی هستند فامیل های بچه-

 کردند جمعه روز ناهار رو

 

 بود شده  خشک برهوت یریکو مانند گلویش باز کند وجور جمع را خودش کرد سعی بهار 

 

 .. برو خودت نمیام من -

 

  گفت کالفه ایبرد

  کجاست؟ خانومم وبگم برم تنها من-

 

  نیست؟ احمقانه رفتنم تنها  نظرت به

 سوری ازدواج این های شرط که  نهیا اون از تر واحمقانه                                                                   

 !!!کنیم فراموش رو

 

  دید را بردیا گیج های چشم وچون بود گفته بلندی تقریبا صدای با بهار را جمله این 

 کشید فریاد تقریبا

 !!!کنیم دخالت دیگری های وامد رفت در نباید که بود این بر ما قرار که کنی فراموش نباید -

 نکن فراموش رو مون قرار  

  دوید اتقریب اتاقش سمت به سرعت با کوبید زمین را پاهایش که باری وچند جمله این گفتن از بعد  

 ه دز خشکش برجایش متحیر وبردیا کرد می ونگران عصبی را او سیامک با مجددش دیدار فکر حتی

 بود
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  کرد نمی درک را  بهار رفتن در کوره واز کالفگی این علت 

  بود شده دلتنگش وعجیب بود ندیده غذا سرمیز جز تقریبا را بهار شنبه پنج صبح تا

 اردو داشت دراغوش را پشمک حالیکه در مرتب همیشه مثل ظاهری با  بهار سرمیز شنبه پنج صبح

 ظرف در وبرایش گذاشت زمین را او گفت بخیری صبح م سال بردیا بادیدن شد اشپزخانه

 نذه واز تماشاکرد را خوردنش کرد می نازش ودرحالیکه گذاشت وجلویش ریخت شیر مخصوصش

 گذشت بردیا

 ندارد اهمیت همسرش برای هم گربه ان ی اندازه به حتی 

 

 بود دار خنده حماقتی گربه کی برای حسادتش اورد برلب تلخ پوزخندی فکر این از 

 

  نشست میز وسر  شست  را خود های دست  بهار 

 انداخت پایین را سرش وبرافروخته  کرد غافلگیر را او ی خیره ونگاه کرد بردیا به نگاهی نیم 

 

 تامل با را اش صبحانه داشت دوست او کنار در غذارا های میز وچقدر  بود شده تنگ او برای دلش 

 اب او حضور از خوشحال واو شود نمی بلند سرمیز از بردیا نشدنش تمام تا دانست ومی خورد می

 خورد می را اش صبحانه ارامش

 رفت نمی شرکت ایوبرد بود شنبه پنج امروز 

  باشد داشته حضورش از یشتریب سهم  بهار داشت اشکالی چه پس 

 

 ازدواجشان روز دومین ی خاطره اوری یاد وبا کرد شیرین را وچایی ریخت را خود لیوان دومین 

 بود نشسته بردیا با صبحانه سرمیز که ی روز دومین اورد برلب پهن لبخندی



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 274 

 

ه | 274 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 خود بحانهص اینکه گمان به وبردیا بریزد خود برای تا شد بلند شد تمام که شیرینش چای لیوان اولین 

 ردک خواست باز را واو نشست میز پشت متحیر  بهار وچون شد میز کردن جمع مشغول کرد تمام را

  است نخورده کامل را اش صبحانه هنوز او که

 

 حانهصب نتوانست ودیگر شد سرخ خجالت از  بهار که ماند باز ودهانش شد گرد بردیا های چشم چنان

 هیچ نگوید را شکر خدایا  بهار تا همیشه ان از وبعد بود خندیده او به بردیا روز ان وچقدر بخورد

  کرد نمی اقدامی

 دوست هم را هایش خنده ریز او زد لبخند خندید می وریز زد می هم را چاییش که او به دلتنگ بردیا

 داشت

 بود شده او اشتهای با خوردن محو همیشه مثل عالقه با 

 ؟ داشت وجود او از تر عاشق کسی وایا داشت دوست هم را او خوردن حتی 

 

 انخند های چشم به را نگاهش وبعد گفت را شکرت خدایا وارام کشید خود شکم برروی دستی بهار 

 دوخت بردیا

 

 بود کرده عادت غذاییش های وعده از بعد های چشم این به 

 گفت ارام 

 ؟؟ ریم می ساعتی چه -

 ردهک را هایش فکر روز چند این در انداخت پایین را سرش  بهار دوخت او به را پرسشگرش نگاه بردیا

 بود

 کند فرار سیامک از توانست می کی تا 
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 ایدب پس کند حذف را او توانست ونمی است بردیا عمه پسر سیامک که پذیرفت می باید حال هر به 

  کرد می برخورد شرایط با عادی

 

 وا ی طرفه یک ی وعالقه کرد نمی ترکش که داشت اگر نداشته او به ای عالقه سیامک که ان ضمن

 بود یافته پایان هم

 لیخی تا کرد می شرکت جمعی دسته گردش دران باید او بترسد او وجود از که نداشت دلیلی پس 

  کند ثابت خود به را چیزها

 امد خود به بردیا صدای با

 شد؟ چی پس نداشتی ومدن ا به ای عالقه  که تو  -

  شد بلند صبحانه زیسرم از بهار

  گفت  نشاند برلب حیمل یلبخند

  ماست بخاطر شترشیب یدورهم نیا حال هر به-

  شد خارج اشپزخانه واز راگفت نیا

 .بود ایبرد با یا نانوشته قرار یط صبحانه زیم یآور وجمع دنیچ

 

 بردیا به هم گاهی از وهر خانه رود به گاهی   شانشیپر ونگاه بود زده تکیه ختی در ی شاخه بهاربه

  شدیم دوخته

 

  کرد یم گرم را وقلبش بود بخش ارام حضورش چقدر 

 هک بود مانده  متحیر هم وخودش بود برایش امیدی کورسوی واین بود ندیده را سیامک زیاد االن تا 

 عاشق واو بود عشق واقعا ایا بود کرده فراموش را ساله چهار عشق ان ماه چند از کمتر در چگونه
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 رزیدل می بردیا ی خنده چال ویا نگاه هر برای که شدتی به قلبش که اورد نمی خاطر به بود سیامک

  باشد لرزیده هم سیامک برای

 هم فرانک خصوص به ها خیلی نگاه دید می اینکه واز شد نمی غافل بردیا از هم ای لحظه حتی نگاهش

   میشد اذیت بود همسرش ی خیره

  داشت دوست را دهنده ازار حسادت حس این وعجیب بود شده تحریک شدت به حسادتش حس

 داد تحویلش را گرمی ولبخند کرد بلند را سرش او نگاه سنگینی با بردیا

 

 تهناخواس  لب زیر ببرد لذت ان واز کند احساس خودش برروی را او دائم نگاه ینیسنگ توانست می 

 کرد زمزمه را یشعر

 دستم تو با گرمه که همین   ارومم هستی که همین

 هستم باتو هرجا که همین هستی بامن هرجا که همین

 

 ستشد وباساعت گرفت درخت از را اش وتکیه کرد غلیظی اخم  بهار ، بردیا به فرانک شدن نزدیک با

 شد سرگرم

 را اش حلقه بود کرده فراموش کرد  مهار را مانندش اه نفس اش حلقه از خالی انگشت دیدن با 

  کند دستش

 

 ی حلقه دیدن وبا است کرده دستش را اش حلقه او ببیند تا دوخت بردیا دست به را نگاهش سریع

 خانه به رسیدن محض به که داد قول خود به لب وزیر   داد زینت را هایش لب لبخندی او دست

 نکند خارج انگشتش از از را ان گاه هیچ ودیگر کند دستش را  حلقه اش

 

 یدکش پوفی بود چادر زدن مشغول او حضور به توجه بی وبردیا بود ایستاده بردیا کنار در فرانک
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 پشت به را وقلبش کرد زمین قفل را پاهایش نگاهی سنگینی برود ها ان سمت بخواهد که ان از قبل  

  شد قفل سیامک عسلی های چشم در نگاهش برگشت انداخت

 

 از بلق که بهاربود گلوی وباز اورد لب بر دار معنا  ولبخندی داد تحویلش چشمکی او دیدن با سیامک 

 شد وخشک داد نشان واکنش چیزی هر

 

 .بگیرد چشم جفت ان از را نگاهش توانست نمی 

 . بود کرده  خطر احساس وناخوداگاه بود کرده لرز 

 باو دهد حرکت را پاهایش توانست بهار ثانیه از کسری از کمتر ودر کرد حرکت او سمت به سیامک

  شود اویزان او واز برساند بردیا به را خود عجوالنه حرکتی

 

  وپرسید دوخت او ی پریده رنگ به را نگاهش متحیر بردیا

 

 !؟ خوبه حالت 

 دنلرز تا بود کرده کنترل را ان سخت که ییباصدا و داد قورت سختی به را دهانش اب اندک ان بهار

  گفت

 

  رفت فرو او اغوش در بیشتر وباز سردمه فقط بردیا خوبم-

 

 سیامک وخشمگین الود غضب نگاه دیدن وبا کند گرمش او بدن حرارت تا کشید می طول دقایقی 

  بود نخواهد بدنش کردن گرم به قادر هم بردیا بدن حرارت فهمید وفرانک



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 278 

 

ه | 278 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 کرد می ارام را ذهنش باید 

 

 ودب شده حلقه دورش مطمئن خیلی بردیا ومردانه محکم های دست نکند نگاه سیامک به کرد سعی 

 

 ...شنید گوشش کنار را ارامش ی زمزمه 

 

  باشه؟ شی گرم تا میشینینیم ان ودور کنم می ردیف رو شیات زود وخیلی زنم می رو چادر االن-

 

 برگردد داشت دوست بود او با اگر داد تکان را سرش ناچار بهار

 

 رداردب را وپتویی برود وسایل سمت به وخواست نشاند را واو برد درختی ی کنده سمت بهاررا بردیا 

 گفت عاجزانه و گرفت را دستش بهارمحکم که اندازد بی او روی تا

 

  نرو- 

 

 می لمس را اش گونه حالیکه ودر شد خم وسمتش زد  او ی ملتمسانه لحن به لبخندی محبت با بردیا

 زد لب کرد

 

  باشه؟ زنم می رو چادر من کنی گرم رو خودت وتاتو ارمیب پتو یه  کنارتم اینجا من -

 کشه نمی طول خیلی
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 گفت محکم یولحن مطمئن ی لبخند با بردیا و کرد رها را او دست ناچار به بهار 

 

 !! خوبَ دختر م نکرد فراموش امریکا رودر قولم  مواظبتم من -

 !!نترس پس

 

 به ار وپتو رفت بودند اورده خانه از که وسایلی سمت به بردیا نداشت ای چاره داد تکان را بهارسرش 

 صرارا با پسته ومشتی انداخت او دور را پتو حوصله با برد بهار سمت به تنقالت پالستیک همراه

 وگفت داد دستش

 

 برگشتم من یبش نایا سرگرم تو تا -

 

 نزد مشغول عجله وبا گرفت فاصله او از کالفه وبردیا کرد جمع را هایش ولب داد تکان را بهارسرش

 شد چادر

 

 ودب مساوی ها وپسر ها دختر تعداد وتقریبا بودند نفر هجده هفده حدود در کرد نگاه ها بچه بهاربه 

 ..  کردند برپامی را هایشان وچادر بودند پرداخته وشوخی خنده به باهم همه

 

 میراوردیگ تنها رو ماشما بهارخانوم عجب چه-

 

  بود مشهود صدایش لحن در وخشم حسادت 
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  شد می گرمش بردیا کنار در که مواقعی برعکس شد مچاله بیشتر خود ودر کرد اخمی

 

 .. میشد سردش گرفت می قرار کنارش در سیامک  هرزمان

 

 

 گفت اخم با بهار

 .. باشی داشته انتظار نباید این از بیشتر متاهل خانوم یک از -

 

  گفت نیشخند با سیامک

 

 .. طور چه متاهل اقای یک از-

 بود شده اویخته او بازوی از خنده با که دید بردیا درکنار را وفرانک کرد دنبال را او نگاه مسیر ر بها

 دست انصافا بود داده او به را یخ کوه لقب که وکسی نداد نشان چیزی عصبانیتش از ظاهرش

  داشت مریزاد

 

 گفت وباتمسخر زد پوزخندی

 

 !!!هستین آویزون وبرادر خواهر ظاهرا-

 

  خورد جا سیامک 
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 بود وخشک جواب حاضر قبل مثل هم هنوز

 

 شود نزدیک او به بود توانسته تا کشید طول وچقدر اشناییشون اوایل مانند درست 

 

  داشت خوبی ظاهر حفظ رکه بها برعکس 

  رفت می در کوره از زود او

 

 لرزید یم وصدایش بود شده برافروخته عصبانیت از صورتش شد  تر نزدیک او به قدمی عصبانیت با

 

 وانقدر بودی اویزونم سال چند که کردی فراموش چیه برداشتی دور  گردی می بهترون ما از با -

 !!! کنم روخاموش کارتم سیم شدم مجبور تا کردی وگریه دادی پیام

 

 شد تر بهارعمیق پوزخند 

 

 ..کند تکذیب را اش احمقانه حماقت این توانست ونمی بود احمق چقدر که اخ 

 

  وگفت شد تر جری او پوزخند دیدن با سیامک 

 بودی من برای تو بدم پرش که محاله بنشینه من بام بر که وکفتری بودی جلدم کفتر تو کن گوش-

 دز او به چشمکی لبخندی وبا نداره هم رفتن وقصد برگشته سیامک بود خواهی هم پس این واز
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 لبخند است بوده کارساز تهدیدش که وبفهمد ببیند را او های چشم در نشسته ترس توانست می حاال 

   زد لب حرارت با و اورد برلب ای مندانه پیروز

 

 می نهک می فرق چیز همه بار واین برگشتم تو نزد من اولت عشق سیامکم همون من خوشگله نترس-

 دونم

 

 !!!داری دوستم هنوز که

 واین بودی من راه به چشم تو شیپ چندوقت نیهم تا شدم متوجه شهره پیش ماه چند حرفای از 

 حس بردیا به شدن نزدیک با نکن وسعی بدم انیپا اتیتنگ دل به تا برگشتم ومن  گرفته پایان انتظار

 شه نمی من خشم مانع چیز هیچ بشه تحریک من حسادت اگر که کنی یک تحر رو من حسادت

 !!!!ره می تو خود های چشم در کسی هر از قبل ودودش

 ست دوستانه نصیحت کی این نیست تهدید این 

 بود شده خیره او به بکم صمم خود یجا در شده خشک بهار 

 یم یدتهد را او سیامک بود امده سرش بود ترسیده که چیزی از نبود هم ای کلمه گفتن به قادر حتی 

 !!!!بود بردیا ی عمه پسر بدشاو واقبال شانس از و کرد

 

 گرفت پیش در را جنگل راه ها شبگرد همانند باشد داشته تمرکزی اینکه بدون سیامک رفتن از بعد 

  رفت می تاریکی روبه داشت هوا که نبود متوجه حتی 

 نداشت لرزشش یرو یکنترل واو لرزید می بدنش تمام 
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 با نکن وسعی بدم پایان هات خوری دل به تا برگشتم ومن  میشد اکو دائم ذهنش در او صدای  

 یزچ هیچ بشه تحریک من حسادت اگر که کنی یک روتحر من حسادت حس بردیا به شدن نزدیک

 ره می تو خود های چشم در کسی هر از قبل ودودش نمیشه من خشم مانع

 !!!دوستانست نصیحت یک این نیست تهدید این 

 وظاهرا  شناخت می خوب را او نیست زدن بلوف اهل سیامک که دانست می کرد می چیکار باید حاال 

  بود داده تغییر کلی را او هم نبودش سال چند این

 گرفت گاز باشدت را هایش لب

 بدهد دست از را او خواست ونمی داشت دوست را فعلیش وزندگی  را بردیا او  

 

  دوخت چشم اطراف به وناگهان امد خودش به کرد که ای عطسه با 

 بود گیج باشد شده بیدار خواب از تازه انگار

 ترس همان باز بود شده تاریک هوا کی بدتر و بود شده دور جمع واز بود شده جنگل وارد کی او 

 جهمتو وحتی افتاد زمین روی بر زانو دو با نداشت را وزنش طاقت پاهایش بود امده سراغش لعنتی

 نشد پاهایش شدید درد

 کرد می احساس کشید جیغ هق هق با وبعد رانبیند اطراف تا گذاشت صورتش روی را دستش  

 برروی بیشتر را هایش دست کنند می ونگاهش اند شده خیره او به ها درخت پشت از چشم هزاران

  ایستاد قلبش ای لحظه برای  هایش شانه برروی چیزی برخورد با داد فشار هایش چشم

 لرزید می شدت وبه بود کرده فراموش را کشیدن نفس ترس از 

 شنید را بردیا صدای بکشد فریاد بخواهد انکه از قبل درست 

 گفت بود زده زانو او مقابل حالیکه در 

 هایش چشم جلوی از را او  ی شده مشت های دست کرد وسعی  نلرز بردیا منم نترس بهارعزیزم- 

 بردارد
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 سفیدی به که قرمزش های ولب بهار شده گشاد ترس از های چشم دیدن وبا شد موفق انجام سر 

 گفت کمرش نوازش نیدرح و کشید دراغوش را او سریع ترسید ای لحظه زد می

  

 تو انچن  اما ومدمیم پشتت سایه به سایه من بودم اولم از پیشتم من کن نگاه باش اروم عزیزم بهار-

 بزنم روبهم تنهاییت نخواستم ومنم نشدی من ی متوجه که بودی  غرق خودت

  دیند بهار از یالعمل عکس وچون

  برداشت اش نهیس از سراورا

 گفت اش دهیوترس سرگردان نگاه در رهیوخ راگرفت صورتش دوطرف

 

 باش روما عزیزم  نیستی وتنها هستی من بغل االن تو  منو کن نگاه باش اروم میکنم خواهش نلرز بهار  

 

 کرد زمزمه  وپربغض زده بهاروحشت 

  

 !!! ترسم می خیلی من-

 

 کرد زمزمه گوشش کنار بامحبت و کرد نوازش بود زده بیرون شال از که را او موهای بردیا 

 

 ندارم رو تو ی گریه دیدن تحمل من نریز اشک  کنارتم در من که وقتی تا بهارنه نترس -

 

 است شده داغ بدنش که کرد احساس بهار 
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 اندخت پایین را سرش وباشرم گرفت او از را هایش چشم 

 

  بهار ارام گفتن اخ صدای که کند بلند را او خواست کرد پاک را او اشک از خیس صورت محبت با بردیا 

 افتاد اش شده زخم ی زانو به ونگاهش شد خم سریع راشنید

 

 شد جمع اندکی چشمانش ی گوشه بود شده پاره کمی شلوارش 

 

 گفت او به کردن کمک حین در  نداشت را او کشیدن درد طاقت اصال 

 

 !!آخه بود کجا حواست خوب دختر -

 

  بود هیچ داشت سینه در که دردی مقابل در پاهایش درد ایستاد بردیا کمک با بهارا 

 کشید  بلند اهی ناخواسته

 

  بهاربرد  نگاه وغم کالفگی به پی میشد راحت خیلی دوخت او به را اش  موشکافانه نگاه بردیا  

 

 ایفوبی که کسی برای بود بعید او مثل طاقتی کم دختر واز نداد اهمیتی هم پایش درد به حتی او 

 ....اسمان شدن تاریک نزدیکای  که بود عجیب داشت تاریکی

 

 کرده صحبت باسیامک او که بود ودیده بهاربود مراقب چشمی چهار او که هرچند شود جنگل راهی

 شد دور  انجا از حواس بی خیلی وبعد
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 انجا وتا نمیامد خوشش چرانش چشم ی عمه پسر از اصال افتاد، ابروهایش بین ای گره سیامک اسم با 

 داشت می نگه دور را وبهار خود وبرادر خواهر ان از باید توانست می که

 مک خیلی او با را اش وفاصله گرفت محکم را او بازوی بهار امد خود به بازویش بهاربا دست تماس با 

 کرد

 داشت دوست هم را بهار فوبیای این حتی او 

 شد محو سیامک اوری یاد با بگیرد شکل هایش لب برروی خواست می که لبخندی 

 دیپرس وآرام بهاردوخت به را نگاهش 

 !!!شدی کالفه انقدر که میزدی حرف چی مورد در سیامک با -

  دوخت بود شده اسیرش عجیب ها روز این که مردی به را گیجش نگاه ای لحظه خورد جا  بهار  

 دور ار دستش باخت می را خود نباید  باشد کمین در که ای گربه مثل کرد می نگاهش منتظر بردیا

  گفت تفاوت یوب سرد یلیخ و کرد شل اندکی او بازوی

 بود شده وبدل رد وفرانک تو بین که حرفایی همون از-

  شد تمام که اش جمله

  دوخت بردیا به اخم با را نگاهش 

 زد لبخندی او استراژی این به بردیا 

 

 !!!!حسود خانوم نشد وبدل رد خاصی حرف وفرانک من بین -

 

  گفت کوتاه سردو یلیوخ گرفت او از را نگاهش اخم با بهار 

 هستند اویزون وبرادر خواهر که گفتم سیامک به من-
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 با بهار  درخت یرو ای پرنده پرواز وبا شکاند را جنگل شبانه سکوت که بود بردیا ی خنده وصدای 

  دیونال شد اویزان بردیا از ترس

 ترسم می من هیس -

  زد لب گوشش کنار پرحرارت و انداخت او کمر ر دو را دستش بردیا 

 

 !!!نترس یچیه از پس کوچولو دختر کنارتم من -

 

 جمع هب هنگامیکه برد می لذت قلبش ی کوبنده بلند صدای ازشنیدن وبردیا گرفت گر بدنش بهار 

  گرفت فاصله بردیا از ناخواسته بهار رسیدند

 

 بی بردیا صدازد را ها ان بلندی صدای با بردیا عموی کامبیزپسر بودند شده جمع اتش ر دو همه 

 مه دو وان شدند تر جمع اندکی همه رفتند جمع سمت وبه گرفت را او دست  بهار واکنش به توجه

 ردک می سعی  بهار نشستند بودند شده انداخته زمین وروی اتش دور که هایی پتو روی ها ان کنار

 ... او های تهدید از بود پر گوشش هنوزم نکند نگاه را بود نشسته سیامک که جایی

 

 گرفت اه ان وسمت ریخت چایی دوتا لبخند با بود دستش کنار چایی فالکس که جمع های دختر از یکی

 وگفت

 !!!کنه می گرمتون  میچسبه حسابی وچایی سرده هوا -

  بودند شادی جمع گرفت را جایی تشکر با وبردیا زد لبخندی  بهار 

 

  بود شده تنگ ها ان برای دلش افتاد امریکا در وبردیا خودش های دوست اکیپ یاد ناخواسته بهار

 !!!ننداخته رو خودش ی حلقه که عروسی تازه چه- دوخت او به را نگاهش فرانک صدای با
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 شد کشیده  بهار های انگشت سمت بردیا نگاه  

 گفت اخم با   بود  شده دوخته او بر  همه نگاه خورد جا ای لحظه  بهار 

 گفت نمایی دندان لبخند با سیامک کنم دستم  کردم فراموش صبح امروز -

 !!!! متاهلی که بفهمه کسی نداری دوست هم شاید -

 

 را تشدس بردیا بگوید چیزی بخواهد که ان از قبل دوخت سیامک به را خشمگینش نگاه ای لحظه  بهار

  گفت او دست بوسیدن حین ودر برد هایش لب سمت واورا  گرفت

 خوره نمی اون به افتاده وپا وپیش چیب های حرف واین نیست زنی همچین من بهار-

 توجهم شرم با وبهار گفتند چیزی خنده با وهرکدام کشیدند سوتی وپسرها دخترها او حرکت این با 

 شد فرانک نفرت از وپر سیامک خشمگین نگاه

 

 وگفت گرفت همسرش از را نگاهش لبخند با بردیا  

 ؟ بخوریم رو شام تر زود موافقید ها بچه -

 گفت نداشت آن یرو یکنترل که  عصبانیت با فرانک

 ... پسردایی کرده باز حسابی رو اشتهایت روی پیاده اینکه مثل -

  گفت او جواب در یوپرتمسخر امیز اغراق  ی خنده با بردیا

 ..  عمه دختر هم جور چه-

 .کنند اماده را شام بساط تا برخاستند سریع بودند غذا مسئول که نفری چند

 

 جدا هم ها وپسر چادر دوتا در ها دختر شد وقرار کردند خواب قصد همه که بود شب های نیمه

  بخوابند
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 دبخواب ها غریبه با نداشت دوست واو داشتند چادر خود ها ان کرد اخم پیشنهاد این از ناخواسته بهار

  بود بیزار جنگل ان در  هم خوابیدن تنها واز

 

 دوخت بردیا به را ملتمسش نگاه

 گفت وبالبخند زد او به نامحسوس چشمکی بردیا 

 

 نمی هم از جدا ما  دیکن رومعذور وخانومم من هست ها وداماد عروس تازه برای هم اثتثنایی البته -

 خوابیم

 

 بهار دل بر عجیب ساعت چند ان ودر بود شوخی پسر که وپرویز شد بلند همه ی خنده صدای 

  گفت بود نشسته

 

 !!!!بکشه نفسی  هم خانومت وبذار ما پیش بیا نمیشه شب هزار شب یک ذلیل زن ی پسره یآ  آی-

 وگفت گرفت سفت  را بردیا فکردست یوب  سریع بهار 

 معج بلند ی خنده صدای که گفت را جمله این سرعت با چنان بخوابم بردیا با دم می ترجیح من نه -

  شد سرخ خجالت از جمع وشوخی خنده وبا شکاند را جنگل ،سکوت

 

 جانهی وچقدر  نکرد سیامک ی خصمانه نگاه به بهارتوجهی وباز  داد فشار را او دست محبت با بردیا

 !!گرفت می گر بدنش هم فکرش با خوابیدن هم کنار چادر ودر جنگل در بردیا با بود انگیز

 

  شدند چادرخودشان وارد ها ان شد وبدل رد که هایی بخیر شب از بعد 
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  افتاد شمارش به نفسش بست داخل از را چادر زیب بردیا وچون کرد چادر به اجمالی نگاه بهار

  باشد ارام کرد سعی

 می ها نا بود خوب خیلی واین نبود پتو ودوتا متکا یک از بیشتر کرد ومتکا ها پتو به نگاهی سریع

 بود خواستار را همسرش بدن گرم حرارت عجیب واو بخوابند هم کنار توانستند

 

 نشاند بردیا های لب بر ولبخند کرد سرخ گونه اش شرمانه بی فکر از 

 

 گفت مرتعشی صدای وبا کرد راگم وپایش دست او لب لبخند دیدن با بهار 

 

 !!! اوردی کم وپتو متکا چرا خوابیم می جنگل در شب دونستی می که تو بخوابیم چجوری حاال -

 داد جواب بالفاصله  وبدجنسی شیطنت با بردیا

 

 رهاپس شیپ وخودمم زنم می صدا ومتکا پتو با رو ها دختر از دوتا یکی االن نشده چیزی که هم حاال -

  رم می

 

 چرخید نمایشی اش جمله اتمام از پس 

 وگفت راگرفت ودستش شد خم سریع بود نشده او کالم طنتیش ی متوجه که بهار 

 !!! بخواب من شیپ نرو -

 !! بود زده حرف گرفتن نفس بدون

 

 بود  روشن  بود گذاشته چادر ی گوشه که شارژی مهتابی با آنها ی نفره هشت چادر 
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 را امتک انداخت بود انداخته چادر کف که اندازی زیر روی را پتویی وبردیا کشید گوشه را رخود بها 

 دوخت چشم بهار به دست به وپتو گذاشت

 

 است شده قرمز مانندلبو صورتش که بزند حدس توانست می  بهار 

 بود داشته نگه را اش خنده سختی به وبردیا داد قورت صدا با را دهانش اب 

 برد می لذت اش دخترانه شرم وازاین داشت دوست را وحیا حجب با اما مغرور سرد دختر این او 

 

 خاموش را مهتابی برود وخواست  کشید رویش بر را دستش پتوی وبردیا خزید پتو روی سریع  بهار  

 وگفت گرفت را دستش سراسیمه بهار که کند

 میری؟ کجا 

 وگفت داد فشار را او دست محبت با بردیا

 کنم خاموش رو مهتابی خواستم کنارتم من نترس -

 تاریک خیلی چادر رفت کنارش مهتابی کردن خاموش از بعد وبردیا داد تکان را سرش شرم با بهار 

 می اسرم از ونه تاریکی از نه پس بود کنارش بردیا که بود راحت خیالش اما بود سرد وهوا بود شده

 شبراندام که لرزی شد مست او تن عطر از  وبهار کشید دراز  یکم فاصله با او کنار بردیا ترسید

 از کمتر بود دهنده ارامش حضورش وچقدر بود همسرش حضور هیجان از نبود سرما از بود افتاده

  کند پر را فاصله دیگری ان داشتند دوست کدام هر اما داشتند فاصله هم با وجب یک

 دش برداشته فاصله کرد بهار که پی در پی ی عطسه چند وبا گذشت منوال همین به طوالنی دقایق

 بروی فرش وموهای  نشست اش برسینه  بهار سر کشید اغوشش ودر راگرفت او دست وبردیا

 کند تر دیوانه بود که انی از را او تا شد پخش بردیا بدن

  گفت وارام کشید او روی بر خوب رو پتو بردیا 

 کنارتم من نترس چیزی واز بخواب اروم  شی مریض ندارم دوست-
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 رماس واحساس باشد محبوبش بغل میشد مگر بست ارامش با را هایش وچشم زد عمیقی لبخند بهار 

 کند وترس

 ..دست  

 

 چشم کرد می تزریق درقلبش را وارامش کرد می نوازش را موهایش گونه نوازش بردیا های دست 

 شد حلقه او شکم روی ناخواسته ودستش فشرد او ی سینه در رابیشتر سرش رابست هایش

 گرفت وگر کرد احساس سرش روس بردیارا دست شدن متوقف ای لحظه 

 

 کند عوض وخجالت شرم با نبود حاضر را وگرما ارامش این اما 

 عدب وکمی کرد  احساس بیشتری حرارت با واینبار موهایش روی را بردیا نوازشگر های دست دوباره 

 رفت فرو عمیقی خواب به وتهدیدهایش سیامک به فکر بدون

......... 

 هر واو دبو گرفته تماس او با بار ده از بیشتر بود شهره ومنتظر زد می قدم سالن در صبرانه بی  بهار

 شهره فتر استقبالش به حیاط وتا گشود را در سریع زنگ صدای با است خانه نزدیک بود گفته دفعه

 گفت خنده با دوستش دیدن وبا کرد پارک را ماشین

 !!! زدی زنگ انقدر منو کشتی صبح از داری دوستم انقدر دونستم نمی -

 

  ندک کمک او به توانست ومی دانست می را چیز همه شهره کرد بغل را او  یا کلمه گفتن بدون بهار 

 پریده شدت به  صورتش رنگ دراورد اغوشش از را او نگران بود کرده تعجب او سکوت از که شهره

 دیپرس نگرانی با بود

 ؟ افتاده اتفاقی 
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 خوبه؟ حالت 

  زد لب یسخت به کشیدش می خانه سمت به حالیکه ودر گرفت را دستش  بهار 

 خوبم من-

  وگفت کند تنش از را مانتو لبخند با شهره 

 دوخت صمیمیش دوست به را اش اشفته نگاه بهار بود شلوغ ها خیابان چقدر دختر وای-

 بود نشده ج خار خانه از ازروز  ساعت وان تنها بود وقت خیلی  

 گفت خنده با و رفت اشپزخانه سمت به شهره 

 بده خنک نوشیدنی یه عطشم بود بهتر پذیراییت اومدم که قبل سریع- 

 

  نشاند برلب محو لبخندی بهار 

  وگفت رفت اشپزخانه به او دنبال

 مین که را هویجی اب پارچ یخچال واز  بگیر ایراد من پذیرایی از بعد برسی راه گرد از بگذار خوب-

 دراورد را بود گرفته قبل ساعت

 گفت باخنده و کشید سوتی هویج واب سنتی بستنی بادیدن شهره 

  هستم کدبانوم دوست عاشق -

   اوداد دست وبه کرد یبستن پراز را وآن ختیر بزرگ یوانیل داخل را جیهو اب باخنده بهار

 وسرکشید زد بهم را ان مقداری عجول خیلی شهره

 پر ار لیوانش وباز خندید  شد خنک جیگرم چسبید چقدر اخیش ی جمله وبا نوشید ای جرعه ارام خود 

  رفتند سالن به وهردو کرد

  وگفت نشست مبل برروی شهره

 ندیدما را تو شوهر این هنوز من خبر چه خان بردیا از خوب-
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 نهانپ شهره دید از که بست نقش هایش لب بر ولبخندی درخشید چشمش بردیا اسم شنیدن بهاربا 

 وگفت گرفت را بهار دست هیجان با نماند

 وبعد نببج میده معنی چه انداختن گل لپ این ببینم بگو باش زود بهاریه کامال  هوا اینکه مثل  اوه اوه-

  دیپرس طنتیوباش گذاشت دهانش روی را ودستش کشید هینی

 ..هان شدی عروس نکنه- 

  نوردید در را ا بهار بدن نگاهش زود 

 

  گفت خجالت وبا شد بهارسرخ

 !!زدی می حرف پروا بی هم اول از تو شرم بی ی دختره ای-

 !!برسه شوهرت داد به خدا 

  گفت خنده با شهره  

 بخواد دلش خیلیم-

 نشست بهار نزدیک  کنجکاوی با  

  وگفت گرفت دست به را او دست 

 . چطوره اوضاع ببینم کن تعریف-

 گفت وباصداقت تامل یوب داد رافشار او دست باهیجان  بهار

 ارومم هایتن بی کنارمه که وقتی و میشم دلتنگش میشه دور ازم وقتی شدم عاشقش شدیدا کنم فکر- 

  وگفت زد رابغل دوستش  خوشحالی با شهره 

 شدم خوشحال چقدر دونی نمی دختر عالیه جان ای-

 گفت اندوه وبا امد بیرون او بغل از  اشفته  یلبخند با بهار 

 نیستم مطمئن اون حس از  اما- 
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 باشه طرفه یک حسم  باز ترسم می 

 گفت لبخند با شهره  

 یکبار یوحت کنه روتحمل تو مثل یکی تونه نمی ماه چند هیچکس وگرنه داره دوستت که مطمئنم من -

 نزنه حرفی هم جدایی از

 

 وگفت زد لبخندی بست نقش اش بسته یها پلک جلوی بردیا وتصویر بست را چشمانش بهار 

 !!دارم حسی همچین منم -

 شد جایگزینش سیامک ی وچهره شد دود بردیا تصویر ناگهان 

 رسیدپ نگرانی با شهره گشت سرازیر هایش چشم از مهابا بی واشک کرد باز را هایش چشم وحشت با 

 

 کنی می گریه چرا شده چی خوبی بهارتو- 

 

  گفت  یسخت به  بهار 

 ... سیامک

 

 گفت تندی لحن با کردو اخم شهره

 

 نیار روهم اسمش دیگر حتی کن فراموش رو شیطان ی پسره اون -

 

 وگفت داد فشار را او دست غمگین بهار 
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 کنی می فکر تو که هیاون از تر پیچیده موضوع شهره- 

 !!!کنم تعریف برات تا باش اروم 

 

  ردک تعریف او برای را چیز همه گریه با وبهار شد خیره دوستش به ومنتظر داد تکان را سرش شهره 

 کشید وفریاد شد بلند خود جای از خشم با خورد می را شهره خون خون

 

  کرده تهدید رو تو شرف بی ی پسره کرده غلط -

 !!!بریزه روبهم تو زندگی اومده حاال کرده رو وحالش عشق سال چند رفته

 

 !!! کنم لهش ماشین با انکه از قبل  کنم می شکایت ازش قسم بخدا بهار 

 

 فتوگ دوخت او  به را مفلوکش نگاه بود اشنا دوستش ی ومردانه عصبی های واکنش این با که بهار 

 

 !!!کنی می صحبت شکایت کدوم از -

 

 بردیاست ی عمه پسر ن او 

 بشه ابروریزی شوهرم فامیل کل تو خواهی می  

 

 ... که بفهمه بردیا اگه 

  کرد سکوت
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 افتاد لرزه به هم تنش چیزی همچین تصور با حتی

 

 وگفت نشست او کنار سریع دوستش حالت این دیدن با شهره 

 

 او با وحسرت بریزه اشک اش عمه پسر برای سال چهار همسرش نداره دوست مردی هیچ مسلما  

 !!بخوره رو ن بود

 وگفت مالید دست با را پیشانیش  

 اون از وبعد نداشتم ارامش ای لحظه دیدم رو سیامک که ای لحظه از زنه می شور خیلی دلم من -

 ....تهدید

 

 شدند هول  ای لحظه هردو در، کلید چرخیدن صدای با 

 بین زتی نگاه برای اما کند پاک را هایش چشم اشک تا برد هایش چشم سمت را دستش زود خیلی بهار 

 گفت دستپاچگی با بود فایده بی  بردیا

 برگشتی؟ زود چه سالم -

 رد حالیکه در وشهره گفت گویی امد خوش وسالم رفت جلو وارام موقر خیلی شهره دیدن با بردیا  

  داد را جوابش لبخند با کرد می تحسین را او دل

 

 گفت آرام بهار جواب در  ایبرد

 نداشتم شرکت در خاصی کار امروز -

 گفت مودبانه وبردیا داد تکان را سرش بهار 

 بنشینید کنم می خواهش -
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 شما تا برم اتاقم به من بدین اجازه واگر شدم نمی مزاحمتون داری مهمون دونستم می اگر عزیزم 

 باشین راحت

 

  گفت لبخند با شهره 

 هم شما یدبفرمای بودیم هم دیدارتون مشتاق  بهار های تعریف به توجه با بلکه نیستین مزاحم تنها نه-

  بنشینید

 

  نشست وارام زد محو ی لبخند بردیا

 بود گیج همسرش گریه از هم هنوز

  کند سوال را اشکش دلیل او از توانست نمی ولی 

 

 گفت  لبخند با شهره

 کشور از خارج ازدواجتان جشن برای ومتاسفانه هستم بهار وقدیمی ساله چند دوست شهره من -

  باشم درکنارش دوستم روز  نیبهتر تو ونتونستم بودم

 

  کرد خوشبختی  اظهار او با اشنایی از مودبانه بردیا

 

  پرسید را او حال وارام دوخت ش همسر ی پریده رنگ ی چهره به را نگرانش نگاه سپس

  گفت آرام و زد لبخندی   بهار

 خوبه حالم-
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 دهش ها ان بین عشق ی متوجه خوشحالی وبا بود گرفته نظر زیر کامال را دو ان رفتار شب ان شهره  

 بود

 

 ریعافلگ  بهار به را وپنهانش یواشکی نگاه بارها بود یافته شخصیت با و مهربان برازنده بسیار را بردیا او 

 نهاوت بود خوشحال بابت این واز بود گرفته نظر زیر را او ومحبت نگرانی با چطوری که بود کرده

 لیفامی نسبت  که دانست می بود داده بهار به که دلداری وجود با بود شده سیامک هم او نگرانی

 تراح که نبود چیزی آن و کند می سخت را کار است سابقش ومعشوق همسرش بین که نزدیکی

 گذشت ان از بتوان

 

 همسرش مهمان به که بود کرده را خود سعی وتمام داد سفارش بیرون از را شام بردیا شب ان 

 بگذرد خوش

 

 عزیز خیلی همسرش برای است بوده ها ان مهمان شب ان که دختری بفهمد که نبود سخت چندان 

 است

 

....... 

 به رفت گوشی سمت به لبخند با درامد صدا به خانه تلفن که بود شده فارغ غذا پختن از تازه بهار

 گرفت می تماس شوهرش پدر یا بردیا روز وقت دراین اکثرا انداخت نگاهی اش مچی  ساعت

 گفت داشت سراغ درخود که لوندی تمام وبا کرد تازه وگلویی کرد ای سرفه

   جانم -
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 تباهاش افتاد دستش از گوشی  شنید را سیامک صدای وچون شد برقرار سکوت خط سوی ان ای لحظه

 بود گفته که بود سیامک صدای بود نکرده

  من عشق سالم 

  نداشت را وزنش تحمل طاقت پاهایش و لرزید می بدنش تمام

   دش خیره زمین برروی افتاده تلفن وبه زد تکیه پشتش ستون وبه نشست سرامیک برروی  

 

 بود گرفته تماس وچرا بود اورده کجا از را ها ان ی خانه ی شماره سیامک 

 

  کند می فراموش واو است خالی تو سیامک تهدیدهای که بود داده دلداری خود به او چقدر 

 

 های گفتن الو صدای  بود نشسته زمین برروی حالت همان در واو بود گذشته چقدر دانست نمی

 ودب گرفته گردنش رگ بردارد را گوشی نبود قادر ولی میشنید خط سوی ان از را سیامک ضعیف

  کشید گردنش بروی و برد موهایش پشت را هایش دست کرد می ودرد

 

  بست را هایش چشم رمق بی و داد تکیه ستون به را سرش

 

 نبود هم کردن فکر به قادر حتی

 

  نمیشد جدا ذهنش از ای لحظه بردیا لبخند وتصویر بود مغشوش شدت به ذهنش 

 

 نداشت حرکت توانایی وباز بود شده بلند غذایش سوختگی بوی
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  بود رسیده هم سالن به دود کرد می کاری باید 

 سمت هب سالنه وسالنه شد بلند سختی به خود جای از زمین کمک وبا داد تکیه زمین به را هایش دست

 کرد حرکت اشپزخانه

 کرد باز را اشپزخانه های وپنجره کرد خاموش را غذا زیر افتاد سرفه به بود گرفته را جا همه دود 

  بود گذاشته بار را ان عشقی چه وبا بود سوخته کامل غذایش

 

 داد فشار را گلویش بغض

 بریزد اشک توانست نمی که بود عجیب اما 

 بود بردیا امدن نزدیک 

 کرد می درد گردنش چقدر 

 

  داد فشار را وان کشید گردنش بر دستی باز 

  شد خارج اشپزخانه از حال بی 

 انداخت تخت برروی را وخود رفت اتاقش سمت به نداشت را اشپزخانه کردن تمیز حوصله

 

 هم سر پشت  بار چندین را وان شه می درست چیز همه کرد زمزمه لب وزیر رابست هایش چشم 

  کرد تکرار

 

  کرد می ر تکرا وار هیستریک را جمله همان لب زیر همچنان واو بود شده تاریک هوا

 دوخت در به را نگاهش گیج خورد در به که ضرباتی با
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   شد اتاق وارد بردیا 

  پوشاند دست با  عیسر را هایش چشم نور هجوم با بهار کرد روشن را برق واو بود تاریک اتاق

 

 ..  رفت او سمت به نگرانی با بردیا

 

 باز را هایش چشم کرد عادت نور به هایش چشم وقتی بهار پرسید را او وحال نشست او تخت کنار

 د.کر

 

  وگفت زد محو لبخندی باشد ارام کرد سعی 

  شدم وبهتر خوردم قرص داشتم سردرد کمی فقط خوبم من-

 

  گفت محبت با بردیا

 !!!کنی می مقاومت ببرمت دکتر خواهم یم که هروقت -

 !!! یبش معاینه تا بیارم خونه رو واون کنم صحبت پدرم خانوادگی پزشک با باید کنم فکر 

 

  کشید عمیقی ونفس دوخت ارامش منبع ان به را نگاهش بهار

  کند نگران را او نیا از شتریب نداشت دوست

  داشت رادوست نگاهش کنج در نشسته ینگران نیا که هرچند

  وگفت زد یلبخند

 

 خوبم من-
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 !!!تحمل کم درد به ونسبت کرده لوسم حدودی تا که بودنمه یکدونه یک مشکلم تنها 

 

 شد  تر پررنگ لبخندش وناخواسته شنید را بردیا خنده صدای 

 پایین را سرش شرم با که بود بهار وباز  کردند نگاه را همدیگر ای دقیقه چند سکوت در هردو 

 انداخت

 

 ریخت پایین هوری وقلبش پرید بهار  رخسار از رنگ تلفن بلند  صدای یناگهان دنیچیپ  با 

  

 کرد تعجب او صورت حالت از وبردیا دوخت بردیا به را اش شده گشاد های چشم

  گفت دستپاچه و شد بلند تخت از حرکت یک با  بهار که برود سالن سمت به خواست 

 

  دوید تقریبا سالن سمت وبه  عبورکرد بردیا کنار از شتاب وبا منه دوست حتما-

 

 گفت یمرتعش یباصدا و برداشت را گوشی لرزید می بدنش کل حالیکه در استرس با

  نشست گوشش در یگوش پشت از را مادرش صدای وچون بفرمایید -

 

 کرد مهار ترس با را اش شده حبس نفس 

  دیکوب یم اش نهیدرس شدت به قلبش

  بود نشسته عرق به وجودش وکل

 

 نبود ها استرس گونه این اوزن -



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 304 

 

ه | 304 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

  کند صحبت عادی مادرش با کرد وسعی کرد مشت را لرزانش های دست 

 

  تهسوخ ی قابلمه کرد تعجب اشپزخانه وضیت وبادیدن رفت اشپزخانه وبه اوگذشت کنار از بردیا

 .....نگاهی را شده

 

 . رابست وان رفت پنجره سمت وبه کرد ینگاه رو شده سوخته ی قابلمه

  کرد یم تماشا واورا بود کرده قطع را تلفن بهار

 دیوپرس براوزد یلبخند محبت با او دار وتب قرمز نگاه ینیسنگ حس با ایبرد

 !کنه؟ یم درد یلیخ سرت-

 فرستاد نییپا خشکش یگلو از یسخت به را دهانش در شده جمع آب بهار

 دکر اشاره گردنش به و کرد جمع را شیها لب کرد یم ینیسنگ شیگلو در همچنان که یبغض با

 وگفت

 !!کنه یم درد شتریب گردنم-

 

 وگفت رفت او سمت به ایبرد

 

  بشه نرم هاش عضله  بدم ماساژ روغن با یخوا یم یدیخواب بد شبید دیشا-

 

 !بشه؟ آروم دردش دیشا
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 گفت خجالت وبا گرفت گاز را لبش ی گوشه نیشرمگ بهار

 

 !!!کنم یم یگشنگ احساس از شتریب االن-

 

 گفت یا بامزه لحن با و دیبرچ را شیلبها

 

 میندار خوردن واسه یزیوچ سوخت هم شامم-

 

 دیخند او ی بامزه لحن به ایبرد

  

 وگفت دیکش محکم اورا  یگوشت ی وگونه برد جلو را دستش

 

 میغذابخور رونیب میشوبر حاضر زود برو-

  دیاراشنیبرد ی خنده یصدا آن بند وپشت گفت یوآخ دیکش عقب را سرش بهار

  شود آماده تا رفت اتاقش سمت به عیوسر رفت به یا غره چشم

 اتاق از ادکلن زدن از بعد شد آماده کند شیآرا نکهیا وبدون زد ومسواک بست ازباال را شیموها

  زد یلبخند بود شده اماده که ایبرد دنید وبا شد خارج

  بود زده یمشک پیت که او برعکس ایبرد

 شدیم دهید اش مردانه یها عضله یراحت به ان ریز از که داشت برتن یدیسف لباس

 وگفت اوزد به یلبخند ایبرد

 !! شهیم آماده زود پسر کی مثل که یهست ییدخترها معدود جزو -
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  دیپرس او جواب در اخم با بهار

 

 !!!یشناختیم یادیز یدخترا هم تو والبد-

 

  گفت صددقانه و گرفت باال را دستش باخنده ایبرد

 

 داشتم عالقه کار نیا به ونه داشتم رو وقتش نه-

  شناختم رو خودم یوقت از 

 

 داشتم یم نگه درقبالت دیبا که یتعهد واز خواند گوشم در تو ییبایوز تو از پدرم

 یآشناشد باهاشون که گذروندم یم بادوستام هم رو وقتم شتریب

 

 داد فشار را بهار یگلو  و شد یقو ی پنجه  به لیتبد بغض

 

 کرده چه او قبالش در و  بود مانده وفادار  او به  بود دهیند اورا که نیا وجود با اول همان از ایبرد

  بود

 

  بود اش یسالگ ۱۸ درسن بود کرد صحبت ایبرد اودرمورد با پدرش که بار نیاول

 تک  که بود گفته او رتیح کمال در وپدرش بود امده شیبرا خاستگار نیاول که یزمان درست

 .دارد کرده نشان ها آب یسو آن در دخترش
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 یم تشکر اش کرده نشان از دل در شهیوهم بود گذشته پدر ی جمله کنار از تیاهم یب روز آن بهار

 راه هم ها آن اکثر یوحت بشنوند رد جواب شیخاستگارها تمام یبحث چیه بدون شدیم باعث که کرد

 . کردند ینم دایپ خانه به

 

 به یراض را اش خانواده سماجت با آمد وجلو کرد اقدام یخاستگار یبرا امکیس اگر داشت اوقصد

 ... کند ازدواج

  کرد زمزمه لب ریوز دیکش یآه ناخواسته

 ... کرد یم اعتماد شتریب پدرش انتخاب به کاش یوا بود شناخته را ایبرد زودتر یلیخ کاش

 آمد خود به ایبرد سرحال یباصدا

 !لک تو یرفت چرا دختر-

  گم یم راس کن باور

 !!یکن سوال پدرمم از یتون یم

 

 میبخور یزیچ نخورده بزرگه کهیکوچ روده یگشنگ فرط از تا میبر زود ایب حاال

 .. رفتند نگیپارک سمت به وهردو نشاند لب یرو لبخند هیشب یزیچ بهار

 

  رفت یم یخنک به رو هوا

 

 .... دیام هم وآن اسم کی اور ادی یعنی وشمال. کرد را شمال یهوا دلش بود باران دلتنگ بهار وچقدر

  نداشت خبر شیکودک دوران دوست تنها از بود وقت یلیخ
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 واز گرفت یم تماس او با وقت اسرع در دیبا بود امدهین ومادرش پدر با هم یعروس یبرا یحت

 شدیم خبر با حالش

  گذاشت احترام همسرش سکوت وبه کرده روشن را نیماش پخش ایبرد

  بود شناخته یحدود تا اورا کوتاه مدت نیا در

  است زاریب یشلوغ واز ستین صحبت اهل ادیز دانست یم

 

  بشناسد کامل را او تا برد یم زمان دانست یوم داشت یا دهیچیپ حال نیودرع ساده تیشخص بهار

 .... برد یم لذت بهار ی هرروزه کشف از واو

 

 رفتند رستوران سمت به وهردو داشت نگه را نیماش یکیش رستوران کنار

  گذشت ذهنش از ایوبرد

 

 اش هامروز کشف واز است دهینشن  را ستین یطیمحنیهمچ مناسب پمیت که را یا شهیکل ی جمله آن

 نشاند برلب یلبخند

 گفت مزاح به ختهیام یلحن با خدا گفتن شکر از پس ایبرد وسرانجان خوردند سکوت رادر غذا

 کنم یم اغراق دارم یکن فکر دیشا بهار-

 کردم عادت تو یخونگ یغذاها به اما

 

 ... ابدیب اورادر ی جمله صداقت دیتاشا اودوخت رابه براقش اونگاه ی جمله نیاخر از زده جانیه بهار

 

  است یصادق آدم ایبرد که بود شده متوجه نیدرا که هرچند
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 وگفت آورد برلب یلبخند

 دارم دوست رو یآشپز-

 

 !!!دارد رادوست پختن غذا او یبرا دایجد ونگفت 

  کند نام ثبت یآشپز رادرکالس اسمش شد آزاد فکرش که فرصت نیاول در داشت قصد

  امدند رونیب که رستوران از

 انداخت ینگاه خود ساعت به بهار

 برگردند خانه به یزود نیا به نداشت دوست واو بود شب ۱۱ تازه

 دوخت پرستاره اسمان به را ونگاهش کرد رابلند سرش

 

 شیابر داشت ایبرد درکنار که را  یوآرامش یخوشبخت نیا که کرد نجوا ودردل دیکش یقیعم نفس

 کند حفظ

 کند تجسم توانست ینم هم را ایبرد بدون یزندگ یا لحظه یاوحت

 دیوپرس دوخت آسمان رابه اونگاهش مانند هم ایبرد

 میبزن قدم یخوا یم-

 وگفت زد یلبخند  اودوخت وبه گرفت اسمان از را نگاهش بهار

 رو من هرشب اومد که زییپا یبد قول بهم دیز،وباییپا فصل در بخصوص دارم رودوست زدن قدم-

 !!یببر رونیب یرو ادهیپ واسه

 دوخت چشم شیبایز بت به عالقه وبا زد یلبخند ایبرد

 یم اش شبانه ییایرو  یها زدن قدم یبرا اورا یهمراه کردو ینم فکر او از ییجدا به بهار پس

 .... خواست
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...... 

  بود ایبرد امدن یکاینزد

  انداخت ینگاه بود گذاشته بار که ییپلو زرشک به تمندانهیرضا یبالبخند بهار

  بود اماده ییایرو ی دونفره شام کی یبرا یچ همه

  کرد یبدن وحمام رفت باال اتاقش سمت به عیسر

  ببندد یاسب دم باال واز کند لخت را شیموها بود توانسته یسخت به ظهر از

  دیپوش یمشک باساپورت را بنفشش کیتون عیسر

  شد شیارا ومشغول

  دیایب ایبرد چشم به شهیهم از تر متفاوت امروز داشت دوست

 شد خارج اتاق از گرفت که یادکلن دوش از وبعد زد نهیا از خود به یلبخند

  زد یولبخند انداخت ومرتب زیتم ی خانه به گذرا ینگاه

  شدیم مادر خانه آن در و بود ایوبرد او به متعلق خانه نیا

 

 رفت غنج بچه باتصور دلش

 گرفت گاز را لبش ی گوشه جانیه با

  رفت یم ضعف باشد ایبرد پدرش که یا بچه یبرا االن از  دلش

  دیکش صافش شکم یرو یدست

 

  رساند یم شانیآرزو به زود یلیخ هارا بزرگ وپدر کرد یم صحبت ایبرد با امشب دیبا دیشا
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 کرد تعجب در زنگ یباصدا

  باشد تنها ایبرد با خواست یم اودلش وامشب نبودند یکس منتظر

 .شد زده شوک امکیس دنید وبا رفت  فونیآ سمت به

 

  ماند باز رتیوح ترس فرط از ودهانش شد زده شوک امکیس دنیوباد رفت فونیآ سمت به

 و بود افتاده لرزش به بدنش تمام  

  لرزد یم شیپاها ریز نیزم کرد یم احساس

 بخندیل با که بود سیامک خود دید نمی اشتباه نه کرد وبسته باز بار چندین زده بهت را هایش چشم 

 بود زده زل او به ومستقیم شریرانه

  گفت یاخ  

  بود گرفته درد زگردن با 

 داد فشار محکم را وان رفت گردنش سمت  دستش

 کشید تیر او گردن وباز شد بلند زنگ صدای مجدادا 

 .بود بردیا امدن نزدیک کرد می کاری باید کرد نمی کار فکرش 

 رسید می خانه به  او دیگر ساعت نیم از کمتر 

 رابست هایش چشم 

 کرد می فکری باید 

 ردک می گریه  وسرنوشتش اقبال به زار وزار کرد می قفل را در کرد می فرار اتاقش به باید شاید 

 میاورد در کاسه از را او های چشم هایش ناخن وبا کرد می باز را در باید هم وشاید

 

 گرفت را تصمیمش لحظه یک ودر کشید بیرون هایش شاید دنیای از را او ایفون مجدد صدای 
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 .کرد می تحریک بیشتر را او جسارت ترسید می او مقابل در بیشتر که هرچقدر 

 

 رس راهم وشالی کرد عوض بلندی تونیک با را لباسش رفت اتاقش سمت به سریع کردو باز را در 

 کم بدنش ارتعاش از و کند صاف را اش خمیده قامت کرد وسعی کرد کم اتشینش لب رژ از کرد

 .کند

 

 سخت شرایطی همچین در بهاربودن  وچقدر کرد می حفظ را وجدیش سرد ظاهر وباید بود بهار او 

 .بود

 

  برگردد خانه به زودتر وبگوید بگیرد تماس بردیا با تا برداشت را گوشی 

  شد خارج اتاقش واز انداخت تخت روی را وگوشی شد پشیمان اما

 

 گرفت می اوج هم قلبش تپش زنگ صدای هر وبا میشنید را  خانه در  زنگ صدای

 

 ردک باز درا...اا بسم وبا کشید پیشانیش روی دستی کالفه است کرده یخ بدنش کرد می احساس 

 .است ایستاده مقابلش گلی دسته با که دید را اش ساله چند وحماقت

 

 . کرد غلیظی اخم وناخواسته خورد گره هم در ابروهایش 

 

 . کند تعارف او وبه بکشد کنار در چهارچوب از نداشت دوست اصال
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 سیامک صدای با کند کم او زندگی از را شرش که بخواهد مودبانه او از توانست می شاید هرچند

 ..دوخت او به را نگاهش

 

 ودب گفته امیزی وریشخند کشیده لحن با را دایی عروس  تو؟ امیب کنی نمی تعارف  دایی عروس-

 

 تتوانس نمی هم هنوز نکند برخورد او با بدنش که بود مواظب کشید کنار  اطیاحت با را خود بهار 

 وگفت کشید سوتی سیامک بود شخصیتی همچین عاشق مدتی چطور که کند درک

 

 .. عزیزم داری ومدرنی زیبا ی خانه عجب به به -

 

 خورد گره هم در بیشتر شیوابروها شد چندشش او سط تو شدنش خطاب عزیزم از بهار

 

 وگفت گرفت قرار او مقابل سیامک 

  گرفتی؟ سکوت روزه یا خورده موش رو زبونت- 

 

  دیپرس یسخت به نلرزد بود مواظب شدت به که صدایی با بهار

 اومدی؟  من ی خونه به چرا-

 

  وگفت سرداد بلندی ی خنده سیامک
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 واز بیام تونم می بخواد دلم وقت هر ومن هست منم پسردایی ی خونه اینجا کردی فراموش نکنه-

 ببرم لذت داییم عروس معاشرت

 

 !!! ببینه خانه از بیرون رو من بخواد خودش او اینکه مگر 

 

 میشکست خود در داشت کم کم وبهار بود سخت پروا بی موجود این مقابل در بودن مقاوم

 

  داشت عجیبی ی دلهره 

 گفت جانبی به حق لحن با سیامک

 

  دی؟ نمی رو هام تفلن جواب چرا -

 

 به حضوری که کنی می ومجبورم دی نمی جواب که روهم وخونه ی کرد خاموش که رو خطت

 !!! برسم خدمت

 

 وگفت کرد وپایین باال بهار بدن در بار چند را ونگاهش کشید سوتی سپس

 !!! بود شده تنگ زیبام عروسک برای دلم ببینمت نمیومد بدمم چند هر -

 

 زودتر را بردیا که خواست خدا از دل ودر کرد جمع را خود بود شده چندشش او نگاه از که بهار 

 برساند

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 315 

 

ه | 315 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 گفت باشد خونسرد کرد می سعی حالیکه ودر کرد جمع را شهامتش  تمام

 

 یدون می کسی هر از بهتر وخودت بودیم دوست هم با قبل سال چندین وتو من سیامک کن گوش -

 ک تر منو خبر وبی ناگهانی خیلی تو هم وبعد نرفت عادی دوست تا دو از فراتر  مونم رابطه که

  کرده رقف خیلی االن شرایط که کنی درک وباید برگشتی وحاال نبودی چهارسال تقریبا ورفتی کردی

 !!!!شدم داییت عروس خودت قول وبه کردم ازدواج ومن

 

 راما بود کرده سعی کنی فراموش رو چیز وهمه هستی من شوهر ی عمه پسر که بپذیری باید هم تو 

 کرد نزدیک او به را خود قدمی در خشم با سیامک  باطل خیال زهی اما کند قانع را واو باشد

 داد فشار واندکی گرفت دردست را ودستش

 

 سیامک ی مردانه وقدرت کجا او زور اما بکشد بیرون او دست از را دستش کرد سعی وحشت با بهار 

 کجا؟

 

 گفت لرزانی وصدای ناراحتی با 

 

 .. کن ول رو دستم -

 

 وگفت پیچوند رو دستش تر محکم سیامک

 

 !!!!کن گوش خوب بهار 
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 !!!کردی نمی صحبت من پیچوندن از راحت انقدر بودی شناخته اگر که نشناختی  رو من هنوز تو 

 

 عاشقم وتو بودیم هم با دوسال ولی بود خودم ازحماقت هم ان که نداشتیم ای رابطه باهم درسته 

 دارم هنوز رو هات پیامک وحتی عاشقانه های نامه تو از کلی من بودی

 بگذریم وفیلم عکس از حاال 

 

 وت از من که نکن تصور گز وهر برگرد خودم شیوپ شو جدا بردیا واز نیار باال رو من روی اون پس 

 !! میدم بردیا روبه وتو گذرم می راحت

 

 شد خواهی من برای هم اخر ودر بودی من برای اول تو

 

 پرید شدت به  بهار رنگ امد حیاط از بردیا ماشین صدای 

 

  وگفت زد پوزخندی سیامک 

 

 شی طرد بهرامی خاندان از ابروریزی با که نکن وکاری باش عاقل ترسیدن برای زوده حاال-

 

  برداشت میوه خود وبرای انداخت مبل برروی را وخود کرد رها را واو  گفت را نیا

 

 کرد نمی ترک را لبش ای لحظه اش شریرانه لبخند
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 .کشید داغش صورت سمت دستی بهار 

 

 لرزید می بدنش کل  

 هیچ بود ترسیده سیامک از او 

 بود ندیده را سیامک وحشتناک ی چهره این وقت 

 ....غافل دل اما کند رو بهار برای کرد می سعی همیشه شهره که ای چهره همان 

 باشد ارام کرد سعی  ختیفرور نهیس در قلبش در ی دستگیره شدن چرخانده با

 زدو یچشمگیر لبخند  بردیا دیدن وبا رفت در سمت به سپس کرد سیامک جانب به متنفری نگاه 

 گیرد امار لرزانش جسم شاید تا برد پناه اغوشش به او وتهدید سیامک حضور به توجه وبی ناخواسته

 ادد فشار اغوشش در را او ولبخند تعجب با میشد استقبال حرارت این با بود بار اولین که بردیا 

 شده؟ سردش دوباره خانومم_ کرد زمزمه ودرگوشش

 امد بهاردلنشین گوش در خانوومم ی واژه این وچقدر 

 ... بود رسیده ارامش به او اغوش حرارت از و بود کرده رافراموش سیامک حضور  

 ... امدی خوش خودت ی خونه به دایی پسر به به_

 !! بود مرگ ناقوس مانند صدایش

 صورت به را ونگاهش کرد جدا بردیا ی سینه از را سرش کشید بیرون زیبا حس ان از را وبهار

 دوخت بردیا ی جاخورده

 کرد بهار به ای پرسشگرانه نگاه بردیا 

  کرد بش وخوش داد دست او وبا رفت سیامک سمت وبه گرفت فاصله بهار از سپس 

 رفت اشپزخانه به اوردن چایی ی بهانه به بهار

 نماند ایبرد چشم از دور همسرش، ی پریده ورنگ این بود نامتعادل هایش قدم 
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  دوخت چشم اش عمه پسر وبه بهارگرفت ی رفته مسیر از را نگاهش سیامک صدای با 

 اونگاهو اونگذارد ی خانه میحر به پا دیگر تا میشکاند را پایش قلم االن همین نبود پدرش احترام اگر

 کند کنترل را خودش بتواند تا کرد مشت را دستش نبیند همسرش روی را هیزش

 ناراحت حضورش از که بفهمد توانست می حت را بردیا صورت حالت از داد سر ای خنده سیامک 

 گفت ودردل است

 وقت یچه که کنم می کاری دارم زیبات وهمسر تو برای هایی نقشه چه ببینی تا دایی پسر کجایی حاال -

 تو از ور شدم تو خاطر به واشنا خانواده از که تحقیری سال چند این انتقام من کنی صاف کمر نتونی

 گیرم می

 ظاهر نظر از چه بردیا کرد می حسادت زمینه هر در موفقشش دایی پسر به همیشه او حقیقت در 

 ار زیبایی همسر هم ودراخر بود سرتر او از وموفقیت زندگی شرایط نظر از وچه ثروت نظر از وچه

 حس برای برنده برگ یک یعنی بهار و بود سابقش دختر دوست قضا از که  گرفت اختیار در

 .....اش گونه وبیمار شده سرکوب

 

 ودب ندیده دختر کم او زد می را مشترکش وزندگی او قید بود بردیا جز هرکس بهارهمسر اگر شاید

  بود زیبا های دختر پراز واطرافش

 ...داشت  که انتقامی حس خاطر به فقط بزند را بهار قید توانست نمی االن اما

 

  خورد گره بردیا ابروی ای ولحظه برگشت چایی باسینی سالن به بهار

 دایی وعروس خواند نام با را واو کرد بهارتشکر واز راکشید صدایش ، بردیا اخم این از لبخند با سیامک

 ویر روبه کرد می سعی نشست بردیا کنار وارام نگفت چیزی او تشکر جواب در بهار نکرد خطاب

  نباشد بردیا حتی یا  سیامک

 است پریده حسابی رنگش که دانست می واو درون سر از دهد می خبر رخساره رنگ

 بودند کالفه هردو کرد می نگاه دستش های بازیچه به بالذت سیامک 
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 به هستند شما دیدار مشتاق گفتن با هم وسیامک شکاند را سکوت اش عمه حال پرسیدن با بردیا  

 کرد جمع را بحث فرانک خصوص

  انداخت بهار سمت ینگاه مین بدجنسی با سیامک

 دیوپرس زد یپوزخند

 

 گفت می فرانک پسردایی راستی - 

  کرد می تعریف خیلی شرکتت ظاهر واز اومده شرکت  پیش روز چند

  کرد اخمی خواسته نا جمله نیا دنیباشن بهار

 گفت سیامک رجواب د خشکی لحن وبا کرد نگاه را بهار چشمی زیر بردیا

  داره لطف فرانک-

 وگفت کرد پنهان اش خنده پشت را وخشمش کرد ای خنده سیامک  

  هستی؟ راضی مشترک زندگی از  بگو پسردایی خوب -

 دوخت بهار به را اش خریدارانه ونگاه کنم تجربش کردم هوس منم شاید

 

  بود انداخته پایین را سرش ممکن حد اخرین تا بهار 

  وگفت دوخت بهار به را نگاهش عالقه با بردیا

 ازو کنی درک رو من حرف نکردی ازدواج تا تونی نمی وتو زندگیشه در هرکس ی تجربه زیباترین-

  کن خودت آن از رو اون تعلل بدون بود من زن مثل پیداکردی رو کسی اگر بشنو من

  وگفت بهارزد به نامحسوس چشمکی سیامک

  رو تو همسر  که کنم اقدام تر زود باید پس بود خوبی نصیحت-

 رو تو یبایز همسر مثل یکی دیببخش آخ
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 نشده دیر تا کنم خودم ان واز بیارم چنگ به زود 

  وباتمسخرگفت دوخت سیامک رابه نشیخشمگ  نگاه بردیا 

 وگفت زد دستش موز به گازی خونسردی با سیامک  کنی پیدا بتوانی من زن اگرمثل البته-

 تا برگشتم واالن  شده دور ازم کمی  بودم غافل ازش یمدت اما کردم پیدا را ن او که چندساله -

  ی کلمه گفتن با بردیا کنم لمس تو مثل منم رو خوشبختی تا بیارم دستش به دوباره

 داد روپایان بحث برسی زودتر خود ی عالقه مورد کیس به امیدوارم-

  است افتاده لرزش به او لرزش از  هم زیرش مبل میکرد احساس بهار 

 بود دهینترس حد نیا تا وقت چیه

 بود گرفته شدت به گردنش باز

 شود ارام شاید تا برد عقب کمی را سرش 

 ادند احتمال با بود دیده کافی شب ان برای را بازی که سیامک  بود شده بهار ارامی نا ی متوجه بردیا 

 گفت پهن لبخندی وبا شد بلند خود جای از بهار کردن ضعف

 

 گفت یپهن بالبخند

 نیببر لذت هم حضور نیدار فرصت تا-

  دیاوگرد یدوپلو حرف ی متوجه بهار

 وسیامک بماند م شا برای که کرد تعارف مودبانه بردیا  انداخت پایین را سرش پنهان بغضی وبا  

 شد خارج خانه از بردیا ی بدرقه وبا نپذیرفت

 

 از را الش کالفگی با  کند ارام را اش اشفته ذهن نبود بردیا که ای دقیقه چند دران داشت فرصت بهار 

 ردک تکرار خود وبا کشید پی در وپی عمیق نفس وچندین انداخت ای وگوشه برداشت موهایش روی
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 کنی حفظ رو خودت ارامش باید تو 

 ...باش اروم.. باش اروم 

 ظرن زیر را او دقت با بردیا داد تکان را سرش بردیا دیدن وبا چرخید در سمت به سریع در صدای با 

 بود گرفته

 

 گفت یخونسرد به تظاهر با و زد لبخندی بهار 

 

 بود کشیده هایی نقشه چه امشب برای که واندیشید بچینم رو میز امادست شام -

 کشید پوفی 

  گفت  بردیا 

 کنم می عوض رو لباسم من کنی می اماده رو میز تا-

 

  کسیام های حرف را ذهنش تمام چید را ومیز کرد حرکت اشپزخانه سمت به حرفی گفتن بدون بهار 

 بود کرده مشغول

 کند ابرو بی شوهرش فامیل در را او انکه از قبل شود جدا بردیا از  بود گفته  باصراحت سیامک 

 بود کرده تهدید قدیمی های وفیلم ها عکس با را او 

 .. که کرد می او از شکایتی چنان نبود بردیا عمه پسر اگر که اخ 

 اید نمی خوشش او از هم بردیا کرد می احساس که خصوص به بود او علیه بر چیز همه که فعال اما

 سرش پشت از بردیا صدای شنیدن با بود جا ان سیامک وقتی بود دیده را او اخم وضوح به امروز

 وشکست افتاد زمین دستش ولیوان پرید دستش

 گفت نادمی لحن با بردیا دوخت شکسته لیوان به وسپس بردیا به ابتدا را اش زده وحشت نگاه بهار 
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  نبود من به اصال حواست اما زدم صدایت رونداشتم ترسوندنت قصد -

 

  نداشت هم را شدن تمام وقصد بود  یشب عجب چرخاند دراشپزخانه را نگاهش کالفه بهار

  برداشت را ان رفت انداز وخاک جارو سمت به بردیا

  بود ایستاده جایش بر همچنان بهار

 وگفت نشاندش غذا میز وپشت گرفت را او سرد دست

 عجم را وان رفت شکسته لیوان سمت به وخود بشین تو گیرم می عهده بر من رو امشب غذای زیم -

  کرد

 کشید را غذا دیس بود او حالت این نگران وبردیا میشد غرق خود دنیای در زیاد روزها این بهار

 بود کشیده را میز چیدن زحمت تقریبا بهار داد قرار میز وبرروی

 ونشست اورد میز سر لیوان دوتا 

 برای ار غذا نیست او به حواسش اصال که بود شده متوجه بردیا اما کرد می دنبال را او گیج  بهار نگاه 

 به را خودش میل بهار ورو رنگ این دیدن با کشید راهم خودش وغذای داد قرار وجلویش اوکشید

  بود داده دست از غذا

  ردک انتخاب وگو گفت برای را بحثی دلییل همین به بکشد بیرون خودش ازدنیای را او کرد سعی

 کجاست؟ نیست ملوست از خبری-

 کرد بازی غذایش با میل بی بهار 

 ببریمش؟ دامپزشک روپیش  اون داری وقت کی است حال بی یکم روزها این  روخورده غذاش -

  وگفت کرد کاهو ساالد درون را چنگالش بردیا

  دارم وقت همیشه ملوست ی وگربه تو برای من بگی تو هروقت-

 اورد برلب محو لبخندی بهار
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 گفت کنجکاوی با بردیا 

 کنی؟ می بازی غذات با چرا تو -

 دوخت او به را نگاهش  بهار

 داشت دوستش عاشقانه طور ان وقتی بکشد دست بردیا از توانست می چطور 

 گفت یسخت به یا گرفته یصدا با

  

 سمین وگرسنه خوردم ریوش کیک تو آمدن از قبل-

 

  نشستم سرمیز داشتیم که قراری خاطر وبه

 ولع با خوردن غذا عاشق که است گذاشته این خاطر به را قرار این که ونگفت داد تکان را سرش بردیا

 اوست

 ..  خورد می تر احتیاط با را شام معموال بهار هرچند 

 پرسید ارام

 داج سرگرم را وخود کند نگاهش تا نکرد بلند را بهارسرش بود؟ امده که بود وقت خیلی سیامک -

 کرد مرغ از ای تکه کردن

 داشت را سوالی همچین انتظار 

 گفت جواب در ارام 

  ساعت نیم تقریبا- 

 دهد قورت هم را دهانش اب جویدنش درحین توانست می گذاشت دهانش را مرغ وبعد 

  وگفت خورد اب ای جرعه بردیا 

  خوردم جا دیدنش از ای لحظه-
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  نبودیم نزدیک هم به وقت هیچ داریم که خویشاوندی ی بطه را وجود با

 دیپرس مترقبه غیر وخیلی کرد نگاهش ای لحظه  بهار 

  نیامدی؟ من دیدن به وقت هیچ سال چند دراین چرا تو -

 

 دونست می تو نامزد رو من اول از پدرت گی نمی مگر

  ببینی؟  رو من نبودی کنجکاو اصال -

 

 اطرخ به بود اشنا تقریبا زد می حرف یا پرسید می سوال ربط بی همیشه که او اخالق این به بردیا

 وگفت کرد اب از پر را او لیوان نکرد تعجب همین

  

 پدرم  اون، مرگ از وبعد دادم ازدست رو مادرم که بود کم سنم خیلی من ولی بودم که کنجکاو چرا-

 شهن بود که ازاونی بدتر تا موندم می درکنارش همیشه باید ومن شد وافسرده گیر گوشه خیلی

 بود من ی برعهده گردوندنش تقریبا که پدر وشرکت دانشگاه خوب وبعد

 تصمیم هامون وپدر خوندی می س در وهنوز بودی کوچکتر من از سال چند تو خوب طرفی از 

 نبینیم رو همدیگر ما تحصیلت پایان تا که بودند گرفته

  نشه درگیر ذهنت تا 

 کنسل روسف شه هواپیما سوار تونست ونمی داشت قلبی ناراحتی پدر اما بیایم که بود قرار پیش سال

 کنه وزندگی برگرده ایران به کال گرفت تصمیم که اخیر وقت چند تا شد

 

 اندیشید افسوس با ر بها 
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  نمیشد زندگیش وارد نامی سیامک تا بود شده اشنا بردیا با زودتر کاش

  پرسید بردیا

  ؟ ببینی رو من نشدی کنجکاو وقت هیچ چی تو-

 داد جواب حزن با حال عین ودر وصادقانه دوخت او کنجکاو نگاه به را نگاهش بهار

  نگرفتمت جدی وقت هیچ چون نه -

 کرده صحبت بهار با که ای کلمه چند همان داد نشان خوردن سرگرم را وخودش زد لبخندی بردیا

 .بود کرده مش ارا بود

 ناچار وبه بود کرده روشن ترس از را وبهارخطش بود گذشته سیامک امدن از عذاب از پر دوهفته

 داد می جواب را هایش تلفن

 خواهد انجا به ندهد روز شبانه ساعت هر  را هایش تلفن جواب اگر کرد می تهدیدش دائم او چون 

 بود امده در پشت تا هم را باری وچند امد

 سالتما با چه تهدید با چه بردارد او سر از ست د که کند قانع را او بود کرده سعی زبانی هر با بهار 

  نمیامد کوتاه سیامک اما

  کند نمی فراموش را داد تماس رد وبهار زد زنگ که صبحی ان وقت هیچ

 است خونه در جلوی دیگر ساعت نیم تا که داد پیام بعدش بالفاصله

 شگوشی که بود بیدارشده خواب از وتازه  بود مهر اول لرزید می بید مثل بدنش پیام ان خواندن با  

 شد پیامش متوجه برگشت وقتی رفت دستشویی وسمت کرد تماس رد حوصلگی بی با خورد زنگ

  افتاد لرزه به وبدنش

 اما کند منع را واو بگیرد تماس خواست بست را هایش چشم ولحظاتی  زد گره درهم را هایش دست

  ترسید

 

 است ترسیده حد چه تا بفهمد او کارش این با
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  بود کرده اماده را صبحانه میز بردیا معمول طبق شد خارج اتاق واز کرد دعایی لب زیر 

  نکرد تحریک را اشتهایش ها مربا وانواع مفصل میز همیشه برعکس

 نشست میز وپشت گفت بردیا به ای خفه بخیر صبح سالم ترس با

 کرد می عمل تهدیدش به سیامک اگر 

 افتاد می اتفاقی چه میشد بردیا بارفتن همزمان او امدن اگر 

 

  دید می را سیامک بردیا اگر 

 

 ...اگر... اگر

 

  برخاست نهادش از واه سوزاند را زبانش بود برده دهانش به که را چایی داغ لیوان 

 گفت خنده با بردیا

 نسوزی تا شه سرده چایی کن صبر شکمو خانوم -

 

 برد بردیا ی گونه چال سمت را دستش اختیار بی شد او های گونه وچال لبخند زوم نگاهش بهار 

 وگفت

  

 باشم داشته ها چال این از داشتم دوست همیشه ومن زیباست-

   

 

 بود گرفته خاصی برق بهار تعریف از ایبرد های چشم
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  بود خوشحال بابت این واز  شود می نزدیکتر بهار به کرد می احساس روز به روز 

 بود خوشحال او اما باشند داشته زناشویی ی رابطه اینکه بدون گذشت می ازدواجشان از ماه چند

 وبی گاه ی خیره نگاه برق واز کند خود ان از را قلبش همسرش جسم تصرف از قبل داشت دوست 

 شود می موفق دارد که بود شده متوجه روزهایش این ونرمش  بهار گاه

 ودخ بهار که کرد می صبر انقدر بود صبور واو کند باز خود روی به را یخی دختر این قلب درهای تا 

  کند باز برایش را اغوشش

 

  خورد چی صبحانه نفهمید بهار روز ان

 

 هم حدودی وتا نیاید وجود به بردیا برای ای شبهه تا بخورد تواند می تا بود کرده را سعیش تمام اما

 سینه در ، راسی گنجشکی قلب همانند  بهار قلب شد بلند میز پشت از بردیا هنگامیکه بود شده موفق

 تپید می اش

  

 ترسید می خانه در ماندن وتنها بردیا رفتن از.  نداشت جان گویی بدنش

 

 گفت مقدمه وبی سریع شود حاضر تا برود اتاقش به بردیا که ان از قبل 

 میام تو با منم -

 

 پرسید تعجب با جاخورد بردیا 

 شرکت؟-

  گفت مهیسراس بهار
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 روبرسونی؟ من کنم خواهش میشه نزده سر ما به که میشه روزی چند شده تنگ عمو برای دلم نه-

 وگفت زد لبخندی محبت با بردیا 

 شه می خوشحال صبح وقت دراین تو دیدن از پدر حتما وظیفست کن امر نکن خواهش شما -

 بی با شد اماده دقیقه چند از کمتر ز با شود حاضر تا رفت اتاقش به وسریع زد لبخندی حواس بی بهار

 از رکمت شد خارج اتاقش واز انداخت کیفش داخل کند ان به نگاهی اینکه بدون را خود گوشی میلی

 شدند ماشین وسوار شدند خارج خانه واز پیوست او به هم بردیا دقیقه چند

 با ندنبی را او بردیا حداقل یا نباشد جا ان سیامک که کرد ودعا خواند الکرسی ایت لب زیر سریع بهار 

 ختس خیلی اما باشد ارام کرد سعی پرید وضوح به صورتش رنگ سیامک رنگ سفید پورشه دیدن

  بود

 کوچه واز ندید را سیامک وبردیا کرد او به لطف نظر وخدا  بود داشته نگه خانه از جلوتر کمی سیامک

 شد خارج خلوت ی

 ...   داد بیرون را نفسش اسودگی با بهار 

 داشت نگه را ماشین پدرش ی خانه مقابل بردیا

 گفت کند جلوه واقعی کرد می سعی که لبخندی با بهار 

  نمیای داخل 

 وگفت کرد پارک را ماشین بردیا

 .. حدسالم در فقط -

 تکان را سرش بهار بیام شما وپیش کنم روتموم کارم زود کنم می سعی اما دارم کار شرکت امروز 

 شدند خانه وارد وهردو داد

 رفت استقبالشان وبه زد لبخند هیجان با صبح وقت ان در وپسرش عروس دیدن با بهرامی اقای 

 رپد نگاه وباز پرسید را وحالش انداخت شوهرش پدر دراغوش را د.خو دلتنگی با بردیا از بهارقبل 

 کرد دعوت خوشحالی برق به را وپسر
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 که کرد گالیه او از دلخوری با وبهار شد جویا را وحالش فشرد دراغوشش را او حرارت با بهرامی اقای 

 پدر داشت ودوست سوخت می پیرمرد تنهایی برای اودلش زند نمی سر ها ان ی خانه به زیاد چرا

 ..  کرد می صحبت بردیا با تصمیمش درمورد سرفرصت ید با کند زندگی ها ان با شوهرش

 !!هستما حسود حدودی وتا شدم بزرگ فرزند تک منم ببینید رو من هم کمی وعروس پدر شما

 وخندید امد بیرون بهرامی اقای بغل از بردیا شوخ صدای با 

  وگفت کرد رابغل پسرش خنده با هم بهرامی اقای 

 لوس خودتو پس باشه هم عروسش دخترش که برسه چه شه می دوست دختر پدر، گفتن قدیم از-

 دخترکم؟ نه نداره خریدار اصال  که نکن

 بود یکاف بردیا برای وهمین دوخت بردیا به را نگاهش ای لحظه محبت بهاربا

 وگفت انداخت پایین را بهارسرش 

 نشاند عزیز دومرد ان لب برروی را لبخند وباز هستین یز عز من برای شما -

 ندک دل زندگیش مهم ادم ازدو سختی به بهارباشد مواظب که پدرش به سفارش کلی از بعد بردیا 

 وگفت کرد مکثی در جلوی بردیا رفت ر د جلوی تا  اش بدرقه برای هم وبهار رفت در سمت وبه

 باش خودت مواظب -

 زد ولب گذاشت اش درگونه  قیعم ای وبوسه شد خم اراده بی وبردیا داد تکان را سرش بهار 

  بریم بیرون زدن قدم برای رو پاییزی شب اولین تا باش اماده شب نکردم فراموش رو قولم من-

 او یشپ ماه یک پیشنهاد بردیا اینکه از وخوشحال بود شده داغ بردیا ی بوسه حرارت از بهار های گونه

  شد خانه داخل  خداحافظی از وبعد داد تکان ا سرش است نکرده فراموش را

  یا لحظه حتی نبود زندگیش در نامی سیامک کاش ای کرد وارزو کرد می خوشبختی احساس چقدر

 وسکوت شد مانعش ترس اما کند تعریف شوهرش پدر برای صادقانه را چیز همه گرفت تصمیم

  کرد
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 بهرامی اقای های مخالفت وجود با گذشت خوش خیلی داشت که استرسی تمام وجود با او به روز ان

 خوردند بردیا کودکی از هایی خاطره تعریف وبا دونفره را ناهار کرد طبخ خودش را وشام ناهار

 امش از وبعد برگشت زود شب بود داده قول که طور همان وبردیا نشستند بردیا منتظر را وشام

 ادد وقول گرفت اغوش در محکم را بهرامی اقای بهار خداحافظی از وقبل شدند بلند نشستن وکمی

 را ینماش بردیا وبعد برود دیدنشان به زود که گرفت قول او واز بیاید دیدنش به باز زود خیلی که

  کرد هدایت جمشدیه پارک سمت

  بود شلوغ همچنان پارک وجود این با بود گذشته نیمه از ساعت

 بردند می لذت بودن کنارهم از سکوت ودر زند می قدم یکم ی وبافاصله هم درکنار ارام هردو

 یدکش می عمیق نفس ودائم بود اورده شوق سر بر بهاررا اما بود نشده پاییزی زیاد هنوز هرچند هوا 

 کرد می لذت غرق لبخندش رابا وبردیا زد می ولبخند

 دش ج خار بود تنیده وبردیا خودش دور که ای پروانه حس ان از مانتویش جیب در گوشی لرزیدن با 

  داد اندوه به را جایش وشادیش

 از قبل که بود گردنش وباز  باشد تواند نمی سیامک جز هیچکس شب وقت این در دانست می

  داد فشار را وان برد گردنش سمت را دستش داد نشان واکنش هرچیزی

  پرسید حالت نیاودرا دنیباد بردیا لرزید می جیبش در همچنان گوشی

 !کنه؟ می درد گردنت خوبه حالت-

 دلش وبردیا داد تکان او حرف تایید ی نشانه به را وسرش کرد جمع عادت طبق را هایش لب  بهار 

  رفت ضعف او شیرینی برای

  گفت عالقه با

  گرفته گردنت های رگ احتماال شه خوب تا دم می ماساژ مخصوص روغن با خونه در حتما شب-

 چندین بهار دل در را غم سوزناکش وصدای زد می فلوت پسری جلوتر کمی داد راتکان سرش   بهار

  نشست هایش چشم بر اشک ای نمه کرد برابر

 ؟؟!!کرد می دلشوره احساس انقدر چرا
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 وقت وبی وقت و کرد نمی را چیزی مراعات دیگر بود شده جدی صورت به سیامک های واذیت ازار

  گرفت می تماس او همراه ویا خانه با

 مه صراطی هیچ وبه  عاشقانه های جمله یا بود تهدید یا که او های پیام از بود پر دریافتش صندوق

  نبود مستقیم

 

 فتهر مسافرت به  باز هم شهره بدش بخت واز بود کرده الغر کیلو پنج یکماه از کمتر عرض در  بهار

 کند دل درد او با که نبود وکسی بود

  اورد می کم داشت 

  ردیبپذ را او داشت که یطیشرا همان با ای   باشد او وبا شود جدا یا خواست می او از سیامک

 شکا  وبهار بود شرم وبی وقیح نهایت بی او باشد خود دایی عروس با که نداشت اهمیت برایش اصال

 او با که بود این از وخوشحال بود نشناخته خوب  چندسال نیا در را او چرا که ریخت می حسرت

 بود نکرده ازدواج

 را شدبا سوپرایزش منتتظر بود داده پیام که شبی ان وقت هیچ بود بیمار کلمه واقعی معنای به او 

  نکرد فراموش

 

 مثل واو داد می ماساژ را شکمش داغ اب ای کیسه با وبردیا داشت را ماهانه های درد دل همان هم باز

 می تابی وبی ریخت می اشک بردیا ودراغوش بود ه کرد اش درد ی بهانه هم را اش غصه  ها بچه

 وارامش کرد می بازی ماه در شب یک را او مادر نقش ماه هشت این عادت طبق بردیا هم وباز کرد

 برخی وبرای بیشتر بعضی برای است طبیعی ها درد این که بود گفته هم دکتر بخوابد تا کرد می

  شود خوب زایمان از بعد وشاید است کمتر

 

 بگیرد ارام شاید تا  کرد می نوازش را کمرش وگاهی را موهایش گاهی ای مادرانه مهربانی با او

  وبخوابد
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 که بود شب های نیمه بود کرده صحبت او برای کننده سوپرایز پیامی از سیامک که بود ان از غافل

 ورنگش امد بند نفسش ای لحظه درد از که نشست سرعت با چنان  وبهار درامد صدا به در زنگ

 شد کبود

 

 دیوپرس شد خم سمتش سریع نگران بردیا 

 

 ترسیدی؟ چیشده بهار- 

 

  دیچسب را او بازوی گریه با بهار که شود خارج اتاق از خواست ومی گردم برمی االن نباش نگران 

  وگفت

 

  کرد بغل ای لحظه را او متحیر بردیا کنم می خواهش نرو بردیا ترسم می من-

 دیوپرس

  گردم برمی زود من بکش دراز عزیزم ترسی می چی از-

 

 لرزید می بید مثل است در پشت سیامک اینکه تصور با وبهار میامد هم سر پشت زنگ صدای

 

 وگفت گرفت را بردیا دست دوباره التماس با 

 !!! نرو من جان نرو بردیا -
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 ادند شد نمی قطع که در زنگ صدای به واهمیتی نشست تخت برروی او کنار سریع متحیر بردیا

 

 ترسی؟؟ می چی از نرم چرا -

 

 نممک زیچ نیتر احمقانه  زد می ضجه درد از حالیکه ودر داد فشار تر محکم را او دست گریه با بهار 

 گفت را

 

 باشه دزد شاید- 

 

 !! گذشته صبح سه از ساعت

 بود بهار پردرد وصورت پریشان حال بخندد نتواند بردیا شد باعث که چیزی تنها 

  وگفت کرد پاک را او ی گونه اشک محبت با 

  ترسیدی الکی تو  زنه می وزنگ کنه می اعالم را ورودش ازدزدی قبل دزدی کدوم فداتشم اخه-

  گردم برمی زود من عزیزم بخواب

 وپدرش خودش جان به را واو بود گذاشته بردیا ضعف نقطه رو ودست امد نمی کوتاه رقمه هیچ بهار

 بود ه داد قسم

 

 بهاری برا مثل بهارکه کنار وکالفه نگران وبردیا میشد تکرار یکبار دقیقه چند هر همچنان زنگ صدای 

 یوم بود پدرش حال نگران طرفی از نمیشد ارام بهار کرد می هرکاری بود نشسته ریخت می اشک

 روی اوتقریب بود کرده بغل محکم را دستش بهار هم طرفی واز باشد در پشت ش پدر نکند ترسید

 بود بسته را دستش بود داده جانش به که وقسمی بود زده خیمه ان
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 ولرزیده ریخته اشک را ساعت یک ان عین  وبهار شد قطع در زنگ صدای تا کشید طول ساعت یک 

 بود

 

 درد دتش از وتقریبا شد بسته اش کرده ورم های چشم  بهار شد حاکم برخانه که سکوتی با انجام سر 

 گاروسی میزد قدم بالکن در کالفه نبست را هایش چشم صبح خود تا بردیا اما شد بیهوش وگریه

  کرد می روشن را ودیگری کرد می خاموش پاهایش زیر وبعد زد می پک چند کرد می روشن

 

 ... بود اورده د در به را دلش عجیب  بهار های وگریه بود گذرانده را سختی شب

 

 خوابید ظهر تا  وبهار نرفت سرکار بردیا وحشتناک شب ان صبح

 

 داد سفارش بیرون از هم را وناها نکرد بیدارش صبحانه برای بردیا 

 

 کرد می جمع را ها ان باید بود ریخته زمین روی بر درختان های وبرگ بود رفته سرما روبه هوا 

 از چیزی کرد نگاه ساعت به تعجب با در زنگ صدای با بود خوبی فرصت بود مانده خانه که وامروز

 بود در پشت وسال سن کم پسری رفت ایفون سمت به بود نگذشته دو

 

 رفت خروجی در سمت وبه شد خارج خانه از وخود رازد ایفون باتعجب 

 

 به نوچو داشت دست در زیبایی گل دسته میشد نزدیکش رو روبه از که ساله هفده تقریبا پسری 

 گفت باتعجب بردیا گرفت راسمتش گل ودسته کرد سالم مودبانه رسید بردیا

  ندادیم سفارش گل ما -
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 گفت داشت عجله رفتن برای حالیکه در پسر

 اقا درست ادرس -

 داد سفارش ادرس این برای صبح اقایی رو گل دست این 

 

 وگفت انداخت نگاهی گل به بردیا 

 یاومد اشتباه حتما -

 

 از تر جوان خیلی که خانه ان صاحب بر دل در حالیکه ودر انداخت زیبا ی خانه ان به اجمالی نگاه پسر 

  گفت خورد می حسرت باشد داشته را قصر این که بود انی

 

  گفت لبخند با وپسرک داد تکان را سرش متحیر بردیا نیست بهرامی جناب منزل اینجا مگه-

 شد ودور گرفت فاصله بردیا واز  اجازه با  درسته ادرس پس

 

 روی  گذاشت میز روی را گل کرد حرکت خانه سمت سپس شد خیره برگل طوالنی لحظات بردیا 

 ....ان

 

  بود شده نوشته زیبایی خط دس با که بود کارتی

 ... امد خوشت دیشب سوپرایز از-

  کرد ورو وپشت خواند را کارت بار چندین متحیر بردیا

 رفت فرو فکر به بود سوپرایز کدام منظورش
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 داده سفارش مردی را گل دسته که وگفت خواند فامیلی به را او جوان پسر وان بود درست ادرس 

  است

 است در پشت کسی چه که بود وفهمیده بود رفته دیشب کاش ای

 دیدن اب بهار تا کرد پرت اشغال سطل بیرون را گل دسته بود کشیده که ودردی افتاد بهار ترس یاد 

 دست ی بازیچه نداشت قصد واو کرد می شوخی ها ان با داشت یکی نشود وحشت دچار مجدادا ان

  شود کسی

 

 است شده حساس خانه های تماس به بشیعج یرفتارها از  بردیا که بود شده متوجه بهار

 می یورش تلفن سمت بود که هرجا خورد می زنگ خانه تلفن وقتی هم یا کشید می برق رااز تلفن ای 

 همه ودب ورو رنگ بی صورتش  ساعتی وتا میشد قطع ارتباط داشت برمی را گوشی بردیا واگر برد

  میشد خارج بهار کنترل از داشت چی

 یم مفصل که ای وعده وتنها داد نمی نشان ای عالقه غذا خوردن به ودیگر بود شده وضعیف  اشتها بی

 بار ندینچ گل دسته که این وجود با وبردیا بود صبحانه نکند مشکوک ازاین بیشتر را بردیا تا خورد

  نکارد دلش در را شک تخم کرد می سعی همچنان بود شده تکرار دیگر

 

 !!کند شک او به بخواهد که بود ها حرف این از تر معصوم او  بهار

 

 الغر حد ان تا  بهار چرا که بود شنیده شکایت دید می را  بهار که وهرکس پدرش زبان  از بارها 

 ناراحت امده وجود به وضعیت این واز نداشت ها ان سوال برای جوابی وخود است شده وپریشان

  بود

 

  میشد بدتر روز به روز بهار حال که ،  پیش ماه یک تا رفت می پیش داشت خوب خیلی چی همه
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 لب بر همچنان ولی کرد می غافلگیر را نگاهش وقتی دید می او های درچشم را عالقه برق هم هنوز

 . ... بود زده سکوت مهر هایش

 

 بود نزدیک یلدا وشب بود پاییزی های روز اخرین

 یکبار خواست می او از وفقط کرد می تهدیدش همچنان واو داشت کشمکش سیامک با همچنان بهار 

 کرد می مقاومت سختانه سر  وبهار راببیند واو بیاید

 

 ابردی با زندگیش کردن حفظ قربانی را غرورش واو بود نمانده چیزی ومغرور یخ کوه دخترک ان از 

 ...بوده او نگران شدت به روزها این که بود کرده

 

  بخورد را خود مفصل ی صبحانه کرد سعی ظاهر حفظ با بهار معمول طبق صبح روز ان 

 برای هروز بردیا داد می  فرو حلیم همراه را بغضش وبهار بود خریده حلیم زود صبح برایش بردیا

 مربا نواعا ویا حلیم یا بود پاچه کله میز سر یا بگیرد جان  بهار شاید تا گرفت می قوی چیزی صبحانه

 بخورد تکان جایش از توانست نمی لحظاتی تا طوریکه خورد می اخرش تا هم  وبهار وسرشیر ها

  کرد می نگاهش لبخند با وبردیا

 می قاشق تا دوسه بردیا زور به هم  را وشام  بود صبحانه همان او ییغذا وعده تنها که نداشت خبر

  خورد

 

 چپش پلک باز سیامک ی شماره دیدن با خورد زنگ بهار گوشی سرکار بردیا رفتن از بعد روز ان

 هایش تلفن جواب اگر که بود کرده تهدید داد می جواب وباید نداشت ای چاره کرد زدن به شروع

 بود کرده هم را کار این که نداشت خبر  وبهار گیرد می تماس بردیا با راندهد
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 یتلفن مزاحم پای را وان شود مشکوک او به ویا کند خواست باز او از که بود ان از اقاتر بردیا منتها 

 ی شالوده وتردید شک با خواست نمی رفت می فرانک به هم ظنش وبیشترین بود گذاشته

 بپاشد هم از را زندگیش

 .. گردید برقرار وارتباط رازد گوشیش تماس ی دکمه سختی به 

 

  بود سکوت همیشه مثل او جانب از

  بود شنونده فقط او

 گفت مستانه ای خنده با بود کرده عادت که سیامک

 چطوره؟ حالش امروز من عشق مرغ -

 

 ! عروسکم خودت با رو کار این نکن دی نمی بها خودت وبه احوالی مریض شنیدم دایی از عزیزم 

 !!روندارم تو بیماری طاقت من

 

 شه می تموم داره طاقتم که بگم  بهت بزار شد طاقت از حرف راستی 

 .. من ندارم رو ات زمینی سیب چیز همه بی شوهر اون صبر من 

 

 وگفت پرید حرفش میان بابغض بهار

 .. کن صحبت درست بردیا ودرمورد شو خفه -

 

  راشنید سیامک  ی کننده ومشمئز بلند ی خنده صدای خط سوی ان از

 ..داد می را گناهش کدام تاوان او  دیشیواند کرد پاک را چشمانش  در شده جمع اشک 
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 بود شده ودورگه زمخت خشم از صدایش اش خنده برعکس

 میاد بسته یک برات امروز کن گوش خوب  بهار -

 کنه می کمک گیریت تصمیم به ببین  حتما را  اون 

 و گفت را نیا

 شد قطع ارتباط 

 

  افتاد بهار دست از گوشی

 اکیخ چه ،باید ماند می چی منتظر باید باز. وبشیند برساند مبل به را خودش توانست سختی به 

 . کرد می بلند کی سوی به کمک برای را دستش کرد می برسرش

 بخشید نمی را او گاه هیچ فهمید می اگر پدرش

 دانست می دار نامزد دختری را او پدرش بود دوست باسیامک بهار زمانیکه زیرا 

 

 دستش از کاری چه میامد شمال از اگر حتی هم وامید کند کاری که بود ان از تر ضعیف جونش عزیز 

 که اخ نبود خوب اصال واین کشید می کاری کتک هم وشاید وجدل بحث به کار اینکه جز ، میامد بر

 عجیب هایش پلک دائم وپریدن دردش گردن ها روز واین کرد می ماندگی در احساس  چقدر

 فتر بیرون در سمت به باشد کرده عادت که کسی مثل ایفون صدای باشنیدن کرد می رسوایش

 برد خانه را وان کشید اهی پاکت دیدن وبا

  دید می تار هایش وچشم لرزید می هایش دست در پاکت 

 وهمچنین دید باسیامک را خودش های عکس ووقتی بوده چه پاکت ان در بزند حدس نبود سخت

 .برامد نهادش از اه را اش نامه های کپی
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 وحال هایش روز ان حماقت به زار وزار زد پوزخندی بود سیامک اغوش در وقتی لبش روی لبخند به 

 .ریخت اشک امروزش

 کرد باز را پیامش گوشیش خوردن تکان با ماند وضعیت ان در ساعت یک 

 

  بدم نجات کابوس این رواز تو اینکه برای دارم شرط دو- 

 

 ها اب سوی ان به من وبا جداشی بردیا از که  اینه اول شرط کنی قبول تونی می روخواستی هرکدوم 

 بیایی

 

 بدی دما هم ها انقدر من که وببینی بنشینی من های حرف وپی بیایی یکبار فقط که اینه دوم ط وشر 

 ینیب نمی رو من اصال وتو دارم دوستت عاشقانه که  اینه بخاطر فقط کنم می اگر وهرکاری نیستم

 خودته با تصمیم

 

 کرد پاک را هایش اشک گریه با  بهار 

  وسوزاند کرد پاره را ها ونامه ها عکس حالی بی با  کرد می فکر باید 

 

 بکشد ظاهرش روی بر دستی تا ایستاد اینه جلوی ها مدت از بعد  بهار 

 کند برتن زیبا ولباسی کند ارایش مدتها  از بعد خواست ومی   یلدابود شب ان 

 

 بود شده راحت خیالش واندکی بود کرده صحبت سیامک با 
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 برای  د،کن قانعش د خو نزد ماندنش برای ونتواند ببیند حضوری اورا یکبار ،اگر بود داده قول سیامک 

 . بکشد زندگیش از دست همیشه

 .بود کرده باور  وبهار بود خورده قسم مادرش جان به او

 

 را هایشان واتاق کند اعتراف بردیا نزد عشقش از  ها جریان این شدن تمام از بعد فردا خواست می 

 .کند یکی باهم

 

  باشد پخش دورش تا بست وشلوغ باال از را فرش موهای  اورد برلب لبخندی تصور این هیجان از 

 انداخت بیرون  سخاوتمندانه را ووپاهایش پوشید کوتاهی شلوارک تاپ

 که بود احمق سیامک کند اعتراف او نزد عشقش از بتواند فردا تا ،  کرد می دلبرانه کمی امروز باید 

 دارد امتحان برای شانسی کرد می گمان

 

  بود ومغرورش مهربون مرد ی دیوانه بهار 

 ار یلدا وشب  رفته ها ان نزد بهرامی اقای شود مطمئن تا گرفت تماس مادرش وبا برداشت را گوشی

 بود فتهوگ بگذراند ها ان با یلدارا که بود نپذیرفته بهرامی اقای بود کرده هرکاری  است نمانده تنها

 ی ادهخانو وپیش نماند تنها که بود داده وقول باشند تنها را زندگیشان یلدای اولین دارد دوست که

 نقش هایش لب روی بر رضایت از لبخندی رفته او دنبال به پدرش که گفت مادرش وچون برود او

 .بست

 

  بود خواهد او شب امشب 

 

 بود شده تنگ لبخندش برای ودلش بود نزده لبخند که بود ها مدت
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 .شد خارج اتاقش واز داد رضایت وبعد گرفت ژست اینه جلوی اندکی 

 

  کرد نگاه بود چیده که یلدایی زیبای میز به 

 .بود العاده فوق چیز همه

 

 با رفت در سمت بردیا از استقبال وبرای زد  لبخند هیجان با در ی دستگیره شدن چرخانه صدای با 

 ......از گل بردیا دیدن

 

 

 شیها لب یرو نشسته قیعم لبخند یرو ونگاهش گذراند نظر از را شیماها سرتا بهار دنیباد ایبرد

 .ماند رهیخ یا لحطه

 

 .داشت فرق بود نشانده برلب اواخر نیا در که ییبالبخندها لبخندش نیا جنس

 از ار فیوک گرفت قرار کنارش بهار.امدیم سرحال نظر به ،بهار بود حوصله یب امشب که او برعکس

  گفت ینباش وخسته و گرفت ایبرد دست

 .کند آرام را ذهنش تا رابست چشمانش یا لحظه ایبرد

 

 وبه داشت فرق بود آمده حاال تا که ییهاامیپ ی هیبابق بود آمده اش یگوش به صبح امروز که یامیپ

 . جداشود بهار از که بود داده اوهشدار
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 داشت  مخابرات در که ییآشنا قیطر وهز بود نداده پاسخ طرف بود گرفته تماس باشماره هرچقدر

 فیضع قشر از  یرمردیپ  نام به خط رفت جا آن یوقت و کند ییشناسا را طرف ادرس بود توانسته

 بود گفته که بود جامعه

 

 هب هم وهنوز بود دهیاوخر از بودنش رند ی بهانه به را خط نیا یتوجه قابل متیق با ناشناس یفرد 

 بود یا چهره وخوش بلند قد مرد که بود نیا داد ناشناس ان از که یمشخصات وتنها. بود نزده نام

 . بود شیپا ریز هم یمتیق گران نیماش که

 

 . امد خود به بهار فیلط یصدا با

 

 انهکودک یجانیه وبا کشاند بود دهیچ که ییلدای زیم سمت به واورا بود گرفته اورا دست جانیه با

  گفت

 

 !قشنگه؟ نطرت به دمیچ خودم ی قهیسل به رو زیم-

 

  کرد اکتفا باستیز ی کلمه کی وبه نشاند برلب محو یلبخند ایبرد

 

 !!!نشود ایبرد یصدا یگرفتگ اندک ی متوجه که بود خوشحال یحد در بهار

 

 

 اسمان هب را ونگاهش زد آتش یگاریوس رفت اتاقش بالکن سمت به لباسش ضیتعو ی بهانه به ایبرد

 اورا هک دیراشن بهار یصدا که بود دهینرس خود ی مهین به هنوز گاریس. دوخت یوابر ستاره از یته
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 دوبع رفت اتاق به. کرد یخال آن راسر وخشمش کرد لگد را وان انداخت نیزم  را گاریس. زد یم صدا

 .کرد حرکت سالن سمت به لباس ضیتعو از

 

  وگفت  دیکش یسوت او دنید با بهار

 

 !؟یکرد رید انقدر چرا-

  وگفت انداخت باال ییابرو ایبرد

  ؟یدار یانرژ یادیز امشب-

  وگفت شد کینزد او وبه دیخند جانیه با بهار

 یشب نیهمچ که هیسال نیهول وامسال دارم دوس لداروی شب من کل ،در خوشحالم یلیخ امشب-

 هستم خودم ی خونه وتو ستمین خانوادم شیپ

 

  کشاند زیم سمت وبه گرفت را ایبرد یوبازو گفت را نیا

  وگفت داد دستش را حافظ وکتاب نشاند یصندل یرو اورا

 

  بزن حافظ به یتفعل هی باش زود-

 !!! بود کرده حافط خواندن به شروع که بود وقت یلیخ بود پدرم اگر

 

  نشاند برلب یلبخند ایبرد

 !!بود نشسته بیعج دلش به هسم خودم ی خانه در ی جمله
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  داشتند هم درکنار دو آن که بود ییها شب نیباتریز از یکی شب آن

  بود ییایرو یلیخ هم کنار در زیچ همه

 !!!خواب هنگام هردو پاشدن وآن پا نیوا ییایرو یوشام تنقالت وخوردن حافظ خواندن

 توانستند ینمچکدامیه و بخواباند هم از جدا وسرد یطوالن شب ان در نداشتند دوست چکدامیه

   داد قول خود نزد وبهار بگذراند شیپاپ

 ..... کند یکی باهم را  وجسمشان وروح شود قدم شیپ خود شب فردا

 

  دش خارج خانه از ایبرد رفتن از بعد دلشوره دیشد وحس لرزان یباقلب ،بهار ییایرو شب آن صبح

 

 و ادد هیتک یصندل دادوبه راننده به را ادرس دیلرز یم شدت به که ییصدا با. بود منتظرش اژانس

 ..رابست چشمانش

 

 

 .شود آرام تا کند فکر امروز از بعد مثبت یزهایچ به کرد یسع

 

 .داد یم رییتغ یکم را وخودش رفت یم شگاهیآرا دیبا امروز

 .بود ختهیر بهم یلیخ وظاهرش بود دهینرس خود به اصال وقت چند نیا در

 . کرد فکر امشب به یوقت کرد احساس اش گونه یرو را خون هجوم

 .گشت یم ها ان یزندگ شب نیتر زیانگ خاطره به لیتبد دیوبا بود ایوبرد او شب امشب

  آمد خود به راننده یباصدا

 میدیرس خانوم-
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  دوخت چشم بود داشته نگه آن کنار در راننده که یکلنگ ی خانه به دلهره با بهار

 

 دیپرس دیباترد

  نیاومد درست دیمطمئن اقا-

  وگفت انداخت دستش کاغذ به ینگاه راننده

  درسته ادرس خانوم بله-

 

 گرفت او سمت را کاغذ جمله نیا گفتن وبا دیکن چک خودتونم دیتون یم

 واز داد تکان را سرش وحشت با سپس کرد چک را ادرس گرید بار وخود گرفت را کاغذ دیترد با بهار

 . شد ادهیپ نیماش واز داد راننده به را یمبلع فیک داخل

  گرفت فاصله او از که نیماش

  گذراند نظر از را خلوت ی کوچه  زده وحشت

  زد یم دامن وحشتش به نیا و بود ادیز یگرید ی خانه با خانه هر ی فاصله

 

 . شد دیترد دچار دادن فشار را در زنگ یبرا یا لحظه 

 . بود کرده دایپ یبد ی دلشوره حس

  است گذاشته قرار او با یداغون و خلوت یجا نیهمچ چرا امکیس دانست ینم

 درآمد صدا به اش یگوش لحظه نیهم در

 یبار نیاخر امروز که خواست خدا واز کرد مهار را نفسش یگوش ی صفحه یرو امکیس اسم دنیباد

 .ندیب یم اش یگوش ی صفحه یرو  اورا شماره که باشد
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 کنند صحبت تا دیایب رونیب اوخواست واز است در پشت وگفت داد جواب را یگوش

 

 داخل ها عکس که گفت او وبه اورساند به را خود خندان یا چهره با امکیس بعد قهیدق چند از کمتر

 . دهد یم را ها آن اوبخورد رابا یدنینوش نکهیا شرط به وفقط است

  رفت داخل او همراه وبه رفتیپذ ناچار به بهار

 . است یمجرد ی خانه که بود ومشخص داشت یا آشفته ظاهر خانه

 

  نشست مبل نیاول یرو صاف یلیخ

 !!! ندهد نشان را ترسش کرد یوسع

 

 دیپرس اخم با

 

 !!! هینجوریا چرا نجایا ینکرد دایپ صحبت یبرا یبهتر یجا-

 وگفت کرد بلند یا خنده امکیس

 

 !!  بشه ومجتمع بشه بیتخر زود یلیخ وقراره هاس بچه از یکی ی خونه-

 !! شهب تودردسر یوبرا نهیبب باهم مارو یوکس میبزار قرار رونیب نهیا از بهتر گذاشتن قرار نجایا

 

  وگفت داد تکان یسر یگنگ با بهار

  برم  زود دیبا من  بزن رو حرفت زودتر هرچه پس باشه-

 گفت دیدرخش یم یخاص برق از  چشمانش که امکیس
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 !! یزود نیا به کجا-

  کردم داتیپ تازه من

 

 عقب ار خود نیخشمگ بهار که ردیبگ اورا دست وخواست شد کینزد بهار به جمله نیا گفتن نیح در

  دیوغر دیکش

 !! یکندامیپ تو تا بودم نشده گم من-

 !!ینیب یم بد که ینزن دست من وبه یبدون رو خودت حد بهتره

 ومتم یانداخت راه که یفیکث یباز نیا خوام یم وفقط ستین خودم لیم به نجامیا االن اگه  من ،  من

 !! نیهم فقط بشه

 

 زنم یم رو زیچ همه دیق وگرنه یکن تمومش وبهتره ندارم رو یباز نیا ی حوصله گهید که نکن وشک

  زارم یم ات ییودا ایبرد دست کف رو تیواقع وتمام

  گفت یتمسخر از پر لحن با امکیس

 

 !!! واقعا

 !!! دمیترس چقدر

 

  ستین یبد فکر منم نظر به

 

 یعکسا اون دنید از بعد  رو ومغرورم یراض خود از ییدا وپسر ییدا ی افهیق دارم دوس یلیخ

 !!! نمیبب عاشقونه
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 هنیم بدنی با بود او شد خیره نداشت خبر ان از هم روحشان که هایی عکس وبه لرزید اش چانه بهار

 بود نشسته سیامک کنار در دست به مشروب عریان

 وگفت کرد عصبی ای خنده 

 !!!نشه ها عکس این شاپ فتو متوجه که احمقه انقدر بردیا نظرت به -

 

  وگفت خندید بلندی صدای با سیامک که برود درخروجی سمت به وخواست برداشت را کیفش 

 !!!چی؟ باشند واقعی ها عکس اگر  الکی چرا-

 

 بود نشده او منظور ی متوجه کرد نگاه او به گیجی با بهار 

 

  کرد کریهی ی خنده سیامک  

 

 وگفت کرد بیتا به تعارفی کرد پر خود برای مشروب لیوانی

 

  بگذرونیم خوش ها قدیم یاد به تونیم می تا بیا پس  هستی من وکنار اینجا االن تو دختر -

 

  نوشید را ان از زیادی ومقدار  کرد کینزد هایش لب به را مشروب و گفت یسالمت و گفت را نیا

 

 است شده قفل در که شد ومتوجه رفت در سمت ترس با بهار
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 لرزید می وضوح به بدنش کل 

 کشید وفریاد برگشت خشم با 

 

 !!!کردی قفل رو در چرا برم خوام می کن باز رو در -

 کن باز را در باش زود 

 

 گفت ای مستانه ی خنده با سیامک 

 می فیض تو طبیعی های زیبایی از مرتیکه اون وچقدر ولوندی زیبا هم ارایش بدون حتی تو عزیزم- 

 بره

 

 شیبرا که یشهامت ی مانده ته وبا  لرزانی صدای وبا داد تکان بار چند را در ی دستگیره باز  بهار 

  دیکش ادیفر بود مانده

 

 کن باز رو در کنم می خواهش سیامک کن صحبت درست بردیا مورد در -

 نیست خوب حالت االن تو برم من 

 

  زنیم می حرف ش مورد در بعدا 

 

  وگفت خندید وشیطانی بلند صدای با سیامک

 

 ه بهتر همیشه از حالم من-
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 باشه؟ بد من وحال باشه کنارم تو زیبایی به دختری شه می مگر 

 

  کرد  حرکت بهار بسمت  سیامک 

 کرد می خطر احساس شدیدا وبهار بود گرفته وخماری مستی از عجیبی حالت هایش چشم

 

 داد می فشار را گلویش بغض 

 

 کشید را بهار وشال انداخت دست سیامک 

 

 رفت عقب عقب بهار 

 

 کرد می التماس او وبه کرد می هق هق بلند صدای با ترکید وبغضش شکست هم در مقاومتش 

 نشود نزدیکش

 

 میشد نزدیک او به سیامک 

 

 بود اغواکننده صدایش لحن 

 

 ودلفریبی زیبا خیلی تو -

  بگذرونیم خوش هم با کمی فقط قراره باش زود  بهار  کنی نمی رو تنت ی مانتو چرا گرمه هوا 
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 گفت گریه با بهار

 

 دایی پسر واون دارم شوهر من هستم تو دایی عروس من نیست خوب وحالت مستی تو سیامک -

 !!خودته

 

  برم بگذار کنم می خواهش 

  کنم می خواهش

 سو هر به  بود اورده کم نفس گریه از

 مه را فریادش صدای که بود ومطمئن بود فایده بی اما کند پیدا بیرون به راهی شاید تا دوید می

 شنود نمی کسی

 

 او دام در خودش پای با خودش که بود احمق انقدر ر وبها بود کشانده انجا به را او نقشه با سیامک

 .بود افتاده

 . تپید می  باشد افتاده دام در که کبوتری قلب مانند قلبش خواست کمک خدا از گریه با 

  تهدید ونه بود گذاشته تاثیر او در التماس نه رسید نمی ذهنش به فکری هیچ

 گفت مستانه یا خنده با سیامک

 

 پس شدی ماشینش سوار که است تاکسی راننده همان من وشاهد امدی اینجا خودت پای با خود تو -

 ..کن تر لبی من با وبشین ننداز ه را وداد جیغ انقدر
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 گفت گریه بهاربا 

 مکن می خواهش برم وبگذار نکن بازی وخانوادم من ابروی با نکردم تو حق در بدی که من سیامک -

 زد می وزار بود نشسته زمین روی زانو با حاال 

 

 داد می دست از باهم را چیزش همه داشت 

  بود زیاد  همچنان زورش بودنش مست وجود با کشید خودش سمت را واو انداخت دست سیامک 

 کرد می ابرویش حفظ برای را تالشش تمام هم بهار اما

 

 از وگویی خندید می مستانه فقط او.. کوبید می سیامک روی و سر به که ای وضربه مشت هر با 

 میشد تر تحریک بردو می لذت اش وحیوانه وحشی خوی وان اش مردانه قدرت

 ...بود خانه ان نفرسوم وشیطان کند خود ومطیع رام را سرکش دختر ان تا 

 

 گفت ای مستانه لحن با سیامک 

 که ور هرکسی ای اشاره انگشت با همیشه داشتم دوستت بودنت نیافتنی دست خاطر به همیشه -

  کنم روسیراب عطشم تا کنم می خودم ان از را تو وحاال تو جز اوردم دست به خواستم

 

 !!!!تر سخت سر ومن ی بود سخت سر تو

 

  کرد دستی پیش سیامک که دهد هول را او خواست بهار 
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 برخورد زمین به سرش شد زمین ونقش کرد برخورد میز  ی لبه به وپایش رفت عقب عقب بهار

 ...نفهمید چیزی ودیگر کرد

 

 

 رفت می تاریکی به رو هوا کرد باز را هایش چشم بهار زمانیکه

  کرد یم ینیسنگ احساس شیها پلک   

 زد پلک بار چند

 اورد نمی  خاطر به را اش کنونی تیموقع 

 را شهای چشم کرد وسعی گذاشت شکمش روی را دستش  کرد یا ناله که کشید تیری شکمش زیر 

  دارد نگه باز

 

 دوخت اطراف به را گیجش نگاه بود برهنه شکمش چرا

 ای لحظه اش برهنه بدنه دیدن وبا شد خیز نیم سریع بود درذهنش ای جرقه مثل ناآشنا محیط 

  شد کردن گریه مشغول بلند صدای با که امد باال نفسش وقتی و امد بند نفسش

 

  دیراکش آن کنان ادیفر و برد شانشیپر یموها یال دست 

 

 تکوف می برصورتش کرد می وگریه کوبید می مشت زمین به کرد می وگریه کند می را موهایش 

 کرد می وگریه

 

  بود داده دست از را چیزش همه 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 355 

 

ه | 355 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 بود کرده خداحافظی بردیا بدون اش دخترانه دنیای با او

 

 در که یشدید ودرد ضعف با سگی پارس صدای شنیدن با زد وضجه موند جا ان چقدر دانست نمی 

 شد بلند جا از  یسخت به  دیچیپ شکمش وزیر سر

 

 در روی بر کاغذی انداخت کیفش داخل را ان پاکتی وبایدن کرد تن را ومانتویش پوشید را لباسش 

  خواند را ان بود داشته نگه باز حمت باز که هایی چشم با بود شده چسبانده

 

 من  شم نمی وزندگیت تو مزاحم دیگر دادم قول که همانطور بود ماندنی یاد به روز من عشق -

 یدوشا رم می فرودگاه به مستقیم اینجا از من چون نگرد من دنبال گرفتم تو زندگی از رو سهمم

 نباشم اینجا  دیگه من میایی هوش به که زمانی

 

 مشترک زندگی ماه چند از بعد چرا تو که  ، مونه می جواب بی همیشه برای ذهنم در سوالی فقط 

 !!!انداختی شک به ام دایی پسر توانایی از رو ومن بودی کرده حفظ رو خود بکارت همچنان

 

  سونبر سالم عزیزم دایی پسر به خوشحالم بسیار بودم ات کننده افتتاح من اینکه از صورت هر در 

 

 شد خارج بود ارزوهایش تدفین محل که خانه ان واز کردو پاره تکه را نامه گریه با  بهار

 

 . کرد یاد زندگیش شب ترین نحس عنوان به وهمیشه نکرد فراموش را شب ان وقت هیچ 
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 ریخت می اشک حالیکه در بود متنفر خود از ان از وبیشتر سیامک از چقدر

 

 انگیزبر ترحم نگاه  بهار وبرای کردند می نگاه دختر ان به تعجب با همه دوید می خیابان در هدف بی  

 نبود مهم اصال دیگران

 

 نبود مهم برایش چیز هیچ دیگر 

 

 زا قبل ید با داد را خانه وادرس کرد بلند ماشینی برای را دستش  بود داده دست از را چیزش همه او 

  میرسید خانه بردیا

 

 راههم باید هم جسمش کند زندگی توانست ونمی خواست نمی دیگر بود گرفته را خودش تصمیم

 رفت می بین از روحش

 

 

 ار جسمش زودتر چه هر دیبا که بود یا جنازه مانند.  نداشت بدن در یجان گرید شد خانه وارد یوقت

 .کرد یم ازاد روح دیق از

 گوش ادشیفر یصدا یوگاه زد یم ضجه مردم ی زده بهت نگاه مقابل در ی،وقت خانه ریمس یط در

 .. بود نمانده شیبرا مرگ جز یا چاره گریود بود گرفته را خود میتصم  کرد یم کر را اسمان

 

 . رابرداشت یزیوت بزرگ یوچاقو رساند خانه اشپز به را خود لرزان ییپاها با

 .رفت یم مرگ استقبال به باز اغوش با دیبا
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 زمزمه وار یطوط زنان هق وهق رابست شیها چشم. اورد زبان بر لب ریز اورا نام باحسرت بار چند

 ورم یها پلک پشت در او یداشتن ودوست جذاب ی چهره..ببخش رو من... ببخش رو من....کرد

 ... بست نقش اش کرده

 

 ..کند او اغوش حرارت نیگزیجا را خاک سرد اغوش بخواهد که بود سخت چقدر

 

 ....دارم دوست یغم هی با یزندگ لیدل تنها.. زد لب.

 

 سمت رابه ان شدت وبا برد راباال شیها ،دست بدهد ازدست را خود شهامت  بخواهد که نیا از قبل

 ..اورد جلو خود شکم

 

 .. نبود ازدرد یخبر اما گذشت هیثان چند

 

 ...کرد ینم راحس درد هنوز که بود داغ بدنش حتما 

 

 ودران  کرد راباز  اش کرده ورم چشمان ، اش زده خی صورت یبررو  ینفس هرم یگرم حس با 

 ..دیراد محبوبش مرد ی شده دیسف یها ولب دهیپر رنگ ی افهیق کیتار مهین یفضا

 

  رهیچ وجودش کل بر وحشت و شد باز حد نیاخر تا اش کرده ورم یها چشم

 ..گشت 
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 ...امد سراغش به ولرز کشنده درد گردن همان هم باز

 

 یم فشرده او دستان در ، چاقو زیت ی لبه.. اورد نییوپا گرفت گون ریق یها چشم ازان را نگاهش عیسر

 ..زدیم فوران شیها دست از شدت با وخون  دیگرد

 

 ..گرفت را وکارتنر انداخت دست رهاکرد را وچاقو دیکش ینیه زده شوک

 

 ، که بود نشده کامل اش جمله هنوز.. من.. من.. دینال هق باهق بهار.. شد رها زین او دست از چاقو

 ..نشست اش گونه بر  شدت وبا رفت باال او سالم دست

 

 سرد کیسرام یوبررو شد خم شیزانو کند راکنترل خود نتوانست داشت که یضعف تمام با واو

 ..افتاد اشپزخانه

 

 می اندامش بر لرزه هم فکرش حتی االن بود جنبیده دیر ای لحظه فقط اگر ای لحظه فقط اگر

 .انداخت

 کرد دراز را دستش دارد سالم خود کنار در را او هنوز کند باور اینکه برای خشمش تمام وجود با  

 کمومح کشید اغوشش در خشونت وبا کشید خودش سمت وبه گرفت دست به را بهار سرد ودست

 .کرد بغلش

 

 . نداد اهمیت میشد خارج دستش از سرعت با که خونی به حتی 

 .بود سالم همتایش بی بهار که بود این مهم 

 کرد زمزمه خشم وبا گفت شکر خدارا لب زیر 
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 خواستی می چرا بگو فقط چرا -

  چرخید نمی دهانش در خودکشی ی کلمه  خواستی می چرا  

 

 وگفت داد قورت صدا با را بغضش

 

 ..  تو به لعنت بهار 

 

  لرزید می وار هیستیریک او دراغوش  بهار

 

 گفت بود شده زمخت گریه از که صدایی با

 !! متنفرم ازت بمیرم من نگذاشتی چرا دادی نجات رو من چرا -

 

  دادی نجاتم چرا

 

 بمیرم خوام می من بردیا

 

 کنم می خواهش وبکش من بردیا 

 بمیرم بگذار روبکش من 

 بمونم زنده خوام نمی من بمیرم بگذار تو به لعنت دادی نجاتم چرا 
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  وگفت فشرد خود محکم اغوش در اورا شیرین جان ،همچون او مرگ فکر با بردیا 

 !!من از قبل نه بمیری نیست قرار تو نگو هیچی هیس-

 

 یبر اتاقت به کنم کمکت بذار میشی مریض سرده زمین 

  بود شده سبک چقدر کرد وبغلش کشید خود راسمت  بهار حرکت یک وبا شد بلند 

 

 بود کرده کم وزن کرد یم تصور که انی از بیشتر

 

  شکست دار صدا بغضش دیگر بار تختش روی بر گرفتن قرار با  وبهار برد اتاقش راسمت  بهار 

 

  بود کشیده نقشه امشب برای چقدر

 

  کند خداحافظی اش دخترانه دنیای با بردیا با خواست می او

 ... دیگری کس نه باشد بردیا زن خواست می او 

 

 پرسید تاب بی وبعد شد خیره ای لحظه لرزید می هایش شانه چطور که او به زده مبهوت بردیا

 

 افتاده اتفاقی چه عزیزم بهار 

 دراورده حال این به را تو چی 
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 ؟ زده سر خطایی من از 

 

 ؟!!شده چت وقته چند تو من به بگو بزن حرف 

 شده تمام روحیت بحران که کردم فکر ومن بودی خوب دیشب 

 

 گفت نبود ناله به شباهت بی که فریادی با شد مشت متکایش روی  بهار های دست 

 تمام وبا نگذار من اتاق رو پات وقت هیچ ودیگه بیرون برو من اتاق از شده شروع تازه چیز همه -

  کشید فریاد توان

 

 وگریست کرد متکا داخل را وسرش بروبیرون-

 

 !!!دلش زیر درد بود دردناک چه 

 

 میاورد خاطرش به را صبح وحشتناک ی خاطره پروا وبی 

 

  مرد می باید 

 کشید فریاد  یا گرفته یصدا با مجدادا گرفت را او جلوی بردیا چرا

 

 !!بیرون گمشو اتاقم از تو به لعنت تو به لعنت- 

 

 شد مشت هوا در  بود شده بلند او موهای نوازش نیت به که بردیا دست 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 362 

 

ه | 362 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 هم را در کلید رفتن از وقبل شد خارج اتاق واز انداخت لرزانش های وشانه او به نگاهی اندوه با  

 برداشت

 

  بود می مواظبش خیلی باید دیگر امشب اتفاق از بعد

 ! رسید می نتیجه به کمتر کرد می فکر بیشتر هرچه

  کند خودکشی بخواهد او که شود باعث توانست می اتفاقی چه

 بود خوب خیلی او حال دیشب

 رفت نمی کنار هایش لب زروی ا ای لحظه حتی خنده 

  باشد افتاده توانست می اتفاقی چه خورد خوبی ی صبحانه وتقریبا بود خوب هم صبح حتی 

 

 .بگیرد تماس اش خانواده با خواست

 ی اندازه به خود اواخر این که خصوص به کند نگران را ها ان نیامد دلش از شد منصرف زود خیلی اما 

 بودند نگران کافی

 

 . بود شده تنگ گذشته وسرد مغرور  بهار برای دلش 

 

 کشید موهایش داخل دستی کالفه

 

 .کوبید دیوار سمت را ایوان داخل گلدان محکم پا با 

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 363 

 

ه | 363 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 .گرفت می کمک او واز کرد می صحبت مشاوره یک با بود بهتر شاید 

 

 . گذشت می سطحی نباید  بهار امشب حرکت این از 

 

 .کرد می تکرار دوباره اگر

 .افکند می اندامش بر رعشه هم فکرش حتی 

 

 .. باشد  بهار مواظب تا نبود همیشه که او کشید عمیقی نفس 

 

 کرد می را کار این حتما بود الزم اگر هرچند

 

  دهد دست از را محبوبش نداشت قصد عنوان هیچ به او 

 

 .کرد نمی تسلیم هم مرگ به را او وحتی بود او برای  بهار

 

 ،  هارب تاریکی از ترس فوبیای به توجه با بود عجیب گذشت فکرش از وباز شد خیره ابری اسمان به 

 هاشپزخان داخل به حیاط داخل از که ضعیفی نور وفقط بود تاریک جا همه شد خانه وارد وقتی امشب

 ضایف ان از بهار چرا پس راببیند  بهار بود توانسته وبردیا بود شده روشنایی اندک باعث بود زده

 بود برگشته بیرون از او تنش مانتوی به توجه وبا بود نترسیده تاریک

 

 بود شده پریشان حد این تا بود رفته کجا یعنی 
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 . دهد وبرگ شاخ اش بدبینی به این بیشتراز ونخواست کرد زمزمه را چیزی لب زیر 

 

 و داد راتکان سرش رفت می ازش خون همچنان که افتاد دستش به وچشمش داد بدنش به کشی

 .رفت اولیه های کمک سمت

 

 را ان تتوانس سختی وبه داد وشو شست بتادین با را دستش نداشت را وبخیه بیمارستان ی حوصله 

 .نکند ریزی خون ان از بیشتر تا ببند محکم

 

 ردب جلو را دستش چطور نفهمید رفت می شکمش سمت شدت با که دید را  بهار دست چاقوی وقتی 

 . نشود شکمش وارد تا راگرفت وان

 .کند پاک وذهنش هایش چشم جلوی از را وحشتناک تصویر ان تا کشید می طول مدت چند

 

 رفت بهار اتاق سمت 

 . بود رفته خواب وبه بود شده مچاله خود در معصوم طفلی همچون 

 .شنید را هایش ناله صدای شد ترش نزدیک وقتی و بود خورده گره هم خواب در حتی ابروهایش

 

 موهایش از اندکی مانتو تمام بردیا دست وخون بود برده خوابش مانتو با کرد می زاری خواب در 

 .....وچقدر بود کرده خونی هم را تختش روی وحتی

 

 . بود برده خوابش جین شلوار مانتو وبا خون در غرق که بود خراب وسواسی دختر ان حال

 .کشید رویش وکامل برداشت را پتو نشست تخت برروی 
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 کرد وزمزمه کشید هایش گونه روی بر انگشتانش سر وبا برد جلو را دستش ارام بود سرد هوا 

 !! کردی چیکار خودت با -

 ...سابق   بهار همان بشو شو خوب زود 

 زمزمه را چیزی گاهی از وهر کرد می ناله همچنان بهار ببینمت وپریشون زار انقدر تونم نمی من 

 بود اشفته چقدر مرتبش همیشه موهای نداشت مفهومی بردیا برای که کرد می

 کند مرتب را ان کرد وسعی کشید موهایش روی بر را دستش 

 ...دش خارج اتاقش واز شد بلند تختش روی از کالفه نداشت وضعیت این در را  بهار دیدن طاقت اصال 

 

 شدمی ابری هایش چشم گاهی میزد پلک ندرت به بود شده خیره سقف وبه بود باز هایش چشم بهار

 میشد تبخیر هایش چشم اسمان همان ر ود بارید نمی اما

 

 شتگ می مانعش گلویش بغض هجوم میشد باز دهانش تا اما بکشد فریاد تا کرد می باز دهان گاهی 

 ..نداشت بغض ان از ورهایی گریه برای اصراری که بود ان وعجیب

 

 ان کرد می حس دهاننش در خون طعم وچون داد می فشار را وان برد می دندانش زیر را هایش لب 

 کستهش که بغضی بارید نمی که ابری اسمان میشد تکرار چیز همه  دقایقی از بعد وباز کرد می رها را

 ....اما رفت می گیوتین زیر که ولبی نمیشد تبدیل فریاد به که وسکوتی نمیشد

 

 رابست هایش چشم جانسوز اهی وبا شنید را در ی دستگیره چرخیدن صدای 

 

 امده سراغش بار چندین از بیشتر بردیا بود رابسته هایش وچشم بود شده بیدار که دوساعتی ان در 

 میشد خارج اتاق واز کشید می خون به را او جیگر هایش نوازش با بار وهر بود
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 بود گذشته چه او بر که دانست می کجا از او 

 

 دبو امده سرش بر چه بود افتاده ای جنازه همچون تخت برروی که دختری فهمید می  دیبا کجا از او 

 برای بهار که دانست می باید کجا از بردیا بود شده دریده او خود  ی عمه پسر توسط وچگونه

 .. بود مرده همیشه

 

 متشس کالفه بود بسته که بهار متورم های پلک دیدن وبا گشود را او اتاق در بار چندمین برای بردیا.

 کشید وموهایش گونه روی نوازشی دست رفت

 

 نشست تخت روی بر او وکنار گفت لعنتی لب زیر بود یخ اش گونه 

 

  کرد مرتب را او اشفته موهای  

 

 کرد نوازش را او صورت انگشتانش سر با نداشت را او متورم های چشم دیدن طاقت

 رب را هایش ولب شد خم بود شده معمول حد از تر تند که کند احساس را قلبش تپش توانست می

 کرد وزمزمه بوسید حرارت وبا گذاشت او سرد ی گونه

 

 لرزید بهار های پلک دختر نکن رو کار این وخودت من با -

 

 کرده سخت برایش را کار داشت گلو در که بغضی بود سخت اما دهد قورت را دهانش اب خواست  

 بکشد نفس تا بود تقال در واو بود
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 یرهخ زده بهت وبردیا برد گلویش راسمت هایش دست بود گشته باز ممکن حد اخرین تا هایش چشم 

 کرد می مجادله کشیدن نفس برای داشت که بود شده اویی ی

 

 بود افتاده ثانیه از کسری از کمتر در ها اتفاق این ی همه شاید 

 

 وگفت مالید را او کمر شتاب وبا امد خود به سریع بردیا 

 دست رود می کبودی به صورتش رنگ دید وچون بکش نفس خانومم بهار بکش نفس باش اروم -

 کرد گم را وپایش

 

 راما وبا کرد چشمش ی راخیره نگاهش گرفت محکم اورا بازوی باشد ارام کرد وسعی کشید فریادی 

 گفت ممکن لحن ترین

 

 به ودب راگرفته  بهار بازوی که هایی دست بکش نفس من با کنم می خواهش بکش نفس من با بهار 

 لرزید می شدت

 

   بود ارام لحنش اما 

 

 ابردی های نفس با را نفسش کرد می وسعی بود شده قفل بردیا نگران های چشم در بهار های چشم

 به هگری با ترکید بغضش نفسش با وهمزمان بگیرد عمیقی دم شد موفق وسرانجام کند تنظیم

  داشت ودوستش بود محرمش که بود مردی اغوش در او بود بدبخت او وچقدر برد پناه او اغوش
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 تصور وبا او برای چیز همه پایان یعنی واین داشت نخواهد خود برای را او دیگر که دانست می اما

 اومچاله اغوش در را خود وبیشتر گرفت اوج هقش هق بود نخواهد زندگیش در بردیایی که روزی

 کرد

 

 کرد می نجوا گوشش در بردیا

 

  باشد متوجه را ان از ای کلمه بهار انکه بدون 

 

  بمیرد انکه از قبل میمرد باید او

 

  کشید وفریاد گرفت کمک قوایش تمام واز کرد مشت را ناتوانش های دست

 

 می رتشصو پهنای از اشک که کرد نگاه او به زد خشکش بردیا ببینمت خوام نمی بگذار وتنها من برو-

 ریخت

 

 وگمش من اتاق از- وگفت رفت نشانه او سمت وبه برداشت را تختش متکای  بهار بود شده گیج  

   بیرون

 

 کرد برخورد صورتش به محکم ومتکا نداد نشان العملی عکس بردیا

 

 دارشاندی اولین تخس دختر ان به شباهتی هیچ که رویش روبه ناتوان دختر به را ماتش نگاه ای لحظه 

 دهد دست بهش تنفسی ی حمله باز خواست نمی شد بلند تخت روی واز دوخت نداشت
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 نتوانست وکاری راشنید  بهار بلند های فریاد وصدای شد خارج او اتاق از شده مشت هایی دست با 

 ...   بکند

 

 صدای واگر بود نزده چیزی به ولب بود نشده ج خار خود اتاق از بهار که بود ساعت وچهار بیست

  کرد می را ممکن فکر بدترین بردیا نبود گاهش وبی گاه های فریاد

 

 ینم وکاری بود همسرش نگران او نداشت وقرار ارام ای لحظه کرد می روشن سیگار پشت را سیگار

 بود هنشد دور او اتاق در پشت از ای لحظه وبردیا بود رفته فرو مطلق تاریکی در خانه کند توانست

 ....حد از بیش که وچیزی

 

 

 نکرده نروش را ها برق باز لعنتیش وفوبیای اتاقش تاریکی وجود بهاربا که بود این بود کننده نگران

 !!بود

 

  انداخت نگاهی خود ساعت به 

 بود گذشته دو از

  کرد زمزمه لعنتی لب زیر بار وچند کشید موهایش میان دستی کالفه 

 

 کرد می فکر بیشتر چه وهر فهمید نمی را بهار ناگهانی تغییر دلیل واو رفت می پیش خوب چیز همه

  رسید می نتیجه به کمتر
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 گشود را اتاقش در وارام زد دریا را دلش که بود صبح چهار نزدیکای

 

 از قلبش رویش روبه ی صحنه دیدن وبا کند عادت اتاق تاریکی به چشمش تا کشید طول لحظاتی 

  گشت فشرده اندوه

 

 شده جمع سرما واز بود خوابیده بود شده مچاله خود در حالیکه در چیز هیچ وبدون اتاق وسط  بهار

 ..شود مسلط خود ناراحتی بر بتواند تا کرد مشت را هایش ودست کشید پوفی بود

 

 میزد برق هایش چشم ی گوشه اشکی قطره هنوز نشست زمین برروی او کنار ارام 

 

 دختر این عاشق او نشاند ان بر ای وبوسه برد لبهایش سمت وارام گرفت را او اشک انگشتانش سر با 

 وبلندش گذاشت او زانوی زیر را دستش  داد می دست از را او ونباید خواست ونمی بود شده تلخ

 بیداری نیمه خواب نیمه  بهار که دهد قرار تختش روی را او تا شد خم بردش تخت وسمت کرد

 کرد زمزمه

 

 ...بخواب کنارم نذار تنهام -

 

 !کن گرمم سردمه بردیا 

 بود لرزانده را بردیا عجیب صدایش تمنای  

 اغوشش در کودکی همچون  بهار ثانیه چند از وکمتر کشید دراز وکنارش داد قرار تخت روی اورا  

 شد مچاله
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 کشید هردویشان وبرروی کشید باال را پتو پاهایش کمک با بردیا 

 

 بود اش سینه روی بهار سر 

  گذاشت او سر یرو را اش چانه 

 

 بود برگرفته در اورا وبدن صورتش کل ش فر موهای 

  باشد ارام کرد وسعی فروبرد او موهای میان را سرش ناخواسته 

 

  بیدارشد پیچید دلش در که دردی با  بهار که بود صبح ده نزدیک

 

  بود دردناک حقیقتی اور ویاد بود سنگین هایش پلک

 

 دیدن اوب کرد بلند متکا از را سرش  گیجی با کرد برخورد چیزی با که برد شکمش سمت را دستش

  کرد رها را خودش بود شده حلقه شکمش دور که بردیا دست

 کند حس گردنش روی توانست می را هایش نفس وگرمی بود موهایش انبوه میان سرش

 

 را او مرگش زمان تا بغض این که بود تلخی حقیقت کی  واین امد سراغش لعنتی وبغض شد صبح باز 

 !!!کرد نخواهد رها

 

 تبرداش شکمش روی از ناخواسته را دستش دوخت چشم حسرت با بود خوابیده کنارش که مردی به 

  شد سنگین ونفسش لرزید هایش لب برد فرو پرپشتش موهای ومیان
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 .. انداخت حمام داخل را وخود شد بلند تخت روی از بترکد بغضش که ان از وقبل راکشید دستش

 

 .. ماند  بهار ومنتظر راچید صبحانه میز بردیا

 

 دتش به او خوب اشتهای ی سابقه به توجه وبا بود نخورده چیزی که بود ساعت وچهار بیست تقریبا

 وابج ومنتظر زد در به ای تقه رفت ر بها اتاق سمت وبه شد خارج اشپزخانه از  کالفه بود نگرانش

 ار خیسش وموهای بود کرده تن راحتی گشاد لباس که دید را وبهار کرد باز را اتاق در نماند  بهار

 بود کشیده دراز تخت وروی بود بسته خیس کشیدن سشوار بدون

 

 گفت شده کنترل صدایی با کردو اخم ناخواسته 

 ! شو بلند امادس صبحونه -

 

 را شنگاه بزند چنگ را گلویش دوباره بغض انکه از قبل دوخت او به ای لحظه را فروغش بی نگاه بهار

 .. گرفت او از

 

 بیرون برو اتاقم از ندارم میل-

 

 سر باالی را بردیا راببندد هایش چشم  که ان از قبل  خورد جا وضعیفش مرتعش صدای از خودش  

 بود زده زل او وبه کرده اخم دید خودش

 

 !!کرد می ورو زیر را او چجوری نگاهش بداند که ان بدون 
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 در شومشت شد زده کنار رویش از پتو ثانیه چند از کمتر اما وبست گرفت او از را نگاهش سختی به 

  گشت اسیر او قوی دستان

 

 فتگ شده کنترل صدایی با شود مسلط برخود کرد سعی بردیا دوخت او به را گیجش ونگاه جاخورد

 

 پذیریب رو شرایط نتونستی میگفتم بود ازدواج از بعد اگر دونم رونمی ات احمقانه رفتار این دلیل -

 !!شدی شکلی واین

 

 کنم نمی درکت اصال االن اما 

 

 !!! بیاری خودت سر خواستی بالیی هر تا بدم اجازه تونم نمی ومن امانتی من دست تو بهار 

 

 ورهمشا پیش رو تو بخواهیی اگر حتی کنم می کمکت من باش ومطمئن بگو من به شده چیزی اگر

  میبرم

 

 !! نکن رو کار این خودت با فقط

 

 را بردیا که بود غمی او نگاه در بود کرده قفل او نگاه در را نگاهش کرد می صحبت که مدت تمام در

 کرد می مبهوت
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 از ای لحظه بردیا  کرد حرکت اشپزخانه سمت به وارام شد بلند تخت از حرف ای کلمه بدون بهار 

  کشید عمیقی نفس و شد خیره او به پشت

 

 ندک کاری توانست نمی اینکه واز بود سخت برایش وضعیت این در اش عالقه مورد دختر دیدن چقدر

 بود ناراحت رابفهمد او ناراحتی ودلیل

 

 

 مین طرفی واز  رفت می المان  به کاری روزه ده سفر یه باید رفت می راه کارش اتاق در کالفه بردیا

  بگذارد تنها شرایط این در را بهار توانست

 

  کرد می شرکت المانش ی جلسه در باید حتما طرفی از 

 کرد مهار نیخشمگ را نفسش

 

  بودند مسافرت که بهار ومادر پدر

 بیاید المان به او با بود نپذیرفته هم بهار

 

 ماند می خانه که بود وگفته  نترسیده تنهایی از که بود ان وعجیب 

 

 .بگذارد تنهایش ترسید می بردیا خودکشی قضیه ان از بعد اما 
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 رد را عروسش پدرش نداشت دوست که هرچند ببرد پدرش نزد را او که بود این گزینه تنها پس 

 ببیند وضعیت این

 

 !!نداشت ای  چاره اما  

 . بود نشده موفق اما نکند شرکت المان جلسات ان در بتواند تا بود کرده کاری هر 

 

 . بست نقش چشمش جلوی زارش حال همان با  بهار وتصویر رابست هایش چشم

 

 .کند چیکار باید دانست نمی

 ردک مطرح بهار با وقتی و راببیند خودش باید بود گفته ومشاوره بود رفته هم مشاوره نزد حتی 

 . کشید سوت گوشش که کشید فریادی چنان بهار 

 

 .. کرد شرکت از خروج وقصد کشید اهی 

 

.... 

 . برگشت خاص لبی با دختر ان سمت ، شود خارج خانه از انکه از قبل دست به چمدان بردیا

 

 . فرستاد موقعش بی سفر  به ولعنت شد مشت دستش بود چشم در اش پریده رنگ چقدر

 

 . بگذارد راتنها بهارش شرایط دران توانست می چطور
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 وکنار گرفت اغوش در را واو رفت او سمت به طاقت بی  بهار های چشم در اشک برق بادیدن

  کرد زمزمه گوشش

  برگشتم من بزنی بهم چشم تا-

 

 !!باشی خودت مواظب بده قول نکنی ای احمقانه کار من نبود در که بده قول فقط

 

 .بود مانده اویزان پاهایش کنار  بهار های دست 

 

 .بود کرده سخت برایش را کشیدن نفس داشت درگلویش که بدی بغض 

 

 بگوید توانست  زحمت وبا داد قورت  سختی به بغضش همراه را اهش 

 

 باش خودت مواظب 

 

 ..بود شده خیره بود رفته بردیا که مسیری به  پنجره از وحاال  

 

 راحت زیرمیزی وچقدر بود شده مشت وترامادول پام دیاز قرص صدتایی ی بسته هایش دست در 

 !!!!کند تهیه قرص توانست می

 

 .. نداد ترکیدن ی اجازه بغضش به وباز کشید اهی

 بود کرده گریه هرچقدر بود بس
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 وا عکس قاب به را نگاهش بار این  بردیا واما برگرداند او رابه شیها دخترانه توانست نمی گریه 

 ...دوخت

 

 ..داد فشار را وان برد هایش لب راسمت دستش 

 

 سکوت واین میماند واو میشد همیشگی او رفتن زود یا دیر کرد می عادت او بدون زندگی به باید 

 !!! وتنهایی

 

 !!!مرده وروحی متحرک جسمی با ماند می او

 

 !!! است برده یغما به مردش را قلبش که ی دختر ینقاش ریتصو همان مانند  ماند می او 

 

 کلی وبا گرفت تماس  یبهرام یاقا با سختی به شده هواپیما داخل بردیا شد مطمئن هنگامیکه 

 واقای بماند انجا را روز ده واین برود او نزد تا خواسته او از عزیزش که اوگفت به عذرخواهی

 ی هوخان بود مانده او وحاال بود پذیرفته همیشگیش محبت همان با کند شکی ایکه بدون بهرامی

 !!!! مردش بدون

 

 انداخت تخت روی بر را وخودش داد قورت را ان اب اندکی وبا انداخت هم با قرص تا چند

 

 کند تحمل را وعذاب درد این بیداری در توانست نمی خوابید می باید 
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   داد می ترجیح بردیا بدون بیداری به را هایش وکابوس خواب 

 

 !! ببرد بین از را خودش که داشت را ان شهامت باز کاش

 

  ترسید می سخت  واتشش خدا از ترسید می اما

 

 .. بردیا واز ترسید می وپدرش مادر از

 

 به وباتوجه است شده او مرگ باعث که ، بگیرد وجدان عذاب عمرش اخر تا  او مرگش با خواست نمی

 بخشید نمی را خودش هرگز او که دانست می بود کرده پیدا بردیا از که شناختی

 

 !!!  بردیا را مرگش وعذاب باشد برده راسیامک اش دخترانه لذت نداشت دوست 

 

 زمزمه لخت بغضی با وباز فشرد اش سینه به را ان دلتنگی با و اورد در متکا زیر از را عروسیشان عکس

 ذاربگ... ام شده گزیده شدن بوسیده شدن نوازش جای به من چگونه  که نداند کسی بگذار} کرد

 اگاه رنج همه این بر فراموشی خدای جز خدایی خدایان ی همه میان واز..هیچکس نداند هیچکس

 {نگردد

 

 .کرد باز را خانه در نگرانی با بردیا

 برق ریزپ سمت نگرانی با کرد می قراری بی اش سینه در قلبش بود رفته فرو مطلق تاریکی در خانه 

 ..کرد باز را در دوید  بهار اتاق سمت به و کرد یکی دوتا را ها پله سرعت وبا  زد را وان رفت
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 ..ویدد سمتش نگران بود کشیده دراز تخت بروی که بهار وبادیدن کرد روشن را برق بود تاریک اتاق 

 

 نفس بود زنده شکر خدارا میزد گرفت را ونبضش برد دستش مچ راسمت لرزانش های دست  

 نشست تخت روی وبر کشید عمیقی

 

  دبو رفته مادربزرگش نزد بهار که بود گفته پدرش وقتی رانداشت وزنش تحمل طاقت پاهایش 

 ..بود شده دیوانه

 

 ی خانه ی وشماره کند نگران را واو برود خانه به تا بگوید پدرش به توانست نمی هم طرفی از 

 .بود شده عصبی ،کالفه بود مانده دور  بهار از که روزی هفت دران  رانداشت مادربزرگش

 

 . داشت دوست را تخت برروی خوابیده دختر ان وار دیوانه او 

 

 میامد سیگار بوی اتاق چقدر.. شد تنگ هایش چشم

 

 خالی های وبسته سیگار از پر جاسیگاری دیدن وبا رفت تختی پا  سمت به خورد گره بهم ابروهایش 

 .. ماند باز دهانش قرص از شده

 

 ای ناله خواب در بهار سایید بهم را هایش دندان خشم شدت از ان اسم دیدن وبا رابرداشت ها قرص

 کرد مشت را هایش دست وبردیا کرد
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 هارب بدون وزندگی داد می دست از را بهارش او رفت می پیش همینطوری اگر کرد می چیکار باید او 

 کند تصور خواست نمی حتی را

 

 را اوو کشید دراز او وکنار برگشت تخت سمت دلتنگی با ماند می او وبرای بود او حق بود او مال بهار 

  گرفت دراغوش

 کرد بغض مادرش مرگ از بعد بار اولین وبرای 

 

 نچندی صاحبش داد می نشان که چرب وموهای داد می عرق تند بوی که بو بد وبدن نحیف جسم این 

  باشد ومغرورش مرتب همیشه بهار توانست نمی است نرفته حمام میشود روزی

 

  کرد وزمزمه داد فشار خود به ومحکم گرفت اغوش در را او کرد می چه واو  خودش با داشت بهار

 هایش چشم تا کرد تماشا اوارا وانقدر رونکن کار این من خودتو با پس دم نمی دست از رو تو من_

 ...  ربودش وخواب شد سنگین

 

 مانده ایشبر که نیرویی تمام از وناخواسته شد تند قلبش ضربان بود کنارش که جسمی حساس با بهار

 تا یدکش طول ای ثانیه وچند ونشست پرید خواب از وحشت با وبردیا کشید وجیغ گرفت کمک بود

 .اورد خاطر به را موقعیتش

 

 زد می هق ودراغوشش داشت خود از دفاع در سعی وبهار بود سخت گرفت اغوش در را  بهار سریع 

  بود همیشه از تر ناتوان واو

 باش اروم خدا ترو بردیا منم... خانومم...  بهار کرد می تکرار دائم گوشش کنار ملتمسانه بردیا

  کرد نوازش را موهایش وبعد نکن دیوونم... نلرز المصب د.. نلرز واینطوری
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 در بهار وسرانجام کرد زمزمه درگوشش وهمچنان کشید واهی را نشده وشانه چرب موهای همان

  شد ارام اغوشش

 

  کشید می نفس همچنان واو بود برگشته بردیا

 

  بود نشده ای معجزه وهیچ بود برگشته بردیا

 

  نبود رذالت از بهتر شدن قاتل وایا نداشت خود برای را او باز واو بود برگشته بردیا

 

 خون ریختن با را بردیا نداشتن ننگ را سخت تاوان این ننگ را ابرویی بی این ننگ بود بهتر شاید

 ... کرد می جبران سیامک

 

 ...ترساند را بردیا که زد نما دندان لبخندی ناخواسته  فکر این از

 

 ..شد انی لذت در غرق وبهار فشرد خود اغوش در را او 

 

 !!گذاشت می ارامش ناخواسته هرچند بود شده او حق در که خیانتی فکر مگر اما 

 

 بودن زندگیش تلخ خاطره ان اور یاد میزد بهم هم را خودش حال که عرقش وبوی بدنش کثیفی مگر 
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 !!!محرمش مرد ی عمه پسر توسط بود نشده زن او مگر 

 

 زد وفریاد کشید بیرون بردیا اغوش از را خود انی وجنون  خشم با 

 

 اتاق وارد من ی اجازه بدون که دادم اخطار بهت وبارها بارها خوای می من جون از چی لعنتی  یتو _

  نشو من

 

 .. لعنتی بیرون برو

 

  کرد می تعجب باید نداشت اگر چند هر داشت سرگیجه انقدر چرا

 

 همدم وفقط بود رسانده شب به را روز  واب بیسکوییت اندک با که بود روز چندین صورت هر در

 !!!روزهایش این محرم مرد وخیال وفکر وسیگار بود قرص روزهایش این

 

 خورد سکندری شد بلند تخت واز کشید اهی 

 

 !!! بردیا غلیظ واخم خیره های نگاه به حتی نه نداد اهمیتی ولی 

 

 بمیرد انکه از قبل میمرد باید کرد می ترک را او بردیا کرد می کاری باید
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 که رازد پک اولین کرد روشن فندک با و کشید بیرون پاکت از حال بی را یکی رفت سیگار سمت 

 خارید موهایش

 

 بود شده دون دون بدنش پوست بود هواسرد چقدر خاراند را موهایش ازادش دست با کالفه 

 

 شد خارج دستش از وسیگار گرفت رامحکم دستش دستی که رابزند سوم پک خواست 

 

 

 افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه 

 و رفت عقب قدم چند وبعد نشاند ایبرد درگوش ناخواسته که سیلی حتی 

 ... کرد می نگاه راخیره او غلیظ اخم همان وبا همچنان که دوخت بردیا رابه فروغش بی های چشم

 

 فمتاس که بگوید خواست لرزید لبش ی گوشه کرد می ذق ذق بود زده که سیلی شدت از دستش

 سرد لحنش امد سخن به او از زودتر که بود وبردیا بودند دوخته بهم انگار را هایش لب  اما است

 بود ومحکم

 

 !شدی؟ شکلی این چرا تو شده چی بگو بهم _

 

 اهنگ اینه تو خودت به!! ینبو هم االنت هزارم یک شدی هم من با ازدواج به مجبور که وقتی حتی تو 

  کردی
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 ...بود کرده باد گردنش های ورگ بود گرفته اوج صدایش

 رفت بهار سمت 

 

 ... داشت نگه  نهیآ ومقابل برد  ایینه سمت را واو گرفت را دستش 

  گفت فریاد با

 

 من هک نیست بهاری اون این دیدمش بار اولین من که نیست بهاری اون این ببین.. کن رونگاه خودت-

 !!! افتاده اتفاقی چه بگو لعنتی کردم ازدواج باهاش

 

 بود شده اینه در خودش تماشای محو  بهار اما..  زنی نمی حرف چرا

 

 برد جلو را صورتش 

 

  بود ندیده دراینه را خود که بود وقت خیلی

  بود شده سیاه که هایش چشم زیر برعکس بود شده سفید صورتش رنگ چقدر

 بود چشم در  ابروهایش زیر وچقدر بود شده  وسرد تاریک مردابی همچون شیها چشم

  ؟ داشت خوردن افسوس برای جایی نامرتبش ظاهر 

 

  بود هیچ بود داده دست از که چیزی مقابل در ظاهرش

  کرد وزمزمه زد لبخندی اینه توی دختر به 

 !!!!کرد می تماشا ازدور امدو می کاش  کرد می ما سوختن هوس دائم که ان- 
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 وخندید   ریخت اشک.. ریخت اشک خندید وبعد

 

  دوخت چشم رویش روبه  ی منظره به زده بهت لحظاتی برای بردیا  

  بود شده حبس اش درسینه هم نفس حتی

 

  بود روحش بر سوهانی همچون  بهار وگریه خنده امیخته هم در صدای

 

  گرفت دراغوش را او مقاومتش تمام با و رفت بهار وسمت شد خارج بهت از دقیقه چند از کمتر

  دانست نمی واو است داشته بیماری ی سابق او ایا

  بود شده عجیب خیلی بهار رفتار

 

 راحت ابوسک این از کثیفی سر سرتا دنیای این از باید کشید بیرون بردیا بغل از را خود سختی به بهار

 میشد

 

  

  کشید بیرون بردیا بغل از را خود

  میشد راحت کابوس این از کثیفی سر سرتا دنیای این از باید

 دستش مچ بردیا که ببرد دهانش سمت خواست برداشت باهم تا چند وباز رفت هایش قرص سمت

 !!!دهد می فشار محکم چقدر که نبود مهم وبرایش گرفت را
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 ...لرزد می خاص های لب ان که نبود مهم برایش 

 

  بود سابق  بهار مغرور تصویر دید می که چیزی تنها 

  دینال  بود دهیچیپ وجودش درکل که یودرد ضعف با بهار

 بیرون گمشو اتاقم واز کن رها رو دستم_

 

  دیغر اش شده قفل های دندان میان از بردیا  

 هایش چشم در شده جمع اشک با  وبهار داد فشار دستش به بیشتر اندکی وبعد نگو هیچی شو خفه _

 گفت واخی گرفت گاز را لبش ی گوشه

 

  ریخت زمین ها وقرص شد باز دستش مچ 

 

  ترسید بردیا دیدن با اما بگوید چیزی خواست

 بهم چنان وابروهایش بود شده همیشه از تر سیاه هایش چشم بود ندیده را او عصبانیت وقت هیچ

  نداشت شدن جدا قصد انگار که بود خورده گره

  بود شده متورم گردنش ها رگ

 گفت بردیا که شنید

 فرستم می لعنت دادم بهت که وقولی وشرط خودم به  ها وقت بعضی _

 

 !!!کشید نمی اینجا به کار االن شاید کردم می تصاحبت زور به اول شب همان اگر 
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 برد بهداشتی سرویس وسمت گرفت را او دست وبعد 

 

 گفت والتماس زاری  با میشد اکو ذهنش در بردیا ی جمله حالیکه در بهار 

 

 !!!  کنم می خواهش رم نمی حموم سردمه من بردیا -

 دکر وتنظیم کرد باز را اب شیر او های التماس به توجه وبدون انداخت حمام داخل را او خشم با بردیا

 !!!زد خشکش ای لحظه کرد می نگاه را او ترس وبا بود کرده کز ای گوشه بهارکه دیدن با

 

 گذرد می چه محبوبش ذهن در که دانست می چه نداشت اب فوبیای که او 

 

 ات باشد وشلخته کثیف انقدر داشت ودوست بود ترسیده گرفتن قرار تجاوز مورد دوباره از بهار 

 !!!کند درازی دست برسد چه کند نگاه او به نکند رغبت هیچکس

 

 بود گفته خود با بارها 

 

 د؟کر می تجاوز او به سیامک باز بود وشلخته کثیف بو بد اگر نداشت را ولوندی زیبایی ان اگر 

 

 !!!بود شده بیمار او واقعا ایا

 

 بود شده تمام او برای زندگی ، کرد می فرقی چه دیگر 
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  ردک می سیر خودش دنیای ودر کرد می فراموش را چیز همه بود بهتر خیلی میشد دیوانه اگر شاید 

 

  پرید وعقب کشید جیغ ترس با شد دراز سمتش که دستی با

  گفت سراسیمه بردیا

 

 بدن ان وباز رساند او به را خودش بزرگ قدم یک در بردیا لرزید می که بود وبهار منم نترس بهار

 گفت گرفت دراغوش را والغر کثیف

 

  نترس.. عزیزم.. من بهار- 

 

  گفت بغض با بهار

 

 .میاد بدم تمیزی از کنم نمی حموم من بردیا-

 

 !!! کنم می خواهش نکن مجبورم

 

 ...شد گیج لحظاتی برای بردیا

  برد می بیمارستان را او باید شاید 

 گفت ارامی لحن وبا کالفه

 

 !!شده تنگ بهار ان برای دلم ومن بودی ومرتبی وسواس دختر همیشه تو عزیزم ،  من  بهار 
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 !  هووم کنیم می حمام هم با هستم منم ترسی می کردن حموم تنهایی از اگر 

 

 تنش لباس همان با را او ارام وارام نشد  بهار جواب منتظر وبعد دارم واحتیاج راهم ی خسته منم اخه

 وچشم بود شده مشت  بهار های دست گرفتند قرار اب دوش زیر باهم وهردو برد دوش زیر

 دز بغل را او طاقت بی بود شده مخلوط اب با که را هایش اشک دید می وبردیا بود بسته را هایش

 گفت ارام وکنارگوشش

 

 !!کن اعتماد من به بهار_

 

 کنم می مراقبت ازت جونم ومثل پیشتم همیشه من 

 

 رفتم لعنتی مسافرت ان به که من به لعنت 

 وت برای دم نمی اجازه من نشم جدا ازت ای دقیقه برای حتی وقت هیچ دیگه که دم می قول بهت ولی 

 !! دم نمی دست از را تو من بیفته اتفاقی

 

  کند می ارام را  بهار تنها نه ها حرف این با که دانست می وچه

  کرد می ترش اشفته بدتر بلکه

 بود داده دست از را  بهار که دانست می چه او

 

  بود گذاشته  بهار برای را پایانش ی نقطه زندگی که دانست می کجا از او 
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  بگوید بردیا به را حقیقت که بود کرده فکر بارها

 

 از خودش ی عمه پسر توسط را بکارتش ماه چند از بعد همسرش که کرد می قبول مردی کدام اما

 باشد داده دست

 

  کند ترمیم را خود بکارت برود دکتر دیگر دختر هزاران مثل هم او که بود کرده فکر بارها 

 کند فراموش را جریان 

  کند آغاز یدیجد گی زند جا وهمان برود امریکا بردیا با 

 کند بردیا ان از را خود وکلک دوز وبا کند بردیا درحق را خیانت این بخواهد که نبود دختری او اما

 

 نبود بردیا حق این 

 

  داده دست از را دخترانگیش او که را تلخ حقیقت این کوشید می ای کننده خسته طرز به ذهنش

  بپذیرد

 

 میگفت ذهنش 

 !!! کنی ترکش باید کنی ترکش باید 

 

 شد هق به تبدیل اش گریه گرفت اب وزیر کرد بلند را سرش 
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 می ماشات را او  بود شده مشت ناتوانی از که هایی دست با بردیا شد جیغ به وتبدیل شکست صدایش 

  کرد

 

 !! شود سبک شاید تا گرفت نمی را جلویش حتی

 از بعد یکن کاری نتونی انکه از وبدتر ببینی حالت دراین داشتی دوست که را دختری بود سخت چقدر

 کند نگاه بردیا به انکه بدون ترشد ارام وتقریبا کشید فریاد  بهار که طوالنی دقایق

 

   گفت ای گرفته ی صدا با 

 

 کرد نگاه اورا تردید با بردیا روبشورم خودم بتونم تا بگذار وتنها من

 

 بگذارد تنها اورا ازاینکه ترسید می 

 

 گفت خندی زهر با بهار 

 

 بروبیرون بودم کرده پیش وقت خیلی بیارم سرخودم بالیی خواستم می اگر نترس -

 

 حمام از بهار به ازنگاهی وبعد شد خارج اب دوش زیر واز داد تکان را سرش میلش برخالف بردیا 

  شد خارج

 .....هایش سختی تما با شب ان
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 بود بهار مواظب ودائم نگذاشت هم روی چشم هم دوساعت از کمتر شاید بردیا که وبماند گذشت

 رد ای فرشته وهمچون بود پوشیده خودرا ساتن خواب لباس بود کرده که طوالنی حمام از بعد که

 . بود خوابیده ،  بود گرفته قاب را صورتش موهایش حالیکه

 خارج اتاق از هایش قرص تمام برداشتن وبا بوسید را پیشانیش کرد مرتب رویش بر را وپتو شد خم

 شد

 

 صورت به اینکه بدون و بست کش وبا زد الکی ی شانه را موهایش کرد تن راحتی وشلوار لباس  بهار.. 

 را هایش قرص بردیا که بود شده  متوجه وقتی بود کرده اخم شد خارج اتاق از کند نگاه روحش بی

 .است برداشته

 

 ردهک فراموش کشید دندانش زیر را هایش لب بود چیده بردیا که مفصلی ی صبحانه میز دیدن با 

 .دارد لذتی چه خوردن بردیا با را صبحانه که بود

 

 . کند تهوع حالت که بود شده باعث وهمین رفت می مالش خالیش ی معده

 

 میز سر ار واو کرد استقبال او از لبخند با بردیا..   نداشت  صبحانه به میلی گرسنگیش تمام وجود با

 . کرد دعوت

 

 . دیگرد مانعش بردیا ملتمسانه نگاه برق اما کند مخالفت خواست بهار

 

 یدماغ وگنده او توانست می دیگر وقت چند بردیا.. دید را بردیا وخوشحالی نشست سرمیز کالفه

 . کند تحمل را هایش
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 .دارد احتیاج قرص به که کرد احساس زمانی هر از وبیشتر کشید اهی

 

 . بردند می پناه اعتیاد یا خودکشی به دست نامیدی از که را کسانی کرد می درک حاال 

 نداشت گریزی راه وهیچ بود گرفته قرار  مستقیم طور  به زندگی های واقعیت با ها ان مثل هم او

 هم زود وخیلی دارد دوسش که فهمید دیر خیلی که کسی بود مردش دادن دست از هم وتاوانش

 ..دادش می دست از باید

 

 سر از خواست بود شده وجودش الینفک جز روزها این که بغضی با  بردیا دادن دست از تصور با  

 همردان دست از را دستش کرد سعی ضعف حالت در گرفت را دستش مچ بردیا که شود بلند میز

 .. بود وخشن تند بردیا صدای است فایده بی تالشش دانست می که هرچند کند خارج او وقوی

 صندلی روی را او  بیایی جایی من با باید بعدش!! بخور رو وصبحونت بشین خوب دختر  مثل بهار

  نشست کنارش وخود نشاند

 نبود ذهنش در ایندی خوش افکار گویی بود شده جمع اش چانه

 

 گشت مانعش بردیا  غلیظ اخم اما بزند حرفی خواست بهار 

 

 می وا ودهان گرفت می کوچک های ولقمه کشید جلویش را بهار ی پاچه کله حرفی گفتن بدون بردیا 

 گذاشت

 اردو دیگر بغضی با توام دیگر ی لقمه وباز میداد قورت بغضش با را ها لقمه مخالفتی بدون وبهار 

  گشت می گلویش
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 در عمرش اخر تا را خوب های لحظه این تا ماند می بردیا کنار بیشتر را اخر های روز این باید شاید

 کند ثبت ذهنش

 

  داد می او به را شدن جدا پیشنهاد باید کی راستی 

 معجزه؟ بود چی منتظر انداخت می تعویق به روز هر چرا 

 کرد می تکرار ذهنش در را جمله این بیشتر خیلی باید 

  بمیرد انکه از قبل مرد می باید 

 های چشم وبه گرفت میز روی از را تبدارش نگاه بود شده  گرفته سمتش که پرتقالی اب لیوان با 

  ودب همیشه مثل ومهربان ارام نگاهش حاال  بود طوفانی نگاهش که قبل دقایق برعکس دوخت بردیا

 سرمیز واز گرفت بردیا از سختی به را نگاهش شود گم نگاه این ارامش در داشت دوست وچقدر

  کرد متوقفش بردیا صدای که برود اتاقش سمت به خواست شد بلند

 

 !!بریم دیگه ساعت نیم تا شو اماده گرفتم مشاوره وقت امروز برای_ 

 

  کرد فواره سمتش به اتشفشان کوهی چون بهار 

 

 !!گرفتی مشاوره وقت من ی اجازه بدون که کردی خود بی تو_

 

 زد قهقه  بلندی صدای با وبعد دارم روحی مشکل  بیمارم من که کردی فکر چی خودت با 

 

 وگفت گرفت خودش سمت را اش اشاره انگشت 
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  زندگیمه در تو حضور ده می عذابم که چیزی وتنها  خوبه کامال حالم ندارم مشکلی هیچ من _

 

 در یحت که بود عجیب وبرایش  جداشم تو از خوام می من بگیر دادگاه برای وقتی مشاوره جای به پس

  نلرزید صدایش چرا زدن حرف حین

 

 برود اتاقش سمت به خواست دید می بردیا تیره  نگاه در را بهت  

 میان را سرش  انداخت تخت بروی را خودش رفت اتاقش سمت وبه دوید سالن از طاقت بی  

 مشت های دست با کرد باز ه را فشار شدوبا یر سراز اش چهره روی از  هایش واشک  کرد متکایش

  کرد می وزمزمه کوبید می متکایش برروی شده

 سخت را کار این تاوان که خوام می خدا از فقط شدم اشنا تو با من که وروزی تو به لعنت سیامک_

  کشید فریاد وباز بدهی پس

 بود رسیده پایان به او برای زندگی

 

 ردک عصبیش که بود سیگار تند بوی وباز کرد باز را بهار اتاق در بردیا که بود غروب نزدیکای

 

 یدهد تختش روی که  بود قرص بسته وباز کرد نگاه خواب در بهار وبه گذاشت میز روی را غذا سینی 

 میشد

  نبود ان تای5 از وبیشتر بود ترامادول برداشت را ان اخم با 

 

 ارسیگ جای سوختگی دراورد نهادش از را اه که وچیزی شده خیره بهار به وسپس قرص به زده حیرت

 خورد می چشم به دستش شصت کنار که بود
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 ...کرد نگاه سوختگی جای وبه گرفت دستانش در را او سرد دست 

 

 بود زده تاول بدجور 

 

 کرد ای  وزمزمه کرد ای ناله درخواب بهار 

 ... شد خارج ناراحتی با اتاق از طاقت یب و کرد نوازش را موهایش بردیا 

 

 ..گذراندند می را سختی روزهای ها ان هردوی

 

 هارب اینکه از ترسید می داد می انجام درخانه را شرکت وکارهای رفت نمی سرکار که بود مدتی بردیا 

 بگذارد تنها را

 

 قمهل چند را غذاییش هروعده که بود بردیا ترس از بهار وفقط کردند نمی صحبت هم با تقریبا دو ان 

  گفت بهار وچون گرفت را نامه عقد سراغ او از که بود بردیا وباز خورد می

 است پدرش دست

 به دتم اندک ان  از که بود بهار وباز کنند صبر مسافرت از ش پدر امدن تا باید پس که بود اوگفته 

  بود شده خوشحال  امده وجود

 

 اما .دیدند نمی غذا میز در جز را همدیگر حتی. کردند نمی صحبت هم با بودند هم با وقتی اینکه با

  داشتند دوست را کشیدند می نفس سقف یک زیر که همین  بود، کافی هردویشان برای همین

 برگردد تصمیمش روی از ر بها که بود امیدوار همچنان وبردیا
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 های تلفن وان است کرده خیانت او به  بهار که کند باور خواست نمی هم باز  افتاده یها اتفاق تمام با  

 ....و بود عشق از همه که ها پیام ان  مشکوک

 

 او تصمیم به اما داشت دوست خیلی را  بهار که وجودی با خورد گره هم در ابروهایش خواسته نا 

 .گذاشت می احترام بود داده که وقولی

 

 .بود راه بهترین جدایی کشید می عذاب او کنار ودر داشت دوست را دیگری شخص بهار اگر 

 

 می وزر یک رفتنی نبود بساطش در طرفه یک وعشق باشد بهار کشیدن عذاب شاهد توانست نمی او 

 ... برد می خود با هم اورا قلب نبود ومهم رفت

 

 رد هردو که پسرش ازدواج سالگرد اولین وهمچنین   بهار ومادر پدر سفر بازگشت برای بهرامی اقای

 .بود دیده تدارک را بزرگی مهمانی بود روز یک

 

 محبوبش به انکه از قبل کرد می وارزو بود دیده را پسرش ازدواج که بود خوشبختی پیرمرد او 

 ... باشد  داشته او به توانست نمی بدهکاری هیچ دنیا ودیگر ببیند نیز را اش نوه بپیوندد

 

 ..کرد رها ک را صندلی یرو را وخود رفت تراس روی بهار

 

 . داشت تهوع وحالت سرگیجه  بود شده بیدار که صبح از 

 

 . بود نکرده عادت تهوعش حالت به وهنوز قبل روزهای مثل
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 کرد نمی احساس را سرما روزها این که بود وعجیب بکشد ریه به را سرد تقریبا هوای کرد سعی

 ودب وتاریک ستاره بی عجیب اسمانش روزها این کشیدن نفس وحتی گرسنگی د در مثل درست

 ... میشد پیاده ماشین از که دید را وبردیا کرد راباز هایش چشم ماشین ترمز باصدای

 

 ردیاب شد متوجه که بود روز ان وتازه کند تماشایش سیر دل یک نبود حواسش او وقتی توانست می

 ..است شده الغر عجیب

 

 ...بود نشسته دلش به عجیب کرد بار این که وبغضی بود اورده مردش سر بالیی چه 

 

 ... نداشت مردش درکنار ماندن برای ای بهانه دیگر واو گشتند برمی ومادرش پدر امروز 

 

 !!! بودند خاکستری روزها این چقدر

 

 .کرد می ترک را او  باید اش رفته دست از ابروی حفظ برای نداشت ای چاره کشید اهی

 

 ....نداشت سرخطی وقت هیچ دیگر او که نبود ومهم بود شده گذاشته زندگیش پایان ی نقطه 

 

 ابردی تیره های چشم جفت با ونگاهش کرد باز چشم  بهار و  راسترد اش گونه اشک قطره دستی 

 ... کرد تالقی
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 همیشه هاست مدت که نیست زیبا های چشم این حیف_ گفت ای وگرفته مغموم صدای با بردیا

 !؟ هیبارون

 

 راروق بود ایستاده حرفش روی اوکه بود غمگین چرا دیگر لرزاند را او  دل که بود بهار نگاه غم وباز

 ... شوند جدا هم از زودی به بود

 

 گذشت ذهنش واز بود شده قبل از بدتر  بهار چرا پس

 

 !!!کرد اخمی افکارش به... داست نمی او و بود گرفته خاصی بیماری بهار نکند 

 

 .بود افتاده مادرش مرگ یاد ناخواسته 

 

 ..امد خودش به  بهار  گرفته صدای با 

 

  گرفته مهمونی چرا پدر

 

 !!!ندارم رو شلوغی ی حوصله اصال من

 

 !!!بود پدر او برای هنوز پدرش که گذشت بردیا ذهن واز رفتم نمی من میشد کاش 

 

 ...ماند می امیدوار باید ایا 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 400 

 

ه | 400 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

 ...نبود عجیب برایش واین است کرده فراموش را ازدواجشان سالگرد بهار که دانست می بردیا  

 

 شکمک به دید را تعللش وچون کند می پا وآن پا این چیزی گفتن برای بردیا که شد متوجه بهار 

 پرسید اهسته تردید وبا شتافت

 

 افتاده؟ اتفاقی _

 

  زد لبخندی نیم قلبش لرزیدن وبا کرد او چشم ی خیره را نگاهش بردیا 

 

 ؟!!نبود پدرش پسر مگر بود خواهد سبز نگاه ان عاشق ابد تا دانست می

 

 گرفت حرارت اش خیره نگاه زیر  بهار ی پریده رنگ های گونه کرد احساس

 

 گفت ارام  

 

 او از چیزی حاال تا کند اوری یاد او به که کرد بیان طوری را وخواهشم کنم خواهشی ازت خوام می _

 ....است نخواسته

 

 …ادد تکان را سرش  بهار 
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 . بود گرفته را وتردید تعجب رنگ نگاهش 

 

 وگفت شد نزدیکتر او به اندکی بردیا

 

 یدد را بهار باز نیمه دهن وچون کردم تهیه لباس قبل از همینطور گرفتم برات ارایشگاه وقت من _

 داد ادامه

 

 نبودند ایران ها مدت ومادرت پدر_ 

 

 من سمت رو شون اشاره وانگشت کنند وحشت دیدنت با ندارم دوست  طوالنی سفر ان از وبعد

 .. بزنن حرف داریم امانت واز بگیرن

 

 ردب موهایش داخل  دستی وکالفه نبودم خوبی دار امانت واقعا من شاید کنم می فکر گاهی که هرچند

.... 

 

 هیچ ودب نشسته وبیمار تکیده رویش روبه االن که یبهار این رابست هایش وچشم داد تکیه ستون به 

   نداشت بود گذاشته اش خانه به پا  که  یبهار ان با شباهتی

 

 شستهن اش سینه روی که دید را بهار وسر کرد باز را هایش چشم اش سینه روی چیزی سنگینی حس با

  شنید سختی به را او ارام وصدای است

 

 ..و.. و شناختم زندگیم مدت تموم در من که مردی وبهترین هستی دختری هر ارزوی نهایت تو_
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 از شدن جدا مردی همچین از نبود اسان... کرد می مهار را بغضش داشت شاید کرد تردید ای لحظه

 درسی می خودش پایان ی نقطه به زندگی او از بعد دانستی ومی داری دوستش عاشقانه که مردی

  گفت شهامتش ی مانده ته وبا گرفت سختی به را اهش کشیدن جلوی

 

 کرد وزمزمه نگذار خودت حساب روبه من حال این وقت هیچ  دار امانت بهترین وهمینطور_

 

 نمیشد کابوس برایش چیز همه انقدر نداشت وجود زندگیم در بردیایی اگر شاید هرچند _

 

  بود اورده سرش را بال این او به انتقامش وحس دیا بر خاطر به بیشتر که بود گفته سیامک  

 

  وگفت برداشت اش روزه چند مرد سینه روی از را سرش 

 

 کنم می عمل تو  ی خواسته طبق امروز من_

 ...  لرزاند را ستون که را مشتی وندید رفت  وبهار کرد مشت را بردیا دست صدایش محزون  اهنگ 

 

 ملتح را جوشلوغ این شب اخر تا خواهدبود قادر دانست ونمی بود ایستاده تنها شلوغ سالن در بهار 

 .. کند

 

 وا هرگز دیگر گفت می حسی هرچند نبیند را سیامک که کرد می دعا واو بودند امده ها مهمان اکثر

 ..دید نخواهد را او
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  تنداش قبل های روز دختر ان با شباهتی اش شده شینیون وموهای رنگش وبلوطی بلند لباس در او 

 هدرسین نفس ای لحظه  ، زیبایی همه این با بهار دیدن با بود امده فرودگاه از تازه که بردیا وچون

  ایستاد ومقابلش اورساند به را خود شد حبس اش

 

  میامد بهش واقعا داشت تن به که مشکی وشلوار کت

 

 لب کونزدی گرفت را او دست بالبخندی وبردیا انداخت راپایین سرش شرم با او ی خیره نگاه زیر بهار

   شد رت عمیق ولبخندش  شد او بدن گرفتن گر ومتوجه  هستی زیبا همیشه مثل_ وگفت برد هایش

 

 .. زد ملیحی لبخند شرم با بهار

 

  بگوید چیزی بردیا که ان از قبل   ممنونم امروز ریزی وبرنامه لباس بابت_

 

  گفت لبخند وبا زد پشتش دستی بهرامی اقای

 

 ؟ چسبیدی بهش اینطوری که ندیدی وقته چند رو زنت مگر پسرم_

 

  وگفت کرد ای خنده بردیا

 

 ساعته پنج بیشتراز_
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 گفت خنده با بهرامی اقای  

 هب تو تا کردم پرحرفی وخانومش علی برای کلی بده تحویل رو مردم دختر بیا سوخته پدر ای _

 !!! برسی عاشقونت نجواهای

 

 یدلتنگ با ها ان دیدن وبا انداخت اطراف به نگاهی عجله با بود افتاده ومادرش پدر یاد تازه که وبهار 

  کرد رها ها ان اغوش رادر وخود دوید سمتشان به

 

 !!کشید؟ می دست هم ها ان از باید ایا

 

 باید امشب داد می هدر را وپدرش بردیا های زحمت نباید کرد می فکر تلخ چیزهای به االن نباید 

 .کرد می تظاهر حفظ حداقل یا بود می شاد

 

 با هک همانطور وبهار بود مهمانی ی نیمه تقریبا بکند ها ان برای توانست می که بود کاری تنها این 

 لبش برروی بود نبرده پی بودنش مصنوعی به بردیا جز هیچکس که را لبخندی بود کرده عهد خود

  بود کرده صحبت ای کلمه چند حد در همه با وتقریبا بود داشته نگه

 

 ....ودب خوشایند عجیب برایش واین کرد می صحبت پدرش با که میشد طبیعی زمانی لبخندش فقط

 

 یکه  بهار عموی دختر دیدن وبا وبرگشت امد بیرون فکر از نشست اش شانه پشت بر که دستی با 

 ..خورد
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 داشتید؟ امری پرسید مودبانه نداد نشان ظاهرش اما 

 

 گفت نمکینی ی خنده با شهال..

 

 ..بهرامی اقای داشتم عرض _

 

  وگفت انداخت پایین را سرش بردیا

 

 ..بفرمایید خدمتم در بله_

 

  گفت کرد می تحسین دل در را متانتش حالیکه در شهال

 

 اومدم ومجلس فامیل دوطرف های جوون نمایندگی به من نمیشه وکور سوت انقدر که مهمونی_

 ...زد حواسیش بی به لبخندی وبردیا شیم سرگرم ما تا بذاری اهنگی میشه اگر بگم

 

 بود شده بهار محو قدر ان کند شروع را کارش تا بود ها جوان منتظر باغ ودر بود اورده جی دی او 

 .. بود کرده فراموش را ها ان حضور

 

 ر هاب نزدیک بردیا گرفت خود به بیشتری ونشاط شور مهمانی ها تر جوان وپایکوبی رقص شروع با 

 .. شد
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 ..  بود مشخص صورتش رنگ پریدگی باز ارایش وجود با

 ..رسی می نظر به خسته_

 

 ..بود نشده حضورش متوجه که بود اندیشه ر د غرق انقدر دوخت او به را نگاهش ترس با بهار

 

  کشید موهایش روی دستی 

 

 .. کرد می مقاومت همچنان اما داشت تهوع وحالت سرگیجه عجیب_

 

 ..دارم ضعف کمی زیاد نه

 

 ؟ بخوری بقیه از زودتر رو شامت خوای می

 

   وگفت دوخت جذابش مرد به را نگاهش بهار

 

 کنم می صبر ممنونم نه_

 

   گرفت بهار ومقابل گرفت شربتی بود ها مهمان از پذیرایی مشغول که مستخدمی از بردیا 

 

 کنه حالت سر کنم فکر بیا_
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  زد محو لبخندی تشکر جای بهار 

 

 واو میشد تمام مهمانی کرد می تحمل راهم دیگر دوساعت فقط واگر بود کرده تحمل خوب اینجا تا 

 ....وروزهای  اند برگشته ومادرش پدر که کند وفکر ببرد پناه  اتاقش به توانست می

 

 را صنعیت لبخند همان شد بردیا نگاه سنگینی متوجه وچون کشید اهی خواسته نا است نزدیک جدایی

 .دید بردیا های لب برروی را وپوزخند اورد برلب

 

 .انداخت پایین را سرش 

 

 .خواست می اورا گرم اغوش دلش 

 .کند  احساس را  آغوشش گرمای باز تا برقصد او با بخواهد او از توانست می ایا 

 

 . بود کرده هوایی را او عجیب ، زیبا ی دونفره اهنگ 

 زیبایی ژست با او سمت را دستش بردیا بیاورد زبان بر را اش خواسته که ازان وقبل کرد باز دهن

 وگفت گرفت

 

 رقصی؟ می من با _

 

 .نشست بهار های لب برروی قلبی ازته لبخند ها مدت از بعد 
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 ..برد لذت قلبش تپیدن واز گذاشت بردیا های دست در را دستش 

 

 رمایگ وجود تمام وبا انداخت بردیا دراغوش را خود تقریبا حرفی بدون بهار. رسیدند وسط هنگامیکه 

  کرد زمزمه لب وزیر  برد لذت آن واز کرد احساس را او اغوش

 

 نکن فکر چیز هیچ به رو امشب یک_

 

 ... شود می گشوده تو برای ابد تا اغوش واین هستی بردیا به متعلق هنوز کن فکر 

 

 اب که بود او ودست نشست برسرش که را ای بوسه کرد وحس کرد پنهان او ی درسینه را سرش 

 ان شدن چروک به واهمیتی بود گرفته درمشت را او کت پشت بود مانده برایش که جانی تمام

 .نداد

 

 ..بود وخروش جوش  در خمره در ناب شرابی چون هم هایش رگ در خون لحظات ان  

 

 ...بود او مرد امشب مرد واین میتپید اش درسینه دل 

 

 که ودب گل بیایید خود به بهار که ان از وقبل شد قطع اهنگ که بود نرسیده خود پایان به اهنگ هنوز 

 ..میشد ریخته وبردیا او برسر باال از
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 گاهن را دو ان لبخند با وهمه نبود وسط دو ان جز هیچکس برداشت بردیا ی سینه از را سرش متحیر 

 گاهن خواننده باصدای بود کننده مست گل ی رایحه بود افتاده عروسیش جشن یاد واو  کردند می

 .. دوخت نگریست می را او لبخندی با که بردیا به وبعد او به ابتدا را مبهوتش

 

 مکنی شرکت عاشق زوج دو این شادی درجشن تا شدیم جمع عزیزان همگی که بود روز همین پارسال

 کنیم تداعی برایشان را انگیزی خاطره وشب وروز

 

 ینتر شاد در را عاشق همچنان زوج دو این حضورتون با که هستین عزیزان شما ز وبا گذشت یکسال 

 ..کردین همراهی زندگیشان روز

 

 ..ببینینم وعاشق شیفته همچنان را دو این سال های سال امیدوارم 

 

  نداد  بهار ی چهره درحالت تغییری ها جوانتر وجیغ وسوت ها زدن دست صدای 

 

 .نداد گرفت می عکس دو ان از لبخند با که عکاسی به العملی عکس حتی

 

 .بود شده خیره بردیا به خیس وچشمانی باز دهانی با 

 

 گفت گوشش کنار و گرفت دراغوش را او که بود بردیا سرانجام 

 

 تو اب برای ،  را  لحظه وهر شدم تر عاشق قبل روز از بیشتر هرروزش که سالی یک  گذشت یکسال _

 خواستم بودن
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 !!باش من برای بهار هستم من

 

 . دوید می او های بازوی روی وقویش گرم های ودست بود نوازشگر کشدارش صدای 

 .بود بسته یخ جایش سر بهار  

 

 .بود درامده تکان به لرزها  وبراثر لرزید می 

 . بکشد فریاد خوشحالی از توانست نمی چرا واو بود کرده اعتراف او نزد عشقش از بردیا 

 

 .خواهد می را را او هرچیزی و هرکس از وبیشتر است شده عاشق که بگوید هم او توانست نمی چرا

 

 جلوی توانست نمی هم بردیا گرم واغوش ها نوازش و میشد بیشتر هردم بدنش لرزش چرا 

 .بگیرد را لرزیدنش

 

 . ذیردبپ نداشت را دخترانگیش او که را تلخ حقیقت این کوشید می ای کننده خسته طرز به ذهنش 

 

  گفت می ذهنش

 !! کنی ترکش باید! کنی ترکش باید_

 

 .بود متنفر شد می اکو وجودش تمام در که صدایی این از چقدر 
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 !!کردی یخ چرا خانومم  بهار_ رسید می گوشش ازدوربه را بردیا صدای 

 

 لرزی می انقدر چرا 

 

 .. نفهمید چیزی دیگر وبعد عشقم بهار 

 

 .شد بسته هیثان چند از کمتر و کرد باز را هایش چشم سختی به  بهار

 

 .. دارد نگه باز را ان تا کرد را تالشش تمام گیجی با 

 

  کرد می صحبت باگریه که میشنید را مادرش صدای

 

 برود حال از باید چرا وگرنه کردند چشم رو دخترم_

 

 ..ندارند بیماری اصال که او 

 

  کند ارام را مادرش کرد می سعی که راشنید پدرش وصدای شده الغر خیلی دخترم که هرچند 

 

 !! نشده چیزی که حاال خانوم_
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 میشه اماده ها ازمایش جواب کنی صبر کمی اگر

 

 نکن گریه 

 

 .نداشت اطرافش از درکی کرد باز را هایش چشم سختی به بهار 

 

 .. بود افتاده برایش اتفاقی چه 

 

 بود جا ان چرا او

 

  گفت گریه وبا شد خم رویش خوشحالی با دخترش باز های چشم دیدن با  یطلوع خانوم 

 

 اومدی هوش به دخترم_

 

 بشه فدات مامان الهی 

 

 !!رقصیدی می بردیا بغل داشتی بودی خوب که تو شد یچ یهویی اخه 

 

 گذشت ذهنش جلوی از فیلمی مثل چیز وهمه نشنید را او های حرف ی بقیه دیگر ر بها  
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 بعدو عشقش از بردیا اعتراف و و ازدواجشان سالگرد رویشان گل ریختن وبعد بردیا رقص خواست در 

 ..نمیامد بهوش وقت هیچ کاش کرد وارزو رفت فرو ان در که مطلقی تاریکی

 

 .. بود مرده مردش اغوش در کاش 

 

 .. شدند اتاق وارد که دید را بهرامی واقای بردیا 

 

 شدت زا که صدایی وبا گرفت را او دست نکرد ها بزرگتر به وتوجهی گرفت قرار کنارش سریع بردیا

 گفت لرزید می نگرانی

 بهتری خوبه حالت بهار _

 

  کرد زمزمه گوشش کنار  طنتیوباش کشتی منو که تو دختر 

 

 !!خوب دختر کنی غش که شی زده هیجان انقدر اعترافم با کردم نمی فکر_

 

 .بود شده او محو که بهاربود ونگاه 

 

 ..بکاهد فضا سنگینی از کرد سعی وشوخی لبخند با بهرامی اقای 

 

 وگفت زد کنار را بردیا بود زیبایش عروس نگران عمیقا حالیکه در 
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 .....را لیلیت حال هم من بدی اجازه اگر مجنون _

 

 بپرسم

  ایستاد وکنار کرد رها میلش برخالف را بهار ودست وبا زد لبخندی بردیا 

 

  وگفت بوسید را او پیشانی ذاتیش مهربانی با بهرامی اقای

 

  ترسوندی مارو حسابی امروز که تو گلم عروس_

 

 نکردیم دود اسپند برات که بودیم خودمون مقصر که چند هر

 

  میکشم قربونی پات زیر شدی مرخص بیمارستان از که همین  

 

 مرد ود این از جدایی چقدر کند تشکر او واز بیاورد لب بر لبخند شبیه چیزی کرد سعی بغض بهاربا

  بود سخت برایش

 

 گاهین لبخند با دید ها ان سیمای در را نگرانی چون ودکتر گشت دکتر متوجه همه نگاه دکتر امدن با 

 وگفت کرد بهار به

 

  کنی لوس خودتو انقدر داری حق_ 
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 ..  کنن می چیکار میشه مامان داره کردشون عزیز بفهمند اگر حاال داری خواهان خیلی

 

 شدند خیره دکتر به زده مبهوت همه ثانیه ازچند کمتر

 

  داشت دیگری رنگ وبهار بردیا برای که بهتی 

 

 وگفت برد اسمان سمت را دستش خوشحالی با بهرامی اقای

 

  گرفت دراغوش را واو رفت قدیمیش دوست سمت به خوشحالی وبا  شکرت خدایا _

 

 وگفت گرفت اغوش در را بهار خوشحالی با ریخت می شوق اشک بار این یطلوع خانم

 

 میگم تبریک عزیزم نازم دختر _

 

 زمین برروی زانو دو دیوار ی  گوشه که بود شده دوخته بردیایی بر نگاهش زده مبهوت اما بهار 

 اریج هایش چشم از سیلی همچون اش اجازه بی اشک که بود وبهار بود او محو ونگاهش بود نشسته

 بود

 

  کند حالجی ذهنش رادر دکتر های حرف توانست نمی 

 

 میشد مگر بود حامله او
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  پرسید دکتر از که شنید را بردیا لرزان صدای 

 

 !! باشه باردار نداره امکان من خانوم امده پیش اشتباهی حتما دکتر اقای_

 

 اشتباه دبگوی دکتر که بشنود تا شد دکتر ی خیره ونگاهش کرد سکوت ولرزید کرد وسکوت اون اون

 .است کرده

 

 گفت لبخندی با دکتر اما 

 

 هم اینو گرفتیم خون ازمایش باردار شما خانوم باشیم کرده اشتباه نداره امکان!! جان پسر نه که چرا _

 بهار که نشد این مانع هم واشک دید تاری حتی گرفت بردیا سمت را ای وبرگه ازمایشش  جواب

  بود مرده او کاش وای نبیند را مردش دست لرزش

 

 که گفت می بردیا که بود االن ولرزید دوخت ومادرش وپدر گرفت بردیا از را ش بار حسرت نگاه

 پیکرش بر ای تازیانه چون بچه ی وکلمه است زاده وحرام نیست او از دارد دربطنش که ای  بچه

 !!نشست فرو

 

  گرفت گاز را هایش لب بود وسیامک نبود بردیا پدرش که ای بچه بود حامله او  بچه، 

 

 این وجود بخاطر او از سرهم پشت و گرفت دراغوش را عروسش ومحتاط خوشحالی با بهرامی اقای

 بود اتشفشان این فوران منتظر هرلحظه وبهار کرد تشکر بچه
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  بود زده زل ازمایش ی برگه به خاموش بردیا اما 

 

 از دوست دو ان وچقدر گفت تبریک و گرفت دراغوش را دخترش خوشحالی با هم یطلوع اقای 

  بودند خوشحال نوه داشتن

 

 گفت لبخند وبا رفت بود نشسته برزمین که پسرش سمت بهرامی اقای

 

 به مرا که ممنون پسرم بودم زده شوک خوشحالی شدت از بود باردار رو تو مادرت وقتی  منم _

 پدر که دقایقی از وبعد گرفت دراغوش زده خشک همانطور را او وبعد رسوندی قلبیم ی خواسته

 . گذاشتند تنها  سفارش کلی از بعد باهم را  جوان ومادر

 

  بود اور عذاب بهار برای اور عذاب سکوت ان

 

 .... ودب گرفته نظر در سرنوشت رابطه این برای تلخی  انیپا وچه بمیرد انکه از قبل مرد می باید او

 

 زد می دور سرش گشت سرازیر اش برگونه اش بسته های چشم ورای از واشک بست را هایش چشم

 رایب بردیا اینطوری شاید بمیرد االن داشت امکان ایا لرزد می تخت کرد می احساس مبهمی طور به

 نمی چیزی اش خانواده به رسوایی این واز گذشت می اش نکرده گناه واز میشد متاسف مرگش

 .. لرزید تخت اش خانواده یاد با وباز گفت
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 وشکستن فریاد صدای با کرد می چه مادرش زد هق  ومادرش میمرد رسوایی این از بعد حتما پدرش

 دبو جاری دستش از شدت با خون که دید را وبردیا کرد باز را متورمش های چشم ترس با شیشه

 ..بود ازشیشه پر واطرافش

 

  بود کوبیده پشتش ی  پنجره ی شیشه به مشت با او 

 

  گفت بردیا که کند راباز دهانش خواست  نشست ترس با

 

 !!! نگو وهیچی شو خفه_

 

 ..زد وهق گرفت راگاز لبهایش  بهار

 

 ...بود شده شدید نهایت بی خشمی دستخوش بردیا 

 

 .. رساند بهار تخت به را خود قدم یک ودر نفرت با 

 

  وگفت گرفت دست به را او لرزان های شانه

 

 !! نیستی کثیف ی هرزه یک تو که بگو کرده اشتباه دکتر که بگو من به بگو_

 

 !!!بزن حرف لعنتی د بگو بودم نکرده اشتباه موردت در من  که بگو
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  کشمت می قسم خدا به بگو چیزی یه بهار 

 

 رو پست ناموس بی مردیکه اون هم رو تو هم

 

  کشید فریاد باز

 

 !!!بزن حرف_

 

 .. نداشت گفتن واسه حرفی  بهار اما 

 

 ..  اما  کند تکذیب را دکتر های حرف توانست می کاش

 

 را وجودش کل نگاهش وغم زد می کبودی به رنگش افتاد بردیا متورم گردن های رگ به نگاهش

 ...لرزاند

 

 ومردی روح بی جسمی خون به دستش که نبود مردش وحیف بود مرده نگاه این وزیر امروز او 

 .. شود  اغشته کثیف

 

 است کرده مرگ ارزوی خدا از وبارها ها بار بهار که دانست می چه او بود حیف بردیا
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 !! نبود ترسی مردن از اورا 

 

 شود ریخته محبوبش توسط خونش نداشت دوست اما

 

 عدوب کرد حس لبش ی گوشه از را داغی جریان و برگشت سرش خورد صورتش به که ای کشیده با 

 !! تکلف وبی تلخ ای خنده راشنید بردیا خنده صدای

 

  کرد وخاکستر راسوزاند وجودش که ای خنده

 

 ...از خون که را اش کرده مشت دست باز بردیا

 

 گفت نفرت با کوبیدو بردیوار را میچکید ورایش از خون 

 وقتی حتی نه دیدم خونم در پشت رو گل دسته که وقتی حتی نه کنم شک بهت نخواستم وقت هیچ _

 !!هستی ارتباط در کسی با تو که گفتن بهم تلفنی

 

 کشید وفریاد کوبید بردیوار را مشتش وباز لعنتی داشتم ایمان تو به فقط من 

 

 شمچ به زد وزل گرفت را دستش ومچ بهاررفت سمت باز وبعد کردی کارو این من با چرا بگو فقط_ 

  وگفت خیسش های

 

 !!نیست خیانتی گونه هیچ حق رابطمون در بودم گفته که من_
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 !!هان چی همه به زدی گند چرا چرا پس جداشم ازت خواستی وقت هر بودم داده قول که من 

 

 کرد جمع دهانش در را لبهایش بهار 

 

 داد فشار ومحکم گرفت دست در را او های بازو بردیا 

 

 !!کردی خیانت بهم چرا جداشیم هم از تا نکردی صبر چرا _

 گفت گریه وبا ناخواسته بهار 

 

 .... من نکردم خیانت تو به من _

 

 وگفت زد یپوزخند نفرت وبا پرید حرفش وسط بردیا

 ! مقدس مریم ببخشید.... اوه_ 

 

 گفت بغض وبا کرد او به را پشتش کرد رها خشونت با را دستش سپس 

 

 !!! شدی مند عالقه بهم کنم باور که کرد کاری من با چشمهات چرا کردی می خیانت من به که تو _

 

 داری عالقه من به هم وتو نیست طرفه یک عشقم کردم می فکر چرا
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 !! روداره نگاه ترین وپاک معصومترین هات چشم کردم می فکر چرا 

 

 !!! دختر کردی چیکار من با تو

 

 !کردی چیکار من با

  رو زاده حروم ای بچه نه  رو من ی بچه اما خواست می نوه پدرم 

 

 ...را مردش های چشم در شده جمع اشک ودید لرزید وبهار 

 

  میکشید نفس هنوز چرا پس 

 

 گفت نجواگونه کرد می خارج دستش از را حلقه حالیکه در بردیا

 

 ادی به کردم می نگاهش که بار وهر نیاوردم در انگشتم از را حلقه هم ای لحظه حتی یکسال این در _

 ان قهوعال عشق با تا که برسه روزی که خواستم می خدا از وهمیشه افتادم می تو به نسبت تعهداتم

  نه؟ داره خنده یبنداز دستم به را

 درسته؟ داره خنده وحماقتواعتمادم سادگی همه این

 

  چرخید می ازدواجش وحلقه هایش چشم در شده جمع اشک ی حلقه بین نگاهش که بود وبهار 
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 یرو را حلقه بردیا کشید می را انتظارش ها روز که لحظاتی رسید باالخره زد می کند قلبش چقدر

 بگوید چیزی خواست لرزید می که  بربهار ای کننده مشمئز نگاه از بعد گذاشت میز

 

 هق به تبدیل اش گریه که ر بها به خروج از قبل اخر ی لحظه ودر گذشت کنارش واز نتوانست اما 

 گفت بود شده سوزناکی هق

 شد خارج اتاق از وبعد ببینمت ندارم دوست وقت هیچ دیگه _

 

 حلقه به را خودش اما خورد می سکندری رفت می گیج سرش شد بلند تخت روی از گریه با بهار 

 ار بردیا بود شده تمام چیز همه زد وضجه چسباند قلبش وبه کرد مشت دستش در را ان رساند

 ....بود داده دست از همیشه برای

 

 .بود گذشته بیمارستان از بهار مرخصی از کهفتهی

 پیش میمه کاری سفر برایش که بود وگفته بود گرفته تماس بهار مادر با بردیا شب ان یفردا  صبح

 مدت این در بهار از تا بود کرده خواهش ها ان واز برود کشور از خارج به است ومجبور امده

 .کنند مراقبت

 را ودخترشان دارند ای فهمیده داماد چنین اینکه واز بود پذیرفته ودل جان با هم یطلوع خانوم

 .بودند خوشحال بسیار دیدند می خوشبخت

 

 ومی بودند گذاشته بارداریش حساب به هم را بهار وزن وکاهش اخیر های وگریه ها گیری بهانه این

 .میشود پرخاشگر وگاها حساس بسیار دوران این در زن دانستند

 . نباشد کنارش هم شوهرش که خصوص به 

 خیره ها ان های لب به گیجی وبا سکوت در که بود وبهار چرخیدند می دخترشان دور پروانه مثل

 . بفهمد چیزی بردیا از شاید تا میشد
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 وسکوت است نگفته هایشان خانواده به چیزی هفته یک دراین بردیا چرا که بود بهت در هم هنوز

 . است کرده

 

 . است بهانه کاری سفر که دانست می

 . کشید اهی فهمید نمی را او سکوت این دلیل اما

 . بود شده تنگ گرمش اغوش برای دلش بود دلتنگش چقدر

  شد مشت شکمش برروی یا لحظه  دستش

 

 .شود می مادر دارد واو دارد رحمش در ای بچه که بود ه نکرد باور هم هنوز

 

 . شد مور مور بدنش باشد اش بچه پدر همسرش اینکه بدون 

 قطع متوجه حتی که بود ریخته بهم روحیش ضاع او انقدر مدت دران واو بود شده ماهش سه بچه

 . بود شده دیر بسیار سقط برای وحال بود نشده بارداری وعالئم پریودش ی دوره

 

  برد می بین از را بچه ان بود شده که هرقیمتی به باید او که هرچند

 

 .خواست نمی را سیامک ی بچه او

 کرد می کاری ید با میامد دنیا به نباید حرامزده ی بچه ان 

 تا خواست می را او فقط خواست می را بردیایش دلش کرد اش خورده گره موهای درون دستی 

 وبگوید کند بغلش
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 شود ارام واو  عزیزم نباش نگران کنارتم من بهار _

 

 !!! بود داده پس ممکن حالت بدترین به را گناهش کدام تاوان او خدایا 

 

 خورد می رقم برایش سرنوشت این باید چرا 

 

 ستتوان نمی وچرا گرفت می او از را بردیا انتقام باید سیامک وچرا میشد دوست سیامک با باید چرا 

 !! است اورده برسرش را بال  این سیامک که بگوید بردیا به

 

 ! کند دفاع خودش از ای کلمه توانست نمی واو خورد می او به خیانت انگ باید چرا

 

 بود نکرده وتعهدش بردیا به خیانتی کوچکترین یکسال این در او دانست می که خدایش

 

 دخترانگیش خبری وبی هوشی بی در او

 

 . بود شده ومادر بود رفته یغما به 

 

 .داشت رادوست وزندگیش بردیا او کند خیانت که خواست نمی او

 

 سترد دستش پشت با را هایش چشم اشک 

 . بود کرده سکوت بردیا چرا 
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 .کرد تلخ ای خنده افتاد شکمش به چشمش وچون و و ببخشد را او داشت امکان ایا

 .. بگذرد اش نکرده وگناه او از بردیا که بود محال 

 

 غفلت از بود داده دست از را طاقتش که وبهار بود نشده خبری بردیا از وهنوز بود دوم ی هفته

 مردش برای اش خانه برای دلش کرد ترک اش خانه قصد  به را خانه وارام کرد استفاده مادرش

 .بود شده تنگ

 

 . لرزید بدنش رسید خانه در پشت هنگامیکه 

 .شد خانه وارد و کرد راباز اش خانه در لرزان هایی دست با

 . بودند حیاط در ماشین هردو 

 . بود خانه بردیا پس

 

 برگردد وخواست ترسید بردیا با رویارویی از ای لحظه

 .کرد حرکت خانه سمت به ونامتعادل لرزان هایی وگام دلتنگی با گشت مانعش دلتنگی اما 

 

 . شد حبس اش سینه در نفس شد خانه وارد وقتی 

 

 .داد می سیگار بوی شدت وبه بود تاریک خانه

 . شد متحیر خانه اشفتگی از کرد عادت تاریکی به چشمش هنگامیکه 
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 .نداشت قرار خودش جای در چیز هیچ بودند هاشکسته شیشه تمامی بود وسط چیز همه

 

 . کرد حرکت ها پله سمت به قدیمی وبغض لرزان هایی گام با 

 

 . نبود سالن از بهتر هم جا ان رفت خودش اتاق به ابتدا

 

 .ریخت واشک کرد نگاه عروسیش ی شده پاره  های عکس به بود شده شکسته چیز همه

 

 .بود باز نیمه در کرد حرکت بردیا اتاق سمت به ناخواسته 

 

 .نشنود بردیا را هقش هق صدای تا گرفت دهنش جلوی را دستش 

 

 بود کشیده دراز تخت برروی برهنه ای تنه باال با که افتاد بردیا به ونگاهش برد اتاق داخل را سرش 

 . باشد بردیا به متعلق توانست نمی نشده اصالح وصورت الغر جسم این

 .بود ومرتب شده اصالح وهمیشه داشت پری هیکل او بردیای

 

 ات  گرفت، گاز را دستش نشست اتاق پشت همانجا کرد نمی یاری پاهایش اما برود سمتش خواست 

 ان از بدتر چیز هیچ مرد برای دانست می واو  بود کرده چه بردیایش با او زد ضجه. نکشد فریاد

 ...بود بدبخت او وچقدر شود ثابت او به همسرش خیانت که نبود
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 اویزان دیوار از که عکسی برقاب بود شده خیره فروغش بی ونگاه بود کشیده دراز تختش برروی بهار

 .داشت مغروررابرلب لبخند وهمان بود زده تکیه رودخانه کنار برسنگی. بود شده

 .زد نخواهد لبخند زندگیش در وقت هیچ دیگر دانست می 

 

 .بود داده دست از را عشقش مهمتر همه واز را زندگیش را اش اینده او 

 

 .شد نمی سابق مثل چیز هیچ دیگر 

 

  گفت لبخند با که رادید ومادرش چرخید در سمت به نگاهش در شدن باز با...  بود مرده او 

 

 !!!بده مژدگونی دخترم_

 

  دوخت مادرش به را منتظرش ونگاه نشست تخت برروی داشت که جسمانی ضعف تمام بهاربا  

 

 از عزیزت شوهر_ گفت بگذارد منتظر را دخترش نداشت دوست این از بیشتر که یطلوع خانوم

 اینجاست واالن برگشته مسافرت

 

 امروز که هرچند داشت وحشت و  شرم او با روشدن روبه از هایش دلتنگی تمام وجود با لرزید بهار 

  ماند نمی برایش هم ای خانواده دیگر که بود روزی
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 قبول را رسوایی همچین گز هر که دانست می داشت وپدرش اش خانواده از که شناختی به توجه با 

 .کند نمی

 

 گفت خوشحالی با یطلوع خانوم 

 

 !!! نکنه وحشت دیدنت از ها مدت از بعد خدا بنده تا بکش روت و سر به دستی دختر شو بلند _

 

 شده خم کمری با تختش روی بر رمق بی همچنان بهار اما... شد خارج اتاق از  وخندان گفت را نیا 

 ..بود نشسته

 

 .کرد می نگاه بهرامی واقای پدرش های چشم به چطوری 

 

 .است حرام دارد درشکم که ای بچه که فهمیدن وقتی 

 

 ...گشت اتاقش وارد ومرتب شده اصالح صورتی با وبردیا شد گشوده محکم تقریبا ای باضربه در 

 

  کرد باز راه فشار وبا شد سرازیر اش چهره روی  واضطراب ترس از ناشی های اشک او دیدن با  بهار 

 

 ... میشد دیده دران نفرت شبیه وچیزی بود برهنه بلکه نبود خشم دیگر بردیا های چشم در

 

 .بود امیز وطعنه کشدار صدایش کرد صحبت به شروع وقتی
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   بود ناراضی دستت از خیلی مادرت _

 !!دی نمی اهمیت وجنینت خود سالمتی به اصال که گفت

 

 !!! لرزاند را بهار پشت  میامد بیرون اش شده قفل های دندان ورای از سختی به که کلماتی نفرت 

 

 ...زد نمی ودم میشد تحقیر ها این از بیشتر اوباید

 

  دوخت رابیرون ونگاهش رفت پنجره سمت  بردیا 

 

 ..بود ودشوار سخت هم او برای زدن حرف گویی

 

 گفت برگردد اینکه وبدون راشکاند خود سکوت وکشنده طوالنی دقایی از بعد انجام سر 

 نگچ را دستش یکی ان که بود بهار ودست  برگردم امریکا وبه برم ایران از همیشه برای خوام می _

 !!نکند بغل را واو ندود بردیا سمت به تا زد

 

 گرفت گاز را لبهایش 

 !!میش جدا هم از قرار که بگم همه به امروز خوام می  

 

 انداخت چنگ بازویش به بیشتر بار این بهار 
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 رابه سرش بود چشمانش جلوی پدرش تصویر ودرحالیکه کرد راجمع وجسارتش غرور ی مانده ته  

  داد تکان  موافقت ی نشانه

 دید را او وسفید مرتب های دندان وبهار زد پوزخندی بردیا

 ندینب را اش زده ماتم نگاه ایبرد انداختتا پایین را سرش 

  کشید صورتش روی را دستش بهار  یفریاد صدای با بعد ودقایقی شد خارج اتاق از بردیا  

 

 !!!شود خاک انکه بدون مرد می هرروز او چرا

 

 ارجخ اتاقش از نامتعادل های گام وبا کرد جمع را قوایش تمام هراس با چیزی شکستن صدای باشنیدن 

 هم  باز بار نیچندم یوبرا ریخت هوری قلبش بهرامی اقای دیدن وبا رفت سالن سمت وبه شد

 !!!مرد

 

 بود ایستاده پسرش ومقابل لرزید می بهرامی اقای 

 

  شد سکوت لحظاتی بهار ورود با 

 

 کردند می نگاه را وپسر پدر  زده ومبهوت بودند ایستاده ای گوشه زده شوک وپدرش مادر

 

 بود همیشه از تر وتیره خالی نگاهش شد بهارخیره به لحظاتی بردیا 
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 نتوز دست حاال همین گی می یچ که فهمی ونمی شدی خسته داشتی که طوالنی سفر از بعد حتما_ 

 وگفت بهاربرگشت وسمت دارین احتیاج استراحت به هردو برو خونه وبه بگیر

 .. شو واماده برو ردختر بها _

۱ 

 !!! مونه می جا همین بهار_

 

 وگفت دوخت پدرش به را نگاهش بود وقاطعانه محکم بردیا صدای لحن

 

 !!! نیبذار احترام وبهار من تصمیم به باید شما پدر _

 

 وقت هم اب این از بیشتر تونیم ونمی نداریم تفاهم اصال که رسیدیم نتیجه به باهم مشورت از بعد ما

 !!خوام رونمی اون من...  بچه واما بگذرونیم

 

 !!! کنه سقط یا داره نگه رو اون که مادرشه با تصمیم 

 

 نشست گوشش در که یمحکم  سیلی 

 شد همراه بهار جیغ با 

 

 گفت لرزید می شدت وبه نداشت چهره به رنگ درحالیکه بهرامی اقای 

  

 !!! کردی مصرف چیزی نیست خوب حالت تو_
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 !!!؟ زنی می حرف من ی ه نو سقط از

 

 !!!نداری تفاهم همسرت با که فهمیدی تازه بچه ویک یکسال از بعد

 نشست بردیا ی برگونه اول سیلی از تر سنگین مراتب به دوم وسیلی 

 

 ابر ثلم حالیکه در بهار بود کرده وسکوت بود انداخته راپایین سرش العملی عکس هیچ بدون بردیا 

 ..دوید ها ان سمت ریخت می اشک بهار

 

 گفت التماس وبا گرفت را می بهرا اقای دست 

 پدر _

 وگفت پرید او حرف میان بردیا 

 

 شیم خوشبخت هم با تونیم نمی وما زندگیه عمر یک بحث پدر _

 

  گفت التماس وبا گرفت را دستش تر محکم  بهار که بزند را سوم سیلی خواست بهرامی اقای 

 ...من... من نداره گناهی اون نیست مقصر بردیا کنم می خواهش پدر_

 

 کرد زمزمه خشم با داد می فشار حالیکه ودر گرفت را  بهار دست بردیا 

 گفت کشیدسریع کناری را  بهار سپس.. شو ساکت _

 !! میشن داغون  بفهمند رو شدنمون جدا حقیقت ها ان اگر _
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 کنه وتحمل کنه روطرد من کرده ترک را عروسش پسرش که این بخاطر  شاید من پدر

 غضیب با وبعد نمییاره دوام شده بازی پسرش ی ساله چندین وابروی غرور با بفهمه اگر مطمئنم اما 

 گفت سنگین

 

 خوبی دختر که بده قول نبودی برایش خوبی عروس باشی پدرم مراقب من از بعد که بده قول  _

  باشی براش

 

 نمی سپ اند  وابسته هم به چقدر وپدرش بردیا که دانست می کشید اتش به را بهار پود و تار نگاهش 

  بیفتد فاصله کثیفش وجود خاطر به ها ان بین بدهد اجازه توانست

 

 کشید فریاد لرزید می اعصبی فشار شدت از حالیکه در 

 وگفت برگشت ها ان سمت وبعد هان گی نمی رو جداشدنمون علت چرا رونمیگی حقیقت چرا _

 برود حال از که نبود ان وقت االن رفت جلو قدمی میرفت گیج سرش چقدر.. اون... اون بردیا _

 

 افتادنش زا مانع پرید جلو ناخواسته بردیا بیفتد ازانکه قبل ولی شد زمین نقش ثانیه چند از کمتر اما 

 ..شد

 

  بود رفته حال از دراغوشش که بود دختری عاشق هم هنوز 

 

   زد صدا را او نام ارام بردیا بودند شوکه همه

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 435 

 

ه | 435 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

  امد خود به همسرش وفریاد گریه صدای با یطلوع اقای

 

 ...اغوش از را هوشش بی دختر زد پس را واو کوبید بردیا ی شانه به ومحکم رفت ها ان سمت شتاب با

 

  زد پس را واو کوبید بردیا ی شانه به محکم

 کشید فریاد خشم وبا  کرد خارج او اغوش از را هوشش بی دختر

 !!!بیاری زبون به رو من دختر اسم نداری حق دیگر _

 !!!خوای نمی که درک به خواهی نمی رو ن او 

 !!باد خودم بر لعنت که کردم خودم 

 

 !!شد تو همسر احمق من های اصرار با نبود راضی که  دخترم 

 !!رودیدی اون رودیدی گوشت پشت بعد به نیا از اما 

 !!! بیارم سرت بالیی چه دونستم می نبود پدرت حرمت به اگر  

 برنگرد  وهرگز بیرون گمشو من ی خونه از

 

 شد خارج خانه واز دوخت وپدرش  بهار به را نگاهش حسرت با بار اخرین برای بردیا  

  دش خیره بیمارستان تخت روی اش پریده رنگ دختر به زده ومبهوت خیس چشمانی با یطلوع خانم

 

 بود خورده چشم دخترش زندگی حتما
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 ودب دیده بارها بودواو عاشقانه اواخر این همسرش به  بهار نگاه فهمید ومی دید ومی بود مادر یک او 

 ونازدواجش سالگرد که بود پیش وقت چند همین کند می محبت همسرش به عاشقانه چه بردیا که

 شدل سفر ان در هم وشاید رفت کاری سفر به او که بود شب وهمان گرفت جشن باشکوه انطور را

 !!بود باخته دیگری کس به را

 

 ..نشست تخت برروی دخترش کنار وناتوان کشید اهی 

 

 ببیند بیمارستان در وضعیت ان در را دخترش بود سخت مادر یک برای چقدر  

 

 دبو افتاده تخت بر جان بی بخواهد ویارانه او واز شود نوازش اینکه جای وبه بود باردار را اش نوه او 

  بود کرده طالق تقاظای او از وشوهرش

 

  ریخت واشک کرد نثارش ناسزایی لب وزیر شد مشت دستش

 

 کرشف که بود گیج حدی تا  بود افتاده صندلی برروی پریده رنگی با بهرامی اقای تر سمت ان کمی

 نکند کار

 

 هر از عزیزتر برایش  وبهار بود باردار عروسش حالیکه در بود کرده صحبت جدایی از پسرش 

 بود دختری

 

 افتاد می اش ونوه او برای اتفاقی اگر نمیبخشید را پسرش وقت هیچ او 
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 ار شیطان لرزانش های دست دیدن وبا ایستاد ای لحظه وضعیت ان در دوستش دیدن با یطلوع اقای 

  کرد  حرکت قدیمیش دوست سمت وبه  گفت لعنت

 

 کند تنبیه پسرش خاطر به را قدیمیش ودوست پدر توانست نمی

 

 وبهر دیوار به حرفی هیچ وبدون گذاشت او ی شانه برروی را دستش نشست صندلی برروی او کنار 

 از را  بهار حال میکشید خجالت حتی انداخت پایین را سرش شرم با بهرامی اقای دوخت چشم رویش

 بپرسد او

 

 گفت بود شده او شرم ی متوجه که  یطلوع اقای 

 میشن هم بهتر استراحت کمی وبا  خوبه حالشون هردو  مون ونوه بهار نباش نگران _

 گفت شرمگین بغضی وبا کشید ای اسوده نفس بهرامی اقای 

 

 نمی تدختر برای پیش پا قدمی حتی هرگز کردم تربیت دستم زیر پسری همچین دونستم می اگر _

 از اش وشانه ببخش  رو من  تره عزیز دخترم از حتی برام  بهار که  شاهده خودش وخدا  گذاشتم

 لرزید مردانه هقی هق

 

 وچقدر بگوید چیزی نتوانست هم تسلی برای وحتی گرفت دراغوش را او بغض با هم یطلوع اقای 

 های روز ها ان  ی همه که دانست ومی  بود نگران بردرش از تر عزیز ودوست دخترش برای

 باشد قوی باید واو گذراند خواهند سختی
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 قسمت وبدترین  کرد می مطلق استراحت باید واو بود گذشته بیمارستان از شدنش مرخص از یکهفته

 . کند سقط را بچه باید که دانست می هم وبیمارگونه خلسه حالت ان در حتی او که بود ان ماجرا

 

 پرداخت می قدیمش تاوان به او که بود سختی روزهای وچه بودند مراقبش شدت به اش خانواده اما

 .نمیزد ودم

 

 فراموش وقت هیچ را بود شنیده پدرش با را او های  حرف ناخواسته واو امد خانه وکیل که روزی 

 . نکرد

 

 .میشد زده وجسمش برقلب که بود نیشتری همچون میشنید وکیل زبان از که ای هرکلمه

 

 . داشتند عجله شما دختر از جدایی برای خیلی شما داماد ظاهرا_

 

 به هم رو بچه داری نگه وچون شده انجام  طالق به مربوط کارهای تمام گرفتند هم خوبی وکیل 

 میشه انجام طالق کارهای کنند امضا رو درخواست این دخترتون که هروقت اند سپرده دخترتون

 ..شد تمام بهار برای دنیا که بود جمله این شنیدن وبا

 

 ..شد خواهد مونسش تنها عمرش اخر تا دانست می که واندوه غم از باری وکوله ماند واو رفت بردیا 

 

 ..بود نکرده که گناهی به داد می دست از را بردیا داشت او 
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 طلب او واز گفت می بردیا برای را چیز همه باید بود اشتباه سکوتش هم االن تا کرد می سکوت نباید 

 ..بخشید می را او بردیا وحتما کرد می بخشش

 

 ..دوید ها پله سمت وبه کرد پاک را چشمش اشک باشد گرفته ای تازه نیروی انگار فکر این با 

 

 رحمانه وبی سرعت با که بود ها ها پله وبعد هواست رو که کرد احساس وبعد برداشت را اول ی پله 

 ..کشید می فریاد  وحشت و ازدرد واو کرد یم  خورد  بر بهش

 

 یفریاد ودلش سر ازدرد بود گرفته را دیدش جلوی خون ایستاد ها پله پایین سرانجام هنگامیکه 

 .کرد می زمزمه را بردیا نام لب زیر حالیکه ودر نبود ای ناله به شباهت بی که کشید

 

 یدکوب سرش روی دودستی چگون پدرش که که وندید شد بسته هایش وچشم ریخت اشکی قطره

 بر ومحکم رفت حال از بود ایستاده که ای نقطه همان مادرش که وندید دوید دخترش تنها وسمت

 . کرد برخورد سرامیک کف

 .لرزید پاهایش یطلوع اقای 

 

 .  دکر نمی کار فکرش که بود شده شوکه وچنان  دوید می ودخترش همسر بین دائم گیجش نگاه 

 

 رسیدن تا کرد سعی وخود زد زنگ اورژانس به سریع بود شده او دگرگون حال ی متوجه که وکیل

 .کند ارام را یطلوع اقای امبوالنس

 

 .بود کرده ن نگرا را او بود نشسته پیشانیش بر که وعرقی اش شده کبود های لب 
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 نگذاشت تنها را مرد ان لحظه اخرین وتا کند درک خوبی به را او حال توانست ومی بود پدر خود او 

 بود شده اتفاق این مسبب که کرد لعنت را دامادش دلش ودر

 

 ..... 

 هک فرستاد می لعنت وبرخود رفت می راه عمل اتاق در پشت لرزان هایی وقدم خمیده هایی شانه با 

 . کرد ازدواج به مجبور را دخترش چرا

 

 . کرد می تر طاقت بی را او هم همسرش ی گریه صدای 

 

  گفت ذکری لب وزیر کشید صورتش بر دستی

 وگفت دوید سمتش به تقریبا دکتر دیدن با یطلوع واقای شد گشوده عمل اتاق در 

 

 چطوره؟ دخترم حال دکتر اقای_ 

 

  گفت خسته بالبخندی دکتر

 

 ..نداره جدی مشکل وهیچ خوبه شما دختر حال خوشبختانه_
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 قایا که وندید گذشت انها کنار واز دادمتاسفم دست از خونریزی علت به را خود جنین متاسفانه اما 

 ار سرنوشتی چنین چرا که نداشت خودش کردن مالمت جز افتادوکاری برزمین گونه چه یطلوع

 است زده رقم اش ونوه دختر برای

 

 وقتیم همسرش از وجدایی جنینش سقط از بعد بهار وخاموشی افسردگی حالت که داشتند امید همگی

 اورد بدست را خود ی روحیه وزود باشد

 

 ..بود نکرده صحبت هم کلمه یک حتی واو بود گذشته سقطش از ماه سه اما 

 

 نکشد بیمارستان به وکارش بماند زنده که خورد می حدی در وغذا نمیشد خارج اتاقش از 

 

 کنشوا وروشنایی نور به حاال داشت تاریکی فوبیای که  یوبهار بود کشید همیشه اتاقش  ی پرده 

 ..میداد نشان

 

 صحبت ای کلمه واو نداشت ای فایده هم وشهره بزرگ ومادر پدر های والتماس مادرش های ضجه 

 .  میشد اب شمعی هچون همه خیس چشمان مقابل ودر کرد نمی

 

 باشند شده کشیده رویش پوست از ای الیه  که استخوانی مانند بود شده

 

 نمی ها ان خواست نمی خودش که وقتی تا اما میاوردند بربالینش را ودکترها روانشناس بهترین 

 ..کنند کمکی او به توانستند
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  باشند دهیپاچ مرده خاک گویی خانه ان در 

 

  بود اشک یدیگر وچشم خون همه چشم یک 

 . کرد می زندگی خانه ان در بود مدتی هم مادربزرگ حتی

 

 .بگذارد تنها وضعیت این در را ها ان نمیامد دلش از

 نمیدید اورا اصال بهار نمیامد بر دستش از کمکی که هرچند 

 

 ودب شده تنگ او برای دلش خواست می را بردیا فقط او ببیند که خواست نمی نمیدید را هیچکس او

 ...بود کجا االن بردیا

 

 . بود شده تنگ او برای دلش

 .اورد برلب پوزخندی وبعد کند فراموش را او بود توانسته بود خوب حالش بود کجا االن بردیا

 .بیاورد خاطر به خیانتش با تا کند فراموش را او  ایبرد میداد ترجیح 

 

 .بود سردش. شد وفشرده شد مشت شکمش در دستش 

 .کند گرم را واو بگیرد دراغوشش تا نبود بردیایی حالیکه در 

 

 یزندگ این واو بود داده دست از همیشه برای را بردیایش. سوخت گلویش داشت که بغضی شدت از 

 . خواست نمی بردیا بدون را
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 مراقبش شدت به دکتر ی توصیه با اش خانواده اما ببرد بین از را خود که بود زده سرش به بارها

 اقات در بودند برداشته را اتاقش در وکلید بودند کرده خارج اتاقش از را خطرناکی وهرچیز بودند

 . بود باز همیشه او

 

 جان بی جسم واین بود مرده که بود وقت خیلی او روح  که چند هر نداشت هم را مردن ی اجازه حتی

  بود عذاب در زیادی

  بردیا_ گفت مرتعشی وصدای هیجان با هایش دست روی بر هایی لب گرمی با بهار

 ات کشید طول دقایقی شد خیره او به گیجی با بهرامی اقای بادیدن اما  راگشود هایش چشم سریع

 . بیاورد خاطر به را خود موقعیت

 را گاهشن وشرم بغض با بود شده شکسته وقت چند دراین چقدر شد خیره بهرامی اقای  به دلتنگی با

 گناه خاطر به را ش پسر که پدر این دیدن با واو  دیگرد مشت هایش ودست گرفت مرد ان از

 . کرد مرگ ارزوی خدا از وباز شد شرمنده بود کرده طرد نکرده

 

 .بود کرده چه وپسر پدر  این با او

 که دانست می خوب ر وبها بود وپدری ی فرزند رابطه از فراتر وپدرش بردیا ی بطه را حقیقت در 

 . کشند می عذاب هم دوری از حد چه تا واالن هستند وابسته هم به چقدر دو ان

 

 . دمر نمی او چرا پس  داد نمی نشان را فکرش صحت نامرتب سفید ریش واین خمیده ی شانه این ایا

 

 هنگ دور ازهم این از بیشتر را وپسر پدر وان بگوید را حقیقت همه به که نداشت شهامت انقدر چرا

 .ندارد
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 . دید بهرامی اقای جای در  بدتری وضعیت با را پدرش وبعد کند باز دهن خواست ای لحظه 

 

 . است شده ابستن همسرش از غیر مردی از دخترش که ببیند میاورد طاقت پدری کدام

 

 !!او مقید پدر مخصوصا

 

 .نداشت را شهامتش او کند کاری همچین توانست نمی نه 

 .داشت احتیاج جسمی مرگ به شدیدا واو میشد حل او مرگ با چی همه 

 

 که شود بلند خواست نشست جایش در مرد ان احترام وبه امد خود به بهرامی اقای لرزان صدای با  

 گفت اشکار بغضی وبا شد مانعش بهرامی اقای

 

 وازاین کرد می مرگ ارزوی خدا از هم او وحاال بود سخت برایش کردن صحبت دخترم باشی زنده _

 .بود خوشحال کند تجربه اورا شرم لحظات ان او مانند هم او تا نبود زنده همسرش که

 

 . بود روزی همچین شاهد که بود رفته اشتباه پسرش درتربیت را راه کجای دانست نمی 

 

 زد خواهد که هرحرفی دانست ومی بود سخت کشیده زجر دختر ان درمقابل کردن صحبت چقدر

 . نیست بیشتر توجیحی

 . نشست هایش دست برروی که سردی دست
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 دبو عروسش قضا از روزی که رویش روبه ی پریده رنگ دختر سیاه های چشم به را غمگینش نگاه

 ان دراغوش را خود بود محتاج میداد را عزیزش بوی که مرد ان اغوش به شدت به وبهارکه نشاند

 . زد وضجه گریست بلند صدای با بردیایش برای دلتنگی وبا انداخت مرد

 

 .کند تحمل را بردیا دوری  توانست نمی دیگر او

 ی اقا ی گرفته صدای است دلتنگ خودش همانند هم او که فهمید بهرامی اقای های شانه لرزیدن از 

 . کرد نابود قبل از پیش را واو رسید گوشش به بهرامی

 

 . بیام دیدنت به خواستم ها بار وقت چند این در_

  بودم شرمنده تو وهمینطور ومادرت پدر روی از اما

 تباراع به فقط وپدرت نداشت هم رو تو کفش کردن پاک لیاقت حتی که هستم پسری همون پدر من

 ....من

 

 ببخشی رو من که خوام نمی تو از دخترم هستم من اصلی مقصر که برمن وای 

 

 دهب ادامه زندگیت وبه کن روفراموش پسرم گذاری می احترام پیرمرد من به اندکی فقط اگر ولی 

 

 شناختی نمی رو اون  هم اول از که انگار 

 

  باشم ات وخانواده تو  ی شرمنده این از بیشتر نگذار 
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 نبود واضح کلمات اش مردانه ی گریه هق هق میان در

 

  میزد هق هم ر بها 

 این کندب بردیا برای توانست می او که کاری وکمترین بود سپرده او به را ش پدر رفتن از قبل بردیا

 .. شود تنها بردیا درنبود ونگذارد کند مراقبت خوبی به امانتیش از که بود

 

 دپیرمر ان چشم اشک خود لرزان دستان با وبهار گذاشت بهار ی شانه برروی را دستش بهرامی اقای

 . کرد پاک را

 

 نگفتی سخن هم ای کلمه وحتی ینشد خارج ازاتاقت ماه سه دراین که گفت می پدرت_

 

 دوستم شرمنده ازاین بیشتر رو ومن نکن کاررو این خودت با کنم می خواهش ت از دخترم بهار 

 نکن وخودت

 

 . لرزاند را بهار تن عجیب بغضش 

 

  گفت گریه با و شکاند را سکوتش مهر سرانجام ماه سه از وبعد گرفت دراغوش اورا دوباره

 

 هک نخورید غصه دیگه شما فقط بشم سابق بهار همون شده که شماهم خاطر به که میدم قول پدر_

 اغوش دلتنگ عجیب فشرد خود به اورا وسفت ندارم هم رو شما دادن دست از طاقت دیگه من

 ....بود بردیایش
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 است شده ازقبل بهتر خیلی دخترشان میدیدند ازاینکه بودند خوشحال یطلوع وخانوم اقا

 

 یرفتهپذ را شمالشان ویالی پیشنهاد باالخره وبهار بود گذاشته را خودش تاثیر بهرامی اقای با دیدار 

 ...کرد خواهد بهتر را دخترشان حال مسافرت این که بودند مطمئن انها چقدر و بود

 

  بود  بهار بازی وهم دوست بهترین بودوامید ویال در هم امید که مخصوصا 

 

 رستوران جلوی  یطلوع اقای وقتی هم مسیر بین در وحتی بود خواب را راه تمام  بهار مسیر طی در

  رابست هایش چشم باز ندارد غذا به میلی گفتن وبا نشد بیدار داشت نگه ناهار برای بزرگی

 

 موقعیت دقیقه چند از وکمتر کرد باز را هایش چشم گیجی با داشت نگه ماشین ویال در جلوی هنگامیکه

 . اورد بخاطر را خود

 

 وگفت برگشت عقب بالبخند پدرش ساختمان جلوی ماشین داشتن نگه با 

 

 !!! شدی خسته تو باباجوون که چقدرم رسیدیم باالخره خانوما خانوم خوب _

  بیاورد برلب لبخند شبیه چیزی کرد سعی  بهار 

 

 ...مهارکرد را اش وخمیازه داد تکیه ماشین به  بود گرفته پاهایش عضالت شد پیاده ماشین از  

 

 .بود گرفته پاهایش عضالت شد پیاده ماشین از  
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 .کرد مهار را اش وخمیازه داد تکیه ماشین به  

 . کرد استنشاق وجودش تمام با را وتازه خوب وهوای کرد باز هم از را هایش دست 

 یشدم دوسالی تقریبا برد بین از را بدنش خستگی حدودی تا خورد صورتش به که وخنکی تازه هوای

 .بود نیامده شمال به که

 

 دز لبخندی میامدند شتاب با سمتشان که زیور وخاله صفتر عمو دیدن وبا چرخاند چشم اطراف به 

 .کرد فراموش را دلش وغم بردیا دقایقی وبرای

 

 .کرد رها ها ان دراغوش را وخود کرد پرواز تقریبا سمتشان به هیجان با 

 

 .است بوده دلتنگشان چقدر که بود فهمیده تازه دیدنشان با 

 

 را خود دلتنگی با وبهار فشرد خود اغوش در سخت را او رفت می اش صدقه قربان حالیکه در زیور

 . سپرد  شیها نوازش دست

 

 .گرفت دراغوش را پیرمرد دلتنگی با هم  یطلوع واقای رفت ومادرش پدر پیشواز به صفتر عمو

 

 تنها وحتی کردند می زندگی درشمال ها ان ویالی در وهمسرش صفتر عمو که بود زیادی های سال 

 . بود اش نداشته پسر همانند یطلوع اقای وبرای بود امده دنیا به ویال همان در هم امید پسرشان

 .بود  ومحترم عزیز بسیار ها ان برای خانواده ان

 .. گشت قفل زمین برروی پاهایشان  زیور حرف با که بودند برنداشته خانه سمت به قدمی هنوز 
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  چرانیومده؟ اون کجاست شوهرت پس دخترم_

 

 .کرد بغض وناخواسته شد اکو بار چندین ذهنش در شوهر ی کلمه بهار

 

 می سعی خیلی که باصدایی باشد ارام تا کرد وسعی فروخورد را بغض پدرش درهم اخم بادیدن اما 

 داد پاسخ کوتاه یلیخ نلرزد کرد

 جداشدیم هم از ما _

 از ای هخالص بتواند پدرش تا گذاشت تنها را وانها رفت ویال سمت شود ها ان منتظر انکه بدون  سپس 

 .دنپرسن هیچی اش گذشته از که بسپرد انها به واحتماال کند تعریف انها برای را تلخش زندگی

 

 . رفت اتاقش سمت وبه زد پوزخندی 

 

 یابرد تصویر همیشه ومثل رابست هایش وچشم انداخت تخت برروی را خود بود مرتب همیشه مثل

 .بست نقش اش بسته یها پلک پشت

 

 یخیل برات دلم پسر_ کرد وزمزمه اورد برلب لبخندی لبخنداو از ومغرورش مهربان لبخند همان با 

 شده تنگ

 

 نکشیدم نفس اما فرستادم ریه به اکسیژن که روزه چهارده صدو ندیدمت که روزه چهارده صدو 
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 .شد محو هایش پلک پس از بردیا تصویر خورد در به که باضرباتی 

 

 ذاروغ زیور دخترم_ شدوگفت نزدیکش تصنعی بالبخندی که رادید ومادرش کرد راباز هایش چشم

 نشده سرد تا بیا روپخته تو ی عالقه مورد غذای  کرده اماده

 

 .افتاد بود داده وبردیا بهرامی اقای به که قولی یاد که کند مخالفت خواست کالفه بهار 

 

  بیاورد برلب لبخند شبیه چیزی کرد سعی 

 غذام سرمیز دیگر ربع یک از وکمتر گیرم می دوش یه االن _

 

 شد واقعی لبخندش بار این یطلوع خانوم 

  وگفت رابوسید اش گونه شد نزدیک دخترش به هیجان با 

 ..میره بیرون تنت از هم راه خستگی بهتره اینطوری اره_

 

 . میچینم کمد داخل ک سا از رو هات لباس هم من کنی حمام تو تا 

 

 انداخت حمام داخل را وخود داد راتکان سرش بهار 

 قرار زیردوش وهردو برد حمام اورا بازور بردیا که روزی ان یاد گرفت قرار دوش زیر وقتی 

  افتاد گرفتند

 . کند تجسم اورا بدن حرارت کرد وسعی کرد بغل را خودش

 .شد تبدیل صدا بی هقی هق به دقیقه چند از وکمتر چکید اشکش قطره اولین لبخندی با همراه
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 صدای باشنیدن کند راقبول واقعیت این خواست ونمی بود داده ازدست همیشه رابرای بردیا او 

 .کرد راسرکوب اش گریه مادرش

 گذاشتم تختت روی رو بپوشی میخوای که لباسی دخترم _

 

  بیا زود میرم زیور کمک به من 

 

 .شد خارج حمام واز کرد شوری راگربه خود بدن حالی بی با 

 

  کرد سفت تنش دور رامحکم حوله 

 .دوخت چشم بیرون وبه رفت پنجره سمت

 

 . میامد ارام نظر به  ببیند دور از را دریا توانست می نبود گرم خیلی هوا ولی بود خرداد اواخر 

 .انداخت می ارامش همیشه بردیای رایاد او ارام ی کلمه

 

 رتش وتی سفید شلوار برایش مادرش رفت تختش وسمت گرفت چشم دریا از اورد برلب لبخندی 

 . کردبود انتخاب لیمویی

 . کرد تن رابه هایش لباس حوصله وبی کرد تن از را حوله

 . نداشت را موهایش کردن خشک ی حوصله رفت اینه جلوی

 رفت اشپزخانه سمت وبه شد خارج اتاق واز نچکد زمین ابش تا بست موهایش رادور کوچکی حوله

 عموصفتر وکنار کرد سالمی ومجدادا اورد برلب لبخندی بودند او منتظر سرمیز که همه وبادین

 . نشست صندلی
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 .بود شده تنگ خیلی وشوهر زن ان برای دلش

 .فشرد را ان محبت با ای کلمه گفتن وبدون گرفت را صفتر عمو دست 

  گفت لرزانی وباصدای بوسید را او وپیشانی شد خم مردانه بغضی با صفتر عمو 

  دخترم شی خوشبخت_

 بگیرد ندیده را زیور ارام وگریه او الود بغض صدای کرد سعی

 میامد محال نظر به شدنش خوشبخت پس این از که نکند فکر خودش با حتی 

  شود؟ خوشبخت بردیایش بدون میشد مگر

  کرد می این از تر تلخ را همه واوقات کرد می فکر چیزها این به نباید االن کشید اهی

  کردند می خوش دل فرزندشان یکی ان به حداقل ومادرش وپدر نبود فرزند تک کاش

 !!! نمیشد گرم ابی که او از

 

 افتاد اش بیچاره نامشروع فرزند یاد ای لحظه

 کرد وبغض شد مشت شکمش روی دستش ناخواسته 

 

  شد پرپر که بود چه نیامده بدنیا ی بچه ان گناه 

 فرزندش اولین.. او فرزند

 

  لرزید لبش بست نقش درذهنش سیامک  منفور ی چهره 

  دکن جوراعوض بود تصنعی نهایت بی که شادی بالحن کرد سعی اورادید خراب حال که یطلوع اقای 
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 و نشست می تلوزیون پای خورد می غذا ها ان کنار ودر میشد خارج خودش اتاق از او همیشه واو  

 .  بزند حرف که کرد می را خود وسعی بود گرفته برعهده غذارا پختن

 

 .بدهد ازدست هایش حماقت خاطر به را دیگری عزیز نداشت دوست دیگر او

 

 رفتن از ماه شش  بودند رفته ازبین حد چه تا ومادرش پدر که بود شده متوجه تازه ماه ازچند بعد 

 ..بود گذشته بردیا

 

 تهرف هم شهربازی حتی بود خندیده گاهی. بود کرده بازی نقش بود، کشیده نفس  که ماهی شش 

 .بود نکرده زندگی اما بود

 

 .بود  عاشق را شدن عاشق این واو میشد قبل روز از تر عاشق گذشت می که هرروزی 

 .ماند می او نزد شب جمعه وتا رفت می بهرامی اقای  ی خانه به شنبه پنج هر 

 

 .بود مخالف اوایل مادرش ماند می او نزد شب جمعه وتا رفت می بهرامی اقای خانهی به شنبه پنج هر 

 

 اندخترش اززندگی را ها ان وکامل ببندد ساله چندین دوستی برروی را چشمش بود کرده سعی حتی 

 .کند حذف

 

 . بودند کرده برخورد او با شدت به وهمسرش  بهار اما 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 454 

 

ه | 454 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

  بود گفته وتهدید گریه با بهار حتی

 او اوب رفته او ونزد کند می ترک را انها او کنند بهرامی اقای به احترامی وبی حرف کوچکترین اگر_

 .کند می زندگی

 از را بنفشه خردسالش خواهر انتقام بردیا که بود گفته همسرش به شکسته قلب با یطلوع وخانم 

 !.. بود بهارگرفته

 

 یرانندگ را بهرامی اقای ی خانه اشنای ومسیر شد خود ماشین سوار  شنبه پنج هر برنامه طبق بهار

 . کرد

 

 قایا دیدن جز چیز وهیچ  بود شده تنگ بردیایش برای دلش بود ودلتنگ داشت بغض عجیب روز ان

 .کرد نمی ارام را او واغوشش بهرامی

 فشرد ار زنگ بود گذاشته اختیارش در بهرامی اقای که کلیدی وجود با ایستاد خانه در پشت هنگامی  

 . شد گشوده خانه در ثانیه چند از وکمتر

 

 .بود سابقش عروس منتظر صبرانه بی بهرامی اقای

 .بود عشقش ویادگار پسرش دلتنگ هم او شاید 

 

 .بود راشکانده کمرش پسر همان که هرچند 

 او وجودش تمام وبا کرد رها او آغوش در را خود کالمی هیچ وبدون رفت باال را ها پله عجله با بهار 

 ...داد می را بردیایش بوی کشید بو را

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 455 

 

ه | 455 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 وگفت داد فشار دراغوشش را او دلتنگی با بهرامی اقای  

  اومدی خوش خیلی م دختر _

 

 زهمیشها تر تنها پیرمرد این که بود شده باعث او خود نکند فکر این به کرد وسعی کرد سالم ارام بهار

 بماند محروم پسرش تنها شودوازدیدن

 

 نشست نزدش وخود نشاند مبل برروی را او محبت وبا کرد راهنمایی خانه داخل به را او بهرامی اقای 

. 

 

 

 که فرستاد لعنت لیاقتش بی پسر بر دل در وباز داشت خرابش حال از نشان رنگش وبی زرد ی چهره

 هبست  عشق همه  نیا یرو بر را هایش وچشم است کرده ترک را بهار وخانومی  زیبایی به زن چطور

  بود

 

 می ار لیاقتش بی پسر ان تابی بی همچنان وعروسش بود گذشته وعروسش پسر جدایی از ماه شش

 . کرد

 

 بود  خرابش حال بیانگر غمگینش ونگاه صورت رنگ اما زد نمی حرفی او نزد که هرچند

 

 .نداشت را بهرامی اقای ی وشرمنده غمگین نگاه تاب کند وجور جمع را خود کرد سعی  بهار 

 

  وگفت  نشاند لب بر محو لبخندی 
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 ه؟؟ چطور حالتون بودم دلتنگتون خیلی پدر_

 

 مونم می شتونیپ شنبه تا ومن دارین دکتر وقت شنبه برای راستی 

 

 کنید تحمل  دیروبا مزاحمم وجود وباید ندارید دخترتون دست از نجاتی راه هیچ شماهم البته 

 

 گرفتم؟ یاد روهم وسالم گیاهی کامال غذای یک ی تهیه طرز بودم گفته جون پدر راستی 

 

 نداره هم خاصی مواد پزم می امشب برای حتما 

 کردم خرید میومدم که توراه 

 

 بهرامی اقای لبخند به لبخند وبا دربیارم ماشین از کردم فراموش که بودم دیدنتون تاب بی انقدر اما 

  وگفت شد خیره

 !!االن مثل کنم می صحبت خیلی هستم دلتنگ خیلی من وقتی گه می جون عزیز _

 

 زمین برروی بود شده خیره او به بالذت که بهرامی اقای پای وکنار شد بلند مبل روی از سپس 

 . نشست

 

 برد هایش لب سمت را ان گرفت دست رابه دستش
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 نشاند ان برروی ای بوسه 

  گذشت ذهنش واز کشید موهایش برروی دستی محبت با بهرامی اقای 

 

 ..... که ی دختر  عزیزی همان به نزدش در  بود زنده هم اش بنفشه اگر که

 

 شستن او مهر پر بوسه دستش روی بر دیگر بار وچون نمیشد بهار او برای هیچکس دانست می بعید

 . کرد بلند را واو زد لبخند

 

 وگفت نشاند پیشانیش برروی ای بوسه محبت وبا نشاند کنارش

 

 اهکارش تو تربیت در تو پدر کردم کوتاهی پسرم تربیت در من که چقدر هر دخترکم باشی زنده _

  کرده

 

 تهروداش لیاقتت که روبگیره دستت دستی زود خیلی وامیدوارم کنه حفظ ما ی همه برای رو تو خدا 

 باشه

 

  کرد یخ کبارهی به  داشت دستش در که دستی چطور که دید

 

 دبو مانده خیلی گرفت می قرار بردیا تخت ودر بسترش یرو که شب تا داد قورت را بغضش بهار

 .ریخت می اشک حاال نباید او پس
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 وگفت زد دروغی لبخندی 

 

 یقلب وبا نشد او از حرفی ومنتظر کنم می اماده راو ناهار من کنید استراحت کمی شما تا عمو خب _

 کرد حرکت اشپزخانه سمت به اندوه از مملو

 .. گیرد ارام قلبش اندکی شاید تا کرد اشپزی سرگرم را وخود 

 

 از را ونگاهش گرفت دراغوش را او وپتوی انداخت بردیا سابق تخت بروی را وخود زد کنار را پرده

 دوخت ماه  به پنجره

 

 کرد می سماجت امدن فرود برای که واشکی بود درونش درد ی دهنده نشان کشید که اهی 

 واو بودند گرفته هم از سبقت امدن فرود برای عجیب ازان پس وقطرات یافت را راهش سرانجام

 مین دیگر حتی حالیکه در گفت را لعنتی لب زیر وباز بود شده واهش اشک تسلیم روزها ان عجیب

 حتی وبدون راحت خیلی که بردیایی حتی یا امکییاس خودش است کسی چه ان مخاطب دانست

 نداشت؟ حق وایا کرد ترک را او کنکاشی کوچکترین

 

 بود؟ کرده  فراموش کامل اورا یا کرد می فکر او به هنوز ایا کرد می وچه بود کجا بردیا االن یعنی 

 

 شتم قلبش سمت دستش کند فراموش را کشیدن نفس تا بود کافی هم شدنش فراموش فکر حتی

 .شد

 

 او هک بود مطمئن که بود شیرین برایش تلخ حقیقت این وباز میشود فراموش روزی که دانست می 

 .کرد نخواهد رافراموش وخاطراتش بردیا وقت هیچ
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 . برد هایش لب وسمت گرفت درمشتش بود گردنش در که را بردیا ی وحلقه خود ی حلقه 

 

 ... ماند می دار وفا وعشقش بردیا به عمرش اخر تا و ا

 

 اندوه قلبش در انقدر باشد داشته استرسی کوچکترین بهار انکه بدون رسید فرا موعود روز سرانجام

 .کند مشغول را فکرش ای واحمقانه جزئی چیزهای همچین برای نخواهد که داشت

 

 بعد ی هفته برای تا داد می انجام را خود افتاده عقب کارهای باید کارداشت شرکت در ظهر تا امروز 

 .کرد می اماده را خود فرانسه به وسفرکاریش

 

 ان دهش طور هر باید باشد ساز سرنوشت توانست می جون پدر شرکت برای سفر این کشید پوفی 

 .برمیامد ان پس از احسنت نحو به بود بردیا اگر بود مطمئن کرد می خود ان از را پروژه

 

 .داد می تحویل واقعیش صاحب به روزی را ان تا داشت می نگه سراپا را شرکت باید او صورت درهر 

 

 داد خود بدن به وقوسی کش خسته وبهار صدادرامد به گوشیش که بود دو ساعت نزدیکای سراجام 

  داد جواب را وگوشی اورد برلب ولبخندی کشید بردیا صندلی برروی دستی

 

  گفت کالفگی با  مادرش که بود نگفته را بعدی ی کلمه وهنوز سالم_
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 دیگه ساعت چند از کمتر نری سرکار امروز نشد قرار مگه!! رفتی؟ کجا صبح از معملومه دختر_

 !! نکردی کاری هیچ هنوز وتو میاد خاستگار

 

 کنم چیکار تو با من اخه نکردی انتخاب هم لباس حتی

 

.. خبراست چه امروز مگر گذشت ذهنش واز شد جیگ یا لحظه بهار  

 

. دیایخاستگارب شیبرا بود قرار امروز که اورد بخاطر زود یلیخ مادرش نیخشمگ یباصدا البته  

 

. شد دهیکوب برسرش یپتک ومانند شد اکو درذهنش خاستگار ی کلمه  

 

 یم رد را خااستگار گرید هربار مانند خودش روش به دیبا. بکند توانست ینم هم یمخالفت ظاهرا اما

.کرد  

 

گفت وخونسرد بلندشد زیم ازپشت  

 

  دینباش نگران امیم موقع به من مامان-

.زد رونیب شرکت واز برداشت را خود یوگوش فیکردوک قطع را یگوش  

 

.  بدهد حرص را مادرش نیا از شتریب نداشت دوست اما. نداشت را خانه ی حوصله  

 

 خوشحال زیعز دنید با دیرس خانه کهیهنگام.کرد حرکت خانه سمت به میومستق شد نیماش سوار

.کرد پرواز او سمت به سبکبال یا پرنده ومانند زد یلبخند  
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بود شده تنگ براتون دلم چقدر..نیاومد یک شما زیعز-  

گفت مند هیگال یلحن وبا و زد او یشانیپ یرو یا بوسه زیعز  

 

!!یریبگ رتیپ مادربزرگ از یسراغ ییاینم که تو. نمیبب رو تو تا امیب رزنیپ من نکهیا مگر-  

 

 نشاند ان یرو یا وبوسه کرد بلند را او ی دهیچروک دست.  دیراگز لبانش ی گوشه نیشرمگ بهار

  وگفت

...ام پروژه کیو کار ریدرگ شدت به اما باشماست من؛حق بشم فداتون یاله  زیعز-  

 

گفت و انداخت بهار به ینگاه یناراحت با و گذاشت زیم یرو زیعز مقابل را ییچا ینیس یطلوع خانم  

 

اتاقش تو ای سرکاره ای. نمیب ینم  ادیز گهید رو بهار منم خود مادر واال-  

. دیگرد فشرده اندوه از وقلبش انداخت بهار به یقیدق نگاه زیعز  

 

.بود او ی ندهیا نگران شدت به واو بود کرده کار ریدرگ را خود دختر نیا  

 

 کند شروع را شیها موعذه مادرش نکهیا از وقبل شد بلند سپس داد نگرانش نگاه لیتحو یلبخند بهار

.... رساند اتاقش به را وخود رفت رونیب ازسالن شدن حاضر ی بهانه وبه دیبوس را هردو  

 

 مقابل راکش یصندل یورو گرفت اغوش در دیمال یم او یپاها به را خود که را وپشمک شد خم بهار

. نشست پنجره  

.کند باز سرخود اورا چگونه کرد یم فکر نیا به دیبا واو امد یم خاستگارش گرید ساعت کی از کمتر  
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. نشاند لب یرو محو یلبخند و دوخت چشم یاب اسمان به درختان فراز از  

 

 چگونه. ببلعد فرو داشت درگلو که را یلعنت بغض نیا بتواند او تا شدیم تمام زودتر هرچه امشب کاش

 که برسد چه شدیاند یب یگرید مرد به یحت ایبرد جز تواند یاونم که کردند ینم درک اش خانواده

. کند ازدواج او با بخواهد  

 

. کند شیایبرد نیگزیجا را یمرد توانست یم چگونه  

 ها ان ترفند یکل با بود توانسته واو امدیم او یبرا که بود یخاستگار نیسوم نیا ریاخ ماه هفت نیا در

.کند سرباز از را  

 

.درامد پرواز به قبل ماه هفت به ذهنش ی پرنده  

 

 اشک وتمام شیها اصرار تمام رقم یعل واو شد دهیکش خانه به خاستگار بحث یپا بار نیاول که یزمان

.بود رفتهیپذ بود داده مادرش که یقسم درمقابل را شکست بود زده که ییها وضجه ها  

 

 او اتاق به  ومادرش بود امده یکار روز کی از خسته که یشب. کند ینم فراموش را شب ان وقت چیه

گفت ینیچ مقدمه یکل از وبعد امد  

 

...راستش...راستش امده خوشش ازتو وازقرار دهید خونه ریدرمس تورو هیهمسا برادر-  

 

.شد دوخته مادرش به میمستق بهار نگاه  

گفت دخترش ی رهیخ نگاه ودرمقابل زد ایدر به را خود دل یطلوع خانم  



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 463 

 

ه | 463 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

کنه یم وکالت پدرش شرکت وتو بزرگه برادر داره یخوب طیشرا برادرش ظاهرا-  

گذاشتم جمعه شب واسه رو قرار ومن انیب یخاستگار به داشت اصرار یلیخ خواهرش  

 

کرد زمزمه زده مبهوت بهار  

 

 

نیکرد کاریچ شما مامان-  

برسد نظر به شاد همچنان کرد یوسع زد یلبخند یطلوع خانوم  

 

  کنه یم دخترش یخوشبخت یبرا هرمادر که یکار  -

 

گفت باشد داشته کنترل ان یرو کرد یم یسع که ییباصدا و شد بلند تخت یرو از نیخشمگ بهار -  

 

مامان بشم نیا از تر خوشبخت خوام یونم خوشبختم من -   

نیکن کنسل رو نیدوخت وخودتون نیدیبر خودتون روکه یخاستگار نیوا نیبزن زنگ لطفا  

 

. نداشت امدن کوتاه قصد بار نیا. ستادیا او ومقابل بلند خود یجا از هم یطلوع خانم  

. بود یکاف گریود بود گذشته دخترش ییجدا از یا خورده دوسال از شتریب   

 

!!یکن ازدواج نیا با دیبا حتما گم ینم من  -  
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و انیب بده اجازه حداقل اما  

 

گفت یلرزان یباصدا و دیپر او ی جمله انیم بهار  

 

اد؟یب خاستگار میبد اجازه دیبا چرا کنم ازدواج ستین قرار یوقت  -  

 

دیپرس ضیغ با یطلوع خانم  

 

 ورفته کرده ولت سال سه  به کینزد که احمقت شوهر اون بخاطر ؟یکن ازدواج ستین قرار چرا-

انه؟ی اومده ایدن به هم بچش االن تا ستین ومعلوم  

 

 ودختر ومادر بود درامده انیطغ به وجودش درکل خشم. کرد شیموها یال یدست نیخشمگ بهار

  بودند انفجار ی اماده باشند دهیکش را اش یچاشن که یبمب هردومانند

 

  گفت  یسخت به دیلرز یم که ییصدا با

 

  کن تمومش لطفا مامان  -

داد ادامه او صورت ی دهیپر رنگ به تیاهم یب یطلوع خانوم  

 

هان؟ یجوون یک تا یکرد فکر  

؟یباش داشته رو ییها تیموقع نیهمچ یتون یم یدار که ییجدا ی سابقه به توجه با یک تا یکرد فکر  

  میباش باهات گهید سال چند تا ما یکرد فکر
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؟یکرد فکر اصال  

 

  دیکش ادیفر بغض با بهار

 

کنم ینم فکر یچیه به ایبرد جز من.. کنم یونم نکردم فکر یلعنت من.. نکردم فکر نه  -  

  کن تمومش لطفا.. لطفا مامان

 

. شد اشک قطرات به لیوتبد شکست شیگلو بغض اما یطلوع خانوم  

 

.رفت نشانه را بهار قلب زیت یخنجر چون اش قطره هر که یاشک  

 

. نداشت را مادرش اشک دنید طاقت  

 

 یکاف زدیر یم اشک یپنهان نشیدربال ک دید یم اورا یداریوب خواب در یگاه ها شب که نیهم

  دیونال گرفت دراغوش را واو اورساند به را خود.بود

... بده فرصت بهم مامان  -  

 

کنم شروع رو دیجد یزندگ کی بتونم من تا بگذره مان بزار  

 

وگفت دیکش باال را اش ینیب یطلوع خانم  

  کن رد ینخواست اگر انیب بزار فقط-  -

!!!یونیمد وپدرت من به رو نیا وتو باشه خاستگار بدون دینبا داره بخت دم دختر که یا خونه  
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 باخته را اش یزندگ ابد تا واو گفتند را نیهم هم ایبرد سر قبل ی دفعه دیبگو که امد بهار زبان نوک تا

.بود  

 

 ینم جهنم به لیتبد اش یزندگ حداقل ای افتاد ینم شیبرا اتفاق نیا دید ینم را ایبرد اگر بسا چه

.دیگرد  

 

کرد تمام را بحث قبول کلمه کی گفتن به وتنها بست را دهنش یسخت وبه اوردین زبان به را فکرش اما  

 

 پشمک وبه گرفت رفت یم یکیتار روبه که اسمان از را نگاهش امد خود به پشمک یویم یصدا با

. امدیم وقوس کش او دراغوش که دوخت  

 

 عضله وتمام بود نشسته بود وقت یلیخ. شد بلند یصندل یرو از وخود کرد رها را واو زد یلبخند

.شد خارج اتاق واز داد خو به یوقوس کش هم او. بود گرفته بدنش یها  

 

 یگرم لبخند زیعز. برد دهانش وسمت برداشت ینیریوش رفت زیم سمت به میمستق رفت که سالن

.فرستاد شیبرا یا بوسه وبهار کرد مهمانش  

 

.نشاند برلب یا تمندانهیرضا ولبخند انداخت او ظاهر به ینگاه یطلوع خانم  

 

. بود نکرده اخم قبل دفعات مانند دخترش که بود خوشحال  

 

 مهمان استقبال یبرا همسرش وبا انداخت دخترش به یگرید ونگاه دیکش ینیه امد که در زنگ یصدا

.رفتند ها  
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وگفت شد اشپزخانه وارد زده جانیه یطلوع خانم که بود داده هیتک زیم به دراشپزخانه بهار  

 

باشه؟ کن تعارف وتو زمیر یم رومن ییچا دخترم بهار-  

 

 یکل از بعد بهار از قبل وخود کرد پر را ها فنجان زنان لبخند یطلوع وخانم داد تکان یسر بهار

.شد خارج سفارش  

 

. برداشت قدم سالن سمت به نهیطمان وبا وارام گرفت دست به را ییچا ینیس  

 

.ستیچ دانست یم قبل از که یجواب یبرا بود خونسرد یادیز  

 

.... وخاموش  ارام یا برکه مانند درست  

 

 تا برسد تمامش مهین یکارا به او تا شود تمام زودتر هرچه یشینما مراسم نیا کر یم دعا دل در فقط

.برود فرانسه به راحت الیخ با بتواند  

 

. است دهیرس سالن به دیگرد متوجه چشم جفت نیچند نگاه ینیسنگ احساس با  

 

. گرفت ییرو خوش با را خود سالم وجواب کرد سالم جمع به  وارام نشاند لب یرو محو یلبخند  

 

. برود کجا دیبا میمستق بود دهیفهم خوب مدت نیدرا گرید  
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 خم یکم و رفت بود نشسته پدرش کنار که یانسالیم مرد سمت به نگاه همه ان ینیسنگ انیم ودر ارام

 درد به قلبش ناخواسته دخترم یباش زنده ی جمله دنیوباشن گرفت او مقابل را ییچا ینیوس شد

. امد  

 

.داشت دوست یبهرام یاقا زبان از فقط را جمله نیا او  

 

 میتقد یشینما یلبخند ومجدادا نشست بود مادرش کنار که یخال مبل نیودراول گرفت دور را ینیس

کرد یم تماشا اورا بامحبت که کرد خانواده مادر  

 

...دینگرد متوجه خود اطراف از یچیوه شد خود یایدن در غرق وناخواسته   

 

گفت یتصنع یلبخند وبا ارام یلیوخ کرد مهمانش یا غره چشم مادرش که امد خود به یزمان   

 

بود تو با جون زیعز دخترم-  

 

  دیپرس ودستپاچه دوخت زیعز به را نگاهش عیوسر دیکش لبش یرو را زبانش بهار

 

  زجونیعز جانم  -

 

وگفت زد یلبخند زیعز  

 

... گلم سالمت جونت-  

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 469 

 

ه | 469 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

  نیکن صحبت تا برو اتاقت به نیمت پسرم با

 کی چیه ایبرد از بعد که نکند فکر نیا به کرد یوسع گفت یارام وچشم نشاند برلب محو یلبخند بهار

...است نبرده اطیح به را شیخاستگارها از  

 

.شد اتاق وارد  او سر وپشت مودبانه هم نیومت شد داخل ارام دیرس که اتاق به  

 

گفت و  انداخت  داشت ریز سربه همچنان که  یخجالت پسر ان به را بهارنگاهش  

 

  دینیبنش دییبفرما  -

 

ونشست رفت داشت قرار اتاق ی گوشه که یا دونفره مبل سمت به وخود راگفت نیا  

 

.نشست ودرکنارش وستیاوپ به هم نیمت بعد قهیازچنددق کمتر  

 

.انداخت خنده به را بهار اش یودستپاچگ اش شده سرخ صورت  

 

. بود انداخته گل داماد صورت او صورت یجا وبه بود شده عوض جاها ظاهرا  

 

.دیگرد یباز مشغول انگشتش انگشتر وبا کرد کنترل را اش خنده  

. شد شکسته نیمت توسط نیسنگ سکوت ان سرانجام  

 

گفت داشت ریز سربه همچنان کهیدرحال  
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.کرد یم اش دستپاچه شتریب  دخترک ی رهیخ نگاه.. امروز.. امروز خوب اما ستمین یخجالت ادم اصوال-  

 

. ردیبگ دست در را بحث زمام کرد یسع شود ینم گرم او از یاب دید که بهار  

 

. بود زاریب مکررات تکرار از چقدر  

 

.کشاند باال سمت به را لبانش ی گوشه تلخ یپوزخند  

 

 وحاال خورند ینم هم درد به انها که کند هیتئج را ایبرد داشت یسع او یروز نیچن در شیپ چهارسال

.کرد یم هیتوج را مرد نیا دیبا  

 

 

 سرش به داشتند سرعت با که ییایخولیمال افکار تمام دیشا تا داد تکان شدت به یا لحظه را سرش

. کند هیتوج را مرد نیا تا کند تمرکز وبتواند زدیبر رونیب را بردند یم هجوم  

 

.زدیبر او یرو را یپاک واب برود مطلب اصل سر هیحاش یب کرد یسع  

 

  وگفت نشاند لب یرو محو یلبخند پس

 

. دینبخش رو من هرگز صراحتم نیا بخاطر دیشا دونم یم  -  

 

 جوابم که بگم ودراخر ببرم رو شما بار نیچند نکهیا یجا به دم یم حیوترج ستمین دادن یباز اهل اما

بدم رو رد جواب بهتون االن نیهم هیمنف  
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دیوپرس اودوخت نگاه به را ونگاهش کرد بلند را سرش شوکه نیمت  

 

  بپرسم رو مخالفتتون علت تونم یم -  -

..و...و نیدینپرس یزیچ من طیشرا از یحت شما  

 

داد پاسخ قبل از وارامتر کرد تر را شیها لب مجدادا دید اورا سکوت یوقت بهار  

 

بپرسم؟ طتونیشرا از دیبا چرا هیمنف جوابم یوقت  -  

 

! ایبرد با اش ییاشنا لیاوا مانند درست است شده رحم یب دانست یم  

 

دوخت انگشتش انگشتر به را نگاهش ومجدادا فرستاد رونیب مانند اه را نفسش  

 

  شد شکانده نیمت توسط یا هیثان چند سکوت

 

!؟ ستین زود بنظرتون یمنف  حیصر جواب دادن یبرا خوب_  

 

!؟ نیبد ییاشنا یبرا یشتریب فرصت دیخوا ینم  

 

.. شد عوض نظرتون دیشا  

 

  وگفت داد تکان یسر تیقاطع با بهار
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  شهینم عوض هرگز من نظر_

 

داد ادامه مصرانه نیمت  

!قبلتونه؟ ازدواج بخاطر_  

. خورد گره درهم جمله نیا دنیباشن بهار یابروها  

 دینبا اما.. نیندار یخوب حس مشترک یوزندگ ازدواج به نسبت و نیداشت یسخت ی تجربه دونم یم_

... دینیبب چشم کی با رو مردا ی همه  

 نیوهمچن کنم خوشبخت رو شما تا کنم یم رو میسع تمام من دیکن ازدواج من با دیکن قبول اگر

... کمرنگ ای پاک ذهنتون در رو شما اول ازدواج تلخ ی خاطره  

 

 

گذاشت مهین را وان دیپر اش جمله انیم مرتعش ییوباصدا اوردین طاقت گرید بهار  

  نبود سابقم شوهر شکستم لیدل اما دارم قبول رو اون. خوردم میقبل ازدواج در یسخت شکست من_

. کرد سکوت یا لحظه  

 

داد ادامه قبل از تر محکم و کرد تازه ینفس. دیگز را لبش ی گوشه  

 

!! خوردم رو خودم یها حماقت چوب من_  

 

. نشاند لبش یرو یپوزخند نیمت ی زده مبهوت نگاه  
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!!ستین مجددم ازدواج از وترس  تلخم شکست من نکردن ازدواج لیدل  

  

  دارم عالقه تینها یب خودم سابق همسر به هنوز چون کنم ینم ازدواج اگر

  نکردم فراموش رو اون یا هیثان یبرا یحت من

 

!!کنم یسپر گهید یکی با رو هام هیثان تونم یم چطور پس  

 

. شد بلند خود یجا از بالفاصله شد تمام که اش جمله  

 

. ردیبگ یقلب قوت تا فشرد دستانش در بود زانیاو گردنش از که را ازدواجشان یها حلقه  

 

  گفت قلب میصم از بود شده تر ارام یکم که یلحن با کالم ختم یبرا بهار و ستادیا او مقابل هم نیمت

 

 قسمت نشیبهتر که مطمئنم ومن  رودارن باشما ازدواج یارزو  که هستند یادیز یدخترها شک یب_

دارم رو نیبهتر یارزو شما یبرا من و  بود خواهد شما  

.  نکند یاصرار گرید نیمت که بود واضح انقدر جمالتش  

 

. دارد یگرید کس یدرگرو دل که ردیبگ یکیشر نبود حاضر هرگز او  

.... 

 

 

.افتاد هم یرو بهار ی خسته یها ،پلک مایهواپ گرفتن اوج ای  
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. دیکوب یم انهیوحش نهیس در وقلبش بود دهیپر شدت به رنگش  

 

. بکاهد اش جهیسرگ از بتواند دیشا تا فشارداد هم یرو را شیها پلک. بخوابد یکم توانست یم کاش  

!خوبه؟ حالتون خانوم_  

 

.کند راباز چشمانش اکراه با شد باعث  نشست گوشش در که یا مردانه بم یصدا  

  شد یجوان پسر نگاه قفل وچون انداخت بود دهیشن که ییصدا سمت به یکوتاه نگاه

 

گفت  کلمه کیدر اکراه با  

  خوبم_

 

.اوندارد با ییاشنا با یلیم که بفهماند جوان پسر به تا بست  را وچشمانش گرفته نگاه سپس  

 

.اوردین برزبان یسخن گریود دیرافهم نیا یزهوشیت با مقابل طرف  

 

. دیچرخ یم او سمت به نگاهش ناخواسته یهرازگاه اما  

 

. داشت یریچشمگ ییبایز شیابرو کور ی وگره دهیپر رنگ وجود با  

.. 

 قبل از که یهتل وادرس رفت یتاکس سمت به میومستق شد خارج فرودگاه از.  نشست که مایهواپ

. راداد بود کرده رزرو  

.... 
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 ان پشت. رفت بونیتر سمت به میمستق و رفت باال سکو از نفس به  اعتماد با ،بهار کنفرانس درسالن

  گرفت قرار

. کرد تازه ییوگلو دیکش یقیعم نفس  

 

.نکند یاشتباه تا کرد یم راجمع خود حواس تمام دیوبا بود دهیکش زحمت یلیخ ارائه نیا سر  

 

 و کرد ارائه به شروع ییرسا یباصدا امد شینما ی صفحه یرو وگزارشش شد خاموش که برقها

 در حاضر کم تیجمع به یولبخند فرستاد  رونیراب نفسش داد حیتوض هم را دیاسال نیاخر یوقت

.راداد ها ان ی ها پرسش جواب وارامش حوصله با و زد کنفرانس سالن  

 

 تمام که یمشک  نگاه در نگاهش بدهد یپاسخ بخواهد نکهیا از قبل شد دهیپرس که سوال نیاخر 

.نشست بود شده خالصه دران شیایدن  

 

 

. شد حبس اش نهیدرس نفس  

. دیگرد متوقف ییگو زمان  

 

 نقطه نیاودرا حصور. بود نیریش یایرو کی هیشب شتریب نجایا در او ی دوباره دنید. دید یم ایرو حتما

. باشد داشته تیواقع توانست ینم جهان از  

 

 نگاه وباز کرد باز چشم کرد یم تقال نفس یا ذره یبرا کهیودرحال اوبست نگاه یرو پلک یسخت به

.. کرد یم شیتماشا رهیخ که اوبود یمشک  
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. گذاشت بود شده فشرده که اش نهیس یرو چپش ودست کرد زمزمه اورا نام لب ریز  

 همه ومتعجب  رهیخ نگاه با شود اودراز سمت به رفت یم که  را یدست. جلورفت ناخواسته یقدم

.دیگرد متوقف  

 

. دیگرد پخش ذهنش در کوتاه یلمیف مانند دارید نیاخر ناخواسته  

 

. گرفت نگاه او از یسخت به. رفت راعقب رفته جلو قدم  

 

. بود کرده اریاخت سکوت یبیعج طور به وعقلش بود کرده راصادر زیگر فرمان قلبش  

 

بدهد پاسخ را یاخر سوال نکهیا بدون   

. دیدو سالن یخروج در سمت به باسرعت  قلبش از تیتبع به  

 

. فتدین نیزم کرد یم را خود یسع تمام اما. خورد یم یسکندر کباری قدم هرچند  

 

. بود  کن ی اچهیدر مقابل کنفرانس سالن  

 

. انداخت مکتین یرارو لرزانش وجسم دیدو  رودخانه سمت به میمستق  

 

. بود کرده دشوار شیرابرا دنیکش ونفس کوباند یم اش نهیس ی قفسه به را خود انهیوحش قلبش  

 

.... بایز ژیپرست وباهمان ابهت همان با ندیرابب ایبرد بود توانسته سال سه از بعد تیدرنها  
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.کرد یم احساس شیها لب یرو و درگونه را اشک یوشور یگرم  

 

. دوخت مقابلش ی  رودخانه به را  نشیغمگ نگاه  

  دیشیاند حسرت با 

 

. بود انیجر در خروشان ی رودخانه نیا مانند هم او یزندگ کاش  

 

  اورد خود به را او بود کرده دنیبار به شروع که  ینم نم باران

 

. ندیبب را ایبرد گرید کباری یبرا بود وتوانسته بود افتهی تحقق شیارزو سرانجام  

کرد زمزمه بغض با  رازمزمه یاهنگ لب ریوز دوخت یابر اسمان به را نگاهش ناخواسته  

 

  باران بزن

  من چشم از ببار

باران بزن  

 

باران بزن بزن باران بزن  

 

بماند پنهان ام هیگر دیشا که  

 

ام یابر هم من که باران بزن  

ام یصبر یب از پر باران بزن  
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بماند سرگردان وانهید نیا که باران بزن  

 

من نگاه کوچک ابر به بده یا بهانه  

من پناه یشویم تو فقط ها هیگر اوج در  

 

  برس من داد به

اوست خاطرات یهوا هوا  

 

بده جان شکسته دل نیا به است گرفته دلم  

بده نشان ام خسته یپا به را خانه راه تو  

 

برس من داد به  

  

اوست خاطرات یهوا هوا  

 

باران بزن من چشم از ببار باران بزن  

باران بزن بزن باران بزن  

سپردن دل یعنی بسته چتر که  

 

ام یابر هم من که باران باران بزن  

ام یصبر یب از پر باران بزن  
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من از هیگر باشد تو از نوازش باران بزن  

من نگاه کوچک ابر به بده یا بهانه  

 

من پناه یشویم تو فقط ها هیگر اوج در  

 

اوست خاطرات یهوا هوا برس من داد به  

 

بده جان شکسته دل نیا به است گرفته دلم  

بده نشان ام خسته یپا به را خانه راه تو  

 

اوست خاطرات یهوا هوا برس من داد به  

 

من نگاه کوچک ابر به بده یا بهانه  

من پناه یشویم تو فقط ها هیگر اوج در  

 

برس من داد به  

برس من داد به ایب  

 

بده جان شکسته دل نیا به است گرفته دلم  

بده نشان ام خسته یپا به را خانه راه تو  
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اوست خاطرات یهوا هوا برس من داد به  

ایهام( -)بزن باران  

 

 

 

 .است نشسته درکنارش یکس نکهیا احساس با

 . گذاشت دنیتپ یبنا قلبش

 

 . دوخت کنارش وبه گرفت اسمان از را اش وحشتزده نگاه 

 . بود دوخته اسمان به وچشم  نشسته او از یکم ی فاصله با  ایبرد

 . درآمد چرخش به او درصورت پرحسرتش نگاه

 

 ... بود درآمده شمارش به داشت که یدلتنگ حجم از نفسش

 

 . داشت خودش کنار در کم ی فاصله نیا در را شیایبرد واو بود دهیرس انیپا به انتظارش تینها در

 

 ایردب ندیبنش محبوبش صورت یرو بخواهد نکهیا از وقبل رفت جلو اراده یب دلتنگش و سرد دست

 . آمد در لرزش به نگاهش یسرد از بهار وجود کل و دوخت او وبه گرفت اسمان از را نگاهش

 

 شد متوجه ایبرد ی دهیچسب وبهم سیخ یموها از را نیا واو بود گرفته یشتریب شدت باران
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 . کشاند سرخش چشمان سمت به او ی هوامانده در دست از را نگاهش ایبرد

 

 . انداخت باال ییابرو تاک

 

 !! یندیا خوش دارید عجب_

 

 .  آمد فرود رحمانه یب بهار برسر که بود یپتک مانند آن در نهفته ی وطعنه سردش یصدا

 

 .دیگرد وبسته هواباز دنیبلع یبرا ودهانش آمد فرود شیزانو یرو دستش

 

 آغوش به  تواند یم واو گشته فراموش زیچ همه سال سه از بعد کرد یم فکر اگر بود احمق یادیز

 !! ببرد پناه او گرم

 

 را خودش یکن کرد یوسع کرد تر صاف را کمرش. شدند چفت هم در شیزانوها یرو شیها پنجه 

 . ابدیباز

 

 . انداخت یم کار به را فکرش دیبا

 زیچ وهمه انداخته او رادرآغوش خود ندیبب را ایبرد یروز اگر ، کرد یم تصور شیاهایرو در شهیهم

 . کرد یم اعتراف او به را

 

  بدهد انیپا یدور سال سه نیا به تا کرد جزم را وعزمش کرد صاف ییگلو
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 .دیخ چر او سمت وبه پهلو به دیلرز یم جانیه شدت از که ییصدا با

 

 . بود کرده سکوت که بود کرده حماقت هم االن تا داد یم پس او را گرید یکی گناه تاوان دینبا

 

 . کرد یم اعتراف او به باران نیرهمیوز جا نیهم را زیچ همه دیبا

 

  داد یم یگرید فرصت او وبه دیبخش یم دیبا دیبخش یم اورا ایبرد

 

 . شود باخبر خودش به نسبت او  قیعم عشق از دیبا ایبرد

 

 بزنم حرف باهات خوام یم.. من... من.. ایبرد_

 

  کرد حلقه اش نهیس رادور دستانش ایبرد

 . زد یم برق یکیتار آن در نشانش انگشت یرو که یا حلقه یرو ماند خشک یا لحظه بهار ونگاه

 

 ! شنوم یم بگو!!!  عجب_

 

 . دیگرد آوار سرش یرو عظمتش تمام با ایدن ییگو

 

 داد فشار داشت که یقدرت تمام وبا گرفت دست به را قلبش  ومردانه یقو یا پنجه
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 .... او مرد دست در ازدواج ی حلقه

 مانند حلقه آن  گشود چشم که وهربار زد پلک  یواه دیام به بار نیچند. رابست اش کرده باز دهان

  رفت فرو قلبش در یشترین

 

 . باشد ازدواج ی حلقه  ، حلقه نیا نداشت امکان. بود دهید اشتباه حتما

 

 . کند یاوزندگ جز یکس با توانست ینم او. باشد کرده ازدواج توانست ینم ایبرد

  

 خود نشانش انگشت در که ساده نگیر آن یرو ماند خشک اش درمانده ونگاه شد زده یوبرق رعد

 ... کرد یم یینما

 

 یم  باد ریدرمس  یدیب مانند او و بود کرده رخنه بدنش یها سلول تک تک در سرما گرید حاال

 ..دیلرز

 

 لیمتما او سمت به یکم  برداشت نهیس از دست که بود شده او دنیلرز ی متوجه هم ایبرد ییگو

 گفت نگران  نسبتا یلحن با و دیگرد

  

 !! یندار زدن یبرا یحرف ظاهرا_

  یبرگرد هتل بهتره گرفته شدت بارون
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  دهدب ادامه یزندگ به تواند ینم او بدون گرید که رود ینم دیبگو که کرد باز دهان یسخت به  بهار

 

  نشست گوشش در یا زنانه دار ولهجه فیظر یصدا شود خارج دهانش از یا کلمه نکهیا از قبل اما

 

 !؟یینجایا زمیعز ایبرد_

 

 اب که دیگرد قفل یدختر ودرنگاه کرد عبور ایبرد از هیثان از یکسر در وناباورش زده ماتم نگاه

 . کرد یم نگاه اورا  و ستادهیا یپسر کنار در لب یرو یلبخند

 

 . شد زده سرش در یناقوس مانند زمیعز ی کلمه

 !! میشد نگرانت گرفته شدت بارون_

 

 ..... گرید یشترین بازهم

 

 ! ؟ یکن ینم یمعرف جان ایبرد_

   

 دیچرخ بود ستادهیا کنارش در که یپسر جانب به  ونگران بایز دختر  از بهار جیگ نگاه

 

  آرام هشیهم ی چهره آن در را صالیاست بود توانسته بهار و بود ستادهیوا شده بلند خود یجا از ایبرد

 .بخواند
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 . ستادیا ها ان مقابل در و شد بلند خود یجا از هم او  خواسته نا

 

 . زدند یم چنگ لباس رخت قلبش در ییگو

 

 . ردیبگ را اش یاراد ریغ لرزش یجلو کرد یوسع کرد قفل هم در را دستانش

 

  سهراب وبرادرش ایهل نامزدم_

  

 ... و

 

 . لرزاند را بهار وجود یا صاعقه ومانند شد همراه یوبرق رعد یصدا با شیصدا

 

 . دیچرخ بود شده یمعرف ایهل که دختر ان و ایبرد نیب   اش زده مبهوت نگاه

 

  دیگرد تکرار ذهنش در او ی جمله

 به اش شده فلج  ذهن که بود یدیتائ مهر دیگرد حلقه ایبرد یبازو دور که یودست دخترک ولبخند

 .کرد صادر وعاشقش نافرمان قلب

 

 مدره یابروها پس از  ایبرد ی رهیخ نگاه  یرو و گذشت دخترک پهن لبخند یرو از شانشیپر نگاه

 . ماند ثابت اش خورده گره
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 . دش خواهد تمام جانش متیق به دانست یم که بفهمد را یقتیحق صحت خواست یم نگاهش از ییگو

 

 هگرفت درآغوش اورا قبل ومانند زده پس را دخترک دست ایبرد تا بود نیا منتظر ملتمسش نگاه

  است تلخ کابوس کی  سال سه نیا در افتاده یها اتفاق ی وهمه ندیبیم  خواب او که دیوبگو

 

 !؟ یکن ینم یمعرف رو شونیا داداش ایبرد_

 

  است یواقع یوحشتناک طرز به زیچ وهمه ستین اوخواب که کرد یاداوری او به  دیشن که ییصدا

 

 . شد دوخته پسر آن وبه شد جدا ایبرد از لرزانش یها مردمک

 

 . کرد یم احساس خود یرو را ایبرد نگاه ینیسنگ همچنان 

 

 مامت با. دید او نگاه در را دیترد وچون انداخت ایبرد به ینگاه گرید بار بهار شد ین طوال که سکوت

 زد لب ارام بود مانده شیبرا که ییروین

  

  هستم بهار_

 

  گفت و گرفت او سمت به را دستش حیمل یلبخند با باشد  جمله نیهم دنیشن منتظر ییگو که ایهل
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  زمیعز خوشبختم_

 

 هم از را شیها پنجه تا کرد یراض را خود یسخت به تیودرنها کرد نگاه او دست به یا لحظه بهار

  کند لمس اورا دست شیها سرانگشت وبا گشوده

   فشرد متیمال با را وآن گرفت را دستش سهراب که بود دهینکش عقب را خود دست هنوز

 

 ! ؟ نیشناخت رو من_

 

 دید خودشان دست یرو را ایبرد نگاه رد  چون و دوخت ایبرد به را نگاهش ناخواسته چرا دینفهم بهار

 دیکش عقب را  خود دست یتند وبه ناخواسته

 

  داد ادامه دیراشن بهار آرام نه جواب وچون زد یلبخند زود یلیخ اما. جاخورد وضوح به سهراب

 

  بود شما  یصندل کنار من یصندل مایهواپ تو_

  داد تکان یسر گنگ بهار

 

  نبود خوب حالتون و نینداشت صورت به رنگ امشب مثل هم شب اون شما_

  کرد یم ینیسنگ شیرو یادیز ایبرد نگاه

 کند نگاه اورا نتوانست بار نیا اما
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 گفت مختصر یلیخ  حیتوض درمقام ناچار به دید اورا منتظر نگاه چون بهار

 

  دارم پرواز یایفوب من_

 

  گفت محبت وبا داد تکان یسر سهراب

  شدم متوجه_

 

  دیپرس یباکنجکاو برادرش بند پشت بالفاصله ایهل

 

 ؟ درسته دیشناس یم رو گریهمد شما عشقم ایبرد یراس_

 

 هخورد گره هم در ییابروها با همچنان که دیچرخ ایبرد سمت به ناخواسته ونگاهش دیلرز بهار قلب

 کرد یم تماشا رهیخ اورا

 

 طابخ عشقش اورا که دختر آن به االن ایبرد که کرد  فکر آن به یوقت دیگرد ه فشرد اندوه از قلبش

 ... داد خواهد یپاسخ چه بود کرده

 

 رفتهاوگ از را نگاهش ایبرد که ندارد را لرزانش جسم یدار نگه توان گرید شیپاها کرد احساس یوقت و

 یم او میتقد یا باهربهانه دور چندان نه یروزگار که پرمحبت یلبخند وبا دوخت دختر آن وبه

 گفت کرد

 ... شونیا... گلم اره_
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 . نشاند لب یرو تلخ یلبخند وبهار کرد سکوت یا لحظه

 

 . شتافت او کمک به و فرستاد نییپا دهانش آب همراه به را خود بغض بود که یهرسخت با

 .دهد قرار سخت تیموقعنیدرا را ایبرد خواست ینم

   کند یم یمعرف چه اورا ایبرد بداند داشت دوست که هرچند

 گفت بود محسوس کامال  دنشیلرز  گرید که ییا باصد

  

  میهست یخانوادگ یآشنا از_

  وگفت زد یلبخند ایهل

 .. خوب چقدر_

 

 . داد تکان یسر یسخت به بهار

 

 . شد شتریب بود شده متحمل قلبش که یوفشار دید  را ایبرد تلخ پوزخندچشم ی گوشه از

 . نشاند لب بر گرید یلبخند لیدل یوب رفت عقب یقدم 

  نبود او وعشق ایبرد همسر گرید او که تیواقع نیا بر یلبخند

 

 دور ها آن واز  آنجا از کرد یم کر را آسمان گوش اش نعره یصدا نکهیا از قبل دیبا. رفت یم دیبا

 . شدیم
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 و داد تدس از و بود سهمش که یخوشبخت یوبرا کند روشن گاریس پشت گاریس تا ماند یم تنها دیبا

  کرد یم هیگر وخون زدیم ضجه رفت برباد که ییآرزو

  ردیبم که آن از قبل ردیبم دیبا

 

 دیبگو یخداحافظ درباب ی جمله بتواند تا کرد را خود تالش تمام 

  

  شدم خوشحال تونیآشنا از_

  خوش شبتون. برم دیبا من

  برگرداند یرو ها آن از نکهیا از قبل

 

 گفت ینگران با سهراب

  ستین خوب حالتون شما_

 کنم تونیهمراه من هتل تا نیبد اجازه.. دیبر دیتون ینم تنها

 

 

 . بخواند او نگاه از توانست ینم یزیچ گذشته مانند. شد دوخته ایبرد به مجدادا بهار نگاه

 کیتحر را ایبرد حسادت شب وقت نیا در پسر آن با یهمراه کرد یم فکر نیا به اگر بود احمق اما

 .. کند یم

 ... نبود او یبرا گرید که ییایبرد

 

 . شد دهیکش بود شده حلقه ایبرد کمر دور حاال که دخترک دست به او نگاه از نگاهش 
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 . زد پنجه برقلبش یا درنده وانیح همچون حسادت

 

 گفت سهراب ودرجواب کرد جدا یسخت به ها آن از را نگاهش بدهد دست از را خود عنان نکهیا از قبل

 

 خوش شبتون برم تونم یم وخودم هیکینزد نیهم هتل.. ممنون خوبم من_

 

 . نداد ها آن به را یصحبت چیه اجازه گریود گفت را نیا

 

 دباش ومحکم متعادل کرد یم یسع که ییها قدم وبا گرفت باال را سرش کرد ها آن به را خود پشت

 . گرفت فاصله ها آن از

 

 . دیکوب یم جسمش به  رحمانه یب یا انهیتاز مانند باران

 

 انستنتو گرید  شد خارج ها آن نگاه راس ریت از یوقت و دوخت یوباران اهیس آسمان به را سشیخ نگاه

 سکوت ادشیفر یتاصدا گرفت را دهانش دستش با افتاد نیزم یرو زانو هردو با بردارد یقدم

 .زد ضجه دل ته واز کرد مهار را خود بغض سپس نشکاند را شب

 تلخ تیواقع با حاال واو بود رفته نیب از یباران شب کی در داشت ایبرد برگشت یبرا که یدیام تمام

 . بود گرفته قرار میمستق خط کی در اش یزندگ

 

 ... نداشت تعلق خودش به که  بود مدتها که او خود مانند درست  نداشت تعلق او به گرید ایبرد
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 ...بود شده لیتبد یباران شب آن در صدا یب یهق هق به اش یودلتنگ ها درد تمام

........ 

 ... گشود هم از یسخت به را اش کرده پف  یها پلک بهار

 رابست شیها پلک مجدادا طاقت یب که کرد یم ودرد بود نیسنگ یحد به سرش

 . نبود مهم اصال زمان هم شیبرا و است روز از یوقت چه دانست ینم

 

 . بخوابد کرد یسع داشت که یضعف احساس و جهیسرگ به تیاهم یب

 

 وابخ در ابد تا خواست یم دلش واو ندیبب را ایبرد با بودن یایرو توانست یم که بود خواب در تنها

 بماند ایرو نیا ودر

 

 

 هب تا دیکش طول یا هیثان وچند چرخاند اطراف در را جشیگ نگاه شد داریب خواب از دیشد ضعف با

 .. کجاست اوردیب خاطر

 

 یختس به و نتوانست که رفت یم ضعف یگرسنگ از دلش یحد به اما راببند چشمانش مجدادا خواست

 .نشست تخت یرو

 انبار که شد متوجه بدنش وحرارت گلو سوزش واز کرد یم ودرد بود گرفته بدنش یها عضله تمام

 . است کرده را خودش کار شبید
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 . گفت لب ریز یواه بست پلک نور یناگهان هجوم از یا لحظه. کرد روشن را وچراغ کرد دراز دست

 

 . رفت نییپا تخت یرو از و گشود ازهم را اش شده نیسنگ یها پلک  یسخت به بعد هیثان چند

 

 . شود استهک بدنش التهاب از دیشا تا بزند وصورتش دست به یاب تا رفت ییدستشو سمت به میمستق

 

 گفت یآخ  خشکش یگلو  سوزش واز کرد یا سرفه کرد راباز آب ریش

 

  دیپاچ خود صورت به سرد آب یمشت

 . افتاد اش کرده پف وچشمان دهیپر رنگ صورت به نهیآ از روحش یب ونگاه 

 

 . داد نتیراز لبانش کنج تلخ یلبخند

 . ردیبگ وخو شود رو روبه چهره نیا با مدتها دیبا دانست یم

 

  دیشن را هتل زنگ یصدا که زد صورتش به را آب دوم مشت 

 . رفت در سمت به نامتعادل ییها قدم وبا شد خارج ییدستشو واز رابست آب

 

 . باشند آمده ملحفه و پتو ضیتعو یبرا و باشند هتل خدمات از که داد احتمال

 

 مات  ودخ مقابل ایبرد دنید وبا گشود را در اش آشفته ظاهر به توجه یوب ندیرابب یچشم نکهیا بدون

 . زد خشکش ومبهوت
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 بدون دباش تعارفش منتظر نکهیا وبدون انداخت اش دهیپر ورنگ آشفته ظاهر به  یپراخم نگاه ایبرد

 . شد سالن وارد و گذشت کنارش از یحرف

 

 تادهسیا سالن وسط که ایبرد نگاه ینیباسنگ سرانجام. ماند خود یجا در زده مبهوت یقیدقا تا بهار

 پسس برساند ژنیاکس مغزش به دیشا تا دیکش یقیعم نفس.  آمد خود به کرد یم اوراتماشا رهیوخ

 در رااو ایبرد نکهیا واز افتاد یقد نهیا به نگاهش یا لحظه در از گرفتن فاصله نیح ودر رابست در

 خواب اتاق سمت به میومستق اوگذشت کنار از.داد دست بهش یبد احساس است دهید حالت نیا

 . بزند خود شکل سرو به یدست تا رفت خود

 

 . بود افتهی بهبود یبیعج طرز به ضعفش واحساس جهیسرگ

 

  بود دوانده شهیر وجودش کل در استرس

 از دیبا یواکنش و برخورد چه منتظر گذشت یم تلخشان ییجدا از که سال سه از بعد دانست ینم

 . باشد ایبرد جانب

 

 باال از یمعمول یلیخ و زد یا شانه را شیوموها کرد تن به یمشک ساپورت همراه به یشمی سبز کیتون

 . دیگرد متوقف هوا یرو یا لحظه بود رفته شیآرا لیوسا سمت به که یدست. بست

 

  ماند ثابت دیکش یم ادیفر اش یتلخ باتمام را تیواقع که اش کرده پف یها چشم به نهیآ در نگاهش
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 داشته توانست یم یا دهیفا چه بود ومتاهل نداشت تعلق او به گرید که یمرد یبرا کردن شیآرا

 !؟ باشد

 

 . برداشت قدم سالن سمت وبه شد خارج اتاق از عطر یکم زدن از وبعد دیکش پس را دستش

 

 نبود قبل یقیدقا ونامرتب دهیژول دختر آن گرید ستادیا ایبرد مقابل کهیهنگام

 رسوا را اش یدرون حال که اش کرده پف وچشمان صورت دهیپر رنگ جز بود یعال او در زیچ همه 

 . کرد یم

 

 شینما به بهار ی وبسته باز یها پلک پشت سالها که  ومردانه جذاب لبخند همان. زد یلبخند ایبرد

 . شدیم گذاشته

 

 !؟ باشد طوفان از قبل آرامش توانست یم نیا ایآ

 

 را ودخ تالش تینها که ییصدا وبا کرد مبل به یا اشاره بادست و اوگرفت لبخند از نگاه یسخت به

 . ندیبنش تا کرد تعارف نلرزد تا بود کرده

 

 یراب که گذشت بهار ذهن واز کرد روشن را یگاریس ودرسکوت نشست یا نفره تک مبل یرو ایبرد

 . ندیب یم نزدش در گاریس دنیکش نیح در را ایبرد که بود بار نیاول

 

 نداشت دوست را شده جادیا سکوت

   زدیم دامن داشت که یواضطراب ترس به
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  شکاند را جادشدهیا سکوت که بود ایبرد ونگران  بم یصدا تینها در 

 

 !؟ چطوره پدرم حال_

 

 

 . لرزاند اندوه از را بهار قلب اش وگزنده تلخ لحن

 چنگ شیگلو به وبغض آورد خاطر به سال سه نیا یط در را یبهرام یآقا نیغمگ ی چهره ناخواسته

 . انداخت

 

  وقت چیه اما زد یم خود ی چهره به  یشاد از  ینقاب او نزد در شهیهم یبهرام یآقا که هرچند

  بود قلبش در رفته فرو یا دشنه مانند شهیهم اش یتصنع یولبخندها  نبود یگرخوبیباز

 

 .اونشست درمقابل و مبل یرو.کند تحمل را جسمش که بود آن از تر ناتوان شیپاها

 

 وبا ردبازک هم از را اش دهیخشک یلبها یسخت به کرد احساس که اورا ودلتنگ منتظر نگاه ینیسنگ 

 گفت  را قتیحق جمله کی در یا گرفته یصدا

 

 وتنهاست دلتنگ یادیز فقط خوبه پدر_

 فرستاد رونیب را طشیغل ودود زد خود گاریس به یقیعم پک ایبرد
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  اورا پدرش بگذرد هم گرید سال یس اگر چیه که سال سه دانست یوم بود پدرش دلتنگ هم او

 دیبخش نخواهد هرگز

 !! شناخت یم خوب را پدرش او

 

 !!!! ایدن یها لب نیتر خاص به ماند رهیخ ایبرد دلتنگ ونگاه زد صدا لب ریز اورا نام بهار

  ایبرد..ب..ب_

 

 ودندب درآمده جانیه به شیها سلول تک تک  به تا که یوقت کند راکامل اش جمله توانست یم چگونه

 !! رندیگ ماوا او امن ودرآغوش کنند اوپرواز سمت به تا

 

  داد ادامه یسخت به ،اما تلخ هرچند  ، سخت هرچند

 

  بده پس رو من کار تقاص دینبا پدر_

 بده انیپا فاصله نیا وبه برگرد پدر شیپ

 

  دیاوچرخ ی دهیپر رنگ درصورت نگاهش یا ولحظه کرد خاموش یگاریجاس یرو را گاریس ایبرد

 

 !؟ یکن یم غذا اعتصاب یناراحت یوقت میقد مثل هم هنوز_

 

 دیگرد قفل او نافذ نگاه در بهار جیگ نگاه

 . نداشت را یا جمله نیهمچ دنیشن انتظار اصال
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 .اونماند صحبت منتظر ایبرد

  داد ادامه و زد یپوزخند

 

 !!!ینکرد یرییتغ چیوه یهست دختر همون هم هنوز_

 

 !بود؟ چه هیکنا نیا از او منظور. گرفت اوج یا لحظه یبرا بهار قلب ضربان 

  دیپرس آرام و زد گره رادرهم شیابروها ناخواسته

 شمینم منظورت ی متوجه_

  

 دوخت او به را مشیمستق ونگاه زد هیتک مبل به ایبرد

 

 . وفشرد گرفت رادردست کشیتون ی گوشه اودستپاچه میمستق رنگاهیز بهار

 

 !!!یهست فیضع حال نیودرع مغرور دختر همون هم هنوزم_

 

 !! ینزد یزیچ به لب صبح از که ببندم شرط حاضرم

 

 دیگرد قفل او نگاه در بهار نگاه

 عملال عکس قلبش که بود نداده سوال به یواکنش ذهنش وهنوز گرفت شکل ذهنش در سوال نیاول

 داد نشان

 . بود او حال نگران همچنان سال همه نیا از بعد  ایابردیآ
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 .. بشنود هم ایبرد دیترس یوم دیشنیم را قلبش یها تپش تک تک یصدا

 

 گفت یآرام یصدا تن وبا کرد باز دهن یسخت به دید که را ایبرد منتظر نگاه

  

 ندارم غذا به یلیوم کنم یم کسالت احساس یکم فقط من_

 یشکم نگاه در را ینگران از یموج گفت را جمله نیا یوقت کوتاه یا لحظه یبرا بخورد قسم بود حاضر

 یرو ماند ثابت ونگاهش بود  چشمانش اهیس آسمان در گذر زود یشهاب مانند  اما بود دهیاود

 ..اش نشانه انگشت

 

 از وپس دینفهم اورا نگاه علت یلحظات تا

 کرد رامشت دستانش ومضطرب ودستپاچه کرد احساس صورتش یرو را خون هجوم یا قهیدق 

  کشدن  کرد یم ییخودنما  بیعج انگشتانش در که او یبایز ی حلقه به سرکشش نگاه کرد یوسع

 !!! بهیعج یلیخ بهیعج_

 

 داد وادامه کرد گلو در تلخ یا خنده سپس کرد سکوت یلخت

 ! یبنداز ینداشت دوست رو من ی حلقه فقط کردم یم فکر من_

 

 از هک گرفت یگاز وچنان دیکش دندان ریز را لبانش ی گوشه. گرفت گر  کبارهی به بهار وجود کل

 .نشست چشمانش در اشک از یا نمه سوزشش
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 .بود شتریب یلیخ کرد یم احساس اش شده یزخم قلب در که یسوزش اما

 واندبت تا دیکش شیموها یرو یدست کالفه  ، اش دهیپر رنگ صورت و او لب در خون رد دنیباد ایبرد

 . کند کنترل را خشمش سال سه از بعد

 

 .کرد یم اش یوعصب آشفته بهار شانیپر حال مدت همه نیا از بعد هم هنوز

 دیغر اش شده قفل یها دندان انیم از رحمانه یوب کرد روشن یگرید گاریس کالفه 

 !!یندار دست تو یا حلقه تو چرا بدونم کنجکاوم یلیخ_ 

 

 و یکرد انتیخ بهم یداشت من به که یوتعهد تاهل وجود با که یبود عاشقش انقدر نکهیا نه مگر

 ! هوم؟ یکرد مشیتسل رو خودت

 

 !س؟ین انگشتت تو حلقه چرا پس_

 یبرجستگ یرو ماند رهیخ یا لحظه بهار ی زده وحشت و هراسان ونگاه دیگرد قفل یا لحظه فکش

 !!!گردنش یها رگ

 

 !!! باشه نبوده کار در یوازدواج باشه بوده هوس کی فقط نکهیا مگر_

 

 وخود ردیبگ فاصله اش کوبنده یها حرف و او از زودتر چه هر تا شد بلند خود یجا از طاقت یب بهار

 کند حبس ودرآنجا برساند اتاقش به را
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 انیم ار شیوبازو اورساند به را خود بلند زیخ کیدر ایبرد که که بود برنداشته کامل را اول قدم هنوز

 .وفشرد گرفت اش مردانه یها پنجه

 

 .. دیکش عقب سمت به یکم را وخود دیکش ینیه زده وحشت بهار که افتاد اتفاق عیسر چنان زیچ همه

 

  رفت یم نییوپا باال شدت به هردو ی نهیس ی قفسه

 

 ...  خشم شدت از ایوبرد  ترس از بهار

 .دیدرخش  دیرس یم نظر به تر رهیت شهیهم از که ایبرد چشمان در یسرد ی کننده رهیخ برق

  دیلرز خود به نگاه آن ی ودلهره سرما از بهار

 

  کند راقفل ودر برساند اتاقش به را خودش توانست یم کاش

 

  بود محال فرار بود شده دهیکش دورش یحصار چون که ایبرد یبازوها انیم از اما

 

 کرد ینم درک بهار که بود یزیچ چشمانش عمق در.بود رهیت اش وچهره بود شده خم او یرو ایبرد

... 

 

 . بود درآورده گداخته زغال دو صورت به را چشمانش که یزی،چ ازدرد تر ی،قو خشم از فراتر یزیچ

 

  دیغر کنارگوشش ودر برد جلو را سرش
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 !! بهار نه گهید_

 بسح رو خودت تیلعنت اتاق تواون و یبر یبد یحیتوض نکهیا بدون دم ینم بهت رو  اجازه  نیا گهید

 !!یکن

 

  کرد رازمزمه نامش زده بهت لب ریبهارز 

  کرد ینم تصور او در را خشم از حجم نیا وقت چیه

 

  متنفرم تو یلعنت سکوت نیا از من نکن سکوت بهار بگو_

 !! چرا بگو کلمه کی بهم فقط

 

 !! وکوتاه تلخ یا خنده دیخند ناگهان

 

 ردیرابگ شیها اشک زشیر یجلو که بود سخت بهار یبرا گریاود ی خنده یصدا دنیباشن

 

 !!! را اشک  قطرات ونه دید یم را بهار نگاه در نشسته ترس نه او بود شده یآن جنون دچار ییگو ایبرد

  

 !!! بهار خورد یم رو وجودم کل خوره مثل  کلمه کی تموم سال سه_

 

  شدند یجار چشمانش از یلیس چون وقطرات افتاد هم یرو بهار یها پلک

  دیچیپ درگوشش ایبرد گرفته یصدا
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 چرا بگو فقط بهار چرا_

 

 ازب وچشمانش کند تحمل را درد آن نتوانست بهار که بود ادیز چنان کرد وارد شیبازو به که یفشار

 گفت لب ریز یاخ وناخواسته شد

 . زد یپوزخند ایبرد

 . داد اوفاصله از یکم را سرش

 

 بود شده وسرد حالت یوب نداشت را خشم آن نگاهش گرید حاال

 . بود ها گانهیب چون زین وگفتارش رفتار حرکات.بود شده ها گانهیب هیشب شتریب ایبرد

 

    کرد وزمزمه اوزدود  ی زده خی ی گونه از را اشک از یا قطره اش اشاره انگشت سر با

 ! ؟  نه داره درد_

 

 !!!  یگرید مرد واز من از نه اما بشه مادر وقراره س حامله زنم دمیفهم یوقت دمیکش درد یلیخ  منم

 

 حقمدر رو ینامرد نیچن داشتم دوست عاشقونه  حد نیا تا که رو یکس یوقت دمیکش درد یلیخ منم

 !!! کرد

 

 

 . ستادیا نهیس به دست او یقدم کی ودر دیکش عقب را خود ایبرد
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  کند راحفظ خود یخونسرد بود توانسته زود یلیخ

 

  انداخت او قامت به ریتحق پر ینگاه

  نزد لرزاندودم یشتریر هشت یا زلزله مانند را بهار وجود که ینگاه

 

 !؟ هوم یشد یهرزگ به مجبور_

 

 !!! شکمت تو حروم ی نطفه کی کاشتن

 

 ..شد وتار رهیت بهار چشمان مقابل ایدن یا لحظه یبرا

  رفت فرو قلبش در تادسته ی ا دشنه مانند قتیحق 

 کرد رانیو را وجودش کل و دیچرخ یگردباد مانند ذهنش در بار نیچند حروم ی  نطفه ی وکلمه

 

  ختیفرور ازچشمانش وسرکش عیسر باران چون اشک

 

 .. کرد زمزمه لب ریز نامفهوم یزیچ نیوخشمگ کالفه ایبرد

 گذاشت تنها وغم ازدرد ییایدن با را وبهار رفت در سمت وبه کرد جدا نهیس از را دستش  

 .. رفت پنجره سمت به لرزان ییها قدم با بهار شد بسته که  در 

 

  بود شده ناتوان کامال
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 مهم او یبرا اما کرد برخورد سشیخ یها گونه با سرد یهوا کرد باز را وپنجره دیکش کنار را پرده

  نبود

 

 ... بود شکسته بار نیچندم یبرا امروز او... نبود مهم یچیه گرید

 

  نداشت ختنیر یبرا یواشک شده خشک اشکش ی چشمه گرید یحت

 

  داد هیتک سرد ی شهیش به را سرش

  نوشت گرفته بخار ی شهیش در داشت قلب در که یحسرت تمام وبا انگشتانش سر وبا 

 

 ... دارم دوست یغم هی با یزندگ لیدل تنها_

..... 

 

 ... نداشت روزید شانیوپر آشفته بهار به یشباهت چیه دیگرد خارج اسانسور از که یدختر

 

  امدیم صورتش به بود بسته یاسب دم باال از وسفت بود کرده باز که یفرق یموها

 راباال سرش شهیهم مثل و بود کرده یمخف محو چندان نه یشیآرا ریز را صورتش ی دهیپر رنگ

 ... بود گرفته

 

 ...ودب کرده تن به یمشک جذب شلوار با یمشک شرتیسو آن یورو داشت تن به یجذب دیسف لباس
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 وراا که دانست یوم ندیبب را ایبرد بار نیآخر یبرا گرید بار خواست یم ودلش داشت پرواز امشب

 ندیبب اورا بود دواریام یعنی. ندیبیم هتل رستوران در ناهار وقت در حتما

 

 

 وسهم نداشت اوتعلق به گرید که یمرد یبرا نکهیا از داشت وحدان عذاب احساس وجودش در ییجا

 یقمنط نه دیفهم ینم را ها زیچ نیا تابش یب قلب اما... زد یم بال بال نیچن نیا بود یگرید یکس

 !! یبرهان ونه بود شیحال

 

 دیگرد قفل سهراب نگاه در نگاهش  وچون چرخاند اطراف در را مضطربش نگاه دیرس که رستوران به

   افتاد تپش به قلبش

 

 . دیاوچرخ سمت به ایهل با همزمان ایبرد نگاه چون بود شده رید اما ردیبگ او از را نگاهش خواست

 

 . امد سمتش به یعیسر یها قدم وبا شد بلند خود یجا از یبامهربان او دنید با ایهل

  وگفت گرفت بهار سمت به را ودستش داد لشیتحو پرمحبت یلبخند

 

 .. زمیعز سالم_

 

 کرد اوراتماشا حرف یب یا لحظه بهار

 ...  بود دهکر تصاحب را شیایبرد که بود یکس بود ستادهیا مقابلش حیمل لبخند نیا با که دختر نیا
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 محبت با نینچنیا باز است بوده شوهرش همسر کسالی مدت وبه گذشته در او دانست یم اگر ایآ

  زد یم لبخند او به  وسخاوتمندانه

 

 سوق ذهنش عقب به را اش دهنده آزار افکار کرد یسع.. آورد خود به اورا ایهل ومتعجب منتظر نگاه

 . دهد

 

  داد  وارام کوتاه اورا سالم جواب و داد قرار او دست رادر دستش

 وگفت زد حلقه او ی شانه رادور دستش ایهل

  نیبش ما وبا ما زیسرم ایب زمیعز_

  اونداد به را اجازه نیا زیم سمت به او کردن تیهدا با ایهل اما کند مخالفت خواست بهار

 

 گفتند آمد وخوش سالم وموقرانه ستادندیا او احترام به هردو ای وبرد سهراب

  گرفت قرار سهراب یرو روبه ناچار به هم وبهار نشست ایبرد مقابل ایهل

  گفت مزاح یوبالحن نشاند لب یرو یلبخند سهراب

 

 کرد هیتنب ییبارویز یآشناها نیهمچ کردن یمخف یبرا را ایبرد دیبا_

 

 .شد جاکنده از ییگو بهار قلب ناگهان
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 حدس توانست ینم کس چیوه کرد یم تماشا اورا وخاموش سرد که دیجرخ ایبرد سمت به نگاهش

  برپاست یآشوب چه آرام ظاهر نیا پس از بزند

 بهار به خطاب و زد سهراب یبازو یرو محکم چندان نه یا وضربه شد خم یوشوخ خنده با ایهل

 گفت  بالبخند

 

 !!! شهیلودگ اون ییخودنما ی لهیوس رینگ یجد رو برادرم یحرفا_

  گرفت دست به را ایبرد دست سپس

  گفت و فشرد را آن یاندک

 

 !؟ زمیعز نه مگه داره عادت سهراب اخالق نیا به گهید ایبرد_

 

  داد تکان شیبرا یسر  فشرد را دستش بالبخند ایبرد

 

 ..بود توانش از شتریب صحنه نیا تحمل دیدزد صحنه نیا از را نگاهش عیسر بهار

 

 

  دیپرس یناگهان یلیوخ دیچرخ بهار سمت به داشت ایبرد دست در دست که همانگونه ایهل

 

 !؟یاومد مسافرت تنها بهارجان یراس_

 بکشد یقیعم نفس نامحصوص کرد یوسع داد تکان یسر اندازد یب ینگاه سمتش به نکهیا بدون بهار

  امدینم نییپا هرگز کاش
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 ... بود تحملش از فراتر گرید یزن کنار در ایبرد دنید 

  بودند دسته دو ها آدم

 

 یم مرگ استقبال به سکوت در که ییها وآدم روند یم مرگ سمت به ادیوفر باترس که ییها آدم

 !! بود رفته  یجیتدر مرگ نیا از استقبال به سکوت در که بود دوم ی دسته از بهار و رفتند

 

  داد ادامه یکنجکاو با او شانیپر حال از خبر یب اما ایهل

 

 !ومده؟ین باهات همسرت_

 

  افتاد سرفه به شدت وبا  دیپر شیگلو  در یناگهان ی جمله نیا دنیباشن  بهار دهان آب

 خم عیرس سهراب بکوبد بهار کمر به نکهیا از قبل اما کرد خارج ایبرد دست از را دستش دستپاچه ایهل

  دیکوب او کمر به یومتوال ارام  چندان نه ی ضربه وچند شد

  بود شده یجار بهار چشمان از اشک

 دیبکش نفس واروم دیباش اروم_

 

 نشست گوشش در ایبرد  نیخشمگ یصدا

  نداشت کند نگاه واورا ردیبگ باال سر نکهیا جرات  اما

  یشکوند رو کمرش آروم سهراب_

  ماند خشک بهار کمر یرو یا لحظه سهراب دست
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 !! نبود حواسم اصال پسر عه_

   دیپرس دینوش یم آب ایهل کمک با که بهار به خطاب و دیخند آرام سپس

 

 !؟ گرفت درد کمرت بهارجان

 

 گردد دستپاچه بدتر بهار شد باعث اما بود منظور یب  بود چسبانده اسمش به که یجان پسوند دیشا

 کند واخم

  بود آمده بند کامل اش سرفه گرید حاال

   کرد یکوتاه تشکر لب ریوز داد تکان مخالفت ی نشانه به یسر

 کرد پاک را اشکش از سیخ وصورت برداشت زیم یرو از یدستمال

 !! داد یم ورز یریخم مانند را همسر ی کلمه اش شده ریگ در ذهن

 

 !؟ است متاهل او بود گفته ایهل به ایبرد ایآ

 

 وآن است کرده ازداج بهار که بود دهیرس باور نیا به خود روزشید تلخ یحرفا تمام برخالف پس

 است نبوده هوس کی حاصل بچه

 

 !؟ زدم یبد حرف من جان بهار_

 ؟ سوالم از یشد ناراحت

 

 ... آورد خود به اورا ایهل ی وگرفته محزون یصدا
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 سخت وچقدر گرداند باز  وصورتش صدا به را ارامش کرد یوسع کرد مشت دستانش در را دستمال

 !!! ایبرد میمستق نگاه ینیسنگ ریز کار نیا بود

 

 وگفت دوخت ایهل نگران نگاه به را نگاهش و داد کش را لبانش دوطرف

 

  یدینپرس هم یبد سوال... نشدم ناراحت_

 شاتما رهیخ اورا خورده گره ییابروها با که انداخت ایبرد به یکوتاه نگاه سپس کرد مکث یا لحظه

 کرد یم

 

  داد وادامه شکاند را سکوت بود زیبرانگ تعجب هم خودش یبرا که یسرد یباصدا

 

 !!!شدم جدا همسرم از من_

 

  گفت دستپاچه او صورت ی دهیپر رنگ دنید با ایهل

 ..... متاسفم اوه_

 طراتق به لیتبد شیدردها نکهیا از وقبل دیراشن ایبرد ی کالفه دنیکش نفس یصدا یا بهارلحظه 

 واکنش و  چهره به نکهیا بدون و شد بلند یصندل از عیسر  شود ریسراز شیها گونه واز شوند یاشک

  گفت  آرام کند نگاه ها آن

 

  نیباش داشته یخوب روز برم دیوبا  ندارم غذا به یلیم اصال من متاسفم_
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 یوصدا گذشت  ایوهل سهراب یها زدن صدا به توجه یب ها آن زیم کنار از از یتند یها باقدم سپس

  گفت که دیشن  آخر ی لحظه در را ایهل ی زده بهت

 نداشتم یمنظور بخدا متاسفم من ایبرد_

  گفت که دیشن را ایبرد محکم یصدا یوقت بود تلخ وچقدر

  نباش ومتاسف دونم یم_

 ... دیدو  نفس کی رودخانه سمت وبه شد خارج هتل واز کرد پاتند رستوران رونیب سمت به

 

 

  دیدو نفس کی رودخانه سمت وبه شد خارج هتل واز کرد پاتند رستوران رونیب سمت به بهار

 .. دندیجه یوم دندیخز یم او سمت به که بودند نیخشمگ یمارها مثل درختان یها هیسا

 

 که یکم ی عده ان به توجه یب امدیم باال یسخت به نفسش کهیحال در ستادیا که رودخانه یرو روبه

 شیوصدا ستیگر دوخت دهیپر رنگ آسمان به را نگاهش بودند ستادهیا تر سمت آن یاندک

  شد غیج به لیوتبد شکست

 

 یم هنیس در سرنوشت ز ا نیوخشمگ انیپا یب عشق نیا از خروشان مقابلش ی رودخانه مانند قلبش

 !! دیکوب

 

  رساند یم خدا عرش به را شیصدا دیبا

 ندیتابب کرد یم خود متوجه را خدا دیبا

 ... بود زده رقم سرنوشت او یرابرا یتلخ ریتقد چه
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 تحمل توان گرید شیپاها.. شود وآرام شود خشک اشکش ی چشمه تا گذشت چقدر دانست ینم

  نداشت را وزنش

 

 رفت آن سمت به دید را یمکتین تر سمت آن یکم وچون چرخاند اطراف در را  روحش یب نگاه

 یکس کرد احساس که بود نشده خود یایدن در غرق وهنوز نشست خروشان ی رودخانه یرو وروبه

 است نشسته کنارش

  

 گفت بامزه یلحن با و داد لشیتحو یلبخند دید اورا متعجب نگاه چون سهراب

  

 شد خسته شما مثل هم من یپاها اما شدم مزاحمتون دونم یم_

 

  فرستاد رونیب مانند آه را نفسش بهار

  است ستادهیا او یتماشا به بود وقت یلیخ پس

 

  االن اما کرد یم اش ،مواخذه کار نیا یبرا حتما داشت را زیوت تند زبان وان بود قبل بهار آن اگر

 .....  نداشت گفتن سخن قدرت

 

 !!هییبایز ی منظره_

 

 ...کرد بسنده یسر تکان به فقط ردیبگ رودخانه از نگاه  آنکه یب و نزد یحرف بهار هم باز
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  گفت ناخواسته او متفکر رخ مین به رهیخ و داد یچوب مکتین به را اش هیتک  سهراب

 

  ینداز یم یکس ادی رو من تو_

  داد وادامه کرد سکوت یلخت

 

 !!! ایبرد شیپ سال سه_

 

 یها چهیماه در یبد ودرد بچرخد او سمت به سرعت با بهار سر تا بود یکاف اسم نیهم دنیشن 

  چدیبپ اش شده خشک گردن

  گذاشت دنیتپ یبنا دوباره آرامش نا قلب

  دیپرس یسخت به.. دارد نگه آرام را شیصدا تن  کرد یوسع دیکش لب یرو را زبانش

 !ا؟یبرد_

 !!   نشدم منظورتون ی متوجه

 

 زد یلبخند دید جلب  تینها در خود سمت به اورا توجه که سهراب

 وگفت دوخت آرام نا ی رودخانه وبه گرفت او از را نگاهش

 !!! ایبرد بله_

 

  وگفت شد اتاقم وارد شونیوپر آشفته ایهل خواهرم یبارون شب کی که بود شیپ سال سه حدود

 !! برده مارستانیب رو واون کرده تصادف  عابر مرد کیبا_

  ودب آرام نا و دهیترس ونگاهش کرده پف شما یها چشم مثل وچشماش بود دهیپر شدت به ایهل رنگ
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 کنه ریز رو  یادم برسه چه بود دهینرس یا مورچه به آزارش یحت خواهرم

 

  ودب رفته رانیا از ایبر که بود یخیتار درست لرزاند  ناگهان را بهار وجود کل شیپ سال سه ی کلمه

  و کرد سکوت یناگهان یلیخ طور به سهراب

 ...کند کنترل را خود احساسات بتواند تا کرد فرو دستش پوست راداخل انگشتش ناخن بهار

  کرد یم یقرار یب بیعج آرامش نا قلب

  وگفت داد تکان یسر یپرت حواس وبا کرد گلو در یا خنده سهراب

  

 باشد جالب شما یبرا ها حرف نیا دنیشن نکنم فکر_

  

 .. دوخت رودخانه به را نگاهش یا لحظه  او یناگهان چرخش نیا از دیام نا بهار

 

  بود محتاط یلیخ دیبا

 داشت یزیت نگاه داد یم نشان  خود از که یالیخ یب ظاهر برخالف مرد نیا

 

  گفت باشد تفاوت یب داشت یسع که یلحن با

  کرد کیتحر دینبا وقت چیه رو خانوم کی یکنجکاو حس_

  وگفت دیخند یبلند یباصدا نداشت او از را یا صاقانه ی جمله نیهمچ دنیشن انتظار که سهراب

 !!!باشم کرده یحرف پر خواستم ینم فقط_
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  کرد جمع را خود یاندک وسهراب اونداخت او به  هیسف اندر عاقل ینگاه بهار

 

 !!! ایبرد مانند درست بخواند را احساساتش توانست ینم دختر نیا سرد ی چهره از

 

 بود دهیند یجد بیآس مرد شکر خدارو _

 !!! بود تهشکس هاش دنده از چندتا با شیپاها هردو فقط  داشت که ینیسنگ تصادف اون به توجه با البته

 

  بود اودوخته یها لب به را نگاهش صبرانه یب بهار

 

 خسته اهمیهل قضا واز بود کرده یرو ادهیز مشروب خوردن در شب ان که بود ایبرد مرد اون خوب_

      ایبرد به بود دهیوکوب کنه کنترل رو نیماش بود نتونسته و  گشت یبرم مارستانیب از

  درآمد بهار نهاد از آه

  داد وادامه زد محزون یلبخند سهراب

 دتش به یروح نظر از اما شد سروپا ایهل یوباپرستار زود یلیوخ بود یقو یلیخ یجسم  نطر از ایبرد

 ..بود وداغون افسرده

 

 

  انداخت چنگ بهار جان به یموذ یاضطراب

 

 مکتین به مجدادا  بود شده مچاله خود در کنارش در که یدختر شانیپر حال به توجه یب سهراب 

 زد هیتک
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 الک تو دوباره  االن شک یب نبود ایبرد حال بهبود یبرا تمام دوسال مدت به  او یپافشار و ایهل اگر_

 .... بود خودش ییتنها

 

 

 داد کش را بهار رنگ یب یها لب دوطرف تلخ یلبخند

 

 

 هک شیها غصه تمام حجم و بود بهار.  باشد کرده سکوت ایدن ییگو خلوت کنج آن در یلحظات یبرا

  باشد کرده زمیپنوتیه  را یگنجشک که بود یمار مانند

 

  بود سخت یلیخ او یبرا است دهیکش عذاب چه خود ییودرتنها مدت درآن ایبرد نکهیا دنیشن

 

 !!! چه افتاد یم شیبرا یبد اتفاق تصادف آن در اگر

 ......واگر کند مراقبت او از نبود ییایهل اگر

 .. دیچرخ یگردباد مانند ذهنش در کم مدت آن در یادیز یاگرها

 

  دیکش نیسنگ یآه

 

 !؟ خوبه حالتون شما_
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 اودوخت به را ماتش نگاه بهار

 

 ... داد تکان یسر یسخت به

 

  گفت دل ته از  بود کرده کنترل را آن یسخت به که یبغض وبا ارام و کرد هوا از پر را شیها هیر

  کنه خوب رو ایبرد خراب حال که بود خواهرتون که شکر خدارو_

 

  وگفت زد یلبخند سهراب

 

 رو احساسش دوسال تا ایبرد یروح بد طیشرا خاطر به اما باخت ایبرد به رو دلش زود یلیخ ایهل_

 رفتیپذ ایوبرد کرد عشق ابراز او به شد بهتر یکم ایبرد کهیوزمان کرد یمخف

 

  کنند ازدواج تا میبرگرد رانیا به زود یلیخ وقراره  نامزدن که ماه شش بایتقر واالن

 دیپرس اما سخت چند وهر  نشاند لب یرو لبخند هیشب یزیچ بهار

 بود؟ درآمده حال نیا به ایبرد چرا دیدون ینم شما_

 

 وگفت شد ومنتظر بایز چشم آن میتسل تیودرنها کرد تامل او به پاسخ دادن در یا لحظه سهراب

 

  نیهم شده جدا اش عالقه مورد همسر از که گفت یمست تو کباری_

 

  اشتندند تفاهم باهم ظاهرا نکهیا جز.. دونه ینم شونییجدا علت و او یقبل یزندگ از  یلیخ هم ایهل یحت
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  دیگز را لبانش ی گوشه بهار

  اوردیب برزبان  همسرش انتیخ از یحرف ایبرد کرد یم فکر اگر بود احمق

 

  خورد وجا امد خود به سهراب یناگهان سوال با

 !؟ دیشناخت یم اورا  سابق همسر شما_

  کرد سکوت یا لحظه

  شناخت یم را ایبرد سابق همسر او از بهتر یکس چه

 مثل رینظ یب یمرد  و شد ینم امکیس مثل یکی عاشق هرگز شناخت یم را خود او اگر که هرچند

 داد ینم دست از ارایبرد

  وگفت زد یپوزخند

 

 .. اما آل دهیا و تمام یچ همه دختر کی.. بایز اریبس... بود بایاوز_

 

  داد وادامه زد تلخ یلبخند

 

 حسرت عمرش اخر تا ، تا داد ازدست را ایبرد مثل یوخوب کامل مرد که احمق انقدر.. احمق اما_

  بخوره  رو حماقتش

 

  گفت یعجب یکنجکاو با سهراب

 

  دهد انیپا دهنده عذاب بحث نیا به گرید تا شد بلند خود یجا از بهار
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 !! میبرگرد هتل به بهتره شده هواسرد_

  شد بلند متفکر خود یجا از هم سهراب

 بود بیعج اریبس شیبرا کرد یم صحبت ایبرد اول همسر از یوقت دختر نگاه در نشسته غم

 

 

 محبت وبا گذاشت شهره مقابل را گرفته پوست ی وهیم ظرف بالبخند بهار

 

  گذاشت بود شده برآمده یکم که او شکم یرو را دستش ونوازشگونه 

 

 یوشاد ندک باز خنده به اورا یها لب دل ته از بود توانسته که یاتفاق تنها گذشته سال سه نیا در دیشا

 گرداند باز اش یزنوگ به کوتاه هرچند را

  

  بود او یوخوشبخت شهره موفق ازدواج

  داشت را یوخوشبخت یزندگ نیبهتر استحقاق شهره

  گفت جانیه با 

 

 !!!؟ ادیم ایدن به خاله فندوق یک_

 .. رهیم ضعف کردنش بغل یبرا دلم

 

  گفت نیح همان ودر گذاشت ودهانش برداشت پرتقال یا پره شهره
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 جونش خاله گهید ماه پنج_

 

 اگر که ندنک فکر نیا به بار نیهزارم یبرا کرد یوسع زد شهره به یولبخند دیکش کنار را دستش بهار

 !!بود نشسته آغوشش در ایبابرد عشقش ی ثمره االن دیشا شدینم منجر شکست به ازدواجش

 

  دیراد بهار نگاه در نشسته وحسرت حزن وچون اوراداد لبخند پاسخ شهره

 

  نشست او کنار ودر شد بلند خود یجا از

  گفت ینگران وبا کرد حلقه او ی شانه رادور دستش

 

 ؟ یکن فکر نیشاه به یخوا ینم بهار_

 ! نکرده؟ ی رییتغ نیشاه با ازدواج مورد در  بهار نظر ،که دیپرس باز ایک شبید

  کرد خفه نطفه در را بکشد تا امدیم که را یآه بهار

  گفت یا گرفته یصدا وبا گذاشت شهره ی شانه یرو را وسرش زد یلبخند

 

 !!؟ دیجد ی رابطه کی شروع_

 

  کنم تکرار دوباره رو گذشته اشتباه خوام ینم هرگز

  نداشتم یآمادگ دیجد ی رابطه کی یبرا و بودم امکیس عاشق که کردم ازدواج ایبرد با یوقت من

 !؟ هوم هستم ایبرد عاشق شتریب برابر هزار یوقت کنم ازدواج  گهید یکیبا تونم یم یچجور االن پس
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 تا اگر یتح نکردم رونیب وقلبم ذهن از کامل رو ایبرد که یتاوقت نه کنم ینم ازدواج ومن  هیکاف اشتباه

 !!! بکشه طول عمرم آخر

 

 

 ... نداشت یبحث یجا اش یمنطق حرف

 

  گفت دوستش تلخ سرنوشت از نیوغمگ گذاشت بهار سر یرو را  اش چانه شهره

 

 .. یبساز نو از رو خودت یزندگ یبتون تا  ، بهار یکن زودترفراموشش هرچه  کن یسع_

 

  گفت وپرحسرت نشاند لب یرو تلخ یلبخند بهار

 

  سخته ایبرد مثل یمرد کردن فراموش_

  کنم رونشیب فکرم از بتونم تر راحت بشه گهید یکی به متعلق وکامل کنه ازدواج اگر دیشا

 

  گرفت اوفاصله واز برداشت بهار سر از را  اش چانه شهره

 

 دوخت شهره به را مخمورش ونگاه کرد صاف را قامتش ناچار به هم بهار

 

  وگفت کرد ومن من یکم دیبگو خواست یم که یحرف از دیباترد شهره
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  گذشته موضوع اون از سال سه بهار_

 !!! بشه گورم به گور که وانشاال گورشده و گم امکیس

  یگ ینم ایبرد به رو تیواقع چرا

 ... دیوشا ده یم تو به رو وحق فهمه یم رو نیا ایبرد ومسلما یبود گناه یب ماجرا نیا در تو

 

 .. کرد سکوت یا لحظه

 

 .. کرد سیخ بازبان را لبانش

 

 از ترشیب که یدختر آن به ونه کند فکر اش دهیکش عذاب دوست به وفقط باشد خودخواه کرد یسع

 !!! بود ایبرد نامزد که بود ماه چند

 

  داد ادامه یسخت به

 

 ....و...و گرده یبرم تو سمت به ایبرد ادیز یلیخ احتمال به نه دیشا_

 .. رفت پنجره سمت وبه شد بلند خود یجا از بهار

 

  دوخت چشم پرستاره اسمان وبه زد کنار را پرده
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 فسشن  وحسادت یودلتنگ بود بازگشته فرانسه از که یوقت از بار هزار از شتریب هم او خود چرا دروغ

 فسن کیو ردیبگ را ایبرد ی شماره و بردارد را یگوش که بود کرده فکر نیا به  بود آورده بند را

 ...اما کند فیتعر او یرابرا زیچ همه

 

 ... داد ینم او به را اجازه نیا وجدان اسم به یزیچ اما

 .. شد یم واحساسش قلب میتسل حتما نبود ارتباط در ایهل با اگر دیشا

 

 دوخت شهره وبه گرفت کیتار آسمان از را نگاهش کنارش در شهره گرفتن قرار با

 

  گفت یوآرام گرفته یوباصدا نشاند لب یرو یلبخند

 ... رندیبگ یعروس مراسم تا ادیمرانیا به نامزدش همراه به ای،برد گهید ماه کی از کمتر_

  دیوپرس زد هیتک  گرفته بخار ی شهیش به یکنجکاو با شهره

 !؟یدون یم کجا از تو_

  کرد لیمتما باال سمت به را لبانش کنج تلخ یپوزخند

 

 نیکوچکتر انیجر رودر  من قایودق.... ارتباطه در بامن هرشب جانیوه یخوشحال از بایتقر ایهل_

 !!!! پرسه یم ونظر  دهیم قرار دهیکش  مراسم یبرا که ییها نقشه کارهاو

 

 رو یشاد همه نیا خودش نکنه تا داره رو استرس نیا شهیهم که آنقدر وخوشحاله زده جانیه یادیز

 !!! نره شیپ کنه یم تصور ذهنش تو که یزیچ یخوب به ومراسم کنه چشم
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 ... دیلرز بغض از شیگلو بکیس

 

  دوخت رونیب به پنجره واز گرفت شهره از را نگاهش مجدادا

  ببرد نیب از را بغضش دیشا تا کرد صاف ییگلو ته

 

 رو بستم یم چشم تامنم بود بد... بود بد ها لمیتوف ایو  قصه تو دختر مثل دختر نیا حداقل کاش_

 ... اتیاخالق از یلیخ

 

 ... هاست قصه یاصل دخترنقش  مثل درست دختر نیا..اما.. اما

 

 ... بشم ها قصه یمنف نقش به لیتبد  یسخت همه نیا تحمل از بعد خوام ینم ومن

 ...  داد ادامه وبهار کرد سکوت کالفه شهره

 

  برنگرده ایدر به هرگز دیوشا سخت یلیخ نشسته گل به که یکشت_

 ..استیوبرد من تیحکا نیا

 

  گفت یقاطع لحن وبا داد تکان یسر شهره

 

 ببند شهیهم یبرا را ایبرد ی وپرونده کنار بکش ازشون رو خودت زود یلیخ پس_

 .. زد نگرانش دوست به یلبخند بهار
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 گرداندنباز وآن بود تمامش مهین کار افتنی انیپا با وآن شدیم بسته پرونده نیا زود ای رید شک یب

 ... بود هم یسو به وپسر پدر

 

 

 بزرگ مادر دنید با ورود بدو در و شد شاپ یکاف وارد مادرش کنار ودر پدرش یبازو در بازو بهار

 .. زد یلبخند زده جانیوه آمد خود به زود یلیخ اما خورد جا  ابتدا  یبهرام یواقا

 

 گرفت آغوش در واورا رساند مادربزرگش به را خود یبلند یها قدم وبا کرده رها را پدرش یبازو

 .. دیبوس را اش دهیچروک ی گونه وبامحبت

 

 ترف فرو یبهرام یاقا گرم آغوش در  ودلتنگ بالفاصله واو   گفت یباش زنده محبت با بزرگ مادر

 ...نشست وذوق  یخوشحال اشک چشمانش در گفتند کیتبر را تولدش ها آن وچون

 

 ... بود کرده فراموش را تولدش روز  که نبود بیعج شیبرا

 

 .. بود ایبرد ازدواج خیتار هم وآن بود ومانده شده ثبت ذهنش در خیتار کی فقط ها روز نیا او

 

 ... دوخت پدرش به را نگاهش لبخند با

 

 ... اوردیب شاپ یکاف نیا وبه رونیب را او بود توانسته اصرار با او یحوصلگ یب وجود با که یپدر

  زد لب
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 ....بابا_

 اش یشانیپ در بالفاصله افرا یاقا یها ولب انداخت پدرش ی شده گشوده درآغوش را خود سپس

 گفت کیتبر را وتولدش نشست

 ... شد کینزد زیم به کیک همراه به یشخدمتیپ هیثان چند از وکمتر نشستند زیم پشت یهمگ کهیهنگام

 ...بود کرده رافراموش زیچ همه بهار ها مدت از بعد

 

 ... دیخند یوم بود خوشحال وجود ته واز بود گرفته رنگ شیها گونه

 

 . شد دور جا آن از گفت که یکیتبر از وپس گذاشت او ومقابل زیم یرو را کیک ارام شخدمتیپ 

 

 بهار نکهیا از وقبل کرد روشن را کیک یرو شمع یطلوع یواقا دیکش لبانش یرو را زبانش بهار

  کند رافوت شمع بخواهد

  زگفتیعز

  کن خاموش وبعد کن آرزو اول دخترم_

  گفت پدرش که دیوشن رابست وچشمانش زد یحیمل لبخند بهار

  کن ارزو بلند یباصدا دخترم_

 

  گفت کند باز چشم که آن یب و دیخند

 

 !! شهینم برآورده بشه گفته بلند یباصدا که ییارزو_
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  کند فراموش را ایبرد زودتر هرچه بتواند کاش کرد آرزو دل ودر

 

 ندچ که ایبرد ی رهیخ  نگاه در نگاهش کند فوت را شمع بخواهد نکهیا از وقبل کرد باز را چشمانش

  دیگرد قفل  بودند ستادهیا وسهراب ایهل همراه جلوتر زیم

 ... است شده توهم دچار و ندیب یم ایرو برد گمان ابتدا

 

 بود یواقع و شفاف یلیخ  مقابلش ریتصو اما.. کرد وبسته باز پلک چندبار

 ...  بخصوص شب نیودرا جا نیا در ها آن دنید اما اند برگشته رانیا به ها آن دانست یم

  شد ودستپاچه آمد خود به مادرش ی زده مبهوت یصدا با ناگهان

 .... من یخدا_

 

 ... برگشت یطلوع خانم ی بازمانده دهان و زده بهت نگاه ریمس سمت به سرها تمام

 .. شد فرما حکم فضا بر سکوت یا لحظه یبرا

 

 ... بود دهیچیپ گوشش در بومش بوم یصدا که دیکوب یم نهیس در محکم چنان بهار قلب

 

 .. خواند یم هم ایبرد نگاه در را رتیوح بهت 

 

  ودب شده رهیخ ها آن زیم به یحرکت چیه بدون و بود ستادهیا وسط که بود شده شوکه اوهم ییگو

 

 _یبهرام یاقا ی گرفته یباصدا
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 !! گذاشت تو یجلو رو نون که یکس به لعنت 

  گرفت ایبرد از را نگاهش عیسر

 ... دید نور در را ها صورت تک تک عیسر هراسانش نگاه

 

  دهیپر رنگ صورت یورو گذشت پدرش ی شده سرخ ی وچهره مادربزرگش حالت یب ی چهره از

 .. دیولرز کرد تامل یبهرام یاقا ی شده خشک و

 

  شواطراف جلو زیم عیسر یگرباد کرد احساس یا لحظه یبرا.. بود افتاده اتفاق عیسر یلیخ زیچ همه

 چرخاند یم را

 

 ... داشت او چزاندن در یسع یک تا ریتقد

 ... اما برود جا آن از تر عیسر هرچه ایبرد  که کرد التماس خدا وبه کرد آرزو دل در

 

 لوج سمت به  ایبرد ی آمده جلو دست به توجه یب که یقدم نیواول زد سهراب که ییآشنا لبخند با

 ...رفت برباد دشیام برداشت

  رفت یم نییوپا وباال کرد یم تقال ژنیاکس یاندک یبرا اش نهیس ی قفسه

  اوردیب در خودش کنترل تحت را زیچ همه بتواند تا کرد یم یکار دیبا

 را لترشیف ییگو که باشد یبهرام یآقا الخصوص یعل و پدرش خشم جلودار تواند ینم دانست یم

   بود آن انفجار منتظر وهرآن بودند دهیکش

 .. کرد مشت را دستانش
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 دیوتهد قاطع یبالحن شوند کینزد ها آن زیم به ایوهل سهراب نکهیا از قبل عیوسر دیکش یقیعم نفس

  گفت وهشدارگونه  چرخاند ها آن تک تک نگاه در را نگاهش زیآم

 اگر نیزیعز برام چقدر دیدون یم که شما از کی هر جون به و قسم خدا یخداوند به... قسم بخدا_

 رو من گهید هرگز هرگز.. دیکن یاحترام یب منن یها مهمون که ومهموناش ایبرد به نیبخوا

 !!! دید ینخواه

 آن از یجواب نکهیا از قبل.. نداشت یبحث گونه چیه یجا اش یجد و سخت ونگاه قاطعش یصدا لحن

  نشاند لب یرو پهن یلبخند.. دیرس ها آن زیم به سهراب بشنود ها

  بالفاصله و گفت ومودبانه  رسا یسالم

   گفت بهار به خطاب

 نمتونیب یم مجددا خوشحالم یطلوع خانوم_

 

 

 نشاند لب یرو لبخند هیشب یزیوچ دیبلع یسخت به را دهانش اب بهار

 .. گفت لب ریز ینیوهمچن  انداخت هیبق وپراخم متعجب صورت به ینگاه یچشم ریز

 

 ... رفت ایوبرد ایهل استقبال به را مانده قدم وچند آمد رونیب زیم پشت از

 

 .. کرد رها  اورا آغوش در را خود جانیه با که بود نکرده اوسالم وهنوز کرد پاتند او دنید  با ایهل

 

 او ردنک آرام یوبرا ناخواسته دید اورا نگران نگاه وچون دیگرد قفل ایبرد نگاه در او پشت از بهار نگاه

 ..کرد وبسته باز پلک

 ... داد تکان یسر  کالفه ایبرد
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  وگفت گذاشت او ی گونه یرو یا بوسه  حیمل یا خنده وبا دیکش رونیاوب آغوش از را خود ایهل

 

 مشبا کردم ینم فکرشم یحت مینیبب رو گریهمد زودتر هرچه دیبا که دادم امیپ بهت امروز یوقت_

  نمتیبب

  دیپرس یکنجکاو با و کرد زیم به یا اشاره ایوهل نشاند لب یرو یتصنع یلبخند بهار

 

 !؟ خانوادتن_

 

  گفت  یوخوشحال محبت با ایوهل داد تکان یسر دستپاچه بهار

 

 شمیم آشنا خانوادت با ،که خوب چه_

  کردند حرکت زیم سمت به وهرسه داد تکان یسر مجدادا بهار

 .. کرد وسالم نشاند لب یرو حیمل یلبخند ایهل

 

 دادند اورا سالم جواب ناچار به ها وآن دوخت اش خانواده به را خود وملتمس مضطرب نگاه بهار

 او که ودب بار نیاول یبرا.. کرد کوتاه یسالم انداخته ریز سربه  گرفت پدرش از را دلتنگش نگاه ایبرد

 .. بود باخته را خود هم

  گفت داشت لرز یاندک که ییوباصدا کرد یخال یها یصندل به یا اشاره بادست عیسر بهار

  لطفا دینیبنش_

 گفت آرام و زد ینامحسوس پوزخند ایبرد
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  میشینم ومزاحمتون ستیخانوادگ یمهمون_

 

 معج ی خصمانه نگاه ینیسنگ ی متوجه نکهیا بدون ختیآو او به را وخود راگرفت ایبرد یبازو ایهل

  گفت ملتمسانه باشد حاضر

 

 لطفاااااا دمید رو بهار تازه من مینیبنش کمی فقط ایبرد_

  گفت یسخت وبه دیکش یقیعم نفس بهار

  میشیم خوشحال ما_

  گفت نشستن نیح ودر دیکش عقب را یصندل لبخند با سهراب

 

 .. میباش شما خوب جمع مهمون میشیم خوشحال شتریوماب_

 

 

  دوخت بهار به را نگاهش دیباترد ایبرد اما نشست وبالفاصله بهار تعارف با هم ایهل

 یم را گریهمد دیبا وپسر پدر  صورت هر در.... زد یلبخند حال نیا با اما اونبود از بهتر هم بهار حال

 وگفت زد یلبخند...دندید

  نینیبنش نیبفرما_

 

 ودب پدرش  یصندل ومقابل ایهل کنار در که مانده یخال یصندل تنها  در میومستق حرف یب ایبرد

 نشست
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  نشست اش یصندل پشت وخود گفت یآمد خوش گرید بار بهار

  وگفت انداخت کیک به ینگاه سهراب

 !هس؟ یخاص مناسبت جان بهار_

  گفت و زد کمرنگ یلبخند بهار

  نیوستیپ ما جمع به هم شما وخوشحالم گرفتن کیکوچ جشن هی خانوادم  و امروزتولدمه_

 

 دیشن که بود ییصدا نیاول ایهل ی زده جانیه یصدا

 .. گم یم کیتبر بهت زمیعز یوا_

  گفت سهراب آن ومتعاقب زد او به یلبخند

  ما شیپ محفوظ تولدتون کادو گم یم کیتبر منم_

 اخم با هک شد دهیکش ایبرد سمت به سرکشش نگاه وناخواسته  کرد تشکر آرام و داد تکان یسر بهار

 .. بود دوخته چشم مقابلش زیم به خورده گره هم در ییوابروها

 

 !! زد چمبره شیگلو در یمار همچون بغض و گرفت نفسش

 ....  برد را کیک  باشد کرده فوت یاوشمع که آن یوب آمد شخدمتیپ

  فتدیب یبد اتفاق داد یم امکان آن وهر دیجوش یم وسرکه ریس مانند دلش

 

 !؟یکن ینم یمعرف جان بهار_

 

 ختیر فرو یحور نهیس در قلبش دیشن که را ایهل آرام یصدا
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 !!!دهد انجام چگونه را معارفه مراسم که بود نکرده فکر نیا به اصال

 !!! را یبهرام یاقا بالعکس و کرد یم یمعرف دیبا چگونه را ایهل

  بود گناهش کدام تاوان گرید نیا

  داد یم قرار یسخت یها تیموقع در همش اورا خداوند چرا

  داد یم پس تاوان دیبا کجا تا گرید

 

  شود آرام دیتاشا  برد فرو دستش پوست در را ناخنش زیم ریز از

 

  داد لیتحو بود زده اوزل به مشتاق که ایهل به یشینما یلبخند

 

  بودند انداخته ریز سربه و نشسته اخم با که انداخت اش خانواده به یچشم ریز نگاه

 

 ماشات اورا میمستق شده جمع یچشمان با که دوخت چشم ایبرد به دید که را ایوهل سهراب منتظر نگاه

 کرد یم

 

 

 ...کند تازه ییگلو تا دینوش یا وجرعه برداشت را مقابلش پرتقال آب وانیل

 

 ...داشت ذهنش کردن آرام در یسع کوتاه زمان آن در

 . کرد جمع خود در جا کی را شهامتش سپس. کرد هوا از پر را شیها هیر
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  کرد شروع بزرگش مادر از و نشاند لب یرو یلبخند

  کنم یم یمعرف_

 .. پدرم هم شونیا... مادرم....ایدن بزرگ مادر نیبهتر

 ایردب از را نگاهش اسیو شرم از ییایدن با سپس...کرد مکث کوتاه یا لحظه دیرس که یبهرام یآقا به

 داد ادامه و دیدزد کرد یم تماشا اورا میمستق همچنان که

  

 .. ایدن یعمو نیمهربونتر هم شونیا_

 

 ینم حاال که بود شده وپسر پدر نیب ونفرت ییجدا نیا باعث که  فرستاد لعنت خود بر دل ودر 

 .. کند یمعرف او پدر عنوان به را یبهرام یاقا توانست

 

 ... دوخت ایبرد به را نگاهش وغضب خشم وبا عیسر و اوزد به یزیام محبت لبخند یبهرام یاقا

 

 دست از را خود کنترل تا رفت یم امکان آن وهر نبود یخوب ی نشانه اش شده ومشت لرزان دست

  بدهد

 . لرزاند نهیدرس را بهار قلب او پرخشم نگاه

 

  کرد زمزمه لب ریز وملتمسانه یدیام نا با

  لطفا جان پدر_

 .کرد پرتاب رونیب سمت به را نفسش شدت با یبهرام یاقا
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  داد ادامه یلرزان یصدا با آن دیشد سوزش با وهمراه گرفت محکم یگاز را لبانش کنج بهار 

 

 ...دیشناس یم که را جان ایبرد_

 

 شذهن از سرعت با یفکر و داد لشیتحو یلبخند او لبخند پاسخ ودر دیچرخ ایهل سمت به نگاهش 

 داشت لب یرو لبخند شهیهم او برعکس دختر نیا..  گذشت

 ...سهراب آقا وبرادرشون ایبرد نامزد..شونیا.. شونیا جان ایهل _

 .. هم ی رو پدرش یها دندان دنییسا و دیشن را مادرش آرام من یخدا مجدد یصدا

 خیم یرو  ییگو و بودند شده آن ی متوجههم وسهراب ایهل که بود یعاد ریوغ نیسنگ چنان جو

 ... بودند نشسته

 

 .. بکاهد جو ینیسنگ از یکم تا بکشد شیپ را یبحث تا کرد باز دهان بار نیچند بهار

 

 انشلب وفقط باشد داشته یذهن حضور که بود نیا از مانع داشت که یتینها یب واسترس اضطراب اما

 !!! امدیم کش معنا یب یلبخند به هیثان هر که بود

 

  شدند بلند بالفاصله هم وسهراب ایهل او با وهمزمان شد بلند زیم پشت از ایبرد تینها در

  متاسفم بزنم بهم را جمعتون خواستم ینم_

 

 زا زده مبهوت هم وسهراب ایوهل شد دور آنجا از وبالفاصله نماند یپاسخ منتظر گریود گفت را نیا

 گذاشتند تنها واندوه غم از ییایدن با را وبهار اورفتند عقب
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 ولبان دهیپر رنگ به او ی واشاره زیعز ی غره چشم با که بزند یحرف تا کرد باز دهان یطلوع خانوم

 .. کرد وسکوت شد بسته یبهرام یآقا ی شده کبود

.... 

 

 .برداشت قدم خانه در سمت وبه شد ادهیوپ کرد پارک خانه رامقابل نیماش ایبرد

 . بود نیسنگ شیها قدم

 

 ربها با آن در تمام کسالی که یا خانه ودرمقابل نجایا دانست ینم قایدق خود یابر شب مهین درآن

  بود کرده یزندگ

  کند یم چه

 

 .شد اطیح ووارد کرد باز را اطیح در 

 

 رفت خانه سمت به شمرده ییها قدم وبا چرخاند اطراف در را دلتنگش نگاه

 . ستادیا یا لحظه دیرس که ساختمان یورد در یرو روبه

 . باشد آرام تا کرد یوسع انداخت آسمان به ینگاه کالفه

 . بود ختهیر بهم اورا شدت به  سال سه از بعد پدرش دنیود امشب مراسم

 

 .کرد تعجب یا لحظه در بودن باز واز دیکش نییپا سمت به را وآن گذاشت رهیدستگ یرو دست 
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 . شد کیوتار سرد ی خانه وارد  آرام

  کرد مهار را نشیسنگ نفس یا لحظه

 دیچرخ سالن در اش خسته ونگاه رازد وآن رفت برق دیکل سمت به میمستق 

 .. بود نکرده یرییتغ چیه خانه سال سه گذشت از بعد

 

 .. کرد لیمتما باال سمت رابه لبانش کنج یپوزخند

 

 ...بود رفتنش از قبل که بود شکل همان زیچ همه

 

 ... او خود جز بود نکرده رییتغ زیچ چیه

 .برد جلو اورا ها پله سمت به ردیبگ اوفرمان از که آن یب شیوپاها دیچرخ ها پله سمت به نگاهش

 

 .. کرد تامل یا لحظه بهار خواب اتاق در یوجلو رفت باال یگرید از بعد یکی هارا پله

 .. کند باز را در بخواهد نکهیا از وقبل نشست رهیدستگ یرو دستش

 

 ...کرد جلب را توجهش خودش خواب اتاق سمت از  یفیضع نور

 

 وبا ستادیا در چارچوپ ودر کرد باز آرام دررا. رفت جلو خود اتاق سمت به و دیکش پس را دستش

 . دیگرد حبس نهیدرس نفسش یا لحظه دید که یریتصو

 

 . است شده توهم ودچار  دهید اشتباه برد گمان ابتدا
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 ادفرست مغزش وبه کرد ثبت را ریتصو همان نگاهش وباز کرد باز بعد یا هیوثان رابست چشمانش

 .. کرد یم چه شب وقت نیا ودر  نجایا او گرفت شکل ذهنش در بالفاصله سوال نیواول

 

 ...دیچرخ او کریپ یرو ونگاهش زد هیتک در چارچوب به یا لحظه

 

 !!! شده سرکوب یعشق ایو یدلتنگ هیشب یزیچ زد یم موج خشم از فراتر یزیچ درنگاهش

 

 .کند فراموشش را ان یا لحظه ولو یحت بود نتوانسته هم هنوز سال سه از بعد که یعشق

 

 .. بود داده هیهد او به را اش یزندگ لحظات نیتر وتلخ نیباتریز که یکس

 

 . گذراند نظر از را اتاق وکل دیچرخ او یرو از ونگاهش دیگرد وفشرده شد مشت دستانش

 

 بهار وحاال بود دهیخواب تخت نیهم یورو  اتاق نیدرا تمام کسالی او. گرفت شکل لبش کنج یپوزخند

 .بود او تخت یرو

 

 ....وحاال دینرس وقت چیه روز وان کند میتقس بهار با را ان کرد یم ارزو یروز که یتخت

 . امد خود وبه دیشن را بهار ارام ی سرفه یصدا

 

 . رفت جلو او تخت سمت وبه گرفت در از را اش هیتک. فرستاد رونیب را نشیسنگ نفس
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 شده مچاله خود ودر تخت یرو که او از را ودلتنگش  عطش نگاه توانست ینم یا لحظه یبرا یحت

 . ردیبگ بود

 

 .نبود ومشخص بود شده پوشانده شیموها توسط اش چهره

 .. کرد تماشا رهیراخ او یطوالن یقیودقا نشست او کنار ودر تخت یرو

 

 روعط کند لمس بود شان دلتنگ بیعج که را او وتاب چیپرپ یموها تا شد دراز دستش بار نیچند

 اب واو بست نقش چشمانش مقابل ایهل ی ساده و مهربان ی چهره هربا اما ردیگ مشام به را شیموها

 . بود دهیکش عقب را دستانش امده درد به یوجدان

 

 مرتکب نکهیا از قبل کرد یم ترک را جا ان دیبا.. ردیبگ ارام دیشا تا دیکش شیموها انیم یدست کالفه

 .اورد درد به نیا از شتریب را وجدانش و شود ییخطا

 

 به را هضرب نیبدتر خود به انتشیخ با که بود یدختر نیا ریدرگ فکرش وهنوز داشت نامزد که نیهم

 . بود دهنده عذاب  بود زده او

 

 یم اش یزندگ زن تنها عنوان به را ایهل و انداخت یم رونیب سرش از را بهار فکر تر عیسر هرچه دیبا

 .. رفتیپذ

 

 ...داشت را نیا از شتریب استحاق ایهل

 

 .   . امد خود به خورد بهار که یتکان با
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 یم اش یزندگ زن تنها عنوان به را ایهل و انداخت یم رونیب سرش از را بهار فکر تر عیسر هرچه دیبا

 ..رفتیپذ

 

 ...داشت را نیا از شتریب استحاق ایهل 

 . امد خود به خورد بهار که یتکان با

 

 یب ی چهره از ندیبب را اش یمهتاب صورت کم نور ان در تواست یم واو بود دهیخواب باز طاق گرید حاال

 داشته یارام نا شب خودش مانند هم او که بزند نیتخم توانست یم اش کرده ورم یها وپلک رنگ

 .است

 

  کردو یسرکش  لجوج یکودک مانند تینها در دستانش

 .کرد پاک را او یشانیپ یرو نشسته عرق قطرات باسرانگشتانش

 

 .گرفت شکل لبانش یرو محو یلبخند

 

 بود گناه یوب معصوم یطفل مانند خواب در دختر نیا

 .  شود مرتکب یگناه نیهمچ توانست یم وپاک ساده  ی چهره نیهمچ صاحب چگونه

 

 به مارگونهیوب وسواسگونه ی وشبه شک  حالت ان مجدادا و دیلرز برخورد نیهزارم یبرا واو 

 ... است روشن وماه کیتار دیخورش دیشا که  امد سراغش
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 ار رحمش او دیشا....و ستین یهمخوابگ به ازین یباردار هر شهیهم و است دیسف وباران اهیس برف

 ...ایو است داده اجاره

 

 کرد بهار که یا ناله با 

 ...  امد خود به

 یم حمل خود با هرلحظه تمام سال که افکارش تا داد محکم یتکان را سرش دیکش عقب را دستانش 

 اندازد یب رونیب ذهنش از کرد

 

  اندازد یب رونیب ذهنش از کرد یم حمل خود

  کرد بود شده نیعج بهار تن عطر با که هوا از پر را اش هیور دیکش گردنش پشت یدست  

 

 ...خورد وتکان دینال یفیضع یصدا با خواب در گرید بار بهار

 

 .. ندیب ینم یخوب خواب که داد یم نشان شد یم کمتر هم از اش فاصله لحظه هر که شیابروها

 

  نتوانست اما کند دارشیب تا رفت جلو دستانش بار چند

 نیا در رااو تا کرد ینم دایپ را فرصت نیا گرید هرگز دیشا نکهیا بخاطر بلکه ایهل خاطر به نه بار نیا

 ندک تماشا زد یم خود ی برچهره دید یم را او که یتفاوت یوب نفرت از ینقاب وبدون کم ی فاصله

 الهس سه عطش نیبتواندا  دیشا تا کند تماشا اورا یپلک زدن یحت بدون ها مدت تا  توانست یم واو

 ...  کند رابیس یکم را
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 انجا از دید یم را او بهار نکهیا از قبل دیبا واو داد یم روز ییروشنا به را خود یجا شب یکیتار کم کم

 .. رفت یم

 

 یرو بخواهد نکهیا از وقبل دوخت او به را اش زده حسرت نگاه نیواخر شد بلند تخت یرو از

  زد خشکش خود یجا در زده بهت دیشن که یا کلمه با برگرداند

 

 باشد گفته را امکیس نام خواب ودر هیگر با توانست ینم وبهار بود دهیشن اشتباه شک یب

 

 ..شد مشت دستانش و دیگرد منقبض فکش یها ارواره

 

 گرفت شکل ذهنش در یا دهنده ازار و مختلف یها سوال و

 

 نیا او ایوا بود یاسم تشابه کی فقط ایو باشد اش عمه پسر امکیس همان توانست یم امکیس نیا ایا

 ... باشد فرزندش پدر توانست یم امکیس

 

 اما بپرسد را شیها سوال وجواب کند دارشیب تا زد مهیخ او یرو نیوخشمگ رفت جلو گرید یقدم

 . دیگرد مانیپش اخر ی لحظه در درست

 

 است دهبو چه او یزندگ در امکیس ونقش بوده یکس چه او فرزند پدر نکهیا دانستن گرید سال از بعد

 .. باشد داشته توانست یم یتیاهم چه
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 ریتحق نیا از شتریب تا باشد بوده یاسم تشابه فقط امکیس نیا تا خواست خدا از لحظه همان که هرچند

 نشود مال لگد اش مردانه رتیوغ وغرور نشود

 ..شد خارج اتاق واز رساند در به را خود بلند گام چند وبا کرد صاف را قامتش خشم با

 

 . کرد راباز فشیک پیز و ستادیا در مقابل کرد یم زمزمه را یاهنگ لب ریز کهیدرحال بهار

 

 پشت از را ییاشنا یصدا که بود نکرده اطیح قفل داخل را آن وهنوز دراورد فشیک داخل از را دیکل

 .. دیلرز شیوزانوها دیشن

 

 بودم منتظرت که وقته یلیخ-

 

 را مکایس منفور یصدا نبود ممکن هرگز گذشت یم هم صدسال اگر باشد کرده اشتباه که بود محال

 .کند فراموش

 

 ....  بود شده کابوسش به لیتبد یداریب خواب در ها سال که ییصدا

 

 ماند ثابت ان یرو ونگاهش افتاد نیزم یرو اش شده حس یب انگشتان انیم از دیکل

 

 .بود نشسته یسرد عرق کمرش ی غهیت یورو بود رفته باال قلبش ضربان

 

 ؟یکن ونگام یبرگرد یخوا ینم... بهار سالم  -
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 نگاه ان دوباره نشود مجبور هرگز تا داد یم دست از را اش یینایب لحظه همان تا کرد ارزو یا لحظه

 ندیرابب وهرزه فیکث

 گفت دیلرز یم شدت وبه امد رونیب اش شده خشک یگلو از یسخت به که ییباصدا

 

 برنگرد گهید وهرگز برو نجایا از -

 

 بزنم حرف باهات دیبا من.. لطفا بهار-

 

 برد باال او صورت در دنیکوب تین به را دستانش وبرگشت کرد جمع درخود کجای را خود شهامت تمام

  شد خشک هوا در دستانش او ظاهر و صورت دنیباد اما

 

 محکمو سرهم پشت بار نیوچند گرفت را بهار ی زده خی دست یناگهان یلیوخ زد یتلخ لبخند امکیس

 وگفت کوباند خود صورت به

 

 یبد بهم فرصت کی حداقل یوبتون یبش اروم یکم دیتاشا بزن انقدر بزن.. هان زد خشکت چرا-

  بزنم حرف تاباهات

 

  دیکش رونیب او یاستخون دست انیم از را خود دست یسخت به بهار

 

 زد لب ونفرت بغض وبا شد رهیچ رتشیوح بهت بر
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 !!!! شمینم اروم باز کنم تم تکه تکه دستام نیهم با اگر یحت  -

 

 داد ادامه مرتعش یصدا وبا داد تکان او صورت مقابل هشدارگونه را اش سبابه انگشت سپس  -

 

 !!!نکشونده رونیب رو همه دادم یصدا تا برو نجایا از حاال_

 یم رو کا نیا نکن وشک  کشمت یم قسم خدا به که نشو یافتاب چشمام یجلو هرگز گهیود گمشو فقط

 !!!! کنم

 

 !!! یگرفت ازم رو میزندگ.. ندارم دادن دست از یبرا رو یزیچ گهید من

 !!! نکردم نابودت بروتا پس یکرد نابودم

 

 داخل را دیوکل برداشت نیزم یازرو را دیکل ودسته شد خم وبالفاصله دیکش عقب را انگشتش سپس

 دیشن را امکیس  ارام یصدا که انداخت قفل

 

 ستد به اگر که ترسم ینم دتیتهد از من پس.. منم نداره دادن دست از یبرا یزیچ گهید که  یکس-

 ... بشه کمتر گناهم بار از یکم دیشا بشم کشته تو

 !!!بهار یکن گوش حرفم به دیبا پس

 

  دیکش ادیفر در شدن باز وبا چرخاند  را دیکل او لرزان یصدا به تیاهم یوب نیخشمگ بهار

  برو فقط برو برو نجایا از  -
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  بود نمانده نیزم یبررو سقوطش تا یزیوچ دیلرز یم وار رکیستیه-

 دیکوب برهم محکم را در امکیس یها التماس به تیاهم یوب شد اطیح داخل 

 

 .. افتاد نیزم یرو ومحکم اوردین را جسمش طاقت گرید لرزانش یوزانوها  داد در به را اش هیتک 

 

 ار وگلدان  گذاشت گلدان داخل  دویچ را تهش حوصله با بود کنده باغ از که را یگل شاخه چند بهار

 قرارداد زیم یرو

 

 را یبهرام یاقا یبلند یوباصدا انداخت زیم به یتمندیرضا ونگاه قرارداد زیم یرو را ها غذا سپس

 زد صدا

 

 .. دارد نگه ارام را خودش داشت یسع اما بود اشوب یحدود تا دلش ته

 

 یبراو راببخشد پسرش تا کند مجاب را یبهرام یاقا بتواند دیشا تا کرد یم را تالشش تمام امروز دیبا

 برود او ازدواج مراسم

  

 ..  کرده چه گلم دخترم به به  -

 

 وگفت نشاند لب یرو محبت پر یلبخند  شد دهیکش یبهرام یاقا سمت به بهار نگاه 

 

 نشده سرد تا نییبفرما  جون نوش  -
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 او یبرا خود عادت وطبق گرفت قرار او مقابل یصندل در وبهارهم نشست غذا زیم سر یبهرام یاقا 

  وگفت دیکش غذا

 

 پدر  -

 

 وگفت گرفت او ازدست را غذا یبهرام یاقا -

 

 دخترم جانم  -

 

 گفت ودستپاچه زد یلبخند استرس با بهار -

  ادیب خوشتون  کنه خدا -

 

 گفت یمطمئن لحن وبا کرد نثارش محبت پر یلبخند  یبهرام یاقا

 

  شد خوردن مشغول سپس  ادیم خوشم که ندارم شک

 .. شد یباز مشغول شیغذا با لیم یب بهار

 

  بود داده دست از غذا به را خود لیم که بود ی روز چند

  بود دهید  سال چند از بعد بار نیاول را امکیس کهیزمان از درست

  دینوش اب از یا عه وجر دیکش یقیعم نفس
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 ... است نیخشمگ حال نیودرع دلتنگ پدر نیا کردن متقاعد کار نیتر سخت دانست یم

 

 ...بود فرونشسته یا لحظه یبرا یحت یبهرام یاقا خشم اتش مدت نیا در

 

 قرار اببشق ی گوشه را وچنگال قاشق بود بهارشده یاشفتگ متوجه حضورش یابتدا از که یبهرام یاقا

  دیپرس متیمال وبا بهاردوخت ی دهیپر رنگ صورت به را نگاهش دقت وبا داد

 

 .. دخترم بهار-

 

 

  جانم-

 

 کرد تعجب یا لحظه ان یسرد واز گرفت دست در اورا دست خود یذات یبامهربان یبهرام یاقا

 دیوپرس

 

 خوبه؟ حالت تو-

 !؟ دخترم افتاده یاتفاق

 

 وگفت زد پدرانه ینگران نیا به لبخند هیشب یزیوچ داد تکان یسر عیسر بهار

 

 خوبم من نه  -
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  دیپرس مجدادا  یبهرام یاقا

 

 غذاش به نتونسته یحت که کرده مشغول خودش به حد نیا تا رو من خوشگل دختر ذهن یزیچ چه  -

 بزنه؟ لب

 

 د.بو دشوار مرد نیا مقابل در ایبرد از  زدن حرف چقدر... کرد ومن من یکم بهار  

  

 شده رشتیب برابر نیچند بود دهید ایهل همراه به او تولد روز در را ایبرد کهیزمان از یبهرام یاقا خشم

  بود

 

 ..ودب شده مانیپش کند صحبت او با او  وازدواج ایبرد از بود گرفته میتصم نکهیا از یا لحظه یحت

 

 . باشد داشته هم یگرید ی چاره دیرس ینم نظر به اما 

  وگفت کرد جمع خود در جا کی را شهامتش تمام

 

  تا نیبد فرصت وبهش دینیبب رو اون گهید کباری فقط..  اون ایبرد.. ایبرد..بر  -

  

 دگفتیلرز یم خشم شدت از که ییصدا با و دیپر کالمش انیم بالفاصله یبهرام یاقا

 

 !!بهار ارین من شیپ رو بینانج اون اسم  -
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  کرد ووحشت جاخورد شدت به یبهرام یاقا تند لحن از بهار

 

  داد وادامه نکرد ینینش عقب اما  

 

  دیکن گوش من یحرفا به لطفا پدر -

 مقصرم  شتریب یلیخ یحت ایو ایبرد ی اندازه به هم من..و.. و میجداشد هم از توافق با ایوبرد من

 

 دیلرز بغض شدت از شیصدا

 

 گفت نیوخشمگ شد جا جابه یدرصندل یکم یبهرام یاقا

 

 ؟یکن یم یطرفدار پسر اون از هنوز تو-

 

 شد؟ من ی ونوه بچت سقط وباعث کرد ترک طیشرا اون در تورو که یپسر

 

  زد لب ملتمسانه بهار

 لطفا پدر-

  

 بود هبرد باال را شیصدا تن نکهیا از یا لحظه یبرا یبهرام یاقا که بود وملتمسانه محزون چنان لحنش

 شد مانیپش
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  وگفت داد فشار یواندک گرفت هردودست با اورا دست زد یلبخند

 

 ..  داشتم ایبرد اسم به یپسر یزمان کی کردم فراموش که هاست مدت من دخترم  -

 

 دتخو ذهن تو یحت ای من شیپ رو اون اسم گریود یکن فراموش توام بهتره.. تونستم اما بود سخت

 !!یارین

 

 ؟ شه خراب اون ادی با که ستین دونفرمون خلوت نیا فیح

 

 برگرده صورتت به رنگ دیشا تا بخور رو غذات حاال

 

 گفت مذبوحانه یتالش با گریبارد دیناام بهار

 

 نیبد رصتف بهش گرید کباری وفقط دینباش سنگدل انقدر لطفا شما پسر تنها شماست پسر اون پدر-

 

 را وجودش او سرد ولحن بود دهیند وسرد یجد حد نیا تا را یبهرام یاقا سال چند نیا در وقت چیه

 گفت یوقت لرزاند

 

 ...دخترم نده ادامه پس مرده من یبرا ایبرد-
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 ... بدهد ادامه را بحث نتوانست گریود بست را بهار دهان قاطعش ولحن نافذ نگاه

 

 ییاوجد نفرت همه نیا تمام ومقصر است شکسته پسرش تنها از یلیخ پدر نیا دل که دانست یم او

 بود او  شخص فقط

 برداشت قدم خود نیماش سمت وبه زد رونیب شرکت از یکار روز کی از خسته بهار

 

 مانند که دید را امکیوس دیچرخ  دورتر یکم ناخواسته نگاهش شود نیماش سوار نکهیا از قبل 

 .. بود مانده رهیخ نامعلوم یا نقطه وبه بود زده هیتک نشیماش به گذشته یروزها

 

  دیکش قیعم یاه

 

 صحبت یبرا را او واصرار  سماجت همه نیا علت شد نیماش وسوار گرفت او از را اش خسته نگاه

 مزاحمت جرم به او واز کرد یم گوش شهره حرف به را بار نیا بود بهتر دیشا کرد ینم درک

  دراورد پارک واز کرد روشن را نیوماش زد یپوزخند کند تیشکا

 

 دیچیپ درگوشش یا لحظه دشیتهد وپراز تند ولحن شهره نیخشمگ یصدا

 

 !! ماست ی دختره کن گوش خوب-

 !!! بسه تیزندگ به یزد گند یهرچ االن تا

 

  کن گوش من حرف وبه باش عاقل رو کباری نیا لطفا
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  یبود گناه یب که کن وثابت بگو رو قتیحق ایبرد به برگشته امکیس که حاال

 هچ حرومزاده  اون با که رهیبگ میتصم اون وبزار بگو شوهرت پدر به یگ ینم اون به اگر حداقل ای

 کنه یا معامله

 تیکاش ازش مزاحمت جرم به حداقل  یهست شیسالمت ونگران یکن قبر شیتفت یخوا ینم باز اگر ای

  کن

 

 اورد خود به را او امکیس ی ملتمسانه یصدا

 

 دیاش تا ماند یم انتظارش در او شرکت از رونیب در ها ساعت که او به... اودوخت به را حالتش یب نگاه

 کند صحبت او با بتواند

 

   شناخت ینم هم را امکیس نیا یحت او

 !!! بود شده ترحم قابل یادیز

 

  بود ستادهیا مقابلش در که  رنجور امکیس نیا  

 

 -بزنم حرف باهات بده اجازه ندارم یچندان فرصت من لطفا بهار  -

 

 حظهل یبرا و بردارد داشتبورد داخل از را اش یافتاب نکیع تا  شد اوخم ی گرفته یصدا به  تیاهم یب

 میتقمس ارتباط نگاهش با ییگو که  قلبش از امان و  ماند ثابت ایبرد یعروس کارت یرو  نگاهش یا

 دیآ درد به هیازثان یکسر در تا داشت
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  ندینب را درنگاهش شده حلقه اشک امکیس تا زد  وبالفاصله برداشت را نکیع  اش زده خی دست با

 

  است اورده او یزندگ برسر ییبال چه که دانست یم چه او 

 

  شود سبز او راه یجلو مجدادا  که داد ینم را اجازه نیا خود به هرگز دانست یم اگر که

 

 وسط.. میبزار قرار باهم یبگ تو هرجا اصال. ندارم یبد قصد خورم یم قسم... بهار کنم یم خواهش-

 حرف قهیدق چند یلعنت من با کن قبول فقظ.. پدرت ی خونه ایو.. ایو کارت دفتر یحت.. رستوران پارک

  یبزن

 

 اخوردج شدت به امکیس که بود زیانگ ورعب بلند اش خنده یصدا انقدر دیخند لیدل یب ناگهان بهار

  زد لب نیواندوهگ رفت عقب یقدم

 

 بهار  -

 

 برداشت  خنده از دست هم کدفعهی دیخند یناگهان یلیخ  که بهارهمانطور

 

 پاک  کرده مرطوب را اش گونه و شده ریسراز یک دینفهم خود که را یاشک دست پشت با 

 کردوگفت
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 از دست که زمیبر واشک کنم التماس بهت که ستمین شیپ چندسال بهار اون من که گفتم بهت کباری-

 !! بترسم اازتیو یبردار سرمن

 

 !!! دکر یم ینیسنگ هم خودم ی هیسا یرو من نگاه که یدونست یوم  یشناخت یم خوب رو من تو که

 

 ستهبازوب پلک یا لحظه..وحاال بدم ازدست رو میزندگ خواستم یونم بودم ایبرد عاشق یادیز فقط من

 .. کرد

 

  دیکش یقیعم نفس

  داد ادامه و خورد فرو را خشمش

 

  ترسم یم تو مثل ییزالو از ونه دارم دادن ازدست یبرا یزیچ نه گهید حاال-

 بروکنار بشم رد ازروت نخوام روزید مثل ییخوا یم اگر پس

 

 کرد سکوت یا لحظه

  

  سپس داد ادامه تمسخر وبا زد یپوزخند

 من نیماش کیالست ریز از وسر یروکناربنداز خودت که ینباش روزید یشانس خوش به امروز دیشا-

 !!!!  یدراورد
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 کامیس زیام دیوتهد بلند یصدا یهرکار از قبل  اما کرد روشن مجدادا را نیماش شد تمام که حرفش

 کرد منجمد عروقش در را خون

 

 ... بهار متاسفم-

 

 !!!!کنم صحبت اون با وبخوام برم ایبرد شیپ میمستق نکهیا جز ینزاشت من یبرا یا چاره پس

 

 . کند خاموش را نیماش بهار لرزان دست تا بود یکاف ایبرد اسم دنیشن

 

  شد ادهیپ نیماش واز کرد باز را نیماش در

 .  بود زده زل او به یروزیپ با که دوخت امکیس به را ومتنفرش میمستق نگاه

 

 رنگ صورت در را شیها ناخن نقش خواست یم دلش بیوعج داشت فاصله او با قدم چند فقط

 ندیبب او ی دهیپر

 

 گفت محکم دیلرز یم ونفرت خشم شدت از که ییصدا با

 

  وبرو بزن رو حرفت زود-

 

 دیپرس یسخت وبه چرخاند اطراف در را خود نگاه  افتاد سرفه به  امکیس
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 ؟ ابونیخ وسط نجا؟یا-

 

 داد پاسخ  باتمسخر او ی سرفه یصدا شدن قطع با همزمان و کرد حلقه نهیدرس را دستانش بهار

 

 وپامچال؟ یفردوس ای استقالل هتل-

 !!! میبر تا یدار رودوست کدوم

 

  گفت یپردرد یصدا وبا دیکش لب پشت یدست امکیس

 

  لطفا بهار -

 

 بزنم حرف بتونم تا مینیبش یا قهیدق چند که باشه یشاپ یکاف کی فقط

 ... نباشه ین طوال دم یم قول

 

 کند مخالفت بخواهد بهار که شد نیا از مانع اش ملتمسانه ولحن پرخواهش نگاه

 گفت وسرد کوتاه نیدرماش نشستن نیح ودر فرستاد رونیب باشدت را نفسش

  

  ایب پشتم-

 

 رفت یم انجا ییتنها به خود یگهگدار که شناخت یم یکینزد درهمان را یشاپ یکاف
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  نشست یم پنجره درکنار یزیم پشت

 شد یم داشت ایبرد با که ینیریش و تلخ خاطرات در وغرق داد یم سفارش یا قهوه

 

 انجا دباش داشته یگرید ی دچارهیرس ینم نظر به اما نبود یراض برد یم انجا را امکیس نکهیا از دل ته

  شناخت یم که بود ییجا نیکتریونزد نیتر امن

  امدیم او از یکم ی فاصله با امکیس نیماش  انداخت ینگاه عقب به نهیا از

  بست نقش  لبانش ی گوشه در تلخ یپوزخند

 

 ردک پارک را نیماش  دیرس کهیوزمان برسد شاپ یکاف به زودتر هرچه تا فشارداد گاز یرو را شیپاها

 هک انداخت خود یشگیهم یجا به ینگاه شد شاپ یکاف داخل خود بماند امکیس منتظر انکه یب و

 پر ونگاه گذاشت پا یرو را فشیک نشست در به زیم نیتر کینزد ودر  زد محو یلبخند بود یخال

 .. ماند امکیس ورود ومنتظر دوخت در به را اخمش

 

  شد شاپ یکاف وارد امکیس هیثان چند از کمتر

 .. دیگرد فشرده اندوه از قلبش دوید را بهار اول نگاه در

 

 زیم پشت او متنفر نگاه ینیسنگ ریوز حرف یب و کرد اوحرکت زیم سمت به نیسنگ ییها قدم با

 نشست

 

 زیم پشت او متنفر نگاه ینیسنگ ریوز حرف یب و کرد اوحرکت زیم سمت به نیسنگ ییها قدم با

   نشست
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 ... ببرد یپ او نفرت عمق به بهار روح یوب سرد نگاه از توانست یم  

 

  دیلرز خود به یا لحظه او نگاه یسرد از

 امدیم دور نظرش در  حاال گذشته چقدر

 ...وحاال بود نشسته او به عشق نگاه نیهم در دور چندان نه یزمان

 

 . اندازد یب رونیب  به لحظه نیا در را اش ازاردهنده افکار تا داد تکان یسر

  بخورد وافسوس کند فکر اش گذشته اشتباهات به بخواهد تا  نداشت یچندان فرصت 

 

 اوزده به را ضربه  نیرتریناپذ وجبران نیشتریب که دختر نیا با صحبت یبرا را شهامتش تمام دیبا االن

  کند جمع درخود جا کی بود

 

 .است شده جمع اش نهیدرس یدرد استرس شدت از کرد یم احساس

  گفت یسرد وبه انداخت خود دست مچ ساعت به ینگاه بهار

 

 ..  یندار یچندان فرصت-

 

 ببرد یپ او خراب حال عمق به توانست یم بود نشسته کم ی فاصله نیا ودر او مقابل در که حاال
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 ننشا را زیچ کی تنها زرد ی چهره ان در و مژه یب یها پلک دران فروغ یب نگاه وان رفته گود چشمان

  داد یم

 !!!! دارد یالعالج یماریب مرد نیا

 

 ندارم یچندان فرصت-

 

 شد تکرار واندوه اسی پراز یلحن با امکیس زبان از اش جمله

  

 دیگرد وفشرده شد مشت زیم ریز یا لحظه بهار دست

   

 شاپ یدرکاف جوان وپسر دختر یمعدود تعداد... چرخاند ودراطراف گرفت او سیخ چشم از را نگاهش

 یبیعج احساس سپس... کرد تامل ها ان تک به تک شاد چهره در یا لحظه بهار پرحسرت ونگاه بودند

 در که یپسر یبرا کردن یدلبر در یسع یلوند با که یدختر از را نگاهش گرفت فرا را وجودش

 کرد یم تماشا را او رهیخ که دوخت امکیس به و گرفت بود نشسته کنارش

 

 باشد شاد توانست یم  او که را  یها هیوثان لحظات تک تک چگونه که دانست یم مرد نیا کاش

 ...است برده غمای به را شود کر اسمان گوش شیها خنده یصدا واز وبخندد

 

  شد سفارش گرفتن یبرا شخدمتیپ شدن کینزد با همزمان دیکش که یاه

 دیشا تا داد اب سفارش هم او خود شناخت یم خوب اورا نکرد یبحث امکیوس خواست اب  تنها بهار

 دیایب حال یکم  اب با  اش سوخته جگر
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 خنس به لب زودتر هرچهت تا واداشت ان به را امکیس داشت دست در که یساعت به بهار گرید نگاه

   کند باز

 .. یمتنفر ازم حد چه تا دونم یم

 

 .... اما اوره مالل حد چه تا برات من دنید که دونم یم

 

 انداخت چنگ شیگلو در بغض

 

 ماه هک را یا لحظه نیوا کند مقاومت بهار ی رهیوخ سرد نگاه درمقابل کرد یوسع دیکش یقیعم نفس

 بنشاند سرانجام به  بزند را شیها حرف تا بود انتظارش در ها

 

 وا یبرا  را کار نیوهم گذرد یم چه سرش در بفهمد توانست یونم بود درک قابل ریغ او به نگاهش 

  بود کرده دشوار

 

 من.. من..من بهار -

 

 ؟یریمیم یدار-

 

 ...اورد زبان بر را  کلمه دو نیا یوقت نداشت یانعطاف نیکوچکتر بهار یصدا

 

 ..  نیغمگ ونه باشد امکیس کس ان اگر یحت یکس مردن از بود شاد نه
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  بود تفاوت یب کامال

 

  نیهم توسط قبل مدتها او خود یوقت باشد نیغمگ ای خوشحال توانست یم چگونه

 ... بود شده کشته تمام یرحم یب با متجاوز

 

 !!!کرد یم ینیسنگ نیزم یرو که بود او جسم نیوا بود برده نیب از را او روح امکیس

 

 کرده شرفتیپ یلیخ سرطانم گفته دکتر-  -

 

  دیکش یم ادیفر را مرگ اش شده میتسل صورت و گرفته یصدا

 

 !!!مرگ بستر در یمحتضر ماننتد قایدق  -

 

 بهار  دیشن یم را قلبش  ضربان  تک تک یصدا

 .. بست نقش لبش یمحورو یلبخند

 

  کرد ینم فکر مردن به هرگز امکیس مثل یکس شک یب

 

 نفس هیوثان یکن احساس را ان ی لحظه به لحظه  یوبخواه نباشد یناگهان مردن نیا اگر مخصوصا

    یبشمار را  دنتیکش
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 ندیبب  صورتش وحالت  دهیپر رنگ ی چهره و چشمانش ین ین در توانست یم را ترس

 

 !!!داشت مرگ از بعد از که بود یترس ایو بود دراورده روز نیا به را امکیس که بود مرگ نیا واقعا ایا

 

 .شد لیمتما باال سمت به لبانش ی وگوشه زد یپوزخند

 

 ... یریپذ یم را ان باز یرو با وبعد ترساند یم را ادم اولش فقظ مردن

 

 دخو سپس زند یم  ژرف یایدر به را خود وحشت با ابتدا شب یاهیس دل در که یغواص مانند درست

 سازد یم ور غوطه یفراموش انوسیاق در را

 

 هستم؟ یاحمق ادم من نظرت به-

 

  دیکش رونیب افکارش از را بهار امکیس وارام گرفته یصدا

 

  ترشد پررنگ پوزخندش

 

 !!احمق کی تا یترحم قابل شتریب-

 

  جاخورد وضوح به امکیس
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  دیلرز یم آشکارا بود گرفته را وانیل که یدست

 

 وگفت اودوخت به را مشیمستق نگاه  زد هیتک خود یصندل بهاربه

 

 یم صعود بهشت به میمستق وتو شهیم درست یچ همه کنم یم حاللت ی کلمه کی با نظرت به-  

 ؟یکن

 

 گفت ملتمسانه بالفاصله امکیس

 

 کنم؟ رو والتماست فتمیب پاهات به اگر یحت-

 

  زد یخند زهر بهار

  دیکش یقیعم نفس

 

 گفت و زد زل او سیخ نگاه در رحمانه یب 

 

 حتما یدار اعتقاد نیا از بعد یایدن به واگر یهست  منم ی وبچه من قاتل بلکه من متجاوز تنها نه تو-

  یبد پس رو من تقاص دیبا

 

  دیپرس یجیگ با  جاخورد یا لحظه امکیس
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 ..و..و یبود باکره تو اما...بچه؟-

 

 ..گرفت یصندل از را اش هیتک بهار

 

 دیرادرنورد اطراف نگاهش

  زد ولب  دوخت امکیس به را منزجرش نگاه سپس

 

 ... ایبرد نه!! تو ی بچه-

 

  دیکوب رو ییرسوا طبل  امدنش با که یا بچه

 

  برامد امکیس نهاد از اه

 

  بود کرده چه دختر نیا با او

  بود شده جمع صورتش در ییگو بدنش خون ی وهمه بود نشسته عرق به ش یشانیپ

 

 شد فرما حکم فضا در یقیدقا ینیسنگ سکوت

 

  شد فرما حکم فضا در یقیدقا ینیسنگ سکوت
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 گفت وملتمسانه شکاند را سکوت که بود امکیس تینها در

 

 کنم یم صحبت ایوبرد ییدا با من.. بده فرصت کی بهم فقط-

  دم یم حیتوض ها اون به رو زیچ همه من

  کردم چه تو وبا هستم یثفیک جونور چه که گمیم بهشون من

  کردم عفتت یب یهوشیب در من و یپاک تو که گمیم من

 !!!دارم فرصت تا بده فرصت من به فقط تو

  

  فرستاد رونیب مانند اه را نفسش بهار

 ....افسوس اما دهد فرصت او به تا داشت فرصت کاش

 

 !!یبزن حرف باهاش یوبخواه یبش کینزد ایبرد به نکن یسع هرگز-

 

 بود یوجد خشن یادیز شیصدا

 

 دم ینم بهت رو اجازه نیا هرگز گهید  یکرد یباز شیزندگ با کباری-

  

 شده خارج من یزندگ از کامال ایبرد

  شهیعروس جشن گرید کماهی از وکمتر 

  فرستاد نییپا یسخت به را وبغضش دیشن را امکیس ریومتح ناباور یصدا
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 بهار-

 

 داد ادامه نبود او اریاخت در لرزشش گرید که ییوباصدا شد بلند زیم پشت از

 

   یکن شتریب رو گناهت بار نکن یسع-

 هکش یم نفس زندس ظاهر به که یادم هی... من شد جشینت که یپاچوند هم از رو یزندگ هی کباری

 !!ربات کی مثل  قایدق کنه ینم یزندگ اما زهیریم اشک یحت خنده یم

 

  کرد سکوت یا لحظه

 

  ختیر فرو چشمانش از وگرم سوزان اشک قطره دو

 

 از قبل  بود خبر با ایبرد به وعشقش عالقه شدت از که  یمهربان دختر  ایهل خواست ینم دلش ابدا

 ...شود دچار او سرنوشت به  یعروس

 

 را ایبرد یزندگ مجدادا او نیسنگ ی هیوسا  امکیس  ی دوباره حضور ینحس داد ینم اجازه هرگز

 .. بدهد قرار خود شعاع تحت

 

 خوشبخت دیبا است کرده فراموش کرد یم تظاهر حداقل ای بود کرده فراموش را او ایبرد که حاال

 !! بود او یبرا نهیگز نیبهتر عاشق ی ایهل شک یوب کرد یم یزندگ وشاد شدیم
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  داد ادامه وقاطعانه داد تکان او صورت درمقابل هشدارگونه را اش اشاره انگشت

 

   نشو کینزد  تییدا یوحت او یوزندگ ایبرد به هرگز...هرگز امکیس  -

 

 ریبگ فاصله ش وخود  ایبرد یزندگ از

 تسرع وبه گرفت فاصله او از بدهد دست از را  شیدار نگه توان شیپاها نکهیا از وقبل گفت را نیا

 .شد دور

 . دیایب خود به بهار شد باعث  شد یم دهیکوب پنجره به باد توسط که باران قطرات برخورد یصدا

 

 .... بود زده زل مقابلش یچرم دفتر خطوط وبه بود نشسته تخت  یرو که بود ها ساعت

 

 . بود کرده اشکار شیبرا سال چند از بعد را ایبرد با او وازدواج یزندگ تیواقع تمام که یدفتر

  بود کوبانده هم در اورا وجود کل یسونام مانند که یتیواقع

 .دیکش یواه دیچرخ پنجره سمت به دفتر از فروغش یب نگاه

 

 .. برداشت قدم پنجره سمت وبه بست بود شده سیخ او چشم  یها اشک از که را دفتر

 

 در هنشست یسرما به تیاهم یب اما. کرد برخورد بابدنش محکم یشالق مانند وباد کرد باز را پنجره

 شدن غرق حال در که دید اسمان رادر  ساله پنج یدختر ریوتصو دوخت اسمان به را نگاهش جانش

 ..  دیلرز ریتصو نیا از وتنش بود
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 . رفت نیب از یمه همچون ریتصو اسمان شدن وباروشن شد زده یوبرق رعد

 

 ... ازدواج از بعد ونه بود زده یبهرام ی خانواده به یسالگ پنج سن در او را ضربه نیاول پس

 

 یبهرام یاقا یزندگ در حضورش که شد یم مگر...کند باور را یتلخ قتیحق نیهمچ توانست ینم

 .. بود ریپذ امکان  یبدشانس از  حجم نیا مگر... باشد منحوس انقدر ایوبرد

 

 ... فشرد ا ر شیگلو مردانه یا پنجه مانند بغض

 

 یب اما تانشنود گرفت را گوشش. شد خوانده بلند ییصدا وبا حفظ از ذهنش در دفتر ان خط به خط

  بود ریتاث

  دیکش ادیفر

 

 ..   شو ساکت.. یلعنت شو ساکت  -

 

 شب سکوت که بود او یصدا فقط وگاه شدیم همراه وبرق رعد با گاه اش وقفه یب یها ادیفر یصدا

 . شکاند یم را

 

 .گرفتند قرار در چهارچوب در دهیوترس هراسان خانومش همراه به یطلوع یواقا شد باز شدت با در
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 شد یم دهیکش مشتش در که اش اشفته یوموها دخترش صورت قرمز رنگ دنید با یطلوع خانوم

  داد هیتک در وبه گفت ییخدا ای

 

  امد خود به زودتر اما یطلوع یاقا

 گفت او یناگهان خراب حال نیا از زده ومبهوت رساند دخترش به را خود بلند قدم چند با

 

 گفت او یناگهان خراب حال نیا از زده ومبهوت رساند دخترش به را خود بلند قدم چند با

 

   افتاده یاتفاق چه بابا بهارم دخترم-

 .. دخترم بهار

 

 جدا شیها گوش واز گرفت را او دست دیند دیکش یم ادیفر همچنان که بهار در یالعمل عکس چون

 زد لب نشست نگاهش در بهار خون در غرق نگاه وچون کرد

 ...بابا بهارم-  -

 

  ترساند را یطلوع یاقا بهار ی زده خی یها دست

 گفت یبلند یصدا با همسرش به خطاب

 

  برسونه نجایا به رو خودش زودتر یهرچ وبگو بزن زنگ دکتر به زود خانوم  -

  شد خارج اتاق از عیسر ختیر یم اشک صدا یب کهیدرحال یطلوع خانوم
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 دیپرس مردانه یبغض با کرد یم نوازش را او سر کهیودرحال کشاند دراغوش را بهار یطلوع یاقا

  

 ؟ یدید بد خواب بابا بهارم  -

 

  بود خوب حالت یاومد  یبهرام ی خونه از شب سر که تو افتاده یاتفاق  -

 

 یم دتش به شیگلو بود دهیکش که ییدها ایفر اثر بر.. برداشت یطلوع یاقا ی نهیس از را سرش بهار

  سوخت

 

  زد لب بغض وبا داد قورت یسخت به را دهانش اب  

 

  بابا  -

 فتوگ داد قرار بود داغ یا کوره مانند سردش بدن برعکس که او یشانیپ یرو را لبانش یطلوع یاقا 

 

  بابا دل جون  -

 

 هب را واو گرفت را بغلش ریز یطلوع یاقا کند اصابت نیزم با نکهیا از وقبل خورد تا بهار یها زانو 

  وگفت برد تختش سمت

 

  عروسکم شده یچ - -

  بدهد نجات برزخ نیا از را او توانست یم که بود پدرش تنها که دانست یم بهار
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  دیترس یم تلخ قتیحق نیا با شدن رو روبه از کند سوال او از دیترس یم اما

  بود شده یجار شیها گونه از یلیس مانند اشک گرید حاال

 

  بفهمد را قتیحق تا  کرد یم جمع خود در جا کی را شهامتش تمام  دیبا

 دیپرس ومضطرب  کرد قفل پدرش نگران درنگاه را   سشیوخ هراسان نگاه

  

 ..ب..ب کشتم.. من.. من رو  بنفشه..ب..ب..  بنفشه  -

 

 شد دیسف گچ مانند وصورتش دیپر کبارهی به جمله نیا دنیباشن یطلوع یاقا رنگ

 

 شد دیسف گچ مانند وصورتش دیپر کبارهی به جمله نیا دنیباشن یطلوع یاقا رنگ

 

 . بود دهیشن اشتباه شک یب بود نطوریهم بله. است دهیشن اشتباه که برد گمان  یا لحظه

 

 زج ان بردن بکار ها سال نیا یط که یاسم.  دیایب رونیب دخترش دهان از  ممنوعه اسم ان که بو محال

 . دیشن یم دخترش زبان از را نام نیا درست وحاال بود خانه ان یها تیممنوع

 

 ..بود راه در دخترش یزندگ در یگرید یسونام ایا

 

 ردک بسته بازو  کوتاه یا لحظه دخترش وپرسشگر سیخ زده وحشت نگاه یرو را نگرانش چشمان
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  گرفت شکل لبانش کنج تلخ یولبخند دید را پدرش ومستاصل نگران نگاه

 ..  دیکش یم ادیفر را قتیحق نگاه ان..

 

  داد فشار محکم را وان برد گردنش سمت  را دستش

 

 باعث کرد یم احساس قلبش در که یدرد اما بود امده سراغش به دهنده عذاب درد همان بازهم

  نکند رااحساس درد ان بود شده

 

  شده رید یلیخ یکار یمخف یبرا گهید االن... نیبگ بهم رو قتیحق لطفا بابا-

 کشتم؟  من.. من رو بنفشه

 

 ..داد دست از را خود کنترل یطلوع یاقا

   ودب تحمل قابل ریغ شیبرا دانست یم بنفشه مرگ ولیمس را خود دخترکش که جمله نیا دنیشن

 

  داد جواب تند یلحن وبا داد تکان یسر نیخشمگ

 

 بود حادثه کی فقط واون ینکشت رو اون تو  -

 

  فشرد را گردنش جانش یب دست با گرید وبار زد  یزهرخند بهار
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 حادثه؟-

 پدر داره یتیاهم چه یعمد ای حادثه

  شدم بچه دختر اون مرگ باعث من شدم ایبرد وخواهر یبهرام یاقا دختر مرگ باعث من نکهیا مهم 

 

  براشفت شدت به را یطلوع  یاقا  راستش پلک دنیوپر لرزانش یصدا

 . بود اشنا شیبرا یادیز صحنه نیا

 

  یساگ پنج درسن درست. بود دهید حالت نیا در را بهار گرید کباری

 ... استخر در بنفشه  شناور جان یب جسم به بود زده وزل بود نشسته استخر کنار که یوقت 

 

 .کرد کینزد او به را وخود شد جا جابه تخت یرو

 

 کند نگاه اورا تا  کرد ومجبورش  گرفت اورا وسرد دهیپر رنگ یها گونه بادستانش

 

 بود تلخ ی حادثه هی اتفاق اون و بهار یبود ساله پنج ی بچه دختر هی خودت تو-

 

 .. و شده کمرنگ  ها ذهن تو کامال و..  گذره یم ازش هاست سال که یاتفاق

 

  زد لب بغض وبا دیکش عقب را خود صورت بهار
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  پدر بود نیهم نظرتون فتادیم هم من یبرا اتفاق نیا اگر-

 ابدر را خودش جان یب ودختر کرد یم فکر ان به ناخواسته که یگرید هربار مثل دیلرز یطلوع یاقا

  رفت یم شیپ جنون مرز وتا کرد یم تصور

 

 دینال ختیر یم اشک یبهار ابر مثل کهیودرحال گرفت دردست را پدرش داغ دست بهار

 

 سال همه نیا ولو را دخترش ایا کشه؟ یم یچ اون نیبدون تا نیگذاشت عمو یجا اصال رو خودتون-

 انه؟ی کرده فراموش

 

 وگفت فشرد خود دردست را او دست یطلوع یاقا

 

 ناو با رو اون رفتمیوپذ گرفتم دخترم از رو انتخاب حق که گذاشتم اون یجا رو خودم سال همه نیا-

  یشد دخترش بلکه نه عروس براش توام که الحق.. بدم دختر بهش نه که وعروس کنم میتقس

  داد ادامه خشم با سپس کرد سکوت یا لحظه

 

  خواست رو یگرید زیچ سرنوشت ایو نداشت رو تو اقتیل پسرش که بماند حاال  -

 

  زد یم موج هم اندوه شیدرصدا برخشم عالوه گرید حاال

 

 !! رهیبگ تو از رو بنفشه خواهرش انتقام تا امد جلو نقشه با ایبرد کنم یم فکر  یحت.. یحت یگاه_
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  کرد یم برابر نیچند را بهار اندوه شد یم خارج یطلوع یاقا دهان از که یا هرکلمه

 ندبک او با را یا معامله نیهمچ بخواهد که بود حرفا نیا از  تر وجنتلمن آقاتر... او یایبرد.. او یایبرد

 

  بود داشته نگه یمخف او از را  بزرگ قتیحق نیا یوحت ا 

 

 .. کرد هیگر  یبلند یصدا با و دل ته واز گذاشت صورتش یرو را دستش طاقت یب 

 

 یبهرام یاقا یبرا تنها نه او که دانست یم چه او.. کشد یم یعذاب  چه او که دانست یم چه پدرش

 .. گرفت او از هم را پسرش تنها بلکه شد یخوب  عروس

- 

 

 .ندک مرتب را ایبرد یتخت رو تا شد خم کرد یم زمزمه لب ریز را یاهنگ کهیدرحال لب به لبخند ایهل

 

 در رقغ واو کند میتقس عشقش با شهیهم یبرا را بسترش تا بود مانده گرید روز چند از کمتر فقط 

 .. بود یخوشحال

 

 عبور گذر زود یشهاب مانند سرش در که یا شرمانه یب فکر از و انداخت حمام سمت به ینگاه مین

 یب ی ودختره زد خود سر به یارام چندان نه ی وضربه گرفت گاز  نیشرمگ را لبانش ی گوشه کرد

 .کرد خود نثار ییایح

 

 خود به را توجهش یروتخت ریز یبرجستگ یا لحظه که  کند صاف را ان ی تاگوشه  شد خم مجدادا 

 . کرد جلب
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 . بود افتاده تخت یرو وارونه که دید را یعکس وقاب زد کنار را یروتخت

 . کرد ییخودنما لب یرو تر پهن ولبخندش ختیر فرو قلبش در یزیچ

 

  بود برگرفته در را وجودش  یخوشبخت احساس از یموج

 ردک دراز را دستش. برود خواب به تا گرفت یم دراغوش را ایبرد عکس ها شب که نبود او فقط پس

 .دیگرد خشک لبش یرو لبخند دید که یزیچ وبا برگرداند را وان برداشت را  کوچک عکس وقاب

 

 . کرد فراموش را دنیکوب یلحظات یبرا وقلبش شد متوقف ییگو زمان

 

 . ردنک یرییتغ اشنا یادیز ریتصو ان اما.. زد پلک سرهم پشت بار نیچند دستانش دیشد لرزش با

 

  کرد احساس کمرش ی غهیت از سرما دران را یسرد عرق شدن ریسراز

 

 به فتدیب نیزم به نکهیا از وقبل شد خم شیزانوها که نداشت را وزنش طاقت گرید شیپاها ییگو

 لرزش به او لرزش از هم تخت کرد یم احساس. ندازدیب تخت یرو را رزانش جسم توانست یسخت

 .  است امده در

 

  زده بهت کرد زمزمه را بهار نام لب ریز

 ...  کرد یم چه تختش یرو همه از وبدتر ایبرد اتاق در بهار عکس اما
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 عکس به چشمانش در نشسته اشک پس واز  گرفت صورتش از یکم ی فاصله وبا اورد جلوتر را عکس

 .. زد زل

 

 ... باران ریوز درپارک  درفرانسه. افتاد بهار با مالقاتش نیاول ادی ناخواسته

 

 

 شیها گونه یورو دیغلت چشمانش از  وگرم سوزان اشک قطره دو و افتاد هم یرو شیها پلک

 .. شد ریسراز

 

 .ردک یم یخفگ احساس گونه نیا او که نبود دنیکش یبرا ژنیاکس ییگو. کرد یم یخفگ احساس

 

 . شد ومشت گرفت قرار قلبش یرو ازادش دست

 

 .. سوزاند یم را او یاتش مانند داشت انیجر شیها رگ در که یخون کرد یم احساس

 

 . ماند رهیخ بهار عکس یرو نگاهش وباز گشود را چشمانش

 

 گرفتند یم شکل ییها حباب مانند درذهنش که یمختلف یها سوال.. بود برپا ییغوغا ذهنش درون

 .نداشت ها ان از چکدامیه یبرا یجواب واو  دندیترک یوم
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 که ییورین وبا یان میتصم کی در. برگشت حمام سمت به سشیخ نگاه شد متوقف که اب دوش یصدا

 . شد بلند تخت یرو از عیسر است اورده کجا از دانست ینم

 

 با محکم و گرفت فاصله تخت واز کرد نامرتب مجدادا را یتخت ورو داد قرار شیجا سر را عکس 

 . نشاند برلب را شیزندگ طول تمام لبخند نیتر معنا یوب دیکش ش گونه یرو دست پشت

 

 تهبس را کمرش دور که  رنگ دیسف یا باحوله که ییایبرد یرو ماند رهیخ نگاهش و شد باز درحمام

 دیپرس باتعجب کرد یتالق او نگاه با نگاهش وچون شد خارج حمام از بود

 

 ؟! یاومد یک ایهل سالم-

 

  گفت بود رسواکننده یادیز لرزشش که ییصدا وبا کرد تر پهن را مضحکش لبخند ایهل

 

 بشم گرفتنت دوش مزاحم نخواستم اومدم شهیم یا قهیدق چند-

  باشه تیعاف

  

  کرد جلب خود به را ایبرد توجه ایهل صورت ی دهیپر رنگ

 

 .. ستادیاوا ومقابل رفت جلو او سمت به

  انداخت نییپا را سرش کند سرکوب را  نشیسنگ بغض داشت یسع کهیحال در ایهل
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  درامد ایبرد ی واشاره شصت انگشت  اسارت به اش چانه

 

 ؟ خوبه حالت..  ایهل کن نگاه من به  -

 

  شد قفل شیاهایرو مرد اهیس نگاه در ونگاهش گرفت باال را سرش ناچار به ایهل

 

  نشست نگاهش در مجدادا اشک یا ونمه دیلرز شیگلو بکیس

 

 .باشد کرده انتیخ او به شوهرش که داشت را یزن حال.. نبود خوب اصال او حال.. نبود خوب او حال

 

  شناخت یم خودش از بهتر یحت را  مرد نیا او. شناخت یم خوب را ایبرد او اما

 ... نبود انتیخ مرد ایبرد

 

 قلبشو دیشن را قلبش ارام کوبش یصدا.. نشست ایبرد ی وبرهنه سیخ ی نهیس یرو سرش یا لحظه

 .... دیلرز

 

 اش ضجه یوصدا شد یم یجار یها گونه از اشک از یلیس ماند یم جا ان گرید یا قهیدق اگر شک یب

  دیرس یم فلک گوش به

 

  داشت تیواقع حد چه تا دانست ینم خود که یقتیحق. شود قتیحق متوجه ایبرد خواست ینم او
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  رساند را گوشش ی الله شیها نفس داغ هرم و  نشست درگوشش  ایبرد وارام بم یصدا

 

 افتاده؟ یاتفاق خوبه؟ حالت تو زمیعز ایهل-

  دردآمد به وقلبش اکوشد ذهنش در او زمیعز ی کلمه

 !! بود تختش در یگرید زن وعکس بود او زیعز واقعا ایآ

 

  رفت یم انجا از فتاد یم یاتفاق نکهیا از قبل دیوبا بود فتادهین یاتفاق هنوز

 

 . گرفت فاصله  او از یوقدم کرد جدا او ی نهیس یرو از عیسر  را سرش 

 

 وگفت نشاند لب یرو یتصنع یلبخند اما سخت وهرچند گرفت ینفس

 

 .. دارم یعروس استرس یکم فقط..  خوبم خوب من فتادهین یاتفاق  -

 

  میبر پرده انتخاب یبرا دیبا وگفت زد زنگ مامان برم دیبا من

 

 وگفت زد یلبخند نکرد هم یبحث اما بود نشده هیتوج. انداخت یشانیپ به ینیچ ایبرد

 

  برمت یم خودم شم اماده کن صبر-

  داد تکان یسر عیسر ایهل
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 وگفت دیدزد او از را نگاهش

 

 باش خودت مواظب.. رم یم خودم اومدم نیماش با  -

     

 گذاشت  ایبرد ی گونه یرو عیسر یا وبوسه شد بلند پا ی پاشنه یرو شد تمام که اش جمله

 . شد خارج اتاق واز برگشت وبالفاصله

 

 .شد اطیح وارد و کرد باز را درخانه دیترد با ایبرد

 

 .برداشت گام گلخانه سمت به میمستق سپس چرخاند دراطراف را خود دلتنگ  نگاه 

 

 یگلدان یپا که دید اورا ازدور. کند دایپ جا دران توانست یم را پدرش روز وقت دران دانست یم

 .بود رفته فرو فکر در ان به رهیوخ بود نشسته

 

 . کرد راتماشا پدرش  حسرت از وپر ستادیا یا لحظه

 .بود شده تنگ او ی پدرانه اغوش یبرا دلش چقدر

 

 از هم را شدوست نیبهتر بلکه پدرش تنها اونه وحاال. بود دوست کی شهیهم بلکه پدر شیبرا تنها نه او

  بود داده دست

  رفت اوجلو سمت وبه امد خود به شد زده که یوبرق رعد با و رفت دستش از زمان گذر
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 گفت وارام ستادیا او از یکم ی فاصله ودر او مقابل

 

 پدر-

 

 به الشح یب ونگاه ختیگس هم از افکارش ی رشته شد تکرار صدا وچون نشد متوجه ابتدا یبهرام یاقا

 ولحظه است نکرده اشتباه بود مطمئن ایوبرد جاخورد یا لحظه ایبرد دنیوباد دیچرخ صدا سمت

 . است دهید او  درنگاه را یدلتنگ یا

 

 به که ییصدا وبا شد او نگاه نیگزیجا خشم بالفاصله چون بود زودگذر اریبس او نگاه در حالت نیا اما

 گفت دیلرز یم شدت

 

 !!یکن یم چه من ی ودرخونه جا نیا تو-

 

   نکردم خبر سیپل تا برو رونیب من ی خونه از زود

  فرستاد رونیب یدم باز با را غمش کل زود یلیخ اما. شد مشت سرعت با ایبرد دست 

 

  پدر سالم-

 

  دوخت پسرش تنها به را نشیخشمگ ونگاه شد بلند گلدان یپا از یبهرام یاقا

 گفت بانفرت و دیکش برمحاسنش یدست
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 .. نزن صدا پدر رو من بودم گفته بهت کباری-

 

 هک کردم یم شک شناختم ینم خوب رو مادرت اگر که هستم تو همچون یپسر پدر که ارین بخاطرم

 !! یباش من پسر واقعا تو

 

  زد لب  وملتمسانه زده بهت ایبرد

  پدر-

 نکرد نرم را پدرش هم او خواهش از پر یصدا یحت

 

 نا به را خود اش راننده غالم قهیدق چند از وکمتر داد رافشار یا ودکمه رفت وارید ی گوشه سمت به

 .رساند جا

 

  گفت یخوشحال وبا کرد تعجب ایبرد دنیباد هم او یا لحظه

 

 .. خان ایبرد-

 

 به نکهیا بدون  کرد مشت قلبش سمت را دستش  بود شده شتریب قلبش درد کهیحال در  یبهرام یاقا

 گفت نیوخشمگ تند یوبالحن دیپر حرفش انیم برگردد ها ان سمت

 

  بره وبفرستش ریبگ اون از رو در دیکل غالم-

  دیلرز یم فکش یها ارواره تا که دیچرخ ایبرد سمت به او از غالم ریمتح نگاه
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 مچونه منش اقا یپسر هم آن کند رونیب خانه از را او پسر توانست یم مگر کند چه دیبا دانست ینم

 !!! ایبرد

 

 انهمچن که پدرش به وخطاب داد تکان شیبرا یسر که بود اوشده یدستپاچگ متوجه ییگو ایبرد

  گفت دیلرز یم که ییوصدا حسرت با بود ستادهیا ها ان به پشت

 

 ..اما..اما دیبخش ینم رو من هرگز دونم یم پدر-

   دیکن گوش من یحرفا به کباری یبرا حداقل

 

  دیوغر بست را چشمانش بادرد یبهرام یاقا

 

 ینم راتب یبرگشت راه چیه گهید یبر یدونست یم.. یورفت یزد بهم شیپ سال سه رو حرفات تمام-  -

 وت یرو به یدر وقت چیه نجایا. برنگرد هرگز گهیود باش مرد یرفت که حاال.. یرفت باز اما مونه

 !!شهینم باز  دتیجد وهمسر

  

 هرگز ار او است زنده تا پدرش دانست یم. بود نمانده گفتن یبرا یحرف گرید.    کرد سکوت ایبرد  -

 ییاه قدم وبا برگشت  صدا یب سپس دوخت پدرش به را خودش پرحسرت نگاه نیاخر. بخشد ینم

 . رفت در سمت به دهیوکش نیسنگ

 

 ی شماره دنید وبا برداشت را یوگوش انداخت زیم یرو را شیطراح مداد خورد زنگ که بهار یگوش

  کرد برقرار را وارتباط زد را پاسخ ی دکمه عیسر ریمتح غالم

 ..کا اقاغالم بله-
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 .کرد پاره را دلش بند غالم ونگران گرفته یصدا که بود نشده کامل اش جمله هنوز

 ..اقا.. اقا.. خانوم بهار-

 

 . شد بلند یصندل یرو از زده وحشت بهار

 

 مشت ار شیموها عیسر. دیلرز یوم کرد خی ناگهان  بدنش نگونهیا که بود گرفته خی اب دوش ییگو

 دیپرس هراسان و کرد

 !!!شدهیچ بگو بزن حرف غالم  -

 

  بکشد ادیفر تا بود نمانده یزیچ گرید. کرد ترش نگران غالم زدن نفس  نفس یصدا

 

    و.. و داده دست بهشون یقلب ی حمله خانوم شد بد حالشون هوی اقا اقا -

 

 را واو امبوالنس است زده زنگ که دیشن را او یوصدا داد یصندل به را اش هیتک جان یب بهار

 اند کرده منتقل مارستانیب

 

 دیرخچ او سر یرو اش ینیسنگ تمام با ایدن ییوگو افتاد نیزم به اش شده کرخت یها دست از یگوش

 

 . رابست اش کرده ورم وچشمان  زد هیتک وارید به پشت یا لحظه را نشیسنگ سر بهار
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 ارستانمیب به را او موقع به بودند گفته ها ودکتر بودند برده ژهیو یها مراقبت اتاق به را یبهرام یاقا

 . دهند نجات را جانش بودند وتوانسته بودند رسانده

 

 هک ییآشنا عطر یوبو شد یم کیاونزد به که ییها قدم وبا فرستاد رونیب به را پردردش نفس

 از تروکم شد قفل ایبرد یوخون خسته نگاه در ونگاهش کرد باز را چشمانش بود پرکرده را مشامش

  انداخت نییپا را وسرش دیدزد او نگاه از را نگاهش وبغض باشرم هیثان چند

 

  ستادیا او یقدم کی در ایبرد

  وگفت انداخت او شانیوپر ساده ظاهر به ینگاه

 

 !!! یدیبنخوا اصال و یینجایا کال که دوروزه   کن استراحت یکم خونه برو گفتم بهت یینجایا هنوز چرا_

 

  خوبه حالش پدر که االنم شده رفع کامال خطر گفت دکتر

  دیشیواند گرفت واریازد را اش هیتک بهار

 

  ادهیز خواب یبرا وقت بدم انجام دیبا که دارم یتموم مهین کار_

  گفت یناراحت وبا دوخت ایبرد به را ش نگاه  سپس

 

 !! تو مثل درست_

 

  وگفت زد یپوزخند ایبرد
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 !!  بمونم دیبا و پسرشم من_

  داد ادامه یتلخ با سپس کرد تامل یا لحظه

 .... واالن بودم پسرش یزمان هرچند_

 

  نداشت زدن یبرا یحرف کرد وسکوت شد تر نیسنگ بهار بغض 

 

  بود ها اتفاق نیا تمام عث با واو..  بود  ایبرد با حق

 

 گفت وکالفه گرفت او سمت به بود گرفته که را یا وهیم اب ایبرد

  ایب_

 

 وردهخ گره ییوباابروها رفت بهش یا غره چشم ایبرد که کند امتناع وهیم آب گرفتن از خواست بهار

  گفت تحکم با  بود گرفته  شدت به که ییباصدا و

 

 !!! یبزن سرم یمجبورش ینکن ضعف دوباره تا بخور_

 

 . ماند رهیخ او نگاه در یا لحظه ونگاهش نشاند لب یرو لبخند هیشب یزیچ بهار

 یم اشاره بودند زده بهش وسرم بود کرده ضعف او یقدم چند در که شبید اتفاق  به دانست یم

  کند

 

 ... بود ودلچسب  نیریش مدت همه نیا از بعد ش توجه و ینگران چقدر
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  انداخت چنگ شیگلو در یسخت یبغض

  وبه بگذارد شیها شانه یرو را سرش تا خواست یم را پسر نیا وامن مهربان آغوش دلش چقدر

 زدیبر اشک  بود دهیکش که ییها  یودلتنگ ها رنج ها درد تمام وسعت

 

 

 . دیکش سر الجرعه را اش وهیم وآب گشود را اش وهیم آب در کند یمخالفت نکهیا بدون

 

 هب را تیواقع و برداشته قتیحق از پرده او که بود یروز امروز. داشت اجیاحت شیقوا تمام به امروز او

 .. گفت یم همه

 

 و ندا دهیرافهم قتیحق که کرد تصور را ومادرش پدر ی چهره یوقت ماند باز دنیتپ از یا لحظه قلبش

 پسر یا لحظه یبرا بود نشده حاضر هم مارستانیب ودر امروز یحت که یبهرام یاقا...  یبهرام یآقا

  بود نکرده ترک را مارستانیب یا هیثان یبرا یحت که ییایبرد و... ندیبب را خود

 

 ؟ خوبه حالت بهار_

 

 وبا دش تر ینزد او به یقدم ایوبرد نشست  ایبرد نگران  نگاه در بالفاصله بهار  ی زده وحشت نگاه

  وگفت کرد اشاره اش وهیم اب به ابرو

 

 ..یدار عطش هنوز اگر بخور رو من ی وهیم آب ایب.. یخور یم یدار رو یچ شد تموم_
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  نشاند لب یرو دستپاچه یولبخند دیچرخ اش وهیم آب سمت به بهار نگاه

  کرد یم فکر آن به دینبا

 ... داد یم دست از را  کردن واعتراف گفتن شهامت کرد یم فکر آن به اگر

 

 . بود یکاف او خاطر به وپسر پدر نیا نیب ییجدا گرید.. بود یکاف گرید اما

 

 او نیوهمچن نندینب را گریهمد هرگز واو ایبرد گریود دیایب یبهرام یاقا سر ییبال هر داشت امکان

 ..کند ببخش طلب تا اوردین دست به را فرصت نیا هرگز

 

  آورد خود به اورا ایبرد نافذ نگاه ینیسنگ

  گفت وهول زد یلبخند

 

  بخور خودت ستمین تشنه من_

  فشرد دردست را پاکت سپس

 

 وحر برسر چه  بهار به ش یکینزد هرقدم با بداند نکهیا بدون شد کیاونزد به گرید یقدم ایبرد

  اوردیم دخترک وجسم

 

  بهار_

  جانم_
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  زد شان بهت یا لحظه هردو که شد خارج بهار دهان از کلمه نیا ناخواسته چنان

 

 . دیدو اش دهیپر رنگ یها گونه به سرعت با خون 

 

 دهیکش خاص یها لب آن سمت به ناخواسته ایبرد ونگاه درآمد دندانش اسارت به لبانش ی گوشه

 شد

 

 گفت یعصب و کرد جدا یسخت به او یها لب از را اش کالفه نگاه

 

  انیم ومادرت پدر ندارم وشک مالقاته وقت گهید قهیدق چند از کمتر_

  نشن ناراحت من دنید با تا رمیم من

 نباش نگران نجامیا من  کن واستراحت برو خونه خانوادت همراه مالقات وقت از بعد توام

 

  گفت دیلرز یم که ییصدا با شیخو دست از یوعصب یسرخوردگ احساس با بهار

  من.. من یبمون دیبا_

 

  بهار_

 

 به بهار ونگاه دیچرخ صدا سمت به هردو نگاه بود داده قرار مخاطب اورا که ینیخشمگ یصدا با

 وختهد ایبرد به  انیعر یونفرت  خشم از پر ینگاه وبا بود ستادهیا پدرش کنار در که افتاد مادرش

  بود شده
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 برود وخواست انداخت نییپا را سرش دینشن یجواب قبل دفعات مثل وچون گفت یسالم مودبانه ایبرد

  کرد ومتوقفش گرفت را کتش ی گوشه بهار دست که

 

 ستدر شد قفل  بود گرفته سفت را کتش ی گوشه که او ولرزان دیسف دست یرو یا لحظه نگاهش

 !!! او ومادر پدر  نیخشمگ نگاه مانند

 

 گفت  ورسا بلند که دیشن را لرزانش حال نیودرع محکم یصدا سپس

  

 ! یباش دیبا وتو  بزنم هامون خانواده به که دارم یحرف!!! لطفا بمون ایبرد _

 

 فتادا بهار بدن در رعشه یا لحظه.. شد اکو مارستانیب دوریکر در که بود پدرش محکم یصدا بار نیا

.. 

 

 ....وحاال بود کرده خطاب یتند نیا وبا لحن نیا با اورا پدرش ندرت به

  باشد محکم دیبا واو بود یباز شروع تازه نیا

 

 در یرگید هرزمان از تر محکم و دوخت پدرش به را خود میمستق نگاه. کند نگاه ایبرد به نکهیا بدون

  گفت ش یزندگ

 

 !! لطفا پدر_
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 ختیر خود نگاه در بود التماس چه وهر نداد یجواب اما کرد خطاب را نامش لب ریز ایبرد که دیشن 

  وگفت دوخت ومادرش پدر وبه

 

 !!کباری نیهم فقط لطفا پدر... باشد دیبا هم ایوبرد دیبدون دیبا که هست ییزهایچ_

 

 اتاق سمت به و داد تکان یسر یطلوع یواقا زد ها آن یها لب یرو یسکوت مهر شیصدا لحن

 همسرش کرد یا غره چشم مهمان را دخترش  کهیحال در هم یطلوع خانم و برداشت قدم دوستش

 گذشت ها آن کنار واز کرد یهمراه را

  گفت لب ریوز دوخت ایبرد رابه ش ا شرمنده نگاه بهار

 .. متاسفم_

  گرفت فاصله یوقدم کرد رها را او کت سپس

  دیپرس مشکوک یلحن با و انداخت او به ینافذ نگاه  ایبرد

 !؟ بهار هیچ انیجر_

 

  کرد اتندپ بود یبستر یبهرام یاقا  که  یخصوص اتاق سمت به اوبدهد سوال به یجواب نکهیا بدون بهار

  وگفت

 

  ایبرد ایب لطفا _

 

 !! بود  مصمم شدت به بار نیا واو شود یم زدنش حرف مانع مجدادا بفهمد اگر ایبرد دانست یم
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  بشود یبهرام یاقا اتاق وارد نکهیا از قبل

  کرد برخورد ایبرد ی مردانه ی نهیس وبا شد پرتاب عقب سمت وبه شد دهیکش محکم شیبازو

 

 کرد یم شیتماشا رهیخ یوحشتناک اخم با که  دوخت او به را نگاهش دیتپ یم یتند به قلبش کهیحال در

 

 !!!!! بهار گذره یم سرت تو یچ بگو بهم_

 

 مردانه ی پنجه ریاس هنوز شیبازو اما.. گرفت اوفاصله واز اورد دست  به زود را خود  تعادل  بهار

  اوبود یوقو

 

  بود خلوت بایتقر مارستانیب از بخش آن انداخت اطرافش به ینگاه عیسر 

 

  گفت یا شده کنترل یباصدا

 

 !! ایب همراهم یبدون یخواه یم اگر_

 

  شناخت یم خوب را او ایبرد

 دست پس   زند یتم حرف هم یا کلمه یحت  یطیشرا چیه تحت نخواهد خودش یوقت تا دانست یم

  گفت نگران و کرد رها را او

 

 !!یکن یم کاریچ یدار یبدون دوارمیام_
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  گفت یلرزان یصدا وبا کرد وبسته باز پلک یا لحظه بهار

 

 .... اما کردم یم دیبا قبل ها مدت که کنم یم رو یکار_

 

 .. رفت اتاق سمت به  ونامتعادل تند ییها قدم وبا برگشت کند کامل را اش جمله نکهیا بدون

 

  دیچرخ  او سمت به ومادرش پدر نیوخشمگ یبهرام یاقا مهربان نگاه اتاق به ورودش با

 رااو بار نیاخر یبرا خواست یم دلش. دوخت چشم یبهرام یاقا به ودستپاچه زد لبخند هیشب یزیچ

 محروم پدرش دیشا یوحت او آغوش از شهیهم یبرا امروز از بعد دانست یم رایز ردیبگ آغوش در

  شود

 .  نکشد ادیفر را دردش تا گرفت گاز حسرت با  را  لبانش ی گوشه

 

   است شده اتاق وارد ایبرد شد متوجه یبهرام یاقا نگاه رنگ شدن عوض از

 

  گفت وباسرعت کرد باز دهن او کند باز دهن یبهرام یاقا نکهیا از قبل

 

  کنم یم خواهش دیکن گوش من یحرفا به قهیدق چند فقط  لطفا پدر_

 

  گفت آرام و گرفت دست به را دوستش دست یطلوع یاقا
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 بگه ما به خواد یم یچ بهار مینیبب بزار مرد باش اروم_

 

  گرفت پسرش از ونگاه گفت لب ریز یاستغفراله یبهرام یاقا

  کرد یم مچاله را وان  گرفته دست به را شالش ی گوشه که بود شده دوخته بهار به همه نگاه

 

  نکند وسکوت دیبگو وفقط  کند جمع خود در جا کی را شهامتش یتمام کرد یسع

 

  دیراشن ایبرد محکم حال نیودرع آرام یصدا بزند یحرف بهار نکهیا از قبل

 

 !!بهار_

 جادیا هک ینیسنگ جو و اتاق واز بدهد دست از را شهامتش نکهیا از وقبل انداخت بهش یعیسر نگاه بهار

  گفت کند فرار بود کرده

 

 !! یکن یباز ییتنها به رو بده ادم ونقش ایبرد یکن سکوت به مجبور رو من یتون ینم گهید_

 

  بفهمند را قتیحق هامون خانواده دهیرس اون وقت

 

  گفت  نیخشمگ و شد تر ینزد او به یقدم ایبرد

 !! شو ساکت ازت کنم یم خواهش بهار_
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  گفت یتلخ به و دیچرخ سمتش یتند به بهار نگاه

 

  شمینم ساکت من.. ایبرد نه بار نیا_

  ییتو کنه سکوت دیبا که یکس

 

  دخترم یبگ یخواه یم یچ بهار _ 

  گفت بغض وبا  دوخت یبهرام یاقا به را نگاهش بهار

  رو تیواقع_

 

  دیپرس بالفاصله که بود یبعد نفر یطلوع یاقا

 !!! یتیواقع چه_

  گفت و دیکش یقیعم نفس بهار

 

 یآبرو نکهیا خاطر به فقط داشت نگه یمخف شدنش طرد متیق به یحت سکوتش با ایبرد که یتیواقع_

 !!! کنه حفظ رو من ی خانواده

 

 درپ ی شده جیوگ ریمتح ی چهره در بهار مضطرب نگاه.  کرد ییفرما حکم فضا در سکوت یا لحظه

 . دیچرخ یبهرام یوآقا ومادرش

 

  آورد خود به را او مادرش نیخشمگ یصدا
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 بزن حرف تر واضح هیچ منظورت بهار_

 

 بدوزد ها آن به را نگاهش توانست یم چگونه..کرد دار حهیجر را احساساتش مادرش دار خش یصدا

 ردیبم نکهیا از قبل مرد یم کاش..  کند فاش را قتیحق و

  

 یم نییاوپ باال شدت با قلبش کهیودرحال دوخت مقابلش دیسف وارید به را شانشیوپر مضطرب  نگاه

 با و انداخت سمتش به عیسر ینگاه ایبرد ی ملتمسانه لحن به توجه یوب کرد باز را دهانش رفت

 گفت بغض

 

 ...اما...اما یکرد پنهون رو قتیحق باسکوتت که ممنونم ازت_

  کنه تحمل رو گناه همه نیا بار تونه ینم من قلب که ینکرد رو فکر نیا تو

 

 کهیحال در. بود گرفته را خود میتصم بهار اما نزند یحرف کرد یم خواهش او از هنوز ایبرد نگاه

 دوخت  دیسف وارید به را نشیوشرمگ قرار یب نگاه مجدادا دیجوش یم چشمه مثل چشمانش

 

 ! یزن یم حرف قتیوحق گناه کدوم از!!  رو ما دختر یداد دق_

 

 . دیکش یقیعم نفس و دیشن را مادرش یصدا

  بود نمانده قتیحق یافشا جز یا چاره گریود بود دهیفرارس دیترس یم آن از که یا لحظه

 

 ... اون..اون.. نداشت رفتن جز یا چاره چون رفت ایبرد_
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 ..اون..اون...ایبرد... ایبرد.. ایبرد.. نبود من ی بچه پدر اون

 .. بود نخورده من به هم دستش یحت وقت چیه اصال

 

  پدرش یخدا ای   ی گرفته یصدا که گرفت درد یزمان قلبش اما دیشن را مادرش بلند نیه یصدا

  دیراشن

 

  دینرس گوشش به پدرش کشدار یها نفس جز ییوصدا شد سکوت یا لحظه

 

 دیبا اما  بدوزد چشم یبهرام یاقا ایو اش خانواده وبه ردیبگ وارید از را نگاهش که نداشت را آن یرو

  کرد یم سکوت دینبا گفت یم

 

 ... ایبرد.. ایبرد_

 

 هک بود نکرده باز را دهنش هنوز و دیچرخ مادرش سمت به وسرش شدند دهیکش شدت با دستانش

  لرزاند را ها شهیش یحت ادشیفر یوصدا کرد برخورد لبانش با محکم مادرش دست پشت

 

  شو خفه فقط!!  احمق ی دختره شو خفه_

 

 !!! خل ی دختره کرده وونتید دنینخواب دوروز ای خوبه ،حالت سرجاشه حواست اصال
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 با خون که خاص یها لب آن یرو ماند مبهوت نگاهش و برداشت ها آن سمت وبه  جلو یقدم ایبرد

 دیلرز یوم بود یجار ازش شدت

 

  کشاند جنون مرز تا را او منظره نیا دنید

  گفت دیلرز یم خشم شدت از که ییصدا با

 

  یطلوع خانم_

  برگشت او سمت به اتش ی گلوله مانند بهار مادر نگاه

  وگفت دیپر او ی جمله انیم نبود ادیفر از کمتر که  ینیوخشمگ بلند یصدا با 

 

  ناموس یب ی پسره شو ساکت گهید تو_

 !!! هان بده وباباش من لیتحو رو یمزخرفات نیهمچ شده حاضر که یخوند من دختر گوش تو یچ

 

  بود رفته باال ترس شدت از شیصدا تن.  گرفت را مادرش یبازو  بهار

 

 .. بود تیواقع هام حرف تمام که خورم یم قسم مامان_

 

 .. اون..اون.. ایبرد.. ایبرد.. من.. من_

  قتیحق کردن پنهان جز نداره یگناه چیه

 .. نبود من ی بچه پدر.. اون
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  انیم از یشتریب باشدت وخون نشست بهار لب یرو  ومجدادا یاول از بدتر مراتب به یلیس نیدوم

   زد رونیب بهار باز مهین دهن

 

 را آن نمک مثل پدرش ی زده بهت ونگاه نشست کرشیدرپ یا انهیتاز مثل مادرش ناباور یصدا

  سوزاند

 

 ... یکن هیتوج را ایبرد تا یگ یم دروغ!!  یگ یم دروغ تو_

 

  زنب حرف قسم بابات جون تورو بگو.. یگفت دروغ که بگو که دم یم قسمت خدا به تورو.. بهار بگو

 

  دیونال کرد پاک را خون  دست پشت وبا  زنان ضجه بهار

 یباش اون منکر یتون ینم اما..اما یباش نداشته دوست رو قتیحق یتون یم_

 داد ادامه زنان هق وسپس اورد کم نفس یا لحظه

  

  متاسفم.. مامان متاسفم_

 

 یوباران سیخ نگاه در که یزیچ از و کرد رها او سرد دست از را خود دست زده مبهوت یطلوع خانم

 تحمل لرزانش یزانوها تینها در و رفت عقب یقدم  که دیوترس شد آشفته چنان  دید دخترش

 شد نیزم نقش  نداره امکان نیا کرد یم زمزمه یدرپ یوپ لب ریز کهیحال در  و نکرد را وزنش

 

   شدند شوکه یطوالن یها هیثان یبرا هم ایبرد یحت همه که افتاد اتفاق عیسر چنان زیچ همه
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  وگفت شد تر کینزد او به یقدم کنان هیگر  و آمد خود به همه از زودتر بهار

 

 .. مامان_

 

  کرد خکوبیم شیسرجا اورا پدرش  محکم ادیفر یصدا اما

 

 اربه سمت به کشاند یم کیسرام یرو را شیپاها کهیودرحال ولرزان سست ییها قدم با یطلوع یاقا

 .ستادیا مقابلش و آمد

 

 اب بهار وچقدر  بود شده خم بهار اعتراف نیسنگ حجم آن ریز کمرش قهیدق چند همان عرض در ییگو

 خواست مردن یکم دلش پدرش نگاه در نشسته وبهت  غم دنید

 

 

 . ترکرد  نیسنگ را قلبش پدرش نیغمگ نگاه

 . بود دهیند ناراحت و شانیپر حد نیا تا را پدرش هرگز اوتاکنون

  بود شده وکبود تند گردنش یها رگ

  کند یم تحمل را یفشار چه داد یم نشان اش شده قفل یها ودست

 

 ... بود وسط شیوآبرو ناموس یپا. نبود یکم زیچ

 . بود انیدرم دخترش دانه کی ونجابت دامن  یپا
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 آنو برد شیگلو سمت دست داد بهش که یخفگ احساس با دید را پدرش گردن متورم یها رگ بهار

  داد فشار محکم را

  کرد منقلبش چنان پدرش ی رفته سوال ریز رتیغ

  

 .بکشد ادیفر را قتیحق کل یا لحظه یبرا گرفت میتصم  که 

 

 یااق وناتوان ریپ دوش یورو بردارد دوشش یرو از را ساله سه نیسنگ راز آن وبار دی وبگو دیبگو

 اردبگذ  شکست یم غرورش شک یب که ییایبرد و  بود افتاده مارستانیب تخت یرو که یبهرام

 اشقع  ریتصو یرو یقرمز خط و استیبرد یعروس بعد ی هفته  کی کمتراز که نباشد مهم شیوبرا

 !! بکشد ینام ایهل آرام و

 

  انهی اره بگو کلمه کی وتو پرسم یم سوال کی فقط بهار_

 

  آورد خود به اورا پدرش یصدا

 

  نه ای داشت قتیحق یزد که ییحرفا تمام _

 را دستش و نشسته تخت یرو که دیچرخ یبهرام یاقا یرو پدرش بهاراز  شانیوپر  زده وحشت نگاه 

 . کرد یم تماشا اورا ناباور ینگاه وبا  فشرد یوم گذاشته قلب یرو

 

 تر یعصب واورا بود انداخته نیطن اتاق متشنج یفضا در مادرش آرام چندان نه یها ضجه یصدا

 .کرد یم تر ودستپاچه
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   ن.مم..مم.. پدر.پ..پ_

 

 دیکش ادیفر بود شده دورگه خشم شدت واز دیلرز یم که ییصدا با یطلوع یاقا

  

   انهی اره_

 زد لب هیگر وبا رفت عقب یقدم  زده وحشت بهار

  

 .. متاسفم...  بابا متاسفم_

  و شد زده صاعقه

 . آوارشد یطلوع یاقا سر یرو اش ینیسنگ تمام با ایدن ییگو

 

 . دیچرخ دخترش قامت در نابارش ونگاه  شد مشت قلبش یرو دستش

 . باشد شده مرتکب را یگناه نیهمچ شیبابا پرنسس دیگنج ینم باورش در

 

  بود شیباورها تمام یرو یبطالن وخط قتیحق یایگو ایبرد یناگهان سکوت و بهار ومتورم سیخ نگاه اما

  کرد یومتالش کوباند هم در را وجودش کل یا صاعقه مانند گرید بار ایبرد اسم

 ... بود مرده امشب او

 

 و آورد خود به اورا همسرش ادیفر یصدا

 ختندیر رونیب نفرت با کلمات اش شده قفل یها دندان انیم از
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 نبودم ییابرو یب نیا شاهد امروز تا یبود تو  استخر در روز آن بنفشه یجا... کاش یا...  کاش_

 

 

 ..دیلرز وجودش کل و خورد یسکندر بهار

 

 ختیر فرو قلبش در یزیچ و دیراشن یبهرام یاقا  ولرزان بغض پر یصدا

 !! فرامرز_

  

  کند نگاه کترینزد خودش به برادر از دوست به داشت شرم یحت یطلوع یاقا

 !!! بودند کرده چه بار نیدوم یبرا  مرد نیا با ها آن 

 

 تا داد ینم را اجازه نیا او به و کرد یم او حال به ینظر خدا کاش یوا بود کشته امشب اورا دخترش

 ... ندیبب را صبح فردا دیخورش طلوع

 

  یدار خش یباصدا و انداخت ینگاه آن به و کرد مشت لرزانش دست در را اش آمده درد به قلب

  گفت

  بشه فیکث تو مثل یدختر خون به دستام خوام ینم اما..اما بکشم رو تو دستام نیهم با دیبا دیشا_

 !!! دخترم یبش هرزه..هر یتو که نزاشتم م سفره وسر خونه تو یحروم نون چیه کنم یم فکر یچ هر

 

   شد شتریب او قلب ودرد زد صدا را یطلوع یاقا که بود ایبرد  محکم یبارصدا نیا
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   بکشد نفس همچنان و کند نگاه وپسر پدر آن یرو به توانست یم چگونه

 

 هرزه او.. گرفت داشت یزیخونر همچنان که دهانش یجلو را دستش و رفت عقب گرید یقدم بهار

  کند خطاب هرزه را او نداشت حق کسچیوه نبود

  گفت یم را قتیحق دیبا

  نبود زیجا گرید وسکوت بود انیم در پدرش یآبرو یپا گرید

 دیبگو که کرد باز را دهانش

    کرد خفه نطفه اوردر یصدا یادیفر با پدرش اما

  یداشت یا خانواده یکن فراموش هم تو وبهتره داشتم تو اسم به یدختر که کنم یم فراموش من_

  یوبر

 هشد کبود یها ولب پدرش متورم رگ دیشا نتوانست اما بزند حرف تا گشود دهن بار نیچند بهار

 ردک یم صحبت اش خانواده با گرید ییودرجا گرید یزمان که بود بهتر دیشا.  کرد ساکتش اش

  گفت یم را قتیوحق

 نداشتند را گرید شوک کی توان گرید ها آن چکدامیه شک یب

  

  شد خارج اتاق از ولرزان بلند ییها قدم وبا برگرداند را شیرو فکر نیا با

 افتاد ایبرد درآغوش کامال بار نیوا شد دهیکش مجدادا شیبازو که بود نرفته یقدم چند وهنوز

 خفه ی هیگر یصدا  و فشرد او آغوش در را سرش. شود خارج او آغوش از تا نکرد هم یومقاومت

 کرد آزاد را اش

 خشم وبا فشرد خود به اورا نیریش یجان وهمچون کرد رافراموش زیچ همه یا لحظه یبرا ایبرد

  دیغر

 !! یکرد چه تو... احمق ی دختره_
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 .. دیشک یم درد  قایعم بود نگفته کامل را انیجر  نکهیا از  اما نبود مانیپش بود کرده که یکار از بهار

  نشست گوشش یکینزد  در ایبرد ی وگرفته بم یصدا

 

 . گرفت را میتصم نیا پدرت و  شدند شوکه ومادرت پدر شهیم درست زیچ همه نکن هیگر_

  کنه یم درست رو زیچ همه شک یب زمان گدر

 . کرد جدا او ی نهیس از را اش شده نیسنگ سر بهار

 

 زد لب و دوخت او چشمان به اشک یایدر پس از را نشیغمگ نگاه

 

  منه نوبت وحاال یورفت یسپرد من به تو رو  پدرت رفتن از قبل کباری ادمهی_

 

 ایبرد لطفا  باش ومادرم پدرم مواظب_

 

  گفت تحکم وبا اخم وپر نافذ ینگاه وبا شد کورتر ایبرد یابروها نیماب گره

  

 !!!!! بهار یبر ییجا تو ستین قرار_

  فتهیب ابیآس از ها آب تا باش اونجا مدت کی یرودار مون خونه دیکل

  بمونه ناراحت اش بچه از یطوالن یمدت یبرا تونه ینم یومادر پدر چیه
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  زد لب بهار

 !!!نهینب عمرشم آخر تا داشت وامکان دیند تورو سال سه  که یبهرام یاقا مثل_

  بزند یحرف نکهیا از وقبل داد تکان یسر کالفه ایبرد

 .انداخت دستش ی وحلقه او به را خود حسرت پر نگاه نیاخر  بهار

 راهرو یانتها سمت به و کرد جدا او آغوش از  را خود بدهد دست از را خود  عنان نکهیا از قبل سپس

 دیدو

 

 بود دهینام ایبرد ی عمه پسر را خود که بهیغر آن ّبا  که   شد  یشاپ یکاف وارد آرام ییها قدم با ایهل

 . داشت قرار

 

 شده ترششیب یدستپاچگ باعث نیهم و کند مالقات بود قرار  ایبرد اقوام از یکی با که بود یبار نیاول

 .بود

 

 .چرخاند اطراف در را مضطربش نگاه

 . بود خلوت شاپ یکاف

 . کردند یم وبش خوش باهم که بودند جوان پسر و دختر چند

 

  دوخت چشم بار نیچندم یبرا دستش مچ   ییطال ساعت به

 . بود دهیرس داشتند قرار که یساعت از زودتر ربع کی

 

 . دوخت رونیب به شهیش از را ونگاهش نشست پنجره کنار ودر رفت شاپ یکاف یباال سمت به
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 . دیبار ینم باران اما. بود یابر هوا

 

 ودب یابر یگاه  ایبرد تخت در  بهار عکس کردن دایوپ روز آن اتفاق از بعد که او دل حال مثل قایدق

 .  دیبار ینم اما  یطوفان یوگاه

 

 مه ییرها قصد ییگو و داد یم رافشار وآن بود دهیچسب را شیگلو  یا ومردانه یقو یها پنجه مانند

 . نداشت

 

 .کرد وارد اش شده قفل هم در یها پنجه به یفشار فرستاد رونیب مانند آه را نفسش

 

  کرد یم ترش آشفته بلکه کرد یم آرامش تنها نه شد یم پخش که  یوسنت میمال آهنگ

  دیشیاند وچهارساعت ستیب آن یط بار نیهزارم یبرا

 

 او از که ی اریبس وخواهش بهیغر آن حرف  به و کرد یم صحبت قرار نیا درمورد ایبرد با کاش

 . کرد ینم توجه بود کرده

 امروز نیهم داشت اصرار که دیبگو او به خواست یم  یمهم زیچ  چه ایبرد ی پسرعمه دانست ینم

  کند مالقات تنها را واو

 

  و دیکش رونیب را اش یگوش فشیک داخل از و کرد باز را فشیک پیز ارام شد خم فشیک سمت به 

 .زد زل ایبرد عکس به شهیهم مانند و رفت یگالر به رازد آن  ی صفحه قفل
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  گذشت ذهنش واز کرد ونوازش لمس را او صورت محبت با شیها سرانگشت با

 . باشد داشته دوست داشت دوست را ایبرد او که ینیا از شتریب را یکس که بود یکس ایدن نیا در ایآ

  دیکش او رگونیق چشمان یرو را انگشتش

  شد لبانش بخش نتیز حیمل یولبخند

 . نداشت وجود یکس نیهمچ شک یب

 .. بود مرد نیا عاشق وار وانهید ایهل

 

 . بود نشسته گل وبه کرده شکوفه وجودش کل در تازه یها شکوفه مانند  ایبرد عشق

 

  دیباش خانوم ایهل دیبا شما سالم_

 

 زل ایبرد عکس به که خورد گره یفروغ یب نگاه در نگاهش و دیچرخ باال سمت به سرعت با سرش

 بود زده

 

 

 :گفت و شد بلند یصندل یرو از دستپاچه

 !دیباش ایبرد ی عمه پسر دیبا شما سالم_

 .داد تکان یسر امکیس

 تداش یسع که یحال در. دیلرز قلبش و انداخت ساده، حال نیع در و بایز دختر آن به یتر قیدق نگاه

 :گفت کند، حفظ را خود آرامش

  نم؟یبش تونم یم_
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 !نییبفرما البته_

  رحمت رنگ او، به نگاهش کرد یسع.  گذاشت خود فیک داخل را یگوش و نشست امکیس از زودتر ایهل

 یختس کار برد، یم رنج یالعالج یماریب از مقابلش پسر که  حدس نیا پرستار، یایهل یبرا. ردینگ

 .نبود

 از حد چه تا ها پسر دانست یم خوب. کرد خفه گلو در آمد، یم باال که را یآه. شد نیاندوهگ قلبا

 . زارندیب ترحم

 :شد کینزد آنها به سفارش، گرفتن یبرا پوش دیوسف جوان گارسون

 ن؟یدار لیم یچ_

 یوالنط نسبتا یسکوت. کرد ترک را زیم سفارش، گرفتن از پس جوان پسر. دادند سفارش قهوه دو هر

 را تسکو کرد، یم تماشا را امکیس و نشسته یصندل یرو صاف که یحال در ایهل. نشست نشانیب

 :دیپرس بود، کرده ریدرگ را ذهنش شدت به که را یسوال و شکسته

 ن؟ینیبب  یپنهون منو نیخواست چرا ن؟یدونست یم کجا از رو ما ی خونه آدرس شما_ 

  سخت چند هر.  اوردیب دست به را خود آرامش کرد یسع. داد یصندل به را اش هیتک زین  امکیس 

 خبر دنیشن. بود نمانده شیبرا یچندان فرصت. زد یم را حرفش دیبا یول بود، سخت کردن صحبت

 .شود متوسل  دختر نیا به تینها در تا بود شده باعث ،"خانه از بهار شدن طرد"

 با شهره یوقت. کرد یم ییخودنما هنوز الغرش، و دهیپر رنگ صورت یرو شهره دست رد یجا

 .آمد درد به قلبش اند، کرده طرد خانه اواز گناه خاطر به  را بهار بود گفته او به نفرت

 با حق هک دیفهم د،ید را نگاهش در کرده النه عشق و افتاد دختر نیا یگوش عکس به نگاهش که یزمان 

 چندان نه ی گذشته به ذهنش ی پرنده... بود هم دختر نیا بلکه بهار تنها نه او، یقربان و بوده شهره

 سوار یسخت به و خارج ایبرد ی خانه از زنان، نفس و انیگر که دید را یدختر. درآمد پرواز به دور

 هیگر شدت از شیها شانه که  را او یطوالن یمدت. داد قرار فرمان یرو بر را سرش شده نیماش

 .کرد تماشا د،یلرز یم
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 به و فرستاد رونیب را نشیسنگ نفس. آمد خود به ز،یم یرو بر  قهوه یها فنجان  شدن گذاشته با

 :دوخت چشم شد، یم بلند داغش، یدنینوش  یرو از که یبخار

 وزر چند بود یکاف. دادم انجام ریاخ وقت چند نیا من که بود یکار نیتر راحت دیشا شما کردن دایپ_

 .گرفتم یم نظر ریز را مییدا پسر ی خونه

 ...... اکنون یول ختیانگ یم بر او در را حسادت و  نفرت حس فقط ،"ییدا پسر" ی کلمه  یزمان

 کرده بد او چقدر. دیگرد مشت دستانش داشت، که یوجدان عذاب و خود از نفرت و شرم از یحس با

 !دیترس یم مرگش از بعد یایدن از چقدر! بود

 !!!کاش یا 

 .ودب شده مرتکب ریناپذ جبران یگناه. بود شده رید اریبس کلمه سه نیا یبرا گرید که افسوس

 ودنب فیکث و رذل به یپ حد نیا تا او و دیرس یم فرا یناگهان مرگش  کاش کرد، یم آرزو یحت یگاه

 .دیکش ینم عذاب حد نیا تا و برد ینم یپ خود،

 

 

 . ندک جمع را افکارش بتواند  بهتر و شده گرم اش زده خی دست تا گرفت دست در را قهوه فنجان ایهل

 دلش رد ییگو که بود شانیپر و مضطرب چنان. دیکوب یم اش نهیس ی قفسه به را خود محکم قلبش

 یم تر دهیپر  لحظه هر بود، کرده یمعرف امکیس را خود که یپسر صورت. زدند یم چنگ رخت

. است راه در بزرگ یطوفان کرد یم احساس. ترساند یم شدت به را او ق،یعم سکوت نیا و شد

 ! است راه در یطوفان: گفت یم او به رفت، یم خطا کمتر که احساسش

 و نیغمگ نگاه اما کند، ترک را آنجا سرعت با و شده بلند زیم پشت از گذشت فکرش از یا هیثان

 .شد زشیگر مانع پسر، محزون

 :دیپرس آرام و کرد جمع را شهامتش تمام

 ن؟یزد صدا منو چرا نیبگ لطفا_
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 ن؟ینیبب منو نیخواست یم چرا

 .دید را امکیس چشم مردمک دنیلرز شد، تمام که اش جمله

 .نداشتم شما دنید جز یا چاره دادم، بهار به که یقول رغم یعل من_

 .بلرزد و درآمده رعشه به ایهل وجود کل تا بود یکاف بهار  اسم دنیشن

 را آن داد یم امکان آن هر که دیکوب یم نهیس قفس به را خود محکم چنان قلبش، یوحش مرغک

 .بپرد رونیب و شکسته

 بهار..ب..بهار..شما..ش..ش _ 

 او شانیرپ حال امکیس. کند حفظ را خود آرامش تا کرد سکوت یا لحظه بود، گرفته  که یلکنت از کالفه

 :شد متاثر و دید را

 ! بوده ایبرد سابق همسر بهار دیدون یم شما پس_

 :دیپرس مجددا او، سوال به توجه یب. کند حفظ را خود آرامش  کرد یسع. دیکش یقیعم نفس ایهل

 د؟ینیبب منو نیخواست یم شما چرا _ 

 .افتاد دیترد به بکند، خواست یم که یکار صحت از یا لحظه و دید را ایهل گلگون صورت امکیس

 .نداشت  یگرید چاره اما

 کرد یم متقاعد را او و زد یم حرف دیبا بود، آورده دست به را فرصت نیا و آمده، نجایا تا که حال

 !!! برود رونیب نامزدش یزندگ از که

 شهیر جانش در که ییماریب از تر مضحک!  بود احمقانه و مضحک هم خودش نظر از یحت فکر، نیا

 !!!بود دوانده

 ! نیبدون رو ییزایچ هی بهار با ایبرد سابق یزندگ مورد در دیبا شما_

 : فتگ یا گرفته یصدا با نیح همان در. بردارد را فشیک تا انداخت دست. شد بلند زیم پشت از ایهل

 !نداره من به یارتباط چیه همسرم سابق یزندگ. س گذشته در گذشته_



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 615 

 

ه | 615 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 !!شما نه گفت یم بهم خودش بدونم، بود قرار اگر مسلما

 خودش چرا پس: دیپرس خکد از بالفاصله یول. آمده بهار طرف از مرد نیا گذشت، ذهنش از ایهل

 فرستاده؟ سراغش به را مرد نیا و امدهین

 : شد خارج زیم پشت از و داد تکان یسر

 !آقا خداحافظ و ممنون_

 : داشت نگه را او و گرفت را فشیک ی دسته جوان مرد بگذرد، امکیس کنار از که نیا از قبل

  دیکن گوش حرفامو و دینیبش لطفا_

 !! شهیم مربوط تون ندهیوآ یزندگ به نیا... لطفا

 او و لرزاند را جوان دختر دل فروغش، یب نگاه در نشسته خواهش. بود ملتمسانه یادیز شیصدا لحن

 !دهد گوش مرد یحرفا به و ندیبنش  آرام بود بهتر دیشا. نمود دیترد دچار را

 

 

 .شد جا به جا جابه  فرمش وخوش دهیکش یدرپاها یکم ابتدا درسکوت

 .نشست خود یدرصندل برگشته عقب به را، رفته جلو گام  

 .دوخت آسمان به شه،یش پشت از را نگاهش دختر. شد زده یوبرق رعد

 .... او دل مانند بودند پوشانده را آسمان اهیس یابرها

 ماند،ب بود گرفته میتصم که حال.شد یم قرارتر یب لحظه به لحظه ایهل و بود راه در یبزرگ طوفان

 .دیفهم یم را گذشته بم و ریز تمام دیبا

 با و ردک قفل او رنگ یا قهوه نگاه در را مشیمستق نگاه. خواند او نگاه رادر  ینگران و یشانیپر امکیس

 و وا ترک و  یدادگ دل و بهار با خود ییآشنا از. ابتدا همان از. نمود فیتعر به شروع گرفته ییصدا

 تر نیشرمگ دخترک، نگاه در نشسته بهت  از کرد یم فیتعر شتریب هرچه. گفت مجددش بازگشت

 دست از را خود شهامت خواست ینم! نکرد سکوت هم دنیکش نفس ،یا هیثان یبرا یحت. شد یم
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 شکل به را خود زده، طوفان نگاه آن در توانست یم. گذراند یم را یآور درد لحظات. بدهد

 شمچ  ین ین درون ریتصو  از یا لحظه. کشد یم زبانه آتش یها شعله دهانش از که ندیبب ییوالیه

 ار دستمال. آمد خود به د،یچیپ دهانش در که یخون طعم با. افتاد سرفه به و کرد وحشت  دخترک،

 .گرفت دهانش سمت

 مه آسمان گرید حاال. نبود یابر چشمانش آسمان گرید. دیجوش یا چشمه مانند ایهل ناباور چشمان

 ایهل. شکست را دو آن نیب سکوت شه،یش با باد توسط باران قطرات تند برخورد یصدا. نبود یابر

 . دیخند محابا یب یبلند یصدا با زده، بهت

 .انداخت امکیس ی خسته جسم و جان در را رعش که یا خنده

 :زد لب حال یب 

 .شه ینم باورم! من یخدا_

 . یکرد فیتعر قصه حتما

 !گنجه ینم قاموسم تو اصال! کنم ینم باور رو یپست و ینامرد از حجم نیا 

 :کرد پاک را شیها گونه دست پشت با و داد تکان نیطرف به را سرش

 !  تییدا پسر زن به تجاوز! ناموس به تجاوز! کنم ینم باور نه_

 ستتوان یسخت به که داد یم جوالن ذهنش در گوناگون افکار آنقدر اما دیشن را امکیس یصدا. هرگز

 .کند درک را او ی جمله  یمعنا

 

 !کن نگاه خوب! کن نگاه من به_

 باشم؟ کرده فیتعر قصه برات تونم یم داغون حال نیا با من نظرت به

 من که اون بدتر و! مییدا پسر عروس تازه به! کردم تجاوز بهار به من آره! یناموس ی قصه هم اون

 .آوردم رونیب شیدخترونگ یایدن از اونو

 : دیپر اش جمله انیم زنان، هق و نفرت با ایهل
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 ... کی تو یشرف یب کی کلمه یواقع یمعنا به.. تو.. تو!...؟یهست یکثافت چه گهید تو_

 !!!   باشد مرد نیا مناسب که نکرد دایپ  لحظه آن در یا ی کلمه ذهنش 

 ...بهار..بهار!...من یخدا اوه_ 

  ؟یکرد چه ایبرد و دختر اون یآبرو و یزندگ با تو.. ؟یکرد چه دختر اون با تو

 ایبرد دیفهم یم  حاال. گرفت شدت شیها اشک و بست نقش چشمانش یجلو بهار ریتصو یا لحظه

 .شده افسرده یالخمر دائم به لیتبد چرا

 !!! یتلخ سرنوشت چه. دانست یم را او خراب حال علت حاال

  کرد تامل یا لحظه امکیس

 پاک دستمال با را دهانش خون مجددا... زد ینم دم و دیشن یم را ها نیا از بدتر دیبا.. دیشن یم دیبا

 : گفت یتلخ با و کرد

  یدون یم رو یچ همه تو گرید حاال_

 اون... نگم رو قتیحق تو و ایبرد به که داد قسمم اون.. نذاشت بهار اما یدونست یم دیبا قبل ها مدت

 دهیپاش هم از خودش مثل هم تو یزندگ خواست ینم.. شه خراب هم باز ایبرد یزندگ  خواست ینم

 .شه

 . دمید یم رو تو دیبا من..  اما.. اما

 .بود شده خشک یریکو به لیتبد شیگلو و گرفته نبض شیها قهیشق

 :گرفت خود به التماس رنگ شیصدا لحن. بود دهیرس ماجرا سخت قسمت به گرید حاال

 ..لطفا.. لطفا! بکش رونیب ایبرد یزندگ از رو پات کنم یم التماس بهت..  یدون یم رو قتیحق که حاال_ 

 .بشه کمتر وجدانم عذاب بار از یکم دیشا تا برسن بهم هم باز دو اون بذار

 :کرد زمزمه زده بهت ایهل

 !!!؟ یچ_
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 .کشدب توانست ینم هم نفس ایبرد بدون او.. کشاند یم یوانگید مرز تا را او یزیچ نیهمچ تصور یحت

 نشانیب توانست ینم کس چیه و بود او حق. بود او سهم. بود او مال ایبرد.بود مانده زنده بهار اما

 !!! مرگ خود یحت اندازد یب ییجدا

 :داد تکان سر شدت با

 ؟یخوا یم یچ یدون یم چیه تو_

 ؟ شنوه یم گوشات زنه یم زبونت که یحرف

 !بود شده وانهید مرد نیا شک یب

 بدم؟ پس  دیبا من رو تو گناه تاوان_

 زهرگ رم؟یم یم زودتر کنه تب ایبرد اگر که من دمیپرست رو ایبرد عاشقانه سال سه که یمن...من

 ... هرگز...

 آخر ی هجمل. گرفت فاصله امکیس از تند ییها قدم با و شد بلند زیم پشت از بالفاصله و گفت را نیا

 : دیلرز نهیس در قلبش و دیشن را او

 تسین تو به متعلق شوهرت یبدون شروع از که یزندگ.. باشه ادتی...  اما من فقط... منم مقصر آره_

 . ستین یزندگ

 را ودخ یا انهیتاز مانند و دیبار یم شدت به باران. انداخت ن رویب شاپ یکاف از را خود یسخت به ایهل

 محکم و شد خم. اوردین را جسمش طاقت دخترک لرزان یزانوها! دیکوب یم  دخترک لرزان جسم به

 نبالد به و کردند یم عبور کنارش از سرعت با که یعابران نگاه به تیاهم یب. کرد برخورد نیزم با

 :زد ضجه بلند یصدا با بودند، یسرپناه

 

 .دیریبگ تماس بعدا لطفا.باشد یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 از یرخب یب نیا. دیکش شیموها یرو یودست انداخت زیم یرو را یگوش کالفه بهار حال از نگران ایبرد

 . بود کرده شانیوپر یعصب شدت به را او بهار حال
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 بود دهینخواب ساعت چند هم یرو ایبرد مدت نیا یط ودر گذشت یم انیجر آن از که بود روز سه

 نیبهتر نزد یحت.   بود دهیفا یب اما بود رفته را باشد رفته آنجا بهار داد یم امکان که را جا وهر

 . کرد یاطالع یب اظهار بهار یجا از  ونگران نیغمگ اوهم اما بود رفته هم شهره بهار دوست

 

 ولا نگاه در ستادیا پنجره پشت وچون برداشت قدم پنجره سمت به  محکم چندان نه ییها قدم با 

 . بود شده رهیخ آن وبه  نشسته آن کنار ودر کرده درست یآتش که دیراد پدرش

 

 ضیمر روزها نیا که بود هم او حال نگران. کند صحبت پدرش با تا بود نکرده فرصت روز سه نیا در

 . امدیم نظر به یگرید زمان هر از تر

 روز هس نیا ودر  بود شده تمام نیوسنگ گران اریبس هم یطلوع یاقا یبرا بهار زبان از قتیحق دنیشن

 . بود ه نزد یحرف اجبار به جز

 .مودیراپ اطیح ریومس برگرداند پنجره از را سرش 

 . اونشست مقابل یدرصندل دیرس که پدر کنار

 . کرد یم نگاه آتش به شده جمع ییها چشم با یبهرام یاقا

 .دینگرد هم ایبرد حضور متوجه که بود شهیاند در عرق چنان

 

 . دیرس یم جهینت به کمتر کرد یم فکر شتریب وهرچه نمود یم بیعج اریبس نظرش در زیچ همه

 

  دیلنگ یوم داشت رادیا کار یجا کی

 اشتباه بود محال او مثل یا دهیادیدن مرد و داشت مانیا او یپاکدامن وبه شناخت یم خوب را بهار او

 !! کند
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 به بهار هک ردیبپذ یراحت نیهم وبه ببندد سال سه برآن چشم جمله چند دنیباشن توانست یم چگونه

 . است کرده انتیخ ها آن واعتماد پسرش

 

 هدیخواب او تخت ودر ایبرد اتاق در  که یوقت شد یم پخش گوشش در  بهار آرام ی ضجه یصدا هنوز

 !! بود

 

 باحسرت چگونه دید یوم بود دهید دخترک ومعصوم پاک نگاه در را پسرش به عشق وبارها بارها او

 . شود یم رهیخ او یها عکس به

 !! باشد کرده اعتراف حانهیصر آن به بهار خود اگر یحت کرد ینم باور را یزیچ نیهمچ هرگز

 

 دیکش رونیب خود یایدن از اورا ایبرد یصدا

 

 نیکن استراحت درتخت دیبا شما دیدون یم خودتون یوازطرف دهیرس داروهاتون خوردن وقت پدر_

  ستین خوب اصال شما حال یبرا سرد یهوا نیوا

 هشدرنگا یخوشحال از یوبرق دیچرخ اش مردانه ودرقامت دوخت پسرش به را نشیوغمگ متفکر نگاه

  دیدرخش

 . شد خوشحال کوتاه یا لحظه یبرا بود گناه یب پسرش نکهیا از داشت که یبد حال تمام با

 

 .داد جانسوز یآه به را خود یجا زود یلیخ یخوشحال نیا اما

 

 احساس قلبش در بیعج یودرد بست نقش چشمانش مقابل بهاردر  ی ومصومانه پاک نگاه ریتصو

 .کرد
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 . بپرسد اورا کار نیا لیودل کند صحبت بهار با خود کباری توانست یم کاش

 

 ...اما شدم یبزرگ شوک دچار یروزد ها حرف اون فرامرز ی خانه در شیپ سال سه یوقت_

 . دیلرز یم یاندک شیصدا.کرد تامل یا لحظه

 

  داد ادامه اش نهیس سوزش به توجه یب و کرد سرد اما تازه یهوا از پر را شیها هیر

 

 !!دمیشن بهار زبان از مارستانیب در رو نیسنگ اعتراف آن که شد وارد بهم یزمان تر یقو شوک اما_

 

   آورد باال  سکوت یمعنا به را خود دست یبهرام یآقا که بزند یحرف خواست ایبرد

 

 شناسم یم خوب رو بهار من پسرم _

 بخورم قسم اش یوپاکدامن نجابت به وحاضرم 

 

  نکردم دیسف ابیآس در رو موها نیا من

 یب طور وان نشناخت رو دخترش چطور که کنم یم تعجب هم فرامرز ی وعجوالنه یاحساس رفتار از

 !!! کرد طرد را او رحمانه

 

  داد ادامه آتش ی شعله  به رهیوخ دیکش نامرتبش محاسن یرو یودست دیکش یگرید آه

 باشه بهار انتیخ تونه ینم هیقض_
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 ده ینم قد آن به عقلم کنم یم فکر هرچه که باشه یگرید موضوع دیبا

 

 او با داشت درشکم که یا بچه وجود وبا تو از بعد بهار چرا پس بود انیم در یگرید کس یپا اگر

 . نکرد ازدواج

 

 ولو باشد یباکس بهار که دمیونشن دمیند وقت چیه ستین هم یکم زمان که سال سه نیا یط در من

 !! خوردن شام یوحت رفتن رونیب یبرا کباری

 

  رفت فرو فکر در ایبرد

 

  برگشت بهار با مشترکش یزندگ کسالی آن به ذهنش

 بهار وسکوت بایوز بزرگ گل دسته وآن مشکوک یها تماس آن به

  شد هم تر جیگ پدرش یها صحبت وبا بود شده جیگ او

 

 توگف گذاشت ایبرد ی شانه یرو یدست. شد بلند یصندل پشت واز گفت یاله بسم یبهرام یاقا

 

 !! پسر داشتم تو از یشتریب انتظار_

 

 شد دوخته او بر ایبرد متفکر نگاه

  وگفت کرد وارد او یها شانه به یفشار یبهرام یاقا
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  یگرفت یم میتصم احساس با دینبا تو_

  یکرد یم حل رو مساله صورت مساله کردن پاک یجا به دیبا

 ..یکرد یم دایپ کرده ریدرگ رو ذهنت حد نیا تا االن روکه یسوال وجواب یماند یم دیبا

 تنها خود با  را وپسرش برداشت قدم ساختمان سمت به نیوسنگ  ارام ییها قدم وبا گفت را نیا

 ...گذاشت

 

 . بود شده رهیخ مقابلش عکس ریتصو به ایهل

 .داشت وار وانهید ینگاه وچشمانش شانیپر شیموها

 .بود گرفته فرا را وجودش سراسر وحشت

 .بود ناممکن شیبرا چندروز نیا حوادث درک

 . بود شده بدل یکابوس به ناگهان اش یزندگ یایرو

 . کند فکر او بدون بودن به توانست ینم

 .نبود رحم یب ها آنقدر یزندگ

 

 کامیس یها صحبت لحظه کی ولو بود نتوانسته هنوز کهیحال در بود ایبرد با او یعروس روز فردا

 . کند پاک ذهنش یتو از را  بهار  پردرد نگاه ریتصو ایو کند رافراموش

 

 . ندارد فاصله شتریب یقدم جنون مرز تا کرد یم احساس

 

 تفاوت بود شده ختهیآو ایبرد یبازو از ریتصو در که یشاد یایهل آن  با حال شانیپر یایهل نیا

 . داشت یادیز
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 . بود شده رانیو  بود ساخته خود یبرا ایبابرد که ینیریش یایدن ییگو  

  

  برگرداند عقب به را زمان توانست یم کاش

 .بود نرفته امکیس دارید به هرگز کاش

 . ردینگ قرار میمستق خط کی در تیواقع  با تا گشتند ینم بر رانیا به هرگز کاش

 ....کاش...کاش

 

 . سوزاندند یم را وجودش تاروپود که یادیز یها کاش

 . ختیر فرو قلبش در یزیوچ دیکش قیعم یآه

 

 .بود ایدن عروس نیتر نیغمگ او شک یب

 ونریب سر از دارد ذهن در یمنف افکار یهرچ تا داد تکان باشدت را وسرش گرفت عکس قاب  از نگاه

 .اندازد یب

 

 شردف یم را شیگلو یا مردانه یقو ی پنجه مانند که را یوبغض دیکش شانشیپر یموها یرو یدست

 . فرستاد نییپا یسخت به را

 

 .شدیاندیب وگذشته ندهیآ به داد ینم اجازه خود به

 . ماند یم گذشته در دیبا وگذشته بود درگذشته ایبرد یزندگ به او تعلق و بهار

 .... ندهیآ واما

 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 625 

 

ه | 625 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 یم کیتحر خود در را یخودخواه حس دیبا. کرد یم مجاب را خود دیبا.  داشت خود هیتوج در یسع

  کند حفظ خود یبرا را محبوبش مرد بتواند تا  کرد

 

 .نداشت وجود ییفردا گریود  بود مهم فقط لحظه همان ییگو

 . دیاین هرگز دیشا که خورد یم را ییفردا ی غصه االن از دینبا او

 . کرد یم یزندگ  لحظه ودر حال در دیبا

 . دیچرخ در سمت به ایهل ونگاه خورد در به یا تقه

 . شد انینما در چارچوب در ایبرد قامت و شد گشوده در

 

 . شده جانش وارد یا تازه یزندگ مثل یشاد کند احساس تا بود یکاف او دنید

 . شد بلند خود یجا واز دیشن را خود قلب دنیتپ یصدا

 

 به اورا محکم و کرد رها ایبرد آغوش رادر خود یطفل مانند  و اورساند به را خود بلند ییها قدم با

  فشرد خود

 

 .ماند زانیآو او کمر دور دستانش یا لحظه یوبرا نکرد یحرکت ایبرد

 

  زد لب شکسته دل و کرد جدا او ی نهیس یرو از را سرش ایوهل  گذشت یا لحظه

 ایبرد_

 

  رفت فرو ایبرد قلب در یخنجر مانند معصومش ونگاه محزون لحن
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  از کلمه یواقع یمعنا به یا لحظه یوبرا

 . شد متنفر خود

 

 بود شده غافل او از  گذراند یم وقت نامزدش کنار در شتریب دیبا که ییها ولحظه روزها در درست

 .بود کرده  اریاخت سکوت شهیهم مانند صبورانه ایوهل

 

  آمده درد به یوجدان با و کرد شرم احساس

  گفت  متیمال با و زد یلبخند. کرد نوازش اورا یموها

  جانم_

 

 . شد قفل چشمانش ودر دیچرخ اش آشفته یاوموهایبرد  نامرتب شیر ته از ایهل نگاه

 

 ردد به را قلبش نیوا  داشت رتیمغا کامال لبش یرو یمصنوع لبخند با اش وآشفته نیغمگ نگاه

 . انداخت

 

 . داشت نگه وثابت گذاشت او صورت شیر ته یرو را دستش کف

 

 . کند سرکوب را بغضش تا کرد یم را خود یسع تمام واو بود بسته را  نفسش راه بغض

 نشاند لب یرو یاولبخند از دیتقل به
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 رد شهیهم یبرا... و... و شدم یطلوع ایهل به لیتبد یاسکندر ایهل از رسما من موقع نیا شب فردا_ 

 .بود خواهم تو کنار

  بود هیشب غم از سرشار یا زمزمه به شیصدا

  دیکاو یم را ایبرد  نگاه چشمانش

 . ندیرابب ایبرد واکنش تا بود نیا جمله نیا گفتن از هدفش

 . باشد آمده ینامزد زدن بهم یا بر ایبرد تا بود دهیترس نیا از یا لحظه یبرا یحت

  وگفت  کرد بسته بازو پلک یمهربان با و شد فشرده ایبرد توسط شیبازوها یوقت اما

 ... بود خواهد نطوریهم حتما_

 دهدن یتیاهم عقلش یدرپ یوپ بلند ادیفر به کرد یوسع شد خاطر وآسوده گرفت آرام قلبش یکم

 گفت یم که

  

 رستد ندارد کند ازدواج فردا است قرار که یمرد به یشباهت چیه شانیپر ینگاه با آشفته مردنیا_

 ... او خود مانند

 . کند تیحما خود احساس از بلکه منطق از نه خواست یم بار نیاول یبرا او

 

 

 .کند یجار را عقد ی غهیص عاقد تا بودند منتظر صبرانه یب ها مهمان ی همه

 مخصوص ی شده نیتزئ اتاق سکوت شان خنده یصدا یگاه و بودند بش و خوش حال در ها تر جوان

 کنار در آرام که پسرش به پردرد، ینگاه با. بود ستادهیا یکنج در یبهرام یآقا. شکست یم را عقد

 محاسن بر یدست کرده، هوا از پر را شیها هیر و دیکش یآه. شد رهیخ بود، نشسته خود عروس

 نهفته  یطوفان چه آرام ی چهره نیا پشت در دانست یم شناخت؛ یم خوب یلیخ را پسرش. زد خود

 انجام او یبرا یکار توانست ینم نکهیا از و کشد یم یرنج چه آرام، پسر نیهم دانست یم! است
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 و محکم یلیخ ایبرد اما. گردد ازدواج نیا مانع توانست یم کاش یا! دیکش یم عذاب قایعم دهد،

 .گرفت خواهد صورت حتما ازدواج نیا که بود گفته قاطع

 یاربه اگر شک یب. دیچرخ شود، بهارش نیگزیجا بود قرار که یدختر صورت سمت ش نگاه یا لحظه

 ! بود ایبرد یبرا یخوب انتخاب دختر نیا نداشت، وجود ها آن یزندگ در  ابتدا از

 !مهربان و بایز نسب، و اصل با یدختر

 .بود کرده حفظ را خود تیمعصوم همچنان  ش،یآرا وجود با ایهل ی چهره  

 یخندلب و شد دستپاچه بود، کرده احساس خود یرو بر را یبهرام یآقا نگاه ینیسنگ که بایز عروس

 ی چهره از اندوهش از پر نگاه. داد را جوابش کمرنگ، یلبخند با هم یبهرام یآقا. نشاند لب یرو

 .شد دوخته بود، رفته فرو فکر در قایعم که ایبرد به و کرد عبور ها مهمان تک به تک شاد

 آن رد او نداشت شک که ییایدن. کرد یم ریس یگرید یایدن در و نداشت حضور جا آن در اصال ییگو

 .... بهار پراز ییایدن گذشته، از پر ییایدن. نداشت یسهم

 دو انیم در افتاده ی گره تا کرد بلند را دستش شده مچاله اندوه از قلبش کرد احساس یا لحظه

. داشت باز کار نیا از را او یدرون یحس  اما. بازگرداند خودش یایدن به و کرده باز را او یابرو

 هب و کرد جدا ایبرد از یسخت به را نگاهش. دیگرد مشت بالفاصله و  افتاد نییپا لرزانش دست

 .شد لبانش بخش نتیز شوکران جام یتلخ به یلبخند. دوخت مقابل ی نهیآ در رخودیتصو

 

 

 عقد ی هسفر یپا که یدختر به یشباهت چیه و بود ریدلگ و نیغمگ تینها یب نه،یآ در دخترک چشمان

 در را ربها ریتصو گشود پلک که یزمان و گذاشت هم یرو پلک. نداشت نشسته، را محبوبش مرد با

 .بود وحشت از آکنده بهار یها چشم. دید خود ریتصو کنار

 دیشد رتنف حس یا لحظه. فشرد را شیگلو بغض. بود گذاشته شینما به را حیمل یلبخند شیها لب اما

 !باشد کرده غصب زور به را گرید یکس مرد که داشت را  یزن حالت. داد دست او به  خود، از

 : کرد زمزمه و گرفت نهیآ از را سشیخ نگاه و داد تکان یسر عیسر
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 . دمیندزد یکس از رو ایبرد من_

 .منه مال ایبرد

 گره ایبرد نگاه در نگاهش و کرد بلند را سرش بالفاصله دیکش ینیه. نشست دستش یرو یدست

 : زد لب بغض با. خورد

  ایبرد_

 دتش به  او ی گونه در که را یاشک قطره  انگشت، سر با و رفت جلو او صورت سمت به ایبرد دست 

 : زد لب و زدود کرد، یم ییخودنما

 .دهیپر رنگت کنم یم احساس سرده دستات خوبه؟ حالت تو! جانم_

 اب. کرد تر خراب را او خراب حال ا،یبرد نگران حال نیع در و گرفته یصدا. کرد مکث یا لحظه ایهل

 : زد لب او انگشت ی حلقه به رهیخ و داد فرو یسخت به را دهانش در شده جمع

 . استرسه و جانیه خاطر به..  خوبم من_

 :بود کرده منجمد را وجودش کل او نیغمگ و محزون نگاه. فشرد خود دست در را او دست ایبرد

 ! یشیم من زن تو و شهیم خونده عقد زود یلیخ.. زمیعز باش آروم_

 ورن در را اطراف حسرتش از پر نگاه هم باز. شود آرام دیشا تا گرفت گاز شدت به را لبش کنج ایهل

 .دید

 مراسم در و ماند یم حرفش یرو سهراب دانست یم. آمد درد به قلبش هم باز و دیند را سهراب

 زدواجا نیا با شدت به او.  گفت او به را قتیحق که بود یکس تنها سهراب. کند ینم شرکت او ازدواج

 یور و بکشد ایبرد از دست که کند قانع را او کرد یم یسع صبح امروز تا یحت بود کرده مخالفت

 .. اما... نسازد خانه بهار ی شده رانیو ی خانه

 یها رگ در خون یجا به دانست یم چه او!..گذرد یم چه خواهرش تک قلب در دانست یم چه او

 بفهمد و کند درک را خواهر توانست ینم و دانست ینم یزیچ او.. است یجار ایبرد عشق ا،یهل

 در که بود کرده دیتهد را او تینها در. بود خواهد یجیتدر مرگ او یبرا ایبرد بدون یزندگ

 !!!بود نکرده و کند ینم شرکت ازدواجش مراسم
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 .آورد خود به را او دخترها یشاد غیج و عاقد ی سرفه تک یصدا

 

 

 دیسف لباس که یمرد وبه گرفت اتاق در حاضر تیجمع وخندان شاد ی چهره از را نشیغمگ نگاه

 ی هآستان ودر گرفته یحیتسب گرید دست ودر قران دست کی در که دوخت داشت تن به یآخوند

 . بود ستادهیا در

 . اونداشت یها حرف از یدرست درک اما دیشنیم اورا بلند یصدا

 

 به مبدل  بلکه پروراند یم سر  در یدیمد یها مدت که نبود ییایرو مانند او یبرا لحظه آن  

 .  است داده قرار خودش شعاع تحت را شی اهایرو کل که بود شده یوحشتناک کابوس

 

 از دیخورش دانست یونم کرد یم سفر یکیتار در که داشت یمسافر به یادیز شباهت لحظه آن در

 . دیآ یم در طرف کدام

  آورد خود به را او یا دخترانه نازک و شاد یصدا

  نهیبچ گل رفته عروس_

 

 یب  یانسان هر که دارد وجود یزندگ در ییها لحظه. انداخت نیطن فضا در یا لحظه خنده یصدا

 . بود ها لحظه همان از دوانسان نیب وندیپ ی ولحظه خندد یم  بهانه هر وبه لیدل

 

 .ودب انداخته ریز به را سرش که دوخت ایبرد به را اشکش از پر ونگاه نشاند لب یرو تلخ یلبخند

 

 دیایب در یبهرام ایبرد یآقا عقد به دیحاضر ایآ پرسم یم سوم بار یبرا خانم عروس_
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 ساخته خود یبرا سال سه آن یط آن در ایبرد با که را ینیریش خاطرات تمام کوتاه ی فاصله آن در

  آمد درد به وقلبش درآمد شینما به کوتاه یلمیف مانند ذهنش در بود

 

 !! لمیوک خانوم عروس_

  شد قفل مادرش شاد نگاه یرو یا لحظه حسرتش از پر نگاه

 .دیغلت اش گونه یرو یسوزان اشک وقطره دیلرز اش چانه

 

 ... بودند ستادهیا ساعتها یتمام که  انگار

 . بود شده متوقف ییگو او  دنیکش نفس مانند زمان

 ....  ریخ ای  بله یحرف  سه  ی کلمه کی با وفقط واحساس عقل نیب یمرز 

 یشگیهم مهمان را یبزرگ ودرد رنج دیبگو را هرکدام زبانش اگر که دانست یم خوب را نیوا

  کند یم وجودش

 بود دهکوبان هم در اورا رحمانه یب که  یسونام  بود نیوا. ... ماندن و رفتن نیب نگفتن و گفتن نیب... 

....... 

  کرد مهار را اش نهیس در خورده گره نفس  بود زده صدا را نامش که ایبرد بم یصدا

  رینخ.. ها بزرگتر..بز.. ی بااجازه.. با..با_

 

  شد اکو گوشش در امکیس اخر ی جمله 

 رانهیو رو بدتر ایو ندارد تعلق آن به شوهرش دانست یم که کند شروع را یزندگ خواست ینم او

 . بسازد خانه  بهار ی خانه یها
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 بایز یا مجسمه مانند ایبرد یوقت ، امروز ی لحظه به ازلحظه  را نیا او و نبود او به متعلق ایبرد

 دیفهم بود نشسته کنارش در وباشکوه

 

 مانند یا لحظه  بودند نشده او یومنف  رد  جواب ی متوجه که ها تر جوان یوهورا داد و غیج یصدا

 . دیترک یبمب

 

 . گرفت گردنش رگ کرد احساس یا لحظه یبرا که دیچرخ ایهل سمت به زده شتاب چنان ایبرد سر

 

 

  داد یم تکان مهارت با را حیتسب یها مهره که عاقد تذکر با تیجمع زود یلیخ

 .  کرد ییفرما حکم فضا در  ینیسنگ  سکوت وناگهان شدند ساکت 

 

  بود اتاق داخل یاعضا ی همه نگاه مشترک وجه رتیح و بهت

 

 ایآ که کردند یم سوال خود یدست کنار از ونجواگونه کردند ینم باور بودند دهیشن که را یزیچ

 !! اند دهیشن درست

 . بود داده رد جواب بار نیسوم  در عروس ایآ

 

 تماشا اورا رهیخ همچنان که را ایبرد دست  هیبق  وناباور  زده بهت یها زمزمه به توجه یب ایهل واما

  ستادیا او رمقابل ود شد بلند هم ایبرد. شد بلند خود یجا واز گرفت کرد یم
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 او امن لب ریز.  کرد دوچندان را ایبرد رتیح آن در نهفته وغم  یتلخ که نشاند لب یرو یلبخند ایهل

 کرد صدا را

  ایهل_

 

 ییصدا با و فشرد خود سرد دست در محکم اورا  ی مردانه دست شد تر کینزد او به قدم کی  ایهل

 زد لب خورده شکست یها چشم وبا نداشت آن یرو یکنترل واو دیلرز یم شدت به که

 

  هیمنف جوابم که ببخش رو من... ایبرد متاسفم_

 

 دادم ادامه رو اون عقد یپا وتا انداختم راه خودخواهانه که یباز از متاسفم

   گذراند یم را عمرش اخر یها هیثان دارد کرد احساس و درآمد شمارش به نفسش یا لحظه یبرا

 

  گرفت را او دیوسف فیظر یها وسرشانه کرد پر او با را اندک ی فاصله آن ینگران با ایبرد

  داد ادامه یسخت وبه زد ایبرد نگران نگاه به مهربان یلبخند ایهل

 

 رعم سال سه نیوا یمون یم کنارم در لحظه نیاخر توتا  که کنم ثابت خودم به خواستم یم دیشا_

 ...  یکن ینم ارزش یب  رو میگذروند باهم که  رو یوزمان

 

  کنم ازدواج تو با تونم ینم من اما

 داشتن دوست نیوا  داره دوست رو اولش همسر هنوزعاشقانه  که کنم ازدواج یمرد با تونم ینم

  ستین طرفه کی
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 زد صدا اورا نام گرید وبار شد شوکه ایبرد

 

 نگو یچیه ایبرد سیه_

 بود یجار شیها گونه از خروشان یلیس مانند اشک گرید حاال

  کرد زمزمه و گذاشت ایبرد یها  لب یرو را لرزانش  ی اشاره انگشت

 

  کن گوش وخوب نگو یچیه_

 ...گرفتم میزندگ طول تمام در من که بود یمیتصم نیتر سخت جواب نیا دادن و تو از گذشتن 

 کرد سکوت

  شد لرزانش یها لب بخش نتیز قیوعم یواقع یلبخند 

 زد لب راویومتح جیگ نگاه در رهیخ و گرفت نوازش حالت محبوبش ی گونه یرو دستش

 

 یتح ندارم شک که بخشم یم یکس به رو وتو گذشتم خودت از تو یوخوشبخت یخوشحال یبرا من_

  داره دوست دارم دوست من که یحد از شتریب رو تو

  ستین نیهم عشق مگر

 .... یبگذر ازش معشوقت یوخوشبخت یشاد بخاطر

 

  دیشیاند و کرد تلخ یا خنده

 و شود تخوشبخ او با ایبرد تا بود کرده را یخودگذشتگ از نیا بود ه کرد اریاخت که یسکوت با  هم بهار

 گرداند باز شیاصل صاحب به را ایبرد تا بود او نوبت حاال

  دارد اورا وگذشت یفداکار نیا ارزش بهار که نداشت شک
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 ییباصدا و سترد او سرد ی گونه از را اشک وقطرات اونشست ی گونه یرو ایبرد  یها سرانگشت

  کرد زمزمه گرفته

 اخه برم یراحت نیهم وبه کنم ولت تونم یم یچجور من... ستین خوب یمهربون همه نیا  ایهل_

 !!دختر

  

 تا کرد تماشا اورا خوب بار نیآخر یبرا و کرد جدا ایبرد ی گونه از را ودستش زد یلبخند ایهل

  دانست یم خود حق گریراد نیا. دارد نگه ذهنش در شهیهم یبرا را رشیتصو

 فرو ار بغضش.داد قرار ایبرد دست کف ودر دیکش رونیب انگشت از را خود ی حلقه آرام یلیخ سپس

  خورد

 

 گفت بود شده یجد سخت که ینگاه با 

 

  ینیب یم تو که ستین آنطور یچ همه شهیهم کن گوش خوب_

 

  بشنو زبونش از رو قتیوحق برو بهار شیپ حتما

  نمتیبب بهار کنار در مینیب یم رو گریهمد که بعد ی دفعه دوارمیام

 دیشدن خوشبخت قیال هردو شما

 خطو ببرد پناه او آغوش به کشد یم که یدرد همه نیا از بخواهد نکهیا از قبل شد تمام که اش جمله

 خارج اتاق واز کرد عبور باسرعت کنارش از  کند رد بود شده دهیکش او دور پس نیا از که یقرمز

  دیراد یبهرام یآقا اشک در غرق یها چشم آخر نگاه ودر شد
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 وجم به ابتدا. گرفت قرار  بود، نشسته آن یرو بر بارها  که یسنگ تخته یرو ایدر یرو به رو بهار

 .دوخت چشم آلود کف یها

 .گشتند یبازم و خوردند یم ساحل به که ینیالجورد امواج به

 .دیچرخ ایدر برفراز یا پنبه یابرها آن با یآب آسمان به احساسش یب نگاه سپس

 .بود داده دست از را خود  مفهوم و رنگ او یبرا زیچ همه چندوقت نیا در ییگو

  دیخورش نور پرنده، آواز یمعنا گرید 

 تا هک بودند گذاشته سنگ دل، یجا به  اش نهیس در ییگو. دیشن ینم و دید ینم را یزندگ ی نغمه و

 که یخوار یماه ی پرنده به  باز  نگاهش. برآمد اش نهیس از جانسوز یآه. بود شده  سرد حد نیا

 .نشست بود، آب یرو بر

 .بود مغشوش یکل به افکارش

  که یدیپل مرد به. بود داده قرار رشیمس در را امکیس که یراه به کرد، یم فکر دور یها گذشته به 

 .داد سقوط یبدبخت پرتگاه به را او

 وفر را شیآرزوها و دیام یبنا و شده دهیکش ینابود ی ورطه به که کرد یم فکر حال به زین یگاه

 .بود ختهیر

 !جانسوز بود یجهنم  که برزخ نه! مبهم ی ندهیآ و زیانگ غم ی گذشته انیم در " حال" زمان

  مانند درست. شد دیناپد افق در و. دیپرکش ینامعلوم ی نقطه به. درآمد پرواز به خوار یماه مرغ

 !او نامبهم ی ندهیآ

 .کرد یم حذر  اش، درباره کردن فکر به لحظه آن تا یحت که یا ندهیآ

 .زد ینم رقم محنت بجز یزیچ او یبرا  شک یب پس نیا از که یا ندهیآ

 ....  ایبرد یب یا ندهیآ

 . بست نقش لبانش کنج تلخ یلبخند
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 داده دست از را ایبرد که بود ها مدت او. بود شده زده یگرید کس نام به نشیزتریعز سند امروز

 گرداند بر او به را ایبرد روزگار ،یروز دیشا که داشت دلش در دیام از  یا روزنه شهیهم اما بود

 ....اما

 !بود رفته برباد دشیام تمام گرید حال 

 .ختندیر فرو ها گونه بر و دهیرهان شیها پلک اسارت از را خود اشک قطرات

 :کرد زمزمه بار حسرت لب ریز و زدود اش ازگونه را  اشکها  سرانگشت، با

 کرد یم ما سوختن هوس دائم که آن_

 کرد یم تماشا دور از و آمد یم کاش

 ار شهره نام. دیچرخ یگوش سمت به فروعش یب نگاه. آورد خود به را او اش یگوش ی برهیو یصدا

 به یمدت را او هم شهره کاش کرد آرزو دل در. شد دیترد دچار دادن پاسخ یبرا یا لحظه. دید

 .نمود یم رها خودش حال

 منتطر آن از شیب را باردارش دوست نداشت دوست او و است محال ییارزو نیا دانست یم اما

 .بگذارد

 .شد برقرار ارتباط و کرد لمس را سبز کونیا انگشتش

 

 

 .زد زنگ گوشش در شهره غیج یصدا که بود نشده خارج شیها لب انیم از الو ی کلمه هنوز

 دهیچیپ  کمرش در که یدرد  تا شد جا به جا سنگ تخته یرو بر. داد فاصله گوشش از را یگوش یکم

 .شود تر آرام بود،

 ؟ینداد جواب رو تیگوش زدم زنگ یهرچ صبح چرا دختر _

 !!سمه برام هم   ینگران و شمیم نگران من یدون ینم

 .نداد نشان را شرمش از یزیچ اش کننده خیتوب لحن اما. شد شرمنده و داد او به را حق دل در بهار



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 638 

 

ه | 638 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 آخه؟ یندار شوهر تو مگه ؟یزد زنگ چرا یبگ شهیم سحر ی کله صبح_

 

  هک خواست خدا از.  نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند وناخواسته دیشن را شهره زیر ی خنده یصدا

 بخندد لبانش و باشد شاد دل شهیهم  دوستش نیبهتر

 از یادی هی بزنم زنگ گفتم. دید یم رو دولت هفت خواب که شوهرمم!! سرم بود زده یخواب یب_

 ؟ییخدا کردم یبد کار.. کنم ام یلیل دوست

 :داد کمرش به یوقوس شد بلند سنگ تخته یرو از بهار

 !یندار بچه کی از یکم دسته خودت اما یشیم مامان یدار_

 : دیچیپ یگوش در شهره بلند ی خنده یصدا مجددا

 !کرده ینگران ابراز بابت نیا از و گفته بهم یبار نیچند شوهرمم یبخوا راستشو  ییوووو _

 :نشست لبش بر تر قیعم  جمله نیا دنیشن با بهار لبخند

 !وارده شینگران_

 !!شمیم ایدن مامان نیبهتر من  دینیب یم حاال! خود یب_

 ! یشیم مادر  نیبهتر که ندارم شک_

 . داشت مانیا بود زده که یحرف به بهار

 یب و همسر نیبهتر..فرزند نیبهتر... دوست نیبهتر.  بود نیبهتر شهیهم مهربان قلب آن با شهره

 !! مادر نیبهتر شک

 .شتیپ  الیو امیم گهید روز چند از کمتر تا!یخواهر _

 : گفت یتند به و انداخت یشانیپ به ینیچ بالفاصله بهار

 ادهج تو یفتیب راه یخواه یم گنده شکم اون با!!   شو من الیخ یب یوقت چند هی زتیعز جون! شهره_

 !بشه؟ یچ که
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 : دیچیپ درگوشش بالفاصله شهره نیدلنش یصدا

 عدهاب تا رمیبگ ازت یادگاری عکس تا چند نکهیا اول هدف! جان دوست شتیپ امیب تا دارم هدف دوتا_

 !! داشته تو مثل یخنگول ی خاله یزمان هی بگم بهش و  بدم نشون ام بچه به

 :گفت و زد گره درهم را شیابروها بهار

 !؟ هیچ دوم هدف خوب.. اوهوم _

 :داد ادامه طنتیش با و کرد یزیر ی خنده مجددا شهره

 ! نشه یباز نشه سه تا گفتن میقد از_

 :دیپر اش جمله انیم اخم با بهار

 !!ه؟یچ منظورت_

 وباشهت با!  یندار عرضه که تو. کنمدایپ رو "سوم" نفر  جا همون از و امیب خودم دیبا که نهیا منظورم_

 علهب ینیب یم ییایم خودت به وقت هی! یریبگ بغل غم یزانو ایبرد واسه یخوا یم هم یسال چند هی

 !!شدن دیسف دندونات مثل موهاتم

 . ردیبگ را خشمش انیطغ یجلو  تا گذاشت هم یرو را شیها پلک بهار

 .رفت یم  ناژیپات او اعصاب یرو یادیز  یگاه دختر نیا

 : گفت و داد رونیب شدت با را نفسش

 !!تو دست از_

 شکل سرعت به ذهنش در ایبرد اسم دنیشن با که را یسوال تا داشت دیترد. کرد مکث یا لحظه

 .نه ای بپرسد  بود، گرفته

 :دیپرس آمد یم چاه قعر از ییگو که ییصدا با پس با. شد غالب او بر یکنجکاو تینها در اما
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 !؟یدار یخبر ایبرد از_

 کمرغ.  برد یم باالتر را او قلب تپش اش هیهرثان با که یمکث.  کند مکث تا بود شهره نوبت حاال

 دنیپر مانع تا  گذاشت نهیس یرو بر را دستش. دیکوب یم نهیس قفس به را خود قلبش یوحش

 در یگوش یسو آن از  شهره  یصدا. کرد یم یقرار یب قلبش. بود دهیفا یب یول. شود مرغک

 :نشست گوشش

 .بگم بهش دونم یم رو جات اگه تا داره اصرار دیشد و آمده هم بار چند و زده زنگ دفعه چند_

 . شد متوقف کوتاه یا هیثان یبرا یوحت دیتپ ینم تند قلبش گرید حاال

  ندیبب اورا خواست یم یچ یبرا ایبرد

  بود حالش نگران ایا

  داد تکان افکارش به یوسر دیگرد فشرده اندوه از قلبش

 

 هبود ایبرد ازدواج روز امروز نکهیا یاداوری با است شده او حال نگران ایبرد که نیا ینیریش حالوت

 . رفت نیب از است

 . باشد داشته توانست یم یتیاهم چه موضوع نیا گرید

 مودیپ را الیو تا ساحل ریمس یوچجور کرد قطع را ارتباط یوک گفت چه شهره به درادامه دینفهم

 . انداخت تختش یورو رساند اتاق به را وخود

 

 یموها زنان ضجه که خواهرش نیب سرگردانش ونگاه بود زده هیتک وارید به زده بهت یبهرام یآقا

 یخروج در سمت به ونامتعادل سست ییها قدم با که ایوبرد دیکش یم ادیوفر کند یم را سرش

 .بود درنوسان رفت یم

  کند چه دانست ینم

 . نخراشد را صورتش  پوست نیا از شیپ تا ردیبگ را خواهرش یها دست ایو برود پسرش عقب از
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 طس تو برانکارد تخت یرو امکیس جان یب ،جسم بعد هیثان چند از ودرکمتر شد گشوده ìsu دراتاق

 . آمد رونیب اتاق از دوپرستار

 . شد فشرده اندوه از قلبش

 ینم واجازه بود انداخته امکیس ی جنازه یرو را خود که دیشن یم را خواهرش یوزار ونیش یصدا

 . کنند منتقل سردخانه به اورا تا داد

 

  که کرد یم تماشا رهیخ را  برادرش تک و بود نشسته نیزم یرو شده خشک یا مجسمه مانند فرانک

 . بود افتاده تخت یرو  یگوشت تکه مانند

  

 یازرو را مادرش داشتند یسع پرستارها

 .  دیرس ینم  دهیداغد مادر آن به  زورشان اما کنند بلند جنازه

 دکن جدا پسرش تک از را مادر آن بتواند که باشد جهان در یقدرت چیه امد ینم نظر به  لحظه آن در

. 

 

  دید نیچن نیا که یبهرام یآقا

 . کند آرام را تااو  بماند خواهرش درکنار و گذاشته تنها را پسرش فعال داد حیترج

 .... بهارش...شیایبرد..و بود راشکانده او کمر امکیس که هرچند

  کند حفظ را خود آرامش وپردرد سخت ی لحظه آن در  تا گفت لب ریز یذکر

 . فرستاد نییپا پردردش نفس همراه به را بغضش

 ..برداشت قدم خواهرش سمت به کرد یم درد شدت به که یقلب وبا 
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 . رفت یم شیپ جلو سمت به ونامتعادل لرزان ییها باقدم که بود ایبرد تر سمت آن یکم

 

 . دیچرخ یم نظرش مقابل در مارستانیب واریود راهرو و بود شده سلب او از تفکر قدرت

 شیبازوها یدست کند برخورد نیزم با نکهیا از قبل اما خورد یسکندر وناگهان کرد عبور نگهبان کنار از

  وگفت گرفت را

  آقا نیخوب _

 

 یوبازو  خورد جا وضوح به دختر. دیچرخ دخترجوان آن سمت به که وسردش احساس از یخال نگاه

 . رهاکرد زده وحشت  اورا

 

 . امدیم نطر به وحشتناک یادیز بود شده غرق خون از ییایدر در که رنگ یمشک ی لهیت آن

 

 آدم کی مثل دهد  دهیترس نگاه آن به یپاسخ نکهیا وبدون کرد حفظ یسخت به  را خود تعادل ایبرد

 . شد خارج مارستانیب  ساختمان واز رفت یا شهیش درب سمت به یآهن

 

 .شد اکو یدرپ یوپ بار نیچند  گوشش در ادگونهیفر   ، امکیس وناتوان  فیضع  یصدا

  شد تر فشرده دستش مشت تکرار هر وبا

 بود وفادار تو به اون.. گرفتم ازش رو وبکارتش کردم تصاحبش یهوش یب در من... بهار.. بهار_

 اون..اون_

 

 تو به هرگز 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 643 

 

ه | 643 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 

  اون.. نکرد انتیخ.. تو به

 

 من تا شد باعث یبود ساخته خودت یبرا که یخوب یوزندگ عالقه نیوهم داشت دوست تورو..اون

 .. متاسفم.. من... من.. زمیبر بهت بخوام رو زهرم و کنم حسادت  بایز زن نیا وبه یزندگ نیا به..

 

 داد دست بهش یآن یوجنون بست نقش چشمانش یجلو بهار معصوم ی چهره

 که یدرخت ی تنه به سرهم پشت بار نیچند را اش شده مشت ودست دیکش یخراش جگر ادیفر

 . کوباند بود مقابلش

 

 به آن نشکست یوصدا بشکندخوردشد یا سهیک درون که یسفال یا کوزه مثل انگشتش یها استخوان

 .دیرس بود ستادهیا زده بهت او پشت که یبهرام یآقا گوش

 

 شانه یرو را لرزانش دست. آمد خود به او شد ریسراز پسرش ازدست باشدت  که یخون اریش با

 . زد لب اورا نام و برگرداند خودش سمت به واورا گذاشت پسرش پهن یها

  بکشد نفس ایبرد بدهد اجازه که بود یآن از تر یقو یلیخ بود دهیشن که یاعتراف درد

  کرد زمزمه یسخت به و گشود لب 

 

 رو دیکش بهار که ییها عذاب تمام  یلعنت  من...  کردم چه خودم با بهار با من.. کردم چه من پدر_

 ... من.. دمید

  من به لعنت.. من به لعنت

   است رفته فرو درقلبش یخنجر کرد یم احساس
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  کند برخورد درخت ی تنه به مجدادا اش یخون دست نکهیا از وقبل  شکست اخر کالم در صداش

 

 . شود آرام آغوشش در تا داد اواجازه وبه دیکش خود آغوش در را او یبهرام یاقا

 

 . کند سرزنش را پسرش  بخواهد او که بود یآن از تر خراب پسرش حال

 

  دیشن درآغوشش مجدادا ارایبرد پربغض یصدا

 تو دسته تا  رو چاقو خواست یم  که  دمید رو بهار  چطور احمق  من.. دمیفهم یم دیبا من پدر_

 !!!!  دمیونفهم کنه فرو شکمش

 .. پدر من به لعنت

 بودم بسته دیکش   که ییها عذاب تک تک   یرو رو هام چشم  که من به لعنت 

 ...پدر کردم چه من پدر

 

 شود آرام پسرش تا اوبزند به نداشت یحرف یبهرام یآقا بار نیاول یبرا

 .. بود شاهد کی او

 !!! دیکش بهارش که یعذاب سال سه شاهد

 

 

 . ستادیا پنجره مقابل ایبرد

 . دوخت ستاره یب کیتار آسمان به شهیش پشت از  را ونگاهش زد دستش گاریس به یقیعم پک
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 باال درختان ی تنه پشت از اندک اندک یبامداد ی دهیسپ مرنگین ییروشنا یول بود کیتار هنوز هوا

  کرد یم نمودار را  ها آن برگ یب یها وشاخه اطیح ودرختان.  امدیم

 

 . بکشد ریتصو به  آسمان دل در را  بود گذرانده بهار با که را ییها لحظه تک به تک داشت یسع

 

 . بود تهبس نقش آسمان  در که بود بهار ی دهیکش ورنج سیخ یها چشم ریتصو وتنها توانست ینم اما

 .  بود محکوم آن در  که یچشمان

 . کند رافراموش آن بود نتوانسه یا هیثان یبرا یحت که یچشمان

 

 و دیکش جانسوز یآه

 .داد هیتک پنجره سرد ی شهیش به فشار با را سوزانش یشانیپ و زد گاریس به یگرید قیعم پک

 

 . شد ینم اعتماد یب شیآال یوب پاک یها چشم آن به هرگز کاش

 . کرد خفه درگلو را بکشد تا امدیم که را یآه

 . داشت یا دهیفا چه دنیکش واه خوردن حسرت گرید

 . بود یکاف  بود رفته فرو خودش الک در  که را یا هفته کی نیا

 . کرد یم دایپ را اش گمشده دیبا حاال 

 

 هارب که بود داده قول  برود رانیا از سهراب همراه به  نکهیا از قبل  ، ایهل به نطوریهم و  پدرش به او

 . کند خود آن از مجدادا را واو کند دایپ را
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 !! بود شده کاه یانبار در یسوزن به لیتبد اگر یحت کرد یم دایپ را بهار او

 . ببخشد را او بهار تا کرد یم یوکار کرد یم دایپ مجدادا را بهار او

 

 . کند خودش یبرا را او ابد وتا کند خود آن از را خاص یها لب با دختر آن دل توانست یم مجدادا او

 

 . رفت یم بهارش یجستجو به ایدن یانتها وتا عمر اخر تا باشد شده

 .داد یم خاتمه ییجدا نیا وبه دادیم شکست را  ریوتقد  رفت یم سرنوشت جنگ به بار نیا او

 

 یم امکان وهرآن  بود  وگرفته یابر  آسمان. شد خارج یسونگراف به رفتن تین به خانه از شهره

 . ببارد باران تا رفت

  بود داده قرار مخاطب اورا که یا مردانه یصدا برود خود نیماش سمت به نکهیا از وقبل بست را در

 . دید را ایوبرد برگرداند را سرش.کرد جلب را توجهش

 . خورد جا وضوح به حالت آن ادریبرد دنید از یا لحظه

 . بود دهید بار نیآخر که نبود ییایبرد هیشب شانیوپر  نامرتب ی ایبرد نیا

 

 !!  آن صاحب خراب حال آن و بود زیچ کی انگریب تنها قرار، یب ونگاه نامرتب یوموها بلند شیر آن

 

 . سوخت او حال به دلش ییجز یا لحظه یبرا

 دست همسرش از راحت یلیخ که بود مرد نیا از مهمتر اش دهیکش زجر دوست  شهره، یبرا اما

 . بود دهیکش

 . داد یم مرد نیا به را وحق زد یم بینه ییصدا وجودش اعماق در هرچند
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 . مردهااست قرمز خط ییزهایچ چه دانست یم خوب و   بود متاهل خود او

 

  ریبخ وقت  خانوم شهره سالم_

  شدم شما مزاحم مجدادا دیببخش

 

  اورد خود به را او ایبرد ی گرفته یصدا

 یسخت به را  داد یم حال شانیپر مرد نیا به را وحق دیکش یم ادیفر وجودش عمق در که ییصدا

 وگفت گشود هم از ولب کرد ساکت

  

  ریبخ شمام وقت سالم_

 !؟ نییبفرما نیمراحم

 

  نداد شهره یدستپاچگ به یتیواهم دوخت شهره به را خود میمستق نگاه ایبرد

 . ببرد قتیحق به یپ توانست یم که بود او نگاه از تنها

 . دیبگو دروغ توانست ینم وقت چیه نگاه کی

 

 کجاست بهار دیدون یم شما مطمئنم _

 

 ... نیبگ من لطفابه دیدون یم اگر

  نمیبب رو بهار دیبا من

 . بود وخواهشمندانه  مودبانه یادیز لحنش نافذش نگاه برعکس
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 . کرد دیترد یا لحظه شهره

 

 ادی وبه  ماند رهیخ مضطربش ودرنگاه آمد باال قامتش واز دیچرخ ایبرد ی مردانه قامت در نگاهش

 . افتاد بود داده بهار به که یقول

 

 ... وحاال دینگو یبهرام یاقا یوحت ایبرد به اورا یجا هرگز که بود داده قول او

 . شد تر کینزد او به گرید یقدم ایبرد

 . بکند یهرکار مجددش اوردن دست وبه بهارش دنید یبرا بود حاضر او

 . بپرسد را محبوبش یجا تا فتدیب دختر نیا یپا وبه بگذرد غرورش از یحت

 

  دیشن را شهره آرام یصدا بالفاصله اما دیگرد مشت دستش دهد انجام خواست یم که یکار فکر از 

 

  دونم یم رو بهار یجا من که فرضا_

 !!؟ ینکرد ازدواج تو مگه

 !! ینیبب رو من دوست  متاهل مرد کی عنوان به دیبا چرا

 

 

  نبود یارام آن به شیصدا لحن گرید کرد صحبت به شروع  مجدادا که یزمان و کرد مکث یا لحظه

 

 !! یبرس دتیجد یزندگ وبه یکن فراموش رو بهار ه بهتر_
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 یگرید زن عقب از که نهیبش یمرد منتظر خونه تو نداره دوست  یعروس وتازه زن چیه شک یب

 !! باشه رفته

 !! آقا حقارته اوج نیا

 

  کنه صحبت قهیدق کی ولو یمتاهل مرد با ستین یراض هم بهار

 

 ! نیاین من ی خونه در یجلو هرگز گهیود نیبر بهتره گمیم قائلم براتون که یاحترام تمام با پس

 

 گره یاابروه وچون انداخت یشانیپ به ینیوچ شد تنگ  ، تند لحن نیا دنیشن با  ایبرد چشم ی گوشه

 شد  دختر ان یپوست ریز هیکنا ی متوجه داشت که یزیت با  بالفاصله  دید را شهره ی خورده

 . نشاند لب یرو محو یولبخند

 

 واو  دبکش حرف او زبان ریز از داشت یوسع  بود ستادهیا مقابلش در  جسارت با که دختر نیا شک یب

 !! بود او بهار یبرا ایدن دوست نیبهتر کند محکوم را

 

 .  کند نرم را دختر نیا دل ابتدا وصالش به دنیرس یبرا دیبا دانست یم خوب 

 

  گفت او پاسخ در یا کننده متقاعد لحن وبا دیکش یقیعم نفس آرامش با پس

 

 . خورد بهم یعروس مراسم... ستین درکار یازدواج_

 شتدا وجود من یزندگ در یزن اگر که دینکن وشک  نشسته من انتظار به یا خونه چیه در یزن چیه

 .... هرگز!!  نبودم شما مقابل در و االن  من
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 !! شما دوست بهاره نهیش یم من انتظار وبه خانه در یروز که یزن تنها

 

 !!! بهارمه دل به دنیرس هم واون دارم هدف کی فقط االن من و

 

 !! کشم ینم تالش از دست هم یا هیثان یحت نرسم هدفم به تا نینکن وشک

 

 . کرد ینم باور بود دهیشن که را یزیچ شهره

 

 یعنی نیوا  بود نکرده ازدواج او. دیکش یم ادیفر یبلند یباصدا وجودش در  ایبرد ی  جمله کی تنها

 !! بهار یزندگ تلخ ی قصه شدن تمام

 

 رونیب یباخوشحال را نفسش دیراند یا حلقه وچون دیچرخ او نشان انگشت سمت به سرعت با نگاهش

 !! انهی باشد چیبر اش بچه داشت یتیاهم چه گرید حاال دیشیواند فرستاد

  یعیطب ای دیایب ایدن به نیسزار

  اپسری باشد دختر

 . گشت یم باز دوستش یزندگ به یخوشبخت گرید حاال

 

  بپرسد ایبرد  از خواست یم دلش

 

 .. نه ای است دهیرافهم تیواقع ایآ 
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 در آفتاب ییروشنا به یولبخند داد قورت را بود آمده باال زبانش نوک تا که را یا جمله یسخت به اما

 . نشاند لب یرو ریودلگ یابر یا هو ان

 

 . کرد باز را مشتش ی وگره کرد راقرص مقابلش مرد دل که یلبخند

 

 . ستادیا ایدر یرو به رو بهار، از یکم ی فاصله با ایبرد

 

 رد،ک یم تماشا را آرام ونا یطوفان یایدر و بود نشسته یسنگ تخت یرو  که او به را دلتنگش نگاه

 .دوخت

 

 .پراکند یم  ییسو به را آن تار هر یخودخواه با و گرفته دست در را شیبایز یها زلف  غماگر،ی باد

 خود، دل در  ایبرد که بود بایز چنان بود، گذاشته شینما به خود از ناخواسته بهار که ییبایز ریتصو 

 .کرد احساس او به نسبت را یا سابقه یب شور

 

 . دیگرد متوقف اول گام همان در اما  برداشت ها شن یرو  یسخت به یقدم  ، سستش یپاها

 

 .نداشت را  دختر آن با ییارویرو قدرت

 

 . کند نگاه او چشمان به و ستدیبا بهار مقابل توانست یم چگونه

 

 . بود محکوم او  دش،ید از که  یپاک چشمان
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 !بود خارج او ی عهده از کار نیا نه

  نشست دلش در میب و شهیاند از یریت

 !؟ چه رفتیپذ ینم را او بهار اگر

 . گذاشت خود قلب یرو دست

 . نبود یشگیهم تپش  آن، تپش  ایگو

 . شده کند شیها رگ در خون گردش کرد یم احساس

 

 .شد اکو گوشش در پدر  ی قاطعانه و محکم یصدا

 .بازگرداند او نزد را عروسش یطیشرا هر تحت بود خواسته او از 

 

 .آورد خود به را او  نشست، صورتش یرو که یباران زیر قطرات و برق و رعد یصدا

 . ودب او به پشتش همچنان که یحال در بود ستادهیا و شده بلند سنگ تخته یرو از که دید را بهار

 

 بر قدم هارب سمت به شانش،یپر قلب از میمستق حکم با بار نیا. گرفتند ینم فرمان او از گرید شیپاها

 . داشتند یم

 . خورد گره او نگاه در سشیخ نگاه و برگشت سمتش به بهار سر ، او یقدم کی در درست

 

 .دیا یم رونیب یسخت به و کرده ریگ نفسش کرد احساس بهار ی رهیخ نگاه ریز 
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 آن در. بود کرده یباف ایرو که بود قبل قهیدق چند نیهم. زد خود یفانتز توهم به یلبخند! بهار اما

  برهنه یپا با سیخ یها ماسه و شن یرو بر و ساحل درطول باران نم نم ریز در عشقش با او ، ایرو

 !! بودند برداشته قدم

 

 

 دیشن ، آشنا  بم یصدا  آن با را خود نام یوقت.  بست ایرو  یرو بر را  پرحسرتش و تبدار چشمان

 . شد گشوده هم از شیها پلک عیسر

 . پوشاند را اش چهره یسرگشتگ

 

 . اشدب ایرو که بود آن از تر یواقع کرد، یم تماشا را او رهیخ و بود ستادهیا مقابلش که ییایبرد نیا

 کرد؟ یم چه  او مقابل در و  جا  نیا ایبرد اما

   ندیبب ایرو یداریب در او بود شده باعث  و  کرده لیزا را عقلش سرما حتما

 .بود طور نیهم شک یب

 . بودند یواقع یواقع گردن، و یشانیپ متورم یها رگ آن ره،یخ نگاه آن اما

 

 . گذاشت او یها گونه یرو و برد جلو او صورت سمت را دستش  ناخواسته 

 رد یریت همچون و  برد عقب به را دستش سرعت با و دیکش ینیه  او، شیر یزبر احساس محض به

 . دیپر عقب به کمان، از رفته

 .داد حالت رییتغ ،"رتیح" و  "ترس" به "اسی "از هیثان کی در اش، چهره

 

 . بود ستادهیا او مقابل در تیواقع در ایبرد! دید ینم ایرو او



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 654 

 

ه | 654 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 . ختیر بهم  را او نینچنیا  که کرد برخورد ذهنش به یا صاعقه ییگو

 

 کرد؟ یم چه جا آن پس  باشد؟ عسل ماه در و دشیجد همسر کنار در دیبا االن ایبرد نکهیا نه مگر

 .لرزاند را وجودش کل و شد تکرار یبلند یصدا با ذهنش در "عسل ماه" ی کلمه

  

 : گرفت شکل  اش اشفته ذهن در سرعت با یسوال

  بود؟ آمده خود  عسل ماه یبرا و آنجا به او ایآ_

 داشت؟ امکان یتصادف نیهمچن یعنی

 

 !یناگهان  مالقات کی تا بود یشوخ کی هیشب شتریب

 

 مکانا یلعنت یایدن آن در بود کرده ثابت او به زمان، گذشت و تجربه اما ،ینکردن باور و تلخ چند هر 

 .دارد وجود زیچ همه

 بود؟ کرده یشوخ او با کم کنون تا ریتقد مگر

 

 نکهیا از قبل و کرد ریگ سنگ تخت به شیپاها که برداشت عقب سمت به گرید یقدم و داد تکان یسر

 کیبار کمر دور تنومندش دستان بالفاصله و برداشت او سمت به یزیخ ایبرد فتد،یب  نیزم سر با

 . نمود  محاصره آغوشش چوب چهار در و دیکش جلو خود سمت به را او. شد حلقه بهار

 . گرفت یشتریب شدت باران و شد زده یگرید برق و رعد

 او، ی هچان از  بعد و دندیغلت یم لبش و  ینیب  سمت به ایبرد یشانیپ و موها از سرعت با باران قطرات

 . دندیچک یم بهار صورت  به
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 . کرد یم احساس را او  قلب وار وانهید  کوبش و بود گرفته قرار ایبرد ی نهیس یرو  میمستق بهار سر

 وار وانهید که بود یمرد آغوش در نکهیا نه مگر. نداشت ایبرد قلب  از یکم دست هم خودش قلب

 ؟ دیپرست یم  را

 

 

 خلسه آن از شدو خود تیموقع متوجه تازه.   آورد خود به اورا نشست بهار کمر یرو که ایبرد دست

 . شد خارج نور سرعت با نیریش ی

  امد سراغش به یآن وجدان وعذاب   نبود او به متعلق گرید گرم آغوش آن

 

  کرد او تن عطر از پر را شیها هیور دیکش او آغوش در یقیعم نفس

  

  زد لب اهشیس نگاه در رهیخ و کرد جدا او ی نهیازس از را سرش یسخت به سپس 

 ایبرد_

 دیلرز یم شدت به وپربغضش گرفته یصدا

   دیشن  صورتش از یکم ی فاصله در اورا وبم پرحرارت یصدا بالفاصله

  ایبرد دل جان_

 

 هشت یا لرزه نیزم  قدرت به کلمه سه نیهم اما. شد خارج ایبرد زبان از که بود کلمه سه فقط

 .  کرد کونیوکنف لرزاند را او وجود کل که بود  یشتریر

 

 . سوخت حرارت واز کرد داغ کبارهی به تنش کل 



ه  مب ر ی س م د  ا ت ف ا و  ت  | 656 

 

ه | 656 د ا ز ی  ج ا ح ه  ر ه ز  

 

 .... حاال یول بدهد زین را جانش  ایبرد زبان از کلمه نیا دنیشن یبرا بود حاضر یزمان

  دیکش پردرد یآه

  ببرد پناه  او آغوش به ومجدادا  شود اریاخت یوب بدهد دست از عنان نکهیا از وقبل

 لحن وبا  داد هولش عقب سمت وبه داد قرار او وستبر یعضالن ی نهیس یرو را دستانش هردو کف

  گفت یتند

 ...  لطفا کن ولم_

 

 کرد منجمد عروقش در را خون ایبرد  ی وگرفته  نیغمگ یصدا

  

 بتونم که بخواه ازم یزیچ_

 

 . ماند ثابت یا لحظه یبرا او ی نهیس یرو دستانش

 . بود سخت واقعا او کلمات صیتشخ تیوضع ان در

 

 ربا نیوا بکشد رونیاوب آغوش از را خود تا کرد تالش گرید وبار  داد قورت یسخت به را دهنش اب

  بود موفق

 . گذاشت گردنش یرو یودست گرفت اوفاصله از یقدم

 

 بود امده سراغش به یلعنت درد همان باز

 . رفت عقب یقدم

 !؟ نجامیا من یدیفهم کجا از_
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  بود آورده زبان به را  احمقانه ی جمله نیا وتفکر تامل یاندک بدون

 !!! خبرداشت او گاهیمخف از یکس چه شهره جز دانست یم را ان جواب خود که یسوال

 

 .....و  توام کنار در االن من که نهیا مهم! گفته بهم تورو یجا یکس چه که داره یتیاهم چه_

 

  کرد قطع اورا ی ،جمله بهار  کوتاه وار کیریستیه ی خنده یصدا

  گفت زنان نفس و زد گوش پشت را خود سیخ یموها خشم با 

 

 !!! داماد تازه  یآقا یباش من کنار در االن دیتوبا چرا که نهیا موضوع_

 

 

 . زد دو دو ایبرد نیوغمگ پرازحرف نگاه در  شانشیپر نگاه.  کرد سکوت یا لحظه

 . بود دهنده وتکان آشنا شیبرا یادیز نگاه نیا

 حکمم کوبش یجلو تا داشت یسع آن داشتن نگه محکم با. گذاشت اش نهیس ی قفسه یرو را دستش

 . ردیبگ اش نهیس ی قفسه با را آن

 . نداشت سرسازش عقلش با که بود پاشده به یآشوب قلبش در

 

 ...  وحاال بود دهید نهیآ مقابل در وبارها ها بار را  آشنا یادیز نگاه نیا

 . اندازدیب رونیب به را پوچش افکار تمام تا. داد تکان سر باشدت 
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 . باشد ومغموم محزون نگاه نیا صاحب توانست ینم تمامش زیچ وهمه بایز همسر وجود با ایبرد

 

  دیبار یم یرحم یباب همچنان باران

 . بودند شده سیخ کامال هردو حاال

 . نبودند جانسوز یسرما  آن ی متوجه چکدامیه اما

 . دیکش یم زبانه  ینشدن مهار یآتش هردو ی گرگرفته وجود در ییگو 

  

 . کرد یم تماشا  رهیخ اورا یاجبار یسکوت در اما ایبرد

 . بزند دامن کشیریستیه حالت وبه کند ترش شانیپر خواست ینم

 .بود شده دیسف ریخم مثل بهار صورت

 

 !! یببر لذت اون با  عسلت ماه واز یباش ایهل درکنار دیبا االن نکهیا نه مگر_

 . دیکش باال را شینیب واب زد یگرید زهرخندتلخ

 . دیگرد فشرده واندوه  غم از وقلبش.   افتاد کایآمر در خودشان عسل ماه ادی به یا لحظه

  داد ادامه  یتر آرام یصدا تن وبا یدماغ تو

 !!!یداشت بامن که یعسل ماه عکس بر درست_

 

  . کند تحمل اورا حال نیا نتوانست تینها در.  شدیم تر قرار یب گذشت یم که هیثان هر با ایبرد

 

 . ستادیا بهار درمقابل و برداشت یبلند گام 
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  زد لب دار خش ییصدا با و گذاشت بهار لب یرو بالفاصله را دستش

 

  شو ساکت سیه_

 

  بازهم تا داد ینم اجازه سکوتش وبا کرد ینم سکوت او.کرد ینم تکرار هرگز را بهار اشتباه او

 . اندازدیب ییوجدا فاصله ها ان نیب ومجدادا دیایب شیپ سوتفاهم

 

 . بست یم  شهیهم یبرا را ایهل ی پرونده او ذهن در دیبا ابتدا

 

 ات کرد   مجبور اورا و گرفت را بهار ی چانه انگشتانش دو با کرد محصور آغوشش چارچوب رادر بهار

  زد لب  او نگاه در ممکن لحن نیتر یجد با سپس. کند نگاه اورا

 

 هم ازب باشد درکار یعسل ماه هم باز باشد قرار واگر بود باتو هم وان داشتم عسل ماه کباری فقط من_

 !!! بود خواهد باتو فقط

 . شد حبس بهار ی نهیس در نفس

 حرف او تا دیکش طول هیثان چند فقط

 . کند نیوسنگ سبک را ایبرد 

 

 جیگ اما. دیبگو سخن دوباره تا کند یم راجمع شیقوا تمام دارد که بود نیا مثل. شد درهم صورتش

 قالب در بودند گرفته شکل ذهنش در سرعت با که را یدرهم یها کلمه بخواهد که بود یآن از تر

 کند اوسوال واز اوردیب در جمله کی
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 زندیبر رونیب  شیها لب یورا از نکهیا از قبل ها کلمه اما  بزند یحرف تا کرد باز را دهانش بار نیچند

 . شدیم بسته دهانش

 . کرد یم وبسته باز را دهانش ودائم بود افتاده آب از دور به که داشت را یماه حال

 

  بهار  ی اشفته نگاه در رهیخ و شکاند را سکوت شد شقدمیپ خود  دید اورا ی مذبوحانه تالش که ایبرد

  زد لب یتلخ به

 

 .! زد بهم رو مراسم یعروس وروز دیفهم من از زودتر رو ، ماجرا قتیحق ایهل_

 . دیبخش خودم به رو من تمام  که بزرگ انقدر بود بزرگ یروح با  مهربون دختر ایهل

 به متعلق شهیهم یبرا  من روح که بود دهیفهم.  کنه ازدواج ، من جسم با ،  من مین با نشد حاضر ایهل

 .. گسید یکی

 

 . نشست قلبش یرو ودستش کرد رها اورا ی چانه انگشتش. کرد سکوت یا لحظه

 

 !! داشته نگه شهیهم تا خودش یبرا و آورده در نهیس از رو قلبم که یکس

 

  رفت فرو یناباور از یا هاله در بهار نگاه

 

  داد یشاد به را خود یجا یناباور نیا زود یلیخ اما

 . شد  یخوشحال از زیلبر وجودش کل یا لحظه یبرا
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 به ادیفر نیا با وقلبش دیکش ادیفر یبلند یصدا با ذهنش در جمله نیوا بود نکرده ازدواج ایبرد

 . بود پرداخته یوشاد یکوبیپا

 .... اما

 

 . کند متوقف را قلبش کوبش کرد یوسع فرستاد رونیب را آلودش ومه سرد نفس

 

  ودب برگرفته در را آسمان کل اهیس یابرها. دیکش یم زوزه یوحشتناک شکل به  ها ان دراطراف باد

 . رفت یم فرو ظیغل یمه در وساحل

 

  دیپرس نجواگونه 

 ! ؟ قتیحق کدوم_

 

 ازگ را لبش کنج دیچیپ کمرش در که یدرد واز  کرد وارد کمرش به ناخواسته ایبرد که یفشار با 

 . نکرد یاعتراض گردنش متورم یها ورگ  ایبرد فک لرزان یها آرواره دنید با اما گرفت

 

 .لرزاند را وجودش کل ایبرد وتلخ لرزان یصدا

 . برد تاراج به مارو عمر یها سال نیبهتر از سال سه که یقتیحق_

 

  یکرد وسکوت یبگ یتونس یم که یقتیحق

 نخوندم نگاهت از احمق من که یقتیحق
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  کرد زمزمه یآلود بغض یصدا با بهار ناباور نگاه در رهیخ وسپس کرد سکوت یا لحظه

 

 .... اما مردم یم کردم آرزو دنشیباشن که یقتیحق

 

 ..   من ناموس با خودم ی عمه پسر   دمید ینم هم خواب در یحت من که یقتیحق

 

 .  کند کامل را اش جمله تا نداد را اجازه نیا  او به اش شده قفل فک

 

 نیزم یزانورو با نکهیا از وقبل کشاند خود سمت به را بهار قدرتش تمام با نیزم ی جاذبه ناگهان

 . گرفت آغوش در کامل اورا ایبرد فتدیب

 

 . کرد زمزمه گوشش کنار مردانه یبغض با و فشرد نهیس به را سرش

 

 از دترب و  کردم قضاوت تورو ممکن شکل نیبدتر به که ببخش رو من..ببخش رو ،من بهار متاسفم_

  کنم یتالش نکهیا بدون کردم ترکت رحمانه یب  آن

  بفهم رو قتیحق تا

  داد ینم صیتشخ را آن یمعنا اما دیشن یم را ایبرد یها حرف ی ادامه بهار 
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 یتلخ  وناگهان  رفتند رژه او ذهن در ییها سرباز ،مانند سال سه ان و نحس روز آن خاطرات تمام

 . شد منتشر وجودش درکل یزهر مانند ، سال سه  آن

 

 

 ندچ  دیلرز یم شدت به که ییوباصدا  رفت عقب قدم چند  دیکش رونیب  باخشم او آغوش از را خود

 .. دیکوب قلبش یرو  محکم بار

 

  دیجوش یم چشمانش در یا چشمه مانند واشک بود دهیترک بغضش گرید حاال

  بود رفته باال بخواهد آنکه یب شیصدا تن

 

 !!! نیهم فقط.. یمتاسف_

 !!! هیکاف دمیکش  من که یعذاب سال سه یبرا جمله نیا تو نظر به

 

 !!!تکلف یب و تلخ یا خنده. دیخند یبلند یوباصدا ناخواسته

 

 کرد برخورد ایبرد کریپ با ومحکم شد انهیتاز به لیتبد که یا خنده

 

 

  بهار_

 . افزود اش هیگر شدت بر ایبرد ی وملتمسانه  عاجزانه لحن
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 . بود دهیاونتپ ادی یب هم یا لحظه یحت که یقلب شد مشت قلبش یرو لرزانش دست

 

 . بزند پل ها ان قلب نیب بتواند یزیچ گرید امدینم نظر به اما.داشت وجود زهایچ یلیخ شان نیب

 . نشاند لب یرو وتلخ سرد یولبخند  داد تکان یسر

 . بود شده تلخ بخواهد انکه یب

 

 وممحک سال سه از بعد خواست یم دلش اما. است گناه یب مقابلش ومرد  شده یاحساسات  دانست یم

 . کند محکوم اورا هم کباری شیخو ی وقفه یب کردن

 

 . گذاشت تنها درد از ییایدن با اورا و دیکش دست ازاو راحت یلیخ که یمرد

 

 !!؟ هستم یک ونیمد رو ستادهیا من مقابل که رو یمرد نیا االن_

 !؟ هردو ای... ایهل ای امکیس_

 

 . برداشت او سمت به یقدم ایبرد

 

 . کرد یم نگران شدت به اورا لرزانش جسم و بهار خراب حال

 

  کرد جمع خود نگاه در  جا کی  داشت وعالقه عشق هرچه

  زد لب پرحرارت  او سیخ نگاه در رهیوخ 
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 !  هستم تو ودرکنار  نجایا االن من که نهیا مهم_

 

  انداخت اندامش بر یا ورعشه گذشت بهار ذهن از باسرعت اریشهر شعر از یتیب ناخواسته

 چرا حاال یول قربانت به جانم یآمد_

 

 .  شد فشرده اندوه از قلبش و مشت  دستانش شعر تیب نیا دنیشن  با ایبرد

 

  زد صدا را نامش  و شد تر کینزد او به گرید یقدم 

 ازپر یلحن با و فروداد یسخت به را خود وبغض انداخت خودشان نیب اندک ی فاصله به ینگاه بهار

  گفت حسرت

 

  یاومد رید یلیاخیبرد یاومد رید_

  نمونده یزیچ من از گهید

 

 .. فتدین ها شن یرو تا کرد کنترل  را خود یسخت به اما خورد یوسکندر کرد سکوت یا لحظه

 !! ایبرد سمین من ستادهیا مقابلت که یمن نیا_ 

  روحه یب جسم کی نیا

  داده بهش خدا که باشه یجان داره امانت تا موند فقط که یجسم

  بود سپرده بهش محبوبش یزمان که باشه یپدر دار امانت

 .... و مادر یها اشک داره امانت
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 . کرد سکوت به وادار اورا یا لحظه ایبرد بلند یصدا

  کرد شیگلو مهمان را بغض مجدادا ایبرد صورت کبود رنگ

 ... قلبش یطوفان آسمان ای   ست رتریدلگ سرش  آسمان دانست ینم لحظه آن در 

  زد لب گرفته یصدا وبا  رفت عقب گرید یقدم

 !!  شد دهیدر تو از ریغ به یمرد توسط وبکارتش جسم  که مرد یزمان بهار اما  _

 

 .کرد پاک را اش زده خی اشک قطرات دست پشت وبا  دیکش یآه

 

 

  بهار_

 . دیراشن ایبرد  محکم و تحکم از پر یصدا

  نشست لبانش یرو بود گرفته نشات وجودش یتلخ از که  گرید یلبخند

 

  داد ادامه او  یشانیوپ گردن متورم یها ورگ تشر به تیاهم یب

 

 .مرد وبارها ها، بار بهار

 !! مرد دید  بود عاشقش وار وانهید که یمرد نگاه در رو نفرت که  یبهاروقت  

 

  داره دوستش که یکس دیفهم  یوقت_

  مرد کرد ترکش یکنکاش چیه وبدون راحت یلیخ
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 !! مرد  رهیبم گرفته شکل بطنش در که یحروم طفل  کرد آرزو  رحمانه یب که یزمان

  گرفت آغوش در را لرزانش خودجسم و برد بغلش ریز سمت را دستانش بهار و شد زده یوبرق رعد

 

 . بگذارد اشکانش یجار لیس مقابل در یسد کرد یوسع دیکش باال را ش ینیب

  داد ادامه رفت یم لیتحل به رو که ییصدا با 

 

  مرد کرد یم  تحمل رو اون  ییتنها به و داشت نهیس در که ییها درد از بهار_

 

 !؟ یچ یعنی دنیکش تجاوز درد یدون یم یچ تو _

 

 !؟ یچ یعنی دنید کابوس  یداریوب خواب تو  لحظه هر یدون یم چه 

 

 !! یچ یعنی یبش دهید هرزه کی چشم به همه  نگاه تو تو یوقت یدون یم چه 

 

  داد اورا تشر جواب گرید یلبخند با وبهار  زد یگرید تشر ایبرد

 

  بگردم مقصر دنبال بخوام که هستم یاون از تر وپژمرده تر خسته من.. ایبرد_

 ... هیکاف من یبرا یدیفهم رو قتیحق تو که  نیهم
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  نکردم انتیخ داشتم مونیزندگ به که  یوتعهد تو به  هرگز من یبدون که هیکاف

 .... من... من

  داد تکان یسر کالفه

 

  دیکش رونیب بغل ریز از را دستش

   گفت نیاندوهگ یلحن وبا دوخت مواج و یطوفان یایدر به را سشیخ نگاه

 

  وت  گهید تنها نه و شده غرق دیتهد و یتباه و ترس از یطوفان در من یوزندگ دیام شناور یکشت_

 بکشه رونیب رو من یزندگ ی نشسته گل به یکشت تونه ینم  هم گرید چکسیه بلکه

 

 . ستادیا  بهار لرزان جسم  کنار در ایبرد

 یوهرد یحاال دیکوب یم ها آن  کریپ به را خود  رحمانه یب یا انهیتاز مانند و بود گرفته شدت باران

 وحرف رازها که لحظات آن در  جانشان در نشسته یسرما معذالک و بودند شده سیخ کامال  ها آن

 . تنداش یتیاهم نیکوچکتر  بودند کرده باز سر یچرک یزخم مانند سال چند از بعد  ناگفته یها

 

 دیگز لب حسرت پر و کرد احساس خود یرو یا لحظه را ایبرد نگاه ینیسنگ بهار

 

 کوباند یم نهیس به انهیوحش  را خود نیچن نیا نگاهش با که بود ایبرد نگاه دست در ییگو قلبش زمام

!! 

 

  بکوبد را شیرسوائ طبل قلبش نکهیا از قبل
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 هب  ایبرد داغ یها پنجه در بالفاصله حسش یب یبازوها ردامایبگ فاصله او از تا برگرداند را سرش

 . آمد در اسارت

 

 انهچ ریز مجدادا را دستش کرد کم او با را اش فاصله. داد قرار ایدر به وپشت خود مقابل را بهار ایبرد

 .کند نگاه اورا کرد ومجبورش داد قرار  بهار ی

  زد لب  و دیکش  بهار ی زده خی ی گونه یرو را اش اشاره سرانگشت

 !!نه ،فرار بهار نه گهید_

 

 یبشنو دیبا وتو زنم یم حرف من وحاال دمیشن من و یزد حرف تو

 

 شتریب رفتن فرو اش جهینت اما داد یخواستن آغوش آن از ییرها دیام به خود جسم به یوتاب چیپ بهار

 دیطلب یم  را نیریش اسارت نیا  شیها سلول تک به تک که هرچند!! بود ایبرد پرحرارت آغوش در

!! 

 

 نیا ییگو. بماند تیابد تا  آغوش همان ودر شود متوقف زمان خواست یم دلش لحظه آن در 

 . بود او ی خسته وتن جسم یبرا جهان استوار ستون تنها آغوش

 

 و تو زا یدور سال سه نیا در که یبفهم دیبا هم تو!!! بهار ستین یکاف دمیفهم رو قتیحق من نکهیا_

 !!دمینکش عذاب کم منم  پدر

 

 بست بهار  نفس بر را راه ایبرد ی خورده شکست نگاه و مرتعش یصدا
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 یطوفان ایدر مثل لحظه آن در هم او وجود.  دوخت ایدر افق به را نگاهش گذرا یا لحظه ایبرد   

 . بود وخروشان

 

 شده خالصه او یها وچشم  او در شیزندگ تمام که یدختر به ومجدادا گرفته ایدر از نگاه زود یلیخ

  دوخت بود

 

 ... چرا.. خورد را وجودم تمام خوره مثل  سوال کی تمام  سال سه_

 بود رفته فرو قلبم تو که بود خنجر کی مثل چرا نیا

 

 رهیت آسمان به وهردو کرد قطع دورا آن نگاه اتصال کوتاه یا لحظه یبرا وبرق رعد بلند یصدا 

 دوختند چشم

 

  دوخت  ایبرد یها لب به و  کرده جدا آسمان از را بهار ،نگاه او  ولرزان بم یصدا

 

 ینم بهش هرگز کاش کردم ارزو  دمیرس یوقت..  و... و  دمیرس جوابش به رید یلیخ که ییچرا_

 . دمیرس

 

 آورد درد به را بهار قلب نگاهش در اشک ی شده جمع ی وحلقه  بست را شیگلو ه را یبغض

 . شد دهیکش گردنش ی شده برجسته یها رگ در اش اشاره انگشت وناخواسته

  

 تیواقع ان دنیفهم از بعد ایبرد همچون یمتعصب مرد دانست یم خوب.  نشاند لب یرو تلخ یلبخند

  است شده یعذاب چه متحمل تلخ
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 . بود دهنده وتکان تلخ بهار یبرا اش شده منقبض فک و او وگردن یشانیپ متورم یها رگ وچقدر

 .  کرد ینم رییتغ  تیواقع

 کیزدن نسبت که یکس بود شده تصاحب یگرید شخص توسط او که کرد ینم فراموش هرگز ایبرد

 . داشت خودش با یشاوندیخو

 

 . شد یدیشد ی جهیدچارسرگ و  رفت لیتحل کهوی بود مانده شیبرا که ییروین تمام 

 .زد صدا اورا اسم کرد یم برخورد هم با شدت با که ییها دندان یورا از و یسخت به

  ندهد نشان را ضعفش تا باشد محکم شیصدا لحن کرد یسع

 

 !!نداره یزیچ ومحنت رنج  یآور ادی جز گذشته مورد در بحث ایبرد_

 به میبتون دو هر تا یکن فراموش هم تو بهتره کنم فراموش کنم یم یسع رو میزندگ از بخش اون من

 .میبد ادامه مونیزندگ

 ونهونجواگ  یسخت به فشرد یم یا پنجه مانند را شیگلو که یبغض با سپس کرد سکوت یا لحظه

  داد ادامه

 

  و شده بسته شهیهم یبرا ایوبرد بهار عشق   ی پرونده_

 نشست لبانش یرو بالفاصله ایبرد دست

   سیه_

 

 شد بهار اریاخت یب سکوت باعث اش نشسته طوفان به یآن در نگاه و اخم پر یصدا
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 کمر و اندچسب او  سرد یشانیپ به را شیشانیپ ایبرد. زد دودو ایبرد نگاه در اش واشفته شانیپر نگاه

  ودنب به را یا هیثان توانست ینم یحت.  فشرد خود به قبل از تر محکم را  فشیظر وجسم کیبار

 !!! کند فکر بهار بدون

 

 !!  شو ساکت!!!  دختر شو ساکت_

 

  م زنده من که یوقت تا نه نزن حرف ییجدا از  هرگز ، هرگز گهید

  دمینم بهت  رو اجازه نیا  وقت چیه چون

 

 خوب حس یه به دارم نیاز من

 آرامش یه به

 شخص یه به

 ...تو به

  زد لب و فشرد او یشانیپ به را شیشانیپ

 !!! بهار یمن حبس به محکوم ابد تا  پس نیا از تو

 

 

 . افتاد تالطم به  بود عاشقانه یشعر مانند که جمالت نیا دنیباشن بهار قلب

 

  اورا به تعلق حس و  بشنود ایبرد  دهان از را جمالت  نیهم تا بود  گفته هارا حرف ان تمام ییگو

 !!!!کند احساس
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 تنداش سازش سر کارش محافظه عقل با که یا وسوسه. افتاد جانش به دوباره او خواستن ی وسوسه

. 

 . بود گرفته در وعقلش قلب نیب یا وناعادالنه سخت جنگ

 

 از شیب  ی اجازه ومنطقش عقل به و بود جنگ و یگو نیا ی برنده که بود وقلبش احساس بار نیا اما

 .داد ینم جوالن  نیا

 را وجودش کل او نفس حرارت. دیشن یم گوش به کینزد ییجا در را ایبرد ی عاشقانه یها  زمزمه

 .  دیکش یم آتش به

 

 نیا وحاال بود کرده  مجسم شیاهایرو در دفعات به را  ایبرد با اش عاشقانه دارید دیتجد ی لحظه

 . بود گرفته صورت تیواقع در  تصورش حد از باالتر یلیخ یلیخ حرارت با  ، مقدس لحظات

 

 زد گره بهار تبدار نگاه در را ونگاهش اونشاند سیخ یموها یرو بر مهر وپر نرم یا بوسه ایبرد

  کرد زمزمه  تیوباقاطع

 

 میکن توافق ای. شم تو یایبرد من ای  ، یش من بهار ای..  یندار شتریب  نهیگز سه تو بگم بهت دیبا  بهار_

 !!! میبش هم یبرا که

 

 رودب منطقش جنگ به یشتریب قدرت با تا کرد یم تر مصمم را بهار  مبارز قلب   ایبرد خودخواه لحن

 . کند اش خواسته مغلوب را واو
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 وارد یا تازه یزندگ مثل یشاد کرد یم احساس شد یم تر کینزد یروزیپ به قلبش که هرقدم با

  وقلبش احساس یروزیپ با تیرنها ود شود یم جانش

 

 .  انداخت چنگ ایبرد سیخ راهنیپ به پشت از اش زده خی دست

 

 . ختیآو خود به محکم  را واو دیچیپ دورش  به یچکیپ مانند بالفاصله ایبرد یبازو

 

 تار شیایبرد ریتصو یرو را نگاهش که  یسمج اشک قطره تا زد یپلک خواستن حس از  زیلبر بهار

 . بغلتد نییپا به بود کرده

 وراا که ییبازوها گرید یحت که  کرد رسوخ جانش در چنان سرما  دیاوزیدر سمت از که  یسرد باد با 

 شود دنشیلرز از مانع توانست ینم هم بود برگرفته در

 لب یسخت به کرد یم برخورد باهم شیها دندان کهیحال در و کرد جمع او آغوش در شتریب را خود

 زد

 

 ردب یم نیب از رو میزندگ یها یکیتار ی همه که بود تو عشق نور ،تنها سال سه نیا طول تمام در _

 ... وحاال بجوشه من در یزندگ لیم شدیم وباعث

 

 نییپا ملتهبش و پردرد یگلو از یسخت به را دهانش آب و کرد یا عطسه. کرد سکوت یا لحظه

  زد لب ایبرد سیخ نگاه در رهیوخ  فرستاد

 

  بسازم خودم یبرا رو یا تازه یایدن تو ودرکنار تو با خواد یم دلم ایبرد_

 !؟ یشیم کیشر بامن رو آرزوهام یایدن
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 رد یخوشحال و شعف برق و دیلغز شیها گونه از  جمله نیا دنیباشن ایبرد نگاه در زده حلقه اشک

 دیدرخش نگاهش

 

 اورا کهیودرحال برگرفت رادر کمرش یگریود بهار ی زانوها ریز شیبازوها از یکی  بالفاصله  شد خم

  فشرد یم خود به محکم خود آغوش در

 

  نشاند خاص لب آن به کینزد ییدرجا  قیعم اما کوتاه یا بوسه و کرد خم بهار سمت به را صورتش

  کرد زمزمه حال ودرهمان

 . بود خواهم تو ودرکنار  تو با اش هیهرثان و ارزوهات تک به تک در _

 

 داد قرار ایبرد ی دهیورز یها نهیس یرو را سرش. کرد رها آرامش با را اش شده حبس نفس بهار

 . ببرد فرو خود کام در اورا خواب تا داد اجازه و بست را  اش شده نیسنگ چشمان آرامش وبا

 

 

 

 

..... 

  بعد ماه شش

 ریز مادرانه یبغض وبا چرخاند وداماد عروس سر یباال را اسپند یا سابقه یب جانیه با یطلوع خانم

  خواند دعا ودامادش دختر یخوشبخت یبرا مدام لب
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 هب را آن یمیقد یباور بر وبنا کرد آغشته گوسفند خون به را خود وانگشت شد خم یبهرام یآقا

  دیمال بهار یشانیپ

 

 کرد رها آغوشش در را خود محابا یوب کرد زیعز مرد آن نثار پرمحبت یلبخند بهار

 

 لب بغض با و انداخت درآغوشش را خود محابا یب و کرد زیعز مرد آن نثار پرمحبت یلبخند بهار

 :زد

 ! پدر _

 :داد قرار اش بوسه آماج خون، ی لکه از تر طرف آن یکم را او یشانیپ و شد خم یبهرام یآقا

 دخترکم؟ جانم گلم؟ عروس جانم _

 : گفت احساسش باتمام و نشاند لب یرو قیعم یلبخند بهار

 !پدر دارم دوستتون _

 یانشیپ مجددا  و شد خم محترم مرد. نشست یبهرام یآقا چشمان در یاشک نم جمله، نیا دنیشن با  

 :گفت شوخ یلحن با سپس. دیبوس  قیعم را بهار

 !هوم؟ دخترم یبنداز هم جون به رو پسر و پدر که یخوا ینم_

 ! باشم گفته ها حسوده و حساس یادیز تو به نسبت من پسر نیا

 لبانش یرو شرم پراز و حیمل یلبخند جوان دختر. لرزاند را بهار قلب ا،یبرد ی مردانه ی خنده یصدا

 .نشست

 !؟ یبد قرض من به  لحظه چند رو  عروست یخوا ینم  زیعز دوست_

 . کشاند خود سمت به را ها نگاه همه یطلوع یآقا یصدا

 : گفت لبخند با و کرد جدا خود آغوش از را بهار یبهرام یآقا
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 ! ها نداره بیرق کم ایبرد پسرم_

 !تو مال عروسم رمردیپ ایب

 

 به شپدر باز آغوش سمت به بال سبک یا پرنده مانند تا بود جمله نیهم دنیشن منتظر ییگو بهار

 .کند رها پدرش امن آغوش  چهارچوب در را خود و دیدرآ پرواز

 

 او یها اصرار و پدرش ونیمد را داشت، دوستش عاشقانه  که یمرد و االنش یخوشبخت شک یب 

 .بود ازدواج نیا یبرا

 : گفت بغض با و داد قرار او یموها یرو را لبانش. فشرد  آغوش در محکم را دخترش یطلوع یاقا

 !باستیز یخاموش سال سه از بعد نگاهت برق مجدد دنید چقدر.. دخترم بهار_

 

 

 ! دخترم بدرخشه هات چشم و لبها در شهیهم ،یزندگ برق نیا و لبخند نیا کنم یم آرزو _

 یراب توانست یم پدر کی که بود ییدعا نیباتریز نیا. دیرس ها ان گوش به سمت هر از نیآم یصدا

 .کند خود دختر

 

  شده یجار یلیس مانند چشمانش از محابا یب واشک بود کرده  غلبه او بر احساساتش کهیحال در بهار

 تشمحب  تمام تا دیبگو یزیچ خواست یم دلش. زد پدرش دستان بر مهر پر یا بوسه و شد خم بود،

 . بنشاند یبهرام یآقا  نیهمچن و  مادرش و پدر دل در جا کی را

 

  یگرید عشق گل و کرد نثارش یلبخند ایبرد. زد گره ایبرد عاشق نگاه در را خود نگاه کوتاه یا لحظه

 :  کرد زمزمه  احساسش تمام با و دوخت پدرش به را خود نگاه.  زد شکوفه بهار  قلب در
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 .بود خواهم ایدن زن نیتر خوشبخت شما، ریخ یدعاها ی هیسا ریز ایبرد کنار در من شک یب بابا _

 :گفت نینمک یا خنده با و گذاشت پسرش ی شانه یرو بر یدست محبت، با زیعز

  

 ن؟یاریم در شیزندگ شب نیتر قشنگ تو رو خوشگلمون عروس نیا اشک چرا پسرم آخه _

 

 .دیگرائ یسرخ به و شد برافروخته  جمله، نیا دنیشن با بالفاصله بهار یها گونه

 :داد ادامه و انداخت ایبرد به یپرمحبت نگاه  بزرگ مادر

 رشونیخ یدعا و بذار پسرمون دست تو رو دخترم دست  زود ن،ینکرد تر شیر دومادمونو دل تا_ 

 !بگو رو

 .گفت ی"چشم" یطلوع یآقا و شد بلند سو هر از خنده یصدا

 یسع که یلرزان یباصدا و گذاشت ایبرد دست در را آن بار نیدوم یبرا و گرفت را دخترش دست

 : گفت دیآ نظر در محکم داشت

 . ذارم یم دستهات تو رو دخترم دست بار نیدوم یبرا پسرم ایبرد_

 . نیدار نگه  محکم رو هم دست شهیهم یبرا و بار نیا دوارمیام

 :گفت و زد مطمئن یلبخند ایبرد

 !پدر چشم_

 با و ردک استفاده ایبرد غفلت از. شد کینزد بهار به  بغل، به بچه شهره  شد، تمام که دعا ریخ مراسم  

 : خواند  طنتیش

 ... امشب است مراد شب ستیشب چه امشب_
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 امشب است مراد شب ست،یشب چه امشب

 امشب است چراغ و شمع از پر خونه نیا

 

 بادا مبارک شاالیا......  بادا مبارک بادابادا

 بادا مبارک شاالیا......  بادا مبارک بادابادا

 

 نبات و نقل پاشن یم......  اطیح اون و اطیح نیا

 بادا مبـــــــارک اری یا......  دوماد و عروس سر بر

 

 بادا مبارک شاالیا

 بادا مبارک شاالیا......  بادا مبارک بادابادا

 

 بله قشنگه عروس......  بــــــله تنگه کوچه

 بله بند یمــــــــــروار......  نینزن زلفاش به دست

 

 ..... بادا مبارک بادابادا

  زد لب باشرم و  دوخت شهره به را خود نگاه وملتمسانه دیگز یلب بهار

 

 !! وبابا یبهرام یاقا از زشته دختر سیه_

 . اوچسباند به را خود  شهره
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 ینم کنار لبانش یرو از هم یا لحظه ولو خنده و بود خوشحال  دوستش نیبهتر یبرا یادیز امشب

  رفت

 

  گفت کنان نجوا  او خود از دیتقل به و زد بهار به   یچشمک

 !! زشته ویچ یچ بروبابا _

 

   زد لب  یا سابقه یب جانیه با و کرد یا اشاره ایبرد به سپس 

 !! دوماد نیا با   هیشب چه امشب هم واقعا المصب_

 

   وگفت کرد ینینمک ی خنده سپس

 !!! دوماد نیا بشه کوفتت دختر یبود شانس خوش ما نیب شهیهم تو

 

 کرد سرکوب گلو در  را اش خنده بهار

  گفت و رفت شهره به یا غره چشم 

 ساین بد یکن شرم کمی بغلته بچه_

 

 خنده اب و انداخت بهار به یا دارانهیخر نگاه  ، او ی غره چشم به توجه یوب گفت بهش ییبروبابا شهره

  گفت

 !!   ماااینداد دوماد شازده نیا به یبد جنس ماهم اوووف _ 

 

  میریگ یم یاخالق ی جهینت پس
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 !! دیبش هم کوفت

 به را همه توجه یمیقد دوست هردو ی خنده یصدا بعد یوکم رفت سهیر خنده از وخود گفت خود

 . کرد شانیها لب مهمان یولبخند کرد جلب خود

 

 معج را خود عروس لباس یسخت به و نماند ایبرد منتظر بهار شد، نگیپارک وارد نیماش که یهنگام

 .شد ادهیپ نیماش از و کرد

 . گرفت مشام به را بو شب یها گل زیانگ دل عطر و دیکش یقیعم نفس جوان دختر 

 . دینورد در را اطیح مشتاقش نگاه 

 لبش یرو یلبخند  بود، شده یچراغان ییبایز به که درخت از پر و کوچک اطیح یبایز ی منظره

 .نشاند

 .بود شیآرزوها ی خانه  همان نیا

 .بود کرده تصور آن در ایبرد همراه  را خودش بارها و بارها که یا خانه

 راتبم به یا زهیجه هم اش خانواده یحت. شد خوشحال اریبس نبرد، یقبل ی خانه به را او ایبرد نکهیا از  

 از یاثاث چیه نشود، یتداع شیبرا میقد خاطرات که نیا یبرا. بودند داده او به قبل از  تر باشکوه

 اههمر  عالقه و عشق با خود  ،یقبل  ی خانه برخالف بار نیا. نشد دشیجد ی  خانه  وارد یقبل ی خانه

 .دیچ را  هیزیجه آن شهره و مادرش

 اطراتخ بر یانیپا ی نقطه و کند عمل روانشناسش ی گفته به کرد یسع. داد تکان افکارش به یسر

 بار نیلاو دیبا او و بود گذشته  کابوسش، از پر  و تلخ یزندگ از برهه آن. بگذارد گذشته بد و خوب

 . رفتیپذ یم را ایبرد ی خانه به رفتنش

 .نشست شیزانوها ریز یدست ناگهان نیح نیهم در

 .  رفت فرو ایبرد آغوش در بالفاصله و دیکش ی"نیه" بهار

 اهنگ در رهید،خیتپ یم یتند به قلبش کهیدرحال. نمود حلقه   او گردن  دور یلوند با  را دستانش

 :کرد زمزمه او شبرنگ
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 ! منو یترسوند_

 سمت به کهیدرحال. فشرد خود ی نهیس به را او و دیپاش بهار یرو بر را پرمهرش لبخند مردجوان

 :زد لب داشت، یبرم قدم ساختمان

 

 

 !ترس؟_

 یب شد،یم تر کینزد خواب اتاق به  ایبرد آغوش در که یقدم هر با. داد بهار  لیتحو یچشمک سپس

 : زد لب طنتیش با  او  ملتهب نگاه در رهیخ جوان مرد. گرفت یم یفزون شیقرار

 !! ایبترس  کوچولوشه بره ی گرسنه  چهارساله که رهیش آقا نیا از امشب تو ستین قرار هوم_ 

  .انداخت خنده به را ایبرد ش،یها گونه ریز خون هجوم. شد داغ و گرفت گر  بهار، تن کل کبارهی به

 .دیگز لب شرم با و دیشن را اش مردانه و بلند ی خنده یصدا

 وا ی نهیس در را سرش د،ید را او نگاه  طنتیش  یوقت. کرد نثارش لب ریز یی"پررو ریش" سپس

 . فشرد و کرد یمخف

  آغوش  در را او لذت با سپس. کرد درگلو یا خنده نگاهش، شرم و گلگون یها گونه دنید با  ایبرد

 :داد ادامه یبدجنس با و فشرد

 .. کوچولو بره بعد کمی واسه دار نگه رو خجالتت و شرم تمام_

 : گفت آرام و دیکش  شرم از ینیه  بهار

 !ایبرد_

 !ایبرد دل جون_
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 نام چه یابر کرد فراموش.  شد ختهیبرانگ احساساتش کل کلمه، نیا دنیشن با  قبل، دفعات مانند بهار

 قیعم را آن و نشست ایبرد ی چانه ریز لبانش ناخواسته  که شد تاب یب  چنان. است زده صدا را او

 .دیبوس

 داشت آغوش در کهیدختر نیا. گرفت آتش او یها لب داغ حرارت  از  ایبرد وجود کل یا لحظه یبرا

 .   بکشاند جنون مرز تا را او توانست یم  یا ساده حرکت هر با

 لب تطنیش با و نشاند   او داغ یشانیپ  یرو یا بوسه داشت، او به نسبت که یعشق تمام با و شد خم

 :  زد

 !دختر نکن ترم گرسنه! نکن طنتیش _

 

 تخت یرو را شیبایز عروس  و رفت تختخواب سمت به میمستق و کرد باز را خواب  اتاق در سپس

 . نشست کنارش در خود و داد قرار  رنگارنگ، یها گل با شده نیآذ

 .ختیر فرو جانیه از نهیس در قلبش و انداخت  پرگل تخت به ینگاه یچشم ریز بهار

 را قلبش نیهم و بود خواهد ایبرد و او از یادیز یها عاشقانه شاهد پس نیا از تخت نیا دانست یم

 . شد شیها درگونه  شتریب یسرخ باعث و انداخت تالطم به

 

 گاهون شد ایبرد دست ریاس اش چانه بالفاصله اما انداخت نییپا را سرش و دیگز لب شیپروا یب از 

 .دیگرد قفل ایبرد نگاه در پرشرمش

 

 

 

 : گفت نجواکنان. درآمد شمارش به نفسش 

 ! ایبرد_
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 ودخ مانند و کرد لمس گونه، نوازش را صورتش فیلط پوست.  نشست بهار ی گونه یرو ایبرد دست

 : زد لب ونجواگونه آرام او

 زدلم؟یعز جونم_

 زمزمه لب ریز را او نام مجددا و گذاشت او دست یرو را لبانش و کرد خم را سرش طاقت یب بهار

 :کرد

 .ایبرد_

 آغوش در را خود مادر، آغوش در یطفل مانند بهار. دیکش خود آغوش در را او طاقت یب مردجوان،

 :کرد زمزمه بود، شده دوخته اتاق کنج یها شمع یرو اشکش از پر نگاه کهیدرحال و کرد جمع او

 یخوشبخت همه نیا حجم تو، آغوش حرارت اتاق، نیا. ادیم ایرو کی هیشب نظر به  امشب زیچ همه_

 نهیس در قلبم نه؛یب یم هام چشم. ستین باور قابل برام عذاب و  یسخت همه اون تحمل از بعد

 .زنه یم سرباز کردنش باور از ذهنم  هنوز اما  کنه یم یکوبیپا

 !ایبرد _

 یرو و ییرها بهار مخمور چشمان بند از را خود که یسمج اشک قطره یرو  یا بوسه محبت با ایبرد

 :کرد زمزمه و زد بود، دهیغلت اش گونه

 ا؟یبرد جون_

 :دهد فرو را بغضش کرد یسع. فرستاد هیر به را ها گل زیانگ دل عطر و دیکش قیعم ینفس بهار

 یحت ای و  کنم فکر نم،یبب تو بدون تونستم ینم گذشت، تو یب که ها سال اون و مدت اون تموم در_

 .بکشم نفس راحت

 !! بشن تکرار بودن، تو یب بد ی روزها اون هم باز که ترسم یم... من.. من

 : کرد زمزمه و دیکش او ی برجسته نییپا لب یرو را  خود ششت انگشت ایبرد

 !نترس یچیه از کنارتم در من که یوقت تا _

 : زد لب او نگاه در رهیخ و زد او انگشت بر یگرید ی بوسه بهار
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 .بود یخواه من کنار در شهیهم وتو_

 :زد مهیخ او یرو و خواباند تخت یرو بر را او ایبرد

 !شهیهم تا حاال از_

 .نشاند آن یرو قیعم یا بوسه و نشست بهار یشانیپ یرو لبانش سپس

 . شد بسته و دیلرز بهار پلک

 .نشاند آن یرو یا بوسه و  گرفت قرار اش بسته یها پلک یرو او یشانیپ از لبانش سپس 

 یها لب آن کردن لمس یبرا را ایبرد کردنش مرطوب با و دیکش لب یرو را زبانش دستپاچه بهار

  هک یا بوسه. دیفرارس  دنیبوس و کردن لمس  نیریش ی لحظه آن، از بعد. نمود قرارتر یب  خاص

 جام آن از  حسرت ها سال از پس فراوان، عطش با. بود گرفته ازش را قرارش و آرام ها مدت

 .دینوش نیریش

 

  هناخواست بهار. نشست بهار عروس لباس پشت در پروا یب ایبرد دست ، صانهیحر یا بوسه از پس

 .شد منقبض بدنش و دیلرز

 رییتغ ی متوجه و آمد خود به فشرد، یم محکم را دستش که یدست یسرد با لذت، در غرق ایبرد

 . شد بهار در حالت

 شش طول در. گرفت آغوش در را او سر بالفاصله و آمد باال او ی دهیپر رنگ صورت تا نگاهش 

 شد،یم برگزار او یبرا و ییتنها به که یجلسات در ازقبل مشاور خانم رفتند، یم مشاوره به که یماه

 .بود داده او به را الزم یراهکارها و کرده ینیب شیپ بهار از را یواکنش نیهمچ

 :کرد زمزمه گوشش کنار در و گذاشت او یشانیپ بر یا بوسه ایبرد

 ! خوشگلم نترس! نترس آروم شششششیه _

 ا ی شده محبوس سوانیگ بر دست
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 و نانیاطم کرد یسع نش،یشمیابر اوتار نوازش نیدرح. کرد رها پسیکل دیق از را آن و انداخت  و

 دور محبوبش ذهن از تلخ، خاطرات و لحظات آن یتمام تا بازگرداند نشیزتریعز به را آرامش

 :شود

 !مدیم قول بهت کنم یم صبر من یباش نداشته رو رابطه یآمادگ تو که یزمان تا بهار باش آروم_

 .کرد تر پررنگ را بهار یگلو بغض لحنش صداقت

 یم را  ایبرد به کامل تعلق و "رابطه" نیا دلش داشت،   رابطه  از که ییایفوب و ترس رغم یعل

 .خواست

 .است طاقت یب او مثل  هم شیایبرد دانست یم. بود شده خسته صبر از گرید 

 .میبخواب بعد و یریبگ گرم آب دوش هی بهتره یا خسته یحساب _

 . گذاشت یکنار به را خود شرم و ترس سپس. نشست ایبرد یها لب یرو اش اشاره انگشت

 : زد لب ایبرد خمار نگاه در رهیخ و کرد جدا ایبرد آغوش از را خود سر 

 .س گرسنه بیعج ریش نیا یگفت تو_

 : گفت محبت با و نشاند لب بر عشقش وسعت به یلبخند ایبرد

 کوچولو بره نیا بعدش تا  کنه یم تحمل رو یگرسنگ برسه زمانش که وقت هر تا ریش نیا نکن شک _

 !بده قورت درسته رو

 اب او لب با مماس و. برد ایبرد سر کینزد را سرش و دیگز یبرافروختگ با را لبش ی گوشه بهار

 : کرد زمزمه حرارت

 .بشه شکار رشیش توسط امشب داره دوست اون! خواد ینم رو نیا بره  اما_

 :زد لب او یتمنا از پر نگاه در رهیخ ایبرد

 ...  اما_

 ...  نداد او به را اش جمله شدن کامل اجازه و شد ایبرد یها لب مهر بار نیا که بود بهار لبان و
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 بعد سال پنج

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

  

 .شد سالن وارد ایبرد یبازو به بازو  سرخ، گل باغ چون یا چهره با بهار

 بلوغ سن به تازه یپسران مانند و برداشتند بحث از دست ها آن دنید با پدرش و یبهرام یآقا

 :شدند بلند خود یجا از جانیه با ده،یرس

  انا؟یک ای انیک_

 . دیگز یلب ی گوشه بهار

 : فتگ مطمئن یلحن با انداخته غبغب به یباد و زد اش یمیقد دوست ی شانه بر یدست  یطلوع یآقا

 !!نکن شک  برادر انهیک_

  و دیکش محاسن بر یدست یبهرام یاقا

 : زد یلبخند

 !گلم؟ عروس نه مگه اناستیک مطمئنم من _

 . انداخت ایبرد به آشفته ینگاه بهار

  شد سالن وارد اسپند با یطلوع خانم 

 یصدا با و چرخاند دامادش و دختر سر دور را آن ، دوست دو آن یروزها نیا بحث به تیاهم یب و

 : گفت یبلند

  رو بد چشم کنه دور خدا_

 دونه دونه اسپند

 دونه سه و سی اسپند

 دور به بال دور به قضا
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 نور صاحب نیا حقٌ به

 هوا ن،مرغیزم مرغ

 زادیآدم ،یپر و جنٌ

 بیگونه و خویش و قوم 

  حسود چشم بترکه

 زا دوشنبه زا یکشنبه زا شنبه

 زا زاچهارشنبه شنبه سه

 زا جمعه زا پنجشنبه

 طرفی این همسایه

 یطرف اون همسایه

  ندید که هر دید که که هر

  دینخور چشم

 

 !نیآم یاله ، نیآم یاله

 قدم ها آن سمت به بود شده تمام طاقتش گرید که یبهرام یآقا. کردند تشکر لبخند با ایبرد و بهار

 یا بوسه محبت با سپس گذاشت عروسش دست وکف آورد در یا سکه خود بیج از ابتدا برداشت

 . گذاشت او یشانیپ یرو

  کرد تشکر مهربان و نینازن مرد آن از لب ریز و کرد بغض یخوشحال شدت از بهار

 :گفت سپاسگزارانه یبالحن یبهرام یآقا 

 !عروس یرسوند آرزوهام تک تک به رو من که بده بهت باعزت عمر خدا_

 ..  دخترکم ممنونتم یکرد نوه صاحب رو من که نیهم انا،یک ای انیک 
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 . کرد تشکر لب ریز  ومجددا نشاند لب یرو یپرشرم لبخند  بهار

 : دیپرس یخوشحال با  بود داده دست از طاقت گرید که یطلوع خانم

 !انا؟یک ای  انیک بچه یکرد عمرم نصفه  دختر _

 .تخواس کمک ایبرد از ملتمسانه ینگاه با و شد سرخ دستپاچه پدر دو هر میمستق نگاه ریز بهار

 را نگاهش سپس. فشرد  میمال را او کمر و زد همسرش ی شده گلگون ی چهره بر یلبخند ایبرد

 .دوخت ومادربزرگ  ها پدربزرگ ومنتظر زده جانیه نگاه در یا لحظه

 :زد  ها آن جانیوه شور به یلبخند

 ! انایک هم انیک هم_

 . تشکس را اتاق سکوت "شکرت ایخدا" بلند یصداها بعد هیثان چند از کمتر و شد سکوت یا لحظه

 غرق را دخترش یطلوع خانم. گفتند کیتبر هم به و رفتند فرو هم آغوش در ،یمیقد دوست دو

  شکر بود کرده دخترش حال شامل که لطف همه نیا یبرا را خدا  بار نیچندم یبرا و کرد بوسه

 .گفت

 

             

 

رم.....            می  رم گه ب  و گ ی  ه ت  دن  ب   در راه رسی 

رم.....                                         می  رم گه ب  اد مسی  ت  و اف  ه ت   اصلا ب 
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 *رمیمس افتاد تو به رمان انیپا*

 97 سال ماه مرداد هفدهم

💐💐💐💐💐💐💐 

 

 

 


