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ظرفهای تزئین شده ی خرما و حلوا كه همگی باروبانهای مشكی و گلهای شب بو و مریم و نرگس تزئین بسیار 

زیبایی شده بودند در جای جای سالن پذیرایی روز میزها چیده شده بودند...عكس زیبایی از بهنام كه روی یك میز 

اه رنگ و روشن كه در شمعدانهای كریستال نیم دایره ای شكل در كنج سالن خودنمایی میكرد با ان شمعهای سی

 خودنمایی میكردند خبر از غم سنگین النه كرده در دل خانواده و فامیل را داشت.

 

مهین خانم با رنگی پریده و لبانی خشك در حالیكه سر تا پا سیاه پوشیده بود به روی یكی از مبلها نشسته بود و 

 ا پسرش دیگر رمقی در جان و روحش باقی نمانده.مشخص بود كه از مرگ نابهنگام تنه "كامال

 

مهستی و هستی نیز حالی بهتر از مهین خانم نداشتند و در كنار یكدیگر نشسته بودند و اطراف آنها را دوستان 

 دانشگاهیشان احاطه كرده بودند.

 

كم نباشد و همه چیز  كوروش و آرش دائم در رفت و امد بودند و پیوسته مراقبت میكردند تا چیزی در مراسم

 فراخور حال عزیز از دست رفته شان بوده و تمام تداركات را زیر نظر داشتند.

 

آرش با تمام گرفتاریهایش دائم به اتاق خواب بهنام نیز در رفت و امد بود چرا كه از روز فوت بهنام تا امروز كه دو 

دند این پنجمین بار بود كه آناهیتا به علت افت فشار و روز گذشته و تازه ساعتی بود از مراسم خاكسپاری برگشته بو

 شرایط بد روحی و عصبی به زیر سرم رفته بود.

 

ماندانا در حالیكه زیر بغل مامان بزرگ را گرفته بود كمك كرد تا او را به سالن پذیرایی بیاورد و با ورود مامان 

ریع از جایش برخاست تا مامان بزرگ در كنار مهین بزرگ یكی از زن عموها كه در كنار مهین خانم نشسته بود س

 خانم بنشیند.

 

مهین خانم با دیدن مامان بزرگ بار دیگر اشك و ناله اش به هوا برخاست:ای وای...مامان...قربون اون قلب مریضت 

م نیست كه بشم كه بهنام همیشه مراقبت بود...مامان چرا دوباره اومدی اینجا؟..شما قلبت ناراحته...دیگه بهنا

 دلواپست باشه...مانی جان چرا مامان بزرگ رو اوردی اینجا؟...

 

مامان بزرگ در حالیكه آهسته آهسته قدم برمیداشت دائم میگفت:بمیرم برات مهینم...مهین جان اینجوری بیقراری 

 د به خدا...نكن مادر...نكن مادرجان مریض میشی عزیزم...الهی قربون اون بهنام بشم من...گل نازنینم بو

 

مهستی و هستی از جایشان بلند شدند و برای ساكت كردن مهین خانم كه دیگر رمقی در جان نداشت شروع كردند 

به دلداری او و در میان دلداریهایشان دائم نیز تكرار میكردند:مامان بسه...مامان تو رو خدا...مامان آنیتا االن دوباره 

 شما آورم باشی اونم آرومه... شروع میكنه به جیغ زدنها...مامان

 

 مهین خانم دوباره شروع كرد:ای وای بمیرم برای آنیتا...بمیرم برای دل تنها شده ی آنیتا...
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و سپس رو كرد به مامان بزرگ و ادامه داد:ای وای مامان...روزی كه داداش منوچهر و ناهید توی تصادف مردن 

ون روز نمیفهمیدم مرگ فرزند چقدر سخته...یادته هی میگفتم مامان گریه نفهمیدم چه دردی توی دلت لونه كرده...ا

نكن مامان گریه نكن...یادته بهم میگفتی مهین جیگرم سوخت مهین قلبم آتیش گرفت...حاال من جیگرم 

سوخته...قلبم اتیش گرفته...حاال میفهمم اون روز چی كشیدی...ای وای مامان بگو چطووری اینهمه سال تحمل 

 ی...بگو...به منم یاد بده مرگ بچه ام رو تحمل كنم...كرد

 

مامان بزرگ وقتی به كمك ماندانا روی مبل در كنار مهین خانم نشست دست دخترش را گرفت و شروع به دلداری 

او كرد ولی همه میدانستند كه مامان بزرگ بعد از فوت پسر و عروسش حاال با مرگ نوه غم جانسوز تر دیگری  به 

 ریشه دوانده...اما بزرگوارانه سعی در ارام كردن دخترش داشت. جانش

 

آناهیتا كه در اتاق خواب بهنام او را خوابانده بودند و زیر سرم بود با دارویی كه شاهرخ و امیر برای چندمین بار به 

 انده بود.از هیاهوی ایجاد شده بی خبر م"رگش تزریق كرده بودند او را وادار به خواب نموده و تقریبا

 

آرش وقتی وارد اتاق شد امیر در حال گرفتن مجدد فشار خون از آناهیتا بود وشاهرخ نیز دارویی دیگر به سرم 

 چیزی جز آرام بخش نمی توانست باشد."آناهیتا وارد میكرد كه مسلما

 

خاكسپاری بهنام از  آرش جلو رفت و به صورت زیبای خواهرش كه حاال در اثر گریه ها و فریاد هایی كه هنگام

 اعماق وجودش كشیده بود حالتی از یاس مطلق را به نمایش گذارده بود خیره ماند.

 

آرش بعد از فوت منوچهر خان و ناهید خانم تمام زندگی اش را به پای خواهرها و برادرش گذاشته بود ولی در میان 

وجود حضور دائم مامان بزرگ بعد از فوت خواهر و برادرش آناهیتا را به گونه ای دیگر دوست داشت و با 

سال یعنی بعد از 4والدینشان در كنار خود...ولی آناهیتا دقیقه ای از آرش جدا نشده بود و حتی آناهیتا را به مدت

 سالگی اش هرشب در آغوش خود گرفته و میخوابیدند...01شش سالگی تا

 

رای خود خانمی گشته بود ولی آرش هنوز او را همان دختر بچه حاال كه سالها از ان روزها و شبها گذشته و آناهیتا ب

ساله میدید و به همان اندازه و روزهای پرتنش و عذاب آور از دست دادن والدینشان او را دوست داشت و از 6ی

 غصه دار میشد."رسیدن هر نوع آسیب و ناراحتی به وی شدیدا

 

ور آرش شد و رو كرد به او و گفت:آرش جان...نگران امیر وقتی فشار اناهیتا را گرفت تازه متوجه حض

نباش...فشارش به حالت عادی داره برمیگرده...داروهایی هم كه شاهرخ بهش تزریق كرده اروم نگهش میداره...فكر 

 میكنم چند ساعتی بخوابه...

 

كاش قبول میكرد آرش در حالیكه صورت خیس از اشكش را پاك میكرد گفت:خدا كنه...خدا كنه آروم بگیره...

 ببریمش خونه ی خودمون...اینجا سر و صدا زیاده...طفلك عمه مهین هم...
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امیر از روی صندلی بلند شد و دستگاه فشار را جمع كرد و در همان حال گفت:نه آرش جان...اینجا باشه 

ی واقعیتش رو بخوای كار بهتره...بگذار توی محیط باشه...درسته ما دائم سعی میكنیم كه با دارو بخوابونیمش ول

چندان درستی هم نمیكنیم...سر مزار موقع خاكسپاری...تو و كوروش نمیگذاشتین جیغ بكشه...نمیگذاشتین راحت 

گریه هاش رو بكنه...در حالیكه به نظر من...البته االن داشتم این رو به شاهرخ هم میگفتم كه كاش بگذارین هر قدر 

ه...فریاد بكشه...وقتی گریه میكنه و دلش میخواد فریاد بكشه سعی نكنید ساكتش دلش میخواد جیغ بكشه...گریه كن

كنید...وقتی به زور و التماس و تهدید از اینكه میبرینش خونه اگه گریه كنه ساكتش میكنید...وضعش همین میشه كه 

ون...بعد فشار عصبی كه االن داری میبنی...خوب هی میریزه توی خودش...بغض رو قورت میده جای اینكه بریزه بیر

 زیاد بشه اینجوری بیهوش میشه و باید به ضرب و زور دارو و سرم فشارش رو كنترل كنیم...

 

شاهرخ گفت:راست میگه آرش... هی بهش اصرار نكنید كه گریه نكنه یا جیغ نكشه...بگذارید خودش رو حتی با 

 بگذارید گریه كنه...نه اینكه جلوش رو بگیرید... فریاد هم شده تخلیه كنه...االن بهترین چیز براش اینه كه

 

آرش در حالیكه خیره به صورت آناهیتا نگاه میكرد گفت:آخه میترسم با اونهمه جیغ و گریه ایی كه این 

 میكنه...بالیی سرش بیاد...

 

بیرون  امیر به طرف آرش رفت و گفت:نه...بال موقعی سرش میاد كه بخواد به زور بغضش رو قورت بده و

نریزه...خودتم حال خوشی نداری...بهنام برای همه ی ما عزیز بود ولی خوب میدونم رابطه ی شما ها خیلی صمیمی 

 بوده و حق دارین غصه دار باشن اما...

 

كوروش درب اتاق خواب را باز كرد و گفت:آرش تو اینجایی؟!. داشتم دنبالت میگشتم...بیا بیرون بچه ها و كاسبهای 

 همه اومدن...عمو مرتضی سراغت رو میگیره...بیاین بیرون... پاساژ

 

آرش و امیر از اتاق خارج شدند و شاهرخ بار دیگر سرعت تزریق سرم را تنظیم كرد و نبض آناهیتا را كنترل كرد و 

 سپس او نیز از اتاق خارج شد.

 

  
 

2 

 

گرفته تا دوستان و كاركنان بیمارستان...همه و همه هر منزل مهین خانم لحظه ای خالی نمیشد از فامیل و آشنایان 

لحظه برای عرض تسلیت به منزل رفت و آمد داشتند.دوستان آناهیتا نیز كه این واقعه برایشان هم به دلیل آشنایی 

تماس  كه با بهنام داشتند هم به دلیل شرایط بد روحی كه برای آناهیتا ایجاد شده بود دائم سعی داشتند با حضور و یا

تلفنی تسلی خاطری برای خانواده و آناهیتا گردند...اما هیچ چیز نمی توانست روح آشفته و دل شكسته ی آناهیتا را 

 مرهمی گردد.

 

الهام همسر امیر از همه بیشتر سعی داشت دائم در كنار آناهیتا باشد و او را تنها نگذارد.هر چه به شب نزدیكتر 

راری های آناهیتا نیز بیشتر خواهد شد...البته از وقتی به زیر سرم رفته بود میشد همه میدانستند كه بی ق
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ساعتی را در خواب عمیق سر كرده بود ولی حاال كه اثر داروهای آرام بخش رو به اتمام بود و كم كم هوش و 3حدود

به نقطه ای خیره حواسش باز میگشت هنوز فریادی نكشیده و حتی سخنی نیز نگفته بود.روی تخت بهنام نشسته و 

بود و در سكوتی تلخ اشكهایش یكی پس از دیگری از چشمان زیبایش كه در دریایی از غم هر بیننده ای را در خود 

 غرق میكرد جاری میگشتند.

 

كوروش و آرش بنا به خواست آقا مرتضی در حال تهیه و تدارك شامی بودند كه از بیرون سفارش داده ولی هر 

 د میهمانها افزوده میشد و نمی توانستند آمار دقیق حاضرین را مشخص كنند!لحظه نیز بر تعدا

 

مهستی و هستی هر یك بارها به اتاق نزد آناهیتا رفته ولی خودآنها نیز در عزای برادر عزیز و از دست رفته شان 

 سوگوار بودند و كالمی برای تسلی آناهیتا در خود نمی یافتند.

 

 ا به روی تخت نشسته و شانه های او را می مالید.الهام در كنار آناهیت

 

درب اتاق باز شد و ماندانا به داخل آمد و پشت سرش امیر وارد شد.آناهیتا به محض دیدن امیر گریه اش بار دیگر 

شدت گرفت.امیر دوستی صمیمی و عمیقی با بهنام داشت البته نه تنها امیر كه شاهرخ نیز تنها دوستان صمیمی بهنام 

بودند و این دو تنها كسانی بودند كه هرگاه آناهیتا انها را میدید غم و غصه ی نهفته در دلش هزاران بار بیشتر شده و 

 شدت بیشتری می یافت چرا كه دیگر بهنام را در كنار انها نمیدید.

 

تش را به امیر در طرف دیگر آناهیتا روی تخت نشست و در حالیكه خودش نیز به آرامی اشك می ریخت دس

دورشانه ی آناهیتا انداخت و اناهیتا برای چندمین بار وقتی در آغوش برادرانه ی امیر قرار گرفت گویی بغض فرو 

خورده اش شكسته گشت و تلخ گریه كرد...دائم در میان گریه هایش این جمله را تكرار میكرد:امیر...امیر...من 

 بدون بهنام چیكار كنم؟...ای وای امیر...

 

هرخ نیز كه حاال به جمع آنها در اتاق پیوسته بود به دیوار تكیه داده و در حالیكه به اناهیتا خیره بود تمام صورتش شا

از اشك خیس گشته و به یاد دوستیهای صمیمی خود كه از دوران كودكی با بهنام داشت گریه ای تلخ و مردانه سر 

 داده بود.

 

ا را به منزل پدری آناهیتا یعنی مرحوم منوچهرخان فراخواندند چرا كه آرش ساعتی بعد برای صرف شام تمام مهمانه

 و كوروش به علت جمعیت زیاد مهمانها مجبور شدند بساط میزهای شام را در منزل خویش مهیا نمایند.

 

انست آناهیتا را آناهیتا را نمی توانستند راضی به ترك اتاق بهنام كنند اما باالخره تنها كسی كه با اشك و التماس تو

راضی به ترك آنجا نماید كسی نبود جز آرش و شاید آرش تنها كسی بود كه در آن میان آناهیتا طاقت دیدن اشك 

او را نداشت و همین نقطه ضعف او سبب شد با تمام میلی كه به ماندن در منزل مهین خانم و بودن در اتاق بهنام را 

 ش والتماسهایی كه او به آناهیتا كرد باالخره وی راضی به ترك آنجا شد.داشت لیكن با مشاهده ی چشمان گریان آر
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از فردای آن شب دنیای پر از تنهایی و اشك و غصه ایی برای آناهیتا آغاز گشت كه چندی بیش طول نكشید تا 

 كردنی نبود!همگان دریافتند فوت بهنام چه تاثیری در رفتار وی گذاشته است كه این تغییر برای خیلی ها باور 

 

دیگر از آن آناهیتای شلوغ و سركش اثری نمانده بود...دیگر حتی دیدن لبخندی بر لب او آرزویی گشته بود بر دل 

برادرانش...او كه همیشه بر سر هر چیز مخالف میلش ساعتها با دیگران بحث میكرد و تا حرف خویش را به كرسی 

الفتی نداشت و اصال نسبت به هیچ موردی اظهار عقیده و یا نظر هم نمی نشاند سكوت نمیكرد دیگر با هیچ چیز مخ

 نمیداد...گویا با مرگ بهنام دنیا نیز برای او در یك كالم...مرده بود!

 

دیگر در جمع دوستان شركتی نداشت و با اینكه هر روز دوستانش به بهانه های مختلف و گاه احوالپرسی با او تماس 

م جمالت او در پای تلفن بیش از چند جمله ای كوتاه نبوده و تمام مكالمات و ارتباطاتش به برقرار میكردند اما تما

 حداقل رسید!

 

آناهیتا با تمام سكوتی كه اختیار كرده بود ولی نسبت به بعضی مسائل حساسیتهای شدید از خود بروز میداد...وتمام 

تكیه نكنند و تا جایی كه امكان داشت او را به حال خود  افراد خانواده سعی میكردند زیاد روی نقاط فكری حساس او

 گذاشتند ولی دائم مراقب وضع روحی وی نیز بودند.

 

روزهای پایانی سال بود و مامان بزرگ جهت سال نو وسایل سفره هفت سین را آماده میكرد و در دل بر غصه ی از 

لی پرغصه یك یك وسایل هفت سین را به روی دست دادن نوه ی عزیزش نیز اشك میریخت.مامان بزرگ كه با د

ترمه ای كه به روی میز ناهارخوری در هال پهن كرده بود قرار میداد اما در دلش غوغایی از غصه نیز برپا بود واین 

 سفره را تنها برای دادن اندكی روحیه به دیگر اعضای فامیل میچید نه برای دلخوشی خودش.

 

خارج شد و برای خوردن آب به طبقه پایین رفت.برای لحظاتی ایستاد و خیره خیره به  آناهیتا به آهستگی از اتاقش

مامان بزرگ نگاه كرد و سپس بی آنكه سخنی بگوید در مقابل چشمان بهت زده ی مامان بزرگ تمام وسایل سفره 

 اشك میریخت...! هفت سین را برداشته و در حالیكه فریاد میكشید تمام آنها را به دیورا مقابل می كویبد و

 

از صدای فریادهای او كوروش كه هنوز به سر كار نرفته و در حیاط ایستاده بود به داخل خانه برگشت و هرچه سعی 

 كرد اناهیتا را آرام كند موفق نشد!

 

آناهیتا در میان جیغ و فریادش كه حاال كوروش سخت او را در آغوش گرفته بود گفت:شماها خجالت نمی 

 .سفره هفت سین میخواین توی این خونه پهن كنید؟...سفره یهفت سین؟!!كشین؟..

 

 مامان بزرگ در حالیكه گریه میكرد گفت:الهی قربون اون اشكات بشم...اینجوری گریه نكن عزیزم...

 

 . مامانی...چطور دلت میاد؟!!..هنوز یك ماه نشده...هنوز چهلمش نشده...ما عید میخوایم چیكار؟!!

 

 شه قربونت بشم...باشه...سفره هفت سین نمیندازم...اینجوری گریه نكن...هر چی تو بگی عزیزم.... با
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كوروش در حالیكه سعی داشت همچنان آناهیتا را در آغوشش نگه دارد با عصبانیت گفت:بس كنی آنیتا...این خل 

 بازیها چیه؟...سفره هفت سین چه ربطی به عزاداری خانواده داره...

 

اهیتا با فریاد گفت:ولم كن...ولم كن...تو شعور نداری...تو اگه شعور داشتی این حرف رو نمیزدی...سفره هفت آن

 سین دل خوش میخواد...ما كدوممون دلمون خوشه االن؟...هان؟...كدوممون؟...مثل اینكه تو دلت خیلی خوشه نه؟!...

 

د و باز با فریاد ادامه داد:آره...تو دلت خوشه...چرا در همین لحظه توانست خود را ازآغوش براردش بیرون بكش

 خوش نباشه؟...تو هیچ وقت نمی تونستی بهنام رو تحمل كنی...حاال هم باید دلت خوش باشه...حق داری...

 

 كوروش هجوم برد سمت آناهیتا و با فریاد گفت:خفه شو...خفه شو...به خدا میزنم لهت میكنم...دهنت رو ببند!

 

 بزرگ با گریه گفت:ای وای تو رو خدا تو بس كن كوروش...مامان 

 

 آناهیتا در حالیكه گریه و فریادش توام گشته بود گفت:آره...آره...لهم كن...مگه دروغ میگم؟...

 

تو كه حاال داری تظاهر به عزاداری  "كوروش كه همیشه عصبانیت منطقش را تحت الشعاع قرار میداد گفت:مثال

ست میگی؟...تو اگه آدم بودی كه اینقدر عذابش نمیدادی...تو اگه آدم بودی كه اون رفتارها رو میكنی چقدررا

میدونی چیه؟...بهنام از دست تو و اون حماقتها و لوس بازیهات مریض شد دق كرد مرد...چرا "باهاش نداشتی...اصال

لسوخته رو در میاری؟...خودت رو گول نمیخوای این رو قبول كنی؟...چرا حاال كه كشتیش نشستی و ادای عاشقای د

 میزنی یا بقیه رو خر گیر آوردی؟...

 

حرفهای اخر كوروش مانند خنجری بود كه به قلب و روح خسته و زخم خورده ی اناهیتا وارد شد...نفس در سینه 

د و در اش حبس شده...برای لحظاتی خیره به چشمان برادرش نگاه كرد و سپس سرش را رو به آسمان بلند كر

 حالیكه اشك تمام صورتش را خیس كرده بود گفت:ای خدا...من عاشقش بودم...خدایا تو بهتر از هر كسی میدونی...

 

وبعد مثل این بود كه تمام خانه دور سرش به دوران در آمد...سرش گیج رفت و با تمام تالشی كه كرد تا بلكه از 

 مید...افتادن خود جلوگیری كند اما دیگر هیچ چیز نفه

 

مامان بزرگ در حالیكه به سر و صورت خود می كوبید با فریاد گفت:ای وای كوروش...ای وای كوروش آناهیتامم از 

 دستم رفت...

 

توقع این صحنه را نداشت برای لحظاتی گیج  "و سپس به سمت آناهیتا دوید.كوروش كه بهت زده ایستاده بود و اصال

آناهیتا دوید.مامان بزرگ سعی داشت با زدن ضرباتی به صورت آناهیتا وی را از  و دست پاچه شد ولی بعد به طرف

 حالت بیهوشی خارج كند.

 

ماندانا كه به همراه علی همسرش تازه وارد حیاط شده بود با شنیدن هیاهوی داخل منزل مسیر جلوی درب حیاط تا 

 هال را دوید و علی هم به دنبال او...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(جلد دومپاورقی)

8  

 

 

هال شد متوجه اوج فاجعه گشت و در ان میان اولین چیزی كه به ذهنش رسید تلفن به اورژانس ماندانا وقتی وارد 

بود ولی متاسفانه اورژانس تمام ماشینهایش به پست ماموریت رفته و ماشینی در اختیار نداشتند!...سپس با عجله 

ره شاهرخ تماس گرفت كه با دومین شماره ی امیر را گرفت ولی تلفن او نیز روی پیغامگیر بود و در نهایت با شما

 بوق شاهرخ گوشی را برداشت:

 

 . الو...بفرمایین؟

 

 ماندانا در حالیكه گریه میكرد گفت:ببخشید شاهرخ؟

 

 . چیه؟...چی شده؟...چرا گریه میكنی؟...خانم بزرگ حالشون بد شده؟

 

 . نه زود خودت رو برسون...

 

 . چی شده؟

 

 ...از حال رفته...حالش بده...بدو.... آناهیتا...زودباش

 

شاهرخ گوشی را قطع كرد و سریع روپوش پزشكی اش را دراورده و روی صندلی انداخت و از اتاقش خارج شد و 

تنها توانست به یكی از نرسهای بخش بگوید كه كار فوری پیش آمده و باید برود و سپس با عجله به سمت پله ها 

 رفت...

 

ها محكم به امیر برخورد كرد كه تازه از اتاق رئیس بیمارستان خارج شده بود...چرا كه ساعتی قبل  نرسیده به پله

 برای گرفتن یك سال مرخصب بدون حقوق برای مشورت با رئیس بیمارستان به اتاق وی رفته بود.

 

 امیر كه از حالت مضطرب شاهرخ متعجب شده بود گفت:چه خبرته؟!!...كجا؟!!

 

  
 

3 

 

 شاهرخ سریع در جواب گفت:دارم میرم خونه ی آنی اینا...

 

 . خونه ی آنای؟!!! چی شده؟!!!

 

 . نمیدونم...فقط ماندانا تماس گرفت و گفت حالش خیلی بده...

 

 . حال كی؟...ماندانا؟

 

 . نه...حال آنی...
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ر عمق نگاه او چیزی را احساس كرد كه امیر برای لحظاتی كوتاه خیره به چشمهای مضطرب شاهرخ نگاه كرد و د

 حس خوبی به او دست نداد چرا كه...

 

 شاهرخ به سمت پله ها رفت و امیر كه هنوز به او نگاه میكرد گفت:حاال دست خالی میشه بگی میری اونجا چیكار؟...

 

 چی شده...دارم میرم تازه ببینم چه اتفاقی افتاده... ". نمیدونم اصال

 

بخند گفت:خسته نباشی...حاال اومدیم و رفتی اونجا تازه فهمیدی به چی احتیاج داری...جناب دكتر...بد جوری امیر با ل

 دست و پات رو گم كردی...حداقل چیزهایی كه باید به طور معمول همراهت باشه رو برداشتی یا نه؟

 

عصبی بوده...صد در صد داروهایی كه از دوباره شوك  "شاهرخ از لحن كالم امیر اندكی به خود آمد و گفت:احتماال

 قبل توی مراسم بهنام بردیم اونجا هنوزم دارنشون...

 

 . برو پایین...منم االن میام...ببینم چی میتونم با خودم بردارم بیارم...توی ماشین منتظر باش االن میام پایین...

 

 ایین رفت.شاهرخ با سر حرف امیر را تایید كرد سپس با عجله از پله ها پ

 

امیر برای لحظاتی به نقطه ای خیره شد و سپس سرش را به عالمت تاسف تكانی داد و به سمت اتاق مخصوص به 

خودش رفته و پس از تعویض سریع لباسش به داروخانه بیمارستان رفته و مقداری داروی مورد نظر گرفته و سپس 

 خ راهی منزل پدری آناهیتا شدند.به سرعت به پاركینگ بیمارستان رفته و به همراه شاهر

 

................... 

 

................... 

 

در منزل آناهیتا هر لحظه حالش رو به وخامت بیشتری میرفت و نفس كشیدن برایش سخت تر میشد...هیچ تكانی 

شدت ترسیده بود سر  نمیخورد و دمای بدنش به شدت افول كرده و به هیچ صدایی پاسخ نمیداد.مامان بزرگ كه به

آناهیتا را به روی پایش گرفته و با اشك و ناله گفت:الهی قربونت بشم...عزیز دلم...چشمت رو باز كن...آنی 

 جونم...مامان بزرگ دورت بگرده...جواب بده عزیز دلم...

 

ای پیراهن و آزاد كردن ماندانا سعی داشت شانه ها و قفسه ی سینه ی آناهیتا را ماساژ بدهد و با باز كردن دكمه ه

از كرده ی خود پشیمان شده بود در حالیكه  "لباس زیرش حالت تنفس را برایش آسانتر كند.كوروش كه شدیدا

 اشك می ریخت رو به ماندانا كرده و گفت:مانی؟...مطمئنی شاهرخ فهمید كه تو چی گفتی؟...داره میاد؟

 

ه یكدفعه اینجوری شد؟...تو كه میدونی این االن دیوونه تر از . آره...مرده شورت رو ببرن...چی گفتی به آنی ك

 همیشه اس...چرا سر به سرش گذاشتی؟...بدبخت جواب آرش رو چی میدی؟...
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زنگ تلفن به صدا در آمد و كوروش وقتی گوشی را برداشت با صدای آرش كه با عصبانیت از پشت خط حرف میزد 

 برخورد كرد:

 

 ...كوروش هنوز راه نیفتاده بیاد؟. الو؟...مامان بزرگ

 

 . الو سالم...

 

. كوروش؟...تو خونه ای هنوز؟...بلند شو بیا دیگه...این یارو اسدی اومده كلی سفارش گرفته برای شهرستان...من 

 خودم كلی كار دارم...از دفتر و مغازه ی تو هم كه...

 

 . آرش ردش كن بره...بهش بگو نمی تونم بیام...

 

 چی شده؟!!! .

 

 . هیچی...

 

آرش عصبی تر شد و با فریاد بلند تری گفت:بهت میگم چی شده؟...جواب من))هیچی((نیست...توی خونه چه 

 خبره؟

 

 كوروش كه از ذره ذره ی صدایش غصه فریاد میكشید گفت:من و آنی بحثمون شد...آنی حالش بهم خورده...

 

 گذشت لحظاتی با صدایی آرام اما بسیار عصبی گفت:تو چه غلطی كردی؟آرش آب دهانش را فرو داد و پس از 

 

 . به جون آرش نمیخواستم عصبیش كنم...به خدا اعصاب خودمم ریخته بود بهم...

 

آرش گوشی را قطع كرد و سپس رو به منشی دفترش نموده و گفت:مراقب دفتر باش...این آقای اسدی هم اگه 

 ه عجله داره بره گمشه...من برم خونه ببینم چه خاكی توی سرم ریختن...دوباره اومد اینجا بگو اگ

 

 آرش با عجله از محل كارش خارج شد و پس از اینكه سوار ماشینش شد با سرعت به سمت خونه حركت كرد.

 

......................... 

 

......................... 

 

هرخ به قدری عصبی شده بود كه در نهایت با عصبانیت رو كرد به شاهرخ و امیر از طرز رانندگی و سرعت باالی شا

گفت:ببین...ما داریم میریم خیر سرمون یكی رو درمون كنیم...نمیخوایم كه جنازه ی خودمون رو تحویل پزشكی 

 قانونی بدیم...این چه طرز رانندگیه؟!!
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منزل پدری آناهیتا را با سرعتی سرسام آور طی كرد به  ولی شاهرخ بدون توجه به حرفهای امیر مسیر بیمارستان تا

دقیقه جلوی درب حیاط ترمز نمود.امیر با عصبانیت در حالیكه داروها و ست سرم مورد 21طوریكه پس از گذشت

نیاز را در دست داشت از ماشین پیاده شد و درب ماشین را محكم بهم كوبید و گفت:شاهرخ...مرده شورت رو 

 كردم زنده اینجا برسم.ببرن...فكر نمی

 

شاهرخ با ریموتی كه در دست داشت ماشین را قفل كرده و به سمت درب حیاط رفت و زنگ درب را فشرد.در 

همین لحظه ماشین آرش نیز پشت ماشین شاهرخ توقف كرد.امیر كه قصد داشت برای سالم و احوالپرسی به سمت 

م را از دست او گرفت سالم كوتاهی به آرش كرد و درب آرش برود شاهرخ سریع كیسه ی محتوی داروها و سر

 حیاط كه حاال باز شده بود را هل داد و با عجله به سمت ساختمان دوید.

 

 حدس شاهرخ درست بود...باز هم افت شدید فشار دراثر فشارهای عصبی...

 

م و علیك كوتاهی كه با اهل منزل شاهرخ بدون اینكه علت این فشار عصبی وارده را از كسی سوال بكند فقط با سال

كرد سریع فشار آناهیتا را گرفت و متوجه سقوط خطرناك فشارخون او شد و بدون معطلی شروع كرد به تزریق دارو 

 به رگ دست آناهیتا و انجام اقدامات الزم جهت بازگرداندن حالت تنفسی او...

 

كه حاال روی مبل نشانده بود هم آرام كند.كوروش در  ماندانا كه به شدت اشك میریخت سعی داشت مامان بزرگ را

 پایین پای آناهیتا روی زمین نشسته بود  و به تالش شاهرخ جهت بهبود اوضاع آناهیتا نگاه میكرد.

 

امیر وقتی به همراه آرش به هال وارد شدند شاهرخ سرم اناهیتا را وصل كرده بود و داروی دیگری را هم به رگ او 

 .تزریق میكرد
 

آرش از شدت عصبانیت دندانهایش را به هم فشار میداد و با خشم به چهره ی گریان كوروش كه چشم از آناهیتا 

 برنمیداشت خیره شده بود.

 

 امیر به كنار شاهرخ رفت و گفت:وضعش چطوره؟

 

فت:بازم شوك شاهرخ پس از اتمام تزریق به رگ دست اناهیتا سرعت تزریق سرم را نیز كمی افزایش داد و گ

 عصبی و افت فشار...مثل دفعات قبل...

 

 . الزمه منم یه كنترل بكنم؟

 

 . آره...فشارش رو یه بار دیگه بگیر...فكر كنم باید چند دوز تزریق دیگه هم انجام بدم...

 

 . نه بابا...بسه...مگه تا االن...

 

 . حاال تو بگیر فشارش رو...
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 ن آناهیتا شد و پس از لحظاتی گفت:تو گرفتی چند بود؟امیر مشغول گرفتن فشارخو

 

 5تا4. بین

 

. خوب اومده باالتر...یعنی داره میاد...دیگه تزریق نیاز نداره...همین سرم و دارویی كه گرفته براش كافیه...فقط 

 جاش بده...وسط هال...روی زمین...

 

 اش جاش رو هم مرتب میكنیم.... مهم نیست امیر...بذار حالش جا بیاد...بعد یواش یو

 

 مامان بزرگ با گریه گفت:ای وای تو رو خدا...عزیزم رو اینجوری روی سرامیك كف هال نذارینش...

 

كوروش و آرش به همراه شاهرخ كمك كردند و آناهیتا ا به اتاقش در طبقه ی باال انتقال دادند چرا كه مامان بزرك 

انتقال آناهیتا به تختخوابش او نیز اندكی آرام گرفت.تقریبا سه ربع ساعت بعد وضع دست بردار نبود تا اینكه پس از 

 عمومی آناهیتا رو به بهبودی رفت و زمانیكه چشم باز كرد شاهرخ نار او بود و با لبخند به او خیره شده بود.

 

ساس درونی شاهرخ برده بود با امیر كه در تمام این مدت رفتار شاهرخ را به شدت زیر نظر داشت و كامال پی به اح

حالتی عصبی و ناراضی اتاق را ترك كرد.امیر در درون خود به این فكر میكرد كه شاهرخ حقی ندارد در جایی كه 

میداند بهنام دوست صمیمی آنها عاشق آناهیتا بوده حاال در نبودنش او بخواهد نسبت به آناهیتا عالقه مند شود...اما 

 ه طور ناخواسته قلب و روح شاهرخ را به اتش كشیده بود.این حس مدتی بود كه ب

 

امیر كه با این افكار از اتاق خارج شد متوجه ی آرش و كوروش گشت كه بحثی میان آن دو صورت گرفته.آرش با 

صدایی آرام ولی بسیار جدی و عصبی رو به كوروش گقت:برو خدا رو شكر كن حالش داره بهتر میشه...به خداوندی 

 كوروش...به ارواح خاك مامان و بابا اگه یك مو از سر...خدا 

 

امیر سریع به سمت آن دو رفت و گفت:آرش جون...نوكرتم...اتفاقیه كه افتاده...كوروشم نمیخواسته اینجوری 

ش بشه...االن بهترین چیز برای آنی كه تازه داره هوش میاد آرامشه...كوتاه بیاین دیگه...حاال هر چی بوده...تموم

 كنید...االنم چشمش رو باز كرده...میخوای برو توی اتاق...

 

آرش به سمت اتاق رفت و كوروش هم به دنبال او راهی شد ولی آرش سریع به سمت او برگشت و گفت:الزم نكرده 

 نبینتت فكر كنم بهتر باشه... "بیای توی اتاق...فعال "تو فعال

 

دلش میخواست به اتاق رفته و از آناهیتا دلجویی و به  "ه كوروش واقعاامیر هم بازوی كوروش را گرفت و با اینك

 نوعی عذرخواهی كند اما به ناچار همراه با امیر از پله ها پایین رفتند.
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آرش وقتی وارد اتاق شد از اینكه حال آناهیتا رو به بهبودی بود احساس رضایت كرد و سپس با مهربانی بوسه ای بر 

او گذاشت و بعد تشكری از شاهرخ نمود...سپس به بهانه ی اینكه امیر در طبقه ی پایین تنها است اتاق را  پیشانی

ترك كرد ولی هدفش بیشتر صحبت كردن و دادن تذكری جدی به كوروش بود تا مراقب رفتار خود باشد و در 

 چنین شرایطی اعصاب آناهیتا را خرابتر از آنچه هست نگرداند!

 

كه حالش رو به بهبودی بود به آرامی چشمانش را چند بار باز و بسته كرد...گویا در ذهنش به دنبال وقایع  آناهیتا

 گذشته میگشت.

 

 شاهرخ به آرامی گفت:چطوری؟...

 

آناهیتا نگاهش را به شاهرخ دوخت و سپس همه چیز را به یاد آورد...بی اختیار اشكهایش سرازیرشد.در حالیكه 

 ض میلرزید و اشك میریخت گفت:شاهرخ...ببخشید...بازم تو رو به خاطر من توی زحمت انداختن...صدایش از بغ

 

 و بعد نگاهش را بار دیگر به سقف امتداد داد و گذاشت اشكهایش بی محابا از گوشه چشمانش سرازیر شوند.

 

ز اشك بود نگاه میكرد...چقدر نگاه شاهرخ به صورت زیبای آناهیتا و چشمان خوشرنگ او كه حاال غرق در دریایی ا

 آن چشمها را دوست داشت...چقدر لطافت و ناز نهفته در بطن وجودی این دختر را میستود.

 

آناهیتا در همان حال كه به سقف اتاق چشم دوخته بود و گریه میكرد گفت:كوروش راست میگه...مگه نه؟...منم این 

 ارم چرند میگم...رو میدونستم ولی هر بار آرش بهم میگفت د

 

شاهرخ ترجیح داد سكوت كرده و اجازه دهد غم نهفته در سینه ی این دختر با بیان اندك جمالتی كه شاید پس 

 ازچندین روز از درون به قلیان در آمده تسلی بر روح خسته ی او باشد.

 

بودم...ولی شاهرخ به خدا من عاشق آناهیتا ادامه داد:میدونستم همه در درون خودشون همین فكر رو دارن...مطمئن 

بهنام بودم...هنوزم عاشقشم...قبول دارم كه همیشه عصبی و ناراحتش میكردم...همیشه باهاش لج میكردم...هر كاری 

میگفت برعكسش رو انجام میدادم...از هفت روز هفته ما شش روزش رو باهم یا قهر بودیم یا دعوا 

ق باهاش قهر میكردم...ولی بهنام در بدترین حاالت هم با من قهر میكردیم...قهر...قهر كه نه...من احم

نمیكرد...امشب دعوا میكردیم فردا اولین كسی كه به گوشیم زنگ میزد اون بود...من حرف نمیزدم ولی اون كلی 

 پای تلفن سر به سرم میذاشت...وای شاهرخ...

 

رش سر و موهای او را نوازش میكرد و با سكوتی كه شاهرخ در حالیكه یك دست آناهیتا در دستش بود با دست دیگ

 اختیار كرده بود اجازه میداد آناهیتا حرفهای ناگفته در دلش را بیرون بریزد...

 

آناهیتا به شاهرخ نگاه كرد و گفت:تو دوست صمیمی بهنام بودی...حتی از امیر هم با بهنام صمیمی تر بودی...شما دو 

ست بودین...از وقتی یادمه تو رو كنار بهنام یا توی خونه ی عمه مهین دیدم...بگو...بگو تا از دوران مدرسه با هم دو

شاهرخ...تو هم بگو...بگو كه مرگ بهنام تقصیر من بوده...بگو كه حماقتهای من باعث مریضی اون شد...بگو شاهرخ 
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خدا من عاشقش بودم...شاهرخ من  میدونم كه تو هم این توی دلت مونده...همه حق دارن...همه راست میگن...ولی به

حاال میفهمم ...حاال كه بدون بهنام شدم میفهمم كه چه عشقی بهش دارم و داشتم...آره من عصبیش میكردم...حتی به 

 جنون میكشوندمش ولی به قرآن دوستش داشتم...بگو شاهرخ...تو هم بگو...

 

میكرد گفت:آنیتا...نه من و نه هیچكس دیگه این فكر  شاهرخ در همان حال كه موهای نرم و صاف آناهیتا را نوازش

رو نمیكنیم...بیماری بهنام ربطی به تو نداشت...خودشم كه بارها این رو بهت گفته بود...ببین باور كن خود بهنامم 

دوست نداره تو اینجوری فكر كنی...هیچكس به اندازه ی من نمیدونه كه بهنام چقدر تو رو دوست داشته...چقدر 

 شقت بوده...عا

 

و بعد برای لحظاتی سكوت كرد و به صورت آناهیتا خیره شد و گویا در ذهن خویش خاطراتی را مرور میكند لبخند 

كمرنگی به لب آورد و گفت:میدونی بهنام كی به من گفت عاشقته؟...دوست داری بدونی كی اعتراف كرد كه مثل بت 

 تو رو می پرسته؟

 

ه هنوز دریایی از اشك بود ولی گویا از شنیدن این سخنان كه هیچگاه از كسی نشنیده بود چشمان آناهیتا در حالیك

برایش لذت بخش بوده و در اوج غم چشمان به اشك نشسته اش برقی زد و در حالیكه منتظر ادامه ی سخنان 

 شاهرخ بود به او نگاه كرد.

 

نسبت به تو اعتراف كرد...میدونی اون موقع تو چند شاهرخ ادامه داد:درست وقتی اول دبیرستان بودیم به عشقش 

سالت بود؟...تو چهارم دبستان بودی...آره...خوب یادمه روزی كه این حرف رو زد چقدر بهش خندیدم...از راه 

مدرسه تا خونه كلی زدم توی سرش...ولی اون جدی میگفت و من شوخی گرفته بودیم...وقتی سرخیابون شما 

ویس مدرسه تو رو جلوی درب حیاطتون پیاده كرد...وقتی از مینی بوس پیاده شدی خوب رسیدیم همون موقع سر

یادمه كاپشنت توی دستت بود و كیفت توی یه دست دیگه ات...آستینهای كاپشنت كه توی دستت بود روی زمین 

توی پاهات گیر  كشیده میشد...وقتی من و بهنام رو دیدی با عجله خواستی به طرف ما بدوی كه آستینهای كاپشنت

كرد و با صورت افتادی روی برفها...هیچ وقت یادم نمیره كه بهنام چطوری كالسورش رو پرت كرد كنار خیابون و به 

طرفت دوید...وقتی از روی برفها بلندت كرد با چنان عشقی برفهای روی صورت و روپوش مدرسه ات رو میتكوند و 

عاشق دختردایی كوچولوی  "در همون لحظه فهمیدم بهنام واقعا بوست میكرد و اشكات رو پاك میكرد كه درست

خودشه...آنیتا درسته تو و بهنام خیلی با هم اختالف عقیده داشتین و خیلی با هم درگیر میشدین ولی هیچ وقت عشق 

و داشت بهنام نسبت به تو كم نمیشد...بلكه روز به روز شدت هم میگرفت...بهنام همیشه بعد از هر درگیری كه با ت

من تنها كسی بودم كه ساعتها می اومد و با هام صحبت میكرد...میگفت كه نمی خواسته اذیتت كرده 

باشه...نمیخواسته عصبیت كرده باشه چون عاشقته...درست همین حرفهایی كه تو االن میگفتی اون بارها و بارها به 

.حتی میتونم قسم بخورم از عشق تو بود كه با من گفته بود...آنیتا باور كن كه تو باعث مریضی بهنام نبودی..

مریضیش مبارزه میكرد...چون می پرستیدت...چون میخواست بمونه و به تو برسه...ولی خوب این خواست خدا بود و 

بیماری مجالش نداد...خودت كه خوب یادته و در جریان بودی كه سقوط پالكتهاش چه سرعتی به خودشون گرفته 

 ن بفهمی و مثل بچه ها فكر نكنی...باور كن بیماری و فوت بهنام هیچ ربطی به تو نداشته...بودن...آنیتا سعی ك
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در همین لحظه الهام همسر امیر كه دقایقی قبل جهت احوالپرسی با آناهیتا با منزل آنها تماس گرفته و از طریق ماندنا 

اق شد...در همان بدو ورود با اولین نگاه متوجه ی از ماجرا مطلع گشته بود سریع خودش را به آنجا رسانده و وارد ات

حس درونی شاهرخ نسبت به آناهیتا گشت و شاهرخ كه با ورد الهام حرفش را نیمه تمام گذاشته بود از جایش بلند 

شد ودر ادامه حرفهایش در ضمنی كه هنوز دست آناهیتا در دستش بود گفت:حاالم ازت خواخش میكنم...سعی كن 

 ت مسلط باشی...اینجوری بخوای ادامه بدی هیچی غیر از مریضی در انتظارت نیست.یك كم به خود

 

الهام درب اتاق را بست و بعد از سالم و احوالپرسی با شاهرخ روی تخت كنار آناهیتا نشست و شاهرخ هم برای 

 خود نشد!راحتی حال دو دوست ترجیح داد اتاق را ترك كند و اصال متوجه نگاه سنگین الهام به روی 

 

الهام با لبخند به صورت غمزده ی آناهیتا نگاه كرد و گفت:دیوونه ای تو دختر؟...تا خود رو نكشی آروم نمیگیری 

 نه؟..

 

 آناهیتا با بغض گفت:تو چرا خودت رو توی زحمت امداختی و اومدی؟

 

 شه؟. آخه دوست دیوونه ام دوباره خل بازیش گل كرده بود...اومدم ببینم چه مرگ

 

 . گمشو...

 

. تو گمشو كه هیچ وقت نمیخوای دست از خل بازیت برداری...این چه قشقرقی بوده كه راه انداختی؟...فكر خودت 

نیستی به درك...فكر قلب مریض خانم بزرگ رو بكن...چرا مثل خل و دیوونه ها اسباب سفره ی هفت سین رو زدی 

مامان بزرگت اگرم كاری كرده برای خاطر شما نوه های تحفه اش داغون كردی؟!!!...خوب خاك برسرت بفهم...

 بوده...خجالت نمیكشی دل اون پیرزن رو با این دیوونه بازیهات میشكونی؟

 

 . بسه الهام...تو هیچی نمیفهمی...

 

یدونی هر بار كه . آره فقط تو میفهمی...تو اگه بفهمی كه با این كارهات اینقدر روح بهنام بیچاره رو عذاب نمیدی...م

 حالت بد میشه و كارت به دكتر و تزریق و دارو و سرم میكشه چقدر اون بیچاره رو عذاب میدی؟

 

 . خفه الهام...

 

 . باشه...خفه میشم...ولی تو رو خدا یه ذره به فكر خودت باش...

 

رچه میدانست حرفهایش هیچ تاپیری در اون روز الهام تا ساعتها در كنار آناهیتا ماند و سعی كرد با او صحبت كند گ

 آناهیتا نخواهد داشت.

 

 الهام تمام مدتی كه صحبت میكرد دائم صحنه ای كه از شاهرخ دیده بود نیز او را وادار به فكر میكرد.
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به شب وقتی امیر به دنبال او آمد در راه برگشت به منزل زمانیكه در ماشین نشسته بودند با اندكی تردید رو كرد 

 امیر و گفت:امیر...امروز وقتی رسیدم پیش آناهیتا و شاهرخ رو...

 

 امیر بالفاصله گفت:بسه...نمیخوام چیزی بشنوم...

 

 . پس تو هم فهمیدی؟!!!

 

 . گفتم نمیخوام چیزی در این مورد نه بگم نه بشنوم...

 

 . ولی چرا؟!!!...

 

 . الهام روی اعصاب من نرو...

 

 ...باالخره چی؟...آناهیتا كه تا ابد نمیتونه عزادار.... ولی امیر

 

 امیر با عصبانیت فریاد زد:الهام تمومش میكنی یا میخوای همین جور ادامه بدی؟

 

 الهام برای لحظاتی به امیر نگاه كرد و سپس گفت:حاال تو چرا اینقدر از این مسئله شاكی هستی؟...مگه شاهرخ...

 

چی هم كه باشه...در حال حاضر كه هنوز چهلم بهنام هم نشده...این عمل و این فكر میتونه كثیف . ببین الهام...هر 

 ترین كارممكن باشه...وای به روزی كه از ناحیه ی شاهرخ هم بخواد باشه...

 

 . بابا...شاهرخ بدبخت كه هنوز حرفی نزده...

 

 مومش كن الهام...دیگه داری اعصابم رو بهم میریزی.... غلط میكنه حرف بزنه...اون دوست صمیمی بهنام بوده...ت

 

و بعد ماشین را به كنار خیابان برده و توقف كرد و برای لحظاتی مردانه در سوگ از دست دادن دوست صمیمی خود 

بهنام به تلخی اشك ریخت.سپس از الهام خواست كه پشت فرمان بنشیند زیرا خود او اعصاب درستی برای ادامه ی 

 ندگی نداشت......ران
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آناهیتا تا صبح به مدد داروهایی كه شاهرخ به او تزریق كرده بود خواب آرامی داشت و صبح وقتی چشم گشود 

 آرش را در كنار تخت خود دید كه با لبخند به او نگاه میكرد.

 

سوی آرش دراز كرد و برادرش آناهیتا كش و قوسی به بدنش داد و سپس مانند دوران كودكیش دستهایش را به 

نیز كه گویا منتظر این حركت از او بود با عشقی برادرانه كنار او روی تخت دراز كشید و برای دقایقی او را در 
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آغوش خود گرفت و آناهیتا نیز برای لحظاتی گویا به دوران خردسالی خویش برگشته باشد چنان خود را در آغوش 

 ترین نقطه ایی از دنیا قرار گرفته و آنجا را با هیچ چیز عوض نخواهد كرد!آرش جای داد كه انگار در امن 

 

 آرش با صدایی آرام گفت:حالت چطوره؟...دیشب راحت خوابیدی؟

 

 . آره خیلی...خیلی راحت...انگار هزار سال بود نخوابیده بودم...بچه ها كی رفتن؟

 

 است بره ولی مانی نگذاشت.... تو كه خوابیدی الهام شام هم اینجا موند...میخو

 

 . آرش؟

 

 . جون دل آرش؟

 

 . من خیلی باعث دردسر میشم مگه نه؟

 

 . چرت و پرت نگو...تو عشق منی...

 

 . نه جدی میگم...

 

 . منم جدی گفتم.

 

 . آرش؟

 

 . جونم؟

 

 . من میخوام...

 

 . چی میخوای؟

 

 . هیچی...

 

 میخوای؟!!! آرش با خنده گفت:هیچی

 

 آناهیتا اخم شیرینی به چره اش نشاند و گفت:مسخره ام نكن.

 

 . خودت گفتی هیچی!

 

 آناهیتا سكوت كرد و آرش در حالیكه روی سر آناهیتا را می بوسید گفت:بگو...چی میخوای؟

 

 . میخوام یه مدتی تنها باشم...
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 . یعنی چی؟!!!

 

 ...یعنی چی نداره!. یعنی میخوام تنها باشم دیگه

 

آرش نگاه پر محبتی به آناهیتا كرد و بعد از بوسه ایی كه بر پیشانی او گذاشت گفت:باز داری خودت رو لوس 

 میكنی؟...بلند شو..بلند شو بریم صبحانه بخوریم...رفتم حلیم گرفتم...مامانی هم میز رو چیده...

 

 . من سیرم...

 

د میشد با تمام ممانعتی كه آناهیتا میكرد او را وادار كرد كه از تخت بلند شود و آرش در حالیكه از روی تخت بلن

سپس او را به درون حمام فرستاد و گفت:دوش بگیر...سریع...زیادم معطل نكن...پایین منتظرتم...تا نیای پایین منم 

 صبحانه نمیخورم...فقط زیاد معطل نكن چون باید برم سركار...بدو...بدو...

 

ش وقتی درب حمام را بست برای لحظاتی پشت درب حمام ایستاد و به جمالت آخری كه آناهیتا گفته بود مبنی آر

 بر اینكه میخواهد تنها باشد فكر كرد!او میدانست كه بعد از فوت بهنام روحیه ی آناهیتا تا چه حد دچار ضربه شده...

 

ناهیتا یك سقوط بود...سقوطی به عمق سیاهی...سیاهی كه در اتفاقی كه برای همه یك فاجعه به حساب می آمد برای ا

اوج غم نهفته در خویش سوغاتی جز عزلت برای آناهیتا به ارمغان نداشت و چقدر آرش از این قضیه وحشت 

 داشت...

 

او بهتر از هر كسی به یاد داشت كه تحمل فوت والدینشان چقدر برای آناهیتا در آن زمان كه شش سال بیشتر 

داشت فاجعه بار بود و حاال از دست دادن كسی كه بیشترین نقش عاطفی و احساسی را در زندگی اش داشت مطمئن ن

 بود كه آناهیتا را با سرعت سرسام آوری به قهقرا می برد...

 

 آرش تمام نگرانی اش این بود كه آناهیتا دچار افسردگی و گوشه نشینی شود و حاضر بود برای اینكه او از این

 دریای غم رهایی یابد دست به هر كاری بزند...اما چگونه؟!!!

 

آناهیتا وقتی دوش حمام را باز كرد برای دقایقی بی صدا زیر آب اشك ریخت...او دلش تنگ شده بود...دلتنگی 

مفرطی كه با هیچ چیز گشایشی بر آن نمی یافت...او دلش بهنام را میخواست...بهنامی كه هر روز صبح او را 

یدید...تلفنی با یكدیگر صحبت میكردند...بهنامی كه برای او تعیین تكلیف میكرد...از برنامه ی روزانه اش می م

پرسید...ساعت برگشتنش را به خانه جویا میشد...همان بهنامی كه بر سر هر مسئله ای با او بحث میكرد و دعوایشان 

توجه به قهر او بارها و بارها با او تماس میگرفت...او تلفنش را میشد...و باز هم قهر...آناهیتا قهر میكرد و بهنام بی 

 قطع میكرد و گاه جواب نمیداد و بعد اس.ام.اسهای بهنام شروع میشد...

 

خدایا چقدر دلتنگ او بود...مسافرتهای خانوادگیشان...آخرین مسافرتی كه با خانواده به شمال رفته بودند و در شب 

 بازی قایم باشك را كردند...همه جوانهای فامیل قصد 
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بهنام او را به درون انباری ویال كشانده بود و از آنجایی كه همیشه در آن مكان پر بود از جونورهای ریز شمال و 

عنكبوتهایی كه آناهیتا همیشه از آنها وحشت داشت بهنام برای اینكه او جیغ نزند و نترسد تا مبادا جایشان لو برود 

 آغوش خود گرفته بود...آناهیتا را در 

 

همه ی بچه های جابشان لو رفت ولی از بهنام و آناهیتا خبری نبود!!! تمام باغ و ویال را گشتند...اما هیچكس نتوانسته 

 بود آنها را بیابد...وتا آنها را پیدا نمیكردند بازی پایان نمی یافت!

 

ه و از انباری خارج شود...اما هر بار بهنام با عشق بیشتری او آناهیتا بارها خواست خود را از آغوش بهنام بیرون كشید

 را در آغوش خود میفشرد...

 

آناهیتا نیزبعد از چند دقیقه  از اینكه در میان بازوان مردانه ی بهنام قرار گرفته بود كم كم از درون احساس لذت 

 تمام وجودش را پر میكرد...

 

جود جانوران ریز و عنكبوتهای بیشمار در انباری كوچكترین احتمالی نمیدادند هیچكدام از بچه های فامیل به علت و

كه شاید این دو در انباری مخفی شده باشند و این در حالی بود كه همگان نیز مطمئن بودند این دو هر كجا هستند 

با بهنام و آناهیتا گرم با همدیگرند!...كم كم بازار خنده و شوخی و حرفهای سراسر خنده در بین بچه ها در رابطه 

 شد...

 

آناهیتا و بهنام نیز در آغوش یكدیگر در جایی كه هرگز دیگران فكر نمیكردند در كنار دنیایی از عشق...آهسته 

 آهسته به حرفهای آنها میخندیدند...

 

میشد هر دو با  باالخره پس از یك ساعت جستجو در حالیكه دیگر آثار نگرانی در بچه ها از غیبت این دو نمایان

خنده از انباری بیرون آمدند...وآن وقت بود كه بچه ها برای تالفی از دلهره ایی كه این دو در دل همه ایجاد كرده 

بودند همگی به قصد شوخی آن دو را دنبال كردند...ساعت از نیمه شب گذشته بود و صدای جیغ و خنده ی جوونهای 

 درون استخر انجامید قضیه به خیر وخوشی خاتمه یافت... فامیل كه در نهایت به هل دادن یكدیگر

 

 وای خدایا...چقدر خاطره...چه لحظاتی كه حال فقط یاد آنها برایش به یادگار مانده بود...!

 

وقتی از حمام بیرون آمد چشمانش گویای گریه ی بی حد او در دقایقی پیش بود و زمانیكه برای صرف صبحانه به 

 فت آرش برای لحظاتی به چشمان او خیره گشت اما چیزی نگفت.طبقه ی پایین ر

 

كوروش وقتی به آشژزخانه آمد آناهیتا در ابتدا خواست از جایش بلند شده و به طبقه ی باال باز گردد ولی كوروش 

وسید و سد راه او شد...سپس با تمام ممانعتی كه آناهیتا كرد اما او را در آغوش گرفت و چندین بار صورتش را ب

گفت:نوكرتم...غلط كردم...دیشب حرف مفت زدم به جون خودم...خودم میدونم چرت و پرت گفتم...هر كاری 

 میكنی بكن فقط قهر نكن باهام...
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آناهیتا عصبی شده بود و نمی توانست كوروش را ببخشد و وقتی آرش احساس كرد تالش كوروش برای به دست 

با اشاره دستش به كوروش فهماند كه آناهیتا را راحت بگذارد...سپس آناهیتا به اوردن دل آناهیتا بی فایده است 

 طبقه ی باال برگشت.

 

آرش ظرف حلیم آناهیتا را به همراه قاشقی برداشت و در مقابل نگاه نگران مامان بزرگ و چهره ی گرفته ی 

بود و اشكهایش را پاك میكرد.آرش ظرف كوروش به طبقه ی باال رفت.وقتی وارد اتاق شد آناهیتا روی تخت نشسته 

 حلیم را روی میز كامپیوتر آناهیتا گذاشت و گفت:بخور آنی...سرد بشه دیگه به درد نمیخوره...

 

آناهیتا در حالیكه سعی داشت اشكهای پشت سرهم خود را از صورت پاك كند گفت:آرش...من میخوام جدا زندگی 

باشم...گفتم میخوام یه مدتی تنها باشم...آره...من نمیدونم چطوری ولی هر  كنم...نگو نه...نمیتونم توی این خونه

 طوری هست هر جا كه باشه...یه خونه كوچیك برام بگیر...میخوام تنها باشم...

 

آرش كه در حال بیرون رفتن از اتاق بود به ارامی سوی اناهیتا برگشت و برای لحظاتی نگاه متعجب و جدی خود را 

 دوخت...سپس با صدایی آرام ولی عصبی گفت:تو چی گفتی؟!!! به اناهیتا

 

  
 

6 

 

آناهیتا پاكت سیگارش را از زیر تختش بیرون آورده و به محض اینكه خواست یكی از سیگارها را بیرون بكشد 

ی كه چی آرش گفت:آنی!!!...چیكار داری میكنی؟!!!...تو هنوز صبحانه نخوردی...با شكم خالی میخوای سیگار بكش

 بشه؟!!!

 

 آناهیتا پاكت سیگار را به گوشه ی اتاقش پرت كرد و گفت:میدونم...میدونم...میدونم...

 

آرش كمی ایستاد و او را نگاه كرد سپس با صدایی جدی و محكم گفت:صبحانه ات رو بخور...حلیم سرد میشه...من 

 میرم پایین.

 

 ن چی گفتم؟...من میخوام...آناهیتا بالفاصله گفت:آرش تو اصال شنیدی م

 

آرش به سمت او برگشت و در حالیكه انگشت اشاره اش را به عالمت قطع سخن آناهیتا در هوا نگه داشته بود با 

 جدیت گفت:آنی...من االن باید برم سركار...تو هم االن عصبی هستی...باشه بعد با هم صحبت میكنیم...

 

 آناهیتا با بغض گفت:ولی من...

 

آرش بار دیگر با همان جدیت گفت:ولی تو هر چی میخوای بگی فعال نمیخوام چیزی بشنوم...گفتم باشه بعد با هم 

 صحبت میكنیم...
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و سپس با عصبانیت اتاق را ترك كرد.آرش میداننست كه شرایط بد روحی و فشارعصبی كه روی آناهیتا است خیلی 

جمالت آخری كه مبنی بر تنها زندگی كردن از آناهیتا شنیده بود همان بیشتر ازآن چیزیست كه بتوان تصور كرد اما 

چیزی بود كه در ذهنش پیش بینی كرده و با توجه به شناختی كه از روحیات خواهر كوچكش داشت میدانست 

 جنگیدن با خواسته های او نیروی مضاعف و صبر بسیار میخواهد.

 

در جلویش بود اما هنوز یك قاشق از آن را هم نخورده بود و وقتی وقتی به طبقه ی پایین رفت كوروش ظرف حلیم 

 آرش را دید گفت:بازم داره گریه میكنه؟

 

آرش در حالیكه سعی داشت عصبانیت چند دقیقه قبل خود را در درون فرو ببرد چند قاشقی از ظرف حلیمش را 

 اید سر به سرش گذاشت.خورد سپس گفت:مهم نیست...فعال شرایط روحی بدی و حساسی داره...نب

 

كوروش چایی كه مامان بزرگ جلویش گذاشته بود را داغ داغ خورد و گفت:ولی من كه میخواستم ازش عذرخواهی 

 كنم...

 

مامان بزرگ گفت:غصه نخورین مادر...یه مدت كار به كارش نداشته باشی خودش یادش میره...بچه ام االن اعصاب 

 دیروز تقصیر من بود كه... "درست و حسابی نداره...اصال

 

وبعد زد زیر گریه.آرش كه از وضع پیش آمده كالفه شده بود از جایش بلند شد و مامان بزرگ را درآغوش گرفت 

و گفت:قربون مامان بزرگ مثل سیب سرخ خودم بشم...آره دیگه تقصیر شما بوده كه همه ی ما رو یكی از یكی 

 روی سرت و از كرده ی خودت پشیمونی...آره؟ لوس تر بار آوردی...حاال هم افتادیم

 

مامان بزرگ كه گریه و خنده اش در هم آمیخته بود صورت آرش را كه كنار صورتش بود بوسید و گفت:بشین مادر 

 صبحانه ات رو بخور...الهی بمیرم برای تو كه دیگه نمیدونی غم كی رو بخوری...

 

ت دارم مامان بزرگ مثل سیب سرخم رو بخورم كه خوشمزه ترین آرش خندید و گفت:اگه به من باشه فقط دوس

 صبحانه ی دنیاس برام...

 

كوروش میدانست كه به راستی آرش در همه حال غصه دار همه ی آنها بوده و در همه جا سعی كرده مشكالت 

تر بود همچون یك پدر سال از او بزرگ6خانواده را حل كند...به یاد می آورد كه برادرش چقدر زود در حالیكه فقط

در كنار درس همچون كوهی استوار مسئولیت خانواده را به دوش گرفت و در همه حال پشتیبان آنها بوده...او خوب 

به یاد داشت كه آرش با درایت كامل هیچگاه اجازه نداده بود مشكالت داخلی آنها را دیگر اعضای فامیل بفهمند و یا 

انه انها را دوست داشته و آنها چه بی خردانه گاه و بیگاه بزرگواریهایش را فراموش دخالتی بكنند...و چقدر بزرگوار

 كرده بودند!

 

..................... 

 

..................... 
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شاهرخ از شب قبل كه دیر وقت به خانه رفته بود حال خوشی نداشت و نگرانی او برای اناهیتا بیش از پیش در 

 ر آمده بود!درونش به جوشش د

 

با تمام صمیمت و دوستی كه با بهنام داشت و احترامی كه هنوز برای وی قائل بود لیكن نمی توانست جلوی احساسات 

ناخواسته ی خویش را نسبت به آناهیتا بگیرد...از وقتی روابطش را با تنها دوست دخترش در سال گذشته به هم زده 

او برده بود دیگر هیچ دختری را نمی توانست در زندگی خویش  بود و پی به دورویی ها و بد ذاتی های

 بپذیرد...مگر...یك نفر را...

 

اما در ابتدا نمی توانست این را در خود پذیرا باشد چرا كه اولین آثار تمایل احساسی خود را نسبت به آناهیتا زمانی 

 دریافته بود كه بهنام هنوز در قید حیات بود!!!

 

ردهای تند و خشن بهنام با آناهیتا در درون خویش رنج میبرد...بارها و بارها سعی كرده بود به بهنام چقدر از برخو

توضیح دهد كه او راه عشق را گم كرده و این راه نشان دادن احساس عاشقانه و عالقه مند بودن به دختری همچون 

 آناهیتا نیست...

 

خود نمیدید...بارها در خلوت خود احساس میكرد بدترین رابطه ی  اما هیچگاه توان گفتن این حرفها را به او در

عاشقانه میان یك دختر و پسر كه گمان بر عاشق بودن نیز نسبت به یكدیگر را دارند همین رابطه ی بهنام و اناهیتا 

نام داشته است...همیشه فكر میكرد اگر بهنام واقعا عاشق آناهیتا باشد اما آناهیتا نمیتواند عشقی نسبت به به

باشد...چرا كه هیچ دختری عشقی اینچنین را نمی تواند بپذیرد...عشقی كه دائم در تنش...بحث...و حتی گاه با 

 برخوردهای شدید فیزیكی و لفظی همراه باشد...او این رابطه را نمی توانست بپذیرد..!

 

 خص گردید پی به اشتباه خود برد!!!اما شاهرخ درست در زمانیكه بهنام در بستر افتاد و نوع بیماری وی مش

 

در آن لحظات سخت و دشوار بود كه به راستی متوجه ی عشق بی نهایت آناهیتا به بهنام گشت...اشكهای سیل وار 

او...ناله هایش در سوگ بهنام...التماسهایش به خدا...و سپس به امیر و حتی خود او در اینكه بهنام را به حیات دوباره 

..فریادها و ضجه هایی كه در هنگام مراسم خاكسپاری از عمیق ترین نقطه ی احساسی این دختر به هوا بازگردانند.

بر می خاست و عرش عاشقان را به لرزه وادار میكرد...همه و همه گواه بر عشقی بود كه آناهیتا بر عكس تصور 

 به بهنام داشت... "شاهرخ عمیقا

 

میان انها نبود...شاید همین باعث میشد شاهرخ خیلی بیشتر از گذشته به احساسهای اما حاال...حاال كه بهنام دیگر در 

 درونی و تمایالت عاشقانه ی خویش به اناهیتا بال و پر ببخشد!

 

صبح وقتی برای صرف صبحانه از اتاقش خارج شد خانم دكتر واحدی و پروفسور نبوی والدین وی مشغول خوردن 

 صبحانه بودند.
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درش هر دو پزشك بوده و تنها ساعات روز كه آن سه می توانستند در كنار یكدیگر بوده و دور یك میز مادر و پ

 بنشینند و غذایی میل كنند فقط همین ساعات اولیه ی صبح بود.

 

با آنكه لحظات دیدار آنها در ساعاتی بسیار كوتاه در طول شبانه روز خالصه میگشت ولیكن مادرش یعنی خانم دكتر 

حدی كامال به روحیات و اخالقیات تنها فرزندش اشراف كامل داشت و مطمئن بود مدتی است كه موضوعی عاطفی وا

 افكار پسرش را سخت به خود مشغول كرده.

 

وقتی شاهرخ پس از گفتن صبح بخیری كوتاه به آشپزخانه وارد شد و روی صندلی نشست خانم دكتر واحدی در 

هم گذشته 02یخت گفت:دیشب خیلی دیر اومدی خونه...فكر كنم ساعت ازحینی كه برای پسرش چای می ر

 بود...درسته؟

 

متوجه میشد موضوعی خاص  "پروفسور نبوی كه مشغول خوردن صبحانه بود هرگاه همسرش را اینگونه میدید كامال

ه موضوع مربوط به ذهن همسرش را به خود مشغول داشته و این بار لحن گفتارش او را متوجه این امر می ساخت ك

 تنها فرزندشان است!

 

 شاهرخ لقمه ای كره و مربا برداشت و در همان حال گفت:آره...فكر كنم یك ربع به یك بود كه رسیدم خونه.

 

مادرش با احتیاط و رعایت كامل همه ی جوانب لبخندی زد و گفت:چرا؟...مگه دیشب جای كسی توی بیمارستان 

 شیفت گرفته بودی؟

 

رخ نفس عمیقی كشید و بعد درحالیكه به بخاری كه از چایی اش به هوا بر می خاست چشم دوخت گفت:نه...یك شاه

 متوجه ی ساعت نبودم یا اینكه چقدر دیر شده... "كم دلم میخواست تنهایی توی پارك قدم بزنم...اصال

 

 خته؟پروفسور نبوی به آرامی گفت:چیه؟...دوباره اون دختره اعصابت رو بهم ری

 

منظور پدر شاهرخ همان دختری بود كه یك سال پیش شاهرخ بنا به دالیلی برای همیشه او را از زندگی خویش كنار 

 گذاشته بود.

 

 شاهرخ لبخندی به چهره ی جذابش نشاند و گفت:نه بابا...

 

را ادامه داد:نه بابا...اون  مادرش با زیركی خاص مادرانه ای كه در وجودش نهفته بود با خنده ی ریزی كه كرد سخن

دختره كه دیگه تموم شد رفت پی كارش...شاهرخ مگه عقلش رو از دست داده بخواد بی جهت اعصابش رو به خاطر 

 اون بهم بریزه...موضوع سر اینه كه دل پسرم برای یه دختر دیگه داره تاپ تاپ میكنه...نه شاهرخ جان؟

 

بابا...مامان شما به جای اینكه دكترجراح میشدی باید روانشناسی میخوندی یا  شاهرخ لبخند دوباره ایی زد و گفت:نه

 میرفتی بازپرس میشدی...
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خانم دكتر واحدی خنده ای كرد و با شوخی گفت:برو پدر سوخته...من مادرتم...تو بگی ف من میگم فرحزاد...برای 

 همه چی رو میفهمم... هر كی نقش بازی میكنی بكن ولی برای من نمیتونی...من از چشات

 

 پروفسور نبوی لبخند پدرانه ای به لب نشاند و گفت:خوب خدا رو شكر كه موضوع اینه...

 

روزی مجال این را  "اما شاهرخ در درون به شكری كه پدرش به جای آورده بود با حسرت اندیشید كه آیا واقعا

 از راز دل خویش بردارد؟   حرف دل را گفته و پرده "خواهد یافت تا به آناهیتا شخصا

 

  
 

7 

 

تا نوروز و تحویل سال نو دو روز بیشتر نمانده بود و در این دو روز باقی مانده فرصتی به دست نیامد تا آناهیتا به 

طور جدی تری با برادرش در رابطه با تصمیم خود در مورد جدا شدن از خانواده صحبت كند...ولی او با راستی 

 ا گرفته بود.تصمیم خود ر

 

دیدن هر روز مهشتی و هستی با تمام رعایت موارد اخالقی كه این دو هنگام مواجه شدن با آناهیتا از خود نشان 

میدادند لیكن در عمق نگاههای خود هزاران حرف ناگفته به او داشتند كه آناهیتا به راحتی آنها را با تمام وجودش 

 ار كوروش در اوج عصبانیت به او گفته بود...احساس میكرد...همان حرفهایی كه یك ب

 

او به خوبی میدانست حرفی كه از كوروش شنیده عنقریب از زبان مهستی و هستی نیز خواهد شنید چرا كه به اخالق 

 این دو به خوبی آشنا بود و میدانست این دو نیز در پی فرصتی هستند تا زهر كالم خود را به او بریزند...

 

یگر عمه مهین بود... هر بار كه او را میدید با تمام وجود در می یافت كه او چقدر سعی دارد از ریزش مسئله ی د

اشكهایش جلوگیری كند اما در نهایت مغلوب غصه گشته و اشكهایش با دیدن آناهیتا كه یگانه عشق پسرش بود 

در پس اشكهای عمه ی خویش نیز سرازیر میگشت و چقدر در آن لحظات آناهیتا احساس بدبختی میكرد...زیرا 

حرفهایی نهفته میدید...اگرچه شاید آن حرفها به تندی سخنان كوروش نبود اما در نهایت همه به یك معنی 

میرسیدند و این دید و نگاه آناهیتا نسبت به تمام اتفاقات اطرافش گشته بود...هر حركتی و هر حرفی را هر قدر هم 

 نسبت میداد و این دید و تفكر بر فزونی غضه های دلش نیز می افزود.نامربوط به وی اما او به خود 

 

لحظه یتح.یل سال فرا رسید و این در حالی بود كه یك بار دیگر بعد از فوت والدین آناهیتا حاال پس از چندین سال 

مشكی و هنوز به  مجدد تمام اعضای خانواده و بیشتر اقوام نزدیك در سوگ از دست دادن عزیزی دیگر با لباسهایی

 عزا نشسته  بر سر سفره های هفت سین در منزلهایشان حاضر گشتند!

 

با تمام اصرارهایی كه آرش و كوروش و ماندانا و حتی مامان بزرگ كردند اما آناهیتا حاضر نشد بر سر سفره هفت 

 چشمان خویش كرد. سین بیاید و لحظه ی تحویل سال خود را در اتاقش حبس نمود و ساعتها اشك را مهمان
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چند روز پس از سیزده نوروز مراسم چهلمین روز درگذشت بهنام نیز با شكوهی بی سابقه برگزار شد...تمام اقوام و 

دوستان و آشنایان حضور داشتند و در پایان مراسم حاج مرتضی پدر بهنام از طرف خود و همسرش از تمام كسانیكه 

رار ورزیده و لباسهای عزا را از تن خارج نكرده بودند تشكر نمود و خواهش چهل روز با صبوری بر عزای خویش اص

كرد كه دیگر لباسهای عزا را از تن در آورده و هركس هر جشن و مراسم خاصی دارد بی هیچ ممانعتی در برپایی 

ا از تن در آورده آن اهتمام ورزد...و از ان روز به بعد كم كم اقوام دور و نزدیك یك به یك لباسهای عزای خویش ر

و روال عادی زندگی را در پیش گرفتند...اما هنوز دو تن لباس عزای خویش را كنار نگذاشته بودند:مهین خانم و 

 آناهیتا.

 

آرش و كوروش بارها و بارها از آناهیتا خواسته بودند كه دست از اصرار خویش برداشته و لباس عزا را كنار بگذارد 

به حرفهای آنها نداشت...سرش را به درس گرم كرده و سعی داشت به بهانه ی درس و آماده  اما آناهیتا هیچ توجهی

شدن خویش برای امتحانات ترم آخر و همچنین ارائه ی پایان نامه اش دائم خویش را در اتاق خود به نوعی زندانی 

های مختلف او را تشویق به كنار گذاشتن كند تا كمتر در معرض دید خانواده باشد و آنها نیز نتوانند با دالیل و بهانه 

 لباس عزا بنمایند!

 

مهین خانم وقتی شنید كه آناهیتا حاضر نشده لباس عزای خویش را كنار بگذارد با خریدن چند قواره پارچه و گفتن 

از عزا این مطلب كه آناهیتا خیلی جوان است و بیش از این جایز نیست لباس عزا بر تن داشته باشد خواست او را 

خارج كند ولی حتی مهین خانم نیز نتوانست آناهیتا را راضی به این كار نماید و وقتی بی قراری ها و گریه های 

سوزناك آناهیتا را در این خصوص دید همگان صالح را در این دیدند كه غعال به او اصراری در این قضیه نداشته 

 باشند.

 

......................... 

 

......................... 

 

اواسط امتحانات بود كه دیگر كسی آناهیتا را در منزل میان جمع نمیدید و دائم در اتاق خویش به سر میبرد...تنها 

گاهی  به بهانه خوردن آب و یا بردن عذا به اتاقش برای دقایقی پایین می آمد اما سریع به اتاقش باز میگشت و این 

بیشتر كرده بود ولی هیچكس نمی توانست به طور علنی اعتراضی در این خصوص به وی امر نگرانی اهل خانه را 

 بكند!

 

ساعات اولیه ی صبح بود...وقتی ساعت كنار تختش به صدا در آمد هنوز آفتاب نزده بود و او نیز از شب پیش تا آن 

 لحظه نتوانسته بود بخوابد!

 

لباسهایش را عوض كرد و بدون اینكه كسی را در جریان بگذارد به صدای زنگ ساعت را قطع و از جایش بلند شد و 

حیاط رفت...سعی داشت با ایجاد حداقل صدا درب حیاط را باز كند و ماشین را از حیاط بیرون ببرد...به همین خاطر 
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ر ماشین را دنده ی ماشین را خالص كرد و از انجایی كه شیب حیاط نیز به مددش آمده بود به راحتی و با اندكی فشا

 در حالت خاموش از حیاط خارج كرد و سپس درب حیاط را بست و سوار ماشین شد و به راه افتاد.

 

........................ 

 

........................ 

 

آرش و كوروش مانند روزهای معمول دیگر با صدای مهربان مامان بزرگ از خواب برخاستند و پس از صرف 

 محل كار خود رفتند...ماندانا هم از دو روز قبل به منزل مادرشوهرش رفته بود و در خانه حضور نداشت.صبحانه به 

 

مامان بزرگ تا ساعتی خود را مشغول كارهای منزل كرد و پس از تدارك غذایی برای ناهار به منزل مهین خانم 

دی ایران را ترك خواهند كرد و در این رفت...چرا كه میدانست مهستی و هستی از طریق پسر عموهایشان به زو

شرایط مهین خانم یعنی دختری وی بیش از گذشته نیاز به همدردی داشت و چه كسی بهتر از او كه مادری مهربان و 

 همیشه حاضر و سنگ صبوری بر غمهای دخترش می توانست باشد.

 

روج از منزل با توجه به اینكه این روزها برای ناهار هیچ وقت آرش و كوروش به منزل نمی آمدند و صبح هنگام خ

آناهیتا سخت درگیر امتحانات خویش بود با دیدن جای خالی ماشین او در حیاط همگی حدس زدند صبح زود برای 

درس و یا كاری در رابطه با دانشكده اش از خانه خارج شده و تا ظهر نیز به دلیل مشغله ی زیاد كاری نه آرش و نه 

 صت گرفتن تماس تلفنی با آناهیتا را نیافتند.كوروش هیچ یك فر

 

مامان بزرگ كه تنهایی خویش را در منزل دید برای لحظاتی به خانه برگشت و زیر قابلمه ی روی گاز را خاموش 

كرده و بار دیگر به منزل مهین خانم بازگشت...فكر و خیال در رابطه با نگرانی ها و غصه ی دخترش باعث گشت آن 

 متوجه ی غیبت طوالنی آناهیتا نگردد!!! "روز اصال

 

بعدازظهر گذشته بود كه آرش تازه فرصتی یافت تا ناهاری كه كوروش گرفته بود را با هم بخورند و در 3ساعت از

 همان حال كه مشغول خوردن شدند آرش با منزل تماس گرفت...ولی هیچكس پاسخی نداد!!!

 

مامان بزرگ و گاه برحسب اتفاق آناهیتا حتما پاسخگو ی تلفن  "معموالبرای آرش عجیب بود زیرا در این ساعت 

 میشدند...اما هر چه منتظر شد كسی تلفن را جواب نداد!!!

 

 ناخودآگاه نگرانی در وجودش آشكار شد.

 

 كوروش متوجه حالت او گشت و در حالیكه لقمه ای دیگر به دهان میگذاشت رو به آرش پرسید:چیزی شده؟

 

 ره...هر چی زنگ میزنم خونه...كسی جواب نمیده!!!. آ

 

 . خوب شاید نیستن.
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 . مگه میشه؟...مامان بزرگ همیشه این موقع كنار تلفن دراز كشیده...

 

 . خوب شاید رفته خونه ی عمه مهین.

 

 . آناهیتا چی؟!!!...اون كه باید خونه باشه...

 

 . شاید خوابیده.

 

 در هم كه خواب باشه با اینهمه صدای زنگ تلفن یعنی بیدار نمیشه؟!!!!. نه بابا... هر ق

 

 . خوب زنگ بزن خونه ی عمه مهین.

 

آرش بالفاصله شماره منزل عمه مهین را گرفت و وقتی فهمید مامان بزرگ آنجا است از سویی خیالش آسوده شد و 

 بعد بالفاصله پرسید:مامان بزرگ...آنیتا هم اونجاس؟

 

ان بزرگ مكثی كرد و گفت:نه مادر...اون از خونه تكون نمیخوره...بچه ام این روزها فقط یكی دو ساعت میره مام

 دانشكده بعدشم میاد خونه و خودش رو توی اتاقش حبس میكنه...تو كه دیگه میدونی.

 

 آرش كمی فكر كرد و گفت:یعنی االن خونه اس؟

 

شد از پنجره ی پذیرایی منزل مهین خانم نگاهی به حیاط رو به رو انداخت و مامان بزرگ در حالیكه از جایش بلند می

 وقتی دید ماشین آناهیتا در حیاط نیست گفت:فكر كنم دوباره رفته بیرون...ماشینش توی حیاط نیست.

 

شما آرش در حالیكه هر لحظه آثار دلشوره در او بیشتر میشد گفت:پس یعنی اومده خونه دوباره رفته بیرون...

 دیدیش وقتی اومد خونه؟

 

 مامان بزرگ گفت:نه مادر...ندیدمش...آخه من از صبح پیش عمه ات بودم و از خونه بیخبرم.

 

آرش دیگر صحبتی نكرد تا مبادا نگرانی كه بی دلیل در خود احساس میكرد به مادر بزرگ خویش انتقال دهد...پس 

 یتا را گرفت اما هر چه زنگ میخورد آناهیتا پاسخی نمیداد!!!از خداحافظی با وی سریع شماره ی موبایل آناه

 

 كوروش گفت:چی شده؟

 

 . آناهیتا خونه نیست!

 

 . خوب شاید پیش دوستاش رفته...

 

 . چرا موبایلش رو جواب نمیده؟!!!!
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 . شاید رفته سر فیلمبرداری یا باكسی در حال صحبت باشه...چه میدونم؟!!!

 

ه ساعتش كرد و دیگر چیزی نگفت ولی نگرانی در دلش هر لحظه بیشتر میشد.ناهار را با بی میلی آرش نگاهی ب

 دائم با گوشی آناهیتا تماس میگرفت ولی پاسخی داده نمیشد!!!!5:31خورد و تا ساعت

منتقل شد  هوا رو به غروب بود و نگرانی بیش از پیش در آرش نمود پیدا میكرد و كم كم این نگرانی به كوروش نیز

و او نیز دائم با تماسهای پی در پی خویش  با موبایل اناهیتا سعی داشت تا حدودی خود را كنترل نماید اما همچنان 

 كسی پاسخگو به تماسهای وی نبود!

 

آرش از پشت میزش بلند شد و در حالیكه سوئیچش را نیز بر میداشت به كوروش گفت:یه سر میرم خونه..شاید 

 ..اومده باشه.

 

كوروش كه تاره وارد دفترآرش شده بود با سر حرف او را تایید كرد و خود نیز به دفترش برگشت و در همان حال 

 شماره منزل امیر را گرفت.

 

الهام كه لحظاتی قبل از بیرون برگشته بود نگاهی به نمایشگر شماره روی گوشی منزل انداخت و با تعجب از اینكه 

 شی را برداشته و گفت:بله...بفرمایید.شماره ناشناس است گو

 

 . سالم الهام خانم...ببخشید كوروش هستم...برادر...

 

 . بله...بله...شناختم سالم...حالتون خوبه؟...

 

 . ببخشید مزاحم شدم...میخواستم ببینم آنیتا پیش شماست؟

 

بچه ها همه سراغش رو "بچه ها بودم نبودش...اتفاقا. آنی؟!!!...نه!!!...امروز دانشكده هم ندیدمش...تا االنم كه پیش 

 0میگرفتن!!!...چیزی شده؟

 

 . امروز دانشكده هم نبوده؟!!!...

 

 . نه!!!...چیزی شده؟

 

 . امیر كجاست؟...هنوز بیمارستانه؟!

 

 . آره...میخواین باهاش تماس بگیرم؟...

 

موبایل آرش را میگرفت سریع گفت:نه...شما الزم نیست  كوروش در حالیكه همزمان با تلفن روی میزش شماره ی

 توی زحمت بیفتین...خودم باهاش تماس میگیرم...شاید آنیتا پیش اون توی بیمارستان باشه...
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. نه چه زحمتی...من شماره مستقیم امیر رو دارم...ممكنه موبایلش خاموش باشه...من تماس میگیرم...بعد بهتون 

 اطالع میدم.

 

 یلی لطف میكنید...ممنونم الهام خانوم...خداحافظ.. خ

 

 . خداحافظ.

 

آرش كه در ماشین نشسته و به سوی منزل در حركت بود با اعصابی خراب به گوشی موبایلش كه در حال زنگ 

بوده  به دانشكده نرفته "خوردن بود نگاهی انداخت و سریع پاسخ داد و وقتی از كوروش شنید كه آناهیتا امروز اصال

 نگرانی اش بیش از پبش گشت و با سرعت بیشتری به سوی منزل حركت كرد.

 

الهام سریع شماره ی مستقیم امیر را در بیمارستان گرفت.امیر كه در اتاقش خسته از فعالیت روزانه در بیمارستان 

م صحبت و گفتن اینكه روی صندلی لمیده بود و تا نیم ساعت دیگر شیفتش تمام میشد در ضمنی كه با شاهرخ سرگر

رئیس بیمارستان كمی با دادن مرخصی یك ساله ی بدون حقوق به او مخالف است و او برای رفتن به خارج از كشور 

این مرخصی را نیاز دارد گوشی را برداشت و بعد از سالم و احوالپرسی با الهام وقتی از صحبتهای الهام متوجه موضوع 

 از اینكه آناهیتا كجا ممكن است رفته باشد خداحافظی كرده و گوشی را قطع نمود.شد در پایان او نیز با نگرانی 

 

شاهرخ كه از مكالمات امیر در پای تلفن متوجه قضیه شده بود از جایش بلند شد و درضمنی كه دكمه های روپوش 

 پزشكی اش را باز میكرد به سمت درب اتاق رفت.

 

 و كجا میری؟!!!امیر نگاهی به شاهرخ انداخت و گفت:ت

 

شاهرخ روپوشش را از تن خارج كرد و در حالیكه كمی به فكر فرو رفته بود در جواب امیر گفت:میرم ببینم كاری از 

 دستم برمیاد...

 

امیر لبخندی به لب آورد و گفت:آنی هر جا باشه دیگه پیداش میشه...شب شده دیگه...باالخره تلفن میزنه...حاال 

 چه كاری از دستت برمیاد؟!!!جنابعالی  "مثال

 

شاهرخ درب اتاق را باز كرد و در حالیكه از اتاق خارج میشد پاسخ داد:نمیدونم...ولی حس میكنم میدونم آنی كجا 

 رفته...

 

 فكر میكنی كجاس؟ "امیر نگاه دقیقی به شاهرخ كرد و گفت:مثال

 

 نم رفته سر مزار بهنام...زیر لب جواب داد:فكر ك "شاهرخ با صدایی اهسته و تقریبا

 

امیر از روی صندلی بلند شد و روپوش پزشكی اش را از تن دراورده و به جالباسی آویزان كرد و گفت:تو هم دیوونه 

 شدی ها...بر فرضم اونجا بوده دیگه االن كه هوا تاریك شده امكان نداره اونجا باشه...
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ه سرعت به اتاق خودش رفته و سریع كارهایش را انجام داده و چون شاهرخ دیگر حرفی نزد و از اتاق خارج شد و ب

دقایق پایانی شیفت كاری او نیز بود دیگر معطل نكرده و سریع وسایلش را جمع و از اتاق خارج شده به سمت پله ها 

 رفت.

 

د گفت:االن كجا امیر هم همزمان از اتاقش خارج شد و وقتی شاهرخ را با آن عجله كه به سمت پله ها میرفت دی

 داری میری تو؟!!

 

 . میرم همون جایی كه فكر میكنم آنی رفته...

 

 . دیوونه ای پسر...

 

 . شاید.

 

شاهرخ سریع از پله ها پایین رفت و امیر مات و متحیر از واكنش شاهرخ برای لحظاتی به سوئیچ ماشین كه در 

لش بیمارستان را ترك كرد.هنوز سوار ماشین نشده بود كه دستش بود خیره شد سپس او نیز به قصد رفتن به منز

الهام با گوشی همراه او تماس گرفت و گفت كه چون نگران آناهیتا شده به منزل آنها رفته و از او نیز خواست كه به 

 آنجا بیاید.

 

گشت اناهیتا هنوز آرش وقتی به منزل رسید سریع ماشین را جلوی درب پارك كرد و زمانیكه وارد حیاط شد متوجه 

به منزب برنگشته...از جلوی درب حیاط تا به ساختمان برسد بار دیگر با موبایل اناهیتا تماس گرفت اما همچنان 

 كسی پاسخگو نبود!

 

وقتی وارد منزل شد ماندانا تازه از منزل مادر شوهرش برگشته بود و به محض دیدن آرش بعد از سالم گفت:ساعت 

نداشته از بعد فوت بهنام آنیتا تا این وقت بیرون باشه...از صبح سه بار با گوشیش تماس  شده...سابقه8نزدیك

 جواب نمیده!!! "گرفتم...كارش دارم...ولی اصال

 

آرش در حالیكه با نگرانی از پله ها باال و به سمت اتاق خواب آناهیتا روانه شده بود گفت:از صبح رفته بیرون هنوز 

 م نبوده...پیش دوستاشم نبوده...برنگشته...دانشكده ه

 

 ماندانا با نگرانی گفت:چی؟!!!!

 

 و سپس به دنبال آرش از پله ها باال رفته و پشت سر او وارد اتاق آناهیتا شد.

 

آرش عصبی و تا حدی درمانده وسط اتاق ایستاد و به اطراف نگاه كرد...اتاق آناهیتا با انبوهی از كاغذ و كتابهای روی 

یخته در روی میز تحریرش و كناره های تختش و دو زیر سیگاری انباشه از ته سیگار و سطل آشغالی انباشه از هم ر

كاغذهای مچاله همگی گویای آشفتگی درونی از این دختر را داشت...روی میز آرایشش پر شده بود با عكسهای 
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او و بهنام وجود داشت كه هریك گویای هزار بهنام و در گوشه ی سه تابلویی كه به دیوار بودند نیز عكسهایی از 

 خاطره ی وی از بهنام بود.

 

ماندانا با نگرانی پرسید:یعنی چی امروز از صبح رفته هنوز برنگشته؟!!!...یعنی چی دانشكده نبوده پیش دوستاشم 

 نبوده؟!!!...خوب پس كدوم گوری رفته...شب شده...

 

 دانا انداخت كه سبب شد ماندانا حرفش را ادامه ندهد.آرش نگاهی از روی خشم و كالفگی به مان

 

 آرش به سمت میز تحریر آناهیتا رفت و كمی كاغذها و كتابها را جابه جا كرد و گفت:دفتر تلفنش كجاس؟

 

ماندانا با دستپاچگی در حالیكه خودش نیز شروع به جستجو كرده بود گفت: من چه میدونم...توی این بازار شام مگه 

 غیر از خودش میتونه چیزی رو پیدا كنه...در ثانی دفتر تلفنش رو میخوای چیكار حاال؟!!! كسی

 

 . میخوام به یك یك دوستاش تماس بگیری...شاید خونه ی یكی از دوستاش باشه...

 

شماره ی دوستاش رو توی فون بوك گوشیش ذخیره میكنه...بعدشم مگه نمیگی پیش دوستاشم  ". اون معموال

 ده!نبو

 

 . حرف نزن مانی...فقط بگرد ببین میتونی دفتر تلفنی كه همیشه كنار تلفن اتاقش بود رو پیدا كنی یا نه؟

 

ماندانا عصبی و كالفه سعی داشت كاری كه آرش خواسته را انجام بدهد و در همان حال گفت:خدایا این دختره ی 

 احمق كی میخواد آدم بشه...همه رو كالفه كرده...

 

رش كه به شدت عصبی شده بود به سمت ماندانا برگشت و گفت:دهنت رو میبندی یا ببندمش...االن وقت گفتن این آ

 مزخرفات نیست...كاری كه بهت گفتم رو بكن...

 

در همین لحظه ماندانا توانست دفتر مورد نظر را از زیر تخت آناهیتا كه در پشت انبوهی از یادداشتها و دفاترش بود 

 بیاورد و گفت:ایناهاش...پیداش كردم.بیرون 

 

آرش در حالیكه از اتاق خارج میشد گفت:با منزل تك تك دوستاش تماس بگیر...منم زنگ میزنم به مركز تصادفات 

 داخل شهری...

 

..................... 

 

..................... 

 

ا نداد و ترجیح داد كار را تعطیل كرده و با رفتن به كوروش نیز دلشوره و نگرانی به او اجازه ی ادامه ی كار ر

 بیمارستانها و یا تماس با مراكز پزشكی و حتی كالنتری ها به جستجوی آناهیتا بپردازد.
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الهام سریع خودش را به منزل آناهیتا رساند و در كنار ماندانا مشغول تماس با دوستان شد...در حالیكه میدانست 

كه آن روز اكثر دوستان صمیمی همه یكدیگر را دیده بودند و تنها فرد غایب در میان آنها  كاری بیهوده است چرا

 آناهیتا بود...اما حاال به هر حال این تنها كاری بود كه در كنار ماندانا از دستش بر می آمد!

 

كی و غیره سعی در پیدا امیر نیز دقایقی بعد به منزل آنها رسید و در كنار آرش با تماسهای تلفنی به مراكز پزش

 كردن آناهیتا نمود.در این میان دو بار هم با گوشی شاهرخ تماس گرفت ولی مشترك مورد نظر در دسترس نبود!!!!

 

مامان بزرگ هنوز در منزل مهین خانم بود و آرش و بقیه از این بابت تا حدودی راضی بودند چرا كه حضور او با آن 

 چندان درستی نبود.قلب ضعیف در این شرایط كار 

 

آرش با تمام مخالفتهای درونی خویش اما در نهایت مجبور شد با اقوام نیز تماس گرفته و سراغ آناهیتا را از آنها هم 

بگیرد اما در همان حال از آنها خواهش میكرد كه به هیچ عنوان با منزل عمه مهین تماس نگیرند و موضوع را آنجا 

در جریان بگذارد و ناراحتش نماید.اقوام نیز  "بزرگ در آنجاست و نمی خواهد او را فعال عنوان نكنند چرا كه مامان

حرف او را تایید میكردند ولی در پایان اصرار داشتند به محض اینكه خبری از آناهیتا شد آنها را نیز در جریان 

 بگذارند.

 

مزار بهنام در آنجا بود پارك كرد و ازان پیاده  تاریك شده بود كه شاهرخ ماشینش را كنار قطعه ای كه "هوا كامال

 شد.به محض پیاده شدن ماشین آناهیتا را شناخت!

 

 حدسش درست بود...آناهیتا به آنجا آمده بوده!!!
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شاهرخ  با ریموت ماشینش را قفل كرد و سپس وارد قطعه شد.هوا تاریك بود ولی چراغهای محیط كه به مدد 

ان روشن گشته بود با نورهای زرد و بی روحی كه به اطراف روشنایی می بخشیدند محدوده را روشن مدیریت بوست

 كرده بود.

 

شاهرخ از همان فاصله آناهیتا را كه روی زمین در كنار مزار بهنام و در تنهایی وهم آلود محیط به آرامی نشسته بود 

 امیر را گرفت. را شناخت...گوشی موبایلش را باز كرد و سریع شماره ی

 

نگران بود نشسته و به محض بلند شدن صدای زنگ موبایلش  "امیر در منزل  پدری آناهیتا در كنار آرش كه شدیدا

 خوشحال از اینكه شاهرخ با او تماس گرفته سریع پاسخ داد:كجایی تو پسر؟!!!

 

 . امیر...من آنی رو پیدا كردم.
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 كه میگفتی؟. جدی؟!!!...كجا؟!!!...همون جایی 

 

 . آره...تو االن كجایی؟

 

 . من االن پیش آرشم.

 

 امیر رو كرد به آرش و گفت:آرش نگران نباش...شاهرخ پیداش كرد...

 

 آرش كالفه و عصبی رو كرد به امیر و گفت:كجاس؟

 

میارمش...نگو شاهرخ متوجه شد كه امیر به آرش خبر الزم را داده ولی سریع گفت:امیر فقط بهشون بگو من 

 كجاس...باشه؟

 

امیر حرف شاهرخ را تایید كرد چرا كه او نیز حس میكرد آرش از این حركت آناهیتا عصبی شده و ممكن است 

برخوردی تند با او بكند بنابراین ترجیح داد در جواب ارش كه از او پرسیده بود آناهیتا كجاست پس از خداحافظی با 

زیاد مهم نیست...مهم اینه كه سالم و  "پاسخ داد:حاال كجا بوده فعال"به آرش و سریعاشاهرخ و قطع ارتباط رو كرد 

 زنده اس...شاهرخم گفت نگران نباشید و خودش آنی رو برمیگردونه...

 

آرش در حالیكه كمی خیالش آسوده گشته بود رو كرد به ماندانا و از او خواست با كوروش تماس بگیرد و بگوید كه 

 د و سپس به اقوام نیز تلفن كرده و بگوید آناهیتا را پیدا كرده اند تا آنها نیز از نگرانی خارج شوند.نگران نباش

 

....................... 

 

....................... 

 

هنام شاهرخ پس از قطع ارتباطش با امیر به سمت آناهیتا رفت. وقتی نزدیك شد دید آناهیتا چهار زانو در كنار مزار ب

روی زمین نشسته است...سرش پایین بود و تمام روی مزار را با انواعی از گلهای رنگارنگ پوشانده بود...شاهرخ در 

كنار اناهیتا روی دوزانو نشست...اناهیتا در ابتدا اصال متوجه ی حضور او نشده بود...صدای نفسهای بغض آلود آناهیتا 

 د كه نشان از ساعتها گریستن وی بر سر مزار را داشت.در آن سكوت شب تنها موسیقی غم انگیزی بو

 

 شاهرخ دسشت را به آهستگی پشت آناهیتا گذاشت و به آرامی گفت:آنی؟

 

مشخص بود كه از صبح تا آن لحظه هیچ كاری به جز  "آناهیتا سرش را بلند كرد...رنگش به شدت پریده بود...كامال

 گریه نكرده است!

 

 ده ی آناهیتا چشم دوخت و سپس به آرامی گفت:آنی...حالت خوبه؟شاهرخ به صورت غمز

 

 آناهیتا با صدایی غمگین و بسیار آهسته گفت:برای چی اومدی اینجا؟
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شاهرخ كمی مكث كرد...میخواست بگوید چون نگرانتم...چون دوستت دارم...چون االن مدتهاست كه تمام فكرم را 

در قلب  "از این جمالت را نتوانست به زبان بیاورد و ترجیح داد همه را فعالمشغول كرده ای...چون...اما هیچیك 

خویش نگه داشته تا شاید روزی فرصت این موقعیت را به دست آورد و حقیقت درونی خویش را برآناهیتا آشكار 

 نماید.

 

 یش به گریستن ادامه داد.بار دیگر اشكهای آناهیتا جاری گشت...اما بی صدا بود و در سكوتی غمگین تر از اشكها

 

 شاهرخ گفت:آنی...میدونی ساعت چنده؟

 

 آناهیتا اشكهایش را پاك كرد و با صدایی كه حاكی از ضعف او بود گفت:ساعت؟!...چه اهمیتی داره؟!

 

ت شاهرخ به نیمرخ زیبا و جذاب آناهیتا چشم دوخت و چیزی نگفت...او میدانست كه آناهیتا پس از فوت بهنام نسب

 به خیلی چیزها بی اهمیت گشته ولی دیدن اینهمه غم در چهره ی او برایش قابل تحمل نبود.

 

 آناهیتا به نقطه ای نامعلوم خیره بود و در همان حال با صدایی لبریز از غم گفت:شاهرخ؟

 

 . جانم؟

 

 . دلم برای بهنام تنگ شده...دارم دیوونه میشم...

 

 . میدونم...میدونم.

 

 دارم دق میكنم...هیشكی نمیتونه بفهمه چقدر دلتنگشم...هیچی و هیشكی نمیتونه این دلتنگی رو برام از بین ببرده... .

 

 . میدونم.

 

. شاهرخ...دلم میخواد ببینمش...دلم میخواد صداش رو بشنوم...امروز هر چی صداش كردم...هر چی باهاش حرف 

ه ای نداشت...شاهرخ...بگو با این دلتنگی چیكار كنم؟...بگو چیكار زدم...هر چی التماسش كردم...هیچ فاید

 كنم...بگو...

 

آناهیتا بار دیگر گریه ی تلخ و پرغصه اش را از سر گرفت و شاهرخ نیز بی اختیار قطرات اشك بر صورتش جاری 

و درحالیكه به لباس او  شد و ناخودآگاه آناهیتا را در آغوش گرفت...آناهیتا نیز  سر بر سینه ی شاهرخ گذاشته

 چنگ میزد با گریه گفت:خیلی دلم براش تنگ شده...خیلی...ولی كاری نمیتونم بكنم...هیچ كاری...هیچی...

 

شاهرخ در حالیكه آناهیتا را در آغوش مردانه و عاشق خویش میفشرد بر سر او بوسههای پی در پی میگذاشت و تنها 

 زیزم...میدونم...ای كاش می تونستم این دلتنگی تو رو یه جوری از بین ببرم...این جمالت را تكرار میكرد:میدونم ع
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دقایقی به همین حال گذشت و وقتی شاهرخ احساس كرد آناهیتا اندكی آرام گرفته در حالیكه هنوز او را در آغوش 

د نیست...بلند شو داشت به آرامی گفت:آنی...بلند شو برگردیم خونه...همه نگرانت شدن...حالتم زیاد مساع

عزیزم...هر قدر هم كه اینجا با بهنام خلوت كردی فكر كنم برای امروز دیگه كافیه...بلند شو كم كم برگردیم 

 خونه...

 

آناهیتا گویا تازه به یاد اعضای خانواده اش افتاده باشد در حالیكه سعی داشت اشكهایش را از صورت پاك كند به 

را ازآغوش او بیرون كشیده و گفت:از دستم خیلی عصبانی شدن آره؟...به خصوص شاهرخ نگاه كرد و سپس خود 

 آرش؟

 

شاهرخ كمك كرد تا آناهیتا از جایش بلند شود و سپس كیف آناهیتا را از روی زمین برداشت و گفت:خودت چی 

 فكر میكنی؟

 

و حتی پاهایش هم خواب رفته بودند  آناهیتا كه تمام بدنش به علت نشستن ساعات طوالنی در آنجا درد گرفته بود

در حالیكه بی اختیار به شاهرخ تكیه میكرد تا در راه رفتن دچار مشكل نشود گفت:ولی به خدا نمیخواستم كسی رو 

 نگران یا عصبانی كرده باشم...فقط دلم تنگ شده بود...میخواستم پیش بهنام باشم...

 

در همان حال گفت:فكر میكنی اگه االن خود بهنام بود و از صبح شاهرخ آناهیتا را به سمت ماشین خودش میبرد 

 بیخبر غیبت زده بود و هیشكی ازت خبر نداشت چی بهت میگفت؟...تو كه خوب اخالقش رو میدونی...

 

آناهیتا لبخند تلخی به چهره ی گریانش نشاند و گفت:اولین كاری كه میكرد...وقتی من رو میدید...شاید یه كشیده ی 

 انه بود كه میزد توی صورتم...جان

 

شاهرخ از یاداوری رفتارهای خشنی كه بهنام با آناهیتا در اوج عشق از خود نشان میداد نفس عمیق و صداداری كشید 

 و سپس گفت:پس قبول داری كه كارت كار دستی نبوده...

 

 دستم عصبانی هستن؟ آناهیتا نرسیده به ماشین شاهرخ ایستاد و گفت:یعنی حاال همه توی خونه از

 

نگرانت "شاهرخ ایستاد و نگاهی كه لبریز از عشق بود به او كرد و گفت:بیشتر از اینكه عصبانی باشن مطمئنا

 شدن...اگه هم حرفی بهت بزنن فقط به خاطر نگرانی و بیخبری كه خودت باعث شدیه...نه چیز دیگه.

 

 یا ناراحتم؟ . تو فكر میكنی از اینكه باهام دعوا كنن میترسم

 

. با توجه به شناختی كه ازت دارم فكر میكنم زیاد برات مهم نیست...ولی مطمئنم از اینكه آرش رو نگران كردی اگه 

 یه ذره فكر كنی...خودتم چندان از كارت خوشحال و راضی و نیستی...درسته؟

 

و مهربانی را همیشه به او هدیه كرده و حاال با  آناهیتا برای لحظاتی به آرش فكر كرد...به برادری كه دنیایی از محبت

 این عمل چقدر توانسته بود او را دلنگران خویش كرده باشد...؟
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در همین افكار بود كه درد و سوزش شدیدی در معده اش احساس كرد كه ناشی از خالی بودن معده اش از صبح تا 

 ان وقت شب بود!

 

سعی داشت كمك كند تا آناهیتا درست بایستد و او را به سما ماشین ببرد شاهرخ بالفاصله فهمید و در حالیكه 

 گفت:ببین با خودت چیكار میكنی...با اون وضع معده...مطمئنم از صبح هم هیچی نخوردی...

 

 آناهیتا در حالیكه هنوز از درد كمی حالت خمیده به خود داشت گفت:با ماشین اومدم...خودم برمیگردم...

 

ون توجه به حرفش او را به سمت ماشین خودش برد و گفت:بله...میدونم كه با ماشین خودت اومدی...ولی شاهرخ بد

 با وضعی كه داری صالح نیست رانندگی كنی...خودم برت میگردونم...

 

شاهرخ درب ماشینش را باز كرد و آناهیتا را به داخل ماشین فرستاد و در همان حال گفت:نگران ماشینتم 

 .قفل پدال و فرمونش رو زدی؟نباش..

 

 . نه...

 

 . سوئیچت رو بده به من...

 

 . میخوای چیكار كنی؟

 

. بده به من سوئیچت رو...هیچی میخوام چیكار كنم...قفلهاش رو میزنم بعدم میسپریمش به نگهبانی بوستان...نگران 

 نباش...فردا ماشینت رو برمیگردونیم...

 

 . ولی آخه...

 

خ دیگر به حرف آناهیتا گوش نكرد و كیف آناهیتا را از او گرفت و درش را باز كرد و سوئیچ را برداشته و شاهر

كارهای الزم را انجام داد.هنگام خروج از انجا نیز با مبلغی پول كه به نگهبانی داد خواست تا فردا صبح مراقب ماشین 

ی آناهیتا غذایی مختصر و مناسب گرفت تا اندكی ازدرد باشند و سپس از آنجا خارج شدند...در طول مسیر هم برا

 معده اش كاسته شود.

 

وقتی جلوی درب منزل رسیدند آرش و كوروش و امیر به انتظار آنها دقایقی بود ایستاده بودند و تا رسیدنشان 

 چندین باربا انها تماس گرفته بودند.

 

بالفاصله آراش با صدایی آرام اما محكم به او  عصبی بود ولی"زمانیكه ماشین متوقف شد كوروش شدیدا

 گفت:كوروش...تو برو توی خونه...اینجا نباش...
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كوروش عصبی بود و خود میدانست ممكن است با دیدن آناهیتا عنان اختیار از كف بدهد بنابراین صالح را درآن دید 

 كه به حرف ارش گوش كرده و به داخل خانه برود.

 

ماشین پیاده شد آرش در حالیكه به شدت عصبی بود برای لحظاتی طوالنی فقط به او خیره شد...وقتی  آناهیتا وقتی از

شرایط بد روحی او را دید زنگ درب را زده و در پای اف اف به ماندانا گفت كه سریع بیاید و آناهیتا را به داخل 

 منزل ببرد.

 

 (۲فصل) ۲داستان پاورقی
 

01 

 

یتا به همراه ماندانا به داخل خانه رفت شاهرخ و امیر در كنار آرش نیم ساعتی جلوی درب ایستادند بعد از اینكه اناه

و با یكدیگر صحبت كردند.شاهرخ در عمق حرفهایش عاجزانه از آرش تقاضا داشت كه به خاطر اتفاق پیش آمده 

بیش از آرش می خواست كه هر تصمیمی هم برخورد تندی با آناهیتا نكند و امیر نیز با توجه به شرایط آناهیتا كم و 

میخواهد بگیرد سعی كند منطقی بوده و بیشتر از این اعصاب آناهیتا را به هم نریزد...آرش نیز در سكوتی كه اختیار 

كرده بود در درون خویش سعی داشت اعصابش را كنترل كند اما نمی توانست به راحتی از چنین عملی چشم پوشی 

 كند!

 

ی برداشتن بعضی از وسایلش كه در بیمارستان جا گذاشته بود مجبور بود بار دیگر به بیمارستان مراجعه شاهرخ برا

 كند برای همین بر خالف میل باطنی اش كه میخواست در كنار آنها بماند اما خداحافظی كرده و رفت.

 

 امیر و الهام نیز ساعتی بعد خداحافظی كردند و رفتند.

 

 از مبلهای هال نشسته و به نقطه ای خیره بود. آناهیتا روی یكی

 

 كوروش سعی داشت با نگاه كردن به تلویزیون سكوت كند و اصال به آناهیتا نگاه نمیكرد.

 

ماندانا لیوان شیر و عسل گرمی كه مامان بزرگ چند دقیقه پیش پس از برگشتنش از منرل مهین خانم آماده كرده 

و سپس چون علی همسر وی قصد رفتن داشت به همراه او برای بدرقه اش از هال خارج و بود را به دست آناهیتا داد 

 به حیاط رفت.

 

آرش به بوفه تكیه داده بود و خیره به آناهیتا نگاه میكرد...نمی دانست با این دختر كه چنان شوریده گشته بود چه 

 به حالش غصه میخورد... "از سویی دیگر عمیقا از كار او ناراحت و عصبی بود و "باید بكند؟!!! از سویی شدیدا

 

آناهیتا نیمی ازمحتوی لیوان شیرو عسل را خورد و سپس باقی مانده ی آن را روی میز كنارش گذاشت و سپس به 

آرش نگاه كرد و با صدایی غمزده گفت:میخوای باهام دعوا كنی؟...میخوای سرم داد بكشی؟...حق داری...من لیاقت 
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رم...ولی به خدا دلم براش تنگ شده بود...تو بگو چیكار كنم...هر كاری بگی میكنم...فقط یكی به من هیچی رو ندا

 بگه دوای این درد دلتنگی من كجاس؟...

 

 و بار دیگر اشكهایش سرازیر گشت.

 

 مامان بزرگ كه در آشپزخانه روی صندلی نشسته بود غمگین و بیصدا اشك میریخت.

 

تا رفت و در حالیكه دلش از دیدن اشكهای آناهیتا لبالب از غصه گشته بود اما ترجیح داد این بار آرش به سمت آناهی

بر خالف همیشه او را در آغوش نگیرد...مقابل او ایستاد و نگاهش كرد...با صدایی جدی و محكم گفت:آنیتا...تو چی 

نی بالیی سرت بیاد؟...ما به جهنم...ما رو كه آدم فكر كردی؟...از صبح  رفتی اونجا تا االن...این وقت شب...فكر نمیك

حساب نمیكنی...نه تلفن میزنی...نه جواب تلفنهامون رو میدی...چرا به خودت فكر نمیكنی؟...میدونی چیه؟...تو 

زیادی داری از استقاللی كه بهت دادم سواستفاده میكنی...خیلی بیشتر از اونی كه حقته داری پیش میری...سوئیچت 

ه...از فردا هم هر جا میخوای بری یا خود من یا كوروش میبریم و میاریمت...دانشكده...پیش دوستات...چه رو بد

میدونم...هر جا كه بخوای بری...این وضع ادامه داره تا وقتی كه به خودت بیای...اینجوری كه تو پیش گرفتی نمیخوام 

 رهان جنازه ات رو جمع كنم...چند وقته دیگه بشنوم كه باید بیام از بیابونهای اطراف ت

 

آناهیتا در حالیكه اشكهایش یكی پس از دیگری از چشمانش سرازیر بود و به آرش نگاه میكرد سوئیچش را از 

كیفش بیرون آورده و در كف دست آرش كه در مقابلش ایستاده بود قرار داد.نه حرفی زد و نه اعتراضی...هیچ 

ایش بلند شد و كیفش را برداشت و از پله ها به آرامی باال رفت و به اتاقش چیزی نگفت و در سكوتی دردناك از ج

 وارد شد.

 

كوروش از واكنش آناهیتا سخت متعجب شده بود چرا كه توقع داشت مانند گذشته در اینگونه مواقع كه سدی سر 

ان صحنه باشد...ولی در كمال راه آناهیتا قرار میگرفت جیغ و فریادش را به هوا بلند میكرد این بار نیز شاهد هم

تعجب دید كه آناهیتا بی هیچ حرف و اعتراضی با دنایی از غم كاری كه آرش از او خواسته بود را انجام داده و سپس 

 به اتاقش رفته بود!!!!...

 

وقتی صدای بسته شدن درب اتاق آناهیتا شنیده شد آرش سوئیچ را جلوی پای كوروش پرت كرد و گفت:فردا برو 

 ماشین رو از اونجا بیار...

 

سپس به روی مبلی نشست و سرش را میان دو دستش كه روی زانوانش قرار داده بود گرفته وبه آرامی گریه ی 

 مردانه ای را سر داد.

 

ماندانا وقتی به داخل خانه برگشت از دیدن آرش در آن حال گریه اش گرفت و او نیز به آشپزخانه رفته و در كنار 

 بزرگش نشست و به آرامی اشك ریخت. مامان

 

............................. 
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............................. 

 

شاهرخ با افكاری پریشان به بیمارستان رفت و وسایلی كه جا گذاشته بود را برداشته سپس به منزل رفت.اما دلش 

ز اناهیتا شنیده بود را از یاد نمیبرد.وقتی وارد اتاقش آرام و قرار نداشت و یك لحظه صورت گریان و حرفهایی كه ا

شد برای لحظاتی روی تخت نشست و سرش را میان دو دستش كه به روی زانوهایش بود گرفت...خدایا با این عشق 

 كه همچون آتشی بی رحم تمام جانش را به اتش كشیده بود چه باید میكرد؟

 

آناهیتا را گرفت و بعد از چند بار زنگ خوردن در اوج ناباوری وی آناهیتا بی اراده گوشی اش را برداشت و شماره ی 

 در حالیكه صدایش با هق هق گریه همراه بود گفت:بله؟

 

 شاهرخ مكثی كرد و سپس گفت:آنی؟!!!...بازم داری گریه میكنی؟

 

وش او طنین انداز آناهیتا حرفی نزد و فقط اشك میریخت و فقط صدای گریه و بغض دردآورش بود كه در گ

بود.شاهرخ گفت:نگرانت بودم...میدونستم توی شرایط بدی هستی االن...آنی...دلم نمیخواد اینقدر غصه 

بخوری...ولی نمیدونم چیكار باید بكنم...اما میدونم چقدر دلتنگشی...میدونم هنوز عاشقشی...پس...میتونم فقط این 

ان یه كسی كه حرفای دلت و دلتنگیهات رو براش بگی و اون بشنوه رو بهت بگم...این رو بگم كه...میتونی به عنو

روی من حساب كنی...آنی...حرف بزن...اینجوری غصه رو توی دلت نگه ندار...میدونم هیچی و هیشكی جای خالیش 

هات رو برات پر نمیكنه...اما میتونی با حرف زدن در مورد عشق و عالقه ات به بهنام برام حرف بزنی...از دلتنگی

بگو...آنی حرفهات رو توی دلت نگه ندار...احساس قشنگ عاشقیت رو توی دلت حبس نكن...برام حرف بزن...از 

 بهنام بگو...برای من بگو كه چقدر دوستش داشتی و داری...بگو برام كه چقدر عاشقش بودی و هستی...آنی...

 

ض آلودش برای شاهرخ آتشی دیگر بود بر دل آناهیتا فقط اشك میریخت و هیچ پاسخی نمیداد.صدای نفسهای بغ

بی قرارش...اما میدانست در حال حاضر آناهیتا فقط به این نیاز دارد كه حرف بزند...از عشقش...از حرفهایی كه 

 همیشه میخواسته به بهنام بگوید و نگفته بوده...

 

من صمیمی ترین دوست بهنام بودم...پس شاهرخ ادامه داد:آنی...حرفات رو نگه ندار توی دلت...بگو...تو میدونی 

 میتونم برای تو هم مثل یك دوست خوب شنونده ی حرفات باشم...آنی دوست نداری برام حرف بزنی؟

 

 آناهیتا با بغض گغت:شاهرخ...دلتنگشم...تو میفهمی؟...می فهمی دلتنیگ یعنی چی؟...آره؟

 

ی دچار میگشت و احساس میكرد نفس در سینه اش حبس شاهرخ كه از شنیدن صدای آناهیتا قلبش به لرزش عجیب

میگردد پاسخ داد:آره...آره آنی...منم دلتنگی رو میفهمم...منم بهنام رو دوست داشتم...اون بهترین دوستم بود...پس 

 فكر نكن كه من دلتنگش نیستم...من و اون با هم خاطره های زیادی با هم ساختیم...ولی قبول دارم دلتنگی تو خیلی

بیشتر از منه...چون تو عاشقش هستی...اما من فقط یه دوست صمیمی بودم براش...ولی آنی به خدا میتونم بفهمم چی 

میگی...باور كن وسعت غم توی دلت رو درك میكنم...برای همینم میخوام تنهایی غم انگیزت رو پر كنم...روی من 

و بشنوه...بگذار توی غصه هات كنارت باشم...بگذار حساب كن آنی...فقط به عنوان یه دوست كه میتونه حرفات ر
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دلم به این خوش باشه كه برای عشق صمیمی ترین دوستم میتونم یه جفت گوش شنوا باشم فقط همین...نمیخوام 

 اینقدر توی عذاب تنهایی خودت رو غرق كنی...

 

بنابراین گفت:شاهرخ...فقط میخوام گریه آناهیتا نمی توانست به این مكالمه ادامه دهد چرا كه گریه مجالش نمیداد 

 كنم...

 

 شاهرخ مكثی كرد و گفت:باشه...باشه...میدونم از اینكه خلوتت رو به هم زدم ناراحتی...ولی به خدا نگرانتم...

 

 . شاهرخ میخوام تلفن رو قطع كنم...نمیتونم حرف بزنم...

 

صبح گریه كنی...آنی خواهش میكنم...بازم باهات تماس  مزاحمت نمیشم ولی نگو كه میخوای تا ". باشه...فعال

میگیرم...بگذار دلم به این خوش باشه كه فقط میتونم شنونده ی حرفهای كسی باشم كه روزی تنها عشق دوست 

 صمیمیم بوده...

 

 . خداحافظ...

 

 زار زار گریه را سرداد. آناهیتا گوشی را قطع كرد و به روی تخت دراز كشید و صورتش را در بالشت فرو برد و

 

كوروش كه لحظاتی پیش به طبقه ی باال آمده بود صدای گریه ی او را شنید و از همانجا با صدایی آهسته در حالیكه 

از نرده ها خود را خم كرده بود آرش را صدا كرد و گفت:آرش...آنیتا بد جوری داره گریه میكنه...نمیخوای بری 

 پیشش؟

 

وی مبل نشسته بود و با افكاری خسته و عصبی در حال خوردن چایی كه ماندانا برایش آورده بود آرش در حالیكه ر

 نمیخوام باهاش رو به رو بشم...بگذار راحت گریه كنه... "از همان پایین نگاهی به كوروش كرد و گفت:نه...فعال

 

  
 

00 

 

ی آناهیتا گوشی اش را خاموش كرده بود و تماسهای آن شب شاهرخ سه بار دیگر با موبایل آناهیتا تماس گرفت ول

 شاهرخ بی جواب می ماند.

 

از فردای آن روز آناهیتا دیگر ماشینی  در اختیارش نبود بنابراین برای رفتن به هر مكانی یا باید از آرش می 

 "منزل ماندن او كامال خواست او را ببرد یا كوروش و یا اینكه در نهایت آژانس خبر كند و مقصد و زمان بیرون از

زیر نظر آرش كنترل میشد و این یكی دیگر از معضالتی بود كه به روی مشكالت دیگرش انباشته گشته و آزارش 

میداد.او همیشه دختری آزاد و نسبت به سنش بسیار مستقل بود و حال ایجاد چنین شرایطی كه آرش در اوج 

میداد!...محیط خانه برایش آزار دهنده گشته بود و به دلیل اینكه  آزارش "عصبانیت برای او ایجاد كرده بود شدیدا

بیشتر اوقات خود را در بیرون منزل بگذراند به همراه چند تن از دوستانش كار پشت صحنه ی یكی از برنامه های 
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شتند با وجود تلویزیونی را پذیرفته و چون بیشتر اساتید به پشتكار و دقت او در انجام امور محوله بسیار ایمان دا

 اینكه به تازگی فارغ التحصیل شده بود ولیكن پشتكار و دقت نظرش مورد تایید بسیاری از دست اندركاران بود.

 

 به منزل بازمیگشت.9هر روز صبح به محل فیلمبرداری میرفت و شبها قبل از ساعت

 

سفر كند...در نبود آرش هیچ چیز تغییر اواخر همان ماه آرش برای انجام یكسری كارهای تجاری مجبور شد به دبی 

نكرده بود و آناهیتا همچنان برای ورود و خروجش از منزل حال باید كوروش را در جریان میگذاشت واین بیشتر او 

را عصبی كرده بود چرا كه هنوز آناهیتا دلخوری خود را نسبت به كوروش از یاد نبرده بود و همچنان در حالتی از 

 میبرد! قهر با او به سر

 

آرش قبل از رفتنش از ایران با شاهرخ تماس گرفته بود و در رابطه با داروهای خاص مادر بزرگ صحبت كرده و 

قرار بود بعد از رفتن آرش در یكی از همان شبهای نخست شاهرخ قرصها را كه از طریق دوستان و آشنایان پدرش 

 تهیه میكرد به مامان بزرگ برساند.

 

یك ماهی گذشته  "ی كه شاهرخ آناهیتا را دیده بود و تلفنی در ان شب با او صحبت كرده بود تقریبااز آخرین بار

بود و دراین مدت فقط خدا میداند كه چقدر دلتنگ آناهیتا شده بود اما هر بار كه میخواست به دیدن او برود یا بهانه 

بود...اما همچنان در تب و تاب عشق آناهیتا میسوخت  ایی مناسب نیافته بود و یا اینكه برنامه اش به كلی بهم ریخته

و حاال با توجه به اینكه باید داروهای مامان بزرگ را به منزل آنها میبرد در دل خدا خدا میكرد بلكه آناهیتا را نیز 

 ببیند.

 

وض كرد و پس گذشته بود...لباسش را ع01از"شب پس از اتمام كارش در بیمارستان به ساعتش نگاهی كرد...تقریبا

از جمع كردن وسایلش داروهای مورد نظر را هم در سامسونتش گذاشت و از بیمارستان خارج شد و به سمت منزل 

 انها راهی گشت.

 

................................ 

 

................................ 

 

ار به ساعت دیواری نگاهی انداخت...سابقه نداشت كوروش با عصبانیت چند قدمی در هال راه رفت و برای هزارمین ب

 از یك ماه پیش به این طرف آناهیتا تا این وقت شب به منزل نیامده باشد.

 

مامان بزرگ دائم سعی داشت كوروش را به آرامش دعوت كند ولی كوروش نگران بود چرا كه در نبودن آرش 

 احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آناهیتا میكرد!

 

گذشته بود كه آناهیتا با منزل تماس گرفت و گفت كه شارژ گوشی اش تمام شده بوده و آژانش 01اعت اندكی ازس

هم تا این زمان ماشین در اختیار نداشته ولی حاال ماشین فرستاده و او كه تا آن زمان مشغول به كار بوده اكنون عازم 

 منزل است.
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تموم شده بوده اونجا هیشكی دیگه گوشی نداشت بگیری به خونه  كوروش با صدایی عصبی گفت:تو شارژ گوشیت

 زنگ بزنی بگی؟

 

 آناهیتا با بی حوصلگی گفت:داد نزن كوروش حوصله ندارم.

 

 وبعد بدون هیچ حرف دیگری تلفن را قطع كرد.

 

ه شاهرخ جلوی درب كوروش كه عصبی تر از قبل گشته بود جلوی درب حیاط به انتظار آناهیتا ایستاد.در همین لحظ

رسید و در ضمنی كه ماشینش را خاموش میكرد متوجه ی عصبانیت كوروش كه در جلوی درب حیاط ایستاده بود 

نیز شد!..داروهای مورد نظر را از داخل سامسونتش در اورده و از ماشین پیاده شد.بعد از سالم و احوالپرسی كه با 

 زی شده كوروش؟...چرا این وقت شب عصبی جلوی درب ایستادی؟!!كوروش كرد داروها را به او داد و پرسید:چی

 

كوروش با كالفگی گفت:آنی تا االن برنگشته...خانم تازه زنگ زده خونه و میگه گوشیش شارژ نداشته كه زودتر 

 اطالع بده...

 

ار حس كرده بود بنابراین با آرامش گفت:خوب سر ك "شاهرخ عصبانیت را در چهره ی كوروش كامال

 بوده...درسته؟...كارهای تصویربرداری و تلویزیونی من شنیدم گاهی تا نیمه های شب هم طول میكشه...

 

 خونه باشه...خودشم این رو میدونه...9كوروش كه هنوز عصبی بود جواب داد:ولی آنی باید تا قبل از ساعت

 

اناهیتا در این مدت وارد كرده اند شاهرخ در همین چند جمله ی كوتاه متوجه فشار بیش از حدی كه روی 

شد!..آناهیتا همان دختری كه در داشتن استقالل گاه از یك پسر فراتر میرفت حاال این دو برادر سعی كرده بودند 

این پرندهی آزاد و وحشی را درون قفسی كه ساخته بودند اینگونه اسیر و در بند نگه دارند!!!...اما چرا؟!!!...آیا این 

نیاز به  "مكن برای كنترل او بود؟!!!...آناهیتا از نظر شاهرخ بچه نبود و با توجه به كار و حرفه اش مسلماتنها راه م

 آزادی عمل داشت درست مانند گذشته...ولی حاال...

 

خونه باشد؟!!!...مگه بچه 9شاهرخ نگاهی به صورت عصبی كوروش كرد و با تعجب گفت:آنی باید قبل از ساعت

 گه شما ها نمیدونین اون حرفه و شغلش زمان بردار نیست؟!!!اش؟!!!...یا م

 

در همین لحظه ماشین آژانس جلوی درب توقف كرد و آناهیتا از آن پیاده شد و پس از پرداخت كرایه ماشین 

 مربوطه از آنجا دور شد.

 

غمی عمیق را در خود  شاهرخ به صورت زیبا و خسته ی آناهیتا چشم دوخت...چهره اش خسته و در عین حال هنوز

پنهان كرده بود...با دیدن شاهرخ لبخند كمرنگی به لب آورد و به محض اینكه خواست با او سالم و احوالپرسی بكند 

كوروش با عصبانیت قدمی به سمت آناهیتا برداشت كه سبب شد آناهیتا متوجه ی عصبانیت بیش از حد او شده و دو 

 قدم به عقب برود!
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 شب شده...00دقیقه به5یی عصبی گفت:تو تا االن كدوم گوری بودی؟...ساعتكوروش با صدا

 

 آناهیتا عصبی و خسته در جواب گفت:مگه كر بودی وقتی پای تلفن بهت گفتم كه كجا بودم...

 

حس میكرد كوروش بار دیگر عصبی شده و كم پیش می امد در  "شاهرخ بین آناهیتا و كوروش ایستاده بود...كامال

 مواقع بتواند خمشم را كنترل كند! این

 

 خونه باشی؟9كوروش گفت:تو غلط كردی...مگه قرار نبود هر شب قبل از ساعت

 

 شاهرخ با صدایی اهسته طوریكه كوروش را متوجه لحن بد گفتارش با اناهیتا كرده باشد گفت:كوروش...

 

بازی نكن...نرفته بودم ولگردی كه اینجوری حرف  آناهیتا جواب كوروش را به تندی داد:ببین كوروش با اعصاب من

 میزنی...

 

كوروش با حالیت عصبی هجوم برد به سمت اناهیتا كه شاهرخ مانع او شد و گفت:كوروش چه خبرته؟...چیكار 

 میخوای بكنی؟

 

رو آناهیتا كه توقع این حركت كوروش را در حضور شاهرخ نداشت بغض كرد و با عصبانیت گفت:مرده شورت 

به تو چه ربطی داره...از این به بعدم دیگه به تو مربوط نیست...نه به تو نه به هیچ كس دیگه...خسته  "ببرن...اصال

شدم...دیگه هر وقت دلم بخواد میام هر وقتم دلم بخواد میرم...زیادی به حرفتون گوش كردم باورتون شده كه خیلی 

 .ببینم تو چه غلطی میكنی؟امشب خونه نمیام.. "بزرگتر هستین آره؟...اصال

 

و بعد به سمت انتهای خیابان حركت كرد.كوروش عصبانیتش شدت گرفته بود ولی شاهرخ او را به سمت درب حیاط 

كشاند و گفت:كوروش بس كن...چرا دیوونه بازی در میاری...تو برو توی خونه من خودم برش میگردونم...فقط تو 

برو توی خونه...می برمش یه چرخی با ماشین میزنیم یه ذره باهاش صحبت میكنم داد و بیداد نكن...زشته به خدا...

بعد برش میگردونم...قول میدم...این راهش نیست كوروش...تو كه انیتا رو بهتر از من میشناسی...بگذار من میرم 

 دنبالش...

 

د و به سمت انتهای خیابان كوروش با اصرار شاهرخ به داخل خانه رفت و خود شاهرخ به سرعت سوار ماشین ش

 حركت كرد و نرسیده به انتهای خیابان اناهیتا را در حالیكه گریه میكرد و تند تند قدم برمیداشت دید.

 

 ماشین را متوقف كرد و سریع از ماشین پیاده شد و به سمت اناهیتا دوید و بازویش را گرفت.

 

 اد گفت:ولم كن احمق بیشعور...بر نمیگردم خونه...آناهیتا گمان برد كه كوروش دستش را گرفته با فری

 

و وقتی برگشت دید كه شاهرخ با لبخند به او نگاه میكند و تازه متوجه ی اشتباه خود شده و سریع عذرخواهی كرد و 

 وقتی خواست به راهش ادامه بدهد شاهرخ محكم سر جایش ایستاده بود و هنوز بازوی وی را در دست داشت.
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 ا ایستاد و در حالیكه اشكش را پاك میكرد گفت:ولم كن شاهرخ...من خونه برنمیگردم.آناهیت

 

شاهرخ به آناهیتا نزدیكتر شد و با صدایی آرام گفت:باشه...خونه برنمیگردیم...حاال بیا سوار ماشین شو...این وقت 

 سوار ماشین بشیم...شب تنها و بدون وسیله كه توی خیابون ولت نمیكنم...خواهش میكنم آنیتا بیا 

 

  
 

02 

 

آناهیتا برای لحظاتی به انتهای خیابان خیره شد و اشكهایش بار دیگر سرازیر گشت.شاهرخ به نیم رخ زیبا و دوست 

 داشتنی او خیره و همچنان بازوی اناهیتا را نیز رها نكرده بود.

 

 دراورد.لحظاتی بعد هر دو سوار ماشین شدند وشاهرخ ماشین را به حركت 

 

نیم ساعتی بی هدف در شهر رانندگی كرد.نمیدانست در این شرایط چگونه آناهیتا را آرام كند و به دنبال جمالتی 

مناسب میگشت تا با او صحبت كند.در همین لحظه آناهیتا در حالیكه به جلو خیره بود گفت:شاهرخ خسته 

ن راحت باشم...بیخود و بی جهت بهم گیر میدن...اسم شدم...دارن دیوونه ام میكنن...من نمیدونم چرا نمیگذار

 رفتارشونم میگذارن دلنگرانی برای من...مراقبت از من...ولی شاهرخ من دارم داغون میشم...

 

شاهرخ به آرامی ماشین را به كنار خیابان هدایت كرد و سپس آنرا متوقف و خاموش نمود.برگشت به سمت آناهیتا و 

ورتش را میان دو دست پنهان كرده و با صدای بلند به گریه افتاده بود او را در آغوش گر فت و در حالیكه آناهیتا ص

گفت:آنیتا...آنیتا...تو داری خودت رو از بین میبری...اینهمه اشك...اینهمه بی قراری...به خدا از پا درت میاره...باور 

عشق و عالقه ی اونهاس...دلیلشم اینه كه تو داری  كن اینهمه كنترل كه به قول خودت داره عذابت میده فقط از روی

خودت رو توی غم غرق میكنی...خوب برای همه كسانی كه دوستت دارن دیدن غرق شدن تو توی دنیا و دریای 

 غمی كه برای خود درست كردی قابل تحمل نیست...

 

م باشه...نمیخوام...نمیخوام...فقط در آغوش شاهرخ فود و با گریه گفت:نمیخوام كسی نگران "آناهیتا دیگر كامال

 میخوام كاری به كارم نداشته باشن...

 

شاهرخ در حالیكه آناهیتا را عاشقانه نوازش میكرد گفت:نمیشه...باور كن نمیشه...بهنام نیست و همه هم در غم 

انی كه دوستت دارن نبودنش ناراحتن ولی دیدن رفتار تو دیگه داره غم نبودن اون رو به حاشیه میبره...همه ی كس

 نمیخوان بالیی سرت بیاد چون هم تو رو دوست دارن هم اینكه میدونن بهنام چقدر دوستت داشته...

 

 . بهنام اگه دوستم داشت اینجوری تركم نمیكرد...

 

.اون . این حرف رو نزن آنی...بهنام دیگه دست خودش نبود...اون مدتی هم كه تحمل كرد یه معجزه بود...باور كن..

فقط و فقط تنها دلیل بودنش در اون مدت سخت بیماریش عشق تو بود...به خدا االنم خود اون از اینكه اینقدر داری 
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خودت رو عذاب میدی ناراحته...چرا نمیخوای قبول كنی؟...چرا نمیخوای منطقی باشی؟...تو اگه حقیقت رو بپذیری و 

واش خیالشون از بابت تو راحت میشه و تو رو هم راحت سعی كنی به زندگی عادیت برگردی بقیه هم یواش ی

 میگذارن.

 

آناهیتا پاسخی نمیداد و شاهرخ همچنان او را در اغوش خود گرفته بود و اجازه میداد در پناه آغوش او گریه كند 

 چرا كه در ان دقایق گریه های سوزناك اناهیتا به اوج خود رسیده بود.

 

اهیتا را به خود نزدیك كرده بود در اوج احساس غمی كه از گریه ی او در قلب خویش شاهرخ از اینكه اینقدر ان

حس میكرد اما تپشهای قلب عاشقش نیز از اینكه معبودش را در آغوش داشت  به بی نهایت رسیده بود...چقدر 

راف به این عشق دلش میخواست حتی در ان لحظات صورت آناهیتا را غرق بوسه كند و خالصانه و از صمیم قلب اعت

 سوزان میكرد...اما هنوز زمان را مناسب نمیدانست!

 

دقایقی بعد آناهیتا كمی آرام شد و خود را از میان دستان و آغوش گرم شاهرخ بیرون كشید و به پشتی صندلی تكیه 

م به زحمت داد و گفت:ببخشید شاهرخ...نمیدونم چرا در این مدت هر وقت مشكلی برام پیش اومده دائم تو رو ه

 انداختم...

 

شاهرخ نگاهی به آناهیتا كرد كه از ذره ذره ی ان شور عشق فریاد میكشید و سپس در حالیكه ماشین را بار دیگر 

بهت گفتم االنم میگم...خوشحال میشم  "روشن و به حركت در می آورد گفت:این حرف رو نزن آنی...یه بار هم قبال

 اگه بتونم كاری برات بكنم.

 

اعت از نیمه شب گذشته بود و آناهیتا آرامش نسبی خود را باز یافته بود بعد از اینكه نگاهی به ساعتش انداخت س

 گفت:میشه لطف كنی و من رو به خونه برگردونی؟

 

 شاهرخ خیابان را دور زد و گفت: بله...حتما...راستی آرش كی برمیگرده؟

 

 . چهار پنج روز دیگه.

 

 سر كارت؟. فردا هم میری 

 

 دلم نمیخواد كوروش من رو اونجا برسونه. "باید اونجا باشم...ای كاش آرش خودش بود...اصال6. آره...ساعت

 

. میخوای من بیام دنبالت؟...به خود كوروش هم میگم كه تا وقتی آرش برگرده من میبرم و 

 میارمت...چطوره؟...موافقی؟

 

 ی.. نه بابا...تو خودت هزارتا كار دار
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. هزار تا كارم داشته باشم اون موقع صبح و اون وقت شب كه تو میخوای بری و بیای كاری ندارم...از همه ی اینها 

 گذشته گفتم كه خوشحال میشم بتونم برای عشق دوست مرحومم كاری بكنم.

 

كه سعی داری كنارم آناهیتا برای لحظاتی به شاهرخ نگاه كرد و سپس لبخند غمگینی به لب آورد و گفت:مرسی 

 باشی.

 

 . سعی نمیكنم...از صمیم قلب دلم میخواد.

 

آناهیتا متوجه ی حقیقت احساسی جمله ی آخر شاهرخ نشد و به گمان اینكه او فقط به عنوان یك دوست قصد 

آن جمله را  همراهی با اورا دارد قبول كرد كه در این چند روز شاهرخ او را همراهی كند.ولی شاهرخ با تمام وجودش

گفته بود و از اعماق قلبش احساس رضایت میكرد كه توانسته اندكی خود را به آناهیتا حتی برای بهانه ی یك 

 همراهی كوتاه نزدیكتر نماید!

 

............................... 

 

............................... 

 

اندكی عصبانیتش فرو كش كرده بود به محض شنیدن صدای كوروش در حیاط روی پله ها نشسته بود و حاال كه 

 توقف ماشین در جلوی درب از جایش بلند شد و  و از حیاط بیرون رفت.

 

 آناهیتا و شاهرخ از ماشین پیاده شدند.

 

 آنایهتا بدون هیچ حرف و نگاهی به كوروش بعد از خداحافظی از شاهرخ وارد حیاط شده و سپس به داخل خانه رفت.

 

سر به سرش  "كوروش كه با نگاه اناهیتا را دنبال میكرد با صدای شاهرخ به خود آمد.شاهرخ گفت:كوروش...خواهشا

نگذار اعصابش خیلی ضعیف شده...از فردا هم اگه اجازه بدی تا وقتی ارش برگرده من میام دنبالش می برمش سر 

 دلخوره بهتره زیاد با هم برخورد نداشته باشید.كارش خودمم شبها برش میگردونم...میدونی كه وقتی عصبی و 

 

 كوروش سیگاری آتش زد و گفت:به خدا شاهرخ برای ما هم اعصاب درست و حسابی نگذاشته...

 

. باور كن خودشم اعصاب درست و حسابی براش نمونده...فوت بهنام داغونش كرد...خیلی داره به خودش فشار 

 عصبی وارد میكنه...

 

شاهرخ رفتارش در اوج سكوتی كه كرده بیشتر نگرانمون كرده تا اون وقتهایی كه لج میكرد...حاال در اوج  . میدونی

سكوت و كم حرفی كه پیش گرفته بیشتر از هر وقت دیگه فكر همه ی ما رو مشغول كرده...آرش خیلی حوصله 

ه هم با هم درگیر میشیم...مشكل اینه داره ولی من نمیتونم...دست خودم نیست ولی دلمم براش میسوزه...اما همیش

 كه آنی فقط به حرف آرش گوش میده...
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 . برای همین میگم سر به سرش نگذار تا آرش برگرده...بگذار به عهده ی من.

 

 . نمیشه كه شاهرخ...

 

درگیر  . چرا نمیشه؟...صبح میام دنبالش شب هم هر ساعتی باشه برش میگردونم خونه...اینجوری كمتر با هم

 میشین.

 

 . بیمارستان رو چیكار میكنی؟...نمیشه كه...

 

 شیفت ندارم...پس نگران كار من نباش. ". صبحها ساعتی كه میخواد بره من هنوز نرفتم بیمارستان...شب هم كه اصال

 

 . نمیدونم چی بگم...

 

 . الزم نیست حرفی بزنی...فقط تا آرش برگرده بگذار به عهده ی من...

 

 كوروش برای لحظاتی در حالیكه به صورت شاهرخ خیره شده بود گفت: شاهرخ؟

 

 . بله؟

 

 . میخوام یه سوالی ازت بپرسم...دوست دارم كه صادقانه جوابم رو بدی.

 

متوجه ی سوال كوروش شد  "شاهرخ به چشمان كوروش كه خیلی دقیق به او خیره شده بود نگاه كرد و كامال

از اینكه او حرفی بزند با صدایی آرام و خیلی جدی گفت:آره...دوستش دارم...خیلی هم دوستش  بنابراین قبل

حرفی بهش بزنم...فقط به شرفم قسم میخورم كه از اعتمادت سواستفاده نمیكنم...آره  "دارم...ولی نمیخوام فعال

طفی داره...ولی نمیخوام فكر كنی عاشقشم و میدونم كه تو هم قبول داری این روزها آنی نیاز شدید به حمایت عا

مسئله دلسوزی در بین نیست...كوروش میدونم شاید گفتن این حرف  "حمایت من جنبه ی دلسوزی داره...نه اصال

االن درست نباشه...ولی آره...من عاشق آنی شدم...نه االن نه دیروز نه توی این مدت...بلكه مدت زیادیه كه فهمیدم 

ناراحت نیستم...نه من بچه ام و نه تو و نه آنی...ولی  "از گفتن این موضوع هم به تو اصالبی نهایت دوستش دارم...

متوجه ی این احساسم بشه...تا كمی آروم بگیره...فقط  "خواستی صادقانه بهت بگم كه گفتم...اما نمیخوام فعال

میبره ولی مطمئنم میتونم از این كوروش نمیخوام این موضوع رو بهش بگی...میخوام خال عاطفیش رو پر كنم...زمان 

 دریای غم نجاتش بدم.

 

كوروش سكوت كرده بود و اوج صداقت و عشق را در تك تك كلمات شاهرخ احساس میكرد اما در ذهن خویش 

میدانست شاهرخ در این راه ممكن است با مشكالت زیادی مواجه شود چرا كه فكر میكرد آناهیتا شاید تا مدتها 

گری را به طور جدی در زندگی خویش پذیرا باشد ولی قاطعیت شاهرخ در راهی كه قدم در ان نتواند شخص دی

 گذاشته بود در اوج صداقت و عشقی كه از خود نشان میداد برایش قابل تحسین بود.
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 شاهرخ گفت:من فردا صبح میام دنبالش.

 

ر دست داده و خداحافظی كردند و شاهرخ كوروش سرش را به عالمت موافقت با حرف او تكان داد سپس با یكدیگ

 سوار ماشین شده و او نیز به داخل خانه رفت.

 

.................................... 

 

.................................... 

 

كه به یاد نداشت كه شب گذشته با شاهرخ چه قراری گذاشته است.وقتی  "آناهیتا صبح كه از خواب برخاست اصال

برای خروج از منزل آماده شد دید كه كوروش با آرامش هنوز در حال خوردن صبحانه است!...با كالفگی خاصی رو 

 كرد به او وگفت:میشه یه كم عجله كنی...من باید برسونم خودم رو سر كار...

 

 دقیقه اس كه جلوی درب منتظرته...21كوروش نگاهی به او كرد و گفت:خوب برو...شاهرخ االن

 

آناهیتا برای لحظاتی متعجب به او نگاه كرد و تازه به یاد آورد كه شب گذشته شاهرخ به او چه گفته است بنابراین با 

 عجله از خانه خارج شد.وقتی از حیاط بیرون رفت شاهرخ در ماشین نشسته و جلوی درب منتظر او بود!

 

یادم نبود تو میای  "ی آناهیتا گفت:ای وای ببخشید...اصالشاهرخ با دیدن او لبخندی زد و بعد از سالم و احوالپرس

 دنبالم.

 

 شاهرخ ماشین را به حركت دراورد و گفت:حدس میزدم.

 

 آناهیتا با تعجب به او نگاه كرد و گفت:چطور؟!!

 

 وقتی مسئله ای مهم نباشه توی ذهن هم نمی مونه..."شاهرخ با لبخند گفت:معموال

 

 م این نبود كه بگم اومدنت بی اهمیت بود.... نه به خدا...قصد

 

 . شوخی كردم...نگران نباش...زیاد معطل نشدم.

 

 تا رسیدن به مقصد دیگر حرفی میان انها زده نشد ودر سكوتی عجیب مسیر را طی كردند.

 

تا تا به كی میخواهد آناهیتا در تمام طول مسیر به فكر برنامه های امروزش بود و شاهرخ در فكر این بود كه آناهی

 خود را غرق در مسائل حاشیه ای گرداند و از زندگی واقعی اش فاصله بگیرد؟

 

 وقتی به مكان مورد نظر رسیدند شاهرخ ماشین را متوقف و رو كرد به اناهیتا و گفت:شب چه ساعتی بیام دنبالت؟

 

 . شاهرخ نمیخوام توی زحمت بیفتی...شب آژانس...
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 ن حرف آناهیتا امد و گفت:بس كن انیتا...تعارف رو كنار بگذار...فقط بگو كی بیام دنبالت؟شاهرخ به میا

 

در ضمنی كه این جمالت را میگفت به صورت آناهیتا نیز خیره بود و گویا میخواست تمام صورت او را در چشمان 

 خود غرق نماید...

 

احساس كرد ولی سریع ذهن خود را از تصور انچه حس نموده آناهیتا برای لحظاتی كوتاه در نگاه او معنی خاصی را 

بود خارج كرد و در حالیكه از ماشین پیاده میشد گفت:تعارف نمیكنم...ساعت مشخصی رو نمی تونم بگم...اگر دیر 

 آژانش میگیرم...نمیخوام توی زحمت بیفتی...جدی میگم. "بشه حتما

 

و به امانت از برادرتون گرفتم و قرار شده تا برگشتن آرش در شاهرخ با صدایی جدی گفت:خانم...بنده شما ر

 خدمتتون باشم...میشه خواهش كنم بفرمایید چه ساعتی باید دنبالتون بیام؟

 

آناهیتا كه از لحن كالم شاهرخ خنده اش گرفته و متوجه بود او در عین جدی بودن این لحن را نیز به شوخی بیان 

حالیكه لبخندی به چهره ی زیبایش نشسته بود گفت:شاهرخ تو هم مسخره بودی و كرده به سوی او برگشت و در 

 من خبر نداشتم؟!!!

 

شاهرخ خندید و گفت:آخه هر چی به زبون خودمونی گفتم دیدم داری حرف خودت رو میزنی خواستم تشریفاتی 

 باهات برخورد كنم شاید بیشتر به مذاقت خوش بیاد...

 

س شاهرخ گفت:پس منتظر تماست هستم...هر وقت كارت تموم شد باهام تماس بعد هر دو خندیدند.سپ

 بگیر...سریع میام دنبالت...

 

 بعد از خداحافظی آناهیتا وارد ساختمان شد و شاهرخ نیز به سمت بیمارستان حركت كرد.

 

آن لبخند برایش شیرین چقدر از دین لبخند به چهره ی آناهیتا با تمام وجود احساس رضایت میكرد...چقدر دیدن 

بود...تمام مسیر در این فكر بود كه ای كاش می توانست كاری كند هیچ وقت آن لبخند از صورت زیبای آناهیتا محو 

 نمیشد.

 

  
 

03 

 

 متوجه ی حضور مهستی در ماشین كنار خیابان نشد! "زمانیكه آناهیتا از ماشین شاهرخ پیاده شده بود اصال

 

اه دوست پسر خود سینا كه خواهرش را چند دقیقه پیش جلوی مكان فیلمبرداری پیاده كرده بود به مهستی به همر

آنجا آمده و حال كه اناهیتا را در حال پیاده شدن از ماشین شاهرخ آنهم با لبخندی كه به چهره داشت نظاره گر بود 
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ز بازیگران فیلمی بود كه آناهیتا و تمام وجودش در شعله ی كینه و نفرت به آتش نشست!!!خواهر سینا یكی ا

 دوستانش كار پشت صحنه ی آنرا انجام میدادند.

 

وقتی آناهیتا به داخل ساختمان مربوطه رفت مهستی برای دقایقی از شدت عصبانیت نمی توانست خود را كنترل كند 

 بنابراین از سینا خواست كه هر چه زودتر او را به دانشگاه برساند.

 

بود كه شروع كرد به جمع 8نزدیك "خالف روزهای پیش كار آناهیتا خیلی زود تمام شد و ساعت تقریبا آن روز بر

 كردن وسایلش.

 

شاهرخ در آن ساعت منزل بود و مادرش نیزتازه از مطب به منزل آمده و برای خودش و شاهرخ چایی آماده كرده 

 بود.

 

مد و وقتی روی یكی از راحتی ها نشست و كمی احساس آرامش خانم دكتر واحدی دو فنجان چای ریخت و به هال آ

به او دست داد در ضمنی كه با لبخند به شاهرخ نگاه میكرد متوجه بود كه چشمان شاهرخ برق خاصی به خود گرفته 

است و بر عكس همیشه گوشی موبایل خود را نیز در روی میز كنار دستش قرار داده...او به خوبی می توانست این 

الت شاهرخ ا برای خود معنی كند و مطمئن بود كه پسرش امشب به انتظار یك تماس تلفنی است...تماسی كه حا

 ارتباط مستقیم به همان مسائل احساسی و عاطفی اخیر او دارد!

 

 خانم دكتر واحدی قدری از چایی اش را نوشید و سپس گفت:منتظر تماس كسی هستی؟

 

ن ترین دوست زندگی خویش نیز میدانست با لبخند نگاهی به مادرش كرده و شاهرخ كه همیشه مادرش را امی

 گفت:آره..منتظر تماس آنی هستم.

 

 . آناهیتا؟!!!...نامزد بهنام خدابیامرز رو میگی؟!!!

 

 . آره...نامزد نبودن مامان!

 

 . نه خوب...نامزد رسمی نبودن ولی همه میدونستیم كه...

 

دلیل رفت و آمد خانوادگی كه با خانواده ی بهنام داشتند آناهیتا را به خوبی می شناخت و با خانم دكتر واحدی به 

توجه به روحیاتی كه در مراسم تدفین بهنام از آناهیتا دیده بود حاال شنیدن این حرف كه شاهرخ منتظر تماس تلفنی 

 اوست كمی برایش غیرقابل باور می آمد!

 

كه میان پسرش و بهنام وجود داشت باخبر بود و همین برایش ایجاد سوال كرده بود كه او به خوبی از دوستی عمیقی 

آیا با توجه به صمیمت میان شاهرخ و بهنام در گذشته آیا امكان دارد اناهیتا همان دختری باشد كه چندیست افكار 

 پسرش را به خود مشغول داشته؟!!!...یا اینكه...؟
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گفت:شاهرخ نمیخوام توی كارت كنجكاوی كرده باشم ولی...چرا منتظر تماس آنی  با تردید رو كرد به شاهرخ و

 هستی؟!

 

شاهرخ میدانست كه ذهن هوشیار و قلب مهربان مادرش در رابطه با او حدسیاتی زده و طبق عادت همیشگی دوست 

سائلش را با او در میان ندارد به زور شاهرخ را وادار به حرف زدن نماید و همیشه ترجیح داده كه خود شاهرخ م

بگذارد...برای همین شاهرخ كمی روی راحتی كه نشسته بود جا به جا شد و سپس گفت:مامان...دست خودم 

نیست...این حرفی كه میخوام بهت بگم رو شاید باور نكنی...ولی حتی زمانیكه بهنام هم زنده بود من انی رو دوست 

 و پر دادن به احساسم رو نمیدادم...ولی االن... داشتم...اما هیچ وقت به خودم اجازه ی بال

 

 . خودشم میدونه؟

 

 . نه...هیچی نمیدونه...یعنی االن در موقعیتی نیست كه بخوام بهش بگم...میخوام آروم آروم وارد زندگیش بشم...

 

یك كسی كه از جنس  . شاهرخ...آناهیتا دختر خیلی حساسیه و بی نهایت هم بهنام رو دوست داشته...من به عنوان

آناهیتاس عمق احساس و عشقش رو توی مراسم بهنام در رفتارش دیدم...ولی من فكر میكنم باید سنجیده تر عمل 

 كنی...به نظرم فكر كردی كه ممكنه هیچ وقت مجال این رو پیدا نكنی كه به...

 

اشقشم و برای اینكه از اون شرایط بد روحی ع ". نه مامان...اینطوری صحبت نكن...من مطمئنم كه میتونم...چون واقعا

نجاتش بدم هر كاری میكنم...مطمئنم در طول زمان هر قدر هم طول بكشه برام مهم نیست ولی باالخره زمانی میرسه 

 كه فرصت الزم رو به دست میارم و اونم میفهمه كه چقدر دوستش دارم...

 

نسبت بهت احساس تنفر پیدا كنه به جای عشق...اون وقت چیكار . و اگه اون روزی كه میفهمه اوضاع خرابتر بشه و 

 میكنی؟

 

. این اتفاق نمیفته مامان...اونقدر احمق نیستم كه كاری كنم تا ازم متنفر بشه...من عاشقشم...دوستش دارم...خیلی هم 

 دوستش دارم...

 

 . خوب االن برای چی میخواد با تو تماس بگیره؟

 

مده را برای مادرش گفت و در انتهای حرفهایش خانم دكتر واحدی شور عشق را در ذره ذره شاهرخ جریان پیش ا

ی وجود شاهرخ به خوبی احساس كرد و در درون خویش از خدا می خواست كه پسرش را در رسیدن به خواسته 

ین میكرد اما نمیدانست اش یاری دهد.او بارها و بارها آناهیتا را دیده بود و همیشه خصوصیات و استقالل او را تحس

 شاهرخ می تواند در این راه موفق شود یا خیر!!! "آیا واقعا

 

وقتی آناهیتا با شاهرخ تماس گرفت دقایقی بیش طول نكشید كه او حاضر شد و از مادرش خداحافظی كرده و به 

وی ایستاده بود.شاهرخ به سمت مكان مورد نظر حركت كرد.زمانیكه به آنجا رسید آناهیتا كنار خیابان به انتظار 

 وضوح تپشهای قلبش كه از دیدن آناهیتا شدت میگرفت را احساس میكرد.
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آناهیتا سوار ماشین شد و بعد از سالم و احوالپرسی كوتاه باز هم از اینكه شاهرخ را به زحمت انداخته بود عذرخواهی 

 كرد.

 

م نیستم جواب تعارف رو بدم...ولی خیلی خوشحالم كه شاهرخ لبخندی زد و گفت:من از تعارف خوشم نمیاد و بلد

 امشب كارت رو زود تعطیل كردی...

 

 آناهیتا كه در كیفش به دنبال چند ورق كاغد مربوط به كارش میگشت با تعجب به او نگاه كرد و گفت: چطور؟!

 

ا هم بریم خونه یالهام و امیر شاهرخ در ضمنی كه رانندگی میكرد گفت:هیچی همین طوری...گفتم اگه موافق باشی ب

 یه سری به اونها بزنیم...

 

 آناهیتا خندید و گفت:ولی من تا همین یك ساعت پیش با الهام بودم.

 

 امیر رو ندیدم...آخه دنبال كاراشون بود...میدونی كه... "شاهرخ در جواب گفت:ولی من امروز اصال

 

یر خیلی پسر دانائیه...میخواد پل پشت سرش رو خراب نكنه...یك سال . آره خبر دارم...میخوان از ایران برن...ام

مرخصی بدون حقوق بگیره كه اگه اونجا نتونستن بمونن اینجا كارش رو از دست نداده باشه...خوشم میاد بچه ی 

 خوش فكریه...

 

 . موافقی با هم بریم خونشون؟

 

 . نه...من حوصله ندارم.

 

...مگه میخوام ببرمت جشن عروسی یا پارتی شبانه؟...با هم میریم خونه ی اونها یك . حوصله ی چی رو نداری؟

ساعتی اونجا هستیم بعدش برمیگردونمت خونتون...هر چقدرم توی خونه كار داشته باشی دیگه بعد از پایان ساعت 

 ت كن...كاری حداقل یكی دو ساعت كه استراحت میكنی...این یكی دو ساعت رو خونه ی اونها استراح

 

 . وای شاهرخ تو چقدر حرف میزنی؟!!...هیچ وقت فكر نمیكردم اینقدر پرچونه باشی...

 

 . یعنی اینقدر حرف زدم؟!!

 

 . خدائیش وقتی به حرف میفتی مثل اینه كه باید تا اخر یه فصل رو كنفرانس بدی...

 

شین را هم به سمت منزل امیر هدایت میكرد و شاهرخ در حالیكه لبخند شیرینی به چهره ی جذابش نشانده بود ما

 در همان حال گفت:حاال به نظر تو این خوبه كه پر حرفم یا نه؟

 

 . نظر من؟!!...به من چه ربطی داره...بیچاره كسی كه مجبوره یك عمر تحملت كنه...
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 . خوب...بله...درسته...

 

 مه داری كجا میری؟!!!...گفتم من نمیام.آناهیتا متوجه ی مسیر حركت شاهرخ شد و گفت:هیچ معلو

 

 . لوس نشو آنی...دیگه رسیدیم.

 

 . شاهرخ بهت گفتم من حوصله ی دور هم نشینی ندارم...در ضمن توی خونه كلی كار دارم...

 

 . فقط نیم ساعت...خوبه؟...به جون خودم زیاد معطل نمی كنم.

 

 خودت برو باال...اصال من رو ببر خونمون بعد برگرد اینجا.. پس من نمیام باال...توی ماشین میشینم...

 

حاال دیگر جلوی درب منزل امیر رسیده بودند و شاهرخ ماشین را متوقف كرد و برگشت به سمت آناهیتا و نگاهی 

 همراه با لبخند به او كرده و گفت:جدی یعنی میخوای توی ماشین بشینی؟...من برم باال؟

 

 و ببر خونمون بعد بیا برو خونشون.. نه...نه...من ر

 

شاهرخ با صدای بلند خندید و گفت:ما االن جلوی درب آپارتمان اونها هستیم...اونوقت تو رو ببرم خونتون دوباره 

 برگردم اینجا؟

 

به  در همین لحظه امیر كه به قصد خرید نوشابه برای شام از درب آپارتمان خارج شده بود با دیدن ان دو در ماشین

سمت انها رفت.ابتدا از دیدن آناهیتا به همراه شاهرخ بی نهایت تعجب كرد وبعد از سالم و احوالپرسی متوجه ی 

بحث كوتاهی كه بین آن دو مطرح بود گشت.در حالیكه لبخند میزد رو كرد به آناهیتا و گفتلوس نشو دختر...بیا برو 

یه دور میزنیم و من یه ذره خرید باید بكنم چون الهام خانم دستور  باال الهامم تنهاس...بیا برو...من و شاهرخم میریم

 خرید دادن...بیا برو باال...ما االن برمیگردیم.

 

امیر برخالف میل باطنی آناهیتا او را وادار كرد كه از ماشین پیاده شده و به داخل ساختمان برود و خودش به هماره 

 ین شده و از انجا دور شدند.شاهرخ به بهانه ی خرید نوشابه سوار ماش

 

الهام وقتی درب خانه رو گشود از دیدن اناهیتا در جلوی درب فریادی از شوق كشید و محكم او را در آغوش گرفت 

 و او را به داخل خانه برد.

 

............................... 

 

............................... 

 

د امیر حرفی را كه مدتها در سینه نگه داشته بود در ضمنی كه سعی داشت عصبانیت كمی از مسافت را كه طی كردن

خود را كنترل كند بی مقدمه با شاهرخ مطرح كرد:شاهرخ؟!!!...هیچ معلومه چه غلطی داری میكنی؟!!!...تو موقعیت 
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د پیشت...ولی آنی رو فوق العاده ایی داری...خودتم خوب میدونی كه دست روی هر دختری بگذاری طرف با كله میا

 بیخیال شو...

 

 شاهرخ با جدیت گفت:چرا؟

 

 . شاهرخ...نگو چرا...خودت بهتر از هر كسی دلیلش رو میدونی...آنی عشق بهنام بوده...

 

 . خودت میگی بوده...منم برای بهنام اخترام زیادی قائلم...ولی قضیه ی آنی و بهنام مربوط به گذشته میشه...

 

 ری احترام قائلی؟!!!...كه دست گذاشتی روی عشقش.... اینجو

 

 . مگه خواستم بهش خیانت كنم كه اینجوری حرف میزنی؟...بهنام االن فوت كرده...منم عاشق آنی هستم...

 

 . خجالت بكش شاهرخ...

 

 . از چی؟!!!

 

 . از همین كه میگی عاشق آنی هستی...

 

...ببین امیر...ما هر دو با بهنام دوست بودیم...هر دو هم میدونیم بهنام چقدر آنی . چرا؟!!...مگه خالف شرع كردم؟!!

رو دوست داشت...شاید خود من از تو هم بیشتر در این مورد بدونم...ولی امیر...بهنام االن فوت كرده...چرا باید آنی 

 میتونم خوشبختش كنم. دوستش دارم و مطمئنم كه "عاشقشم...واقعا "رو تنها بگذارم در حالیكه واقعا

 

. اون چی؟...اون میدونه؟...آنی میدونه كه تو چه احساسی بهش داری؟...میدونه كه عاشقشی؟...به این فكر كردی كه 

اگه یه روز بفهمه صمیمی ترین دوست بهنام حاال عاشقش شده در حالیكه خودش هنوز عاشق بهنام هست...چه حالی 

 میشه؟

 

ر كه تو شعور داری منم میفهمم...منم حالیمه...اونقدر احمق نیستم كه به راحتی احساسم رو . ببین امیر...همونقد

 براش فاش كنم...ولی نمی تونم به خاطر اینكه اون هنوز به بهنام فكر میكنه...

 

 امیر با عصبانیت گفت:فكر نمیكنه...چرا نمفهمی؟...آنی هنوزم عاشقشه...

 

به فریاد نبود به میان حرف امیر رفته و گفت:خیلی خوب...ولی من به خاطر اینكه  شاهرخ با صدایی كه بی شباهت

آنی هنوز عاشقشه خودم رو كنار نمیشكم...تنهاش نمیگذارم...آنی باید از این دنیای غم بیرون بیاد...این عشق و 

 نم هیچ عجله ای ندارم...عالقه اشم به بهنام نمیتونه همیشگی باشه...فعالگ داغه...اون زمان الزم داره...و م
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امیر با حالتی از طعنه گفت:آره دارم میبینم كه هیچ عجله ای نداری...شاهرخ گوش كن...آنی بچه نیست...خیلی هم 

روز خوبی  "دقیق و باهوشه...فقط میتونم این رو بهت بگم كه مطمئنم روزیكه بفهمه حس تو چیه شاید اون روز اصال

 برات نباشه...

 

 بود چی؟. اگه 

 

 . یعنی تا این حد مطمئنی؟!

 

. خیلی بیشتر از اونچه كه فكرش رو بكنی...فقط باید زمان بگذره...امیر من انی رو دوستش دارم...عاشقشم...درسته 

كه دوست صمیمی بهنام بودم ولی این دلیل نمیشه كه چون یه روزی  دوست صمیمیش بودم حاال كه نیست عاشق 

 .آنی نباید باشم..

امیر برای لحظاتی به صورت مصمم شاهرخ خیره شد و سپس در حالیكه هنوز از تصمیم او كالفه به نظر می رسید 

 دیگر صحبتی نكرد و صورتش را به سمت شیشه ی كنارش برگرداند.

 

.................... 

 

.................... 

 

از این وضع  "آمده بود بی نهایت ابراز خرسندی میكرد ولی آناهیتا اصالالهام از اینكه آناهیتا بعد از مدتها به منزل او 

خشنود نبود چرا كه خوب به خاطر داشت زمانیكه بهنام هنوز در قید حیات بود بارها و بارها به همراه یكدیگر برای 

 ه بود!...صرف شام به منزل آنها می آمدند و از وقتی بهنام فوت كرده بود آناهیتا دیگر به انجا نیامد

 

 و حاال بعد از مدتها به طور ناخواسته به همراه شاهرخ مجبور شده بود به آنجا بیاید.

 

الهام خیلی سریع مقدار شام را كه سوسیس و تخم مرغ بود را اضافه كرد...آناهیتا بالفاصله متوجه این موضوع شد و 

 اینجا نمیمونم...باید زودتر برگردم خونه...كلی كار دارم.با بی حوصلگی گفت:الهام چرا غذا رو زیاد میكنی؟...من شام 

 

میخوای بری  "كه با هم بودیم همه ی كارها رو انجام دادیم...مثال 5چیكار داری؟...تا ساعت ". تو غلط میكنی...مثال

.نخیر...خواب خونه چه غلطی بكنی؟...بعد از مدتها اومدی اینجا فكر كردی به همین سادگی و راحتی میگذارم بری؟..

 دیدی خیر باشه...امیر و شاهرخ هم االن برمیگردن دور هم شام میخوریم.

 

 . ببین الهام...

 

چرا  ". در حال حاضر بنده كورم و هیچی هم نمیبینم...بلند شو مانتوی تنتم در بیار مثل ادم بگیر بشین...نه اصال

 ز...بلند شو ببینم.بشینی...بلند شو بیا ظرفهای شام رو ببر بگذار روی می
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از وضع پیش آمده ناراضی بود اما دیگر حرفی نزد و بدون اینكه مانتوی خود را از تن خارج  "آناهیتا در حالیكه قلبا

كند تنها روسری اش را روی لبه ی مبل گذاشت و سپس به آشپزخانه رفت و به همراه الهام میز شام را آماده كرد.در 

 نیز از بیرون برگشتند.همین موقع امیر و شاهرخ 

 

آناهیتا هیچ میلی به شام نداشت و به نوعی فشار بغضی كه در گلویش احساس میكرد بیشتر او را عذاب میداد...اما 

 برای اینكه جو دوستانه ی آن شب را خراب نكند به سختی خود را كنترل میكرد...

 

عی داشت با گفتن حرفهایی در رابطه با سفر امیر و الهام متوجه ی حال او بود و س "ولی شاهرخ در میان صحبت كامال

و چگونگی زندگی آنها در خارج از كشور و وارد كردن آناهیتا به میان بحثها و صحبتها او را از مرور خاطراتش منع 

حال خود كرده باشد...و تا حدودی نیز در بعضی مواقع كامال در این امر موفق بود ولی به محض اینكه آناهیتا را به 

 میگذاشت بار دیگر هجوم غصه را در چشمان زیبای او به وضوح احساس میكرد!

 

بود كه كوروش با آناهیتا تماس گرفت و آناهیتا به او گفت كه در منزل امیر و الهام است و فعال برای  9:01ساعت

 بازگشت به خانه عجله ندارد...

 

از پس اصرارهای الهام و امیر بر نمی امد! و به ناچار همراه گرچه دلش می خواست هر چه زودتر بر گردد اما 

 شاهرخ تا ساعتی از نیمه شب گذشته نیز در آنجا ماند.

 

به حرف شاهرخ ایمان آورده بود كه آناهیتا نیاز به زمان دارد و احتمال زیادی "شب هنگام خداحافظی امیر كامال

 اند نظر آناهیتا را به خود جلب نماید!وجود دارد كه پس از گذشت زمانی الزم شاهرخ بتو

 

وقتی شاهرخ و آناهیتا در ماشین نشستند و از امیر والهام خداحافظی كرده و از انجا دور شدند الهام تا لحظاتی به دور 

شدن اتومبیل خیره ماند...سپس گرمای دست امیر كه به دور كمر او حلقه شده بود او را به خود آورد...امیر در 

 ه با لبخند به او نگاه میكرد گفت:به چی فكر میكردی؟حالیك

 

 الهام نفس عمیقی كشید و سپس لبخندی به لب اورد و با زیركی گفت:به همون چیزی كه تو داشتی فكر میكردی.

 

 . من به چیزی فكر نمیكردم...!

 

 رباره ی آناهیتا نزدید جون خودت...با شاهرخ هم رفته بودید نوشابه بخرید هیچ حرفی هم با هم د ". آره...و حتما

 

 امیر خندید و در حالیكه به همراه الهام وارد ساختمان میشدند گفت:شما زنها عجب هوشی دارین...

 

الهام كه وارد خانه شده بود و در حال جمع كردن پیش دستی های میوه از روی میز وسط هال بود گفت:حاال كجاش 

 اونی كه شما مردها فكر میكنید هستیم...رو دیدی...خیلی باهوش تر از 

 

 . بله...البته فقط در همین زمینه...در زمینه های دیگه كه...
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الهام سیبی را برداشت و به حالت شوخی به سمت امیر پرتاب كرد و امیر خیلی سریع برای فرار از حمالت بعدی 

 ند شروع كرد به خندیدن...جهت مسواك زدن به دستشویی رفته و درب را بست و با صدای بل

 

.......................... 

 

.......................... 

 

كوروش در آشپزخانه روی صندلی نشسته بود و در حالیكه سیگارش را آتش میزد به حرفهایی كه شاهرخ در رابطه 

 با آناهیتا به او گفته بود می اندیشید...

 

 انه به دلیل رعایت بیماری قلبی و احترام به او مجبور شد سیگارش را خاموش كند.با ورود مامان بزرگ به آشپزخ

 

مادر بزرگ كه به روحیات آنها به خوبی آشنا بود میدانست موضوعی فكر كوروش را به خود مشغول داشته...لذا پس 

...چیه مادر...چرا از آنكه مقداری آب در كتری اضافه كرد و كمی آشپزخانه را مرتب نمود گفت:كوروش جان

 نگرانی؟...آنیتا كه زنگ زد و گفت كجاس دیگه نگران چی هستی؟

 

كوروش با لبخند به مادر بزرگ نگاهی كرد و سپس گفت:هیچ وقت نمیشه چیزی رو از شما پنهان كرد...دقیق 

 میدونی كه حتی چه چیزی فكرمون رو مشغول كرده...صاف میزنی به هدف...

 

زد و گفت:مادر...شما بچه های من هستین...معلومه كه میتونم بفهمم چی ذهن بچه هام رو  مادر بزرگ لبخندی

 مشغول كرده...

 

 كوروش بدون مقدمه گفت:مامان بزرگ...شاهرخ از آنیتا خوشش اومده...یعنی یه جورهایی میشه گفت...

 

 . تو تازه این رو فهمیدی؟!

 

 . شما این رو میدونستی؟!!!!

 

 وقته... . خیلی

 

 . چطوری؟!!!...كی به شما گفته بوده؟!!!

 

سال سن حاال دیگه توی شرایطی نیستم  كه در این مواقع كسی چیزی 78. الزم نبود كسی بهم بگه...من دیگه بعد از

نواده بهم بگه...خودم از رفتار و نگاهاش به آنیتا فهمیده بودم...شاهرخ پسر خیلی خوبیه...هم محجوبه هم مودب...خا

ی خیلی محترمی هم داره...ما همه سالهاست كه خانواده ی دكتر نبوی رو میشناسیم...حاال كه تو متوجه این موضوع 

 شدی چی باعث شده اینقدر فكرت مشغول بشه؟
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05 

 

كوروش برای لحظاتی به گلهای دوخته شده ی روی رو میزی خیره نگاه كرد و سپس رو كرد به مامان بزرگ و 

گفت:از بابت شاهرخ نگران نیستم...نگرانی من مربوط به آنیتا میشه...واقعا وقتی بهش فكر میكنم كالفه 

 میشم...نمیدونم تا كی میخواد این رویه ی مسخره ی زندگی رو كه برای خودش پیش گرفته رو ادامه بده!

 

به همراه چند بشقاب پیش دستی و كارد مامان بزرگ به طرف یخچال رفته و سبد كوچكی را از میوه پر كرد و سپس 

میوه خوری روی میز گذاشت و گفت:كوروش جان اینقدر به این دختر سخت نگیرید...همه چی رو بسپارید دست 

 خدا و زمان...همه چی درست میشه...فقط صبر الزمه...

 

وری زانوی غم بغل بگیره و خودش . آخه تا كی؟...تا كی میخواد اینجوری لباس سیاه تنش باشه؟...تا كی میخواد اینج

رو توی زمانهایی كه خونه اس توی اتاقش حبس كنه؟...آرش هم كه فقط میگه باهاش باید مدارا كرد...اینجوری 

نمیشه...هر چی نسبت بهش بی تفاوت باشیم اون بیشتر خودش رو توی دنیای مزخرفی كه برای خودش درست 

سوزه كه این وسط بین پیغمبرها اومده جرجیس رو انتخاب كرده...آخه كرده غرق میكنه...دلم برای شاهرخ هم می

 یكی نیست به این پسره بگه آدم قحط بود كه اومدی عاشق خواهر احمق من شدی؟

 

 . مگه آنیتا چشه؟!!!

 

 . چش نیست؟...با اخالق گندی كه اون داره اگه بالیی مثل بالیی كه سر بهنام اومد سرش نیاد خیلی شانس...

 

مامان بزرگ با اخم نگاهی به كوروش كرد و به میان صحبت او رفته و گفت:كوروش!!!!...خجالت بكش...تو كه این 

حرف رو بزنی از غریبه چه انتظاری داشته باشم؟...اگرم میبینی شاهرخ به آنیتا عالقه پیدا كرده الزم نیست تو بخوای 

ه دختر به قشنگی و خانمی آنیتا كم پیدا میشه...حاال اگه تو به دلیل عالقه مندیش رو بفهمی...توی این دوره زمون

عنوان برادرش باهاش سازش نداری مشكل این نیست كه آنیتا دختر بد یا به قول تو احمقیه...برعكس توی این سن 

یك و سالی كه اون داره در این دوره زمونه كدوم دختری هست كه این قدر خودساخته و مستقل باشه؟...ماندانا 

سالم از اون بزرگتره ولی یك كدوم از استقاللیتهای فردی كه آنیتا داره رو نداره...كوروش یه ذره فكر كن...ضربه 

هایی كه به آنی وارد شده به كوه وارد شده بود االن چیزی ازش باقی نمونده بود...ولی این دختر با تمام سن و سال 

عی كرده روی پای خودش باشه...وهلل به خدا خوبیت نداره اینقدر كمی كه از در تصادف اون سال داشته تا االن س

باهاش سر ناسازگاری میگذاری...نمیخواد غصه ی شاهرخ رو هم بخوری...شاهرخ هر چی كه تو در وجود انیتا 

 ندیدی و یا نخواستی ببینی رو دیده كه عاشقش شده...فقط اگه تو...

 

چی فكر كردی؟...به خدا منم انیتا رو دوستش دارم ولی خوب مثل آرش . من چی مامان بزرگ؟...شما در مورد من 

صبور نیستم...از همه ی اینها گذشته خودتون كه شاهدین آنیتا هم اصال حرف شنوی كه از ارش داره از من 

 نداره...ولی به قرآن قسم منم دوستش دارم...فقط...
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ط((و))ای كاش((و))اما(( و اگرها بهتره توی این روزها یك كم . خوبه...خوبه...دیگه ادامه نده...به جای گفتن))فق

بیشتر دركش كنی...آنیتا هر چی باشه خواهرته و بعد از فوت بهنام بیشتر از هر وقتی نیاز به حمایت عاطفی 

داره...باید دركش كنی و كمتر سر به سرش بگذاری...خودش كم كم از این حالت در میاد...از قدیم گفتن خاك 

میاره...بمیرم برای بهنامم ولی خوب با سرنوشت نمیشه جنگید...آدمها اگه به مرگ همدیگه عادت نمیكردن  سردی

كه نمی تونستن زندگی كنن...آنیتا هم زمان الزمه تا بتونه كم كم خودش رو دوباره پیدا كنه...فقط تویی كه باید در 

مطمئنم...الزم نیست تو نگران چیزی یا كسی این وسط رفتارت با آنیتا صبورتر باشی...شاهرخ هم پسر دانائیه...

باشی...فقط اگه شاهرخ حرف خاص و مشخصی در مورد انیتا بهت گفته بهتره آرش كه برگشت همه چی رو بهش 

 بگی...

 

 كوروش دیگر صحبتی نكرد و از جایش بلند شد و به هال رفته و خود را مشغول تماشای تلویزیون كرد.

 

................................... 

 

.................................. 

 

شاهرخ وقتی آناهیتا را به منزل می رساند از اینكه توانسته بود او را بعد از مدتها راضی كند كه شبی را در منزل امیر 

ح نشد و در سكوت مسیر و الهام برای شام سپری كند بی اندازه خوشحال بود ولی تمام راه صحبتی میان ان دو مطر

 را طی كردند.

 

وقتی جلوی درب منزل شاهرخ ماشین را متوقف كرد آناهیتا از او تشكر نموده و از ماشین پیاده شد.شاهرخ نیز از 

ماشین پیاده و به طرف انایها رفت و گفت:آنیتا ممنونم كه امشب قبول كردی و بر خالف میلت حاضر شدی شام 

 یم.پیش الهام و امیر باش

 

آناهیتا حرفی نزد و فقط برای لحظاتی كوتاه به شاهرخ نگاه كرد و برگشت به سمت درب حیاط برود كه شاهرخ 

 دست او را گرفت و گفت:آنیتا؟...

 

هیچكدام نمی دانستند كه هستی در پشت پنجره ی اتاق خواب خویش در تاریكی اتاقش به هر دوی انها خیره شده 

 پر كرده و با چنان نفرتی هر دو را نظاره میكند كه حد و تصوری برای ان نمی توان قائل شد!و تمام وجودش را خشم 

 

آناهیتا بدون اینكه به شاهرخ نگاه كند و یا حتی به سمت او برگردد با صدایی غمزده گفت:شاهرخ بگذار برم...تو 

می خواست فریاد بكشم...امشب من بیشتر نمیدونی امشب چقدر لحظاتش برام كشنده بود...هر لحظه...هر ثانیه دلم 

 از هر وقتی نبودن بهنام رو احساس كردم...تو نمیدونی من و...

 

شاهرخ رو به روی آناهیتا ایستاد و گفت:آره میدونم...خوبم میدونم...تو و بهنام بیشترین جایی كه می رفتین خونه ی 

 انیتا تو كم كم باید برگردی به زندگی...اونها بود...خود من هم همیشه با شما اونجا بودم...ولی 
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. زندگی؟!!!...كدوم زندگی؟!!...زندگی كه هر لحظه اش...هر خاطره اش تمم وجودم رو داره به آتیش می 

كشونه...زندگی كه وقتی بهش فكر میكنم می بینم چقدر احمق بودم...چقدر حماقت كردم...و چقدر راحت شیرینی 

نادیده گرفتم و حاال كه از دستش دادم دارم به جنون میرسم...دیدن الهام و امیر در كنار لحظات با بهنام بودن رو 

هم...میدونی چقدر عذابم میداد...زندگی اونها...عشق اونها...آرامش بین اونها...این چیزی بود كه میشد بین من و 

 بهنام هم باشه...بهنام چیزی مثل اون عشق و زندگی رو میخواست ولی من...

 

شاهرخ كمی به آناهیتا نزدیك شد و در حالیكه به نیمرخ زیبای انایهتا چشم دوخته بود گفت:آنیتا...تو باید سعی 

...منظورم اینه كه با اونچه كه پیش اومده و گذشته "خودت رو بكنی...نه اینكه خاطراتت رو فراموش كنی...نه اصال

 بتونی كنار بیای...منظورم رو متوجه میشی؟

 

هیتا در حالیكه چشمانش دریایی از اشك شده بود به شاهرخ نگاه كرد و گفت:بسه شاهرخ...بسه...دیگه از شنیدن آنا

 اینطور حرفها كه این روزها از هر كسی میشنوم حالم بهم میخوره...تو دیگه این حرفها رو تكرار نكن.

 

ت آنایهتا را میان دو دستش گرفت و در وبعد اشكهایش همچون سیل از چشمانش فرو ریخت.شاهرخ بی اراده صور

همان حال با انشگتانش اشكهای او را از گونه پاك نمود و گفت:باشه...باشه...اینجوری خودت رو اذیت 

 نكن...خواهش میكنم انیتا...

 

 آناهیتا از او فاصله گرفت و به سمت درب حیاط برگشت و در كیفش به جستجوی كلید مشغول شد.

 

 اینكه لحظاتی كوتاه به او خیره گشت سپس به سمت ماشینش رفته و سوار شده و از انجا دور شد. شاهرخ پس از

 

آناهیتا در ضمنی كه اشكهایش را پاك میكرد بالخره توانست كلید را از كیفش بیرون آورده و به محض اینكه آنرا 

 بود شنید و برگشت... در قفل درب قرار داد با صدای طعنه آلود هستی كه در پشت سرش ایستاده

 

هستی با حالتی از كنایه و نفرت گفت:شبتون بخیر خانوم خانوما...میبینم كه دوباره شب زنده داریهات شروع شده و 

 سرتم شلوغه...خوش میگذره دیگه مگه نه؟

 

ری كه تا این وقت شب آناهیتا در ابتدا نگاهی همراه با تعجب به او كرد و گفت:چرا اراجیف به هم می بافی؟...كارم دا

 منتظرم موندی؟

 

 هستی سر تا پای آناهیتا را نگاه كرد و گفت:آره...خواستم بهت یه چیزی بگم...

 

 . خوب بگو...زودتر...حوصله ندارم میخوام برم به كارهام برسم...میای توی خونه یا...

 

 . آره...آره...میدونم دوباره خیلی سرت شلوغ شده و وقت نداری...

 

 . ببین هستی من حوصله ی چرندیات شنیدن و این طرز حرف زدنت رو اصال ندارم...میگی چه مرگته یا نه؟
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. خواستم بهت بگم بهتره رفتی توی خونه اون لباس مشكی رو هم در بیاری...برای سر كار گذاشتن دیگران نیازی به 

ش توی جمع فامیل هنوز تظاهر به عزاداری كردنت این تظاهرها نیست...صبح تا شب با كسی خوش گذروندن و بعد

برای داداش من خیلی مسخره اس...آنیتا دست از این نمایش مضحك بردار...حالم داره ازت بهم میخوره...بیچاره 

 بهنام كه هیچ وقت نفهمید و نخواست بفهمه كه تو چه دختر كثیف و آشغالی هستی و عاشق بود...

 

  
 

06 

 

 به صورت هستی نگاه كرد و سپس گفت:من دختر كثیف و آشغالی هستم؟!!! آناهیتا خیره

 

. آره...تو كه هر روز با یه پسر میگشتی و میگردی...اون موقع بهنام بود و نمیشد جمعت كرد حاال كه دیگه 

 نیست...دیگه از هر جهت...

 

ها با دوست پسرهای گرامیت توی ساعت تن3ساعت3. خفه شو...خفه شو...اگه من كثیف و آشغالم پس تو كه 

 خونشون تنها سر میكنی حتما مریم مقدسی آره؟...دهن من رو باز نكن هستی...برو گمشو.

 

 . كی گفته؟

 

. نصفه شبی میخوای آمارت رو بهت تحویل بدم؟...ببین هستی اگه تو راپورت من رو كه هیچی هم نبوده و فقط در 

ط كارمون برای انجام كار دور هم جمع میشدیم رو به دروغ می اومدی و چرت و حیطه ی كاریم با همكارام توی محی

پرت تحویل بهنام میدادی در عوض من آمار دقیق تو رو دارم و داشتم...هستی خفه شو و بیشتر از این اعصابم رو 

 خورد نكن...

 

با صراحت قصد برمال كردن آنها را نموده  هستی برای لحظاتی از اینكه آناهیتا به راحتی از اعمال او خبر داشت و حاال

سكوت كرد ولی افكار به هم ریخته ی از آنچه تا آن ساعت از روابط شاهرخ و آناهیتا دریافت كرده بود باعث شد 

بار دیگر در حالیكه خشم و نفرت از چشمانش شعله میكشید با صدایی بلندتر رو به آناهیتا بگوید:عوضی...من اگه 

نم حداقل این رو خوب میدونم كه اگه یكی از دوست پسرهام بمیرن تا وقتی سیاه پوشم خودم رو هر غلطی هم میك

 توی بغل پسر دیگه ایی كه عاشقمه به راحتی ول نكنم...

 

آناهیتا خیره به صورت هستی چشم دوخت و جمالت آخری كه از او شنیده بود را بارها و بارها در همان چند ثانیه 

 ر كرد...در ذهن خود تكرا

 

در این موقع مهین خانم كه از پنجره ی آشپزخانه متوجه حضور هستی و آناهیتا در خیابان شده بود پنجره را گشود 

 و گفت:هستی؟...آنیتا؟...این موقع شب شما دو تا جلوی درب چیكار میكنین؟!!!

 

یقی پیش شنیده بود گیج و متحیر به سالم آناهیتا و هستی هر دو به سمت صدا برگشتند.آناهیتا كه هنوز از آنچه دقا

و احوالپرسی كوتاهی با عمه اش بسنده كرد و هستی نیز دیگر بحث را ادامه نداد چرا كه احساس میكرد ضربه ی 
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الزم را در این لحظه به اندازه یكافی بر شخصیت آناهیتا وارد كرده است و از اینكه او را متوجه ذكاوت خویش در 

یار خرسند بود اما اصال خبر نداشت دگرگونی آناهیتا از حرفهای او نیست بلكه چیزی را شنیده كه این امر كرده بس

 هرگز به آن فكر نكرده و به هیچ وجه برایش قابل باور نبود...

 

شاهرخ...نه...این امكان نداشت كه شاهرخ به او عالقه مند شده باشد...هرگز...هستی حتما مثل سابق طبق عادت به 

دگویی خویش این جمالت را گفته است...نه...امكان ندارد شاهرخ به او عالقه ایی دال بر عشق یا چیزی شبیه به چرن

 ان داشته باشد...نه هرگز.

 

هستی ازآناهیتا دور شد و مانند فاتحی كه در اولین حمله ی خویش كامال پیروز از میدان خارج گشته به منزل 

 بست. خودشان وارد شد و درب حیاط را

 

آناهیتا برای دقایقی سر جای خود ایستاده بود و حتی نمی دانست باید چه كند...سپس به سمت درب حیاط برگشت 

و قبل از اینكه كلید را در قفل بچرخاند كوروش درب حیاط را باز كرد و از دیدن آناهیتا در پشت درب متعجب 

 گشته و گفت:ا...تو پشت درب بودی؟!...تنها اومدی؟!

 

آناهیتا سالم كوتاهی كرد و كلید را از قفل درب خارج و در حالیكه آنرا در مشت خویش میفشرد در ضمنی كه هنوز 

 در بهت آنچه از هستی شنیده بود به سر میبرد با صدایی آرام جواب داد:نه تنها نیومدم...شاهرخ رسوندم.

 

 فت:كو؟!!...خودش پس كجاس؟!!!كوروش این طرف و آن طرف خیابان را نگاه كرد و با تعجب گ

 

 آناهیتا در حالیكه وارد حیاط میشد و از كنار كوروش میگذشت گفت:رفت...من رو رسوند و خودش رفت.

 

 . به این سرعت؟!!!...كی تو رو رسوند كه با این سرعت هم رفته؟!!!

 

 .اه...چقدر حرف میزنی كوروش.

 

 و گفت:چیزی شده آنی؟!كوروش به داخل حیاط آمد و درب را بست 

 

 . نه...فقط خسته ام...شب بخیر.

 

آناهیتا بعد از گفتن این حرف به داخل ساختمان رفت و كوروش را كه با تعجب به او چشم دوخته بود را به حال 

 خویش رها كرد.

 

ش از هر وقت آن شب آناهیتا تا دو ساعت بعد از دراز كشیدن به روی تختش هم نتوانست بخوابد.اعصابش بی

شاهرخ عالقه ایی به غیر از دوستی ساده به او پیدا "دیگری بهم ریخته بود و دائم به این فكر میكرد كه آیا واقعا

كرده؟!!...او هرگز نمی توانست چنین چیزی را بپذیرد...هر چه به رفتارهای اخیر شاهرخ بیشتر دقیق میشد می دید 

ین صورت معنی كند كه یكی از انها همانی بود كه ساعتی پیش از هستی شینده می تواند رفتار او را برای خود به چند
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چنین بود پس باید از این پس خود را یك احمق فرض میكرد چرا كه شاهرخ با رفتارش بارها و  "بود!!!...اگر واقعا

 ور غلط بود چه؟...بارها خواسته بوده عالقه ی خویش را به وی ابراز نماید...ولی اگر این فقط یك فرض و یا تص

 

نمی دانست كدام سوی واقعیت را بیشتر برای خویش به عرصه ی باور نزدیك سازد...آیا شاهرخ بنا به گفته ی 

خویش تنها میخواسته یك هم صحبت برای عشق دوست صمیمی و از دست رفته ی خویش باشد یا اینكه با نزدیك 

 ت واقعی قلبی خود را برای او بازگو نماید؟!!!شدن به او در پی فرصت مناسبی میگردد تا مكنونا

 

از روی تخت بلند شد و سیگاری را آتش زد و كنار پنجره ی اتاقش ایستاد و در حالیكه به پنجره ی اتاق خواب بهنام 

 خیره بود قطرات اشكش یكی پس از دیگری بر روی صورتش به رقص در آمدند.

 

یگشت و مانند سابق وقتی شبها پشت پنجره ی اتاقش می ایستاد بهنام نیز چقدر دلش می خواست زمان به عقب باز م

 پنجره ی اتاقش را باز میكرد و با اشاره از او می پرسید آیا مشكلی باعث بیدار ماندنش تا آن وقت شب گشته...

 

اه نخواسته بود و چقدر او در ان لحظات از حضور هر لحظه ی بهنام در كنار خویش ناراضی و عصبی میگشت...هیچگ

حس واقعی و عشق حقیقی بهنام را دریابد واینكه به راستی تا او نمی خوابید بهنام نیز به تختخواب خویش نمی 

 رفت!!!

 

ای كاش هنوز همان ایام تلخ و شیرین بود واو اینگونه سرگشته از پی عشقی كه چه ارزان از دست داده بود در این 

 بود!دنیای خالی قلبش آواره نگشته 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

وقتی كوروش از خواب بیدار و از اتاقش خارج شد از الی درب نیمه باز اتاق آناهیتا متوجه گشت 6:45صبح ساعت

 كه او برخالف روزهای دیگر هنوز خواب است.

 

وی یك پروژه تلویزیونی است و معموال این ساعت در حال خروج از منزل میدانست كه این روزها او درگیر كار بر ر

بود اما آن روز صبح دریافت كه به احتمال قوی او بعد از صدای زنگ ساعت كنار تختش انرا خاموش و بار دیگر به 

سر و موهای خواب رفته است...بناربراین به اتاق او وارد شد و به كنار تختش رفت و با آهستگی شروه به نوازش 

 ریبای آناهیتا نمود و در همان حال با صدایی آهسته گفت:آنیتا...آنیتا...بلند شو...دیرت شده...مگه نمیخوای بری؟

 

آناهیتا به آرامی چشمانش را گشود و به كوروش نگاه كرد...تورم پلكهایش و مویرگهای خونی فراوانی كه در 

ی بی حد شب پیش او داشت و كوروش كامال این واقعیت را دریافت و چشمانش به وجود آمده بود نشان از گریه ها

 پیشانی او را بوسید و دوباره گفت:آنی مگه نمیخوای بری؟دیرت شده...
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آناهیتا غلتی روی تخت زد و رویش را به سمت دیوار كرد و در حالیكه پتو را روی سرش می كشید 

بود یه قرص خوردم...تازه درد 5:31سر معده ام میسوزه...ساعتگفت:نه...نمیرم...سرم درد میكنه...یك كمی هم 

 معده ام یك كمی آروم شده...نمیرم سر كار...میخوام بخوابم.

 

كوروش روی تخت نشست و در حالیكه سعی داشت از روی پتو نوازش مالیمی به شانه های اناهیتا بدهد گفت:بازم 

 ..میخوای بریم دكتر؟معده ات؟!!...چرا؟!!...مگه چیزی شده دوباره؟.

 

 آناهیتا همانطور كه سرش زیر پتو بود با صدایی محكم گفت:نه.

 

 . آخه میترسم معده ات دوباره خونریزی...

 

 . گفتم نه...كوروش تو رو خدا برو بگذار بخوابم...دارم از سر درد میمیرم.

 

هم با خونه تماس میگیرم اگه الزم دیدی بگو زود بیام  . باشه...به مامان بزرگ میگم هوات رو داشته باشه...رفتم دفتر

 خونه ببرمت دكتر...

 

شاهرخ  "آناهیتا پاسخی نداد و كوروش نیز از جایش بلند شد و به سمت درب اتاق رفت اما یادش آمد كه احتماال

داوری كند كه دید جلوی درب طبق قراری كه گذاشته اند منتظر آناهیتا است.برگشت این موضوع را به آناهیتا یا

صفحه ی نمایشگر گوشی همراه آناهیتا خاموش و روشن میشود!...فهمید تماسی با او گرفته شده اما چون گوشی 

روی سكوت تنظیم شده اناهیتا متوجه تماس نیست.به میز تحریر نزدیك شد و تماس نیز قطع گردید.گوشی را 

مرتبه با او تماس گرفته!...با 4نیم ساعت پیش تا كنونبرداشت و نگاهی به آن انداخت و متوجه شد شاهرخ از 

 االنم جلوی درب منتظرته..."صدایی آرام گفت:آنیتا...شاهرخ چندبار با گوشیت تماس گرفته جواب ندادی...احتماال

 

 . به جهنم...گفتم دارم از سر درد میمیرم...برو ببین اگه هنوز جلوی درب هست بهش بگو بره...

 

گه شاهرخ راننده ی توئه...پسره خودش رو معطل تو كرده اونوقت جواب تلفنش رو كه ندادی هیچی تازه .آنیتا...م

 میگی برم بهش بگم بره...مگه مردم نوكر تو هستن؟

 

آناهیتا با عصبانیت پتو را از روی خود كنار زد و از روی تخت بلند شد و از اتاق خارج و به طبقه ی پایین رفت.وقتی 

ارج و به حیاط وارد شد سوزش معده باردیگر باعث شد از درد خم شود ولی سعی كرد اهسته خود را به از هال خ

حالت عادی برگرداند و سپس به سمت درب حیاط رفت.رنگش به شدت پریده بود و فشار سردرد و درد معده هر 

د شاهرخ را دید كه در همان دو باعث ضعف شدید او گشته و هر لحظه نیز حالش بدتر میشد.درب حیاط را باز كر

 لحظه دستش را به سمت زنگ درب آورده تا انرا بفشارد.

 

شاهرخ به محض دیدن آناهیتا متوجه وخیم بودن اوضاع جسمانی او شد و قبل از هر چیزی گفت:آنی...چته؟!!!!حالت 

 خوبه؟!!!
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د در ضمنی كه سعی داشت به صورت آناهیتا در حالیكه یك دستش را روی معده اش گذاشته و آنرا فشار میدا

 شاهرخ نگاه نكند گفت:سالم...چیز مهمی نیست...ببخشید كه معطلت كردم ولی من امروز سر كار نمیرم...

 

 شاهرخ در حالیكه نگران وضع آناهیتا شده بود گفت:آنی رنگت خیلی پریده...میخوای بریم دكتر؟...

 

ت:شاهرخ گفتم چیز مهمی نیست...حاال هم بهتره بری...خیلی معطل آناهیتا با عصبانیت نفس عمیقی كشید و گف

 شدی تا االن...راستی...تا یادم نرفته...یه چیز دیگه...از فردا هم دیگه نمیخوام بیای دنبالم...به هیچ وجه.

 

 شاهرخ با تعجب به او نگاه كرد و گفت:تو چت شده دختر؟!!!

 

  
 

07 

 

 معلوم بود از درد به ضعف رسیده گفت:هیچیم نشده...فقط برو. آناهیتا با صدایی كه دیگر

 

. برم؟!!!...فقط برم؟!!...آنیتا تو از دست من ناراحتی كه داری اینجوری با من حرف میزنی فكر نمیكنی حق من اینه كه 

 بدونم چیكار كردم كه باعث ناراحتیت شدم؟

 

سیده بود بازوی آناهیتا را به آرامی گرفت و گفت:چه مرگته باز كوروش كه حاال به حیاط امده و پشت سر اناهیتا ر

 مثل سگ شدی صبح اول صبحی؟!!

 

آناهیتا با تكان شدیدی بازویش را از دست كوروش بیرون كشید و با فریاد گفت:ولم كنید...دست از سرم 

 بردارید...چرا راحتم نمیگذارید؟

 

 :خفه شو صدات رو بیار پایین...چرا داد میزنی؟كوروش عصبی شد و به سمت اناهیتا رفت و گفت

 

شاهرخ ناراحت از برخورد كوروش با آناهیتا بود اما شنیدن جمالت اخیر اناهیتا باعث شده بود فقط با غصه ایی 

آكنده از دلخوری به او چشم بدوزد و بعد رو كرد به كوروش و قبل از هرگونه سالم و احوالپرسی با صدایی آرام 

 وش تو عصبی نشو...فكر كنم این بار...گفت:كور

 

آناهیتا به میان حرف شاهرخ آمده و گفت:میشه تو هم دخالت نكنی...نمیخوام توی هیچ كار من دیگه دخالت 

 كنی...میشه بری...برو دیگه...برو...نمیخوام ریخت نه تو و نه هیچ كس دیگه ای رو ببینم...

 

و با عصبانیت گفت:بیا برو گمشو توی خونه تا همین جا تالفی تمام رفتارهای  كوروش دوباره بازوی اناهیتا را گرفت

 گند اخیرت رو سرت خالی نكردم.

 

شاهرخ به آرامی میان آناهیتا و كوروش قرار گرفت و در حالیكه یك دستش را به سینه ی كوروش گذاشته و با 

 گفت:كوروش خواهش میكنم...بسه... دست دیگرش سعی داشت دست كوروش را از بازوی اناهیتا جدا كند
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آناهیتا دوباره با صدایی كه بی شباهت به فریاد نبود گفت:دستم رو ول كن كوروش...همتون دارین دیوونه ام 

 میكنین...ولم كن...

 

كوروش بار دیگر عصبانیتش به اوج رسیده بود و فریادهای آناهیتا در آن موقع صبح بیش از هر چیز دیگری 

را بهم ریخت و به محض اینكه دست دیگرش را بلند كرد كه به صورت آناهیتا بزند شاهرخ سریع دست او  اعصابش

 را گرفت و با صدایی بلند گفت:كوروش بسه دیگه داری چیكار میكنی؟!!!

 

ورد این در حالی بود كه هر سه وارد حیاط شده بودند و شاهرخ محكم جلوی كوروش ایستاد تا از وقوع هر نوع برخ

 تندی میان كوروش و آناهیتا جلوگیری كند.

 

آناهیتا بار دیگر از درد معده به خود پیچید و در حالیكه گریه اش گرفته بود گفت:كوروش ازت متنفرم...از تو...از 

 همه...

 

كوروش بار دیگر خواست به سمت آناهیتا برود كه شاهرخ خیلی جدی جلوی او را گرفت و گفت:كوروش چرا 

 تونی خودت رو كنترل كنی؟نمی

 

در این لحظه ارش كه با تاكسی فرودگاه جلوی درب رسیده بود وارد حیاط شد و با نگاهی متعجب و عصبی از انچه 

كه ناظر آن گشته بود به هر سه نفر آنها چشم دوخته بود و این در حالی بود كه هیچكدام از آنها متوجه ی برگشتن 

 او نشده بودند...!

 

به دلیل اینكه كارش در خارج از كشور زودتر از موعد مقرر تمام شده بود بدون خبر قبلی به خانواده آن روز آرش 

صبح به ایران بازگشته و حاال در اولین ساعات برگشتنش به منزل با دیدن این صحنه هم به شدت عصبی شده بود 

 هم متعجب...با صدایی بلند گفت:چه خبرتونه؟!!!

 

مسونتش را روی زمین گذاشت و به سمت اناهیتا كه از درد به روی شكم خم شده بود رفت و رو كرد و سپس به سا

 به كوروش و گفت:این چه بساطیه راه انداختی؟!

 

 شاهرخ و كوروش كه از حضور ناگهانی آرش متعجب شده بودند به آرش نگاه كردند.

 

ستد...آناهیتا كه دیگر از درد به گریه افتاده بود با دیدن آرش به آهستگی سعی كرد كمك كند تا آناهیتا صاف بای

 ارش گفت:آرش...اومدی باالخره...

 

آرش كه سعی داشت سر آناهیتا را در آغوش بگیرد و كمك كند او را به سمت درب هال ببرد با نگاهی آكنده از 

 خشم به كوروش چشم دوخت.
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م هم صحبت كند گفت:خوب شد اومدی...این دیوونه ی احمق كوروش با صدایی عصبی در حالیكه سعی داشت آرا

 رو فقط خودت میتونی كنترلش كنی...من كه...

 

 آرش با صدایی محكم گفت:و اگه نمیدونم خدا میدونه االن تو داشتی چه غلطی میكردی مگه نه؟

 

 ..كوروش در حالیكه از عصبانیت دندانهایش را به هم میفشرد گفت:آرش به جای اینكه.

 

آرش به میان حرف او رفته وگفت:بسه دیگه...میبینی كه داره از درد به خودش می پیچه...برو ماشین رو روشن كن 

 ببریمش بیمارستان...این از درد حتی نمی تونه راه بره اونوقت تو داری قدرت نمایی میكنی براش...

 

فریاد بود گفت:نمیخوام...نمیخوام برم بیمارستان...آرش تو  آناهیتا با اینكه درد میكشید با صدایی كه هماره با ناله و

 رو خدا...

 

آرش صورت رنگ پریده ی آناهیتا را میان دستانش گرفت و گفت:حالت خوب نیست داری درد میكشی...چرا لج 

 میكنی؟

 

 آناهیتا با گریه و فریاد گفت:نمیام بیمارستان.

 

آرامی رو به آرش گفت:آرش ببرش توی خونه...من میرم داروهایی كه الزم شاهرخ به سمت ارش و اناهیتا رفت و به 

 داره رو میگیرم و االن برمیگردم.

 

آناهیتا كه حاال سرش در اغوش ارش بود و به شدت درد میكشید و گریه میكرد با فریاد گفت:گفتم برو...نمیخوام تو 

 كاری برای من بكنی...چرا نمفهمی...برو...

 

جب به آناهیتا نگاه كرد و سپس رو كرد به شاهرخ و گفت:می برمش داخل خونه...تو برو ولی زود آرش با تع

 برگرد...هر چی هم كه فكر میكنی الزمه بگیر بیار...

 

 آناهیتا دوباره تكرار كرد:نمیخوام...نمیخوام...برو شاهرخ برو...

 

یرد و در همان حال كمك میكرد به سمت درب هال آرش در حالیكه سعی داشت اناهیتا را در پناه آغوش خود بگ

حركت كند با اشاره به شاهرخ گفت كه برود و كارهایی كه الزم است انجام بدهد و سپس اناهیتا را به داخل خانه 

 برد.

 

شاهرخ لحظاتی كوتاه به درب هال چشم دوخت و سپس سریع برگشت از درب حیاط خارج شود متوجه ی كوروش 

انیت به دیوار حیاط تكیه داده و با یك دست پیشانی خود را می مالد...به طرف او رفت و شد كه با عصب

 گفت:كوروش...سعی كن به اعصابت مسلط باشی...من االن برمیگردم.

 

 برگشت از حیاط خارج شود كه كوروش دست او را گرفت و گفت:شاهرخ...موضوع رو بهش گفتی؟
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گفت:من فكر كردم تو بهش گفتی!!!...من هیچی در مورد اون موضوع بهش  شاهرخ با تعجب به او نگاه كرد و

 نگفتم...بهت گفته بودم كه فعال چیزی بهش نمیگم.

 

 . نه...منم بهش حرفی نزدم...

 

 . پس چرا اینطوری شده؟!!!...دیشب كه...

 

با تو كرد بارها و بارها با او بهنام . شاهرخ...از من میشنوی بی خیال شو...این درست بشو نیست...رفتاری كه االن 

 بدبخت هم كرده بود...این دیوونه ادم بشو نیست.

 

 . االن وقت این حرفها نیست كوروش.

 

 و سپس دو ضربه ی مالیم به شانه ی كوروش زد و با عجله از حیاط خارج شد.

 

 ر بیا تو ارش كارت داره...مامان بزرگ سرش را از درب هال بیرون آورد و گفت:كوروش...كوروش...ماد

 

كوروش به سمت سامسونت ارش كه روی زمین بود رفته و آنرا برداشت و درب حیاط را بست سپس به داخل خانه 

رفت.وقتی وارد هال شد دید كه آرش به اهستگی همقدم با آناهیتا از پله ها باال میرود و كمك میكند تا او وارد 

 حركت دست ارش شد كه به او میگفت پایین بماند تا او برگردد. اتاقش شود و از همانجا متوجه ی

 

دقایقی بعد آرش پس از اینكه از دراز كشیدن اناهیتا به روی تخت خیالش آسوده شد به بهانه ایی از اتاق او خارج 

 شده و به طبقه ی پایین امد.

 

كه لحظاتی قبل مامان بزرگ جلویش گذاشته كوروش به روی یكی از صندلیهای آشپزخانه نشسته بود و فنجان چایی 

 بود را كمی تكان میداد تا چایی درون آن زودتر خنك شود.

 

مادر بزرگ در ادامه ی حرفهایش به كوروش چنین گفت:مادر قربونت بشم همین دیشب داشتم باهات حرف میزدم 

..این دختر االن اعصابش داغون تر از و گفتن حرفهام تكرار مكرراته...ولی اخه یك كم تحمل هم چیز خوبیه وهلل.

همیشه اس...خوب چرا اخه اینجوری میكنین؟...اونم صبح اول صبح...نمیگین سرو صداتون رو در و همسایه 

 میشنوه...مردم چی فكر میكنن پیش خودشون؟

 

رو به آرش  كوروش كه هنوز كمی كالفه بود فنجانش را از حركت بازداشت و یك دستش را به روی میز گذاشته و

كه در سكوت دو دستش را به هم گره كرده روی میز و زیر چانه قرار داده و به او چشم دوخته و منتظر پاسخ او بود 

 نگاهی كرد و گفت:آرش اینجوری نگام نكن...توی این چند روز كه نبودی دیووونه كرده من رو...

 

 داد و همچنان به كوروش خیره نگاه میكرد.آرش دستهایش را از روی میز برداشت و به صندلی اش تكیه 
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كوروش ادامه داد:ببین آرش...دو روزی بود كه شاهرخ برای جلوگیری از اینكه من و اناهیتا با هم درگیر بشیم از من 

 خواست كه اجازه بدم اون در بردن و آوردن انیتا از محل كار به خونه و برعكس هر روز دنبال انی بیا و بره...

 

كه سعی داشت سواالت ایجاد شده در ذهنش و همینطور عصبانیت خود را از انچه بعد از چند روز هنگام ورود  آرش

به منزل دیده را كنترل كند به میان حرف كوروش امده و گفت:ببینم از كی تا حاال پسر دكتر نبوی شغل خودش رو 

 ول كرده و راننده ی این و اون شده؟!

 

حرف آرش و نتیجه گیری او به هدف اصلی خود رسیده بود با عصبانیت اما صدایی آرام به  كوروش كه گویا از این

طوریكه صدایش از اشپزخانه خارج نشود با یك دست ضربه ای به كنار میز آشپزخانه زد و جواب داد:قربونت 

یزنه...درست آرش...بحث امروز صبح هم سر همین شروع شد دیگه...تو نبودی ببینی با شاهرخ چطوری حرف م

 انگار شارهخ راننده ی شخصی خانومه...

 

آرش در حالیكه از مامان بزرگ به خاطر چایی كه برای او گذاشته بود تشكر نمود دوباره رو كرد به كوروش و 

گفت:حرف من اینه كه تو هم برادر انیتا هستی چرا تو باید شرایطی رو ایجاد كنی كه شاهرخ بخواد انیتا رو ببره و 

اره؟...توی این مدت كه من نبودم مگه چند بار با هم درگیر شدین كه پای شاهرخ وسط كشیده شده؟...كوروش تو بی

 نمی فهمی منظورم چیه یا میخوای خودت رو به نفهمی بزنی؟

 

كوروش از جایش بلند شد و درب اشپزخانه را بست و آرش كه با تعجب به رفتار او نگاه میكرد منتظر شد تا 

حرفی را كه میخواهد بزند و برای جلوگیری از اینكه صدایش به بیرون از آشپزخانه نرود درب را بسته به او  كوروش

خیره نگاه میكرد...اما بالفاصله همه چیز را فهمید!!!...قبل از اینكه كوروش كالمی بر زبان بیاورد ارش تا عمق قضیه را 

 در ذهن خویش خواند!!!

 

و به محض اینكه خواست صحبتش را آغاز كند ارش با حركت دستش به او فهماند كه كوروش روی صندلی نشست 

سكوت كند و سخنی نگوید.سپس با كف دو دستش كه از ناحیه ی آرنج روی میز گذاشته بود سر خود را گرفت و 

خودم لحظاتی كوتاه چشمانش را بست و نفس عمیقی از روی عصبانیت كشید و بعد به كوروش نگاه كرد و گفت:

فهمیدم...همه چیز رو فهمیدم...شاهرخ به انیتا عالقه مند شده و از تو خواسته اجازه بدی بیشتر آنیتا رو ببینه و اینكه 

 كم كم به انیتا تفهیم كنه كه...

 

 ."كوروش به میان حرف ارش امده و گفت:آره...دقیقا
 

كه متوجه ی این موضوع نمیشه و شاهرخ هم خیلی راحت . و شما دو تا هم فكر كردین انیتا اونقدر احمق و ساده اس 

 توی یه فرصت مناسب میتونه به انیتا ابراز عالقه كنه...درسته؟

 

 . هیس...آرومتر...صدات میره باال...االن میشنوه...همه چیز رو میفهمه...
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میده و دلیل اینكه اونجوری با . نیز حاال نفهیمده...كوروش تو چقدر احمقی...آنیتا همین االنشم همه چیز رو فه

عصبانیت فریاد میزد و میخواست شاهرخ از اینجا بره هم همین بود...تو آخه كی میخوای متوجه بشی كه انیتا دیگه 

بچه نیست...خودتم دیگه بچه نیستی...مثل سگ و گربه به جون هم می افتین و به جای اینكه سعی كنید هر روز افق 

با این رفتارتون بیشتر دارین ثابت میكنین كه توی دنیای بچگی دارین درجا میزنین...خدایا دیدتون رو دورتر ببرین 

من چیكار كنم...پس كی من میتونم یه نفس راحت بكشم و خیالم از بابت همه چی راحت بشه و به زندگی خودم 

 برسم...اه...

 

 زخانه را ترك كرد...آرش با كف دست محكم به روی میز كوبید و از جایش بلند شده و اشپ

آرش از پله ها باال رفت...پشت سر او كوروش نیز از پله ها باال رفت و بازوی او را گرفت و در بین راه نگهش داشت 

 و گفت:چیكار میخوای بكنی؟!!

 

 آرش نگاهی كه حاكی از ناراحتی بود به او انداخت و گفت:میخوام با آنی صحبت كنم...

 

 . درباره ی چی؟!!!

 

 . همه چی...

 

. ولی آرش اینطوری كار خرابتر میشه...ما هنوز نمی دونیم اون از كجا موضوع رو فهمیده و اصال آیا واقعا موضوع رو 

 فهمیده یا چیز دیگه اس موضوع...

 

 . خوب میخوام همین رو هم ازش بپرسم و خیلی چیزهای دیگه...

 

 . ولی...

 

منزل به صدا درآمد و آرش رو به كوروش كرده و گفت:برو درب رو باز  در همین هنگام صدای زنگ درب

 كن...شاهرخ اومد.

 

 كوروش در ضمنی كه برمیگشت تا از پله ها پایین برود با نگرانی به آرش هم نگاه میكرد.

 

 آرش به سمت اتاق آناهیتا رفته و وارد اتاق شد.

 

 خت دراز كشیده بود از درد معده نیز به خود می پیچید.آناهیتا هنوز گریه میكرد و در حالیكه روی ت

 

آرش روی تخت نشست و با مالیمت شروع به نوازش سر و موهای آناهیتا كرد و سپس با قاطعیت گفت:آنیتا...كاری 

چندتا مسكن و "ندارم به اینكه چی شده و چرا اینقدر از دست شاهرخ عصبی هستی...اون همین االن اومد و احتماال

راحت بشی...پس لوس بازی درنیار و  "اروی الزم میخواد بهت تزریق كنه تا از این دردی كه داری میكشی فعالد

 بگذار كارش رو بكنه...بعد سر فرصت مناسب با هم صحبت میكنیم...شنیدی چی گفتم؟
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جلوی چشمان خود را آناهیتا پاسخی نداد و در حالیكه یك دستش را به روی معده اش فشار میداد با دست دیگرش 

 گرفته بود و فقط اشك می ریخت.

 

شاهرخ به همراه كوروش وارد اتاق شدند و آرش از روی تخت بلند شد و رو كرد به شاهرخ و گفت:مرسی كه 

همیشه قبول زحمت میكنی...فقط یك كاری كن زودتر دردش ساكت بشه و به خونریزی معده دوباره نیفته...معده 

 فته.اش بد جور درد گر

 

شاهرخ با سر حرف آرش را تایید كرد و سپس در حالیكه برای لحظاتی كوتاه به آناهیتا نگاه میكرد خیلی سریع 

 مشغول اقدامات الزم شد.

 

 آرش از اتاق خارج شد و كوروش رو كرد به شاهرخ و گفت:الزمه من اینجا بمونم؟

 

كنار تخت كشید و گفت:نه...كار خاصی با تو ندارم...فقط سرم شاهرخ نگاهی به اطراف اتاق كرد و جالباسی سیار را 

 رو نمیدونستم كجا آویزون كنم كه حاال خودم جالباسی رو دیدم...با تو كاری ندارم.

 

 . پس من میرم پیش آرش...

 

 شاهرخ دیگر پاسخی نداد و مشغول كار وتدارك تزریقات به آناهیتا شد و كوروش نیز اتاق را ترك كرد.

 

به شاهرخ نگاه نمیكرد و شاهرخ نیز بدون هیچ صحبتی كارش را انجام میداد.وقتی كارهای الزم پایان  "آناهیتا اصال

گرفت و داروهای الزم جهت آرام شدن درد و اعصاب با به آناهیتا تزریق كرد برای دقایقی به روی صندلی كنار 

 و پر غصه گفت:آنیتا؟ تخت نشست و به آناهیتا نگاه كرد و سپس با صدایی آرام

 

آناهیتا پاسخ او را نداد و هنوز یك دستش به روی پیشانی و چشمهایش بود و اشكهایش از گوشه ی چشمانش یكی 

 از پس دیگری سرازیر میگشت.

 

شاهرخ نفسی عمیق كشید و سپس ادامه داد:نمیدونم چی گفتم یا چی كار كردم كه یكدفعه از دیشب تا االن اینقدر 

ر كردی...ولی به خدا قسم دوست ندارم اینطوری چشمات رو گریون ببینم...كاش الاقل می گفتی ببینم موضوع تغیی

 چیه؟

 

منتظر شد بلكه آناهیتا پاسخی به او بدهد...اما خود آناهیتا نیز اطمینان صد در صد از موضوعی كه احساس كرده بود 

وانست به روی گفته های هستی قضاوت كاملی كرده و جوابگو نداشت تا بخواهد پاسخ مناسبی به او بدهد و نمی ت

 باشد بنابراین چیزی جز سكوت پاسخ شاهرخ نبود.

 

شاهرخ از روی صندلی بلند شده و سرعت تزریق سرم را بار دیگر تنظیم كرد و سپس از اتاق خارج گشت.وقتی به 

نشیند و چایی برای او بیاورد اما قبول نكرد و گفت طبقه ی پایین رسید مامان بزرگ هر چه اصرار كرد تا دقیقه ای ب

كه هر چه زودتر باید به بیمارستان برود.سپس رو كرد به آرش كه با چهره ای گرفته روی یكی از مبلهای هال 
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ساعت دیگر طول خواهد كشید و تا آن 3نشسته بود و توضیح داد كه سرم آناهیتا با سرعتی كه تنظیم كرده حداقلتا

با او تماس بگیرند و بعد از همگی  "ره برخواهد گشت ولی اگر در این مدت مشكلی پیش آمد حتماموقع دوبا

خداحافظی كرده و از منزل خارج شد.وقتی از حیاط بیرون رفت مهین خانم را دید كه از منزل خودشان خارج شده 

مشكلی پیش اومده؟...از پنجره ی بود و به سمت او می آمد.بعد از سالم و احوالپرسی مهین خانم گفت:شاهرخ جان 

 آشپزخونه دیدم دارو دستت بود وقتی رفتی توی خونه...

 

شاهرخ مكثی كرد و گفت:آره...آنیتا امروز صبح دوباره شدید عصبی شد و درد معده اشم شروع شد...داروها مال 

 اون بود...

 

هرخ تشكر كرد و سپس زنگ درب را فشرد و مهین خانم كه حلقه ی اشكی در چشمانش به نمایش درامده بود از شا

 بعد خداحافظی از شاهرخ وارد منزل برادرمرحومش شده ودرب را بست.

 

 شاهرخ نیز لحظاتی بعد سوار ماشینش شده و از انجا دور شد.

 

مهین خانم وقتی وارد هال شد كوروش در حال آماده شدن برای خروج از منزل بود و مامان بزرگ روی یكی از 

 احتی ها نشسته بود.ر

 

 مهین خانم بالفاصله پرسید:آنی حالش چطوره؟

 

یه ذره آروم  "كوروش بعد از سالم و علیك با عمه اش گفت:نترس عمه...بازم زده بود به سرش دیگه...فعال

قت شده...آرش باالس رفته پیشش...كم كم حالش سر جا میاد شما خودت رو ناراحت نكن...همه میدونیم هر چند و

 یك بار قاطی میكنه...دیگه عادی شده...

 

 مادر بزرگ چشم غره ایی به كوروش رفت كه سبب شد او دیگر به حرفش ادامه ندهد.

 

 مهین خانم روی راحتی كنار مادرش نشست و گفت:آرش مگه برگشته؟!!!

 

صبح تا االنم این غوغا به پا مامان بزرگ با صدایی آكنده از غصه گفت:آره...طفلك بچه ام همین صبحی رسید و ا

 شده...عرق تنش خشك نشده باید بیاد و اینجوری اعصابش خورد بشه...

 

 كوروش نگاه پر از دلخوری به مادربزرگش كرد و حرفی نزد.

 

در همین موقع مهین خانم كه در حال پاك كرد دو قطره اشك سرازیر شده از چشمانش بود گفت:خدا ذلیل كنه این 

..دیشب وقتی اومد خونه و بهم گفت كه چیا به آنیتا گفته به روح بهنامم قسم تا همین االن قلبم درد هستی رو.

گرفته...خدا به سر شاهده چقدر با هستی دعوا كردم...هم من هم مرتضی...دختره ی خیره سر جون به جونش كنن 

 حرف مفت زدن عادتشه...
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ود برگشت به سمت مهین خانم و گفت:پس بگو...همه ی این آتیشها كوروش در حالیكه عازم رفتن به بیرون شده ب

 از گور اون هستی بلند شده بوده آره عمه؟!!!

 

مهین خانم آه تلخ و سردی كشید و گفت:ذلیل شده همون شب كه مادر شاهرخ زنگ زد خونه ی ما و یكسری حرفها 

بهنام كسی حق نداره طرف آنی بیاد آنی هم حق نداره  با من زد از این رو به اون رو شد...انگار خدا حكم كرده بعد

طرف كسی بره...هر چی هم من و مرتضی باهاش دعوا كردیم به خرجش نرفت كه نرفت...دیشبم وقتی اومد خونه 

گفت كه صبح شاهرخ و انیتا رو با هم دیده...جیگرش در بیاد دختره ی خیره سر...میدونستم نیش زبونهای این 

 وباره كار دست آنیتا میده...هستی ورپریده د

 

كوروش با عصبانیت اما صدایی آرام گفت:مرده شور هستی رو ببرن كه انگار ماموریتش توی دنیا فقط بهم ریختن 

 آرامش آنیتاس...

 

 و سپس جهت رفتن به سر كارش از منزل خارج شد.

 

را شنیده بود بعد از سالم و احوالپرسی با عمه  آرش كه هنگام پایین آمدن از پله ها بسیاری از صحبتهای مهین خانم

اش به روی یكی از راحتی های كنار هال نشست و رو به مهین خانم نمود و گفت:عمه...مادر شاهرخ به شما چی 

 گفته؟

 

 مهین خانم هم هر انچه كه از خانم دكتر شنیده بود و همگی حكایت از عالقه ی شاهرخ به آناهیتا و تمایل والدین وی

به وصلت میان آن دو بود را به آرش گفت و در اخر اضافه كرد كه خودش و مرتضی خان نیز دیگر راضی نیستند 

آنایهتا بیش از این بر ادامه ی عزاداری خویش اصرار بورزد و حتی خودش نیز الزم باشد حاضر است در این 

 خصوص با آناهیتا به طور مفصل صحبت نماید.

 

م خواست كه فعال در این مورد دیگر صحبتی به میان نیاورد تا زمانی كه خود آرش با شاهرخ اما آرش از مهین خان

 در ابتدا به طور كامل صحبت نماید.

 

آن روز شاهرخ یك بار دیگر به منزل آنها آمد ولی دیگر كالمی میان او و آناهیتا مطرح نشد و شاهرخ نیز بعد از 

ادن یكسری توضیح و دارو به آناهیتا جهت تسریع در بهبودی وی سپس انجام كارهای الزم و قطع سرم او و د

خداحافظی كرده و منزل انها را ترك كرده بود و این در حالی بود كه قلب عاشقش از واقعه ی آن روز صبح متعجب 

 و غمگین بود.

 

وردن مقدار كمی غذا هنگام غروب وقتی آناهیتا احساس بهبودی نسبی میكرد به طبقه ی پایین رفت و بعد از خ

درآشپزخانه بعد به هال آمد و كنار ارش روی راحتی نشست و گفت:آرش...تو رو قرآن به حرفم گوش كن...به خدا 

من یك مدت به تنهایی نیاز دارم...یه مدت میخوام تنها باشم...تنها زندگی كنم...فقط یه مدت...میخوام یه مدت توی 

كرم ابریشم كه دور خودش پیله درست میكنه...اما بعدش وقتی از پیله اش  تنهایی خودم غرق بشم...بشم مثل یه

بیرون میاد دیگه كرم نیست و یك پروانه شده...بگذار منم یه مدت برم توی پیله ی تنهایی خودم...به خدا از شنیدن 
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ه خونه ی كوچیك یا یه بهت گفتم كه ی "گوشه و كنایه ها خسته شدم...هر روز یكی یه چیزی بهم میگه...یه بارم قبال

واحد آپارتمانی هر جای تهران و اطرافش كه شد فرقی نداره برام بگیر تا یه مدت تنها و دور از همه زندگی 

كنم...حاال دوباره التماست میكنم...آرش اگه واقعا تو هم دوست داری به قول بقیه من از این وضع خالص بشم بگذار 

 دا...یه مدت دور از همه باشم...تو رو خ

 

آرش سكوت كرده بود وبه صورت زیبای خواهرش نگاه میكرد كه چطور بعد از فوت بهنام از تك تك اجزای آن 

غم فریاد میكشید...نفس عمیقی كشید و گفت:باشه...تا اخر همین هفته چیزی رو كه میخوای برات جور میكنم...تا 

ه...ولی آنیتا به ارواح مامان و بابا قسم اگه ببینم جدا شدنت ببینم این پروانه ی من كی میخواد سر از پیله اش دربیار

از ما داره اوضاع رو بدتر میكنه مطمئن باش دیگه منم اون آرش سابق نخواهم بود...یه مدتی...به قول خودت فقط یه 

ن خودت من مدتی بهت مهلت میدم ببینم كی تغییر میكنی...فقط زمان این تغییر اونقدر طوالنی نشه كه دیگه به جو

 نه اعصاب برام مونده نه حوصله...

 

آناهیتا اشكهای چشمانش را با انگشت جمع و پاك كرد و گفت:قول میدم آرش...قول میدم كه به قول كوروش آدم 

 بشم...فقط یه مدت دیگه بهم فرصت بدین...

 

  
 

09 

 

ود و دیگر صحبتی نكرد و به اتاق خویش آناهیتا حاال با قولی كه از آرش گرفت گویی اندكی آرامش گرفته ب

 بازگشت.

 

آرش با افكاری درهم و نگران روی راحتی نشسته بود و به زندگی خود فكر میكرد كه در سالهای بعد از فوت 

والدینش هیچگاه فرصت نكرده بود جدی به آن فكر كند و این در شرایطی بود كه در سفر آخرش به مریم منشی 

داده بود...مریم دخترمهربان و دوست داشتنی بود كه چندسالی را در دفتر آرش مشغول به كار دفترش قول ازدواج 

گشته و در سفرهای خارجی آرش جهت كارهای تجاری به عنوان منشی او را همراهی میكرد و هر دو به هم عالقه 

ود در خانه و مشكالتی كه آناهیتا داشتند...آرش بعد از چند سال حاال به او قول ازدواج داده بود اما با شرایط موج

برایش پیش آمده بود احساس میكرد هنوز زمان مناسب برای قول دادن و ازدواج به مریم را انتخاب نكرده لیكن در 

عین حال میدانست كه مریم چندین سال است به پای او انتظار كشیده و همیشه صبوری كرده است...اما دیگر صبر او 

 ود!نیز به انتها رسیده ب

 

مادربزرگ كه مثل همیشه با نگاه به حال و وضعیت آرش دلش به درد آمده بود كنار او روی راحتی نشست و با 

 صدایی كه از هر ذره ی آن محبت فریاد می كشید گفت:آرش جان نگران نباش مادر...همه چیز درست میشه.

 

بزرگ به خدا دیگه خسته شدم...دلم میخواد آرش به نقطه ای خیره بود و در همان حال گفت:پس كی؟...مامان 

خودمم سرو سامون بگیرم...ولی وقتی نگاه میكنم میبینم چطور میتونیم توی این اوضاع به خودم فكر كنم در حالیكه 

 آناهیتا اینطوری داره خودش رو...
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هم پدر شدی هم  سالت بود برای این بچه ها05مادربزرگ به میان حرف او آمد و گفت:آرش جان تو از وقتی

مادر...هیچ قانونی نگفته كه تو حق فكر كردن به خودت رو نداری و باید همه ی تالشت تامین آسایش برادر و 

خواهرات باشه...الحمدهلل ماندانا كه وضعش معلوم شده و چند وقت پیشم میگفت با علی قراره برای زندگی برن 

گرفتی و االن روی پای خودشه...یه آنیتا مونده كه اونم چند وقت دبی...كوروشم كه خدا رو شكر زیر بال و پرش رو 

ساله نیست كه اینجوری نگرانشی...به خدا خود خدا هم راضی نیست تو 6یا5دیگه از این وضع در میاد...بچه ی

باشی و از اینطوری خودت رو توی عذاب بندازی...زندگی باال و پایین داره مادر...اگه قرار باشه تو فقط به فكر آنیتا 

خودت غافل بمونی...نه آنیتا راضیه نه خودت دیگه رمقی برات میمونه...روزی به خودت میای كه دیگه دیر شده 

 ها...اینقدرم احساس مسئولیت كردن دیگه خوبیت نداره...تو اگه به فكر خودتم باشی به هیچ كجا بر نمیخوره...

 

های نخست توسط خود آرش خبردار شده بود و احساس میكرد مادربزرگ از رابطه ی آرش با مریم از همان سال

سالگی و تمكن مالی كه داشت از 32حرفهای آرش بی ربط با مریم نیست.او به آرش حق میداد كه حاال در آغاز

 اینكه هنوز نتوانسته برای خودش زندگی مستقلی را در كنار مریم مهیا كند دلخور باشد...

 

خود را وقف آسایش برادر و خواهرانش كرده بود و هیچگاه نتوانسته بود جدی به آرش به راستی تمام نیروی 

 زندگی و آینده ی خودش فكر كند.

 

مادر بزرگ مكثی كرد و سپس با احتیاط از اینكه مبادا آرش را از حرف خود دلخور كرده باشد گفت:آرش جان...تا 

م برای خودش هزار و یك آرزو داره...االن چند ساله به كی میخوای مریم رو منتظر نگه داری؟...خوب اون دختر ه

پای تو نشسته؟...هر دختر دیگه ای بود تا االن شوهر كرده بود و دوتا بچه هم داشت...بیا مادر رضایت بده و یك 

تو شب توی هفته ی اینده بریم خونشون و كار رو تموم كنیم...وهلل به خدا این كار نه بی موقع اس و نه بد موقع...

میتونی در كنار همه ی مسئولیتهایی كه همیشه به دوش گرفتی زندگی خودتم شروع كنی...تازه این توی روحیه ی 

 آناهیتا هم اثر خوبی داره...

 

 آرش پاسخی نداد و فقط نفس عمیقی كشید و همانطور به نقطه ای خیره و در فكر فرو رفته بود.

 

ز آمده بودند مامان بزرگ در حضور كوروش و ماندانا و همسرش و خود شب وقتی برای شام ماندانا و همسرش نی

آرش در حالیكه همگی دور میز نشسته بودند بدون اینكه از قبل به خود آرش حرفی زده باشد موضوع مریم و او را 

 رفت.مطرح كرد و اضافه نمود كه هفته ی آینده برای اجرای مراسم اولیه ی خواستگاری به منزل مریم خواهند 

 

 آرش كه اصال توقع این حرف را نداشت با نگاهی متعجب به مادربزرگش خیره شده بود.

 

 برای لحظاتی سكوت در منزل حكمفرما شد.

 

آناهیتا كه در هال نشسته بود و به صدای موسیقی مالیمی كه از سیستم منزل پخش میشد گوش میكرد اولین كسی 

جیغی كشید و سپس از هال به آشپزخانه امد و تمام صورت آرش را غرق بوسه بود كه با شنیدن این خبر از شوق 
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كرد...و این اولین بار بعد از فوت بهنام بود كه همه میدیدند صورت آناهیتا از شوق لبریز گشته و دائم با خنده و 

 بوسه آرش را در عشقی خواهرانه غرق میكند.

 

 ماندانا از شنیدن این خبر بی نهایت اظهار خرسندی كردند. بعد از او ماندانا و كوروش و سپس علی همسر

 

آرش در حالیكه آناهیتا همچنان در آغوشش بود لحظاتی چشمانش از اشك پر گشت اما اجازه ی خروج اشكهایش 

را از چشمان خویش نداد و فقط با نگاه از مادربزرگ خویش تشكر میكرد و كوروش و دو خواهرش را در بوسه ی 

 رق میكرد.خویش غ

 

............................... 

 

............................... 

 

 آن شب شاهرخ به قدری گرفته و ناراحت بود كه به محض ورود به منزل مادر و پدرش متوجه ی حال او شدند.

 

ما مادر شاهرخ ترجیح داد دكتر نبوی از همسرش خواست به اتاق شاهرخ برود و دلیل ناراحتی او را جویا شود ا

 بگذارد پسرش هر وقت الزم دانست خودش موضوع را مطرح نماید.

 

ولی شاهرخ هیچ صحبتی را پیش نكشید.در سر میز شام نیز با وجود چهره ی گرفته ی او و سكوتی كه كرده بود 

شكلش را با آنها مطرح والدینش به توافق رسیده بودند تا سوالی از او نكنند و هر گاه خودش صالح دانست م

نماید...لیكن برای مادر او كامال روشن بود كه مشكل شاهرخ مربوط به مسائل احساسی میان او و آناهیتا می باشد و 

 موضوع دیگری نیست.

 

شاهرخ لحظه ای از فكر كردن به رفتار و گفتار آناهیتا در ان صبح رها نمی گردید و هر چه بیشتر می اندیشید كمتر 

ی برای دلیل رفتار او می یافت.دائم به این فكر میكرد كه چرا آناهیتا از او خواسته بود در هیچ كار او دخالتی پاسخ

نكند و چرا نمی خواست دیگر او را ببیند؟!!...مطمئن بود كه امیر حرفی به آناهیتا نگفته و از ناحیه ی كوروش هم 

گهانی آناهیتا گشته بود؟!!...هنوز مدت زیادی نگذشته بود مطمئن بود...پس چه چیزی باعث آن رفتار و تغییر نا

احساس دلتنگی میكرد...دلش میخواست مانند چند شب گذشته بار دیگر ساعتی را در كنار آناهیتا می  "شدیدا

 گذراند و با دلی مملو از عشق به خانه باز گشته بود...اما آن روز صبح بعد از آخرین دیدارش با آناهیتا دیگر خبری

 از او نداشت و هیچ تماسی هم با منزل انها نگرفته بود.

 

............................... 

 

............................... 

 

آناهیتا كه در منزل بعد از شنیدن خبر ازدواج عنقریب آرش روحیه اش تغییر كرده بود و دیگران از ذره ذره ی 

د به اتاق خویش رفت و لحظاتی رو ی تخت نشست.دلش میخواست كسی وجودش شعف خاصی را احساس میكردن
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دیگر در شادی این لحظات او شركت داشته باشد...شخصی به غیر از اعضای خانواده اش...به كسی كه در این مدت 

وز به غیر از خواهر و برادرانش در كنارش بوده نیاز داشت...چه كسی می توانست بهتر از شاهرخ باشد؟...اما امر

صبح او بی هیچ دلیل و مدرك واقعی با او برخوردی تند و برخورنده كرده و حاال احساس میكرد اگر شاهرخ واقعا 

قصدش فقط یك دوستی ساده با او بوده و او تنها با اكتفا به حرفهای هستی آن برخورد را با شاهرخ كرده آنهم بی 

همتر اینكه باید به او میگفت در این لحظات چقدر احساس هیچ توضیحی...حاال باید از او عذرخواهی میكرد...و م

خوشی در وجودش موج میزند...آرش...عزیزترین برادرش تصمیم به ازدواج گرفته بود...گویا همین خبر برای 

ساعتی غم النه كرده در وجودش را از او دور كرده بود...و حاال نیاز داشت به كسی كه میدانست بیش از همه به بهنام 

دیك بوده...شاید احساس فقدان بهنام و حاال حضور دوست صمیمی او كه قصد یك دوستی و همراهی را با او دارد نز

 بتواند در همراهی او در شادی لحظاتش بیفزاید.

 

 آناهیتا بی اراده گوشی همراه خود را برداشت و شماره ی شاهرخ را گرفت!

 

.................................. 

 

.................................. 

 

شاهرخ كه با بی میلی در حال خوردن شام بود وقتی صدای زنگ گوشی همراهش را شنید با اكراه دستش را به سمت 

گوشی همراهش كه روی كابین آشپزخانه بود برد...در ابتدا قصد داشت گوشی را خاموش كند چون با افكار و 

ا آن لحظه گریبانش را گرفته بود دیگر حوصله ایی برای پاسخ دادن به تماسهای اعصاب به هم ریخته ایی كه ت

تلفنش را نداشت اما به محض اینكه شماره ی آناهیتا را به روی گوشی خود دید به سرعت از روی صندلی بلند شد و 

تماس پاسخ رو به پدر و مادرش خیلی سریع عذرخواهی كرده و به اتاق خود رفت و درب را بست...سپس به 

داد...شنیدن صدای آناهیتا برایش زیباترین موسیقی آرام بخشی بود كه از صبح تا آن لحظه تشنه ی شنیدنش بود.با 

هر كلمه ای كه از دهان آناهیتا خارج میشد ذره ذره ی وجود شاهرخ گویا پس از یك طوفان سهمگین پر از غصه 

راه با هیجان را در خود به همراه داشت كه شاهرخ قبل از هر حاال به آرامش می رسید.صدای آناهیتا شرمساری هم

 چیز دوست داشت علت هیجان شیرین او را متوجه شود!

 

 آناهیتا پس از سالم كمی مكث كرد و سپس گفت:بی موقع مزاحمت شدم؟

 

بود و در همان  شاهرخ از اینكه صدای آناهیتا را دیگر مانند صبح خشمگین نمی شنید سراسر وجودش لبریز از شوق

 خیلی هم به موقع زنگ زدی..."...اتفاقا"حال گفت:نه...اصال

 

 آناهیتا بی معطلی گفت:شاهرخ می خواستم بابت رفتار صبحم عذرخواهی كنم.

 

شاهرخ لبخندی روی لبهایش بود و در همان حال روی راحتی اتاقش تشست و گفت:نیازی به عذرخواهی نیست فقط 

 كارم باعث اونهمه عصبانیت تو شده بود تا دیگه تكرارش نكنم. كاش میدونستم كدوم
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آناهیتا در ضمنی كه گوشی را كنار گوشش نگه داشته بود با دست دیگرش ریشه های روتختی اش را بین انگشتانش 

 به بازی گرفته بود و پاسخ داد:تو كاری نكرده بودی...من از دست حرفهای یكی دیگه عصبانی بودم.

 

« گنه كرد در بلخ آهنگری به شوشتر میزدند سر مسگری»خ خندید و گفت:آهان...پس قضیه حكایتشاهر

 بوده...آره؟

 

آناهیتا خنده ی ملیح و زیبایی را سرداد كه صدای آن نفس عاشق شاهرخ را درسینه حبس میكرد و سپس پاسخ 

 داد:آره...یه همچین چیزهایی بود...شاهرخ؟

 

 . جانم؟

 

 . من...

 

 . تو چی؟

 

 . من االن خیلی...

 

 و بعد بغض گلویش را گرفت و نگذاشت او صحبتش را ادامه بدهد.

 

حس میكرد كه آناهیتا سعی دارد بغضی را فرو ببرد...پس سكوت كرد تا او فرصت الزم را به دست "شاهرخ كامال

 ...اورد اما وقتی دید سكوت كمی طوالنی شده است گفت:تو االن چی؟...بگو

 

آناهیتا به عكس بهنام كه در اتاقش به روی دیوار بود نگاه میكرد و برای لحظاتی با تمام وجود احساس كرد كه در 

 حال گفتگوی تلفنی با بهنام است و در حالیكه اشكهایش سرازیر بود با صدایی ارام گفت:بهنام؟

 

رده است پس بدون اینكه افكار او را بر هم زده باشد شاهرخ میدانست آناهیتا بی اراده او را با نام بهنام خطاب ك

 پاسخ داد:جانم...بگو آنیتا...دارم گوش میكنم...حرفت رو بزن.

 

. بهنام خواستم بهت بگم آرش داره ازدواج میكنه...باالخره آرش هم تصمیم گرفت ازدواج كنه...هفته ی 

میدونی عروسی ارش یكی از بزرگترین آرزوهای من آینده...میرن خواستگاری...بهنام خیلی خوشحالم...خیلی...

 بوده...میخوام حسابی توی عروسیش برقصم...میخوام حسابی خوش بگذرونم...

 

شاهرخ از شنیدن این خبر بی نهایت خوشحال شده بود ولی از طرفی شنیدن صدای بغض آلود آناهیتا كه او را 

را به صورت خویش احساس كند...سكوت كرده بود و با هر چندین بار بهنام خطاب كرده سبب گشته بود نم اشك 

بار كه چشمهایش را می بست یاد بهنام این صمیمی ترین دوستش و سپس صورت زیبای آناهیتا كه اشك می ریخت 

 در نظرش مجسم میگشت.
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اسی زیبا گفت:بهنام آناهیتا كه در رویایی عجیب احساس میكرد به راستی با بهنام در حال گفتگوی تلفنی است با التم

توی عروسی آرش بهم گیر نمیدی...باشه...میخوام برقصم...از اول تا اخرش...ایندفعه خودتم باید با من برقصی از 

 اول تا اخرش...باشه؟

 

 شاهرخ سكوت كرده بود و تمام صورتش از اشك خیس بود.

 

 آناهیتا در انتظار پاسخی از آن سوی خط بود و گفت:بهنام؟!!

 

شاهرخ به سختی بغض مردانه اش را فرو برد و گفت:آنیتا...میخوای بیام دنبالت بریم بیرون یك كم با هم قدم 

 بزنیم؟...فكر میكنم بد نباشه یه ساعتی بیرون با هم قدم بزنیم...میخوای بیام؟

 

نمود و سپس پاسخ آناهیتا در میان افكار شیرین و رویای خود با دنیای واقعی غوطه میخورد...مكثی كوتاه 

 داد:آره...شاهرخ...میای دنبالم؟

 

 دقیقه دیگه جلوی درب خونتونم.21. آره...حاضر شو...همین االن میام...تا

 

  
 

21 

 

وقتی تماس قطع شد آناهیتا به آرامی از روی تخت بلند شد و شروع به عوض كردن لباس و پوشیدن مانتویش 

یی در خلصه ایی ناب به انجام می رساند و هیچ یك از روی اراده نبود...حس خاصی كرد...اما تمام این كارها را گو

 داشت كه خود متوجه آن نبود!

 

چند ضربه ی مالیم به درب اتاقش خورد و بعد به آهستگی باز شد...ماندانا به داخل امد.نگاهی از سر تعجب به 

 دید انداخت و گفت:آنیتا!!!...كجا میخوای بری؟!!!آناهیتا كه در آن وقت شب او را در حال پوشیدن مانتو می

 

آناهیتا برگشت و نگاهی به او كرد و گفت:شاهرخ داره میاد دنبالم...میخوام باهاش برم بیرون...دلم میخواد قدم 

 بزنم.

 

نگاه كرد و  ماندانا كه از تعریفهای مامان بزرگ و كوروش از وقایع صبح مطلع گشته بود با تعجب بیشتری به آناهیتا

گفت:با شاهرخ؟!!!!...تو چه رویی داری دختر؟!!...صبح اون افتضاح رو به بار آوردی حاال با پسره میخوای بری 

 بیرون؟!!!

 

آناهیتا روسری اش را روی سر مرتب كرد و گفت:رفتار صبح من به خودم مربوطه...میدونم خیلی تند رفتم ولی 

یات تحویلم داده بود...حاال هم فكر میكنم بهتره از شاهرخ عذرخواهی مقصر اصلی هستی بود كه یك مشت چرند

كنم...چون واقعا حس میكنم چرندیات هستی واقعیت نداره و من هم زیادی حساسیت به خرج دادم...اما االن كه با 

 شاهرخ برم بیرون به خاطر رفتار صبحم عذرخواهی میكنم...
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ه بود از اینكه میدید خواهر همیشه لجبازش كه تحت هیچ شرایطی از كسی ماندانا كه به رفتار آناهیتا خیره شد

عذرخواهی نمیكرد حاال اینگونه نرم شده برایش قابل باور نبود...به رفتار آناهیتا نگاه میكرد كه گویا اصال خودش 

یتا رفت و نبود و با آرامشی خاص كه هیچگاه در وی ندیده بود متوجه ی حركاتش بود...به آرامی سوی آناه

 گفت:آنی...تو حالت خوبه؟!

 

آناهیتا برای لحظاتی به چشمان خواهرش كه هزار سوال در آن نهفته بود خیره گشت و لبخند كمرنگی به لب آورد و 

گفت:آره...مدتها بود حالم اینقدر خوب نبوده...حس میكنم عروسی آرش بهترین اتفاق زندگیمه و حاال میخوام از 

..ولی بهنام نیست...اما شاهرخ كه هست...اون صمیمی ترین دوست بهنام بوده مگه نه؟...همون شوق فریاد بكشم.

شاهرخی كه یك لحظه از بهنام جدا نبوده...همیشه با هم بودن...شاهرخ گفته میتونم توی تنهاییم روش حساب كنم و 

ونم حالم رو میفهمی یا نه...ولی امشب بیشتر حرفهایی كه همیشه دلم میخواد به بهنام بگم رو به اون بگم...ماندانا نمید

از هر شب دیگه دلم برای بهنام تنگ شده...دلم میخواد وجودش رو كنارم احساس كنم...دلم میخواد دستش رو 

بگیرم و بهش بگم كه آرش داره عروسی میكنه...میخوام بدونه كه ازدواج آرش بزرگترین آرزوی زندگی من بوده 

 و...

 

ای آناهیتا را كه به شدت یخ كرده بود در دست گرفت و گفت:آنی چقدر دستات یخ شده!!!...به نظر میاد ماندانا دسته

 حالت خوش نیست...نمیخواد بری بیرون...خونه باشی بهتره...ببین دستهات چقدر یخ كرده!!!

 

 آناهیتا دستانش را از دست ماندانا بیرون كشید و گفت:نه...حالم خوبه...

 

گ درب بلند شد...مشخص بود كه كسی جز شاهرخ نمیتواند باشد و به دنبال آن صدای كوروش كه صدای زن

 پاسخگوی زنگ درب بود نیز به گوش میرسید.

 

آناهیتا صدای زنگ را شنیده بود و بسیته ی سیگارش را به همراه فندك از روی تخت برداشت و در كیفش گذاشت 

...باید بهش بگم...باید اونم خبردار بشه كه آرش میخواد ازدواج كنه...میخوام و در همان حال گفت:اومد...باید برم

 خودم بهش بگم...

 

متوجه ی حالت غیرعادی آناهیتا در آن لحظات شده بود و احساس نگرانی میكرد لذا بار دیگر  "ماندانا كامال

 كن و ازش عذرخواهیت رو بكن...گفت:آنیتا...الزم نیست بری بیرون قدم بزنی...توی حیاط با شاهرخ صحبت 

 

آناهیتا بار دیگر لبخدی به لب نشاند و نگاهش را به ماندانا دوخت و گفت:چرا نگرانم شدی؟...من حالم خوبه...باور 

 كن...تا حاال ندیده بودم كه نگرانم باشی!...چی شده؟

 

 ف گوش كن نرو بیرون...ماندانا به سمت او رفت و گفت:آنیتا از خر شیطون بیا پایین دختر...حر

 

 آناهیتا لبخند عمیق تری به لب آورد و گفت:دلم براش تنگ شده...فقط همین...تو نگران چی هستی؟
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درب اتاق باز شد و كوروش كه صورتش از تعجب در حال انفجار بود رو كرد به آناهیتا و گفت:تو با شاهرخ تلفنی 

 بیرون؟!!!!! حرف زدی و خواستی بیاد دنبالت با هم برین

 

آناهیتا به سمت درب اتاق رفت و از مقابل كوروش كه با تعجب به او نگاه میكرد گذشت و گفت:آره...من بهش تلفن 

 كردم و خواستم بیاد دبنالم و با هم بریم بیرون...تو مشكلی داری با این موضوع؟

 

یوونه ای...رفتار صبحت رو یادت رفته؟!!...اونهمه كوروش كه به پایین رفتن آناهیتا از پله ها نگاه میكرد گفت:تو د

 جیغ و داد و هوار كه زدی و هی به پسره ی بدبخت میگفتی برو...برو...حاال بهش گفتی بیاد دنبالت؟!!!!

 

ماندانا به سمت كوروش رفت و با صدایی آهسته گفت:كوروش فكر میكنم حال آنی اصال خوب نیست!!!...دستاش 

 توی حال خودش نیست...ببین میتونی جلوش رو بگیری بیرون نره... "..اصالشده مثل گوله یخ.

 

كوروش نگاه متعجبش را به ماندانا دوخت و گفت:این دیوونه كی حالش خوب بوده كه حاال بد شده باشه...من فقط 

 موندم توی روی زیادی كه این دختر داره...

 

 فه شو كوروش...جدی میگم...آنیتا تو حال خودش نیست!ماندانا عصبی اما همچنان با صدایی آرام گفت:خ

 

 كوروش كه متوجه ی حرفهای ماندانا نمیشد با عصبانیت و بی اعتنایی گفت:برو بابا دلت خوشه...

 

و سپس ادامه داد اون شاهرخ احمق رو بگو كه باز اومده دنبال این...من جای شاهرخ بودم صد سال هم دنبال این 

 مدم.دیوونه نمی او

 

و بعد در زیر نگاه عصبی ماندانا به اتاق خویش رفته و درب را هم بست.مانادانا نیز به طبقه ی پایین برگشت و در 

 حالیكه به حركات آناهیتا فكر میكرد به آشپزخانه رفت.

 

 دند.آناهیتا وقتی از درب حیاط خارج شد آرش و شاهرخ در كنار ماشین شاهرخ ایستاده و در حال صحبت بو

 

شاهرخ در همان چند دقیقه قبل از آمدن آناهیتا به آرش گفته بود كه آناهیتا در مكالمه تلفنی اش به او چه گفته و 

چه حالی داشته و از ارش میخواست كه متوجه ی بحران روحی آناهیتا باشد و با اینكه خبر ازدواج آرش خبری بسیار 

افته بود كه ازدواج ارش برای آناهیتا در عین لذت بخش بودن می تواند خوشحال كننده بود اما شاهرخ با درایت دری

به منزله ی از دست دادن معنوی عزیز دیگر باشد...شاهرخ میخواست با بردن آناهیتا برای ساعتی به بیرون از منزل 

 كاهد.فرصت این را برای او مهیا كند تا اندكی از فشار روحی كه در آن لحظات به آنهیتا وارد آمده ب

 

 زمانیكه آناهیتا از درب حیاط خارج شد شاهرخ دیگر حرفش را ادامه نداد.

 

آرش با دیدن آناهیتا كه لبخندی به لب داشت و به او نگاه میكرد به سوی وی رفت و وقتی برای خداحافظی لحظه ای 

یخ بودن بیش از حد دست او دست آناهیتا را گرفت تا او را به سمت ماشین شاهرخ همراهی كند متوجه ی سردی و 
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شد و چون در آن فصل و هوا دلیلی جز پایین بودن فشار آناهیتا بر سردی دستش نمی توانست باشد نگاهی به او 

 كرد و گفت:آنیتا اگه احساس كردی حالت داره بد میشه سریع با خونه تماس بگیر با به شاهرخ بگو...باشه؟

 

 ف او را تایید كرد و بعد از سالم كوتاهی كه به شاهرخ كرد سوار ماشین او شد.آناهیتا لبخند به لب با حركت سر حر

 

شاهرخ پشت فرمان اتومبیلش نشست و بدون اینكه سوالی بكند و یا حرف خاصی میان آن دو مطرح شود ماشین را 

 به سمت پارك نیاوران به حركت درآورد.

 

نداشت و آن تعدادی هم كه تا آن موقع مانده بودند كم كم آن شب و در آن ساعت جمعیت زیادی در پارك حضور 

 برای ترك پارك و رفتن به منازل خود عازم میگشتند.

 

شاهرخ و اناهیتا در سكوت كنار هم به آهستگی قدم به پارك گذاشته و مسیری را جهت پیاده روی انتخاب كردند 

 یمكتی را انتخاب كرد و هر دو روی ان نشستند.تا اینكه باالخره بعد طی مسافتی آناهیتا به قصد نشستن ن

 

 تمام طول مسیر كه راه رفته بودند آناهیتا از استشمام بوی ادكلن شاهرخ بیشتر با یاد بهنام دلخوش كرده بود!...

 

آن شب شاهرخ هنگام خروج از منزل به علت عجله ای كه داشت بی توجه به موضوع ادكلنی را به خود زده بود كه 

شه با بهنام از یك مارك می خریدند و آن شب بی اراده بعد از مدتها و در اثر عجله ایی كه داشت دوباره از ان همی

 متوجه ی این موضوع نبود! "استفاده كرده بود و خودش اصال

 

ز وقتی روی نیمكت نشستند آناهیتا كه از تاریكی و خلوتی محیطی كه نشسته بودند استفاده كرد و سیگارش را ا

كیفش بیرون آورد...در خیال خود تصور میكرد كه بهنام در كنارش است و هم اكنون از دست وی عصبی شده و 

 جلوی سیگار كشیدن او را خواهد گرفت...در همین افكار بود كه فندك از دستش به زمین افتاد.

 

فندكی كه به راه انداخت و شاهرخ فندك را از روی زمین برداشت و و وقتی دوباره روی نیمكت نشست با آتش 

 برای اناهیتا نگه داشت سیگار آناهیتا روشن شد...

 

آناهیتا لبخندی زد و سپس صورت خود را به سمت مخالف شاهرخ برگرداند تا دود حاصل از سیگارش را از دهان 

براش تنگ خارج كند و بعد در حالیكه به دور دست خیره شده بود با صدایی غمگین و آرام گفت:خیلی دلم 

شده...ولی هر چی میگذره بیشتر میفهمم كه هیچكس مثل اون دیگه پیدا نمیكنم...حتی تو كه صمیمی ترین دوستش 

 بودی خیلی با اون تفاوت داری...خیلی..خیلی.

 

شاهرخ به نیمكت تكیه داد و دو دستش را باز كرده و به روی لبه ی پشت نیمكت قرار داد و نگاهی به آسمان پر 

ره ی ان شب انداخت و گفت:آدمها با هم خیلی فرق دارن...شاید در برخی جزئیات شبیه هم باشن ولی در ستا

 مجموع تفاوتها زیاده...
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آناهیتا مكث كوتاهی كرد و سپس پك عمیق و محكمی به سیگارش زده و با صدایی آرام و محزون 

در كل...مثل همین االن كه تنها تشابه تو با بهنام فقط گفت:آره...درسته...تشابه ها فقط در جزئیات هست و تفاوتها 

 بوی ادكلنی هست كه به خودت زدی...و دیگه هیچ شباهتی بین تو و بهنام وجود نداره...هیچی!

 

شاهرخ به همان حالی كه نشسته بود به نیمرخ آناهیتا كه جمع شدن دریایی از اشك در چشمانش زیبایی چهره ی او 

بود نگاه كرد و گفت:درسته...من و بهنام خیلی با هم صمیمی بودیم ولی درعین حال تفاوتهای  را صد چندان كرده

 زیادی داشتیم...اما در برخی مواقع هم خیلی هم سلیقه بودیم و انتخابهامون یكی میشد...

 

ه...مثل همین آناهیتا با انگشت از گوشه ی چشمانش اشكهایش را قبل از ریختن جمع كرد و لبخندی زد و گفت:آر

ادكلنی رو زدی كه بهنام همیشه میزد...معلومه توی خرید ادكلن سلیقه هاتون "انتخاب ادكلن حتما...تو االن دقیقا

 یكی بوده...

 

شاهرخ كه گویا هیچگاه از نگاه كردن به صورت زیبای آناهیتا سیر نمیشد در ادامه ی همان نگاه و حرفهایش 

 هم سلیقه ایم."ن نبود...در انتخاب یك چیز دیگه هم دقیقاناخودآگاه چنین گفت:فقط ادكل

 

آناهیتا به او نگاه كرد و بدون اینكه منظور قلبی شاهرخ را درك كرده باشد و با تصور اینكه شاهرخ قصد تعرف 

 خاطره ایی از بهنام را برای وی دارد لبخندی زد و گفت:دیگه توی چه چیزی با هم سلیقه ی مشترك داشتین؟

 

  
 

20 

 

شاهرخ به صورت آناهیتا خیره شده بود و در آن دقایق تنها به این فكر میكرد كه ای كاش به راستی می توانست 

 پرده از حقیقت احساس درونی خویش برای معبود خود بردارد اما...

 

لب میكرد و در همان آناهیتا هنوز منتظر پاسخ شاهرخ بود و با نگاه پرسشگر خویش از وی ادامه ی سخنانش را ط

حال سر خود را كمی كج كرد و با لبخندی كه به لب داشت گفت:با تو هستما...كجایی شاهرخ؟...پس چرا ساكت 

 شدی؟...میگم دیگه توی چه چیزی با هم سلیقه ی مشترك داشتین؟

 

گرفت و به سمت دیگری شاهرخ بیش از این توان نداشت كه به صورت آناهیتا خیره باشد بنابراین نگاهش را از او 

نگاه كرد و پاسخی جز سكوت نمی توانست برای او داشته باشد...او هنوز نمی توانست آنچه را كه در قلب خویش با 

 آن دست و پنجه نرم میكرد را به راحتی با صاحب آن در میان بگذارد.

 

ا بار دیگر در تند باد غمی جانفرسا اسیر آناهیتا نیز ساكت شد و به پشتی نیمكت تكیه داد و با صدایی محزون كه گوی

 گشته باشد گفت:میدونم...تو هم نمی تونی از خاطراتی كه با بهنام داری صحبت كنی...درست مثل من.

 

 شاهرخ از روی نیمكت بلند شد و گفت:برم یه چیزی بگیرم بیارم با هم بخوریم...االن بر میگردم.
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كه ایی میرفت را نگاه میكرد...چقدر دلش می خواست تمام اتفاقات ناگوار آناهیتا دور شدن شاهرخ كه به سمت د

 گذشته خواب و خیالی بیش نبود...اما افسوس كه همه چیز با تمام تلخی به قوت خویش باقی بود.

 

دقایقی بعد شاهرخ در حالیكه دو ظرف فالوده گرفته بود برگشت و روی نیمكت نشست.ظرفی را به دست آناهیتا 

 و ظرف دیگر را خودش در دست گرفت و مشغول خوردن شدند. داد

 

سكوت پارك در آن ساعات و صدای فواره های آبی كه بر سطح آب استخر می خوردند صفای خاصی به محیط 

بخشیده بود.آناهیتا به سطح آب كه در اثر برخورد آب فشانها مواج گشته و نصویری از یك شب بارانی را به ذهن 

یكرد خیره بود و در همان حال كه فالوده اش را نیز با قاشق به بازی گرفته بود گفت:توی هفته ی آینده خاطرنشان م

 من از خونه میرم.

 

 شاهرخ نگاه متعجبش را به او دوخت و گفت:از خونه میری؟!!!...كجا میری؟!!!

 

 ه ی آینده یه جایی رو برام بگیره.... به آرش گفتم كه میخوام یه مدتی جدا زندگی كنم...اونم قول داد توی هفت

 

 . جدا زندگی كنی؟!!..یعنی چی؟!!...یعنی میخوای تنها توی یه خونه ی دیگه...

 

. آره...میدونی شاهرخ از نگاهها خسته شدم...از شنیدن حرفهای تكراری خسته شدم...از دادن جوابهای تكراری 

كی از راه میرسه بهم میگه لباس مشكی رو باید در بیارم و من  خودم به سواالت دیگران خسته شدم...از اینكه هر

باید جواب بدم خسته شدم...از اینكه سرم توی كار خودمه ولی همه ابراز نگرانی برام میكنن خسته شدم...میخوام یه 

ام خسته مدتی تنها باشم...جلوی چشمشون نباشم...خودمم نبینمشون...شاید آرامش بگیرم...اونها هم از دست كاره

شدن ولی من بیشتر...اونها اگه از دست كارهای من خسته شدن من از دست این دنیا و بالهایی كه سرم اورده خسته 

 شدم...میخوام تنها باشم بلكه آرامش بگیرم...

 

. یعنی فكر میكنی با رفتن و تنها زندگی كردن آرامش از دست رفته ات رو دوباره به دست میاری؟!!!...تنهایی 

 داغونت میكنه دختر...چرا بدترین راه حل رو برای فرار از غم و خستگیت داری انتخاب میكنی؟...

 

 . نه شاهرخ...بدترین راه نیست...من از غمم فرار نمیكنم...اینجوری بهتر میتونم به خودم فكر كنم...

 

كنار نیمكت انداخت و گفت:آنیتا...تو  شاهرخ نگران از تصمیمی كه آناهیتا گرفته بود و ظرف فالوده اش را در سطل

نمیخوای توی تنهایی به خودت فكركنی...نمیخوای توی تنهایی آرامش بگیری...بگو میخوای خودت رو توی تنهایی 

غرق كنی...بگو میخوای خودت رو نابود كنی...بگو میخوای تنها باشی تا خودت رو بیشتر از االن توی خاطراتت غرق 

خوای برای خودت و غمهات یه زندون درست كنی و خودت رو بعد از این به زنجیر هم بكشی...هر كنی...آنیتا بگو می

چی من دلم میخواد تو از این زندون دور بشی و به زندگی طبیعی با امید بیشتری نگاه كنی میبینم كه خودت خالف 

ی؟...چرا میخوای به خودت ظلم این رو میخوای...ولی آخه چرا؟...آنیتا چرا به كسانی كه نگرانتن فكر نمیكن

 كنی؟...چرا به جای اینكه...
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آناهیتا ظرف فالوده اش را روی نیمكت گذاشت و از جایش بلند شد و گفت:شاهرخ...از شنیدن حرفهای تكرای 

خسته ام...تو دیگه خسته ترم نكن...آرش هم داره ازدواج میكنه...حاال كه خوب فكر میكنم میبینم با ازدواج آرش 

دیگه كسی برام باقی نمیمونه...بهنام كه نیست آرشم داره میره سر زندگی خودش...میدونم تا االنم اگه اینقدر دیر 

اقدام به ازدواج كرده دلیل اصلیش من و ماندانا و كوروش و از همه بیشتر من بودم...شاهرخ تنهایی خیلی 

..تو فكر میكنی بعد از بهنام تنها دلخوشیم كی سخته...خیلی وحشتناكه...تو فكر میكنی من عاشق تنها شدنم؟.

بوده؟...آره آرش...ولی حاال دیگه باید باور كنم جز دردسر و مشكل چیری براش نیستم...وقتی بهنام عاشقم بود مثل 

احمقها همیشه باعث آزارش شدم...میدونستم چی دوست داره و از چه كاری متنفره...ولی همیشه مخالفش رفتار 

را...خودمم نمی فهمیدم...عشق بین خودم و بهنام رو با بچه بازیهام و حماقتهام به لجن كشیدم...اونقدر میكردم...چ

پیش رفتم و رفتم و اونقدربا اعصابش بازی كردم كه به اون روز انداختمش...حاال وقتی فكر میكنم میبینم كاری 

رو برای من گذاشته دارم انجام میدم...نا خواسته  مشابه اون رو دارم با آرش...با كسی كه همه ی زندگیشو و جوونیش

آرش رو عصبی میكنم...به حرفاش گوش نمیكنم...بر خالف خواسته اش عمل میكنم...اما به خدا دست خودم 

نیست...میدونم...میدونم نگرانمه...ولی منم احتیاج دارم به اینكه مدتی من رو به حال خودم رها كنه...اما نمی 

رانمه...پس بگذار جلوی چشمش نباشم تا یه كم به خودش فكر كنه...منم به خودم فكر كنم...من خیلی تونه...دائم نگ

خودخواهم اگه بخوام بازم با رفتارم و كارهام فكرش رو به خودم مشغول كنم...آرش گناه داره...حاال كه تصمیم 

سه...دیگه واقعا نمیخوام با مشكلم سد گرفته ازدواج كنه باید كمتر جلوی چشمش باشم...آرش باید به زندگیش بر

 راهی برای اون باشم...

 

تمام مدتی كه آناهیتا صحبت میكرد شاهرخ نیز مقابل او ایستاده بود و به اشكهای پیاپی او كه همچون باران از 

 چشمانش سرازیر گشته و صورتش را خیس میكرد چشم دوخته بود.

 

حی اناهیتا عالوه بر غم گذشته حاال با شنیدن ازدواج ارش مضاعف گشته درست بود...فشار رو "حدس شاهرخ كامال

 بود...احساس تهی بودن و تنهایی از ذره ذره ی وجود آناهیتا فریاد میكشید...

 

شاهرخ به اناهیتا نزدیكتر شد و سر اناهیتا را در آغوش گرفت و با صدایی ارام گفت:خدایا من با این دختر چیكار 

 ری اشك نریزه؟...كنم كه اینجو

 

آناهیتا بار دیگر به هق هق افتاده بود و در همان حال درد معده اش به نهایت خود رسید و از درد به خود پیچید و 

 طعم خون را در دهان خویش به وضوح احساس كرد!

 

خون كه در  با فشار دستش شاهرخ را به عقب فرستاد و خود به سمت سطل آشغال كنار نیمكت رفت و مقدار كمی

دهانش جمع شده بود را در سطل ریخت و سپس با ضعفی كه در خود احساس میكرد و دیگر تاب ایستادن را در 

 خویش نمیدید روی نیمكت نشست.

 

شاهرخ كه متوجه ی وضعیت او شده بود بی معطلی دستش را زیر بازوی اناهیتا گذاشت و او را از روی نیمكت بلند 

 كرد.
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صدایی آكنده از درد و ضعف گفت:شاهرخ ولم كن...حالم خوب نیست نمی تونم راه برم...بگذارهمین جا آناهیتا با 

 بشینم...

 

شاهرخ در حالیكه كمك میكرد آناهیتا حركت كند و او را به سمت ماشین خود میبرد گفت:نه...نمیشه...راه بیا من 

 كمكت میكنم...باید سوار ماشین بشی...

 

تی مسیر نیمكت تا ماشین را طی كرد و وقتی در ماشین نشست شاهرخ صندلی را به حالت خوابیده در آناهیتا با سخ

 اوردو كمك كرد تا او در حالتی بهتر قرار بگیرد...سپس با سرعت به سمت بیمارستان حركت كرد.

 

د قدرت صحبت شاهرخ در طول مسیر دیگر حرفی نزد و آناهیتا نیز در اثر ضعفی كه به او عارض گشته بو

نداشت.شاهرخ چند باری دست او را گرفت و هر دفعه متوجه ی سردی بیش از حد دستان او كه نشانه ی پایین 

 بودن فشار خون وی بود میگشت.

 

ساعتی بعد شاهرخ كارهای الزم را انجام داده و آناهیتا را در بیمارستان بستری كرده بود.سرم و داروهای مورد نیاز 

شد و بعد از تزریق یك داروی آرام بخش نیز به وی بود كه نگاهی به ساعت خویش  به او تزریق

تا آن ساعت نگران گشته "نزدیك به دو نیمه شب بود و تازه به یاد آرش و كوروش افتاد كه مطمئنا"انداخت...تقریبا

یمارستان رفته و گوشی خود را و منتظر اناهیتا بودند...بنابراین برای دقایقی از ساختمان خارج و به سمت پاركینگ ب

از داخل ماشین برداشت و متوجه شد آرش تا این ساعت بارها و بارها با گوشی او تماس گرفته است!...سریع شماره 

 ی آرش را گرفت و بالفاصله آرش با حالتی حاكی از نگرانی پاسخ داد:هیچ معلوم هست شما دو تا كجا هستین؟

 

 یم توی ماشین جا مونده بود...میتونی بیای بیمارستان؟. آرش...معذرت میخوام...گوش

 

 . چرا؟!!...حالش بد شده؟

 

 . آره...البته االن دیگه جای نگرانی نیست...مشكل معده اش بود دوباره...

 

 . االن میام...همون بیمارستانی كه خودتم توش كار میكنی بردیش؟

 

 . آره...

 

 . اومدم.

 

 زمان نگذشته بود كه آرش خود را به بیمارستان رساند. كمتر از نیم ساعت

 

 آناهیتا به خواب عمیقی فرو رفته بود.

 

 شاهرخ از آرش خواست كه با هم به اتاق كار شاهرخ بروند.
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به كوروش  "آرش روی یكی از صندلیهای اتاق نشست و شاهرخ همه چیز را برای او گفت...تمام حرفهایی كه قبال

 برای آرش هم آنها را تكرار كرد."عیناگفته بود 

 

آرش سكوت كرده بود و بعد از اینكه شاهرخ حرفهایش را به انمام رسانید لحظاتی به فكر فرو رفت وبعد 

كه انیتا به تنها چیزی كه فكر نمیكنه حضور فرد دیگه توی زندگیشه...بعد از ظهر از من خواست یه خونه  "گفت:فعال

 مدتی تنها زندگی كنه... براش بگیرم...میخواد

 

شاهرخ با سر حرف ارش را تایید كرد و گفت:آره...در جریانش هستم...امشب به منم گفت...آرش خود چی فكر 

 میكنی؟...فكر میكنی اگه تنها زندگی كنه براش بهتره؟

 

ما بهش قول دادم...میخوام نمیدونم...ا "آرش با كالفگی دستانش را الی موهای خود برد و گفت:نمیدونم...دیگه واقعا

 بگذارم به مدت هم اینطوری سر كنه ببینم تصمیم بعدیش چیه؟

 

شاهرخ در حالیكه از این تصمیم نگران بود گفت:و اگه تصمیم بعدیش به مراتب بدتر از این باشه 

 ی؟چی؟...آرش...میدونی توی تنهایی ممكنه هر فكر بیخودی به ذهن انیتا برسه...متوجه منظورم میش

 

  
 

22 

 

آرش نگاه عمیقی به چهره ی نگران شاهرخ كرد و سپس با قاطعیت جواب داد:اگه هر حماقتی میخواست توی این 

 مدت انجام بده داده بود...آناهیتا هیچ وقت فكر احمقانه به سرش نمیزنه...

 

 تمام وجودش نگران بود. و با "شاهرخ ترجیح داد این بحث را ادامه ندهد و این در حالی بود كه عمیقا

 

آن شب وقتی آناهیتا همراه آرش به منزل بر میگشت با تمام ضعف و سستی كه هنوز در وی باقی مانده بود از 

شاهرخ به خاطر زحمتی كه كشیده بود تشكر كرد و سپس سوار ماشین شد و به همراه آرش از بیمارستان خارج 

 شدند.

 

اناهیتا از خانواده اش بود به خانه بازگشت و در زیر رگبار نگاههای پرسشگر  شاهرخ كه همچنان نگران جدا شدن

 مادرش بی آنكه توضیحی به او بدهد به اتاق خویش رفت و تا سپیده ی صبح نتوانست لحظه ای چشم بر هم بگذارد!

 

رت جذابش صبح وقتی با صدای مهربان مادرش چشم باز كرد هنوز آثار بیداری شب گذشته در چشمان و صو

 قابل مالحظه بوده و این از نگاه هوشمندانه ی مادرش مخفی نماند."كامال

 

شاهرخ با جسم و روحی خسته از روی تخت بلند شد و حوله اش را برداشت و به قصد حمام رفتن سمت درب اتاقش 

 رفت كه مادرش گفت:شاهرخ؟
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چشمان خود خستگی و بیخوابی را از صورت بگیرد به شاهرخ برگشت و در حالیكه سعی داشت با فشار به پیشانی و 

 مادرش نگاه كرد تا او حرفش را ادامه دهد.

 

 . دیشب خیلی دیر اومدی خونه...پر واضحه كه تا صبح هم نخوابیدی!...موضوع چیه؟

 

ه حمام شاهرخ برای لحظاتی به صورت مادرش خیره شد و سپس بدون اینكه پاسخی به او بدهد از اتاق خارج و ب

رفت.او نمیدانست چطور درد عشق و نگرانی كه به وجودش چنگ انداخته بود را برای مادرش بازگو نماید...از طرفی 

نگران آناهیتا و وضع روحی او بود و از سویی دیگر هر روزغوغای عشق در دلش التهاب بیشتری می یافت و  "شدیدا

 خود را ناتوان تر از پیش احساس مینمود!

 

........................... 

 

........................... 

 

از فردای آن شب آرش در كمتر از سه روز توانست توسط دوستان و اشنایان خود در یكی از شهركهای اطراف 

 تهران یك واحد آپارتمان كوچك خریده و وسایل آناهیتا به همراه برخی لوازم مورد نیاز را به آن منزل انتقال دهد.

 

این عمل به ظاهر شعف خاصی در وجود آناهیتا ایجاد كرده بود و آرش نیز از اینكه می دید با این كار در همین 

 ابتدای انجامش روحیه ی آناهیتا تا حدود بسیاری تغییر كرده از كار خویش راضی بود.

 

هر انچه كه الزم داشت را به هر  در طول روز بارها و بارها آرش و كوروش تلفنی با آناهیتا تماس می گرفتند و

 صورت ممكن برای او تهیه و خود انرا برایش می بردند و یا توسط پیكهای موتوری آنها را می فرستادند.

 

 آرش هر شب نیز بعد از اتمام كار روزانه اش ساعتی به منزل جدید اناهیتا میرفت و در كناراوبود.

 

یم برای آرش نیز به خیر و خوشی انجام گرفت و از آنجایی كه مریم و آخر همان هفته مراسم خواستگاری از مر

آرش سالها بود كه همدیگر را می شناختند تصمیم گرفتند به حرمت مهین خانم)مادربهنام(بی هیچ تشریفاتی عقد 

 كرده و زندگی خود را آغاز نمایند.

 

میكردند كه آرش برای برپایی یك جشن عروسی هر چه در این میان مهین خانم و حاج مرتضی اصرار بر این قضیه 

مفصل اقدام نماید اما نه آرش و نه مریم و نه حتی خانواده ی مریم این مسئله را قبول نكردند و آرش و مریم در 

مراسمی بسیار خصوصی و بدون هر گونه تشریفات زندگی مشترك خویش را آغاز نمودند و این در حالی بود كه در 

و كه در محضر به انجام می رسید آناهیتا با تمام وجودش عشق و غصه را همزمان با هم به یك مراسم عقد این د

 اندازه احساس میكرد.
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آرش بعد از ازدواج دائم سعی داشت ابراز محبتش را به آناهیتا و ماندانا و حتی كوروش بیش از پیش عیان دارد اما 

لیت آرش بیش از اندازه نیروی او را به تحیلی می برد...آرش هنوز به هر حال همگان میدانستند این همه تالش و فعا

 سعی داشت دائم جویای حال آناهیتا باشد و از حال ماندانا و كار كوروش نیز غافل نمی ماند.

 

مریم نیز دختر بسیار مهربان و دلنشینی بود به طوریكه در این امر نه تنها هیچگاه گله و شكایتی به ارش نمیكرد كه 

 حتی خود نیز مشوق وی در این امر نیز بود.

 

 یك ماه پس از عروسی آرش/ماندانا و همسرش نیز برای زندگی به دبی مهاجرت كردند.

 

آناهیتا وابستگی به خواهرش نداشت اما وقتی در فرودگاه برای خداحافظی ماندانا را در اغوش گرفت هر دو به تلخی 

 گریستند.

 

اتفاقات را بی خبر نبود و از آنجایی كه مسائل احساسی خود را برای ارش نیز روش كرده بود شاهرخ هیچیك از این 

همواره سعی داشت در لحظات تلخ همانگونه كه تا آن لحظه برای اناهیتا وانمود كرده بود/تنها مانند یك دوست در 

 كنار او حضور داشت.

 

........................... 

 

........................... 

 

آخرهفته به دلیل اینكه فردا یك روز تعطیل بود امیر والهام به همراه شهرام و رزیتا و شاهرخ وچند تن دیگر از 

 دوستان تصمیم گرفتند همگی به منزل آناهیتا رفته و شب را به قصد شام در انجا سپری كنند.

 

كالباس و خیار شور خرید دیگری نوشابه و آن یكی نان  در طول مسیر نیز هر كسی خرید الزم را انجام داد...یكی

باگت...هر كس هر انچه كه به فكرش می رسید می خرید تا وقتی به منزل آناهیتا رسیدند همگی به همراه هم شام 

 دوستانه ای را ترتیب دهند.

 

ویش احساس میكرد اما به آناهیتا كه صبح آن روز برای ساعاتی به سر مزار بهنام رفته بود دلتنگی عجیبی در خ

محض گشودن درب و دیدن دوستانش در پشت درب باعث گشت بعد از مدتها حضور دوستان را با تمام وجود 

 همراه با شوقی بسیار پذیرا گردد.

 

پس از ورود به منزل هر كسی مشغول كاری شد و از همه بیشتر الهام و آناهیتا خود را درگیر تداركات الزم كرده 

و در این میان امیر و گاه شاهرخ نیز كمكی به انها میكردند و بقیهی دوستان نیز طبق عادت گذشته با نواختن بودند 

 گیتار و گفتن خاطرات لحظات شادی را برای همه مهیا كرده بودند.
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ار مصرف شام در فضایی بسیار دوستانه و صمیمی صرف شد و بعد از شام نیز چون شاهرخ تمام ظرفها را از ظرف یكب

تهیه كرده بود بنابریان كسی برای شستن ظرف مشغول نگشت و همه در كنار هم نشسته بودند و بازار خنده و 

 شوخی اغاز گشته بود.

 

همه در اوج خنده و شوخی بودند...الهام و اناهیتا كنار هم نشسته بودند...شاهرخ و شهرام و رزیتا هم روی یك راحتی 

یر و مجید نیر با گفتن حرفها و خاطرات خود بقیه را به خنده وا میداشتند...و خالصه هر در سمت دیگر بودند...ام

 كس در گوشه ایی به شوخی و خنده با جمع مشغول بود.

 

آناهیتا از جایش بلند شد و به قصد آوردن چند فنجان چای به آشپزخانه رفت...در این هنگام رزیتا رو كرد به 

برای همگان قابل شنیدن بود یكباره گفت:راستی شاهرخ...شاهرخ...چند وقت پیش  "یباشاهرخ و با صدایی كه تقر

 خواب بهنام خدا بیامرز رو دیدم...یه پیغام برات داشت...

 

 سكوت تمام خانه را فرا گرفت!

 

نیدن این در این لحظه گویا برای لحظاتی همه ی انهایی كه در دقیقه ای پیش غرق خنده و شادی بودند حاال با ش

حرف خنده بر لبهایشان خشك شد و همگی نگران از اینكه مبادا آناهیتا صحبت رزیتا را شنیده باشد پس از گذشت 

 لحظاتی با نگرانی به اشپزخانه نگاه كردند.

 

 شاهرخ با صدایی آهسته رو به رزیتا كرده و گفت:نمیخوام بدونم چی خواب دیدی یا چه پیغامی برام داری كه بگی...

 

 "صدای آهسته ی امیر از سوی دیگر هال به گوش رسید كه رو به شهرام كرده و گفت:خاك بر سرت نمیشد قبال

 گوشی رو دست رزیتا میدادی تا دهنش رو امشب باز نكنه؟

 

از شهرام با عصبانیت به رزیتا كه با گفتن این حرف گویا شب همگی را به خرابی سوق داده بود نگاه كرد و با اشاره 

 او خواست كه دهانش را ببندد و حرفش را ادامه ندهد!

 

آناهیتا كه تمام حرفها را به دلیل موقعیت آشپزخانه به وضوح شنیده بود سینی حاوی فنجانهای چای را روی میز 

وسط آشپزخانه گذاشت و برگشت به سمت اوپن آشپزخانه و هر دو دستش را لبه ی سنگ اوپن گذاشته و تك تك 

كه ان شب حضور داشتند را نگاه كرد سپس رو به رزیتا كه حاال سعی داشت خود را با ریموت تلویزیون سر كسانی 

 گرم كند كرده و گفت:خوب؟...تعریف كن...

 

امیر با دلخوری از جایش بلند شد و به سمت پنجره ی رو به خیابان رفت و پرده را كنار زده به چراغهای بیشمار 

 در دور دست خیره شد. ساختمانهای پیش رویش

 

 شاهرخ با صدایی اهسته گفت:آنیتا بی خیال...دیدی كه رزیتا گفت برای من پیغام داشته...منم...
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آناهیتا در حالیكه چهره اش بار دیگر به غم نشسته بود لبخند تلخی به لب اورده و سیگاری از پاكت خارج كرد و 

اوپن نشست و گفت:اما من دلم میخواد بدونم رزیتا چه خوابی روشن نمود سپس روی یكی از صندلیهای كنار 

 دیده...تو اگه ناراحتی میتونی گوش نكنی...

 

الهام از جایش بلند شد و در همان حال به آهستگی و با دلخوری رو به رزیتا كرده و گفت:مرده شورت رو ببرن كه 

 ضد حالی دیگه...تو هم بدتر از من هیچ وقت نمیتونی جلوی زبونت رو بگیری...

 

 صدای اناهیتا بار دیگر به گوش رسید كه گفت:رزیتا چرا الل بازی در اوردی؟...میگم چی خواب دیدی؟

 

رزیتا كه از موقعیت ایجاد شده خودش به اندازه ی كافی ناراحت شده بود جواب داد:هیچی بابا...خواب دیدم توی 

 د وقتی دیدمش دست بلند كردم اونم ایستاد...خیابون دارم میرم یكدفعه بهنام با ماشین اوم

 

امیر با حالت شوخی میان حرف رزیتا رفته و گفت:چی؟!!!...سوار ماشینت كرد و بردت؟!!!...خوب الهی شكر...شهرام 

 جان بهت تبریك میگم زنت قرار بمیره...رزیتا قراره بمیری و همه از دستت راحت بشن...

 

 تادند و برای خارج كردن جو از موقعیت ایجاد شده سر شوخی را بار دیگر باز كردند.همه از این حرف به خنده اف

 

 الهام با اخمی دلنشین به امیر نگاه كرد و گفت:الل بشی امیر...این چه حرفیه؟...خدا نكنه...دلت میاد؟

 

راحت نشه حداقل تو از امیر دوباره برگشت روی راحتی كنار شهرام نشست و گفت:بد گفتم شهرام جان؟...هیشكی 

 دست یه زن لوس مثل رزیتا راحت میشی...مگه نه؟

 

همه به خنده افتاده بودند اما هر یك بهتر از دیگری میدانست كه تمام آن خنده ها ساختگی بوده و هر یك قصد 

 عوض كردن هر چه سریعتر بحث اولیه را داشتند!

 

دود سیگارش در فضای هال پراكنده میشد به رزیتا نگاه میكرد و  آناهیتا هیچ لبخندی به لب نداشت و همچنان كه

 انتظار ادامه ی حرف او را داشت!

 

 كم كم بقیه با دیدن انتظار آناهیتا بار دیگر ساكت شدند.

 

رزیتا به بقیه نگاه كرد و بعد با اشاره ی شهرام كه با عصبانیت از او میخواست حرفش را ادامه دهد چنین گفت:هیچی 

دیگه...))بهنام اومد از ماشین پایین و گفت رزیتا خوب شد دیدمت اگه یه وقت شاهرخ رو دیدی بهش بگو اون گلی 

كه دوتایی خیلی دوستش داشتیم رو پیش خودش نگه داره...من دیگه وقت ندارم ازش مراقبت كنم...بهش بگو 

 مشم به شاهرخ همین بود.خیلی مراقبش باشه((...همین...این خوابی بود كه دیده بودم...پیغا

 

با شنیدن این حرف بغضی دردناك تمام وجود شاهرخ را به در اورد...از جایش بلند شد و سوئیچ ماشینش را از روی 

 میز وسط هال برداشت و از خانه بیرون رفت...پشت سر او شهرام نیز خارج شد.
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 همه در سكوتی عجیب فرو رفته بودند!

 

ر و با تعجب گفت:گل؟!!!...كدوم گل؟!!!...مگه این دو تا غیر درس و بیمارستان وقت گل و گیاه مجید رو كرد به امی

 خریدنم داشتن؟!!!

 

 امیر پاسخی برای او نداشت اما خود با تمام وجودش معنای خواب رزیتا را دریافته بود.

 

ندهد...و بار دیگر همه در سكوت فرو  همسر مجید با اشاره به مجید فهماند كه به خاطر اناهیتا صحبت را ادامه

 رفتند...

 

آناهیتا در دنیای خویش غرق بود و دائم به این فكر میكرد كه چرا بهنام هیچ پیغامی برای او نداشته... و اصال متوجه 

 ی معنای اصلی و تعبیر واقعی خواب نگشته بود!

 

  
 

23 

 

 ت و كم كم افراد آماده ی رفتن شدند.جو حاكم در خانه نیز دیگر به حالت قبل بازنگش

 

شاهرخ فقط برای چند دقیقه و خداحافظی از بقیه به خانه برگشت و پس از خداحافظی دیگر معطل نكرده و سریع 

 آنجا را ترك نمود.

 

رجیح داد الهام اصرار داشت كه شب پیش آناهیتا بماند و یا آناهیتا را به منزلش خودش ببرد اما آناهیتا نپذیرفت و ت

 شب در منزل خویش بماند.

 

 از یك نیمه شب گذشته بود كه خانه خلوت شد. "ساعت تقریبا

 

آناهیتا روی یكی از راحتی های هال نشست و به ظروف و پوستهای میوه های خورده شده در بشقابها و فنجانهای 

ا دیده بود نیز فكر كرد...بغض راه چای خیره شد...به خاطرات خود می اندیشید و دست آخر به خوابی كه رزیت

گلویش را گرفته بود و در خیال خود دائم این سوال و جمالت را تكرار میكرد:بهنام...چرا؟...چرا هیچ حرفی برای من 

نداری؟...چرا به هیچكس پیغمی نمیدی كه برای من بیاره؟...بهنام من دارم دیوونه میشم...دارم با خیالت و خاطراتت 

 م...ولی تو انگار فارغ از همه چی شدی...فقط سر میكن

 

 صدای زنگ تلفنش به گوش رسید.شخص پشت خط گویا مطمئن بود در آن ساعت آناهیتا هنوز بیدار است!

 

 آناهیتا بعد از گذشت لحظاتی باالخره تصمیم گرفت به تلفن پاسخ دهد:بله؟

 

 بیداری دختر؟...صدای شاهرخ از پشت خط به گوشش رسید:آنیتا؟...چرا هنوز 
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 آناهیتا اندكی مكث كرد و سپس گفت:بیدار نبودم...خوابیده بودم با صدای زنگ تلفن تو بیدار شدم...

 

 دروغ میگفت و میخواست با این حرف زودتر تماس را قطع نماید.

 

اونجایی كه یادمه بهنام شاهرخ جواب داد:اصال دروغگوی خوبی نیستی...از كی تا حاال با چراغ روشن میخوابی؟...تا 

 همیشه میگفت تو وقتی میخوابی نسبت به نور حساسی و باید جایی كه میخوابی كامال تاریك باشه!

 

آناهیتا احساس كرد شاهرخ بعد از خداحافظی با بقیه هنوز نرفته و به احتمال زیاد باید هنوز جلوی درب آپارتمان در 

 اهرخ تو هنوز جلوی درب اپارتمانی...آره؟ماشینش نشسته باشد.با بی حوصلگی گفت:ش

 

. آره...رفتم یه دوری با ماشین زدم و برگشتم...دیدم چراغهای واحدت هنوز روشنه منتظر شدم بخوابی ولی مثل 

 اینكه خیال خوابیدن نداری...

 

جواب آناهیتا كه هنوز در فكر و دلخوراز پیغام گذاشتن بهنام برای شاهرخ بود با عصبانیت خاصی 

داد:شاهرخ...دیدی كه بهنام چه پیغامی برات داشته...بهتر نیست بری خونتون و مراقب اون گلی باشی كه اینقدر 

بهنام نگرانش بوده؟...برو...من اونقدر بی ارزشم كه بهنام نه تنها به خوابم دیگه نمیاد هیچ پیغامی هم در خواب 

ایی كه نمیدونم چه وقت با هم خریدین ارزشش برای بهنام از من دیگران برام نداره...مثل اینكه اون گل وامونده 

خیلی بیشتره...اونقدر كه نگران اون گل هست ولی نگران من نیست...برای تو پیغام داره ولی برای من 

 نداره...شاهرخ به خدا دلم داره از غصه منفجر میشه...

 

 و بعد با صدای بلند به گریه افتاد!

 

نگی به روی لبانش نشسته بود و از اینكه در ان شب تنها كسی كه تعبیر واقعی خواب رزیتا را شاهرخ لبخند كمر

متوجه نشده فقط آناهیتا بوده برای لحظاتی نمی توانست كندذهنی اناهیتا را در این زمینه باور كند! اما وقتی صدای 

 ام واقعی خواب ناآگاه است!گریه ی اناهیتا طوالنی شد متوجه گشت به راستی او از اصل قضیه و پیغ

 

شاهرخ از ماشین پیاده شد و آنرا قفل نمود سپس در حالیكه هنوز گوشی موبایل را كنار گوش خود نگه داشته بود به 

 سمت درب ورودی آپارتمان رفته و در همان حال گفت:آنیتا درب رو باز كن دارم میام باال...

 

ف را زده تا درب حیاط باز شود و درب هال را هم نیمه باز گذاشت و خودش آناهیتا از جایش بلند شد و دكه ی اف.ا

 دوباره روی راحتی نشست.صدای گریه اش آرامتر شده بود اما همچنان اشك میریخت.

 

شاهرخ وارد هال شد و درب را بست...برای لحظاتی به آناهیتا نگاه كرد و سپس كنار او روی راحتی نشست و 

االن گریهی تو فقط به خاطر اینه كه بهنام چرا برای من پیغام گذاشته و برای تو پیغامی گفت:بس كن دختر...

 نداشته؟!!!!
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ساله به گریه افتاده بود و در همان حال با حركت سر كه نشان از تایید حرف 6آناهیتا درست مانند یك دختربچه ی

 شاهرخ داشت به او پاسخ داد.

 

داد و سپس گفت:خجالت بكش انیتا...االن شدی درست مثل یه دختر بچه ی شاهرخ خنده ی مردانه ایی سر 

 كوچولو...میدونی االن یاد كدوم حرف بهنام افتادم؟

 

 آناهیتا اشكهایش را پاك و به شاهرخ نگاه كرد و گفت:كدوم حرفش؟

 

یه دختر بچه ی لوس و ننر  . اینكه همیشه بهنام میگفت...وقتی آناهیتا برای مسائل بیخودی گریه میكنه درست مثل

 میشه...حاال دارم میبینم كه همچین بیراه هم نمیگفت...

 

 و بعد خندید.

 

آناهیتا خودش هم خنده اش گرفت و كوسنی را از كنار خود برداشت و خواست به سر شاهرخ بكوبد كه شاهرخ از 

ا را گرفته و او را نیز از روی راحتی بلند جایش بلند شد و كوسن را در هوا گرفت و با دست دیگرش مچ دست اناهیت

كرد و گفت:بلند شو...بلند شو...به جای این لوس بازیها بیا با هم این بازار مكاره ایی كه از پوست میوه و  چیزهای 

 دیگه درست شده رو مرتب كنیم.

 

 آناهیتا با بی حوصلگی گفت:ولش كن...باشه فردا صبح جمعش میكنم.

 

 گفت:ای شلخته...یاهلل تنبلی رو كنار بگذار...شروع كن. شاهرخ خندید و

 

 تلفن منزل به صدا در امد.

 

 آناهیتا كه به سمت آشپزخانه رفته بود به شاهرخ گفت كه پاسخ تلفن را بدهد.

 

شاهرخ به سمت تلفن رفت و در همان حال با تعجب گفت:نصفه شبی كیه زنگ میزنه؟!!...مردم مزاحم شدن هم 

 ون ساعت نداره دیگه...براش

 

آناهیتا در ضمنی كه پوستهای میوه را در سطل زباله خالی میكرد خندی و گفت:یه مزاحمی مثل خودته...مگه تو االن 

بی موقع نیست كه اینجایی؟...خوب تو هم مزاحمم شدی دیگه...مطمئنم االن كسی كه پشت خطه هیچكس نیست جز 

آرش باید باشه یا كوروش...این دو تا هر ساعتی كه میخوان برن توی  یه مزاحم دیگه مثل تو كه اسمش یا

تختخوابشون و بخوابن یادشون میره اول به ساعت نگاه كنن...در نتیجه اول به من تلفن میكنن بعدش كه من گوشی 

 رو برمیدارم اولین سوالشون اینه:خواب بودی؟

 

 شاهرخ خنده اش گرفت و گوشی تلفن را جواب داد.

 

 حدس آناهیتا كامال درست بود چرا كه فرد پشت خط كسی نبود جز كوروش.
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كوروش در ابتدا از اینكه صدای مرد غریبه ایی را در پاسخگویی به تلفن می شنید متعجب شد...ولی وقتی شاهرخ به 

جمع آوری آثار به جا او گفت كه همه ی بچه ها اون شب پیش آناهیتا بوده اند و او نیز هم اكنون با آناهیتا مشغول 

 مانده از یك مهمانی دوستانه هستند خیال كوروش اندكی راحت شد.

 

آناهیتا هم با او صحبت كرد وقتی در میان حرفهایش گفت كه در ان لحظه او و شاهرخ در منزل تنها هستند كوروش 

 خونه هستین؟!!!!برای لحظاتی چنان عصبی شد كه بی اختیار گفت:تو و شاهرخ االن تنهای تنها توی 

 

آناهیتا كه متوجه ی عصبانیت كوروش نگشته بود پاسخ داد:آره...مونده داره كمك من میكنه خونه رو جمع اوری 

 كنیم...بعدش میره...

 

 سپس مكثی كرد و با خنده ادامه داد:حاال اگه تو هم میخوای بیا كمك كن تا ما دو تا تنهایی خسته نشیم...

 

بتهای آناهیتا با كوروش نیز در حین جمع كردن ظرفها و گذاشتن بشقابهای میوه در آشپزخانه شاهرخ كه به صح

متوجه ی حرف و منظور و سوال كوروش شد...وقتی به هال برگشت با صدایی كه برای كوروش  "گوش میكرد كامال

ونه رو تمیز كنه...االنم هم قابل شنیدن باشد گفت:كوروش این خواهرت خیلی شلخته اس...موندم تا مجبور بشه خ

هر چی توی هال پخش و پال كرده بودیم رو جمع كردم گذاشتم توی آشپزخونه...دیگه دارم میرم....فكر كنم تا فردا 

شب هم اینجا باشم انیتا دست از تنبلی برنداره و آخر مجبورم كنه خودم ظرفهای میوه رو هم بشورم...برای همین 

 م نیفته...دارم میرم كه شستن چیزی گردن

 

آناهیتا با خنده مشتی به بازوی شاهرخ كوبید و كوروش هم كه صدای شاهرخ را شنیده بود متوجه شد كه شاهرخ پی 

به نگرانی او برده...در نتیجه اندكی از رفتار و سوال خود خجالت زده شد سپس صحبت را با كمی خنده و شوخی در 

 قطع نمود.هم آمیخت و بعد خداحافظی كرده و گوشی را 

 

شاهرخ هم طبق حرفی كه زده بود به آن عمل كرد و ماندن بیش از این را در آن منزل صالح ندانست و قبل 

خداحافظی از اناهیتا قول گرفت كه بیش از بیدار نماند و بعد رفتن او استراحت كند و كمتر با فكرهای پوچ و بچگانه 

 اعصاب خودش را خراب نماید.

 

............................... 

 

............................... 

 

صبح روز بعد كوروش اولین كاری كه كرد با منزل آرش تماس گرفت و از انجایی كه هنوز بابت  شب گذشته نگران 

 و اندكی عصبی بود موضوع را به آرش گفت.

 

كان حفظ نماید در ابتدا از كوروش خواست آرش كه همیشه سعی داشت در بدترین شرایط هم منطق خود را حداالم

بی مورد عصبی نشود و اینكه او باید به شاهرخ اعتماد داشته باشد...چرا كه شاهرخ در اوج صداقت موضوع عالقه اش 
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به آناهیتا را برای آنها گفته و از انجایی كه طبق گفته ی خود او برای مطرح كردن موضوع به آناهیتا نیاز به زمان 

ارد باید به او این فرصت را بدهند كه بیش از گذشته در كنار آناهیتا باشد و در دور كردن وی از خاطرات مناسب د

 گذشته او را یاری نماید...

 

اما با تمام این اوصاف خود آرش نیز در درون از اینكه شاهرخ شب گذشته تا نیمه های شب و ساعاتی پس از رفتن 

هیتا مانده و با او تنها بوده چندان احساس خوبی نداشت...چرا كه آرش به خوبی جمع دوستان باز هم در منزل انا

عاشق اناهیتا است و این میزان عشق و عالقه در یك منزل و تنها بودن به هماره شخص مورد "میدانست شاهرخ واقعا

ه ایی به شاهرخ هم عالقه تا چه ممكن است عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد...گرچه آناهیتا هیچ عالق

نداشته باشد اما همان مثل قدیمی كه دختر و پسر در تنهایی مانند پنبه و آتش هستند و نباید هیچگاه دختر و پسر در 

 خلوتی مطلق با هم لحظات را سپری كنند سبب نگرانی درونی برای آرش گشت!

 

ن خود را بی توجه به موضوع نشان بدهد و كوروش با تمام سفارشهایی كه آرش به او كرده بود نمی توانست چندا

 همان روز نزدیك ظهر به قصد دیدن آناهیتا از منزل خارج شد.

 آناهیتا آن روز دیر از خواب برخاست و بعد از مرتب كردن منزل جهت خرید از خانه خارج شد.

 

وروش كه با ماشین به سمت فروشگاه موادغذایی بزرگی در نزدیك منزل بود.وقتی وارد فروشگاه میشد متوجه ی ك

درب آپارتمان حركت میكرد نشد اما كوروش او را دید و ازآنجایی كه كلید منزل را هم داشت درب حیاط را باز 

كرده و ماشین را داخل پاركینگ ساختمان گذاشت و در حالیكه به دنبال كلید واحد آناهیتا در میان كلیدهایش 

 میگشت از پله ها باال رفت.

 

تا در فروشگاه آنچه را كه الزم داشت برداشت و برای پرداخت پول آنها در صفی كه مردم جلوی صندوق آناهی

 درست كرده بودند قرار گرفت...

 

به اطراف توجهی نداشت و در فكر فرو رفته بود كه ناگهان صدای آشنایی او را به خود آورد!وقتی به سمت صدا 

یك سالی میشد از او خبری نداشت...از همان بچه های "ا دید كه تقریبابرگشت یكی از پسران دوران دانشكده ر

گروه بود كه همگی با هم چند وقتی به روی پروژه ی شهر دیدنی یزد كار كرده بودند...پسر خوبی بود و جزء 

 فعالترین بچه های گروه محسوب میشد.آناهیتا از دیدن او بی نهایت خوشحال شده بود و بعد از كلی سالم و

احوالپرسی متوجه شد با توجه به اینكه او درسش را زودتر از بقیه تمام كرده بود بعد از اتمام درسش به كانادا رفته و 

در آنجا اقامت گزیده و حاال هم برای مدت كوتاهی نزد خانواده اش كه منزلشان در نزدیكی آپارتمان آناهیتا بود 

 ادا برمیگشت.برگشته و پایان همان هفته نیز دوباره به كان

 

 وقتی از فروشگاه بیرون آمدند مسیر فروشگاه تا آپارتمان را با هم قدم زدند.

 

آناهیتا اصرار داشت كه او برای ساعتی به منزل او بیاید اما دوستش كه ارسالن نام داشت با عذرخواهی و گفتن اینكه 

 ناهیتا را بپذیرد.آن روز ناهار منزل یكی از اقوام دعوت دارند نمی تواند دعوت آ
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كوروش در منزل بود و چون دیر كردن آناهیتا در برگشت كالفه اش كرده بود  تصمیم گرفت به فروشگاه برود و به 

او كمك كند.زمانی از درب آپارتمان خارج شد كه آناهیتا با ارسالن گرم گفتگو وتعارف به وی جهت آمدن به 

ارسالن با او سالم و احوالپرسی كردند...اما عصبانیت در چهره ی  منزلش بود.كوروش نزدیك رفت و آناهیتا و

 كوروش دیگر چیزی نبود كه بشود آن را پنهان و یا نادیده گرفت.

 

آناهیتا نیز در حین صحبت با دوستش متوجه ی این موضوع شده بود و بعد از تعارفاتی كه به عمد طوالنی ترش 

تما قبل از رفتنش به كانادا برنامه ایی بگذارد تا یك شب با دوستان همگی در كرده بود و قول گرفتن از ارسالن كه ح

 منزل آناهیتا جمع شوند از او خداحافظی كرد و به همراه كوروش وارد حیاط شدند.

 

 كوروش كیسه ی خرید را از آناهیتا گرفته بود و همراه او از پله ها باال رفت.

 

ری و مانتوی خود را كه به جالباسی جلوی درب آویزان میكرد گفت:چته وقتی وارد خانه شدند آناهیتا روس

 كوروش...؟

 

كوروش كفشهایش را درآورد و بدون پاسخ دادن به اناهیتا به آشپزخانه رفته و كیسه ی محتوی خریدها را روی 

 كابینت گذاشت.

 

د و شیر و كره و پنیر را ار كیسه خارج آناهیتا با تعجب به رفتار عصبی كوروش نگاهی كرد سپس وارد آشپزخانه ش

ودر یخچال قرار داد و بستهی مرغ را هم از كیسه خارج كرد و در ظرفشویی قرار داد تا آن را شسته و برای ناهار 

 آماده كند و در همان حال گفت:میگم چته كوروش؟...روز جمعه ایی چرا سگ اخالقیت رو برای من آوردی؟

 

اده بود دو دستش را روی میز كوچك وسط آشپزخانه گذاشت و گفت:این پسره كی بود كوروش همانطور كه ایست

 كه هر اصرار داشتی بیاد خونت؟

 

آناهیتا كه همیشه نسبت به سواالت و حرفهایی كه در رابطه با دوستانش زده میشد تعصب خاشی از خود نشان میداد 

شك كرد و گفت:این كسی كه دیدی ارسالن سالمی شیر آب را بسته و دستش را با حوله ی كنار ظرفشویی خ

 بود...فارغ التحصیل رشته ی كارگردانی و از بچه های گروهمون بود...االنم توی كانادا در یك كمپانی ساخت فیلم...

 

كوروش نگذاشت آناهیتا حرفش را تمام كند و با عصبانیت ضربه ایی روی میز كوبید و گفت:هر خری كه میخواد 

 یخوام ببینم تو به چه حقی داشتی ازش میخواستی كه بیاد خونت؟باشه...م

 

آناهیتا كمی به كوروش نگاه كرد سپس در حالیكه عصبی شده بود پاسخ داد:برو گمشو كوروش...دارم بهت میگم 

 یكی از دوستان دانشكده و بچه های گروه بود...چرا چرت و پرت میگی؟

 

آناهیتا رفت و گفت:چرت و پرت تو میگی كه شعور نداری...چرت و پرت تو  كوروش از میز فاصله گرفت و به طرف

حالیت نیست چه غلطی میكنی...تو بیجا میكنی به یه پسر میگی بیاد خونت...احمق بیشعور...چرا  "میگی كه اصال

 حالیت نیست منظورم چیه؟
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 دیگر نگاه میكردند.فاصله ی كمی بین كوروش و آناهیتا بود و هر دو در اوج عصبانیت به هم

 

آناهیتا با یك دست كوروش را به كنار زده و از آشپزخانه خارج شد و گفت:بیشعور خودتی...احمق هم خودتی...من 

خودم خیلی بهتر از تو حالیمه...برای منم غیرت نشون نده...تو اگه غیرت داری باید همیشه داشته باشی نه اینكه مثل 

ت باال بزنه و گاهی اصال رگ نداشته باشی...چطور ارسالن رو میفهمی بهش گفتم تب سرماخوردگی گاهی رگ غیرت

چند دقیقه بیاد باال غیرت دار میشی ولی شاهرخ كه دیشب اینجا بود خبرش برات باعث نشد رگ غیرتت رو به رخم 

 در نیار... بكشی؟...حرف مفت نزن كوروش...برای منم ادای جاهل ها و داش مشتی های عهد جیك جیك میزا رو

 

 كوروش با فریاد گفت:شاهرخ با بقیه فرق داره...

 

آناهیتا به سمت پنجره رفت و آنرا بست تا صدای بحث و جدل او با كوروش كمتر به بیرون برود و در همان حال 

با اونها  گفت:چه فرقی با بقیه داره؟...هیچ فرقی نداره...اونم یه پسره...اونم مثل بقیه دوستام...هیچ فرقی هم

 نداره...چطور كار اون و بودنش توی خونه ی من از نظر تو عیبی نداره ولی دیگران مشكل دارن؟

 

كوروش از آشپزخانه خارج شد و در حالیكه به شدت خود را كنترل میكرد تا صدایش بیش از این بلند نشود 

تو یه دختر تنهایی توی خونه و دعوت كردن گفت:االغ چرا نمی فهمی...چرا خودت رو به نفهمی و بیشعوری میزنی...

 یه پسر به خونه ات مثل این هست كه...

 

به تو چه ربطی داره...برای من شاهرخ و ارسالن و فرهاد و مجید و امیر با الهام و "آناهیتا فریاد كشید: خفه شو...اصال

و ندارن...همونطور كه شاهرخ میاد رزیتا و مهرنوش و بقیه هیچ فرقی ندارن...هیچكدومشونم فكر منحرفی مثل ت

اینجا و جنابعالی بهش اعتماد داری و رگ غیرتت ورم نمیكنه وقتی اون اینجاس باید نسبت به بقیه دوستامم همین 

 طور باشی...

 

كوروش نتوانست بیش از این خود را كنترل كند...در حالیكه كشیده ی محكمی به صورت آناهیتا زد با فریاد 

ببند...شاهرخ با بقیه فرق داره چون عاشقته...چون خواستگاریت كرده...گرچه با این اوصاف بودن  گفت:دهنت رو

 اونم توی این خونه وقتی تنها هستی كار درستی نیست.

 

آناهیتا در اثر كشیده ایی كه به صورتش خورده بود كمی تعادلش بهم خورد اما دستش را به لبه ی راحتی كه كنار 

شت و از افتادن خود به روی زمین جلوگیری كرد...چیزی كه شنیده بود به قدری او را در شوك فرو دیوار بود گذا

برده بود كه درد كشیده ای كه به صورتش خورده بود را تحت الشعاع قرار داد...یك دستش را روی قسمتی كه از 

ه كوروش نگاه كرد و گفت:توی شدت كشیده به سوزش افتاده بود گذاشت و سپس با صدایی آهسته و ناباورانه ب

 چی گفتی؟!!!شاهرخ چیكار كرده؟!!!!

 

در همین لحظه آرش با كلیدی كه خود داشت درب هال را باز كرد...از آنجایی كه بعد مكالمه تلفنی با كوروش 

 نگران بود به همراه مریم از بیرون ناهار گرفته و به منزل آناهیتا آمده بودند.
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 ی تشنج حاكم در خانه شد. به محض ورود متوجه

 

 مریم كه كیسه ی كبابها و نوشابه در دستش بود سریع آنها را به آشپزخانه برد و دوباره به هال برگشت.

 

 آرش درب هال را بست و به كوروش كه از شدت عصبانیت رنگ صورتش به سرخی گرائیده بود نگاه كرد.

 

ره شد و در همان حال به تمام حرفهایی كه چند شب پیش از هستی آناهیتا روی راحتی نشست و به نقطه ایی خی

 شنیده بود فكر میكرد و حالتی از بهت و ناباوری در چهره اش فریاد میزد.

 

مریم كنار آناهیتا روی راحتی نشست و دست آناهیتا را در دستش گرفت و به آرامی گفت:چی شده؟!! با هم بحثتون 

 شده؟!!

 

 چیزی نمیشنید..."یداد گویا اصالآناهیتا پاسخی نم

 

 آراش به كروش نزدیك شد و گفت:چی شده؟...سر چی بحث میكنین؟

 

كوروش دستش را در موهایش فرو برد سپس با كالفگی روی صندلی نشست و گفت:آرش چرا نمیخوای به این 

 احمق حالی كنی كه...

 

 آرش با عصبانیت تحت كنترلی گفت:درست صحبت كن كوروش.

 

كوروش با عصبانیت پاسخ داد:درست صحبت كنم؟!!!...میخوای درست صحبت كنم؟!!!...بهتر نیست به جای اینكه از 

من بخوای درست صحبت كنم به این بیشعور حالی كنی كه یه دختر مجرد هست و دعوت كردن یه پسر حتی اگه 

 نهم تنهایی چه معنی میتونه داشته باشه...همكالسی و دوست خانوادگی و هر كوفت دیگه ایی باشه به خونه اش او

 

آرش برای اینكه اعصاب خود را كنترل كرده باشد نفس عمیق و صداداری كشید و بعد به آناهیتا كه هنوز در بهت و 

ناباوری با چهره ایی غمزده به روی راحتی نشسته بود نگاه كرد و گفت:كوروش گفتم درست حرف بزن...اگه 

 نترل كنی برو بیرون یه ذره هوا بخور اعصابت كه آروم شد برگرد اینجا...نمیتونی خودت رو ك

 

كوروش با عصبانیت به سمت درب هال رفت و در حالیكه از خانه خارج میشد گفت:من دارم میرم...آرش تو با این 

شیده تو صورت اخالقت فقط اعصاب من رو بیشتر خورد میكنی...اگه به جای این همه خونسردی تو هم مثل من یه ك

 این خانوم خانوما بزنی خیلی چیزها بهتر حالیش میشه...

 

آرش با عصبانیت نگاهش را به سمت كوروش برگرداند و گفت:اگه با كتك و وحشیگری قرار بود به قول تو آدم 

 بشه پس خرها كه همیشه كتك میخورن االن باید ابوالبشر شده باشن...
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ج شد انرا محكم و با شدت بست به طوریكه مریم از ترس تكانی خورد اما از اینكه كوروش وقتی از درب خانه خار

شنیده بود كوروش به صورت آناهیتا كشیده زده است بی نهایت ناراحت گشته و برای اینكه در بین حرفهای آرش و 

 رها كرد.آناهیتا حضور نداشته باشد از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت و خودش را مشغول برخی كا

 

آرش روی راحتی مقابل آناهیتا نشست و با صدایی گرفته پرسید:شما دو تا كی میخواین دست از بچه بازیهاتون 

سالشه...هنوز مثل بچه ها با هم دعوا میكنید...چی گفتی كه كوروش به 28سالته كوروش هم22بردارین...تو دیگه

 خودش اجازه داده بزنه توی صورتت؟

 

ش را از كف هال گرفت و به صورت آرش خیره شد...بدون اینكه پاسخ سوال آرش را بدهد آناهیتا نگاه

 گفت:آرش...كوروش میگه شاهرخ از من خواستگاری كرده...راست میگه؟!!!

 

آرش نگاهی به مریم كه در آشپزخانه مشغول درست كردن ساالد بود انداخت و بعد رو كرد به آناهیتا و 

..هم با من صحبت كرده هم با كوروش...پدرش هم دو روز پیش تلفنی با من صحبت گفت:آره...راست گفته.

 كرد...اینطور كه مامان بزرگ میگفت مادرش هم هفته ی پیش با عمه مهین و مامان بزرگ صحبت كرده...

 

.كبابها سرد میشه مریم كه میز ناهار را در آشپزخانه آماده كرده بود گفت:آرش جان با آناهیتا بیاین ناهار بخوریم..

 از دهن میفته...

 

آناهیتا بدون توجه به حرف مریم دوباره به آرش نگاه كرد و گفت:پس با این حساب همه میدونستن جز من 

 احمق...درسته؟

 

آرش از جایش بلند شد و بازوهای آناهیتا را گرفت و به آرامی او را از روی راحتی بلند كرد و گفت:ناهار بخوریم 

 هم صحبت میكنیم...بلند شو... بعد با

 

آناهیتا احساس میكرد چقدر احمق فرضش كرده اند در جاییكه همه از موضوع اطالع داشته و تمام این روابط كه از 

نظر او تنها یك رابطه ی دوستانه بوده از دیدگاه دیگران چیزی فراتر از آن بود...پس او یك عروسك بازیچه این 

ی افراد كه در جریان این موضوع بودند بدون توجه به احساس درونی او به شاهرخ آزادی  میان بیش نبوده و همه

 عملهی الزم را داده بودند...

 

آرش به همراه آناهیتا وارد آشپزخانه شد و صندلی را عقب كشید و از میز فاصله داد تا آناهیتا بنشیند...او نیز در 

صندلی نشست...بیش از یكی دو لقمه كباب نتوانست بخورد و ناهار در حالیكه غرق افكار خویش بود مطیعانه روی 

 سكوتی سنگین خورده شد.

 

بعد از ناهار آرش كامال متوجه ی حاالت غمزده ی اناهیتا گشته بود...میخواست در خصوص شاهرخ با او صحبت كند 

 شت و شماره ی شاهرخ را گرفت.كه در همان لحظه آناهیتا گوشی موبایلش را از روی میز كوچك وسط هال بردا

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(جلد دومپاورقی)

1 1 1  

 

آرش چندان هم از این كار ناراضی نبود چرا كه معتقد بود این بهترین كار ممكن است و آناهتیا خودش حرفهایش 

را به شاهرخ بگوید بهتر از هر چیز دیگری است و اگر در این میان شاهرخ به راستی در خود توانایی الزم جهت 

ه باشد حاال زمان آن رسیده كه با توجه به مطلع شدن آناهیتا از واقعیت واكنش خود را جلب احساس آناهیتا را داشت

 نیز به انجام برساند.

 

بعد از چند بوق پیاپی شاهرخ كه ماشین خود را جهت كنترل به تعمیرگاه برده و دیگر در حال خروج از تعمیرگاه 

راحت آناهیتا احساس كرد باید بار دیگر هجوم خاطرات بود به تماس پاسخ داد...به محض شنیدن صدای غمزده و نا

 گذشته در تنهایی به وی اورا دچار این حالت كرده باشد.

 

آناهیتا از او خواست كه به منزلش برود چرا كه میخواهد با او صحبت كند و شاهرخ نیز پاسخ داد چون ماشین را به 

آنجا می رساند و سپس خداحافظی كرده و گوشی را قطع كارواش باید ببرد تا یكی دو ساعت دیگر خودش را به 

 نمود.

 

آرش با آرامش رو كرد به آناهیتا و گفت:من و مریم هم برمیگردیم خونه...آنیتا...میخوام خوب فكر كنی و اگه هر 

نی تصمیمی میخوای بگیری عاقالنه باشه نه احساسی...تنهات میگذارم تا توی خلوت راحتتر فكر كنی و بهتر بتو

 حرفات رو به شاهرخ بگی...برای شامم بیا خونه ی ما...منتظرتیم.

 

 و بعد از این حرف به مریم اشاره كرد و او نیز سریع از جایش بلند شده و آماده ی رفتن شد.

 

وقتی از منزل خارج شدند در میان راه آرش با شاهرخ تماس گرفت و خیلی مختصر به او گفت كه آناهیتا از موضوع 

 بردار شده و از اینكه خواسته او به منزلش برود قصدش صحبت با او است.خ

 

شاهرخ نیز در حالیكه كمی از آگاه شدن آناهیتا از موضوع ناراحت شده بود اما تصمیم گرفت به طور جدی 

 حرفهایش را به اناهیتا بگوید.

 

ند و او را در این شرایط تنها نگذارند اما آرش مریم نگران بود و در راه از آرش خواست تا به منزل آناهیتا برگرد

معتقد بود بهترین كار همین است كه او تنها باشد و خوب فكرهایش را بكند و دیگر اینكه مسلم میدانست شاهرخ و 

آناهیتا در تنهایی بهتر می توانند حرفهایشان را به یكدیگر بگویند لذا مریم را راضی كرد كه به خانه بروند و برای 

 ام منتظر اناهیتا باشند.ش

 

 فصل چهارم - ۲داستان پاورقی
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آناهیتا نمی دانست باید با افكار درهم خود چه كند...به قدری ذهنش آشفته گشته بود كه حتی دیگر توان اشك 

اده ریختن هم به حال خویش نداشت...دائم به این می اندیشید كه چطور شاهرخ به خودش اجازه ی این كار را د

 است؟
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گاهی در هال قدم میزد و زمانی سر جایش می ایستاد و به نقطه ای خیره میشد و بار دیگر شروع به قدم زدن 

میكرد...برای لحظه ایی چنان خشم تمام وجودش را گرفت كه بی اراده هر آنچه جلوی دستش می آمد را برداشته و 

 محكم به زمین می كوبید...!

 

كف هال را قطعات شكسته ی ظروف و مجسمه های زینتی كه در گوشه و كنار به چشم می امد  پس از لحظاتی بیشتر

 را پوشانده بود!

 

با هر قطعه ایی كه شكسته بود گویی تصویری از ثبات دل شكسته و روح زخم خورده ی خود را به نمایش گذاشته 

 احساس میكرد لعنت می فرستاد.بود...دستانش از شدت عصبانیت می لرزید و به حماقتی كه در خود 

 

شاهرخ تمام مسیر تا منزل آناهیتا خود را آماده ی هر نوع برخورد تندی از او كرده بود...آناهیتا را به خوبی می 

 آگاهی داشت."شناخت و از انفجارات ناگهانی روحی او در شرایط عصبی كامال

 

 وقتی جلوی آپارتمان رسید درب حیاط باز بود.

 

 ماشین را قفل كرد و وارد ساختمان شد و از پله ها باال رفت.درب 

 

برای لحظاتی پشت درب منزل آناهیتا ایستاد...دستش را به سمت زنگ برد تا آن را بفشارد...اما دوباره دستش را 

به هم  عقب كشید...مردد گشته بود...تصمیم گرفت برگردد كه آناهیتا درب را باز كرد...نگاه هر دو در یك لحظه

 گره خورد...

 

 چهره ی آناهیتا به قدری عصبی بود كه نیازی به گفتن هیچ كالمی نبود.

 

 شاهرخ یك دستش را به كنار درگاه گذاشته و به چشمهای آناهیتا نگاه كرد.

 

 آناهیتا درب را بیشتر باز كرد و با صدایی گرفته و عصبی گفت:بیا داخل...

 

برگشت و روی یكی از راحتی ها نشست...دستانش را در هم گره كرده بود و آنها را و سپس خودش به داخل هال 

در بین هر دو پایش میفشرد...گویا میخواست با فشاری كه به دستان گره خورده اش وارد میكند بر اعصاب بهم 

 ریخته ی خویش تسلط یابد.

 

جه ی طغیان خشم درونی آناهیتا در دقایق قبل از شاهرخ به داخل هال آمد و درب را بست...در همان بدو ورود متو

ورودش شد...چرا كه در همه جای هال قطعات خورد و شكسته شده ی ظروف و مجسمه های چینی پراكنده 

بود...نگاهی به گوشه و كنار هال كرد و با توجه به وضع موجود با كفش وارد هال شد...مقابل آناهیتا به روی راحتی 

از گذشت لحظاتی كوتاه با صدایی آرام گفت:با وضعی كه دارم میبینم فكر نمیكنم دیگه ظرفی دیگری نشست و بعد 

 توی خونه باقی مونده باشه...درسته؟
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آناهیتا در حالیكه از خشم  به اوج می رسید پاسخی نداد و فقط نفس بلند و صداداری كشید و رویش را به سمت 

 خود را در میان پایش میفشرد.دیگری كرده و همچنان دستان گره كرده ی 

 

آناهیتا را زیر نظر داشت...سوئیچ ماشینش را به روی میز كنارش گذاشت و تكیه داد...در حالیكه از "شاهرخ كامال

نگاه كردن به آناهیتا حتی در آن شرایط هم لذت می برد یك پایش را روی پای دیگرش قرار داده و با اعتماد به 

 همیشه گفت:خوب...خواستی بیام اینجا...گفتی میخوام باهام صحبت كنی...منتظرم. نفسی كامل و قوی تر از

 

آناهیتا به شاهرخ نگاه كرد و با صدایی كه سعی داشت از لرزیدن آن جلوگیری كند گفت:چی بهت بگم كه الیقش 

 باشی؟...چی بهت بگم؟

 

 اد بگو.... هرچی كه دوست داری...داد بزن...فریاد بكش...هر چی دلت میخو

 

 . حالم ازت بهم میخوره شاهرخ...تو چطور به خودت این اجازه رو دادی؟

 

 . اجازه ی چی؟...اجازه ی اینكه عاشقت بشم؟...اجازه ی اینكه دوستت داشته باشم؟...

 

 . حرف نزن شاهرخ...بسه...

 

به خودم ایت اجازه رو دادم؟...خوب . مگه از من سوال نكردی؟...مگه نگفتی حالت از من بهم میخوره كه چطور 

 بگذار جوابت رو بگم دیگه...

 

 . شاهرخ...تو بارها و بارها گفتی میخوای مثل یه دوست كنارم باشی...نگفتی؟

 

 . گفتم.

 

 . پس این مزخرفات بعدش چی بوده؟

 

 . ولی اونها مزخرف نیستن...تو به عشق و دوست داشتن نمیتونی بگی مزخرف.

 

ببینم...من چه شباهتی با دوست دختر قبلی تو دارم؟...همون دوست دخترت  "هیتا با عصبانیت بیشتری گفت:اصالآنا

كه وقتی تركت كرد یه مدت براش عزا گرفته بودی...من چه شباهتی با اون دارم؟...كجای من و اخالق من شبیه 

 عشق اولته؟

 

من برای رفتن اون هیچ وقت  "آرامش خاصی پاسخ داد:اوال شاهرخ لحظاتی به صورت آناهیتا خیره شد و سپس با

عزا نگرفتم فقط یه مدت خیلی ناراحت بودم اونم از دست خودم...از اینكه بازیچه ی یه دختر احمق شده بودم...در 

ضمن اون عشق نبود...خودتم خوب میدونی من عاشقش نبودم...محض اطالعت بگم كه البته اینم نیاز به گفتن نیست 

شبیه هیچكس دیگه ایی برای من نیستی...هیچ وقت هم نمیخوام در "ه تو و اون هیچ شباهتی به هم ندارین...تو اصالك

 وجودت دنبال شباهتی با دیگران بگردم...
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. خوب مثل اینكه اینجوری منظورم رو یا نمیفهمی یا خودت رو به نفهمی داری میزنی...باشه شاهرخ...بگذار یه جور 

 ...دیگه بگم

 

شاهرخ دستش را به نشانه ی این كه نمیخواهد آناهیتا حرفش را ادامه دهد بلند كرد و در همان حال گفت:الزم 

 نكرده...میدونم االن میخوای چی بگی...

 

 . چی میخوام بگم؟

 

قل به دنبال كسی . میخوای بگی من و بهنام هیچ شباهتی به هم نداریم و تو فقط به بهنام فكر میكنی و یا اینكه حدا

به هیچ وجه شباهتی به بهنام ندارم...پس نمیتونم جای "میگردی كه شباهتهای با بهنام برای تو داشته باشه كه من اصال

 بهنام رو برای تو بگیرم...درسته؟

 

 . اصال تو چطور فكر كردی كه من بتونم تو رو به جای بهنام بپذیرم؟...چطور؟!!!

 

م من رو به جای بهنام بپذیری؟...مگه من خواستم جای بهنام رو برای تو پر كنم؟...مگه توی . مگه من از تو خواست

این مدت تو تالشی در من دیدی كه بخوام وجه تشابه های خودم رو با بهنام برای تو نمایش بدهم تا بلكه به این 

 وسیله توجهت رو به خودم جلب كنم؟

 

 هیچ وقت هم این رو نمیتونی...آناهیتا با عصبانیت و كالفگی گفت:تو 

 

 . نمیخوام كه بتونم...بهنام بهنام بوده و منم شاهرخ.

 

 . تو زمین تا آسمون با بهنام فرق داری.

 

 . بر منكرش لعنت.

 

 . پس چرا فكر كردی میتونی نظر من رو به مرور نسبت به خودت جلب كنی؟...چرا؟

 

ده از جایش بلند شد و به سمت درب هال رفت و كنار دیوار ایستاد و آناهیتا بعد از گفتن این حرف بی ارا

 گفت:شاهرخ برو بیرون..میترسم بیشتر از این نتونم خودم رو كنترل كنم و یه چیزی بهت بگم كه بعدش...

 

 شاهرخ لبخندی به چهره اش نشاند و به آرامی از روی راحتی بلند شد و به سمت آناهیتا رفت.

 

گر نتوانست اشكهایش را در كنترل خویش بگیرد و در زمانی بسیار كوتاه تمام صورتش از اشك خیس آناهیتا دی

 گشته و از خشم می لرزید.
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شاهرخ كامال به او نزدیك شد به گونه ایی كه آناهیتا دیگر كامال به دیوار تكیه داده بود...شاهرخ هر دو دستش را در 

ستقیم به چشمان زیبا و خشمگین آناهیتا كه در دریایی از اشك غرق گشته بود دو طرف اناهیتا به دیوار گذاشت و م

خیره شد و با صدایی كه در اوج آرامش بود گفت:آره...میدونم...تو دنبال بهنام هستی...هنوزم با تمام وجودت 

می كه یك دوستش داری...همون بهنامی كه سر كوچكترین مسائل به جونت می افتاد و كتكت میزد...همون بهنا

لحظه نمی تونست سیگار كشیدن تو رو تحمل كنه...همون بهنامی كه دائم كنترلت میكرد كه كجایی با كی هستی كی 

برمیگردی چرا برنمیگردی چرا دیر اومدی چرا زود رفتی...همون بهنامی كه وقتی با یه پسر حرف میزدی زیر مشت 

ما یه عاشق حسود و شكاك...تو عاشق خشونتهای بهنام در و لگدش خوردت میكرد...همون بهنامی كه عاشقت بود ا

كنار عشقش بودی و هنوزم هستی...فكر میكنی اون روزی كه توی پارك فندك برت زدم تا سیگارت رو روشن كنی 

نفهمیدم چقدر تعجب كردی؟...فكر میكنی متوجه نمیشدم وقتی شبها می اومدم دنبالت به عمد جلوی اون خونه با 

ل میكردی تا بلكه منم مثل بهنام عصبی بشم و بهت گیر بدهم؟...آناهیتا من تمام احساسات تو رو قبل دوستات معط

از خودت حس میكنم...تو در تمام لحظاتی كه كنارتم میخوای در وجود من بهنام رو پیدا كنی...اما اون بهنام بوده و 

ره عاشقتم اما هیچ شباهتی به بهنام ندارم...هیچ من شاهرخ...اون جور دیگه عاشقت بود و من جور دیگه عاشقتم...آ

 تالشی هم نمیكنم و نخواهم كرد كه شبیه اون باشم.

 

 آناهیتا فریاد زد:بس كن.

 

شاهرخ با همان آرامش قبلی و در حالیكه دیگر صورت آناهیتا را بین دستانش گرفته بود و با تمام وجودش به تك 

نه...بس نمیكنم...اما نمیخوامم خودم رو به زور بهت تحمیل كنم...من تك اعضای صورت او نگاه میكرد گفت:

میخواستم ذره ذره معنی عشق و عاشقی خودم رو بهت حالی كنم...برای همین نمی خواستم به این زودی خبر دار 

به خودم  بشی...اما حاال كه فهمیدی چه بهتر...دیگه بغض عشقت توی گلوم خفه ام نمیكنه...اما مطمئن باش اونقدر

 اطمینان دارم كه میتونم كاری كنم در كنار عشقی كه توی قلبت به بهنام داری عشق من رو هم بپذیری...مطمئن باش.

 

آناهیتا با كف دستانش به سینه ی پهن و مردانه ی شاهرخ فشاری وارد كرد و او را از خود دور نمود و در حالیكه به 

..برو...دیگه هیچ وقت نمیخوام ریختت رو ببینم...تو نه تنها به احساس شدت گریه میكرد گفت:برو گمشو شاهرخ.

 من توهین میكنی كه به دوستی خودت با بهنام هم داری خیانت میكنی...حالم ازت بهم میخوره...برو گمشو...

 

رد و بعد شاهرخ لبخندی زد و در حالیكه یك دستش را به دیوار گذاشته بود دست دیگرش را در موهای خود فرو ب

از لحظاتی با مشت خود محكم به دیوار كوبید و گفت:میرم...اما گم نمیشم...برای همیشه هم نمیرم...میرم تا تو یه 

این لحن گفتنت كه میخوای برم گم بشم و "كم توی تنهایی بهتر فكر كنی...اما یه چیز رو قبل رفتن بهت بگم...دقیقا

ا به بهنام هم گفته بودی...یادته؟...و هر بار اون می اومد و برای من همه ی حالت از من بهم میخوره رو بارها و باره

حرفهایی كه بهش گفته بودی رو به من میگفت...آنیتا فقط میخوام وقتی رفتم بشینی یكی دو ساعت خوب فكر 

و خشونت و كنی...ببینی تو از عشق و عاشقی چی میخوای؟...دنبال چی میگردی؟...دنبال یكی مثل بهنام كه عشق 

شك رو همزمان با مشت و لگد بهت ببخشه؟!!!...اگه تو دنبال شباهتی بین من و بهنام در ابراز عشقمون هستی باید 
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بگم هیچ وقت نمی تونی بین ما شباهتی پیدا كنی...شاید در دیگران روزی بتونی این شباهت رو ببینی...اما اون عشق 

 یك عشق بیمارگونه اس...

 

 را برگرداند و در همان حال دوباره با فریاد گفت:بهت گفتم برو بیرون... آناهیتا رویش

 

شاهرخ به طرف آناهیتا رفت و پشت سر او ایستاد و با جدیت گفت:میرم اما فقط برای دو ساعت...توی این دو 

ه...با این داد و ساعت هم از جلوی درب آپارتمان تكون نمیخورم چون میترسم دوباره اون معده ات به خونریزی بیفت

فریاد و جیغ وداد و كاسه بشقاب شكستن هم نمیتونی عشقت رو از سرم بیرون كنی...حاال بشین خوب فكرات رو 

 داری دنبال چی میگردی؟ "بكن...فقط یكی دو ساعت...بشین فكر كن...فكر كن ببین از عشق چی میخوای؟...واقعا

 

انه خارج شد و همانطور كه گفته بود از جلوی درب آپارتمان هم شاهرخ سوئیچش را از روی میز برداشت و از خ

 جایی نرفت و به انتظار پایان دو ساعت در ماشینش نشست!

 

  
 

26 

 

 آناهیتا به اطراف هال نگاه كرد...وضع آشفته ایی را به وجود آورده بود!

 

ه روی راحتی نشست.دلش میخواست تمام خانه كالفگی و بهم ریختگی اعصابش به بی نهایت رسیده بود...لحظه ایی ب

 را به آتش بكشد و هر چه بیشتر فكر میكرد این كالفگی در او بیشتر میشد.

 

از جایش بلند شد و برای اینكه اندكی به اعصاب خود مسلط شود شروع كرد به جمع كردن تكه های شكسته ی 

 كم نبود! ظروف...بلكه سر خود را گرم كرده باشد...اما مقدار آنها

 

كیسه ی بزرگی را از تكه های شكسته پر كرد ولی هنوز مقدار زیادی از آنها باقی مانده بود.كیسه های آشغال را 

 برداشت روسری اش را به سرش گذاشت و از درب هال خارج شد تا آنها را جلوی درب آپارتمان بگذارد.

 

برگشت كه به داخل حیاط برود كه محكم به سینه ی پهن  وقتی جلوی درب حیاط كیسه ها را در سطل زباله گذاشت

 و مردانه ی شاهرخ خورد!

 

با عصبانیت به او نگاه كرد...اما شاهرخ در حالیكه لبخندی به لب داشت به اونگاه میكرد و گفت:كمك الزم نداری 

 .برای مرتب كردنش به كمك احتیاج داری.. "خانوم؟...وضعی كه من توی خونه دیدم مسلما
 

 آناهیتا با عصبانیت از كنار او رد شد و گفت:شاهرخ بهت نمیاد اینقدر بی شخصیت باشی...

 

 شاهرخ خنده ای كرد و پشت سر او وارد حیاط شد و گفت:هر چی میخوای بگی بگو...ولی میخوام كمكت كنم...

 

 .میگم نمیخوام ببینمت...بلند گفت:چرا حالیت نمیشه.. "آناهیتا برگشت و با عصبانیت و صدایی نسبتا
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در همین لحظه پنجره ی رو به حیاط یكی از واحدها باز شد و صاحب آن منزل در حالیكه پشت پنجره ایستاده بود به 

 هر دوی انها نگاه معنی داری كرد!

 

 شاهرخ كمی به آناهیتا نزدیك شد و گفت:هیس...چرا داد میزنی زشته...بیا بریم باال...

 

ت اناهیتا را كه سعی در ممانعت از كار او را داشت با جدیت گرفت و او را به دنبال خویش سمت پله ها و بعد دس

 برد.

 

وقتی وارد خانه شدند به محض بسته شدن درب هال آناهیتا دستش را با شدت از دست شاهرخ بیرون كشید و 

 ؟گفت:شاهرخ تو واقعا نمیفهمی من چی میگم یا خودت رو به نفهمی زدی
 

شاهرخ بدون اینكه پاسخ او را بدهد سمت آشپزخانه رفت و جاروی دسته بلندی را از كنار دیوار برداشت و شروع 

 كرد به جمع كردن ظروف شكسته ای كه در كف آشپزخانه هم پخش شده بود!

 

س كارهام برمیام...هیچ نیازی آناهیتا به آشپزخانه وارد شد و گفت:ای بابا...چرا نمیفهمی؟...بیا برو بیرون...خودم از پ

 هم به كمك تو ندارم...بهت میگم برو راحتم بگذار...

 

در حینی كه صحبت میكرد به طرف شاهرخ رفت تا جارو را هم از دست او بگیرد كه دمپایی از پایش در آمده و 

ونریزی نیز شروع پایش روی قطعه ایی از ظروف شكسته رفت و بالفاصله در اثر جراحتی كه ایجاد شده بود خ

 شد...اما او هیچ توجهی به درد و خونریزی نداشت!

 

شاهرخ متعجب از شدت عصبانیتی كه در اناهیتا میدید جارو را به گوشه ایی انداخت و با جدیت گفت:آنیتا بس 

 كن...تو چرا اینقدر دیوونه ایی...یه نگاه به پات بنداز...داره خون میاد!

 

 ناهیتا نگاه كند.سپس نشست تا به پای آ

 

 اما اناهیا دو قدم به عقب رفت و با شدتی بیشتر از قبل گفت:شاهرخ برو بیرون...نمیخوام اینجا باشی.

 

شاهرخ ایستاد و این بار با عصبانیت به او نگاه كرد و گفت:باشه میرم بیرون...اما قبلش بگیر بشین ببینم چه بالیی 

 سر پای خودت اوردی...

 

خواست بار دیگر در ادامه ی اصرار خود بر ترك شاهرخ از خانه حرفی بزند كه شاهرخ فریاد زد:بهت میگم آناهیتا 

 بیا بشین ببینم پات چی شده...

 

و بعد با حركتی سریع دست آناهیتا را گرفت و روی صندلی در اشپزخانه او را نشاند و آن پایش را كه بریده بود در 

 دست گرفت و نگاه كرد.
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راحت خیلی جدی نبود و شاهرخ توانست با وسایل اندك كمكهای اولیه كه در منزل بود زخم را ببندد...اما دیگر ج

قابل درك گشته بود...لحظاتی كه پای آناهیتا را پانسمان میكرد "عصبی بود و شدت عصبانیت او برای آناهیتا كامال

 را انجام میداد. دیگر به او نگاه نمیكرد و با جدیت و عصبانیتی خاص كارش

 

 آناهیتا نیز دیگر سكوت كرده بود و گویا تازه متوجه ی درد و وسوزش ناشی از بریدگی پایش شده بود.

 

شاهرخ بعد اینكه از پانسمان پای آناهیتا فارغ شد از جایش بلند شد و با همان جدیت و عصبانیت رو كرد به اناهیتا و 

 م رو داری سر میبری...دست از غر زدن  و گفتن برو برو هم بردار...گفت:همین جا میشینی...دیگه حوصله ا

 

و بعد شروع كرد به جمع كردن ظروف شكسته و همه را در سطل ریخت...هال را نیز از بقایای ظروف شكسته پاك 

 كرد.

 

سختی او كه در كنار در تمام مدتی كه این كارها را میكرد آناهیتا به او نگاه میكرد و متعجب بود از اینهمه سر 

 عصبانیتش همواره سعی در رعایت ادب نیز دارد.

 

شاهرخ به او دیگر توجه نداشت و فقط سعی میكرد هر چه سریعتر وضع خانه را از آن بهم ریختگی خارج كند و 

 كمتر از یك ساعت بعد همه جا مرتب شده بود.

 

درب هال گذاشت و بعد برگشت به طرف آناهیتا و در پایان شاهرخ سطلی انباشته از ظروف شكسته را جلوی 

 گفت:آرش گفته شام میری خونه ی  اونها...بلند شو ببرمت اونجا.

 

 آناهیتا به او نگاه كرد و گفت:نمیخوام برم اونجا.

 

 . بهتر كه نمیخوای بری...پس منم میشینم اینجا با هم درباره ی موضوعی كه بهت گفتم فكر كنی صحبت میكنیم.

 

 . من با تو حرفی ندارم...اصال میرم خونه ی آرش...لباسم رو االن عوض میكنم بعدشم خودم میرم اونجا.

 

 شاهرخ كالفه از جمله ی اخری كه شنیده بود دست آناهیتا را گرفت و با حركتی سریع او را از روی صندلی بند كرد.

 

 خود پیچید با عصبانیت گفت:چته؟...مثل اینكه پام بریده ها...آناهیتا كه در اثر درد جراحت پایش برای لحظه ایی به 

 

شاهرخ با خشم و جذابیتی كه در چهره اش موج میزد گفت:به جهنم كه پات بریده...تو كه میخوای خودت بری خونه 

 ی آرش میشه بگی با اون پات چطوری میخوای كالژ و ترمز رو بگیری و كنترل كنی؟...آنیتا دست از این بچه

 بازیهات بردار...

 

برای لحظه ایی خیره در چشمان اناهیتا نگاه كرد...همان چشمانی كه دیوانه وار می پرستید...سپس صدایش آرام تر 

شد و گفت:آنیتا...بیا كمكت میكنم برو توی اتاق خوابت...منتظر میشم تا لباست رو عوض كنی و آماده بشی...می 

 رسونمت خونه ی آرش بعدش میرم.
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 آناهیتا با جدیت گفت:خودم میرم.

 

 شاهرخ بار دیگر عصبی شد و گفت:باز میگه خودم میرم...باز میگه خودم میرم...

 

آناهیتا با صدای بلندتری گفت:خوب فلج كه نشدم...چرا تو اینجوری میكنی؟!!!...آروم آروم میرم توی 

 اتاقم...نمیخوام تو كمكم كنی...

 

ود منظور آناهیتا از گفتن خودم میرم؛منزل آرش بوده؛تازه متوجه شد كه مد نظر آناهیتا شاهرخ كه گمان كرده ب

 رفتن به اتاق خواب بوده...

 

كمی آرام شد و از جلوی راه آناهیتا كنار رفت و گفت:خیلی خوب برو...منتظر میشم تا با هم بریم پایین و بعدشم می 

 رسونمت خونه ی آرش...

 

ه لنگ لنگان به سمت اتاق خوابش میرفت گفت:خونه ی ارش هم نمیخوام تو من رو برسونی...دهات آناهیتا در حالیك

 كه نیست...آژانس میگیرم میرم اونجا.

 

شاهرخ در حالیكه پشت سر آناهیتا حركت میكرد تا اگر حین راه رفتن تعادلش بهم خورد كمكش كند در ضمنی كه 

ش را مخفی نگه دارد گفت:حتی لجبازیاتم برام دوست داشتنیه...ولی من از خنده اش گرفته بود و سعی داشت خنده ا

 تو لجباز ترم...بیخود كردی به آژانس تلفن كنی...خودم می رسونمت خونه ی ارش.

 

 آناهیتا وارد اتاقش شد و برگشت و درب را با شدت به روی شاهرخ بست.

 

لبانش عمیق تر گشته بود چند ضربه مالیم به درب اتاق زد و شاهرخ پشت درب ایستاد و در حالیكه لبخند به روی 

 گفت:خانوم لجباز...كارت چقدر طول میكشه؟

 

 آناهیتا با فریاد از داخل اتاق پاسخ داد:تا وقتی كه جون تو در بیاد...

 

تا با هم از  شاهرخ خنده اش گرفت و به هال برگشت و در همان حال گفت:جون من به این راحتی درنمیاد...منتظرم

 پله ها پایین بریم...با اون وضعی كه تو لنگ میزنی نمیشه تنهایی از پله ها پایین بری.

 

صدای زنگ تلفن بلند شد.شاهرخ گوشی را برداشت.الهام پشت خط بود و از اینكه صدای شاهرخ را در پای تلفن می 

 ا چیكار میكنی؟!!!شنید متعجب گشته و بعد از سالم واحوالپرسی گفت:شاهرخ تو اونج

 

 شاهرخ خندید و گفت:باید حتما به تو توضیح بدهم؟

 

الهام بالفاصله در جواب گفت:خوب معلومه...نكنه دیشب دلت رو اونجا جا گذاشتی و حاال مجبور شدی بری پس 

 بگیریش؟
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نجا نیومدم...گرچه كه شاهرخ پاسخ داد:اون رو كه خیلی وقته جا گذاشتم...ولی مطمئن باش برای پس گرفتنش ای

 اوضاع هم زیاد بر وفق مراد نیست...

 

توقع چنین جواب صریحی از شاهرخ نداشت با كمی مكث و در حالیكه صدایش جدی و آرام شده بود  "الهام كه اصال

 و دیگر لحن شوخی در آن مشهود نبود گفت:شاهرخ...آنیتا كجاس كه تو داری به این راحتی حرف میزنی؟!!!!

 

 داره حاضر میشه منم منتظرم برسونمش خونه ی ارش. .

 

الهام در پاسخ گفت:شاهرخ درب حیاط رو باز كن...من و امیر االن پشت درب هستیم...اودم ببینم حال انیتا 

 چطوره...از دیشب كه رفتیم تا االن همه اش نگرانشم...

 

 فت:جدی؟...پشت درب حیاطین؟شاهرخ در حالیكه به سمت اف.اف می رفت تا درب را باز كند گ

 

 . آره...باز كن.

 

الهام رو كرد به امیر كه متعجب به او ومكالمه اش خیره نگاهش میكرد؛گفت:شاهرخ اینجاس...میگفت اوضاع خوب 

 نیست...یعنی بحثشون شده؟!!!!

 

 شدند....امیر در كمی به فكر فرو رفت و بعد از باز شدن درب حیاط به همراه الهام وارد حیاط 
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 امیر و الهام وقتی پشت درب منزل آناهیتا رسیدند قبل از اینكه زنگ درب را بزنند شاهرخ درب راباز كرد.

 

 الهام بعد از سالم و احوالپرسی به اتاق خواب آناهیتا رفت و امیر و شاهرخ را در هال تنها گذاشت.

 

 ده؟...گفتی اوضاع زیاد بر وفق مراد نیست!امیر به شاهرخ نگاهی كرد و گفت:چه خبر ش

 

 شاهرخ لحظاتی سكوت كرد و سپس گفت:كوروش احمق همه چیز رو به آنیتا گفته...

 

 امیر نیشخندی زد و گفت:كوروش احمقه یا تو؟

 

 شاهرخ نگاه عصبی به امیر كرد و حرفی نزد و روی راحتی نشست.

 

نخوره شاهرخ...ولی همون موقع كه فهمیدم نظرت نسبت به آنیتا چیه چی بهت امیر با صدایی آرام ادامه داد:بهت بر

گفتم؟...یادته گفتم روزی كه بفهمه توی كله ات چی میگذره اون روز بدترین روز زندگیت خواهد بود...گفتم یا 

 نگفتم؟
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ا اینكه كوروش شاهرخ یك دستش را پشت گردنش برد و كمی گردنش را مالید سپس گفت:خیلی هم بد نشد...ب

حماقت كرد و خیلی زودتر از اونچه كه من میخواستم موضوع رو به آنیتا گفته...اما فكر میكنم اینطوری خیلی راحتتر 

 شدم.

 

امیر روی راحتی مقابل شاهرخ نشست و گفت:جناب عقل كل میشه بپرسم واكنش آناهیتا چی بود؟...مطمئنم حسابی 

 اونچه رو كه نباید بارت كرده...

 

 شاهرخ لبخندی زد و شروع كرد به تعریف اونچه كه اتفاق افتاده بود.

 

............................ 

 

............................ 

 

الهام وقتی وارد اتاق خواب شد در كمال تعجب مشاهده كرد كه آناهیتا در حالیكه مانتوی خود را به روی پایش 

 به نقطه ایی خیره است! گذاشته روی تخت نشسته و

 

آناهیتا با صدایی خسته تر از همیشه پاسخ سالم الهام را داد و سپس از جایش بلند شدو به سمت كیفش كه روی میز 

 آرایش بود رفت و پاكت سیگارش را از آن بیرون آورد و بی معطلی یك سیگار را آتش زد.

 

 نگاه كرد و گفت:پات چی شده؟!!! الهام كمی به پای آناهیتا كه باند پیچی شده بود

 

 آناهیتا روی تخت نشست و گفت:رفتم روی تیكه شكسته های ظرفام...

 

الهام با تعجب گفت:رفتی روی تیكه ظرفهای شكسته ات؟!!!...باز رگ دیوونه بازیت گل كرده بوده؟!!!...چه مرگت 

 میكنه؟!!!...نكنه با شاهرخ دعوا كردی؟!!!...شده بوده كه زدی ظرف و ظروف شكوندی؟!!!...شاهرخ اینجا چیكار 

 

آناهیتا دود حاصل از سیگارش را به سمت مخالف الهام فرستاد و گفت:وقتی ظرفها رو میشكستم اینجا نبود...ای 

 كاش بود و همه رو توی سرش خورد میكردم...

 

 . توی سر شاهرخ؟!!!...واسه چی؟!!!

 

 حرف خواستگاری از من رو پیش كشیده...آشغال.... احمق برداشته پیش آرش و كوروش 

 

 . آنیتا...

 

 . فكر كرده یه مدت با من این طرف و اون طرف اومده یا چند بار من رو برده خونه رسونده دیگه خیلی...

 

 . آنیتا...
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 نمی فهمم چطوری این اجازه رو به خودش داده...". اصال

 

 . آنیتا...

 

 ا...هی میگه آنیتا آنیتا.... ای مرض و آنیت

 

. بدت نیاد ولی احمق تویی كه فكر میكنی بعد از فوت بهنام یه زن بیوه شدی با چند تا بچه ی قد و نیم قد كه تا اخر 

 عمر باید بشینی و فكر ازدواج رو از سرت خارج كنی و كسی هم حق نداره از تو خواستگاری كنه.

 

 . خفه شو الهام...

 

ك بارم شده تو خفه بشو...چرا فكر میكنی شاهرخ یه آشغال و احمقه؟...مگه چه كار زشتی ازش سر زده؟...با . نه...ی

خلوص نیت و یك عشق پاك و به دور از هر زد و خورد و فحش و بدبیراهیی داره عشقش رو نشونت میده...تو بعد 

كه شاهرخ نثار تو كرده هر آدم ساده لوح از فوت بهنام یا كور شدی یا خودت رو به خریت زدی...اینهمه محبت 

دیگه ایی هم جای تو بود می فهمید كه شاهرخ با تمام وجودش عاشقه ولی تو انگار از وقتی بهنام مرد شعورت رو از 

دست دادی...كدوم دفعه شاهرخ بهت بدی كرده؟توهین كرده؟...كدوم دفعه پاش رو از گلیمش بیشتر دراز 

نگ زدی و جوابت رو نداد؟...بعد از بهنام هر وقت مشكلی داشتی اولین كسی كه به كرده؟...كدوم دفعه بهش ز

سرعت برق خودش رو به تو رسونده همین شاهرخ بوده...هر وقت مریض شدی شاهرخ بوده...هر وقت غش كردی 

و چرا از غصه شاهرخ پیشت بوده...آره...همین شاهرخی كه جنابعالی بهش داری میگی احمق و آشغال...دختر ت

چشمات رو روی اینهمه عشق و محبتی كه نشونت داده بستی؟...نكنه تو روانی هستی؟...اون از بهنام خدابیامرز كه با 

تمام عشقی كه به قول خودت بهش داشتی اونجوری روی اعصاب همدیگه می رفتین و عشق و نفرت رو حسابی قاطی 

ی نه اون خدابیامرز بیچاره...اینم از شاهرخ كه اینجوری كرده بودی و آخرشم هیچ لذتی نه خودت از اون عشق برد

اینهمه وقته داره خودش رو به آب و آتیش میزنه بلكه تو رو سر عقل بیاره اما دریغ از یك ذره شعور كه تو داشته 

 باشی...

 

ی انفجار تمام مدتی كه الهام صحبت میكرد آناهیتا از شدت تعجب و ناباوری احساس میكرد هر لحظه به نقطه 

نزدیك تر میشود تا اینكه طاقتش تمام شدو سیگارش را با عصبانیت در زیرسیگاری خاموش كرد و گفت:الهام...پس 

تو هم میدونستی كه شاهرخ به من عالقه داره؟!...تو هم میدونستی كه شاهرخ با چه نیتی اینهمه خودش رو به من 

 پیش كوروش و آرش خواستگاری كرده...آره؟!!! نزدیك كرده...آره؟!!!...تو میدونستی شاهرخ از من

 

الهام ار جایش بلند شد و درب اتاق خواب را كه كمی باز مانده بود بسته و به طرف آناهیتا برگشت و گفت:ببین 

آنی...عشقی كه شاهرخ نسبت به تو از خودش نشون میداد چیزی نبود كه كسی نفهمه...تنها كسی كه نفهیمده بود یا 

 نخواسته بود بفهمه خود تو بودی... بهتر بگم
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آناهیتا با كالفگی دستش را در ال به الی موهای بلند و صاف خود كرد و سپس با حرص و عصبنیت گفت:یعنی تو 

 میدونستی شاهرخ عاشق من شده و قصد خواستگاری داره؟!!!

 

گشت...او توقع نداشت در جایی كه الهام از  الهام پرده از حقیقتی برداشته بود كه هضم آن برای اناهیتا بیشتر مشكل

 صمیمی ترین دوستانش همیشه محسوب میشده او را از این حقیقت آگاه نكرده باشد.

 

ماه از فوت بهنام 9الهام به طرف آناهیتا رفت و كنار او روی تخت نشست و با عصبانیت گفت:ببین آنی...نزدیك به

كه از تو خواستگاری كرده...دو تا دیگه از بچه های دانشكده هم حرف میگذره...توی این مدت فقط شاهرخ نبوده 

خواستگاری از تو رو میخواستن پیش بكشن كه بدبختها جرات نكرده بودن به خودت بگن و به من و رزیتا گفته 

و بودن...اما تو اونقدر خودت رو غرق سوگ و عزا كردی كه حتی من و رزیتا هم جرات گفتن این حرفها رو به ت

ماه از فوت بهنام میگذره ولی تو حتی لباس مشكیتم در نیاوردی...كه چی؟...چی رو میخوای ثابت 9نداشتیم!...

كنی؟...عشقت؟...وفاداریت؟...چی رو؟...تو فكر میكنی بهنام نیازی به پوشیدن لباس مشكی تو داره؟...اینهمه كش 

 ت دیوونه میشی...دادن عزا چه فایده ایی داره؟...غیر از اینه كه اخرش خود

 

آناهیتا اشكهایش سرازیر شد.از اینكه اینقدر دیگران به احساس او توهین میكردند از درون خورد شدن خود را با 

تمام وجود درك میكرد...كم كم تحمل شنیدن حرفهای الهام را به طور كامل از دست داد و از روی تخت بلند شد و 

الهام...خفه شو...باشه شاهرخ از من خواستگاری كرده دیگه  در حالیكه گریه میكرد گفت:بسه دیگه

 درسته؟...باشه...با اینكه جوابش رو همین دو ساعت پیش دادم اما مثل اینكه باید رك تر حرف آخرم رو بزنم...

 

 بعد به سمت درب اتاق رفت.

 

 ؟الهام سریع از جایش بلند شد و جلوی او ایستاد و گفت:میخوای چه غلطی بكنی
 

. از جلوی درب برو كنار...به تو مربوط نیست...اون از من خواستگاری كرده خوب جوابشم خودم باید 

بدهم...نمیدونستم خیلی ها آرزوی مرگ بهنام رو داشتن كه حتی سالش نشده به خودشون اجازه ی عاشق شدن و 

 خواستگاری دادن...برو كنار...

 

 احمقانه ای هست كه داری...خل شدی دوباره؟. این چه حرفیه؟...این چه طرز فكر 

 

آناهیتا با دست الهام را كنار زد و درب اتاق را باز كرده و خارج شد.وقتی وارد هال میشد حرفهای شاهرخ و امیر هم 

لنگ لنگان وارد هال شده بود از  "به پایان رسیده بود.امیر و شاهرخ با دیدن چهره ی گریان آناهیتا كه تقریبا

ان برخاستند...الهام نیز پشت سر آناهیتا از اتاق خارج شد و با چهره ایی مضطرب و نگران به آناهیتا نگاه جایش

 میكرد.

 

شاهرخ در همان لحظات متوجه ی وضع خراب روحی آناهیتا شد و كامال توانست تشخیص بدهد كه او به قصد گفتن 

 ایی آهسته به آناهیتا گفت:میدونم چی میخوای بگی...چه حرفهایی اینگونه وارد هال شده است بنابراین با صد
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آناهیتا كه سعی داشت اشكهای پشت سر هم خود را از گونه هایش پاك كند ابتدا رو كرد به امیر و گفت:تو هم 

 موضوع رو میدونستی مگه نه؟

 

كشید با سر حرف آناهیتا را  امیر نگاه غمگین و نگران خود را به اناهیتا دوخت و در حالیكه نفس عمیق و صداداری

 درتایید پاسخ مثبت به او تكان داد و سپس دستهایش را در جیب شلوارش كرد و به دیوار تكیه داد.

 

آناهیتا روی خود را به سمت شاهرخ برگرداند و گفت:تو خواستگاری كردی خیلی خوب...منم همین االن جواب اول 

خوام ریخت هیچكدومتون رو ببینم...امیر و تو دوستای صمیمی بهنام و اخرم رو بهت میدهم...نه...دیگه هم نمی

بودین...ولی مثل اینكه وقتی بهنام مرد دوستیتون رو از یاد بردین...امیر تو میدونستی و هیچی به شاهرخ نگفتی كه 

از امیرم بیشتر با هیچ به خود منم حرفی نزدی تا من احمق الاقل موقعیت خودم رو متوجه بشم...و اما تو شاهرخ...تو 

 بهنام صمیمی بودی...ولی فكرشم نمیكردم مرگ بهنام برای تو فرصتی باشه برای عاشق شدن...

 

 الهام با عصبانیت گفت:آنی باز كه رگ دیوونه بازیت گل كرده...این چرندیات چیه میگی؟

 

 بیرون...بیرون...آناهیتا با فریاد رو به شاهرخ و امیر گفت:هر دوتای شما از خونه ام برین 

 

 امیر گفت:آنیتا تو االن عصبی هستی...یه ذره بشین بگذار آروم بشی بعد با هم صحبت میكنیم.

 

آناهیتا با عصبانیتی شدیدتر گفت:صحبت میكنیم؟...چه صحبتی امیر؟...چقدر توی خلوت با الهام به من و احساس من 

 تا با تئاتری كه شاهرخ راه انداخته باالخره خر میشه؟خندیدین؟...بس نبوده؟...چقدر نشستین  گفتین آنی

 

بعد رو كرد به شاهرخ و گفت:شاهرخ تو فكر كردی با بچه طرفی مگه نه؟...اما من بیشعور تمام رفتار تو رو 

میگذاشتم به پای صداقت و دوستی كه بین تو و بهنام بوده...میگذاشتم به پای حرفی كه خودت بهم گفته 

 ر به من گفتی میخوای مثل یه دوست كنارم باشی؟...چندبار؟بودی...چندبا

 

شاهرخ به سمت آناهیتا رفت و گفت:من نه تئاتری برای تو بازی كردم نه بهت دروغی گفتم...مگه غیر از دوستی 

م با حركت دیگه ایی هم از من دیدی؟...چرا داری بیخود مسائل رو با هم قاطی میكنی؟...من اگه برای بهنام و دوستی

اون و تو احترامی قائل نبودم خیلی وقت پیش  از تو خواستگاری میكردم و الزم نبود امروز كسی مثل كوروش 

 موضوع رو به تو بگه...ولی من برای همه چی احترام قائل شدم...به همه چیز اهمیت دادم...غیر از خودم و احساسم...

 

 آناهیتا فریاد زد:حرف نزن...

 

 كرد و بعد گفت:نه آنیتا...باید حرف بزنم...باید حرف بزنم و تو هم گوش كنی به حرفام...شاهرخ كمی مكث 

 

 امیر رو به الهام كرده و گفت:من میرم پایین توی ماشین منتظر میشم تا بیای...

 

 و سپس بدون معطلی از خانه خارج شد.
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نی؟...كسی نخواسته به تو و احساس تو توهین كرده الهام رو كرد به آناهیتا و گفت:آنی چرا نمیخوای درست فكر ك

باشه...هیچكس...تو فقط از روی عصبانیت داری چرت و پرت میگی...چرا نمیخوای یه ذره درست به قضیه نگاه 

كنی؟..تو اگه خیلی احساست برات مهمه و فكر میكنی همه باید به طرز فكر تو احترام بگذارن خوب كسی هم غیر از 

 ه...فقط یه ذره مثل آدم فكر كن...فكر كن تو اگه جای شاهرخ بودی چیكار میكردی؟این عمل نكرد

 

 آناهیتا در حالیكه به هق هق بدی دچار شده بود گفت:خفه شو الهام...بروگمشو...نمیخوام ریختت رو ببینم...

 

 الهام عصبی شد و دیگر معطل نكرده و از خانه خارج گشت.

 

تحمل دیدن گریه های دردناك و آكنده از غصه ی اناهیتا را نداشت باز هم به او نزدیكتر  شاهرخ كه به هیچ عنوان

شد و درست مقابل او در فاصله ی كمی ایستاد و گفت:واقعا آنیتا...اگر جای من بودی چیكار میكردی؟...غیر از این 

میكردی تا غم طرف مقابلت بود كه با تمام عشقی كه وجودت رو به اتیش كشیده بود سكوت میكردی؟...سكوت 

كمی سبك بشه بعد بهش موضوع رو بگی؟...یا اگه خیلی سنتی بخوایم فكر كنیم صبر میكردی تا سالگرد دوستت 

تموم بشه بعد موضوع رو میگفتی؟...غیر از این بود؟...خوب منم همین كار رو میخواستم بكنم...آره من به آرش و 

تم  و میخوام خواستگاریت كنم...اما نمیخواستم فعال بفهمی...حداقل حاال كوروش و حتی امیر گفته بودم كه عاشق

نمیخواستم چیزی بدونی تا وقتی زمان مناسبش فرا برسه...آنیتا من هیچ وقت مرگ بهترین دوستم رو موقعیتی برای 

وای نكن...ولی عاشق شدن خودم نسبت به دختر مورد عالقه اش ندونستم...به خداوندی خدا...میخوای باور كن میخ

این رو بدون كه بهنام برای من فقط یه دوست نبود...ما مثل دو تا داداش برای هم بودیم...كدوم برادری هست كه از 

مرگ برادرش بخواد سواستفاده ی عاطفی بكنه كه من كرده باشم؟...آنیتا ای كاش یك كم...فقط یك كم غیر از 

 انم اهمیت میدادی...خودت و احساس خودت به حقایق اطرافت و دیگر

 

سپس شاهرخ در حالیكه با تمام وجودش میخواست باز هم مانند دفعات گذشته در لحظات بحرانی در كنار آناهیتا 

 می ماند اما ترجیح داد خانه را فعال ترك نمیاد و او را تنها بگذارد.

 

ر به ضجه هایی دردناك بی شباهت نبود وقتی شاهرخ از خانه بیرون رفت و درب را بست آناهیتا با صدایی كه دیگ

 شروع به گریه كرد...

 

 شاهرخ پشت درب ایستاد و از شنیدن صدای گریه ی دردناك اناهیتا با تمام وجودش غصه را احساس میكرد.

 

 الهام كه در میانه ی پله ها هنوز ایستاده بود به شاهرخ نگاه كرد و گفت:میخوای اینجا بمونی؟

 

كت سر پاسخ مثبت داد و گفت:میترسم حالش بد بشه یا یه كاری دست خودش بده...تو برو...امیر توی شاهرخ با حر

 ماشین منتظرته...

 

 الهام روی یكی از پله ها نشست و گفت:اشكالی نداره...نمیتونم آنی رو با این حالی كه االن داره ولش كنم...
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28 

 

 یكه صدای گریه های آناهیتا از پشت درب در راهرو می پیچید به انتظار ایستاد.شاهرخ به دیوار تكیه داد و در حال

 

امیر كه در ماشین كالفه شده بود بار دیگر به داخل ساختمان برگشت و وقتی الهام را نشسته روی پله ها و شاهرخ را 

ن رو كردین حاال نشتین با آن وضع دید نگاهی از روی سرزنش به هر دوی آنها انداخته و سپس گفت:كارخودتو

 اینجا كه چی بشه؟...گفته بودم آنیتا وقتی بفهمه داغون میشه و...

 

الهام با بی حوصلگی گفت:آره صد بار هم بیشتر گفته بودی...حاال توی چی میگی؟میگی با این حالی كه االن داره 

 ل ما اینجا بمونی...ولش كنیم بریم؟...خوب تو اگه خیلی دوست داری بری؛برو...مجبور نیستی مث

 

امیر با عصبانیت نگاهی به الهام كرد و گفت:چرند نگو...منظورم اینه كه چرا توی راهرو موندین و اون رو توی خونه 

 گذاشتین؟

 

 شاهرخ هیچ حرفی نمیزد و فقط به نقطه ایی خیره بود.

 

رب رو باز نمیكنه...منتظریم ساكت بشه بعد الهام گفت:میگی چیكار كنیم؟...درب بسته اس...اونم كه االن بكشیش د

 در بزنیم شاید باز كنه...

 

 امیر از پله ها باال آمد و پشت درب رفته و زنگ را به صدا درآورد...اما آناهیتا درب را باز نكرد.

 

 امیر بار دیگر دستش را روی زنگ گذاشت و چند ضربه ی محكم هم به درب زد.

 

 یگر به گوش نرسید!صدای گریه ی آناهیتا د

 

 شاهرخ از دیوار فاصله گرفت و الهام نیز از روی پله بلند شد و ایستاد.

 

 امیر بار دیگر چند ضربه به درب زد اما هیچ پاسخی از داخل به گوش نمیرسید!

 

 شاهرخ كمی نگران شده بود و رو كرد به امیر و گفت:چرا هیچ صدایی دیگه نمیاد؟!!!

 

درب آمد و چند ضربه به درب زد و با صدای بلند گفت:آنیتا خودت رو لوس نكن...درب رو باز كن  الهام به سمت

 ببینم...

 

در همین لحظه درب هال به آهستگی باز شد و آناهیتا در حالیكه مانتو پوشیده و روسری سرش كرده بود با چشمانی 

 قرمز و اشك آلود از منزل خارج شد و درب را بست.
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و امیر از جلوی درب كنار رفتند و آناهیتا با صدایی آرام در ضمنی كه هنگام راه رفتن كمی لنگ هم میزد به الهام 

 طرف پله ها رفت و گفت:تلفن زدم آژانس بیاد...همین االن میرسه...میخوام برم خونه ی آرش.

 

و گفت:خاك برسرت...چرا به آژانس  الهام كه پشت سر آناهیتا در حالیكه مراقب او نیز بود از پله ها پایین رفت

 زنگ زدی؟...خوب ما میرسوندیمت دیگه...چرا مثل بچه كوچولوها رفتار میكنی؟

 

 . الزم نكرده...شما ها بهتره برید و به نقشه هاتون فكر كنید و به من واحساس منم بخندین...

 

 كه خری... ". خفه شو دختره ی دیوونه...واقعا

 

 سخی نداد و به آرامی از پله ها پایین رفت و وارد حیاط شد...الهام نیز پشت سر او حركت میكرد.آناهیتا دیگر پا

 

امیر رو كرد به شاهرخ و گفت:میدونستم اینطوری میشه...البته بدتر از اینها رو پیش بینی میكردم...ولی شاهرخ االن 

 اگه عقب بشینی و كوتاه بیای خیلی خری...كه توی ماشین نشسته بودم واقعا به این نتیجه رسیدم كه دیگه 

 

شاهرخ لبخندی به روی لبش نقش بست و گفت:عقب بشینم؟!!...كوتاه بیام؟!!...آنیتا همه ی زندگی من شده...امكان 

از این وضع  "نداره ولش كنم...فقط كاری كه كوروش كرده ممكنه یه ذره اوضاع به هم ریخته بشه...اما از طرفی قلبا

یه جورهایی خیلی هم خوشحالم...خسته شده بودم از پنهان كاری...دیوونه شده "و ناراضی هم نیستم...اتفاقاناراحت 

 بودم از اینكه عاشقشم و خودش بیخبره...حاال خیلی بهتر شد.

 

 امیر شاهرخ از پله ها پایین رفتند و جلوی درب حیاط كه رسیدند همان موقع ماشین آژانس هم از راه رسید.

 

 شاهرخ بی معطلی به سمت ماشین رفته و كرایع را پرداخت و ماشین را خالی برگرداند.

 

 آناهیتا با عصبانیت به او نگاه میكرد.

 

 شاهرخ برگشت و با امیر و الهام خداحافظی كرد و گفت:شما ها برید...خودم انیتا رو میبرم خونه ی آرش.

 

 ه آرامی سوی ماشینش ببرد.و بعد بازوی آناهیتا را گرفت تا او را ب

 

آناهیتا می خواست از كار او ممانعت كند كه الهام گفت:آنیتا تو رو ارواح خاك بهنام دست ازمسخره بازی 

بردار...زشته به خدا...االن دو سه تا از همسایه های آپارتمانت پشت پنجره ایستادن دارن ما چهارتا رو نگاه 

ب...این كه دیگه دیوونه بازی نداره...مثل بچه ها رفتار نكن...برو شاهرخ میكنن...تو جواب رد دادی خیلی خو

میرسوندت خونه ی آرش..اگه جواب رد بهش دادی به جهنم ولی شاهرخ دوست بهنام بوده مگه نه؟حاال هم فكر 

 كن فقط داری سوار ماشین دوست بهنام میشی...همین...یه ذره آدم باش...

 

وجه نشود به الهام اشاره كرد كه سكوت كند و بعد رو كرد به آناهیتا و گفت:آنیتا خواهش شاهرخ طوریكه آناهیتا مت

 میكنم...فقط بریم برسونمت خونه ی آرش...فقط همین.
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و دیگر معطل نكرد و او را به سمت ماشین برد و درب ماشین را باز كرده و آناهیتا را به داخل ماشین فرستاد و بعد 

 سش با امیر و الهام خداحافظی كرده و سوار ماشین شد و حركت كرد.برگشت و با حركت د

 

................................ 

 

................................ 

 

الهام و امیر وقتی سوار ماشین شدند برای دقایقی هر دو ساكت نشستند و بعد امیر ماشین را روشن كرده و به راه 

 افتادو

 

 اخودآگاه بغض فروخورده ی خود را كه تا آن ساعت در گلو خفه كرده بود شكست و به گریه افتاد.الهام ن

 

 امیر نگاهی به او كرد و گفت:تو دیگه چرا داری گریه میكنی؟!!!

 

از نظر احساسی ". دلم برای آنیتا میسوزه...امیر باید قبول كنیم كه آنیتا خیلی توی فشار هستش...طفلكی واقعا

 هاس...هیچكس هم سعی نمیكنه دركش كنه...تن

 

امیر سعی كرد در ابتدا حرفی نزند اما نتوانست و با عصبانیت گفت:الهام چرند نگو...درك كردن احساس واقعی آنیتا 

كار هركسی نیست ولی مسئله اینه كه اون زیادی مغروره...رفتارش با بهنام رو یادته؟...بیشتر بحثها و دعواها و حتی 

كاریهاشون از سر غرور این دختر بود...البته من نمیخوام رفتار بهنام خدابیامرز رو تایید كنم ولی باید قبول  كتك

كنیم كه آناهیتا به خاطر زیباییهای خدا دادیش و همین طور آآزادیهایی كه بنا به دالیلی توی زندگیش بهش دادن یه 

ا هم هیچ وقت نمیخواست قبول كنه كه در بیشتر مواقع مقصر ذره زیادی مغرور و خودخواه بار اومده...اون موقعه

بچه ی خوبیه و خیلی هم به اعصابش "هست و همین باعث عصبانیت بیش از حد بهنام میشد...حاال این شاهرخ كال

مسلطه اما مطمئنم اگه هر كسی دیگه جای شاهرخ بود زیاد نمی تونست با اینهمه غرور و یكدندگی این دختر كنار 

 د...بیا

 

الهام كه در عمق حرفهای امیر حقیقت را حس میكرد دیگر حرف را ادامه نداد اما نتوانست دقایقی از ادامه ی گریه 

 اش خودداری كند.

 

................................ 

 

................................ 

 

ت چرا به این راحتی حرف شاهرخ را گوش كرده اما آناهیتا وقتی در ماشین شاهرخ نشست برای لحظاتی نمی دانس

 مطمئن بود كه همچنان از خشم و غم لبریز است.

 

 شاهرخ سكوت كرده بود و فقط سعی داشت توجه اش را به مسر پیش رو سوق دهد.
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 آناهیتا با صدایی غمگین و عصبی گفت:شاهرخ؟

 

 . جانم؟

 

 ر داد و بعد گفت:به من نگو جانم...من جتن تو نیستم...آناهیتا با حرص دندانهایش را روی هم فشا

 

شاهرخ حرفی نزد و فقط لبخند غمگین و كمرنگی به لبانش نقش بست.دلش میخواست در آن دقایق ماشین را در 

گوشه ایی پارك كرده و آناهیتا را با تمام وجود در آغوش بگیرد و بگوید كه او نه تنها جان اوست كه همه ی هستی 

 ...عشق او و زندگی او را در خود خالصه كرده است.او

 

آناهیتا ادامه داد:ببین شاهرخ...نه من و نه تو هیچكدوم بچه نیستیم...تو رو قرآن این موضوع رو تمومش كن...به خدا 

من اعصاب ندارم...تو كه میدونی من چقدر بهنام رو دوست دارم...تو كه میدونی من هنوزم دیوونه ی عشق 

 مم...پس تو رو قرآن با این حرفها اعصاب من رو به هم نریز...تمومش كن...وگرنه...بهنا

 

. وگرمه چی؟...تمومش نكنم چیكار میكنی؟...ببین آنیتا...من میدونم تو چقدر هنوز بهنام رو دوست داری...میدونم 

یا از تو خواستگاری كردم  هنوزم عاشقشی و حتی شبها با فكر كردن به اون به خواب میری...منم اگه عاشقتم

نخواستم كه همین االن تمام وكمال مال من بشی...هم من دختر اطرافم كم نیست هم تو خاطرخواه كم نداری این رو 

هم هردوی ما میدونیم...ولی مسئله اینه كه من اگر میگم دوستت دارم یا عاشقتم یا اینكه شنیدی خواستگاری كردم 

دلیلش اینه كه تو با همه ی دخترها برای من فرق داری...تو خودت متوجه نیستی ولی ازت پیش داداشات فقط و فقط 

من در وجود تو چیزی رو حس كردم كه هیچ دختری این حس رو به من نتونسته القا كنه...درست مثل همون حسی 

حس رو دارم و  كه خودت به بهنام داری...همون حسی كه فكر میكنی هیچكس مثل بهنام برای تو نمیشه منم همین

مطمئنم هیچكسی برام مثل تو نمیشه...فقط چیزی كه هست تو خیلی زود موضوع رو فهمیدی زودتر از اون چیزی كه 

من میخواستم...به جون خودت كه برام از همه چیز عزیزتره من نه قصد فریبت رو در این مدت داشتم نه خواستم به 

یك كم آروم بشی بعد خودم موضوع رو بهت میگفتم ولی  احساست توهین كنم فقط چیزی كه هست میخواستم

 حاال...

 

 . شاهرخ؟

 

 . جانم؟

 

 آناهیتا با عصبانیت به او نگاه كرد و با صدای بلندتری گفت:باز میگه جانم...باز میگه جانم...

 

 شاهرخ به میان حرف آناهیتا آمده و گفت:خوب حاال بگو چی میخواستی بگی؟

 

ی لحظاتی سكوت كرد و بعد نفس عمیقی كشید كه شنیدن آن صدا قلب عاشق شاهرخ را به لرزش می آناهیتا برا

 انداخت و گفت:دیگه نمیخوام ببینمت...این رو جدی میگم...اینجوری نه تو اذیت میشی نه اعصاب من خورد میشه...
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 . من اذیت میشم؟!!!...كی گفته؟!!!...ببین آنیتا...

 

مگه نمیگی به قول خودت من رو دوست داری یا عاشقمی؟...خوب پس هر چی من دوست دارم تو هم . نه تو ببین...

 باید دوست داشته باشی...درسته؟

 

. نه كی گفته؟...من عاشقتم ولی این دلیل نمیشه اونچه رو كه تو دوست داری منم دوست داشته باشم...شاید تو 

آزار بدهی یا اعصاب خودت رو روز به روز خرابتر كنی...این دلیل دوست داشته باشی خودت رو بكشی یا خودت رو 

 نمیشه من چون عاشقتم سكوت كنم و بگم چون تو دوست داری پس منم باید دوست داشته باشم...

 

. خوب پس حداقل دوست نداری اعصابم خراب بشه این كه دیگه درسته؟...خوب دیدن تو دیگه اعصابم رو به هم 

با تو از امروز به بعد اصال مثل روزهای گذشته نیست برام...این رو كه متوجه میشی؛نمیشی؟...من میریزه...بودن 

دیگه االن توی شرایطی هستم كه دیدن تو اعصابم رو خورد میكنه؛كالفه میشم...خوب اگه به قول خودت عاشقی پس 

 كه...نگذار اعصابم خورد بشه...نیا كه ببینمت...نخواه كه تحملت كنم...نخواه 

 

. باشه...باشه...دیگه بس كن...منظورت اینه كه حاال چون عاشقتم خودم رو اینجوری فدا كنم برای اینكه اعصاب تو 

 خورد نشه؛درسته؟...یعنی فقط خواسته ی تو مهم باشه دیگه..آره؟

 

ن باید برای تو كه ادعای آناهیتا با عصبانیت و صدایی كه بی شباهت به فریاد نبود گفت:آره...آره فقط خواسته ی م

عاشقی داری مهم باشه...اعصابم رو خورد نكن...دیگه نمیخوام ببینمت...آره...اگه تو به این میگی فدا كردن آره 

 خودت رو فدا كن...مگه نمیگی عاشقی؟...خوب عاشقی یعنی همین دیگه...

 

و هیچ حرفی میان آن دو رد و بدل شاهرخ دیگر بحث را ادامه نداد و تا جلوی درب منزل آرش سكوت كرده 

 نگشت.

 

جلوی منزل وقتی ماشین را متوقف كرد و آناهیتا از ماشین پیاده شد او نیز از ماشین پیاده گشت و به سمت اناهیتا 

رفت و بازوی آناهیتا را كه بی توجه و بدون خداحافظی از او قصد رفتن به سمت درب حیاط را داشت گرفت و او را 

سوی خودش برگرداند و گفت:آنیتا..تو كه مكتب عشقت این درس رو داره میده و از نظر تو عشق و به آرامی 

عاشقی اینجوریه فقط دلم میخواد یه چیزی رو بهت بگم...چطور این درس عاشقی رو به من دیكته میكنی در حالیكه 

دی...تو عاشق بهنام بودی اما هیچ خودت وقتی مدعی عاشقی نسبت به بهنام هستی اصال این قانون رو رعایت نمیكر

كارهایی میكردی كه همیشه عصبی "وقت سعی نكردی اعصابش رو خورد نكنی...یادته؟...به قول خودت دقیقا

بشه...یادته؟...خودت همیشه توی گریه هات وقتی سرت رو توی سینه ام میگذاشتی بارها و بارها این موضوع رو 

ی این اوصاف...باشه...من درسی كه بهم دادی رو خوب حفظ میكنم حتی به قیمت تكرار كردی...نكردی؟...اما با همه 

 داغون شدن خودم...تا فقط این رو بهت ثابت كنم كه آره...عاشقتم؛دوستت دارم؛دویوونه اتم...حاال دیگه برو.
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و غم تمام شاهرخ وقتی اخرین جمالت را میگفت بغض مردانه ایی گلویش را گرفته بود و از شدت عصبانیت 

صورتش به كبودی می رفت و در حالیكه با ذره ذره ی وجودش عشق و تمنا را نثار اناهیتا میكرد بازوی او را رها 

 كرده و برگشت و سوار ماشینش شده و از آنجا دور شد.

 

ن شاهرخ را اناهیتا برای دقایقی مات و متحیر از انچه كه شنیده و حس كرده بود سرجایش ایستاد و  دور شدن ماشی

نظاره كرد...سپس در حالیكه حس میكرد درمانده تر از همیشه گشته و در گیجی خاصی قرار گرفته بود زنگ درب 

 منزل آرش را به صدا در آورد.

 

آن شب نیازی نبود آناهیتا از آنچه كه اتفاق افتاده بود حرفی بزند چرا كه آرش با دیدن چهره ی او و دیدن خاالت 

 ال می توانست تشخیص بدهد كه پاسخ او به شاهرخ چه بوده است!روحی اش كام

 

سه شب بعد از آن با خوردن دو قرص آرامبخش در شبها می توانست خواب را به چشمان خویش دعوت كند شب 

 سوم هنوز ساعتی از خوابش نگذشته بود كه خواب بهنام را دید!

 

كردند...درست مثل همان بحثهایی كه همیشه با هم داشتند...اما در خواب بهنام و او با هم دعوا و بحث مفصلی می

 شدت ناراحتی و گالیه های بهنام بسیار بیشتر بود...دائم از او آناهیتا گله داشت و...

 

وقتی آناهیتا از خواب بیدار شد برای دقایقی به سختی گریست و از انچه كه در خواب میان او و بهنام رخ داده بود 

از همیشه گشت و تا ساعتی پس از آن در خانه راه میرفت و نمی توانست دوباره بخوابد و دائم به جریان غمزده تر 

 خوابی كه دیده بود فكر میكرد!

 

................................ 

 

................................ 

 

هشهای قلبی كه در وجود خویش به تمنا برخاسته یك هفته ی دیگر نیز گذشت و در طول این مدا شاهرخ با تمام خوا

بود اما هیچ تماسی با آناهیتا نگرفت و حتی به دیدن او نیز نرفت...ولی حال روحی و عصبی خودش به شدت دگرگون 

شده بود.عصبی و گوشه گیر گشته و سعی میكرد تمام وقت خود را در بیمارستان سپری كند و تنها جایی كه به غیر 

ان میرفت رفتن بر سر مزار بهنام بود!...حتی در مهمانی شامی كه قرار بود همراه خانواده به منزل مهین از بیمارست

خانم بروند با تمام اصرارهایی كه مادرش كرد شركت ننمود و ترجیح داد همانطور كه آناهیتا خواسته جلوی چشم او 

 نباشد!

 

مان شب برای شام به منزل الهام و امیر رفت و این در حالی بود آناهیتا نیز به مهمانی منزل عمه مهین نرفت و در ه

 كه امیر آن شب به علت شیفتی كه داشت در بیمارستان بود و در منزل حضور نداشت.

 

 الهام از آناهیتا خواست كه همراه او و امیر برای چند روزی به ویالیشان در كالردشت برود.
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فر نداشت اما در نهایت با توضیحات و اصرارهای الهام به این نتیجه رسید به راستی آناهیتا در ابتدا تمایلی به این س

از نظر روحی نیاز دارد مدتی از تهران دور باشد و در نهایت پیشنهاد "مدت طوالنی است كه به سفر نرفته و واقعا

را در جریان سفرش قرار  الهام را پذیرفت و همان شب وقتی به منزلش برگشت تلفنی موضوع را به آرش گفت و او

 داد.

 

الهام بی نهایت خوشحال شد از اینكه توانست آناهیتا را راضی به این سفر كند و فردای آن شب وقتی موضوع را به 

 امیر گفت امیر برای لحظاتی گیج و مبهوت به الهام نگاه كرد و سپس با عصبانیت گفت:تو دیوونه ایی الهام؟!!!

 

ختن چای برای امیر بود متعجب از حالت امیر رو كرده به او و گفت:برای چی دیوونه الهام كه در حال ری

باشم؟!!!...مگه دفعه اوله كه توی مسافرت آناهیتا همراه ما هستش؟...تا قبل فوت بهنام كه همیشه من و تو یه پای 

با ما بیاد تو اینجوری شدی و سفر اون دوتا بودیم هر وقت میخواستن برن رامسر...حاال چی شده كه آنیتا میخواد 

 میگی من دیوونه ام؟!!!!

 

امیر فنجان چای را از دست الهام گرفت و گفت:خوب تو یك كلمه قبلش به من میگفتی...آخه چرا برای خودت 

 برنامه ریزی كردی؟

 

تهت رو بزنن میخوای . حاال مگه چی شده؟!!!...خوب ما دو تا تنهایی میخواستیم بریم...تو كه تا برسی اونجا سر و 

دنبال باغبون بری و بیاریش تا به درختهای مورد عالقه ات توی حیاط رسیدگی كنی...منم كه باید تك و تنها توی اون 

 "خونه بشینم...آناهیتا كه باشه الاقل دیگه تنها نیستم از همه ی اینها گذشته برای روحیه ی اونم خیلی خوبه...اصال

قها نداشتی!!!...چی شده كه نمیخوای آنیتا ایندفعه حاال كه بعد نودبوقی راضی شده بیاد ببینم تو كه از این اخال

 مسافرت اینجوری ادا درمیاری؟!!!

 

امیر كمی از چای را خورد و لحظاتی به سكوت گذشت سپس به صورت الهام كه متعجب و منتظر پاسخ او بود نگاه 

اصال نمیخواست بیاد اونقدر كنه شدم و پیله كردم به جونش تا  كرد و گفت:آخه من به شاهرخ گفتم بیاد...اونم

 باالخره راضیش كردم...حاال برم بهش چی بگم؟...بگم آنیتا داره میاد تو نیا؟

 

 الهام خنده ی شیطنت باری كرد و گفت:چه بهتر...اصال شاید این قسمت بوده كه این دوتا با هم آشتی كنن...

 

روی میز گذاشت و گفت:الهام مثل اینكه این مدت توی خونه نشستی زیادی فیلم هندی  امیر عصبی فنجان چای را

 دیدی آره؟...مسخره...میگم...

 

الهام دوباره خندید و پشت صندلی امیر ایستاد و دستش را دور گردن امیر انداخت و او را بوسید و گفت:امیر...تو رو 

یتا هست منم به آنیتا نمیگم...بگذار همدیگرو ببینن و این قهر خدا جریان رو خراب نكن...به شاهرخ نگو كه آن

 مسخره رو تمومش كنن...تو كه میدونی شاهرخ جون و عمرش انیتاس...
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امیر نفس عمیقی از روی عصبانیت كشید و گفت:الهام به جون تو مسافرت رو زهرمارمون میكنن این دو تا با 

ریم خستگی دركنیم...ببین چه بساطی داری راه میندازی...بیخیال شو تو رو هم...بعد از یكسال میخوایم یه مسافرت ب

 جون مادرت...

 

الهام اخمی كرد و گفت:خوب همون اول راه كه متوجه شدن هر كدوم نخواست نیاد...تو بگذار ما این قدم رو 

 برداریم...

 

اد...فردا كه ما حركت میكنیم شاهرخ دو روز امیر كمی فكر كرد و گفت:آخه مشكل اینه كه شاهرخ همزمان با ما نمی

دیگه گفته میاد...بدبختی این میشه كه این دو تا اونجا همدیگرو می بینن...الهام به خدا من حوصله ی جنگ و دعوا 

 ندارم...تو كه آنیتا رو بهتر از من میشناسی...به جون خودم شاهرخ برسه اونجا دختره مسافرت رو كوفتمون میكنه...

 

 امیر تو رو خدا... .

 

امیر از روی صندلی بلند شد و ایستاد و كمی به چهره ی ملتمسانه ی الهام نگاه كرد سپس خنده اش گرفت و در 

حالیكه او را در آغوش میگرفت گفت:خیلی خوب...باشه...ولی به جون الهام اگه اونجا مثل سگ و گربه به همدیگه 

 بپرن من پوست تو رو میكنم...قبوله؟

 

الهام خندید و گفت:باشه...تو فقط چیزی رو خراب نكن بگذار این دو تا همدیگرو ببینن...اگه دوباره دعواشون شد 

 هر بالیی خواستی سر من بیار...

 

.................................. 

 

.................................. 

 

آناهیتا خواست كه دیگر ماشین نیاورد و همراه آنها با یك ماشین  روزی كه به سمت كالردشت حركت كردند امیر از

 به آنجا بروند.

 

آناهیتا نیز كه واقعا احساس میكرد نیاز به یك استراحت واقعی دارد و سختی رانندگی مسیر را هم نمیخواست تحمل 

 به سمت كالردشت حركت كردند.كند با كمال میل از پیشنهاد امیر استقبال كرد و هر سه سوار ماشین امیر شده و 

 

در طول مسیر هر بار كه امیر در مكانی و یا كنار جاده برای دقایقی توقف میكرد آناهیتا ناخودآگاه با یادآوری 

خاطراتش غمی جانگداز بر جانش ریشه میدواند اما هر دفعه الهام با دقت و هوشیاری كامل سعی میكرد او را از عالم 

 و اجازه نمیداد در سیر خاطراتش با بهنام خویش را غرق نماید.اندوه بیرون آورده 

 

 ابری بود و دقایقی بعد باران زیبایی شروع به باریدن گرفت."ظهر وقتی رسیدند به ویال هوا كامال
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گرم  الهام در آشپزخانه مشغول بود و غذایی را كه از قبل در تهران آماده كرده وبا خود اورده بود سر گاز گذاشت تا

 شود.

 

امیر هم كه همیشه بعد از رانندگی مسافتهای طوالنی احساس خستگی میكرد به اتاق خواب رفت و روی تخت دراز 

 كشید و خوابید.

 

آناهیتا هم در اتاقی دیگر مشغول خالی كردن چمدان لباسش بود و آنهایی كه الزم بود را در كمد آویزان و بقیه را 

 در كشو قرار میداد...

 

برای لحظاتی به یاد خوابی كه چند شب پیش دیده بود افتاد...چقدر دلتنگ بهنام بود فقط خدا میدانست...اما نكته ی 

عجیب آن خواب برایش این بود كه چرا بهنام تمام حرفهایی را كه گفته و از او گله داشت همان حرفهایی بود كه 

 خود آناهیتا در آخرین دیدار به شاهرخ گفته بود!!!

 

آناهیتا حتی در خواب نیز تعجب كرده بود كه چرا بهنام می گوید او این حرفها را به وی گفته!!!...در حالیكه تمام آن 

 حرفها و بحثها و جدلها میان آناهیتا و شاهرخ صورت گرفته بود...پس چرا بهنام؟!!!

 

ود و از بوی نم و هوای باران خورده ی محیط آناهیتا برای لحظاتی جلوی پنجره ی اتاق خواب ایستاد و پنجره را گش

لذت خاصی در وجود خویش حس نمود...با اینكه بغض گلویش را میفشرد اما سعی كرد چند نفس عمیق بكشد و آن 

هوای لطیف را به درون ریه های خویش دعوت كرد...سپس وقتی لباسهایش را مرتب كرد برای كمك به الهام راهی 

 آشپزخانه شد.

 

 ز بعد از صرف ناهار هر سه برای ساعتی خوابیدند و در بعد از ظهر برای پیاده روی به بیرون از خانه رفتند.آن رو

 

امیر از اینكه میدانست دو روز دیگر شاهرخ نیز به جمع آنها خواهد پیوست از درون احساس ناراحتی میكرد و دائم 

اهرخ و آناهیتا بحثی در گیرد و یا آناهیتا از دست او الهام در این دلشوره به سر میبرد كه مبادا بار دیگر میان ش

 دلخور گردد.

 

آن شب الهام و آناهیتا تا دیر وقت بیدار بودند و در بالكن منزل نشستند و با هم صحبت میكردند و وقتی برای 

 خواب آماده شدند ساعت نزدیك سه بامداد بود.

 

 د و برای خرید نان و خامه و كره و پنیر از منزل خارج شد.صبح روز بعد امیر زودتر از آنها بیدار ش

 

 صبح بود كه زنگ درب به صدا در آمد!9ساعت نزدیك

 

الهام با سختی و كسالت از بیخوابی شب گذشته از جایش بلند شد و با عصبانیت از اینكه امیر چرا با خود كلید نبرده 

ست بدون اینكه اف.اف را بردارد و سوال كند چه كسی پشت كه حاال هنگام بازگشت مجبور به زنگ زدن شده ا

درب حیاط است با فشار دادن دكمه درب حیاط را باز كرد.وقتی میخواست باردیگر به سمت اتاق خواب برود و 
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خواب نیمه كاره ی خود را كامل كند در كمال تعجب از شیشه ی پنجره ی مشرف به حیاط شاهرخ را دید كه وارد 

 درب بزرگ حیاط را باز میكند تا ماشینش را به داخل حیاط بیاورد!!!! حیاط شده و

 

الهام برای لحظاتی متعجب از حضور زودهنگام شاهرخ برای لحظاتی گیج و مبهوت او را نگاه كرد و سپس در حالیكه 

كرد و وقتی مطمئن  خواب ازسرش پریده بود با عجله درب اتاق خوابی كه آناهیتا در آن خوابیده بود را باز "كامال

 شد او هنوز خواب است با عجله از هال خارج شده و به حیاط رفت.

 

شاهرخ با دیدن او شروع كرد به سالم و احوالپرسی و عذرخواهی از اینكه صبح زود مزاحم شده و در همان حال با 

.گویی انتظار داشت پشت سر چشم نمای ساختمان ویال و پنجره ها و درب ورودی را هم از همان فاصله می كاوید..

 الهام امیر و شخص دیگری نیز خارج شوند.

 

 الهام با دستپاچگی گفت:امیر رفته احتماال نون و كره و پنیر بخره...االن برمیگرده...

 

 شاهرخ لبخندی زد و گفت:آنیتا چی؟...خوابه یا بیدار شده؟

 

نداشت شاهرخ از بودن آناهیتا در آنجا مطلع باشد برگشت و  توقع "الهام كه از تعجب دهانش باز مانده بود و اصال

 با تردید نگاهی سریع به ساختمان انداخت و دوباره به شاهرخ نگاه كرد و گفت:تو میدونستی اونم اینجاس؟!!!!

 

شاهرخ كه چشمانش از عشق و شوق دیدار اناهیتا بعد از چندین روز درخشش خاصی به خود گرفته بود در حالیكه 

لبخندی به چهره ی جذابش داشت پاسخ داد:آره...دیروز آرش رو توی خیابون دیدم...اون بهم گفت...برای همینم 

صبح راه افتادم...جاده یه ذره شلوغ بود 6دیگه نتونستم تا دو روز دیگه صبر كنم...مرخصیم رو جلو انداختم و ساعت

 و گرنه باید زودتر از این هم می رسیدم...

 

 دهانش را فرو برد و گفت:شاهرخ؟الهام آب 

 

شاهرخ كه به سمت ماشینش می رفت تا آنرا به داخل حیاط بیاورد برگشت و به او نگاه كرد و گفت:میدونم...میخوای 

 بگی آنیتا ممكنه شلوغ كنه...نترس...وانمود میكنم بی اطالع از بودن اون در اینجا بودم و سرزده اومدم...

 

 تر شد و چشمكی به الهام زد و سپس ماشین را به داخل حیاط آورد.و بعد لبخندش عمیق 

 

الهام به داخل ساختمان برگشت و با نگرانی میز صبحانه را آماده كرد...خدا خدا میكرد آناهیتا به این زودیها از 

 خواب نشود!

 

كمی متعجب گشته اما صدای  از صدای امیر كه با شاهرخ سالم و احوالپرسی میكرد فهمید او نیز از امدن شاهرخ

 صحبت و خنده ی آنها نشان میداد كه امیر در آن زمان به اندازه ی الهام نگران اوضاع نیست.
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وقتی امیر و شاهرخ به داخل خانه آمدند الهام چای را تازه دم كرده و با خریدی كه امیر كرده بود خیلی سریع میز 

دن گوجه و خیار برای صبحانه بود كه آناهیتا خواب آلود در حالیكه صبحانه ی مفصلی آماده شد.در حال خورد كر

یك تاپ مشكی و شلواركی كوتاه و تنگ تا سر زانو به تن داشت از اتاق خواب خارج شد...آنقدر خواب آلود بود كه 

متوجه ی حضور شاهرخ نشد و در ضمنی كه به سمت دیستشویی میرفت تا صورتش را بشوید به شوخی  "اصال

ت:امیر تو مگه بلندگو قورت دادی كه صبح اول صبحی صدات رو سرت انداختی و بلند بلند حرف میزنی گف

نمیگذاری آدم یه خواب راحت بكنه...الهام تو هم كه از كله سحر دیگ و قابلمه به هم میكوبی...معلوم نیست اینجا 

 خونه اس یا بازار مسگرها...

 

 را بست.و بعد به داخل دستشویی رفته و درب 

 

شاهرخ كه روی صندلی در آشپزخانه نشسته و پشتش به آناهیتا بود تا آن لحظه برنگشته بود تا آناهیتا او را ببیند و 

فقط چشمهایش را روی هم گذاشته بود و از شنیدن صدای او بعد از چندین روز بی نهایت احساس لذت میكرد...اما 

ی صحبتش با دیدن او اولین واكنش خود را نیز بروز دهد...ولی وقتی صدای در عین حال منتظر بود اناهیتا در ادامه 

بسته شدن درب دستشویی به گوش شاهرخ رسید چشمانش را باز كرد و تازه متوجه ی چهره ی نگران الهام و در 

ه خواب عین حال خنده ی امیر شد كه رو به او كرده و گفت:شاهرخ جان فعال شانس آوردی...فعال ندیدت اونقدر ك

آلود بود...ولی زیاد امیدوار نباش...االن كه از دستوشیی بیرون بیاد خدا میدونه با دیدنت چی رو برمیداره و توی 

 سرت خورد میكنه...

 

الهام با اخم به امیر نگاه كرد و در حالیكه خودش نیز كمی خنده اش گرفته بود سعی كرد جلوی خندیدنش را بگیرد 

 آن شروع نكن...هر چی هم گفت تو و شاهرخ حق ندارین حرف بزنین...باشه؟و گفت:امیر تو رو قر

 

 شاهرخ خندید و گفت:الهام تو چرا اینقدر نگرانی؟

 

  
 

31 

 

 الهام نگاهی از روی التماس به شاهرخ كرد و گفت:به خدا میترسم...دوست ندارم شما دو تا دوباره دعواتون بشه...

 

ای كره و مربا برای خودش آماده میكرد گفت:حاال كی گفته ما دو تا دعوامون  شاهرخ در حالیكه لقمه

 شده؟!!...آناهیتا فقط از من خواست خونه اش نرم...دیدنش نرم...االنم خونه ی اون نیومدم كه بخواد ناراحت بشه...

 

شاهرخ را كه پشتش به او و  در همین لحظه آناهیتا از دستشویی خارج شد و به سما آشپزخانه آمد در ابتدا وقتی 

 روی صندلی نشسته بود دید تمام وجودش لبریز از تعجب شد و چند ثانیه ایی سر جایش ایستاد.

 

الهام و امیر به آناهیتا نگاه میكردند و منتظر واكنش بعدی او بودند كه شاهرخ به سمت او برگشت و با لبخند مهربان 

آناهیتا را نگاهی كرد و گفت:صبح بخیر خانوم...این دو تا در بیدار كردن تو و همیشگی كه به چهره داشت سر تا پای 
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تقصیری نداشتن...همه ی سر و صداها مال من بود...حاال چرا ایستادی؟...بیا بشین...امیر خودش رو كشته رفته نون 

 تازه خریده...تو هم كه عاشق صبحانه با نون تازه هستی...بیا...

 

 شد و صندلی كنار خود را عقب كشید تا آناهیتا روی آن بنشیند. و بعد از جایش بلند

 

آناهیتا نگاهی به الهام و امیر كرد سپس به سمت صندلی كنار الهام رفت و روی آن نشست و رو به شاهرخ 

 گفت:نمیخوام كنار تو بشینم...

 

روی من میشینی و بیشتر این طوری بهتره چون رو به  "شاهرخ لبخندش عمیق تر شد و پاسخ داد:اتفاقا

 میبینمت...نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود...

 

الهام تمام وجودش را اضطراب از یك گفتگوی شدید میان آناهیتا وشاهرخ فرا گرفته بود و خدا خدا میكرد این 

شده بود و گفت:آنیتا اتفاق نیفتد بنابراین برای عوض كردن بحث رو كرد به آناهیتا كه با عصبانیت به شاهرخ خیره 

 چای بریزم برات یا اول شیر گرم میخوری؟

 

امیر از زیر میز با پا ضربه ی مالیمی به شاهرخ زد كه معنی ان این بود تا حرف و بحث را ادامه ندهد و شاهرخ با 

د و دیگر حرفی همان نگاه جذابش و لبخند مهربانی كه به چهره داشت نگاهش را از آناهیتا گرفت و به امیر نگاه كر

نزد و به خوردن بقیه ی صبحانه اش مشغول شد اما در تمام لحظات از نگاه كردن به آناهیتا غافل نمیشد و گویا 

 میخواست دلتنگی روزهای گذشته ی خود را در آن دقایق تالفی نماید... "واقعا

 

تش را صد برابر كرده همراه با سكوتی كه به او نگاه نمیكرد و با اخمی در چهره كه زیبایی صور "ولی آناهیتا اصال

اختیار كرده بود صبحانه ی مختصری خورد و در تمام مدتی كه امیر و شاهرخ و گاه الهام درباره ی مسائل مختلف با 

 هم صحبت میكردند فقط با فنجان خالی كه در جلویش روی میز بود بازی میكرد و در فكر فرو رفته بود.

 

همگی از خوردن یك صبحانه ی كامل اما در جوی نه چندان مطلوب سیر شده بودند امیر به  بعد از چند دقیقه كه

شاهرخ پیشنهاد كرد كه با هم به بالكن رفته و روی صندلی های آنجا بنشینند.شاهرخ نیز بالفاصله موافقت نمود و 

 همراه او به بالكن رفتند.

 

جمع و خودش را باشستن آنها مشغول میكرد با صدایی گرفته  آناهیتا در حالیكه ظرفهای صبحانه را از روی میز

 گفت:الهام؟...تو و امیر ازش خواستین بیاد چون منم همراهتون بودم مگه نه؟

 

الهام كه در حال جمع آوری ظرفهای شسته ی شب گذشته از جاظرفی و قرار دادن آنها در كابینت بود گفت:به جون 

از تو خواستم با ما بیای همون روزم امیر از شاهرخ خواسته بود كه بیاد  آنیتا اینطوری نبوده...وقتی من

نمی  "كالردشت...وقتی هم فهمید من از تو خواستم بیای كلی ناراحت شد كه چرا قبلش به اون نگفته بودم اما واقعا

رار بود دو روز دیگه تونست یعنی دیگه روش نمیشد به شاهرخ بگه كه نیاد...ولی قرار نبود به این زودی بیاد!...ق

اینجا باشه...اما واقعیتش آرش رو دیروز دیده اونم بهش گفته كه تو با ما اومدی...این شده كه زودتر اومده 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –(جلد دومپاورقی)

1 2 8  

 

اینجا...آنیتا تو رو جون هر كی دوست داری بدخلقی نكن...به خدا شاهرخ خیلی دوستت 

 چطوری عاشقته...داره...نگاهش؛رفتارش؛حرف زدنش همه و همه داره فریاد میزنه كه 

 

الهام توقع داشت آناهیتا با داد و فریاد این بحث را ادامه بده اما در كمال تعجب دید كه او به آرامی دو قطره اشكی 

كه از چشمهایش سرازیر شده بود را پاك كرد و سپس گفت:میدونم...الهام من نفهم نیستم...می فهمم شاهرخ 

 دوستم داره...ولی...

 

ظه امیر به داخل هال آمد و گفت:چه بارون شرجی و قشنگی داره میاد...الهام چایی بریز بیاین توی بالكن در همین لح

 همگی اونجا چایی بخوریم...

 

الهام كه هنوز به نیمرخ زیبا و گریان آناهیتا چشم دوخته بود در همان حال گفت:باشه...بگذار یه ذره اینجاها رو جمع 

 ..و جور كنیم االن میایم.

 

 آناهیتا گفت:من نمیام...برای من چایی نریز...ظرفها رو كه شستم میخوام برم قدم بزنم...

 

 الهام متعجب گفت:توی این بارون؟!!!...مگه دیوونه شدی دختر؟!!!

 

 امیر با اشاره به الهام فهماند كه جلوی تصمیم آناهیتا را نگیرد چرا كه شاهرخ هم همین را گفته!

 

ا حالتی مستاصل و نگران اشاره كرد كه حداقل امیر نگذارد شاهرخ به دنبال آناهیتا برود اما امیر توجهی نكرد الهام ب

 و با بالكن برگشت.

 

آناهیتا ظرفها را خیلی سریع شست و مانتو و روسریا اش را برداشت و آماده شد.وقتی از درب هال خارج شد باران 

 انگیز همراه با مه اندك و رقیقی كه دل هر بیننده را می ربود تبدیل كرده بود. زیبایی تمام محیط را به بهشتی دل

 

شاهرخ وقتی اناهیتا را عازم رفتن بیرون از منزل دید بدون معطلی از جایش برخاست و همقدم با آناهیتا از پله های 

 بالكن پایین رفت و با هم از درب حیاط خارج شدند.

 

حتوی دو فنجان چای در دستش بود از درب هال خارج شد و ضمنی كه به بیرون رفتن آن دو الهام در حالیكه سینی م

 نگاه میكرد آهسته به امیر گفت:خدا به خیر كنه...

 

 "امیر به آرامی خندید و گفت:نترس...این شاهرخی كه من میبینم با این اراده ی قوی و اعتماد به نفسی كه داره حتما

 به نتیجه میرسه.

 

لهام روی صندلی نشست و سینی را روی میز گذاشت و گفت:البته آناهیتا هم به نظر من نرم شده...فكر میكردم ا

 قیامت به پا كنه وقتی شاهرخ رو ببینه...اما خدا رو شكر زیاد سگ اخالقی نكرد!

 

 دن شاهرخ ناراضی نبود...منم متوجه شدم...آناهیتا با تمام غمی كه داره ایندفعه خیلی هم از دی"امیر گفت:اتفاقا
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................................. 

 

................................. 

 

شاهرخ و آناهیتا بی آنكه صحبتی با یكدیگر كنند دقیقه ای در زیر نم نم باران زیبایی كه لذت خاصی به هر انسانی 

ر اشكهایش سرازیر گشته و همزمان آب ریزش بینی اش نیز می بخشید قدم زدند و بعد آناهیتا در حالیكه بی اختیا

 شروع شده بود با صدای غمگینی گفت:شاهرخ؟

 

 شاهرخ كه در حال دیدن مناظر اطراف بود نگاهش را به صورت آناهیتا امتداد داد و گفت:جانم؟...بگو.

 

 آناهیتا نگاه كوتاهی به اطراف انداخت و گفت:دوستم داری مگه نه؟

 

خ دستش را به دور شانه ی اناهیتا انداخت ودر حالیكه قدم میزدند به نوعی او را در پناه آغوش خود گرفت و شاهر

گفت:عاشقتم...نمیتونی حدس بزنی این چند روز كه ندیدمت چقدر كالفه بودم...چقدر دلتنگت بودم...چقدر نذر و 

وجه كنی...به خدا هر روز میرفتم سرمزار بهنام...شاید نیاز كردم كه فقط یه ذره تو هم به اینمه عشقی كه بهت دارم ت

 باور نكنی ولی دیگه از بهنام خواستم...خواستم كه خودش یه جوری حالیت كنه كه چقدر دوستت دارم...

 

 آناهیتا ایستاد و به صورت شاهرخ نگاه كرد و گفت:جدی؟!!!

 

و نذر و نیاز میكنه...مزار بهنام شده بود برام مثل یه امازاده  . آره...باورت نمیشه ولی مثل آدمی بودم كه میره امازاده

 یا یه جای مقدس كه هر روز میرفتم و التماسش میكردم...

 

آناهیتا كه دیگر از شدت قطرات اشك و ریزش نم نم باران تمام صورتش خیس شده بود گفت:پس بدون نذر و 

رم نمیشد حرفهایی كه بهم میزد و گله هایی كه توی خواب از نیازت اثر بخشیده...چون خودش اومد به خوابم...باو

من میكرد همه و همه شكایتی بود از حرفهایی كه به تو زده بودم اما توی خواب حرفی از تو نمیگفت...اما تمام 

برام تكرار میكرد و گفت چرا اینقدر با این حرفهام اذیتش  "حرفهایی كه روز آخر به تو گفته بودم رو عینا

 كنم...چرا آزارش میدم...می

 

 آناهیتا دیگر به هق هق افتاده بود و شاهرخ نیز بی اختیار اشكهایش جاری شده و او را سخت در آغوش گرفته بود.

 

تكرار میكرد و میگفت چرا این حرفها رو  "آناهیتا ادامه داد:شاهرخ...تمام حرفهایی كه به تو گفته بودم رو بهنام عینا

!...در حالیكه من اون حرفها رو به تو گفته بودم نه به اون...از من گله میكرد و میگفت با این حرفها به اون گفتم!!

اذیتش میكنم...میگفت وقتی این حرفها رو میزنم اعصابش رو خورد میكنم...بهم میگفت چرا نمی فهمی عاشقی یعنی 

شدم چقدر حالم خراب بود...تا چند ساعت  چی؟چرا نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟...شاهرخ میدونی وقتی بیدار

گیج گیج بودم...ولی وقتی خوب فكر كردم احساس كردم بهنام میخواد به من بفهمونه عشق تو همون عشق خودشه 
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نسبت به من...اون میخواست حالیم كنه هر ناراحتی كه برای تو به وجود بیارم مثل اینه كه اون رو ناراحت كرده 

 باشم...

 

حالیكه دیگر خودش هم به گریه ایی مردانه دچار شده بود روی سر آناهیتا را بوسید و گفت:الهی فدات  شاهرخ در

بشم...آنیتا به قرآن دوستت دارم...به خدا عاشقتم...به روح بهنام قسم كه اگه رضایت بدی تمام زندگیم رو به پات 

عمرم به احساست نسبت به بهنام میگذارم كاری میریزم...قول میدم خوشبختت كنم و در كنار احترامی كه تا آخر 

كنم كه یك لحظه اشك به اون چشمای قشنگت نیاد...آنیتا ببین خود بهنام هم بدون اینكه واسطه ایی برای گفتن 

اومده و حرفاش رو بهت گفته...درست مثل اون دفعه كه به خواب رزیتا رفته بود و تو رو  "حرفهاش قرار بده شخصا

...یادته؟...هیچ گلی به غیر از تو مد نظرش نبوده...گلی كه سفارشش رو كرده بود خود تو بودی...آنیتا به سپرده بود

 به خدا عاشقتم...

 

و بعد صورت آناهیتا را در میان دستانش گرفت و با عشقی بی نظیر به تك تك اعضای صورت او نگاه كرد و 

 شده كه بهنام هم عشق من رو نسبت به تو قبول داره...حاال چی؟ گفت:آنیتا حاال چی میگی؟...حاال كه به خودتم ثابت

 

 آناهیتا چشمانش را بست و در حالیكه هنوز گریه میكرد گفت:شاهرخ دوستت دارم.

 

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


