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« فصل اول »

با خستگی درخونه رو باز کردم و رفتم تو..نگاهی به حیاط انداختم..مامان کنار حوض نشسته
بود و داشت با دست لباس می شست..

لبخند کمرنگی زدم..لبخندی که از روی ارامش نبود..فقط برای دل خوشی مامان بود..درو
بستم..با صدای بسته شدن در مامان سرشو بلند کرد ونگام کرد..با دیدن من لبخند مهربونی

زد و بلند شد ودر حالی که دستاشو زیر شیر اب می شست گفت:گرفتی دخترم؟..
رفتم جلو و با خستگی گفتم :اره مامان گرفتم..بالخره تموم شد..اینم از مدرک دیپلمم..از فردا

میرم دنبال کار..
لبه حوض نشستم..مامان با اخم نگام کرد وگفت :بهار صد دفعه بهت گفتم بازم میگم من

نمیذارم تو با این سنت بری سرکار..دخترم تو باید به فکر درست باشی..به فکر اینده ت..نمی
خوام ازالن به فکر کار کردن بیافتی..
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وای خدا باز هم بحث همیشگی..دیگه خسته شده بودم..سعی کردم اروم باشم..

با لبخند نگاش کردمو گفتم:اخه مادر من شما خودت وضعیتمونو ببین..تا کی باید اینطوری
سر کنیم؟..

مامان :دخترم من که دارم کار می کنم..خیاطی می کنم..بافتنی هم می بافم..گفتی خونه ی
مردم کار نکن گفتم باشه بچه م غرور داره دیگه کار نمی کنم..دیگه چی میگی؟..

از جام بلند شدم وبه طرف در رفتم با لحن کلفه ای گفتم : مامان خودت هم خوب می دونی
این پول کفاف زندگیمونو نمیده..چه برسه که من بخوام درس هم بخونم..خرجش خیلی

بالست..با این وضعیت من نمی تونم..چرا متوجه نیستین؟..
دروبازکردم و رو به مامان که کنار حوض ایستاده بود و با ناراحتی نگام می کرد گفتم: به

هر حال من تصمیم خودمو گرفتم..فردا برای کار به چند جا سر میزنم..به هر حال توی شهر
به این بزرگی شرکت زیاده که به منشی نیاز داشته باشن..

رفتم تو و درو بستم..یه راست رفتم تو اتاقم ..روی زمین نشستم وپاهامو تو شکمم جمع کردم
وسرمو گذاشتم رو پاهام..

فکر می کردم..به همه چیز..به فقری که توش دست وپا می زدیم..به مادرم که تا پارسال
خونه ی اینو اون کار می کرد تا خرج تحصیله منو جور کنه بعد هم که من با کلی التماس
ازش خواستم دیگه نره مجبور شد قبول کنه..خیاطی می کرد وبافتنی می بافت..مگه یه ادم

چقدر تحمل داره؟..من همه ی اینا رو می دیدم..خودم تابستونا کمکش بودم ولی زمستون که
می شد مجبور می شدم بیشتر به درسام برسم اون هم به تنهایی خرجمونو در می اورد..ولی
الن که دیپلمم رو گرفته بودم دیگه فرق می کرد..الن می تونستم کمکش کنم..میرم سرکار

ومیشم کمک خرجش..به هر حال اوضاع همینطور نمی مونه..خدا بزرگه..
پدرمو خیلی سال پیش وقتی که تازه به دنیا اومده بودم از دست دادیم..به گفته ی مامان..پدرم

تو جاده ی شمال تصادف می کنه ومیمیره..هیچ وقت چیز زیادی برام تعریف نمی
کرد..همیشه می گفت به وقتش خودت همه چیزو می فهمی..ولی وقتش کی بود ؟..خودم هم

نمی دونستم..
خیلی دوست داشتم بدونم که پدرم کی بوده؟..چه شکلی بوده؟..خانواده ی پدرم کیا بودن؟..کجا

زندگی می کردن؟..ولی هیچ کدوم از اینا رو نمی دونستم..حتی نمی دونستم پدرم چه شکلی
بوده..مامان همیشه ازم پنهون می کرد..می گفت وقتش که شد خودم همه چیزو برات میگم..

صبحونه م رو خوردم و رفتم تو اتاقم تا حاضر بشم..سعی کردم ساده ولی تمیزو مرتب به
نظر برسم..مدارکمو برداشتم و حاضر واماده از اتاق زدم بیرون..

مامان داشت سفره رو جمع می کرد..با دیدن من نگاهش پر از غم شد :دخترم تصمیمت رو
گرفتی؟..

سرمو تکون دادمو به طرفش رفتم :اره مامان..نمیشه دست رو دست گذاشت وهیچ کاری
نکرد..الن دیگه درس ومدرسه ندارم..باید کمکتون کنم..

صورتشو بوسیدم..مامان با چشمای اشکیش نگام کرد وگفت :خدا پشت و پناهت
دخترم..مواظب خودت باش..

لبخند اطمینان بخشی زدمو گفتم:حتما مامان..خداحافظ..
مامان :خدانگهدار دخترم..

از خونه زدم بیرون..نفس عمیقی کشیدم وسرمو بلند کردم و رو به اسمون زمزمه کردم
:خدایا به امید تو..داشتم زیر لب دعا می خوندم..که سنگینی نگاهی رو حس کردم..

سرمو اوردم پایین یه پیرزن جلوم وایساده بود..با تعجب نگاش کردم..سرشو تکون داد وبا
صدای پیر وشکسته ای گفت :خدا همه ی جوونا رو شفا بده..دختره با خودش حرف می

زنه..چه دوره و زمونه ای شده وال..
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غرغرکنان راهشو گرفت ورفت..خنده م گرفته بود..مردم به همه کاره ادم کار داشتن..اخه

اینم شد کار؟..خب من هر چی که دارم میگم تو دلم دارم میگم ..مگه به کسی ازار میرسه که
اینجوری می کنند؟..واقعا ادم نمی دونه چی بگه..

با لبخند سرمو تکون دادم ورفتم سر کوچه..مزاحم همیشگی سر کوچه وایساده بود..اسمش
سامان بود و علفه محله..دست هر چی خلفکار و دزد وچشم ناپاک رو از پشت بسته

بود..هر وقت زل می زد بهم مو به تنم سیخ می شد..نگاهاش بدجور بود..
وقتی رسیدم بهش اخمامو کردم تو هم و از جلوش رد شدم..صداشو اروم شنیدم :به به خانم

خوشگله ی محل..
تو دلم چندتا فحش ابدار نثارش کردم..مرتیکه ی هیزه عملی..شیطونه میگه ..هی بابا شیطونه

بیخود کرد..مثل چکار می تونم بکنم؟..همون محلش ندم بستشه..
ولی می دونستم باز این کارش تکرار میشه..از بس رو داشت..

سوار تاکسی شدم وادرس دادم..یه چند تا شرکت که اسم وادرسشونو ازتو روزنامه دراورده
بودم رو از قبل انتخاب کرده بودم..

امروز باید چند جا سر بزنم..خدا کنه قبولم کنند..
به هرحال من مدرک تحصیلیم فقط دیپلم بود..الن لیسانسه هاش هم بیکار بودن چه برسه به

من..
ولی خدارو چه دیدی.. شاید فرجی شد..

از خستگی دیگه نا نداشت راه برم..فقط یه جای دیگه مونده بود..می خواستم امروز بی خیال
این یکی بشم وفردا بیام ولی پیش خودم گفتم بی خیال میرم دیگه نمیشه این همه راهو فردا

بکوبم بیام اینجا..حال که اومدم پس برم ببینم اینجا چی میشه..
نفسمو دادم بیرون و رفتم تو..

هیچ کس پشت میز منشی نبود..یعنی میشه استخدامم کنن و بیام پشت این میز بشینم؟..ای خدا
اگه بشه چی میشه..عالیییییی..

رفتم سمت در و چند تا تقه به در زدم..تا خواستم دستمو بیارم پایین در اتاق به شدت باز شد..
یکی هوار کشید: بلههههههه..

 متر ونیم پریدم عقب وبا وحشت به کسی که سرم نعره کشیده بود نگاه کردم..بله و6شش
بلااااااااا..وای خدا این دیگه کیه؟..

 ساله بود ..درحالی که یه گوشی تو دستش بود با25 یا 24طرف که یه پسر جوون حدودا 
تعجب داشت نگام می کرد ..اخماشو کرد تو هم و با خشم گفت :چیه؟..چی می خوای؟..

صاف وایسادم سرجام واخم کمرنگی کردم ..چه پررو بود..
با لحن جدی گفتم:من ب..

هنوز حرف از دهنم در نیومده بود که بهم توپید :اهان اومدی استخدام بشی؟..خیلی خب بیا
برو تو..

با حرص نگاش کردم..این چرا با من اینجوری حرف می زد؟..انگار داره با خدمتکارش
حرف می زنه..هه..چه دستوری هم میده..

با همون لحن گفتم:بله منم قصدم همینه که برم داخل ولی شما راه منو سد کردی..
زل زد تو چشمامو وبا اخم کشید کنار: خیلی خب بیا رد شو..

بعد هم یه چیزی زیر لب گفت که نشنیدم ولی تو دلم گفتم خودتی..حال هر چی که گفت..
رفتم تو...واااا اینجا که کسی نیست..

صداشو از پشت سرم شنیدم :بشین ..الن بابا میاد..
سریع نگاش کردم..من با بابای این چکار دارم؟..این چرا انقدر راحت حرف می زنه؟..

خواستم بگم من با بابات کار ندارم با رییس شرکت کار دارم که در اتاق باز شد ویه مرد
میانسال تقریبا پنجاه ساله اومد داخل..
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یه نگاه به من و پسرش انداخت..

اروم سلم کردم..سرشو تکون داد و زیر لب جوابمو داد..پشت میزش نشست..پس این
رییسه؟.لبد این بچه پررو هم پسرشه..

به صندلی اشاره کرد تا بشینم..اون پسر هم رو به روی من نشست..اقای رییس با لحن جدی
رو به من گفت :بفرمایید..

-برای مصاحبه مزاحمتون شدم..ظاهرا به یه منشی خانم نیازمندید..
سرشو تکون داد وگفت :درسته..مدارکتونو لطف کنید..

 سال پیش مامان اصرار داشت که برم کلس1مدرک دیپلمم ودیپلم کامپیوترمو دادم..اخه 
کامپیوتر..البته من خودم هم علقه داشتم ولی خب مخارجش زیاد می شد..ولی انقدر مامان

اصرار کرد تا اینکه قبول کردم..
به هر دو مدرک نگاه کرد و رو به من گفت:دیپلم دارید؟..سنتون هم که خیلی کمه..ظاهرا به

کامپیوتر هم اشنا هستید..خب این برای ما مهمه..ولی سابقه ی منشی گری ندارید..
نفسشو داد بیرون وگفت:انگیزتون برای کار چیه؟..منظورم اینه که هدفتون از کار پیدا کردن

تو یه همچین سن کمی چیه؟..
جدی نگاهش کردم وگفتم :هدفم مثل خیلی های دیگه کار و درامد اون کاره..همین.

رییس :پس از نظر مالی مشکل دارید درسته؟..
سکوت کردم وچیزی نگفتم که اون هم وقتی سکوت منو دید گفت :البته قصدم دخالت تو
مسائل خصوصی شما نیست..ولی خب اگر بخوام شما رو استخدام بکنم باید از یه سری

مسائل با خبر باشم..
-درسته..ولی هر وقت استخدام شدم من هم همون یه سری مسائل رو برای شما توضیح

میدم..
لبخند کمرنگی زد وسرشو به نشونه ی موافقت تکون داد..

سرمو چرخوندم که نگام به همون پسر جوون افتاد...زل زده بود به من وبا پوزخند نگام می
کرد..از نگاهش هیچ خوشم نیومد..

رییس :این فرم رو پر کنید..
فرم رو ازش گرفتم وشروع کردم به پر کردن..

رییس :کیارش بهش زنگ زدی؟..
کیارش :اره زنگ زدم ..ولی می گفت جنس ها حاضر نیستن..مرتیکه این همه مدت ما رو

سرکار گذاشته که اخرش بگه حاضر نیست..
 روز دیگه صبر کن اگر دیدی همچنان خبری نشد خودت اقدام2رییس :خیلی خب..

کن..فهمیدی؟..

کیارش :باشه..
فرم رو گرفتم طرفش..رو به من گفت :شما می تونید تشریف ببرید..اگر قبولتون کردیم

باهاتون تماس می گیریم..
سرمو تکون دادم :باشه..بااجازه..خداحافظ..

رییس :خدانگهدار..
 جایی5از اتاق اومدم بیرون..نفس عمیق کشیدم..خدا کنه قبولم کنند..حداقل یه کدوم از این 

که رفتم اگر قبول بشم خودش جای امیدواریه..

تازه از خواب بیدار شده بودم..صدای زنگ تلفن بدجوری رو اعصابم بود..غرغرکنان رفتم
طرفشو برش داشتم..

-الو..
--الو سلم خانم..منزل خانم بهار سالری؟..

5

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
-سلم..بله خودم هستم..شما؟..

--من صداقت رییس شرکت سماء هستم..شما جهت مصاحبه به اینجا مراجعه کرده بودید؟..
سریع گفتم :بله بله..

--خانم با استخدام شما موافقت شده..فردا می تونید تشریف بیارید..
وای خدا یعنی درست شنیدم؟..قبولم کردن؟..به همین زودی؟..

ذوق کرده بودم ولی سعی کردم ارامش خودمو حفظ کنم..
نفس عمیق کشیدم وبا صدایی که به راحتی می شد خوشحالی روتوش دید گفتم :ممنونم..فردا

حتما میام..
--بسیار خب..خدانگهدار..

-خداحافظ..
گوشی رو گذاشتم از زور خوشحالی جیغ کشیدم و تو جام بال وپایین پریدم..

مامان از تو اشپزخونه اومد بیرون وبا تعجب نگام کرد..
با خوشحالی رفتم طرفشو بغلش کردم :وااااااای مامان قبولم کردن..از فردا میرم

سرکار..خیلی خوشحالم..
مامان منو از خودش جدا کرد وبا دلخوری گفت: اخه اینم خوشحالی داره دخترم؟..من نمی

خوام تو کار کنی..تو باید درستو ادامه بدی نه اینکه با این سنت بری سرکار وبشی منشی یه
شرکتی که نمی شناسیش..نمی دونی چه جور ادمایی توش رفت وامد دارن..دخترم من

نگرانتم..
بغلش کردم وبا لحن اطمینان بخشی گفتم: مامانی نگران چی هستی؟..به دخترت اعتماد داشته

باش..من مواظب خودم هستم..
اشک های مامان ریخت روی صورتشو گفت :عزیزم من به تو اعتماد دارم ولی به مردم

نه..بیرون از اینجا گرگای زیادی هستند که با دیدن توبه راحتی برات دندون تیز می
کنند..دخترم تو جوونی..ماشاا خوشگلی..بی تجربه ای..همه ی اینا باعث میشه من بترسم

ونگرانت باشم..تورو خدا بیشتر مواظب خودت باش..
گونه ش رو بوسیدم وگفتم:باشه مامان جونم..تو رو خدا خودتو ناراحت نکن..من مواظب

خودم هستم..بهتون قول میدم هیچ اتفاقی برام نیافته..پس دیگه گریه نکن..
با لبخند اشکاشو پاک کردم..

مامان لبخند کمرنگی زد وگفت:خدا همیشه همراه و مواظبت باشه دخترم..
با لبخند نگاش کردم..درکش می کردم..مادر بود و نگران یه دونه دخترش بود..

ولی اینکه بشینم تو خونه وهیچ کار مفیدی انجام ندم هم که نشد کار..لاقل منم باید یه تکونی
به خودم بدم وکمک خرج مادرم باشم..

ایشاا هر وقت وضعمون بهتر شد می تونم به درسم هم ادامه بدم..
جلوی در شرکت ایستاده بودم ..هیجان داشتم..از پله ها رفتم بال و وارد شرکت شدم..پشت

میزمنشی همچنان خالی بود..که البته قرار بود توسط من پر بشه..
تقه ای به در زدم..

--بفرمایید..
در اتاق رو باز کردم و رفتم تو..ریس شرکت یا همون اقای صداقت پشت میز نشسته بود..

-سلم..
--سلم..بفرمایید..

به صندلی اشاره کرد.. نشستم..
یه برگه به طرفم گرفت وگفت این هم فرم استخدام شما..پر کنید وامضا کنید..از همین الن

می تونید مشغول بشید..گفتید که با کامپیوتر اشنا هستید.. بنابراین دیگه لزومی نداره
راهنماییتون کنم..
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یه کاغذ گرفت جلوم وگفت :از روی این برگه به راحتی می تونید بفهمید که چه کارهایی رو

باید انجام بدید..این شما رو راهنمایی می کنه..
برگه رو گرفتم وبهش نگاه کردم..معلوم بود ادمای خیلی مقرراتی هستند که این همه روی

استخدام منشیشون وسواس به خرج میدن..
--فقط..

نگاش کردم..
--حال می تونید به من بگید که ..شما به این پول احتیاج دارید؟..

ای خدا این چرا ول کن نیست؟..خب مسائل خصوصی من به شماها چه ربطی داره..
-بله من به این کار ودرامدش احتیاج دارم..

سرشو تکون داد وگفت:بسیار خب..می تونید برید سرکارتون..
از جام بلند شدم وتشکر کردم واز اتاق اومدم بیرون..

با ذوق به میز منشی نگاه کردم وسریع رفتم سمتشو پشتش نشستم..
به اطرافم نگاه کردم..لوازم روی میز منظم کنار هم چیده شده بودن..

سیستم رو روشن کردم..باید از همین الن مشغول بشم..
داشتم برگه ی راهنما رو مرور می کردم که در شرکت باز شد وهمون پسر جوون که اون
روز تو اتاق رییس دیده بودمش اومد تو..درسته اون روز پدرش اونو کیارش صدا زد..پس

اسمش کیارشه..
نگاهش به من افتاد..با تعجب ابروهاشو انداخت بال و بهم خیره شد..

از جام بلند شدم وسلم کردم..اومد جلو..یه لبخند بزرگ هم رو صورتش بود..
--سلاااااام..خانم خانما..پس بالخره استخدام شدی اره؟

اصل از طرز صحبت کردنش با خودم خوشم نیومد..چه زود هم پسرخاله می شد..
با لحن جدی گفتم:اگر اینجا پشت این میز نشستم معنیش اینه که استخدام شدم..این که سوال

کردن نداره..
لبخندش تبدیل به پوزخند شد..میز رو دور زد ودرست کنارم ایستاد..

سعی می کردم به چشماش نگاه نکنم..چشمای ابی و جذابی داشت..ابروی پهن و بلند..چشمای
درشت وابی ولب ودهان وبینی متوسط...موهای قهوه ای تیره در کل خیلی جذاب بود..ولی

توی چشماش..توی نگاهش یه چیز خاصی بود..یه چیزی که وقتی نگام می کرد حس بدی بهم
دست می داد..نمی دونم نگاهش از روی هوس بود یا چیز دیگه..ولی حس خوبی نسبت بهش

نداشتم..
صداشو شنیدم..با همون پوزخند که رو لباش بود گفت:من پسر رییس این شرکتم..تو هم منشی

این شرکت هستی..اینجا من سوال می کنم تو هم باید جواب بدی..اینجا من رییسم تو هم زیر
دست منی..پس دیگه نشنوم اینطور با من صحبت می کنی..شنیدی چی گفتم؟..

جمله ی اخرش رو همچین محکم وبلند گفت که چهارستون بدنم لرزید..
-- صداتو نشنیدم..

اخمامو کشیدم تو هم و با لحن ارومی گفتم :بله شنیدم..
تاکید کرد :قربان..

نگاش کردم..
--بگو بله شنیدم قربان..قربانشو جا انداختی..

با حرص دندونامو روی هم فشردم..هه..مرتیکه ی عقده ای..حیف که مجبورم..وگرنه صد
سال این خفت رو تحمل نمی کردم که امثال اینها اینطور بهم دستور بدن..

-بله قربان..شنیدم چی گفتید..
نگاش کردم وادامه دادم :حال می تونم به کارم برسم؟..

سرشو اورد جلو..با تعجب نگاش کردم..
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با همون پوزخند مسخره ش گفت :نه خوشم اومد..علوه بر خوشگلیت باهوش هم هستی..می

دونی که اگر ازم اطاعت نکنی سه سوت اخراجی؟...پس دیگه تکرار نشه خانمی..
با خشم نگاش کردم وچیزی نگفتم..قهقهه ی بلندی زد و رفت تو اتاقش..اتاقی که درست کنار

اتاق پدرش بود..
وقتی که رفت با حرص خودمو پرت کردم رو صندلی ودر حالیکه خودکار تو دستمو از زور

خشم فشار می دادم زیر لب گفتم:مرض..زهرمار..رو اب بخندی ..
اداشو در اوردم (بگو بله شنیدم قربان..قربانشو جا انداختی..) هه..مرتیکه ی عقده ای..

یه دفعه در اتاقش باز شد واومد بیرون..از جام پریدم..با تعجب نگاش کردم.
با لبخند گفت:داری پشت سر من بد وبیراه میگی؟..اشکال نداره من ندید می گیرم..ولی تکرار

نشه..البته..
دست به سینه نگام کرد وگفت :من در قباله تو ندید می گیرما..همیشه هم از این خبرا

نیست..ولی خب به نظرم تو فرق می کنی..
چشمک زد وگفت:به کارت برس خانمی..

دوباره همون قهقهه ی مسخره ش بلند شد ورفت تو اتاقش..
منم مات ومبهوت سیخ سرجام وایساده بودم وبه این فکر می کردم که یارو کمبود داره؟..کل

تعطیله..من تازه امروز مشغول به کار شدم واینو نمی شناسم اون وقت چقدر زود باهام
صمیمی شده ..اصل به چه حقی به من میگه خانمی؟..من اومدم اینجا کار کنم نه اینکه از
طرف این اقا چنین حرفای مزخرفی رو بشنوم..باید یه جوری نشونش می دادم که من از

اوناش نیستم..
هه..فکرکرده کیه؟..یا درمورد من چطور فکرکرده؟..نباید بذارم پا فراتر از حدش بذاره و

روش بیشتر از این بهم باز بشه..
واقعا خیلی پررو بود..

 هفته می شد که توی این شرکت کار می کردم..داشتم لیست شرکتایی که باهاشون1یک
قرارداد داشتیم رو چک می کردم وقرارهامون رو باهاشون هماهنگ می کردم که صدای

تلفن بلند شد..دکمه رو زدم..
--خانم منشی..یه فنجون قهوه بیارید اتاق من..

-بله قربان..الن میارم..
اه انگار ابدارچیش هستم..یعنی شرکت به این بزرگی یه ابدارچی نداره که من باید دم به دقیقه

برای اقا چای و قهوه ببرم؟..
هفته کارم شده بود همین..تا حال ازم قهوه نخواسته بود همیشه می گفت فقط1توی این 

چای..ولی انگار امروزهوس قهوه کرده بود..
از پشت میز بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه..قهوه ش رو اماده کردم و ریختم تو فنجون

وگذاشتم تو سینی .. چند تا شیرینی هم گذاشتم تو یه بشقابه کوچیک و به طرف اتاقش رفتم..
تقه ای به در زدم وبا شنیدن صداش که گفت :بفرمایید.. درو بازکردم ورفتم تو..

پشت میزش نشسته بود وبه صفحه ی مانیتور لپ تاپش نگاه می کرد..
فنجونشو گذاشتم رو میز و بشقابه شیرینی رو هم گذاشتم کنارش..

یه نگاه به فنجون کرد وگفت: تلخه؟..
گنگ نگاش کردم وگفتم :چی؟..

نگام کرد :اخلقه من..خب منظورم قهوه ست دیگه..تلخه؟..
تو دلم گفتم :تو مورد اول که به هیچ وجه..یه پا گلوله نمکی ..ولی زیادی شوری..به مزاج

منم نمی سازی..
-بله تلخه..
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ابرشو انداخت بال وسرشو کرد تو مانیتور و گفت :من شیرین می خورم اینو یادت باشه برو

عوضش کن..
اول فقط نگاش کردم..بعد دستمو با حرص بردم جلو تا فنجونو بردارم که دستمو گرفت..

تنم لرزید..انگار از دستش یه جریان برق به بدنم وصل شد ..
چشمام گشاد شد..با تعجب نگاش کردم..

همون لبخند مسخره ش رو لباش بود :نمی خواد خانمی..اینبار اشکال نداره..
دستمو فشار داد وگفت :مگه میشه قهوه ای که با این دستای نازت ریختی رو نخورم وبذارم

عوضش کنی؟..تلخیش به همین شیرینی می ارزه عزیزم..
با تعجب نگاش می کردم..نه دیگه داشت روش خیلییییییی زیاد می شد..

همچین دستمو از تو دستش کشیدم بیرون که فنجون قهوه ش افتاد رو میز وهر چی قهوه تو
فنجون بود پاشیده شد رو میزش..

خدا رو شکر برگه ای ..پرونده ای چیزی رو میزش نبود که خراب بشه..ولی میزش حسابی
کثیف شده بود..به درک اینا برام مهم نبود..

تقریبا سرش داد زدم: به چه حقی به من دست می زنید؟..شما رییس من هستید درست ..من
هم وظیفه دارم بهتون احترام بذارم..ولی این اجازه رو بهتون نمیدم هر طور دلتون بخواد
باهام رفتار کنید..درضمن من از اوناش نیستم اقای به ظاهر محترم..پس حواستونو جمع

کنید..
از پشت میزش بلند شد و اومد رو به روم وایساد..

زل زد تو چشمامو گفت :مثل اگه حواسمو جمع نکنم چکار می کنی؟..
-فوقش از این شرکت استعفا میدم..کار که قحط نیست..

-- مگه نگفتی به این پول نیاز داری؟..پس فکر نکنم به همین راحتی از خیرش بگذری..
با لحن جدی گفتم: اگر شما بخواید به این کاراتون ادامه بدید شک نکنید که اینکارو

میکنم..چون ابروم برام مهمتر از هر چیزیه..من برای خودم ارزش قائل هستم و به هیچ کس
اجازه نمیدم بهم توهین کنه..

 ساعته دارم براش سخنرانی می کنم زمزمه کرد :حتی1اومد نزدیک تر وانگار نه انگار 
حرص خوردنت هم قشنگه..

دستامو مشت کردم..اون لحظه که حرصی شده بودم..دیگه چیزی حالیم نبود..این حرفش هم
بیش از پیش اعصابمو خورد کرد..دستمو بردم بال و محکم خوابوندم تو صورتش..

می دونستم با این کارم حتما اخراج میشم.. ولی اینکه اون اینطورداره باهام رفتار می کنه
برام بیشتر اهمیت داشت..

دست چپشو گذاشت روی صورتشو مات و مبهوت نگام کرد..ولی من صبر نکردم و از
اتاقش زدم بیرون و کیفمو برداشتم واز شرکت اومدم بیرون..

تو پله ها بودم که دستم کشیده شد ومن هم که انتظارشو نداشتم نا خداگاه پرت شدم عقب و از
پشت افتادم زمین..

بهت زده بهش نگاه کردم..صورتش از زور خشم سرخ شده بود..اومد جلو بازومو گرفت
وبلندم کرد..با ترس نگاش کردم..منو با خودش کشید وبرد تو اتاقش..دست وپا می زدم..ولی

بی فایده بود..
پرتم کرد رو صندلی که تو اتاقش بود و در اتاقشو قفل کرد وبا همون نگاه خشمگینش بهم

خیره شد..
بی توجه بهش از رو صندلی بلند شدم و رفتم سمت در که از پشت منو گرفت..محکم منو
چسبیده بود واجازه ی هیچ کاری رو بهم نمی داد..بغضم گرفته بود..احساس یه پرنده ی

ضعیف و بی دفاع رو داشتم که تو چنگال یه گربه ی وحشی اسیر شده..
خدایا چرا اینجوری شد؟..خداجون کمکم کن..می ترسیدم بلیی سرم بیاره..
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تقل کردم که منو برگردوند وبازومو گرفت وزل زد تو چشمام..سکوت کرده بود وبا نگاهش

حرف می زد..ولی من چیزی ازش سردر نمی اوردم..
چشمام به اشک نشسته بود و بغض توی گلوم داشت خفه م می کرد..دوست داشتم بگیرمش به

باد فحش وناسزا وهر اون چه که لیاقتشو داشت.. ولی این بغض لعنتی نمی ذاشت..
منو هل داد وچسبوندم به دیوار..صورتشو اورد نزدیک..بغضم شکست..ولی به هق هق

نیافتادم..فقط اشک صورتمو خیس کرد..
با تعجب نگام کرد..خودشو کشید عقب..ولی هنوز فاصله ش باهام خیلی کم بود..دوباره

سرشو اورد پایین ولی اینبار کنار گوشم گفت :چرا نمی خوای با من باشی؟..مطمئن باش اگر
با من باشی بهت بد نمی گذره..

اروم اشکامو پاک کردم..نباید ضعف نشون بدم..دستامو گذاشتم رو سینه ش وهلش دادم عقب
ولی یه سانت هم از جاش تکون نخورد..

با حرص گفتم :برو عقب..دست از سرم بردار..من از اوناش که تو فکر می کنی نیستم..من
برای وجود وشخصیت خودم ارزش قائل هستم..ولم کن عوضی..

سرشو بلند کرد و تو چشمام خیره شد..خیلی جذاب بود ولی من دوستش نداشتم..هیچ وقت از
ادمای هوسباز خوشم نمی اومد..این هم یکی مثل بقیه ..چه فرقی داشت؟..

-- ولی من تورو از پول بی نیاز می کنم..اگر با من باشی هر چی که بخوای در اختیارت
میذارم..چرا دست رد به سینه م می زنی؟..تا حال کسی اینکارو باهام نکرده..

سرش داد زدم :چون از ادمای هوس باز بیزارم..چون اینکاره نیستم..چون اهلش نیستم..چون
نمی خوام..می فهمی اینارو؟..ولم کن..برو دنبال اونی که اهلشه..دست از سرم بردار..

--ولی من دست از سرت برنمی دارم..هر طور شده تورو به دست میارم..هر طور شده..
هلش دادم عقب..که اروم رفت کنار..

پوزخند زدمو گفتم :هه..خوابشو ببینی..
به طرف در رفتم وبا دستای لرزونم کلید رو تو قفل چرخوندم و درو باز کردم..خواستم از

اتاق برم بیرون که صداشو از پشت سرم شنیدم : ولی تو بیداری می بینی عزیزم..نیاز نیست
بری تو رویا..فقط صبر کن و ببین..

دیگه صبر نکردم تا بیشتر از این به چرندیاتش گوش کنم..با قدم های تند از در شرکت رفتم
بیرون..

نفس عمیقی کشیدم..هنوزم حس همون پرنده رو داشتم ولی اینبار از چنگال اون گربه ی
وحشی فرار کرده بودم و این حس حسه ازادی بود..حس رها شدن..

دیگه تو این شرکت کاری نداشتم..خداروشکر وضع بدتر از این نشد..
اون روز تاکسی گرفتم وبرگشتم خونه..ولی..

هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم که داستان منو کیارش به همین جا ختم نشه واین ماجراها
ادامه داشته باشه..

ماجراهایی که کل سرنوشتمو تغییر داد..
توی راه همه ش به این فکر می کردم که چطور مامان رو توجیح کنم؟..ولی خب بالخره که

چی؟..باید یه جوری بهش می گفتم دیگه..
با دلشوره در خونه رو باز کردمو وارد حیاط شدم..مامان تو حیاط نبود..نفسمو دادم

بیرون..می دونستم رنگم پریده..هرکاری هم می کردم اروم باشم نمی شد..کفشامو در اوردم
ورفتم تو....

-سلم مامان..من اومدم..
جوابی نداد..چند بار دیگه هم صداش کردم ولی بی فایده بود..با خودم گفتم لبد رفته خونه ی

همسایه..
به طرف اتاقم رفتم که دیدم در اتاق مامان بازه..
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درو باز گذاشتم ولی از چیزی که دیدم..از زور وحشت رعشه به تنم افتاد..خدایاااااا..

داد زدم :مامان..
مامانم همونطور که چادر نماز سرش بود افتاده بود رو سجاده ش..با گریه سرشو بلند

کردم..از بینیش خون می اومد..سجاده وچادرش خونی شده بود..خدایا..
دست وپامو گم کرده بودم وفقط مامان رو صدا می زدم..با دست لرزونم نبضشو گرفتم..کند

می زد..
سریع از اتاق رفتم بیرون وبا هق هق شماره ی اورژانس رو گرفتم..

تماس برقرار شد..
با گریه گفتم :الو..به دادم برسید..مادرم بیهوش افتاده..از بینیش خون میاد نبضش هم کند می

زنه..تورو خدا به دادم برسید..
-- خانم ارامشتونو حفظ کنید..ادرستون رو بدید همکارای ما الن خودشونو می رسونند..

ادرس رو گفتم و گوشی رو قطع کردم..
با پاهای لرزون رفتم بال سر مامان..روی زمین کنارش نشستم وسرشو گرفتم تو بغلم..

توی دلم با خدا حرف زدم: خدایا مادرمو ازم نگیر..خدایا تنها کسی رو که توی این دنیا دارم
مادرمه..نه پدر دارم نه فامیل..توی این شهر بزرگ منو تنها نذار..نذار مادرم چیزیش

بشه..خدایا کمکم کن..مادرمو بهم برگردون..مادرمو ازم نگیر خدا..
جمله های اخرمو هق هق می کردمو به زبون می اوردم..

با صدای زنگ در اروم مامانو از خودم جدا کردم واز جام بلند شدم..
به طرف در دویدمو بازش کردم..مامورای اورژانس اومدن تو ..با چشمای به اشک نشسته م

راهنماییشون کردم داخل..یکیشون مامان رو معاینه کرد ..بعد کمک کردن وگذاشتنش رو
برانکارد واز خونه بردنش بیرون..

کمی پول از تو کمد برداشتم و در خونه رو قفل کردم و همراه مامورای اورژانس رفتم
بیرون..

چندتا از همسایه ها تو کوچه جمع شده بودند..حال و روزم انقدر خوب نبود که براشون
توضیح بدم..مامان رو گذاشتن تو ماشین منم سریع رفتم کنارش نشستم..

دستای سردشو گرفتم تو دستام و زیر لب براش دعا خوندم..
ماشین اورژانس اژیر کشان حرکت کرد..

مامان رو سریع منتقلش کردن بخش مراقبت های ویژه..
بعد از چند دقیقه دکتر ازاتاق اومد بیرون..

سریع رفتم طرفشو گفتم:اقای دکتر مادرم چش شده؟..حالش خوبه؟..
 و چند ساله بود نگاهی به من انداخت وگفت : الن نمی تونم جوابی40دکتر که مردی حدودا 

بهتون بدم باید چند تا ازمایش روی مادرتون انجام بشه..بعد از اینکه نتیجه رو دیدم بهتون
میگم..تا بهبودی کامل مادرتون اینجا می مونند..هر وقت حالشون بهتر شد مرخصشون می

کنم..
- کی بهوش میاد اقای دکتر..

-- دقیق نمی دونم ولی حداکثر تا چند ساعت دیگه بهوش میاد..نگران نباش دخترم..براش دعا
کن..

سرمو تکون دادم..دکتر از کنارم رد شد..
رفتم کنار پنجره وبه مامان نگاه کردم..زیر اون همه دستگاه و ماسک اکسیژن بیهوش افتاده

بود..
این دیگه چه مصیبتی بود گرفتارش شدیم؟..کاری جز دعا کردن از دستم بر نمی اومد..

نشستم رو صندلی و زیر لب شروع کردم به دعا خوندن..

11

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
 ساعت اگر حالش بهتر شد می تونم1 ساعت بهوش اومد..دکتر گفت بعد از 2مامان بعد از

ببرمش..فردا هم جواب ازمایش هاش حاضر می شد و اول وقت باید می رفتم تا دکتر نتیجه
رو بهم بگه..

با بیمارستان تسویه حساب کردم وجلوی بیمارستان تاکسی گرفتم وهمراه مامان برگشتیم
خونه..کرایه رو حساب کردم وبه مامان کمک کردم بره داخل..

 کلمه هم حرف نزده بود..1روی تختش دراز کشید از بیمارستان تا خونه رو 
کنارش نشستم..به روم لبخند زد..من هم با لبخند جوابشو دادم..

-مامان جونم چی شد حالت بد شد؟..چرا بیهوش شده بودی؟..
--نمی دونم دخترم..داشتم نماز می خوندم که یه دفعه دیدم از بینیم داره خون میاد..همون

موقع حس کردم سرم داره گیج میره بعد هم دیگه نفهمیدم چی شد..وقتی چشمامو باز کردم
دیدم تو بیمارستانم..

با نگرانی نگاش کردم..وقتی نگاه منو دید لبخند مهربونی زد وگفت :دخترم خودتو نگران
نکن..من حالم خوبه..حتما ضعف کرده بودم که از حال رفتم..چیز مهمی نیست..

- ولی مامان شما بیهوش شده بودی..چطور می تونم نگرانتون نباشم؟..اگر امروز من دیر می
رسیدم ...

کلفه حرفمو قطع کردمو سرمو گرفتم تو دستام..گرمی دست مامان رو روی شونه م حس
کردم..

-- دخترم انقدرخودتو اذیت نکن..خداروشکر بخیر گذشت..
نمی تونستم بی خیال باشم..حتی یه لحظه هم نمی تونستم به این فکرکنم که خدایی نکرده

مامان رو از دست بدم..من توی این دنیا فقط مامانمو داشتم..
-- بهار تو چرا امروز زود اومدی خونه؟..

سرمو بلند کردم و نگاش کردم..
همینو کم داشتم..حال چی جوابشو بدم؟..سعی کردم اروم باشم..باید جوری حرف می زدم که

مامان رو ناراحت نکنم..ممکن بود خدایی نکرده باز حالش بد بشه..
-هیچی مامان..امروز اقای صداقت شرکت رو زودتر تعطیل کرد..بهم چند روزی رو

مرخصی داد.. اخه مثل اینکه یه مشکلی براش پیش اومده و نمیاد شرکت..به من هم مرخصی
داد..

مامان توی چشمام نگاه کرد وسرشو تکون داد..از نگاهش می خوندم که توجیح نشده..ولی
سوالی هم ازم نکرد..

اینجوری بهتر بود..مطمئن بودم اگر بهش بگم استعفا دادم حتما حالش بد میشه و تا دلیلشو
نفهمه ولم نمی کنه..

بنابراین مجبور شدم دروغ بگم..
اقای دکتر نگاهی به برگه انداخت وبعد از چند دقیقه سرشو بلند کرد وبا لحن ارومی گفت

:علیمی که دررابطه با بیماری مادرتون مشاهده کردم..و همینطور جواب این ازمایش نشون
میده که..

مکث کوتاهی کرد وادامه داد :مادر شما مبتل به سرطان خون هستند..
همین که گفت سرطان خون تنم لرزید..خدایا چی می شنوم؟..

با ترس و نگرانی به دکتر نگاه کردموگفتم:یعنی چی اقای دکتر..یعنی مادر من..
دکتر سرشو تکون داد وگفت :درسته دخترم..بیماری مادرتون از نوع پیشرفته

ست..متاسفم ..ولی کاری از دست ما بر نمیاد..
یا چشمای اشکیم نگاهش کردمو با بغض گفتم :ولی اقای دکتر شاید بشه یه کاریش

کرد..توروخدا نگید اخر راهه..
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دکتر نیم نگاهی بهم انداخت وگفت: دخترم عمر دست خداست..من نمی تونم در مورد مرگ و

زندگی بیمارانم نظر بدم..فقط سرطان مادرتون ازنوع پیشرفته ست وتنها کاری که میشه
براشون کرد شیمی درمانیه ..البته از دارو هم باید استفاده کنند..ناگفته نمونه داروهاش خیلی

گرونه وامیدوارم بتونی از پس خریدش بربیای..
سرمو گرفتم تو دستام و از ته دل ناله کردم ..حال باید چکار کنم؟..اخه چرا اینجوری

شد؟..ما که داشتیم اروم زندگیمونو می کردیم؟..
دکتر: دخترم شیمی درمانی هم به مادرت کمک نمی کنه..در همین حد می تونم باهات رک

باشم که بذار ندونه بیماریش چیه..اینجوری براش بهتره..خودتو ناراحت نکن ..سعی کن
همیشه مواظبش باشی و از دادن خبرهای بد به مادرت خودداری کن وهمینطور عصبانیت

ونگرانی برای مادرت سمه..بنابراین بیشتر مراقبش باش..من داروهاشو براش می
نویسم..حتما باید از این ها استفاده بکنه..

با دست اشکامو پاک کردمو سرمو تکون دادم..نسخه رو گرفتم وتشکرکردم واز بیمارستان
زدم بیرون..

رفتم پشت بیمارستان..هیچ کس اونجا نبود..نشستم زیر یکی از درختا و سرمو گذاشتم روی
پاهام و از ته دل زار زدم :خدایا چرا مادر من؟..خداجون ما خودمون کم مصیبت داشتیم که

حال این هم بهش اضافه شد؟..
سرمو بلند کردم وزیر لب نالیدم :خدایا من بدون مادرم چکار کنم؟..کیو دارم که بگم تنها

نیستم؟..مادرمو ازم نگیر..ازم نگیر..
از زور هق هق شونه هام می لرزید..

از اینکه مادرمو از دست بدم وحشت داشتم..تنها امیدم خدا بود..
 روز بود که شرکت نرفته بودم..فکر می کردم اقای صداقت بهم زنگ می زنه ودلیل3سه

اینکه نرفتم شرکت رو ازم می پرسه..ولی هیچ تماسی از جانب اقای صداقت با من نشد..
توی این مدت تمام سعیم رو می کرد تا جوری رفتار کنم که مامان به چیزی شک نکنه..برای

خرید داروها کلی پول خرج کردم ..باید حتما یه کاری پیدا می کردم..اگر داروهای مامان
تموم می شد ممکن بود برای خریدش به مشکل بربخورم..

ولی خب کجا کار گیر بیارم؟..مامان هنوز نمیدونه من استعفا دادم..شرکتای دیگه هم منشی با
مدرک دانشگاهی و با تجربه منشی گری میخوان..نه من که تازه دیپلم گرفتم و بی تجربه

هستم..
دیگه کم کم مامان داشت شک می کرد که چرا من نمیرم شرکت..

تازه شام خورده بودیم ومن داشتم ظرفا رو می شستم که زنگ خونه رو زدن..مامان توی
اتاقش بود..دستامو زیر اب شستم وبا حوله خشک کردم..شالمو انداختم رو سرم و رفتم تو

حیاط..
درو باز کردم..با تعجب به کسایی که پشت در بودن نگاه کردم..اقای صداقت و یه خانم بسیار

شیک پوش وزیبا..همراه کیارش..
دست کیارش یه سبد گل بزرگ و یه جعبه شیرینی بود ..

مات و مبهوت مونده بودم..اروم سلم کردم..
اون خانم و اقای صداقت با اخم جوابمو دادن.. ولی کیارش با لبخند جوابمو داد..

اینا اینجا چکار می کنند؟..
انقدر از حضور اونا جلوی خونمون شوکه شده بودم که به کل یادم رفته بود باید تعارفشون

بکنم..
با صدای اقای صداقت به خودم اومدم..

-- اجازه میدی دخترم؟..
سرمو انداختم پایین و درو بیشتر باز کردم ..
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کنار ایستادم واروم گفتم :بفرمایید..

اقای صداقت زیر لب تشکر کرد و اومد تو..پشت سرش اون خانم جوون اومد تو و بعد هم
کیارش..رو به روم وایساد ودر حالی که مستقیم زل زده بود تو چشمام سبد گل وشیرینی رو

گرفت جلوم ..با همون لبخند مسخره ش گفت: سلم خانمی..تقدیم به شما..
بدون اینکه یه کلمه جوابشو بدم با بی میلی گل و شیرینی رو ازش گرفتم..جلو رفتم و بهشون

تعارف کردم بیان داخل..
اون خانم جوونی که همراهشون بود واز شباهتش به کیارش به راحتی می شد فهمید

خواهرشه با اکراه به اطرافش نگاه می کرد..
در اخر هم لباشو به نشونه ی چندش جمع کرد و خواست با کفش بره داخل که گفتم :لطفا

کفشاتونو در بیارید ..
با غرور نگام کرد وکفشای شیک وگرون قیمتشو با هزار فیس وافاده از پاش در اورد وبی

تعارف رفت تو..
اقای صداقت وکیارش هم پشت سرش رفتن داخل..تعارفشون کردم که نشستن..رفتم تو اتاق

مامان که دیدم چادرشو سرش کرده وداره از اتاق میاد بیرون..
با دیدن من گفت :مهمون داریم دختر؟..

-بله مامان..شما حالتون خوب نیست بهتره استراحت کنید..
--نه خوبم..کیا هستن؟..

کلفه گفتم :اقای صداقت و دخترش وپسرش..البته فکر می کنم اون خانمی که همراهشونه
دخترش باشه چون شبیه شون هست..

--بسیار خب بریم دخترم..خوب نیست مهمون رو تنها بذاری..
مامان از اتاق رفت بیرون من هم پشت سرش رفتم..

داشتن اروم با هم حرف می زدن که با دیدن مامان از جاشون بلند شدن و سلم کردن..
مامان هم با خوشرویی گفت :سلم خوش امدید..بفرمایید خواهش می کنم..

همگی نشستن من هم رفتم تو اشپزخونه تا وسایل پذیرایی رو اماده کنم..همه ش پیش خودم
می گفتم اخه اینا برای چی پاشدن اومدن خونه ی ما؟..هزار جور دلیل برای خودم می اوردم

ولی بازم نتیجه ای نمی گرفتم..
فنجونا رو گذاشتم تو سینی واز اشپزخونه رفتم بیرون..جلوی اقای صداقت گرفتم..خشک

ورسمی تشکرکرد..جلوی اون خانم گرفتم که اصل بر نداشت..جلوی کیارش گرفتم با همون
لبخندش زل زد تو چشمامو فنجونشو برداشت..بی توجه بهش سینی رو جلوی مامان گرفتم که

تشکر کرد وبرداشت..
ظرف میوه رو اوردم و ازشون پذیرایی کردم..

تا اینکه اقای صداقت گفت :دخترم بنشین میخوام باهات صبحت کنم..
با تعجب نگاش کردم..نیم نگاهی به مامان انداختم وکنارش نشستم..

منتظر چشم به اقای صداقت دوختم که گفت:وال من اهل مقدمه چینی واین حرفا نیستم..همیشه
حرفمو رک زدم..

رو به مامان ادامه داد :پسر من از دختر شما خوشش اومده..کامل می دونم که ما از نظر
طبقاتی در یک سطح نیستیم و این ممکنه بعدها مشکل ساز بشه..من با پسرم حرف زدم تا

قانعش کنم دست از این خواسته ش برداره ولی به هیچ وجه راضی نشد..حتی تهدیدش کردم
که اگر بخواد این ازدواج صورت بگیره کل سهم شرکت رو ازش می گیرم واون باید خودش

گلیمشو از اب بکشه بیرون و روی من حساب نکنه..باز هم راضی نشد..بهش گفتم از ارث
محرومت می کنم..ولی هیچ کدوم از این حرفا تو سر این پسر نرفت..

به کیارش نگاه کردم..با حرص داشت با انگشتای دستش بازی می کرد..اخماش هم تو هم
بود..
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اقای صداقت نیم نگاهی بهش انداخت وگفت :دارم تو روی خودش میگم وهیچ چیزی رو هم
پنهان نمی کنم..حتی دیشب کلی بحثمون شد واز خونه زد بیرون ..گفت دیگه بر نمی گرده
مگه اینکه رضایت بدم بریم خواستگاری این دختر..راستش من بعد از فوت مادرشون هیچ
وقت از گل پایین تر بهشون نگفتم..همیشه به خواسته ی کیارش و کیانا عمل کردم ونذاشتم

توی زندگیشون سختی بکشن..وقتی دیدم تصمیم کیارش جدیه مجبور شدم خواسته ش رو
قبول کنم..وقتی بهش گفتم خودت برو جلو من برای این ازدواج قدم بر نمی دارم گفت که نه
من اگر تنها برم اونها به هیچ وجه منو قبول نمی کنند ..من می خوام با خانواده م برم جلو..

اقای صداقت نفسشو داد بیرون وادامه داد :این شد که ما الن اینجا هستیم..
رو به من و مامان با لحن خشکی گفت :خب نظر شما چیه؟..

اون خانم که فهمیده بودم اسمش کیاناست با صدای ظریف و نازکی در حالی که با غرور
نگامون می کرد..

گفت :واااا..دیگه چه نظری باید بدن؟..از خداشون هم باشه بخوان با ما وصلت کنن..گرچه
من اصل راضی به این ازدواج نیستم..ولی خب..داداشم دست گذاشته رو همین ما هم

مجبوریم قبولش کنیم..
کیارش با لحن جدی گفت :کیانا شما چیزی نگو لطفا..

کیانا پشت چشم نازک کرد وصورتشو برگردوند..
از زور حرص وعصبانیت به خودم می لرزیدم..واقعا چقدر بی شرم بودن..اون از پسرش که

تو شرکت باهام مثل زنای هرجایی رفتار می کرد.. اینم از اقای صداقت که اختلف طبقاتی
وپول وثروتشو به رخ می کشه و اینم از دخترش که همه جوره داره بهمون توهین می

کنه..هه..چه خیال خامی..فکرکردن..
 نفرشون گفتم :با کمال احترام3از جام بلند شدم وبا لحن فوق العاده جدی وسردی رو به هر 

باید بگم من به هیچ وجه تصمیم به ازدواج ندارم..اگر هم داشته باشم با این اقا نمی خوام
ازدواج کنم..

رو به اقای صداقت گفتم :ما برای خودمون غرور داریم و برای شخصیتمون ارزش قائل
هستیم..من به هیچ عنوان نمیذارم شما که به اصطل ح از طبقه ی ثروتمندان هستید اینطور

غرور مارو زیر پاهاتون له کنید..
رو به کیانا گفتم :خانم محترم شما هم می تونید دست برادرتون رو بگیرید وببرید هر کجا که
دوست دارید خواستگاری وبراش یکی ازهم قشرهای خودتونو بگیرید..ما مردمان ساده ولی
با ابرویی هستیم..به ذره ذره ابرو و شخصیتمون بها می دیدم..اصل اجازه نمیدیم هر کسی

که از راه رسید اینطور به ما توهین کنه..
به در اشاره کردم وگفتم: بفرمایید لطفا..

صدای زمزمه ی مامان رو شنیدم :بهار اروم باش..چرا اینجوری می کنی دخترم؟..
کیانا با خشم از جاش بلند شد ودر حالی که به طرف در می رفت گفت :این چیزا لیاقت می

خواد که شماها ندارید..
بعد هم سریع از خونه رفت بیرون..

اقای صداقت زیر لب با همون لحن سردش خداحافظی کرد ودنبال دخترش رفت..
کیارش اومد جلو وخواست حرف بزنه که همونطور خشک وسرد بهش توپیدم :نمی خوام

چیزی بشنوم..بفرمایید اقای محترم..
به در اشاره کردم..با حرص دستشو مشت کرد واز در زد بیرون..صدای کوبیده شدن در

حیاط نشون داد که رفتن..
نفس عمیقی کشیدم وبه مامان نگاه کردم..اخماش تو هم بود..

با دلخوری نگام کرد وگفت :این چه کاری بود بهار؟..چرا با مهمون اینطور رفتار
کردی؟..اصل ازت توقع نداشتم..
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-مامان مگه ندیدی چطور با ما رفتار کردن؟..انگار براشون کارت دعوت فرستاده بودیم که

بلند شدن اومدن تازه پول و ثروت و قدرتشونو به رخ ما می کشن..
-- می دونم دخترم..می تونستی بهتر از اینا باهاشون رفتار کنی..اینکه اینطور دلخور از این

خونه ی رفتن بیرون ناراحتم می کنه..
با لبخند رفتم طرفشو گونه شو بوسیدم :الهی قربون مامان دل رحم و مهربونم بشم..مامان گلم
ما هم برای خودمون غرور داریم..شخصیت داریم..اونها با بی رحمی داشتن خوردمون می

کردن..اگر سکوت می کردم مهر تایید می زدم به حرفاشون..ولی وقتی در کمال ادب
جوابشونو بدی خیلی بهتره تا سکوت کنی..

-- نمی دونم وال..
کمکش کردم و بردمش تو اتاقش :بخواب مامان..خودتون رو هم بیخودی ناراحت

نکنید..خداروشکر تموم شد رفت پی کارش..
مامان روی تختش دراز کشید وگفت :می دونم عزیزم..ولی باز هم دلم راضی نمیشه اینطور

از این خونه رفتن..
پیشونیشو بوسیدمو گفتم :بهش فکر نکن مامان..شب بخیر..

لبخند مهربونی زد وگفت :شب تو هم بخیر دخترم..
با لبخند نگاش کردمو از اتاق اومدم بیرون..

حس خوابیدن نداشتم..رفتم توی حیاط و روی تختی که گوشه ی حیاط بود نشستم..دستامو
گذاشتم لبه تخت و سرمو گرفتم بال..

اسمون صافه صاف بود..ستاره ها توی دل شب به زیبایی می درخشیدند..عکس ماه افتاده بود
تو حوض..

به امشب فکرکردم..به اینکه واقعا کیارش با وجود اتفاقی که تو شرکت بینمون افتاد با چه
رویی بلند شده اومده خواستگاری..

هه..تازه پدر و خواهرشو هم با خودش برداشته اورده..
به مامان فکر کردم..به بیماریی که ارامش زندگیمونو بهم ریخته بود..

همه ی فکر وذهنم شده بود این بیماری لعنتی..
مامان دیگه حالش انقدر خوب نبود که بتونه خیاطی کنه و بافتنی ببافه..مرتب ضعف داشت و

سرش گیج می رفت..بیشتر من کاراشو انجام می دادم..
چند جا رفتم برای کار ولی بی فایده بود..پولمون دیگه داشت تموم می شد..داروهای مامان

هم رو به اتمام بود ومن مونده بودم که بعد از تموم شدنشون چطور باید داروها رو تهیه
کنم؟..

واقعا بریده بودم..بعضی شب ها سرمو میذاشتم رو بالشتمو انقدر گریه می کردم و ناله می
کردم وبه بدبختیام فکر می کردم که صبح وقتی از خواب بیدار می شدم می دیدم چشمام از

زور گریه پوف کرده وبالشتم از اشکام خیس شده..
به هر دری می زدم به روم بسته بود..مادرم هنوز از بیماریش خبر نداشت..دکتر گفته بود

:ندونه بهتره..شیمی درمانی هم تاثیری نداره فقط بیمار رو ضعیف تر می کنه و باعث میشه
روحیه ش رو از دست بده..

می گفت : شیمی درمانی زمانی رو بیمار تاثیر داره که سرطانش از نوع پیشرفته نباشه ولی
برای مادر شما بیش از حد پیش رفته ونمیشه براش کاری کرد..

نمی خواستم ذهنم منحرف بشه..من اهلش نبودم..من ازاون دخترا نبودم که به خاطر پول واز
روی اجبار تن فروشی می کنند..

من به پاکیم اهمیت می دادم..توکلم به خدا بود..می دونم تنهام نمیذاره..
 ماه از دیدارم با کیارش گذشته بود که یه روز وقتی رفته بودم کمی خرید کنم سر1تقریبا 

راهم دیدمش..درست سر کوچه توی ماشینش نشسته بود و به در خونه ی ما زل زده بود..
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با دیدنش تعجب کردم..بی توجه از کنارماشینش رد شدم که صداشو از پشت سرم شنیدم

:بهار..
سرجام وایسادم و بعد از چند لحظه اروم برگشتم ونگاش کردم..

نگاه و لحنش جدی بود :می خوام باهات حرف بزنم..
خواستم برگردم که تند گفت :خواهش می کنم..فقط چند دقیقه..

مردد نگاش کردم..نگاهش التماس امیز بود..
- بگو ..می شنوم..

-- بیا تو ماشین..فکر نکنم دوست داشته باشی همسایه هاتون ما رو با هم ببینن..
درست می گفت..مخصوصا همسایه های ما که از کاه کوه می ساختن..تردید داشتم..

وقتی تردید منو دید گفت :فقط چند دقیقه وقتت رو می گیرم..مطمئن باش مزاحمتی برات
ایجاد نمی کنم..

یکی از همسایه ها همون موقع اومد بیرون که من هم هل شدم وسریع رفتم سمت ماشین و
عقب نشستم..

کیارش هم بی برو برگرد نشستو ماشین رو روشن کرد.. 
نمی دونستم داریم کجا می ریم..هیچ دوست نداشتم باهاش تنها باشم یا اینکه حرفی بزنم..

بهش نگاه کردم و با لحن خشکی گفتم :اقای صداقت میشه نگه دارید؟..
با تعجب از تو اینه ی ماشین نگام کرد وگفت :چرا؟..

با همون لحن گفتم :چرا نداره..خب می خوام پیاده بشم..
جدی گفت :ولی من باهات حرف دارم وتا حرفامو نزنم نمیذارم از ماشین پیدا بشی..

عجب رویی داشتا..
-اقای محترم من دیگه منشی شما نیستم که به حرفاتون گوش کنم و هر دستوری دادید بهش

عمل کنم..اینجا من متعلق به خودم هستم..
پرید وسط حرفمو گفت:اگر بخوام که متعلق به من بشی چی؟

با تعجب در حالی که سعی می کردم لحنم همچنان خشک باشه گفتم :چی؟..
شمرده شمرده گفت :من ..می خوام.. دوباره.. ازت.. خواستگاری کنم..

با حرص گفتم :منم یه بار جواب شما رو دادم..نه..
--چرا نه؟..

-چراشو خودتون بهتر می دونید..اگر هم نمی دونید برین از پدر وخواهرتون بپرسید خیلی
خوب براتون توضیح میدن..

نفسشو داد بیرون وگفت :ببین بهار م..
-خانم سالری..

از تو اینه نگام کرد وماشین رو یه گوشه نگه داشت..
-- خیلی خب هر چی تو بگی..من کامل در جریان مشکلت زندگی تو هستم..می دونم مشکل

مالی داری..می دونم الن مدتیه داری دنبال کار می گردی ..این نشون میده واقعا به پول
احتیاج داری..

سکوت کوتاهی کرد وبعد از چند لحظه ادامه داد :من می تونم بهت کمک کنم..فقط در مقابلش
ازت می خوام با من ازدواج کنی..که البته من برای این هم یه سری شرایط دارم که بعد از

قبول درخواستم عنوان می کنم..
 روز دیگه3از تو اینه زل زد به منوگفت :نمیگم الن جوابمو بده..برو بهش فکر کن..من 

میام تا ازت جواب بگیرم..پس یادت نره..من حاضرم بهت کمک مالی کنم بدون هیچ چشم
داشتی چون اون موقع تو میشی همسر من..بنابراین ازت توقع ندارم پول رو بهم برگردونی..

سکوت کرده بودم..کل هنگ کرده بودم و هیچ جوابی نداشتم که بهش بدم..صداشو شنیدم..
 روز دیگه ازت جواب می خوام..3-- من 
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در ماشین رو باز کردم و بدون هیچ حرفی پیاده شدم..سریع رفتم اونطرف و یه تاکسی گرفتم

وادرس خونه رو دادم..راننده حرکت کرد..
به پشتی صندلی ماشین تکیه دادم و از پنجره به بیرون خیره شدم..

همه ی حرفای کیارش توی سرم تکرار می شد..گیج شده بودم..تا خونه کمی بهش فکر
کردم..بین دوراهی گیر کرده بودم..از یه طرف دوست نداشتم زن کیارش بشم..زن یه همچین

ادم هوسرانی..از طرفی هم یاد مشکلتم می افتادم..یاد اینکه چند وقت دیگه داروهای مامان
تموم میشه ومن پول ندارم براش تهیه کنم..

حتی دیگه انقدر پول کافی نداشتیم که برای خونه و خورد وخوراکمون خرید کنم..مامان مقدار
خیلی کمی پول داشت ولی نمی تونستم ازش بگیرم..چون من خودم یه دفترچه حساب داشتم

وتوی حسابم همیشه پول بود..اگر می رفتم و از مامان می خواستم بهم پول بده بی برو برگرد
بهم شک می کرد وتا علتش رو نمی فهمید ول کنم نبود..

نمی دونم..بدجوری گیج شده بودم..
روز گذشت..توی این مدت فقط و فقط به پیشنهاد کیارش فکر می کردم..بین همون دوراهی3

گیر کرده بودم که یه شب تصمیمم رو گرفتم..
اون شب دیرتر خوابیدم..همه ش به کیارش و پیشنهادش فکر می کردم..تازه چشمامم گرم

شده بود که صدای ناله شنیدم..به خاطر وضعیت مامان همیشه هوشیار بودم..
سریع از رو تخت اومدم پایین واز اتاقم زدم بیرون..درست حدس زده بودم..این صدا صدای

ناله ی مادرم بود..با قدم های تند به طرف اتاق مامان رفتم و در اتاق رو باز کردم وکلید برق
رو زدم..

با دیدنش تو اون وضعیت وحشت کردم.. روی تختش مچاله شده بود و به خودش می
پیچید..رنگش هم پریده بود..

با وحشت رفتم کنارش وصداش زدم :مامان..مامان حالت خوبه..مامان..خدایا کمکم
کن..مامان..

چشماش بسته بود وفقط ناله می کرد..می دونستم درد داره..
سریع رفتم تو اشپزخونه و لیوانو گرفتم زیر شیر وپر از اب کردم ویه قرص از تو پاکت

قرصاش برداشتم ورفتم تو اتاقش..
با دیدن وضعیتش گریه م گرفته بود..در حالی که بی صدا اشک می ریختم قرص رو گذاشتم

تو دهانش ولیوان رو گرفتم جلوی دهانش..
سرشو کمی بلند کردم تا راحت تر بتونه اب رو بخوره..قرصشو خورد..

صورتش خیس عرق بود..دستمو گذاشتم رو پیشونیش..سرد بود..
با پشت دست اشکامو پاک کردم و از رو تخت بلند شدم و پتو رو کشیدم روش..

قطره های اشکم می ریخت روی ملفه و این رد پای اشکهای پر از درد و غم من بود که
جاشون روی ملفه می موند..

به مامان نگاه کردم..دیگه ناله نمی کرد..چشماش همچنان بسته بود..
روی زمین نشستم وسرمو گذاشتم رو تخت..همونطور که با چشمای پر از اشکم نگاش می

کردم نفهمیدم کی چشمام بسته شد وبه خواب رفتم..
همون شب تصمیم خودمو گرفتم..اگر اون شب اون قرص رو به مامان نداده بودم الن معلوم

نبود چه اتفاقی براش می افتاد..
مامان به داروهاش نیاز داشت..خودش فکر می کرد ضعیف شده واین داروها هم مسکن

هستن و بعضی هاشون هم داروهای ویتامینه ست..
من باید با عقلم تصمیم می گرفتم نه با دلم..دلم می گفت درخواست کیارش رو قبول

نکنم..ولی عقلم می گفت قبول کنم چون در غیر این صورت مادرمو از دست میدم..
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مجبور بودم..چون نه کار گیرم می اومد نه پول کافی داشتم برای خرید داروها ونه اینکه اهل

خودفروشی بودم..اصل..به هیچ وجه اینکارو نمی کردم..
اینکه زن کیارش بشم صد برابر بهتر از اینه که این کارو بکنم..

بنابرابن پیشنهادشو قبول کردم..
صبحش با مامان حرفامو زده بودم..جوری باهاش حرف زدم که فکر کنه از ته دلم دوست
دارم زن کیارش بشم..نمی خواستم ناراحتش کنم یا نگران بشه که چرا این درخواستو قبول

کردم..
درست روز سوم کیارش اومد ومن هم خیلی رسمی جواب بله بهش دادم..

اینجوری شد که مسیر زندگی من به کل تغییر کرد..
تغییراتی که حتی تو خواب هم نمی دیدم..

با هم اومده بودیم بیرون..چون قرار بود کیارش درمورد شرط و شروطاش باهام حرف
بزنه..

نمی دونستم چی میخواد بگه واصل هم کنجکاو نبودم بدونم..ولی خب وقتی می خوام باهاش
ازدواج کنم باید شرایطش رو هم بدونم اون هم همینو می خواد..

اومده بودیم پارک..روی صندلی نشستیم..به اطرافم نگاه کردم..چند نفر کم و بیش از اون
طرف رد می شدن..

-- بهار..
نگاش کردم..

--من فقط یه شرط دارم اون هم اینه که من و تو فعل یه صیغه ی محرمیت تو نامزدیمون
 ماه..و فعل به ازدواج فکر نکنیم..چون من برای اینده م یه سری6بخونیم اون هم برای 

برنامه ها دارم که با وجود ازدواج نمی تونم به اون اهدافم دست پیدا کنم..ولی خب نمی تونم
تورو هم از دست بدم..بنابراین ازت می خوام فعل بینمون صیغه خونده بشه بعد از اون یه

تصمیمی می گیریم..موافقی؟..
تو دلم گفتم :اگر به من باشه که اصل دوست ندارم یه ثانیه هم تحملت کنم ولی حیف که

مجبورم..
با بی تفاوتی گفتم : خیلی خب...من حرفی ندارم..

تو دلم گفتم :هر چی دیرتر بهتر..
لبخند زد وگفت :خیلی خب پس دیگه حرفی نمی مونه..من فردا شب با پدر وخواهرم میام

خونتون برای مراسم نامزدی..همون فردا شب صیغه رو می خونیم..پس فردا هم میریم شمال
تا یه اب وهوایی عوض کنیم..چطوره؟

هه..فکر همه جاشو هم کرده..
جدی نگاش کردمو گفتم:با مسئله ی نامزدی مشکلی ندارم..ولی من نمی تونم مادرمو تو خونه

تنها بذارم..اگر بنا باشه جایی برم باید مادرم هم همراهم باشه..
لبخند اروم اروم از رو لباش محو شد..معلوم نبود چه خیالتی تو سرشه..انگار می خوایم

بریم ماه عسل اینطور برنامه چیده..خوبه فقط نامزدش میشم که انقدر هم تو تصمیماتش دست
ودلبازه....

نفس عمیقی کشید وگفت :خیلی خب..من حرفی ندارم..مادرت رو هم با خودمون می
بریم..دیگه حرفی نیست؟..

مکث کوتاهی کردم و شونه مو انداختم بال : نه....
سرشو تکون داد و چیزی نگفت..

همون روز منوبرد به یکی از بهترین پاساژها و چند دست لباس برای نامزدیمون خرید..هر
چی اصرار می کردم من به اینا احتیاج ندارم و دوست دارم ساده باشم قبول نمی کرد..حال

خوبه فقط پدر وخواهرش هستن ومهمونی نداریم..
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از اونجایی که دلم راضی به این ازدواج نبود هیچ دوست نداشتم شلوغ باشه و همه ازش با

خبر بشن..
یه سارافن بنفش و یه بلوز سفید تنم کرده بودم.. یه شال سفید که طر ح های زیبایی به رنگ

بنفش روش داشت رو هم سرم کردم..
مامان با دیدنم لبخند زد و در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود اومد جلو و بغلم

کرد..بغضم گرفته بود..همه ی این کارا به خاطر وجود عزیز مادرم بود..به خاطر اون بود
که داشتم اینجوری ازدواج می کردم..چون دوستش داشتم و برام عزیز بود..

بالخره اقای صداقت همراه دخترش کیانا و پسرش کیارش اومدن..دست کیارش درست مثل
سری قبل یه سبد گل بزرگ و یه جعبه شیرینی بود..

همه چیز مثل همون سری بود با این تفاوت که من تمام سعیم رو می کردم بهشون احترام
بذارم..

اقای صداقت هیچی نمی گفت...حتی یه کلمه هم حرف نمی زد..خشک و جدی نشسته بود ..
کیانا هم نگم بهتره..تمام مدت با حرص به من نگاه می کرد و وقتی نگاش می کردم با خشم
نگاهشو ازم می گرفت..به هیچ وجه ازش خوشم نمی اومد..خیلی به خودش می بالید و می

دونستم همه ی اینها فقط یه مشت ادعاست..
اصل برام مهم نبود..هیچ کدوم از اعضای این خانواده حتی کیارش هم برام مهم نبودن..به

هیچ وجه حس نمی کردم دارم عروس میشم..برعکس..همه ش تو دلم با خدا حرف می زدم و
گله می کردم که چرا این مصیبت برای ما پیش اومد که منم مجبور بشم چنین خانواده ای رو

تحمل کنم و با کیارش ازدواج کنم..
می دونستم کیانا الن تو دلش میگه این دختره از اول هم از خداش بود زن داداش من بشه..

اون حرفاش هم واسه محکم کاری بود..
هه..بذار هر چی دلشون می خواد فکر کنن..من فقط یه دلیل داشتم که اون هم خودم می

دونستم و خدای خودم..
بعد از چند دقیقه اقای صداقت مهر سکوتشو شکست وشروع کرد..همون حرفای تکراری قبل

رو گفت..منم خیلی جلوی خودمو گرفتم چیزی نگم..
بعد ازاینکه حرفاش تموم شد گفت : خب حال که کیارش اینطور می خواد و به هیچ وجه هم

از خیر این دختر نمی گذره منم حرفی ندارم..
به کیانا نگاه کرد..کیانا هم لباشو جمع کرد وبا اخم از تو کیفش یه جعبه در اورد وداد به اقای

صداقت..
بازش کرد و گذاشت رو میز جلوی من..

--این انگشتر نامزدی شماست..اگر خودتون بلدید که صیغه ی محرمیت رو بخونید اگر نه که
زنگ بزنم یکی بیاد..

اصل از طرز صحبت کردنش خوشم نمی اومد..وقتی اینجوری باهامون برخورد می کردن
دوست داشتم مثل اون سری از جام بلند شم و خیلی خشک و جدی بهشون بتوپم وبعد هم

بندازمشون بیرون..
ولی چه کنم که مجبور بودم تحمل کنم..فقط تحمل..

مامان گفت :من می تونم صیغه رو براشون بخونم..البته اگر شما اجازه بدید..
اقای صداقت نیم نگاهی به مامان انداخت و سرشو تکون داد :بسیار خب..

به کیارش اشاره کرد..اون هم از جاش بلند شد و با لبخند اومد طرفم و درست کنارم
نشست..مامان صیغه رو خوند و بعد از اون هم کیارش انگشتر رو دستم کرد..

مو قع دست کردن می خواست دستمو بگیره که دستمو اروم کشیدم عقب و نذاشتم..لبخندش
محو شد ولی از رو نرفت و دستشو اورد جلو..من هم دستمو بردم جلو انگشتر رو دستم

کرد..اصل دوست نداشتم دستمو بگیره..
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با اینکه قرار بود زنش بشم و اینکه بخواد دستمو بگیره مانعی نداشت ولی با این حال یه

حسی مانعم می شد که بهش همچین اجازه ای رو بدم..
قبل از رفتن ..کیارش شماره ش رو بهم داد و گفت هر وقت باهاش کار داشتم زنگ

بزنم..خیلی هم رو سفر فردا تاکید کرد..
اون شب من هیچ حرفی نزدم..تموم کارهای نامزدیمون تو سکوت من انجام شد..این سکوتم

نشونه ی رضایتم بر این ازدواج نبود..اینجا سکوت من معنیش کامل برعکس بود..
ولی خب کاری از دستم بر نمی اومد..

این هم سرنوشت من بود..
همون شب به مامان گفتم که قراره فردا با کیارش بریم شمال..اولش مخالفت کرد که من با

کیارش برم..می گفت تو هنوز زنش نیستی واین حق رو نداری که تنهایی باهاش بری
مسافرت..حتی وقتی بهش گفتم اون هم با ما میاد بازم قبول نکرد..

این سفر اصل برای من مهم نبود..اینکه مادرمو ناراحت نکنم اهمیتش برام بیشتر بود..
زنگ زدم به کیارش و بهش گفتم که ما نمیایم..

خیلی ناراحت شد وگفت :یعنی چی که نمیاید؟..من برای این سفر کلی برنامه ریختم
بهار..مشکل چیه؟..

- مشکلی نیست..من هنوز همسر تو نشدم و اینکه بخوام با تو تنهایی برم مسافرت اصل کار
درستی نیست..

صدای نفسهاشو که با حرص می داد بیرون رو از پشت تلفن شنیدم :مطمئنم مادرت
مخالفه..وگرنه تو که حرفی نداشتی..میشه گوشی رو بدی بهش؟..

- نه اینط..
خیلی محکم و جدی گفت :بهت گفتم گوشی رو بده به مادرت..

با حرص گوشی رو از کنار گوشم برداشتم..
مرتیکه ی پررو..مرتب بهم دستور میده..

صدای مامان رو از پشت سرم شنیدم :کیه بهار؟..
برگشتمو گفتم :کیارش..بهش گفتم نمی ریم ولی قبول نمی کنه..

مامان اروم سرشو تکون داد و اومد طرفمو گفت :خیلی خب گوشی رو بده من باهاش حرف
می زنم..

چیزی نگفتم و گوشی رو دادم به مامان..
 دقیقه مامان داشت با کیارش حرف می زد..5حدود 

نمی دونم چی بهش گفت که مامان راضی شد باهاش بریم..
بعد هم باهاش خداحافظی کرد وبا لبخند گوشی رو گذاشت..

- چی شد مامان؟..می خوای بریم؟..
--اره دخترم..من هم همراهتون میام..کیارش می گفت تو شمال کاری براش پیش اومده ولی

دوست نداره تنهایی بره..می خواد اولین سفرش رو با نامزدش بره برای همین اصرار داشت
تورو ببره..و روی اینکه من هم همراهتون بیام اصرار داشت..من هم نخواستم دلشو

بشکنم..به نظر پسر بدی نمیاد..اینکه خودم هم باهاتون باشم خیالمو راحت می کنه..بیشتر
برای همین قبول کردم..

با تعجب به مامان نگاه کردم..عجب مارمولکی بود این کیارش..با دو تا کلمه حرف سریع
مادرمو راضی کرد..البته اون که توی این کارا وارده..با اون رفتارایی که تو شرکت باهام

داشت بهش نمی خوره ادم بی تجربه ای باشه..هه..مطمئنا همینطوره..
وسایلمون رو جمع کردم ولباسامونو چیدم تو چمدون..قرصای مامان رو دادم و بهش شب

بخیر گفتم اون هم با مهربونی جوابمو داد..
رفتم تو اتاقم .. رو تختم دراز کشیدم..دستامو گذاشتم زیر سرمو به سقف زل زدم..
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به کیارش فکرکردم..به اینکه هر کاری می کنم نمی تونم دوستش داشته باشم..برعکس..هر

وقت بهش فکر می کردم حس می کردم ازش بدم میاد..نمی دونم چرا ولی این تنها حسی بود
که نسبت بهش داشتم..

به خانواده ش فکر کردم..یعنی من می تونم با اونا کنار بیام؟..اگر بعد از ازدواج خواستن
اذیتم کنند چی؟..اگر با خواهرش به مشکل برخوردم چی؟..

همه ی این فکرا باعث شده بود دلشوره بگیرم..
از اینده ترس داشتم..

نمی دونستم چه چیزی در انتظارمه..
اصل برای این سفر شوق وهیجان نداشتم..انگار نه انگار که دارم میرم شمال..ولی حس می

کردم مامان خوشحاله..
وقتی ازش پرسیدم گفت : من و پدرت تو شمال با هم اشنا شدیم ..یه اشنایی غیرمنتظره که

بعد هم عاشق هم شدیم و اخرش هم به ازدواج ختم شد..
با لبخند نگاش کردم..انگار برگشته بود تو همون خاطرات گذشته ش..

هیچ وقت چیزی از گذشته ش نمی گفت ولی امروز چند کلمه ای در موردش حرف زده بود..
با صدای زنگ در فهمیدم کیارش اومده..از جامون بلند شدیم و من چمدونو کشیدم و بردم تو

حیاط..همه چیزو چک کردم و درو قفل کردم..کفشامون رو پوشیدیم واز خونه رفتیم
بیرون..صبح زود بود و هوا کمی خنک بود..

کیارش جلوی در وایساده بود..با دیدن ما لبخند زد ..اروم سلم کردم که جوابمو داد و به
مامان هم سلم کرد..

اومد جلو و دسته ی چمدون رو از دستم گرفت و با خودش برد طرف ماشین..
بعد از اینکه چمدون رو گذاشت صندوق عقب سریع رفت در جلو رو باز کرد تا من سوار

بشم..
راستش قصدم این بود برم عقب بشینم ولی با این کارش مجبور شدم همون جلو بشینم و

چیزی نگم..
سوار شدیم و کیارش حرکت کرد..

توی مسیر هیچ حرفی نمی زدیم..چند بار کیارش خواست سر حرفو باز کنه که من یه جوری
پیچوندمش..

خوابم گرفته بود..سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی و چشمامو بستم..
کیارش پخش رو روشن کرد وصدای اهنگ تو فضای ماشین پیچید..

عاشق دیدن چشماتم *تا آخر دنیا باهاتم *دیوونه تو شدم انگار
منو تو قلبت نگه دار* دل به تو بستم این روزها

این احساس دست خودم نیست* دوست داشتنم رو باور کن
علقه به تو که کم نیست

من دیگه اون قد عاشقت شدم
دوست دارم که بشی مال خودم* عشقمی از پیش تو نه نمیرم

یا تو بیا یا بیا یا می میرم
تویی که تنها آرزومی

خوش حالم وقتی روبه رومی *غصه ها دور میشن از ما
نمی خوام باشم از تو جدا *بین ما فاصله نمیاد

مثل من تو رو هیچ کس نمی خواد
جز تو نمیاد هیچکی به چشمم*

تو شدی عشقم
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من دیگه اون قد عاشقت شدم

دوست دارم که بشی مال خودم* عشقمی از پیش تو نه نمیرم
یا تو بیا یا بیا یا می میرم

توی این موقعیت هیچ حسی نسبت به این اهنگ نداشتم..فقط حس کردم خوابم گرفته..کم کم
چشمام گرم شد وخوابم برد..

با صدای کیارش ازخواب پریدم و به اطرافم نگاه کردم..
با خشم گفت :بهار رسیدیم..پیاده شو..

فکرکنم ناراحت شده تموم مسیر رو خواب بودم..خب ناراحت بشه به من چه..بی خیال..
به اطرافم نگاه کردم..سمت راستم دریا بود و سمت چپم یه ویلی بزرگ با نمای خیلی

زیبا..دور تا دور هم پر از درختای میوه و سرسبز بود..
کیارش چمدون ما و خودشو گذاشت زمین..مامان اونطرف ماشین وایساده بود..رفتم طرف

کیارش تا چمدونمو بگیرم که نذاشت..زیر لب بهش توپیدم :چته؟..
نگام کرد وبا صدای ارومی که مامان نشنوه گفت: ساعت خواب..کسر خواب داشتی این همه

مدت رو گرفتی خوابیدی؟..
ابروهامو کشیدم تو هم وگفتم :نخیر.. ولی من وقتی یه جا بشینم و فقط سکوت کنم خوابم می

گیره..مسیر هم طولنی بود خب خسته کننده ست دیگه..
-- پس من اونجا بوق بودم؟..می تونستی باهام حرف بزنی..

تو دلم گفتم :نه تو شیپوری..فقط کی دست از سرم بر می داری خدا می دونه..
بدون اینکه جوابشو بدم چمدونمو از دستش کشیدم و کنار ایستادم تا اون بیافته جلو..

با خشم نگام کرد و به طرف ویل رفت..من هم همراه مامان پشت سرش رفتیم..
دست خودم نبود..هیچ حس خوبی نسبت بهش نداشتم..

نمی دونم دلیل این حسم چی بود ولی اینو به خوبی می دونستم که من تا اخر عمرم هم نمی
تونم دوستش داشته باشم..

همونطور که به طرف در می رفتیم نگاهی به اطرافم انداختم تعجب کرده بودم که چرا ویل
به این بزرگی یه سرایدار نداره؟..اگر داشت که الن باید سر وکله ش پیدا می شد..عجیب

بود..
رفتیم داخل..نمای داخلش زیبا تر از بیرونش بود..یه ویلی بزرگ همراه با وسایل شیک و

گرون قیمت..واقعا زیبا بود..تو عمرم همچین ویلیی رو ندیده بودم..
دیدم داره میره طبقه ی بال..من و مامان سر جامون وایسادیم..

رو به کیارش گفتم :من و مامان وسایلمون رو باید کجا بذاریم؟..
کیارش رو پله ها ایستاد و برگشت ونگامون کرد :همراه من بیاید بهتون میگم..

سرمو تکون دادم و همراه مامان دنبالش رفتیم..طبقه ی بال هم بزرگ بود..دو تا راهرو
داشت یکی سمت راست یکی سمت چپ..

کیارش رفت سمت راست ما هم دنبالش رفتیم..جلوی یه در ایستاد و بازش کرد..
کنار ایستاد و رو به ما گفت :این اتاق شماست..امیدوارم اینجا راحت باشید....

من چیزی نگفتم ولی مامان با لبخند تشکرکرد وگفت :ممنونم پسرم..لطف کردی..
کیارش لبخند کمرنگی زد وچیزی نگفت..به من نگاه کرد..انگار توقع داشت یه چیزی بگم

ولی من همچنان به سکوتم ادامه دادم..
رفتم تو و چمدون رو گذاشتم یه گوشه..مامان هم اومد تو..

کیارش گفت :اتاق من همین روبه روییه ..اگر به چیزی احتیاج داشتید حتما بهم بگید..
من فقط سرمو تکون دادم ..ولی مامان گفت :باشه پسرم..ببخش بهت زحمت دادیم..
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-- نه بابا این حرفا چیه..من اصرار داشتم که شماها هم همراهم بیاید..چیزی تا ناهار

نمونده..تا اون موقع کمی استراحت کنید..

بعد هم از اتاق رفت بیرون و درو بست..
مامان نشست رو تخت و رو به من گفت :بهار چرا ازش تشکر نکردی؟..

با بی خیالی شونمو انداختم بال و چمدون رو کشیدم جلو ..همین طور که داشتم بازش می
کردم گفتم :برای چی باید تشکر می کردم؟..ما که اجبارش نکرده بودیم ما رو باخودش

بیاره..اون بود که اصرار داشت..حال هم هر کاری بکنه از روی وظفیه ست..
مامان با دلخوری گفت :معلوم هست چی میگی دختر؟..این حرفا یعنی چی؟..من نمی فهمم تو

چرا انقدر با کیارش سردی؟..
- خودم هم نمی دونم..

-- پس چرا قبولش کردی؟..
بلوز رو تو دستم فشار دادم وسرمو بلند کردم ..به مامان نگاه کردم..چه جوابی باید بهش می

دادم؟..
دوباره سرمو انداختم پایین و همونطور که بلوز رو تا می کردم و میذاشتم کنارم گفتم : اینو

هم نمی دونم..به نظرم پسر بدی نیومد..
هه..اره اصل پسر بدی به نظر نمی رسه ولی من می دونم از تو جنسش خورده شیشه داره..

--پس اگر می دونی پسر خوبیه چرا باهاش اینطور رفتار می کنی؟..
از سوال های مامان کلفه شده بودم..اخه هیچ جوابی براشون نداشتم و توش می موندم و این

منو کلفه می کرد..
- مامان بهتره بی خیالش بشیم..من خسته م می خوام کمی استراحت کنم..

-- دخترم تو که توی ماشین همه ش خواب بودی..بازم خسته ای؟..
روی تخت دراز کشیدمو ودستمو گذاشتم رو چشمام :اره مامان خسته م..بذارید یه کم

بخوابم..برای ناهار هم منو بیدار نکنید..خودم بعد یه چیزی می خورم..
صدای مامان رو نشنیدم..دستمو هم از رو چشمم بر نداشتم..اتفاقا اصل هم خسته نبودم..ولی

برای فرار از جواب سوال های مامان مجبور بودم اینطور وانمود کنم..
نیم ساعتی به همین صورت گذشت..فکرکنم مامان هم خوابیده بود ..چشمام گرم خواب شده

بود..اروم دستمو برداشتم و به تخت کناریم نگاه کردم..درست حدس زده بودم..مامان رو
تخت دراز کشیده بود و چشماش هم بسته بود..حتما خوابیده..

پتو رو کشیدم رو خودم و به پهلو خوابیدم..
انقدر به روبه روم زل زدم تا اینکه اروم اروم چشمام بسته شد وبه خواب رفتم..

سرگرد آریا رادمنش جلوی ویل ترمز کرد و از ماشینش پیاده شد..نگاهی به اطرافش انداخت
و در ماشین را بست..

به طرف ویل رفت..زنگ در را زد..دوربین بالی در او را شناسایی کرد و در باز شد..
آریا وارد ویل شد و در را بست..ستوان حمیدی در حالی که برگه ای در دست داشت به

طرف آریا امد و همین که به او رسید گفت :سلم قربان..خبری نشد؟..
آریا سرش را تکان داد و روی مبل نشست :نه .. من که مورد مشکوکی ندیدم شما چطور؟..

 دونگ حواسشونو دادن به مانیتورها و دوربین ها..بهشون گفتم چشم بر6-- بچه ها بال 
ندارن و هرمورد مشکوکی مشاهده کردن اطلع بدن..فعل که خبری نشده..

- نوید هم بالست؟..
--بله جناب سرگرد..درضمن ..

برگه ای که در دست داشت را به طرف آریا گرفت و گفت :این لیست تماس هاییه که توی
همین یکی دو روز داشته..همه رو چک کردیم..اکثرشون مربوط به شرکت های معتبری

میشن..هیچ رد پایی از خودشون به جا نمیذارن..
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آریا از جایش بلند شد وبا لحن جدی گفت :ما به تلشمون ادامه میدیم..من مطمئنم به همین

زودی دستشون رو میشه..فقط باید کمی صبر کرد..
همراه ستوان حمیدی رفت طبقه ی بال..

نوید رفته بود بالی صندلی و بلند بلند حرف می زد و بچه های گروه هم با هیجان نگاهش
می کردن..همگی با دیدن آریا تو درگاه در سریع خودشان را جمع و جور کردن و به

کارشان مشغول شدن..
نوید با این حرکت انها به طرف در برگشت و با دیدن اریا که با اخم نگاهش می کرد هل شد

وبا صندلی افتاد زمین..
از این حرکت او همه زدن زیر خنده ولی اریا همچنان با اخم نگاهش می کرد..
نوید از جایش بلند شد وصندلی را به حالت اولش برگرداند و سلم نظامی داد..

اریا فرمان ازاد نداد..نوید منتظر چشم به او دوخته بود..ولی اریا جدی نگاهش می کرد
وچیزی نمی گفت..چند دقیقه گذشت ..نوید خسته شده بود ..

زیر لب گفت :جون مادرت ازاد بده.. اریا دارم میافتم..
 ساعت همینطور می مونی ..تا تو1اریا به طرفش رفت وبا لحن محکم و جدی گفت :تا 

باشی دیگه معرکه نگیری وسر بچه ها رو گرم نکنی..مگه نمی دونی ما تو ماموریت
هستیم؟..

نوید با ناله گفت :ای بابا غلط کردم..جون خاله..اریااااا..
-اریا و زهرمار..صد دفعه بهت گفتم تو محل کار ودر حین ماموریت من سرگرد رادمنش

هستم نه اریا..بیخود هم منو قسم نده..
مکث کوتاهی کرد .. بعد از چند لحظه فرمان ازاد داد..

نوید افتاد رو صندلی و نفس عمیقی کشید :اخ..عین خروس سیخ وایسادم جلوت نفسمو حبس
کردم..داشتم خفه می شدما..

با اخم به آریا نگاه کرد وادامه داد :بالخره که این ماموریت تموم میشه..
اریا تیز نگاهش کرد که نوید سریع گفت :به تو که کاری ندارم..با خاله کار دارم..وقتی

انداختمش به جونت و شب تا صبح هی بهت گفت برو زن بگیر ..اونوقت میام و بهت سلم
می کنم پسر خاله جان..

اریا با لحن جدی گفت :پاشو به کارت برس و کمتر چرت و پرت بگو..اگر یه بار دیگه ببینم
معرکه گرفتی بی برو برگرد گزارش می کنم ستاد..

نوید از جایش بلند شد وپشت میز نشست..
زیر لب غرغر کرد :خیر سرمون مثل پسر خاله داریم..از شانس خوشگلمون هم یه درجه از

ما بالتره و راه به راه هی دستور میده..بالخره که من خاله رو می بینم..
اریا محکم و بلند گفت :به کارت برس..

-- بله قربان..
اریا پشت سرش قرار گرفت و در حالی که به مانیتور زل زده بود گفت :چیز مشکوکی

ندیدی؟..
-- چرا دیدم..

آریا با تعجب نگاهش کرد وگفت :چی؟..
--البته همچین مشکوک هم نیستا..ولی خب امروز پسر صداقت همراه یه دختر و یه زن

میانسال وارد ویل شدن..
آریا به طرف حمیدی برگشت و منتظر نگاهش کرد تا توضیح دهد..

ستوان حمیدی شانه ش را بال انداخت وگفت :تا چند دقیقه پیش که خبری نبود قربان..من
چیزی ندیدم..
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نوید گفت :حمیدی درست میگه..همین چند دقیقه پیش درست زمانی که حمیدی از اتاق رفت

بیرون رسیدن..
آریا سرش را تکان داد و گفت :خیلی خب..با این اوصاف کار ما از همین الن شروع میشه..
کیارش صداقت اومده اینجا..همون چیزی که ما منتظرش بودیم..و اون دونفری هم که باهاش

هستند رو باید ته و توشو در بیاریم که کی هستند و با کیارش چه نسبتی دارند..
حمیدی گفت :قربان برای اینکه بفهمیم اونا کی هستند چه کسی رو مامور اینکار می کنید؟..

اریا به طرف پنجره رفت و از انجا نگاهی به بیرون انداخت و گفت :خودم به عهده می
گیرم..شماها هم فقط و فقط همه ی حواستون رو بدید به اون ویل و ادمایی که توش رفت

وامد می کنند..
رو به احمدی گفت :احمدی تو یه بار دیگه دوربین ها رو چک کن که یه وقت به مشکل

برنخوریم..سعادت تو هم تماس هاشون رو ردیابی کن و لیستشون رو برای من تهیه کن..
رو به حمیدی گفت :تو هم لحظه به لحظه این ماموریت رو به من گزارش کن..فراموش نکن

لحظه به لحظه ش رو..
همگی اطاعت کردند..

آریا رو به نوید گفت :تو هم همراه من بیا..
-- کجا ؟..

- مهمونی!..خب معلومه دیگه ماموریت..
-- خب النم تو ماموریتیم دیگه..

- بله تو ماموریتیم ولی ماموریت من و تو اینه که بفهمیم اون زن و دختر کیا هستن و با
کیارش صداقت چه نسبتی دارن..
-- اهان از اون لحاظ..باشه بریم..

 نفر سفارشات لزم را کرد و همراه نوید از ویل خارج شد..3آریا رو به هر 
توی ماشین نشسته بودند و به در ویل خیره شده بودند..چند ساعتی گذشته بود..

آریا گفت :اینجوری به جایی نمی رسیم..من از پشت ویل میرم داخل محوطه....
نوید نگاهش کرد وگفت :منم باهات بیام؟..

- نه تو همینجا بمون و اگر خبری شد با بی سیم بهم اطلع بده..
.. -- باشه..پس مراقب خودت باش..خاله تورو به من سپرده ها

آریا در ماشین رو باز کرد وازان پیاده شد و در را بست..
سرش را داخل کرد وگفت :تا اونجایی که من یادم میاد خاله که همون مادر جنابعالی باشه تو

رو دست من سپرده..پس کم ارجیف سر هم کن..یادت نره چی بهت گفتم..
نوید سرش را تکان داد وگفت :خیلی خب..تو هم یادت نره من چی بهت گفتم..

آریا لبخند زد وسرش را تکان داد..
نگاهی به اطرافش انداخت و به طرف ویل رفت..

اروم چشمامو باز کردم..نگاهی به اطرافم انداختم..مامان روی تخت بغلی خوابیده
بود..نیمخیز شدم و با

چشمای خواب الودم به ساعت نگاه کردم..
 بعداظهر بود..حتما ناهارشونو خوردن و خوابیدن..3/5ساعت 

گرسنه م شده بود..از تخت اومدم پایین و اروم بدون اینکه سر وصدایی ایجاد کنم از اتاق
رفتم بیرون..

هیچ کس تو راهرو نبود..
رفتم پایین و نگاهی به اطرافم انداختم..دنبال اشپزخونه می گشتم که بالخره پیداش کردم..

رفتم تو اشپزخونه و در یخچال رو باز کردم..همه چیز توش بود..
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بسته ی کالباس و گوجه رو اوردم بیرون و از تو سبد روی میز یه تیکه نون برداشتم وبرای

خودم ساندویچ
درست کردم..

اینجا که تو سکوت بهم مزه نمی داد..تصمیم گرفتم برم بیرون..
نگاهی به لباسم انداختم..یه مانتو سفید تابستونه و یه شال ابی ..در کل سر و وضعم ایرادی

نداشت و
برای بیرون رفتن مناسب بود..

از ویل زدم بیرون و به طرف دریا دویدم..کفشامو در اوردم و نشستم رو ماسه ها..
همونطور که ساندویچمو می خوردم نگاهم به دریا بود..به موج های منظمی که پشت سر هم

ردیف می
شدن و خودشونو به ساحل می رسوندن..

ساندویچمو خوردمو از جام بلند شدم..کمی قدم زدم و دوباره به دریا نگاه کردم..
یه موج خودشو رسوند به ساحل وخورد به پاهام..یه حس خوبی بهم دست داد..یه حسی که

منو
وسوسه می کرد برم تو اب..تا هر جا که شد..فقط دوست داشتم خودمو بزنم به دریا..با موج

دومی که به
پاهام خورد تصمیمم رو گرفتم ..

لبخند زدم و رفتم جلو..تا ساق پام..بیشتر رفتم.. تا زانوم..بازم بیشتر رفتم جلو.. تا بالی
زانوم..

دستامو از هم باز کردمو رفتم جلوتر تا جایی که زیر سینه م رو اب فرا گرفته بود..ولی من
همچنان بی

خیال و سرخوش می رفتم جلو..
نمی دونم چرا اینکارو می کردم..شاید برای ارامشش..شاید هم برای اینکه می خواستم تموم

غم و
غصه هام رو بریزم تو دریا و در عوض خودمو از ارامشش پر کنم..

سر جام وایسادم و به اطرافم نگاه کردم..از ساحل دور شده بودم..نگاهمو به دریا دوختم..باد
نسبتا

شدیدی می اومد و باعث شده بود موج های کوچیک و بزرگی رو اب دریا ایجاد بشه..
یه قدم دیگه تو اب برداشتم که قدمم همزمان شد با یه موج بزرگ که درست به طرف من می

اومد..
نفهمیدم چی شد..کنترلمو از دست دادم و وقتی که موج بهم برخورد کرد رفتم زیر اب و

احساس کردم زیر
پاهام خالی شد..

وحشت کرده بودم.. و همین ترس و وحشت باعث شده بود نتونم تمرکز بکنم..
از طرفی هم شنا کردن بلد نبودم و همه ی اینا دست به دست هم دادن تا من نتونم خودمو

نجات بدم..
انقدر تقل کردم و دست وپا زدم تا اینکه حس کردم بدنم سست شده و بعد از اون هم چشمام

اروم اروم
بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم..

اریا کمی از دیوار پشتی ویل فاصله گرفت و نگاهی به ان انداخت..
با قدمهای بلند به طرف دیوار رفت و پرید..دستش را به لبه ی دیوار گرفت و خودش را بال

کشید..
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نگاهی دقیق به داخل ویل انداخت..از انجا چیز زیادی معلوم نبود..وقتی مطمئن شد کسی ان

اطراف
نیست پرید پایین و دستش را به اسلحه ی کمریش گرفت و به حالت اماده باش خودش را به

دیوار ویل
چسباند..

ارام حرکت کرد..وارد باغ شد..هیچ کس انجا نبود..
صدای در باعث شد خودش را کنار بکشد..اسلحه ش را دراورد و از کنار دیوار نگاهی به

ان طرف انداخت..
بهار از ویل خارج شد وبه طرف دریا رفت..

اریا نگاهی به اطرافش انداخت و با احتیاط پشت سر او حرکت کرد..
بهار روی ماسه ها نشست و در حالی که به دریا نگاه می کرد مشغول خوردن ساندویچش

شد..
فاصله ی اریا با او خیلی زیاد بود..چون اطراف ساحل هیچ درخت یا صخره ای نبود تا پشت

ان مخفی
شود واگر جلوتر می رفت مطمئنا دیده می شد..برای همین کمی دورتر از او ایستاده بود..
به درختی تکیه داد و در حالی که با دقت اطرافش را زیر نظر داشت بیشتر حواسش را به

بهار داده بود..
از جایش بلند شد و کمی قدم زد و بعد از ان هم دستانش را باز کرد و به طرف دریا

رفت..اریا تمام مدت
نظاره گر او بود..

تا اینکه موج بزرگی با بهار برخورد کرد و او را با خود به طرف پایین کشید..
بهار جیغ بلندی کشید و به زیر اب رفت..

اریا با دیدن این صحنه شروع به دویدن کرد ..کتش را در اورد وروی زمین انداخت..خودش
را به اب زد و به

طرف او شنا کرد..
بهار دست وپا می زد و نمی توانست خودش را بال بکشد..تا اینکه از حرکت ایستاد..

اریا دستانش را دور کمر او حلقه کرد و در حالی که او را محکم به خود چسبانده بود به
طرف ساحل شنا

کرد..
بهار را در حالی که بیهوش شده بود روی ماسه ها خواباند..نگاهی به صورت رنگ پریده ی

او انداخت..
باید هر چه زودتر دست به کار می شد وگرنه جانش را از دست می داد..

دستانش را درست روی قفسه ی سینه ی او به حالت ضربدر گذاشت و فشار داد..ولی او
همچنان

بیهوش بود و هیچ ابی از دهانش خارج نشد..
یکبار دیگر امتحان کرد ولی بی فایده بود..
نبضش را گرفت خیلی خیلی کند می زد..

فقط یک راه می ماند و ان هم تنفس مصنوعی بود..ولی برای اینکار مردد بود..
تردید جایز نبود وگرنه جان ان دختر به خطر می افتاد..

کلفه دستی بین موهای خیس و نمدارش کشید..
با دو دستش دهان بهار را باز کرد وصورتش را جلو برد..چشمانش را بست..

باد می وزید..سردش شده بود و دستانش می لرزیدند..
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قطرات اب از روی موهایش روی صورت بهار می چکید..سرش را پایین تر برد و لبانش

را جلوی لبان او نگه
داشت..

هنوز مردد بود ..تا به حال در عمرش همچین کاری را نکرده بود..با اینکه این تنها از روی
کمک و نجات دادن

جان یک نفر بود ولی با این حال برایش سخت بود..
بالخره با یک حرکت لبانش را روی لبان بهار گذاشت.. و نفسش را محکم به دهان او منتقل

کرد و قفسه
ی سینه ی بهار را فشار داد..اتفاقی نیافتاد..

دوباره سرش را پایین برد و همان عمل را تکرار کرد..در دل دعا می کرد که ان دختر
بهوش بیاید..

لبانش را از روی لبان بهار برداشت و اینبار محکمتر از قبل قفسه ی سینه ش را فشرد..
اب با شدت از دهانش خارج شد و به سرفه افتاد..ولی چشمانش همچنان بسته بود..

اریا :خانم..خانم صدای منو می شنوید؟..خانم..
اما بهار جوابی نداد..سرفه می کرد و مقدار زیادی اب از دهانش خارج می شد..
اریا سرش را بلند کرد..نگاهش به در ویل افتاد که باز شد و کیارش بیرون امد..

اریا سریع از جایش بلند شد و کتش را برداشت و به ان طرف ویل دوید..
پشت دیوار مخفی شد..نفس نفس می زد..کت را تنش کرد و از کنار دیوار ان طرف را نگاه

کرد..
کیارش به طرف بهار دوید و سرش را بلند کرد..

مرتب صدایش می زد :بهار..بهار..
اریا در سکوت نگاهشان می کرد..کیارش بهار را از روی زمین بلند کرد وبه طرف ویل

دوید..
اریا سرش را برگرداند..و نفس عمیقی کشید..

دستی روی شانه ش نشست..با ترس برگشت و پشت سرش را نگاه کرد..نوید با لبخند بزرگی
نگاهش

می کرد..
اریا با اخم نگاهش کرد و به او توپید :تو اینجا چه غلطی می کنی؟..مگه نگفتم به هیچ وجه

چشم از در
ویل بر ندار؟..

نوید :ای بابا..خب هیچ خبری نبود..بچه ها اونجا رو زیر نظر دارن دیگه احتیاجی به من
نبود..دیدم دیر

کردی گفتم بیام ببینم در چه حالی..یه وقت نزده باشن دخلتو بیارن من بمونم وبازجویی های
خاله..ولی

اومدم دیدم پسر خاله عزیزم رفته پری دریایی شکار بکنه.. 
اریا غرید :خفه شو..معلوم هست چی میگی؟..

نوید به سرتاپایش اشاره کرد وگفت :پس تو اب چکار می کردی؟..رفته بودی هواخوری؟..
اریا :تو که همه چیزو دیدی..نکنه باید برات توضیح بدم؟..

نوید ابرویش را بال انداخت و گفت :نه بابا کی جرات داره از شما توضیح بخواد جناب
سرگرد..این دختره

همونی بود که امروز با اون زن و کیارش وارد ویل شدن؟..
اریا سرش را تکان داد وگفت :فکر کنم خودش باشه..مثل اینکه اسمش بهاره..باید اطلعات

بیشتری
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 هفته مونده..اگر3بهدست بیاریم..ما نمی دونیم اونا کی هستن..تا پایان این ماموریت فقط 

نتونیم اینجا
چیزی ازشون به دست بیاریم..کارمون سخت تر میشه و شاید چند ماه طول بکشه..

-- حال باید چکار کنیم؟..
-فعل بر می گردیم ویل..ببینیم بچه ها در چه حالن..باید برای فهمیدن این موضوع هم یه

فکری
بکنم..بریم..

هر دو از دیوار پشتی ویل خارج شدند و به طرف ماشینشان رفتند..
نوید ماشین را روشن کرد وگفت :به نظرت اوضاع مشکوک نیست؟..اخه ویل به این بزرگی

نه یه سگ
توش داره نه یه نگهبان یا سرایدار..مگه میشه؟..

- درسته..منم به همین موضوع فکر کردم..حتما علوه بر این جرم خلف دیگه ای هم انجام
میدن..فقط

خدا کنه تو این مدت پی به همه چیز ببریم وگرنه معلوم نیست کی یه همچین موقعیتی برامون
پیش

بیاد..
نوید سرش را تکان داد و جلوی ویل نگه داشت :این دو قدم راه رو باید با ماشین بریم

وبیایم..اونم به خاطر
اینکه دیده نشیم..ای بابا..

اریا در ماشین را بست و گفت :کمتر غرغر کن..خودت قبول کردی با ما تو این ماموریت
باشی..کسی

برات کارت دعوت نفرستاده بود..
نوید نگاهش کرد و نالید :اره میدونم تو دیگه یادم ننداز..همه ش تقصیر مامان شد..البته

سرمنشاءش
خاله بودا..انگار من بادیگارد تو هستم..همه جا باید مواظبت باشم..

وارد ویل شدند..اریا گفت :ببین کی داره اینو میگه..انقدر هم غرغر نکن بریم ببینیم بچه ها
دارن چکار می

کنن..
به طرف بال رفتند و وارد اتاق شدند..با وحشت به کف اتاق نگاه کردند..

پر از خون بود..حمیدی گوشه ای از اتاق غرق خون افتاده بود و چشمانش بسته بود..احمدی
و سعادت

هم خون الود ان طرف اتاق افتاده بودند ..
کف اتاق پر از برگه بود و سیستم هم به کل نابود شده بود..خورده های شیشه اطراف اتاق به

چشم می
خورد....

اریا داد زد :یاحسین..
به طرف حمیدی دوید و شونه ش را تکان داد :حمیدی..حمیدی..

نبضش را گرفت..نمی زد....مرده بود..
دستش را روی چشمانش گذاشت و فشرد..دوست چندیدن و چند ساله ش غرق در خون جلوی

چشمانش افتاده بود..تمام خاطراتش با ستوان حمیدی جلوی چشمانش بود..
نوید با صدای گرفته و لرزانی گفت :اریا ..سعادت و احمدی هم تموم کردن..بهشون

تیراندازی شده..
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اریا از جایش بلند شد و با صدای گرفته ای گفت :همه ی سیستم رو داغون کردن..بی سیم ها

رو
شکستن..ماموریت لو رفت نوید..

نوید سرش را تکان داد وگفت :به ستاد خبر میدی؟..
-اره..ولی مستقیما به سرهنگ زنگ می زنم..

شماره ی سرهنگ نیکزاد را گرفت..بعد از چند بوق تماس برقرار شد..
--الو..

-الو..سلم جناب سرهنگ..اریا هستم..
--سلم اریا..خوبی؟..از ماموریت چه خبر؟..
-ممنونم قربان..متاسفانه ماموریت لو رفت ..

سرهنگ سکوت کوتاهی کرد وگفت :که اینطور..چطور این اتفاق افتاد؟..اوضاع چطوره؟..
اریا همه چیز را تعریف کرد و حتی موضوع کشته شدن هم گروهی هایش را هم گزارش

کرد ..
سرهنگ نیکزاد با ناراحتی گفت :نباید اینطور می شد..اریا الن بچه ها رو می

فرستم..امبولنس رو هم
همراهشون می فرستم..سریع بیا ستاد و همه چیز رو مو به مو گزارش کن..فهمیدی؟..

-بله قربان..حتما..
--مراقب خودتون باشید..فعل خداحافظ..

-خدانگهدار جناب سرهنگ..
نوید :چی شد؟..

اریا نگاهش کرد وگفت :باید بریم ستاد گزارش کنم..بچه ها الن خودشونو می رسونند..فکر
نمی کنم

سرنخی از خودشون گذاشته باشن ولی گروه تجسس برای این کار میان..
نیم نگاهی به حمیدی انداخت و از اتاق خارج شد..نوید هم پشت سرش رفت..

اریا روی مبل نشست وسرش را بین دستانش گرفت..نوید رو به رویش نشست..
هر دو سکوت کرده بودند..هر دو به نوعی از این اتفاق ناراحت و گرفته بودند..

حمیدی دوست صمیمی اریا بود..از سن نوجوانی با هم بودند تا به الن که همکار بودند..هیچ
وقت

همدیگر را تنها نمی گذاشتند..
اشک در چشمان اریا جمع شد..از جایش بلند شد و به طرف دستشویی رفت..در را بست و

از توی اینه
به خودش نگاه کرد..

شیر اب را باز کرد و سرش را زیر شیر گرفت ..
خاطرات دست از سرش بر نمی داشتند..می دانست این اتفاق کار کیست..سرش را بلند کرد..
قطرات اب از لبه لی موهایش روی صورتش می چکید..مشتش را پر از اب کرد وبه اینه

پاشید..
به تصویر خودش نگاه کرد..

در دلش قسم خورد که ان نامرد را پیدا کند و انتقام بهترین دوستش و هم گروهی هایش را
بگیرد..

قسم خورد..
نوید هم کلفه بود..یاد زمانی افتاد که سر به سر سعادت و احمدی می گذاشت و سرشان را

گرم می
کرد و با این کارش خستگی را از تن انها خارج می کرد و لبخند به لبانشان می اورد..
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سعادت تازه نامزد کرده بود..برای اینده ش برنامه های زیادی چیده بود..نوید اه کشید و

اشکانش را پاک کرد..
احمدی تازه چند ماه بود که پسرش به دنیا امده بود و از اینکه پدر شده بود خوشحال بود..اما

حال پسرش 
باید بدون پدر بزرگ می شد..

یاد حمیدی افتاد دوست مشترک او و اریا..چه دورانی داشتند..مسافرت هایی که رفته
بودند..کوه..ماموریت هایشان..عملیات هایی که انجام داده بودند..
همه ی این صحنه ها جلوی چشمانش چون فیلمی رد می شدند..

صورتش را در دست گرفت و اشک ریخت..
 نفر انها می سوخت..واقعا حیف بودند..نباید اینطور می شد..3دلش برای هر 

اریا از دستشویی بیرون امد..صورت و موهایش خیس بود..
نوید با دیدن او سریع اشک هایش را پاک کرد و ایستاد..

اریا با لحن محکم و فوق العاده جدی گفت :قسم خوردم که انتقامشونو بگیرم..نمیذارم
خونشون پای مال

بشه..اون نامردای پست باید به سزای اعمال کثیفشون برسن..
نوید سرش را تکان داد وبا صدای گرفته ای گفت :من هم همه جوره باهاتم اریا..روی منم

حساب کن..
اریا سرش را تکان داد..

دلش پر از نفرت از ان ادم های رذل و کثیف بود..
ادمهایی که جون انسان ها برایشان هیچ ارزشی نداشت..اروم چشمامو باز کردم..اولش همه

چیزو محو
و مات می دیدم..چندبار پلک زدم تا دیدم واضح تر شد..روی تخت خوابیده بودم..دستم می

سوخت..نگاش کردم..به دستم سرم وصل بود..
چشمامو بستم..سعی کردم همه چیزو به یاد بیارم..کنار دریا داشتم ساندویچ می خوردم..بعد

هم قدم
زدم..موج خورد به پام ..هوس کردم برم تو اب..می دونستم شنا کردن بلد نیستم ولی یه حسی

باعث
می شد برم جلو و بیخال باشم..بعد هم یه موج بزرگ اومد به طرفم و منو کشید تو اب..

دیگه چیزی یادم نمیاد..
دستمو گذاشتم رو پیشونیم..ولی یه صدا..یه صدای مبهم..(خانم..خانم..)اره..یه صدای مردونه

بود..ولی
چرا انقدر برام مبهمه؟..هیچی یادم نیست..

در اتاق باز شد..سرمو چرخوندم..کیارش بود..پشت سرش هم مامان اومد تو..با دیدن مامان
لبخند

کمرنگی زدم..با مهربونی نگام کرد..اومد جلو و کنارم نشست..
دستشو گذاشت رو پیشونیمو گفت :خوبی دخترم؟..جاییت درد نمی کنه؟..

-خوبم مامان..خودتونو ناراحت نکنید..
 ساعته تقریبا نیمه بیهوشی..هر وقت هم بهوش می24--مگه میشه ناراحت نباشم مادر..تو 

اومدی
هذیون می گفتی..تبت خیلی بال بود..کیارش جان زحمت کشیدن رفتن دکتر رو اوردن بال

سرت وگرنه
معلوم نبود چه اتفاقی برات میافتاد دخترم..

با دقت به حرفای مامان گوش دادم..هه..کیارش؟..چه مهربون..

32

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
به کیارش نگاه کردم..کناردر تو درگاه ایستاده بود و شونه ش رو به درگاه تکیه داده بود و با

لبخند نگام می
کرد..

بدون اینکه بهش توجهی بکنم سرمو چرخوندم..
مامان از جاش بلند شد وگفت:برات سوپ درست کردم دخترم..الن میرم میارم..بخوری

حالت بهتر
میشه..

تشکر کردم..به روم لبخند زد واز اتاق رفت بیرون..
کیارش اومد جلو وکنارم نشست..دستشو اورد جلو وخواست بذاره رو دستم که دستمو

کشیدم..با
دلخوری نگام کرد..

بی مقدمه گفتم:کی منو نجات داد؟..
با تعجب گفت :چی؟..

-میگم کی منو از تو اب نجات داد؟..
--من وقتی از ویل اومدم بیرون دیدم تو بیهوش رو ماسه ها افتادی..فکر کنم موج تورو

اورده بود ساحل..
با شک نگاهش کردم و گفتم :تو مطمئنی کسی منو نجات نداده؟..

اخماشو کشید تو هم و گفت :باورت نمیشه نه؟..دارم بهت میگم من وقتی اومدم بیرون تو لب
ساحل

افتاده بودی..من کسی رو ندیدم..حال این موضوع چه اهمیتی برای تو داره؟..
جوابشو ندادم..پس اون صدا چی بود؟..می دونستم توهم نیست و واقعیت داره..مطمئن بودم

اون صدا رو
شنیدم..برام واضح نبود که تو خاطرم بسپرم ولی یه صدا بود..یه صدای مردونه..صدایی که

مطمئن بودم تا
حال نشنیدم..

کیارش اومد جلوتر و بی هوا دستشو گذاشت رو بازوم..با تعجب نگاش کردم..خواستم دستمو
بکشم که

محکم نگهش داشت..
روی پیشونیش اخم نشسته بود..خیلی جذاب بود ولی من هیچ حسی نسبت بهش نداشتم..

با لحن ملیمی زمزمه کرد :خوبی عزیزم؟..
زبونم قفل شده بود..فقط با تعجب زل زده بودم بهش..

اون یکی دستشو اورد بال و گذاشت رو گونه م..داغی دستش رو به خوبی روی پوستم حس
می

کردم..سرمو کشیدم عقب..
در اتاق باز شد وقبل از اینکه مامان بیاد تو و متوجه ما بشه کیارش خیلی سریع خودشو کشید

کنار..
مامان اومد تو و با همون چشمای مهربونش نگام کرد..یه سینی تو دستش بود..

کیارش از جاش بلند شد وگفت :من میرم بیرون..چیزی احتیاج ندارید؟..
مامان با لبخند گفت :نه پسرم..ممنون..

کیارش نیم نگاهی به من انداخت و از اتاق رفت بیرون..مامان کنارم رو تخت نشست تو جام
نیمخیز شدم
و نشستم..

- مامان کی از اینجا می ریم؟..
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نگام کرد وگفت :تازه دیروز اومدیم دخترم..نمی دونم..

-خدا کنه زودتر برگردیم تهران..نمی دونم چرا اصل از اینجا خوشم نمیاد..
مامان با لبخند نگام کرد وگفت :به خاطر اتفاق دیروزه دخترم..کم کم فراموشش می کنی و

بهتر میشی..
نخواستم چیزی بگم ولی مطمئن بودم حسی که داشتم به خاطر ترس از اب و اتفاق دیروز

نبود..یه حس
گنگی بود..نمی دونم چی ولی احساس می کردم از این ویل هیچ خوشم نمیاد...دوست داشتم

هر چه
زودتر از اینجا بزنم بیرون..

 روز بود که اومده بودیم شمال..امروز دیگه حوصله م حسابی سر رفته بود..روز3تقریبا 
اول که نزدیک بود

تو دریا غرق بشم..روز دوم هم که کامل بیهوش بودم و وقتی هم بهوش اومدم حالم زیاد
خوب نبود..روز

سوم هم که امروز بود..
از صبح کیارش مرتب بهم اصرار می کنه که باهاش برم بیرون..ولی من مرتب بهونه می

اوردم..
دوست نداشتم باهاش تنها باشم..یه جورایی ازش می ترسیدم..وقتی نگام می کرد..وقتی

دستمو می
گرفت توی نگاش یه چیزی بود..هرچی بود عشق نبود..دوست داشتن نبود..مطمئن بودم اینا

نیست..نوع
نگاهش متفاوت بود..

عصر شده بود..کیارش رفته بود بیرون..مامان هم تو خونه بود..گفت سرش درد می کنه و
میره استراحت

بکنه..از در ویل زدم بیرون..دوست داشتم کمی این اطراف قدم بزنم..دیگه از این ویل خسته
شده بودم..

داشتم کنار جاده راه می رفتم که یه خرگوش سفید و خوشگل که خیلی هم کوچولو بود رو
اون طرف

خیابون دیدم..
ماشینی از اونجا رد نمی شد..با لبخند رفتم طرفش..محوش شده بودم..خیلی خوشگل بود..

وسط جاده بودم که با صدای ممتد بوق ماشینی سرجام خشکم زد..با وحشت نگاش
کردم..درست

جلوی پای من زد رو ترمز..
وای خداجون ماشین پلیس بود..اینم شانسه من دارم؟..حال نمی شد یه ماشین معمولی جای این

بود؟..الن چی جوابشونو بدم؟..حتما کلی سین جیمم می کنن..
راننده ش یه سرباز بود و کنارش هم یه نفر با لباس فرم پلیس نشسته بود و عینک افتابی به

چشماش
بود..

هنوز با ترس نگاش می کردم..هم تو شوک بودم هم اینکه خودمو تو موقعیت بدی می دیدم..
اونی که لباس فرم پلیس تنش بود از ماشین پیاده شد..به خاطر عینکش نمی تونستم خوب

صورتشوا
ببینم ولی جوون بود..

سریع به ستاره های روی شونه ش نگاه کردم..اوه اوه سرگرد بود..کارم در اومده..
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در ماشین رو بست و اومد جلو..عینکشو از رو چشماش برداشت..زل زده بودم بهش..چهره

ی جذابی
داشت..یه اخم هم رو پیشونیش بود که توی این لباس پر ابهت نشونش می داد..

جلوم وایساد و با صدای گیرا و محکمی گفت :میشه بگید وسط جاده چکار می کردید؟..
سعی کردم ارامشمو حفظ کنم و جوابشو بدم..حتما الن بهش بگم به خاطر یه خرگوش داشتم

می رفتم اونور خیابون اونم تو دلش کلی بهم می خنده..اصل بخنده..من واقعیتو میگم..
با لحن جدی گفتم :کار خاصی نمی کردم..

ای کوفت بگیری بهار..این بود واقعیتی که می خواستی بگی؟..عجب جواب محکمی..کل
زبونش بند اومد بنده خدا..

پوزخند محوی زد وگفت :کار خاصی نمی کردی؟..این جواب سوال من نبود..خانم محترم
نزدیک بود

جونتون به خطر بیافته..اگر به موقع ترمز نکرده بودیم که شما الن زیر لستیکای ماشین جا
مونده بودی..

چقدر جدی و خشن بود..انگار متهم گرفته..
جوابی بهش ندادم..

گفت :خونتون کجاست؟..
هه..انگار داره از یه بچه ی کوچیک می پرسه خونتون کجاست عموجون؟..بگو ببرم تحویل

بابا و مامانت
بدم..

-مگه گم شدم که ادرس خونمونو میخواید؟..
نمی دونم چرا یهو شجاع شدم و گفتم : من معذرت می خوام که یک دفعه وسط جاده سبز شدم

شما
منو ندیدی..خونه ی ما هم همین ویلست..

نگاهش پر از تعجب شد..
به ویل نگاه کرد وگفت :همین ویل؟..

پ نه پ ویل بغلیشو گفتم ..
-بله همین ویل..

با اخم گفت :چه نسبتی با صاحب این ویل دارید؟..
با تعجب نگاش کردم و گفتم :مگه شما صاحب این ویل رو می شناسید؟..

-سوال من رو با سوال جواب ندید خانم..ازتون پرسیدم با صاحب این ویل چه نسبتی دارید؟..
حیف که پلیس بود وگرنه یه (به تو چه ی) کت و کلفت می بستم بهش تا دیگه اینجوری

فضولی نکنه..
حال چی بهش بگم؟..من چکاره ی کیارشم؟..

بگم زنشم؟عمراااااا.....
بگم خواهرشم؟خب اگر بشناسدش چی؟..ضایع میشم اخرشم بهم مشکوک میشه..

یه دفعه از دهنم پرید :اینجا ویلی نامزد منه..
انگار بیشتر تعجب کرد : نامزدتون؟..

-بله نامزدم..
نگاهی به ویل انداخت ودر حالی که هنوز متعجب بود سرشو تکون داد..

دیگه بهش فرصت ندادم باز ازم سوال کنه..
سریع گفتم خداحافظ و رفتم طرف ویل..

هنوز مات و مبهوت داشت نگام می کرد.. درو باز کردم و رفتم تو..سریع درو بستم و پشتمو
چسبوندم
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بهش..

وای خدا قلبم داشت از سینه م می زد بیرون..درسته جلوش جدی وایسادمو حرف زدم ولی از
تو مثل بید

می لرزیدم و از زور ترس و هیجان قلبم با سرعت بالیی تو سینه م می تپید..
خداروشکر بخیر گذشت..ولی عجب پلیس اخمو وخشنی بودا..همچین ازم سوال می کرد

انگار داره
بازجوییم می کنه..

یعنی کیارشو می شناخت؟..شاید هم من اینطور فکر می کردم..اخه اون از کجا باید کیارشو
بشناسه؟..

منم توهم زدما..بی خیال..

 صدامو می شنوی؟..2..حمزه ی 2--از مرکز به حمزه ی 
آریا نگاهش را از در ویل برداشت و به طرف ماشین رفت..بی سیم را برداشت و جواب

داد..
 به گوشم..2-از حمزه ی 

-- جناب سرگرد.. سرهنگ نیکزاد دستور فرمودند خودتونو برسونید ستاد..
اریا سکوت کوتاهی کرد وگفت :پیام دریافت شد..تمام..

رو به سربازی که راننده بود گفت :برو ستاد..
-بله قربان..

در راه به ان دختر و اینکه خودش را نامزد کیارش معرفی کرده بود فکر می کرد..
با خود گفت :اون دختر همونیه که از تو دریا نجاتش دادم..پس نامزد کیارشه..اون زن هم

بدون شک مادر
این دختره..ولی چرا کیارش اینا رو با خودش اورده اینجا؟..چه نسر از کارشون در بیارم..

قشه ای تو سرشه؟..شاید نامزدش هم باهاش هم دسته..دختر مغروری به نظر می رسید..
سرهنگ نیکزاد با شنیدن تقه ای که به در اتاقش خورد سرش را بلند کرد و گفت :بفرمایید..

آریا در اتاق را باز کرد و وارد شد..
سلم نظامی داد :با من امری داشتید قربان؟..

سرهنگ فرمان ازاد داد و گفت :آریا می خوای فعالیتت رو روی این پرونده ای که در دست
داری ادامه

بدی؟..
-بله قربان..جدیدا به یه سری از سرنخ ها دست پیدا کردیم..که به کمکشون می تونیم مدرک

معتبری به
دست بیاریم..

--خوبه..از کیارش صداقت چه خبر؟..
-جناب سرهنگ ..ظاهرا با نامزد و مادر نامزدش اومده و تنها نیست..بازم درموردش تحقیق

می کنم و
نتیجه رو بهتون گزارش می کنم..

سرهنگ سرش را تکان داد و از جایش بلند شد و گفت :بسیار خب..دیروز که تو مراسم
تدفینه سه تا از

بچه های ستاد بودی درسته؟..
آریا با لحن گرفته ای گفت :بله قربان..بودم..خانواده هاشون خیلی بی قراری می کردن..

 خیلی جوون بود..3-درسته..خدا بهشون صبر بده..واقعا سخته..هر
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آریا با لحن محکمی گفت :قربان مطمئن باشید قاتلینشون رو پیدا می کنم و به سزای عمل

کثیفشون
می رسونم..به همین راحتی ازاین موضوع نمی گذرم..

سرهنگ نیکزاد سرش را تکان داد و گفت :امیدوارم موفق بشی آریا..راه سختی رو در پیش
داری..ولی از

همت و پشتکاری که داری مطمئنم می تونی از پسش بر بیای..
-ممنونم قربان..

بعد از شام همراه مامان رفتم بال..کیارش هم هنوز نیومده بود..اصل برام اهمیتی نداشت..
مامان حالش خوب نبود همین که قرصاشو خورد خوابید..

نشستم رو تخت و یه کتاب رمان گرفتم دستمو و شروع کردم به خوندن..
صدای ماشینشو از تو حیاط ویل شنیدم..مثل اینکه اومد..توجهی نکردم و به کتاب خوندنم

ادامه دادم..
رمان باحالی بود..راجع به یه دختره که عاشق پسر دوست باباش بوده ولی پسره نمی

خواستش..تو
عشق سرخورده میشه ولی اتفاقات زیادی توی رمان میافته که پسره هم عاشقش

میشه..داستانش
خیلی جالب بود..

 ساعته نشستم دارم رمان می خونم..از بس خوشگل بود همینطور2وقتی به خودم اومدم دیدم 
محوش

شده بودم..
گردنم خشک شده بود..یه کم با دستم ماساژش دادم..

از جام بلند شدم و رفتم کنارپنجره..همه ی چراغای حیاط روشن بود..خیلی خوشگل شده
بود..دلم می

خواست برم تو بالکن و یه کم از این هوای لطیف تنفس کنم..
لبخند کمرنگی زدم و اروم از اتاق رفتم بیرون..

از پله ها رفتم پایین..چراغای سالن خاموش بود ولی تلویزیون روشن بود..ظاهرا شبکه ی
ماهواره

بود..داشت یه فیلم سینمایی خارجی زبان اصلی رو نشون می داد..
خواستم به طرف دربرم که محکم خوردم به یکی..با ترس سرمو بلند کردم..

کیارش بود که با چشمای خمار شده داشت نگام می کرد..تو دستاش یه لیوانه شراب خوری و
یه بطری

سبز رنگ بود..
لیوانو داد اون دستشو با لبخند بازومو گرفت..

سرشو اورد پایین وکنار گوشم گفت :سلم عزیزم..ای کاش یه چیز دیگه از خدا می خواستم..
دهنش بوی تند الکل می داد..وای خدا مست بود؟..کارم ساخته ست..باید یه جوری از دستش

در برم..
هلم داد طرف سالن و گفت :بیا عزیزم..بشین با هم فیلم ببینیم..تنهایی حال نمیده..

با خشونت دستمو کشیدم : ولم کن..نمی خوام فیلم ببینم..
خواستم برگردم که سریع بطری و لیوانو گذاشت رو میزو از پشت بغلم کرد و سفت منو

چسبید..
دورغ چراااااا داشتم قبض رو ح می شدم..چیزی نمونده بود سکته رو بزنم..ولی به روم نمی

اوردم و سفت
و سخت جلوش وایساده بودم..
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اون مست بود..همینجوریش هم نمی تونستم تحملش کنم..چه برسه به الن که مست و پاتیل

هم
بود..دیگه عمرا پیشش باشم..

تقل کردم و خودمو از تو بغلش کشیدم بیرون..
با خشم گفتم :بار اخرت باشه به من دست زدیا فهمیدی؟..من از این کارای تو هیچ خوشم

نمیاد..
نگاهش پراز خشم شد زیر لب غرید:به چه جراتی با من اینطور حرف می زنی؟..همه از

خداشونه من
فقط یه کوچولو بهشون توجه کنم اونوقت توی بی لیاقت برای من ناز می کنی؟..

-خفه شو..لیاقت تورو هم همونا دارن..حالم ازت بهم می خوره..از ادمای هوس بازی مثل تو
متنفرم..

به طرف پله ها دویدم که از پشت منو گرفت..کنترلمو از دست دادم و افتادم زمین..
جیغ خفیفی کشیدم..فاصله مون با مامان که طبقه ی بال تو اتاق بود خیلی زیاد بود..می

دونستم اون
قرصای خواب اور هم تاثیر کرده و دیگه مامان به همین راحتی صدامونو نمی شنوه..

منو برگردوند و افتاد روم..محکم زدم تو صورتش..از صدای کشیده ای که خورد خودم هم
ترسیدم..اوه اوه

چه محکم زدما..
ولی مست بود و حالیش نبود..به جای اینکه عصبانی بشه زد زیر خنده..وا دیوونه ست..
-- عزیزم من عاشق این ضرب دستتم..کشیده هات هم برام شیرینه..درست مثل خودت..
با چشمای پر از شهوت نگام کرد..محیط سالن نیمه تاریک بود..فضای بدی بود..مطمئنا

تحریکش می
کرد..

می دونستم بهش محرم هستم و اینکه بخواد بهم دست بزنه..البته در حد همون دست
زدن..مشکلی

نداشت ولی من دوستش نداشتم..تجربه ای هم نداشتم..
همیشه دوست داشتم اولین تجربه م از روی عشق باشه نه اجبار..

دوست داشتم اولین بوسه م از طرف کسی باشه که عاشقشم نه این مرتیکه ی عوضیه هوس
باز..

 تا دکمه رو باز کرده بود که با مشت محکم زدم تو2داشت دکمه های بلوزمو باز می کرد..
کمرشو همین

که از زور درد سرشوبلند کرد یه مشت دیگه هم زدم تو صورتش..اشغال عوضی..
با ناله رفت کنار که منم بی معطلی از جام بلند شدم..تموم تنم می لرزید..ترس توی وجودم

افتاده بود..
خواستم فرار کنم که پامو گرفت و کشید..خوردم زمین..ای دستم..

داشتم ناله می کردم که یه دفعه از روی زمین کنده شدم..
شنیده بودم کسی که مسته زورش چندبرابر میشه ولی هیچ وقت از نزدیک باهاش برخورد

نداشتم که ا
لن از بدشانسیم داشتم تجربه ش می کردم..

پرتم کرد رو مبل و محکم خودشو انداخت روم..دلم درد گرفت..با درد نالیدم..
خندید و با لحن کش داری گفت :جااااااانم عزیزم..گربه ی وحشی من..نترس خودم رامت می

کنم..همچین رامت کنم که فقط و فقط ملکه ی ذهنت بشه کیارش..فقط کیاااااارش..

38

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
سرشو فرو کرد تو یقه م و گردنمو بوسید..لباش خیلی داغ بود..از بوی تند الکل داشت حالم

بد می شد..
موهاشو تو دستم گرفتمو کشیدم که سریع دستامو گرفت و برد بالی سرمو هر دو تا رو

محکم چسبید..
سرمو چرخوندم..تو چشمام اشک جمع شده بود..سرشو از رو بلوزم گذاشته بود رو سینه ..

من نگام افتاد به تلویزیون..درست صحنه ی رمانتیک فیلم بود که زن و مرده داشتن
همدیگرو می بوسیدن..

با چشمای پراز اشکم سرمو چرخوندم..دیدم اونم داره به تلویزیون نگاه می کنه..
تا دید دارم نگاش می کنم نگاه خمارشو دوخت تو چشمام..

همونطور که روم بود دستشو برد سمت بطری و ریخت تو لیوان ..بی رنگ بود..
لیوانو اورد جلوی دهانمو گفت :بازش کن عزیزم..

با نفرت سرمو چرخوندم..
زیر لب غرید :بهت میگم بازش کن..

دستمو ول کرد و دهنمو محکم گرفت و فشار داد و بازش کرد..
لیوانو اورد جلو وهمین که خواست بریزه تو دهنم زدم زیر دستش..عوضی می خواست منو

هم مست
کنه..

همچین محکم زد تو صورتم که احساس کردم کل سالن داره دور سرم می چرخه..
از جاش بلند شد ..هیکلش بزرگ بود و من در برابرش انچنان زوری نداشتم..

مثل پرکاه بلندم کرد و منو انداخت رو شونه ش..
با خشم گفت :نه.. تو اینجوری ادم نمیشی..باید جور دیگه باهات رفتار کنم..

با صدای مستش زد زیر خنده و منو به طرف در سالن برد..
با مشت می زدم تو کمرش :ولم کن عوضی..منو کجا می بری؟..تو مستی ..حالیت

نیست..منو بذار
زمین..

ولی اون فقط جنون امیز می خندید..
از در رفت بیرون و دیدم که داره میره ته باغ..

خدایا می خواد چکار کنه؟..
چون مست بود همه ش تلو تلو می خورد ولی منو هم محکم گرفته بود..

اگر حال مامانم بد نبود..
اگر این بیماری لعنتی نبود..

اگر ناراحتی واسه مادرم سم نبود..
الن جیغ می کشیدم و صداش می کردم..ولی می دونستم به محض اینکه چنین صحنه ای رو

ببینه
حالش بد میشه و جونش به خطر میافته..

من اینو نمی خواستم..تموم بدبختیام به خاطر این بود که جون مادرم برام ازهمه چیز بیشتر
ارزش

داشت..
فقط به کیارش فحش می دادم و ازش می خواستم منو بذاره زمین..

دیگه گریه م گرفته بود..هق هق می کردمو ازش خواهش می کردم ولی اون هیچی نمی
گفت..

ته باغ یه در بود که قفل بود..یه کلید از تو جیبش در اورد و بازش کرد..
می دونستم اگر برم اون تو دیگه کارم تمومه..منو برد تو..
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کلید برق رو زد..چون رو شونه ش افتاده بودم نمی تونستم درست و حسابی اطرافمو ببینم..

با پا درو بست و پرتم کرد..افتادم رو تخت..یه نگاهه سریع به اطرافم انداختم..
یه پرده ی ضخیم درست وسط اتاق زده شده بود..نمی دونستم اونطرفش چیه..اینورش هم یه

تخت بود و
یه قفسه پر از خرت و پرت..

رفت طرف قفسه و یه شیشه از توش برداشت..درست مثل همونی که تو ویل دیدم..مشروب
بود..

درشو باز کرد و همینطور که نگاش به من بود شیشه رو داد بال و چند جرعه ازش خورد..
آب دهنمو با ترس قورت دادم..بی برو برگرد کارم ساخته ست..مست که بود ..داشت مست

تر از قبل هم
می شد..

شیشه رو اورد پایین و با لبخند به طرفم اومد..رو تخت عقب عقب رفتم..داشت می اومد
جلو..

با یه خیز از زیر دستش در رفتم .. رفتم طرف در ولی از پشت موهامو کشید..
با درد جیغ کشیدم و دستمو به موهام گرفتم...همچین منو کشید و پرتم کرد که یه چرخ دور

خودم زدم و
بعد هم افتادم رو تخت..

رو شکم افتاده بودم ..خواستم برگردم که افتاد روم..وای خدا به دادم برس..احساس می کردم
هیکلش

سنگین تر شده..توی سالن اینقدر سنگین نبود..
صداشو کنار گوشم شنیدم :کجا خوشگلم..تازه می خوایم شروع کنیم..به این زودی میخوای

بری؟..
بوی الکل داشت حالمو بد می کرد..عجب بوی بد و تندی هم داشت..کلمات رو کش می داد و

وقتی می
خندید خنده هاش جنون امیز بود..صورتم از اشک خیس شده بود..هق هقمو خفه کرده بودم..
شونه م رو گرفتو برم گردوند..چشماش از زور خماری باز نمی شد..سرش داشت می افتاد

پایین..خدا
کنه بیهوش بشه..

یه دفعه یه فکری زد به سرم..اون الن مست بود و هیچی حالیش نبود..پس..
ناخواسته لبخند زدم..با همون چشمای خمارش نگام کرد و اونم لبخند زد..

سرشو اورد پایین و خواست منو ببوسه که سرمو کشیدم عقب و دستامو دور کمرش حلقه
کردم..بی

حال شده بود..داشت گردنمو می بوسید..بدنش شل شده بود..ولی هنوز کامل هوشیار بود و با
حرارت

منو می بوسید..
اروم نوازشش کردم و خوابوندمش رو تخت..دستشو گرفت به بازومو نگام کرد..با لبخند

نگاش کردم..باید
براش فیلم بازی می کردم..

بطری مشروب بالی سرش روی میز بود..نشستم رو پاهاش و بطری رو برداشتم و اوردم
پایین..نیمخیز

شد و تو جاش نشست..منم رو پاهاش بودم..بطری رو بردم جلوی دهانش و اون هم همونطور
که زل زده
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بود به من دهانشو باز کرد..جرعه جرعه خالی کردم تو دهانش..از اونطرف هم شونه هاشو

می مالیدم..
خداییش خیلی جذاب بود..اگر هر دختر دیگه ای جای من بود با روی باز پذیرای اغوشش

می شد ولی
من نه اهلش بودم نه ازش خوشم می اومد.. نمی خواستم اولین تجربه م با اون باشه..درسته

قبول
کرده بودم باهاش ازدواج کنم و بالخره اینکار صورت می گرفت ولی با دلم چکار کنم؟..دلی

که درش بسته
ست و اجازه ی ورود به کیارش رو نمیده..

تموم اینکارا رو می کردم ولی هیچ حسی نسبت بهش نداشتم..نه خوشم می اومد و نه لذت می
بردم..کامل بی تفاوت بودم..

بطری رو از دستم گرفت و پرت کرد گوشه ی اتاق..معلوم بود حسابی مست شده..همون
چیزی که می

خواستم..اینجوری بهتر بود..وگرنه می تونستم با یه چیزی بزنم تو سرشو فرار کنم
..درضمن حس و

حالشو هم نداشت که بیافته دنبالم ولی نمی خواستم چیزیش بشه و بعد هم خونش بیافته
گردنم..از

روش های دیگه هم می شد استفاده کرد که یکیش همین بود..
دستامو دور گردنش حلقه کردم..چشماش بسته بود..با بی حالی دستاشو اورد بال و دکمه های

بلوزمو
باز کرد..نا نداشت چشماشو باز کنه..

خواستم جلوشو بگیرم که لباسمو در نیاره ولی با خودم گفتم اگر تحریک بشه چی؟..ممکنه
اوضاع بدتر

بشه واسه ی همین بی خیالش شدم و تنها امیدم هم به همین بود که از زور مستی بیهوش
بشه..

بلوزمو تا شونه اورد پایین..درش نیاورد..تنم می لرزید و این لرزش نامحسوس بود..ترسم از
این بود اوضاع

اونطور که می خوام پیش نره و کیارش کار دستم بده..
منو خوابوند رو تخت و افتاد روم..گرمای تنشو از روی بلوزش هم احساس می کردم..خیلی

داغ
بود..خیلی..ولی با این همه گرما و حرارت و رفتارش باز هم هیچ حسی بهم دست نمی داد

جز نفرت..جز
بیزاری..این دو حس تنها حسایی بودن که تو اون لحظه اومده بودن سراغم..

لبای داغشو گذاشت رو گردنمو وهمین طور رفت پایین..
شونمو بوسید..دیدم مکث کرد و حرکتی نکرد..نگاش کردم..سرشو گذاشته بود رو شونه

م..نیمه بیهوش
بود..

دستاشو اورد بال و بلوزمو کامل اورد پایین..چشماش همچنان بسته بود و تو خماری اینکارا
رو می

کرد..دستشو کشید رو شونه و قفسه ی سینه ام ..
بعد هم یه دفعه بی حرکت شد..یعنی بیهوش شد؟..

تکونش دادم..صداش کردم :کیارش..

41

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
ولی جوابی نداد..اروم خودمو کشیدم کنار که سرش افتاد رو تخت و زیر لب یه چیزایی گفت

که متوجه نشدم..
سریع دکمه های بلوزمو بستم در همین موقع یه دفعه کیارش داد زد :می کشمت آریا..زنده ت

نمیذارم..می کشمت ..آریا..
با ترس نگاش کردم..این چی داره میگه؟..آریا دیگه کیه؟..

قلت زد و پشتشو کرد به من..دوباره قلت زد و به پشت خوابید..انگار خواب می دید ..یا شاید
هم از سر

مستی این حرفا رو می زد..
زیر لب گفت :آریا تو باید تقاصشو پس بدی..تو..تو باعثش بودی..آریا می کشمت..برای چی

اینکارو
کردی؟..چرا نابودم کردی؟..بیچاره ت می کنم آریا..مطمئن باش یه روز با دستای خودم می

کشمت..
با تعجب نگاش می کردم..کیارش درمورد کی حرف می زد؟..با اینکه مست بود ولی نفرت

رو به خوبی می
شد توی حرفاش حس کرد..

یعنی آریا کیه؟..با کیارش چکار کرده که اون این همه ازش متنفره؟..چرا می خواد
بکشتش؟..

بی خیال بهار موقعیت رو دریاب..برو دیگه..
سریع از رو تخت اومدم پایین و رفتم سمت در و بازش کردم..سرجام خشکم زد..

وای اینجا چقدر تاریکه..می اومدیم هم اینقدر تاریک بود ؟..از بس گریه می کردم حالیم نشده
بود..با ت

رس به اطرافم نگاه کردم..حال چه جوری برم؟..
تصمیم گرفتم برگردم تا شاید قاطی اون خرت و پرتای توی قفسه یه چراغ قوه ای چیزی پیدا

کردم..
رفتم تو اتاق..یه راست رفتم طرف قفسه و هر چی توش بود رو ریختم بیرون..یه چراغ قوه

ی کوچیک پیدا
کردم..دکمه شو زدم..روشن شد..اخیش..نفس عمیقی کشیدم و خواستم از اتاق برم بیرون که

چشمم
به پرده افتاد..

نگاهی به کیارش انداختم..خوابه خواب بود..رفتم طرف پرده و اروم گوشه ش رو زدم
کنار..نور کمی از اون

طرف پرده به اینطرف می تابید..
چند تا جعبه و کارتون روی هم درست کنار دیوار چیده شده بود..خواستم برم جلو که صدای

کیارش رو
شنیدم..باز داشت تو خواب حرف می زد..

بی خیال ممکنه بیدار بشه بهتره هر چه زودتر برم..از خیر جعبه ها و حس کنجکاوی که
اومده بود سراغم

گذشتم و از در رفتم بیرون..
چراغ قوه رو روشن کردم..چندبار روشن خاموش شد تا نورش ثابت موند..از اینم شانس

نیاوردیم..
با قدم های سریع به طرف ویل رفتم..چراغای حیاط که روشن بود پس چرا الن خاموش

بودن؟..
تقریبا به ویل نزدیک شده بودم که نور چراغ قوه خاموش شد..وای خدااااااا..
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سرجام وایسادم و با وحشت به اطرافم نگاه کردم تاریکه تاریک بود..چندبار چراغ قوه رو

روشن خاموش
کردم ولی بی فایده بود..با حرص پرتش کردم رو زمین..

اه..اینم شانسه من دارم؟..حال نمی شد چند لحظه دیرتر خاموش بشه؟..
از پشت سرم صدای خش خش شنیدم..بدون اینکه برگردم دستمو گرفتم جلوی دهانمو

والفرار..
جیغ می کشیدمو می دویدم..البته دستمو گرفته بودم جلوی دهانم که صدام بلند نشه..

همچین توی اون تاریک دویدم و خودمو رسوندم به ویل و رفتم تو که باورش برای خودم هم
سخت بود..

نفس نفس می زدم..خیلی ترسیده بودم..یه راست رفتم طرف پله ها و رفتم بال..
در اتاق رو باز کردم..دیدم مامان افتاده رو زمین و داره ناله می کنه..با وحشت رفتم

کنارش..
شونه ش رو گرفتم و صداش زدم :مامان..مامان حالت خوبه؟..

سرشو گرفته بود تو دستاش..فقط ناله می کرد..
با صدای ارومی که پر از درد بود گفت :خوبم دخترم..خودتو نگران نکن..فقط سرم درد می

کنه..
سرشو بلند کرد..وای خدا از بینیش خون می اومد..یه برگ دستمال از روی میز برداشتمو

وخون بینیش رو
پاک کردم..کمکش کردم خوابید رو تخت..

باید قرصشو بهش می دادم..وگرنه همینطور درد می کشید..سریع یه قرص ازتو جلد در
اوردم و گذاشتم

تو دهانش و لیوان اب رو گرفتم جلوی دهانش..یه جرعه خورد و سرشو گذاشت رو بالشت..
ای کاش کیارش مست و بیهوش اونور نیافتاده بود..اینجوری لاقل مامان رو می بردم

بیمارستان..ولی من
که نه رانندگی بلدم نه این اطراف رو می شناسم..

فقط بی صدا گریه می کردم و با چشمای پر از اشکم به مامان نگاه می کردم..
جلوی چشمام درد می کشید و به خودش می پیچید..

خدایا کمکش کن..
کم کم به خواب رفت..ظاهرا قرص اثر کرده بود..خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم..

من بدون مامانم چکار کنم؟..خدایا اونو ازم نگیر..
سرمو گذاشتم کنارش رو تخت و از ته دل گریه کردم..خدایا من چرا انقدر بدبختم ؟..اون از

بچگیم که بی
پدر بزرگ شدم و تنها ارزوم دیدن پدرم بود و اینکه لاقل یه عکسی ازش داشته باشم..ولی

ازاینم محروم
بودم..

اون از وضعیتمون که مادرم تو خونه ی این و اون کار می کرد تا من تو اسایش باشم..ولی
من با همون

سن کمم اینا رو می دیدم و درک می کردم..
وقتی دیپلمو گرفتم و حال دیگه نوبت من بود به مامانم کمک کنم و اون دیگه استراحت بکنه

فهمیدم
مادرم سرطان داره و زیاد زنده نمی مونه..

این از وضعیت النم که گیر یه همچین ادم هوس بازی افتادم که اسم همه چیز بهش میاد ال
شوهر..
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حتما وقتی باهاش ازدواج کنم وضعیتم از الن بدتره..

خدایا یعنی من هیچ وقت نمی تونم رنگ خوشبختی رو ببینم؟..چرا؟..اخه چرا؟..
از زور هق هق شونه هام می لرزید..

انقدر گریه کردم که همونجا خوابم برد..

فصل چهارم

نوید با خنده گفت :خب بقیه ش رو بگو..
آریا نفسش را بیرون داد وگفت :هیچی دیگه از اب اوردمش بیرون..هر کار کردم بهوش

نیومد مجبور
شدم..مجبور شدم بهش نفس مصنوعی بدم..

نوید زد زیر خنده و در همون حال گفت :جک خنده داری بود آریا دمت گرم..
وقتی نگاه جدی آریا را رو خودش دید سریع خنده ش را خورد وگفت :خب..خب

چیزه..هیچی بقیه ش رو
بگو..

آریا نگاهش را از او گرفت و گفت :اولش تردید داشتم..اخه مگه من غریق نجات بودم که
بخوام بهش نفس

مصنوعی بدم یا کاری بکنم؟..تو عمرم از این کارا نکرده بودم و برام سخت بود..اصل
فکرشم نمی کردم یه

روز یه دختر رو ازتو اب دریا نجات بدم بعد هم بهش نفس مصنوعی بدم..تو خودتو بذار
جای من ..

نوید خندید وبا شیطنت گفت :نمی تونم خودمو بذارم جای تو..تو باشی باحال تره..حال اولین
تجربه ا ت

چطور بود؟..
اریا جدی نگاهش کرد وگفت :تجربه ی چی؟.......

-- نجات یه دختر از تو دریا و بعدش هم نفس مصنوعی و ...
با شیطنت نگاش کرد و خندید..

آریا با اخم غرید :زهرمار..منو مسخره می کنی؟..
نوید با خنده از جاش بلند شد وگفت :نه جان آریا..کی جرات داره با جناب سرگرد رادمنش

شوخی
کنه؟..خب خب بقیه ش رو بگو..داره جالب میشه..

-هیچی دیگه دیروز هم جلوی ویلی صداقت دیدمش..داشت می رفت اون طرف خیابون
حواسش به

خیابون نبود..اگر مرادی به موقع ترمز نکرده بود حتما می زدیم بهش..دختره نترسیه..خیلی
رک حرفشو

می زد انگار نه انگار یه مامور پلیس جلوش وایساده..هر چی جدی تر باهاش حرف می زدم
بیشتر

جوابمو می داد ..
-به خاله بگم؟..

آریا با تعجب نگاهش کرد :چی رو؟..
--بگم بریم خواستگاریش؟..مثل اینکه چشمتو گرفته..

آریا با پوزخند نگاهش کرد وگفت :هه..خواستگاری؟..اونم خواستگاری نامزد کیارش
صداقت؟..تازه اگر
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نامزدش هم نبود عمرا اینکارو نمی کردم..من نه قصد ازدواج دارم نه ازاون دختر خوشم

اومده..
نوید مات و مبهوت نگاهش کرد وگفت :واقعا اون دختر نامزده کیارشه؟..

آریا سرش را تکان داد :اره خودشه..تو تونستی چیزی درموردشون بفهمی؟..
-نه..قراره فردا گزارشش رو بهم بدن..بالخره معلوم میشه اونا کی هستن و اینجا چکار می

کنند..
-درسته..پس به محض اینکه به دستت رسید حتما منو خبر کن..

-باشه حتما جناب سرگرد رادمنش..
آریا چشم غره رفت که نوید هم خندید وگفت :خب چیه؟..خودت میگی منو جناب سرگرد صدا

بزن نه آریا..
-اون مال زمانیه که تو ستاد یا عملیات هستیم..نه توی خونه و پیش خانواده هامون..

--پس الن اجازه ش رو صادر کردی که من می تونم اریا صدات بزنم دیگه نه؟..
اریا خندید وگفت :اره..گرچه تو هر کار بخوای می کنی به اجازه ی کسی هم نیاز نداری..

صدای مادرش را از پشت سرش شنید :باز شما دوتا تنهایی یه گوشه نشستید ؟..چرا نمیاین تو
؟..داییتون تازه اومده.

نوید گفت :خاله شماها جوونید بذارید ما دوتا پیرمرد به حال خودمون باشیم..
-- ای کلک ..به نظرم این حرفت تنها یه معنی داشت که یعنی ما پیریم و شما جوون و با ما

هم نمی
سازید وخلوت و تنهایی رو بیشترترجیح می دید درسته؟..

نوید هل شد وگفت :نه خاله منظورم این نبود..
مادر اریا که اسمش هما بود با خنده گفت :پس منظورت چی بود؟..

--منظورم این بود پس شما و مامان کی می خواین دست به کار بشید؟..من و آریا پیرشدیما
شما هم

عین خیالتون نیست..
هما نگاه مشکوکی به آریا و نوید انداخت وگفت :یعنی چی؟..یعنی زن می خواین؟..

نوید :ای قربون خاله ی باهوشم برم..زدی تو خال..
آریا با اخم نگاهش کرد وگفت :از خودت مایه بذار من فعل هیچ تصمیمی ندارم..

نوید :خب به خاطر تو اینا منو زن نمیدن دیگه..حداقل به خاطر من پیشقدم بشو برو زن
بگیر..برو منم

پشت سرت میام..
-نه چرا اینکارو کنیم..تو برو من از پشت سر هواتو دارم..

--واقعا دستت درد نکنه .. ولی من راضی به زحمتت نیستم تا بزرگتر هست کوچیکتر غلط
می کنه بیافته

جلو..
- اینجور مواقع خوب مراعاته بزرگتر و کوچیک ترو می کنی اره؟..تو که زن می خوای

بیافت جلو من که
نمی خوام فقط نگات می کنم..

-- من که حرفی ندارم برو به خاله ت بگو..اون میگه اول آریا بعد تو..
--به خاله بگو اریا تصمیم به ازدواج نداره فعل واسه تو استین بال بزنه که واجب تری..

نوید خواست جوابش را بدهد که هما با صدای بلندی گفت :بسه..
هر دو ساکت شدن و به او نگاه کردن..

-- چقدر کل کل می کنید؟..خب یه کلم بگید زن نمی خواین این همه مدت منو گذاشتید
سرکار دیگه این
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همه بحث نداره که..

آریا نگاهش کرد وگفت :نه مامان ..شما که می دونید من به خاطر کارم نمی تونم ازدواج
کنم..مطمئنم

کسی با این شرایط شغلی که دارم به همین راحتی با من ازدواج نمی کنه..درضمن من فعل
هیچ

تصمیمی برای ازدواج ندارم..الن وقتش نیست..
نوید بهش توپید :پس کی وقتشه ؟..

آریا هم همانطور جوابش را داد :وقتی که نی گل داد......
 سالی باید تو خماریش بمونم نه؟..10--پس هیچی دیگه یه 

- نه..تو برو زن بگیر به من چکار داری؟..
-- من که..

هما با لحن کلفه ای گفت :بسه دیگه..کلفه م کردید..خیلی خب هر دوتاتون بی زن
بمونید..شما دوتا با

شغلتون ازدواج کردید زنو می خواین چکار؟..همین جا بشینین هی با هم بحث کنید..
رفت داخل..

آریا به نوید نگاه کرد وگفت :همینو می خواستی؟..
-- تو شروع کردی..

- من یا تو؟..
--یا تو..

-خیلی رو داری به خدا..
--چاکرتیم جناب سرگرد..

آریا خندید و چیزی نگفت..
*

تو راه برگشت به تهران بودیم..اینبار عقب کنار مامان نشسته بودم..سرمو به پشتی صندلی
تکیه دادم و

چشمامو بستم..رفتم تو فکر..به اون شب وکیارش فکر می کردم..
فرداش که بیدار شدم مامان حالش کمی بهتر شده بود..هیچ جوری حاضر نشد باهام بیاد ب

بیمارستان..کیارش رو تا نزدیک ظهر ندیدم وقتی هم اومد توی ویل.. تر وتمیز و شیک
بود..مثل همیشه..

عجب کرده بودم که این کجا انقدر به خودش رسیده؟..توی اون اتاق که چیز خاصی
نبود..شاید هم بوده
من متوجه نشدم..

اصل نگاهش هم نمی کردم..ولی اون پررو تر ازاین حرفا بود وخیلی معمولی و مثل همیشه
باهام رفتار

می کرد..تازه صمیمی تر هم شده بود..انگارنه انگار که دیشب می خواسته چیکار کنه..یعنی
یادشه؟..

فکر می کردم تو حالت مستی چیزی یادش نمونده ولی اشتباه می کردم..
بعد از ناهار داشتم میز رو جمع می کردم..مامان هم تو سالن نشسته بود..کیارش اومد تو

اشپزخونه و
همونطور که به درگاه تکیه داده بود منو هم نگاه می کرد..سنگینی نگاهش رو به خوبی روی

خودم حس
می کردم ولی سرمو بلند نکردم تا نگاش کنم..

مشغول شستن ظرفا بودم که صداشو شنیدم :خوب بلدی فیلم بازی کنی عزیزم..

46

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
متوجه منظورش نشدم..برای همین برگشتم و گنگ نگاهش کردم..

پوزخند زد وگفت :فکرکردی من هیچی یادم نیست نه؟..ولی من تموم اتفاقات دیشب رو
یادمه..فقط وقتی 

یبهوش شدم دیگه چیزی یادم نمیاد..
سریع نگاهمو ازش گرفتمو ومشغول کارم شدم..

پشتم بهش بود..داشتم یکی یکی بشقابا رو اب می کشیدم که یه دفعه دستم کشیده شد..بشقاب
از

دستم افتاد کف سرامیک ها و صدای شکستنش توی فضای اشپزخونه پیچید..
با وحشت به کیارش نگاه کردم..

مامان اومد تو اشپزخونه..کیارش سریع دستمو ول کرد..
مامان با نگرانی نگام کرد وگفت :چی شد دخترم..صدای شکستن اومد..

برای اینکه بیشتر نگران نشه لبخند مصنوعی زدمو گفتم :چیزی نبود مامان..کمی اب ریخته
بود جلوی

ظرفشویی منم حواسم نبود پام لیز خورد و بشقاب هم تو دستم بود..کیارش منو گرفت نیافتم
ولی

بشقاب از دستم افتاد شکست..
مامان نفس عمیقی کشید وگفت :مواظب باش دخترم..

--باشه مامان..شما برید استراحت کنید..
--خسته نیستم ..

--می دونم مامان..ولی دکتر گفته استراحت براتون مفیده..
مامان سرشو تکون داد وگفت :باشه دخترم..پس من میرم تو اتاق..

می خواستم بگم نه نرو همینجا تو سالن باش..از حضور کیارش کنارم می ترسیدم..
ولی زبونم نچرخید اینوبگم ..درعوض گفتم :باشه برید تو اتاق..منم تا چند دقیقه ی دیگه میام

داروهاتونو
میدم..

مامان سرشو تکون داد و از اشپزخونه رفت بیرون..
تمام مدت کیارش ساکت کنارم وایساده بود و نگامون می کرد..

همین که مامان رفت بیرون خم شدم تیکه های شکسته ی بشقاب رو جمع کنم که کیارش موچ
دستمو

گرفت..
سرمو بلند کردمو نگاش کردم..با اخم غلیظی زل زده بود به من..

-- نمی خواد جمعشون کنی..
-ولی اخه..

--همین که گفتم..
منو کشید سمت خودش..ناخواسته افتادم تو بغلش..دستمو برد پشتم و سفت نگهش داشت..دستم

درد گرفته بود ولی چیزی نگفتم..
با اخم نگام می کرد منم سخت و جدی زل زده بودم تو چشمای ابیش..

--تو قراره زن من بشی..الن هم بهم محرمی..پس چرا خودتو ازم دریغ می کنی؟..
-اول من زن تو نیستم لطفا هوا ورت نداره..دوما محرم هستیم ولی فقط در حد صیغه ی

محرمیت نه 
بیشتر..سوما خودمو ازت دریغ می کنم چون دوستت ندارم..چون نمی تونم این کاراتو تحمل

کنم..
چشماشو ریز کرد وبهم توپید :تو غلط می کنی که منو دوست نداری..کدوم کارا؟..
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-لطفا درست حرف بزن..همه ی کارات..هوس بازیت..مشروب خوردنت..اینکه به من به

چشم هوس و
شهوت نگاه می کنی نه کسی که قراره باهاش زدواج کنی ..تو منو به خاطر ارضای نیازت

می خوای نه
خودم..

زل زدم تو چشمای پر از خشمش و ادامه دادم :از همه ی این کارات بیزارم..ازت بدم میاد
می فهمی؟..

زد تو صورتم..دردی که توی دلم بود رو بیشتر از درد سیلی که بهم زد حس کردم..دیگه اب
دیده شده

بودم..روزگار انقدر بهم سیلی زده بود که این حرکت کیارش جلوش هیچ بود..
داد زد :خفه شو اشغال..چطور جرات می کنی به من..به کیارش صداقت اینطور توهین

کنی؟..که از من
بدت میاد اره؟..ولی من تورو به دست میارم..منتظر اون روز باش بهار..نمیذارم دست کس

دیگه ای بهت
برسه..فقط من..فقط من می تونم داشته باشمت..فهمیدی؟..

محکم هلم داد عقب و با چشمای به خون نشسته ش نگام کرد..پشتم خورد به لبه ی
کابینت..درد گرفت

ولی خم به ابروم نیاوردم..من سخت بودم..سفت و محکم جلوش وایمیستم..نمیذارم هر کار
میخواد با
من بکنه..

فقط با خشم ونفرت نگاش کردم..همین نگاه براش بس بود..از هزار تا کلمه پر از نیش و
کنایه تاثیرش
بیشتر بود..

دستاشو مشت کرد و برگشت و از اشپزخونه رفت بیرون..
و حال داشتیم بر می گشتیم..

وقتی گفت فردا بر می گردیم..انگار دنیا رو دو دستی تقدیمم کرده بودن..خیلی خوشحال
شدم..

شمال رو دوست داشتم..ولی نمی دونم چرا از اون ویل متنفر بودم.

 ماه بعد...3سه 

آریا وارد اتاق سرهنگ نیکزاد شد و سلم نظامی داد..
-با من امری داشتید قربان؟..

سرهنگ فرمان ازاد داد واشاره کرد که روی صندلی بنشیند..
آریا نشست و منتظر چشم به جناب سرهنگ دوخت..

جناب سرهنگ نگاهش کرد و با صدا و لحن محکمی گفت :آریا برای یه ماموریت اعزام
شدی..به کیارش صداقت و دار و دستش مربوط میشه..بچه ها یه سری اطلعات ازش به

دست اوردن که حسابی ما رو بهش مشکوک کرده..فکرکنم اینبار بتونی ازش مدرک محکمی
به دست بیاری..

-قربان چه دستوری می فرمایید؟..
--برای مدتی منتقل میشی تهران..شب و روز زیرنظر می گیریش..آریا اینبار باید موفق

بشیم..پس خیلی مواظب باش..این ادم خیلی زرنگه..
-بله قربان..مطمئن باشید اینبارهر جور شده دستشو رو می کنم..
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جناب سرهنگ لبخند زد وسرش را تکان داد وگفت :بسیار خوب..این عالیه..راستی در مورد

نامزدش اطلعاتی به دست اوردید؟..
-بله جناب سرهنگ..ظاهرا اون دختر وضع مالی خوبی نداره وبا مادرش تنها زندگی می

کنه.. من فکر می کنم برای وضع و اوضاعی که دارن حاضر شده با کیارش ازدواج
کنه..برای همین من بهش مشکوکم..

سرهنگ نگاه دقیقی به او انداخت و گفت :مشکوکی؟..چطور؟..
اریا سرش را تکان داد وگفت :وقتی متوجه شدم وضعیتشون زیاد خوب نیست و اینکه

مادرش بیماره بنابراین.. می تونه با کیارش دست به یکی کنه و برای اون کار کنه..خب
اینجوری پول خوبی هم به دست میاره..ما توی این مدت خبری از بچه هایی که اون دختر

رو زیرنظر داشتن دریافت نکردیم..برای همین فعل بهش مشکوکم ولی مطمئن نیستم..
سرهنگ به فکر فرو رفت..بعد از چند لحظه سرش را بلند کرد وگفت : که اینطور..خب در

اینصورت تو حتما باید به این ماموریت بری..هردوی اونها رو خوب زیرنظر بگیر..شاید
حق با تو باشه بنابراین خوب حواستو جمع کن..

-حتما قربان..
 ماه1-با سرهنگ محمدی توی تهران هماهنگ کردم و درمورد انتقالیت هم بهش گفتم..فعل 

میری اونجا .. امیدوارم طی این مدت بتونی دست پر برگردی...همه ی امید ما به تو هست
آریا پس مراقب باش..

-بله قربان..مطمئن باشید از پسش بر میام..همونطور که بهتون گفتم من قاتلین افراد گروهم
رو ازادانه ولشون نمی کنم..شک ندارم کار کیارش و همدستاش بوده بنابراین به همین راحتی

ازشون نمی گذرم..برای اینکار هم انگیزه ی قوی دارم..
جناب سرهنگ سرش را به نشانه ی تایید حرفهای او تکان داد..

 ماه چکار کنم؟..1نوید با لحن اعتراض امیزی گفت :پس من تو این 
آریا نگاهش را از جاده گرفت و به او دوخت.. گفت :توی این مدت چکار می کردی؟..همون

کارو بکن..
--خب چی می شد سرهنگ اجازه می داد منم باهات بیام؟..

- مگه دارم میرم مهمونی؟..این یه ماموریته نوید..اینجا هم خیلی کار داریم..
-- درسته ولی اونجا هم خیلی کار داریم..منم باهات بیام بهتره هاااا..

-نه تو اینجا باشی خیال من راحت تره..راستی مواظب خاله و مامان هم باش..
- شوهراشون هواشونو دارن دیگه به من کاری ندارن..

-- خب تو هم وظیفه داری مراقبشون باشی..پس به وظیفه ت عمل کن..
نوید مأیوسانه نگاهش کرد وگفت :این یه دستوره؟..

اریا با لبخند گفت :شک نکن..
نوید زیر لب با حرص گفت :چشم جناب سرگرد .. من اینجا به وظیفه م عمل می کنم..تو هم

اونجا به ماموریتت برس..ولی نری یه بلیی سر خودت بیاری خاله بیاد یقه ی منو بچسبه
ها..

آریا خندید وگفت :نترس..همچین میگه انگار همیشه برای من جان فشانی می کرده..
 ماه پیش رو یادت رفته؟..کی بود به6-- پس چی؟..شدم سپر بلی جنابعالی ..اون عملیات 

موقع صدات زد و تو هم سریع برگشتی عقب وگرنه اون یارو با چاقوش پاره پورت کرده
بود جناب سرگرد..

اریا با خنده نگاهش کرد وگفت :من که یادم نمیاد..
نوید با حرص به اون نگاه کرد که اریا هم بلند زد زیر خنده..
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نوید زیر لب غرید :کوفت..وقتی اینبار نجاتت ندادم می فهمی یه من ماست چقدر کره

میده..اونوقت بیا هرهر بخند..
اریا که صدای او را شنیده بود حالت جدی به خودش گرفت و با نگاه تندی رو به نوید

گفت :چیزی گفتی سروان شفیعی؟..
نوید نگاهش کرد و سریع گفت :نه مگه من حرف زدم؟..
اریا با همان لحن گفت :فکر کنم خودت بهتر می دونی..

-- نه بابا من چیزی نگفتم..داشتم تو دلم برات ارزوی موفقیت می کردم..
آریا نگاهش کرد وگفت :امیدوارم همینی که گفتی باشه..

نوید از گوشه ی چشم نگاهش کرد وگفت :شک نکن..
اریا صورتش را برگرداند و لبخند نامحسوسی زد..دلش برای سربه سر گذاشتن های نوید

تنگ می شد ولی چیزی نمی گفت..
این خصلت او بود..که به راحتی احساساتش را بروز نمی داد..

اکثر اوقات سخت و سرد و جدی بود..ولی وقتی پیش نوید بود دیگر نمی توانست خودش را
کنترل کند و می خندید ..

 ماه از نامزدی من و کیارش می گذشت..یک ماه و نیم از اون رو کیارش به یه سفر3سه
کاری رفت که از رفتنش خیلی هم خوشحال شدم..

لاقل تو این مدت نبود تا با حرفا و کاراش زجرم بده..
از اینکه راه به راه بهم می گفت عزیزم بدم می اومد..وقتی دستمو می گرفت چندشم می
شد..وقتی باهام حرف می زد دوست داشتم از دستش فرار کنم..وقتی بهم دستور می داد

حرصم می گرفت..
همه ی این کاراش باعث عذابم می شد..

نه دوستش داشتم و نه اینکه می تونستم تحملش کنم..
فقط مادرم..فقط به خاطر اون بود که کیارش رو تحمل می کردم..چون مجبور بودم..

توی این مدت هم زیاد باهاش برخورد نداشتم..می گفت سرش خیلی شلوغه و نمی تونه بیاد و
منو ببینه..

من هم از خدا خواسته تو دلم می گفتم چه بهتر میخوام صد سال اینورا پیدات نشه..
 بار باهاش رفته بودم بیرون که یه بارش رفتیم رستوران و یک بار هم رفتیم2فقط 

پارک..بیشتر اون حرف می زد و من شنونده بودم..اصل حس نمی کردم که نامزدمه..
چند بار قصد بوسیدنمو داشت که من می کشیدم کنار..می دونستم اینکارم عصبانیش می کنه
ولی وقتی دوستش نداشتم..وقتی نسبت بهش هیچ کششی نداشتم پس نمی شد ازم توقع داشت

که بوسه هاشو قبول کنم یا بذارم بهم دست بزنه..
اون هم می دونست من ازاین کاراش خوشم نمیاد ولی با این حال ادامه می داد..از بس این

بشر پررو بود..
توی این مدت حال و روز مادرم هیچ تغییری نکرده بود..همونطور ثابت مونده بود..براش

نگران بودم..
شب و روز برای سلمتیش دعا می کردم..نمی خواستم از دستش بدم چون حتی فکرکردن

بهش هم عذابم می داد..
آریا از زیر قران رد شد و قران را بوسید..

با لبخند رو به مادرش گفت :مامان تو این مدت که نیستم مواظب خودتون باشید..
مادرش اشک هایش را پاک کرد و گفت :باشه پسرم..تو هم مراقب خودت باش..فراموش

نکنی چی بهت گفتم..
آریا لبخند زد وگفت :نه مطمئن باشید یادم نمیره..اخه چرا گریه می کنی مادره من؟..مگه

 ماه بیشتر نیست.. زود بر می گردم..1باراولمه دارم میرم ماموریت؟..
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-- نه پسرم..دلم برات شور می زنه مادر..نمی دونم چرا از اینکه میخوای بری تهران

دلشوره گرفتم..
آریا جلو رفت و پیشانی مادرش را بوسید و گفت :همه ش به خاطر اینه که زیاد بهش فکر

می کنید..خودتونو اذیت نکنید..
هما به ارامی سرش را تکان داد ودر حالی که اشک هایش را پاک می کرد گفت :باشه

پسرم..
آریا با لبخند به پدرش نگاه کرد وگفت :مواظب مامان و خودتون باشید..

اقای رادمنش دستش را روی شانه ی پسرش گذاشت و با لبخند گفت :برو به سلمت
پسرم..تو که بهتر می دونی هیچ کس مثل من نمی تونه مواظب هما باشه..

آریا ارام خندید وسرش را تکان داد..
رو به نوید گفت :نوید حواستو جمع کن..همه چیزو تحت کنترل داشته باش..می خوام وقتی

بر می گردم هیچ ایرادی تو کار نیروها نبینم..فهمیدی؟..
نوید با خنده گفت :خیلی خب بابا چندبار سفارش می کنی؟..تو برو و برگرد بیا نینجا تحویل

بگیر..
اریا لبخند زد وگفت :نینجا به کارم نمیاد..تو همون به وظیفه ت عمل کنی خودش خیلیه..

--منو دست کم نگیر جناب سرگرد..
- نمی گیرم..مواظب خاله باش..

-باشه..امروز حالش زیاد خوب نبود موند خونه..گفت از طرفش ماچت کنم و بگم برو به
سلمت خاله..حال بیا جلو به سفارشش عمل کنم..

تا آریا خواست جوابش را بدهد نوید رفت جلو یه ماچ از گونه ی اریا کرد و گفت :اینم
سفارش خاله خانمه شما..حال برو به سلمت..

هما و اقای رادمنش خندیدند..
آریا اخم ساختگی کرد و گفت :از دست تو ..

نوید خندید وگفت : چاکریم..
آریا از همگی خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد..

به مقصد تهران حرکت کرد..
داشتم کمک مامان خیاطی می کردم که تلفن زنگ زد..مامان سرشو بلند کرد و نگام کرد..

از جام بلند شدم و به طرف تلفن رفتم..گوشی رو برداشتم..
-الو..

صدای کیارش توی گوشی پیچید..
-- سلم عزیزم..خوبی؟..

نفسمو دادم بیرون و گفتم :سلم ..مرسی..
سکوت کرده بود..انگار منتظر بود منم بگم تو هم خوبی عزیزم؟..

هه..ولی عمرا اگر چنین چیزی رو از دهانم بشنوه..
بعد ازچند لحظه سکوت گفت :بهار می خوام ببینمت..امروز وقت داری؟..

من همیشه بی کار بودم و وقتم هم خالی بود..
ولی برای اینکه سریع پیشنهادشو قبول نکنم گفتم :نمی دونم..چکارم داری؟..

 منتظرم باش میام اونجا..خداحافظ..5--وقتی دیدمت بهت میگم..امروز عصر ساعت 
دیگه مهلت نداد منم یه چیزی بگم..سریع گوشی رو قطع کرد..

از این کارش هیچ خوشم نیومد..با اخم به گوشی نگاه کردم..بعدش هم کوبوندمش سرجاش..
مامان :چی شده بهار؟..

سیخ سرجام وایسادم..ای وای به کل یادم رفته بود مامان هم اونجاست..
پشتم بهش بود..سعی کردم اروم باشم و لبخند بزنم که تا حدودی هم موفق بودم..
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برگشتم و نگاش کردم :هیچی مامان..مگه قراره چیزی بشه؟..

مشکوک نگام کرد وگفت :کیارش پشت خط بود؟..
سرمو تکون دادم و نشستم کنارش :بله..خودش بود..

پارچه رو برداشتم و داشتم کوک های ریز بهش می زدم تا بدم مامان با چرخ روشو بدوزه..
سرمو انداخته بودم پایین و مثل مشغول کارم بودم که مامان گفت :باهاش بحثت شد

دخترم؟..اخه بدون خداحافظی گوشی رو گذاشتی..
نیم نگاهی بهش انداختم و همونطور که تند تند کوک می زدم گفتم :نه مامان..بحثمون نشد

..گفت عصر میاد اینجا کارم داره..بعد هم یهو قطع شد واسه ی همین حرصم گرفت ..ظاهرا
خط مشکل داشت که یه دفعه قطع شد..فقط همین بود..

مامان اروم سرشو تکون داد و بعد از سکوت کوتاهی گفت :بهار..
سرمو بلند کردم و نگاش کردم :بله..

دستشو از روی دسته ی چرخ خیاطی برداشت ..
نگام کرد وگفت :از کیارش راضی هستی دخترم؟..

اروم نگاهمو ازش دزدیدم..می دونستم مثل همیشه راز نگاهمو می خونه..
برای اینکه خودمو لو ندم..همونطور که مشغول کارم بودم گفتم :اره مامان راضیم..اگر ازش

راضی نبودم که حاضر نمی شدم باهاش ازدواج کنم..
--اون چی دخترم؟..رفتار کیارش باهات چطوره؟..

تو دلم گفتم :عاااااالی..مرتب می خواد حرصمو در بیاره..تو این مدت هیچ کار درستی ازش
ندیدم که اسم مرد رو روش بذارم..فقط قده و یه دنده و برای رسیدن به خواسته هاش هر

کاری می کنه..
با شنیدن صدای مامان از تو فکر در اومدم ..ولی هل شدم سوزن رفت تو دستم ..

-اخ..
--چی شد بهار؟..

نگاهش کردم وگفتم :چیزی نشد مامان..حواسم پرت شد سوزن رفت تو دستم..اون باهام کاری
نداره مامان..خودش میگه دوستم داره..تا حال هم کاری نکرده که ازش دلخور بشم..خیالتون

راحت باشه..
تا حال به مامان دروغ نگفته بودم..ولی به خاطر بیماریش مجبور بودم اینکارو بکنم..خدایا

منو ببخش..مجبورم..
مامان لبخند زد وگفت :خداروشکر عزیزم..همه ش نگرانت بودم که نکنه با انتخاب کیارش

بخوای وضعیتمونو تغییر بدی..ولی الن خیالمو راحت کردی..
با تعجب نگاش کردم..یعنی مامان به اینم فکرکرده بود؟..

خب من به خاطر خودش و وضعیتمون حاضر شدم با کیارش ازدواج کنم..ولی خداروشکر
که مامان اینو نفهمید..نمی خواستم بیخودی خودشو نگران بکنه..

سوزن رو تو پارچه فرو کردمو گفتم :نه مامان..این حرفا چیه؟..من کاری به ثروت کیارش
ندارم..

مامان لبخند زد و سرشو تکون داد و مشغول کارش شد..
ولی من رفتم تو فکر..با وجدانم درگیر شده بودم..

همونطور که کارمو انجام می دادم به این مسئله هم فکر می کردم..ولی در اخر به این نتیجه
رسیدم که من اصل کوچکترین چشم داشتی به مال و ثروت کیارش ندارم..

اگر هم قبول کردم باهاش ازدواج کنم فقط وفقط به خاطر مادرم بوده..چون نمی تونستم ببینم
داره جلوی چشمام جون میده..

وقتی پول ندارم داروهاشو بخرم ..وقتی نمی تونم خودفروشی کنم..وقتی اهل راه کج
نیستم..پس برام یه راه می مونه که همین انتخاب بود..
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حداقلش می دونم مرتکب گناه نشدم..داروهای مادرمو می تونم تهیه بکنم..

درسته کیارش رو دوست ندارم ولی به هیچ وجه به ثروتش هم چشم ندوختم..
اون خودش همچین پیشنهادی رو داد..خودش گفت اگر باهاش ازدواج کنم حاضره کمکم

بکنه..
پس من این وسط هیچ گناهی نکردم..

ازاین موضوع مطمئن بودم..
سرهنگ محمدی با روی خوش از آریا استقبال کرد و او را دعوت به نشستن کرد..

آریا تشکرکرد و روی صندلی نشست..
سرهنگ محمدی گفت :از اینکه توی این ماموریت با ما همکاری می کنید واقعا ممنونم..از

سرهنگ نیکزاد تعریف شما رو زیاد شنیدم..با اینکه خیلی جوون هستید ولی با کسب موفقیت
های بسیاری تونستید به این درجه برسید..این واقعا عالیه..

آریا لبخند زد وگفت :سرهنگ نیکزاد به من لطف دارن..باعث افتخارمه که با شما و
گروهتون همکاری کنم..ممنونم..

سرهنگ محمدی ارام سرش را تکان داد وگفت :همچنین سرگرد رادمنش..خب بهتره به
مسائلی که مربوط به این ماموریت میشه بپردازیم..

- بله من هم موافقم..
--من این توضیحات رو برای اعضای گروهم دادم..وتوی جلسه ی فردا هم بیان خواهم کرد..

آریا با جدیت تمام نگاهش را به سرهنگ محمدی دوخت و تمام حواسش را به گفته های او
داد..

توی حیاط نشسته بودم که صدای زنگ در رو شنیدم..می دونستم کیارشه..
از جام بلند شدم و به طرف در رفتم..

همین که درو باز کردم یه دسته گل روبه روم ظاهر شد..با تعجب نگاش کردم..
دسته گل کنار رفت و صورت خندان کیارش از پشتش نمایان شد..

اومد تو ودسته گل رو گرفت جلوم :تقدیم با عشق به عزیز دل خودم..
با تردید دستمو بردم جلو و خواستم ازش بگیرم که دستشو کشید عقب..سرمو بلند کردمو

نگاش کردم..
چشماش از شیطنت برق می زد..

-- همین جوری که نمیشه عزیزم..اول به بوس مهمونم بکن تا این دسته گل خوشگل هم مال
شما بشه..

هه..انگار ارزو دارم ازش گل بگیرم..
همونطور که به طرف در خونه می رفتم گفتم :نه گلت رو می خوام نه به بوسه مهمونت می

کنم..
یه دفعه بازوم کشیده شد..سر جام وایسادم و برگشتم عقب..

با اخم نگام کرد..من هم جدی زل زده بودم تو چشماش..
فکش منقبض شده بود ولی نمی دونم چی شد یه دفعه اخماش باز شد وگفت :خیلی خب بوس

هم نخواستم..بفرمایید..
دسته گل رو گرفت جلوم..نمی خواستم ازش بگیرم..ولی حال وحوصله ی اینکه باهاش بحث

کنم رو هم نداشتم..
دستمو بردم جلو و ازش گرفتم..با لبخند نگام کرد..

-میای تو؟..
--همین جا تو حیاط خوبه..

قبول کردم..نشستیم رو تخت توی حیاط ..
به رو به روم نگاه می کردم و منتظر بودم حرفشو بزنه که شروع کرد..
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 تا درخواست ازت دارم بهار..2--

نگاهش کردم وگفتم :چه درخواستی؟..
دستاشو تو هم گره کرد و کمی به جلو خم شد..انگار تردید داشت..

-درخواست اولم اینه که اخر همین هفته یکی از دوستانم یه مهمونی ترتیب داده..من رو هم
دعوت کرده و ازم خواسته نامزدمو هم با خودم ببرم..میخوان باهات اشنا بشن..ازت می خوام

با من به این مهمونی بیای..
نگاهمو ازش گرفتم و با لحن جدی گفتم :متاسفم ولی من نمی تونم باهات بیام مهمونی

دوستت..
نفس عمیقی کشید وگفت :د اخه چرا؟..دلیلت چیه؟..

نیم نگاهی بهش انداختم وگفتم :تو که می دونی مادرم مریضه ..نمی تونم تو خونه تنهاش
بذارم..

--خب این که نشد دلیل..مهمونی چند ساعت بیشتر نیست زود برمی گردی..
ای بابا من اگر نخوام با این برم مهمونی باید کیو ببینم اخه؟..

با حرص نفسمو دادم بیرون و گفتم :کیارش لطفا بحث جدید راه ننداز..گفتم که نمی تونم بیام
پس دیگه اصرار نکن..

عصبانی شد وبا پرخاش گفت :ببین من پول داروهای مادرت رو میدم..بهت کمک می
کنم..چون نامزدمی و قراره همسرم بشی..این وظیفه ی منه..پس تو چرا برای من که نامزدت

هستم کاری نمی کنی؟..من هیچ درخواستی از تو ندارم جز اینکه با من به این مهمونی
بیای..اینجوری جبران کارهای منو می کنی..

 درصد50 درصد بهش حق می دادم چون کمکم می کرد ولی 50نگاهش کردم..جدی بود..
هم نه چون داشت منتش رو سرم می ذاشت..

و از این طریق می خواست کاری بکنه تا به حرفاش گوش بدم..ولی امکان داشت اگر قبول
نکنم دیگه پول داروهای مادرم رو تقبل نکنه..

پس چکار کنم؟..نه از خودش خوشم میاد نه از دوستاش..حال پاشم برم توی مهمونی دوستش
که بگم چی؟..

 روز بیشتر نمونده..اگر قبول3-- امشب رو فکرکن و فردا بهم جواب بده..تا اخر هفته 
کردی فردا عصر میریم برای مهمونی خرید می کنیم..

چیزی نگفتم..فقط اروم سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم..
-- خب حال می خوام درخواست دومم رو بگم..

منتظر نگاهش کردم که بی مقدمه گفت :تصمیمم عوض شد ازت می خوام صیغه ی
محرمیتمون رو فسخ کنی..

چشمام از زور تعجب گشاد شد..این چی داره میگه؟..
-منظورت چیه؟..

-- همین دیگه..مادرت الن خونه ست؟..
-اره..

--برو صداش کن بگو بیاد..می خوام باهاش حرف بزنم..
گیج و منگ بودم..هیچ سر در نمی اوردم چی داره میگه..

رفتم تو و مامان رو صدا زدم..چادرشو سرش کرد و با ظرف میوه و شیرینی اومد بیرون..
از دستش گرفتم و گذاشتم رو تخت..

کیارش با دیدن مامان از جاش بلند شد وسلم و احوال پرسی کرد..مامان هم با مهربونی
ذاتیش جوابش رو داد..

رو به مامان گفتم :کیارش با شما کار داره..ظاهرا می خواد یه چیزی بهتون بگه..
مامان به کیارش نگاه کرد وگفت :خب بگو پسرم..
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کیارش لبخند زد وهمونطور بی مقدمه گفت :میشه همین الن صیغه ی بین من و بهار رو

فسخ کنید؟..
رنگ از رخ مامان پرید..با تعجب گفت :چی؟..اخه چرا پسرم؟..

کیارش با دیدن وضعیت مامان هول شد وگفت :نه نه..برداشت اشتباه نکنید..من می خواستم
ازتون درخواست کنم این صیغه فسخ بشه چون می خوام تا اخر هفته ی دیگه مجلس عقد و

عروسی خودم و بهار رو برگزار کنم..
با تعجب نگاش کردم..یعنی به همین زودی؟..نه..

 ماهش مونده؟..3 ماه؟..الن که 6رو به کیارش گفتم :مگه نگفتی 
--درسته ولی کارام جلو افتاده و برنامه هام ردیف شد..پس دیگه چرا بیخودی کشش بدیم؟..

مامان گفت :من حرفی ندارم پسرم..میمونه جهزیه ی بهار که ..
کیارش میان حرفش پرید وگفت :من ازتون جهزیه نمی خوام..من خودم هر چیزی که بهار

بهش نیاز داره رو دارم..خونه..اسباب و اثاثیه..همه چیز اماده ست ونیازی به جهیزیه ی بهار
نیست..

مامان :ولی اخه پسرم این رسمه..نمیشه که..
--می دونم رسمه...شما همون پولی که برای جهیزیه ی بهار گذاشتید کنار رو بدید به خودش

تا هرچی که دوست داشت برای خودش بگیره..نیازی به جهیزیه نیست..
مامان چیزی نگفت و سکوت کرد..

ولی یه چیزی ذهن منو بدجوری به خودش مشغول کرده بود..
رو به کیارش گفتم :خب تو داری میگی تا اخر هفته ی دیگه عقد و عروسی رو برگزار کنیم

درسته؟..
کیارش نگام کرد وگفت :اره درسته..

-پس دیگه چرا صیغه رو فسخ کنیم؟..
دستاشو به هم فشرد و لبخند زد ..لبخندش مصنوعی بود..از این نظرمطمئن بودم..

-- خب دلیل خاصی نداره..این خواسته ی پدرم بوده که این صیغه فسخ بشه..من خودم هم
بهش گفتم بود و نبود این صیغه فرقی نداره..اون هم گفت پس اگر فرقی نداره فسخش کن..

رو به مامان ادامه داد :میشه همین الن اینکار رو بکنید؟..
هیچ سردر نمی اوردم..انگار خیلی هول بود..اخه فسخ صیغه چه دردی ازش دوا می

کنه؟..چرا انقدر عجله داره که همین الن فسخ بشه؟..
مامان به ناچار سرشو تکون داد و قبول کرد..

حس می کردم تردید داره..درکش می کردم..این رفتار کیارش ضد ونقیض بود..مطمئن بودم
کاسه ای زیر نیم کاسه ست..ولی هر چی فکر می کردم به نتیجه ای نمی رسیدم..

مامان همونجا صیغه رو فسخ کرد..و حال دیگه من به کیارش محرم نبودم..
نمی دونم چرا از این بابت خوشحال بودم..با اینکه توی این مدت نذاشته بودم کاری بکنه ولی

وقتی صیغه فسخ شد انگار یه انرژی تازه گرفتم..
برای این هم باید ازکیارش ممنون باشم..حداقل یه کار درست تو عمرش کرد..

ولی بدجور رفته بودم تو فکر که چرا کیارش اصرار کرد هرچه زودتر صیغه رو فسخ
کنیم؟..دلیلش چی بود؟..

هر چی که بود..برای من بد نشد..بازم نامزدش بودم ولی دیگه بهش محرم نبودم..بنابراین به
این مهمونی هم نمیرم..

کمی دیگه نشست وبد هم از جاش بلند شد و از من و مامان خداحافظی کرد..
دم در برگشت و رو به من گفت :مهمونی فراموشت نشه..

جدی نگاهش کردم و گفتم :ولی من دیگه مهمونی نمیام..
با تعجب گفت :چرا؟..
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- چون دیگه بهت محرم نیستم که هر جا گفتی باهات بیام..

با حرص تو موهاش دست کشید وگفت :درسته که بهم محرم نیستی ولی هنوز
نامزدمی..انگشتر من تو انگشتته..بنابراین باید بیای..فراموش نکن چی بهت گفتم..

اروم تر گفت :موضوع بیماری مادرت رو فراموش نکن..می دونم که خودش از بیماریش
خبرنداره پس یه کاری نکن متوجه بشه..

پوزخند زد وادامه داد :من نمی تونم بهت قول بدم که چیزی بهش نگم پس بهتره بیشتر
فکرکنی..خداحافظ عزیزم..

لبخند بزرگی زد واز در رفت بیرون..
پشت در خشکم زده بود..مات و مبهوت مونده بودم..چقدر این ادم پست بود..داشت با این

کاراش منو مجبور می کرد که به خواسته هاش تن بدم..
با خشم دستامو مشت کردم ..خیلی عوضی بود..داشت از موقعیت سواستفاده می کرد..

یعنی جونه مامانم انقدر براش بی ارزشه که داشت اینطور باهاش بازی می کرد؟..
ازش متنفرم..خدا کنه یه جوری بشه نتونم باهاش ازدواج کنم..دوست دارم خودش بکشه کنار

نه من..خدایا یعنی میشه؟..
رفتم تو خونه..مامان تو اشپزخونه بود..

تو درگاه ایستاد و گفت :بهار به نظرت رفتار امروز کیارش مشکوک نبود؟..من نمی فهمم
چرا ازمون خواست صیغه رو فسخ کنیم؟..

-درسته مامان..منم باهاتون موافقم..ولی چیزی ازش سردر نیاوردم..حتما یه دلیلی واسه ی
خودش داشته..

-- ولی دخترم ما هم باید بدونیم دلیلش چیه..
- من که ازش پرسیدم..دیدید که گفت پدرش اینطور خواسته..

مامان نگام کرد وگفت :نمی دونم وال..
بعد هم رفت تو اشپزخونه..من هم یه راست رفتم تو اتاقم..

باید در مورد این مهمونی بیشتر فکر کنم..مطمئنم از کیارش صداقت هرکاری بگی بر میاد..
تا موقع شام تو اتاقم بودم و داشتم فکر می کردم..اخرش هم به تنها نتیجه ای که رسیدم این

بود که خواسته ش رو قبول کنم..
مگه راه دیگه ای هم داشتم؟..اگر به ضررم بود هیچ جوری قبول نمی کردم و مقابلش می
ایستادم ولی خب این هم حتما یه مهمونی ساده ست دیگه..احتیاجی نیست باهاش لج کنم که

اونم قاطی کنه بره به مامانم چیزی بگه..پس مجبورم قبول کنم..
سر شام به مامان موضوع مهمونی رو گفتم ..اصل قبول نمی کرد..حتی خواست بره به

کیارش زنگ بزنه و بگه من باهاش نمیرم ولی من جلوشو گرفتم..
فقط به خاطر خودش..می ترسیدم کیارش حرفی از بیماریش بهش بزنه..

خیلی باهاش حرف زدم..نرم تر شده بود ولی هنوز مخالف بود..اخرش هزار بار بهش قول
دادم که مواظب خودم باشم و صدبار گفتم مطمئن باش با خود کیارش بر می گردم تا اینکه

قبول کرد..
اون هم به هزااااار بدبختی..

 درصد..ولی خب به اجبار اینو1صد البته من خودم هم به کیارش اطمینان نداشتم..حتی 
گفتم..چون می دونستم اگر درخواست کیارش رو قبول نکنم اون هم همه چیزو درمورد

بیماری مامانم بهش میگه..
خدایا تا کی باید این خاری و خفت رو تحمل کنم؟..

خدایا خودت یه راهی جلوی پام بذار تا از دست کیارش خلص بشم..
همه ش دعا می کردم کارمون به ازدواج نکشه..حاضر بودم بدترین مجازات رو تحمل کنم

ولی زن کیارش نشم..
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که ای کاش همچین ارزویی رو نمی کردم..چون خدا بدترین مجازات رو برام درنظر

گرفت..
اینجاست که میگن خودکرده را تدبیر نیست..خودم از خدا اینو خواستم که بدجوری هم پاشو

خوردم..
نمی خواستم این اتفاق بیافته ولی خب..چه میشه کرد.....

ناخواسته از خدا خواستم..مجازات سختی بود..خیلی سخت..
فرداش زنگ زدم به کیارش و گفتم که به این مهمونی میام..کلی خوشحال شد..هه..چه الکی

خوشه این..
گفت که عصر میاد دنبالم تا بریم خرید..من هم به ناچار قبول کردم..

عصر..سرساعت اومد دنبالم و رفتیم به همون پاساژی که اکثر اوقات از اونجا برام لباس می
خرید..دست میذاشتم رو ساده ترینش..دوست نداشتم جلب توجه کنم ولی کو گوشه شنوا؟..
هر چی رو که من انتخاب می کردم مورد قبول کیارش نبود..هر لباسی هم که اون انتخاب

می کرد از بس باز و جذب بود که نمی شد نگاش کنی چه برسه بخوای بپوشیش..منم ردش
می کردم و می گفتم اینو نمی پوشم..

اصل کوتاه نیومدم و مرتب اصرار داشتم یه لباس سنگین برمی دارم نه این لباسای باز و
جلف..

حتی سر همین موضوع بحثمون هم شد..
جلوی یه بوتیک وایساده بود و به لباسای پشت ویترین نگاه می کرد..کنارش ایستادم و نگاه

کردم..
اوه اوه اینا که بیشتر شبیه به لباس خواب بودن تا لباسه مهمونی..عمرا از این چیزا بپوشم..

دیدم داره میره تو بوتیک..سریع صداش کردم :کیارش..
برگشت و با اخم نگام کرد..

اون روز یه تیشرت جذب طوسی ویه شلوار جین مشکی پوشیده بود که روی قسمت زانوش
کمی ریش ریش شده بود که البته اینم مد بود ولی اصل از مدلش خوشم نمی اومد..موهاشو

 سالش بود ولی این کارا25هم طبق مد فشن کرده بود که خداییش اصل به سنش نمی خورد..
براش زیادی جلف بود..یه زنجیر طلی بزرگ هم گردنش انداخته بود..

در کل تیپش امروزی بود و به قول خودش دخترکش ولی نظر منو که نمی تونست جلب کنه
چون من از این تیپا اصل خوشم نمیاد..

نمیگم تیپش بد بود..نه..ولی این دیگه زیادی افراط کرده بود..
همونطور با اخم به من زل زده بود..به خودم اومدم..از کی تا حال دارم ارزیابیش می

کنم..به من چه؟..
-کجا داری میری؟..

به داخل اشاره کرد و با حرص گفت :دارم میرم عشق و حال..خب داریم میریم لباس بگیریم
دیگه..این چه سوالیه؟..

با لحن جدی گفتم :بله دارم می بینم..ولی من از این جور لباسا نمی پوشم همین الن گفته باشم
بعد نگی نگفتی..

با مسخرگی خندید وگفت :هه..سرکار خانم از چه جور لباسایی خوششون میاد؟..میشه بگی؟..
با اخم نگاش کردم وگفتم:گونی بپوشم بهتر از اینه که این لباسای باز و جلف رو تنم بکنم..
جدی شد و زل زد تو صورتمو گفت :ببین بهار این مهمونیه دوست منه و من میگم که چی

بپوشی..نمی خوام ابرومو پیش دوستام ببری..شنیدی چی گفتم؟..
خیلی عوضی بود..همه ی سعیش بر این بود که غرور منو خورد کنه..

با خشم نگاش کردم و اروم گفتم :پس برو مهمونی دوستت و خوش باش..البته بدونه
من..چون نمی خوام بیام اونجا و یه وقت خدایی نکرده ابروتو ببرم..
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برگشتم و از در پاساژ زدم بیرون..پسره ی جعلق..به من میگه ابروشو می برم..هه..یکی

نیست بگه اگر اینجوریاست پس غلط کردی اومدی خواستگاری من..انگار براش کارت
دعوت فرستاده بودم..اشغال..

جلوی یه تاکسی رو گرفتم و خواستم سوار شم که دستمو کشید..بعد هم تاکسی رو رد کرد و
منو برگردوند سمت خودش..

حتی نگاش هم نمی کردم..
تقریبا با صدای بلندی گفت :هیچ معلوم هست داری چه غلطی می کنی؟..

برگشتمو وگفتم :دست از سرم بردار کیارش..می خوام برم خونه..
--ولی ما که هنوز خرید نکردیم..

عجب رویی داشتا..می خوام صدسال سیاه هم نکنی..
برگشتم سمتشو گفتم :خیلی پرویی..شنیدی که چی گفتم؟..من با تو به این مهمونیه کوفتی

نمیام..حال هم برو پی کارت..
خواستم دستمو بلند کنم و تاکسی بگیرم که صداش باعث شد سرجام خشک بشم..

 دقیقه ی دیگه نیای تو پاساژ بی برو برگرد زنگ می زنم خونتون..فکر نکنم2-- اگر تا 
مامانت بعد از شنیدن حرفام خوشحال بشه..به هر حال اگر بهش بگم بیماریش چیه ممکنه یه

بلیی سرش بیاد که عواقبش هم پای خودته نه من..پس زیاد منتظرم نذار..
پشتم بهش بود..دیگه صداشو نشنیدم..احساس می کردم نفس کشیدن برام سخت شده..از تو

داشتم اتیش می گرفتم..
اخه یه ادم تا چه حد می تونه پست باشه؟..چرا داره با جون مادرمن بازی می کنه؟..خدایا این

دیگه کی بود قسمت من کردی؟..
چاره ای نداشتم..فعل باید به خواسته ش تن می دادم..عجب نقطه ضعفی داده بودم

دستشا..فقط خداکنه خواسته های بدتری ازم نداشته باشه..
وای خدا اون روز رو نیاره چون نمی دونم توی اون لحظه باید چکار کنم..

رفتم تو پاساژ..کنار همون بوتیک وایساده بود..
عوضی دست بردار نیست..ولی این یه قلمو کوتاه نمیام..هر غلطی هم می خواد بکنه..

با دیدنم لبخند بزرگی زد..هه..ذوق مرگ شد..ولی ای کاش می شد و از دستش راحت می
شدم..

خواست بره تو که با لحن سرد و جدی گفتم :من قبول می کنم باهات به این مهمونی بیام ولی
می خوام اون لباسی رو بپوشم که خودم می خوام..میخوام خودم نظر بدم..

جمله ی اخرم رو محکمتر گفتم و نگاش کردم..
نفسشو با حرص داد بیرون و گفت :خیلی خب..بیا برو تو ..ولی حواست باشه چیزه چرتی

انتخاب نکنی..
جوابشو ندادم ورفتم تو مغازه..

همه مدلی لباس داشت..پیراهن مجلسی..تاپ و دامن..تاپ و شلوار..مانتو..شلوارجین..
 دقیقه اون تو چرخیدم تا چند دست لباس انتخاب کردم..یه مانتو وشلوار خوش20نزدیک به 

دوخت و شیک..یه پیراهن مجلسی که مخصوص مهمونی شب بود به رنگ مشکی و نقره
ای..که البته رنگ نقره ای بیشتر توش کار شده بود..یه شنل کوتاه هم روی شونه ش قرار

می گرفت که باعث می شد سرشونه و سینه م معلوم نشه..
بیشترهم برای همین انتخابش کردم..کیارش هم چیزی نگفت..

بالخره از اون پاساژاومدیم بیرون..توی ماشین هم هیچ حرفی نزدیم ..
جلوی خونه نگه داشت و قبل ازاینکه پیاده بشم گفت ..

--پنجشنبه عصر میام دنبالت برو ارایشگاه..
نگاهش کردم وگفتم :لزم نیست..من ارایشگاه نمیرم..
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--پس می خوای چکار کنی؟..

-خودت بعدا می فهمی..نمیای تو؟..
به جای اینکه بهش بگم بفرمایید تو گفتم نمیای تو؟..این یعنی زودتر شرتو کم کن..

اونم انگار منظورمو گرفت چون اخماش رفت تو هم و گفت :نه..فقط پنجشنبه شب زودتر
 میام دنبالت..8حاضر شو 

سرمو تکون دادم وگفتم :باشه..خداحافظ..
جوابمو نداد فقط سرشو تکون داد..گردنت نشکنه انقدر ازش کار می کشی؟..از اون زبون
فقط بلده برای تیکه انداختن و تهدید کردن استفاده کنه..وگرنه هیچ حرف خوب و درستی

روی این زبون نمی چرخه..
اینم از شانسه منه دیگه..

حاضر و اماده توی حیاط نشسته بودم و منتظر کیارش بودم..ارایشم کم بود..اصل چه نیازی
به ارایش بود؟..هیچ وقت اهل این چیزا نبودم..نه اینکه از ارایش کردن خوشم نیاد..نه

اینطور نبود ..ولی از ارایش غلیظ و تند اصل خوشم نمی اومد..
به نظرم ارایش هرچی کمتر و مات تر باشه شکل و ظاهر حقیقی صورت حفظ میشه وگرنه

با ارایش زیاد هم کسی خوشگل نشده..وال..
به اطرافم نگاه کردم..یه حیاط کوچیک قدیمی که یه حوض کوچیک هم وسطش قرار

داشت..سمت راستم یه باغچه ی کوچولو بود که مامان تابستونا توش ریحون می کاشت..یه
درخت انگور هم داشتیم..

خونمون قدیمی بود..دوتا اتاق کوچیک و به حال و پذیرایی کوچیک و جمع و جور..
ولی همین هم برام زیادی بود فقط مامانمو داشته باشم..به هیچی نیاز ندارم..

ای کاش مادرم بیمار نبود و این دردسرا رو هم نداشتم..اصل دیگه کیارش تو زندگیم
نبود..النم پشیمونم..

با شنیدن صدای زنگ در مامان رو صدا زدم..از جام بلند شدم..
مامان هم اومد بیرون و گفت :کیارش اومد؟..

-اره مامان..من دارم میرم..توروخدا مواظب خودتون باشید..زود بر می گردم..
با مهربونی نگام کرد وگفت :ولی من بیشتر از همه نگران تو هستم..دخترم بیشتر مواظب

خودت باش..به کیارش هم سفارش کردم هواتو داشته باشه..
با لبخند نگاش کردم و وگفتم :باشه مامان جان..خداحافظ..

هنوز تو نگاهش نگرانی موج می زد :خدانگهدارت مادر..
به طرف در حیاط رفتم و بازش کردم..کیارش شیک و پیک کرده پشت در ایستاده بود..

با دیدنم لبخند زد وگفت :سلااااام..عزیزدلم...خوبی؟.. زود باش بریم که دیر شد..
این همه حرف زد و من فقط گفتم :سلم ..مرسی..

خورد تو ذوقش..به درک..لبخندشو جمع کرد..
نشستیم تو ماشین..حرکت کرد..

-- با اینکه ارایش کمی کردی ولی بهت میاد..
نگاهش کردم وگفتم :مرسی..

--تو به غیر از مرسی چیزه دیگه ای بلد نیستی بگی؟..
-مثل چی؟..

به روبه روش نگاه کرد وبا لبخند گفت :مثل عزیزم..گلم..کیارش جان..از این چیزا دیگه..
پوزخند زدمو وگفتم :نه به هیچ وجه بلد نیستم..

صداشو زمزمه وار شنیدم که با حرص زیر لب گفت :عیب نداره..خودم یادت میدم..
-چیزی گفتی؟..

نیم نگاهی بهم انداخت وگفت :نه..
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در داشبورد رو باز کرد و یه پلستیک کوچیک اورد بیرون..

گذاشت رو پام و گفت:بازش کن..
 تا نقاب بود..اوردمشون بیرون وبا تعجب نگاشون کردم..2باز کردم..توش 

-اینا چیه؟..
--نقاب..

-خب اینو که می دونم ..واسه چی گرفتی؟..
--واسه ی مهمونی امشب..توی این مهمونی همه باید نقاب به صورت داشته باشن..

نقابای خوشگلی بودن..برای من یه پر نقره ای هم کنارش داشت..تا روی بینیم رو می
گرفت..ترکیبی از نقره ای و سفید بود..

برای کیارش هم مشکی و طوسی..هه..عین نقاب زورو میمونه..
بهش نگاه کردم..چه باحال..تیپشم مشکیه..ولی بیشتر به خفاش شب می خوره تا زورو..از

بس جنسش خرابه..
جلوی یه خونه ی ویلیی نگه داشت..

--رسیدیم..پیاده شو..
صدای زنگ موبایلش تو فضای ماشین پیچید..کنارخیابان نگه داشت و به صفحه ی گوشیش

نگاه کرد..با لبخند جواب داد..
-الو..

صدای گرم و مهربان مادرش تو گوشی پیچید :الو سلم پسرم..خوبی؟..
-ممنونم مادر..شما خوبی؟..پدر چطورن؟..

--ما هم خوبیم پسرم..چکار می کنی؟..
آریا به اطرافش نیم نگاهی انداخت و گفت :تو خیابونم مادر..نوید و خاله خوبن؟..شما چکار

می کنید؟..
--همه خوبن پسرم..فقط..

سکوت مادرش باعث شد آریا نگران شود :فقط چی مادر؟..اتفاقی افتاده؟..
--نه پسرم..اتفاق که نه..فقط..اقابزرگ اومده..

آریا چند لحظه سکوت کرد..با حرص چشمانش را باز وبسته کرد وگفت :خب اومده
باشه..مگه چیزی شده؟..

--آریا مگه یادت رفته؟..خواسته ی اقابزرگ رو فراموش کردی؟..می خواد ببینتت..
نفسش را بیرون داد وگفت :نه یادم نرفته..ولی من الن تو ماموریت هستم و نمی تونم

 ماه شاید هم بیشتر این ماموریت طول می کشه..1بیام..گفتم که تا 
--ولی تو که اقابزرگ رو می شناسی پسرم..با این چیزا قانع نمیشه..بهتره خودت باهاش

حرف بزنی..
آریا سریع گفت :مامان من الن تو ماموریتم و وقت ندارم..خودم باهاتون تماس می

گیرم..خداحافظ..
--باشه پسرم..مواظب خودت باش..خدانگهدار..

آریا سریع گوشی را قطع کرد وان را با حرص روی صندلی ماشین انداخت ..
دستانش را روی فرمان گذاشت و سرش را روی ان قرار داد..

در دل گفت :همینو کم داشتم..کم بود جن و پری یکی هم از دریچه تشریف فرما شد..حال
اینو چکار کنم؟..

سرش را بلند کرد..چانه ش را روی دستش گذاشت و به فکر فرو رفت..
اما ذهنش انقدر درگیر بود که هیچ جوری نمی توانست روی این موضوع تمرکز کند..

نگاهی به ساعتش انداخت..نفس عمیقی کشید و ماشین را به حرکت در اورد..
جلوی خونه از ماشین پیاده شدیم..کیارش جلوتر از من رفت و زنگ درو زد..
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چند لحظه بعد صدای کلفت و مردونه ای تو ایفن پیچید:بله..

کیارش گفت :باز کن اسی منم کیارش..
--اسم رمز ..

کیارش لبشو با زبان تر کرد واروم گفت :سایه ی شب..سپید ه ی صبح..
--ایول..بفرما تو اقا کیا..خوش اومدی..

در با صدای تیکی باز شد..تعجب کرده بودم..مگه اینجا یه مهمونی ساده نیست؟..پس چرا
اسم رمز از ادم می خوان؟..عجیب بودا..

وارد باغ شدیم..خیلی خیلی بزرگ بود..کل حیاط با چراغ ها و لمپهای تزیینی و زیبا نورانی
شده بود..یه اب نمای بزرگ و خوشگل هم وسط باغ درست رو به روی ویل قرار داشت..

هنوز به ویل نرسیده بودیم که کیارش گفت :نقابتو بزن..
سرمو تکون دادم و نقابمو زدم..کیارش هم مال خودشو زد ..بهش می اومد..

بازوشو گرفت به طرفم و منتظر نگام کرد..
ابرومو انداختم بال وگفتم :چیه؟..

بازوشو تکون داد وگفت :چیه نداره..بازومو بگیر..
-چرا؟..

با حرص نفسشو داد بیرون وگفت :بهار حال و حوصله ی جر و بحث ندارما..بازومو
بگیر..خیر سرمون نامزدیم مثل..

خداییش خودم هم حال و حوصله ی بحث کردنو باهاش نداشتم..واسه ی همین بدون هیچ
حرفی دستمو بردم جلو وبازوشو گرفتم..

با تعجب نگام کرد..
گفتم :دیگه چیه؟..

--هیچی فقط تعجب کردم که چی شده بدون اینکه بحثی راه بندازی درخواستمو قبول کردی..
جوابشو ندادم..اون هم اروم حرکت کرد..رفتیم تو ویل..

اوه اوه اینجا روووووو..باغ وحشه؟؟؟؟؟؟.....
کنار گوش کیارش گفتم :مطمئنی درست اومدیم؟..

نگام کرد وگفت :اره..چطور؟..
پوزخند زدمو در حالی که به اون ادمای الکی خوش نگاه می کردم گفتم :اخه اینجا بیشتر از

اینکه به خونه ی ادمیزاد شبیه باشه به باغ وحش یا جنگل شبیهه..اینجا دیگه کجاست؟..
چون نقاب رو صورتش بود نمی تونستم به خوبی تشخیص بدم که الن عصبانیه یا نه ..ولی

از روی صداش فهمیدم حسابی حالش گرفته شده..
غرید: تو اگر نظر ندی کسی چیزی بهت نمیگه..

بعد هم رفت جلو..یه دفعه یکی عین چی از بین جمعیت به طرفمون دوید..از ترسم رفتم پشت
کیارش..یارو یه قد داشت عینهو تیرچراغ برق یه هیکلم داشت درست عین گوریل

انگوری..نه بابا خود گوریل انگوری بود..
کنار گوش کیارش گفتم :لبد اینم سرکرده ی باغ وحشتونه اره؟..به قد و هیکلش که میاد..

با خشم زیر لب گفت:خفه شو بهار..
چیزی بهش نگفتم چون اون گوریله درست جلومون وایساده بود..

با لبخند پت و پهنی که رو لباش بود با کیارش دست داد و با صدای کلفتی گفت :سلم اقا
کیا..خوش اومدی پسر..

بعدش هم همچین زد پشت کمر کیارش که من به جای اون دردم گرفت..اوه اوه حال هی بگو
خفه شو..حقته..

کیارش هم لبخند زد وگفت :سلم اسی جان..ممنونم..عجب مهمونی ترتیب دادی..مثل همیشه
گل کاشتیا..
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اسی چشمک زد وگفت :اره اینبار زیادی دست و دلباز شدم..

نگاش به من افتاد..اب دهنمو قورت دادم..
با دیدن من چشماش برق زد ورو به کیارش گفت :این خانم خوشگله رو معرفی نمی کنی؟..

با این حرفش اخمام رفت تو هم..النه که کیارش بهش بتوپه که این چه طرز صحبت کردن با
نامزده منه؟..ولی چه خیال خامی دارم من..

کیارش لبخندش پررنگتر شد و دستشو گذاشت پشتمو گفت :معرفی می کنم..نامزد خوشگلم
بهار..

اسی ابروشو انداخت بال و دستشو اورد جلو :چه عالی..خوش اومدید خانم..
دسته دراز شده ش رو نادیده گرفتم و یه کلمه گفتم :مرسی..

انگار بدجوری خورد تو ذوقش..چون سریع لبخندشو جمع کرد و دستشو کشید عقب و نیم
نگاهی به کیارش انداخت..

دست کیارش پشتم بود که اروم پشتمو فشار داد..نگاش کردم..چیزی نگفت ولی از نگاهش
می خوندم که ازاین کارم خوشش نیومده..

به درک من چکار به این گوریل انگوری دارم؟..
اسی تک سرفه ای کرد وبه اونطرف سالن اشاره کرد :بفرما کیا جان..به بچه ها میگم ازتون

به نحو احسنت پذیرایی کنند..
من که چیزی نگفتم ولی کیارش تشکر کرد و دوتایی رفتیم اون سمت..

وقتی داشتیم می رفتیم اونور به اطرافم هم نگاه کردم..نور خیلی کمی فضای سالن رو روشن
کرده بود ..همه یه سری ماسک های عجیب و غریب زده بودن به صورتاشونو و بعضی از

پسرا که بلوز هم تنشون نبود و با شلوار بودن بعضی از دخترا هم که نگم بهتره..
توی همدیگه می لولیدن و مثل خیرسرشون داشتن می رقصیدن..

صدای موزیک هم که دیگه هیچی..انگار یکی داشت بیخ گوشت جیغ می کشید..کر کنده
بووووددددد..

کیارش نشست رو صندلی منم کنارش نشستم..هیچی نمی گفتم ولی اون شروع کرد..
--این چه کاری بود کردی؟..

نگاش کردم وخیلی ریلکس گفتم : کدوم کار؟..
--خودتو به نفهمی نزن..چرا باهاش دست ندادی؟..چرا اونجوری جوابشو دادی؟..

با مسخرگی گفتم :هه..توقع داشتی بپرم بغلش ماچش کنم؟..همونم زیادیش بود..
با خشم گفت :بهار داری با ابروی من بازی می کنیا..اگر بهش دست می دادی چی ازت کم

می شد؟..
-یعنی برای تو مهم نیست من به اون غول بیابونی دست بدم؟..

با لحن محکم و جدی گفت :معلومه که نه..حتی اگر می بوسیدت هم مهم نبود..نمی خوردت
که..

از این حرفش شوکه شدم..یعنی انقدر بی غیرت بود؟..اصل باورم نمی شد..
همینطور بهت زده داشتم نگاش می کردم که گفت :چرا خشکت زد؟..بلند شو مانتو وشالتو در

بیار..
به خودم اومدم..ترجیح دادم چیزی نگم و سکوت کنم چون هر حرف من اوضاع رو بدتر می

کرد..وقتی حرفای من عین کوبیدن میخ تو سنگه و تو سر این نمیره پس چرا خودمو اذیت
کنم؟..

مانتومو در میارم ولی شال رو عمرااااااا..همین کارو کردم و نشستم..
هنوز خوب رو صندلی قرار نگرفته بودم که بهم توپید:چرا اینو در نیاوردی؟..زودباش درش

بیار..
نخیر این انگارامشب دست بردار نیست..نمیشه هیچی بهش نگفت..عصبانیم کرده بود..
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با لحن فوق العاده جدی گفتم : من این شال رو از رو سرم بر نمی دارم کیارش..اگر خوشت

نمیاد همین الن ازاینجا میرم..
چند لحظه با خشم زل زد تو چشمام..بعد هم از جاش بلند شد و گفت :خیلی خب..بذار

باشه..اصل هر غلطی که دلت می خواد بکن..
داشت می رفت که گفتم :کجا میری؟..

دستشو تو هوا تکون داد و در حالی که پشتش به من بود گفت :به تو ربطی نداره..بر می
گردم..

رفت..تو دلم گفتم : می خوام بری و صد سالم بر نگردی..اگر اینجا غریب و تنها نبودم که
اینو ازش نمی پرسیدم..

داشتم به ادمای وحشی وخل و چله جلوم نگاه می کردم و بی صدا بهشون می خندیدم..
یه دختره پریده بود بغل یه پسر و هر دوتاشون عین دیوونه ها جیغ می کشیدن و دور

خودشون می چرخیدن..یه پسر هم کمی اون طرفتر خوابیده بود کف زمین و دستاشو تو هوا
تکون می داد..یه دختره هم رو به روش وایساده بود و جیغ می کشید ..بعد هم دورش چرخید

و نشست رو پای پسره..

بقیه هم کارهای مشابهه همینا رو انجام می دادن..یکیشون دم مصنوعی یه گربه رو بسته بود
پشتش و میو میو می کرد..یه دختره هم نشسته بود تو بغل یکی از پسرا و داشت می

بوسیدش..اینجا دیگه کجاست؟؟؟؟؟..
خب وقتی اینارو می دیدم دیگه می خواستم از خنده منفجر بشم..تابلو بود خل ودیوونه

ن..خدایا از دم شفاشون بده..
از زور خنده اشک به چشمام نشسته بود..دستمو گرفته بودم جلوی دهانمو می خندیدم..وای

خدا اینجا یا دیوونه خونه ست یا باغ وحش..از این دوحالت خارج نیست..
همونطور که داشتم به اون جمع خل و چل می خندیدم یه دفعه نگام به در ویل افتاد..

یه مرد قدبلند که روی صورتش یه نقاب مشکی و نقره ای داشت اومد تو..تیپش خیلی شیک
و اتو کشیده بود..نگاهی به جمع انداخت و بعد هم اومد اینطرف سالن..احساس می کردم داره

میاد سمت من ولی نگام نمی کرد..
سرشو انداخته بود پایین و محکم قدم بر می داشت..درسته ..داشت می اومد طرف من..

روی صندلی کناریم نشست..نیم نگاهی بهش انداختم که اونم نگام کرد..ولی بدون اینکه حتی
یه لبخند بزنه یا توجهی بکنه روشو برگردوند ..

برام عجیب بود..انگار به کل با ادمای اینجا فرق می کنه..اخه هیچ کس اینجا تیپه اینو نداشت
و انقدر هم سنگین و خشک نبود..همه جلف و اجق وجق لباس پوشیده بودن ولی این توشون

فرق می کرد..
تو دلم گفتم :بی خیال..اگر یکی ازاینا نبود که اینجا نمی اومد..لبد اینم یه جور دیگه دیوونه

ست..اگر بلند بشه بره وسط می فهمم..
با این فکر لبخند زدم..حتما اینم بعد میشه مثل بقیه..تازه رسیده خب..

یه سینی شربت گرفتن جلوم..یکی از اون خوش رنگاشو برداشتم..یکی هم بغل دستیم که
همون اقای مرموز بود برداشت و گذاشت رو میز..

لیوان شربت رو بردم جلوی دهانم و خواستم بخورم که دیدم یه بوی بد و تندی میده..بو
کردم..اره بوش بد بود..
ابروهامو کشیدم تو هم..

لیوانو گرفتم جلومو نگاش کردم و گفتم :اه.. این دیگه چه زهرماریه؟..چه بویی میده..
صدای مردونه و گیرایی گفت :همون زهرماره..
با تعجب نگاش کردم..همون یارو مرموزه بود..
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وقتی نگاه منو رو خودش دید پوزخند زد وگفت :پس چرا نمی خوریش؟..

لیوانو کوبوندم رو میزو گفتم :تا ندونم توش چیه لب بهش نمی زنم..
-- مشروب..

هنگ کردم..بهت زده گفتم :چی؟..
تکرار کرد :مشروب..مگه نمی خواستی بدونی توش چیه؟..خب توش مشروبه..

-واقعا؟..
به لیوان نگاه کردم..چه راحتن اینا...مشروب رو عین شربت بین مهمونا پخش می کنن..

زیر لب گفتم :خداروشکر زودتر فهمیدم و نخوردمش..
صداشو شنیدم که گفت :مگه تا حال نخوردی؟..

همچین گفتم :نخیر..
که یارو برگشت و با تعجب نگام کرد..خب مگه چیه؟..تعجب نداره که..

-شما چرا نمی خوری؟..
به لیوانش نگاه کرد وگفت : میل ندارم..

تو دلم گفتم :اره میل نداری وگرنه تا تهشو می دادی بال و تو هم می رفتی وسط و می شدی
همرنگ این جماعت..

از دور دیدم کیارش داره میاد به طرفم..
اون مردی که کنارم نشسته بود اروم از جاش بلند شد و رفت اونطرف..

کیارش اومد و سرجای اون نشست..
انگار حالت عادی نداشت..

ساله بود بلند بلند حرف زدن و24 یا 23شروع کرد با بغل دستیش که یه دختر جوون حدودا 
خندیدن..

بهش بی توجه بودم ولی ازاینکه در حضور من این کارارو می کرد ناراحت شدم..سعی کردم
این رفتاراشو به روی خودم نیارم..یکی از مستخدما که یه سینی از همون کوفتیا دستش بود

داشت از اونجا رد می شد که کیارش جلوشو گرفت و یه لیوان برداشت..
با چشمای خمارش نگام کرد ولیوان رو گرفت جلوم..با لحن کشداری گفت :بیا

عزیزم..بخور..
ابروهامو کشیدم تو هم وگفتم :نمی خورم..خودت که می دونی من اهل مشروب نیستم..

قهقهه زد و لیوانو گرفت بال..رو اب بخندی..کجای حرف من خنده داشت؟..
در حالی که هنوز می خندید گفت :عزیزم این که مشروب نیست.. شربته..مشروب توی این

مهمونی یه زمان خاصی داره که همون موقع بین مهمونا سرو میشه..بیا بخور عزیزم..
وقتی اینجوری و با لحن کشدار و حالت مستی حرف می زد حالم ازش بهم می خورد..اخه به

اینم میشه گفت مرد؟..
خداییش خیلی تشنه م بود..اگر شربت باشه که می خورم..لیوانو ازش گرفتم..

نشست کنارم و دوباره رفت تو فاز هرهر و کرکر با اون دختره..بی خیال بذار هر غلطی
دلش می خواد بکنه..

همین طور که اطرافمو نگاه می کردم..لیوانمو اوردم بال..
لیوان جلوی دهانم بود که نگام به همون مرد مرموز افتاد..درست روبه روی ما نشسته بود و

پا روی پا انداخته بود و زل زده بود به من..
وقتی دید دارم نگاش می کنم..دستشو اروم اورد بال و به نشونه ی نه تکون داد..چشمام گرد

شد..چرا اینجوری می کنه؟..منظورشو نگرفتم..بازم همون کارو تکرار کرد..انگار داشت
بهم اشاره می کرد یه کاری رو نکنم..مگه داشتم چکار می کردم؟..بی خیال لبد اینم مثل بقیه

یه کمبودی داره..
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شربتو دادم بال و تا تهشو سرکشیدم..شربته البالو بود..وای که چه خوشمزه بود..جیگرم حال

اومد..
لیوانو اوردم پایین و دوباره به همون مرد نگاه کردم..ولی اونجا نبود..یه دور چشممو اطراف

سالن چرخوندم ولی نخیر..نبود که نبود..یه دفعه کجا غیبش زد؟..
به کیارش نگاه کردم..دستشو انداخته بود دور شونه ی دختره و تو گوشش حرف می زد..اون
دختره هم که انگار از خداش بود حسابی رفته بود توبغل کیارش و خودشو چسبونده بود بهش

وبلند بلند می خندید..
خب کوفت..دیگه قهقهه زدنتون واسه چیه؟..لیاقت کیارش رو همین دخترا داشتن..خلیق هر

چه لیق..وال..
اروم زدم تو پهلوش که برگشت و نگام کرد..داشت بی هوش می شد..نا نداشت حرف

بزنه..خاک تو سرت..
--چیه؟..

-گوشیتو بده می خوام به مامانم زنگ بزنم..نگرانشم..
زیر لب غرغر کرد و از تو جیبش گوشیشو در اورد و داد دستم..

از جام بلند شدم و رفتم اونطرف سالن ولی باز سر وصدا می اومد..چشم چرخوندم..طبقه ی
پایین که اتاقی نبود..اگر باشه توی این شلوغی معلوم نیست..
چشمم به پله ها افتاد..بهتره برم بال..اونجا حتما صدا کمتره..

رفتم بال.. ایستادم و به اطرافم نگاه کردم..
اوهوووووو تا دلت بخواد اینجا اتاق پیدا میشه..چه خبره؟..

در اتاق اول و دوم که بسته بود ولی دستگیره ی در سوم رو که پایین کشیدم باز شد..ایول..
رفتم تو ولی از چیزی که دیدم یه جیغ فوق بنفش کشیدم و سریع پریدم بیرون..وای خدا..

کنار دیوار وایسادم..نفسم بند اومده بود..هر کار می کردم نمی تونستم اون صحنه رو از سرم
بندازمش بیرون..

یه پسر و دختر لخت تو بغل هم داشتن..وای خدا..
اینجا قانون جنگل رو داره؟..همه یا مثل حیوون رفتار می کنند یا مثل حیوون حرف می

زنن..د اخه اینجا کجاست؟..دارم دیوونه میشم..
احساس می کردم سرم درد می کنه..به پیشونیم دست کشیدم..بهتره همینجا زنگ بزنم..جرات
نمی کردم برم تو یه کدوم ازاین اتاقا..می ترسیدم باز ازاینجور صحنه ها ببینم..اینجا درست

مثل جهنمه..
شماره رو گرفتم..بعد از یکی دوتا بوق مامان جواب داد..

--الو..
-الو سلم مامان..خوبی؟..

--سلم دخترم..خوبم عزیزم تو خوبی؟..چی شده؟..چرا زنگ زدی مادر؟..
لبخند زدم و گفتم :چیزی نیست مامان نگرانتون شدم..زنگ زدم ببینم حالتون خوبه؟..

--اره مادر خوبم..بهت خوش می گذره؟..
به اطرافم نگاه کردم..نگام روی همون در متوقف شد..پوزخند رو لبام بود ولی سعی کردم

لحنم اینو معلوم نکنه..
گفتم :عالیه مامان..تو عمرم همچین جایی رو ندیده بودم..همه ی مهمونا ادمای با کمالت و

تحصیل کرده هستن..اصل یه چیزی میگم یه چیزی می شنوین..
صدای شاد مامان تو گوشی پیچید :واقعا دخترم؟..خب خداروشکر که بهت خوش می

گذره..همه ش نگران بودم نکنه برات اتفاقی بیافته یا از اونجا خوشت نیاد..

-نه مامان اینجا فوق العاده ست..دست کیارش درد نکنه واقعا جای باحالیه..
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تو دلم ادامه دادم همه عین میمون از دیوار میرن بال عین قورباقه بال پایین می پرن عین خر

هم عرعر می کنن..کل باغ وحشیه واسه خودش..مگه ادم میره باغ وحش بهش بد می
گذره؟..من میگم کیارش امشب مثل خفاش شب شده پس بگو چرا اینجوریه..اونم یکی از

ایناست دیگه..
صدای مامان منو به خودم اورد :بهار..چرا دیگه چیزی نمیگی؟..

همون موقع یک دفعه چشمام سیاهی رفت و تو سرم تیر کشید..
دستمو به سرم گرفتم وناخواسته گفتم :اخ..

صدای نگران مامان تو گوشی پیچید :الو..بهار حالت خوبه؟..الو..
- خوبم مامان..از بس اینجا سر و صداست یه کم سرم درد می کنه ولی خب طبیعیه چون من

به اینجور جاها عادت ندارم..کم کم خوب میشه..
-نگرانتم دخترم..مواظب خودت باش..

سر دردم بیشتر شده بود..واسه اینکه دوباره سوتی ندم گفتم :باشه مامان جان..قربونت برم
دیگه کاری با من نداری؟..کیارش منتظرمه..

-نه دخترم..بازم میگم مراقب خودت باش ..زود هم برگرد..
-باشه مامان جان..شما هم مواظب خودتون باشید..خداحافظ..

-خدانگهدارت دخترم..
گوشی رو قطع کردم و گذاشتم تو کیف دستیم..خواستم برم طرف پله ها که سرم گیج

رفت..چسبیدم به دیوار..چندبار چشمامو باز و بسته کردم ولی بی فایده بود..همه جا رو تار
می دیدم..

احساس می کردم پایین همه دارن جیغ می کشن و داد می زنن..خدایا چه بلیی داره سرم
میاد؟..چرا اینجوری میشم؟..

به راهرو و اطرافم نگاه کردم..انگار داشت دور سرم می چرخید..سرم سوت می
کشید..صورتم عرق کرده بود..نا نداشتم وایسم..

خودمو از دیوار جدا کردم..باید یه جوری برم پایین وگرنه اینجا کسی نبود که به دادم
برسه..باید برم پیش کیارش..وای خدا دارم می میرم..

قدم اولو که برداشتم دور خودم چرخیدم..سرمو با دستام نگه داشتم..همون موقع در یکی از
اتاقا باز شد و یه مرد قد بلند و قوی هیکل ازش اومد بیرون..سعی کردم صورتشو ببینم..با

دستم چشمامو مالیدم..صورت خشنی داشت..هیکلش هم خیلی بزرگ بود..
راستش توی اون لحظه واقعا ترسیده بودم..از یه طرف هم سرم حسابی درد می کرد ..

فقط زیر لب گفتم :اقا کمکم کنید..نمی تونم تعادلمو حفظ کنم..سرم داره گیج میره..
نگاهم تار شده بود..قهقهه ی وحشتناکی زد و اومد به طرفم..از صداش ترسیده بودم..ناخداگاه

رفتم عقب..
همونطور که می خندید با صدای زمخت و کلفتی گفت :ای جااااااان..چه کوچولوی

خوشگلی..بیا عزیزم خودم کمکت می کنم..
دستش که بهم خورد جیغ کشیدم :ولم کن..دست به من نزن..ولم کن عوضی..

ولی یارو مگه این چیزا حالیش بود ..دستمو کشید وگفت :چرا ولت کنم عزیزم؟..می خوام
کمکت کنم..بیا..بیا بریم تو اتاق خودم می دونم باید چکار کنم تا بشی مثل روز اولت..بیا

عزیزم..
دستمو می کشید..در حالی که خودمو عقب می کشیدم جیغ می زدم و کمک می خواستم..ولی

از کی؟..اخه بین اون همه حیوون کی ادم بود که بیاد کمکم؟..
وقتی دید همراهش نمیام با یه حرکت از رو زمین بلندم کرد و پرتم کرد تو همون اتاقی که

ازش اومده بود بیرون..درو قفل کرد و به طرفم اومد..
همینجوریش دیدم تار بود وای به حال الن که گریه م هم گرفته بود..
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مجبور شدم التماسش کنم :توروخدا دست از سرم بردار..با من چکار داری؟..این همه دختر

توی این ویلی لعنتی ریخته برو سروقت یکی دیگه..ولم کن..
شونه هامو گرفت و پرتم کرد رو تخت..جیغ بلندی کشیدم و رفتم عقب..پشتم خورد به بالی

تخت و این همون حس بدی بود که تو تمام وجودم پیچید..حس اینکه اخر خطم..حس اینکه
دیگه تمومه...دیگه راهی ندارم..

اون مرتیکه ی کثافت هم اومد رو تخت و صداشو شنیدم که گفت :چرا تو نه عزیزم؟..معلومه
هنوز دست کسی بهت نخورده..می دونستی من عاشق دخترای چشم و گوش بسته و دست
نخورده م؟..تا تو که مثل یه سیب سرخ میمونی رو اینجا دارم ..چرا برم سروقت اون کرم

خورده هاش؟..تازه پیدات کردم عزیزم..باهات خیلی کارا دارم..چه شبی بشه امشب..ای
جاااااان..

نمی دونستم باید چکار کنم..با حرفایی که می زد باعث می شد بیش از پیش بترسم..قلبم انقدر
تندتند می زد که حس می کردم الن از تو سینه م بزنه بیرون..سرتا پام می لرزید...عرق

سرد رو پیشونی و کمرم نشسته بود ..دستام یخ بسته بود..
خدایا همین الن جونمو بگیر وراحتم کن..نذار بی ابرو بشم..نذار این خفت و بی ابرویی رو

تحمل کنم..خدایا همه چیزمو ازم نگیر..تموم دارایی یه دختر پاکیشه خدایا پاکیمو ازم
نگیر..نذار اینجوری بشه..خدایا گفتی خودکشی گناهه پس نذار ننگ این بی ابرویی رو یه

عمر تحمل کنم..خدایا نذار گناه کنم خدا..نذار..
تو دلم با خدای خودم حرف می زدم و ازش کمک می خواستم..ولی کاری که بخواد بشه

میشه چون تقدیر اینو می خواد..چون از قبل برام اینطور نوشته شده..چون تموم راهها برام
بسته شده..

افتاد روم..سر و صورتمو می بوسید و قربون صدقه م می رفت..منم از ته دلم جیغ می
کشیدم و کمک می خواستم..

دستمو اوردم بال و به صورتش چنگ زدم..نعره کشید و از روم بلند شد..خواستم بلند شم که
برگشت و یه کشیده ی خیلی محکم خوابوند توصورتم..افتادم رو تخت ..سرگیجه که داشتم

وضعم بدتر شد..کم کم حس کردم چشمام دیگه جایی رو نمی بینه..صداها برام مبهم شده بود..
یقه ی لباسمو گرفت و کشید..لباسم از وسط پاره شد..دست کثیفشو به تن و بدنم می کشید

..گرمای تنشو رو پوست تنم حس کردم..
تو لحظه ی اخر با تمام توانم چشمامو باز کردم و دیدم داره کمربندشو باز می کنه که باز هم

کرد..و ..دیگه هیچی نفهمیدم و از هوش رفتم..
نور افتاب که خورد تو صورتم..باعث شد چشمامو باز کنم..دستمو گرفتم جلوی چشمام و

سرمو بلند کردم..با نوک انگشتام چشمامو ماساژ دادم..
به اطرافم نگاه کردم..من کجام؟..هیچ کس تو اتاق نبود..به خودم نگاه کردم..یه ملفه ی سفید

روم کشیده شده بود..اروم ملفه رو زدم کنار..چشمام چهارتا شد..خدایا..من چرا لختم؟..
هیچی تنم نبود..سعی کردم یادم بیاد دیشب چه اتفاقی افتاده و اینجا چکار می کنم..

یه دفعه تموم صحنه های دیشب به مغزم هجوم اوردن..اون ادمای دیوونه ..اون حرکات..اون
مرد نقاب دار مرموز..کیارش..تلفن..و..واون مرد..اره یادمه..اون مردتیکه ی اشغال..منو

اورد تو اتاق و ..نه خدایا..
تو جام نشستم..تنم درد می کرد ..بیشتر از همه دل و کمرم تیر می کشید..اشک تو چشمام

حلقه بست..نه..نه ..خدایا نه..
جیغ کشیدم :نهههههه..نباید این اتفاق می افتاد..نه..نبااااااااااید..

هق هق می کردم و جیغ می کشیدم و با مشت به تخت می کوبیدم..نباید اینجوری می شد..اخه
چرا؟..چرا من؟..چرا؟..

سرمو گذاشتم رو زانوهام و گذاشتم صدای هق هقم سکوت اتاق رو برهم بزنه..
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خودم کم بدبختی داشتم حال این ننگ رو چطور تحمل کنم؟..چطور؟..باید هرچه زودتراز

اینجا برم..نباید اینجا باشم..از اینجا متنفرم..بیشتر از همه از کیارش بدم میاد..الهی بمیری تا
از دستت راحت بشم..چرا با من اینکارو کردی؟..چرا منو اوردی تو این جهنم؟..
با حال زار از رو تخت بلند شدم..تموم تنم خورد بود..دنبال یه چیزی می گشتم که

بپوشم..دوتا کمد تو اتاق بود در یکیشونو بازکردم..مردونه بود..اون یکی درو باز کردم..همه
ی لباسا زنونه بود..با حرص وخشم همشونو ریختم بیرون و از بینشون یه مانتو و شلوار

برداشتم با یه روسری...همونطور که گریه می کردم و از زور گریه می لرزیدم..لباسارو
پوشیدم..نمی تونستم بدوم چون نا نداشتم..وگرنه ازاونجا فرارمی کردم..انقدر می دویدم تا از

نفس بیافتم..تا بمیرم و راحت بشم..
با دلی پر از درد سرمو بلند کردم و نالیدم :خدایا حال من چکار کنم؟..با این ننگی که رو

پیشونیمه باید چکار کنم؟..چرا اینجوری شد؟..
با پشت دست اشکامو پاک کردم و از اتاق رفتم بیرون..ویلیی که دیشب مثل جنگل می موند
و یه مشت حیوون وحشی ریخته بودن توش امروز تو سکوت غرق شده بود..کی باورش می

شد دیشب اینجا چه خبر بوده؟..
با بی حالی به طرف پله ها رفتم ..دستمو گرفتم به نرده ها و اروم رفتم پایین..

بالخره تونستم از اون ویلی لعنتی بزنم بیرون..تا سر خیابون رفتم و یه تاکسی گرفتم و
برگشتم خونه..

تو تاکسی نشسته بودم و سرمو چسبونده بودم به پنجره ی ماشین و همونطور که به بیرون و
ادما نگاه می کردم پشت سر هم اشک می ریختم..

امروزه من با دیروزم زمین تا اسمون فرق کرده بود..دیگه این بهار..اون بهار سابق
نبود..شکسته بود..

فقط کیارش..همه ش تقصیره اونه..نابودت می کنم کیارش..نمی ذارم یه اب خوش از گلوت
پایین بره..بیچاره ت می کنم چون بیچاره م کردی..خوردت می کنم چون خوردم کردی..

حال مامانو چکار کنم؟..بگم دیشب کجا بودم؟..حالش بد نشده باشه؟..
تاکسی جلوی خونه نگه داشت..رو به راننده گفتم صبر کنه تا برم از تو خونه پول کرایه ش

رو بیارم..
از ماشین پیاده شدم و به طرف در رفتم..دستام می لرزید..انگشتمو روی زنگ فشردم..

حالم اصل خوب نبود..

اریا از ویل خارج شد و به طرف پشت ساختمان حرکت کرد..از محل دقیق کارهای خلف
ان گروه با خبر بود..

اسلحه ش را در اورد وارام و بی صدا به ان سمت رفت..
اتاق مخصوص از همانجا هم به خوبی دیده می شد..

در اتاق باز شد ..اریا سریع خودش را کنار کشید و پشت دیوار مخفی شد..
نقابش را به صورتش زد و اسلحه ش را در دست فشرد..از کنار دیوار به انطرف سرک

کشید..خبری نبود..
خم شد و به سرعت به طرف در اتاق رفت..پشتش را به در چسباند..اطرافش را نگاه کرد ..

در را باز کرد..وارد اتاق شد و در را بست..
فضای راهرو نیمه روشن بود با این حال تمام حواسش را جمع کرد..

از راهرو گذشت..صدای گفته گوی دو نفر به گوشش رسید..پشت دیوار مخفی شد..نفس نفس
می زد..صدای گفتگوی دو مرد بود..سعی کرد ارامتر نفس بکشد با نزدیک شدن ان دو

نفسش را در سینه حبس کرد..
--درو قفل کردی؟..
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-- نه بابا ولش کن..

--چرا قفلش نکردی؟..اگه اقا اسی بفهمه می دونی چی میشه؟..
--از کجا می خواد بفهمه؟..همه چیزو سپرده به ما و خودش رفته عشق و حال..هی باید بریم

 دقیقه دیگه باز باید برم بیرون کشیک بدم..بی5بیایم نمیشه که هر دفعه قفل در رو بندازم..
خیال..

صدایشان نزدیک تر شد از جلوی اریا رد شدند ..اریا در قسمت تاریک قرار داشت وانها
نتوانستند او را ببینند..اریا درست پشتشان قرار گرفت و با پشت اسلحه محکم به گردن یکی

از انها کوبید.. سریع گردن نفر بعدی را هم گرفت و ضربه بعدی را به گردن او وارد
کرد..هر دو نفر که توسط اریا غافلگیر شده بودند حال بیهوش روی زمین افتاده بودند..

از توی کیف کوچکی که روی شانه ش بود طناب را بیرون اورد و دست و پای ان دو را
بست ..روی دهانشان چسب زد تا هر وقت بهوش امدند سر و صدا نکنند.. گوشه ی دیوار

همان قسمت که دید نداشت انها را پنهان کرد..
بدون انکه وقت را هدر دهد از راهرو گذشت و به قسمت انتهایی اتاق رفت..در دیگری در
همان قسمت از اتاق قرار داشت..ارام در را باز کرد..بهت زده به روبه رویش نگاه کرد..

همه ی ان محموله ای که گزارش شده بود اینجا قرار داشت..
سریع گوشیش را در اورد تا به سرهنگ خبر دهد..

--الو..
-الو..سلم جناب سرهنگ..اریا هستم..

--سلم سرگرد..چی شد؟..در چه حالی؟..
-قربان محل نگهداری محموله ها رو پیدا کردم..گزارش درست بود..چه دستوری می

فرمایید؟..
--بسیار خب تو مراقب خودت باش..بچه ها بقیه ی کارا رو انجام میدن..خسته نباشی..

-ممنون قربان..
تماس را قطع کرد..با شنیدن صدای در اتاق نگاهش به ان سمت کشیده شد..نگاه سریعی به

اطرافش انداخت..دور تا دور اتاق پر بود از کارتون ها و جعبه های بسته بندی شده..نگاهش
به پنجره ی سمت راست اتاق افتاد..پرده هایش به اندازه ی کافی بلند بودندکه بتواند پشت انها

مخفی شود..به ان سمت دوید و خود را پشت پرده مخفی کرد..
در اتاق باز شد و صدای چند تا مرد را شنید که در مورد محموله و بار زدن ان با همدیگر

حرف می زدند..
موبایلش همیشه روی سکوت بود و اگر تماسی گرفته می شد کسی صدایش را نمی شنید..

برگشت و پشتش را نگاه کرد..تراس..
--بی عرضه ها چرا درو باز گذاشتید؟..پس اون تنه لش ها کجان؟..

--نمی دونم اقا..تا همین چند دقیقه پیش که اینجا بودن..
--خاک تو سرتون که از پس یه کار کوچیک هم بر نمیاید..بیخودی رو شما حساب

کردم..محموله اماده ست؟..
--بله اقا ..چه ساعتی بار بزنیم؟..

..حواستونو جمع کنید گند نزنید..فهمیدید چی گفتم؟..3--راس ساعت 
--بله اقا..

--بله قربان..
--من دیگه میرم سروقت مهمونا..به سیروس سپردم هوای همه چیزو داشته باشه..وای به

حالتون اگر خرابکاری کنید..با همین دستای خودم ریزریزتون می کنم..این محموله برام با
ارزشه..

--چشم اقا خیالتون راحت باشه..
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بعد از چند لحظه صدای بسته شدن در نشان داد که انها از اتاق بیرون رفتند..اریا نقابش را
روی صورتش درست کرد و نگاهی به تراس انداخت..باید از همینجا خارج می شد از در

اصلی امکانش نبود..
در تراس را باز کرد..نگاهی به اطرافش انداخت..

زیر لب زمزمه کرد :با محاسباتی که نسبت به موقعیت ویل انجام دادم اینجا باید فضای
کناری ویل باشه..درست سمت چپ ویل..

فاصله ی خیلی کمی با زمین داشت ..دستش را به نرده ی حفاظ گرفت و با یک حرکت به ان
طرف نرده ها پرید..

روی زمین نشست.. به اطرافش نگاه کرد..خبری از نگهبان ها نبود..چند قدم دور شده بود
که صدای پارس سگ ها بلند شد..

نفسش را با حرص بیرون داد ..دو تا سگ با سرعت به طرفش می امدند..اریا بدون فوت
وقت از داخل کیفش دوتا سوسیس در اورد و با قدرت پرتاب کرد..سگ ها اول سرجایشان

ایستادند و با چشم مسیری که سوسیس ها پرتاب شده بودند را دنبال کردند..همین که سوسیس
ها روی زمین افتاد هر دو سگ به همان سمت دویدند..

اریا با خیال راحت نفس عمیقی کشید و لبخند زد :دم نوید گرم..اگر اون یادم نداده بود اینجور
مواقع سوسیس با خودم داشته باشم الن بدجور گیر می افتادم..

نوید: (خیرسرت سرگردی اونوقت اینا رو من باید بهت بگم؟..هر وقت میری ماموریت با
تجهیزات کامل برو پسرخاله جان..نه اینکه فقط خودت باشی و اسلحه ت..واسه ی مجرما با
تجهیزات کامل میری واسه ی نگهبانا و سگاشونم ببر..سگا عاشق سوسیسن..پس این یه قلمو

جونه داداش فراموش نکن..اونجاست که اخرش میگی دمت گرم نوید چه راه حلی نشونم
دادی..)..

لبخند زد و سرش را تکان داد..زیر لب زمزمه کرد :امان از دسته تو..با اینکه اینجا نیستی
ولی حرفات به درد می خوره..البته بعضیاش..

به اطرافش نگاه کرد و به طرف ویل رفت..کیفش را پشت بوته گل های توی باغ مخفی کرد
و دستی به کتش کشید و نقابش را روی صورتش جابه جا کرد و وارد ویل شد..مهمانان

همچنان در حال رقص و جیغ کشیدن بودند..
در دل گفت : د اخه به شماها هم میشه گفت ادم؟..واقعا حیف اسم ادمیزاد..از حیوون هم

کثیف تر و پست ترین..
نگاهی به سالن و مهمانان انداخت..کیارش تنها روی صندلی درست کنار یکی از دخترهای

انجا نشسته بود ولی نامزدش در کنارش نبود..
با تعجب به اطرافش نگاه کرد ولی او را بین مهمان ها ندید..می دانست ان شربت را خورده

و الن بیهوش شده است..
در نگاه ان دختر معصومیت را دیده بود ولی شغلش این را نمی گفت..در کار او معصومیت

بی معنا بود..اگر به معصومیت و نگاه پاک بود که تا الن هیچ کدام ازمجرمان زیر دستش
دهان به اعتراف نمی گشودند..

ولی یه حسی به او می گفت ان دختر با ادمهایی که اینجا هستند فرق می کند..کلمش صادق
بود..نگاهش معصوم بود..

به افکارش پوزخند زد و گفت :هه..با یه نگاه که نمیشه ذات ادما رو شناخت..اگر اینکاره
نبود با اشاره ی من اون شربتو نمی خورد..ولی معلومه اینکاره ست که بی توجه یه ضرب

شربتو داد بال..
دوباره به کیارش نگاه کرد..ان دختر را روی پاهایش نشانده بود و لبهایش را می بوسید..با

نفرت نگاهش کرد..
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بعد از چند لحظه کیارش از جایش بلند شد و همراهه ان دختر به طبقه ی بال رفت..هیچ کدام

تعادل نداشتند و تلوتلو می خوردند..
اریا از بین جمعیت گذشت..به طرف پله ها رفت که یک دفعه بازویش به عقب کشیده

شد..برگشت و با تعجب به دختری که دستش را گرفته بود نگاه کرد..
از ظاهر دختر معلوم بود حال خوشی ندارد..بلند بلند می خندید و با چشمان خمارش به اریا

نگاه می کرد..دستش را کشید ولی دختر محکم او را نگه داشته بود..
اریا با خشم گفت :ول کن دستمو..

دختر نزدیکش شد و خودش را به بازوی او اویزان کرد وبا لحن کش داری گفت :کجاااااا اقا
خوشتیپهههههه..بیا با هم خوش بگذروووووونیم..بیااااا..

اریا خودش را عقب کشید و زیر لب غرید :بهت میگم ول کن دستمو..عجب دختر سمجیه
ها..

دختر که از حرکات و رفتارش معلوم بود حسابی مست کرده است ..ظاهر زیبایی
داشت..لباس فوق العاده باز و زننده ای به رنگ قرمز اتشین به تن داشت..

اریا دستش را محکم کشید .. با خشم به دختر نگاه کرد و به طرف پله ها رفت ولی ان دختر
سمج تر از این حرف ها بود..

از پشت خود را به او رساند و دستانش را دور کمر اریا حلقه کرد..اریا سرجایش خشک
شد..دختر دستانش را محکم تر دور کمر او حلقه کرده بود و صورتش را به پشت کمر او

می مالید و زیر لب چیزهای مبهمی را زمزمه می کرد..
اریا به اوج عصبانیت رسیده بود..

دستان دختر را گرفت و با قدرت از دور کمرش باز کرد و با خشم داد زد :ول کن
دیگه..عجب رویی داریا..چقدر سمجی..برو رد کارت..

دختر قهقهه ای زد و اینبار اریا با قدم های بلند از پله ها بال رفت و نگاهی به راهرو
انداخت..هیچ کس انجا نبود..

صدای جیغ وداد از اتاق های اطراف به گوش می رسید..نگاهی به انها انداخت..به طرف در
انتهایی رفت..سرو صدا انجا بیشتر بود.. اسلحه ش را دراورد و با پا لگد محکمی به در

زد..در با صدای بلندی باز شد و محکم خورد به دیوار..
وارد اتاق شد..کیارش و یک مرد دیگر با هم درگیر شده بودند..کیارش با مشت به صورت

مرد ضربه زد وبه محض اینکه نگاهش به اریا افتاد ماتش برد..از روی نقاب هم ان چشمان
مشکی نافذ را می شناخت..ان چشمانی که با خشم و جدیت تمام به او خیره شده بود..

ان نگاه..ان صورت..همه چیزش برای او اشنا بود..حتی در حالت مستی هم به خوبی اریا را
شناخت..

زیرلب زمزمه کرد :آریا..
ان مرد به طرفش حمله کرد که کیارش هم مشت محکمی به صورتش زد..ظاهرا مشت به

سرش برخورد کرد چون بیهوش روی زمین افتاد..
اریا جلو رفت..کیارش عقب عقب رفت..با یک حرکت خودش را به پنجره رساند و خیلی تند

از تراس رد شد و از روی نرده ها پرید..
اریا داد زد :نه کیارش..صبر کن..ایست..ایست..

اسلحه ش را نشانه گرفت و شلیک کرد ولی همزمان کیارش پایین پرید و تیر به او اصابت
نکرد..

اریا با قدم های بلند به طرف پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد..نیروهای پلیس حیاط را
محاصره کرده بودند..

کیارش در حالی که لنگ می زد رفت پشت ساختمان ..
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اریا در حالی که با چشم دنبالش می کرد زیرلب گفت :تا کی می خوای فرار کنی؟..خودت هم

خوب می دونی اخرش هر کجای این دنیا هم که باشی پیدات می کنم ..پس فرار بی فایده
ست..بالخره گیرت میارم کیارش..خیلی زود..خیلی زود..

چندبار پشت سر هم زنگ در رو فشار دادم ولی کسی جواب نداد..همون موقع سمیرا خانم
همسایه ی دیوار به دیوارمون از خونه ش اومد بیرون..با نگرانی رفتم جلو ..همین که نگاش

به من افتاد تعجب کرد..
با صدای لرزون و نگرانی گفتم :سلم سمیرا خانم..شما نمی دونید مامانم کجا رفته؟..چرا هر

چی زنگ می زنم جوابمو نمیده؟..
سمیرا خانم نگاهی به در خونمون انداخت و بعد هم زل زد به من..نگاهش پر از نگرانی

بود..خدایا یعنی چی شده؟..
12--دخترم خودتو ناراحت نکن..دیشب ظاهرا شما با نامزدت رفته بودی مهمونی..ساعت 

بود تازه خوابیده بودیم که دیدم زنگ درو می زنند..تعجب کردم که این موقع شب کیه؟..احمد
اقا رفت دم در منم چادرمو سرم کردم و پشت سرش رفتم ..مادرت جلوی در وایساده

بود..رنگش پریده بود و نگران بود..اوردمش تو و یه لیوان اب قند بهش دادم..حالش که جا
اومد گفت تو با نامزدت رفتی مهمونی وهنوز برنگشتی خونه..خداوکیلی خیلی نگران

بود..اصل حالش خوب نبود..همه ش دلداریش می دادم که نگران نباشه و هر جا که باشی بر
می گردی..چند بار به شماره ی نامزدت زنگ زدیم ولی خاموش بود..این بیشتر مادرتو
نگران می کرد..همه ش گریه می کرد و خودشو لعنت می کرد که چرا گذاشته تو به این

 بود که زنگ درو زدن..احمد اقا رفت دم در وقتی برگشت3مهمونی بری ..ساعت حدودا 
گفت چند تا مرد بودن که بهش گفتن حال دختر همسایتون خوب نبوده بردنش بیمارستان..هر

چی احمد اقا بهشون میگه کدوم بیمارستان اسمی ادرسی چیزی بدید اونا بدون هیچ حرفی
راهشونو می کشن و میرن..ظاهرا رفتن دم در خونتون وقتی دیدن نیستین اومدن زنگ مارو

زدن که دیوار به دیوارتون هستیم..گفتن شاید ما از مادرت خبر داشته باشیم وبهش
بگیم..وقتی مادرت شنید تو توی بیمارستانی حالش بد شد و از هوش رفت..من و احمد اقا

سریع رسوندیمش بیمارستان..دکترا می گفتن شوکی که بهش وارد شده باعث شده حالش بد
بشه..دخترم الن حال مادرت خوبه ..خودتو نگران نکن..همین الن هم داشتم می رفتم

بیارمش خونه..اخه مرخص شده..دیشب می خواستم پیشش بمونم ولی اجازه ندادن..الن هم
از بیمارستان زنگ زدن..می خوام برم دنبالش تو هم می خوای بیای؟..

حالم که بد بود با شنیدن حرفای سمیرا خانم بدترم شد..
از یه طرف وقتی یاد اتفاق دیشب و تجاوزی که بهم شد می افتادم خورد می شدم و احساس

پوچی می کردم و از اون طرف هم وقتی یادش می افتادم که مامانم هم دیشب حالش بد شده و
تمومه اینها تقصیره منه..اینها منو تا مرز نابودی می کشوند..

مگه چه گناهی کرده بودم که این اتفاق برام افتاد؟..
همونجا زدم زیر گریه..دیگه بریده بودم..دیگه توانشو نداشتم..به معنای واقعیه کلمه شکسته

بودم..تمومه تنم خورد بود..
دستمو جلوی صورتم گرفته بودم و گریه می کردم..به بدبختیم..به بیچارگیم..به این مهر ننگی

که خورده رو پیشونیم..به بی گناهیم..به سادگیم..اره سادگیم..سادگی کردم..خریت
کردم..نفهمیدم..نمی دونستم یه همچین جاهایی هم هست..نمی دونستم توی این دنیای بزرگ

چنین ادمای پستی هم زندگی می کنند...می دونستم همچین ادمای سودجویی اطرافمون هستن
ولی نمی دونستم که یه روز خودم میشم طعمه شون..

سمیرا خانم اومد جلو و بغلم کرد..با صدای گرفته ای گفت :گریه نکن دخترم..توی در
وهمسایه خوبیت نداره..خداروشکر که حالت خوبه و مادرت هم مرخص میشه..پس نگران

چی هستی عزیزم؟..گریه نکن..اروم باش..
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اروم باشم؟..اخه چطوری؟..به چه امیدی؟..فقط خدا از دردی که تو جیگرمه اگاهه..غمی که

تو دلمه..مصیبتی که به سرم اومده..فقط خدا ازش باخبره..کی از دردم خبر داره؟..کی؟..
با همون تاکسی رفتیم بیمارستان..مامان با دیدنم زد زیر گریه و اغوشش رو برام باز کرد..
مثل طفلی که بعد از سال ها از مادرش دور بوده و حال تونسته پیداش کنه خودمو سپردم به

اغوش گرم و امن و مهربونش..
قدر این امنیت رو ندونستم..قدر این پاکی و مهربونی رو ندونستم..قدرنشناس بودم..

همیشه گفتم به خاطر مادرم اینکارو کردم..به خاطر بیماری مادرم با کیارش می خوام
ازدواج کنم..به خاطر مادرم..به خاطر این بیماری لعنتی..همیشه ناشکری کردم و اسم

مادرمو کشیدم وسط..
خدایا پاشو خوردم..خدایا حال می فهمم چرا دارم تقاص پس میدم..چون همیشه پای مادر بی

گناهمو کشیدم وسط..
با اینکه ناخواسته بوده ولی گفتم..همه ی اون حرفا رو زدم..وقتی گریه می کردم و از خدا

گله می کردم که چرا مادرم مریضه و من به خاطرش توی این چاه افتادم..ولی اون چاه
نبود..نه چاه نبود..یه چاله ی کوچیک بود که خدا برای امتحانم گذاشتش سر راهم...ولی منه

نادون نفهمیدم و از اون چاله ی کوچیک رد شدم و افتادم تو چاه..چاهی که خودم با دستای
خودم کنده بودم..چاهی که با ناشکریم..با نادونیم..با بی فکریم برای از بین بردن خودم کندم..
حال این شده عاقبتم..اینکه به این روز بیافتم..اینکه به اینجا کشیده بشم..اینکه سرنوشتم به گند

کشیده بشه..
من یه بازنده م..

یه بازنده..
مامان منو محکم به خودش فشرد و با گریه گفت :عزیزدل مادر..چت شده بود؟..کجا بودی

بهارم؟..نگفتی یه مادر داری که از نگرانیت دق می کنه؟..
من هم از زور گریه هق هق می کردم.. گفتم :این حرفا رو نزن مامان..خدا اون روز رو

نیاره..
منو اروم از خودش جدا کرد ونگام کرد..صورت رنج کشیدش غرق اشک بود..با دستام

اشکاشو از روی صورتش پاک کردم..
به روم لبخند زد..زمزمه کرد: بهارم..تو از بیماریه من خبر داری مادر؟..

بدنم یخ کرد..قلبم از تپش ایستاد..خدایا یعنی مامان فهمیده؟..
چشمام از زور تعجب گرد شده بود..مات و مبهوت نگاش می کردم که ادامه داد :دخترم

امروز همه چیزو فهمیدم..وقتی دکتر ازم ازمایش گرفت بهم همه چیزو گفت..خودم قبل شک
کرده بودم..تمومه علئمم نشون می داد که سرطان دارم..تا اینکه امروز مطمئن شدم..
دست لرزونشو گذاشت رو صورتمو وبا بغض زمزمه کرد :دخترم مردن حقه..حقه منم

هست..من از مردن نمی ترسم ولی نگرانه تو هستم بهارم..می ترسم بمیرم و تو توی تنهایی
بشکنی..

در حالی که اشک می ریخت ادامه داد :می ترسم عزیزدلم .. از اینده ای که پیش رو داری
می ترسم..

دستای لرزونش رو گذاشت دو طرف صورتم..سردی دستاش صورتمو نوازش می
کرد..اشکام یکی پس از دیگری پشت سر هم روی صورتم جاری شدن..زبونم بند اومده بود..

می خواستم بگم مامان دیگه از چی می ترسی؟..دخترت به فنا رفت..دخترت نابود شد..این
بهاری که جلوت وایساده دیگه پاک نیست..دیگه دختر نیست..

ولی نه می تونستم اینا رو بگم و نه توانشو داشتم که حرفی بزنم..فقط نگاش می کردم..مادر
بود و نگاه بچه ش رو خوب می شناخت..
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ولی یه چیزی رو نمی تونست از توی نگاهم بخونه دردی که توی دلم بود..نه میذارم بفهمه و

نه میخوام کسی ازش باخبر بشه..هیچ وقت..هیچ وقت مامان نباید چیزی ازش بدونه..می
خوام همیشه تو ذهنش منو یه دختر پاک تجسم کنه..بهاری که پاک موند و پاک زندگی

کرد..نه یه دختر ساده و بی عقل که مثل اب خوردن دختریشو از دست داد و ننگ رو به
جون خرید..

اسم کیارش توی سرم صدا می کرد..ازت متنفرم کیارش صداقت..متنفرم..تو باعثش
شدی..تو..

مامان رو اوردیم خونه..از سمیرا خانم خیلی تشکرکردم..خدایش همسایه های خوبی
داشتیم..لاقل اینجور مواقع کمکمون می کردن..اگر دیشب همین همسایه نبود مادرمو بدون

شک از دست می دادم..دیگه خیالم راحت بود مامان از بیماریش باخبره..هیچ حرفی در
موردش نمی زدیم..نه من نه مامان..کل به فراموشی سپرده بودیمش..

ولی این دردم تموم شد با اون یکی درد و غمی که تو دلمه چه کنم؟..اون که دیگه هیچ جوری
جبران نمیشه..ابی که ریخته شده دیگه چه جوری میشه جمعش کرد؟..فقط باید پنهونش

کرد..تا هر وقت که بشه..تا همیشه..نباید این راز فاش می شد..
احساس می کردم تن و بدنم نجس شده..مامان داشت استراحت می کرد..دوست داشتم برم زیر

دوش و بدنمو تا می تونم بشورم..تا این حس بد از سرم بره بیرون..حس ناپاکی..حس بدی
بود..پر از نفرت..

با خشونت لباسامو در اوردمو رفتم زیر دوش..صورتمو گرفتم بال و چشمامو بستم..اب همه
ی تنمو می شست..

حالتام عصبی بود و حرکاتم دست خودم نبود..صابون رو برداشتم و به تنم مالیدم..نه تمیز
نمیشه..چندبار پشت سر هم مالیدم..اه..نه نه نمیشه..نمیشه..تمیز نمیشه..با خشم صابونو پرت

کردم کف حموم..پاک نمیشه..بدنم کثیفه..نمیشه..
نشستم کف حموم و زار زدم..به موهام چنگ زدم و با حرص کشیدمشون..دلم می خواست

می تونستم از ته دل جیغ بکشم..ولی مامان تو خونه بود و نمی تونستم اینکارو بکنم..
بی صدا به حال زاره خودم گریه می کردم..همه ش قیافه ی کریه اون مرتیکه ی عوضی می

اومد جلوی چشمم..
سرمو تکون می دادم که از تو فکرم بره بیرون ولی بی فایده بود..ای کاش می شد..

از جام بلند شدم و روبه روی اینه ایستادم..دوش باز بود..حموم بخار کرده بود..روی اینه
دست کشیدم و بخار رو از روش پاک کردم..

موهای لخت وبلند قهوه ای تیره م خیس شده بود و ریخته بود دورم..چشمای سبزم به خاطر
اینکه اشک مهمونش شده بود می درخشید..ولی بی رو ح بود..دیگه شاد و شیطون نبود..اون

موقع غصه داشتم ولی شاد بودم..الن چی؟..الن هم غصه دارم هم درد..دیگه شادی برای
من وجود نداره..

به اینه دست کشیدم..پوست سفید..بینی متناسب..انگار از چهره ی مامانم کپی گرفته بودن..بی
نهایت به مادرم شبیه بودم..وقتی عکس های جوونیش رو می دیدم متوجه این همه شباهت می

شدم..مادرم زن زیبایی بود ولی زمونه از پا انداخته ش..رنج زیادی توی زندگیش کشیده
بود..تا اونجایی هم که یادم میاد همه جور سختی به جون می خرید تا من در اسایش و ارامش

زندگی کنم..
نگاهم به بسته ی تیغ جلوی اینه افتاد..چند لحظه فقط بهش زل زدم و هیچ حرکتی نکردم..

اروم دستمو بردم جلو..جلوتر..مکث کردم..ولی بازم دستمو بردم جلو و بسته ی تیغ رو
برداشتم..بازش کردم..تیغ رو اوردم بیرون و نگاهش کردم..گرفتم جلوی صورتم..نازک بود

ولی برنده..کوچیک بود ولی می تونست جونمو بگیره..می تونست راحتم کنه ولی ..
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ولی از این دنیا راحت میشم اون دنیا رو چکار کنم؟..مگه خدا نگفته خودکشی گناهه..مگه

نگفته انسان با این باور که به وسیله ی خودکشی از این دنیا و گرفتاری هاش راحت میشه و
پا به دنیای بهتری میذاره دست به این عمل می زنه ..ولی باید باور داشته باشه که اون دنیا

عذاب در انتظارشه نه اسایش..
پس من چطور با خودکشی خودمو خلص کنم؟..

چشمامو بستم...سعی کردم تمومه اتفاقات بعد از مرگمو پیش بینی کنم..دقیق و واضح..گوشه
ی حموم افتادمو واز دستم داره خون میره..چشمام بسته س..مامان میاد تو حموم و با دیدنم

جیغ می کشه..حالش بد میشه..من دیگه تموم کردم و زنده نیستم..مامان رو می برن
بیمارستان..شوک خیلی بزرگی بهش وارد شده..دکترا قطع امید کردن و بعد از چند روز

مامانم هم میمیره..ملفه ی سفید می کشن روی صورتش..دارم با وحشت به خودم و مادرم
نگاه می کنم..

من اون دنیا منتظرشم..ولی..من تو برزخ گیر کردم..بهم میگن گناهت خودکشیه..نمی تونیم
بپذیریمت..

اونجا بلتکلیفم..زار میزنم و کمک می خوام..حس بدی دارم..خدایای کمکم کن..من میخوام
برم پیش مادرم..ولی نمیذارن..اونجایی که منو می برن جای مادرم نیست..میگن جای تو با

اون فرق می کنه..
مادرم تو فاصله ی دوری از من وایساده و داره با غم نگام می کنه..داد می زنم..فریاد می

زنم..هوار می کشم..منو کجا می برید ؟..اون صدا بلند میگه :جهنم..جهنم..جهنم..جهنم..صدا
توی سرم می پیچه و..

یه دفعه چشمامو باز می کنم..با وحشت به خودم توی اینه نگاه می کنم..نه..من اینو نمی
خوام..نمی خوام از مادرم جدا بشم..من اینجا دارمش..در کنارمه..نمی خوام این اتفاقات برام

بیافته..نمی خوام..
تیغ از دستم افتاد..کنار دیوار سر خوردم و نشستم..سرمو چسبوندم به دیوار و به روبه روم
زل زده بودم..باید چکار کنم؟..اگر خودکشی نکنم ننگشو چطور تحمل کنم؟..اگر خودکشی

بکنم طاقته عذابشو ندارم..اگر توی این دنیای کثیف بمونم نگاه مردمو چکار کنم اینکه از دیده
همه من یه ناپاکم..ولی اگر خودمو بکشم ایا واقعا خلص میشم؟..دیگه تمومه؟..یا زندگی

مادرمو هم ازش می گیرم؟..
حتی اون دنیا هم دیگه نمی تونم پیشش باشم..پس چکار کنم؟..با این خفت چطور زندگی

کنم؟..
فقط دو راه دارم..یا نابود بشم یا بمونمو بشم یه بهار جدید و قوی..دلم میگه نابودی..عقلم

میگه مقاومت..
کدومش؟..کدوم راه رو انتخاب بکنم؟..نابودی..یا مقاومت؟..

ایا توی این جامعه میشه مقاوم زندگی کرد؟..برای دخترایی مثل من چنین چیزی امکان
داره؟..میشه قوی بود؟..میشه از نو شروع کرد؟..میشه نگاه ها رو ندید..صداها رو

نشنید؟..میشه ارامش پیدا کرد؟..
تا کی باید سکوت کنم؟..تاکی؟..

سردرگمم..باید چکار کنم؟..
خدایا خودت راه درست رو نشونم بده..

تازه از حموم اومده بودم بیرون ..داشتم می رفتم تو اتاقم که دیدم مامان داره صدام می کنه..
نگرانش شدم و سریع رفتم تو اتاق..روی تخت دراز کشیده بود..

با نگرانی رفتم کنارش نشستم و گفتم :جانم مامان؟..چی شده؟..
با ارامش لبخند زد وگفت :چیزی نیست دخترم..فقط می خواستم باهات حرف بزنم..

نفس راحتی کشیدم و گفتم:چه حرفی مامان؟..
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توی چشمام نگاه کرد وگفت :اون شب چرا حالت بد شد و رفتی بیمارستان دخترم..می خوام

همه چیزو بدونم..برام بگو..
اروم سرمو انداختم پایین..قلبم از زور هیجان توی سینه م بیتابی می کرد..حال وقتش

بود..باید یه دروغ دیگه بهش می گفتم..
خدایا منوببخش..مگه چاره ی دیگه ای هم دارم..مجبورم..مجبور..

سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..منتظر چشم به من دوخته بود..لبامو با زبون تر کردمو
وگفتم :یادتونه وقتی داشتم باهاتون پشت تلفن حرف می زدم گفتم سرم درد می کنه؟..

مامان سرشو تکون داد و گفت :اره یادمه..
دستامو تو هم قلب کردم و با استرس ادامه دادم :خب..خب وقتی تلفنو قطع کردم رفتم پیش
کیارش ..سردردم لحظه به لحظه بیشتر می شد..احساس ضعف می کردم..کیارش دید حالم

خوب نیست اصرار کرد بریم بیمارستان..منم قبول کردم و رفتیم..ددکتر بهم سرم وصل کرد
و گفت ضعف کردم و به خاطر هیجان زیاد اینجوری شدم و فردا می تونم مرخص

بشم..کیارش پیشم بود..بعد هم مثل اینکه به چند تا از دوستاش گفته بیاد و به شما بگن..همه
ش همین بود..

نفس عمیق کشیدم و به مامان نگاه کردم..دستام یخ کرده بود..مامان هنوز داشت نگام می
کرد..

بعد از چند لحظه گفت : بهار..مطمئنی که همه چیزو برام گفتی؟..
با تعجب نگاش کردم..ولی سریع خودمو جمع و جور کردم و گفتم :اره مامان..همه ش همین

بود که براتون گفتم..
دستشو گذاشت رو دستم..سرمای دستمو حس کرد..با لحن مشکوکی گفت :بهار تو

دخترمی..خوب می شناسمت..مطمئنی چیزی رو از من پنهون نمی کنی؟..چرا دستات یخ
کرده؟..

احساس می کردم رنگم پریده..خدایا چقدر سخته بخوای چیزی رو از مادرت پنهون کنی..
با لبخند از جام بلند شدم و در حالی که پتو رو روش می کشیدم گفتم :نه مامان این چه

حرفیه..باور کنید همه ی جریان رو براتون گفتم..چرا باید چیزی رو ازتون مخفی
کنم؟..بهتره استراحت کنید..

پتو رو مرتب کردم و خواستم برگردم که دستمو گرفت..خشک شدم..می ترسیدم برگردم و از
نگاهم همه چیزو بخونه..

صدام کرد..اروم برگشتمو نگاش کردم..
نگاهش پر از نگرانی بود..گفت :بهارم..دخترم مراقب خودت باش..بذار وقتی سرمو میذارم

زمین خیالم از بابت تو راحت باشه..
بهت زده نگاش کردم و گفتم :منظورت چیه مامان؟..چرا این حرفو می زنی؟..

چونه ش از زور بغض می لرزید :دخترم تنها درخواستم ازت اینه که اگر کیارش رو قبولش
داری هر چه زودتر باهاش ازدواج بکنی..تا خیال من هم از این بابت راحت باشه..نمی خوام

بعد از من توی این دنیای بزرگ تنها بمونی..
نه..نباید اینطور بشه..من از کیارش متنفرم حال برم زنش بشم؟..نه..مامان از هیچی خبر

نداره و داره اینا رو میگه..نباید بذارم این اتفاق بیافته..نباید..
سریع کنارش نشستم و گفتم :ولی مامان من نمی خوام با کیارش ازدواج کنم..

با تعجب نگام کرد وگفت :چی داری میگی بهار؟..
دستاشو گرفتم و گفتم :مامان من و کیارش به توافق نرسیدیم..دیدم افکار و عقایدم با اون یکی

نیست و برای همین هم دیگه قصد ازدواج با اونو ندارم..
مامان اخماشو کرد تو هم و گفت :کی به این نتیجه رسیدید؟..مگه من مادرت نبودم؟..نباید

خبرم می کردی؟..
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-این چه حرفیه مامان؟..همون شب تو بیمارستان با هم بحثمون شد..بعدش هم بهم زدیم..من با

اژانس برگشتم خونه..دیگه با کیارش هیچ کاری ندارم..
--پس چرا زودتر بهم نگفتی؟..

-می خواستم بگم ولی خب نه حال شما خوب بود و نه موقعیتش جور بود..
نگام کرد وگفت :و اگر من این درخواستو ازت نمی کردم تو هم هیچی بهم نمی گفتی

درسته؟..
با حس شرمندگی سرمو انداختم پایین و سکوت کردم..دستشو گذاشت روی صورتم..سرمو

بلند کردم..چشمام پر از اشک شده بود..
نگام کرد و با صدای مهربونش گفت :بهارم چرا گریه می کنی؟..عزیزم خودتو ناراحت

نکن..قسمت این بوده..بازم خوبه ازدواج نکردید..اون موقع اگر می فهمیدید که تفاهم ندارید
وضع بدتر می شد..

اشکامو پاک کردم و گفتم :درسته مامان..من فراموشش کردم..شما هم فراموش کنید..انگار نه
انگار که کیارشی توی زندگیم بوده..

--نمیشه دخترم..نمیشه فراموشش کرد ولی خب باید باهاش کنار اومد..اون یه مدت نامزد تو
بوده..همه توی در وهمسایه می دونستن تو نامزد داری وحال که نامزدیتون بهم خورده..

نفس عمیقی کشید وگفت :چه می دونم وال..حتما حکمتی توش بوده..
تو دلم پوزخند زدمو گفتم :هه..اره حکمتش این بوده که دختریمو..پاکیمو ازدست بدم که

دادم..ته تهش بی حیثیت شدم دیگه چی از این بدتر؟..
از جام بلند شدم و لبخند زدم..ولی فقط خودم می دونستم که این لبخندم از روی درده نه چیز

دیگه..
-من میرم تو اتاقم مامانی..اگر به چیزی احتیاج داشتید صدام کنید..

-- باشه دخترم..برو استراحت کن..
رفتم تو اتاق خودم..حوله رو از رو موهام برداشتم و موهامو تو هوا تکون دادم و نشستم رو

تختم..زانوهامو تو شکمم جمع کردم و از پنجره بیرونو نگاه کردم..
اشک ناخواسته مهمون چشمام شد..مثل ادمای ماتم زده زانوی غم بغل گرفته بودم و نمی

دونستم باید چکار کنم..گیج شده بودم..
ای کاش می مردم و از این زندگیه کوفتی خلص می شدم..ای کاش این اتفاق برام نمی

افتاد..چرا انقدر سادگی کردم؟..چرا خر شدم و با کیارش به این مهمونی رفتم؟.. د اخه یکی
نبود بهم بگه تو که حتی محرمش هم نبودی چطور جرات کردی باهاش مهمونی بری؟..ولی

من که نمی دونستم مهمونیشون اونجوریه..فکر می کردم ساده و دوستانه ست نه اینکه یه
مشت ادم وحشی جمع شدن دور هم و مثل حیوون با هم رفتار می کنند..

تا زنده م از کیارش متنفرم..هیچ وقت نمی بخشمش ..هیچ وقت..
تصمیم گرفتم برم پیش دکتر زنان..باید حتما پیش یه متخصص می رفتم..اینجوری خیالم

راحت تر بود..
حال که می خوام بمونم و به زندگیم ادامه بدم پس باید همه ی جوانب رو در نظر بگیرم..ولی

تا عمر دارم این کابوس رو نمی تونم فراموش کنم..این اتفاق شوم برای من افتاد و زندگی
ارومم رو از بین برد..

دیگه رنگ ارامش رو نمی بینم..دیگه ارامش و راحتی برای من وجود نداره..من
تنهام...تنها..
-بله قربان؟..

--سرگرد رادمنش..بیاید به اتاقم..
-بله جناب سرهنگ..الن میام..
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بعد از چند دقیقه اریا چند ضربه به در زد و در حالی که یک پوشه ی ابی در دست داشت

وارد اتاق شد..
سلم نظامی داد وگفت :قربان با من امری داشتید؟..

سرهنگ فرمان ازاد داد وگفت :گزارش رو حاضر کردی؟..درمورد اون محموله و دار و
دسته ی اسی..

اریا جلوی میز سرهنگ محمدی ایستاد و پوشه را روی میز گذاشت و گفت :بله..قربان این
 تا کارتون مشروبات30گزارش همون عملیاته..محموله های مواد مخدر کشف و ضبط شد..

الکی هم از توی ساختمان پیدا کردیم که اونها هم ضمیمه ی این گزارش شد..اسی و همه ی
دارو دسته ش هم دستگیر شدند..الن هم تحت بازجویی ما هستن..

سرهنگ در حالی که گزارش را با دقت مرور می کرد گفت :بسیار خب..کارتون عالی
بود..راستی اسی به همه چیز اعتراف کرد؟..

-نه قربان..بچه ها هنوز دارن ازش بازجویی می کنند..
پوشه را بست و به اریا نگاه کرد :پس هنوز جای کیارش صداقت رو بهمون نگفته..

-نه..ولی بهتون قول میدم در کمترین زمان ممکن به حرف بیارمش..
سرهنگ سرش را تکان داد وبا لبخند گفت :می دونم که کارتو به خوبی بلدی..منتظر گزارش

بعدیت هستم..

-حتما قربان..
سرهنگ از روی صندلیش بلند شد ودستانش را روی میز گذاشت و گفت :اون شب خیلی

راحت تونست از دستمون فرار کنه..حتما یه راه مخفی برای فرار داشتن وگرنه بچه ها همه
جای ویل رو محاصره کرده بودند..اینکه چطور تونسته از دستمون فرار کنه جای تعجب

داره..
-بله جناب سرهنگ..حق با شماست..بدون شک اون ویل یه راه مخفی هم داره که اینجور

مواقع ازش استفاده می کردند..ولی من همه جاشو بازرسی کردم..چیز خاصی ندیدم..
-به هر حال این که اون راه رو پیدا کنیم فکر نکنم کمکی بهمون بکنه..باید به فکر پیدا کردن

کیارش باشیم..این خیلی مهمه..از نامزدش خبر داری؟..
اریا سرش را تکان داد و گفت :نه..هیچ خبری ندارم..بچه ها این مدت زیرنظر داشتنش ولی

خبری ازش نیست..کیارش رو هم اون اطراف ندیدیم..
--اگر هم ببینیدش نمی تونید دستگیرش کنید چون به مدرک معتبری احتیاج داریم..پس اول

ازش مدرک گیر بیارید بعد اقدام به دستگیریش کنید..
-درسته قربان..حتما..بالخره مدرک رو به دست میارم..انقدر که من برای پیدا کردنش

انگیزه دارم هیچ کس نداره..تا پیداش نکنم دست بردار نیستم..برای همین هم این پرونده رو
قبول کردم..چون براش هدف داشتم..تنها هدفم دستگیری و مجازاته کیارش صداقته..

روز گذشته بود و توی این مدت پامو هم از خونه بیرون نذاشته بودم..نه حالشو داشتم نه 
دوست داشتم برم بیرون..

همه ش فکر می کردم همین که برم بیرون مردم به یه چشم دیگه نگاهم می کنن..به چشم یه
هرزه..یه بدکاره که مهر بی عفتی خورده رو پیشونیش..کسی که دامنش لکه دار شده و دیگه

پاک نیست..
می دونستم کسی خبر نداره ولی با این حال این حس مزاحم دست از سرم بر نمی داشت و

باعث می شد فکرهای بد و ازاردهنده ای به سرم بزنه..
ولی امروز دیگه تصمیم خودمو گرفته بودم که برم پیش یه متخصص..نباید دست رو دست

بذارم..باید مطمئن بشم..
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 روز کامل استراحت کرد ولی روز سوم از جاش بلند شد و رفت سروقته چرخ2مامان 

خیاطیش..هر چی بهش اصرار می کردم که مامان جان کار زیاد برات خوب نیست..تورو
خدا بیا برو استراحت کن انگار که نه انگار..

می گفت: نمی تونم یه جا بشینم و هیچ کاری نکنم..اونجوری زودتر از بین میرم..از کارافتاده
که نشدم دخترم..تا زنده م می خوام تحرک داشته باشم..

اینجوری که حرف می زد دلم اتیش می گرفت..اینکه یه روزی از دستش بدم..خدا اون روز
و نیاره..

در مقابل حرفای مامان مجبور می شدم سکوت کنم..بحث بی فایده بود..
لباسامو پوشیدم و از اتاق اومدم بیرون..مامان مشغول کوک زدن به یکی از لباسای مشتری

ها بود..
با دیدن من که لباس بیرون تنم بود گفت :کجا میری دخترم..

سرجام وایسادم و نگاهش کردم..حالم خیلی بد بود..از صبح زود که بیدار شده بودم همه ش
استرس داشتم و همین استرس باعث سردردم شده بود وهمه ش احساس کرختی می کردم..

-دارم میرم یه کم هوا بخورم..خیلی وقته از خونه بیرون نرفتم..
مامان با لبخند سرشو تکون داد وگفت :اره دخترم..برو شاید حال و هوات بهتر بشه..توی این

مدت حتی از اتاقت هم بیرون نمی اومدی..می دیدم که همه ش تو خودتی و گرفته ای..
نگام کرد وادامه داد :به خاطر کیارشه؟..

به طرف در رفتم ..جلوی در وایسادم و نگاهش کردم..تو دلم گفتم :همه ی بدبختیای من به
خاطر اون عوضیه..یکی دوتا نیست که..

مختصرگفتم :اره مامان..خداحافظ..
سریع اومدم بیرون و لحظه ی اخر که داشتم درو می بستم صدای مامان رو شنیدم..

--به سلمت دخترم..مواظب خودت باش..
سریع کفشمو پام کردم و به طرف در حیاط دویدم..از در رفتم بیرون..تا سر خیابون پیاده

رفتم و توی مسیر همه ش به اون شب و اون مهمونی فکر می کردم..
بغض بدی داشت خفه م می کرد..اون صحنه و تصویر اون مرد از توی ذهنم بیرون نمی

رفت..
دقیقه به دقیقه ..ثانیه به ثانیه بهش فکر می کردم..

چه راحت به نابودی کشیده شدم..هه..اونم توسط مردی که اصل نمی شناسمش..معلوم نیست
الن کدوم گوریه و داره چه غلطی می کنه..فقط قصدش این بود پاکیمو ازم بگیره که

گرفت..به خاطر چی؟..به خاطر هوس؟..به خاطر شهوت؟..یه حیوون بود..یه حیوون وحشی
و درنده..همشون یه مشت حیوون بودن..هم اون هم کیارش..

سر خیابون منتظر تاکسی وایساده بودم که یه ماشین مدل بال جلوم ترمز کرد..نگاهی به
ماشینش انداختم..چقدر شبیه ماشین کیارش بود..

توی دلم خالی شد..نکنه؟..
راننده چند تا بوق زد..سرمو خم کردم و از پنجره نگاش کردم..خودش بود..خود

کثافتش..لبخند رو لباش بود و همینطور زل زده بود به من..
-سلم عزیزم..بپر بال می رسونمت..

با خشم بی سابقه ای دسته ی کیفمو تو دستام فشردم و زیر لب غریدم :برو بمیر
اشغال..کثافت عوضی..

لبخند رو لباش ماسید و بهت زده نگام کرد..: چی میگی تو؟..باز چه مرگته؟..
جوابشو ندادم و رومو ازش برگردوندم و رفتم جلوتر..ولی اون سمج تر از این حرفا

بود..اومد جلومو از ماشین پیاده شد..پشتمو کردم بهش و خواستم برم اونطرف که بازومو
گرفت و نگهم داشت..چند نفر داشتن از اونجا رد می شدن که نگاه بدی به ما دوتا انداختن..
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صداشو که همراه با خشم بود شنیدم :صبر کن ببینم..کجا سرتو عین گاو انداختی پایین و

داری میری؟..
خیلی بی شعور بود..ای کاش موقعیتش جور بود یه سیلی جانانه نثارش می کردم..دوست

داشتم تمومه عقده هامو همینجا سرش خالی کنم..ولی حیف و صد حیف که اینجا نمی شد..
با لحن اروم ولی پر از خشمی گفتم :ولم کن کیارش..گاو خودتی و هفت جد و ابادت..ولم کن

بهت میگم..
بدون هیچ حرفی دستمو کشید ومنو برد سمت ماشین..چند نفر کنار ایستاده بودن و نگامون

می کردن..من موندم اینا کار و بدبختی ندارن وایسادن اینجا و مارو نگاه می کنن؟..
پیش خودم گفتم :خب چرا برن؟..سوژه ی خوبی پیدا کردن واسه ی حرف زدن و صفحه

گذاشتن..چی براشون از این جذاب تره؟..واسه ی اینکه کمتر نظرشون نسبت به ما جلب بشه
بدون هیچ مخالفتی نشستم تو ماشین..بعدش یه جا پیاده میشم..اینجا جاش نبود باهاش بحث

کنم..
می دونستم سیریش تر از این حرفاست و اگر به حرفش گوش نکنم..همونجا ابرومو می بره..

نشست پشت فرمون و با حرص ماشین رو روشن کرد و راه افتاد..هیچ حرفی نمی
زدم..منتظر بودم یه جای خلوت پیدا بشه تا هر چه زودتر پیاده بشم و از دستش خلص شم..

مسیرکمی رو طی کرده بودیم که همچین بی هوا داد زد چارچنگولی چسبیدم به سقف
ماشین..وای خدا..

-- به من میگی کثافت عوضی؟..دختره ی هرزه..دماری از روزگارت در بیارم حض
کنی..فکر کردی؟..

با اینکه از صداش ترسیده بودم ولی به روی خودم نیاوردم و منم مثل خودش داد زدم :اره به
تو گفتم..به تو که ادعای مردیت میشه ولی از حیوون هم پست تری..هه..به من میگی

هرزه؟..من اگر الن دختر نیستم همه ش تقصیره توه نه من..تو منوبردی به اون مهمونیه
کوفتی تا اینکه این بل سرم اومد..توی عوضی مقصری..

اولش با بهت نگام کرد..بعد همچین زد زیر خنده که شیشه های ماشین هم شروع کردن به
لرزیدن..از زور خشم به خودم می لرزیدم..ولی اون مستانه می خندید و انگار براش

جدیدترین جوک سال رو تعریف کرده بودم..
از بس خندیده بود صورتش سرخ شده بود..بریده بریده گفت :پس بالخره تویی که این همه

ادعای پاکی و نجابتت می شد و از من دوری می کردی رو ترتیبتو دادن اره؟..واااااااااای چه
خوب..نمی دونی چقدر خوشحالم..

بازم زد زیر خنده..ازاین همه حقارت که نصیبم شده بود..ازاین همه پستی که تو وجود
کیارش عوضی بود..از اینکه اینقدر بی خیال بود وبا افتخار بهم توهین می کرد..داشتم می

سوختم..خاکسترم کرد..خوردم کرد و منو به تباهی کشوند..حال داره بهم می خنده..خدایا اینی
که جلوم نشسته و مثل قبل نامزدم بوده حال داره به دامن لکه دارم می خنده؟..داره شادی می

کنه؟..خدایا خودت تقاص منو ازش بگیر..تقاص بی گناهیم..
بغض بدی توی گلوم نشسته بود..اشک توی چشمام حلقه بست..

با خنده گفت :می دونستم از پسش بر میاد..خو..
خواست به چرت و پرت گفتناش ادامه بده که همچین کیفمو بردم بال و محکم کوبوندم تو

دهنش که هم حرف تو دهنش موند و هم گوشه لبش پاره شد و خون افتاد..
کنترل ماشین از دستش در رفته بود..سریع یه گوشه زد رو ترمز و دستشو گذاشت رو

دهانش..مثل اینکه خیلی دردش گرفته بود..چون چشماشو محکم روی هم فشار می داد و
دهانشم سفت چسبیده بود..

از دیدن این صحنه احساس ارامش کردم..یه جورایی ذوق کرده بودم..ولی اینم کمش بود..
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با خشم نگاش کردم و داد زدم :خفه شو کثافت..به چی داری می خندی؟..به اینکه دیگه پاک

نیستم؟..ولی من پاکم..من بهارم..یه دختر هرزه ی خیابونی نیستم..هنوز برای خودم و
شخصیتم ارزش قائلم..درسته دیگه دختر نیستم ولی نجابتمو هنوز دارم..فکر کردی حال که

اون مرتیکه ی اشغال تونسته دامنمو لکه دار کنه چیزی تو من تغییر کرده؟..هه..چه خیال
خامی..بهتره اینو خوب تو گوشات فرو کنی..من هنوزم همون بهار سابقم..نمیذارم این مسئله
به زندگیم اسیب برسونه..من خدامو دارم و اون تقاص منو از شماها می گیره..تا اخر عمرم

نمی بخشمت..و اینو بدون یه روز..توی همین دنیا..هر کجا که شده باشه انتقاممو ازت می
گیرم..ولی تا اون موقع واگذارت می کنم به خدا..خودش می دونه باید باهات چکار کنه

..بالخره موقعیتش جور میشه..زمانشو نمی دونم ولی می دونم که میشه..اینو مطمئنم که ما
باز هم سر راه هم قرار می گیریم ولی اون موقع همه چیز فرق کرده..اون بهاری که بعد می

بینیش دیگه اینی که کنارت نشسته نیست..قوی تر ازاین حرفاست....اینو خوب تو گوشات
فرو کن کیارش صداقت..

همونطور که دستش رو دهانش بود با چشمای به خون نشسته زل زده بود به من..بدون
معطلی از ماشینش پیاده شدم و شروع کردم به دویدن..

می خواستم ازش دورباشم..هر چی از کیارش دورتر باشم ارامشم هم بیشتربود..اون یه جغده
شوم توی زندگیم بود که از الن دیگه نیست..

ولی منتظر اون روز هستم..
روز انتقام..

همین که بهار از ماشین کیارش پیاده شد ..کیارش هم موبایلش را برداشت و شماره گرفت..
--الو..

با لحن ترسناک و فوق العاده جدی گفت : ترتیبشو بدید..بدون نقص..مواظب باشید..
--بله اقا..ای به چشم..

تماس را قطع کرد..
در حالی که هنوز نگاهش به بهار بود لبخند شیطانی زد و زیر لب زمزمه کرد :هه..تو می

خوای از من انتقام بگیری؟..تو؟..گنده تراش نتونستند اونوقت تو که یه دختر ساده و بی چیز
هستی برای من دور برداشتی؟..دارم برات..اینجوری یاد می گیری که نباید با دم شیر بازی

کنی خانم کوچولو..چون..
پوزخند زد و ادامه داد :اگر با دم شیر بازی کنی..عواقب بدی هم در انتظارته..خیلی بد..و

اون هم ..مرگ تدریجی..
قهقهه ی بلندی سر داد و از اینکه چنین نقشه ای را برای او کشیده بود سرمست بود..

او هر چه که می خواست را به دست می اورد ولی اگر ان را به دست نمی اورد نابودش می
کرد..

این قانونه او بود..

فصل ششم

همون موقع یه ماشین برام بوق زد برگشتم ..تاکسی بود..نگه داشت..سوار شدم..کنار پنجره
نشستم و به حرفایی که امروز کیارش بهم زده بود فکر کردم..واقعا یه ادم چقدر می تونه

پست و عوضی باشه که اینطور به بدبختیه یه نفر بخنده..انگار هیچی توی این دنیا براش مهم
نبود..همه رو به بازی می گرفت..

 زن نشستن تو ماشین..زنه بغلم نشسته بود نیم1 مرد و1راننده کنار خیابون نگه داشت..
 ساله بود..با ظاهری معمولی..40نگاهی بهش انداختم روشو برگردوند..یه زن تقریبا 
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دوباره برگشتم واز پنجره بیرونو نگاه کردم..کیفمو گذاشتم کنارم و درشو باز کردم..کرایه ی

راننده رو برداشتم و دادم بهش..
--همینجا پیاده میشین؟..

 خیابون بالتر..1- نه ..
-باشه چشم..

-ممنون..
به پشتی صندلی تکیه دادم و بیرونو نگاه کردم..ذهنم درگیر بود..

تا اینکه رسیدم و کیفمو برداشتم و پیاده شدم..تا مطب فاصله ی زیادی نبود..ولی خب دوست
داشتم تا اونجا رو پیاده برم..

..4..از مرکز به فجر 4--از مرکز به فجر 
 به گوشم..4اریا بی سیم را جواب داد :از فجر 

 موقعیتتون رو اعلم کنید..4--فجر 
 هستیم..6- ما تو موقعیت 

-- به مرکز گزارش دادن یک دختر با مانتوی مشکی و روسری سفید ..یک کیف سفید حامل
 وارد عمل4 و 2 دیده شده..واحد های 8مقداری مواد مخدر به همراه داره توی موقعیت 

شید..
-پیام دریافت شد..وارد عمل میشیم..تمام..

..8رو به راننده گفت :بروموقعیت 
-بله جناب سرگرد..

ماشین اژیرکشان حرکت کرد..نزدیک موقعیت بودند که اریا دستور داد اژیر را خاموش
کند..

دختری با مانتوی مشکی و روسری سفید که کیف دستی سفیدی هم در دست داشت از دور
نمایان شد..

..2 به واحد 4-از فجر 
 به گوشم..2--از واحد

- ما تو موقعیت اعلم شده هستیم..سوژه رویت شد..
--پیام دریافت شد..تمام..

اریا رو به راننده گفت :پشت سر من حرکت کن..
-بله قربان..

از ماشین پیاده شد وبه طرف همان دختر رفت..دختر پشتش به او بود و اطرافش را نگاه می
کرد..انگار دنبال ادرس بود..

اریا پشت سرش قرار گرفت و با لحن محکمی گفت :خانم ..
دختر برگشت و به او نگاه کرد..اریا ماتش برد..در دل گفت :این که..اینکه نامزد

کیارشه..یعنی این..
بهار با تعجب به او نگاه کرد..یک مامور پلیس که لباس سبزرنگه نیروی انتظامی را به تن

داشت و با جدیت او را نگاه می کرد..
به نظرش چهره ی او اشنا بود..

با تعجب نگاش کردم..این دیگه با من چکار داره؟..
نگاهم به ارم روی سینه ش افتاد.." آریا رادمنش "..

--شما باید با ما بیاید..
با تعجب گفتم :کجا بیام؟..برای چی؟..

به کیفم اشاره کرد وگفت :اونو بدید به من..
کیفمو محکم تو دستم نگه داشتم :اخه چرا؟..کیفمو برای چی می خواین؟..
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با لحن محکم و جدی گفت :خانم کیفتون روبدید..با من هم بحث نکنید..

اروم دستمو بردم جلو و کیفمو بهش دادم..درشو بازکرد و توشو نگاه کرد..دستشو برد تو
کیف وکمی اینور اونورش کرد تا اینکه دستشو اورد بیرون..ولی...

ولی دستش خالی نبود..یه بسته ی کوچیک هم تو دستش بود..
سرشو بلند کرد و نگام کرد..اخماش بیشتر تو هم رفت..کیفو داد دستم و بسته رو باز

کرد..تمام مدت مات سرجام وایساده بودم..هیچ سر در نمی اوردم..این چرا به من گیر
داده؟..اون بسته دیگه چیه؟..تو کیف من چکار می کنه؟..

بسته رو باز کرد..یه گلوله ی پلستیکی توش بود..دورتادورش هم چسب زده
بودن..پلستیکی که مثل روکش روش بود رو باز کرد..

با تعجب گفتم :این دیگه چیه؟..
همچین سرم داد زد که پریدم عقب و با ترس نگاش کردم ..

--یعنی تو نمی دونی این چیه؟..
با لکنت گفتم :ن..نه به خدا..مگه چیه؟..اصل تو کیف من چکار می کنه؟..

--نمی دونم از خودش بپرس..تو مرکزهمه چیز مشخص میشه..با من بیاین..
با ترس خودمو کشیدم عقب و گفتم :کجا؟..

در ماشین پلیس رو باز کرد وجدی نگام کرد.. تشر زد: بشین..
همه ایستاده بودن و به من نگاه می کردن..از زور شرم داشتم اب می شدم..اینجا چه

خبره؟..اینا می خوان منو کجا ببرن؟..
پاهام می لرزید..از زور ترس داشتم پس می افتادم..رفتم تو ماشین..خودش هم کنارم نشست..

رو به راننده گفت :برو ستاد..
-بله جناب سرگرد..

ماشین حرکت کرد..مردم هنوز داشتن نگام می کردن..هنوز تو شوک بودم..شوکه اتفاقی که
برام افتاد..خدایا این هم یه مصیبته جدیده ؟..تمومی نداره؟..اینبار که واقعا بی گناهم..پس

چرا..چرا؟..
اشک تموم صورتموگرفته بود..

وقتی به خودم اومدم دیدم یه دستمال جلوم گرفته..نگاش کردم..چشمای مشکی و نافذی
داشت..ولی انقدر جدی بود که نمی شد مستقیم نگاهش کرد..دستای لرزونمو بردم جلو و

دستمال رو ازش گرفتم..
اشکامو پاک کردم و با صدای گرفته ای گفتم :توروخدا بهم بگید توی اون بسته چی

بوده؟..خواهش می کنم..
از گوشه ی چشم نگام کرد و بعد هم زل زد به روبه روش و یه کلمه گفت :شیشه..

شیشه؟!..ولی من کی شیشه برداشتم؟!..
-شیشه ؟!!..ولی من شیشه با خودم بیرون نیاوردم..مگه شیشه هم جرمه؟..

صورتشو به طرفم برگردوند و نگام کرد..حالت نگاهش متعجب بود..پوزخند زد وگفت
:هه..انگار خیلی واردی..خوب بلدی خودتو بزنی به کوچه ی علی چپ..

اشکامو پاک کردم وگفتم :نه به خدا..مگه من چکار کردم؟..شما میگین تو اون بسته شیشه
بوده..خب مگه شیشه هم جرم محسوب میشه؟..اگر اینجوریه که تو همه ی خونه ها شیشه

هست پس چرا اومدین یقه ی منو چسبیدین؟..
مات و مبهوت نگام کرد..یه دفعه راننده زد زیر خنده..با تعجب نگاش کردم..

سرگرد تشر زد :احمدوند..
صدای خنده ش قطع شد و تک سرفه ای کرد وگفت :بله قربان..ببخشید..

به چی داشت می خندید؟..مگه من چی گفتم؟..
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سرگرد نگام کرد وگفت :یا زیادی زرنگی یا زیادی ساده ..ولی اولی بیشتر بهت می

خوره..منظورمن از شیشه مواد مخدر بود..مواد مخدر..
چشمام داشت از حدقه می زد بیرون..مواد مخدررررر..نه خدایااااااااا..

با هق هق گفتم :من شیشه م کجا بود؟..دروغه..من تا حال این بسته رو ندیدم..اصل تو کیف
من چکار می کنه؟..

-شیشه رو از تو کیف تو پیدا کردیم..پس ماله خودته..بهتره با ما همکاری کنی..اینجوری
برای خودت هم بهتره..

صورتمو تو دستم گرفتمو با گریه سرمو تکون دادم :نه..نه من بی گناهم..من کاری
نکردم..نه..

ولی همه ی این حرفا بی فایده بود..اون مواد رو از تو کیف من پیدا کرده بودن و بدون
مدرک هم نمی تونستم ثابت کنم که من بی گناهم..

اخه چرا اینجوری شد؟..
 ساعت بود منو اورده بودن اینجا..از بس گریه کرده بودم نفسم بال1توی بازداشتگاه بودم..

نمی اومد..حتما تا الن مامان نگرانم شده..باید یه جوری بهش زنگ بزنم..
رفتم پشت در بازداشتگاه و نگهبان رو صدا زدم..اومد پشت در..

با صدای گرفته ای که به خاطر گریه خش دار شده بود گفتم :اقا میشه به جناب سرگردتون
بگی منو بیاره بیرون تا یه زنگ به مامانم بزنم؟..اون مریضه نمی تونم بی خبر بذارمش..

--بشین سرجات حرف هم نزن..هر وقت خود جناب سرگرد دستور دادن می تونی بیای
بیرون..

بعد هم رفت..
با حرص دستمو مشت کردم..اینجا دیگه کجا بود؟..پس من باید چکار کنم؟..

نیم ساعت دیگه هم گذشت..
تا اینکه در بازداشتگاه باز شد و نگهبان گفت :بهار سالری..بیا بیرون..

سریع از جام بلند شدم و رفتم بیرون..یه زن که لباس نیروی پلیس رو به تن داشت جلوم
وایساد و به دستم دستبند زد و منو با خودش برد..

جلوی یه در ایستاد و در زد..
-بفرمایید..

درو باز کرد و منو برد تو و خودش هم وارد شد و سلم نظامی داد..
اون مرد جوون که همون سرگرد اخمو و جدی بود رو به ماموری که منو اورده بود گفت

:بسیار خب شما می تونید برید..
-بله قربان..

از اتاق رفت بیرون..
نگام کرد واشاره کرد بشینم رو صندلی..

با قدم های لرزون رفتم جلو ونشستم..سرمو انداخته بودم پایین..وقتی نگام به دستبندی که به
دستم زده بودن افتاد بغضم گرفت..

بهار کارت به نیروی انتظامی و پلیس کشیده نشده بود که اینم برات جور شد..
دیگه بدبختی از اینم بالتر؟..

با شنیدن صدای سرگرد سرمو بلند کردمو نگاهش کردم..--این فرم رو پر کن..
یه خودکار و کاغذ گرفت جلوم..دستمو دراز کردم تا خودکارو ازش بگیرم ولی دستبند به

دستم بود..
دوباره با دیدن اون دستبند لعنتی غم عالم ریخت تو دلم..اخمامو کردم توی هم و سکوت

کردم..
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خودش فهمید دردم چیه..کشوی میزش رو باز کرد و کلید رو در اورد..از پشت میزش بلند

شد.. به طرفم اومد..
سرمو انداختم پایین..

با صدای محکم و جدی گفت :بلند شو..
اروم سرمو بلند کردم و نگاهمو از پوتینای براقش تا چشمای مشکی و نافذش بال اوردم..

با جدیت تمام نگاهم می کرد..اروم از جام بلند شدم..
--دستتو بیارجلو..

بردم جلو ..نگاهش نمی کردم..زل زده بودم به دستبند اهنی که به دستم بود..حس بدی داشتم..
کلید دستبند رو اورد جلو و قفلشو باز کرد..همین که دستبند از دستم کنده شد لبخند کمرنگی

روی لبام نشست..
موچ دستمو مالیدم..

دوباره برگشت سرجاش ..من هم روی صندلی نشستم..
--حال پرش کن..

سرمو تکون دادم و با دستای لرزونم خودکار رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن
مشخصاتم..

بعد از پر کردنش برگه رو گذاشتم رو میز..برداشتش و نگاه دقیقی بهش انداخت..اخماش تو
هم رفت..

--نام پدر؟..
سرمو انداختم پایین..

--نشنیدی چی گفتم؟..نام پدر؟..
نگاهش کردم وبا لحن ارومی گفتم :سامان سالری..

سکوت کرد ..و دقیق تر به برگه ی مشخصاتم نگاه کرد..
با صدای بلندی صدا زد :ستوان حیدری..

در اتاق باز شد .. یه مامور زن اومد تو وسلم نظامی داد : بله جناب سرگرد..
همونطور که روی برگه یه چیزایی می نوشت به من اشاره کرد وگفت :ببرش اتاق

بازجویی..
--اطاعت..

با ترس اب دهانمو قورت دادم..اتاق بازجویی دیگه کجاست؟..
مامور زن به طرفم اومد و خواست به دستم دستبند بزنه که سرگرد گفت :نمی

خواد..ببریدش..
--بله قربان..

بازومو گرفت و بلندم کرد..از زور ترس روی پا بند نبودم..رمقی نداشتم که دنبالش برم..فقط
منو می کشید و با خودش می برد..

از پله ها بالرفت ..محکم بازومو چسبیده بود..چندبار نزدیک بود از پله ها بیافتم..چشمام
سیاهی می رفت و گلوم خشک شده بود..خیلی می ترسیدم..خیلی..

جلوی یکی از اتاق ها ایستاد..به تابلوی بالی در نگاهی انداختم "اتاق بازجویی"..خدایا چی
در انتظارمه؟..

منو برد تو.. یه میز و دوتا صندلی تو اتاق بود..دیگه هیچی..اتاق خالی بود..
من رو نشوند رو یکی از صندلی ها و گفت : همینجا بشین تا جناب سرگرد بیاد..

بعد هم از اتاق بیرون رفت..
احساس می کردم سرم داره گیج میره..اخه من چقدر بدبختم..

سرمو گذاشتم رو میز..بغض کرده بودم ولی نمی شکست..داشت خفه م می کرد..حال چی
میشه؟..
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با شنیدن صدای باز شدن در ترسیدم و سراسیمه از جام بلند شدم..با وحشت نگاهش

کردم..جلوی در ایستاده بود و نگام می کرد..سرد و جدی..هیچ مهربونی تو نگاهش نبود که
بتونم امیدوار باشم..

توی دلم نالیدم :بهار بدبخت شدی رفت..
درو بست وبه طرفم اومد..گلوم خشک شده بود ..به سختی اب دهانمو قورت دادم..همینطور

سرجام خشک شده بودم ..یه پوشه تو دستاش بود..
گذاشت رو میز و اروم گفت: بشین..

ننشستم..خشک شده بودم..
تشر زد :بهت گفتم بشین..

بی رمق نشستم و وحشت زده نگاهش کردم..تمومه تنم می لرزید..دستای یخ زده م رو تو هم
قفل کردمو گذاشتم رو پام..خودمو جمع کرده بودم..می ترسیدم..

رو به روم نشست..از توی پوشه یه برگه دراورد ..به خودکار هم گرفت دستش..
نیم نگاهی بهم انداخت .. همونطور که روی برگه یه چیزایی می نوشت گفت :ترسیدی؟..

با صدای لرزونی گفتم :ن..نه..
خودکارو گذاشت رو برگه و دستاشو تو هم قفل کرد وبهم زل زد :خب کامل مشخصه..
با ترس گفتم :جناب سرگرد اون مواد مال من نیست..اصل نمی دونم چطوری رفته تو

کیفم..من ک..
با صدای پر از غیظی داد زد :حرف نباشه..

خفه شدم..حرف تو دهانم موند..با ترس خودمو جمع کردمو نگاهش کردم..
--هر وقت ازت سوال کردم جواب میدی فهمیدی؟..

با وحشت سرمو تکون دادم..
--خب بگو ببینم اون مواد رو از چه کسی گرفته بودی ؟ می خواستی به کی تحویلش بدی؟..
چونه م از زور بغض می لرزید..با صدایی که خودم هم به زور شنیدم گفتم :به خدا قسم نمی

دونم..من از هیچی خبر ندارم..
پوزخند زد ونگاه تندی بهم انداخت :که نمی دونی اره؟..خانم محترم خود من اون بسته ی

حاوی شیشه رو از توی کیفت بیرون اوردم..به ما گزارش دادن که داری مواد پخش می کنی
ما هم وقتی گرفتیمت مواد همراهت بود..اون هم به مقدار زیادی..می دونی ته تهش چکارت

می کنن و عاقبتت چی میشه؟..
دهان باز کردم تا حرفی بزنم ولی بغضم شکست و زدم زیر گریه..

صورتمو تو دستام گرفتم و سرمو تکون دادم :نه..اونا مال من نیست..
نگاهش کردم و با عجز و ناله گفتم :به پیر به پیغمبر من بی گناهم..چرا باور نمی کنید؟..به

خدا من بی گناهم..
هق هق می کردم و زجه می زدم..

--چرا الکی قسم می خوری؟..جواب منو بده..
- چه جوابی؟..من روحم هم از اون مواد خبر نداشته..توروخدا حرفامو باور کنید..

سکوت کرده بود..نگاه پر از اشکمو دوختم توی چشماش ولی اون نگاهش رو ازم گرفت و
از جاش بلند شد..

صدای هق هقم توی اتاق می پیچید و سکوت اونجا رو بر هم می زد..
پشتش به من بود..یه دفعه برگشت و محکم کوبید رو میز و داد زد :ساکت شو..انقدر برای

من فیلم بازی نکن..
وحشت زده دستمو گرفتم جلوی دهانم وخودمو کشیدم عقب و نگاهش کردم..چشمام از زور

ترس گشاد شده بود..
نگاهش پر از خشم بود..
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--بهتره با ما همکاری کنی..وگرنه می فرستمت دادگاه از اونطرف هم زندان..کمه کم حکمت

یا حبس ابده یا اعدام..
همین که گفت اعدام دنیا جلوی چشمام تیره و تار شد..

با تمام توانم زجه زدم :نهههههه نهههههههه..اعدام نه..خدایا نه..من چرا انقدر بدبختم؟..من بی
گناهم ..خدایا خودت که بهتر می دونی؟..اون موادای لعنتی مال من نیست..چرا با من

اینکارو می کنید؟..چرا؟..
صدام رفته رفته اروم تر می شد تا اینکه دیگه رمقی توی تنم نموند و از حال رفتم..

اریا با تعجب نگاهش کرد..بهار بیهوش روی صندلی افتاده بود..سریع حیدری را صدا زد..او
و یک مامور دیگر کمک کردند و بهار را از اتاق بیرون بردند..

کمی اب قند به او خوراندند تا اینکه حالش بهتر شد و چشمانش را باز کرد..
اریا توی دفترش بود و کنار پنجره ایستاده بود ..فکرش حسابی درگیر این پرونده شده بود..
نگاه پر از اشک و التماس بهار لحظه ای از جلوی دیدگانش دور نمی شد ولی او مرد قانون
بود..تقریبا هر روز با امثال بهار سروکار داشت..شغلش این چنین بود که به کسی اطمینان

نکند مگر با مدرک..
ولی احساس می کرد این دختر با دیگر مجرمانی که پرونده شان را در دست داشت فرق می

کند..نگاهش جور خاصی بود..زجه هایش ..حرف هایش.. ان نگاه سبز و وحشت زده ش
گویای خیلی حرفها بود..

کلفه دستی بین موهای خوش حالتش کشید و به طرف میزش رفت..بار دیگر پرونده ی بهار
را باز کرد..نگاهی به مشخصات او انداخت.. نگاهش روی نام پدر ثابت ماند " سامان

سالری "..
تقه ای به در اتاق خورد..پرونده را بست..

--بفرمایید..
حیدری وارد اتاق شد و سلم نظامی داد..

اریا از پشت میزش بلند شد وگفت :بهوش اومد؟..
--بله قربان..می خواد شما رو ببینه..چی دستور می فرمایید..

نفس عمیقی کشید و روی صندلیش نشست :ببریدش بازداشتگاه..تا بعد..
-بله قربان..

حیدری از اتاق بیرون رفت..اریا دستاش را روی میز گذاشت و به روبه رو خیره شد..
 دقیقه گذشته بود که طاقت نیاورد و حیدری را صدا زد..10تقریبا 

-بله قربان..
--بهار سالری رو بیارش دفترم..

-اطاعت..
وارد اتاق شدم..حالم به هیچ وجه خوب نبود..نشستم رو صندلی اون هم سرجاش نشسته بود و

سخت و جدی نگام می کرد..مثل بید به خودم می لرزیدم..
از جاش بلند شد و به طرفم اومد.. روبه روم وایساد..

صدای سردش توی گوشم پیچید :چرا با خودت اینجوری می کنی؟..ارزشش رو داره؟..اگر
همکاری کنی قول میدم برات تخفیف قائل بشم..

سرمو گرفتم بال .. با التماس نگاهش کردم و به سختی زمزمه کردم :مادرم..به مادرم خبر
بدید..

به میزش تکیه داد و نگام کرد..وقتی نگاه پر از التماسمو دید فکر کنم دلش به رحم اومد..
چون سرشو تکون داد و گفت :بسیار خب..خودت بهش میگی یا ما خبرش کنیم؟..
-خودتون بهش بگید..فقط تورو خدا یه جوری بگین حالش بد نشه..اون مریضه..

--برای همین می خواستی منو ببینی؟..
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-بله..

پوزخند زد وگفت :هه..منو بگو فکر کردم می خوای اعتراف بکنی..
-اعتراف به چی؟..به کار نکرده؟..

نگاه تندی بهم انداخت وگفت :چرا نکرده؟..یادت رفته خودم مواد رو از تو کیفت بیرون
اوردم؟..

با لحن پر از غمی گفتم :نه یادم نرفته و هیچ وقت هم از یادم نمیره..ولی تورخدا حرفامو
باور کنید..من بی گناهم..

با خشم نگام کرد وگفت :نه مثل اینکه تو نمی خوای با ما همکاری کنی..خیلی خب یک
راست دادگاه..تمام..

نه خدایا ..نه..
از جام بلند شدم و با التماس گفتم :تورو خدا با من اینکارو نکنید..خواهش می کنم..جناب

سرگرد مادر من مریضه اگر پیشش نباشم تنهاست کسی نیست داروهاشو بهش بده..ما هیچ
کسی رو نداریم..تورو خدا بذارید من برم..

رفت پشت میزش نشست و با اخم نگام کرد..با صدای گرفته ای گفت :انقدر منو قسم نده..تو
اگر به فکر مادرت بودی اینکارو نمی کردی..حال هم اگر ذره ای به مادرت فکر می کنی با

ما همکاری کن..گفتم که قول میدم برات تخفیف بگیرم..
ای وااااااااااای هر چی من یه چیز میگم این حرف خودشو می زنه..چطوری حالیش کنم که

بی گناهم؟..چرا باور نمی کنه؟..
-اخه وقتی من از هیچی خبر ندارم چطور می تونم باهاتون همکاری کنم؟..

چند لحظه زل زد تو چشمام..نگاهش خیلی گیرا بود..نافذ و پر از جذبه..خوش قیافه
بود..صورت جدی که توی این لباس واقعا بهش می اومد..ولی حیف که زیادی خشن بود..

سرشو انداخت پایین و گفت :این حرف اخرته؟..اعتراف نمی کنی؟..
-اعترافی ندارم که بکنم..

--بسیار خب..ستوان حیدری..
در اتاق باز شد و ستوان حیدری اومد تو..

--ببرش بازداشتگاه..
--اطاعت قربان..

با ترس نگاهش کردم و گفتم :نه..جناب سرگرد تورو خدا..من که حقیقتو گفتم پس دیگه چرا
منو می برید بازداشتگاه؟..

ستوان حیدری بازومو گرفت..
سرگرد نگام کرد وگفت :فردا توی دادگاه معلوم میشه..ببرش..

ستوان به دستم دستبند زد..سرتاپام می لرزید..خدایا بدبختیای من کی تموم میشه؟..
از اتاق بیرون رفتیم..

دستانش را روی میز گذاشت..پیشانی مردانه ش را روی ان گذاشت و چشمانش را
بست..حتی پشت پلک های بسته ش هم نمی توانست ان چشمان سبز و پر از غم را فراموش
کند..دلش می گفت ان دختر بی گناه است و این هم مثل خیلی های دیگه طعمه ی کثافتکاری
های کیارش شده است..ولی عقلش می گفت او هم همدستش است و جرمش کمتر از کیارش

نیست..
بین دوراهی گیر کرده بود..از طرفی نفرتش از کیارش و از ان طرف هم این دختر که وارد

این بازی شده بود..
زمزمه کرد :مقصر کیه؟..مطمئنم این دختره داره راستشو میگه..باید پیداش کنم..کلید حل این
معما دست کیارشه اونو که دستگیر کنم تمومه..شک ندارم این دختر بی گناهه ولی قانون اینو

نمیگه..اونم طعمه شده و ناخواسته به این چاه کشیده شده..
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سرش را بلند کرد..پرونده ی بهار را باز کرد..برگه ی مشخصاتش را برداشت..

شماره تلفن منزلشان را پیدا کردو نگاهی به ان انداخت..گوشی تلفن را برداشت و شماره
گرفت..

مادر بهار سراسیمه خودش را به انجا رساند..اریا توی راهرو ایستاده بود و با یکی از
همکارانش مشغول صحبت کردن بود که صدای زنی را شنید ..

گریه می کرد و بهار را صدا می زد..
به طرفش رفت و گفت :شما مادر بهار سالری هستید؟..

مادر بهار با چشمان اشک الودش نگاهش کرد وگفت :بله جناب سرگرد..چرا بچه م رو
اوردید اینجا؟..اون بی گناهه..بهاره من از گل هم پاک تره..

اریا با دست به اتاقش اشاره کرد وگفت :بفرمایید دفتر من..اونجا با هم حرف می زنیم..
خانم سالری سرش را تکان داد و با او همراه شد..روی صندلی نشست..

اریا پشت میزش قرار گرفت ونگاه ارامی به او انداخت وگفت :خانم سالری خواهش می کنم
اروم باشید..

با گریه گفت :چطور اروم باشم جناب سرگرد؟..بهاره من تقصیری نداره..به من میگین تو
کیفش شیشه پیدا کردین..ولی اون حتی نمی دونه شیشه چیه..اینا همه ش تهمته..

--ما هم می خوایم بهش کمک کنیم..منم مطمئنم که اون بی گناهه مادرجان ولی قانون اینو
نمیگه چون مدرکی نداریم که اینو ثابت کنیم..از شما می خوام هر چیزی که به دخترتون

مربوط میشه رو بهم بگید..لطفا با ما همکاری کنید..
خانم سالری سرش را تکان داد و گفت :باشه هر چی شما بگین من همون کارو می کنم..می

تونم ببینمش؟..
اریا چند لحظه نگاهش کرد..لبخند کمرنگی زد وگفت :بسیار خب..همین جا منتظر باشید..

--باشه چشم..
اریا از اتاق بیرون امد..به طرف بازداشتگاه رفت ..نگهبان با دیدنش سلم نظامی داد..

اریا گفت :بیارش بیرون..
-اطاعت قربان..

در بازداشتگاه را باز کرد و بهار را صدا زد..بهار از ان اتاقک نیمه تاریک بیرون امد و با
دیدن جناب سرگرد ترسید..

اریا به خوبی متوجه شده بود که بهار از او می ترسد ..دلش برای او سوخت ولی ظاهرش به
هیچ عنوان این را نشان نمی داد..سخت و جدی برعکس ان چیزی که توی دلش بود..

--دستاتو بیار جلو..
بهار دستان لرزانش را جلو برد..اریا قفل دستبند را باز کرد..در همین بین که داشت حلقه ی
دستبند را از دور دستانش باز می کرد ناخداگاه دستش با دست سرد و یخ زده ی بهار تماس

پیدا کرد..
از سردی دستانش با همان تماس کوتاه و سطحی بدنش مورمور شد..با تعجب نگاهش کرد..

در دل گفت :چرا دستاش انقدر سرده؟..
هنوز هم نگاهش می کرد..بهار هم با چشمان سبز و زیبایش به او خیره شده بود..ولی در

نگاه اریا تعجب بود و در نگاه بهار غم..
اریا به خودش امد و با لحن ارومی گفت :همراه من بیا..

بهار جلو می رفت و اریا پشت سرش بود..
نگاه متعجب نگهبان به اون دو بود..از اینکه اریا خودش شخصا به انجا امده بود تا ان دختر

را همراه خود ببرد تعجب کرده بود..از همه مهمتر انکه دستبندش را هم باز کرده بود..
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ولی هیچ کس نمی دانست که اریا اینکار را کرد تا مادر بهار با دیدن دستان دستبند زده ی

دخترش بیتاب تر نشود..وگرنه از همانجا که پشت میزش نشسته بود می توانست دستور دهد
تا بهار را به دفترش بیاورند..

هیچ وقت برای هیچ کدام از مجرمین چنین کاری را انجام نداده بود..اصل چنین وظیفه ای
نداشت.. ولی حس می کرد این دختر با بقیه فرق می کند..

خودش هم فرقش را نمی دانست..
وارد اتاق شدیم..با دیدن مامان چشمام گرد شد..وای اون اینجا چکار می کنه؟..با دیدن من که

جلوی در خشکم زده بود از جاش بلند شد و با قدم های بلند به طرفم اومد..
ولی من قدرت هیچ حرکتی رو نداشتم..بغلم کرد..گریه می کرد و منو سفت به خودش فشار

می داد..
کم کم به خودم اومدم و سرمو تو سینه ی گرم و مادرانه ش فرو کردم و زدم زیرگریه..

احساس تنهایی می کردم..بی کسی..غربت و بی پناهی..ولی الن که تو اغوش مادرم بودم
دیگه اون حس های مزاحم رو نداشتم..امن ترین جای دنیا برام اغوش مادرم بود..

نه پدر داشتم نه یه کسی که دوستم داشته باشه..فقط مادرمو داشتم..اون برام همه کس
بود..بدون اون بی کس وتنها می شدم..تنهای تنها..

منو از خودش جدا کرد و اشکامو پاک کرد :دخترم با خودت چکار کردی؟..اینا چی دارن
میگن؟..

با گریه گفتم :نمی دونم مامان..به خدا من از هیچی خبر ندارم..
--می دونم عزیزم..من خودم بزرگت کردم..می شناسمت..دختر خودمی..می دونم بهار من

حتی اگر محتاج هم باشه دست به چنین کاری نمی زنه..بهار من پاکه..
همین که گفت ( بهار من پاکه )گریه م شدیدتر شد..من که دیگه پاک نبود..من که دختر نبودم.

بدبختیام که یکی دوتا نبود..
--گریه نکن عزیزم..همه چیز درست میشه..به خدا توکل کن..

اروم اشکامو پاک کرد..صورت خودش هم غرق اشک بود..نگاه مهربونشو دوخته بود به
صورتم و لبخند می زد..لبخندی که می خواست ترغیبم بکنه به امیدواری..

-ولی مامان شما چی؟..شما تنهایی..
--نگران من نباش دخترم..مواظب خودت باش..

با بغض سرمو تکون دادم..نگرانش بودم..ولی چکار می تونستم بکنم؟..
سرگرد تک سرفه ای کرد..به خودمون اومدیم و نگاهش کردیم..

پشت میزش نشسته بود .. به صندلیش تکیه داده بود و به ما نگاه می کرد..انگار داره فیلم
سینمایی می بینه..

از بس جدی بود جرات نمی کردم یک کلمه باهاش حرف بزنم..چه برسه بخوام نگاهش کنم..
نمی دونم چرا انقدر ازش حساب می بردم..

بهار به اتاقک بازداشتگاه برگشت و مادر بهار همه چیز را برای اریا تعریف کرد..
خیلی التماس کرد که بهار را ازاد کنند ولی اریا نمی توانست چنین کاری را بکند..

بهار از نظر قانون مجرم بود که جرمش هم خیلی سنگین بود..اریا هم مرد قانون بود و به
هیچ عنوان نمی توانست چنین کاری را انجام دهد..

به دادگاه نامه داد و منتظر جوابش شد..بدون شک فردا باید بهار را به انجا می برد ..
سرش پایین بود و داشت پرونده ی یکی از مجرمان را نگاه می کرد که تقه ای به در اتاقش

خورد..
همانطور که مشغول خواندن پرونده بود گفت :بفرمایید..

درباز شد و بعد از چند لحظه بسته شد..صدای کوبیده شدن پایش به زمین نشان می داد که
یکی از ماموران است..
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--بگو..

--عرض کنم به خدمت شریفتون که ما یه پسر خاله ی بی معرفت داریم ..از وقتی اومده
تهرون بی وفا شده به کل یادش رفته تو ولیت خودش یه خانواده ای هم داره که چشم

انتظارشن..اومدم ازش شکایت کنم جناب سرگرد..بی زحمت یه شکایت نامه ی تپل برام
تنظیم کن که دلم بدجور ازش پره..
اریا بهت زده سرش را بلند کرد ..

با دیدن نوید هیجان زده از پشت میزش بلند شد و گفت :نوید..تو اینجا چکار می کنی پسر؟..
نوید با لبخند جلو رفت و گفت :با اجازتون اومدم تهرون پیک نیک..شما هم افتخار بدی با

خودمون می بریمت..
اریا با لبخند جلو رفت و بغلش کرد..

نوید هم او را در اغوش کشید و گفت :مارو نمی بینی خوشی؟..
اریا خودش را کنار کشید و در حالی که هنوز از دیدن نوید متعجب بود گفت :این چه

حرفیه..بشین..
اریا پشت میزش برگشت و نوید هم روبه رویش روی صندلی نشست..

دستانش را روی میز گذاشت و کمی به جلو خم شد وبا لبخند گفت :خب تعریف کن..بابام چه
کار می کنه؟ خوبه؟..از مامان و خاله چه خبر؟..

نوید نفس عمیقی کشید و به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت :همه خوبن..خیلی وقت بود یه
تماس نگرفته بودی..از طریق ستاد در جریان کارات بودم ولی خاله که این چیزا ارومش

نمی کرد..همه نگرانت بودن که چرا یه زنگ نمی زنی واز خودت خبری نمیدی..مامان و
خاله هم افتادن به جونم که چرا نشستی؟..برو ببین بچه م چیزیش نشده باشه..

خاله هر شب اخبارو نگاه می کرد می گفت شاید چیزی شده من بی خبرم..می گفتم د اخه
خاله ی من ..عزیزه من.. تو اخبار که نمیاد از پسر یکی یه دونه ت خبر بده و بگه در چه

حاله..اونم خبرای تهران رو..ما شمال اونجا تهران خب فرق می کنه..ولی کو گوشه
شنوا..مادره دیگه..

اریا لبخند زد وگفت :دلم خیلی براش تنگ شده..برای همین اومدی تهران؟..
نوید چند لحظه در سکوت نگاهش کرد وبدون اینکه جواب سوالش را بدهد گفت :راستی اقا

بزرگ هم سلم رسوند..
اریا با تعجب نگاهش کرد..روی صندلیش جابه جا شد و با تک سرفه ای گفت :خب..خب

سلمت باشن..جواب منو ندادی..واسه ی اینکه از سلمتیم مطمئن بشی اومدی تهران؟..
--جوابتو دادم دیگه..

-چه جوابی؟..
--اقا بزرگ سلم رسوند..

-این جواب من بود؟..
-نبود؟..

اریا کلفه نگاهش کرد وگفت :نوید با من کل کل نکن..بگو واسه ی چی اومدی
تهران؟..مطمئنم دلیلت دیدن من نبوده..

نوید نگاهش را اطراف اتاق چرخاند و گفت :خب هم اومدم ببینمت و یه خبری ازت
بگیرم..هم اینکه..
-هم اینکه چی؟..

--هم اینکه ..
-چرا ادامه نمیدی؟..بگو دیگه..

نوید نگاهش کرد وگفت :چون مطمئنم از ادامه ش خوشت نمیاد..
-خیلی خب هر چی که هست بگو..
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-بگم؟..

با حرص گفت :اره بگو..
-میگما..

با خشم از جایش بلند شد و محکم روی میز کوبید ..انقدر غیرمنتظره و خشمگین این کار را
کرد که نوید با ترس از جایش پرید ..

اریا تقریبا داد زد: د بگو دیگه..چرا هی پیچ و تابش می دیدی؟..بهت میگم بگو..
نوید اب دهانش را قورت داد و گفت :خیلی خب..میگم..چرا اینجوری می کنی؟...سکته کردم

که..
اریا نفس عمیقی کشید و روی صندلیش نشست..

با اخم نگاهش کرد وگفت : بگو..
 هفته ی2نوید روی صندلی جابه جا شد وگفت :خب..اومدم بهت کارت عروسی بدم..واسه 

دیگه..
اخم های اریا از هم باز شد ..به روی لبانش لبخند نشست..نوید هم با دیدن لبخند او ارام شد و

لبخند زد..
اریا با هیجان گفت :خب اینو زودتر می گفتی..بابا دمت گرم..پس بالخره داری میری قاطی

مرغا ؟..
نوید با همان لبخند گفت :من که نه..تو داری میری قاطی مرغا..

نگاه اریا روی او ثابت ماند..لبخندش رفته رفته محو شد..بعد از چند لحظه که حرف نوید
برایش جا افتاد نگاه تندی به او انداخت و از جایش بلند شد.. به طرفش رفت...

نوید که این حرکت اریا را به خوبی پیش بینی کرده بود ارام از جایش بلند شد و گفت :اریا
اروم باش..ببین چی میگم بعد هرکار خواستی بکن..

اریا با همان نگاه خشمگین به او زل زده بود و ارام ارام به طرفش رفت..
نوید در حالی که عقب عقب می رفت تند تند گفت :ببین من کامل درکت می کنم..باور کن من

طرف تو هستم..اقابزرگ پشت همه ی قضایاست..چند شب پیش یه دفعه از سفر
 ماه دیرتر میاد..1برگشت..باور کن همه غافلگیر شدیم..اخه گفته بود 

پشتش با دیوار برخورد کرد..ایستاد..اریا همچنان سکوت کرده بود و حالت چهره ش نشان
می داد که بیش از اندازه عصبانی است..

نوید ادامه داد :همون شبی که خاله بهت زنگ زد وگفت اقا بزرگ باهات کارداره تو جواب
ندادی..اقا بزرگ خیلی خیلی عصبانی شد..هیچ کس جرات نداشت نطق بکشه..هم ما بودیم و
هم ..هم بهنوش ومادرش ..اونا هم جرات نداشتن حرف بزنن..گرچه براشون بد هم نمی شد..
اون شب اقابزرگ منتظر بود تو بهش زنگ بزنی ولی نزدی..یه قشقرقی به پا کرد که همون

 روز دیگه اریا و بهنوش باید به عقد هم در بیان وگرنه اون20بهتر نبودی ببینی..گفت :تا 
باغ رو از اریا می گیرم..

طاقتش تمام شد..بلند داد زد :به چه حقی چنین حرفی رو زده؟..اون باغ تنها یادگاری که من
از خانم جون دارم..همه ی دوران بچگیم رو توی اون باغ گذروندم..حاضر نیستم بدمش به
اقا بزرگ تا اونم بده دسته یه مشت ادم تازه به دوران رسیده تا مثل جاش برج بسازن..که

چی بشه؟..من هیچ وقت حاضر نمیشم با بهنوش ازدواج کنم..هیچ وقت..اینو بهش بگو نوید..
اریا با حرص به طرف صندلی رفت و نشست..کلفه بود..از زور خشم به خودش می

پیچید..
-- من درکت می کنم اریا..کامل می فهمم که چی میگی..ولی اون باغ به نام اقا بزرگه..اونم

گفته تنها وقتی اون باغ به نام اریا میشه که با بهنوش ازدواج کنه..
داد زد :اخه چرا؟..دلیلش چیه؟..
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--خودت که بهتر می دونی..میگه اریا و بهنوش از بچگی نشون کرده ی هم بودن..میگه این

یه رسمه که از خاندان ما به جای مونده..تنها پسر بزرگ خانواده باید با اون کسی که
پدربزرگ انتخاب میکنه ازدواج کنه..و اگر این کارو نکنه از خانواده طرد میشه..

اریا از روی صندلی بلند شد و به تندی گفت :ولی من فقط اون باغ رو می خوام..هرچی
ثروت داره بده به بچه هاش یا هر کس دیگه ای که دوست داره..ولی اون باغ ماله منه..بارها

اینو بهش گفتم که من اون باغ رو می خوام..بارها خواستم ازش بخرم..خودت که شاهد
بودی..حتی پول رو بیشتر از قیمتش گذاشتم رو میز و گفتم بریم این باغ رو بزن به نامم..

ولی اینکارو که نکرد هیچ باهام معامله کرد..چون نقطه ضعفم دستش اومده بود..گفت باید با
بهنوش ازدواج کنم تا اون باغ رو بهم بده..ولی فکر کرده..من بمیرم هم با بهنوش ازدواج

نمی کنم..
احساس می کرد سرش در حال منفجر شدن است..از زور خشم سرخ شده بود..سرش را در

دست فشرد..
نوید که از دیدن او در چنین وضعیتی ناراحت شده بود..کنارش ایستاد و دستش را روی شانه

ی او گذاشت..
--اروم باش پسر..اون باغ ماله خودته..براش زحمت کشیدی..یادم نرفته هر وقت دیوارش

خراب می شد یا یه جاییش ریزش می کرد خودت تنهایی می رفتی و ترمیمش می
کردی..اون باغ به خاطر توست که الن پر از درخت میوه و گله..وقتی میری توش انگار یه

تیکه از بهشته..باور کن حیفه که بهت نرسه..ولی اینو بدون من پشتتم و تنهات نمیذارم..هر
تصمیمی هم که بگیری من تاییدش می کنم..

اریا سرش را بلند کرد و نیم نگاهی به او انداخت..
لبخند ماتی زد و گفت :ولی چطوری باهاش مقابله کنیم..اقابزرگ رو که می شناسی؟..تا حال

نشده به اون چیزی که می خواد نرسه..شده هر کار بتونه می کنه ولی به هدفش می رسه..
--درسته..راه سختی در پیش داری..باید با برنامه بریم جلو..باید بفهمیم نقطه ضعفش چیه..

اریا پوزخند و گفت :خودت خوب می دونی اون هیچ نقطه ضعفی نداره..

نوید لبخند خاصی زد و نگاهش کرد :شاید هم داره و ما ازش بی خبریم..
اریا مشکوک نگاهش کرد وگفت :چی می خوای بگی؟..

--هنوز هیچی..ولی اقابزرگ خیلی زرنگه..بیخودی اتو دست کسی نمیده..خیر سرمون
سروان و سرگرد این مملکتیم..به یه دردی باید بخوریم یا نه؟..گره از حل همه ی معماها باز

می کنیم و مجرم رو دستگیر می کنیم..حال نمی تونیم از پس اقا بزرگ بربیایم؟..ولی
خودمونیم..هیتلریه واسه خودشا..

اریا لبخند زد وسرش را تکان داد :باهات موافقم..باید با برنامه بریم جلو..گفتی تاریخ دقیق
عقد کیه؟..

نوید پاکتی را از جیبش بیرون اورد و به دست اریا داد..اریا بازش کرد..کارت عروسی
خودش بود..گوشه ی کارت اسم اریا و بهنوش خودنمایی می کرد..

با خشم کارت را در دست فشرد و زیر لب گفت :خوابشو ببینی..من به هیچ وجه تن به این
ازدواجه زوری نمیدم..

--همینه..ولی اریا می خوای چکار کنی ؟..
-باید روش فکر کنم..تا الن فکر می کردم یه حرفی زده و ازش گذشته ولی نمی دونستم

بدون اینکه منو در جریان قرار بده برام کارت عروسی هم صادر می کنه..این عروسی سر
نمی گیره نوید..بهت قول میدم..

نوید نگاهش کرد..اریا مصمم و جدی بود..
اگر بگم اون شب تا صبح هزار بار مرگ رو به چشمم دیدم دروغ نگفتم..
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سرمو به دیوار بازداشتگاه تکیه داده بودم و از ته دلم زجه می زدم..صدای هق هقم توی اتاق

می پیچید و سکوت اونجا رو بر هم می زد..
همه ش به این فکر می کردم که بستم نیست؟..دیگه چقدر؟..چقدر باید عذاب بکشم؟..تا کی

باید این همه غم و ناراحتی رو تحمل بکنم؟..یعنی خوشبختی نمی تونه سهم منم باشه؟..خدایا
فقط یه ذره..یه کم بهم ارامش بده..چرا من انقدر بدبختم؟..

از طرفی هم گیج شده بودم..هر چی فکر می کردم که اخه اون مواد لعنتی چطور سر از
کیف من در اورده به هیچ نتیجه ای نمی رسیدم..

برعکس ..بیشتر سردرگم می شدم..
فردا صبحش یه سینی گذاشتن جلوم که توش یه مقداری نون و پنیر بود..هیچی از گلوم پایین

تا لقمه2 تا لقمه خوردم..فقط همین..این 2نمی رفت..ولی برای اینکه دوباره سرگیجه نگیرم 
هم تو گلوم گیر می کرد وپایین نمی رفت..به زور اب می دادمش پایین..

اشکم دقیقه ای بند نمی اومد..هر وقت یاد بدبختیام می افتادم خود به خود اشکام جاری می
..8شد..نمی دونستم ساعت چنده..از نگهبان پرسیدم گفت 

چند دقیقه گذشته بود که در بازداشتگاه باز شد و نگهبان صدام زد..سریع رفتم بیرون..نور
بازداشتگاه خیلی کم بود وقتی اومدم بیرون نور چشمم رو زد..کمی چشمامو ماساژ دادم تا به

نورش عادت کردم..
همون زن..ستوان حیدری دستامو گرفت و جلو نگه داشت..باز اون دستبند لعنتی رو زد به

دستام..نمی دونم چه حسی بود ولی همین که این دستبند به دستام زده می شد انگار مرگ رو
جلوی چشمام می اوردن..ازش متنفر بود..از سردی دستبند اهنی مورمورم شد..تنم می

لرزید..یعنی منو کجا می برن؟..
جلوی اتاق جناب سرگرد ایستاد..همون موقع در اتاق باز شد و سرگرد اومد بیرون..لباس

سبز نظامی تنش بود و کله نیروی پلیس هم رو سرش بود..نگاهش پر از جذبه بود..نیم
نگاهی بهم انداخت ..با ترس نگاهش می کردم..نمی دونم چه سری بود همین که نگام می

کرد یخ می کردم..
ازش حساب می بردم؟..می ترسیدم؟..خودم هم نمی دونم.. ولی اولین بار بود اینجوری می

شدم..یه ترس خاصی داشتم..شاید به خاطر جذبه و نگاه خشک و جدیش بود..
رو به حیدری گفت :بیارش تو ماشین..

--اطاعت قربان..
دستبند که به دستم بود بازوم رو هم محکم چسبید و دنبال خودش کشید..میگم کشید چون اصل

رمقی نداشتم دنبالش برم..
جناب سرگرد جلو می رفت ما هم پشت سرش بودیم..منو نشوندن تو ماشین حیدری هم کنارم

نشست..
سرگرد هم جلو نشست و دستور حرکت داد..راننده اطاعت کرد و ماشین رو به حرکت در

اورد..
ای کاش لاقل بهم می گفتن منو کجا می برن..نمی تونستم چیزی نگم..

با صدای لرزونی رو به حیدری اروم گفتم :منو کجا می برین؟..
جوابمو نداد و سکوت کرد..حرصم گرفت..چرا جوابمو نمیده؟..

ترسیدم از سرگرد بپرسم ولی خب این برام مهم بود که بدونم و نمی تونستم ازش بگذرم..
تمام توانمو جمع کردم ورو به سرگرد گفتم :منو کجا می برین؟..

برگشت و نیم نگاهی بهم انداخت..دوباره به حالت اولش برگشت و با صدای خشکی گفت
:دادگاه..

با بغض گفتم :به مادرم هم گفتید؟..
--نه..لزم نبود..
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-چرا؟..

سکوت کرد..
دیگه چیزی نگفتم..بازم خوبه جوابمو داد..دادگاه؟!..وای خدا نکنه بعدش منو بفرستن

زندان؟..اگر اینجوری بشه بی خیاله گناه حتما خودمو می کشم..خفت وخاری تا چه حد؟..منم
ادم بودم..تا یه حدی طاقت داشتم ..دیگه نمی تونم..

ماشین متوقف شد..حیدری رفت بیرون و منو هم اورد بیرون..هر کس از کنارم رد می شد
نگاه بدی بهم می انداخت..از زور شرم سرمو انداخته بودم پایین و سرخ شده بودم..بغض

نشسته بود تو گلوم..منتظر بود بشکنه و بدبختیمو نشون بده..ولی نمی خواستم اینطور
بشه..اینجا جاش نبود..ولی داشت خفه م می کرد..

خدایا هیچ کس رو اینجوری بی گناه خار و خفیف نکن..حس خیلی بدیه ..اینکه بی گناه
بگیرنت جلوی مردم اینطور سرافکنده بشی واقعا بده..

توی راهروی دادگاه ایستادیم..سرگرد رفت تو اتاق..یه مامور روبه روم و یکی هم که همون
ستوان حیدری بود درست کنارم ایستاده بود..

یکی از حلقه ی دستبندا رو باز کرد وبست به موچ خودش..کنارم ایستاد..
تمام مدت سرم پایین بود..ولی سنگینیه نگاه مردم رو به خوبی حس می کردم..

توی اون لحظه اگر بهم می گفتن ارزوت چیه؟..می گفتم ای کاش زمین دهان باز می کرد و
منو می کشید تو خودش..

از زور شرم داشتم اب می شدم..خدایا منوببین..بدبختیامو نگاه کن..عذاب کشیدنمو ببین..منم
بنده ت هستم خدا..منم یه بدبختم..یه دختر بیچاره که تو این سن کم اینطور داره نابود

میشه..نذار بیش از این خار بشم..یا جونمو بگیر یا نجاتم بده..
دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم..همونطور که سرم پایین بود اشک از چشمام جاری

شد..قطره قطره می چکید جلوی پام..نگاهم به زمین بود..از بس سرمو خم کرده بودم که
حس می کردم گردنم دیگه صاف نمیشه..

خشک شده بودم..از شرم بود..از این نگاه های مزاحم..
خدایا خودت نجاتم بده..

من دیگه طاقتشو ندارم..
سرگرد داخل رفت و نامه ی دادگاه را به منشی داد..بعد از بررسی ان گفت که باید صبر

کنید..
اریا از اتاق بیرون امد..بهار و حیدری کنار دیوار ایستاده بودند و ان یکی مامور هم روبه

رویشان کنار دیوار ایستاده بود..
سر بهار پایین بود..اریا صورتش را ندید..حدس می زد از نگاه های مردم شرمسار است..

اخم هایش بیش از پیش درهم رفت..در دل گفت :یکی نیست بهشون بگه بدبختیه مردم هم
دیدین داره؟..

زیبایی بهار همه را تحت تاثیر قرار داده بود..همه انگشت به دهان مانده بودند که این دختر
زیبا به چه جرمی دستگیر شده؟..عده ای هم کناری تجمع کرده بودند و او را نگاه می

کردند..
اریا صبرش تمام شد..با جدیت تمام به طرفشان رفت و با صدای بلندی گفت :به چی نگاه می

کنید..برین رد کارتون..اومدید دادگاه کارتونو انجام بدید یا وایسید اینجا مزاحمت ایجاد
کنید؟..برین..سریع..

مردم با دیدن اریا و لحن خشک وجدیش ترسیدند و هر کدام به سمتی رفتند..
دوتا مرد جوون همچنان به بهار خیره شده بودند..اریا با خشم غرید :مگه با شماها

نبودم؟..برین رد کارتون..
ان دو با ترس نگاهش کردن و سریع ازانجا دور شدند..
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بهار سرش را بلند کرد و به اریا نگاه کرد..نگاهش قدرشناسانه بود..نگاهی دردکشیده
..نگاهی اشک الود و پر از غم..غمی که از طراوت سبزی چشمانش کاسته بود ..ولی

همچنان زیبا بود..
نگاه اریا در چشمان غمگین بهار گره خورد..ولی سریع نگاهش را برگفت..اما هنوز هم ان

چشم ها جلوی دیدگانش بود..
مگر می شد انها را فراموش کند؟..کنار دریا..زمانی که او را از مرگ نجات داده بود..جلوی

ویلی کیارش صداقت وقتی بهار با جدیت تمام جواب اریا را می داد..چشمانش وحشی
بود..یک سبز زیبا و وحشی..نگاهی گستاخ..ان مهمانی..زمانی که از پشت نقاب با او حرف
زده بود..زمانی که بهار گفت لب به محتویات ان لیوان نمی زند رنگ نگاهش پر از صداقت

بود..نگاهش شاداب بود..شاهد خنده های او بود..زمانی که به مهمان ها نگاه می کرد ومی
خندید..ان نگاه..ان سبزی چشم ها شاداب بود..پر از طراوت.. زندگی..ولی الن..این

نگاه..به ان چشمان سبز شباهتی نداشت..بی فروغ بود..پر از غم بود.. ولی همچنان زیبا
بود..

در دل گفت :واقعا حیف..حیف همچین دختری که کیارش اینطور ازش سواستفاده
کرد..مطمئن نیستم ..شاید هم برای کیارش مواد جابه جا می کرده..ولی نگاهش و کلمش یه

چیز دیگه میگه..توی مدت خدمتم با مجرمین زیادی برخورد داشتم و می دونم کی دروغ
میگه و کی حرفاش راسته..ولی این دختر..

امروز چند بار خواست به مادر بهار زنگ بزند و بگوید امروز دادگاهی می شود.. ولی
نتوانست..مادر بهار بیمار بود..دیدن دخترش در چنین وضعیتی درست نبود..وظیفه ش حکم

می کرد خبر دهد ولی این حس باعث شد زنگ نزند..
با خود گفت که بعد از نتیجه ی دادگاه به او خبر می دهد و نتیجه را اعلم می کند..از نظر

خودش اینطور بهتر بود..
از گوشه ی چشم نگاهش کرد..سرش پایین بود..

در اتاق باز شد و منشی صدایشان زد..
سرگرد رو به مامور گفت :تو همینجا باش..

--اطاعت قربان..
حیدری و بهار..همراه سرگرد وارد اتاق شدند..روی صندلی نشستند..منتظر قاضی بودند که

او هم بعد از چند دقیقه امد..
همگی به احترامش از جای خود بلند شدند..

نگاهم به قاضی ..پر از وحشت بود..یه نفر کنارش نشسته بود و روی برگه یه چیزایی می
نوشت..

محیط بدی بود..خشک و ترسناک..
قاضی پرونده ای که روی میزش بود رو باز کرد ونگاهش کرد..

بعد از چند لحظه گفت :بهار سالری..فرزند سامان..
از پشت عینکش نگاهم کرد وگفت :درسته؟..

صدام می لرزید :ب..بله اقای قاضی..درسته..
--متهم به جایگاه بیاد..

حیدری از جاش بلند شد و دستبند دور دستش رو باز کرد وبه اون یکی دستم زد..منو برد به
جایگاه متهم و خودش کنار ایستاد..

به هیچ کس جز قاضی نگاه نمی کردم..خیلی می ترسیدم..تازه می فهمم عذابی بالتر از اونی
که من می کشیدم هم هست..این عذاب از عذاب فقر وبیچارگی بالتره..

این حسی که الن داشتم درست مثل این بود که عزرائیل داره اروم اروم جونتو می
گیره..زجراور بود..مرگ تدریجی..
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صدای سرد و خشک قاضی توی اتاق پیچید :چه موادی همراه داشتی؟..چقدر؟..از کی گرفته

بودی؟..قرار بود به کی تحولش بدی؟..
وقتی این سوال رو شنیدم دلم می خواست همونجا بزنم تو سر خودمو بگم بابا به پیر به

پیغمبر من خبر ندارم..چرا هی اینارو از من می پرسید؟..
نالیدم : من از هیچی خبر ندارم اقای قاضی..نمی دونم اون مواد چطوری سر از کیف من در

اورده..من بی گناهم..
 گرم شیشه از تو کیف شما100--خانم محترم..طبق این گزارش جناب سرگرد اریا رادمنش..

پیدا کرده..در هر صورت مواد تو کیفتون بوده..کسی هم از نیروهای پلیس قصد نداره به شما
تهمت بزنه..

سکوت کوتاهی کرد وبعد از چند لحظه گفت :معتادی؟..
وای خدا اینا چی میگن؟..چشمام از زور تعجب گرد شد..

تند تند گفتم :نه اقای قاضی ..این چه حرفیه؟..اگر شک دارید خب ازمایش میدم..توروخدا
اینو نگین..

زدم زیر گریه..دستمو گرفتم جلوی دهانم..اشکام دیگه راه خودشونو به خوبی یاد گرفته
بودن..ناتوان شده بودم..

--بسیار خب..به قیافه ت هم نمیاد معتاد باشی..ولی باید ازمایش بدی.. فقط فروشنده بودی؟..
دیگه نمی تونستم حرف بزنم..ولی باید هرطور شده از خودم دفاع کنم..سکوت من فایده ای

نداره..
با صدایی که خودم هم به سختی شنیدم گفتم :نه..به خدایی که بالی سرمونه قسم..به قران قسم

من از هیچی خبر نداشتم..من بی گناهم..باور کنید..تورخدا حرفامو باورکنید..
هق هق می کردم و اینارو می گفتم..

قاضی با لحن خشکی گفت :دختر جون چرا قسم می خوری؟..ازت سوال می کنم جواب
بده..اگر یک باردیگه قسم بخوری از همینجا یک راست می فرستمت زندان..فهمیدی؟..

اروم اشکامو پاک کردم و سرمو تکون دادم..
به سرگرد نگاه کردم..سرشو انداخته بود پایین..انگار سنگینی نگاهمو حس کرد..چون سرشو

بلند کرد و نگاهشو دوخت تو چشمام..ولی خیلی زود مسیر نگاهشو تغییر داد..
-- یک بار دیگه ازت سوال می کنم..درست جواب منو بده..اون مواد رو از کی گرفته بودی

و قرار بود به چه کسی تحویل بدی؟..
با گریه گفتم :نمی دونم..من هیچی نمی دونم..نمی دونم..

انگار این حرفم قاضی رو عصبانی کرد ..چون گفت :خیلی خب..پس نمی خوای اعتراف
بکنی درسته؟..

-به چی؟..به کار نکرده؟..به چی اعتراف کنم؟..من حرفی ندارم که بزنم اقای قاضی..
--بسیار خب..می فرستمت ستاد مبارزه با مواد مخدر..اونجا ازت بازجویی می کنند اگر

اعتراف کردی و حاضر به همکاری با پلیس شدی که دوباره میای دادگاه و حکمت صادر
میشه..وگرنه..منتقل میشی زندان..ختم جلسه..

همه از جاشون بلند شدن..داشتم می افتادم که حیدری اومد جلو و بازومو گرفت..همونجا
نشستم..چشمام سیاهی می رفت..

سردی اب و بعد هم مزه ی شیرینی رو توی دهانم حس کردم..
بعد از اینکه چند تا قلوپ خوردم حالم بهتر شد..

ولی بدبختیام تازه شروع شده بود..

فصل هفتم
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سرمو به دیوار زندان تکیه دادم ..اورده بودنم ستاد مبارزه با مواد مخدر تا ازم بازجویی

کنند..اینجا زندان موقت بود..
 تا دختر هم همراه من توی اتاق بودن..یکیشون قیافه ی نسبتا خوبی داشت..موهای3سه

 سالش باشه..21 - 20رنگ کرده و ناخن های لک زده..بهش می خورد 
نگاهم روی نفر دوم چرخید..ظاهر معمولی داشت..رنگش پریده بود و چشماش هم خمار

بود..تابلو بود معتاده چون وقتی حرف می زد کلمات رو می کشید و هر از گاهی هم چرت
می زد..

نفر سوم هم اون طرف اتاق نشسته بود..درست روبه روی من..به ظاهرسنش از همه ی ما
 سالش باشه..ابروهای نازک..صورت کشیده..موهای28 یا 27بیشتر بود..بهش می خورد 

رنگ کرده..سر و وضعش هم بد نبود ولی اینم قیافه ش داد می زد معتاده..هم از حالت چهره
ش و هم از طرز بیانش به راحتی می شد این رو فهمید..

وقتی دید دارم نگاهش می کنم..اخماشو کشید تو هم و داد زد :هوی جوجه..به چی نیگا می
کنی؟..

با اخم صورتمو برگردوندم و جوابشو ندادم..
انگارخیلی دوست داشت بحث راه بندازه..چون با همون لحنه ضایع و کش دارش گفت :واس

من فیس میای؟..بزنم لهت کنم؟..
راستش یه کوچولو ترسیده بودم..واسه ی همین فقط سکوت کرده بودم و سرمو انداخته بودم

پایین..
اون یکی دختره که قیافه ش مثل همین بود گفت :اشی خفه شو دیگه..نمبینی تو چرتم؟..

هه..حتی نمی تونستن کلمات رو درست تلفظ کنن..خدایا کارم به کجاها رسیده..با چه کسایی
دمخورم کردی..یکی از یکی داغون تر..

زیر لب به اون یکی که کنارم نشسته بود گفتم :تو هم معتادی؟..
نگاه تندی بهم انداخت و گفت :معتاد نه..مریضم..اعتیاد یه نوع بیماریه..

زیر لب طوری که نشنوه گفتم :اره خب..اینو نگی چی بگی؟..خوبه این اسم بیماری رو
انداختن تو دهناتون تا لاقل اینجور مواقع حرف واسه گفتن داشته باشین..

داد زد :چی بلغور می کنی؟..راس میگی بلند بگو..
از گوشه ی چشم نگاهش کردم و گفتم :بیماری؟..هه..لبد ویروسش هم خودت وارد بدن

خودت کردی اره؟..درست برعکس بقیه ی بیماری ها که ویروس ناخواسته وارد بدن میشه و
ادمو مریض می کنه..خودت خواستی که به این روز افتادی دیگه..

یه دفعه مثل یه گرگ وحشی به طرفم حمله کرد ویقه مو چسبید..چشمام گرد شده بود..
با اون صدای نکره ش داد زد :خفه میشی یا خفه ت کنم نفله؟..واس من کلس میذاری؟..من

مریضم شنیدی چی گفتم؟..اینکه چطور اینجوری شدم به توی بچه سوسول ربط
نداره..شیرفهم شدی؟..

با ترس نگاهش کردم..اروم سرمو تکون دادم..
یقمو ول کرد و رفت کنار اون یکی که اسمش اشی بود نشست..

 تاشون مثل گرگ گرسنه نگاهم می کردن..3هر 
--می کشی؟..

با تعجب به اشی نگاه کردم:چی؟..
--خجالت..

تاشون زدن زیر خنده..3هر 
توی دلم گفتم :زهر مار..مفنگیا..

وقتی خوب به چرتی که اشی گفت خندیدن خودش ادامه داد :موادو میگم بچه مثبت..چی می
کشی؟..
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با خشم نگاهش کردم وگفتم :حرف دهنتو بفهم..من هیچی نمی کشم..

 نفر3چند لحظه نگام کردم..باز زدن زیر خنده..از کاراشون حرصم گرفته بود..ولی اونا 
 نفر..زورم بهشون نمی رسید..1بودن و من 

--پس واسه هیچی افتادی هلفتونی؟..چی ازت گرفتن؟..
سرمو انداختم پایین..سکوت کرده بودم..

--چرا خفه خون گرفتی؟..بنال ..
زمزمه کردم :شیشه..ولی واسه من نبود..نمی دونم کدوم از خدا بی خبری گذاشته بودش تو

کیفم..
تاشون با تعجب گفتن :شیشه؟..3هر 

اشی گفت :دمت گرم..چقدی بود؟..
 گرم..توی دادگاه فهمیدم..100سرمو بلند کردم و بهشون نگاه کردم :فکر کنم..

تاشون سوت بلندی کشیدن و اون یکی که چند دقیقه پیش یقه مو چسبیده بود گفت3هر 
 گرم شیشه؟..کارت ساخته ست..اعدامی هستی بچه..100:ایول..بابا کارت درسته..

با ترس اب دهانمو قورت دادم و گفتم :اعدام؟..
--یعنی نمی دونی؟..کارت در اومده..تازه پره پرش اگر همه چیزو لو بدی شاید حبس ابدی

باشی..
با وحشت نگاهشون کردم..نه..خدایا نمی خوام اینجوری بشه..

از حرفا و نگاهشون ترسیده بودم..
سریع از جام بلند شدم و به طرف در دویدم..سرتاپام می لرزید..با مشت می کوبیدم به درو

داد می زدم..
-توروخدا منو از اینجا بیارید بیرون..جناب سرگرد..کسی صدای منو نمی شنوه؟..توروخدا..

صورتم از اشک خیس شده بود..هق هق می کردم و با دست و پا به در می کوبیدم..
پنجره ی کوچیکی که روی در بود کنار رفت..صورت نگهبان رو دیدم..

با اخم سرم داد زد :چته ؟..برو بشین سرجات..
با هق هق گفتم :اقا توروخدا منو بیار بیرون..بذار با جناب سرگرد حرف بزنم..می خوام

ببینمش..
--گفتم بشین سرجات ..حرف هم نباشه..وگرنه میری انفرادی..

پنجره رو بست..زانوهام خم شد..کنار در سرخوردم و افتادم زمین..شونه هام از زور گریه
می لرزید..اروم به در می زدم و ناله می کردم..زیر لب کمک می خواستم..

صداشون رو شنیدم..هر کدوم یه چیزی می گفتن..
--بیخودی ابغوره نگیر..کارت در اومده ..دیگه واس چی کمک می خوای؟..

--اشی راس میگه..دخلت اومده..
--بی خیال بچه ها..اون خودش از ترس داره نفله میشه..ولش کنین..

اشی گفت :تورو هم اون سرگرد خوشگله گرفته؟..جیگریه لمصب..نه بچه ها؟..
--اره خداییش با اینکه دل خوشی ازش ندارم ولی نامروت عجب تیکه ایه..

-- ولی اخلق مخلق نداره ..همچین نیگات می کنه نمی دونی کدوم ور در بری..
اونا داشتن واسه خودشون چرت و پرت می گفتن..

منم به درد بی درمونه خودم گریه می کردم..
 تای دیگه بال2اون شب تا صبح همه ش کابوس می دیدم..تو خواب می دیدم که اشی و اون 

سرم وایسادن و قهقهه می زنن..
سرگرد داره ازم بازجویی می کنه..من دارم با گریه التماس می کنم..قاضی میگه حکمه متهم

بهار سالری.. اعدام..
از خواب می پریدم و می دیدم توی زندان هستم و خبری نیست..
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ولی همین که چشم رو هم می ذاشتم دوباره همون کابوس ها رو می دیدم..

نوید وارد اتاق شد..اریا با تلفن حرف می زد..به نوید اشاره کرد روی صندلی بنشیند..
همین که مکالمه ش تمام شد..نفسش را فوت کرد .. دستی بین موهایش کشید..حالتش کلفه

بود..
نوید مشکوک نگاهش کرد وگفت:اریا..

نگاهش کرد..
نوید :چته؟..انگار زیاد رو به راه نیستی..

-خوبم..فقط پرونده ی بهار سالری بدجور درگیرم کرده..الن داشتم با مادرش حرف می
زدم..همه چیزو بهش گفتم..بیچاره خیلی ناراحت شد..همه ش گریه می کرد والتماس می

کرد..گفت میاد اینجا که بهش گفتم دخترتون رو بردن ستاد مبارزه با مواد مخدر و نمیذارن
ببینیدش..

-بهارسالری؟..همون نامزد کیارش؟..
-نامزد کیارش بود..نامزدیشون بهم خورده..

-چرا؟..
-مادرش می گفت با هم تفاهم نداشتن..ولی من می دونم دلیلش چی بوده..

-چی؟..
اریا نگاهش کرد وگفت :بعد بهت میگم..قضیه ش طولنیه..

-باشه..جرمش چیه؟..
 گرم همراهش بود که خودم پیدا کردم ودستگیرش کردم..100-مواد داشته..شیشه..
 گرم شیشه؟..اینکه جرمش خیلی سنگینه..اعتراف هم کرده؟..100نوید با تعجب گفت :

-نه..مشکل همینجاست که چیزی نمیگه..

-درمورد کیارش ازش چیزی پرسیدی؟..
-نه..

-چرا؟..
نگاهش کرد وگفت :می خوام خودش به حرف بیاد..نمی خوام بفهمه که ما دنبال

کیارشیم..اصل نمی خوام بدونه که ما کیارش رو می شناسم..به هر حال باید موارد امنیتی
رو رعایت کنیم..

-درسته..منم باهات موافقم..پس حربه ت چیه؟..چطوری می خوای به حرفش بیاری؟..
اریا نفس عمیقی کشید وگفت :اون بی گناهه نوید..

نوید با تعجب نگاهش کرد وگفت :از کجا می دونی که بی گناهه..مگه نمیگی خودت مواد رو
از تو کیفش پیدا کردی؟..

 تا دلیل واسه ی بی گناهیش دارم..یکی اینکه این مورد با موردای قبلی مو2-درسته..ولی 
نمی زنه..کیارش اینو هم طعمه قرار داده ..دلیل دومم هم همون تجربه ی کاریه منه..من

مجرمین زیادی رو دستگیر کردم و ازشون بازجویی کردم ولی این یه مورد با بقیه فرق می
کنه..تو نگاه و گفتارش صداقت موج می زنه..با مادرش حرف زدم..از درو همسایه شون
تحقیق کردم..البته نگفتم که پلیسم..فقط به ظاهر گفتم برای امر خیره که هیچ کس هم پشت

سرشون چیز بدی نگفت..همه از پاک دامنی این دختر و از نجابش تعریف کردن..از مادرش
و اینکه زن زحمت کشیه..هیچ مورد منفی نشنیدم..گفته ی اون..گفته های مادرش..شهادت

همسایه ها..اینکه هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته..همه و همه بهم می فهمونه که اون دختر
بی گناهه..مطمئنم کیارش برای به هم خوردن نامزدیشون خواسته ازش انتقام بگیره..از نظر

قانون بهار سالری مجرمه ولی از نظر من بی گناهه..برای همین.. می خوام بهش کمک
کنم..

نوید تمام مدت با دقت به حرف های اریا گوش می داد ..گفت :می خوای چکار کنی؟..
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اریا به پشتی صندلیش تکیه داد وبا لحن جدی گفت :همه چیز به خودش بستگی داره..اینکه با

من همکاری می کنه یا نه؟..
نوید نگاهش کرد و سرش را به نشانه ی تایید حرف های او تکان داد..به طرف حیاط

رفت..روی تخت نشست..دلش طاقت نیاورد..رفت داخل..وضو گرفت و به طرف اتاقش
 رکعت نماز حاجات خواند..بعد از2رفت..چادر نمازش را سر کرد ..سجاده ش را پهن کرد..

نماز روی همان سجاده نشست و سرش را رو به اسمان بلند کرد..
در حالی که اشک صورتش را پوشانده بود گفت :خدایا تورو به بزرگیت قسم..تورو به

ابروی فاطمه زهرا قسم میدم..دخترمو نجات بده..خدایا نذار بی ابرو بشیم..دخترم بی
گناهه..ما دوتا به غیر از هم کسی رو توی این دنیا نداریم..خدایا تنهامون نذار..دخترمو نجات

بده..کمکش کن خدا..کمکش کن..
پیشانیش را روی مهر گذاشت و از ته دل زار شد..ضجه می زد و خدارا صدا می زد..از او

طلب کمک می کرد..
مادر بود..دلش نا ارام بود..طاقت نداشت ببیند جیگر گوشه ش به ناحق پشت میله های زندان

افتاده..
کاری از دستش ساخته نبود..تنها خدا را صدا می زد..خدایی که با مهربانیش همیشه و همه

جا نگهدار بندگانش بود..
 تا مثل نخورده ها افتاده بودن رو3صبح شده بود که سینی صبحانه رو بهمون دادن..اون 

سینی ..
یه لقمه بیشتر نتونستم بخورم..همون هم تو گلوم گیر کرد و به زور دادمش پایین..

توی این موقعیت چی از گلوم پایین می رفت؟..همه ش کابوس هایی که دیشب دیده بودم می
اومد جلوی چشمم و اذیتم می کرد..

احساس پوچی می کردم..از همه چیز تهی شده بودم..مثل یه مرده ی متحرک..
 ساعت گذشته بود که در سلول باز شد..1فکر می کنم تقریبا 

نگهبان :بهار سالری..
سریع از جام بلند شدم و رفتم جلو..

-بله..
--بیا بیرون..

رفتم بیرون..یه زن دستبند به دست جلوم وایساده بود..دستمو کشید جلو و دستبند اهنی رو زد
به دستم..همراهش رفتم..نا نداشتم راه برم..همه ش احساس می کردم النه که بیافتم و نقش

زمین بشم..ولی باید طاقت می اوردم..
منو برد تو یه اتاق که فقط یه میز توش بود و دوتا صندلی..

نشوندم رو صندلی و خودش کنار ایستاد..
فکر می کردم همون سرگرد اخمو..یا بهتر بگم جناب سرگرد رادمنش میاد تا ازم بازجویی
کنه..تصمیم گرفته بودم همه چیزو بگم..تا کی سکوت کنم و اینا بهم تهمت بزنن؟..بالخره

همه چیزو میگم.. لاقل خیالم راحته سکوت نکردم..
در اتاق باز شد..برگشتم و نگاهش کردم..ولی..ولی اینکه سرگرد رادمنش نیست..

 ساله..با نگاهی سرد وخشن ..همچین نگام کرد انگار قاتلم..خدایا رحم کن..40یه مرد تقریبا 
با قدم های محکمی اومد جلو..چهارستون بدنم شروع به لرزیدن کرد..نمی دونم چرا ولی

توی دلم ارزو می کردم که ای کاش همون سرگرد اخمو جای این می اومد..انگار اون قابل
تحمل تر بود..

از سرگرد حساب می بردم ولی با دیدن این رسما داشتم سنکوپ می کردم..
یه پرونده تو دستاش بود..گذاشت رو میز وبازش کرد.. بی معطلی شروع کرد..
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همون سوال..همون جوابا..همون تهمت ها..همون التماس ها..از اون اصرار از من

انکار..از اون تهدید از من ترس و وحشت...سکوت..سکوت..
حتی اجازه نمی داد توضیح بدم..هر وقت لب باز می کردم تا حرفمو بزنم می گفت: ساکت

شو..فقط جواب سوال منو بده..حرف زیادی نزن..
من هم مجبور به سکوت می شدم..نه ..نمی تونستم ساکت باشم..باید با یکی حرف بزنم..باید

به یکی توضیح بدم..
به این که نمی شد..اصل گوش نمی کرد..اخرش هم باورش نمی شد و این وسط من بودم که

بی گناه محکوم می شدم..نباید سکوت کنم..
ساکت بود و داشت توی اون پرونده یه چیزایی می نوشت..

-میخوام سرگرد رادمنش رو ببینم..
با تعجب سرشو بلند کرد و نگام کرد..

--چطور؟!..
-من هیچی نمیگم مگر اینکه ایشون اینجا باشن..میخوام باهاشون حرف بزنم..فقط به اون

توضیح میدم..
با عصبانیت از جاش بلند شد و محکم کوبید رو میز .. داد زد :حرف نزن..به من دستور

میدی که چکار کنم چکار نکنم؟..یا همین الن میگی اون مواد رو از کی گرفتی ومی
خواستی به چه کسی تحویل بدی یا یه جور دیگه باهات برخورد می کنم؟..
این بار نترسیدم..یعنی ازتو مثل بید می لرزیدم ولی ظاهرمو حفظ کردم ..

منم جدی نگاهش کردم و گفتم :فقط سرگرد رادمنش..من همه چیزو به اون میگم..مگه نمی
خواین ازم اعتراف بگیرین؟..خیلی خب ..من اعتراف می کنم ولی فقط به اون..

چند لحظه با خشم توی چشمام زل زد..انتظار چنین جوابی رو نداشت..فکر می کرد الن از
زور ترس دهان باز می کنم و همه چیزو میگم..

ولی من همه ی حرفامو فقط به سرگرد میگم..اگر می خواستم واسه ی اینا حرف بزنم انگار
دارم اب تو هاونگ می کوبم..هیچ فایده ای نداشت..

نمی دونم چرا اینجوری فکر می کردم..درصورتی که سرگرد رادمنش هم درست مثل همینا
باهام برخورد کرده بود و حرفامو باور نداشت..

ولی یه حسی بهم می گفت اون به حرفام گوش میده..مثل اینا دنبال اعتراف دروغ نیست..شاید
هم من اشتباه فکر می کردم..ولی تنها راهی بود که به ذهنم رسید تا از دستشون خلص بشم..

پرونده رو بست..با لحن خشکی رو به اون مامور زن گفت :ببرش..
--اطاعت قربان..

از اتاق بیرون رفت..اون مامور هم منو بلند کرد و همراه خودش برد..
دوباره اون زندان لعنتی..

 نفر..3دوباره اون 
خدایا پس کی خلص میشم؟..

-به اقابزرگ زنگ زدی؟..
نوید از گوشه ی چشم نگاهش کرد و گفت :نه..

اریا نگاه تندی به او انداخت :مگه بهت نگفتم زنگ بزن بگو اریا تا پایان ماموریتش پاشو هم
شمال نمیذاره؟..

--ای بابا..اریا مگه از جونم سیر شدم؟..چرا خودت زنگ نمی زنی؟..
-چون دوست ندارم باهاش حرف بزنم..همین که صدامو بشنوه شروع می کنه و تا کلفه م

نکنه دست بر نمی داره..
--پس من چی بگم؟..منو که از همون پشت تلفن تیکه تیکه می کنه..البته اگر دستش بهم برسه

که خداروشکر نمی رسه..
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-من این چیزا حالیم نیست..خودت درستش کن..

نوید دهان باز کرد تا جوابش را بدهد که تقه ای به در خورد..
اریا تک سرفه ای کرد وگفت :بفرمایید..

در اتاق باز شد..شکوری وارد اتاق شد و سلم نظامی داد..
--جناب سرگرد مادر بهار سالری اومدن اینجا می خوان شما رو ببینن..

اریا با تعجب نگاهش کرد وگفت :الن اینجاست؟..
--بله قربان..

نفس عمیقی کشید و گفت :خیلی خب..بگو بیاد تو..
--اطاعت قربان..

شکوری از اتاق بیرون رفت..هنوز چند ثانیه نگذشته بود که در اتاق توسط مادر بهار باز شد
و سراسیمه وارد اتاق شد..

با بی قراری سلم کرد وگفت :جناب سرگرد تورو خدا کمکمون کن..بچه مو نجات بده..بهار
من بی گناهه..دیشب خوابشو دیدم..بچه م داره نابود میشه..تورو به ابروی فاطمه زهرا

کمکمون کن..
گوشه ی چادرش را به چشمانش کشید و اشک هایش را پاک کرد..

نوید با تعجب نگاهش می کرد..
اریا که از دیدن ان زن زنج کشیده در ان وضعیت ناراحت شده بود با صدای گرفته ای

گفت :بنشین مادر جان..
مادر بهار اشک هایش را پاک کرد و روی صندلی نشست..

-چی شده؟..چرا اومدید اینجا؟..گفتم که دخترتونو بردن ستاد مبارزه با مواد مخدر..دارن ازش
بازجویی می کنن..شما هم نمی تونید ببینیدش..

با التماش گفت :پسرم یه کاری کن بهارمو ببینم..نگرانشم..دیشب تا صبح چشم رو هم
 ساعت خوابم برد که تو خواب دیدم بهارم تو یه بیابون بی اب و علف گیر افتاده و2نذاشتم..

کمک می خواد..همه ش خدا رو صدا می زد و طلب کمک می کرد..پسرم کمکمون کن..یه
کاری کن بتونم ببینمش..نگرانشم..

رنگش پریده بود..دستانش می لرزید..اریا به خوبی می دانست او بیمار است و این نگرانی
برایش خوب نیست..

نیم نگاهی به نوید انداخت..نوید ارام سرش را تکان داد..او هم ناراحت شده بود..
اریا دستانش را روی میز گذاشت..چند لحظه به انها خیره شد..

با یک حرکت از جایش بلند شد و کلهش را برداشت..
نوید و مادر بهار هم از جایشان بلند شدند و به او نگاه کردند..

اریا :میریم ستاد..
رو به نوید گفت :تو هم با ما میای؟..
نوید سرش را تکان داد وگفت :اره..

-بسیار خب..بریم..
مادر بهار با خوشحالی نگاهش کرد وگفت :الهی خیر از جوونیت ببینی پسرم..

اریا لبخند کمرنگی زد وبه طرف در حرکت کرد..
-احمدوند..

احمدوند جلو امد و سلم نظامی داد..
-بله قربان..

--سریعا ماشین رو حاضر کن..میریم ستاد مبارزه با مواد مخدر..
-اطاعت قربان..

سرهنگ کمالی با دیدن اریا از جایش بلند شد..اریا و نوید سلم نظامی دادند..
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-سلم جناب سرهنگ..سرگرد رادمنش هستم..ایشون هم سروان محبی ..

با هم دست دادند..
سرهنگ لبخند زد وگفت :از اشنایی باهاتون خوشبختم..بنشینین..

هر دو تشکرکردند و نشستند..
اریا با لحن جدی که همیشه در محیط کارش انرا به کار می برد گفت:من مسئول پرونده ی

بهار سالری هستم..طبق حکمی که دادگاه صادر کرده ایشون برای بازجویی و تحقیق بیشتر
در این زمینه به اینجا منتقل شدند..

سرهنگ سرش را تکان داد وگفت :بله درسته..در جریان هستم..بهار سالری هم در مورد
شما به ما گفته..

اریا و نوید با تعجب نگاهش کردند..
سرهنگ که نگاه ان دو را دید لبخند کمرنگی زد و گفت :ما ازش بازجویی کردیم..ولی اون

به هیچ یک از سوالت ما جواب نداد و حاضر به اعتراف نشد..فقط ازمون یه درخواست
کرد..

-چه درخواستی؟..
--اون میخواد با شما حرف بزنه..ما هر کاری کردیم که حرفی بزنه..اون روی این خواسته

ش پافشاری کرد..گفت به هیچ کس اعتراف نمی کنه جز سرگرد رادمنش..اتفاقا امروز قصدم
این بود با شما تماس بگیرم تا بیاین اینجا و ازش بازجویی کنید..به هر حال خود شما
دستگیرش کردید و تحت نظارت شما بازداشت بوده..و من بهتون این حق رو میدم..

اریا چند لحظه سکوت کرد..
-مادرش بیرون منتظره..می خواستم ازتون درخواست کنم..تحت نظارت من اونها همدیگرو

ملقات کنند..
سرهنگ سکوت کرد..بعد از چند لحظه گفت :جناب سرگرد این خلف قوانینه..شما که

خودتون باید اینو بهتر بدونید..
-درسته..ولی مادرش بیماره..خیلی بی تابی می کنه و من نمی خوام اتفاقی براشون بیافته..

سرهنگ با شک نگاهش کرد وگفت :ایشون از اقوامتون هستن؟..
اریا سکوت کوتاهی کرد و گفت :خیر..

سرهنگ نگاهش را به پرونده ی روی میز دوخت..
 دقیقه اون هم تحت نظارت و با مسئولت خود شما..5--بسیار خب..فقط 

اریا لبخند زد :حتما..ازتون ممنونم..
سرهنگ از جایش بلند شد و گفت :همراه من بیاید..

هردو همراه سرهنگ از اتاق خارج شدند..مادر بهار هم همراهشان بود..
سرهنگ جلوی در سلولی که بهار در ان بود ایستاد و رو به نگهبان گفت :بهار سالری رو

صدا بزن..
--اطاعت قربان..

نگهبان در زندان را باز کرد..
--بهار سالری..

به در سلول نگاه کردم..نگهبان داشت صدام می کرد..
اشی :پاشو برو باز اومدن دنبالت..چه مهم بودی و ما نمی دونستیم..از وقتی اومدی یه ریز

می برنت بیرون..
 تاییشون زدن زیر خنده..یکی نبود بهشون بگه اخه کجاش خنده داشت؟..3سه

با بی حالی از جام بلند شدم و رفتم بیرون..نور چشممو زد..دستمو گرفتم جلوی چشمام..کمی
مالیدمشون ..چشمامو باز کردم..مات سرجام مونده بودم..

زیر لب زمزمه کردم :م..مامان..
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مامان که چشماش غرق اشک بود اومد جلو و بغلم کرد..

بغضی که تو گلوم بود شکست..سرمو رو شونه ش گذاشتم و زدم زیر گریه..هر دو توی بغل
هم زار می زدیم..

--دخترم..الهی مادر به قربونت بره..چرا انقدر لغر و ضعیف شدی؟..
منو از خودش جدا کرد..با دستای مهربونش اشکامو پاک کرد و نگام کرد..پیشونیمو

بوسید..هیچی نمی گفتم..فقط نگاهش می کردم..احساس می کردم سالها ازش دوربودم..
لب باز کردم و در حالی که چونه م بر اثر بغض می لرزید گفتم :مامان..دلم خیلی برات تنگ

شده بود..خوبی؟..
رنگش پریده بود..معلوم بود حال خوشی نداره..زیر چشماش گود افتاده بود..دستاش سرد

بود..
دستاشو گذاشت دو طرف صورتمو گفت :خوبم مادر..تو خوب باشی منم خوبم..ولی از اینکه

ایجا گیر افتادی و داری عذاب می کشی ناراحتم دخترم..تموم فکرم پیش توست..دخترم به
خدا توکل کن..خدا خیلی بزرگه..مطمئنم کمکت می کنه..من و تو که کسی رو جز اون

نداریم..پس همه چیزو بسپر بهش..خودش پشت و پناهته..
اروم سرمو خم کرد و پیشونیمو بوسید..

با غم نگاهش کردم..نگاهمو به پشت سرش دوختم..سرگرد و یه مرد جوونه دیگه همراه
جناب سرهنگ اونجا ایستاده بودن..

سرگرد رو به مامان گفت :خانم سالری..دیگه باید برین..
مامان تو سکوت سرشو تکون داد و نگاهم کرد..نگاهش پر از درد و غم بود..انقدر زیاد که

از بیانش عاجزم..
صورتمو غرق بوسه کرد..خواست منو از خودش جدا کنه که ولش نکردم و رفتم تو بغلش..

با این کارم بغضش ترکید و سرشو به سرم چسبوند و گریه کرد..
--عزیزدل مادر..مواظب خودت باش..بی قراری نکن..قوی باش دخترم..قوی باش..

به چادرش چنگ زدم و با هق هق گفتم :می ترسم مامان..خیلی می ترسم..
سرمو نوازش کرد و با صدای گرفته ای گفت :نترس دخترم..از خدا می خوام همیشه و همه

جا نگهدارت باشه..حتی اگر زنده نموندم ..
نذاشتم ادامه بده..نگاهش کردم وگفتم :مامان مواظب خودت باش..به خاطر من..باشه؟..

چند لحظه نگام کرد..لبخند ارامش بخشی زد وگفت :باشه دخترم..
سرگرد :خانم سالری..من باید با دخترتون حرف بزنم..وقت ملقات تموم شده..

مامان نگام کرد وگفت :خداحافظ دخترم..یادت نره چی بهت گفتم..شجاع باش و به خدا توکل
کن..

در حالی که اشک می ریختم سرمو تکون دادم وگفتم :باشه مامان..مراقب خودتون
باشید..خداحافظ..

دستمو ول کرد و روشو برگردوند و با قدم های ارومی ازم دور شد..نگاه خیس از اشکم به
مامان بود..با بی حالی قدم بر می داشت..

سرگرد تو گوش اون مرد جوون یه چیزی گفت که اونم سرشو تکون داد و پشت سر مامان
رفت..

سرهنگ رو به سرگرد گفت :همراه من بیاید..باید برین اتاق بازجویی..
مامور زن جلو اومد و به دستم دستبند زد..سرگرد جلو رفت من و اون مامور هم پشت سرش

حرکت کردیم..
پس بالخره قرار شد باهاش حرف بزنم؟..از این بابت خوشحال بودم..که یکی هست حرفامو

بشنوه..
شاید فایده ای داشت شاید هم نه..
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ولی باید شانسمو امتحان کنم..

همین یه راهو داشتم..
رو به روی من نشسته بود..یه ضبط صوت گذاشته بود رو میز..فقط من و اون تو اتاق

بودیم..
نگاه جدی بهم انداخت وگفت :ظاهرا می خواستی منو ببینی ..مثل اینکه یه حرفایی برای گفتن

داری..بسیار خب..من اینجام تا حرفاتو بشنوم..این ضبط صوت هم تمومه حرفاتو ضبط می
کنه..اماده ای؟..

-بله..
--شروع کن..

دکمه ی ضبط رو فشار داد..دستاشو گذاشت روی میز و زل زد تو صورتم..نگاهش خیلی
جدی بود..اینجوری که نمی تونستم حرف بزنم..

--پس چرا چیزی نمیگی؟..
-میشه اینجوری نگام نکنید؟..

با تعجب گفت :چجوری؟..
به صورتش اشاره کردم و گفتم :انقدر جدی ..

--تو به نگاه من چکار داری؟..حرفتو بزن..
-اخه..اخه..

نفسشو داد بیرون و گفت :خیلی خب..
به دستاش خیره شد :حال می تونی حرف بزنی؟..

-بله..
--خب بگو دیگه..

نفس عمیق کشیدم و گفتم :من و مادرم همیشه تنها بودیم..وقتی خیلی بچه بودم پدرم فوت
کرد..من هیچ وقت پدرمو ندیدم..مادرم هم هیچی در موردش بهم نمی گفت..هر وقت هم ازش

سوال می کردم می گفت به موقعش می فهمی..حال موقعش کی بود..خودم هم نمی دونم..
مادرم منو به سختی بزرگ کرد..اون اوایل خونه ی این و اون کار می کرد..وقتی بزرگتر

شدم ازش خواستم دیگه این کارو نکنه..اونم قبول کرد .. شروع کرد به خیاطی کردن و
بافتنی بافتن..من هم تابستونا کمکش می کردم..وقتی می دیدم برای اسایش من این همه سختی
می کشه ناراحت می شدم..دوست داشتم یه جوری جبران کنم..کاری که از دستم بر نمی اومد
برای همین فقط تابستونا می تونستم یه کم کمکش کنم..وقتی درسم تموم شد و دیپلمم رو گرفتم
رفتم دنبال کار..حال نوبت من بود که به مامانم کمک کنم و نذارم اینقدر سختی بکشه..تو یه

شرکت به عنوان منشی مشغول به کار شدم..تا اینکه..
زیر چشمی نگاهش کردم..داشت نگام می کرد..همین که نگاه منو روی خودش دید به دستاش

خیره شد و سرشو تکون داد..
از کارش خنده م گرفت ولی به روی خودم نیاوردم..واسه ی اینکه من حرف بزنم نگام نمی

کرد..
-پسر رییس شرکت کیارش صداقت برام مزاحمت ایجاد می کرد..مرتب می خواست یه

جوری بهم نزدیک بشه..فکر می کرد منم از اون دخترایی هستم که باهاشون دوسته..تا اینکه
متوجه شدم مادرم بیماره..خودش نمی دونست..منم چیزی بهش نگفتم..هر چی پس انداز

داشتم برای داروهاش می دادم..دیگه پولم داشت تموم می شد..
کیارش اومد خواستگاریم..قبول نکردم..پدرش و خواهرش بهمون توهین کردن و مال و

ثروتشونو به رخمون کشیدن ..ولی بازم دست بر نداشتن و اومدن..ولی اینبار فرق می کرد..
یه شب حال مادرم بد شد..مقدار کمی از داروهاش مونده بود..داشت درد می کشید قرصشو

بهش دادم کمی بهتر شد..همون شب با دیدن وضعیت مامانم یه تصمیم اشتباه گرفتم..اینکه به
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درخواست ازدواج کیارش جواب مثبت بدم..به خدا قسم برای ثروتش دندون تیز نکرده

بودم..فقط به خاطر مادرم..به خاطر اینکه بتونم از پس مخارج داروهاش بر بیام..من دختری
نبودم که خودفروشی کنم..دزدی کنم یا مواد بفروشم..نمی خواستم از این راه داروهای

مادرمو تهیه کنم..ولی از طرفی هم از کیارش متنفر بودم..ازش خوشم نمی اومد..حس خوبی
نسبت بهش نداشتم..ولی مجبور شدم درخواست ازدواجشو قبول کنم..نامزد کردیم..مادرم

برامون صیغه ی محرمیت خوند..کیارش انگشتر دستم کرد..
گفت باید همگی با هم بریم مسافرت شمال..گفتم مادرم هم باید باهامون بیاد اونم مجبور شد

قبول کنه..نمی خواستم باهاش برم ولی اون مادرمو راضی کرد..
رفتیم شمال مسافرتی که از روز اول تا روز اخرش برام عذاب اور بود..روز اول که

نزدیک بود تو دریا غرق بشم..که هنوزم نمی دونم چطور نجات پیدا کردم..بعدش هم تب
شدیدی کردم..بعد ازاون هم یه شب..

سرمو بلند کردمو نگاهش کردم..سریع نگاهشو دزدید..اخم کرده بود..ناخواسته لبخند زدم..
-یه شب کیارش مست اومد خونه..می خواستم برم تو باغ که تو حالت مستی منو گرفت و

خواست..خواست..
سکوت کوتاهی کردم و ادامه دادم :منو برد ته باغ تو یه اتاقک..وقتی به هدف شومش

نرسید..از بس مست کرده بود بیهوش روی تخت افتاد..خواستم از اتاق بیام بیرون که توجهم
به پرده ی وسط اتاق جلب شد..

--پرده ؟..
-بله..پرده رو که زدم کنار چندتا کارتون و جعبه رو دیدم که تا طاق روی هم چیده شده
بودن..ترسیدم کیارش بیدار بشه برای همین بی خیالش شدم و اومدم بیرون..خیلی پررو

بود..فرداش به روی خودش هم نیاورد..
 ماه گذشت و توی این مدت خیلی کم می دیدمش..اصل نمیذاشتم حتی3برگشتیم تهران..

دستمو بگیره می فهمیدم که اینجوری عصبانیش می کنم ولی خب ازش بدم می اومد و این
نفرت روز به روز بیشتر می شد..

 تا خواسته ازت دارم یکی اینکه تا هفته ی دیگه ازدواج کنیم..یکی هم2یه روز اومد گفت 
اینکه با من به مهمونی دوستم بیای..از مادرم خواست صیغه رو باطل کنه..من خودم هم

نفهمیدم چرا؟..دلیل اورد که پدرش اینطور خواسته ولی قانع کننده نبود..مادرم تو
رودروایستی قبول کرد..مادرم زن ارومی بود..هیچ وقت اهل سوال پیچ کردن کسی

نبود..برای همین چیزی از کیارش نپرسید ولی از حالت صورتش به خوبی می فهمیدم که از
این موضوع ناراحته..

نه دوست داشتم باهاش ازدواج کنم..نه اینکه همراهش به اون مهمونی برم ..گفتم نمیام..اونم
تهدیدم کرد که اگر نرم به مادرم درمورد بیماریش میگه..می ترسیدم مادرم بفهمه ..نگرانی

براش سم بود..اینکه ندونه خیلی بهتر بود..مجبور شدم قبول کنم ..
با یاداوری اون شب بغضم گرفت..قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید روی صورتم..

-اسمش مهمونی بود وگرنه به معنای واقعی کلمه..یه جنگل پر از حیوانات وحشی..یه مشت
حیوون ادم نما ریخته بودن اونجا و همدیگرو می دریدن..اولش به نظرم بامزه

اومد..کاراشون خنده دار بود..
ولی به حال اون ادما باید گریه می کردم نه خنده..

دوست نداشتم بهش بگم اون شب بهم تجاوز شد..هم جراتشو نداشتم..هم خجالت می
کشیدم..می ترسیدم حرفمو باور نکنه و فکر بدی درموردم بکنه اون وقت این هم به جرمم
اضافه بشه..بی گناه که بودم..مهر بدکاره بودن هم بخوره رو پیشونیم دیگه هیچی..بنابراین

این یه قلم رو فاکتور گرفتم و چیزی نگفتم..
منتظر چشم به من دوخته بود..دیگه نگاهشو نمی دزدید..منم چیزی نگفتم..اروم شده بودم..
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-به خاطر اینکه منو به اونجا برده بود و با اون ادما رابطه داشت..و کارهایی که اون شب
ازش دیدم..تصمیم گرفتم قبل از اینکه این ازدواج سر بگیره نامزدیمونو به هم بزنم..ما هر
کدوم به دو دنیای متفاوت تعلق داشتیم..به هیچ وجه با هم تفاهم نداشتیم..الن که اینجور بود

وای به حال اینکه باهاش ازدواج می کردم و زندگی مشترکمو باهاش شروع می کردم..بدون
شک اون موقع وضع بدتر بود..

تا یه مدت بعد از اون مهمونی ندیدمش..یه روز تو خیابون با ماشین جلومو گرفت..انگار نه
انگار..ازم خواست سواربشم..قبول نکردم..به زور منو نشوند..بهم توهین کرد..به بدبختیام

خندید..مسخره م کرد..منم گریه می کردم..دیگه طاقتم تموم شد و با کیفم زدم تو
صورتش..بعدش هم از ماشینش پیاده شدم و سوار تاکسی شدم و رفتم..

نگاهش کردم و گفتم :تو خیابون بودم که شما منو دستگیر کردید و از تو کیفم مواد پیدا
کردید..ولی من از وجود اون مواد توی کیفم بی اطلع بودم..

اروم سرشو تکون داد و زل زد تو صورتم :می دونم..
چشمام از زور تعجب گرد شد :چی؟..

--می دونم بی گناهی..می دونم اون مواد برای تو نبوده..چون تمام مدت مامورای ما تعقیبت
می کردن..دیدیم که سوار ماشین کیارش شدی و بعد هم با عصبانیت پیاده شدی و سوار

تاکسی شدی..مطمئنم اون موادا رو کیارش تو کیفت گذاشته..
-اما چجوری؟..اصل شما که می دونی من بی گناهم چرا ازادم نمی کنید؟..

--چون من از بی گناهیت مطمئنم ولی قانون اینو نمیگه..قانون زمانی حرفت رو باور می کنه
 راه بیشتر برامون نمی مونه..2که مدرک نشونش بدی..

-چه راهی؟..
کمی به جلو خم شد و گفت :تو گفتی که توی شمال .. اون شب.. دیده بودی توی اون اتاق یه

سری کارتون و جعبه روی هم چیده شده درسته؟..
-بله..درسته..

--بدون شک اونا مواد بودن..باید اونا رو پیدا کنیم..این می تونه مدرک خوبی برای ما
باشه..هم معلوم میشه تو راست گفتی..هم اینکه ما می تونیم کیارش رو متهم کنیم و دستگیرش

کنیم..و راه دوم..که برای ازدی توست..
منتظر نگاهش کردم..

- اگر تونستیم اون موادا رو از توی ویل پیدا کنیم چون تو کمکمون کردی ..جرمت سبک تر
میشه..اون موقع من می تونم یه کاری بکنم که..تو اون کارو انجام بدی..

--کدوم کار؟..
بی مقدمه گفت :قبول می کنی بری تو گروه کیارش؟..

چشمام گشاد شد..بهت زده گفتم :چی دارین میگین؟..منظورتون چیه که برم تو گروه
کیارش؟..

-ببین کیارش تو کار قاچاق انسان و مواد مخدره..دخترای ایرانی رو می فرسته دبی برای
شیخ های پولدار و پول کلنی هم دریافت می کنه..تو کار قاچاق مواد مخدر هم هست..ما می

خوایم که تو به هر نحوی که شده وارد اون گروه بشی و ازشون اطلعات دریافت کنی
..باندشون خیلی گسترده ست و ما میخوایم این موقعیت جوری برامون فراهم بشه که بتونیم

تموم اعضای اون گروه رو دستگیر کنیم..کیارش یه طرف قضیه ست..پدرش و چندتا ادم دم
کلفت دیگه هم پشتشن..حال چی میگی؟..قبول می کنی؟..

هنگ کرده بودم..گیج و منگ بودم و به کل قاطی کرده بودم..
با لحن ارومی پرسیدم :ی..یعنی من..تموم این مدت نامزد یه قاچاقچی بودم؟..

سرشو تکون داد وگفت :قاچاقچی که یکیشه..اون خیلی راحت می تونه ادم بکشه..جونه ادما
براش پشیزی ارزش نداره..
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هنوز تو شوک بودم..مات و مبهوت نگاهش می کردم :پس..پس چرا اومد سراغ من؟..من که

چیزی نداشتم..یه دختر ساده بودم ..چرا من؟..
 دلیل..یکی اینکه تا به حال نشده چیزی رو بخواد و بهش نرسه..حال به هر2-شاید به 

طریقی..و دلیل دومش هم می تونه این باشه که تو هم طعمه بودی..
-طعمه ؟!..

-درسته..تو می تونستی طعمه ی خوبی براش باشی..هم ظاهرت عالی بوده و هم اینکه بهش
محتاج بودی..اگر اتفاقی هم برات می افتاد هیچ کس جز مادرت نبوده که بخواد کاری

بکنه..مادرت هم توانایی مقابله با اونو نداشته..این وسط می تونسته از زیباییه تو به سود
خودش استفاده کنه..از تو جلوی شیخ های عرب استفاده می کنه..تو رو میاره توی گروهش

و وادارت می کنه خیلی کارها براش انجام بدی..با اینکه کیارش سن کمی داره ولی از همون
نوجوونی وارد اینکار شد..زیر دست پدرش تعلیم دید..به ظاهر جذاب و ارومش نگاه

نکن..پشت این نقاب اروم یه افعی مخفی شده حتی از اونم بدتر..
با ترس اب دهانمو قورت دادم..خدایا چی می شنوم؟..یعنی..این کیارشی که یه مدت نامزدم
بود..می خواستم باهاش ازدواج بکنم..یه ادم خلفکار بوده..یه ادمی که فقط اسمش ادم بود

ولی از یه حیوون وحشی هم پست تر و رذل تره..
نگاهش کردم..اخماش تو هم بود و به دستاش نگاه می کرد..

-شما این همه اطلعات رو در مورد کیارش از کجا به دست اوردید؟..منظورم اینه می دونم
پلیس هستید و به راحتی می تونید همه چیزو در موردش بفهمید ولی شما یه جوری از گذشته

ی کیارش حرف می زنید انگار تماما شاهد کارهاش بودید..
نفسشو داد بیرون و نگام کرد..نگاهش کلفه بود..

--به خاطر اینکه واقعا شاهد کارهاش بودم..
-واقعا؟..اخه چطوری؟..

--الن نمی تونم چیزی بهت بگم..هر وقت تصمیمت رو گرفتی اون موقع همه چیزو میگم..
-ولی من..

تردید داشتم..ترس بدی نشسته بود تو دلم..
--ولی چی؟..

-ولی من نمی تونم این پیشنهادتون رو قبول کنم..یه جور ریسکه..با زندگیم..
--درسته..ریسکش هم خیلی بالست..چون باید پیه خیلی چیزا رو به تنت بمالی..البته نه هر

چیز..اینو هم فراموش نکن که اگر قبول کردی باید اموزش ببینی..باید بتونی جلوشون
بایستی..نه اینکه بری باهاشون درگیر بشی..اموزش هایی که باید ببینی رزمی نیست..این

اموزش با دیگر اموزش های ما فرق می کنه..که اگر قبول کنی متوجه میشی..
-اگر الن قبول کنم..چی میشه؟..

--هیچی..ما فعل وارد عمل میشیم..باید بتونیم اون موادا رو پیدا کنیم..البته زمان زیادی
گذشته..شک دارم که هنوز اونجا باشن..ولی خب نمیشه امیدمون رو از دست بدیم..اگر

تونستیم اون موادا رو پیدا کنیم..این برای تو هم خوب میشه..اگر یکی از دارودسته ی کیارش
که با گذاشتن مواد توی کیفت در ارتباط باشه رو دستگیر کنیم و بتونیم ازش اعتراف

بگیریم..ازاد میشی..اون موقع ست که کار ما با تو تازه شروع میشه..اون هم همکاری با
ماست..اون موقع حاضری بیای تو گروه ما؟..

با تردید نگاهش کردم.. گفتم :خب...من باید فکر کنم..شاید نتونستید کاری بکنید..ولی بازم
امیدوارم بتونید..

از جاش بلند شد و ضبط رو خاموش کرد..دستاشو گذاشت رو میز وبه جلو خم شد..
--مطمئن باش که ما از پسش بر میایم..پس خوب فکراتو بکن..

چیزی نگفتم و سرمو انداختم پایین..
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به طرف در رفت..ایستاد..

--خانم سالری..
سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..

-بله..
زل زد به من و گفت :اگر سختی هایی که به خاطر کیارش تحمل کردید .. همین طور توهین
هایی که ازش شنیدید ومشکلتی که براتون به وجود اورده که یکیش همین بی گناهیتونه رو

در نظر بگیرید و بهشون فکر کنید..به نظرم تصمیم گیری براتون اسون تر میشه..
درو باز کرد و رفت بیرون..داشتم به حرفاش فکر می کردم..

تو دلم گفتم :هه ..تو به اینایی که من برات تعریف کردم میگی مشکل و دردسر؟..پس اگر
بدونی اون پست فطرت باعث شد پاکیمو..دختریمو از دست بدم چی میگی؟..انگیزه از اینم

بالتر؟..
سرمو به دیوار سلول تکیه داده بودم و به حرف های سرگرد فکر می کردم..

از اینکه به حرفام گوش کرده بود و باور کرده بود که من واقعا بی گناه هستم یه جورایی
خوشحال بودم..حداقل یکی اینجا می دونست و باور داشت که من بی گناهم و این جای

امیدواری داشت..
تو دلم براش دعا کردم تا موفق بشه ..اینده و سرنوشت من به اون کارتن های مواد بستگی

داشت..
 نفر انداختم..هر کدوم کنار دیوار کز کرده بودن و خوابیده بودن..دلم3نیم نگاهی به اون 

برای اینا هم می سوخت..حتما از زور بدبختی به این روز افتادن..
تو دلم خندیدم و گفتم :هه..خب ادم خوشبخت که سمت مواد نمیره که تهش به این روز بیافته..

اه کشیدم و همونجا دراز کشیدم..به مادرم فکر کردم که در نبود من چه بلیی به سرش
میاد؟..اینکه الن داره چکار می کنه؟..

اونم تنهاست..مثل من..هیچ کس رو نداریم..ولی چرا..خدا رو داریم..اون برای ما همه چیز و
همه کسه..

ما خدا رو داشتیم..پس هنوزم امیدی هست..
خدایا امیدمو نا امید نکن..

کمکم کن..
نوید :پس که اینطور..می خوای بفرستیش پیش کیارش؟..ولی کار سختیه..

-می دونم سخته ولی نگران این موضوع نباش..یه چیزایی تو سرمه که اگر عملیش کنیم نقشه
ی بی نقصی میشه..

-- پس یه باره بگو خدا اخرو عاقبتمونو بخیر کنه دیگه..ازاون نقشه خفناست؟..
اریا با لبخند نگاهش کرد وگفت:از اونم خفن تر..

--بسم ا..خدایا خودمو به تو سپردم..منو از شر هر چی ادم پست و رذل و عوضیه در امان
بدار..الهی امین..

-برای من هم دعا نمی کنی؟..
--نه..

-چرا؟!..
-- انقدر هستن که برات دعا کنن..از مامانت گرفته تا در و همسایه..من بدبخت فقط مامانم

برام دعا می کنه..
-بستت نیست؟..

--الهی قربونش برم..نوکرش هم هستم..
اریا خندید و گوشی موبایلش را به طرف نوید گرفت..

-بگیر..
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نوید با تعجب نگاهش کرد وگفت :چکارش کنم؟..

-بگیر تا بهت بگم..
گوشی را گرفت و منتظر چشم به اریا دوخت..

-دفترچه تلفنش رو بیار..
نوید همان کار را کرد..

--خب..
-تو جستجوش الف رو بزن و سرچ کن..

--خب..زدم..
-برو رو ششمین اسم..

-رفتم..
نگاهی به اسم انداخت ..با چشم های گشاد شده گفت : چی؟..اقابزرگ؟..

-دکمه ی سبز رو بزن تماس برقرار بشه..
--عمرا..بیا بگیر گوشیتو..دستت درد نکنه..این همه وقت منو مچل کردی؟..

-زنگ بزن..
-نمی زنم..گفتم که خودت باهاش حرف بزن دور منم یه خط پررنگ قرمز بکش..

همان موقع که نوید خواست گوشی را روی میز بگذارد زنگ خورد..به صفحه ش نگاه
کرد..

--ای جان..
اریا چشمانش را ریز کرد وگفت :کیه؟..

--صبر کن..
جواب داد :الو..سلااااااام خوبین؟..الهی قربونتون بشم..منم خوبم ..اریا هم خوبه سلم می

رسونه..فدای شما..ای جانم..
اریا متعجب نگاهش کرد..فکر کرد مادرش است که نوید اینطور قربان صدقه ش می رود..

با لبخند دستش را دراز کرد وگفت :نوید گوشی رو بده من..
--چکار داری؟..

-یعنی چی؟..خب می خوام سلم علیک کنم..دلم براش تنگ شده..بده گوشی رو..
نوید با شیطنت ابرو بال انداخت و گفت :واقعا؟..

توی گوشی گفت :اریا میگه دلش براتون حسابی تنگ شده..باشه چشم..
گوشی را به طرف اریا گرفت و گفت :بیا بگیر..می خواد از دل تنگی درت بیاره..

اریا با لبخند گوشی را گرفت و کنار گوشش نگه داشت..
-الو..سلم مامان جان..الهی قربونتون بشم..

--مامان جان و زهر مار پسره ی گستاخ..حال دیگه رو حرف من حرف می زنی اره؟..
اریا به سرعت از روی صندلیش بلند شد ..چشمانش گرد شده بود .. با خشم به نوید نگاه

کرد..اما نوید نیشش باز بود..
نوید :گفتم که می خواد از دلتنگی درت بیاره..این شما و اینم اقابزرگ جونت که دنبال اسمش

می گشتی..با اجازه..
سریع از اتاق بیرون رفت..

اریا جلوی گوشی را گرفت و صدایش زد :نوید..نوید..مگه اینکه دستم بهت نرسه..
چاره ای نداشت..باید با او حرف می زد..

تک سرفه ای کرد و گوشی را کنار گوشش گرفت..
با لحن جدی گفت :سلم اقابزرگ..خ..
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--اقا بزرگ و زهر مار..جواب منو بده..چرا به تلفن های من جواب نمیدی؟..چرا نمیای

شمال؟..
-چون من الن تو ماموریت هستم و نمی تونم برگردم..به مامان هم گفتم تا پایان ماموریتم

شمال بیا نیستم..
--تو خیلی بیخود می کنی..رو حرف من حرف می زنی؟..فرداشب بهنوش و خانواده ش رو

دعوت کردم شام اینجان..قراره صحبتامونو بکنیم و همون فرداشب نامزد کنید..شنیدی چی
گفتم؟..

از زور خشم می لرزید..هیچ وقت حاضر به شنیدن حرف زور نبود..
-اقابزرگ احترامتون واجبه و من هم هیچ وقت رو حرفتون حرف نزدم..ولی همینجا میگم که

من از بهنوش خوشم نمیاد و باهاش هم ازدواج نمی کنم..این حرف اخرمه..والسلم..
داد زد :ساکت شو..حال دیگه تو روی من وایمیستی؟..اگر تا فرداشب اومدی که هیچ..وگرنه

خواب اون باغ رو ببینی..
تماس قطع شد..با حرص گوشیش را پرت کرد روی میز و روی صندلیش نشست..سرش را

در دست گرفت و فشرد..
از این همه زورگویی بیزار بود..از اینکه همه باید به دستور اقابزرگ عمل می

کردند..همیشه حرف حرفه او بود و هیچ کس جرات مخالفت نداشت..از همه ی اینها متنفر
بود..

در اتاق باز شد..نوید اومد داخل..اریا سرش را بلند کرد..ولی دوباره سرش را در دستانش
پنهان کرد..نوید روی صندلی نشست..حالش را درک می کرد..

--دوباره باهاش بحثت شد؟..
نگاهش کرد..صدایش گرفته بود..

-تو که می دونی چرا می پرسی؟..پدرمو در اورده..هی من میگم نمی خوام میگه باید بیای
بگیریش..یکی نیست بگه شوهر قحطه واسه ی این دختره؟..هیچ جوری هم کنار نمی کشه ..

--لبد قحطه دیگه..حال می خوای چکار کنی؟..
-چه می دونم..میگه فرداشب اونجا مهمونیه..تهدیدم کرد برم ..

--میخوای بری؟..
-رفتن رو که باید برم..ویلی کیارش رو یادت رفته؟..فردا صبح اول وقت میرم دنبال حکم

 روز..بعد از عملیات بر می گردم تهران..2تفتیشش..مجبورم برگردم شمال ولی فقط 
--اگر نتونستی چی؟..

با تعجب نگاهش کرد :یعنی چی؟..
--خب شاید رفتی و اقابزرگ دستتو گذاشت تو حنا و شدی شاه دوماد..اونوقت می خوای

چکار کنی؟..
-همچین اتفاقی هیچ وقت نمی افته..

--اومدیمو افتاد..
-گفتم نه..دیگه هم هیچی نگو..

لحنش انقدر محکم و جدی بود که نوید ترجیح داد سکوت کند..اریا به فکر فرو رفت..ذهنش
بدجور درگیر این ماجرا شده بود..از این طرف مشکل خودش با اقابزرگ..و از طرفی هم

بهار سالری و کیارش..
نگاهی به پلستیک داروهایش انداخت..چندتا از قرص هایش تمام شده بود..
با شنیدن صدای درچادرش را روی سر انداخت و به طرف در حیاط رفت..

-کیه؟..
-باز کنید..

در را باز کرد..با دیدن سرگرد رادمنش لبخند کمرنگی زد ..
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اریا با لبخند سلم کرد..او هم جوابش را داد..در را باز گذاشت..اریا وارد حیاط شد.

برای اینکه بین همسایه ها جلب توجه نکند..لباس شخصی به تن داشت...
مریم که مادر بهار بود به او خوش امد گفت و او را راهنمایی کرد..اریا نگاهی به اطرافش

انداخت..
روی همان تختی که توی حیاط بود نشست..

--اوا اینجا که بده جناب سرگرد..بفرمایید تو..
-نه همین جا خوبه..مزاحمتون نمیشم..فقط چند دقیقه وقتتون رو می گیرم..

--اختیار دارید..پس صبر کنید یه چایی چیزی بیارم گلوتونو تازه کنید..الن میام خدمتتون..
رفت داخل..اریا نیم نگاهی به اطرافش انداخت..نگاهش روی پاکت داروها ثابت ماند..ان را

 تا از قوطی های قرص خالی2برداشت..داروها را بیرون اورد..به تک تکشان نگاه کرد..
شده بود..

اسامیه همه ی انها را درگوشیش ذخیره کرد..پاکت را به حالت اولیه برگرداند..
مریم خانم با سینی چای از در بیرون امد..سینی را روی تخت گذاشت خودش هم همان جا

روی تخت نشست..
اریا با لبخند گفت :حیاط با صفایی دارید مادرجان..

مریم خانم نگاهی به باغچه ی کوچکشان انداخت و گفت :همه ی باصفاییش به خاطر
بهاره..عاشق این باغچه ست..خیلی بهش میرسه..این چند روز که نیست انگار این درختا و

گل هم شادابیشونو از دست دادن..با وجود بهارهمیشه با طراوت بودن..
اریا در حالی که نگاهش را به باغچه ی کوچک وسرسبز انها دوخته بود در دل گفت :با این

اوصاف اسمش هم خیلی بهش میاد..بهار..
به او نگاه کرد..نگاهه پر از غمش به درخت ها و گل ها بود..قطره اشکی از گوشه ی

چشمش چکید..با گوشه ی چادرش پاک کرد..
--بفرمایید توروخدا..قابل تعارف نیست..
-ممنونم..میشه یه سوال ازتون بپرسم؟..

--البته..بفرمایید..
-می خواستم از پدر بهار سالری..سامان سالری برام بگید..اینکه کی بوده و شغلش چی

بوده..
مریم خانم با تعجب نگاهش کرد..اما اریا جدی بود..مصمم بود بداند سامان سالری کیست؟..
نگاهش را که دید صورتش را برگرداند وگفت :برای چی می خواین بدونید؟..مگه دونستنش

می تونه به بهار کمک کنه؟..
-نه..فقط یه سوال شخصی بود..کنجکاو بودم بدونم..اگر ناراحتتون کردم معذرت می خوام..
--نه پسرم ناراحت نشدم..خب..پدر بهار شغلش ازاد بود..مغازه داشت..مستاجر بودیم..مرد
خوبی بود..خوب که نه..فوق العاده بود..با علقه ازدواج کردیم..بهار خیلی کوچیک بود که

تو یه تصادف سامان مرد و من رو با یه بچه ی کوچیک و یه عالمه بدبختی تنها
گذاشت..مجبور شدم مغازه رو بفروشم و این خونه رو بخرم..هیچ درامدی نداشتیم..خونه ی

این و اون کار می کردم..الن هم با خیاطی و بافتنی خرجمونو در میارم..ولی خب..چه میشه
کرد..

-خانواده ی خودتون چی؟..هیچ فامیل و اشنایی نداشتید؟..شوهرتون چی؟..
--خانواده هامون؟..نه پسرم ما هر دو تنها بودیم..تنها تر از ما توی دنیا پیدا نمی شد..فقط ما

بودیم و خدای بال سرمون..تنها و بی کس..
قطره اشکی از گوشه ی چشمش روی گونه ش چکید..با نوک انگشتانش پاک کرد..
-اگر ناراحتتون کردم معذرت می خوام..ولی من باید یه چیزایی رو برای شما بگم..

--چه چیزایی؟..
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اریا یک پاکت از توی جیبش بیرون اورد و به طرف او گرفت..

با تعجب به پاکت نگاه کرد..ان را گرفت..درش را باز کرد..
بهت زده به ان خیره شد..

13 12اریا ماشینش را سر کوچه نگه داشت..نگاهی به اطرافش انداخت..یک پسر تقریبا 
ساله از کنار دیوار رد می شد..

اریا صدایش زد..
-اقا پسر..

پسر برگشت و نگاهش کرد..
--بله..

-چند لحظه بیا..
جلو رفت و روبه رویش ایستاد..

اریا بسته ای را به طرفش گرفت وگفت :مال این کوچه ای؟..
--بله..

-خانم سالری رو می شناسی؟..
پسر با شک نگاهش کرد وگفت :بله می شناسم..شما کیشون میشی؟..

-یکی از اشناهاشونم..این بسته رو ببر بده بهشون..
بسته را گرفت..

--باشه..بگم کی داده؟..
-هیچی نمی خواد بگی..فقط اینو بده بهشون..

-باشه..چشم..
-ممنونم..

به طرف خانه ی انها رفت..اریا سریع سوار ماشینش شد و دور زد .. از انجا درو شد..
زنگ در را زد..

- کیه؟..
--مریم خانم..منم محمد..

در را باز کرد..
--سلم..

-سلم پسرم..خوبی؟..مادرت خوبه؟..
--سلمت باشین..مریم خانم یه اقایی این بسته رو داد که بدمش به شما..

با تعجب به بسته نگاه کرد..
ان را گرفت وگفت :به من؟..کی بود؟..

--خودشو معرفی نکرد..فقط گفت بدمش به شما..
-باشه پسرم..دستت درد نکنه..
--خواهش می کنم..خداحافظ..

-به مادرت سلم برسون..خدا نگهدارت..
در را بست..نگاهی به بسته انداخت..روی تخت نشست و ان را باز کرد..

 تا قوطی قرص..هر کدام از داروهایی که مصرف می کرد10بهت زده به داخلش نگاه کرد..
داخلش بود..حتی انهایی که به تازگی تمام کرده بود..

یکی از انها را در دست گرفت و نگاه کرد..هنوز متعجب بود..
زیر لب زمزمه کرد:یعنی کاره کیه؟..محمد گفت یه مرد بوده..کی می تونه باشه؟..کسی نمی

دونه من چه داروهایی استفاده می کنم..ولی..
چند صحنه مانند فیلم از جلوی دیدگانش گذشت..
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داشت چای می اورد از پشت پنجره ی اشپزخانه نگاهش به اریا افتاده بود که پاکت

داروهایش را برداشته بود و نگاه می کرد..بعد هم با گوشیش ور رفته بود..
هیچ کس جز خودش و بهار از نوع داروهایش خبر نداشت..احتمال داد کار سرگرد باشد..ان

هم یک احتمال بود..
-ولی اخه چرا باید اینکارو بکنه؟..ما که دینی به گردنش نداریم..

نگاهی دیگر به بسته ی داروها انداخت..یک پاکت سفید زیر انها بود..ان را برداشت..لحظه
به لحظه بیشتر تعجب می کرد..

پشت پاک را خواند..
مات و مبهوت سرجایش خشک شد..

باورش نمی شد..
- به زور سرهنگ رو راضی کردم..گفت همین که عملیات تموم شد باید برگردم..

-- فقط خدا کنه بتونی از دست اقابزرگ خلص بشی..من که بعید می دونم..
-میشه ساکت شی؟..اگر برنگردم تهران اسمم اریا نیست..

-پس چیه؟..
اریا نگاه تندی به او انداخت..نوید با لبخند ابرویش را بال انداخت و سکوت کرد..

توی مسیر تا شمال هزار جور نقشه کشیدند تا به کمک ان بتوانند با اقابزرگ مقابله کنند..ولی
هر بار به در بسته می خوردند..

اقابزرگ نقطه ضعفی نداشت..یا اگر هم داشت انها از ان بی اطلع بودند..
--کی عملیات شروع میشه؟..

-فردا..امروز برم ستاد گزارش کنم..طول می کشه..
--امیدوارم به نتیجه ای هم برسیم..

-منم امیدوارم..
-چرا متوجه نیستید من چی میگم؟..

--کامل هم متوجه حرفات هستم.. دست از لجبازی با من بردار اریا..
پوزخند زد وگفت :د اخه مگه من با شما لجبازی می کنم؟..مگه بچه م؟..اقا بزرگ من یه

مردم..می تونم برای خودم تصمیم بگیرم..اصل از کارای شما سر در نمیارم..
عصایش را با عصبانیت به زمین کوبید و گفت :سر در میاری خوبم سر در میاری..فقط

خودتو زدی به نفهمی..هه..مگه من میگم نامردی؟..همه توی فامیل می دونند اسم تو روی
بهنوشه..ما ابرو داریم..چرا میخوای با ابروی چندین وچند ساله ی من بازی کنی؟..امشب
اونا میان تو هم با بهنوش نامزد می کنی..داییت بس نبود که حال تو داری پا جا پای اون

میذاری؟..کاری نکن با تو هم همون کاری رو بکنم که با داییت کردم..
اریا با حرص از روی صندلی بلند شد..همه ناظر جر و بحث اریا و اقابزرگ بودند ولی

کسی جرات نداشت حرفی بزند..
در این خانواده تنها اریا بود که جرات داشت و روی حرف اقابزرگ حرف می زد..هیچ وقت

کوتاه نمی امد..
اریا در حالی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود گفت :اسم دایی منو به زبونتون

نیارید..اون مرد با اینکه مرده ولی حرمت داره..من به وجودش می بالم..از اینکه بخوام مثل
اون بشم به خودم هم افتخارمی کنم ..درضمن من امشب خونه نیستم..اگر هم اونا بیان برام

مهم نیست..
این جملته اریا اقابزرگ را بیش از پیش عصبانی می کرد..باورش نمی شد اریا این چنین
درمورد داییش صحبت کند..همیشه نسبت به او بی تفاوت بود..ولی حال ..از او حمایت می

کرد..
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--تو چی گفتی؟..ازش حمایت هم می کنی؟..بله دیگه..اینجاست که میگن بچه ی حلل زاده به

داییش میره..ولی اگر عاقل باشی نمیذاری به سرنوشت داییت دچار بشی..برای من ابرو
مهمتر از هر چیزه..

در چشمان اقا بزرگ خیره شد..با لحن جدی گفت :ولی من عاقل هستم..برای همین هم راهی
که اون رفت رو میرم..ولی اینبار من مثل دایی شکست نمی خورم..نمیذارم شما با زورگویی

و خودخواهیت زندگیمو نابود کنید..
با قدم های بلند از سالن خارج شد..سوار ماشینش شد و حرکت کرد..با سرعت زیادی می

راند..به خودش امد ..کنار ساحل توقف کرد..از ماشینش پیاده شد..به طرف دریا دوید..روی
شن ها زانو زد..دستانش را از شن و ماسه پر کرد و در هوا پخش کرد..کمی از شن ها ی

نرم ساحل روی موهای مشکیش نشست..
کلفه بود..عصبانی بود..از این همه زورگویی بیزار بود..خسته شده بود..تا کی می خواست

احترام ها را زیر پای بگذارد؟..هیچ دوست نداشت اینطور شود ولی مجبور بود..برای
رسیدن به هدفش باید این کار را می کرد..

بهنوش دختری سبک و جلف بود..هر وقت مهمانی می دادند او تنها دختر مجلس بود که با
لباس باز و زننده ای ظاهر می شد..با اریا صمیمی رفتار می کرد..ولی اریا از او و

خصوصیات اخلقیش به هیچ عنوان خوشش نمی امد..خودش هم نمی دانست اقابزرگ در این
دختر چه دیده که اینطور سنگ او را به سینه می زند..

ولی اریا مرد قانون بود..مرد روزهای سخت..به واسطه ی شغلش این چنین بود..سخت و
جدی..همراه با اراده ای قوی..

هیچ کس در خانواده به جز اقابزرگ حق این را نداشت که چیزی را به او تحمیل کند..ولی
اقابزرگ با این درخواسته نابه جایش زندگی ارام اریا را مختل کرده بود..

ذهنش اشفته بود..از طرفی هم فکر انتقام از کیارش ارامش نمی گذاشت..هنوز انتقام
دوستانش را نگرفته بود..برای کیارش و دارو دسته ش برنامه ها داشت..نباید بی گدار به اب

می زد..
نگاهش را به دریا دوخت..

کم کم افتاب داشت غروب می کرد..
صحنه ی زیبایی بود..
-همگی مستقر شدند؟..

--بله قربان..
-خوبه..اماده باشید..با دستورمن شروع می کنیم..

--اطاعت جناب سرگرد..

نوید کنارش ایستاده بود..
--حال چکار کنیم؟..

اریا نگاهش کرد..با اخم گفت :تو هر دفعه تو هر عملیاتی باید اینو از من بپرسی؟..
--خب مگه چیه؟..سوال کردم دیگه..

 بچه ها دور تا دور ویل رو محاصره می کنند..تک تیر1-جوابتو دادم..با دستور شماره ی
من و تو که لباس شخصی تنمونه میریم جلوی در و2اندازا اماده میشن..با دستور شماره ی 

زنگ می زنیم..هر کس درو باز کرد..بی معطلی وارد خونه میشیم..چند نفر وارد حیاط
میشن..بقیه هم از پشت باغ وارد میشن..هیچ کجا از ویل نباید از دیدمون مخفی بمونه..همه

جا رو باید بگردیم..حال فهمیدی یا بازم توضیح بدم؟..
--نه دیگه گرفتم چی شد..حال کی دستور میدی؟..

اریا با حرص نگاهش کرد..نوید خندید ..

116

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
--خب دیشب از زیر مهمونی در رفتیا..نبودی قیافه ی بهنوش رو ببینی..همه ش در حال

حرص خوردن بود..
اریا سکوت کرد..نمی خواست توی ماموریتش ذهنش را با مسائل شخصی درگیر کند....

بی سیم را برداشت..
 رو اجرا کنید..1 به تمامی واحد ها..دستور شماره ی 2-- از حمزه ی 

همه ی نیروها اطاعت کردند.. دور تا دور ویل را محاصره کردند..تک تیرانداز ها اماده
شدند..

 رو اجرا می کنیم..2--دستور شماره ی 
رو به نوید گفت :بپر پایین..

--اطاعت قربان..
هر دو پیاده شدند..به طرف در ویل رفتند..اریا زنگ در را فشرد..کناری ایستاد..نوید سمت

چپ..اریا سمت راست ایستاده بود..
هر دو اسلحه شان را در اوردند..به محض اینکه در باز شد..نوید نشانه گرفت و اریا وارد

 و چند ساله بود..متعجب چشم به انها دوخت..30شد..ان مرد که حدودا 
اریا او را گرفت و با بی سیم دستور حمله داد..همه ی نیروه ها وارد باغ شدند و همه جا را

محاصره کردند..عده ای هم وارد ساختمان شدند..
ان مرد رنگش حسابی پریده بود و با چشمان گرد شده به انها نگاه می کرد..

اریا با صدای بلندی گفت :رییست کجاست؟..
--م..من نمی دونم از چی دارید حرف می زنید..

-که نمی دونی اره؟..بسیار خب..
-ستوان یاسری..ستوان کیانی..

-- بله قربان..
--بله قربان..

- نگهش دارید..
--اطاعت ..

هر کدام یکی ازدستانش را گرفتند..اریا شروع به بازرسی بدنی کرد..یک بسته ی کوچک از
جیب شلوارش..و یک بسته ی دیگر هم از داخل جورابش پیدا کرد..

پوزخند زد و انها را کف دستش نگه داشت..رو به ان مرد که از ترس به خود می لرزید داد
زد :پس اینا چیه؟..

با التماس گفت :به خدا من بی تقصیرم..اینا ..
داد زد:ساکت شو..ببریدش..

--اطاعت ..
او را از در بیرون بردند ..

از داخل ویل صدای جیغ و داد می امد..اریا به نوید اشاره کرد..او هم به طرف ساختمان
رفت..

خودش به همراه چند نفر به طرف قسمت انتهایی باغ رفت..درست همانجایی که بهار گفته
بود..

 تا مرد کف ویل نشسته بودند و دستهایشان روی سرشان10 تا زن و 3نوید وارد ویل شد..
بود..

سروان کورشی با اسلحه بالی سرشان ایستاده بود..
 تا شیشه مشروب پیدا کردیم.. تو حالت زننده10با دیدن نوید گفت :یه بسته ی بزرگ مواد و 

ای بودند که سر رسیدیم..
-بسیار خب..همه رو ببرین تو ماشین..
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--اطاعت..

به دستانشان دستبند زدند و انها را از ویل خارج کردند..
-کیارش تو ویل نبود؟..

--نه قربان..کل ویل رو کشتیم..کس دیگه ای اینجا نیست..
سرش را تکان داد..چند نفر داخل ماندند و بقیه از در خارج شدند..

اریا در اتاقک را باز کرد..با تعجب به اطرافش نگاه کرد..اتاق خالیه خالی بود..هیچ کارتنی
انجا نبود..

--قربان اینجا که خالیه..
-احتمال اونا رو به جای دیگه انتقال دادند..

-- چه دستور می فرمایید؟..
-همه جارو گشتید؟..

خواست جواب بدهد که نوید وارد اتاقک شد..
رو به اریا گفت :جناب سرگرد چند لحظه بیاید..

اریا و بقیه از اتاق خارج شدند..نوید رفت پشت ویل..انها هم دنبالش رفتند..ایستاد..هیچ چیز
انجا نبود..

اریا نگاهش کرد وگفت :خب..اینجا که چیزی نیست؟..
نوید لبخند زد و با پایش علف های روی زمین را کنار زد..یک در اهنی روی زمین بود..

اریا با تعجب به ان در نگاه کرد..روی زمین نشست..به در قفل زده بودند..همگی کنار
ایستادند..از جایش بلند شد..نشانه گرفت..با یک شلیک قفل در شکست..

نوید و اریا هر دو دستگیره ی ان را گرفتند و کشیدند..در باز شد..داخلش تاریک بود..
-چراغ قوه..

سروان کورشی چراغ قوه را به طرفش گرفت..نور چراغ را به داخل زیر زمین انداخت..از
همانجا هم کارتن ها مشخص بودند..با لبخند نگاهشان کرد..

-اینجا جاسازشون کردند..چند نفر از افراد رو بیارید تا اینا رو بیارن بیرون..
-اطاعت قربان..

زیر زمین به کمک افراد پلیس پاکسازی شد..همه ی کارتون ها را خارج کردند..
 تا کارتون بود..50نوید نگاهش کرد وگفت :من شمردم 

در یکی از انها را باز کرد..در چند لیه بسته بندی شده بودند..پلستیک روکش ان را پاره
کرد..مقداری از ان را بیرون اورد..

نوید : هروئین؟..
اریا سرش را تکان داد :اره..

هر دو نگاهی به کارتن های مواد انداختند..
برگشتند ستاد..عملیاتشان با موفقیت انجام شده بود..بعد از جلسه ای که با سرهنگ داشتند هر

دو به دفتر اریا برگشتند..
اریا :برای دستگیریه کیارش هیچ کاری نمی کنیم..

نوید با تعجب نگاهش کرد :چرا؟..مگه همینو نمی خواستی؟..الن که برای دستگیریش مدرک
هم داریم..

-می دونم..ولی موقعیت تغییر کرده..ما اگر اونو بگیریم چیزی به دست نمیاریم..فقط اونو می
گیریم و پدرش رو..ولی اگر وارد تشکیلتشون بشیم..می تونیم کل این باند رو دستگیر کنیم..

--که لبد این وسط هم از بهار سالری می خوای کمک بگیری اره؟..
- مگه به غیر از اون شخص دیگه ای رو سراغ داری؟..اون با کیارش اشناست..تنها کسیه

که برای انتقام گرفتن از کیارش هدف داره..بهار سالری از جانب اون ضربه دیده برای
همین بهتر می تونه با ما همکاری کنه..
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--از جانب اون مطمئنی؟..می دونی خلفشو عمل نمی کنه و نمیره تو دارو دسته ی کیارش..

-صد درصد مطمئنم..اون هیچ وقت اینکارو نمی کنه..
--با اینایی که دستگیر کردیم می خوای چکار کنی؟..

 روز دیگه وقت گرفتم اینجا باشم..2-از تک تکشون بازجویی می کنم..از سرهنگ 
 روز دیگه بهار سالری حکمش صادر میشه؟..3-می دونی 

اریا نگاهش کرد..ارام سرش را تکان داد وگفت :اره..می دونم..
--پس اگر می خوای کاری بکنی باید تا قبل از دادگاهی شدنش باشه..وگرنه دستمون به جایی

بند نیست..
-درسته..

از تک تکشان بازجویی کرد..حتی بهشان گفت که حکمشان می تواند اعدام باشد..ولی هیچ
کدام حرفی از اینکه بهار بی گناه است نزدند..

یکی از انها حرفهایش با هم نمی خواند..چند جا اریا ماهرانه او را در تنگنا گذاشت وهر بار
هم شکش نسبت به او بیشتر شد..

ولی ان زن هیچ حرفی درمورد بی گناهی بهار نزد..
--الو..

-سلم جناب سرهنگ..سرگرد رادمنش هستم..
--سلم جناب سرگرد..همه چیز رو به راهه؟..

-بله قربان..
--عالیه..کاری از دست من بر میاد؟..

-یه سوال داشتم..
--بپرسید..

-بعد از بازجویی که من از بهار سالری کردم .. اون به شما چیز دیگه ای نگفت..
--سروان کامیاب دوباره ازش بازجویی کرد..همونایی که شما برای ما گفتی و صدای ضبط

شده ش رو در اختیارمون گذاشتی..چیز دیگه ای نگفت..
اریا نفسش را بیرون داد ..کلفه دستی بین موهایش کشید..

-اون قسمت اخر از حرفاش..که گفت از ماشین کیارش پیاده شده و سوار تاکسی شده رو
یادتونه؟..

--اره یادمه..چطور؟..
-تو بازجویی هایی که شما ازش کردید چیزی در اون مورد ..اتفاقات تو تاکسی نگفت؟..

--چند لحظه صبر کنید..
سکوت و اضطراب..کلفه ترش کرده بود..

--الو..
-بله قربان..

--اون تو اعترافات امروزش یه چند تا چیزو هم اضافه کرده..
-مربوط به اون تاکسی میشه؟..

-بله درسته..
با هیجان گفت :خب چی گفته؟..

--گفته که بین راه یه زن و مرد سوار ماشین شدن..اون زن کنارش نشسته و اون مرد هم جلو
بوده..

-نگفت اون زن جوون بوده یا مسن؟..
 ساله باشه..36 35--اینطور که تو اظهاراتش گفته مثل اینکه بهش می خورده 

با هیجان دستش را در هوا تکان داد و از جایش بلند شد..لبخند پررنگی روی لبانش بود..
--الو..جناب سرگرد..
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-بله قربان..جناب سرهنگ من همین الن راه میافتم..باید بیام اونجا..یه کار خیلی مهمی

دارم..
--بسیار خب..منتظرتون هستم..

-ممنونم..خداحافظ..
-خدانگهدار..

با خوشحالی گوشی را گذاشت..به میزش تکیه داد..مطمئن بود او خودش است..
-پسرم هنوز نیومده میخوای بری؟..

-مادر جان فردا باز بر می گردم..هنوز اینجا کار دارم..
--اقابزرگ رو می خوای چکار کنی؟..بفهمه قشقرق به پا می کنه..

لحنش جدی شد :مهم نیست..
از در بیرون رفت..

--مواظب خودت باش..زود برگرد..
پیشانی مادرش را بوسید و گفت :باشه چشم..شما هم مراقب خودتون باشید..خداحافظ..

--خدا نگهدار پسرم..
سوار ماشینش شد..برای مادرش دست تکان داد و حرکت کرد..

دوباره صدام کردن..رفتم بیرون..همون مامور زن به دستام دستبند زد..
سرمو بلند کردم..جناب سرگرد رو به روم ایستاده بود..

با لبخند نگاهم کرد و گفت :خوبی؟..
چشمام از زور تعجب گرد شد...از کی تا حال پلیسا حال متهماشون رو می پرسن؟..

زمزمه کردم :ممنون..
رفتیم اتاق بازجویی..روبه روی هم نشستیم..یه پرونده تو دستاش بود..گذاشت رو میز وبازش

کرد..
نگاهم کرد وگفت :تو گفتی که اون روز توی تاکسی یه زن کنارت نشسته بود درسته؟..

-بله..درسته..
--اگر ببینیش می شناسیش؟..

کمی فکر کردم..اره می تونستم تشخیصش بدم..
-بله می شناسمش..

لبخند زد و سرشو تکون داد..
یه عکس گرفت جلوم و گفت :خب به این عکس نگاه کن..

 ساله..چقدر اشنا بود..من اینو کجا دیدم؟..36 35نگاه کردم..یه زن بود..یه زن تقریبا 
--می شناسیش؟..

نگاهمو از روی عکس گرفتم و به سرگرد نگاه کردم..
-اشناست..ولی..

--خوب نگاه کن..این زن همونی که توی تاکسی کنارت نشسته بود نیست؟..
دوباره به عکس خیره شدم..اینبار دقیق تر نگاه کردم..اروم چشمامو بستم..سعی کردم اون

صحنه رو به یاد بیارم..به اون زن نگاه کردم ولی اون با اخم روشو برگردوند و توجهی بهم
نکرد..صورت معمولی داشت..یه دفعه چشمامو باز کردم..اره خودش بود..شک نداشتم..

تند تند گفتم :اره اره..خود خودشه..همین زن بود..
-تو مطمئنی؟..

-بله..خودش بود..شک ندارم که همین زن بود..
عکس رو گذاشت تو پرونده و گفت :این عالیه..می خواستم عکس رو ایمیل کنم ستاد تا اونا
نشونت بدن و نتیجه رو برام بفرستن..ولی بازم شخصا اومدم..اینجوری خیالم راحت تر می

شد..

120

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
-دستگیرش کردید؟..

سرشو تکون داد و نگاهم کرد :اره..ولی هنوز هیچ اعترافی نکرده..
سرمو انداختم پایین..سنگینی نگاهشو حس می کردم..بعد از چند لحظه نگاهش کردم..زل زده

بود به من..نگاهمو که دید سرشو برگردوند..
با صدای ارومی گفتم :جناب سرگرد..از مادرم خبر دارید؟..

چند لحظه سکوت کرد وگفت :اره..
با لبخند گفتم :واقعا؟..حالش چطوره؟..

--خوبه..قبل از ماموریت دیدمش..
از روی صندلی بلند شد..پرونده رو بست..

داشت از در می رفت بیرون که گفتم :ممنون..
سرجاش ایستاد..اروم برگشت و نگاهم کرد..صدای گیرا و جذابی داشت..

--برای چی؟..
با صدای ارومی گفتم :از اینکه دارید بهم کمک می کنید..ممنونم..امیدوارم یه روز بتونم

جبران کنم..
چند لحظه سکوت کرد..هنوز داشت نگام می کرد :نیازی به جبران نیست..من برای این کارم

دلیل دارم..
با تعجب نگاهش کردم..

-چه دلیلی؟..
خیره شد به من..

--بعدا خودت می فهمی..به موقعش..
بعد هم درو بازکرد و رفت بیرون..

متعجب به در بسته نگاه کردم...
منظورش چی بود؟..

محکم زد رو میز وبا خشم گفت :اعتراف کن..من همه چیزو می دونم..می دونم تو اون مواد
رو تو کیف بهار سالری گذاشتی..با کیارش صداقت همکاری کردی..زود باش اعتراف کن..

زن فقط گریه می کرد..سکوت کرده بود..
اریا با عصبانیت به او زل زده بود..زن قفل دهانش باز شد و سکوتش شکسته شد..
با گریه گفت :نمی تونم چیزی بگم..کیارش بچه مو می کشه..نمی تونم..نمی تونم..

هق هق می کرد و سرش را تکان می داد..اریا همچنان اخم به چهره داشت..
-پس تهدیدت کرده اره؟..تو اگر با ما همکاری کنی مطمئن باش به نفعته..همینجوریش هم

 گرم مواد همراهت بوده..کم چیزی نیست..اونجوری زودتر بچه ت200ممکنه اعدامت کنن..
رو از دست میدی..

--ولی کیارش منو تهدید کرده که اگر چیزی رو لو بدم..بچه م رو سر به نیست می کنه..اون
خیلی نامرده..به هیچ کس رحم نمی کنه..

روبه رویش نشست..سعی کرد لحنش ارام باشد..
-تو اعتراف بکن..بی گناهی بهار سالری ثابت بشه..من خودم شخصا بهت قول میدم بچه ت

رو ببرم یه جایی که دست کیارش بهش نرسه..
سرش را بلند کرد..نگاهش پر از درد بود..

-اخه چطوری؟..
-تو به اونش کاری نداشته باش..فقط اعتراف کن..

 سالشه..5--ولی من از کجا مطمئن باشم شما بچه مو نجات میدی؟..سوگله من فقط 
-من بهت قول میدم..به شرافتم قسم می خورم..

نگاه اریا جدی بود..لحنش محکم بود..
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زن با تردید لب باز کرد وگفت :خب..اره..اون کار من بود..من مواد رو تو کیفش

گذاشتم..کیارش به برادرم زنگ زد..گفت کارشو تموم کنیم..از قبل نقشه ش رو ریخته
بود..ما هم سوار همون تاکسی که بهار توش نشسته بود شدیم..وقتی که پول کرایه ش رو داد
کیفش هنوز بغلش بود..درش باز بود..اصل انگار توی این عالم نبود..سرشو به شیشه پنجره

تکیه داد.. توی خودش بود..منم از فرصت استفاده کردم و خیلی اروم مواد رو انداختم تو
کیفش..همه ش همین بود..

اشک هایش را پاک کرد..اریا ضبط را خاموش کرد..با لبخند از جایش بلند شد..
زن سریع گفت :شما به من قول دادی..زیرش که نمی زنید؟..

اریا نگاهش کرد..
-برای چی زیرش بزنم ؟..مطمئن باش بچه ت هیچ اسیبی نمی بینه..بهت قول دادم..سر قولم

هم هستم..
زن لبخند زد وگفت :ممنونم..فقط یه خواهشی ازتون داشتم..

-چی؟..
--من یه دختر عمه دارم ..تنها فامیلیه که برام مونده..تو یه روستای دور افتاده زندگی می

کنه..وضعشون خیلی بد نیست ..بچه دار نمیشه..زن مهربونیه..مطمئنم می تونه از سوگل من
مراقبت کنه..ببریدش اونجا..ادرسشو بهتون میدم..اگر اونجا باشه دست کیارش بهش نمیرسه

خیال من هم راحت تره..
اریا سرش را تکان داد وگفت :بسیار خب..ادرس رو بنویس..

اریا سوگل را به دخترعمه ی ان زن تحویل داد..سوگل یک دختر بچه ی ناز وخوشگل با
موهای قهوه ای روشن وفرفری بود..چشمانی عسلی و زیبایی داشت..

اریا تا خود روستا با او حرف زد و لبخند لحظه ای از روی لبان سوگل محو نمی شد..برایش
عروسک و خوراکی خرید و به او گفت که مادرش به سفر رفته و تا مدتی که برگردد او باید

پیش دختر عمه ی مادرش بماند..
دنیای کودکان ساده و پاک بود..سوگل با همان دنیای بچگیش این را درک کرد و قبول کرد

که مادرش مسافرت است..ولی دل کوچکش از همین الن هوای مادرش را کرده بود..
اریا برای انکه او را از ان حالت در بیاورد مرتب با او حرف می زد و او را می

خنداند..سوگل او را عمو صدا می زد..
اریا دلش برای ان دختر می سوخت..چرا باید زندگی این طفل معصوم این چنین ویران می

شد..مگر او چه گناهی کرده بود؟..
او را به ان زن تحویل داد و وقتی مطمئن شد ان مکان و جای سوگل امن است به مقصد

تهران حرکت کرد..
ولی هنوز هم به یاد ان دختر بچه بود..

در دل مرتب به کیارش ناسزا می گفت..
توی خیابان بود..به ساعتش نگاه کرد..ترافیک نسبتا سنگینی بود..صدای زنگ موبایلش بلند

شد..جواب داد..
صدای نوید توی گوشی پیچید..

-الو..
--الو اریا..کجایی؟..

-دارم میرم دادگاه..فعل که تو ترافیک گیر کردم..
--اعترافات اون زن رو ضمیمه ی پرونده کردی؟..

-اره..دست قاضیه..امروز اگر خدا بخواد حکم ازادیش صادر میشه..
--خدا کنه..جونه من یه امروز یادت نره..

با تعجب گفت :چی رو؟..
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--ای بابا ..می دونستم یادت میره..عسل رو میگم..

متعجب تر از قبل گفت :عسل کیه؟..
صدای خنده ی بلند نوید توی گوشی پیچید :خیلی باحالی..یعنی چی عسل کیه؟..دیوونه

منظورم عسل خوراکی بود..واسه صبحونه..
اریا لبخند زد وگفت :خیلی خب..می گیرم..

--همین الن بگیر..
-نوید..دارم میرم دادگاه..بذار برگشتم می گیرم..

--نه باز یادت میره..همین الن بگیر باشه؟..
نفسش را فوت کرد و دستش را لب پنجره گذاشت:خیلی خب..می گیرم..

--ایول..می دونی که من صبحونه باید عسل بخورم..با پنیر حال نمی کنم..
-ای کوفت بخوری..حال این چند روز که از ماموریتمون مونده رو هم طاقت میاوردی

دیگه..
--جونه اریا نمیشه..ترک عادت موجب مرض است..

راه باز شد..سریع گفت :خیلی خب..کاری نداری؟..دیرم شده..
-نه دیگه برو به کارت برس..موفق باشی..

-ممنون..خداحافظ..
-خداحافظ..

گوشی را قطع کرد..برای اینکه سفارش نوید فراموشش نشود از اولین مغازه که سر راهش
بود یک شیشه عسل خرید و به طرف دادگاه حرکت کرد..

دعا دعا می کرد امروز همه چیز به خیر بگذرد..
امروز دیگه روز اخر بود..روز دادگاهی شدنم..روزی که سرنوشتم تعیین می شد..دیشب

چشم رو هم نذاشتم..خیلی می ترسیدم..سرگرد چیزی به من نگفته بود..حتما اون زن اعتراف
نکرده..برای ادم بدشانسی مثل من چی از این بدتر؟..

می دونستم من ادم خوش شانسی نیستم .. حتما اینم سرنوشتمه دیگه..باید قبولش کنم..
باز هم دادگاه..باز هم قاضی..باز هم ان نگاه های مزاحم..باز هم اشک ریختن من و شرمگین

شدنم..
خدایا پس کی می خواد تموم بشه؟..چرا منو نمی بینی؟..اینبار من بودم و یه مامور زن و

جناب سرگرد..
منشی اجازه ی ورود داد..روی صندلی نشستیم..مامور از کنارم جم نمی خورد..کی حال

داره فرار کنه؟..تازه اهل فرار کردنم نبودم..چه کاریه؟..همین جوریش که بی گناه بودم..این
اتهامو بهم زدن..اگر می خواستم فرار بکنم حتما می گفتن یه ریگی به کفشته که داری در

میری..پس کل بی خیال..
نمی دونم چرا مامان امروز نیومده بود؟..این جلسه ی اخر داداگاه بود و فکر می کردم میاد تا

منو ببینه..نکنه چیزیش شده؟..
قاضی :بهار سالری..فرزند سامان..شماره شناسنامه ی(...)..

نگام کرد..
-بله..

طبق اظهاراتی که شما داشتید و دستگیریه چند تن از مواد فروشان و اعترافات یکی از انها
مبنی بر بی گناهیه شما..و با در دست داشتن مدارک کافی..دادگاه اعلم می کند که ..شما از

این اتهام تبرئه شدید..حکم ازادی شما صادر شد..
به گوشام اطمینان نداشتم..خدایا یعنی حقیقت داره؟..من ازاد شدم؟..چی می شنوم؟..باور

کردنی نیست..اخه چطور امکان داره؟..
قاضی گفت یکی از اون متهم ها اعتراف کرده..یعنی همون زنه ست؟..
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بهت زده به سرگرد نگاه کردم..با لبخند از جاش بلند شد و به طرفم اومد..از رو صندلی بلند

شدم..دستور داد دستبندمو باز کنند..مامور اطاعت کرد ودستبند رو باز کرد..
حلقه ی دستبند که از دور دستم برداشته بود..تازه فهمیدم و درک کردم که من ازاد

شدم..من..بهار سالری بالخره ازاد شدم..خدایا شکرت..خدایا هزاران مرتبه شکرت..
بغض کرده بودم..از زور خوشحالی..دستام یخ کرده بود..همیشه اینجوری بودم..به

خاطرهیجان فشارم می افتاد..الن هم درست توی همون موقعیت بودم..
داشتم می افتادم که نشستم رو صندلی..

صدای سرگرد رو شنیدم :حالت خوبه؟..
نگاهش کردم..زل زده بود به من..

اروم گفتم :خوبم..مرسی..
همون موقع گوشیش زنگ خورد..چرا خاموش نکرده؟..مگه نباید تو دادگاه گوشی همراه

خاموش باشه؟..
بعد به خودم گفتم :خب دیوونه اون پلیسه..یه دفعه باهاش کار دارن باید در دسترس باشه..نمی

دونم وال..بی خیال ازادی رو بچسب..وای..داشتم غش می کردم..یعنی باور کنم؟..
گوشیشو جواب داد..

--الو..سلم نوید ..چی شده؟..چی؟..کجا؟..کدوم بیمارستان؟..حالش چطوره؟..باشه
باشه..خداحافظ..

نمی دونم چرا اسم بیمارستان که اومد نگران شدم..
پرسیدم :جناب سرگرد اتفاقی افتاده؟..

نیم نگاهی بهم انداخت وگفت :نه..بهتره بریم..
-کجا؟..

--بیمارستان..
با تعجب نگاهش کردم :بیمارستان؟..چرا اونجا؟..

چند لحظه سکوت کرد..
--مادرت..حالش خوب نبوده..بردنش بیمارستان..

همین که گفت مادرتو بردن بیمارستان چشمام سیاهی رفت..
مامور زنی که کنارم ایستاده بود بازومو گرفت..

صدای نگران سرگرد رو شنیدم : چت شد؟..حالت خوبه؟..
به زور چشمامو باز کردم..رمقی نداشتم..

زیر لب گفتم :خوبم..
ولی صدامو خودم هم نشنیدم..

سرگرد :بلند شو..باید ببرمت بیمارستان..هم حال خودت خوب نیست هم مادرت اونجاست..
به زور بلند شدم..اون مامور کمکم کرد..

تو ماشینش نشستم..
سرگرد رو به مامور گفت :برگرد ستاد..

-اطاعت قربان..
پشت فرمون نشست..سرمو به شیشه ی پنجره تکیه دادم..اشکام راه خودشونو خیلی خوب بلد

بودن..قطره قطره روی صورتم سرازیر شدند..
ماشین رو به حرکت در اورد..سکوت کرده بود..منم تو حال خودم بودم..به مامانم فکر می

کردم..خدایا چیزیش نشه..حال که ازاد شدم مامانمو ازم نگیر..نجاتش بده..
توی اتوبان بودیم..اشکامو پاک کردم..یه دفعه یه صدای بلند..مثل شلیک گلوله باعث شد از

جام بپرم..با ترس سر جام سیخ نشستم..
سرگرد داد زد :سرتو بدزد..زودباش..
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گیج و منگ بودم..چی شده؟..همون کارو که گفت کردم..سرمو خم کردم..

یه شلیک دیگه باعث شد جیغ بکشم..
شیشه ی پشت ماشین خورد شد..جیغ بلندی کشیدم و سرمو بیشتر خم کردم..

داد زد :سرتو نیار بال..محکم بشین..
به حرفش گوش کردم..از زور ترس داشتم می مردم..حالم که بد بود دیگه تا مرز سکته هم

رفته بودم..
با سرعت زیادی می روند..اروم سرمو بلند کردم تا ببینم کجا میریم که یه تیر درست از بین

من و سرگرد رد شد..یه جیغ بنفش کشیدم..سریع سرمو خوابوندم..
اون موقع که سرمو بلند کرده بودم دیدم که اطرافمون بیابون و دره ست..

خدایا اینجا کجاست؟..اینجا چه خبره؟..چه بلیی داره به سرمون میاد؟..
دوباره شلیک کردن ..با فریادی که سرگرد کشید برگشتم و نگاهش کردم..از شونه ش خون

می اومد..با درد چشماشو بست ..
کنترل ماشین از دستش خارج شده بود..ماشین به طرف راست هدایت شد..وای خدا دره بود..

خواست فرمون رو بگیره ولی دیگه دیر شده بود..
با جیغ بلندی که من کشیدم همزمان ماشین پرت شد تو دره.. 

فصل هشتم

فقط چشمامو بسته بودم و جیغ می کشیدم..انقدر صدام بلند بود که اصل متوجه اطرافم
نبودم..ماشین قلت می خورد ومی رفت پایین..

پیشونیم با دیواره ی ماشین برخورد کرد ..با درد ناله کردم..پیشونیم می سوخت..دستم خورد
به بدنه ی ماشین و درد گرفت..

یه دفعه ماشین از حرکت ایستاد..هنوز داشتم جیغ می کشیدم..ترس و وحشت بدی به جونم
افتاده بود..خدایا یعنی مردیم؟..

صدام بند اومد..اروم لی چشمامو باز کردم..چرا همه چی برعکسه؟..ماشین چپه شده بود..
سریع سرمو برگردوندم و به سرگرد نگاه کردم..وای خدا سرش رو فرمون بود و چشماشم
بسته بود..از فکر اینکه مرده و من اینجا تنها گیر افتادم زدم زیر گریه..ولی الن که وقت

گریه کردن نبود..ممکن بود هنوز زنده باشه..باید کمکش کنم..دست راستم درد می
کرد..دست چپمو بردم جلو و اروم بازوشو تکون داد..

-سرگرد..جناب سرگرد..
چشمام سیاهی می رفت..پیشونیم می سوخت..دستم کمی درد می کرد..ولی اینا باعث نشد فقط

بشینم و تماشا کنم..
نگاهی به درماشین انداختم..هر کار کردم باز نشد..با شونه م هلش دادم چند بار بهش ضربه
زدم..بی جون بودم..حال نداشتم..ولی کوتاه نیومدم و به تلشم ادامه دادم ..چند بار دستگیره

رو باز وبسته کردم ..بالخره باز شد..لبخند زدم..
دروباز گذاشتم و خودمو از لی در کشیدم بیرون..پام گیر کرده بود.. با دستم کشیدمش بال و

خودمو پرت کردم بیرون..نفس نفس می زدم..باورم نمی شد هنوز زنده م..
نگاهی به پشت سرم انداختم..عمق دره زیاد نبود..شیبش هم کم بود..برای همین ماشین

سرعت نگرفته بوده و من الن زنده بودم..دور تا دورمون هم تپه بود و درخت..ماشین که به
کل داغون شده بود..

ای وای جناب سرگرد..بیچاره اون تو داره میمیره من اینجا وایسادم موقعیتمو می سنجم..
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لنگ می زدم..زانوم درد می کرد..رفتم سمتش..دستگیره ی در رو گرفتم و کشیدم..باز

شد..ولی گیر کرده بود..انقدر زور زدم تا کامل باز شد..چون سنگینیش افتاده بود رو در تا
درو باز کردم افتاد بیرون..یعنی نصف تنه ش تو ماشین بود..نصفش بیرون..

با وحشت نگاهش کردم..شونه ی سمت راستش غرق خون بود..گوشه ی پیشونیش زخم شده
بود وازش خون می رفت..خدایا نمرده باشه؟..اون بهم خیلی کمک کرده بود..واقعا بهش

مدئون بودم..نباید میذاشتم بمیره..
به دستاش نگاه کردم..دستامو بردم جلو..موچ دستشو گرفتم و محکم کشیدم..یه کم تکون

خورد ولی بی فایده بود..انگار پاهاش گیر کرده بود..
از دری که سمت خودم بود رفتم تو..به پاهاش نگاه کردم..درسته ..پاهاش گیر کرده

بود..زانوشو گرفتم و کمی خم کردم..پاش ازاد شد..رفتم بیرون و دوباره برگشتم
پیشش..دستاشو گرفتم و اروم اروم کشیدمش..

دست خودم درد می کرد ولی توجهی بهش نکردم..جون سرگرد در خطر بود..نمی خواستم
چیزیش بشه..

 دقیقه طول کشید تا تونستم کامل5خیلی سنگین بود..زورم بهش نمی رسید..نزدیک به 
بکشمش بیرون..ماشین چپ کرده بود..اگر توی این حالت نبود..راحت تر می تونستم بیارمش

بیرون..
به شونه ش نگاه کردم..خون زیادی ازش رفته بود..ای کاش اب داشتیم..ولی شاید تو ماشین

باشه..
رفتم طرف ماشین و توشو نگاه کردم..یه بطری اب معدنی افتاده بود پشت صندلی..برش

داشتم..پربود..لبخند زدم..خداروشکر اینو گیر اوردم..
رفتم طرفش و جلوش زانو زدم..روی صورتش خم شدم..رنگش پریده بود..کمی از اب رو

ریختم تو دستم و پاشیدم تو صورتش..حرکتی نکرد..مچ دستشو گرفتم..نبض داشت ولی خیلی
کند می زد..پس هنوز زنده ست..کمی از اب بطری رو ریختم رو صورتش..چشماش جمع

شد..با ذوق ادامه دادم..چشماش نیمه باز شد..
در بطری رو بستم و گذاشتمش کنار..با خوشحالی نگاهش کردم..چشماشو بست و بعد از چند

لحظه پلک زد..اروم چشماشو باز کرد..خدایا شکرت..بالخره بهوش اومد..
نگاهم کرد..خواست تکون بخوره که ناله کرد ..

-تکون نخور..خون زیادی ازت رفته..
--کمکم کن..
-چکار کنم؟..

لباش خشک شده بود..با زبون تر کرد وگفت :کمکم کن بشینم..
به اطرافم نگاه کردم..یه درخت تو چند قدمیمون بود..

دستمو بردم جلو زیر بازوشو گرفتم..ناله کرد واز جاش بلند شد..خودم که جون نداشتم..ولی
به سختی نگهش داشته بودم..سنگینیشو انداخته بود رو دستم..نمی تونست خوب راه بره..اروم

نشوندمش کنار درخت..تکیه داد..چشماشو بسته بود..
جلوش زانو زدم..داشت ازش خون می رفت..خون روی پیشونیش خشک شده بود و خون

ریزی بند اومده بود ولی شونه ش هنوز خونریزی داشت..
با نگرانی نگاهش کردم وگفتم :حال چکار کنیم؟..خونریزیت شدیده..

لی چشماشو باز کرد و نگام کرد..صداش می لرزید..از زور درد بود..
--گوشه ی پیشونیت زخم شده..

اروم نوک انگشتمو به پیشونیم کشیدم..کمی می سوخت..
-مهم نیست..فعل شما واجب تری..توروخدا بگو چکار کنم؟..اینجا که باند و الکل و بتادین

پیدا نمیشه..چطوری زخمتون رو پانسمان کنم؟..
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--هر کاری که میگم رو انجام بده..با دقت..

-باشه باشه..بگو..چکار کنم؟..
--اول اتیش روشن کن..

-باشه اما با چی؟..
چشماشو بست..با بی حالی گفت :یه کم چوب جمع کن..عقب ماشین بنزین هست..بیار تا بهت

بگم..
به حرفش گوش کردم..حالم اصل خوب نبود..مرتب چشمام سیاهی می رفت..با این حال

چندتا تیکه چوب جمع کردم و گالن بنزین رو از پشت ماشین برداشتم..برداشتنش خیلی سخت
بود..پرت شده بود پایین و به سختی کشیدمش بیرون..

کمی از بنزین توی گالن رو ریختم روی چوب ها..
-فندک دارین؟..

--تو داشبورت هست..یه چاقوی جیبی و یه شیشه عسل هم هست بیارشون..
پام درد می کرد..شل می زدم..رفتم و از تو داشبورت پیداشون کردم..یه فندک نقره ای که
روش اسم اریا حکاکی شده بود ..خیلی خوشگل بود..حدس می زدم یادگاری باشه..چاقو و

عسل رو هم پیدا کردم..
به کمک اون فندک اتیش روشن کردم..

--چاقو رو بشور بعد لبه ش رو بذار تو اتیش..زیاد جلو نبر..فعل حرارتش بده..
همون کاری که گفته بود رو انجام دادم..

صداش رو شنیدم :بیا اینجا..
با درد چشماشو بسته بود..جلوش زانو زدم..اروم لی چشماشو باز کرد..صورتش عرق کرده

بود..
--کمک کن لباسمو در بیارم..

با تعجب گفتم :چی؟..همه شو؟..
با همون حالش یه لبخند محو زد وگفت :نه دختر ..همه شو که نه..فقط پیراهنمو..

از حرفی که زده بودم شرمم شد..خداوکیلی قبل از حرف زدن یه کم فکر هم بکنی بد نیستا
بهار خانم..

دستمو بردم جلو..یکی یکی دکمه های پیراهنشو باز کردم..چشماش بسته بود..اروم گوشه
های پیراهنش رو گرفتم و از هم بازشون کردم..

یه رکابی جذب مردونه به رنگ سفید تنش بود..اوه اوه عضله رو ببین..
داشتم نگاهش می کردم و اصل حواسم به اطراف نبود ..خب چکار کنم؟..دست خودم نیست..

صداشو شنیدم ..نگاهش کردم..همون لبخند محو روی لباش بود..
-پس چرا درش نمیاری؟..خشکت زده؟..

ای وای..به خودم اومدم .. هل شدم و گوشه ی پیراهنشو سریع دادم پایین که ناله ش به
اسمون رفت..

-ببخشید..حواسم نبود..
--حواست کجا بود؟..دختر یواشتر..

چیزی نگفتم و ترجیح دادم سکوت کنم..به هر بدبختی بود پیراهنشو در اوردم..دیگه عضله
ش قشنگ جلوی دیدم بود..نگاهم به زخم روی بازوش افتاد..یه خراش عمیق بود..

با ترس گفتم :تیر خوردید؟..
--نه..این فقط یه خراشه..تیر به بازوم اصابت نکرد..وگرنه حالم از اینم بدتر می شد..

-ولی خیلی خون ازتون رفته..
--خب به خاطر اینه که زخمش عمیقه..برای همین بی حالم کرده..یه دستمال تمیز پیدا

کن..باید خون ها رو پاک کنیم..
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-دستمال از کجا بیارم؟..

--چندتا برگ دستمال کاغذی از تو ماشین بیار..مجبوریم به همونا اکتفا کنیم..
به حرفش گوش کردم و دوباره رفتم تو ی ماشین..یه بسته دستمال کاغذی اونجا افتاده بود

..چند تا برگ از روش برداشتم و احتمال دادم الوده باشن..انداختم کنار.. جعبه رو اوردم و
کنارش نشستم..

--می تونی شست و شوش بدی؟..
-سعیمو می کنم..

چیزی نگفت..چندتا برگ دستمال برداشتم و خیس کردم..
--مواظب باش اب به زخم نرسه..عفونت می کنه..فقط خون ها رو بشور..

-باشه حواسم هست..
اروم شروع کردم..صورتشو برگردونده بود و چشماش هم بسته بود..داشت درد می

کشید..دستم داشت زخم رو تمیز می کرد ولی نگام روی اندام عضلنیش بود..
ای کاش می شد این نگاه سرکشمو کنترل کنم..ولی مگه دست من بود؟..افسار گسیخته شده

بود..کنترلش دست من نبود..هر کار می کردم بازم نگاهم می چرخید روی شونه ها و
بازوهای مردونه و جذابش..قفسه ی سینه ش تند تند بال و پایین می شد..

حالم یه جوری شده بود..نمی دونم چطور بگم..یه حس خاصی داشتم..داغ کرده بودم..تنم گر
می داد..

صدای اخش بلند شد..حواسم نبود دستم خورده بود به زخمش..
چیزی نگفت.. سعی کردم حواسمو جمع کارم بکنم ولی بازم نشد..نگاه سرکشم چرخید روی

صورتش و بعد هم بازوهاش ..
صورت جذابی داشت..هیکلش هم ورزیده و عضلنی بود..نمی دونم چرا اینجوری شده

بودم..تا حال از این حس ها بهم دست نداده بود..ولی الن..یه حال خاصی داشتم..حالم نه بد
بود نه خوب..از طرفی هم سرم یه کوچولو گیج می رفت..

بالخره زخم رو شست شو دادم..کارم که تموم شد سرشو برگردوند و نگاهم کرد..مطمئن
بودم صورتم سرخ شده..

نمی دونم چی شد ..همین که نگام کرد..بیشتر داغ کردم..خدایا چه مرگم شده؟..
لبخند زد..ولی من نگاهمو دزدیدم و رفتم طرف اتیش..

خودم که گرمم بود گرمای اتیش هم به معنای واقعیه کلمه داشت اتیشم می زد..
صداشو شنیدم..گرم و گیرا..--چاقو رو مستقیم بگیر رو شعله ی اتیش..

نگاش نکردم..حواسم نبود دسته ی چاقو داغه..همونجوری برش داشتم که با جیغ خفیفی
دستمو کشیدم عقب..

دستم سوخت..انگشتم قرمز شده بود..دسته ی چاقو داغ بود و منه گیج همینجوری برداشته
بودمش..خب معلومه دستم می سوزه..

--چی شد؟..دستتو سوزوندی؟..
-چیز مهمی نیست..

خودم حال و روز درست و حسابی نداشتم.. حال هی بل پشته بل به سرم نازل می شد..یکی
نبود بهم بگه خب یه کم حواستو جمع کن تا نسوزی..
با گوشه ی مانتوم چاقو رو برداشتم..گرفتم رو اتیش..

بعد از چند لحظه گفت :بیارش..
بردم طرفش .. گرفتم جلوش..

--چرا میدی به من؟..
با تعجب گفتم :پس چکارش کنم؟..

خیلی ریلکس گفت :بذارش رو زخم تا جوش بخوره..
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مات سرجام موندم..

-مگه اهنگریه؟..من اینکارو نمی کنم..
وای از تصورش هم دلم ریش می شد..

از حرفی که زده بودم لبخند زد و نگام کرد..ای خدا نگاه این تغییر کرده یا من عوض
شدم؟..چرا طاقت نگاه نافذشو ندارم؟..اینجوری نبودما..مطمئنم..ای کاش پیراهنشو در نمی

اورد..ازاون موقع تا حال اینجوری شدم..
خیلی خودمو کنترل می کردم به شونه ی پهن و هیکل مردونه ش نگاه نکنم..ولی بازم از

دستم در می رفت و چشمام روی بازوهاش میخکوب می شد..
--اره..درست مثل اهنگریه..حال بیا جلو چاقو رو بذار روی زخم..اینجوری خونریزیش بند

میاد..
رنگش حسابی پریده بود..از یه طرف می ترسیدم چیزیش بشه..و اونطرف هم می دیدم در

توانم نیست اینکارو بکنم..ولی اگر بمیره چی؟..
با تردید نگاهش کردم..نگاهش هنوز به من بود..چاقو سرد شده بود..بالخره تصمیمم رو

گرفتم..جونه اون واجب تر بود..فوقش چشمامو می بندم ..
چاقو رو گرفتم روی اتیش..وقتی خوب داغ شد رفتم طرفش و جلوش نشستم..صورتشو

برگردوند..اینجوری بهتر بود..اگر نگاهم می کرد بدتر هول می شدم..
چاقو رو بردم جلو..روبه روی زخمش نگه داشتم..چشماشو بسته بود و از منقبض شدن فکش

فهمیدم داره درد می کشه..چشمامو بستم یه دستمو گذاشتم رو پام ..چاقو رو تو دستم محکم
نگه داشتم و با یه حرکت سریع گذاشتمش رو زخم صدای فریادش بلند شد..دستشو بلند کرد و

گذاشت رو دستم..سفت نگهش داشته بود..از صدای فریادش ترسیدم و چشمامو باز
کردم..لباشو به هم فشار می داد..صورتش جمع شده بود..روی پیشونیش عرق نشسته

بود..رنگش بیش از پیش پریده بود..
خدایش خیلی خیلی ترسیده بودم..نمی دونستم باید چکار کنم..خواستم دستمو بکشم که

نذاشت..سفت نگهش داشت..داشتم پس می افتادم..وای خدا الن نه..الن غش نکنم..تمام
توانمو جمع کردم..صورتمو برگردوندم..

دستش شل شد..بعد از چند لحظه دستشو برداشت..چاقو رو کشیدم عقب..با نگرانی چشمامو
باز کردم و نگاهش کردم..قفسه ی سینه ش تند تند بال و پایین می شد..رگ گردنش بیرون

زده بود ..عضله هاش منقبض شده بود..معلوم بود درد زیادی رو متحمل شده..
لباش بیشتر از قبل خشک شده بود..

--برات اب بیارم؟..
صداش گرفته بود :نه..فعل نباید اب بخورم..

--ولی لبات خشک شده..
سرشو بلند کرد و نگام کرد..چشماش سرخ شده بود..لبخند بی جونی زد وگفت :اشکال

نداره..
دلم براش سوخت..تو بد وضعیتی گیر کرده بود..اصل حالش خوب نبود..کمی از اب بطری

رو ریختم رو دستمال و بردم جلو..
با تعجب نگاهم کرد..هیچی نمی گفت..دستمو بردم جلو..به هیچ وجه نگاهش نمی کردم..یعنی

جراتشو نداشتم..می ترسیدم بازم سوتی بدم ..دستمال رو اروم به لباش کشیدم..مرطوب
شد..سنگینی نگاهشو خیلی خوب حس می کردم..قلبم می خواست بزنه بیرون ..نمی دونم چرا

هیجان زده شدم؟..
دستمو کشیدم عقب .. با دست سالمش اروم دستمو از روی مانتو گرفت..خشک شدم..نگاهمو

کشیدم بال..با لبخند زل زده بود به من..
-چیزی شده؟..
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سرشو تکون داد و زیر لب گفت :ممنونم..

بعد هم دستمو ول کرد..توی دلم گفتم دستمو نمی گرفتی هم می تونستی تشکر کنی..داشتی
قلبمو می اوردی تو دهنم..ای بابا..

چیزی نگفتم..
--عسل رو بیار جلو..

شیشه ی عسل روگرفتم جلوش..انگشتشو کرد تو عسل و به طرف زخمش برد..می دونستم
عسل خاصیت ضد عفونی کنندگی داره..برای همین داشت ازش استفاده می کرد..

انگشتش که به زخمش خورد با درد داد زد..دستشو کشید عقب..نمی تونست عسل رو رو
زخمش بماله..دردش می اومد..خب حقم داره..عسل غلیظه و باید محکمتر روی زخم بمالی تا

روشو بپوشونه..اینجوری که نمی تونست..
خواستم بگم می خوای من کمکت کنم؟..ولی اینبار سریع جلوی زبونمو گرفتم..خاک به سرم
اون موقع که فقط دستمال رو می کشیدم رو بازوش حالم اونجوری شده بود وای به حال الن

که بخوام مستقیما به تنش دست هم بزنم..وای اصل نمی شد..ولی از اونجایی که من خوش
شانس ترین ادم روی این کره ی خاکی هستم.. گفت :باید کمکم کنی..می خوام با عسل

ضدعفونیش کنم..
توی دلم گفتم :عمراااااا..این یه قلمو بی خیال ما شو تو رو خدا..

ولی خب روم نشد بلند بگم..اگر می گفتم لبد پیش خودش می گفت دختره به خودشم شک
داره..خب شک دارم دیگه پس چی؟..می دونم همین که دستم به تنت بخوره تا جیگرم اتیش

می گیره..انگار برق داری..منو هم این وسط برقت می گیره بیچاره میشم..
نگاهم پر از تردید بود..بالخره صداش در اومد :پس چرا معطلی؟..تا دوباره زخم سر باز

نکرده باید پانسمانش کنیم..زود باش دیگه..
انگار طلبکاره..ولی خب گناه داره..یه جورایی هم حق داره..به غیر از من کس دیگه ای

اینجا نیست تا کمکش کنه..
اخمامو کشیدم تو هم..انگشتمو کردم تو شیشه و یه مقدار عسل اوردم بیرون..اینبار صورتشو

برنگردوند..مستقیم زل زده بود به من..ای کاش نگاهم نمی کرد..دستمو بردم جلو..هنوز
نگاهش به من بود..ای بابا..

-میشه صورتتون رو بکنید اونور؟..
با لبخند گفت :کدوم ور؟..

- هر وری عشقته..
ای وای..حواسم نبود این جمله رو بلند گفتم..

می خواستم تو دلم بگما..نمی دونم چی شد بلند گفتم..
ابروهاشو داد بال و لبخندش پررنگتر شد..نگاهمو ازش دزدیدم..خودمو زدم به اون راه..می

خواستم زخمشو ضدعفونی کنم ولی مگه می ذاشت؟..هیچ جوری نگاهشو از روم بر نمی
داشت..نخیر..مثل اینکه این زخم حال حالها پانسمان بشو نیست..از کی تاحال علفش شدم..

با صدای نسبتا لرزانی گفتم :خب پس چرا روتونو نمی کنید اونور؟..بذارید به کارم برسم..
--من مشکلی ندارم..شما به کارت برس..

نگاهش کردم :می دونم شما مشکلی نداری..منتها من مشکل دارم..پس خواهش می کنم
روتونو بکنید اونور..

خوبه بازوش زخمه اینجوری می کنه اگر سالم بود چکار می کرد؟..
ولی هنوزم ازش حساب می بردما..کافی بود یه اخم از اونایی که ادم تا مرز سکته میره بکنه

دیگه خلص بودم..
--خیلی خب..چون خواهش کردی ..

سرشو برگردوند..اخیش..ای کاش زودتر ازش خواهش می کردم..
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دستمو بردم جلو و عسل رو کشیدم رو زخمش..ناله ی بلندی کرد..

خواستم دستمو بکشم عقب که گفت :نه..ادامه بده..اگر داد و فریاد هم کردم تو ادامه بده..
چیزی نگفتم و دوباره دستمو کشیدم رو زخم..فاصله م خیلی باهاش کم بود..نوک انگشتم که
به بازوش خورد دیدم داغه..نمی دونم شاید به خاطر همون گرما بود که دوباره گر گرفتم..

نه بهار..دوباره شروع نکن..ولی به خدا دست خودم نبود..توی دلم یه جوری می شد و
دوست داشتم بیشتر بهش نزدیک بشم..البته نه اونجوری که بپرم توی بغلش و این حرفا..یه
جور کشش بود..نمی دونم دلیلش چی می تونست باشه ولی این کشش و نزدیکی رو خیلی

خوب حس می کردم..برام قابل لمس بود..
 بار روی زخمش عسل مالیدم بار اول ناله های بلندی می کرد ولی بار دوم و سوم ساکت3

شده بود و هیچی نمی گفت..نفساش منظم شده بود..
زیر لب گفتم :واااااا یعنی خوابش برد؟..

صداشو شنیدم..اروم بود..
--نه ..بیدارم..

دستمو کشیدم عقب..تا همینجا هم بستش بود..
چشماشو باز کرد و نگاهم کرد..

--تموم شد؟..
پ نه پ می خوای تا ته شیشه رو بکشم به تنت..

-بله فکر نکنم جایی از زخم باقی مونده باشه..
-چند تا برگ دستمال کاغذی بذار روش..با یه پارچه ببند..

-دستمال کاغذی؟..خب فکرکنم بچسبه به بازوتون..
--اشکال نداره..فعل همینو داریم..کاری نیمشه کرد..

قبول کردم و چند تا برگ دستمال گذاشتم رو زخمش..
حال پارچه از کجام بیارم؟..

به مانتوم نگاه کردم..یه دور ببرم اندازه ی یه دور بازو و کتفش در میاد..همون چاقو رو
برداشتم و یه گوشه از مانتومو پاره کردم و کشیدم..جر خورد و یه وجب کوتاه تر شد ولی

هنوز تا بالی زانوم بود..
پارچه رو اوردم جلو و دور تا دور بازو و کتفش بستم..یه گره ی محکم هم بهش

زدم..بالخره تموم شد..
-خب اینم از این..تموم شد..

-از اینکه بهم کمک کردی ممنونم.. توی داشبورت یه بسته قرص مسکن هست..اونو برام
میاری؟..

-باشه الن میارم..
از جام بلند شدم و لنگان لنگان رفتم طرف ماشین..یه بسته قرص تو داشبورت بود

برداشتم..یه دونه از توی جلد در اوردم و دادم دستش..گذاشت تو دهانش و با گلوی خشک
قورتش داد..

--خب یه کم اب بخورید..اینجوری که قرص کامل پایین نمیره..
بطری اب رو برداشت و یه قلوپ کوچیک خورد..

به پام نگاه کرد..
--چرا پات می شله؟..

-نمی دونم..
--نگاهش نکردی؟..

- نه..
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رفتم پشت درخت و شلوارمو زدم بال..یه کم زخم شده بود و کمی هم کبود شده بود..ولی چیز

مهمی نبود..
از پشت درخت اومدم بیرون..

-چیزی نشده..یه کم کوفته شده..
خواستم بشینم که یهو چشمام سیاهی رفت..همه چیز دور سرم می چرخید..دستمو گرفتم به

سرم..نمی تونستم بایستم..
کنترلمو از دست دادم و زانو زدم..

بی حال افتادم رو زمین و..دیگه چیزی نفهمیدم..
بهار روی زمین افتاده بود..اریا بهت زده نگاهش کرد.. خودش را روی زمین کشید و از

زور درد ابروهایش را در هم کشید..لبش را به دندان گرفت..صدایش زد..
-بهار..بهار..سالری..صدامو می شنوی؟..

جوابی نشنید..ارام به صورتش ضربه زد..بی فایده بود..بازویش را تکان داد..بهوش نیامد..
احتمال می داد فشارش افتاده باشد..گوشه ی پیشانیش شکافته بود ..می دانست با استرسی که

امروز به او وارد شده این بل به سرش امده..
کمی از اب بطری را به صورتش پاشید.. چشمانش کمی جمع شد ولی به هوش نیامد..

نگاهش به شیشه ی عسل افتاد..این می توانست کمکش کند..مقداری عسل بیرون
اورد..انگشتش را به طرف دهان او برد..کمی تعمل کرد..بعد از چند لحظه انگشت اغشته به

عسلش را در دهان بهار گذاشت..
بهار مزه ی شیرینی ان را حس کرد..اریا دوباره همین عمل را تکرار کرد..نرمی زبان بهار

که با سر انگشتانش برخورد کرد حس خاصی به او دست داد..تنش داغ شد..
برای بار سوم هم در دهانش عسل گذاشت..دوباره همان خیسی و نرمی زبان بهار حالش را
منقلب کرد..تا به حال انقدر به زیباییه او توجه نکرده بود..می دانست بهار زیباست و رو ح
لطیف و پاکی دارد..برای این برداشتش هم دلیل داشت ولی تا به حال این همه به او نزدیک

نشده بود تا این چنین به او نگاه کند..
خواست انگشتش را بیرون بکشد ولی بهار ان را به دهان گرفته بود..بیش از پیش احساس

داغی می کرد..به طوری سر تا پایش از زور گرمای تنش عرق کرده بود..
خودش هم تلشی نکرد تا انگشتش را بیرون بیاورد..نمی دانست چرا و چگونه ولی این حس
یک جور خاص بود..متفاوت بود..حسی پر از ترس ..شاید هم پر از شور و هیجان..ولی بی

نظیر بود..
بهار چشمانش را باز کرد..اریا به خودش امد..محو تماشای او شده بود..درد دستش را به کل

فراموش کرده بود..اخم هایش را در هم کشید..شاید به خاطر ترس بود....ولی هنوز هم
چیزی از هیجانش کم نشده بود..

سبزی چشمان بهار با سیاهی چشمان اریا گره خورد..بهار با دیدن او تعجب کرده بود..ارام
لبانش را باز کرد..اریا انگشتش را بیرون کشید..

هر دو با شرم به یکدیگر نگاه کردند..صورتشان سرخ شده بود..عرق کرده بودند..
بهار سراسیمه در جایش نشست..اریا سرش را برگرداند..نگاهشان را از یکدیگر می

دزدیدند..
ناخواسته بود..همه ی کارهایشان ناخواسته بود..هیچ یک از اینها را پیش بینی نکرده

بودند..نه اریا و نه بهار..
ناخواسته قدم به راهی می گذاشتند که تهش نامعلوم بود..

ان تعقیب و گریز..تیر اندازی..افتادنشان به ته دره..گیر افتادنشان..زخم روی بازوی
اریا..داغی تن بهار..بیهوش شدنش..و ان عسل که با شیرینیش حسی نو در دل ان دو به

وجود اورده بود..
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ولی مشکل اینجا بود که..هیچ یک پذیرای این حس نبودند..شاید ترس از اینده..بهار خود

درگیر مشکلتش بود..و اریا هم دست کمی از او نداشت..
اینده چه چیز برای انها می خواست..هیچ کس نمی دانست..سرنوشتشان جور دیگری رقم

خورده بود..
به درخت تکیه داده بودم..سرگرد هم پشتش به من بود و به همون درخت تکیه داده بود..کتش

رو تنش کرده بود..هوا یه کم سوز داشت..وای حتما شب از اینم سردتر میشه..
کمی از عسل رو خوردم ..

--همه ش رو نخور..معلوم نیست تا کی اینجا گرفتاریم..غذایی هم نداریم..لاقل داشتنه همینم
غنیمته..

اخمامو کردم تو هم و لبامو جمع کردم..اه..چرا انقدر ضدحال می زد؟..
-یعنی چی معلوم نیست؟..بالخره که یکی پیدامون می کنه..

--اره..گرگ و روباه و شغال پیدامون می کنن..فقط بذار هوا تاریک بشه..سر و کله شون پیدا
میشه..

با ترس اب دهانمو قورت دادم..گفت گرگ؟..وای خدا..
سریع تکیه م رو از درخت برداشتم و جلوش نشستم..سرشو بلند کرد و نگام کرد..

با ترس گفتم :شوخی می کنی؟..
خیلی جدی گفت :نه..مگه من با تو شوخی دارم؟..یه کم دیگه صبر کنی خودت متوجه میشی

که راست میگم یا دروغ..
-عمرا..برای چی باید صبر کنم؟..خب روی این ماشین کوفتی یه بی سیمی چیزی نصب

نیست بشه باهاش به کسی خبر داد؟..
پوزخند و گفت :این ماشین شخصیه..بی سیمش کجا بود؟..دیدی که ماشین اداره رو دادم

ستوان برد..
با ناامیدی نگاهش کردم..ای بخشکی شانس..عجب خوش اقبال بودم من..یه دفعه یاد موبایلش

افتادم..
با خوشحالی گفتم :راستی موبایل که هست..با اون زنگ بزنین بیان نجاتمون بدن..

دستشو کرد تو جیبشو موبایلشو در اورد..انداخت جلوم..با تعجب نگاهش کردم..
--برش دار..

دستمو بردم جلو و گوشی رو برداشتم..دکمه ش رو زدم ولی صفحه روشن نشد..چندبار دیگه
دکمه رو فشار دادم..بی فایده بود..

-این چرا کار نمی کنه؟..
--چون شارژ نداره..

-چی؟..وای پس رسما بدبخت شدیم رفت؟..
اروم خندید وگفت :از این لحاظ که نمی تونیم با کسی در ارتباط باشیم اره..

چشمامو ریز کردم و نگاهش کردم :یعنی چی؟..
تکیه ش رو از درخت برداشت .. اروم از جاش بلند شد..اونم مثل من یه کوچولو می لنگید..

به طرف ماشینش رفت و در همون حال گفت :باید کمک کنی ماشین رو برگردونیم..مجبوریم
شب رو توی ماشین بگذرونیم..وگرنه هیچ جوری از دست گرگ ها و شغال در امان

نیستیم..درضمن شب هوا خیلی سرد میشه..توی ماشین گرمتره..
سریع از جام بلند شدم..حق با اون بود..ولی چجوری ماشین به این گندگی رو برگردونیم؟..

 تا مرد هم باشن نمیشه..10
جلوی ماشین وایسادم..عین ماتم زده ها داشتم نگاهش می کردم..

--چیه؟..چرا خشکت زده؟..
-اخه ما دوتا با این حال زارمون چطوری ماشین به این گندگی رو جا به جاش کنیم؟..
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لبخند زد و به بدنه ی ماشین دست کشید..

--اگر یه درصد هم احتمال بدی که امشب توسط گرگا تیکه پاره میشی خود به خود زورت
زیاد میشه..

نگاهم کرد و ابروش انداخت بال :نکنه دلت می خواد خوراک حیوونای اینجا بشی؟..
با وحشت نگاهش کردم..حتی اب دهانمو هم نمی تونستم قورت بدم..

بدون اینکه وقت رو از دست بدم رفتم جلو وگفتم :من کجاشو بگیرم؟..
با همون لبخند نگام کرد..ولی من از حرفی که زده بود بدجور ترسیده بودم..

کنار ماشین ایستاد وگفت :اونطرف ماشین خالیه..به طرف راست چپ کرده ..بیا سمت
من..باید با هم از این طرف هلش بدیم تا برگرده..

اومدم کنارش و گفتم :ولی دستت زخمیه..نمی تونی بهش فشار بیاری..
-با دست سالمم هل میدم..

تو دلم گفتم :اینو جو گرفته یا منو خنگ فرض کرده؟..یا شاید هم هر دوش..میگه با یه دست
هلش میدم..هه..توهم هرکولی زده..

دید دارم نگاهش می کنم..گفت :چیه؟..
نفسمو دادم بیرون وگفتم :هیچی..فقط دارم به این فکر می کنم که توی این معلق زدنا سرتون

محکم به جایی نخورده؟..
با تعجب گفت :چطور؟..

با دستم محکم زدم به بدنه ی ماشین وگفتم :د اخه یه چیزی میگین با عقل جور در نمیاد..مگه
میشه با یه دست ماشین به این گندگی رو حل داد؟..

اروم خندید وگفت :خب تو هم هستی..
با پوزخند نگاهش کردم و گفتم :من؟..یعنی واقعا روی من چه جوری حساب کردین؟..من یه

فرقون رو هم نمی تونم تکون بدم چه برسه به این ماشین..
با لحن جدی گفت:می تونی..

-میگم نمی تونم..اونوقت شما میگی می تونی؟..
زل زد توی چشمام و با لحن خاصی گفت :گرگا..شغال..اینا باعث نمیشه که بتونی؟..

ای بابا ..اینم نقطه ضعف منو گیر اورده بودا..باز یادم انداخت..نه این یه قلم خداییش ترس
داره..باید بتونم..

-خب در کل کار که نشد نداره..حال یه امتحانی می کنیم..
خندید و رفت پشت ماشین..وا..چرا رفت اونجا..

از پشت ماشین یه طناب کلفت بیرون اورد.. پیچیده بود دور بازوش..
اومد طرفم و گفت : کمک کن اینو ببندیم به ماشین..

-اینو؟..چجوری؟..
--من اونطرف وایمیستم..تو برو زیر ماشین..سر طناب رو بذار زیر و بیا بیرون..دوتایی

هلش میدیم جلو.. سر طناب که اومد بیرون تو ماشین رو نگه میداری من می کشمش بیرون
بعد می بندیم دورش و دونفری طناب رو می کشیم..اینجوری شاید بشه ماشین رو برگردوند

سرجاش..
-خدا کنه بشه..چون اگر اخرش نشه کاریش کرد این وسط خودمون رو حسابی خسته

کردیم..اخرش هم هیچی نمیشه جز اینکه خوراکه حیوونا بشیم..
--منم امیدوارم که بشه..پس زود باش..خیلی کارداریم..

سرمو تکون دادم..موبه مو کارهایی که گفته بود رو انجام دادم..رفتم زیر ماشین طناب رو
گذاشتم و اومدم بیرون..با هر بدبختی بود یه کوچولو هلش دادیم..مگه تکون می

خورد؟..خودمونو کشتیم فقط یه ذره رفت جلو..وای خدا ..از بس زور زده بودم موچ دستام
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درد گرفته بود..ماشینش شاسی بلند نبود برای همین زیاد سنگین هم نبود..ولی همینم نمی شد

تکون بدی..د اخه مگه من اینکــــــاره بودم؟..ای بابا..
سر طناب معلوم شد..من همونطور هل می دادم..سرگرد پشتشو چسبوند به بدنه ی ماشین و

همینطور که هلش می داد خم شد و سر طناب رو گرفت ..اگر ولش می کرد ماشین پرت می
شد جلو ..اون وقت تموم تلشمون از بین می رفت..باتمام توانش طناب رو کشید..از سر و

روش عرق می چکید..خیلی سخت بود..کلی خون از دست داده بود..وضعیتش هم خوب
نبود..ولی مجبور بودیم..برای زنده موندنمون باید تلش می کردیم..بالخره با کلی سختی و

تلش طناب رو کشید بیرون..نفس نفس می زد..
دیگه هل نمی دادیم..همونطور ماشین رو نگه داشته بودیم..دستم داشت از حس می رفت..

--ولش کن..برو سر طناب رو بده من..از روی ماشین رد کن..
همون کاری گه گفته بود رو انجام دادم..سر طناب رو از رو ماشین رد کردم و دادم دستش..

--بیا کمک کن..باید گره ش بزنیم..سعی کن محکم گره بزنی..
طناب ضخیم بود..وقتی می خواستم گره بزنم باز می شد..دستشو اورد جلو و سر طناب رو

گرفت..دستمو برداشتم..
-اون یکی سرشو بده من..نگه میدارم تا راحت تر بشه گره زد..زود باش دیگه..خیلی اروم

کار می کنی..
ای بابا چقدر دستور میده..خوبه بی چون و چرا به دستوراش عمل می کنم..اونوقت اخرش یه

چیزی هم بهش بدهکار میشم..
سر طناب رو دادم دستش..اگر می خواستم حلقه ی گره رو بزنم دستم به دستش برخورد می
کرد..هی می خواستم دستم بهش نخوره ولی نمی شد..دو طرفشو گرفته بود..حال خوبه شونه

ش رو با همین دستام مالیده بودما..ولی نمی دونم چرا الن نمی تونستم..
-پس چرا معطلی؟..

-اخه..چیزه..
--چیزه؟..

از لحنش خنده م گرفت..جدی بود..
تو دلم گفتم :هیچی یه کوچولو جیزه..

از این فکرم لبخند روی لبام پررنگ تر شد..
با تعجب گفت :به چی می خندی؟..توی این موقعیت واسه خودت جک میگی؟..دستم خسته

شد..زودباش گره رو بزن ..
زیر چشمی نگاهش کردم..یعنی نمی دونه نمی خوام دستم به دستش بخوره؟..نه خب مگه مثل

تو دیوونه ست؟..رفتی شونه ش رو براش مالیدی اونوقت از اینکه توی این موقعیت دستت
بهش بخوره تردید داری؟..خداییش هم بخوای حساب کنی فکرت در کل خنده داره..

دستم یه کوچولو می لرزید..گره رو زدم..هر دو دستش دو طرف دستام بود و واقعا هم گرم
بود..به طوری که یه لحظه پیش خودم گفتم :نکنه تب داره؟..

ولی دستای من سرد بود..مثل یه تیکه یخ..
داشتم گره ی سوم رو می زدم که با لحن ارومی گفت :چرا دستات سرده؟..

دستم روی طناب خشک شد..از سوالی که پرسیده بود شکه شدم..پس فهمیده بود..
فاصله ش با من خیلی کم بود..به طوری که نفس های داغش با گوشه ی روسریم برخورد

می کرد..
جرات کردمو واروم سرمو بلند کردم..نگاهمون تو هم قفل شد..یعنی نه من حرکتی می کردم

نه اون..احساس می کردم دستام یخ بسته ولی از تو دارم اتیش می گیرم..
سرمو انداختم پایین و به طناب دست کشیدم..

-هیچی..من همیشه همینجوریم..
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-یعنی همیشه دستات سرده؟..

-اره؟..
--چرا؟..
ای بابا..

داشتم گره رو محکم می کردم..
گفتم :مهمه که بدونید؟..

خشک و جدی گفت :اگر مهم نبود سوال نمی کردم..اینو همیشه یادت باشه..
انقدر لحنش جدی بود که ترجیح دادم بیشتر از این نپیچونمش..به هر حال پلیس بود و تا سر

از کارم در نیاره ول کن نیست..
گره ی چهارمو زدم وگتم: خب دلیلشو نمی دونم..شنیدین میگن یکی طبعش گرمه یکی

سرد؟..شاید منم اینجوریم و طبعم سرده..
سرمو بلند کردمو نگاه کوتاهی بهش انداختم..دیگه نگاهش جدی نبود..یه لبخند کمرنگ هم

روی لباش بود..
-به نظرت من گرمایی هستم یا سرمایی؟..

داشتم گره رو محکم می کردم..از این سوالش شوکه شدم..توقع نداشتم اینو بپرسه..سرخ شده
بودم..

--سوال من جواب داشت..
-خب..من فکر کنم گرمایی باشین..

البته به فکرکردن هم نیازی نبود..به کوره ی اتیش زبون درازی می کرد از بس داغ بود..
لبخندش پررنگتر شد و گفت :واقعا؟..نمی دونستم..اونوقت چطور فهمیدی؟..

دیگه داشتم سکته رو می زدم..اخرین گره رو هم زدم..چه بل گره ای شده ها..
صدام کمی لرزش داشت :فهمیدنش که کاری نداشت..

--چطور؟..
سکوت کردم..دستاش هنوز دستای منو تو خودش گرفته بود..یعنی میشه گفت محاصره شون

کرده بود..اونجوری نبود که بگم داره به دستم فشار میاره یا خودشو بهم نزدیک می کنه..نه..
خیلی معمولی همونطورطناب رو نگه داشته بود..البته مجبور بود نگه داره..اینجوری طناب

کشیده نمی شد و می تونستم راحت تر گره بزنم..
بالخره تموم شد..با خوشحالی سرمو بلند کردم و خواستم بگم :بفرمایید..اینم از گره..

ولی لبخند روی لبام ماسید..
با لبخند جذابی زل زده بود به من..انتظار این حرکت رو نداشتم..واسه ی همین شوکه شده

بودم..همین که نگاهشو از روم برداشت تازه به خودم اومدم..وای خدا چه مرگم شده؟..اروم
خودمو کشیدم کنار..دستش رو از روی طناب برداشت..از زور هیجان می لرزیدم..

صداشو شنیدم..ازاونطرف گفت :بیا طناب رو بگیر..باید ماشین رو به کمکه این بکشیم..
بدون اینکه نگاهش کنم رفتم جلو ..دستامو به هم مالیدم و موچ دستامو یه کم ماساژ دادم..

طناب رو گرفتم..خودش هم پشتم بود و با دست سالمش سر طناب رو گرفته بود..
-اماده ای؟..با شمارش من شروع کن و محکم بکش..

-باشه..
..بکش..1..2..3--

با تمام توانم کشیدم..اون هم از پشت طناب رو می کشید..ماشین یه تکون کوچولو خورد..ولی
فایده ای نداشت..

--تو طناب رو ول کن برو ماشین رو هل بده..من از اینور می کشم..
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همون کاری که گفته بود رو انجام دادم..وای باز باید هل می دادم..زیر لب یه یاعلی گفتم و
دستمو گذاشتم رو بنده ش و هلش دادم..ماشین کامل چپ نکرده بود فقط به طرف چپ بدنه

افتاده بود برای همین راحت تر می شد برگردوندش..
محکم هل دادم..نه نباید ناامید بشم..باید بتونم..اره..من می تونم..نباید خسته بشم..

همه ش زیر لب به خودم دلداری می دادم..من از اینور هل می دادم..سرگرد ازاونور طناب
 دقیقه بالخره تونستیم20رو می کشید..انقدر ادامه دادیم و عرق ریختیم..که در عرض 

ماشین رو برگردونیم..با اینکه حالم اصل خوب نبود ولی ذوق کرده بودم..
طناب رو ول کرد..با لبخند نگاهش کردم..

نفس نفس می زد..منم دست کمی از اون نداشتم..
--بالخره موفق شدیم..

-بله دیگه..دیدید کار نشد نداره؟..
با این حرفم نگاهش چرخید رو من ..چند لحظه نگاهم کرد و گفت :اره خب..بر منکرش

لعنت..هیچ کاری نشد نداره.. فقط باید بخوای تا بشه ..
نگاهمو ازش دزدیدمو به ماشین نگاه کردم..

-حال چکار کنیم؟..
--هوا کم کم داره تاریک میشه..نباید بذاریم اتیش خاموش بشه..باید هیزم جمع کنیم اتیش

بیشتری درست کنیم ..گرگا با وجود اتیش جلو نمیان..
-بهتر نیست اتیش رو بیاریم کنار ماشین؟..

--خیلی خب..ولی مواظب باش گالن بنزین رو نزدیکش نذاری..خطرناکه..
-نه حواسم هست..

-پس تا تاریک نشده بریم هیزم جمع کنیم..در ضمن از کنار من هم تکون نخور..
قبول کردم..سرگرد چاقوش رو گذاشت توی جیبش و هر دو رفتیم طرف درختا ..

ربعی بود داشتیم چوب جمع می کردیم که از پشت یکی از درختا صدای خش خش1تقریبا 
شنیدم..

با ترس سیخ سرجام وایسادم..
سرگرد پشتش به من بود..خم شده بود و از روی زمین چوب جمع می کرد..

یه دفعه دیدم یکی از پشت درختا به طرفش دوید.. همچین جیغ کشیدم که صدام به طور
وحشتناکی بین درختا پیچید..

سرگرد تا صدای جیغمو شنید سرشو بلند کرد که همون موقع اون مرد بهش حمله کرد..یه
چاقوی بزرگ توی دستاش بود..

سرگرد بی معطلی چوب هارو به طرفش پرت کرد ..نقاب داشت..صورتش دیده نمی
شد..چوب ها خورد بهش..ایستاد..سرگرد از توی جیبش چاقوشو بیرون اورد و با نگاه تیز و

برنده ای به اون مرد خیره شد ..
دستمو گرفته بودم جلوی دهانم و با وحشت به اونا نگاه می کردم..

به طرف سرگرد حمله کرد..جیغ خفیفی کشیدم و زدم زیر گریه..خیلی ترسیده بودم..اخه این
کی بود که یهو از پشت درختا پیداش شد؟..
سرگرد دستای مرد رو تو هوا گرفته بود..

داد زد :بهار برو تو ماشین..درهارو قفل کن..زودباش بجنب..
با ترس عقب گرد کردم و به طرف ماشین دویدم..پام خیلی درد می کرد..با فشاری که بهش

وارد شده بود تیر می کشید و درد بدی توش پیچیده بود ..
نزدیک ماشین بودم که یکی از پشت منو گرفت..جیغ کشیدم..از ترس چیزی نمونده بود پس
بیافتم..منو چسبوند به ماشین..همچین هلم داد که قفسه ی سینه م محکم خورد به لبه ی ماشین

و درد گرفت..از زور درد کبود شدم..هم ترسیده بودم و هم درد داشتم..
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سردی تیغه ی چاقو رو روی پوست صورتم حس کردم..صدای کلفت و خشنی داشت..

-از دست ما در میری جوجه؟..اقا دستور داده جنازه ت رو تحویلش بدم..تیکه تیکه ت می
کنم خوشگله..

کنار گوشم بلند زد زیر خنده..می لرزیدم..بدنم یخ کرده بود..چاقو رو اورد پایین..نه.. نمیذارم
منو بکشی..فکر کردی اشغال..

همین که کم ازم فاصله گرفت خودمو از ماشین جدا کردم و با پشت کمرم هلش دادم..تکون
نخورد نامرد عوضی.. ولی خب با همین عکس العملم یه کم هل شد ه بود..فکرشو نمی کرد..
انقدر ترسیده بودم که اگر می گفتم تا مرز سکته هم رفته بودم دروغ نگفتم..ولی اینکه بخواد
بلیی سرم بیاره و به قول خودش تیکه تیکه شده م رو تحویل کیارش بده این منو به وحشت

می انداخت..مطمئن بودم از طرف کیارش اومده..حال که دیده ازاد شدم خواسته سر به نیستم
کنه..این باعث می شد برای نجات جونم اروم ننشینم..

برگشتم و خواستم با زانوم بزنم زیر شکمش که خوش رو پرت کرد جلو و چسبید بهم..ای ای
دل و روده م پیچید تو هم..

برای یه لحظه از روی شونه ش به پشت سرش نگاه کردم..چاقو توی دست سرگرد خونی
بود و اون مرد پهلوشو چسبیده بود..

سرگرد کناری ایستاده بود و حالتش جوری بود انگار اماده ی حمله ست..
اون مرد داد زد :اسی ..

برگشت و به پشت سرش نگاه کرد..با دستم هلش دادم ولی یه ذره هم تکون نخورد..عجب
غولیه..

--اسی بزن بریم..وضعیت قرمزه..
برگشت و نگاهم کرد..فقط چشماش معلوم بود که حتی از پشت نقاب هم ادم وحشت می کرد

نگاهش کنه..
--بالخره خودم دخلتو میارم..صبر کن و ببین جوجه..

خودشو کشید کنار و به طرف درختا دوید..اونی که پهلوش زخمی شده بود هم پشت سرش
لنگان لنگان رفت..

سرگرد همونجا ایستاده بود..تعجب کرده بودم که چرا نگرفتشون؟..اون مرد که ادعاش می
شد می خواد منو بکشه پس چرا نکشت؟..

از زور ترس نفس نفس می زدم..سرگرد با حال زار به طرفم اومد ولی بین راه زانو زد
وافتاد..

با اینکه حال خودم هم اصل خوب نبود با ترس رفتم طرفش و کنارش زانو زدم..
-حالتون خوب نیست؟..

با بی حالی سرشو بلند کرد و نگاه بی رمقی بهم انداخت..
--خوبم..فقط..

لبه ی کتش رو زد کنار..وای خدا ..پانسمانش خونی بود..
--زخم خونریزی کرده..باید پانسمانشو عوض کنیم..

از پشت افتاد رو زمین..تند تند نفس می کشید..قفسه ی سینه ش بال و پایین می شد..
اروم پارچه رو باز کردم..با قسمت خشکش خون ها رو پاک کردم..بازم باید یه تیکه از

مانتوم رو جر می دادم..فکر کنم همینجوری ادامه بدم یه نیم تنه ازش در بیاد..خب چیز دیگه
ای هم نداشتیم..

وقتی زخم رو خوب تمیز کردم..پارچه رو روش بستم..کارم تموم شده بود..دیدم چشماش
بسته ست..
-سرگرد..

جواب نداد..اینبار بلندتر صداش زدم :ســرگرد..
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بازم جوابمو نداد..ترسیدم..امروز خیلی بهش فشار وارد شده بود..نکنه چیزیش شده؟..از این

فکر اشک توی چشمام حلقه بست..
با ترس تکونش دادم و صداش زدم..

-سرگرد..جناب سرگرد..تورو خدا چشماتونو باز کنین..سرگرد..
دیگه رسما به گریه افتاده بودم..سرم خم شده بود پایین و اشک می ریختم..

--انقدر ابغوره نگیر دختر..بازغش می کنی مجبور میشیم عسل به خوردت بدیم..
با خوشحالی سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..چشماش باز بود و داشت منو نگاه می کرد..

با ذوق گفتم :وای خداروشکر..حالتون خوبه؟..
لبخند بی جونی زد وگفت :به مرحمت شما..بد نیستم..

هنوز داشت نگاهم می کرد.. سرمو برگردوندم و از جام بلند شدم..رفتم از توی ماشین شیشه
ی عسل رو اوردم و درشو باز کردم..توی جاش نشسته بود..

-یه کم از این بخورین..
اروم انگشتشو زد تو عسل و گذاشت دهانش..منم هوس کردم..کمی از اب بطری رو ریختم

رو دستم و با گوشه ی مانتوم پاک کردم..
یه انگشت زدم و گذاشتم تو دهانم..وای شیرینیش باعث شد حالم یه کم بهتر بشه..

 ساعت بعد دستت خارش می گیره اونوقت1(دختر کمتر عسل بخور..عسل گرمه می خوری 
هی غرغر می کنی)

سرجام خشک شدم..خدایا..صدای مادرم توی سرم می پیچید..
(بهارم مادر کجایی؟..چایی می خوری برات بیارم؟)

چشمام به اشک نشست..
(دخترم..عزیزدل مادر..بیا تو سرما می خوریا..)

قطره قطره اشکام روی صورتم جاری شد..
(بـــــــهارم..کجایی مادر؟..کجایی مادر؟..کجایی مادر؟..)

دستامو گذاشتم روی گوشام و محکم فشار دادم..بلند زدم زیر گریه..خدایا مادرم..مادرم الن
کجاست؟..حالش چطوره؟..

جیغ می کشیدم و بلند بلند گریه می کردم..همه ش مادرمو صدا می کردم..صدای پر از غمش
هنوز توی سرم می پیچید..(بهارم کجایی مادر؟..)..

سرگرد با تعجب زل زده بود به من..با گریه از جام بلند شدم و به طرف یکی از درختا دویدم
..پشتش ایستادم و پیشونیمو چسبوندم بهش واز ته دل زار می زدم و مادرمو صدا می کردم..
امروز داشتیم می رفتیم بیمارستان پیشش..حالش بده..من توی این دره گیر کردم و نمی تونم

کنارش باشم..خدایا خودت نگهدارش باش..خدایــــــا..
همین که چهره ی مهربون و رنج کشیده ش می اومد جلوی چشمم بی اختیار شدت گریه م

بیشتر می شد..خدایا اون سختی زیاد کشیده..توی این زمونه بین مردم با عزت و احترام در
کنار دخترش زندگی کرد و نذاشت کسی نگاه بد بهش بندازه..با اینکه شوهر نداشت ولی
نجابتشو حفظ کرد و با کار کردن و خیاطی کردن شکم گرسنه ی من و خودشو سیر می

کرد..خدایا اون رنج دیده ست..نذار اذیت بشه..
همه ی اینا رو زیر لب زمزمه می کردم و با خدای خودم حرف می زدم..یکی یکی مشکلتم

جلوی چشمام رژه می رفتن..
از طرفی نگران حال مادرم بودم و اینکه نمی دونستم الن داره چکار می کنه..از اون طرف

هم هر وقت یاد اون شب لعنتی می افتادم داغ دلم تازه تر می شد..چرا این همه بل سر من
اومد؟..چرا الن دیگه دختر نیستم؟..چرا باید توی این سن کم این همه مشکلت رو تحمل

کنم؟..ای خدا..چرا همیشه هر چی سنگه مال پای لنگه؟..بستم نبود که حال اینجا گیر افتادم و
از حال مادرم خبر ندارم؟..
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سرمو گرفتم بال و درحالی که صورتم از اشک خیس شده بود ..داد زدم :خدایـــا منو می
بینی؟..منم..بهار سالری..یه دختر تنها و بی کس..از دار دنیا یه مادر دارم که داری ازم می

گیریش..من تنهام..منو می بینی خدا؟..این همه مشکلت بستم نیست؟..منم ادمم..تا یه اندازه
ظرفیت دارم..بالخره کاسه ی صبرم پرمیشه..بیماری مادرم..اون شب لعنتی..چرا اون شب

اون بل به سرم اومد؟..چرا یه کاری نکردی اون اتفاق نیافته؟..توی زندگیم چه اشتباه بزرگی
کرده بودم که اینجوری تقاص پس دادم؟..خدایا میگی خودکشی گناهه پس بهم ظرفیت بده..یه

کاری کن محکم بشم..هر کار می کنم می بینم نمیشه..همه ش به در بسته می خورم..این
زندگیه کوفتی هیچ خوشی برای من نداره..اگر داشت اینطور پشت سر هم مصیبت نصیبم
نمی شد..خدایا اگر صبرم تموم بشه حتما دست به خودکشی می زنم..ایمانمو از دست میدم

خدا..پس کمکم کن..نذار بدبخت بشم..نذار بیچاره تر از این بشم..نذار خدا..نذار..
با هق هق زانو زدم و سرمو انداختم پایین..شونه هام می لرزید..دستمو زده بودم به زانوم و

از ته دل ضجه می زدم..از خدا کمک می خواستم..می خواستم که به منم نگاه کنه..
نم نم بارون گرفته بود..

اریا پشت همان درخت ایستاده بود و به راز و نیاز بهار با خدا نگاه می کرد..در دلش
غوغایی بود که خودش هم از این همه حس که گریبان گیرش شده بود گیج و منگ بود..

(بیماری مادرم..اون شب لعنتی..چرا اون شب اون بل به سرم اومد؟..چرا یه کاری نکردی
اون اتفاق نیافته؟..)با تعجب از پشت درخت به او نگاه کرد..

در دل گفت :یعنی چه اتفاقی براش افتاده که داره اینجوری میگه؟..از کدوم شب حرف می
زنه؟..

این جملت بهار او را به فکر فرو برد..اینکه او چه می گوید و از کدام شب حرف می
زند؟..چه بلیی به سرش امده که این چنین گریه می کند و از خدا گله می کند؟..

(خدایا اگر صبرم تموم بشه حتما دست به خودکشی می زنم..ایمانمو از دست میدم خدا..)قلبش
به لرزه افتاد..دستش را روی سینه ش گذاشت..ارام زیر لب زمزمه کرد :یعنی چی؟..چرا

باید خودکشی کنه؟..چرا ایمانشو از دست بده؟..مگه چه بلیی به سر این دختر اومده؟..چرا
از خدا طلب کمک می کنه؟..

همه این چراهای بی جواب در سرش جمع شده بود و کلفه ترش می کرد..برای هیچ کدام
پاسخی نداشت..

یک نیرویی او را وادار می کرد که به طرفش برود و ارامش کند..ولی به سختی جلوی
خودش را گرفت..به خودش چنین اجازه ای را نمی داد..او به تنهایی نیاز داشت..به اینکه

خودش را خالی کند..
قطره ای باران روی صورتش چکید..سرش را بلند کرد وبه اسمان نگاه کرد..حتم داشت

امشب باران سختی شروع به باریدن می کند..
به طرف هیزم ها رفت و همه ی انها را جمع کرد..به تنهایی اتش روشن کرد و کنار ان

نشست..در فکر فرو رفته بود که با شنیدن صدای پا سرش را بلند کرد..
بهار به طرفش می امد..

وقتی خوب از این همه گلیه خالی شدم از جام بلند شدم ..همین که برگشتم دیدم سرگرد اتیش
روشن کرده و کنارش نشسته..به طرفش رفتم و من هم اینطرف نشستم..با چشمای نمناکم به

اتیش زل زده بودم..مطمئن بودم صدامو شنیده..ولی برام مهم نبود..اینکه کمی سبک شده بودم
ارومم می کرد..ولی هنوز هم به یاد مامانم بودم و بی نهایت نگرانش بودم..حس می کردم

داره صدام می کنه..ولی نمی تونستم کاری بکنم..یعنی کاری از دستم بر نمی اومد..اینجا گیر
افتاده بودم..

--می دونی اون مردا کی بودن؟..
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اروم سرمو بلند کردم و با صدای خش داری که به خاطر گریه اینجوری شده بود گفتم

:نه..ولی مطمئنم از طرف کیارش اومده بودن..
سرشو تکون داد وگفت :اره همینطوره..منم شک ندارم..حتما اومده بودن ببینن زنده ایم یا

مرده..
-پس چرا ما رو نکشتن و رفتن؟..

سکوت کوتاهی کرد وگفت :یکیشون روکه من زخمی کردم..رفتن چون مطمئن بودن امشب
اینجا خوراک حیوونا میشیم اگر هم نشدیم فردا میان سروقتمون..ولی فردا صبح زود باید از

اینجا بریم..نباید بذاریم پیدامون کنن..
به اسمون نگاه کرد وگفت :دعا کن بارون شدید نشه..

من هم به اسمون نگاه کردم..هیچ ستاره ای تو اسمون پیدا نبود..هوا ابری بود و بارونی..
-چطور؟..

به اتیش زل زد و با یه چوب هیزم ها رو زیر و رو کرد.. گفت :خب معلومه..اتیش خاموش
میشه و اونجوری امکان داره حیوونا بهمون حمله کنن..

امروز که به اندازه ی کافی ترسیده بودم و گریه کرده بودم..با شنیدن این حرف رنگم پرید و
وحشت تموم تنمو گرفت..زبونم بند اومده بود..

با حرص گفتم :پس کی ازاینجا خلص میشیم؟..
با لحن جدی گفت :الن که تاریکه نمی تونیم جایی بریم..فردا صبح زود حرکت می

کنیم..مطمئنم پشت اون تپه ها یه روستا هست..
-از کجا مطمئنی؟..

--اگر درست حدس زده باشم اسم روستا زراباد هست..قبل اونجا بودم..کدخدای روستا منو
می شناسه..

نفسمو دادم بیرون وگفتم :خدا کنه امشب از دست حیوونا جون سالم به در ببریم تا لاقل فردا
بتونیم راه بیافتیم..

خواست جوابمو بده که با شنیدن صدای خش خش که از لبه لی درختا می اومد ساکت
شد..دستشو اورد بال و این یعنی هیچی نگو و ساکت باش..

با دقت دور تا دورمون رو نگاه کرد..بین درختا انقدر تاریک بود که هیچ چیز دیده نمی شد..
با ترس فقط به اطرافم نگاه می کردم..

-اروم از جات بلند شو..باید بریم تو ماشین..اینجا امنیت نداره..
به حرفش گوش کردم و از جام بلند شدم..کمی از بنزین رو ریخت روی چند تا چوب بزرگ

و انداخت تو اتیش..اتیش شعله ور شد..
در ماشین رو باز کرد تا برم تو که..

-س..سر..سرگرد..
3وقتی نگاه وحشت زده م رو دید مسیر نگاهمو دنبال کرد و به پشت سرش نگاه کرد..

تا گرگ با چشمای براق که دهناشون هم باز بود به من و سرگرد زل زده بودن..
سرگرد سریع گفت :برو تو ماشین.. یال..

سریع رفتم تو ماشین ..با دیدن اون گرگا که بدجوری هم زل زده بودن به ما از ترس زبونم
بند اومده بود..یعنی هر کس دیگه ای هم جای من بود مطمئنا حال و روزش از من بدتر می

شد..
سرگرد در ماشین رو بست ..با تعجب نگاهش کردم..پس چرا بیرون موند؟..رفتم پشت در و

شیشه رو کشیدم پایین..
خواستم بپرسم چرا نمیای تو که زیر لب غرید :شیشه رو بکش بال ..

-ولی اخه..شما..
--مهم نیست..شیشه رو بکش بال و از ماشین هم بیرون نیا..منم الن میام..
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دیگه چیزی نگفتم و شیشه رو تا اخر کشیدم بال..

از پشت شیشه نگاهش کردم..چند تا از چوبهای توی اتیش رو برداشت..درست مثل مشعل
گرفت توی دستش..دور تا دور ماشین همون سمت خودمون چوب ها رو ردیفی کنار هم

چید..
گرگا داشتن می اومدن سمتش..بدون اینکه هل بشه اروم اروم اومد عقب..چند تا ضربه به در

زد..پشتش به من بود و نگاهش به گرگا..بی معطلی درو باز کردم و خودمو کشیدم عقب..
سرگرد اومد توی ماشین و در رو هم بست و برای محکم کاری قفل در رو زد..

کنار هم نشسته بودیم و فقط و فقط به گرگا نگاه می کردیم..سکوت شب رو زوزه ی گرگا
می شکست ..ولی صداشون اونقدرا بلند نبود..انگار داشتن خرناس می کشیدن..

می دونستم حسابی گرسنه هستند و منتظر فرصتن تا مارو شکار کنن..ولی توی این ماشین
جامون امن بود..یعنی امیدوار بودم که امن باشه..

جلوی ماشین که داغون شده بود ولی عقبش سالم بود..بازم جای شکرش باقی بود که همینو
هم داریم توش مخفی بشیم..

گرگ ها دور اتیش می چرخیدن و زوزه می کشیدن..من و سرگرد هم سکوت کرده
بودیم..واقعا سکوت سنگینی بود..حتی صدای نفس های همدیگرو هم می شنیدیم..

یه دفعه یه چیز محکم کوبیده شد به شیشه ی ماشین..درست کنار من..اینطرف که اتیش
نبود..چون همه جا ساکت بود و یه دفعه این اتفاق افتاد همچین جیـــــغ زدم که گوشای خودمم

کر شد چه برسه به سرگرد..
بلند بلند گریه می کردم و جیغ می کشیدم..اون موجود هم خودشو می کوبید به شیشه..یه

لحظه برگشتم دیدم گرگـــه..با دیدنش بیشتر وحشت کردم و دیگه کسی نبود جلومو
بگیره..همچین جیغ می کشیدم که احساس می کردم هر ان امکان داره حنجره م پاره بشه..قلبم

به تندی می تپید..
می لرزیدم و گریه می کردم ..اروم و قرار نداشتم..داشتم سکته می کردم..

انقدر ترسیده بودم که حواسم نبود بازوی سرگرد رو سفت چسبیدم..بازوی سالمش بود..
بقیه ی گرگا هم اومده بودن کنار اون یکی وخودشونو به شیشه می زدن و زوزه می

کشیدن..این ها باعث می شد هزار بار بمیرم وزنده بشم..تو عمرم اینجوری از چیزی نترسیده
بودم..

هق هقم بلند شده بود..سرگرد هیچی نمی گفت..یعنی چی داشت که بگه؟..خود من به اندازه ی
ده نفر جیغ و داد می کردم دیگه واسه ی دوتامون بست بود..

صداشو شنیدم..اروم بود..هیچ ترسی درش دیده نمی شد..
--اروم باش..دختر اینجا جامون امنه..لزم نیست نگران باشی..

در همون حال با گریه گفتم:ا..اگه..شیشه رو..بشکنن چی؟..
گریه م شدیدتر شد..سرگرد تکون خورد..با وحشت نگاهش کردم..خواست بره جلو که

محکمتر بازوشو گرفتم..
-کجا میری؟..

برگشت و نگاهم کرد..با چشمای خیس از اشکم در حالی که ترس و وحشت درش بیداد می
کرد زل زده بودم بهش ..به هیچ عنوان حاضر نبودم بازوشو ول کنم..

--می خوام برم از توی..
پریدم وسط حرفشو با گریه و لحن پر از التماس گفتم :نه..توروخدا نرید..منو اینجا تنها

نذارید..توروخدا..
مظلومانه التماسشو می کردم ..زل زده بود تو چشمام..اخماش تو هم بود..نه از روی غرور

و این حرف ها..نگاهش گرفته بود..انگار ناراحته..
با لحن گرفته ای گفت :جایی نمیرم..میخوام اسلحه م رو بردارم..
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-اسلحه؟..از کجا؟..

--همین جلوی ماشین..باید پیداش کنم..
نیم نگاهی به جلو انداختم..تاریک بود..

-اینجا که تاریکه..چطوری می خوای پیداش کنی؟..
فندکشو در اورد و دکمه ی زیرشو فشار داد..روشن شد..

-به عنوان چراغ قوه هم میشه ازش استفاده کرد..نورش کمه ولی از هیچی بهتره..
خودشو کشید جلو منم همراهش رفتم..سرمو از بین دوتا صندلی برده بودم جلو ونگاهش می

کردم..گریه م بند اومده بود ولی هنوز هق هق می کردم..
اون زیر دونبالش می گشت..سرشو بلند کرد وبا لبخند اسلحه ش رو گرفت بال..

--افتاده بود زیر صندلی..
با هق هق گفتم :حال می خوای باهاش چکار کنی؟..

خودمو کشیدم کنار..اومد عقب کنارم نشست..
--فعل هیچی..اگر لزم شد ازش استفاده می کنیم..

به گرگا نگاه کردم و گفتم :مطمئنی شیشه ها محکمه؟..
--نه..

داد زدم :نــــه؟!..
سریع نگاهم کرد وگفت :ای بابا..خب از اهن که نیست..شیشه ست ..شکننده ست و می شکنه

..
سرش داد زدم :نمی خواد حالتشو برام توضیح بدین..اگر شکست چه کار کنیم؟..ما رو می

خوره..
جمله ی اخرمو مظلومانه گفتم..خیلی می ترسیدم که توسط این موجودات نفرت انگیز خورده

بشم..
نگاهش اروم بود..پر از ارامش..انگار هیچ چیز این مرد رو نمی ترسوند..

همون موقع گرگا زوزه ی بلندی کشیدن و باز خودشونو زدن به شیشه..اینبار یکیشون هم
رفته بود رو کاپوت ماشین و نگاهمون می کرد..شیشه ی جلو داغون شده بود ولی نریخته
بود..خداروشکر وگرنه راحت می اومدن تو..عجب ماشین محکمیه..دست سازنده ش درد

نکنه..
در کمال تعجب دیدم داره خودشو می کوبه به شیشه..شیشه ترکش بیشتر شد..

یه جیغ بنفش کشیدم ودوباره عین چی چسبیدم به بازوی سرگرد..ای خدا غلط کردم..فقط
شیشه نشکنه..

همراه با جیغ گفتم :داره می شکنه..داره شیشه رو می کشنه..الن میاد تو..
سرمو با وحشت به بازوش فشار دادم و صورتمو پنهون کردم..حرکاتم دست خودم نبود..می

دونستم کارم درست نیست و نباید بازوشو بگیرم..ولی خدای بال سرمون شاهد بود که من
توی این موقعیت وسط این همه گرگ فقط اونو داشتم..همین که تنها نبودم و اون کنارم بود

ارومم می کرد..البته اروم که نه یه جورایی برام دلگرمی بود..
ناخداگاه به بازوش چنگ انداختم..صدای اخش بلند شد..انگار زیاد فشار داده بودم..ولی همه

ی کارام ناخواسته بود و کنترلی روی رفتارم نداشتم..
ترس به عقلم غلبه کرده بود و نمیذاشت قبل از هرکاری فکر کنم..توی اون لحظه سرگرد رو

ناجی خودم می دیدم..کسی که می تونست بهم کمک کنه..
اینبار دوتایی خودشونو می کوبیدن به شیشه..یه دفعه نمی دونم چی شد از حال رفتم..دیگه

متوجه اطرافم نبودم..
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بهار بازویش را چنگ انداخت..دردش گرفت ..می دانست ترسیده و حرکاتش دست خودش

نیست..دلش برای او می سوخت..امروز استرس زیادی به هر دوی انها وارد شده بود..وجود
گرگ ها دیگر از همه چیز بدتر بود..

باران شدیدی شروع به باریدن کرد..اتش رو به خاموشی بود..هوا سوز داشت و این سوز
وسرما حتی داخل ماشین هم حس می شد..

بهار جیغ می کشید و بازوی او را در دست می فشرد..محکم به او چسبیده بود..اریا سکوت
کرده بود..از طرفی بهار ارام نمی گرفت..نمی گذاشت اریا تمرکز کند..واز ان طرف هم

گرگها خودشان را به شیشه ی جلو می کوبیدند و قصد شکستن ان را داشتند..
اریا اسلحه ش را اماده ی شلیک کرد..ناگهان بهار بی حرکت سرجایش ماند..دستانش از دور

بازوی اریا شل شد..
اریا متعجب نگاهش کرد کمی تکانش داد..بهار به پشت افتاد روی صندلی..بیهوش شده

بود..از زور ترس از حال رفته بود..
با چند ضربه ی دیگر شیشه می شکست..اریا ارام از ماشین پیاده شد..اتش هنوز روشن

 گرگ جلویش ایستاده بودند..اماده3بود..خم شد و سریع یکی از مشعل ها را برداشت..هر 
ی حمله بودند ولی تکان نمی خوردند..

اریا اسلحه ش را در دست فشرد..در را بست..از اتش فاصله گرفت..قصدش این بود گرگ
ها را به طرف خود بکشاند..
 گرگ به طرفش حمله کردند ولی صدای شلیک پی در پی3همین که از اتش دور شد هر 

 حیوان غرق در خون بر روی زمین3..هر 3..و 2..1گلوله سکوت دره را بر هم زد..
تایشان که ان موقع کنار اتش بودند و3 تا بوده است..4افتادند..اریا مطمئن بود تعداد انها 

یکی دیگر به پنجره ضربه می زد..پس چهارمین گرگ کجا بود؟..
با شنیدن صدای خش خش از پشت سرش سریع برگشت و با دیدن گرگ که قصد حمله به او

 تا کشته شدند..4را داشت شلیک کرد..هر 
از سر و روی اریا قطرات باران می چکید..کتش را به خود فشرد..باید جنازه ی گرگ ها را

از اینجا دور می کرد..وگرنه حیوانات دیگر با حس کردن بوی خون به انجا می امدند..
 تا گرگ را یکی یکی کشید و به طرف درختان برد..همانجا گذاشتشان و برگشت..4هر 

دستش را با اب بطری شست..چیزی از اب باقی نمانده بود..نگاهی به اطرافش
انداخت..دیگرخبری نبود..از شدت باران کم شده بود..

رفت داخل ماشین و قفل در را زد..سر بهار از روی صندلی به پایین خم شده بود..ارام شانه
هایش را گرفت و او را روی صندلی نشاند..

به خواب عمیقی فرو رفته بود..این را از صدای منظم و پی در پی نفس هایش تشخیص داد..
به صورتش نگاه کرد..مظلومانه خوابیده بود..حتی توی خواب هم با صدای ریزی هق هق

می کرد..نا خداگاه لبخند روی لبانش نشست..
زیر لب گفت :همون خوب که خوابید..اگر بیدار می شد و می دید با گرگ ها چکار کردم

حتما..
ادامه نداد..از گفتنش هم اجز بود..نمی دانست چرا..ولی دوست نداشت اتفاقی برای او

بیافتد..شاید به همان دلیل که خودش می دانست..شاید هم..
نفس عمیقی کشید..احساس سرما می کرد..کت خیسش را از تن خارج کرد..موهایش خیس

بود..کت را روی صندلی جلو انداخت..به پشتی صندلی تکیه داد..چشمانش را روی هم
گذاشت..

همان موقع صدای زمزمه وار بهار را شنید..چشمانش را باز کرد..نگاهش کرد..در خواب
حرف می زد و هق هق می کرد..

صورتش را کمی جلو برد تا متوجه زمزمه هایش شود..
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-مامان..مامان..

مرتب اسم مادرش را صدا می زد..اشک صورت زیبایش را خیس کرده بود..صورتش
مظلومانه تر از قبل جلوه می کرد..

اریا از ان فاصله ی کم نگاهش کرد..نفس های بهار داغ بود..با تردید دستش را جلو برد و
روی پیشانی او گذاشت..کمی تب داشت..حتما از فشار عصبی بود که امروز به حد زیادی به

او وارد شده بود..
بهارهمچنان اشک می ریخت..اریا سرش را به پشتی تکیه داد..به سقف خیره شد..نفس عمیق

کشید..چشمانش را بست..ذهنش درگیر بود..درگیر اتفاقات امروز..از حضورشان در دادگاه
تا به الن که توی این دره گیرافتاده بودند..دعا دعا می کرد هر چه زودتر صبح شود تا

بتوانند خودشان را از اینجا نجات دهند..
حضور بهار را از فاصله ی نزدیک حس کرد..تا خواست چشمانش را باز کند بهار دستش

را روی شانه ی او گذاشت..تقریبا به اریا چسبیده بود..با تعجب به او خیره شد..هنوز خواب
بود..اینبار زیر لب کمک می خواست..هذیان می گفت..

اریا تنها همان زیرپوش مردانه را به تن داشت..گرمای تن بهار را از روی لباس هایش هم
حس می کرد..روسری بهار عقب رفته بود..نور داخل ماشین کم بود..باران بند امده بود

..اتش خاموش شده بود و داخل ماشین هم از نور مهتاب روشن بود..
نزدیکی بیش از اندازه ی بهار به او..گرمای تنش..حرارت دستانش که به روی شانه ش

بود..حتی داغی نفسهای تب دارش ..همه و همه باعث کلفگیش شده بود..
مرد بود و دارای غریزه..حال چه پلیس باشد چه یک ادم معمولی..در هردو حالت انسان

بود..خواه ناخواه این غریزه در او وجود داشت..غریزه ی مردانه ای که از ان بیم داشت..
دستش را ارام تکان داد ..خواست بهار را از خود جدا کند ولی بهار سفت و محکم اورا

چسبیده بود..
کلفه بود..ازخودش مطمئن بود..ادم خودداری بود..ولی ازاینکه ناخواسته اینطور و در چنین
وضعیتی بهار به او نزدیک شده بود و از گرمیه تن او این چنین حالش منقلب شده اینها باعث

می شد احساس عذاب وجدان کند..
نمی خواست این اتفاقات بیافتد..با اینکه ناخواسته بود ولی او اهل چنین برخوردها و کارهایی

نبود..حالتی که به او دست داده بود از روی هوس نبود..از روی غریزه بود..غریزه ای که
به دو راه ختم می شد..راه اول هوس..و راه دوم علقه..اریا مردی نبود که دنبال هوا و

هوس باشد..به هیچ عنوان این را قبول نداشت..ولی راه دوم..
راه دوم او را می ترساند..نه اینکه بهار ایرادی داشت..نه ..هیچ کدام از این ها دلیل بر

ترسش نبود..دلیل او جدایی بود..دلیل او اختلفاتش با دیگران بود..دلیل او خیلی چیزها بود
که همگی باعث می شد او از اینده بیم داشته باشد..

از این حس دوری می کرد..شاید بتواند سرکوبش کند..ولی ایا شدنی بود؟..ایا می توانست این
حس جدید را در خود سرکوب کند؟..

به بهار خیره شد..نگاهش که می کرد حسش قوی تر می شد..ولی ترسش هم به همان اندازه
بود..

ارام او را از خود جدا کرد..این بار بهار به خواب عمیقی فرو رفته بود..
به پشتی صندلی تکیه داد..سرش را برگرداند..به ماه خیره شد..

کم کم چشمانش گرم شد و به خواب رفت..
امروز روز خسته کننده ای برای انها بود..

پر از تشویش و اضطراب..

فصل نهم
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با احساس دردی که توی دلم پیچید اروم لی چشمامو باز کردم..نگاه گنگی به اطرافم
انداختم..کم کم برام جا افتاد که کجا هستیم..

یه دفعه صحنه ی حمله ی گرگ ها و اتفاقات دیشب مثل پرده ی سینما از جلوی چشمام
گذشت..

با ترس از شیشه ی ماشین بیرون رو نگاه کردم..خبری نبود..کنارمو نگاه کردم..سرگرد
نبود..وحشت کردم..خدایا کجا رفته؟..می ترسیدم از ماشین پیاده بشم..

رفتم کنار پنجره و یه کم شیشه رو کشیدم پایین..وای خدا چه سوزی میاد..دستامو به هم مالیدم
و نگاهی به اطراف انداختم..هنوز خورشید کامل بال نیومده بود..

از دور دیدمش ..توی دستاش چند تا تیکه چوب بود..دلم حسابی درد گرفته بود..از گرسنگی
بود..هیچی نخورده بودم و غذامون شده بود یه شیشه عسل که اونم چیزیش باقی نمونده بود..
در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم..بدون اینکه توجهی به من بکنه یا حتی نگاهم بکنه روی

پاش نشست و تیکه های چوب رو ریخت روی هیزم هایی که از دیشب باقی مونده
بود..داشت اتیش روشن می کرد..

بطری اب رو برداشتم..چیز زیادی توش نبود..یه کم از ابش به صورتم زدم و کمی هم
خوردم..

نگاهم به اون بود..هیچی نمی گفت..سرشم پایین بود..
تک سرفه ای کردم و گفتم :سلم..صبح بخیر..

بدون اینکه سرشو بلند کنه فندک رو گرفت زیر هیزم ها و زیر لب جدی وخشک گفت :صبح
بخیر..

واااا این چش شده؟..چرا نگاهم نمی کنه؟..یه دفعه یاد گرگا افتادم..
-دیشب چی شد؟..

از جاش بلند شد وبه طرف ماشین رفت..
--چی چی شد؟..

-منظورم اینه گرگا چی شدن؟..
در ماشین رو باز کرد و فندکشو گذاشت تو داشبورت..انگار خیلی براش با ارزشه که تو

جیبش نمی ذاشت..
پوزخند زد وگفت :هیچی..وقتی سرکار خانم از ترس غش کرده بودی تازه فرصت شد یه کم

تا تیر دخلشون4فکرکنم..از بس تو گوشم جیغ جیغ کردی نمی تونستم تمرکز کنم..بعد هم با 
رو اوردم..به همین راحتی..

یعنی داشت مسخره م می کرد؟..اصل این چرا اینجوری شده؟..
اخم کمرنگی کردم وکنار اتیش نشستم..در حالی که دستامو به هم می مالیدم ..با لحن جدی

گفتم :مگه دست من بود؟..خب ترسیده بودم..
روبه روم نشست و به اتیش زل زد..

--اره خب..کامل معلوم بود ترسیدی..جاش رو بازوم هست..
گنگ نگاهش کردم..وقتی دید سکوت کردم زیر چشمی نگاهم کرد..نگاه گنگم رو که دید

اروم کتش رو زد کنار و بازوشو نشون داد..جای ناخن بود..
-خب این به من چه ربطی داره؟..

نیم نگاهی بهم انداخت..هنوزم پوزخند رو لباش بود..
--نمی دونستم تو خواب هم مثل بچه گربه چنگ میندازی..

-من که چیزی یادم نمیاد..
از جاش بلند شد و گفت :نبایدم یادت بیاد..

از توی ماشین شیشه ی عسل رو اورد بیرون و به طرف من گرفت..
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--بگیر یه کم بخور..فعل ضعف نکنی ..چون راهمون نسبتا طولنیه..حال و حوصله ندارم

کولت کنم..
تو دلم گفتم :اوهو..کولم کنی؟..عمرا..چه خودشم تحویل می گیره..

شیشه رو تقریبا از دستش کشیدم..نگاه کوتاهی بهم انداخت..اخماشو کشید تو هم و رفت
اونطرف نشست..

یه کم از عسل خوردم..جای غذا رو که نمی گرفت ولی از هیچی بهتر بود..
شیشه رو گذاشتم جلوشو وچیزی نگفتم..اونم یه کم خورد..زیر چشمی نگاهش کردم..موهاش
یه کم بهم ریخته بود و صورتش نشون می داد خسته ست..ولی هنوز هم جذاب بود..نگاهش

با اینکه همراه با اخم بود ولی گیراییش دوبرابر شده بود..مخصوصا وقتی جدی می شد..
اون نگاهم نمی کرد ولی من زل زده بودم بهش..انگار سنگینی نگاهمو حس کرد چون سرشو

بلند کرد ..
نگاهمو ندزدیدم..می خواستم ببینم دردش چیه؟..چرا داره باهام اینجوری رفتار می کنه؟..

ولی اون اخماشو بیشتر کشید تو هم و سرشو انداخت پایین..
--به جای اینکه اینجا بشینی منو نگاه کنی برو از تو ماشین هرچی خرت و پرت هست جمع

کن..باید هر چه زودتر حرکت کنیم..
حال نداشتم بلند شم ولی خب چاره ی دیگه ای هم نداشتم..فعل اون رئیسه..

هر چی که می دونستم به دردمون می خوره رو از تو ماشین برداشتم..از عقب ماشین یه
کوله برداشت و لوازم رو ریخت توش و انداخت روشونه ش..

اصل توجهی به من نمی کرد..برای خودم جای سوال بود که چرا یه شبه سرگرد رفتارش با
من این همه تغییر کرده؟..هر چی فکر می کردم می دیدم کاری باهاش نداشتم که باعث بشه

با من این رفتارو بکنه..
با همون پیراهنش که خونی بود یه کم خاک ریخت رو اتیش و خاموشش کرد..پیراهنو

انداخت تو ماشین ویه قران کوچیک به ایینه ی جلو اویزون بود اونو برداشت و
بوسید..گذاشتش تو جیب کتش..

حرکت کرد..منم دنبالش رفتم..هیچی نمی گفت و جلو جلو می رفت..ازلبه لی درختا رد می
شدیم و بازم هر چی جلوتر می رفتیم چیزی جز درخت و بوته دیده نمی شد..

 ساعتی بود که داشتیم راه می رفتیم..دیگه نا نداشتم..شکمم خالی بود و درد می1تقریبا 
کرد..یه دفعه همچین تیر کشید که ناخداگاه گفتم اخ و دول شدم و دستمو به شکمم گرفتم..

صدای اخم رو شنید..تو جاش ایستاد و به طرفم برگشت..هنوزم اخم داشت..
--چی شد؟..

با ناله گفتم :دلم..خیلی درد می کنه..
با حرص نفسشو داد بیرون و گفت :اگر بخوای انقدر شل راه بیای و معطل کنی شب هم به

روستا نمی رسیم و اینبار دیگه ماشین هم نداریم که توش مخفی بشیم..
از این حرفش حرصم گرفت..مگه دست من بود که دلم درد می کرد؟..

سعی کردم صاف بایستم..تقریبا با صدای بلندی سرش داد زدم :چرا هی دستور میدی؟..دارم
بهت میگم حالم خوب نیست..دلم خیلی درد می کنه..مگه دسته منه؟..
--دست منم نیست..اگر میخوای نجات پیدا کنی باید بتونی راه بیای..

-چرا حرف زور می زنی؟..میگم نمی تونم..
با عصبانیت گفت :پس همینجا بمون..من رو هم معطل خودت کردی..

بهت زده نگاهش کردم..جدی بود..یعنی می خواست منو اینجا بذاره و بره؟..انقدر پست
بود؟..

-یعنی منو ول میکنی و میری؟..عین خیالتونم نیست چه بلیی سرم میاد؟..
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انگشت اشاره ش رو گرفت جلوی صورتمو گفت :اگر بخوای ناز کنی و هی بگی کجام درد

می کنه و بچه بازی در بیاری همین کارو می کنم..
بغض کرده بودم..وسط این جنگل خودمو بی پشت و پناه می دیدم..منم نباید ازش کم بیارم..

با خشم نگاهش کردم وگفتم :فکرکردی کی هستی؟..حال که اینطور شد من از جام تکون نمی
خورم..راه باز و جاده دراز..بفرمایین..

کنار یه درخت نشستم و زانوهامو تو شکمم جمع کردم..هم بغض داشتم هم عصبانی
بودم..خدا کنه زودتر بره..دارم خفه میشم..می خوام بغضمو بشکنم ولی تا این جلوم وایساده

نمی تونم..
با حرص سرم داد زد :دختره ی لجباز..

سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..منم داد زم :همینی که هست..
--حرف اخرت همینه؟..نمیای؟..

-نه نمیام..نمی خوام جلوی دست وپاتون باشم..بفرمایین..بهار هم بره به درک..
از چشماش خشم و عصبانیت شعله می کشید..ولی برام مهم نبود..دیگه مثل قبل ازش حساب
نمی بردم..نه من دیگه متهم بودم نه اون بازجو..اینجا دو تا ادم معمولی بودیم ..اون اریا منم

بهار..
همچین داد زد که تو جام پریدم..

--به درک..نیا..همین جا باش تا خوراک حیوونا بشی..
بعد هم پشتشو کرد به منو راهشو کشید و رفت..با چشم دنبالش کردم..همین که پشتشو به من

کرد یه قطره اشک از گوشه ی چشمم روی صورتم چکید..
داد زدم :لعنتی..خیلی پستی..خیلی..نامرد..بی وجدان..

اصل برنگشت بگه با کی هستی؟..
سرمو گذاشتم رو زانوهام و زدم زیر گریه..احساس بی پناهی می کردم..احساس بی کسی..

سرمو بلند کردم..در حالی که هق هق می کردم زیر لب گفتم :حال منه بدبخت توی این جنگل
تک و تنها چکار کنم؟..خدایا این چه مصیبتی بود قسمتم کردی؟..

تقریبا نیم ساعتی گذشته بود..نباید همینجا بشینم و زار بزنم..باید یه کاری کنم..
از جام بلند شدم..با گوشه ی استینم اشکامو پاک کردم..دل دردم بیشتر شده بود..دستمو گرفتم
به شکمم وراه افتادم..راه زیادی رو رفته بودم ولی همه ش احساس می کردم دارم دور خودم

می چرخم..
یه دفعه ازپشت سرم صدای خش خش شنیدم..حضور یه نفر یا شاید چند نفر رو حس

کردم..مطمئن بودم یکی داره تعقیبم می کنه..با این فکر به خودم لرزیدم..
برگشتم وخواستم بدوم که یه دفعه یکی دستشو گذاشت رو دهانم و منو کشید پشت یکی از

درختا..جیغ خفه ای کشیدم..دست وپا می زدم..
پشتم بهش بود..منو چسبوند به درخت و خودش هم پشتم وایساد..گرمی نفس هاش روکنار

صورتم حس کردم..
--هیسسسس..ساکت باش..وگرنه گیر میافتیم..

خودش بود..صدای سرگرد بود..با اینکه از دستش عصبانی بودم ولی دروغ چرا یه جورایی
هم از اینکه اینجا بود ذوق کرده بودم..

دستش هنوز رو دهانم بود..انگار می ترسید جیغ بکشم..ولی من که ارومم..صدای چند نفر
رو از پشت درخت شنیدم..

--چی شد؟..همه جارو گشتین؟..
--بله اقا ولی انگار اب شدن رفتن تو زمین..

--مطمئنم زیاد دور نشدن..بازم بگردین..من هردوتاشونو سالم می خوام..شنیدید چی
گفتم؟..ســـالم..
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--بله قربان..

با وحشت به مکالمات اونا گوش می کردم..صداشو تشخیص دادم..خود پست فطرتش
بود..کیارش بود..

خوب شد دست سرگرد رو دهانم بود وگرنه از زور ترس ناخداگاه جیغ می کشیدم..انقدر که
از کیارش می ترسیدم دیشب از گرگ ها نترسیده بودم..اینو الن می فهمم..

صدای پاهاشونو شنیدم که از اینجا دور می شدن..چند دقیقه گذشت..سرگرد اروم دستشو
برداشت..برگشتم ونگاهش کردم..

با اخم نگاهم کرد وگفت :کیارشو دارو دسته ش دنبالمونن..داشتم می رفتم که دیدمشون..اونا
متوجه من نشدن..داشتن می اومدن طرف تو..برای همین برگشتم تا پیدات کنم که دیدم داری

میای اینطرف..
با لحن جدی گفتم :برای چی اومدی؟..مگه نمی خواستی بری؟..

--می خواستم برم و الن هم می خوام برم..ولی حق انتخاب با خودته..با من میای یا همینجا
می مونی تا کیارش پیدات کنه؟..یا من یا کیارش..

جمله ی اخرش که گفت یا (من یا کیارش)..باعث شد یه جوری بشم..نمی دونم چه حسی بود
ولی احساس می کردم برام خوشاینده..

--بهتره لجبازی نکنی ودرست تصمیم بگیری..
-به نظرت تصمیم درست چیه؟..

-خودت بگو..
-من پرسیدم..پس شما بگو..

--کسی از مامور دولت سوال نمی پرسه..
زل زدم توی چشماشو گفتم :ولی من می پرسم..اشکالی داره؟..

چند لحظه خیره نگاهم کرد..کلفه صورتشو برگردوند وگفت :اگر با من بیای خطر کمتری
تهدیدت می کنه..ولی اگر بمونی جونت به خطر میافته..

-جون من برات مهمه؟..
یه دفعه همچین برگشت و نگاهم کرد که ترسیدم و یه کم رفتم عقب..

اخم غلیظی روی پیشونیش نشسته بود..
با خشم سرم داد زد :منظورت چیه؟..

به تته پته افتاده بودم ..ولی از طرفی هم سعی کردم خودمو نبازم..
-ه..هیچی..مگه باید منظوری داشته باشم؟..فقط سوال کردم..

اومد جلو..فکش سفت شده بود..واقعا ازش ترسیده بودم..از کاراش سر در نمی اوردم..به
درخت پشت سرم تکیه دادم..

با جدیت تمام خیره شد توی چشمام وگفت :بذار یه چیزی رو برات روشن کنم..من و تو هر
دو اینجا توی این دره ی لعنتی گیر افتادیم..من میخوام که از اینجا نجات پیدا کنیم..راهش رو

هم بلدم..قصد من فقط وفقط نجات جونمونه واگر هم بهت میگم با من بیای به خاطر
همینه..حال اگر جونت برات اهمیتی نداره می تونی همینجا به استقبال کیارش بمونی..تازه

اگر قبلش حیوونا بهت حمله نکرده باشن..فهمیدی چی گفتم؟..
نگاهش روی چشمام بود..زیر لب با لحن گرفته ای گفتم :پس حال شما گوش کن جناب

سرگرد اریا رادمنش..شما میگی قصدت نجات جونه ماست ..درسته؟..داری جمع می بندی
پس برات مهمه که سرنوشت من چی میشه..اینو هم گفتی که اگر جونت برات بی اهمیته می
تونی اینجا بمونی....اره..جون من برام بی ارزشترین چیزه..تنها چیزی که برام ارزش داره

مادرمه که الن از حال و روزش بی خبرم..می دونی چرا جونم برام بی اهمیته؟..می
دونی؟..
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از کنارش رد شدم وپشتمو بهش کردم..اشکام مهمون چشمام شد..توی این مدت بهشون عادت

کرده بودم..
با بغض گفتم :می دونی مادرت سرطان داشته باشه و توی این دنیا هیچ کس رو نداشته باشی
یعنی چی؟..می دونی تو دنیای به این بزرگی هیچ کس رو نداشته باشی تا سرتو روی شونه

هاش بذاری وباهاش درد ودل کنی یعنی چی؟..
تا قبل از اینکه بفهمم مادرم مریضه همه ی درد و دلمو با اون می کردم..ولی الن نمی

تونم..می ترسم..می ترسم ناراحتش کنم وحالش از اینی که هست بدتر بشه..
بغض توی گلومو قورت دادم ولی پایین نرفت ..احساس خفگی می کردم..همه ی این حرف

ها عقده شده بود روی دلم..دختر توداری بودم..غم و غصه م رو می ریختم توی دلم و یه
دفعه سر باز می کرد..مثل دیشب زیر بارون که با خدا حرف زدم..دیگه طاقتم تموم شده

بود..
با ناله گفتم :می دونی مادرت جلوت بال بال بزنه و تو پول نداشته باشی داروهاشو بخری

یعنی چی؟..می دونی از زور فقر بری زن یه ادم پست فطرت هوسباز بشی تا فقط بهت قول
بده داروهای مادرتو فراهم کنه یعنی چی؟..

برگشتم ونگاهش کردم..سرش پایین بود..
داد زدم :می دونی یعنی چی؟..اره؟..من از جونم می گذرم..اونم به هزار دلیل نگفته که هیچ

وقتم نمی تونم بگم..انقدر شوم و کریهه که نمی تونم به زبون بیارم..می دونستی من از
خودکشی می ترسم؟..نه به خاطر مرگ..به خاطر عذاب پس از مرگ..من هنوز ایمان

دارم..به خدا..به اون دنیا..به اینکه خودکشی گناهه..ولی با خودش عهد کردم با خدای خودم
عهد کردم که اگر مادرمو ازم بگیره حتما اینکارو می کنم..ایمانمو میذارم زیر پام..می دونی

چرا؟..
اروم سرشو بلند کرد و زل زد تو چشمام..هیچی از نگاهش پیدا نبود..انگار خالی بود..تهی

از هر چیزی..
با بغض گفتم :چون بی کسم..چون هیچ کسی رو بعد از مادرم ندارم که بهش تکیه کنم..چون

تنهاترین میشم..معلوم نیست چه چیز در انتظارمه..نه پولی دارم که بتونم خودمو زنده نگه
دارم..نه شغلی که امیدوار باشم..هیچی ندارم..هیچی..

پس باید خودفروشی کنم..باید مواد بفروشم..باید برم تو کار خلف..بشم یه انگل..بشم یه ادم
کثیف و پست..جون ادما رو بگیرم تا خودم زنده بمونم؟..با پول خون ادما زندگیمو

بچرخونم؟..تا عمر دارم اه مادری پشتم باشه که به بچه ش مواد فروختم؟..اون مادر نمیگه
فلن کس خدا نفرینت کنه..میگه کسی که این مواد رو میذاره کف دست بچه م الهی به زمین

گرم بخوره..
 سال بیشتر18من نمی خوام اینجوری بشه..شاید پیش خودت نشستی فکرکردی من بچه م..

ندارم وهنوز هیچی سرم نمیشه..ولی جناب سرگرد..اینو هیچ وقت فراموش نکن..من یه ادم
رنج کشیده م..سختی های زیادی رو متحمل شدم..کوچیک که بودم دستام از زور سرما می

لرزید و مامانم می گرفت تو دستاش و ها می کرد تا گرم بشه چون پول گاز رو نداشتیم بدیم
برای همین قطعش کرده بودن..چون حتی پول نداشتیم یه کپسول گاز بخریم..از اینها بگیر تا

الن که به این روز افتادم..الن فقط تنها ارزوم اینه که مادرمو ببینم..
پوزخند زدم وگفتم :می بینی چقدر بدبختم؟..می بینی؟..این منم..خوده خودم..منه واقعی..بهار

سالری..
دستمو بردم جلو و داد زدم :کسی که جونشو میذاره کف دستشو میدش به تو..بیا بگیرش..بیا

جونشو بگیر..بیا دیگه..همونطور که دیشب میگی اون گرگا رو خلصشون کردی بیا منم
خلص کن..باور کن در حق من لطف می کنی..
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یه دفعه همچین سر دلم تیر کشید که از زور درد جیغ کشیدم و دستمو به شکمم گرفتم..خم

شده بودم و ناله می کردم..
داشتم می افتادم که سرگرد خودشو به من رسوند و بازومو گرفت..سرم به طرف جلو خم شده

بود..مثل مار به خودم می پیچیدم..
کمکم کرد نشستم و به درخت تکیه دادم..

اشک صورتمو خیس کرده بود ..
رو به روم زانو زد و با نگرانی گفت :سعی کن نفس عمیق بکشی..

ولی هر چی هم نفس عمیق می کشیدم فایده ای نداشت..از توی کوله عسل و اب رو بیرون
اورد..یه کم عسل ریخت تو یه لیوان استیل دردار و کمی هم اب ریخت توش..درشو بست و

تکون داد..به طرفم گرفت..
--بیا بخور..میخوام بهت قرص بدم ولی چون معده ت خالیه نمیشه..فعل اینو بخور..

از زور درد شکممو چنگ می زدم..لیوانو ازش گرفتم و کمی خوردم..
--این قرصو بخور..بهتر میشی..

قرصو ازش گرفتم و گذاشتم تو دهانم..با همون باقی مونده ی اب وعسل خوردمش..
سرمو به درخت تکیه دادم ..دلم ضعف می رفت.. اروم لی چشمامو بازکردم..روبه روم

نشسته بود..نگاهش نگران بود..ولی چرا؟..
با ناله گفتم :نگرانید؟..

چشماشو ریز کرد وگفت :چطور؟..
-هیچی..اخه فکر می کردم اگر از زور درد بیافتم بمیرم هم ناراحت نشین .. مزاحمم؟..

" مزاحمم " رو مظلومانه گفتم..توی اون لحظه دنبال یکی می گشتم که دلداریم بده..منو درک
کنه..به حرفام گوش بده و ارومم کنه..

نگاهم پر از ناامیدی بود..کمی خیره نگاهم کرد..
بعد از چند لحظه سرشو انداخت پایین وگفت :بهتره به خودت فشار نیاری..استرس

وعصبانیت برای معده ت خوب نیست..
-ولی این حرفا ارومم نمی کنه..

سرشو بلند کرد وبا لحن خاصی گفت :پس چی ارومت می کنه؟..
تو دلم گفتم :تو..احساس می کنم تو می تونی ارومم کنی..

ولی بعد خودم هم از این فکرم تعجب کردم..یعنی چی که اون می تونه ارومم کنه؟..ولی اون
فکر ناخداگاه اومد توی ذهنم..بدون اینکه خودم بخوام..

منتظر بود جوابشو بدم..لبمو با زبون تر کردم..احساس می کردم حالم بهتره..شاید اثر قرص
بود..

- اینکه یکی باشه باهاش حرف بزنم..اینکه..اینکه..
--اینکه چی؟..

سرمو انداختم پایین..روم نمی شد بهش بگم..
-هیچی..بهتره بریم..احساس می کنم حالم بهتره..

چند لحظه نگاهم کرد..بعد هم از جاش بلند شد وگفت :اگر واقعا حالت خوبه..حرکت می
کنیم..

درخت رو گرفتم و از جام بلند شدم..
--یه قولی به من میدی؟..

با تعجب نگاهش کردم..لحنش جدی بود..
-چه قولی؟..

--اول قول بده بعد میگم..
مردد بودم..نمی دونستم چی میخواد بگه..
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-اول شما بگین..همینجوری که نمی تونم قول بدم..

نفس عمیق کشید و سرشو برگردوند..نگاهی به اطراف انداخت ..بعد هم نگاهشو به من
دوخت..

با لحن گیرا و در عین حال جدی گفت :بهم قول بده که دیگه ازمرگ و ناامیدی حرف نمی
زنی..

تعجبم بیشتر شد..این چی داره میگه؟..
-برای چی باید همچین قولی بدم؟..

--چون من ازت می خوام..
-شما چرا از من همچین چیزی رو می خواین؟..

کلفه دستی بین موهاش کشید و گفت :ای بابا..تو قول بده به دلیلش چکار داری؟..
سکوت کردم..از کاراش سر در نمیاوردم..چرا همچین چیزی ازمن می خواست؟..

منتظر چشم به من دوخته بود..
-قول میدی؟..

چاره ای نداشتم..دست بردار نیست..حالم هم زیاد خوب نبود که باهاش کل کل کنم..
اروم زمزمه کردم :باشه..قول میدم..ولی..
-هیسسسسس..دیگه ولی و اما نیار..بریم..

پشتشو کرد به من و حرکت کرد..نگاهش کردم..یه حسی داشتم..یه صدایی..یه چیزی به من
می گفت این جناب سرگرد یه چیزیش میشه..یعنی احساسم درست میگه؟..

دستمو از روی تنه ی درخت برداشتم و قدم اول به دوم نرسید که توان از پاهام خارج شد و
وقتی به خودم اومدم دیدم رو زانو افتادم..

دلم کمی درد می کرد ..سرم گیج می رفت و حس نداشتم راه برم..فشارم افتاده بود..
برگشت و با دیدنم به طرفم دوید..جلوم زانو زد..

--باز چی شده؟..
-نمی تونم راه برم..پاهام حس نداره..فکر کنم فشارم افتاده..

--خب اینجوری که بیشتر معطل میشیم و به شب می خوریم..
تو سکوت نگاهش کردم..معلوم بود کلفه ست..

نگاهشو به من دوخت و رک و صریح گفت :ببین من یه سری عقاید برای خودم دارم..به
محرم ونامحرم هم اهمیت میدم..دیروز مجبور شدی به بازوم دست بزنی..وضعیتمون

رودرک کردم..منم مجبور شدم عسل بذارم توی دهانت تا بهوش بیای اینو هم می تونم یه
جورایی برای خودم بگنجونم..ولی..اینکه الن هم بخوام کولت کنم..درست نیست..می دونم

نمی تونی راه بیای..می دونم که دست خودت نیست..ولی باور کن نمیشه..اصل درست
نیست..

با صدایی که انگار ازته چاه شنیده میشد گفتم :می دونم..همه ی حرفاتون رو قبول دارم..من
هم همینجوری فکر می کنم..پس یه راه می مونه..

سریع گفت :چه راهی؟..
-اینکه منو بذاری اینجا و بری..

کلفه تر از قبل تقریبا با صدای بلندی گفت :خسته نباشی با این راه حل نشون دادنت..باز تو
برگشتی سر خونه ی اول؟..همچین کاری شدنی نیست..پس روش حساب نکن..

-پس چکار کنیم؟..من که نمی تونم راه برم؟..همه ش احساس می کنم سرم داره گیج میره..
سکوت کرد..دستاشو مشت کرده بود..از حالت صورتش می خوندم که می خواد یه چیزی

بگه ولی مردد..بالخره سکوت رو شکست ..
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 ساعت بیشتر راه نباشه..چیز3 یا 2--من و تو اینجا گیر افتادیم درسته؟..تا روستا هم شاید 

زیادی نیست ولی تو نمی تونی راه بیای..منم نمی تونم تورو اینجا تنها ولت کنم..از طرفی هم
نمی تونم کولت کنم..اون هم به دلیلی که برات گفتم..پس..

-پس چی؟..
سرشو انداخت پایین وبا صدای ارومی گفت :پس..فقط یه راه برامون می مونه..اون هم اینه

که..
سکوت کرد..تردیدش رو کامل حس می کردم..انگار یه جورایی عذاب می کشید..

-خب بگین دیگه..چه راهی؟..
یه دفعه سرشو بلند کرد و خیلی تند وسریع گفت :اینکه صیغه ی من بشی..

شوکه شدم..انگار جریان برق از تنم عبور کرد..اونم با چه سرعتـــی..خشکم زده بود..قدرت
حرف زدن هم نداشتم..شوک بدی بهم وارد کرده بود..

تند تند گفت :ببین میدونم برات سخته و نمی تونی همچین چیزی رو قبول کنی..کامل درکت
می کنم ولی باور کن این یه صیغه ی محرمیت ساده ست که فقط و فقط به خاطر راحتی هر
دوی ماست..به خدایی که بالی سرمونه قسم می خورم قصد سواستفاده ازت رو ندارم..قسم

می خورم که فقط به همین خاطر این پیشنهاد رو دادم..باور کن..
هنوز توی شوک بودم..حرفاشو درک می کردم ولی باورش برام سخت بود..

یعنی برای بار دوم باید صیغه بشم؟..اون بار کیارش اینبار هم سرگرد..
نه.. نمی تونستم اینکارو بکنم..درسته برای راحتی خودمونه و اعتقاداتی که داشتیم..ولی هیچ

جوری تو کتم نمی رفت..
قبولش برام سخت بود..خیلی سخت..

نگاهش منتظر بود..منتظره جواب من..
--مشترک مورد نظر خاموش می باشد..

با حرص گوشیش را روی میز پرت کرد..با شنیدن صدای تقه ای که به در اتاقش خورد
اجازه ی ورود داد..

ستوان حشمتی وارد اتاق شد..سلم نظامی داد ...
نوید با دیدنش از روی صندلی بلند شد ودستانش را روی میز گذاشت ..کمی به جلو خم شد..

-خبر جدید نداری؟..
--خیر قربان..

نفسش را بیرون داد و خودش را روی صندلیش انداخت..
-خیلی خب..یه گروه رو بفرستید مسیر دادگاه تا بیمارستان رو خب جستجو کنن..

--ولی قربان قبل اینکارو کردیم..
-می دونم..دوباره جستجو کنید..اینبار با دقت بیشتری..

-اطاعت قربان..
از اتاق خارج شد..نوید از جایش بلند شد وکنار پنجره ایستاد..

از دیروز که اریا و بهار سالری از دادگاه خارج شده بودند..هیچ کس انها را ندیده بود..مادر
بهار بی تابی می کرد وسراغ دخترش را می گرفت..

نوید به او گفته بود بهار برای انجام یک سری کارهای ناتمام در مورد پرونده ش فعل تا یکی
دو روز نمی تونه بیاد..

ولی تا کی می توانست به او دروغ بگوید؟..مادر بود..دلش ارام وقرار نداشت..هنوز هم
بیمارستان بستری بود..حالش هیچ خوب نبود..

نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت..
زیر لب زمزمه کرد :پسر تو کجایی؟..اب که نشدی بری تو زمین؟..
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کلفه دستی بین موهایش کشید..تلفن همراهش زنگ خورد..حوصله ی هیچ کس را نداشت

ولی با دیدن شماره ی خانه یشان مجبور شد جواب بدهد..
-الو..سلم مامان جان..

--سلم پسرم..چرا گوشیتو جواب نمیدی؟..
--شرمنده..رو سایلنت بود نشنیدم..

--خوبی مادر؟..اریا چطوره؟..چرا گوشیش خاموشه؟..
نفس عمیق کشید..حال چه جوابی بدهد؟..

-اریا هم خوبه..رفته ماموریت..
--ماموریت؟..کجا؟..

کمی فکر کرد ..
-اصفهان..

صدای مادرش پر از تعجب شد..
--اصفهــان؟..کی رفته؟..

-دیروز..
--اریا دیروز رفته ماموریت اصفهان تو الن داری به ما میگی؟..

-شرمنده مامان..سرمون یه کم شلوغ بود..وقت نشد زنگ بزنم..
--اشکال نداره مادر..می دونم کارت زیاده..حالش خوبه؟..

-خوبه..
--پس چرا گوشیش خاموشه؟..

از سوال های پی در پی مادرش کلفه شده بود..سعی کرد لبخند بزند ولی به پوزخند بیشتر
شبیه بود..

-خب مامان جان گفتم که تو ماموریته..حتما نمی تونه گوشیشو روشن کنه..
--باشه پسرم..اگر بهت زنگ زد حتما بهش بگو با هما تماس بگیره..طفلک خیلی نگران

اریاست..میگه دیشب خواب بدی دیده..
با کنجکاوی گفت :چه خوابی؟..

--وال هر چی بهش گفتم به من چیزی نگفت..فقط گفت بچه م سرگردون بود و حالش هم
خوب نبوده..

نوید دستش را مشت کرد..فکش منقبض شده بود..
--الو..نوید مادر صدامو می شنوی؟..

-بله مامان شنیدم..خب دیگه کاری ندارید؟..باید برم..
-نه پسرم..خدا پشت وپناهتون باشه..مواظب خودت باش..

--شما هم همینطور..به خاله سلم برسونین..
--حتما پسرم..خدانگهدار..

-خداحافظ..
گوشی را قطع کرد..در فکر فرو رفت..اینکه خاله ش خواب دیده بود اریا سرگردان است

نگرانش می کرد..
محکم روی میز کوبید و داد زد :د اخه تو کجایی؟..

سرش را روی دستانش گذاشت..عصبانی بود..از اینکه نتوانسته بودند اثری از انها پیدا کنند
ناراحت وکلفه بود..

اریا به درختی تکیه کرده بود وبه بهار نگاه می کرد..
سرش را پایین انداخته بود..انگشتان ظریفش را در هم گره زده بود ..حرکاتش نشان می داد

که استرس دارد..
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به او حق می داد..خودش هم هیجان زده بود..با اینکه بدون قصد این راه را پیشنهاد کرده بود

ولی یک حسی داشت..اینبار ترس نبود..بیشترش هیجان بود..
از طرفی قصدش این بود که این حس نوپا را در دلش سرکوب کند تا بیش از این فرصت

پیشروی نداشته باشد ولی از انطرف خودش یک همچین پیشنهادی می داد..
تمام لحظاتی که توی این مدت به بهار نزدیک شده بود جلوی چشمانش بود..شست و شوی
زخمش..زمانی که عسل به دهان او گذاشته بود..وقتی که بهار به طناب گره می زد..کامل

دستان سرد بهار را به طور غیر مستقیم در دست داشت..
ولی دیگر طاقتش تمام شده بود..می دید هر بار که به بهار نزدیک می شود همان احساس به

سراغش می اید..اسمی رویش نمی گذاشت..چون برایش مبهم بود.. ولی در عین حال قابل
لمس..

می ترسید از سر لذت باشد ..انچنان مقید نبود ولی به یک سری عقاید پای بند بود..در چنین
موقعیت هایی هم قرار نگرفته بود که با یک دختر تنها باشد..هر تجربه ای هم که داشت با

خود بهار بود..چه اولین برخوردشان کنار دریا که لبانش را به روی لبان بهار گذاشته بود و
جانش را نجات داده بود..چه الن که ناخواسته کنار هم قرار گرفته بودند و به هم نزدیک

بودند..
اریا تا قبل از این چنین حسی را در خود ندیده بود..ولی الن موقعیت فرق می کرد..خودش

بود و بهار..هر دو تنها..هر دو دارای غریزه..
دوست نداشت وقتی که دست بهار را می گیرد احساس گناه کند که این از سر لذت

است..دلش می خواست اگر هم چنین اتفاقی افتاد لاقل اسم لذت به خاطر هوس روی ان
نگذارد..چون ان موقع بهار محرمش می شد..بنابراین دست زدن به او..باعث نمی شد که

عذاب وجدان بگیرد..ان موارد قبل هم ناخواسته بود..ولی الن موقعیت فرق کرده بود..
دوست نداشت نگاهش را از صورت شرمیگن بهار بگیرد..می دانست تفاوت سنیشان زیاد

است..نباید چنین حسی به او داشته باشد..ولی دست خودش نبود..هر وقت که نگاهش می کرد
این حس هم قوی تر می شد..

می خواست سرکوبش کند ولی نمی توانست..
چون ازته دل نمی خواست اینچنین شود..

به کل دل دردمو فراموش کرده بودم..همه ی ذهنمو حرف سرگرد پر کرده بود..
روی زمین نشسته بودم و سرمو انداخته بودم پایین..هر چی فکر می کردم می دیدم چاره ای

ندارم..
صداشو شنیدم :وقت نداریم که بشینی اینجا و فکر کنی..تصمیمت رو همین الن بگیر..اگر

می تونی این همه راه رو طی کنی که خب بسم ا..ولی اگر نمی تونی مجبوریم راه حل منو
عملی کنیم..فقط زودتر جواب بده..

اروم سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..اخم کمرنگی روی پیشونیش نشسته بود ..صورتش
جدی بود..

-تا..تا چه مدت باید..
ادامه ندادم..روم نمی شد بپرسم..خودش منظورمو فهمید..

--میخوای بگی تا چه مدت صیغه باشیم؟..
سرمو تکون دادم..

--تا وقتی که نجات پیدا کنیم..میریم روستا و بعد من یه کاریش می کنم..
-یعنی تا چه مدت؟..
 روزه..5-نمی دونم..نظر من 

 روز بهش محرم میشم؟..5 روز؟..یعنی من تا 5زیر لب جوری که اون نشنوه گفتم :
--چیزی گفتی؟..
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سرمو بلند کردم وگفتم :نه..چیزی نگفتم..فقط..

--فقط چی؟..
 روز زیاد نیست؟..5-

اخماشو بیشتر کشید تو هم..خب مگه چی گفتم؟..سوال کردم دیگه..
 روز طول کشید..خود5--من احتمال دادم..شاید تا فردا نجات پیدا کردیم..شاید هم تا همون 

دانی..
مردد بودم..حال خوبه ازم خواستگاری نکرده این همه فکر می کنم..پیش خودم گفتم خب یه

محرمیت ساده ست..
 باردستمو به تن وبدنش زدم..چه وقتی که می5از دیروز تا حال شمارش کردم بیشتر از 

خواستم زخمشو پانسمان کنم و چه زمانی که ترسیده بودم و بازوشو چسبیده بودم..
 روز که چیزی نیست..بالخره از اینجا خلص میشیم دیگه..5پنج

سرمو بلند کردم وبا لحن ارومی گفتم :باشه..من حرفی ندارم..
اومد کنارم نشست..به صورتش نگاه کردم..سرشو چرخوند و نگاهمون تو هم گره

خورد..سریع سرمو انداختم پایین..
--حاضری؟..

-بله..
صیغه رو خوندیم..

همین که تموم شد هر دوتامون نفسامونو دادیم بیرون..نمی دونم چرا بیخودی هیجان
داشتم..من قبل محرم کیارش شده بودم ولی همچین حسی رو نداشتم..

از جاش بلند شد..
--دیگه باید حرکت کنیم..

خواستم بلندشم که دستشو به طرفم دراز کرد..
نگاهش کردم..لبخند به لب داشت..دیگه اثری از اخم و عصبانیت توی صورتش دیده نمی

شد..
با تردید به دستش نگاه کردم..با اینکه بار اولم نبود لمسشون می کنم ولی به هیچ وجه
اینجوری فکر نمی کردم..انگار برای اولین باره که دستم با دستش برخورد می کنه..

تردیدم رو کنار گذاشتم ودستمو بردم جلو..
دستای سردمو توی دستای گرم ومردونه ش گرفت..

از جام بلند شدم..
مستاصل روبه روی هم ایستاده بودیمدستاشو باز کرد که ناخداگاه خودمو کشیدم عقب..با

تعجب نگاهم کرد..
--چی شد؟..

سرمو انداختم پایین..تا قبل از اینکه بهش محرم بشم اینجوری سرخ و سفید نمی شدم..حال چم
شده؟..

-می خوای چکار کنی؟..
--محرم شدیم که چکار کنم؟..خب می خوام کولت کنم دیگه..

-وای نه..
چشماش از زور تعجب گرد شد :چرا؟..

-خب..خب ..
خواستم مثل یه بهونه ای اورده باشم..

به بازوش اشاره کردم وگفتم :بازوتون زخمیه..اینجوری بهش فشار میاد..
مشکوک نگاهم کرد وگفت :مطمئنی دلیل اصلیت همینه؟..

-اره..
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--ولی جوری کولت می کنم که به بازوم فشار نیاد..

-نــه..اخه می دونید؟..
خب بگو و خودتو خلص کن دیگه..چرا انقدر من و من می کنی؟..انگار پی برد که تردیدم

از چیه..
-خیلی خب بیا به شونه م تکیه کن..

خواستم بگم نه نمی خواد..که دوباره چشمام سیاهی رفت..دستمو گرفتم به پیشونیم..
--حالت خوبه؟..

-نه..ضعف دارم..سرمم گیج میره..
نفسشو با حرص داد بیرون وگفت :دختر چرا انقدر لج می کنی؟..بذار کمکت کنم..مگه برای

همین محرم نشدیم؟..
همونطور که چشمام و پیشونیمو ماساژمی دادم گفتم :خب..چرا..

--پس دیگه حرف نزن و راه بیافت..تا همینجاش هم کلی وقتمون رو هدر دادیم..درضمن
ممکنه سر وکله ی کیارش ودارو دسته ش هم پیدا بشه..پس زود باش..

راست می گفت..بیخود داشتم دست دست می کردم..مثل محرم شده بودیم ..بالخره یه جوری
تردیدمو کنار گذاشتم وقبول کردم..

دستشو اورد جلو و دور کمرم حلقه کرد..وای خدا داشتم میمردم..کمرمو سفت گرفت ..
--دستت رو بنداز رو شونه م..

همین کارو کردم..به هیچ وجه نگاهش نمی کردم..سرخ شده بودم در حد لبو..وای چرا منو
توی این موقعیت قرار میدی خدا جون؟..

تا الن از زور سرما مثل بید می لرزیدما حال در حد کوره ی اجرپزی داغ کرده بودم..قلبم
که دیگه هیچی..کم مونده بود سینه م رو بشکافه و بیافته جلوی پام..

همونطور که منو به خودش فشار می داد و دستشو دور کمرم حلقه کرده بود راه افتادیم..پاهام
جون نداشت ..نمی تونستم درست راه برم..مجبور شدم سنگینیمو بندازم رو شونه ش..اگر

سفت منو نگرفته بود با مخ پخش زمین می شدم..
 ساعتی رو همینجوری طی کردیم..1تقریبا 

ایستاد..کمک کرد بشینم..خودش هم روبه روم نشست..تموم مدت که تو بغلش بودم یه حس
خاصی داشتم..یه حس گرم و خواستنی..برام شیرین بود..نمی تونستم انکارش کنم..اونو انکار

کنم قلبمو چی؟..اینی که توی سینه م داره بی تابی می کنه رو چکار کنم؟..
نفس نفس می زد ..ولی به من که حسابی خوش گذشته بود..واااااااای.. لبمو اروم گاز

گرفتم..روم زیاد شده ها..
حال نه از اون لحاظ..از این لحاظ که خسته نشده بودم و اون منو می کشید خوش گذشته

بود..فکر بد نکن ..
بطری اب رو در اورد وگفت :می خوری؟..

-نه..مرسی..
کمی تکونش داد..یه قلوپ خورد..

--ابمون هم داره تموم میشه..به اندازه ی چند قلوپ بیشتر توش نیست..
-به نظرت کی می رسیم؟..

 ساعت دیگه..2--فکر می کنم 
-من که دیگه نا ندارم..

نگاهم کرد ولبخند خاصی زد..
--تو که جات بد نبود..پس من چی بگم؟..

دوباره سرخ شدم..سرمو انداختم پایین..حال چی میشد به روم نمیاوردی؟..
-اذیت شدین؟..
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کمی مکث کرد..سرمو بلند کردم..در حالی که لبخند می زد نگاهش هم به من بود..

--نه..اذیت نشدم..
لبخند محوی تحویلش دادم و چیزی نگفتم..

--بهار...
قلبم لرزید..تا الن هم چند بار اسممو به زبون اورده بود ولی اینبار فرق می کرد..شاید هم

من اینطور فکر می کردم..
منتظر نگاهش کردم..

--میشه بدونم الن چه احساسی داری؟..
-در مورد چی؟..

نگاهی به اطرافش انداخت وگفت :همین دیگه..اینکه توی این جنگل گیر افتادیم وبرای
راحتیمون مجبور شدیم به هم محرم بشیم..الن چه حسی داری؟..

با ریشه هایی که به خاطر پاره شدن روی لبه های مانتوم ایجاد شده بود بازی می کردم..
-خب نمی دونم..فکر می کنم همه ش یه اتفاق بوده و هر دو ناخواسته درگیرش شدیم..

سرشو تکون داد و زیر لب گفت :ولی من میگم هیچ کار خدا بی حکمت نیست..
نگاهم کرد و ادامه داد :حتما حکمتی توش بوده که من و تو اینجا گیر بیافتیم..

-چه حکمتی؟..
نگاهشو گرفت..شونه ش رو انداخت بال وگفت :نمی دونم..شاید بعد بفهمیم..

چیزی نگفتم..بلند شد و گفت :بریم..
من هم از جام بلند شدم..خواست دستمو بگیره که گفتم:نمی خواد..خودم میام..حالم بهتره..

--مطمئنی؟..
-اره..فقط یه کم دلم درد می کنه..

--زودتر برسیم روستا می تونیم یه چیزی بخوریم..بریم..
کنارش حرکت می کردم..با دست به دلم چنگ می زدم..نمیذاشتم متوجه بشه که دلم درد می

کنه..خودمو به زور می کشیدم..دیگه چشمام سیاهی نمی رفت ولی ضعف شدیدی داشتم..
--جلوی پاتو بپا..

-برای چی؟..
--مار..

سرجام وایسادم..با ترس گفتم :م..مار؟..
اون هم وایساد ..نگاهم کرد..

-اره..خب موقعیت اینجا جوریه که همچین حیوونایی توش هست..چه درنده و چه خزنده..اینو
نگفتم که بترسی..اون موقع با من همقدم بودی حواسم بهت بود ولی الن خودت باید حواستو

جمع کنی..
تو دلم گفتم :قربون مرامت ..بیا بغلم کن من راضی نیستم تنهایی راه برم..مـــــار؟؟؟؟؟..وای

خدا همینو کم داشتم..
حرکت کردیم..چهارچشمی جلوی پامو می پاییدم که یه دفعه یه مار سر وکله ش پیدا نشه بیاد

طرفم..وال به خدا شانس که نداشتم..
یه لحظه سرمو بلند کردم که همون موقع یه چیزی رو بغل پام حس کردم..

یه جیغ کشیدم و دستمو جلوی دهانم گرفتم ..
با لکنت گفتم :م..مار..مار..

سرگرد ایستاد..به طرفم اومد..
--حرکت نکن..

یه چوب از کنار درخت برداشت وبرگ هارو کنار زد ..هیچی نبود..یه چندتا سنگ بود
..همین..
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نفس عمیقی کشید وگفت :اینا که سنگه..مار کجا بود؟..

--خب..خب شاید رفته..
خندید وسرشو تکون داد..بی هوا اومد جلو ودستشو دور کمرم حلقه کرد..

شوکه شدم..
-چکار می کنی؟..

--اینجوری نمیشه ..با من باشی بهتره..کمتر توهم می زنی..
با حرص خودمو کشیدم کنار ..ولی ولم نکرد..

--ولی من توهم نزدم..مطمئنم مار بود..
--حال هرچی..به جای جر و بحث با من راه بیافت..

تقریبا منو دنبال خودش می کشید..دوباره همون حس اومده بود سراغم..کم کم خودم باهاش
همراه شدم..

--دستتو بنداز رو شونه م..
-همینجوری خوبه..

--مگه اومدیم پارک؟..من دستمو انداختم دور کمرت تو هم ریلکس داری راه میای؟..
-خب مثل اگه دستمو بندازم رو شونه ت چی این وسط تغییر می کنه؟..گفتم که حالم خوبه..

--چیزی تغییر نمی کنه..هر جور راحتی..
دستشو برداشت..تعجب کردم..

--خودت که می تونی راه بیای..حالتم که خوبه..شونه به شونه ی من راه بیا دیگه مشکلی
نیست..

اینا رو با اخم و تخم نمی گفت..عصبانی هم نبود..لحنش معمولی بود..
چیزی نگفتم و کنارش حرکت کردم..

 ساعت هم هرجوری بود گذشت..حال بماند که از ترس مار صدبار سکته رو2بالخره این 
زدم و از زور درد هزار بار مردم و زنده شدم ..

سرگرد هم خسته شده بود..یعنی هر دو خسته بودیم..خسته و بی حال..
روی یه تپه ایستادیم..روستا از اون فاصله هم معلوم بود..

--خودشه..بالخره رسیدیم..
با خوشحالی گفتم :یعنی نجات پیدا کردیم؟..

نگاهم کرد و گفت :اگر خدا بخواد اره..دنبالم بیا..
وارد روستا شدیم..از بدو ورود هر کی از کنارمون رد می شد به سرگرد سلم می کرد
وحالشو می پرسید..سرگرد هم با روی باز در حالی که لبخند به لب داشت جوابشونو می

داد..
ولی همه یه جوری نگاهم می کردن..توی نگاهشون تعجب زیادی موج می زد..لبد پیش

خودشون میگن این دختر کیه همراه سرگرد اومده تو روستا؟..
--باید بریم خونه ی کدخدا..اسمش کدخدا رحیمه..مرد مومن و با خداییه..خونگرم و مهمان

نواز..
با دقت به حرفاش گوش می کردم..خیلی دوست داشتم بدونم از کجا این روستا رو می

شناسه؟..
اصل چطوری گذرش به اینجا افتاده؟..

انگار اهلی روستا هم خیلی خوب می شناسنش..
خونه ی کدخدا تقریبا بالی روستا بود..

سرگرد جلوی یه در چوبی ایستاد..چند بار به در کوبید..صدای یه زن اومد..
--کیه؟..

سرگرد :باز کن ماه بانو..
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در با صدای قیژی باز شد..معلوم بود خیلی قدیمیه ..

یه زن میانسال سبزه رو در حالی که چادر روی سرش داشت توی درگاه در ایستاد..با دیدن
سرگرد لبخند زد..

سرگرد :سلم ماه بانو..مهمون ناخونده نمی خوای؟..
-- سلم پسرم..خوش اومدی..مهمون خونده و ناخونده نداره..تو که مهمون نیستی

پسرم..صاحب خونه ای..بفرما تو..بفرما..
از جلوی در کنار رفت..سرگرد اشاره کرد که من اول برم تو..سرمو انداختم پایین و رفتم

تو.. سرگرد هم پشت سرم اومد..
سرمو بلند کردم ..ماه بانو با لبخند زل زده بود به من..

-سلم..
صدام خیلی اروم بود ولی خداروشکر شنید..

به طرفم اومد وبغلم کرد..
--سلم دخترم..خوش اومدی..

منو از خودش جدا کرد ودوباره بهم خیره شد..
--ماشاا ..هزار ماشاا..چقدر خوشگلی تو عزیزم..

رو به سرگرد گفت :پسرم پس چرا خبرمون نکردی؟..
سرگرد با تعجب نگاهش کرد..من هم همینطور..

سرگرد :چه خبری ماه بانو؟..
ماه بانو با لبخند به من اشاره کرد وگفت :این قرص ماهو..شیرینیا رو تنهایی

خوردین؟..مبارکت باشه پسرم..
دهان هر دوی ما باز مونده بود..

سرگرد تک سرفه ای کرد واروم خندید :ماه بانو اینجور که..
صدای مردونه ای باعث شد حرفشو قطع کنه..

--به به ببین کی اینجاست..جناب سرگرد..خوش اومدی..
برگشتیم وبه پشت سرمون نگاه کردیم..سرگرد با دیدن اون مرد لبخند گرمی زد و به طرفش

رفت..
سرگرد :سلم کدخدا..
همدیگرو بغل کردن ..

-- سلم پسرم..صفا اوردی..راه گم کردی؟..
سرگرد اروم خودشو کنار کشید و گفت :اره کد خدا..اینبار رو درست گفتی..واقعا راهمونو

گم کردیم..
به من اشاره کرد..کدخدا نگاهم کرد..با خجالت سرمو انداختم پایین واروم سلم کردم..

--سلم دخترم..خوش اومدی..
رو به سرگرد گفت :مبارکت باشه پسرم..نگفته بودی ازدواج کردی..اگر می دونستم میاین

اینجا جلوی پاتون گاو یا گوسفند قربونی می کردم..
سرگرد خندید وگفت :نه کدخدا این چه حرفیه..من که..

اینبار صدای نازک ودخترونه ای باعث شد سرگرد ادامه نده..یه دختر جوون بود..
--سلم اقا اریا..

 ساله ..چشمان ابی وصورت ظریف و24 یا 23هر دو نگاهش کردیم..یه دختر جوون تقریبا 
زیبایی داشت..یه سارافن ابی و یه جین سفید پوشیده بود..

تعجب کرده بودم..تیپش به دخترای این روستا نمی خورد..اخه وقتی داشتیم از توی روستا
عبور می کردیم چند تا از دخترای اینجا رو دیده بودم..اصل اینجوری لباس نپوشیده

بودن..تیپ این شهری بود نه روستایی..

160

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
با لبخند به سرگرد زل زده بود..

سرگرد :سلم دریا خانم..نمی دونستم شما هم اینجایین..
 روزی توی2اون دختر که اسمش دریا بود با لحن خودمونی گفت :درسته امروز رسیدم..

روستا هستم باز بر می گردم تهران..
سرگرد سرشو تکون داد و چیزی نگفت..
کدخدا :چرا اینجا ایستادین؟..بفرمایین تو..

به داخل اشاره کرد..ماه بانو دستشو پشتم گذاشت و تعارف کرد برم تو..سرگرد جلو رفت و
منم پشت سرش بودم..

جلوی دریا ایستادم و با لبخند سلم کردم..سعی کرد لبخند بزنه..
--سلم..بفرمایین تو..

تابلو بود لبخندش مصنوعیه..حتی مادرش هم اینو فهمید..چون سریع گفت :برو تو
دخترم..تعارف نکن..دریا مادر برو چای بیار..مهمونامون خسته ن..

توی دلم گفتم :ای کاش خسته بودیم رسما داریم میمیریم..
جلوی در وایساده بودم و نمی دونستم کجا بشینم که سرگرد صدام زد..

-بهار بیا اینجا..
به کنارش اشاره کرد..کدخدا و ماه بانو با لبخند نگاهمون کردن..زیر نگاه خیره ی اونا سرخ

شده بودم..
کنار سرگرد نشستم..

ماه بانو :خوشبخت بشین ایشاا..
از همون بدو ورودمون به خونه ی کدخدا اهالیه این خونه درموردمون اشتباه برداشت کرده

بودن..فکر می کردن من و سرگرد زن وشوهریم..
به سرگرد نگاه کردم تا ببینم چیزی میگه یا نه؟.. ولی برعکس داشت لبخند می زد..

خواستم اروم زیر لب بهش یه چیزی بگم که نامحسوس زد به بازوم که این کارش یعنی
هیچی نگو..

منم خفه شدم..چرا بهشون نگفت ما زن وشوهر نیستیم؟..
کدخدا :خب از اینورا..تعریف کن پسرم..

همون موقع دریا با سینی چای وارد شد..جلوی پدرش گرفت و بعد هم مادرش..تا اینکه به
سرگرد رسید.. لبخند زد وسینی چای رو گرفت جلوش..حال چرا من انقدر به این توجه می

کنم؟..بی خیال بهار..
سرگرد تشکر کرد وچای رو برداشت..اون هم زیر لب گفت :خواهش می کنم نوش جونتون..
بعد سینی رو گرفت جلوی من ولی یه بفرما نزد..منم چای رو برداشتم و با لبخند ازش تشکر

کردم ولی اون فقط یه لبخند کمرنگ تحویلم داد..
چیزی ازت کم نمیشه که به منم بگی نوش جان..چطور فقط بلده به سرگرد بگه؟..مشکوک

می زدا..
کنار مادرش نشست و نگاه کوتاهی به من انداخت .. همین که سرگرد شروع کرد به حرف

زدن نگاهش چرخید روی اون و بهش خیره شد..
سرگرد :دیروز من و خانمم توی جاده بودیم و داشتیم می اومدیم روستا که تصادف

کردیم..تک و تنها توی دره افتاده بودیم و کسی نبود که نجاتمون بده..من راه رو بلد بودم
برای همین تونستیم خودمونو برسونیم به روستا..خلصه ش همین بود..

بقیه که جای خود.. یکی بیاد منو جمع کنه..گفت من و خانمم؟!!!!با کی بود؟..
خب دیوونه به غیر از تو و سرگرد مگه کس دیگه ای هم توی دره افتاده بود؟..یعنی با من

بود؟..به من میگه خانمم؟..
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دهانم باز مونده بود..زیر چشمی نگاهم کرد..دوباره نامحسوس زد به بازوم که یعنی دهانتو

ببند داری سوتی میدی..
خودمو جمع و جور کردم و رو به بقیه یه لبخند زور زورکی زدم..ولی خداییش هنوز تو

شوک بودم..سر در نمی اوردم چرا میگه من زنشم؟!..
ماه بانو همون اول که اریا گفت تصادف کردیم اروم زد تو صورتش..دریا هم نگاهش نگران

شد ولی هنوز به سرگرد نگاه می کرد..
کدخدا با نگرانی گفت :عجب اتفاقی..پسرم الن سالمین؟..خدایی نکرده چیزیتون نشد؟..

سرگرد لبخند کمرنگی زد وگفت :نه..فقط بازوم کمی زخمی شد و پای خانمم درد
گرفت..خداروشکر اسیب جدی ندیدیم..

ای خدا باز این گفت خانمم..خب نگو جانه من..همین که میگفت خانمم یه حالی می
شدم..خوب بود ولی گنگ بود..

کدخدا :خداروشکر که چیزیتون نشده..زنگ می زنم دکتر بیاد اینجا..
گوشی رو برداشت و شماره گرفت..

اروم کنار گوش سرگرد گفتم :اینا مگه تلفن هم دارن؟..
زیر لب گفت :اینجا و مطب دکتر و مدرسه و یه چند جای دیگه تلفن دارن.. ولی همه ی

اهالی ندارن..
سرمو تکون دادم..به تک تکشون نگاه کردم..کدخدا داشت شماره می گرفت..ماه بانو با لبخند
نگاهمون می کرد ..منم به روش لبخند زدم..ولی دریا..اوا چرا اخماش تو همه؟..من میگم این

مشکوک می زنه ها..حتما یه چیزیش هست..
رو به سرگرد گفت :نگفته بودین ازدواج کردین؟..شوکه شدیم..

توی دلم گفتم : خود منم خبر نداشتم با این ازدواج کردم چه برسه به شما..
ولی خداییش شوکه شده بودا..اینو راست می گفت..قشنگ معلوم بود..

سرگرد :همه چیز یهویی شد..من که همیشه تو ماموریتم..همه ی کارا رو مادرم انجام داد..
دریا لبخند زد وگفت :پس ازدواجتون سنتی بوده نه عاشقانه درسته؟..

سرگرد سکوت کرد..مونده بودم چی می خواد جواب بده؟..من که کل تماشا چی بودم..دکور
کنار نشسته بودم..خودش می برید و می دوخت و می کرد تنم..خوبه چند دقیقه ی دیگه بگه

بچه هم داریم گذاشتیم پیش مادرم یه وقت تو راه خسته نشه..اگه اینو می گفت که دیگه اخرش
بود..

چاییم داشت یخ می کرد..این دل منم قیلی ویلی می رفت از بس گرسنه م بود..یه قلوپ
خوردم..اخی چه گرمه..می چسبه..

سرگرد بعد از چند لحظه سکوت با لحن جدی گفت :اتفاقا برعکس..ازدواجمون کامل عاشقانه
بود..

با این حرفش چای جست تو گلوم .. به سرفه افتادم..یه قلوپ دیگه از چای خوردم تا بهتر
بشم..چندتا سرفه کردم بهتر شدم..

هنوز حالم جا نیومده بود که اینبار یه چیزی گفت که دیگه رسما داشتم پس میافتادم..
سرگرد رو به من با لحن نگرانی گفت :چی شد عزیزم؟..

به کل سرفه کردن فراموشم شد..چشمام از زور تعجب گرد شد..نگاهش کردم..چی
گفت؟؟؟؟!!!!!..عزیزم؟؟!!

تعجبم رو که دید اروم ابروشو انداخت بال .. سریع رومو برگردوندم و سعی کردم لبخند بزنم
..خدا کنه شبیه ش بوده باشه..دیگه تا همین قدر بلدم ..
اروم گفتم :خوبم..مرسی..یه دفعه چای جست تو گلوم..

ماه بانو با لبخند گفت :از زور شرمه دخترم..همین که شوهرت گفت ازدواجتون عاشقانه بوده
چایی پرید تو گلوت..خدا حفظتون کنه..خداوکیلی خیلی به هم میاین..
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زیر لب تشکر کردم ..سرگرد هم لبخند زد و تشکر کرد..

نگاهم به دریا افتاد..تا دید دارم نگاهش می کنم روشو برگردوند..صورتش چیزی رو نشون
نمی داد..کل من از اول به این شک کرده بودم..نمی دونم چرا..

کدخدا گوشی رو گذاشت و رو به سرگرد گفت :همه ش اشغال می زد..انقدر گرفتم تا جواب
داد..گفت تا نیم ساعت دیگه میاد ..مثل اینکه سرش یه کم شلوغه..

--ممنونم کدخدا..راضی به زحمتت نبودم..لطف کردی..
--این حرفا چیه پسرم؟..وظیفه مو انجام میدم..هنوز یادم نرفته که چه کارایی برای این روستا

انجام دادی..بهت مدئونم..
--مدئون نیستی کدخدا..همه ی کارای من بی منت بود..

--از بس بزرگواری پسرم..زنده باشی..
داشتم با دقت به حرفاشون گوش می کردم..سرگرد برای این روستا چکار کرده؟..حتما کار

مهمی کرده که کدخدا میگه بهش مدئونه..
ماه بانو از جاش بلند شد وگفت :حتما از دیروز چیزی نخوردین..میرم براتون غذا

بیارم..پاشین بریم اتاق بغلی.. اونجا راحت ترین ..
سرگرد رو به کدخدا گفت :با اجازه کدخدا..

--برو پسرم..راحت باش..
از جاش بلند شد و منم بلند شدم..ماه بانو جلو می رفت ما هم پشت سرش..

سرگرد :ماه بانو خودتو به زحمت ننداز..
--زحمتی نیست پسرم..این چه حرفیه؟..

از توی بالکن رد شدیم ..جلوی یه در ایستاد و بازش کرد..
--بفرمایین..

هر دو تشکر کردیم و رفتیم تو..
ماه بانو :الن براتون غذا میارم..راحت باشین..خونه ی خودتونه..

از اتاق رفت بیرون ..مستاصل وسط اتاق ایستاده بودم..سرگرد نشست وبه پشتی تکیه داد..
منم داشتم اطرافمو نگاه می کردم..چیز زیادی توی اتاق نبود..دوتا کمد قدیمی و یه صندوق

بزرگ کناردیوار بود..
یه طاقچه ی کوچیک هم سمت راست بود که یه پارچه ی ترمه دوزی شده هم روش انداخته

 جفت پشتی هم کنار دیوار گذاشته بودن..2بودن و یه اینه ی بزرگ هم روش بود..
--بیا بشین..خسته نشدی از بس وایسادی؟..

نگاهش کردم..با دیدنش یاد حرفای چند دقیقه پیشش افتادم..رو به روش نشستم و با اخم زل
زدم بهش..

تو سکوت با همون اخم فقط نگاهش می کردم..
سرگرد :چیه؟..چرا اخم کردی؟..

- اون حرفا چی بود به کدخدا و زنش زدین؟..
ابروشو انداخت بال وگفت :کدوم حرفا؟..

ای خدا ببین چجوری خودشو می زنه به کوچه ی علی چپ..بیا بیرون بابا بن بسته..
-یعنی شما نمی دونی؟..ما کی با هم ازدواج کردیم که من خودم خبر ندارم؟..

خیلی ریلکس شونه ش رو انداخت بال وگفت :هیچ وقت..
-خب پس اون حرفا برای چی بود؟..

--یعنی تو نفهمیدی؟..
با تعجب گفتم :چی رو؟..

-- خودت که دیدی از همون اول که وارد خونه شدیم من و تو رو بستن به هم و گفتن
مبارکه..ایشاا به پای هم پیر بشین..

163

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
-خب گفتن که گفتن..شما هم می گفتی اشتباه شده..

پوزخند زد وگفت :به همین راحتی؟..
-از اینم راحت تر..

--د اخه چرا بچگانه فکر می کنی؟..من اگر می گفتم نه این دختر خانم که با منه زنم
نیست ..اونا نمی گفتن پس کیه تو میشه که با خودت اوردیش؟..بعد من بگم متهم بوده حال

ازاد شده منم با خودم برش داشتم اوردم پیک نیک..اگر نمی گفتم زنمی توی کل روستا حرف
می پیچید که سرگرد با یه دختر پاشده اومده روستا..اونوقت من چی جواب بدم؟..بگم متهم

بودی خوبه؟..بگم بهمون حمله شده بود خوبه؟..یا اینکه بگم..
نفسشو داد بیرون وگفت :استغفرا..اول به جوانب فکرکن بعد بگو کارم اشتباه بوده..

داشتم به حرفاش فکر می کردم..خب از این دید راست می گفت..اگر نمی گفت ما زن و
شوهریم هزار جور حرف برامون در میاوردن..حال منو نمی شناسن ولی معلومه سرگرد رو

خیلی خوب می شناسن..
-خب..خب از این نظر باهاتون موافقم..ولی ..

--ولی چی؟..
نگاهش کردم وگفتم :هیچی..حال باید چکار کنیم؟..

به صورتش دست کشید وخواست حرف بزنه که در اتاق باز شد ..ماه بانو با یه سینی غذا
اومد تو..با لبخند نگاهمون کرد وسینی رو گذاشت جلومون..

--قابل تعارف نیست..بفرمایید..نوش جانتون..
-ممنونم ماه بانو خانم..زحمت کشیدید..

سرگرد:دستت درد نکنه ماه بانو..این همه غذا رو کی بخوره؟..چرا خودتو به زحمت
انداختی؟..

--زحمتی نبود پسرم..نگو اینو..تا از دهن نیافتاده بخورید..با اجازه..
از اتاق رفت بیرون..به سرگرد نگاه کردم..

-چه زن مهربونیه..
--اره..کدخدا خودش هم مرد خوبیه..

داشت لقمه می گرفت..تو فکر بودم..به دریا و نگاه هاش فکر می کردم..دوست داشتم از اونم
بدونم..

غرق فکر بودم که دستشو گرفت جلوم..به خودم اومدم و با تعجب به دستش نگاه کردم..
یه لقمه ی بزرگ برام گرفته بود..
--بخور..دلت هنوز درد می کنه؟..

لقمه رو از دستش گرفتم..داشت نگاهم می کرد..نگاهم که بهش افتاد سرشو چرخوند و
مشغول شد..

-کم..
-- غذا بخوری بهتر میشی..گرسنگی به معده ت فشار اورده..دوغ نخور..ماستش کمی

ترشه..اب بخوری بهتره..
زیر چشمی نگاهش کردم..سرش پایین بود..یعنی نگرانمه؟..اگر نبود که این همه سفارش بهم

نمی کرد که اینو بخور اونو نخور..
وقتی دید حرکتی نمی کنم..سرشو بلند کرد ونگاهم کرد..

--پس چرا نمی خوری؟..
لبخند کمرنگی زدم ولقمه رو به دهان بردم..گاز کوچیکی بهش زدم..کتلت بود..مزه ش عالی

بود..شاید هم چون..چون..
نگاهش کردم..مشغول خوردن بود..اروم اروم غذا می خورد..
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اینبار با اشتها به لقمه م گاز زدم..لقمه ای که سرگرد برام درست کرده بود..واقعا هم مزه

داد..
لقمه م که تموم شد..کمی پلو ریخت توی بشقاب و خورشت قرمه سبزی هم ریخت روش..
ماه بانو سنگ تموم گذاشته بود..حتما برای ناهارشون درست کرده..حال ما هم شده بودیم

مهمون ناخونده ونشسته بودیم سر سفره شون..ولی دست پختش عالی بود..

بشقاب رو گذاشت جلوم..هیچی نمی گفت..من هم که از این همه توجه ذوق مرگ شده بودم
کل ساکت نشسته بوم و غذامو با اشتها می خوردم..

یه دفعه یه اخ گفت و دستشو گرفت به بازوش..
با نگرانی نگاهش کردم..

-چی شد؟..
با ناله گفت :دستم..نمی دونم چرا یه دفعه تیر کشید..

-وای خدا..درد دارین؟..
--اره..

-کدخدا گفت دکتر تا نیم ساعت دیگه میرسه..فکرکنم یک ربعش رفته..النا دیگه پیداش
میشه..می تونی تحمل کنی؟..

تموم مدت که حرف می زدم نگاهم می کرد..لبخندی محو روی لباش نشسته بود..هیچی نمی
گفت..

منم سکوت کرده بودم ..چرا لبخند می زنه؟..
انگار سوالی که توی ذهنم به وجود اومده بود رو شنید..

-- وقتی نگران میشی قیافه ت واقعا دیدنی میشه..
با تعجب نگاهش کردم..دهانم باز موند..با من بود؟..

تک سرفه ای کردم و زیر لب گفتم :چی؟..مگه چجوری میشه؟..
-نترس زشت نمیشی..

بیشتر تعجب کردم..زشت نمیشم؟..خب اگه زشت نمیشم یعنی..یعنی..
این چرا امروز اینجوری می کنه؟..از وقتی به هم محرم شده بودیم انگار رفتارش یه کوچولو

تغییر کرده بود..
راحت تر باهام حرف می زد..

نمی دونم چرا دوست نداشتم ادامه بده..
مسیر حرف رو عوض کردم وگفتم:اون موقع ماه بانو اومد تو و نتوستید جواب سوالمو

بدید..حال می خواین چکار کنید؟..
دستش هنوز روی شونه ش بود..

-- بعد از اینکه دکتر اومد و رفت..به نوید زنگ می زنم و میگم کجاییم..اون این روستا رو
می شناسه..

-نوید همون اقایی بودن که اون روز باهاتون اومده بود ستاد؟..
--اره خودشه..سروان نوید محبی..پسر خاله ی من هم هست..

سرمو تکون دادم وگفتم :پس امشب میاد دنبالمون؟..
چند لحظه نگاهم کرد..چیزی نگفت..

بالخره سکوت رو شکست ..
سرگرد :نمی دونم..زنگ می زنم معلوم میشه..

تو دلم گفتم :هنوز تا شب خیلیه..حتما می تونه بیاد دونبالمون..
وای خدا یعنی میشه؟..دلم برای مامان تنگ شده..از طرفی هم خیلی نگرانشم..

165

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
دکتر اومد و زخم سرگرد رو معاینه کرد..خداروشکر عفونت نکرده بود..یه سری دارو که
بیشترش پماد بود براش نوشت که یکی از پماد ها همراهش بود..گفت باید قبل از پانسمان

روی زخمش مالیده بشه..
به خاطر سوختگی زخم جوش خورده بود و خونریزی نداشت..ولی جاش می سوخت و درد

می کرد که با وجود این پماد طبق توصیه ی دکتر این سوزش ودرد رفع می شد..
بعد از رفتن دکتر..سرگرد رفت که به سروان محبی زنگ بزنه..من هم توی اتاق نشسته

بودم..
بعد از ناهار حالم بهتر شده بود..دوست داشتم یه کم بخوابم..چشمام می سوخت..

تازه دراز کشیده بودم و چشمام داشت گرم می شد که در اتاق باز شد..

فصل دهم

چشمامو باز کردم و یه ضرب تو جام نشستم..دریا تو درگاه در ایستاده بود..به روش لبخند
زدم که اونم با لبخند کمرنگی جوابمو داد..

وارد اتاق شد و درو بست..رو به روم نشست..
--مزاحمت که نشدم؟..

تو دلم گفتم :شده باشی هم باید بگم نشدی..اینم سواله می پرسی؟..
لبخند زدم وگفتم :نه این چه حرفیه؟..من و سر..یعنی من واریا مزاحمتون شدیم..باید ببخشید..

لبخند کجی نشست روی لباش..
--نه این چه حرفیه؟..اقا اریا اینجا صاحب خونه ن..

از نگاه هاش هیچ خوشم نمی اومد..رو لباش لبخند بود ولی نگاهش..یه جور دیگه
بود..دوستانه نبود..

-ممنونم..لطف دارید..
--نه لطف نیست..حقیقت رو گفتم..میشه بدونم چجوری با هم اشنا شدید و کار به عشق

وعاشقی رسید؟..البته یه وقت فکر نکنید دختر فضولی هستم..محض کنجکاوی پرسیدم..خیلی
دلم می خواد بدونم سرگرد رادمنش سخت ومغرورچطور عاشق شده؟..

حال خوب شد..چه جوابی به این دختره ی سمج بدم؟..حال خوبه فضول نیست اینو پرسید اگر
خدایی نکرده می خواست فضولی کنه دیگه چی ازم می پرسید؟..

انگار خیلی رو سرگرد شناخت داره که درموردش اینجوری حرف می زنه..
لبخند مصلحتی زدم وگفتم :نه خواهش می کنم..خب می دونید..مادر من با مادر اریا دوست
بود..یه دوستی دیرینه..با هم رفت وامد داشتیم .. بین این رفت وامد ها من و اریا همدیگرو

دیدیم و ..دیگه اینکه اریا به مادرش گفت و ایشون هم با مادرم حرف زدن و نظرمنو
خواستن..منم چون دوستش داشتم قبول کردم..بعد که اومدن خواستگاری اریا بهم گفت

عاشقمه..اینجوری شد که ما عاشقانه با هم ازدواج کردیم..
اره جون خودت..یه ازدواج عاشقانه ای داشتیم که نمونه ش رو تو کل دنیا پیدا نمی
کنی..منتها ازنوع صیغه ایش اونم درست وسط جنگل بین یه مشت حیوونه وحشی

ودرنده..کل رمانتیک تر از این امکان نداشت..
--چه جالب..یعنی اقا اریا با یه نگاه عاشق شدن؟..عجیبه..هیچ وقت فکر نمی کردم چنین مرد

سخت و نفوذناپذیری با یه نگاه دل ودینشو ببازه وعاشق بشه..
فقط با لبخند بزرگی نگاهش کردم وسرمو تکون دادم..یه چیزی این وسط برام سوال بود که

نمی تونستم ازش نپرسم..
-شما از کجا انقدر خوب اریا رو می شناسید که میگین سخت و غیرقابل نفوذه؟..

همچین ذوق کرد انگار بهش تی تاپ دادم..
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اروم خندید وبا همون صدای ظریفش گفت :می دونی اوایل اقا اریا زیاد می اومد

بار..برای همین من زیاد می دیدمش..اکثر اوقات هم نمی موند..صبح3 یا 2روستا..ماهی 
می اومد یه سر به اهالی می زد و یه ناهار خونه ی ما می خورد ومی رفت..کم کم به

اخلقش واقف شدم و فهمیدم مرد مغرور وجدیه..
با اون چشمای ابیش زل زد به منوگفت :البته با من خوب رفتار می کرد..یعنی مغرور بود

ولی جدی نبود..کم کم حس کردم باهاش احساس صمیمیت می کنم..به نظرم یه مرد..
جفت پا پریدم وسط حرفشو با لبخند گفتم :مثل برادر دیگه؟..

دهانش باز موند..کل حرف تو دهنش ماسید..
یه کم نگاهم کرد وگفت :خب..چطور بگم..مثل برادر که نه..ولی..ازش خوشم اومده

بود..مگه می شد ادم از چنین مردی خوشش نیاد..
دستمو زدم زیر چونه م وانگار که دارم به یه داستان جذاب گوش میدم لبخندمو حفظ کردم

وگفتم :خب..چه جالب..بقیه ش چی شد؟..
خشکش زده بود..

اخه تازه دستگیرم شده بود دردش چیه..طبق اون چیزی که از سرگرد در مقابل دریا دیدم و
به رفتارش توجه کردم دیدم اصل هم با دریا صمیمی نیست..حتی اخم هم بهش نمی

کرد..خیلی معمولی بود..
ولی از همون اول که دریا رو دیدم با نگاه هایی که به سرگرد مینداخت یه حدسایی زده بودم

ولی به روم نمی اوردم..چون شک داشتم که درست باشه..
ولی حال که خودش اعتراف کرده بود .. از همون اول هم سر حرفو باز کرد تا برسه به

اینجا ..شصتم خبر دار شد که قصدی داره..
منتها نمی دونست که من زن واقعیه سرگرد نیستم و این حرفاش تاثیری روی من نداره..پس

بذار بگه..گوش مفت گیر اورده دیگه..
لبخند مصنوعی زد وگفت :شما که ناراحت نمیشین من اینا رو میگم؟..

-نه عزیزم..ادامه بده..
--خب..اره دیگه..ازش خوشم اومده بود..دوست داشتم یه جوری توجهشو جلب کنم..نمی

دونستم از چه جور دختری خوشش میاد وگرنه سعی می کردم همونطور رفتار کنم..به خاطر
رشته ی تحصیلیم تهران زندگی می کنم..توی خوابگاه هستم و کمتر میام روستا..ولی

روزهایی هم که اون می اومد سعی می کردم یه جوری خودمو برسونم اینجا..ولی باز هم می
دیدم که بهم بی توجهه..هر چی جلوش خودی نشون می دادم بی فایده بود..هه..تا الن که بعد

 ماه اومده و میگه که ازدواج کرده..1از 
دیگه لبخند نمی زدم..درسته زن سرگرد نیستم ولی این دختره هم زیادی رو داشت که در

حضور من با وجود اینکه پیش خودش فکر می کنه من زن واقعیه سرگردم این حرفا رو بهم
می زد..

هه..قصدش چی بود؟..اینکه بگه من شوهرتو دوست داشتم و النم دوستش دارم تو اونو ازم
گرفتیش؟..مثل می خواد اختلف بندازه بینمون؟..درسته زنش نیستم ولی..ولی..

ولی چی؟..احساسم..حسی که دارم..
وقتی جملت اخرشو شنیدم یه لحظه حس کردم زن سرگردم و اینی هم که جلوم نشسته به

شوهرم نظر داره..درسته از قبل سرگرد رو دوست داشته..ولی الن..همه چیز فرق می
کرد..

چی فرق می کنه بهار؟..مگه زنشی؟..خیالت ورت داشته؟..
 روزه..در5نه..زنش نیستم ولی محرمش که هستم؟..الن حکم زنشو دارم..زن موقت..زن 

هر حال زنش محسوب میشم..مدرکی ندارم..مهری توی شناسنامه م نخورده..اسمی ثبت
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نشده..ولی خدای بال سر شاهد ما بود..توی اون جنگل..بین اون درختا..ما کنارهم به همدیگه

محرم شدیم..
درسته همه ش به خاطر اعتقاداتمون بود..اینکه نمی دونستیم تا چه مدت گرفتاریم..میرسیم

روستا یا نه؟..راهو درست اومدیم ؟..بازم من باید اویزون سرگرد بشم و بهش دست بزنم یا
نه؟..

همه ی این شاید ها باعث شد ما به هم محرم بشیم..پس من زنشم..اره..الن بهش محرمم..پس
نمی تونم سکوت کنم..

حال نه به اون غلظت که زن دائم عکس العمل نشون میده ولی یه کوچولو که ایرادی
نداره..عقده هام هم خالی میشه..

به خودم اومدم..از کی تاحال تو فکرم..بهش نگاه کردم..با لبخند بزرگی زل زده بود به من..
به روی خودم نیاوردم و منم یه لبخند گرم تر و پررنگتر تقدیمش کردم..

خیلی ریلکس گفتم :اهان..کی اینطور..اونوقت النم همون حس رو داری؟..
بدون اینکه مکث بکنه جواب داد :اره..هنوزم حسم همونه..

سعی کردم لبخندمو همونجوری حفظ کنم..
-با وجود اینکه می دونی اریا ماله منه؟..با وجود اینکه اریا زن داره و زنش هم من

هستم؟..می دونی که ما عاشق همیم؟..میمیرم براش..بعد از مادرم اون تنها کسی که دارم..با
دنیا هم عوضش نمی کنم..اون هم منو می خواد..دوستم داره..بارها بهم گفته که چشمش دنبال

هیچ دختری جز من نبوده..گفته که از دخترای اویزون خوشش نمیاد و عاشق من شد چون
برای شخصیتم ارزش قائل بودم..ما همدیگرو می پرستیم..انقدرکه نمی تونی تصورشو

بکنی..پس عزیزم نگاهتو درویش کن یا اگر هم نتونستی منحرفش کن یه طرف دیگه..نگاه
سوء به شوهر من نداشته باش..هم درست نیست چون اون متاهله..هم اینکه اخرش خودت
ضایع میشی واسه روحیت خوب نیست..پس حال که هیچ حرفی زده نشده وهیچ اتفاقی هم

قبل نیافتاده بهتره همینطور هم بذاری باقی بمونه..
ابرومو انداختم بال و با همون لبخند گفتم :برات دعا می کنم یه شوهر خوب گیرت بیاد..می

دونم که میاد..
بهت زده نگاهم می کرد..از طرفی هم از زور خشم سرخ شده بود..حرفای کلفتی بهش زده
بودم ولی حقش بود..تا اون باشه به شوهر مردم نظر نداشته باشه..منو هم جو گیرفته بودا..
سریع از جاش بلند شد وبه طرف در رفت..قبل ازاینکه بره بیرون روشو برگردوند ونگاهم

کرد با خشم گفت :هه..عاشقته؟..خوبه..خوش باشین..حیف من که به خاطر اون خواستگارامو
رد می کردم..چون فکر می کردم یه روز قدم جلو میذاره..ولی می بینم اون لیاقت منو

نداشت..خلیق هر چه لیق..
سرمو تکون دادم و گفتم :دقیقا..با جمله ی اخرت کامل موافقم..خلیق هر چه لیق..ایشاا یه

دونه خوبش قسمتت بشه..جوری که به مال کسی چشم نداشته باشی..
دیگه داشت منفجر می شد..رسما شستمش و انداختمش رو بند خشک بشه..

اونم کاملااااا محترمانه..
از اتاق رفت بیرون و درو هم پشت سرش محکم بست..

دختره مشکل داره..یه چیزیش میشه..
 دقیقه نکشید که خوابم برد..5دوباره دراز کشیدم و به 

--الو..
-الو..سلم نوید..

نوید با صدای بلند داد زد :اریا..تویی پسر؟..خوبی؟..کجایی؟..
-- خوبم..الن روستای زراباد هستیم..
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-اونجا چکار می کنی؟..از دیروز کجا غیبت زده؟..می دونی بچه های ستاد چندبار مسیر

دادگاه تا بیمارستان رو گشتن؟..ولی اثری ازتون پیدا نکردیم..
--بعد که دیدمت مفصل برات تعریف می کنم..فقط تا همین قدر بدون کیارش و دارو دسته ش

دنبال من و بهار هستن..ما رو زنده می خوان..
--چی؟..بازم اون نامرد؟..

-اره..امشب می تونی یه ماشین بفرستی دنبالمون؟..
--من که تو ماموریتم..دارم میرم..بذار بپرسم بهت میگم..چند لحظه گوشی؟..

-باشه..
بعد از چند لحظه سکوت.. نوید جواب داد :اریا امشب امکانش نیست..

-چرا؟!..
--یکی از کوه های نزدیک روستا ریزش کرده..راه رو بسته..راه میانبر هم که همون جاده

باریکه ست از زور تردد بسته شده..بچه ها اطلع دادن تا فردا ظهر راه باز میشه..می تونی
صبر کنی؟..خودم فردا میام دنبالتون..

اریا سکوت کوتاهی کرد ..
-باشه..ما اینجا جامون امنه..از خونه بیرون نمیریم..قبل از حرکت یه تماس با اینجا بگیر..

--باشه حتما..خیلی خوشحال شدم که سالمی..خاله نگرانته..
-باهاش حرف زدی؟..

--نه با مامان حرف زدم..گفت هر وقت تونستی بهش زنگ بزنی..درضمن گفتم رفتی
ماموریت اصفهان..یه وقت سوتی ندی..

-باشه..برسم تهران زنگ می زنم..دیگه با من کاری نداری؟..
--نه مواظب خودت باش..من فردا ظهر اونجام..

-باشه..خداحافظ..
--خداحافظ..

گوشی را قطع کرد..در دل گفت :خب اینم از این..خیالم از این بابت راحت شد..
از جایش بلند شد..کدخدا بیرون بود..ماه بانو توی اشپزخانه مشغول رسیدگی به کارهایش

بود..
به طرف اتاقی که بهار در ان بود رفت..ولی با شنیدن صدای گفت و گویی که از داخل اتاق

می امد همانجا پشت در ایستاد ..به حرف های انها گوش می داد..
( بهار :اهان..کی اینطور..اونوقت النم همون حس رو داری؟..

دریا :اره..هنوزم حسم همونه..
بهار : با وجود اینکه می دونی اریا ماله منه؟..با وجود اینکه اریا زن داره و زنش هم من

هستم؟..می دونی که ما عاشق همیم؟..میمیرم براش..بعد از مادرم اون تنها کسی که دارم..با
دنیا هم عوضش نمی کنم..اون هم منو می خواد..دوستم داره..بارها بهم گفته که چشمش دنبال

هیچ دختری جز من نبوده..گفته که از دخترای اویزون خوشش نمیاد و عاشق من شد چون
برای شخصیتم ارزش قائل بودم..ما همدیگرو می پرستیم..انقدرکه نمی تونی تصورشو

بکنی..پس عزیزم نگاهتو درویش کن یا اگر هم نتونستی منحرفش کن یه طرف دیگه..نگاه
سوء به شوهر من نداشته باش..هم درست نیست چون اون متاهله..هم اینکه اخرش خودت
ضایع میشی واسه روحیت خوب نیست..پس حال که هیچ حرفی زده نشده وهیچ اتفاقی هم

قبل نیافتاده بهتره همینطور هم بذاری باقی بمونه..
برات دعا می کنم یه شوهر خوب گیرت بیاد..می دونم که میاد..)

مات و مبهوت پشت در ایستاده بود..خشکش زده بود..باورش نمی شد بهار اینها را گفته
باشد..
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( دریا :هه..عاشقته؟..خوبه..خوش باشین..حیف من که به خاطر اون خواستگارامو رد می

کردم..چون فکر می کردم یه روز قدم جلو میذاره..ولی می بینم اون لیاقت منو
نداشت..خلیق هر چه لیق..

بهار:دقیقا..با جمله ی اخرت کامل موافقم..خلیق هر چه لیق..ایشاا یه دونه خوبش قسمتت
بشه..جوری که به مال کسی چشم نداشته باشی..)

سریع از پشت در کنار رفت و به اطرافش نگاه کرد..چشمش به کمدی افتاد که سمت راستش
بود..پشت ان مخفی شد..

در با صدای بلندی بسته شد و بعد از چند لحظه صدای در خانه را شنید..فهمید دریا از اتاق
بیرون امده..

توان حرکت نداشت..با شنیدن حرف های بهار با اینکه می دانست مصلحتی انها را به زبان
اورده ولی همین جملت..کلمات..واژه های پر معنا باعث شده بود قلبش نا ارم گردد

..همان حس..همان ترس دوباره به دلش افتاد..شیرین بود..ترسی امیخته با هیجان..هیجانی که
بی قرارش می ساخت..

از پشت کمد بیرون امد..به طرف اتاق رفت..دستانش لرزش خاصی داشت..نفس عمیق کشید
و در را باز کرد..

قدمی به داخل گذاشت..نگاهش دور اتاق را کاوید و روی بهار خیره ماند..
گوشه ی اتاق دراز کشیده بود وبه خواب رفته بود..

با دیدن او حسش قوی تر شد..لبخند زد..نگاهش بی قرار بود..به طرفش رفت..کنارش
نشست..به او خیره شد..

هنوز هم صدای بهار در سرش می پیچید..(می دونی که ما عاشق همیم؟..میمیرم براش..بعد
از مادرم اون تنها کسی که دارم..با دنیا هم عوضش نمی کنم..با دنیا هم عوضش نمی کنم..با

دنیا هم عوضش نمی کنم)
خودش به خوبی واقف بود که همه ی حرف های بهار تنها از روی اجبار بوده است..ولی

دوست نداشت این را باور کند..
عقلش می گفت درست نیست..ولی قلبش خلف ان را می گفت..

به صورت زیبای او خیره شد..در خواب معصومانه تر جلوه می کرد..
دستش را جلو برد..

با نوک انگشتانش صورت او را نوازش کرد..پلک بهار لرزید..اریا دستش را عقب
کشید..بهار ارام چشمانش را باز کرد..

همان موقع تقه ای به در اتاق خورد..بهار با دیدن اریا در جایش نشست..
اریا :بفرمایید..

در اتاق باز شد ..ماه بانو بود..
با لبخند رو به ان دو گفت :حموم رو گرم کردم..یه دوش بگیرید حالتون بهتر میشه..

رو به بهار گفت :دخترم یه دست از لباس های دریا رو برات گذاشتم کنار..از حموم اومدی
اونا رو بپوش..تن نکرده ست..

بهار با لبخند گفت :چرا زحمت کشیدید ماه بانو خانم..دستتون درد نکنه..
--دخترم تعارفو بذار کنار..اینجا راحت باشین..بااجازه..

از اتاق بیرون رفت..

همین که ماه بانو ازاتاق رفت بیرون رو به سرگرد گفتم :رو صورت من مگس یا پشه نشسته
بود؟..

با تعجب گفت :نه..من که چیزی ندیدم..چطور؟..
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شونمو انداختم بال وگفتم :نمی دونم..حس کردم یه چیزی رو صورتمه..گفتم شاید مگسه

مزاحم شده..
سرگرد اخماشو کشید تو هم و تک سرفه کرد..

--چرا مزاحم؟..
-اخه تازه خوابم برده بود..اون موقع که دریا اومد و نذاشت بخوابم..حال هم نمی دونم چی
رو صورتم بود یه دفعه ازخواب پریدم..بر مردم ازار لعنت..ولی من مطمئنم مگس بوده..

با لحن جدی گفت :به جای این حرفا بلند شو برو یه دوش بگیر..بعد هم من برم..
به بازوش اشاره کردم وگفتم :شما که بازوت زخمه چطوری می خوای بری حموم؟..

-تو به اونش کار نداشته باش..
اخماش حسابی تو هم بود..چش شده؟..

-چیزی شده؟..
نگاهم کرد وگفت :نه..

-اخه..لحنتون..باشه من رفتم..
سریع گفت :کجا؟..

این چرا اینجوری می کنه؟..
-ای بابا..حموم دیگه..

--خیلی خب برو..
زیر لب گفتم :نمی گفتی هم می رفتم..

--چیزی گفتی؟..
از جام بلند شدم وبه طرف در رفتم..

زیر لب غریدم :نخیر..
بعد هم ازاتاق اومدم بیرون..

اینم یه چیزیش میشه ها..
با این اخلق خوشگلش چطوری دریا خاطرخواهش شده ؟..

از حموم اومدم بیرون..لباسای دریا اندازه م بود..یه تونیک سبز ویه جین سفید..موهامو توی
حوله پوشونده بودم..

حمام توی حیاط درست روبه روی اشپزخونه بود..حیاطشون نسبتا بزرگ بود..
صدای مرغ و خروس می اومد..حتما اینام مرغ و خروس دارن..بعد بیام یه سر بزنم..

همیشه همین طور بودم..اول که وارد یه جایی می شدم خجالت می کشیدم و رودروایسی
داشتم ولی همین که یکی دو ساعت می گذشت کامل خودمونی می شدم..اخلقم اینجوری بود

دیگه..

ماه بانو از تو اشپزخونه اومد بیرون..
با دیدنم گفت :دخترم برو تو سرما می خوری..موهات نم داره..

لبخند زدم و نگاهش کردم..چشماش ابی بود..پس دریا رنگ چشماشو از مامانش به ارث
برده..

با دیدنش یاد مامانم افتادم..یعنی الن کجاست؟..حالش چطوره؟..
ناخداگاه یه قطره اشک روی صورتم چکید..

ماه بانو با تعجب نگاهم می کرد..اومد جلو ورو به روم وایساد..یه دفعه نمی دونم چی شد
بغلش کردم..سرمو گذاشتم روی شونه ش ..اشکام قطره قطره روی صورتم جاری شدن..

--چی شد دخترم؟..چرا گریه می کنی؟..
-ماه بانو..دلم برای مامانم تنگ شده..
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به پشتم دست کشید وگفت :فدای تو دختر که انقدر مادرتو دوست داری..به سرگرد بگو ببرت

ببینیش..حتما اونم دلش برات تنگ شده..
از اغوشش جدا شدم..اشکامو پاک کردم..

-حتما بهش میگم..ببخشید ناراحتتون کردم..
--نه دخترم این چه حرفیه؟..منو هم مثل مادرت بدون..راحت باش..

-شما زن مهربونی هستید..خیلی خوبین..
به صورتم دست کشید وگفت :خودت خوبی دخترم که دیگران رو هم به دیده ی خوب می

بینی..برو تو عزیزم..سرما می خوری..
سرمو تکون دادم و به روش لبخند زدم..اون هم جوابمو با یه لبخند گرم و مهربون داد..
رفتم تو اتاق..سرگرد به دیوار تکیه داده بود..رو به روش نشستم و به پشتی تکیه دادم..

نگاهم نمی کرد..
--امشب نمی تونیم برگردیم ..

با نگرانی نگاهش کردم وگفتم : اخه چرا؟..
سرشو بلند کرد و نگاهم کرد..چند لحظه بهم خیره شد..طاقت نگاه نافذشو نداشتم ..سرمو

انداختم پایین..
--یکی از کوه ها ریزش کرده..راه مسدود شده..فردا ظهر نوید میاد دنبالمون..

-ای بابا..اینم شانسه ما داریم؟..حال همین امروز باید کوه ریزش می کرد؟..
 نفر هم جونشونو از دست4 ماه پیش هم همین اتفاق افتاد..حتی 2--برای اولین بار نیست..

دادن..
چیزی نگفتم..از جاش بلند شد..نگاهش کردم..

--من میرم حموم..
-پس..

برگشت و نگاهم کرد..
با لحن قاطعی گفت :پس چی؟..می دونی من از حرف نصفه نیمه هیچ خوشم نمیاد؟..یا حرفی

رو نزن..یا اگر هم می زنی کامل بگو..
اوهو..چه خشن..

اخم کمرنگی کردم و گفتم :چرا انقدر بداخلق شدین؟..چیزی نمی خواستم بگم..
--اون (پس) چی بود گفتی؟..

-من دیوونه م که نگران حال شمام..می خواستم بگم پس زخمتون چی؟..
چند لحظه فقط بهم زل زد و حرکتی نکرد..سرمو انداختم پایین..ولی سنگینی نگاهش رو

خیلی خوب حس می کردم..
اینبار اروم گفت :پانسمان رو باز می کنم..نمیذارم اب به زخم برسه..

بعد هم بی معطلی درو باز کرد و رفت بیرون..
بهار تو هم دیوونه ای ها..چکارش دری بذار هرکار میخواد بکنه..

خب نگرانش شدم..گفتم یه وقت زخمش عفونت نکنه..همین..ولی جدیدا زیاد خشونت به خرج
میده..

حوله رو از دور موهام باز کردم..کمی موهامو تکون دادم ..با حوله خشکش کردم..ولی از
بس بلند بود نمی شد کاریش کرد..همینطور ریختم رو شونه هام..

دراز کشیدم ..ولی مگه خوابم می برد؟..انقدر قلت زدم و تو جام اینور اونور شدم تا اینکه
سرگرد هم دوش گرفت و برگشت..

چه زود..صورتش دیگه خسته نبود..موهاش نم داشت..
داشت حوله رو به صورتش می کشید..تو جام نیمخیز شده بودم..همین که حوله کنار رفت

نگاهش به من افتاد..میخکوب شد..دهانش باز مونده بود..
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اوا چرا اینجوری نگاهم می کنه؟..نکنه شاخ در اوردم؟..

به صورتم دست کشیدم..ولی بازم داشت نگاهم می کرد..همونطور که حوله تو دستاش بود
وسط اتاق خشکش زده بود..

یه دفعه چشمام گرد شد..ای خاک دو عالم تو ســرم..من روسری سرم نیست..وای پس بگو
چرا عین مجسمه وسط اتاق خشک شده..

همونطور که نیمخیز شده بودم موهای بلندم ریخته بود یه طرف شونه م..
سریع از حالت نیمخیز در اومدم و تو جام نشستم..

وای از زور شرم داشتم می سوختم..
همه ش زیر چشمی می پاییدمش تا ببینم می خواد چکار کنه؟..

با استرس دستامو تو هم قلب کرده بودم..اومد جلو..یه قدم..دو قدم..سه قدم..رو به روم
ایستاد..

اروم سرمو بلند کردم..نگاهم روی حوله ای که توی دستاش بود ثابت موند..حوله رومحکم تو
دستش فشار می داد .. به زور اب دهانمو قورت دادم..

یه دفعه با قدم های بلند به طرف در رفت و چند لحظه بعد هم در اتاق کوبیده شد به هم..
حال خوبه در خونه ی مردمه اینجوری به هم می کوبه .. اگر مال خودش بود حتما از جا می

کندش..
همین که رفت بیرون یه نفس راحت کشیدم..اخیش..خداروشکر چیزی نشد..استرس گرفته

بودم شدیدددد..
حال کجا رفت؟..

ماه بانو یه شال هم همراه لباسا گذاشته بود که با خودم اورده بودم تو..موهامو ریختم پشتم و
شال رو انداختم رو سرم..

دیگه کم کم داشت شب می شد..از اتاق رفتم بیرون که دیدم تو حال نشسته..
تا صدای در رو شنید سرشو بلند کرد..نگاهشو دزدید..اخم نداشت ولی حالت صورتش جدی

بود..
شالمو رو سرم مرتب کردم و خواستم برم بیرون که صداشو شنیدم..

--کجا میری؟..
برگشتم و نگاهش کردم..نگاه اون هم به من بود..
-حوصله م سر رفته می خوام برم پیش ماه بانو..

--موهات نم داره بیرون نرو..
یه دفعه از دهانم پرید :تو از کجا می دونی؟..

ولی خیلی زود پشیمون شدم..د اخه خنــگ خودش چند دقیقه پیش دید..اینم پرسیدن
داره؟..ولی اصل حواسم نبود..

اخماشو کشید تو هم..د بیا..حال خوب شد..
--بیا بشین می خوام باهات حرف بزنم..

انقدر لحنش قاطعانه بود که بدون هیچ حرفی رفتم و رو به روش نشستم..منتظر نگاهش
کردم..

زل زد توی چشمام..با لحن کوبنده و محکمی گفت :من و تو به هم محرم شدیم فقط به
خاطراینکه نمی دونستیم چه چیزی در انتظارمونه..ایا به روستا می رسیم یا نه؟..به هر حال

درست نبود هی من بهت دست بزنم یا تو ناخواسته اینکارو بکنی..بهت هم گفتم که این کار ما
5از روی اجباره نه چیز دیگه..قبول کردی..محرم شدیم..ولی به روستا رسیدیم..من و تو تا 

روز به هم محرم هستیم..درسته..قبول دارم..انکارش نمی کنم..ولی زن و شوهر نیستیم..اینی
که بین ماست عقد نیست..یه صیغه ی ساده ست..

از حرفاش چیزی سر در نمیاوردم..
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نگاه گنگی بهش انداختم وگفتم :خب همه ی اینارو که خودمم می دونم..منظورتون چیه؟..

اینبار جدی تر از قبل گفت :نمی خوام جلوم بدون روسری باشی..محرمیتمون به زودی تموم
میشه و نمی خوام برای تو مشکلی به وجود بیاد..

اهــــان..پس دردش این بود..موهامو دیده هوایی شده..نمی خواد تکرار بشه..ولی قصد من که
تحریک کردنش نبود؟..خودمم خبر نداشتم روسری سرم نیست..

جدیتر از خودش گفتم :اگر منظورتون چند دقیقه پیشه که موهامو دیدین خودتونم می دونید
ناخواسته بود..ولی باشه..دیگه تکرار نمیشه..

نگاهش کردم..انگار می خواست یه چیز دیگه هم بگه ولی تردید داشت..اخرش هم چیزی
نگفت و سکوت کرد..

بعد از اذان سرگرد و کدخدا رفتن برای نماز..من و ماه بانو هم توی اتاق مشغول نماز خوندن
شدیم..

تموم که شد دستامو رو به اسمون گرفتم و از ته دلم برای مادرم دعا کردم..
برای خودم که صبرمو بیشتر کنه..اینکه بتونم با مشکلم کنار بیام..با دختر نبودنم..با

بدبختیام..با رسوایی که به بار اومده بود..
از خدا کمک خواستم..تحملمو زیاد کنه..نذاره به خودکشی فکرکنم..
هنوزم امید داشتم..این کورسوی امید رو ازم نگیر خدا..کمکم کن..

دریا رو ندیدم..از ماه بانو که پرسیدم گفت عصر برگشته تهران..
می دونستم از حرف های من ناراحت شده و ترجیح داده نمونه..خب تقصیر خودش

بود..حرفای خوبی به من نزد..
بعد از صرف شام همگی توی حال نشسته بودیم..سرگرد با کدخدا حرف می زد و من هم فقط

شنونده بودم..از اون گرگایی که تو دره بهمون حمله کرده بودن و خطرناک بودن دره و راه
طولنی که طی کرده بودیم..کل از اینا حرف می زد..

ماه بانو بافتنی می بافت..من هم بلد بودم ببافم..این هنر رو مامان بهم یاد داده بود..
یکی دو ساعت نشستیم و حرف زدیم بعد هم ماه بانو از جاش بلند شد و رفت توی اتاق..صدام

زد..رفتم پیشش..دیدم ازتوی کمد داره تشک در میاره..
--دخترم براتون تشک دونفره انداختم تا راحت باشین..پتو دونفره می خواین یا یک نفره؟..

من که کل تو هپروت بودم..یعنی باید کنار سرگرد بخوابم؟..اونم روی تشک دو
نفـــره؟؟!!..وای خاک به سرم..همینو کم داشتم..

وقتی دید ساکتم و چیزی نمیگم گفت :براتون دونفره میذارم..اگر هم خواستید تو کمد یک نفره
هست..خودتون بردارید..بازم میگم اینجا غریبی نکنید عزیزم..راحت باشین..

وسط اتاق خشک شده بودم..با لبخند نگاهم کرد واز اتاق رفت بیرون..
منم که هنوز تو هنگ بودم فقط زل زده بودم به تشک دو نفره..

سرگرد اومد تو اتاق و درو بست..اون هم نگاهش روی تشک خیره موند..
--ماه بانو انداخته؟..

تو دلم گفتم :پ نه پ من انداختم..نه که از خدامه تو بغلت بخوابم..
-اره..

خیلی ریلکس شونه ش رو انداخت بال و گفت :خیلی خب..اشکال نداره..
چشمام داشت از حدقه می زد بیرون..

-اشــکال نداره؟..اینکه سرتا پاش پر از اشکاله..
لمپ رو خاموش کرد و روی تشک نشست ..

نور ماه از شیشه ی پنجره افتاد توی اتاق..نورش کم بود ولی می تونستم سرگرد رو به
راحتی ببینم..
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با لبخند گفت :چطور؟..

تعجبم بیشتر شد..چی شده لبخند می زنه؟..
-خب..خب خودتون گفتید درست نیست..

با تعجب گفت : من؟!..
-اره..خود شما..

-- من کی گفتم نباید رو تشک دو نفره بخوابیم؟..
-اینو نگفتین..ولی گفتید نباید روسریمو در بیارم..

--خب اره..اینو گفتم..هنوزم میگم..
با حرص گفتم :ولی من شبا عادت ندارم با روسری بخوابم..احساس خفگی بهم دست میده..

پیراهن مردونه ی سفید و یه شلوار پارچه ای پاش بود..حدس می زدم مال کدخدا باشه..
همونطور که دکمه های پیراهنشو باز می کرد به روی لباش هم لبخند بود..

-چکار می کنین؟..
--می بینی که دارم پیراهنمو در میارم..

-ولی..اخه..
خیلی ریلکس پیراهنشو در اورد..زیر پوش رکابی سفید تنش بود..سرمو انداختم پایین..

--ولی اخه نداره..تو که نامحرم نیستی..تو عادت نداری شبا با روسری بخوابی منم عادت
ندارم شبا با پیراهن یا بلوز بخوابم..

ادای منو در اورد وگفت :احساس خفگی بهم دست میده..
هم خنده م گرفته بود هم حرصی شده بودم..

-منو مسخره می کنین؟..
-نه..

-ولی از یه طرف میگین روسریمو در نیارم..اونوقت خودتون پیراهنتون رو در میارین..
بالشت زیر سرشو درست کرد و دراز کشید..

-اون فرق می کرد..
-چه فرقی؟..

نگاهم کرد وگفت :خب دیگه..من مردم..
خوب شد گفتی..

-خب اینکه دلیل نمیشه..
--بی خیال شو دختر..تا کی می خوای اونجا وایسی..بیا بگیر بخواب..

اینکه نشد جواب..می دونستم تا نخواد چیزی رو نمیگه..
مردد بودم که برم جلو یا نه؟..پاهامو حرکت دادم و به طرفش رفتم..چاره ی دیگه ای

نداشتم..اون که کاری بهم نداشت..دیگه این ادا و اصول واسه چی بود؟..
روی تشک نشستم..با گوشه ی شالم بازی می کردم..

--بخواب دیگه..
-نمی تونم..

--چرا؟!..
-روسری..

نفسشو داد بیرون و گفت :خیلی خب درش بیار..
من هم که انگار منتظر اجازه ی اون بودم اروم شال رو از روی موهام برداشتم..

بازم سنگینی نگاهش رو حس کردم..برام مهم نبود که داره به موهام نگاه می کنه..
نمید ونم چرا..واقــعا نمی دونستم دلیلش چیه..ولی اینو مطمئن بودم ..که اگر کیارش جای

اون بود نمی ذاشتم حتی یه تار موی منو ببینه..
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البته اگر تو یه همچین موقعیتی می بودیم..چون در هر حال از کیارش متنفر بودم..

طبق عادت همیشگیم که هر وقت روسریمو در می اوردم تو موهام دست می کشیدم..اینبار
هم پنجه هامو فرو کردم توی موهامو مثل شونه کشیدم روش..همه رو ریختم رو شونه ی چپم

و با پنجه هام شونه شون کردم..از اینکار خوشم می اومد..
صداش باعث شد به خودم بیام..

-بهار بگیر بخواب..
چرا صداش می لرزه؟..هنوز نشسته بودم..خواستم بپرسم چته؟..که یهو بازومو گرفت و

کشید..
افتادم رو تشک..سرم درست کنار سرش بود..

با حرص گفت :بگیر بخواب دیگه..
-به من چکار داری؟..شما بخواب..

--مگه تو میذاری؟..
تو جام نیمخیز شدم و نگاهش کردم..روی زخمش رو فقط چسب زده بود..حتما توی حموم

پانسمان کرده..چون من که ندیدم اومد بیرون پانسمان بکنه..
نمی دونستم با کارام دارم تحریکش می کنم ..غریزه ی مردونه ش رو نادیده گرفته بودم..

نباید جلوش اینکارا رو می کردم..ولی منه بدبخت از کجا می دونستم؟..
-من؟..چکارت دارم؟..

دوباره میخ من شد..نگاهش روی موهام چرخید..
همه شون ریخته بود رو شونه ی راستم..

نگاهش افتاد روی گردنم..اومد بالتر..چونه..لب..چشم..
گونه هام گر گرفته بود..نگاهش یه جور خاصی بود..گرم بود..به طوری که با هر نگاه

وجودمو به اتیش می کشید..
نگاهش توی چشمام ثابت موند..نمی دونم چم شده بود..ولی بی نهایت نسبت بهش کشش
داشتم..چطور بگم؟..یه جور تمنا..یه جور..خواستن..یه چیز خاصی بود..خیلی خاص..

صورتشو اورد جلو..خشک شده بودم..حرکتی نمی کردم..هم نمی خواستم و هم اینکه نمی
تونستم..شاید دومی قدرتش بیشتر بود..اره..نمی تونستم..نمی تونستم بکشم کنار..دوست داشتم

باشم..همونطور بمونم..
دست راستش رو اورد بال..گذاشت روی بازوم..داغ بود..اتیشم زد..نگاهش سرگردان

بود..لرزش داشت..
اروم سرمو گذاشتم رو بالشت..درست کنار سرش..نه مانع می شدم..نه باهاش همکاری می

کردم..
قلبم با سرعت نور توی سینه م می تپید..من که خوابیدم اون نیمخیز شد..دست راستشو

گذاشت اونطرفم..
چشمامو بستم..تاب نگاهشو نداشتم..می دونستم محرمشم..

اون غریزه داشت..منم داشتم..اونو نمی دونم ولی من نسبت بهش احساس داشتم..حسم خاص
بود..اگر تنها غریزه بود هر جور شده بود جلوشو می گرفتم ولی احساسم..نمی تونستم جلوشو

بگیرم..احساسم می گفت بهش نیاز داری..پس اونو داشته باش..
می خواستمش..ازته دلم خواهانش بودم..نه رابطه ی خیلی نزدیک..در حد اون کشش..اون

خواستن..تا حدی که حسم می گفت..
گرمی نفسهاش به روی پوست صورتم..بعد هم..گرمای واقعی رو احساس کردم..با تمام

وجود حسش کردم..لباشو گذاشته بود روی لبام..یه بوسه ریز از لبام کرد..دوباره تکرارش
کرد..
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دستشو کشید به بازوم..نفس هاش تند شده بود..به معنای واقعی کلمه اتیش گرفته بودم..وجودم

می سوخت..
به خودم می لرزیدم..از زور هیجان بود..استرس داشتم..ولی استرس چی؟..

من که..من که دختر نبودم..من..من..
چشمامو باز کردم..لبهاش هنوز روی لبام بود..

اشکام در اومد..نه..نباید بذارم..من..من دخترنیستم..نباید بذارم حسی به وجود بیاد..نباید بذارم
ادامه بده..

من پاک نیستم..من..من اونی که سرگرد فکر می کرد نیستم..من دخترنیستم..نیستم..
دستامو گذاشتم روی سینه ش و هلش دادم عقب..

تو جام نشستم..سرمو گرفتم توی دستامو بلند زدم زیر گریه..
برای اینکه صدام بیرون نره جلوی دهانمو گرفتم..ولی از ته دل ضجه می زدم..

خدایا چرا نمی تونم طعم خوشبختی رو بچشم؟..چرا خدا؟..چرا؟..شاید هزاران بار اینو ازت
پرسیدم ولی نمی دونم دلیلش چیه که من انقدر بدبختم؟..

صداش پر از پشیمونی بود..ندامته توی صداش رو به خوبی حس کردم..
--بهار..منو ببخش..به خدا قصد بدی نداشتم..نمی دونم یهو چم شد..ولی..باور کن نمی

خواستم کاری بکنم..در حد..خدایا منو ببخش..بهارمنو ببخش..
اون پاک بود..برای یه بوسه به کسی که محرمش بود اینطور داشت التماس می کرد..به

من ..به خدا..ولی من چی..من چی خدا؟..
یه دفعه از کوره در رفتم و سرمو بلند کردم..

نگاهش کردم و با صدایی که سعی داشتم بلندتر از حد معمول نشه گفتم :تو هیچی نمی
دونی..تو از دردی که توی دلمه خبر نداری..پس هیچی نگو..من..من..
چی بگم؟..اصل مگه میشه به زبون اورد؟..روی زبونم نمی چرخید؟..

اون هم سکوت کرده بود..سکوتش زجرم می داد..لاقل توی اون لحظه نمی خواستم ساکت
باشه..

می خواستم اونم بهم بپره..یه چیزی بگه..ولی اون فقط سکوت کرده بود..همین..
-لعنتی یه چیزی بگو..به من بخند..همونطور که کیارش بهم خندید..همونطورکه اون خوردم

کرد..تو هم خوردم کن..نابودم کن..ولی سکوت نکن..
صدای کیارش توی سرم می پیچید (پس بالخره تویی که این همه ادعای پاکی و نجابتت می
شد و از من دوری می کردی رو ترتیبتو دادن اره؟..واااااااااای چه خوب..نمی دونی چقدر

خوشحالم..نمی دونی چقدر خوشحالم..نمی دونی چقدر خوشحالم..)..
گریه م شدیدتر شد..

-خدا لعنتت کنه کیارش..خیلی پستی..خیلی..
--بهار چت شده؟..اینا چیه میگی؟..واسه ی چی بهت بخندم؟..

دیوونه شده بودم..زده بودم به سیم اخر..اون بوسه برام یه زنگ خطر بود..اینکه من تا اخر
عمرم بدبختم..اینکه رنگ خوشبختی رو نمی بینم..

با چشمای به اشک نشسته م زل زدم بهش..
وقتش بود که بدونه..نباید اون هم درگیر احساست بشه..باید بدونه..

زیر لب غریدم :چون من..بهار سالری..دختر نیستــم..من پاک نیـستم..اینی که جلوت نشسته
قربانیه هوس یه مرد عوضی شده..بهار پاک نیست..دختر نیست..می فهمــی؟..

دهانش باز مونده بود..
مات و مبهوت به من خیره شده بود..

با صدایی که به زور شنیده می شد گفت :چی؟!..
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-اره درست شنیدی..به من تجاوز شده..من محکومم..محکوم به اینکه تا اخر عمرم یه بدبخت

باقی بمونم..نمی تونم خودکشی کنم چون اهل گناه نیستم..اونم یه همچین گناهی..
یه دفعه به طرفم اومد..بازومو گرفت و محکم تکونم داد..شوکه شده بودم..

صورتش توی همون فضای نیمه تاریک هم به خوبی دیده می شد..فکش منقبض شده بود ..
غرید :کیارش؟..اره؟..د حرف بزن لعنتی..کار خودشه؟..

سرمو انداختم پایین و با هق هق گفتم :نه..ولی اون باعثش شد..
احساس کردم..دستاش شل شد..یه دفعه چونمو گرفت تو دستشو سرمو بلند کرد..مستقیم زل

زد تو چشمام..
-بهار..برام بگو..اون مرد..همونی نبود که اون شب توی مهمونی ..تو اتاق باهات بود؟..

چشمام از زور تعجب گرد شد..گریه م بند اومد..بهت زده زمزمه کردم :تو..تو از کجا می
دونی؟..

نشست کنارم..کلفه بود..
--منم اون شب توی اون مهمونی بودم..اون مردی که نقاب به صورتش داشت و کنارت

نشسته بود رو یادته؟..
با تعجب گفتم :اون..اون مرد مرموز..تو بودی؟..

سرشو تکون داد..
باورم نمی شد..

به طرفم برگشت..نگاهم کرد و گفت :اگر منظورت به اون شبه و اون مرد باید بگم اون شب
بهت تجاوز نشد..

سکوت کوتاهی کرد و ادامه داد :حتی ..حتی پزشک هم معاینه ت کرد..تو سالم بودی..
احساس می کردم هر ان امکان داره بیهوش بشم..

با صدای ارومی که خودم هم به زور شنیدم گفتم :بگو..بگو که داری راست میگی..بگو که
این حرفات یه رویای شیرین نیست..بگو که من هنوزم دخترم..توروخدا بگو..

به طرفش خیز برداشتم و یقه ش رو چنگ زدم..تکونش می دادم و هق هق می کردم..
-بگو لعنتی..بگو من هنوز دخترم..یه بار دیگه بگو..

دستام شل شد..سرم خم شده بود..زار می زدم..
دستامو گرفت و منو کشید تو بغلش..

سرمو گذاشتم رو شونه ش و همونطور که گریه می کردم گفتم :اریا..
--هیسسسسس..اروم باش..ممکنه صدات بره بیرون..تا الن هم نشنیده باشن خیلیه..دختر یه

کم اروم بگیر..
خودمو از بغلش کشیدم بیرون و با التماس گفتم :برام بگو..بگو اون شب چی شد؟..پس چرا

وقتی صبح از خواب بیدار شدم چیزی تنم نبود؟..
--باشه میگم..همه چیزو میگم..

کنار هم دراز کشیده بودیم..
همونطور که به سقف زل زده بودیم شروع کرد به حرف زدن..

فصل یازدهم

"شب مهمانی..داخل اتاق "
مرد کمربندش را باز کرد..نگاهی به بهار انداخت..چشمانش بسته بود..خم شد..با دست به

صورتش ضربه زد..
--هی..دختر..

ولی بهار بیهوش شده بود..
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لبخند شیطانی روی لبانش نقش بست..

--بهتـــر..اینجوری راحت تر به کارم می رسم..گربه کوچولوی وحشی..چنگ میندازی
اره؟..نشونت میدم..

با لذت به بدن او نگاه کرد..خم شد و خواست لبهایش را ببوسد که یکی محکم به در کوبید..
-باز کن این درو..کثافت عوضی باز کن..

هول شده بود..صدای کیارش بود..می دانست این دختر نامزد اوست و اگر کیارش متوجه
موضوع شود او را زنده نخواهد گذاشت..

رنگش پریده بود..نفس نفس می زد..
کیارش بی محابا به در می کوبید و داد می زد..

سریع بلند شد و کمربندش را بست..باید بهار را مخفی می کرد..
او را بلند کرد..بی رحمانه مانند شیءای بی ارزش او را روی زمین انداخت..کمر بهار

محکم به زمین اصابت کرد..
روی زمین نشست لبه ی رو تختی را بال زد..بهار را هل داد زیر تخت..رو تختی را مرتب

کرد..
دستی به یقه ش کشید..هنوز هم می ترسید..

به طرف در رفت و بازش کرد..کیارش چون شیری زخمی وارد اتاق شد و یقه ی او را
گرفت..به طرف دیوار هلش داد..

-کجاست عوضی؟..
حالت طبیعی نداشت..چشمانش سرخ بود..دهانش بوی الکل می داد..بی شک حسابی مست

کرده بود..
--کی اقا؟..

مشت محکمی به صورتش زد..
به اطرافش نگاه کرد..اثری از بهار نیافت..او انجا نبود..

به طرف او برگشت ولی همزمان مشت محکمی به صورتش برخورد کرد..
ان مرد حال ترسش از بین رفته بود ..می دانست کیارش مست کرده است وبا چند مشت از

پای درمی اید ..
به جانش افتاد..با هم درگیر شدند..

یک نفر محکم با پا به در کوبید..در اتاق باز شد..اریا اسلحه به دست وارد اتاق شد..نگاه
کیارش به او افتاد..همان موقع مشت محکمی به صورت ان مرد زد که او هم به خاطر شدت

ضربه بیهوش شد و روی زمین افتاد..
کیارش از روی تراس فرار کرد ..اریا فرمان ایست داد ولی کیارش فرار کرده بود..

کلفه دستی بین موهایش کشید..روی تخت نشست..نگاهش به ان مرد بود..
 تا از ماموران وارد اتاق شدند..3سه

--جناب سرگرد حالتون خوبه؟..
-من خوبم..(به ان مرد اشاره کرد وادامه داد :اینو ببرینش..

--اطاعت قربان..
نیمه بیهوش بود..دو نفر بلندش کردند ونفر سوم به دستانش دستبند زد..او را از اتاق بردند

بیرون..
-همه جا رو پاکسازی کردید؟..

--بله قربان..همه جا رو گشتیم فقط این اتاق مونده..
اریا نگاهی به اتاق انداخت و گفت :بسیار خب..اینجا رو من می گردم..

همان موقع از توی بی سیم به ان مامور دستور دادند که برگردد..او هم اطاعت کرد و از
اتاق خارج شد..
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اریا از جایش بلند شد..همه جای اتاق را گشت..داخل کمد..پشت پنجره..هیچ جا را باقی

نگذاشت به جز زیر تخت..
انجا اخرین جایی بود که به ذهنش رسید..رو تختی را کنار زد..خم شد ..تاریک بود..چراغ

قوه ی جیبیش را در اورد..روشن کرد و نورش را به زیر تخت انداخت..
چشمانش از زور تعجب گرد شد..یک دختر برهنه زیر تخت بود..موهای دختر روی

صورتش ریخته بود..نمی توانست تشخصی بدهد او کیست؟..
بدون اینکه به او نگاه کند..سریعا با سرهنگ تماس گرفت..

--بله..
--قربان یه مامور زن بفرستید بال..

-اریا مامورا رفتن..فقط چندتا رو گذاشتم بمونن..
کلفه دستی بین موهایش کشید..از این بدتر نمی شد..

--جناب سرهنگ من به یه مامور زن و یه پزشک احتیاج دارم..
-- چی شده؟!..

-یه دختر زیر تخت توی اتاقه..
--باشه باشه..الن دستور میدم هر چه سریعتر بیان..

-ممنونم..
گوشی را قطع کرد..مستاصل به ان دختر نگاه کرد..نمی توانست کاری نکند..تا امدن

مامورامکان داشت ان زیر خفه شود..
ارام دستش را جلو برد..اما نتوانست و پس کشید..مردد بود..ولی جان یک انسان در خطر

بود..باید به وظیفه ش عمل می کرد..
تردید داشت..ولی بالخره با تردیدش مبارزه کرد و ترجیح داد در این شرایط خاص ان را

نادیده بگیرد..
اریا صورتش را برگرداند تا نگاهش به بدن او نیافتد..دستش را پیش برد و دست دختر را

گرفت..با یک حرکت او را از زیر تخت بیرون کشید..
هنوز هم به او نگاه نمی کرد..رو تختی را با دست گرفت و روی او کشید..

صورتش را برگرداند..موهای دختر توی صورتش ریخته بود..دستان لرزانش را جلو
برد..چند تار از موهای او را کنار زد تا بتواند صورتش را شناسایی کند..

با دیدن بهار دهانش باز ماند..باورش نمی شد..
زمزمه کرد :اینکه..نامزده کیارشه..

همان موقع تقه ای به در اتاق خورد..
ایستاد..

-بفرمایید..
یک مامور زن..همراه پزشک که او هم زن بود وارد اتاق شدند..

مامور سلم نظامی داد ..
اریا فرمان ازاد داد.. به بهار اشاره کرد ورو به پزشک گفت :لطفا معاینه ش کنید..از همه

جهت..امیدوارم متوجه منظورم شده باشید..
--بله..خیالتون راحت باشه..

رو به مامور گفت :سریعا نتیجه رو به من گزارش کن..من بیرون هستم..
--اطاعت جناب سرگرد..

 صبح بود..به صورتش دست5اریا از اتاق بیرون رفت..خسته و کلفه به ساعتش نگاه کرد..
کشید..توی راهرو قدم می زد..منتظر نتیجه بود..
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سوال های زیادی در سرش بود که جوابی برای انها نداشت..ولی یک نفر می توانست پاسخ

گوی سوالتش باشد..ان هم..همان مردی بود که در اتاق با کیارش گلویز شده بود..باید از او
بازجویی می کرد..حتما از خیلی چیزها خبر دارد..

در اتاق باز شد..مامور همراه پزشک ازاتاق خارج شدند..
اریا رو به پزشک گفت :نتیجه چی شد؟..

 ساعت دیگه بهوش میاد..2 یا 1-اون دختر سالمه..در اثر دارو بیهوش شده..تا 
اریا دستش را تکان داد وگفت :خانم دکتر..می خوام بدونم این دختر از همه جهت سالمه؟..ما

اونو برهنه پیداش کردیم..منظورمو که متوجه می شین؟..
پزشک با لبخند نگاهش کرد وگفت :کامل متوجه منظورتون شدم جناب سرگرد..همونطورکه

گفتم این دختر سالمه و هیچ مشکلی هم نداره..
نفس عمیق کشید وگفت :بسیار خب..ممنونم ..

--خواهش می کنم..با اجازه..
-اگر وسیله ندارید صبر کنید تا یکی از مامورا شما رو برسونند..این موقع درست نیست..

--وسیله دارم..ممنونم از لطفتون..خداحافظ..
اریا سرش را تکان داد..

رو به مامور زن گفت :همینجا باش..کسی پایین هست؟..
 تا از مامورامون پایین هستند..3--بله قربان..

-خوبه..من میرم پایین..چشم ازش بر ندار..هر وقت بهوش اومد منو خبر کن..
--اطاعت..ولی قربان یه سوال داشتم..

-بپرس..
--می تونستیم این دختر رو ببریم بیمارستان..یه مامور هم بذاریم جلوی در بخش که مراقب

باشه..ولی چرا اینجا نگهش داشتید؟..
اریا سکوت کوتاهی کرد..با لحن جدی وقاطع گفت :این دختر نامزد کیارشه..همونی که ما
دنبالشیم..برای به دام انداختن کیارش بهش احتیاج داریم..اون دختر با مهمونایی که امشب

توی این مهمونی بودن فرق می کنه..نباید از اینجا خارج بشه..ولی وقتی بهوش اومد اتاق رو
ترک کن..قبل از اینکه متوجه بشه..بذار از اینجا بره..جلوشو نگیر..نباید متوجه چیزی

بشه..فهمیدی؟..
--اطاعت قربان..همین کار رو می کنم..

اریا :بعد هم من برگشتم ستاد..خیلی خسته بودم..کل اون شب..شبه خسته کننده ای بود..طبق
دستورمن وقتی پلک می زنی مامور ازاتاق بیرون میره..تو هم از ویل خارج میشی..

محض اطمینان همون مامور رو دنبالت فرستادم تا ببینه کجا میری؟..از اون مرد بازجویی
کردم..اعتراف کرد..همه چیزو گفت..ظاهرا همون دختری که اون شب با کیارش بوده تو

عالم مستی لو میده که این مرد با تو توی اتاق بالست..کیارش هم متوجه میشه و میاد
سروقتش..

با دقت به همه ی حرفاش گوش می کردم..نمی دونستم خوشحال باشم..بخندم؟..گریه
کنم؟..کل چندتا حس متفاوت اومده بود سراغم..ولی با این حال جلوی اشکامو نتونستم

بگیرم..
برگشت و نگاهم کرد..

-- من اون موقع فکر می کردم تو با کیارش هم دستی..نمی دونستم تو هم قربانی نقشه های
پلید اون شدی..

چیزی نگفتم..ترجیح می دادم سکوت کنم..به همه چیز فکر کنم..به این همه مدت که فکر می
کردم دختر نیستم..چه روزها و شبایی که گریه نکردم..به خدا گله نکردم..
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 دقیقه ای گذشته بود..نگاهش کردم..کنارم دراز کشیده بود..موچ دست راستشو گذاشته5یه 

بود روی پیشونیش وچشماش هم بسته بود..
انگار خیلی خسته شده..چه زود خوابش برد..

نگاهمو به سقف دوختم..زیر لب زمزمه کردم :خدایا شکرت..از اینکه نذاشتی خودکشی
کنم..از اینکه باعث شدی محکم باشم..گذاشتی تحمل کنم..

خدایا هیچ کارت بی حکمت نیست..من از این اشتباه درس گرفتم..از اینکه باورم غلط بود
خیلی چیزا یاد گرفتم..

اینکه صبور باشم..
همیشه توکلم به تو باشه..

خدایا شکرت..
شکرت که امیدمو نا امید نکردی..

خدایا بزرگیت رو شکر..
--بهارم..عزیزدل مادر..بیدار شو..

اروم لی چشمامو باز کردم..صدای مامان بود..
--بهارم..

اره خودش بود..مامان بود..رو به روم نشسته بود وبه روم لبخند می زد..
تو جام نشستم..با دیدنش اشک توی چشمام حلقه بست..بغلش کردم..هنوزم اغوشش گرم بود..

-مامان..دلم برات تنگ شده بود..
--دل منم برات تنگ شده بود عزیزم..

اروم منو از خودش جدا کرد..زل زد توی چشمام..
-بهار..دخترم..مواظب خودت باش..بهم قول میدی؟..

-برای چی مامان؟..
--قول بده بهار..می خوام ببینمت..

-مامان من که الن پیشتم..
فقط نگاهم کرد..لبخند محوی نشست روی لباش..از جاش بلند شد وبه طرف در رفت..

سراسیمه از جام بلند شدم و گفتم :کجا میری مامان؟..
ایستاد..اروم برگشت و نگاهم کرد..صورتش خیس از اشک بود..

با بغض گفت :بهارم..دخترم بیا..می خوام ببینمت..بیا..
داشت از اتاق می رفت بیرون که داد زدم :نرو مامان..پیشم بمون..نرو..مامـــان..

از خواب پریدم..خیس عرق شده بودم..
تو جام نشستم..به اطرافم نگاه کردم..هیچ کس توی اتاق نبود..خدایا یعنی خواب دیدم؟..

کنارمو نگاه کردم..سرگرد هم نبود..توی موهام چنگ زدم..شالمو انداختم روی سرم..خواستم
از جام بلند شم که در اتاق باز شد و سرگرد اومد تو..

با دیدنم لبخند زد وگفت :سلم..صبح بخیر..
زیر لب جوابشو دادم..حالم اصل خوب نبود..نمی دونم چرا ولی حس بدی بهم دست داده

بود..
دیدم از اتاق بیرون رفت..حسشو نداشتم منم پاشم برم بیرون..همه ش صدای مادرم که ازم

می خواست برم پیشش توی سرم می پیچید..گیج شده بودم..
سرگرد اومد تو..یه سینی بزرگ توی دستاش بود..با پاش درو اروم بست..اومد جلو و سینی

 تا لیوان چای وشکر و نون و پنیر و شیر بود..2رو گذاشت زمین..
با تعجب گفتم :اینجا صبحونه بخوریم؟..

--مگه اشکالی داره؟..
-نه..شما صبحونه نخوردین؟..
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--نه..

دیگه چیزی نگفت..سرش پایین بود..
چای من رو شیرین کرد وگذاشت جلوم..چندتا لقمه نون وپنیر هم گرفت و گذاشت کنار لیوان

چایی..
--بخور..

زیر لب تشکر کردم و لقمه ای که برام درست کرده بود رو گذاشتم دهانم..
بغض کرده بودم..نمی دونم چرا همین که یاد خوابم می افتادم حالم خراب می شد..

--چیزی شده؟..
نگاهش کردم..زل زده بود به من..

سرمو انداختم بال ..یعنی نه چیزی نیست..
می ترسیدم حرف بزنم و بغضم بشکنه..ولی بدون حرف هم بغضم شکست..

دستامو گرفتم جلوی صورتمو زدم زیر گریه..
چند لحظه طول کشید تا اینکه صداشو شنیدم..

-باز چت شد؟..چرا گریه می کنی؟..
همونطور که هق هق می کردم گفتم :مامانم..

با تعجب گفت :مامانت چی؟!..
-خوابشو دیدم..

چند لحظه سکوت کرد..
--خب..خیر باشه..

با گوشه ی استینم اشکامو پاک کردم وگفتم :فکر نکنم خیر باشه..مامانم تو خواب بغض کرده
بود..داشت گریه می کرد..همه ش بهم می گفت برم پیشش..می خواد منو ببینه..

صورتش گرفته شد..سرشو انداخت پایین..
 ساعت دیگه2با لحن ارومی گفت :صبحونه ت رو بخور..نوید زنگ زد گفت تا 

میرسه..ظاهرا راه باز شده..امروز می تونی ببینیش..
با خوشحالی لبخند زدم وگفتم :واقعا؟..وای خداجون شکرت..

لبخند کمرنگی زد وگفت :به خاطر دیدن مادرت انقدر خوشحالی یا اینکه بالخره از دست
غرغرای من خلص میشی؟..

از این حرفش تعجب کردم..
-خب..خب خیلی خوشحالم که می خوام برم پیش مامانم..دلم براش یه ذره شده..

اروم سرشو تکون داد وگفت :خوبه..
نمی دونم چرا حالش گرفته بود..دیگه مثل دیشب سربه سرم نمیذاشت..واااااااای دیشب..

از یه طرف یاد حرفاش افتادم و اینکه گفته بود من هنوز دخترم..این خوشحالم می کرد..و از
اونطرف هم یاد بوسه هاش و گرمی لباش افتادم..این اتیشم زد..

حتی وقتی یادش می افتادم هم داغ می کردم..
--تب داری؟!..

یه ضرب سرمو بلند کردم..وای خدا رسوا شدم..نمی دونم چرا یه دفعه هل شده بودم..
گیج و منگ گفتم :هان؟!..چی؟!..من؟!..

اروم خندید وگفت :پس معلوم شد واقعا تب داری..گونه ت سرخ شده..
دستمو گذاشتم رو گونه م ..ناخداگاه لبخند زدم..

با لحن ارومی گفت :چرا می خندی؟..
اخم کمرنگی کردم و نگاهش کردم..بلندتر خندید..

--این مدلیشو ندیده بودم که الن رویت شد..
-چی؟!..
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--اینکه تو در ان واحد هم می تونی لبخند بزنی و هم اخم کنی..

خندیدم وگفتم :مگه شما نمی تونی؟..
--نه..

سرمو انداختم پایین..
--بهار..

لیوان توی دستم بود..داشتم می بردم سمت دهانم که با شنیدن اسمم از دهنش دستم خشک
شد..

نگاهش کردم که گفت :چرا منو سرگرد یا شما خطاب می کنی؟..
لیوانو گذاشتم تو سینی..

-خب چون شما سرگردی دیگه..بعدش هم از من خیلی بزرگترین..جایز نیست تو خطابتون
کنم..

--ولی من بارها دیدم که صمیمی باهام برخورد کردی..حتی بعضی مواقع هم (شما) به کار
نمی بری..

درست می گفت..خودم هم متوجه شده بودم که در بعضی مواقع باهاش خودمونی می شدم..
هر وقت سربه سرم میذاشت صمیمی بودم و هر وقت هم جدی می شد جرات نمی کردم

لحنمو خودمونی کنم..
-نمی دونم..

تو هم با این جواب دادنت..اونم قانع شد دیگه سوال نداره..
ولی خداییش دیگه چیزی نپرسید..

صبحونمون رو خوردیم..رختخواب رو جمع کردم و چیدم تو کمد..سرگرد هم سینی رو
برداشت و برد بیرون..

شالمو مرتب کردم و از اتاق رفتم بیرون..سرگرد اومد تو هال..
با دیدن من گفت :کدخدا رفته بیرون..دریا و ماه بانو هم توی اشپزخونه ن..خواستی برو

 ساعت رو تحمل کنی زود میریم..2پیششون..این 
با شنیدن اسم دریا تعجب کردم..مگه اون نرفته بود تهران؟!..

یه دفعه یادم افتاد جاده به علت ریزش کوه مسدود شده بود.. پس دیشب کجا بود؟..
--به چی فکر می کنی؟..

-به دریا..
--دریا؟!..

-اره..دیروز ماه بانو گفت برگشته تهران..ولی راه که مسدود شده بود..دیروز متوجه نشدم
ولی الن که حرف از رفتن زدی یادم افتاد..

سرگرد چیزی نگفت..رفتم بیرون..اومممم چه هوای خوبی..یه نفس عمیق کشیدم..
داشتم میرفتم کنار حوض تا صورتمو بشورم ..که صدای گفت گوی دریا و ماه بانو رو از

توی اشپزخونه شنیدم..
انگار متوجه نشده بودن من توی حیاطم..صداشون رو خیلی راحت می شنیدم..چون در

اشپزخونه باز بود..
ماه بانو: دختر حیا کن..سرگرد زن گرفته..ماشااا هزار ماشااا دختره مثل پنجه ی

افتابه..دیدی که عاشق هم هستن..از خر شیطون بیا پایین..
--نمی تونم مامان..از بس دیروز زنم زنم کرد به دروغ گفتم می خوام برگردم تهران..رفتم

خونه ی گیسو..چون نمی تونستم ببینم یه زن دیگه کنارش نشسته و انقدر بهش توجه می کنه..
--بخوای نخوای بهار زنشه..دختر ابروریزی نکن..

--نمی تونم..چرا نمی خواین بفهمین؟..نمی تونم فراموشش کنم..
--خاک به سرم..دختر شرم کن..نگو این حرفا رو..درست نیست..
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--من می دونم اریا این دختربچه رو دوست نداره..حتما مجبور شده بگیرش..مطمئنم خودشو

بهش انداخته..جلوی ما اینجوری رفتار می کنن که مثل بگن عاشقن..
--اینا چیه میگی؟..برای چی باید جلوی ما به دورغ به هم توجه کنن؟..بهار زنشه..دریا اینو
بفهم..دختر ابرومونو نبر..کاری نکن تو روستا نتونیم سرمونو بلند کنیم..همه اینجا رو اسم

سرگرد قسم می خورن..یادت که نرفته اون ابرومونو خرید..ابروی این روستا رو
خرید..نذاشت اب به روی زمینامون بسته بشه..انقدر دوندگی کرد تا تونست اب رو به این

روستا برگردونه..روا نیست اینارو پشت سرش بگی دختر..
--ولی مامان من بازم میگم..امکان نداره اریا رو فراموش کنم..حتی حاضرم زن دومش

بشم..ولی با اون باشم..
سر جام خشکم زده بود..

این دختره ی دیوونه چی داره میگه؟..
زن دوم سرگرد بشه؟..

وای خدا..

 تای دیگه2رفتم پشت یکی از درختا که نزدیک اشپزخونه بود ایستادم..دوتا گوش که داشتم 
هم قرض کردم و تمام حواسمو دادم به حرفاشون..

--خدایا چی میشنوم؟..دختر هیچ می فهمی چی میگی؟..مگه دیوونه شدی؟..
--اره اره اره ..دیوونه شدم..دیوونه ی اریا..

--من مادرتم..لاقل از روی من شرم کن..
--مگه عاشق شدن هم شرم وحیا داره؟..

--اره داره..حیا داره..چیزی که تو نداری..دریا تو که اینجوری نبودی..چت شده مادر؟..
--عاشق شدم..شما خودتون از خیلی وقت پیش می دونستی من اریا رو می خوام..شاهد بودین

18که چقدر بهش توجه می کردم..ولی اون رفت این بچه رو گرفت..شرط می بندم بیشتر از 
رو نداره..

--هر چی باشه زنشه..
--منم می خوام زنش بشم..

--خدایا اخر زمون شده..منو بکش نذار این حرفا رو بشنوم..دختر شیطونو لعنت کن..شر
درست نکن..اینا امروز دارن میرن..اقا نوید داره میاد دنبالشون..

--کی؟!..
--النا دیگه میرسه..دارن میرن سر زندگیشون..گناهه بخوای اتیش بندازی تو زندگیه این

دوتا جوون..بترس دخترم..از خدا بترس..
-مگه خلف شرع می کنم؟..اگر خودش بخواد میشم همسر دومش..

--اون اگر می خواست همون اول می اومد خواستگاریت نه اینکه الن با وجود این دختر که
مثل دسته ی گله بیاد جلو..

--ولــی من اریـا رو دوست دارم..
صدای کشیده ای که ماه بانو خوابوند تو صورت دریا رو منم شنیدم..

خوب کاری کرد..ای کاش دم دست خودم بود همچین می گرفتم می زدمش که تا عمر داره
یادش بره اریا کی بوده..

عجب دختر بی شرمی بود..جلوی روی مادرش می ایستاد و می گفت میخواد زن دوم اریا
بشه..

یه دفعه چشمام از زور تعجب گرد شد..من چرا نمیگم سرگرد؟!
..اریا..اریا..اره..صداش می کنم اریا..پس..

185

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
دستی نشست رو شونه م..سریع برگشتم..اریا وای نه همون سرگرد پشتم ایستاده بود..به روم

لبخند می زد..
--فالگوش وایسادن کار خوبی نیستا خانم..

هل شده بودم..یه لبخند مصلحتی زدم وگفتم :چیزه..من؟!..کی گفته؟..من داشتم از اینجا رد می
شدم..

خندید ..زل زده بود بهم..هیچی نمی گفت..
یه دفعه دستشو دور کمرم حقله کرد..فاصله مون همونقدر بود ولی دستش دور کمرم بود..

باز داشتم داغ می کردم..همون لبخند روی لباش بود..
دریا در حالی که صورتش خیس از اشک بود از اشپزخونه اومد بیرون..با دیدن

ما..مخصوصا اریا که کمر منو سفت چسبیده بود وسط حیاط خشکش زد..نگاهش از روی
اریا به دستش افتاد..بعد هم نگاهشو به من دوخت..توی نگاهش نفرت موج می زد..

رفت تو خونه..
اریا دستشو برداشت..نگاهش کردم..صورتشو به طرفم برگردوند به روی لباش لبخند بود..یه

لبخند جذاب و دوست داشتنی....
همون موقع ماه بانو از توی اشپزخونه اومد بیرون..

با دیدن ما لبخند زد وگفت :اینجایین؟..حوصله تون سر رفته؟..
اریا :نه ماه بانو..منتظر نوید هستیم..دیگه داریم زحمتو کم می کنیم..

--این چه حرفیه پسرم؟..وجود شما توی این خونه سرتاسرش رحمته..بازم بیاین پیش ما..
--حتما..

ماه بانو رفت تو..من و اریا توی حیاط ایستاده بودیم..
دیگه رو زبونم نمی چرخید بگم سرگرد..اخه چرا؟..

از وقتی حرفای دریا رو شنیده بودم اینجوری شدم..دوست داشتم اسمشو صدا کنم..
--بریم تو..هوا یه کم سوز داره..

ترجیح می دادم بیرون باشم..نمی خواستم چشمم تو چشم دریا بیافته..دختره ی احمق..
-نه همینجا خوبه..بریم مرغ و خروسا رو ببینیم؟..

با لبخند نگاهم کرد وگفت :از مرغ و خروس خوشت میاد؟..
-نه زیاد..محض سرگرمی خوبه..

با نوک انگشتش زد به بینیم وگفت :ای شیطون..باشه بریم..
دستشو گذاشت پشت کمرم و راهنماییم کرد..گرمای دستشو از روی لباس هم حس می کردم..

از اینکه بهم توجه می کرد خوشحال بودم..
رفتیم اونطرف حیاط..یه قسمتیش رو با توری جدا کرده بودن..توش چند تا مرغ بود با یه

خروس..
-این همه مرغ فقط یه خروس؟..

--اره همینم براشون زیاده..
خندیدم وگفتم :خوبه وال..بین حیوونا هم مرد سالریه..

اخم شیرینی کرد وگفت :یه دور از جون بگو خانم..
-چشم..دور از جون..

 تا5--خب دیگه ..تا بوده همین بوده..این اقای خروس هم حسابی سرش شلوغه..می بینی؟..
زن داره اونوقت چه سینه ای جلوشون سپر کرده؟..

-بله دارم می بینم..مثل داره به خودش افتخار می کنه..
 تا زن..5-بله دیگه..کم چیزی نیست..

نگاهش کردم..داشت لبخند می زد..
 تا زن داشته باشه ..موافقی ؟..2-تو هم با این مورد که یه مرد خوبه بیشتر از 
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قاطعانه جواب داد :نه..به هیچ وجه..

-چطور؟..
--من معتقدم مرد اگر زنشو دوست داشته باشه..یا اینکه زن به شوهرش توجه بکنه و هر دو
رفتارشون با هم سرد نباشه..هیچ وقت مرد نمیره یه زن دیگه بگیره..البته منظور من با اون

مرداییه که واقعا مردن..نه یه مشت نامرد که از زندگی کردن فقط هوس رو می شناسن ..
تمام مدت که حرف می زد زل زده بودم بهش..واقعا حرفاش به دل میشینه..

-پس خوش به حال همسرتون..واقعا همچین مردایی کم گیر میاد که چشمش فقط دنبال زن
خودش باشه و دنبال همسر دوم نباشه..

نگاهمو به مرغ و خروسا دوختم ..سنگینی نگاهش رو خیلی خوب حس می کردم..
--تو اینطور فکر می کنی؟..

سرمو تکون دادم..
--خوبه..نمی دونستم مرد ایده الی هستم..

تو دلم گفتم :هستی.. بدجورم هستی..انقدری که دریا داره واسه ت غش و ضعف می کنه و
منم..منم دارم رسما دیوونه میشم..

صدای در اومد..
--حتما نویده..

به طرف در رفت..خودش بود..همدیگرو بغل کردن..
نوید :سلم پسرخاله جان..چطوری؟..

--سلم..خوبم..بیا تو..
--نه دیگه اگر حاضرین بریم..توی ستاد کلی کار دارم..داریم بر می گردیم..

اریا با تعجب گفت :کجا؟!..
--ولیت خودمون..شمال..

--چطور؟!..
--ای بابا..بهت خوش گذشته ها..ماموریتمون تموم شد..

--ولی ما که هنوز کیارش رو دستگیر نکردیم..
--می دونم..پرونده ش فرستاده شد شمال..همونجا پیگیری می کنیم..

--اخه چطوری؟..مگه میشه؟..
--کار نشد نداره برادر من..با سرهنگ صحبت کردم اونم کاراشو ردیف کرد..دیگه از دیروز

عصر تا حال پی گیر بودم..همه ی کاراش انجام شده..فردا حرکت می کنیم..
اریا فقط سرشو تکون داد..

پس داره بر می گرده شمال؟..
نمی دونم چرا دلم گرفت..

توی ماشین بودیم..مقصدمون تهران بود..
لحظه ی اخر با ماه بانو روبوسی کردم و ازش خداحافظی کردم..کدخدا هم که تازه رسیده بود

باهامون خداحافظی کرد..
واقعا زن و شوهر مهربونی بودن..

ولی دریا اصل بیرون نیومد..فقط لحظه ی اخر دیدمش که پشت پنجره ایستاده..هنوزم نگاهش
پر از نفرت بود..هه..دختره یه چیزیش میشه..

همگی سکوت کرده بودیم..نوید یا همون سروان محبی..دستگاه پخش رو روشن کرد..صدای
موزیک توی ماشین پیچید..

بهارم،زمستون اومد و نیستی کنارم
بهارم،واسه دیدن توست که بی قرارم

بهارم،زمستون اومد و نیستی کنارم
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بهارم،واسه دیدن توست که بی قرارم

بهار

اریا دستشو برد جلو و پخش رو خاموش کرد..
نوید :ااااا چرا خاموش کردی؟..

--این چیه گذاشتی؟..یکی دیگه بذار..
--خیلی خب..اینو زودتر بگو..دیگه چرا خاموشش می کنی؟..ای بابا..

اهنگ رو عوض کرد..

دوباره با تو چه خوبه حالم
داشتن چشمات شده خیالم

تموم فکرم پیش چشاته
چه حس خوبی توی نگاته

بهارم..بهـــارم..دیگه طاقت دوریتو ندارم..
بهارم..بهـــارم..واسه دیدن تو بی قرارم

بهارم..بهـــارم..دیگه طاقت دوریتو ندارم..
بهارم..بهـــارم..واسه دیدن تو بی قرارم

دوباره پخش رو خاموش کرد..با حرص گفت :تو اهنگه دیگه ای نداری به جز اینا؟..
نوید با تعجب نگاهش کرد..من که این پشت از زور خنده داشتم منفجر می شدم..همه ی ترانه

ها توشون یه اسمی از بهار می امد اینو هوایی می کرد..
وای اینجوری که حرص می خورد بیشتر خنده م می گرفت..

دستمو گرفته بودم جلوی دهانمو می خندیدم..
نوید :چرا دارم..صبر کن الن میذارم..ولی خداوکیلی تو هم امروز یه چیزیت میشه

ها..افتادی تو دره سرت به جایی نخورده؟..
--تو به اینش کاری نداشته باش..یه اهنگ درست و حسابی بذار..اینا چیه گوش میدی؟..

--مگه بده؟..
--نه..

--پس چی؟..
با کلفگی گفت :تو چکار داری؟..اهنگتو بذار..

--خیلی خب ..باز گوشت تلخ شدی؟..
بازم اهنگو عوض کرد..

گوشم از این حرفا پره,قلبتو باور ندارم
می خوام یه بارم که شده,من تورو تنها بذارم

می خوام که به نداشتنت,یه ذره عادت بکنم
میرم شاید با رفتنم,فکر تو راحت بکنم

می خوام که به نداشتنت,یه ذره عادت بکنم
میرم شاید با رفتنم,فکر تو راحت بکنم

یه ذره عادت بکنم

رفته بودم تو حس که دیدم دوباره پخش خاموش شد..
نوید با حرص داد زد :چته تو؟..بذار بخونه دیگه..هی خاموش می کنی می زنی تو حال ادم..
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--اینا چیه گوش میدی؟..یه اهنگ درست و حسابی نداری؟..

--مگه چشونه؟..عاشقانه میذارم میگی نذار..نفرت میذارم بازم میگی نذار..برات بندری
بذارم؟..

اریا نگاه جدی بهش انداخت..
من که این پشت از بس خندیده بودم اشک از چشمام جاری شده بود..

پشت اریا نشسته بودم..برای همین نوید منو نمی دید..
خداییش کارای این جناب سرگرد هم باحال بودا..
کل با خودش هم درگیره..بیچاره پسر خاله ش ..

بالخره رسیدیم تهران..

نوید یا همون سروان محبی جلوی خونه ترمز کرد..
-ممنونم..زحمت کشیدید..بفرمایید تو..

نوید :نه ممنون..باید بریم..
-خداحافظ..

--خداحافظ..

از ماشین پیاده شدم..اریا هم از ماشین پیاده شد..درو نگه داشت و رو به روم ایستاد..نگاهش
برام سنگین بود..تحملشو نداشتم..

سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم:از اینکه توی این مدت بهم کمک کردید ممنونم..هم برای
این چند روز و اینکه باعث شدید بی گناه به زندان نیافتم وهم اینکه..هم اینکه اون شب..توی

مهمونی..
ادامه ندادم..خودش منظورمو فهمید..

لبخند کمرنگی نشست رو لباش ..ولی حالت صورتش جدی بود..
--نیازی به تشکر نیست..من وظیفه م رو انجام دادم..

اروم سرمو بلند کردم ونگاهش کردم..یعنی همه ی کاراش از روی وظیفه
بود؟..ولی..ولی..نگاهش..دیشب خونه ی کدخدا..حالتاش..خدایا گیج شدم..

نمی دونم تو نگاهم چی دید که با همون لبخند گفت :برو تو..سرما می خوری..زیاد بهش فکر
نکن..خداحافظ..

بعد هم بی معطلی سوار ماشین شد وبه سروان محبی گفت که حرکت کنه..

مات و مبهوت سر جام وایساده بودم ..ماشین حرکت کرد..رفت و رفت و.. رفت تا اینکه از
پیچ کوچه رد شد و دیگه ندیدمش..

ولی تنم از حرفش لرزیده بود..(زیاد بهش فکر نکن..خداحافظ)..خدایا حرفاش چه معنی می
داد؟..

من..من..من دوستش دارم..اره..چرا به خودم دروغ بگم؟..چرا رو راست نباشم..چرا پنهونش
کنم؟..

من..سرگرد اریا رادمنش رو دوست دارم..احساسم ..تک تک سلول های بدنم داره این دوست
داشتن رو فریاد می زنه..قلبم..اون هم بی تابه..

حال چی میشه؟..یعنی دیگه نمی بینمش؟..اون فردا میره..پس..
بهار همه چیز تموم شد..سرگرد برای همیشه از توی زندگیت رفت..رفت..

اشک تو چشمام حلقه بست..هنوز هم وسط کوچه ایستاده بودم..به سرکوچه نگاه کردم..
زیر لب با بغض گفتم :خداحافظ..

به طرف در رفتم و زنگ رو زدم..دستام می لرزید..
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هم قلبم شکسته بود و هم ذوق داشتم مامان رو ببینم..

در کل دوتا حس ضد ونقیض..هم ناراحت بودم و هم خوشحال..

سکوت سنگینی فضای ماشین را فرا گرفته بود..اریا دستش را به لبه ی پنجره تکیه داده بود
وحالت صورتش نشان می داد که سخت در فکر است..

نوید نگاه مشکوکی به او انداخت..می خواست حرفی بزند..انچه در دلش بود وبه ان شک
داشت..

از وقتی به اریا گفته بود می خواهیم برگردیم..حال و روزش تغییر کرده بود..
بالخره طاقت نیاورد وسکوت بینشان را شکست..

--اریا..
اریا نگاهش را از بیرون گرفت و به او دوخت..

-چیه؟..
--چیزی شده؟..

دوباره به بیرون خیره شد و نفس عمیقی کشید :نه..
--ولی من مطمئنم یه چیزیت شده..احساس می کنم دیگه اون اریای قبل نیستی..چرا انقدر تو

خودتی؟..
-گفتم که چیزی نیست..

بالخره حرفی که در دلش بود را به زبان اورد :اریا داری به بهار سالری فکر می کنی؟!..
نگاه تندی به او انداخت و گفت :چی داری میگی؟!..

--من تورو خوب می شناسم..می دونم ادم احساساتی نیستی..می دونم زود تصمیم نمی
 سالته و می تونی بهترین تصمیم رو بگیری..31گیری..

اریا به رو به رو نگاه کرد وبا صدای گرفته ای گفت :خب چرا اینا رو به من میگی؟..
نوید بی مقدمه گفت :چون حتم دارم عاشق شدی..

اریا با اخم نگاهش کرد ..
پوزخند زد وگفت :کم چرت بگو..من و عشق و عاشقی؟..یه چیزی بگو بگنجه..

--چرا نمی خوای بفهمی؟..تو هم ادمی..احساس داری..مطمئنم توی این مدت که با بهار بودی
بهش دلبستی..به هر حال اون هم دختری نیست که نشه بهش علقه مند شد..خانم و با

شخصیته..
اریا به تندی گفت :نوید بسه..انقدر از اون نگو..چیزی بین ما نیست..

--هست..وگرنه تو انقدر تغییر نمی کردی..همین که اهنگ میذاشتم و توش اسم بهار رو می
شنیدی عصبی می شدی..کدوم ماموری با کسی که قبل بهش اتهام وارد شده اینطور برخورد
می کنه که تو می کنی؟..درسته از اتهام مبرا شد و معلوم شد بی گناهه ولی قبول داشته باش
که تو زیاده روی می کردی..گاهی می دیدم که همه ی فکر وذکرت شده بود بهار سالری و

اثبات بی گناهیش..برای اینها چه دلیلی داشتی؟..
-یه دلیل محکم..

--خب بگو تا من هم بدونم..
اریا بی مقدمه داد زد :نوید بهار دختر سامان سالریه..می فهمی؟..

نوید نگاه گنگی به او انداخت وگفت :خب باشه..مگه سامان سالری کیه؟..
کلفه دستی بین موهایش کشید وگفت :سامان سالری..اقابزرگ..اون کارخونه..دوسته..

میان حرفش پرید وبا تعجب گفت :اهــان..حال فهمیدم..مطمئنی خودشه؟..
-مطمئن مطمئنم..من با مادرش حرف زدم..اون هم با نشون دادن مدارکی بهم ثابت کرد بهار

دختر سامان سالریه..
نوید به فکر فرو رفت ..هر دو سکوت کرده بودند..
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اریا :حال فهمیدی چرا بهش کمک کردم تا بی گناهیش ثابت بشه؟..با شناختی که روی کیارش

داشتم مطمئن بودم بهار هم یه قربانیه..با کمی تحقیق پی بردم اونا چه خانواده ای هستن..بعد
هم با دستگیریه اون زن فهمیدم واقعا بی گناهه..

نوید دوباره مشکوک نگاهش کرد وگفت :خب اون موقع به خاطر سامان سالری بود..الن
چرا گرفته ای؟..از وقتی ازش جدا شدی حالت گرفته ست و به اسمش هم حساسی..

-اینطور نیست..اشتباه می کنی..
--نه اریا اشتباه نمی کنم..من باهاش زیاد برخورد نداشتم ولی خودت می دونی به خاطر

محیط کارمون انقدر با ادمای جور واجور برخورد داشتم که به راحتی می تونم تشخیص بدم
کی چقدر بارشه ..بهار دختر خوبیه.. ولی..
اریا سریع نگاهش کرد وگفت :ولی چی؟!..

نوید با لبخند گفت :برات مهمه بدونی؟..
اریا اخم کرد و جوابش را نداد..

--خیلی خب میگم ابروهاتو گره کور نزن که باز کردنش مصیبته..ولی اریا اگر بهش احساس
داری بهتره فراموشش کنی..اون نه..

اریا متعجب نگاهش کرد وگفت :چرا؟!..
نوید کمی نگاهش کرد.. بلند زد زیر خنده وگفت :دیدی مچتو گرفتم؟..پس بهش یه حس هایی

داری ..
-هر جور دوست داری فکر کن..فقط دلیلشو بگو..

با شیطنت ابروشو انداخت بال و گفت :من دوست دارم همینجوری فکر کنم..
اریا سکوت کرده بود..

13 دلیل نمی تونی به بهار حتی فکر کنی..اولین دلیل که خب مشخصه..3نوید :اریا تو به 
13سال اختلف سنی..درسته به چهره ت نمیاد و خیلی کمتر بهت میخوره ولی بازم سیزده 
سال اختلف کمی نیست..دلیل دوم و سوم خیلی خیلی مهمه..یعنی اصل نمی تونی نادیده
بگیریش..دومین دلیل اقابزرگه..عمرا اگه بذاره تو با بهار ازدواج کنی..دلیلش رو خودت

بهتر می دونی لزم نیست من..بگم..
اریا با لحنی که هم جدی بود وهم گرفته گفت :می دونم..همه ی اینارو می دونم..

--ولی دلیل سوم رو نمی دونی که اگر بگم واویــلاااا..
چشمانش را ریز کرد وبا کنجکاوی پرسید :چی می خوای بگی؟!..باز چه خبر شده؟!..

-- فکر نکنم خوشحال بشی ولی دلیل سوم که از اون دوتا دلیل خیلی مهمتره..وجود
بهنوشه..اقا بزرگ تو فامیل چو انداخته که تو و بهنوش نامزد کردید..دیگه نمیشه کاریش

کرد..
اریا بلند داد زد :چـــــی؟!..

نوید هل شد و فرمان را چرخواند به راست و ترمز کرد..
--چته تو؟..نزدیک بود تصادف کنیم..

با خشم غرید :نوید یه بار دیگه بگو چی گفتی؟..یال دیگه..
--خیلی خب اروم باش..اقابزرگ بین فامیل پخش کرده که تو و بهنوش نامزد کردین..

اریا از زور خشم سرخ شده بود..چنگی بین موهایش زد و گفت :اخه چرا؟..چرا دست از سر
زندگی من بر نمی داره؟..چرا عذابم میده؟..

--خودت می دونی چرا..اقابزرگ هر کاری می کنه تا به خواسته ش برسه..حتی از بچه
هاش هم می گذره..این خصلتیه که جد در جد گشته و حال رسیده به اقابزرگ و داره رو بچه

های بیچاره ش پیاده می کنه..
اریا سرش را بلند کرد..دستی به صورتش کشید و به صندلی تکیه داد..
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با لحنی محکم و قاطع گفت :ولی من این اجازه رو بهش نمیدم..نمیذارم با زندگی من هم بازی

 سالمه..دختر نیستم که بخوان به زور ازدواج کنم..مطمئن باش نمیذارم به31کنه..من مردم.. 
هدفش برسه..

نوید در سکوت ماشین را روشن کرد..
به خوبی می دانست که اریا هر حرفی بزند سر ان می ایستد..

در دل گفت :خدا اخر و عاقبت همه ی مارو با این اقابزرگ و قانون های مزخرفش بخیر
کنه..

فصل دوازدهم

چند دقیقه پشت در معطل شدم..پس چرا کسی در رو باز نمی کنه؟..نگران شده بودم..
دستمو گذاشتم رو زنگ و پشت سر هم فشار دادم..همین که دستمو برداشتم در باز شد..

صورت رنگ پریده و نگران مامان رو درست رو به روی خودم دیدم..
با دیدینش زدم زیر گریه ..زیر لب زمزمه کردم :مامـــان..

چشماش به اشک نشست..چونه ش می لرزید..بغض کرده بود..در کامل باز شد..دستاشو از
هم باز کرد..

با گریه رفتم تو بغلش..همونطورکه تو بغلش بودم اروم منو کشید تو حیاط و در رو بست..
صدای پر از بغضش توی گوشم پیچید :بهارم..عزیزدل مادر..کجا بودی؟..خدایا شکرت که

نمردم و دخترمو دیدم..
از تو بغلش اومدم بیرون وبا هق هق گفتم :مامان دلم خیلی براتون تنگ شده بود..دیگه هیچ

وقت تنهاتون نمیذارم..به خدا قول میدم همیشه پیشتون بمونم..ببخشید من دختر خوبی براتون
نبودم..

گریه م شدت گرفت..
صورت مامان خیس از اشک بود..سرمو گرفت تو سینه ش وهمونطور که نوازشم می کرد

گفت :این چه حرفیه می زنی دخترم؟..تو عزیزدلمی..پاره ی تنمی..من و تو کسی رو جز هم
نداریم..همه چیزه من تویی دخترم..اینو نگو..

سرمو بلند کردم و گونه ش رو بوسیدم..
-الهی قربونتون بشم..چرا انقدر ضعیف شدی مامان؟..

لبخند محوی نشست رو لباش ..اشک هاشو پاک کرد وگفت :دخترم بیا بریم تو..بیرون سرما
می خوری..امروز سوز بدی داره..

من هم اشکامو پاک کردم ولی هنوز هق هق می کردم :مامان چی شده؟..دارین یه چیزی رو
از من پنهون می کنید درسته؟..

--نه دخترم..بریم تو بهت میگم..
کمی نگاهش کردم..دستشو گذاشت پشتم و با هم رفتیم تو..

دیدم داره میره سمت اتاقش..دنبالش رفتم..یه قرص ازتو جلد در اورد و لیوان ابی که روی
میز کنار تختش بود رو برداشت و خورد..

صورتش جمع شده بود..انگار داره درد می کشه..
به طرفش رفتم و شونه ش رو گرفتم ..کمک کردم بنشینه رو تخت..

-مامان حالت خوب نیست؟..
--خوبم دخترم..فقط یه کم تنم درد می کنه..چیز مهمی نیست..خودتو ناراحت نکن عزیزم..

-یعنی چی چیز مهمی نیست مامان؟..شما داری درد می کشی؟..دکتر هم رفتی؟..
--تازه امروز از بیمارستان مرخص شدم..ولی چیز مهمی نبود..کمی نگرانت شدم حالم بد شد

همین..
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بهت زده نگاهش کردم..مامان تا امروز بیمارستان بوده؟..خدایا چی می شنوم؟..پس اون

دلشوره ها..نگرانی ها..اون خواب..بی مورد نبود..
دستامو دورش حلقه کردم وگفتم :من که الن پیشتم ..پس غصه نخور..الهی فداتون بشم..

دستشو گذاشت رو دستم وبا لبخند گفت :خدا نکنه عزیزم..خداروشکر که همه چیز به خیر
گذشت..از اینکه ازاد شدی خدارو هزاران بار شکر می کنم..

کمی سکوت کردم ..بعد از چند لحظه گفتم :مامان به همسایه ها چیزی نگفتی؟..
--نه..خداروشکر کسی نفهمید..

نفس راحتی کشیدم..حال که مطمئن شده بودم دخترم..دیگه نمی خواستم یه بی ابرویی دیگه به
بار بیاد..

--دخترم این مدت کجا بودی؟..چکار می کردی؟..
قبل اریا بهم گفته بود که به مادرم چی باید بگم..برای همین با لبخند گفتم :تو ستاد بودم

مامان..یه سری کارها مونده بود برای ازاد شدنم باید می موندم..
--مگه دادگاه حکم ازادیت رو صادر نکرد؟..پس چرا باز نگهت داشتن؟..

-نمی دونم مامان..من که چیزی از قانون سر در نمیارم..
اروم سرشو تکون داد و چیزی نگفت..

از جام بلند شدم و رختخوابشو مرتب کردم ..
شونه ش رو گرفتم وگفتم :بخواب مامان..

--نه دخترم..هنوز شام درست نکردم..
-خودم درست می کنم..شما استراحت کن..

--تو تازه اومدی خسته ای عزیزم..
-نه مامانی..خسته نیستم..تازه شما رو دیدم انرژی گرفتم..بخوابین..

دراز کشید..حالت صورتش جوری بود که نشون می داد داره درد زیادی رو تحمل می کنه..
-مامان به هر چی نیاز داشتی صدام کنی..باشه؟..

--باشه دخترم..خودتو خسته نکن..

به روش لبخند زدم و از اتاق اومدم بیرون..
رفتم تو اتاق خودم..وای دلم برای مامان.. خونمون..حیاط..درخت ها و گل های توی

باغچه ..اتاقم..واسه همه چی تنگ شده بود..خداجون بازم شکرت..
لباسام همون لباسای دریا بود و یه مانتو هم ماه بانو بهم داد که میخوام بیام بپوشم..

از تنم در اوردم..در کمدمو باز کردم و یه بلوز وشلوار که ترکیبی از رنگ های قرمز و
مشکی بود رو اوردم بیرون وپوشیدم..

موهای بلندمو شونه زدم و پشت سرم با کش بستم..پوست دستم و صورتم کمی خشک شده
بود..کرم مرطوب کننده رو برداشتم..بوی خیلی خوبی می داد..کمی ریختم کف دستم و به

دست و صورتم مالیدم..
کارم که تموم شد از اتاق رفتم بیرون..حال چی درست کنم؟..من و مامان هر دو ماکارونی

دوست داشتیم..تصمیم گرفتم همونو درست کنم..
تازه ماکارونی رو اماده کرده بودم که زنگ در رو زدن..هوا تاریک شده بود..رفتم تو اتاق

مامان..خواب بود..یه شال بلند انداختم رو سرم و رفتم تو حیاط..
از پشت در گفتم :کیه؟..

بار به در زد..2دو 
وااااا..چرا جواب نمیده؟!..

دوباره گفتم :کیه؟!..
 بار به در زد..یعنی کی می تونست باشه؟!..2بازم 
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دو دل بودم که باز کنم یا نه؟..

 بار زد به در..2دوباره 
دستمو بردم سمت قفل و اروم بازش کردم..

کمی لی در رو باز کردم..کسی نبود..یعنی چون معطل کردم رفته؟!..
در رو کامل باز کردم..خواستم توی کوچه سرک بکشم که یهو یکی جلوم ظاهر شد و

گفت :سلم خانم..
جیغ خفیفی کشیدم و دستمو گذاشتم رو سینه م..وای خدا..مردم..این دیگه کیه؟!..

کوچه تاریک بود..کسی هم که جلوی در بود واز صداش فهمیدم مرده بال تنه ش تو تاریکی
بود..چهره ش رو نمی دیدم..

-شما کی هستین؟!..
کمی اومد جلو..

صورتش تو نور قرار گرفت..
با دیدنش دهانم باز موند.. 

شما اینجا چکار می کنین؟..
--می تونم بیام تو؟..

- البته..بفرمایید..
اروم از جلوی در رفتم کنار..اومد تو..یه نگاه تو کوچه کردم و در رو بستم.. تکیه ش رو داد

به درخت و نگاهم کرد..
--سلم..

لبخند زدم وگفتم :ببخشید یادم رفت..سلم..خوبین؟..
-- نه دیگه..باید بگی "سلم..خوبی؟.."..چه زود باهام غریبه شدی؟..حتی صدامو هم

تشخیص ندادی..
سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم :اخه..حواسم نبود..یعنی فکر نمی کردم تو باشی..وقتی

گفتی(سلم خانم)..از بس جدی و سرد به زبون اوردی نتونستم تشخیص بدم..
تکیه ش رو برداشت وبه طرفم اومد.. رو به روم ایستاد..

-- حواست کجا بود؟..
نیم نگاهی بهش انداختم وگفتم :هیچ جا..حال مادرم زیاد خوب نیست..نگرانشم..
نفس عمیقی کشید وگفت :خدا بزرگه..عاقبت همه ی ما رو فقط اون می دونه..

سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم..
انگشت اشاره ش رو گذاشت زیر چونه م وسرمو بلند کرد..مجبور شدم نگاهش کنم..لبخند

دلنشینی روی لباش بود..یه لحظه به لباش خیره شدم..بعد نگاهمو توی چشماش دوختم ..برق
خاصی داشت..

به خاطر سکوت سنگینی که بینمون به وجود اومده بود معذب بودم..
-- نمی خوای بدونی برای چی اومدم اینجا؟..

اروم گفتم :چرا..خیلی دوست دارم بدونم..واقعا فکرشو نمی کردم..
-- اومدم خداحافظی..فردا دارم بر می گردم..

نگاهم گرفته شد..وقتی اینا رو می گفت لبخند نمی زد..جدی بود..
-خب..شما که امروز جلوی خونه از من خداحافظی کردی..

--اره خداحافظی کردم..ولی نه درست و حسابی..
-درست و حسابی؟!..

سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد..متوجه منظورش نشدم..
از تو جیب کتش یه بسته کادو پیچ شده در اورد و به طرفم گرفت..

با تعجب اول به خودش وبعد به کادوی توی دستش نگاه کردم..
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-این چیه؟!..

--نمی دونم..باز کن ببین چیه..
-برای منه؟!..

--نه برای مادرم خریدم..خواستم نظرتو بدونم..
نگاهش کردم وگفتم :خب اگر برای مادرتونه که نمی تونم بازش کنم..کادوش خراب میشه..

--اشکالی نداره..دوباره میدم کادوش کنند..
همه ی اینا رو با لحن جدی می گفت..باورم شده بود..

--بگیر دیگه..بازش کن..ببین سلیقه م چطوره؟..
ارم دستمو بردم جلو و کادو رو گرفتم..بازش کردم..سعی می کردم کادوش خراب نشه..هر

چند باز می برد می داد درستش می کردن..
به جعبه ی مکعبی شکلی که تو دستم بود نگاه کردم..روکش مخمل زرشکی داشت..اروم

بازش کردم..اوه..
یه گردنبند بود..درش اوردم ..جلوی صورتم گرفتم..چه خوشگله..اسم (ا) به زیبایی می

درخشید..
--چطوره؟..

-خیلی خوشگله..مبارکش باشه..سلیقه ت حرف نداره..
با لبخند زل زده بود به من..گردنبند رو گذاشتم توی جعبه و به طرفش گرفتم..

 جلوی صورتش7از دستم گرفت ودرشو باز کرد..گردنبند رو اورد بیرون..به صورت 
گرفت..

با کمال تعجب دیدم به طرفم اومد..هیچ حرفی نمی زد..منم هیچی نمی گفتم..کل مات و
مبهوت سرجام مونده بودم..گوشه ی شالمو گرفت و اروم از روی سرم برداشت..

راستش خجالت کشیدم..می دونستم هنوز بهش محرمم و این کاراش اشکالی نداره..ولی یقه ی
لباسم زیادی باز بود..هیچ جوری هم نمی شد بپوشونمش..خداروشکر پشتم وایساده بود و نمی

تونست ببینه..
سردی زنجیر رو روی پوست گردنم حس کردم..یه حسی بهم دست داد..شوق داشتم..

-این..گردنبند ماله منه؟!..پس..
نذاشت ادامه بدم..قفل گردنبند رو بست و سرشو اورد پایین..گرمیه نفسش می خورد به

گوشم..احساس گرما می کردم..
زمزمه وار گفت :این گردنبند یه صاحب داره..اونم تویی..برش گردون..

با تعجب گفتم :چی رو؟!..
--پلک..

پلک رو گرفتم توی دستم وپشتش رو نگاه کردم..اسم( بهار) با خط زیبایی روش حک شده
بود..ذوق کرده بودم..تو دلم غوغایی بود..کلی جلوی خودمو گرفتم که جیغ نکشم..اینکه مورد

توجهش بودم بهم انرژی می داد..
لبخند بزرگی روی لبام نشست..

-ممنونم..واقعا خوشگله..ولی این کادو مناسبتش چیه؟..
--مهریه ت..

چشمام گرد شد..
-مهریه ؟!..

تو گوشم گفت :اره..من تورو صیغه ت کرده م..باید مهریه ت رو بدم..
 روزش که تموم شد..2 روز بهت محرمم..5--ولی من فقط 

-می دونم..ولی این لزمه..

195

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
تو دلم گفتم :هیچ هم لزم نیست..ما همین جوری محرم شدیم..نیازی به مهریه نیست..ای کاش

به جای همه ی اینها می گفتی منو دوست داری..منو می خوای..میخوای باهام بمونی..من
خودتو می خوام..فقط وجوده خودتو..

شونه م رو گرفت و اروم برم گردوند تا گردنبند رو به گردنم ببینه..یادم رفته بود یقه م زیادی
بازه..نگاهش از روی چشمام سر خورد پایین..روی گردنبند خیره موند..پوستم سفید بود و

گردنبد زیر اون نور کم درخشندگی خاصی داشت..
میخ گردنم شده بود..دیدم که داره صورتشو میاره جلو..حرکاتش نرم واروم بود..به صورتی

که قلبم توی سینه م به سرعت می تپید..هیجان داشتم..می لرزیدم..
دستاشو دور کمرم حلقه کرد..منو به خودش فشرد..نزدیک نزدیکش بودم..توی

اغوشش..خیلی گرم بود..ادکلنش بوی خیلی خوبی می داد..
سرشو خم کرد و روی گردنم رو بوسید..ناخداگاه چشمامو بستم..

زیر گوشم زمزمه کرد :بهار..گردنت چه بوی خوبی میده..
سرشو بلند کرد..نگاهش کردم..حس می کردم چشماش خمار شده..به خاطر کرمی که به

صورت و دستم زده بودم و کمی هم به زیر گردنم مالیده بودم..پوستم بوی خوبی گرفته بود..
چند لحظه توی چشمای هم خیره شدیم..

--منو ببخش..
با تعجب نگاهش کردم وگفتم :چرا؟!..

محکم منو به خودش فشار داد وگفت :فقط منو ببخش..
قبل از اینکه بذاره من حرفی بزنم لباشو گذاشت روی لبامو منو بوسید..یه بوسه ی نرم و

دلنشین..وجودمو به اتیش کشید..دوباره بوسید..
لباشو کمی دور کرد وگفت :از روی هوس نیست..باور کن از روی هوس نیست بهار..ای

کاش..ای کاش..
دوباره لباشو گذاشت رو لبام..چشمای هر دومون بسته بود..اینو وقتی با چشمای خمار نگاهش

کردم فهمیدم..منم چشمامو بستم..با ولع لبامو می بوسید..قلبم تو سینه م بی قراری می کرد..
دستامو اوردم بال و دور کمرش حلقه کردم..تنش داغ بود..از روی لباس هم می شد تشخیص

داد..
لباشو از روی لبام برداشت..ولی هنوز چشماش بسته بود..

پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و زمزمه کرد :ای کاش میشد مال من باشی..ای کاش می
تونستم نگهت دارم..ای کاش می شدی بهارم..ولی..نمیشه..نمی تونم..تو حیفی..

حرفاش داشت دیوونه م می کرد..چرا اینا رو میگه؟..چرا گیج و سردرگمم می کنه؟..چرا
منو نمی خواد؟..چرا میگه نمیشه؟..

انگار سکوتم بیانگر خیلی حرفا بود که خودش ادامه داد :نه که نخوام..نمیشه..من از تو
بزرگترم..مشکلتم زیاده..شغلم دستامو بسته..نمی تونم ببینم عزیزترینم جونش در خطره..هر

روز نگرانشم..اگر چیزیش بشه می شکنم..اگر بهارم چیزیش بشه..طاقت نمیارم..پس..
سرشو بلند کرد وصورتمو گرفت تو دستاش..اشکام صورتمو پوشونده بود..

با دیدن صورت خیس از اشکم با صدای گرفته ای گفت :چرا گریه می کنی؟..درک کن..بفهم
که نمیشه..

پشتشو کرد به منو..اخماش تو هم بود..اروم رفتم جلو و از پشت بغلش کردم..وجودم به
وجودش بسته بود..حس می کردم اگر ازم دور بشه می شکنم..خورد میشم..

-اریا..تنهام نذار..من توی این دنیا جز مامانم هیچ کسی رو ندارم..تو بهترین مردی هستی که
می شناسم..کسی که ازته دلم می خوامش..اریا..

صداش گرفته تر شده بود :بهار..نمی تونم..نمیشه..شاید..یه روزی..

- صبر می کنم..می مونم..می خوام ماله تو باشم نه هیچ کس دیگه..
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اروم برگشت..خیره شده بودیم تو صورت هم..

به نرمی منو کشید تو بغلش وسرمو چسبوند به سینهش..صدای قلبشو می شنیدم..محکم به
دیواره ی سینه ش می کوبید..

 سال ازت بزرگترم دختر..13--اخه من چطور از تو دل بکنم؟..من 
- برام مهم نیست..

--من توی زندگیم مشکل زیاد دارم..درگیری هام با خودم و خانواده م کم نیست..
-مشکلتت رو با هم برطرف می کنیم..

--بهار من یه پلیسم..شغلم هم برای خودم خطرناکه هم همسرم..ودر اینده برای بچه هام..نمی
تونم جونت رو به خطر بندازم..

-این همه پلیس ازدواج کردن..خوشحال و خوشبخت هم کنار زن و بچه شون دارن زندگی
می کنن..من و تو هم مثل همونا..می تونیم اریا..میشه..

نفسشو داد بیرون و حلقه ی دستشو محکمتر کرد..خودمو سفت چسبوندم بهش..دوست نداشتم
ازش جدا بشم..بهترین جای ممکن تو دنیا برای من اغوش اریا بود..اینو الن به راحتی درک

می کردم..
با لحن قاطعی گفت :دیگه نمی خوام بری تو باند کیارش..نمی خوام بهشون نفوذ کنی..براش

یه تصمیمات دیگه دارم..
سرمو بلند کردم ..ولی هنوز تو بغلش بودم..

-ولی من می خوام ازش انتقام بگیرم..اون باعث و بانی تمومه عذاب هاییه که من کشیدم..
اخم کمرنگی کرد وگفت :ولی من نمیذارم..قصدم این بود تورو بفرستم تو یه گروهه وابسته

به کیارش که باهاش سر وکارنداشته باشی..اونا نمی تونستن شناساییت کنند..کیارش خیلی کم
به اونجا رفت و امد می کنه..ولی الن اینو نمی خوام..چون جونت..وجودت..همه چیزت برام

باارزشه..هیچ وقت نمیذارم اینکارو بکنی..
از اینکه این همه براش مهم بودم ..خوشحال بودم..

لبخند شیرینی تحویلش دادم ..پیشونیمو بوسید..
با لبخند زل زد تو چشمامو گفت :به خدا نمی تونم ازت دل بکنم..برام سخته..

-منم همینطور..
--می تونی صبر کنی؟..
-تا هر وقت که تو بگی..

--می تونی در برابر مشکلت زندگی من بایستی؟..
-تا وقتی در کنار تو و با تو هستم می تونم..

-- پس صبر کن..من برمی گردم..
لبخندم پررنگ تر شد..گونه ش رو به گونه م چسبوند وگفت :برمی گردم..قول میدم..

-منم منتظرت می مونم..قول میدم..
اروم زیر گوشم گفت :مواظب خودت باش..خداحافظ..

-تو هم مراقب خودت باش..خدانگهدار..
اروم منو از خودش جدا کرد..دل کندن ازش سخت بود..نگاهم نمی کرد..روشو برگردوند

وبه طرف در رفت..اشکام جاری شد..انگار یه تیکه از وجودم داره ازم دور میشه..
طاقت نیاوردم..به طرفش دویدم..دستش رو قفل در بود که از پشت بغلش کردم..دلم تابه

دوریش رو نداشت..
با پنجه هام به سینه ش چنگ زدم..قفسه ی سینه ش تند تند بال و پایین می شد..یه دفعه

برگشت وبغلم کرد..منو چسبوند به دیوار..به تندی لباشو گذاشت رو لبام و با ولع شروع به
بوسیدنم کرد..نمیذاشت تکون بخورم..خودم هم باهاش همکاری می کردم..می خواستمش..با

تمام وجودم..
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یه اه کوچیک کشید و یه گاز یواش از لبام گرفت..دردم نیومد..به هیچ وجه..

لباشو جدا کرد..نفساش داغ بود..
زیر لب با صدای لرزونی گفت :با من اینکارو نکن بهار..برام سختش نکن..باید برم..دل

کندن ازت سخته..ولی باید برم..بهارم..خداحافظ..
بعد هم بی معطلی ازم جدا شد وبه طرف در برگشت..سریع قفل در رو باز کرد ورفت

بیرون..در محکم به هم کوبیده شد..
وجودم لرزید..رفت..اریا..رفت..خدایا برگرده..قول داد بر می گرده..پس می دونم که

میاد..منتظرش می مونم..اون میاد..
همونجا کنار دیوار زانو زدم و دستمو گرفتم به صورتم.. بلند زدم زیر گریه..خدایا

برگرده..تنهام نذاره..بهم صبر بده تا طاقت بیارم..می خوام تحمل کنم و صبور باشم..
اریا همه ی عشق و احساس منه..

همه چیزه منه..
همه چیزم..

همونطور که اشکامو پاک می کردم وارد خونه شدم..توی هال نشستم..
نمی دونم چند دقیقه گذشته بود که صدای ناله ی مادرمو شنیدم.. دویدم..سریع رفتم تو..مامان

خم شده بود وناله می کردم..
با نگرانی به طرفش رفتم و کنارش نشستم..بازوشو گرفتم واروم تکونش دادم..

-مامان..مامان..چت شده قربونت برم؟..
زیر لب گفت :درد دارم..

با دست لرزونم یه قرص از تو جلد در اوردم و با لیوان اب گرفتم جلوش..نمی تونست لیوان
رو بگیره..خودم براش گرفتم..قرص رو گذاشت توی دهانش و یه قلپ از اب هم پشتش

خورد..
دراز کشید..ولی صورتش از زور درد جمع شده بود..ناله می کرد..

گریه م گرفته بود..دستمو گرفت..نگاهم کرد..
با ناله گفت :بالخره وقتش رسید بهار..

با تعجب گفتم :وقت چی مامان؟!..
--وقتشه همه چیزو بهت بگم..از پدرت..از هویت و گذشته ی من و پدرت..دخترم..توان

حرف زدن ندارم..در کشو رو باز کن..کنار تخت..
همون کاری که گفت رو کردم..

--یه کلید زیر اون برگه هاست..یه کلیده کوچیکه..
درسته..یه کلید اونجا بود..برش داشتم..

--از وقتی حالم بد شده اینو گذاشتم نزدیکم باشه..که بعد بدمش به تو..
-این کلیده چیه مامان؟!..

--صندوق توی زیرزمین..توی اون یه صندقچه ی قهوه ای رنگ هست..کلیدش هم
کنارشه..همه ی هویته من وپدرت اونجاست..فقط بهم یه قولی بده دخترم..

مات و مبهوت نگاهش کردم..منظور مامان از هویت چیه؟!..
اروم گریه می کردم :چه قولی مامان؟!..

با درد نالید :اینکه هر وقت من تنهات گذاشتم و مردم..بری و اون صندوقچه رو برداری..تا
قبل از اون سمتش نرو..

گریه م به هق هق تبدیل شده بود..
-مامان اینو نگو..خدانکنه چیزیت بشه..

--عمر دست خداست دخترم..این بلیی هم که به سرم اومد حقم بود..دارم تقاص پس
میدم..بذار هروقت تموم کردم برو سراغه صندوقچه..
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سرخوردم و از تخت اومدم پایین..سرمو گذاشتم رو تخت..دست مامان توی دستم بود..

-مامان نگو..ادامه نده..
بی توجه به حرف من نالید :وصیت من هم توی همون صندوقه دخترم..بهش عمل کن..

-مامان..
دیگه چیزی نگفت..سرمو بلند کردم..به روی لباش لبخند بود..ولی از روی درد..رنگش به

سفیدی می زد..
--قوی باش دخترم..تو دختر محکمی هستی..می تونی با مشکلت مبارزه کنی..صبور باش..

دوباره سرمو گذاشتم روی تخت و زار زدم..
-نه مامان..من بدون تو نمی تونم..تنها میشم..مامان ترکم نکن..توروخدا ..

انقدر زار زدم و گریه کردم و هق هق کردم تا اینکه نفهمیدم کی از حال رفتم..
وقتی چشمامو باز کردم..صبح شده بود..نور افتاب از پنجره به داخل تابیده بود..

سرمو از روی تخت بلند کردم..گردنم خشک شده بود..کمی با دست ماساژش دادم..
به مامان نگاه کردم..چشماش بسته بود..وقت داروهاش بود..باید صبحونه می خورد وبعد

قرصش رو می خورد..
اروم تکونش دادم وصداش زدم :مامان..

جواب نداد..
-مامـان..

تکون نخورد..با نگرانی محکمتر تکونش دادم..
-مامـــان..

اصل تکون نمی خورد..نبضشو گرفتم..نمی زد..دستاش سرد بود..خدایا..مامان..مامـــان..
داد می زدم واسمشو صدا می کردم..هل شده بودم..هم زار می زدم و هم بی قرار بودم..

نمی دونستم باید چکار کنم..دویدم تو حیاط و بلند زدم زیرگریه..
داد زدم :کمک کنید..مامانم مرده..توروخدا یکی به دادم برسه..مامانم..

انقدر جیغ و داد کردم تا اینکه صدای زن همسایه رو از پشت در شنیدم..به در می زد وصدام
می کرد..

به طرف در دویدم..همین که درو باز کردم..
با گریه گفتم :توروخدا کمکم کنید..مامانم مرده..مرده..

با نگرانی نگاهم کرد واومد تو..همسایه دیوار به دیوارمون بود..
به طرف داخل دوید..رفت تو..منم پشت سرش رفتم..

نبض مامان رو گرفت..ولی تموم کرده بود..
با چشمای به اشک نشسته نگاهم کرد وگفت :متاسفم بهار جان..

با شنیدن این حرف به چهره ی مامان نگاه کردم و از حال رفتم..دیگه نفهمیدم چی شد..
وقتی بهوش اومدم دیگه کار ازکار گذشته بود..مادرمو به خاک سپرده بودن..بدون من..

 روز بیهوش بودم..همه ش هذیون می گفتم و تب شدیدی3طبق گفته ی خانم همسایه من 
 بار بهوش اومدم که به دقیقه نمی کشید دوباره از حال می رفتم..2داشتم..

وقتی بهوش اومدم بی قرار بودم..مامانمو صدا می زدم..
بالی قبر مادرم ایستاده بودم وبه سنگ قبرش زل زده بودم..

زانو زدم..دستامو گذاشتم رو سنگ سرد و در حالی که هق هق می کردم و صدای گریه م
سکوت سنگین قبرستون رو می شکست گفتم :مامان بالخره تنهام گذاشتی..رفتی..نموندی..تو

هم پیشم نموندی..مامان ازم خواستی مقاوم باشم..میشم..گفتی محکم باشم..هستم..خواستی
صبور باشم..از خدا می خوام بهم صبر و تحمل بده..مامان برام دعا کن..رفتی پیش بابا..تو
تنها نیستی ولی من اینجا هیچ کسی رو ندارم..نمی خواستم ازت پنهون کنم..اگر بودی..اگر
می موندی..حتما بهت می گفتم که عاشق شدم..بهت می گفتم اریا رو دوست دارم..ولی باید
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صبر کنم..باید صبور باشم..باید مقاوم باشم و محکم جلوی مشکلت سینه سپر کنم..اگر دعای

خیرت پشت سرم باشه می تونم ..مامان برام دعا کن..دعا کن..
پیشونیمو چسبوندم به سنگ و در حالی که از ته دل گریه می کردم با مامان زیر لب حرف

می زدم..
تا بعد از مراسم چهلم مادرم سروقت اون صندوقچه نرفتم..نمی دونم چرا ولی حس می کردم

خیلی چیزا ممکنه توی اون صندوق باشه که سرنوشتمو عوض کنه..

واقعا نمی دونم چرا این حس رو داشتم..ولی ناخداگاه بود..مبهم بود..
اما با سرنوشت نمیشه جنگید..باید باهاش روبه رو شد..

منم همین کارو کردم..باهاش رو به رو شدم..توش قدم گذاشتم..
توی راهی که از تهش خبر نداشتم..

نمی دونستم چی در انتظارمه..
تقدیر خواب های زیادی برای من دیده بود..

ولی من قدم اول رو برداشتم.. 
هیچ چیز سخت تر از انتظار نیست

آن هم انتظار لحظه ای که یک آشنا صدایت کند
و به تو بفهماند که دوستت دارد

اما هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه زیبا می ارزد
پس انتظار می کشم تا آن لحظه زیبا نصیبم شود

زیباترین عشق و احساس من

( پایان جلد اول )

( شروع جلد دوم )
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» فصل اول «
تنها و ماتم زده..با دلی پر از درد و غم..توی اتاقم نشسته بودم و زل زده بودم به دیوار..

حوصله ی اشپزی نداشتم..یه کم نون وپنیر خورده بودم که سر دلمو بگیره و ضعف
نکنم..اشتهام کور شده بود..

با شنیدن صدای رعد وبرق سرمو چرخوندم و نگاهمو به پنجره دوختم..
اسمون می غرید..بارون به شدت می بارید..

اسمون هم دلش گرفته..مثل من..
بی کس و تنهاتر از من هم روی این کره ی خاکی پیدا میشه؟....

 روز کوچکترین خبری از اریا نداشتم..مطمئنا نمی دونه مامان فوت کرده..40توی این 
به طور حتم الن پیش خودش فکر می کنه مامانم رو در کنارم دارم وتنها نیستم..

ولی کجاست؟..کجاست تا ببینه که از همیشه تنهاترم؟..کجاست تا تنهایی هام رو پر کنه؟..
مرگ مادرم و دوری از اریا..باعث شده بود مثل ادمای افسرده بشینم یه گوشه وزانوی غم

بغل بگیرم..
شاید هم واقعا افسرده شدم..نمی دونم..ولی اینو می دونستم که حس وحال هیچ کاری رو

ندارم..هیچ کاری..
اسمون بلندتر از قبل غرید..از جام بلند شدم..رفتم کنار پنجره..گوشه ی پرده رو زدم کنار

وبه اسمون گرفته و بارونی نگاه کردم..
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زیر لب زمزمه کردم :اریا..الن کجایی؟..داری چکار می کنی؟..هیچ به یاد من هستی؟..می

دونی اینجا..یه دختر تنها به اسم بهار منتظر و چشم به راهته؟..انتظار خیلی سخته..خیلی..
گاهی احساس می کنم دیگه تحملم تموم شده..ولی باز هم مثل همیشه به خودم امید میدم که

بالخره انتظار به سر میرسه..
این دوری و جدایی تموم میشه..ولی ..کی؟..چطوری؟..

از توی کشوی میزم کلیدی که مامان بهم داده بود رو برداشتم..کلید کف دستم بود..نگاهش
کردم..

کلید صندوقچه..همون صندوقی که مامان می گفت هویت اون وبابا در اون پنهانه..
چرا مامان قبل از مرگش گفت که داره تقاص پس میده؟..مگه مامان چکار کرده بود که مرگ

رو حق خودش می دونست؟..
توی این مدت انقدر حالم بد بود که اصل به این کلید وصندوقچه فکر هم نمی کردم..

ولی امشب..یه حالی داشتم..یه حسی بهم می گفت باید برم سراغش..
به قول مامان الن وقتش بود..باید سر در می اوردم که چه رازی توی اون صندوقچه ست که

مامان تاکید کرده بود حتما بعد از مرگش برم سراغش..
تصمیمم رو گرفته بودم..باید می فهمیدم..

کلید رو توی دستم فشردم و رفتم تو حیاط..
صندوق توی زیر زمین بود..

برق زیرزمین رو روشن کردم..
صندوق کنار دیوار پشت کمد وسایل بود..

به طرفش رفتم..جلوش نشستم..نگاهی به کلید انداختم..نمی دونم چرا..ولی هیجان داشتم..
همین که کلید رو به طرف صندوق بردم برقا قطع شد..چشمم هیچ جا رو نمیدید..تاریکه

تاریک بود..
همون موقع اسمون به شدت غرید..با ترس از جام بلند شدم..کلید از دستم افتاد..خم شدم..توی

تاریکی دستمو می کشیدم به زمین که پیداش کنم..ولی نبود..
صدای رعد برق لرزه به تنم انداخت..از همون بچگی از صدای رعد وبرق وحشت

داشتم..بیشتر از همه از تاریکی می ترسیدم..
از بس تاریک بود چشمم جایی رو نمی دید..

دستمو جلوم گرفته بودم و راه می رفتم..می خواستم برم بیرون..همه ش میخوردم به وسایل
توی زیرزمین..

نمی دونم خوردم به چی ..ولی با افتادنش وبرخوردش با زمین صدای بلند و وحشتناکی توی
زیرزمین پیچید..

جیغ بلندی کشیدم و دستمو گرفتم جلوم و دویدم..بالخره در رو پیدا کردم..
بیرون یه کم روشن تر بود..خواستم برم تو خونه که ترسیدم..تو خونه هم تاریکه..خدایا چکار

کنم؟..
بارون به شدت می بارید..باد شدیدی می وزید..در خونه ی یکی از همسایه ها محکم به هم
کوبیده شد..وحشت کرده بودم..تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که برم خونه ی همسایه

مون..
همسایه ی دیوار به دیوارمون خانم رستمی زن مهربونی بود..وقتی بیهوش بودم و اون

وشوهرش همه ی کارهای مربوط به خاکسپاری وختم مادرم رو انجام داده بودن..
بارون سرتاپامو خیس کرده بود..به طرف در دویدم..خداروشکر سر و وضعم بد نبود..یه

شال مشکی انداخته بودم رو سرم و برای اینکه هوا سرد بود یه مانتوی کاموا که مامان
پارسال برام بافته بود هم تنم کرده بودم.. در رو باز کردم..کلیده در تو جیب مانتوم

بود..باهاش در رو قفل کردم..
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نگاهی به کوچه انداختم..بارون همچنان می بارید..رعد وبرق زد..با ترس به اسمون نگاه

کردم..
بازوهام رو چنگ زدم وبه طرف خونه ی خانم رستمی رفتم..

چون برقا قطع بود زنگ هم کار نمی کرد..دست لرزونمو اوردم بال و همین که خواستم در
بزنم یکی از پشت محکم جلوی دهانم رو گرفت..کلید خونه از دستم افتاد..

وحشتم دوبرابر شد..خدایا..
تقل می کردم ولی اون محکم منو گرفته بود..کم کم چشمام تار شد و دیگه چیزی نفهمیدم..
وقتی چشمامو باز کردم ..همه چیز برام گنگ بود..چند لحظه طول کشید تا متوجه اطرافم

بشم..
همه چیز رو به یاد اوردم..با ترس دور و برمو نگاه کردم..اتاق خالیه خالی بود..

یه ستون وسط اتاق بود که منو بسته بودن به اون..
دستامو تکون دادم ولی بی فایده بود..محکم بسته بودنش به ستون..خداروشکر دهانمو نبسته

بودن..
بلند جیغ کشیدم و داد زدم :کی منو اورده اینجا؟..چرا دستامو بستین؟..کسی صدامو می

شنوه؟..
انقدر جیغ و داد کردم که حنجره م درد گرفته بود..

صدای پیچیدن کلید توی قفل در رو شنیدم..سریع نگاهمو دوختم به در..قلبم تندتند می زد..
در اتاق باز شد..نور داخل کم بود..فقط یه دیوار کوب به دیوار وصل بود که نور همون اتاق

رو روشن می کرد..
صدای کفشش توی اتاق پیچید..یه مرد بود..قد بلند و چهارشونه..چقدر اشناست..

سایه افتاده بود روی صورتش و نمی تونستم تشخیص بدم که کیه..
--سلم خانم کوچولو..

با شنیدن صداش چهار ستون بدنم لرزید..
تمام توانم رو جمع کردم و من من کنان صداش زدم :ک..کی..کیارش..!!..

جلوتر اومد..حال صورتش رو می دیدم..خودش بود..نامرد عوضی..
رو به روم وایساده بود وبا لبخند مسخره ای نگاهم می کرد..

داد زدم:برای چی منو اوردی اینجا؟..چی از جونم می خوای لعنتی؟..
به طرفم اومد..رفت پشتم..نفس تو سینه م حبس شد..

زیر گوشم گفت :جوش نزن خانمی..دلیلش رو بهت میگم..اروم باش عزیزم..
-من عزیزم تو نیستم..نامرد..تو یه اشغالی..

اومد جلوم ایستاد..دیگه لبخند رو لباش نبود..حالم ازش بهم می خورد..
-- خودت رو خسته نکن..خودم بهتر از هر کسی می دونم که نامردم..پستم..

به طرفم خیز برداشت ..جیغ کشیدم..چونه م رو محکم گرفت تو دستاش..
همچین فشارش می داد که امکان می دادم هر ان بشکنه..دردم گرفته بود ولی هیچی نمی

گفتم..
داد زد :خودم همه ی اینا رو می دونم..لزم نیست بهم بگی کیم و چکارم..امشب خیلی چیزا

رو برات روشن می کنم..می خوام همه چیزو بدونی بعد ردت کنم بری..پس خوب گوش
کن..

چونمو ول کرد..رفت عقب..سرشو چرخوند..کلفه تو موهاش دست کشید..یه سیگار از تو
جیبش در اورد وبا فندک طلییش روشن کرد..چقدر این فندک برام اشناست..

سیگار رو گذاشت لی لباش..دودش رو با ژست خاصی داد بیرون ..نگاهم کرد..
پوزخند زد وگفت :نه..می بینم که زرنگ تر از این حرفایی..چطور تونستی مغز اریا رو

شست وشو بدی؟..معلومه کارتو خوب بلدی..
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چشمام از زور تعجب گرد شد..قضیه ی من و اریا رواز کجا می دونه؟!..

سکوت کرده بودم..فقط زل زده بودم بهش..تموم حرکاتشو زیر نظر داشتم..از سرتاپاش
کلفگی می بارید..

شروع کرد به قدم زدن..با قدم های کوتاه و شمرده طول وعرض اتاق رو طی می کرد..
-- وقتی برای اولین بار دیدمت..با خودم گفتم این دختر اینجا چکار می کنه؟..گفتی به پول

نیاز داری وهم اینکه سنت خیلی کم بود..این دو برای ما یه مزیت بود..اینکه یه منشی
استخدام کنیم که به خاطر پول زیپ دهنشو بکشه و چیزی حالیش نشه..من و پدرم روی تو

اینجوری حساب می کردیم..
 روز اول متوجه شدم دختر زبر و زرنگی هستی..سرت تو کار خودت بود..همه3 ,2همون 

ی کاراتو زیر نظر داشتم..دوست داشتم باهات باشم..خیلی از دخترا ارزوشون بود بهشون
توجه کنم..ولی تو پا نمی دادی..ازم فرار می کردی..

وقتی دیدم سفت وسخت جلوم وایسادی تصمیم گرفتم وانمود کنم که میخوام باهات ازدواج
کنم..می دونستم تو دوران نامزدی نمیذاری حتی دستتو بگیرم..با توجه به رفتارهایی که ازت
دیده بودم برداشتم همین بود..که واقعا هم درست از اب در اومد..برای همین اون شب اصرار

کردم بینمون صیغه خونده بشه..پدرم تماما در جریان بود..
وقتی بهت نزدیک می شدم ازم فرار می کردی..حتی نمیذاشتی دستتو بگیرم..گاهی پیش

خودم می گفتم شاید دستمو خوندی وفهمیدی من تورو فقط برای لذت می خوام نه
ازدواج..ولی وقتی میدیدم هیچی نمیگی و رفتارت همونیه که بود باورم می شد که تو چیزی

نمی دونی..
اون شب مست بودم ولی من تو عالم مستی هم از اطرافم غافل نمیشم..برام عادت شده..دیدم

که داری باهام همکاری می کنی..می خوای بهت نزدیک بشم..تو عالم مستی سرخوش
بودم..ولی نمی دونم چی شد که بیهوش شدم..از مستی و سرخوشیه زیاد ..از حال رفتم..
فرداش که بهوش اومدم وقتی به سر و وضعم نگاه کردم همه ی اتفاقات دیشب رو به یاد

اوردم..من توی اون اتاق یه در مخفی کار گذاشته بودم پشت اون پرده..جلوش کارتون چیده
بودم که متوجه نشی..اونجا حمام واشپزخونه و یه سری امکانات دیگه داشتم..برای مواقع

خاص ساخته بودمش..

با زدن این حرف لبخند شیطانی نشست روی لباش..منظورشو متوجه شده بودم..مرتیکه ی
هوس بازه پست..

به دیوار تکیه داد و گفت :حتم داشتم که اون کارتون ها رو دیدی..نمی دونستم توشون رو هم
دیدی یا نه..ولی فرداش که دیدمت رفتارت چیزی رو نشون نمی داد..فقط تموم عصبانیتت

سر اتفاق شب قبل بود..
 ماه گذشت و توی این مدت هیچ جوری نتونستم بهت نزدیک بشم..تا اینکه ترتیب اون3سه 

مهمونی رو دادم..
با تعجب نگاهش کردم..

بلند زد زیر خنده و گفت :تعجب کردی درسته؟..اره..اون مهمونی تمومش کار خودم
بود..ولی اونطور که می خواستم پیش نرفت..

پدرم گفت :تو که می خوای با این دختر فقیر و بدبخت باشی..پس چرا می خوای خودتو
بدبخت کنی؟..

گفتم :چطور؟!..
گفت :صیغه رو باطل کن..بعد اگر اتفاقی بینتون بیافته دختره میشه وبال گردنت..چون تو

نامزدشی..باید بگیریش..
بهم چشمک زد..از زور خشم سرخ شده بودم..
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خنده ی بلندی کرد وگفت :اون پدرم بود..منم پسرش..زیر دست خودش تعلیم دیده

بودم..درست مثل خودش بار اومدم..دیدم پر بیراه نمیگه..دوست نداشتم واسه م دردسر
بشی..اینکه بهت نزدیک بشم و بعد هم رو حساب محرمیت بذاریش وخودتو بندازی به

من..ولی یه دختری که باهاش هیچ نسبتی ندارم رو راحت تر می تونستم ردش کنم..
توی مهمونی دوست دختر سابقم رو دیدم..حواسم به تو هم بود..ولی اونم ول کن نبود..انقدر
مشروب به خوردم داد تا اینکه مسته مست شدم..ازت غافل شدم..اون دخترهم بدجور مست
کرده بود..نقشه ی اون شربت رو من ریخته بودم..اینکه توش دارو بریزن و بدن بخوری..

اون دختر تو عالم مستی گفت که اون مرتیکه ی لندهور تورو برده تو اتاق..از بس مست
بودم نفهمیدم اون از کجا خبر داره.. سرم داغ کرده بود..تک تک اتاقا رو کوبیدم وباز

کردم..ولی تو توی هیچ کدوم از اتاقا نبودی..
اخرین در رو زدم..همون مرتیکه تنها تو اتاق بود..باهاش گلویز شدم..می خواستم

بکشمش..من باید بهت نزدیک می شدم..خودم..برای اولین بار..فقط من می تونستم باهات
باشم ..نه اون لشخور عوضی..ولی..

اریا نذاشت..اون عوضی نذاشت..
داد زد :ازش متنفرم..باعث و بانی همه ی بدبختیای من اونه..اریـا..

از زرو خشم می لرزیدم..خدایا چقدر این ادم شیطان صفته..
چه خواب هایی برای من دیده بود..

چقدر بدبخت بودم که فکر می کردم کیارش داره بهم کمک می کنه..
پس همه ش نقشه بود ..که بتونه بهم نزدیک بشه..

اون شب فرار کردم..از یه راهی که هیچ کس ازش خبر نداشت..راه مخفی که زیر زمین
بود..روشو با بوته و گل پوشونده بودم..هیچ کسی شک نمی کرد..

اون خونه..اون باغ..طراحیش از من بود..برای کسایی مثل من و امثال من که همیشه باید یه
راه فرار داشته باشن یه همچین امکاناتی لزمه..

اون شب پلیسا توسط اریا ریختن تو باغ و اونجارو محاصره کردن..همه رو گرفتن ولی من
فرار کردم..دیگه نمی خواستم سمتت بیام..ولی کنجکاو بودم ببینم تورو هم گرفتن یا نه؟..

اریا نمی تونست منو دستگیر کنه چون مدرکی نداشت که بر علیه من ازش استفاده
کنه..تصمیم گرفتم یه بار دیگه شانسمو امتحان کنم..هیچ وقت وسط راه کنار نمی کشیدم..تا

تهش رو می رفتم..هر چی هم که انتظارمو بکشه برام مهم نیست..
اون روز توی ماشین بهم بی توجهی کردی..گفتی که دیگه دختر نیستی..از اینکه اینجوری

حرص می خوردی خوشحال بودم..اینکه بهم پا نمی دادی ولی حال بدبخت و ناچیز شده
بودی..یه دست خورده..یه جنس بنجل و دست دوم..دیگه به کارم نمی اومدی..پس تصمیم

گرفتم خوردت کنم..کاری کنم بشکنی..
وقتی با کیف زدی تو دهنم تا سر حد مرگ ازت متنفر شدم..تو اولین دختری بودی که روی

من دست بلند کردی..خیلی جسارت داشتی..
به دستور من تو کیفت مواد انداختن..بهشون گفته بودم هر طور شده تو جیب یا کیفت اون
مواد رو بندازن..وقتی از تاکسی پیاده شدی فهمیدم می خوای کجا بری..یکی از افرادم به

پلیس زنگ زد وادرس داد..
خود اریا تو رو دستگیر کرد..تمامش رو با چشمای خودم دیدم..اینکه چطور رنگت پریده بود

و می ترسیدی..سرخوش بودم..از اینکه بالخره خوردت کرده بودم..کسی که جلوی کیارش
صداقت ایستاده بود..نابود شد..

نمی دونم با اریا چکار کردی که پی گیر کارات شده بود..داشت بهت کمک می کرد..تو جای
موادا رو لو دادی..من کارتون ها رو توی زیرزمین جاساز کرده بودم..هیچ کس از
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وجودشون باخبر نبود ولی تو لو دادی..اون مدرک معتبری بود که اریا منو دستگیر کنه ولی

نکرد..این منو به شک انداخت..مطمئن بودم یه نقشه ای داره..
تا اینکه ازاد شدی..من یه فرد نفوذی بینتون داشتم..کسی که همه چیزو به من گزارش می

کرد..پلیس نبود..یه فرد شناخته شده هم نبود..ولی می تونست به راحتی تو کارهای شما نفوذ
کنه وبرای من اطلعات جمع کنه..

می دونستم اون زن اعتراف کرده و برای همین تورو ازاد کردن..تهدیدش کرده بودم
دخترشو می کشم ولی اون زرنگ تر از این حرفا بود..نمی دونم چطور و توسط کی بچه ش

رو مخفی کرده بود..
برام مهم نبود..اینکه الن ازادی ازارم می داد..

دیدم با اریا از دادگاه زدی بیرون..سوار ماشینش شدی..تعجب کرده بودم..اریا یه مامور بود
وداشت تورو با خودش می برد..تا حال همچین چیزی ندیده بودم..برخوردش با تو یه جور

خاص بود..منو به شک مینداخت..
بهترین موقعیت بود که از شر هر دوی شما راحت بشم..دو نفر رو مامور کرده بودم تا سر

به نیستتون کنن..من هم پشت سرتون می اومدم و شاهد همه چیز بودم..
بهتون شلیک کردن..اریا مسیر رو منحرف کرد..از شهر خارج شد..سر پیچ بود..اینبار گلوله

به اریا اصابت کرد و اون هم کنترل ماشین از دستش در رفت و هر دوتاتون پرت شدین تو
دره..

سریع از ماشین پیاده شدم..ماشین پرت شده بود پایین..چون عمقش زیاد نبود وشیبش هم تند
نبود..احتمال می دادم زنده باشین..از اونجا نمی شد پایین رفت..دو نفر رو فرستادم سروقتتون

و خودم تو ماشین منتظر موندم..وقتی برگشتن یکیشون زخمی شده بود..بی عرضه ها
نتونستن از پس شما دوتا بربیان..

اینبار خودم دست به کار شدم..دیگه شب شده بود تصمیم گرفتم فردا صبح زود بیام
سروقتتون..ولی وقتی اومدم اثری ازتون پیدا نکردم..اطراف رو گشتیم ولی نتونستیم پیداتون

کنیم..
از شناختی که روی اریا داشتم می دونستم نجات پیدا می کنید..اون مرد سخت و محکمی

 سال از من بزرگتره..ولی می5بود..از پس هر مشکلی بر می اومد..درسته پنج 
شناسمش..ازخودش هم بهتر می شناسمش..

پوزخند زد و اومد جلوم وایساد..زل زد توی چشمامو با حرص گفت : برگشتم سرکار
خودم..بی خیالت نشده بودم..ولی همه چیزو سپرده بودم به زمان تا به موقعش نابودت

کنم..اینکه هر بار از دستم فرار می کردی بیشتر منو ترقیب می کرد برای نابودیت تلش
کنم..

تا اینکه یکی از عرب های پولدار باهام وارد معامله شد..گفت اگر بتونم چند تا دختر خوشگل
و دست نخورده تحویلش بدم پول خوبی بهم میده..انقدر که نمی تونی فکرشو بکنی..

قهقه زد..و در همون حال گفت :همون فرد نفوذی که برای من کار می کرد تونست با اون
لندهور حرف بزنه..می خواستم مطمئن بشم که تو دختر هستی یا نه..ولی اون گفت که بهت

دست هم نزده..
بلندتر زد زیر خنده..

-- بهتر از این نمی شد..می دونستم مادرت مرده و تنهایی..خوشگل و دست نخورده هم که
 تا دختر دیگه هم4هستی..همه چیز محیا بود که تورو بفرستم پیش اون مرد عرب..البته 

هستن که با اونا می فرستمت..
چشمک زد وگفت تو از همه شون سرتری..مطمئنم خواهان زیاد پیدا می کنی..

تنم یخ بسته بود..سرتا پام می لرزید..خدایا این چی داره میگه؟!..
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به طرفم اومد..نگاه خاصی بهم انداخت وگفت :حیف که اون مرد عرب دختره باکره می
خواد..وگرنه حال که به چنگت اوردم خودم کار رو تموم می کردم..بعد هم نصف همین

قیمت ردت می کردم..
صورتشو اورد نزدیک..زیر گوشم گفت :ولی یه روز که گذرم به دبی افتاد..حتما یه شب رو
با تو می گذرونم..اون موقع براشون بی ارزش شدی..ولی برای من ارزش یه شب لذت بردن

رو داری..
صورتشو کشید عقب..

با اینکه می لرزیدم ولی با خشم داد زدم :خفه شو عوضی..واقعا شیطان صفتی..بویی از
انسانیت نبردی..

دستاشو باز کرد وبا لبخند یه دور چرخید..
ژست خاصی گرفت و گفت :اره عزیزم..من خوده شیطانم..پس بذار یه چیز دیگه هم بگم که

قشنگ روشن بشی..
دستشو تو هوا تکون داد وگفت :فکر نکنم دیگه بتونی جناب سرگردت رو ببینی..

قلبم از حرکت ایستاد..منظورش چی بود؟!..
-چی داری میگی؟!..

لبخند شیطانی زد وگفت :اره عزیزم..داشت با اون پسرخاله ش ..سروان نوید محبی..بر می
گشتن شمال..انقدر ازش کینه داشتم که برای کشتنش هر کاری بکنم..اینبار باید مطمئن می

شدم که مرده..برای همین با یه تیر خلصش کردم..درست توی قلبش..
به سینه ش اشاره کرد وگفت :همینجا..پسر خاله ش هم تیر خورد..ولی زنده موند..برای

جناب سرگردت مجلس ختم گرفتن..
سرشو بلند کرد وسرخوش خندید..

داشتم از حال می رفتم..بدنم سست شده بود..
--اعلمیه ی فوتش رو دیدم..جذاب بود..ولی لیق خاک بود وبس..کلی برای من دردسر

درست کرده بود..باید می مرد..کشتمش..خودم کشتمش وشاهد مرگ وخاکسپاریش هم
بودم..الن پسر خاله ش در به در دنبالمه..می دونم که می خواد انتقام بگیره..

پوزخند زد وگفت :هه..ولی کور خونده..
اشک صورتمو پوشونده بود..خدایا چی می شنوم؟!..اریای من مرده؟!..اون مرده؟!..

داد زدم :خیلی پستی..داری دروغ میگی..اریا نمرده..
 تا ماشین بودیم..جلوشو گرفتم..قبل از اینکه3غرید :خانم کوچولو خودم بهش شلیک کردم..

کاری بکنه خلصش کردم..چون برام دردسر بود..چون تورو از چنگم در اورده بود..تو می
خواستیش..نمی دونم چکار کرده بودی که خامت شده بود..

انگشت اشاره ش رو جلوم تکون داد و گفت :اون رو کشتم..تورو هم نابود می کنم..اریا حقش
بود که بمیره..اون بهترین دوستم بود ولی از پشت بهم خنجر زد..من و اریا یه زمانی از

برادر به هم نزدیک تر بودیم ولی اون با من همکاری نکرد..نمی دونست تو کار خلفم..ازش
خواستم بهم کمک کنه تا راحت تر بتونم کارمو انجام بدم ولی نکرد..اون عوضی کمکم که

نکرد هیچ..همه ی نقشه هامو نقشه براب کرد..یه مزاحم بود که باید می مرد..
بلند زدم زیر گریه..خدایا اریای من مرده؟!..برای همین این مدت ازش خبری نبود؟!..چون

مرده..چرا؟!..خدایا چرا انقدر من بدبختم؟..چرا سرنوشتم این شد؟..
به طرف در رفت ولی بین راه ایستاد وگفت :خودتو اماده کن خانمی..فرداشب راهی میشی..

با لبخند بدی نگاهم می کرد..
ولی من هق هق می کردم و به اریا فکر می کردم..

دیگه هیچی برام مهم نبود..هیچی..
از اتاق رفت بیرون و درو قفل کرد..
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از ماشین پیاده شدیم..با چشمای پر از اشکم به عمارتی که رو به روم بود نگاه کردم..

اینجا دبی بود..یه سرزمین بیگانه..برای من غریب بود..
 تا دخترهم پیاده شدن..4اون 

توسط کشتی ردمون کردن اینور ..بعد هم از توی همون کشتی چشمامون رو بستن و ما رو
سوار ماشین کردن..

تموم مدت سکوت کرده بودم..یه کلمه هم حرف نزدم..
حرف های کیارش..فکر اریا..ثانیه ای از ذهنم بیرون نمی رفت..

با یادش بغض می کردم..
به یاد بوسه ش..اغوش گرمش..این ها دیوونه م می کرد..

گردنبندش هنوز به گردنم بود..اسم ا به زیبایی خودنمایی می کرد..اریا..
تاشون زار می زدن و خدا رو صدا می2 تا دختر وقتی باهاشون توی کشتی بودم 4اون 

زدن..کمک می خواستن..از خونه فرار کرده بودن..عاقبتشون هم شده بود این..
4 یا 3تای دیگه بهشون می خورد 2کم سن وسال بودن..درست هم سن خودم..ولی اون 
سالی از ما بزرگتر باشن..عین خیالشون هم نبود..

برای خودشون و اینده شون هزار جور نقشه می ریختن..اینکه میرن اونجا و برای عرب ها
کار می کنن ومی تونن پول به جیب بزنن..

خودفروشی..اره..برای خودفروشی ودرامدش دندون تیز کرده بودن..تنها شغل منفوری که
سراغ داشتم همین بود..

فکر اینکه دیگه دختر نباشن..اینکه به قول کیارش بشن یه بنجل و دست دوم..اینها براشون
مهم نبود..

اون دوتا رو نمی دونم ولی خودم تا پای جونم می ایستم ولی نمیذارم پاکیمو ازم بگیرن..
یه بار خدا نجاتم داد و چشمامو باز کرد..دیگه نمیذارم تکرار بشه..

تا اونجایی که بتونم وتوانشو داشته باشم جلوشون می ایستم..وگرنه..
فقط مرگ..تنها راه فرارم بود..

 نفر مرد قوی هیکل3دوتا زن که لباس عربی به تن داشتند با سرعت به طرفمون اومدن..
همراهمون بودند..

یکی از اون زن های عرب با یکی از مرد ها شروع کردن به عربی حرف زدن..چیزی از
حرفاشون نفهمیدم..ولی هر چی مرد می گفت زن تند تند همراه جواب سرشو هم تکون می

داد..
همون مرد رو به ما با غیض گفت :برید تو..شیخ منتظرتونه..

با نفرت نگاهشون می کردم..الن باید با دیدنشون بترسم و از حال برم..ولی اینطور
نبود..نمی خواستم ضعیف جلوه کنم..

باید می فهمیدن که من بهارم..نمیذارم به این زودی به خزان تبدیلم کنند..من بهارم..بهار هم
باقی می مونم..

به مادرم قول دادم محکم باشم..قسم خوردم قوی باشم..پس نمیذارم به همین راحتی نابودم
کنند..

 نفر هم دنبال اون5 تا مرد هم از پشت سر هوامونو داشتن..ما 2اون دوتا زن افتادن جلو و 
زن ها می رفتیم..

دلم می خواست از همونجا فرار کنم..بدوم..انقدرکه محو بشم..ولی چطوری؟!..راهی برای
فرار وجود داشت؟!..

به اطرافم نگاه کردم..یه عمارت با نمای سنگی که تماما از سنگ مرمر سفید ساخته شده
بود..فضای اطرافش و نور چراغ ها و همین طور اب نمای بزرگی که درست روبه روی

208

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
عمارت قرار داشت..یه مجسمه ی فرشته به رنگ سفید بود که از توی دستش اب به طرف

پایین سرازیر می شد....
همه و همه می تونستند جذاب باشند ولی نه از دید من..از نظر من اینجا بهشت نبود..از جهنم

هم بدتر بود..
بی شک اینجا و و یا شاید ادم های اینجا می تونستند ظاهری زیبا و خیره کننده داشته باشند

ولی در اصل باطنی شیطانی و خون خوار دارند..
اینجا بهشت نبود..برزخ بود..برزخی که من توش دست وپا می زدم..نمی دونستم چی در

انتظارمه..تنها بودم..حال از همیشه تنهاترم..
وارد عمارت شدیم..داخلش هزار برابر از بیرونش جذاب تر بود..شبیه به قصر بود..

ولی ذره ای به چشمم نمی اومد..
بزرگ بود ولی برای من درست مثل یه قفس بود..یه قفس با میله های اهنی کلفت که دور تا

دورم رو احاطه کرده بود..
وسط سالن ایستادیم..یکی از اون دوتا زن به همون مرد یه چیزایی به عربی گفت و بعد هم به

طرف پله ها رفت..
یکی از زن ها روبه رومون ایستاده بود ..نگاه بدی داشت..انگار داره به یک شیء بی ارزش

نگاه می کنه..ولی ما هنوز بی ارزش نشده بودیم..
با اخم غلیظی زل زدم توی چشماش..انقدر توی نگاهم نفرت وغیض جمع شده بود که به

راحتی می تونست جواب اون نگاه بیخودش باشه..
 نفر ساکت بودن..محو تماشای زیبایی عمارت شده بودند..حتی4با تعجب نگاهم کرد..اون 

اون دوتا که همه ش گریه و زاری راه انداخته بودند هم ساکت وایساده بودن وبا دهان باز به
اطرافشون نگاه می کردن..

ولی من نه..
کسی عصا زنان از پله ها پایین اومد..نگاه همه به اون طرف کشیده شد..

یه مرد عرب که لباس سرتا پا سفید عربی به تن داشت..در حالی که لبخند بزرگی بر لب
داشت شکم بزرگش رو هم داده بود جلو ..
با اون هیکل مزخرفش به طرفمون اومد..
با دیدنش چندشم شد..نگاهمو ازش گرفتم..

 نفر ردیف کنار هم ایستاده بودیم..جلومون ایستاد..5ما 
سرمو انداخته بودم پایین..ولی زیر چشمی نگاهش می کردم..جلوی هر کدوممون می ایستاد

و دقیق نگاهمون می کرد..
من اخر از همه ایستاده بودم..اروم اروم با لبخند کمرنگی سرشو تکون می داد و می اومد

جلو..
تا اینکه رسید به من..سرم هنوز پایین بود..

به عربی یه چیزی گفت ولی متوجه حرفش نشدم..
همون مرد گفت :شیخ میگه سرتو بگیر بال..

به حرفش گوش نکردم ..دسته ی عصاش رو گذاشت زیر چونه م..اروم سرمو بلند
کرد..نگاهش نمی کردم..ولی سنگینیه نگاه اون رو روی صورتم حس می کردم..

عصاش رو فشار داد..یعنی نگاهم کن..
دردم گرفته بود..با اخم زل زدم بهش..مرتیکه ی عوضی..

همین که نگاهش کردم..لبخند روی لباش پررنگ شد..
سرخوش با صدایی که از بیخ گلوش در می اومد گفت :ماشاا..ماشااا..

توی دلم گفتم :ماشاا به اون شکم گنده ت..مرتیکه ی هیز..
نگاه اون شیفته و مشتاق بود ولی نگاه من پر از نفرت وبیزاری..سرمو کشیدم عقب..
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کمی عقب رفت..با دست به یکی از زن ها اشاره کرد..یه پاکت بزرگ توی دستش بود..
داد به همون مردی که ما رو تحویل داده بود..اون هم یه لبخند بزرگ تحویل شیخ داد و

تشکر کرد..
شیخ هم با رضایت سرشو تکون داد..

 مرد از عمارت رفتن بیرون..شیخ با همون زن یه کم عربی حرف زد بعد هم از3هر 
عمارت خارج شد..

زن داد زد :جمیله..جمیله..
یه زن تقریبا جوون از اون طرف سالن سریع اومد بیرون..

زنی که صداش کرده بود چند کلمه باهاش عربی حرف زد..بعد هم رفت بال..
بعد از رفتن اون..همون زنی که اسمش جمیله بود..رو به ما به فارسی گفت :همراه من

بیاین..
پس فارسی بلد بود..هه..لبد اینو استخدام کردن که هر وقت دختر ترگل ورگل ایرانی

تحویلشون دادن این زن زبونشون رو ترجمه کنه..
پشت سرش حرکت کردیم..اون یکی زن هم پشت سرمون می اومد..

بالی پله ها ایستادم..نگاهی به اطرافم انداختم..روبه روی پله ها یه فضایی شبیه به سالن
پایین بود..دو طرفش هم به راهروهای بزرگی منتهی می شد که وقتی رفتیم جلوتر متوجه

شدم چند تا در توی هر کدوم از راهروها قرار گرفته..
جلوی یکی از اتاق ها ایستاد وگفت :هرکدوم از شماها تو یه اتاق می مونه..برای تک تکتون

ندیمه هست که فعل تا تکلیفتون مشخص نشده کارهاتونو اون انجام میده..
لحنش و چهره ش سرد بود..وقتی حرف می زد ته لهجه داشت..

در اتاق رو باز کرد..رفتیم تو..خودش هم همراهمون اومد..
فضای اتاق خیلی بزرگ بود..یه پنجره ی بزرگ سمت راست..یه تخت دونفره درست روبه
روش بود..یه میز ارایش به رنگ طلیی هم روبه روی تخت قرار داشت..توی دیوار سمت

چپ سرتاسر کمد دیواری کار شده بود..
جمیله : اول دوش می گیرین ولباس عوض می کنید..ندیمه شما رو اماده می کنه..بعد میاین

پایین..شیخ باید باهاتون حرف بزنه..
رو به اون زن یه چیزایی به عربی گفت که اون هم با سر تایید کرد و از اتاق رفت بیرون..

--هر کدوم تو اتاق های خودتون میرین ..ندیمه هاتون میان توی اتاقاتون..
به من اشاره کرد وگفت :تو..توی این اتاق می مونی..

با پرخاش گفتم :من اسم دارم..تو..
پرید وسط حرفم وگفت :برام مهم نیست..اینها رو شیخ ازتون می پرسه..

در اتاق باز شد و یه زن تقریبا میانسال در حالی که لباس عربی بلندی به تن داشت وارد اتاق
شد..

بقیه همراه جمیله از اتاق رفتن بیرون..
مستاصل روی تخت نشستم..سرمو گرفتم توی دستام..اینجا دیگه چه جور جهنمیه؟..

--بلند شو..
با تعجب سرمو بلند کردم ونگاهش کردم..این هم فارسی بلد بود؟!..

-تو فارسی بلدی؟!..
سرد جوابمو داد :باید حموم کنید..

زورش می اومد جوابمو بده..از جام بلند شدم..
زیر لب غریدم :مردشور خودتون و شیخ شکم گنده تون رو ببرن..

مطمئن بودم شنیده..ولی چیزی نگفت..
رفتم تو حموم که دیدم داره دنبالم میاد..
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روبه روش وایسادم وگفتم :تو کجا؟..

--حمام ..
-می دونم ولی میخوام تنها باشم..

--من هم باید پیشتون باشم..
-نمی خوام..

پوزخند زد وگفت :خبر میدم یکی از نگهبان ها بیاد توی حموم مراقب باشه..
با خشم نگاهش کردم..عجب زن پررویی بود..

جوابش رو ندادم ورفتم تو..اون هم پشت سرم اومد..
زیر دوش ایستاده بودم..صورتمو گرفتم بال.. اشک از چشمام جاری شد..ولی چون زیر

دوش بودم معلوم نبود که دارم اشک می ریزم..
تصویر اریا لحظه ای از جلوی چشمام محو نمی شد..

صدای کیارش توی سرم می پیچید..(خودم کشتمش..خلصش کردم)..
خدایا یعنی اریای من مرده؟..چرا سرنوشت ما اینجوری شد؟..حال که عاشقش شدم چرا ازم

گرفتیش؟..
اون بهم قول داد که بر می گرده..ولی رفت..برای همیشه رفت..

شونه م از زور گریه می لرزید..خداروشکر اون قسمت که من ایستاده بودم یه پرده کشیده
شده بود و اون زن نمی تونست منو ببینه..

حوله رو محکم دورم پیچده بودم..ندیمه رفت از تو کمد برام لباس بیاره..
-اسمت چیه؟..

همونطور که سرش تو کمد بود ..گفت :واحده..
یه لباس به رنگ سبز در اورد..انداختش رو تخت..

--بپوش..
حوله رو دورم محکم کردم ولباس رو از روی تخت برداشتم..نگاهش کردم..خیلی خوشگل

بود..ولی یقه ش زیادی باز بود..استین هاش هم تور بود..
-این دیگه چیه؟..یه چیز پوشیده تر بده..

نگاهش کردم..پوزخند زد وگفت :از این بدترش هم باید بپوشی..
متعجب نگاهش کردم..یعنی چی؟!..از این بدتر؟!!!!!..

مجبورم کرد همونو بپوشم..دوست نداشتم باهاش هم کلم بشم..تا می گفتم اینو نمی خوام یا
اینکارو نمی کنم..می گفت نگهبان خبر می کنم..

زبون ادمیزاد سرش نمی شد..
-ولم کن..

--باید موهاتو درست کنم..
-نمی خوام..همینجوری خوبه..

یه حریر سبز رنگ گرفت جلوم وگفت :باید اینو رو موهات بذارم بعد هم نقاب بزنی..
با تعجب گفتم :نقاب؟!..برای چی؟!..

با غیض جواب داد :انقدر سوال نپرس..دستوره شیخه..
شونه م رو گرفت و محکم منو نشوند رو صندلی..

با استرس پامو تکون می دادم..بازم خوبه این حریر رو مینداخت رو سرم..
-نمیشه یه فکری واسه یقه ی این لمصب بکنی؟..زیادی بازه..

جوابم رو نداد..تا الن داشت مثل بلبل حرف می زدا..حال لل شده..
از توی اینه به خودم نگاه کردم..صورتم ارایش ماتی داشت..موهای بلندم رو فر داد وحریر

سبز رو روی موهام انداخت..از زیر موهام رد کرد وبا یه سنجاق خوشگل کنار سرم بست..
یه زنجیر که روش نگین های سبز رنگ داشت رو روی پیشونیم بست..درست لبه ی حریر..
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در اخر یه نقاب که جنسش از حریر بود ولبه هاش پر بود از نگین های سبز وطلیی که به

صورت ریشه از لبه ش اویزون بود..با دقت برام بست..چشمای سبزم با وجود اون همه
رنگ سبز و براق پررنگ تر شده بود..

با دنباله ی همون حریر که روی موهام بود..کمی قسمت یقه م رو پوشوند..ولی باید مرتب
درستش می کردم که از روی سینه م کنارنره..بازم خوبه اینو گذاشت..

یه کفش پاشنه بلند بندی به رنگ سبز وطلیی گذاشت جلوی پاهام ..پام کردم..چه
جالب..اندازه بود..حتما کارشون اینه..از بس دختر با این قد وهیکل دیدن که از سایزشون هم

باخبرن..
--تموم شد..باید بریم پایین..

دیگه شب شده بود..از پنجره بیرونو نگاه کردم..تاریکه تاریک بود..نگاه اخر رو از توی اینه
به خودم انداختم..

باورم نمی شد این من باشم..دختری با لباس براق سبز عربی..با اون نقاب..
نمی دونم چرا یه دفعه بغض کردم..اشک نشست توی چشمام..یعنی قراره امشب چی به سرم

بیاد؟!..
واحده متوجه شد ..

سریع گفت :گریه نکن..چشمات سرخ میشه ..شیخ خوشش نمیاد..
داد زدم :به درک..مرده شورشو ببرن..اه..

--ساکت شو..کسی حق بی احترامی به شیخ رو نداره..
بی توجه به حرفش به طرف در رفتم..پاشنه ی کفشم زیادی بلند بود..چند بار نزدیک بود

بخورم زمین..
واحده پشت سرم می اومد..نمی دونم چرا انقدر حرصی شده بودم..کلفه بودم..اون طرف
عشقم مرده بود و اینطرف داشتن منو مثل عروسک درست می کردن..که چی بشه؟..باهام

بازی کنن؟..لعنت به همتون..
تند تند پله ها رو طی می کردم..یه مرد کنار پله ها ایستاده بود..برعکس اینا که لباس عربی

پوشیده بودن این کت و شلوار تنش بود..پشتش به من بود..
 تا پله مونده2با غیض رومو برگردوندم..برگشتم تا ببینم واحده هم داره دنبالم میاد یا نه .. 

بود که دنباله ی لباسم گیر کرد زیر پاشنه ی کفشم وهمراه با جیغ خفیفی به طرف جلو خیز
برداشتم..

نمی دونم چی شد ولی فقط اینو فهمیدم که محکم خوردم به همون مرد و برای اینکه نیافتم
استین کتش رو چسبیدم..

ولی با این حال روی زمین زانو زدم..با این کارم شال حریر کمی کنار رفت و سینه م معلوم
شد..سریع درستش کردم..

قلبم تند تند می زد..ترسیده بودم..نگاهمو کشیدم بال..از روی استینش که توی دستم
بود..اومدم بالتر.. نگاهم به صورتش افتاد..

یه مرد جوون با چشمان خاکستری..نگاه نافذ و سردش رو دوخته بود تو چشمای من..دستشو
محکم کشید عقب..

خودمو جمع و جور کردم و از روی زمین بلند شدم..بدون اینکه ازش معذرت بخوام از
کنارش رد شدم..

واحده کنارم اومد وگفت :همین اول باید دست وپا چلفتگی در میاوردی؟..اون هم جلو اقای
شاهد؟..

سرجام وایسادمو با غیض گفتم :شاهد دیگه کدوم خریه؟..
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با پرخاش گفت :ساکت شو..همین اقایی که خوردی بهش..شانس اوردی نزد تو

صورتت..اقای شاهد این گستاخی ها رو نمی تونه تحمل بکنه..
اروم برگشتم ..تا به این به قول واحده اقای شاهد نگاه کنم..ولی اونجا نبود..

واحده بازومو کشید..
--بیا بریم..به اندازه ی کافی وقت تلف کردی..

دستمو کشیدم عقب..
-ولم کن..خودم میام..

دنبالش رفتم تو سالن..اوه اوه..اینجارو..
 تا دختر هم درست مثل من4تا مرد عرب توی سالن جمع شده بودند..اون 10نزدیک به 

لباس پوشیده بودند ولی رنگ بندی لباسشون با من فرق داشت..
واحده بازومو گرفت و منو برد سمتشون..کنارشون ایستادم..ردیف تو یه خط ایستاده بودیم..

 نفر روی صندلی درست روبه روی ما نشسته5سرمو بلند کردم و نگاهی به اطرافم انداختم..
 نفر مرد عرب که سرتا پا لباس عربی به تن داشتند..و اون یکی مرد هم..همون4بودند..

کسی بود که جلوی پله ها بهش خورده بودم..اقای شاهد..
شیخ هم بال نشسته بود..نگاهش رنگ رضایت داشت..سرخوش می خندید..

به زبان عربی یه چیزایی گفت.. شاهد از جاش بلند شد..رو به شیخ چند کلمه عربی حرف
زد..بعد هم به طرف ما اومد..

واحده کنارم ایستاده بود..زیر لب گفتم :چی میگن؟!..می خوان چکار کنن؟!..
چیزی نگفت..

با التماس گفتم :توروخدا بگو..خواهش می کنم..
خیلی اروم گفت :همیشه اول اقای شاهد انتخابش رو می کنه..بعد نوبت به بقیه میرسه..

در حالی که سرم پایین بود با تعجب زمزمه کردم :چی رو انتخاب می کنه؟!..مگه ما کال
هستیم؟!..

--از کال هم براشون ناچیزترین..دیگه ساکت شو و حرف نزن..برات دردسر میشه..
چیزی نگفتم ..با خشم دستمو مشت کرده بودم..در مورد دخترایی که فرستاده میشن به دبی یه

چیزایی شنیده بودم ولی هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم خودم به این روز بیافتم..
یعنی انقدر بی ارزشم که منو معامله می کنند؟!..هر کی قوی تره میاد جلو وشکارش رو بر

میداره؟!..
هه..اینجا درست مثل یه جنگله..با قانون جنگل میره جلو..شیر که سلطان جنگله حق داره

لذیذترین شکار رو برداره..بقیه هم لشه های شکار رو می خورن..
از همشون متنفرم..یه مشت ادم پست و عوضی که هیچ بویی از انسانیت نبردن..

از پشت همون نقاب به تک تکشون نگاه کردم..اون مردایی که روی صندلی نشسته
بودند..شیخ..وبقیه که دور تا دور شیخ جمع شده بودند..

نگاهشون از سر لذت بود..چشم های هیز وهوس بازشون روی اندام ما می چرخید..ولی نمی
دونستم چرا ازمون خواسته بودن نقاب بزنیم؟!..

طبق معمول نفر اخر من بودم..بهتر..ای کاش هیچ وقت جلو نیاد..ای کاش همون موقع زمین
دهان باز می کرد ومنو می کشید تو خودش..ولی همه ش ای کاش بود وبس..امیده واهی

بود..پوچ و بی اساس..اینجا اخر خطه..
زور شیر از بره بیشتره..پس هر کی زور و قدرتش بیشتر باشه پیروزه؟!..

این یارو می تونه اون شیر باشه..ولی من اون بره نیستم..

از نفر اول شروع کرد..یه سیگار تو دستاش بود..
با ژست خاصی توی هوا تکونش داد و با صدای گیرایی گفت :بازش کن..
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دختر که یکی ازهمون کم سن وسال ها بود با ترس زل زد بهش..

با تته پته گفت :چ..چی؟!..
محکم داد زد:نقابت..

همچین داد زد چهارستون بدنم لرزید..اون دختر که داشت پس میافتاد..
پس اینم فارسی بلده..اصل لهجه نداشت..فارسی رو خیلی روان تلفظ می کرد..

دختر دستای لرزونش رو اورد بال و گره ی نقاب رو باز کرد..نقابش رو برداشت..
شاهد چشماش رو ریز کرد و دقیق نگاهش کرد..اون دختر چشمان ابی زیبایی داشت..ولی

صورتش معمولی بود..لباسش هم به رنگش چشماش می اومد..
بی توجه بهش اومد سروقت نفر بعدی..ولی فقط نگاهش کرد..نفر بعدی..به اون هم فقط نگاه

کرد..بعدی رو هم همینطور..
انگار فقط می خواست توسط نفر اول ازمون زهرچشم بگیره..با دادی که سر اون زد مطمئنا

بقیه بی چون و چرا دستوراتشو انجام میدادن..
نگاهش به من افتاد..سرمو انداختم پایین..اروم به طرفم اومد..قلبم تو دهنم بود..بی محابا می

تپید..استرس داشتم..
دروغ چرا می ترسیدم..از عاقبتی که در پیش داشتم هراس داشتم..ولی تا اونجایی که می

تونستم جوری رفتار می کردم که پی به ترسم نبره..
روبه روم ایستاد..با لحن خشکی گفت :نقابت رو باز کن..

سرمو بلند کردم..توی چشمام غرور ریختم..چیزی که بعد از مرگ مادرم و فهمیدن خبر
کشته شدن اریا در من به وجود اومده بود..غــرور..

چشمان سبز وحشیم رو دوختم توی چشمای خاکستری و نافذش..
به حرفش گوش نکردم..بذار بفهمه مثل بقیه ضعیف نیستم..شاید برای اون یه بره ی لذیذ باشم

ولی از دید خودم اینطور نبود..فوقش یه کشیده می خوردم ولی خودمو نمی بازم..
داد زد :نشنیدی چی گفتم؟..

گلوم خشک شده بود..از زور اضطراب بود..سعی کردم صدام کوچکترین لرزشی نداشته
باشه..

جدی و سرد گفتم :اگر می خواستید برش داریم..پس دیگه چرا گفتید نقاب بزنیم؟..
نگاهش توی چشمام ثابت موند..از توی چشماش ناباوری رو می خوندم..فکر نمی کرد

جوابش رو بدم..
به طرف میز وسط سالن رفت..نفسم رو دادم بیرون..سیگارش رو توی جا سیگاری خاموش

کرد..
دوباره برگشت..همونطور که بهم زل زده بود به طرفم اومد..روبه روم ایستاد..

حالت صورتش اون رو خونسرد نشون می داد..
یه دفعه به طرفم خیز برداشت ..با خشونت بازوم رو محکم گرفت و منو کشید سمت خودش..

تا به خودم بیام گره ی نقاب توسط شاهد باز شده بود و افتاده بود جلوی پام..
نگاهم رنگ ترس داشت..دهانم باز مونده بود..

نگاهش روی تک تک اجزای صورتم می چرخید..روی چشمام ثابت موند..
زیر لب غرید :خیلی گستاخی..و همینطور زیبا..هردو رو با هم داری..غرور و زیبایی..
بازوم رو محکمتر فشرد و با لحن محکم و قاطعی تقریبا داد زد :می تونید انتخابتون رو

بکنید..
همونطور که به من خیره شده بود ..با پوزخند گفت :من انتخابم رو کردم..

اشک توی چشمام جمع شد..خواستم بازوم رو بکشم بیرون ولی نذاشت..قطره قطره اشکام
صورتمو خیس کرد..
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تو چشمای خاکستریش خیره شدم وبا حرص گفتم : ولم کن..با من کاری نداشته باش..من کال

نیستم که میخوای بخریم..
نگاهم کرد ..کم کم اخماش باز شد...قهقه ای زد که بقیه هم زدن زیر خنده..

به تک تکشون نگاه کردم..صورت شاهد از زور خنده سرخ شده بود..انگار براشون بامزه
ترین جک سال رو تعریف کرده بودم..

زیر لب غریدم :مـرض..
صدای خنده ش قطع شد..همچین زد توی صورتم که حس کردم یه طرف صورتم لمس شد..

پرت شدم و افتادم رو زمین..دستمو گذاشتم روی صورتم..
دیگه نمی تونستم هیچ جوری جلوی اشکامو بگیرم..

از سوزش این سیلی نبود..از سوزش سیلی بود که روزگار بهم زده بود..
زخمی که بر دلم بود هیچ وقت نمی خواست خوب بشه..

چون مرحمی براش پیدا نمی شد..
اروم از جام بلند شدم..رو به روش ایستادم..هر چی نفرت توی وجودم بود جمع کردم تو

چشمام وبهش نگاه کردم..
بی توجه به نگاه من رو به شیخ به عربی یه چیزایی گفت..شیخ هم بلند خندید و سرشو تکون

داد..
دو نفر از همون مردان عرب به طرفم اومدن..دوطرف بازومو گرفتن..

با تعجب نگاهشون می کردم..شاهد افتاد جلو و اون دوتا مرد هم در حالی که منو دنبال
خودشون می کشیدن..پشت سرش راه افتادن..

خودمو می کشیدم عقب وداد می زدم :ولم کنید..منو کجا می برید؟..ولم کن..
فقط منو دنبال خودشون میکشیدن..ازاون زبون نفهم ها بیش از این هم نمی شد توقع داشت..

اشک صورتمو خیس کرده بود..هق هقم رو توی گلوم خفه کرده بودم..همین اشک ها هم زیاد
بود..

جلوی یه ماشین مدل بالی مشکی ایستاد..راننده که لباس فرم تنش بود در عقب رو باز
کرد..شاهد رفت تو ماشین..

منو هم به زور نشوندن کنارش..در رو بستن..خواستم درو باز کنم ولی باز نمی شد..قفل شده
بود..

می زدم به در..حالت عصبی بهم دست داده بود..می دونستم اگر باهاش برم کار تمومه..نمی
خواستم اینجوری بشه..

همچین سرم داد زد که سرجام خشک شدم..
-بتمرگ سرجات..

حرکت نکردم..پشتم بهش بود..اروم اروم برگشتم سمتش و نگاهش کردم..
با خشم ابروهاشو جمع کرده بود و به من نگاه می کرد..

-منو کجا می بری؟..بذار برم..
پوزخند زد وبه روبه رو نگاه کرد..

--بری؟..مفت به دستت نیاوردم..
نگاه خاصی بهم انداخت وگفت :حال حالها باهات کار دارم..

تنم از نگاهش لرزید..حسم می گفت خواب های شومی برام دیده..
--بهتره ساکت باشی..اگر بخوای سر وصدا کنی فقط خودتو خسته کردی..راه به جایی نمی

بری..
به صندلی ماشین تکیه دادم..احساس می کردم تهی شدم..از همه چیز..یعنی عاقبتم چی

میشه؟..
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راننده ترمز کرد..شاهد از ماشین پیاده شد..جم نخوردم..در سمت منو باز کرد وبی هوا

بازومو گرفت و کشید ..
چندبار تقل کردم ولی ولم نمی کرد..

وقتی برگشتم روبه روم یه عمارت که نه یه قصر رو دیدم..در اثر نور چراغی هایی که
دورتا دورش رو احاطه کرده بود می درخشید..

مثل یه مرواید در دل یک صدف..این عمارت هم همینطور بود..چون مرواریدی وسط این
باغ بزرگ می درخشید..

دهانم ازاون همه شکوه باز مونده بود..اینجا هزار برابر از عمارت شیخ زیباتر بود..
هر چی جلوتر می رفتیم..شکوه و جللش بیشتر به چشم می اومد..اینجا هم درست روبه

روی عمارت یه اب نما قرارداشت..
ولی این مجسمه ی طلیی کجا اونی که توی عمارت شیخ بود کجا..

یه مجسمه ی بزرگ از تصویر یک زن به رنگ طلیی که واقعا تللو خاصی داشت..چشم
رو می زد..

باید خیلی ثروتمند باشه..خیلی خیلی ثروتمند..به معنای واقعیه کلمه..اینجا داره پادشاهی می
کنه..

خود به خود دنبالش می رفتم..من که عمارت شیخ به چشمم نمی اومد و از گوشه گوشه ش
نفرت داشتم نمی تونستم چشم ازاینجا بردارم..

تو خواب و رویا هم همچین جایی رو ندیده بودم..
رفتیم تو..داخلش هزار برابر از بیرونش زیباتر بود..یه فضای بزرگ روبه رومون

بود..واردش که می شدی دوطرفت سالن قرارداشت..با کلی اشیاء و دکوری های
عتیقه..بیشتر شبیه به نمایشگاه عتیقه بود تا خونه..چرا این پولدارا انقدر به عتیقه جات علقه

دارن؟!..
دو طرف سالن دوتا پله به صورت مارپیچ قرارداشت.. که وقتی نگاه کردم دیدم هر دو به

سالن طبقه ی بال منتهی میشه..حتما بال هم به همین بزرگیه..
وسط سالن ایستاده بودیم..سنگینی نگاهش رو روی صورتم احساس کردم..نگاهمو چرخوندم

و دوختم توی چشماش..
لبخند کجی نشسته بود گوشه ی لباش ..

--چی شد؟..دیگه تقل نمی کنی؟..
ابروهامو کشیدم تو هم و با غیض گفتم :مگه نگفتی خودمو خسته نکنم؟..دارم همین کارو می

کنم..تو یه دیوی ..یه ادم پست..
خنده ی مسخره ای کرد وگفت :اره من دیوم..پست هم هستم..

زل زد توی چشمامو و همونطورکه بازوم تو دستش بود محکم تکونم داد وگفت :ولی تو اون
شاهزاده خانم نیستی که به دست من اسیره..چون راه فراری برات نیست..

تو صورتش زل زدم و زیر لب غریدم :فقط خفه شو..
چشماش بازتر شد..نگاهش روی چشمام می چرخید..

--مثل اینکه اون سیلی برات کم بوده اره؟..گستاخ تر ازاین حرف هایی..می دونی با دخترای
مثل تو چکار می کنم؟..

منو کشید جلو..چشمای خاکستریش برق می زد..
ادامه داد :اروم اروم شکارشون می کنم..جوری که برام لذت بخش باشه..معلومه دختر

ضعیفی نیستی..پس باهات قوی برخورد می کنم..
بلند صدا زد :زبیده..زبیده..

از صدای دادش لرزیدم..
یه زن تند تند از پله ها اومد پایین..جلومون ایستاد و به فارسی گفت :بله اقا..
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بازومو ول کرد و کمی به جلو هلم داد..

--اماده ش کن..همه چیزو بهش بگو..
--اطاعت اقا..

چند لحظه نگاهم کرد وبعد هم از پله ها بال رفت..
اون زن که از تیپ و قیافه ش معلوم بود ندیمه ست به طرفم اومد و گفت :بریم..

با اخم گفتم :کجا؟..
بازومو گرفت و منو به طرف پله ها برد..دیگه تقل نمی کردم..

خودمو سپرده بودم دست تقدیر..بذار ببینم چی می خواد بشه..
شده بودم مثل یه ماهی که افتاده تو خشکی و با باز و بسته کردن دهانش دنبال اب می گرده تا

بتونه زنده بمونه..
منم باید این راه رو ادامه میدادم تا خودمو به اب برسونم..به زندگی..

اگر ساکت و ساکن باشم خفه میشم..
ولی اگر تلش کنم..

شاید بتونم به هدفم برسم..

طبقه ی بال هم به بزرگی پایین بود..شاید کمی کوچیکتر..گوشه گوشه ش مجسمه های بزرگ
طلیی قرار داشت..

 تا راهروی بزرگ کنار هم بود..رفتیم سمت راست..دقیقا2زبیده دستمو کشید..انتهای سالن 
 تا هم سمت راست بود..5 تا اتاق سمت چپ و 5

در دوم رو باز کرد..
قبل ازا ینکه وارد اتاق بشیم با شنیدن صداش نگاه هر دومون به اون طرف کشیده شد..

--زبیده..
وسط سالن ایستاده بود..دستاش رو کرده بود تو جیبش و با ژست خاصی ایستاده بود..

اخم کمرنگی هم بر پیشانی داشت..
زبیده سریع جواب داد :بله اقا..

--بذارش تو اتاق و بیا باهات کار دارم..همین حال..
--اطاعت اقا..

زبیده اروم منو هل داد تو اتاق وبدون هیچ حرفی در رو بست..صدای چرخش کلید رو توی
قفل در شنیدم..

لعنتی..قفلش کرد..
برگشتم و به اتاق نگاه کردم..خیلی بزرگ بود..

اینجا هم تخت دونفره گذاشته بودند..با نمایی سلطنتی..میز ارایش که روش پر بود از وسایل
ارایشی گرون قیمت..کمد پر از لباس های زیبا و جذاب..در رنگ های مختلف..بعضی

هاشون نسبتا پوشیده بود و بعضی ها هم نپوشی سنگین تری..
به همه جا سرک کشیدم..

با شنیدن چرخش کلید توی در سرجام ایستادم..نگاهم به در خشک شد..اروم باز شد و شاهد
اومد تو..در رو پشت سرش بست..

من دقیقا وسط اتاق ایستاده بودم..پشتش رو به در کرد و دستاشو برد پشت..نگاهش خشک
بود..سرد..انگار که داره به شیء دلخواهش نگاه می کنه..نه یه انسان..

به طرفم قدم برداشت..ناخداگاه من هم یه قدم به عقب برداشتم..با هر قدم اون من یه قدم می
رفتم عقب تر..تا جایی که رسیدم به تخت..سریع نشستم..سرمو انداختم پایین..تور روی سینه

م رو کمی کشیدم پایین..
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سکوت سنگینی بر فضای اتاق حاکم بود.. سکوتی پر از تشویش و اضطراب..انگشتامو تو

هم گره زده بودم و با استرس اروم پیچ و تابش می دادم..
بالخره سکوت رو شکست..صداش پر از قاطعیت بود..

--قبل ازاینکه زبیده باهات حرف بزنه و قانون اینجا رو برات توضیح بده..ترجیح دادم اول
خودم یه سری چیزها رو برات روشن کنم..چیزهایی که اگر بهشون عمل نکنی..

سکوت کرد..سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..
با همون لحن خشک ادامه داد :فکر می کنم خودت بهتر بدونی چی میشه..

نگاهم بی تفاوت بود..
با صدای بلند و رسا گفت :من عرب نیستم..پس قانون من با مردان اینجا فرق می کنه..

متعجب نگاهش کردم..یعنی چی قانوش با مردان اینجا فرق می کنه؟..
--مرد های عرب دخترای ایرانی رو فقط برای ..لذت و هوس و خوش گذرانی می خوان..

قهقهه زد وگفت :منم بدم نمیاد..کی از لذت خوشش نمیاد؟..هیچ کس..ولی روش من با اونا
فرق می کنه..من همیشه دنبال بهترینم..

با لبخند کجی نگاهم کرد وگفت :نمیگم تو بهترینی..ولی می تونی باشی..چون جسوری
انتخابت کردم..و می خوام اونطور که تو قانونه من هست باهات رفتار کنم..در اون صورت

برام لذت داری..

به طرفم اومد..دستام یخ بسته بود..چونم رو محکم گرفت توی دستش و فشار داد..
-- همین الن..همینجا هم می تونم کار رو تموم کنم..ولی نه..اینجوری لذتی برام نداری..

صورتمو پس زد وگفت :حاضرم ماه ها صبر کنم ولی لذت واقعی رو از تو ببرم..اما
نه..نیازی به این همه تحمل نیست..

سرخوش خندید وگفت :نه گربه ی چشم سبز وحشی..تو می تونی به من بالترین لذت رو
بدی..ولی نه فقط از نظر لذت و شهوت..از همه نظر می تونی من رو سیراب کنی..فقط در

اختیار منی..و برای من کار می کنی..

با حرفاش هم گیجم می کرد هم بر وحشتم اضافه می کرد..یه جور خاصی جملتش رو بیان
می کرد..انقدر کوبنده که مجبور به سکوت می شدی..

-- من صبرم زیاد نیست..ولی برای اون لذت واقعی می تونم چند روز تحمل کنم..
مستقیم زل زد تو صورتم وگفت :گفتم که باهات خیلی کارا دارم..

به طرفم اومد..چند لحظه نگاهم کرد..یه دفعه خم شد و بازومو گرفت و بلندم کرد..
قلبم اومد تو دهنم..بدنم لرزش نامحسوسی داشت..تور روی سینه م رفت کنار..منو کشید

سمت خودش..بازوم به سینه ش تکیه کرده بود..
چشمان خاکستری ونافذش رو توی چشمام دوخت ..

با دست دیگه ش اروم رو کمرم کشید و با حرص زیر لب گفت :حیفه همینجوری..دختر
جسور ومغروری چون تورو به دست بیارم..

دستشو محکم تر کشید پشتم وگفت :باید براش برنامه ریزی کنم..پس منتظر باش گربه ی
وحشی..

به قول خودش نگاه وحشیم رو دوختم توی چشماش و با خشم گفتم :برو بمیر..ولی ..ادمایی
مثل تو لیق مردن هم نیستن..

محکم هلم داد..افتادم رو تخت..با پوزخند نگاهم کرد..
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--بهتره زبونت رو کوتاه کنی..وگرنه کاری می کنم یه کلمه هم نتونی به اون زبون تند و

تیزت بیاری..
بعد از چند لحظه عقب گرد کرد واز اتاق رفت بیرون..

بی حال روی تخت افتادم..تمام مدت که بازومو گرفته بود بغض کرده بودم..
سرمو گذاشتم رو دستم و اروم زدم زیر گریه..خدایا چی در انتظارمه؟..این حیوون می خواد

با من چکار کنه؟..
سرمو بلند کردم..چون خم شده بودم پلک ( ا) افتاده بود رو دستم..

با انگشت اشاره م اروم کشیدم روش..چشمامو بستم..
صدای اریا هنوز توی گوشم بود..

(-این..گردنبند ماله منه؟!..پس..
اریا :این گردنبند یه صاحب داره..اونم تویی..)

اشک هام تند تند از چشمام سرازیر شدند..

(-اریا..تنهام نذار..من توی این دنیا جز مامانم هیچ کسی رو ندارم..تو بهترین مردی هستی
که می شناسم..کسی که ازته دلم می خوامش..اریا..

اریا :بهار..نمی تونم..نمیشه..شاید ..یه روزی..)

چشمامو باز کردم..به پلک نگاه کردم..

(اریا :به خدا نمی تونم ازت دل بکنم..برام سخته..
-منم همینطور..

اریا :می تونی صبر کنی؟..
-تا هر وقت که تو بگی..

اریا :می تونی در برابر مشکلت زندگی من بایستی؟..
-تا وقتی در کنار تو و با تو هستم می تونم..

-- پس صبر کن..من برمی گردم..من بر می گردم..من بر می گردم)..
پلک رو تو دستام فشردم..

با صدای نسبتا بلندی که کمی هم گرفته بود گفتم :پس چرا برنگشتی؟..تو هم منو تنها
گذاشتی..اریاااااا..چرا تنهام گذاشتی؟..چرا؟..

شونه م از زور گریه می لرزید..دلم به درد اومده بود..از دست تقدیر..از دست سرنوشت..از
بی وفایی روزگار..

(آریا :با من اینکارو نکن بهار..برام سختش نکن..باید برم..دل کندن ازت سخته..ولی باید
برم..بهارم..خداحافظ..)..

هق هق می کردم..پلک رو توی دستم فشار می دادم و ازته دل ضجه می زدم..
خدایا به فریادم برس..کمکم کن..

اریا..

روی تخت نشستم و اشک هامو پاک کردم..این اشک ها هیچ فایده ای برام نداشت..نه دردی
ازم درمان می کرد نه حتی تسکینم می داد..فقط دل زخمی و شکسته ی من رو به اتیش می

کشید..
با باز و بسته شدن در نگاهم به اون سمت کشیده شد..زبیده اومد تو اتاق..
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یه زن چهار شونه و قدبلند..چهره ی سبزه با چشمان مشکی..نگاهش جور خاصی

بود..سنگین و دقیق..
به طرفم اومد و گفت :بلند شو..باید حاضربشی..

دستامو تو هم فرو کردم وگفتم :برای چی؟!..
--اقا امشب مهمون دارن..زود باش..

با حرص گفتم :اقاتون مهمون دارن..به من چه؟..
با خشونت گفت :زیادی حرف می زنی..تا نگهبان رو خبر نکردم بلند شو..

با خشم نگاهش کردم وگفتم :شما اینجا رسم دارید اگر زورتون به طرف مقابلتون نرسید
سریع دست به دامن نگهباناتون بشین؟!..

چند لحظه مات نگاهم کرد..
بعد هم به طرف میز ارایش رفت وگفت :بلند شو بیا اینجا..باید اماده ت کنم..

دستامو گذاشتم رو تخت و گفتم :گفتم که نمیام..
--خیلی خب..پس با نگهبان طرفی..
نگاهم کرد..مجبوربودم سکوت کنم..

-مگه همین که تنمه چشه؟..
--اقا ازاینجور لباسا خوششون نمیاد..

-به درک..لبد ازاونایی خوشش میاد که دو وجب هم بلندیش نمیشه.. اره؟..
بی توجه به حرف من رفت سمت کمد و یه لباس به رنگ سفید که سرتاسرش سنگ دوزی

شده بود رودر اورد..گرفت جلوم..
نگاهم روی لباس خشک شده بود..خیلی خوشگل بود..مثل برف سفید بود..سنگ ها و نگین

هایی که روش کار شده بود درست مثل دانه های برف زیر نور افتاب می درخشید..ولی
زیادی باز بود..

با غیض رومو برگردوندم وگفتم :من اینو نمی پوشم..
بدتر از من با صدای پر از خشونتی گفت :دست تو نیست که چی بپوشی وچی نپوشی..اینجا

اقا تصمیم می گیرن..ایشون برای این عمارت قانون هایی گذاشتن که هر کس پیروی نکنه
مجازات میشه..

تیز وبرنده نگاهش کردم..
ادامه داد :اگر نمی خوای به این زودی کاردست خودت بدی بهتره هر چی اقا میگن گوش

کنی..الن هم دستور دادن اماده ت کنم و ببرمت پایین..مهمان های مهمی دارند..
سریع از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم..قدش خیلی بلند بود..برای اینکه زل بزنم توی

صورتش باید سرمو بال می گرفتم..
-ولی کسی حق نداره به من زور بگه..

پوزخند زد وگفت :اینجا کسی جز اقا حق هیچ کاری رو نداره..یادت نره تو الن در اختیاره
اقایی..جز اموالش محسوب میشی..برات پول داده..بهتره انقدر خودتو دست بال نگیری..تو

اینجا برده ای..پس خفه شو وگستاخی نکن..
از جملتی که به زبون اورده بود تنم لرزید..احساس کردم رو ح تو بدنم نیست..

گفت من جزو اموال اون مرتیکه م؟!..
اره..درست می گفت ..منو خریده بود..اون پست فطرت من رو با پول کثیفش خریده بود..

یعنی انقدر بی ارزشم؟!..تا این حد؟!..
صدای در درونم می گفت :نه بهار..تو بی ارزش نیستی..دارن بی ارزشت می کنند..دارن

بازیت میدن..میخوان به نابودی بکشوننت..
همه ی این جماعت قصدشون اینه که تو و امثال تورو بدبخت کنند..از زن بودنت..از ضعیف

بودنت دارن سواستفاده می کنند..
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می دونن دختری..می دونن تنهایی..برای همین دارن باهات چنین بازی کثیفی رو می کنند..

درست مثل یه عروسک کوکی تو دستاشونی..هر طور اونا بخوان باید براشون برقصی..
ثابت کن که تو بهاری..یه دختر ایرانی..تنهایی ولی بی اراده نیستی..زنی ولی ضعیف

نیستی..
لگد بزن به باورهاشون..اینکه میگن بدبختی..اینکه میگن ناچیزی..

تو شیء نیستی..انسانی..پس نشون بده..
براشون برقص ولی نشکن..تو دستاشون باش ولی نذار تصاحبت کنند..

باهاشون مقابله کن ولی بازنده نباش..خودت رو ضعیف نشون نده..چون..شکار میشی..

بغض کرده بودم ولی نذاشتم بشکنه..روی صندلی نشستم..گذاشتم هر کار می خواد بکنه..
اونا میخوان بازیم بدن..منم میذارم باهام بازی کنند..
ولی به موقعش می فهمند که بهار عروسک نیست..

همون لباس رو پوشیدم..قسمت بازو برهنه بود..ولی قسمت سینه و شکم پوشیده از حریر
وسنگ بود..سنگ های نقره ای وبراق که تللو خاصی داشت..دور بازوم بازوبند نقره ای

بست..لباس یه نقاب سفید داشت که اون رو هم برام بست..
-میشه با اون حریر سفید موهام رو ببندی؟!..به نظرم با اون سنگ دوزی های جلوش به

لباس میاد!..
اولش یه نگاه به من ویه نگاه به لباس انداخت ..بعد هم حریر رو برداشت و انداخت رو

سرم..
قصدم این بود کمی موهامو بپوشونه..وگرنه مردشوره خودشون ولباسشون رو ببره..

عین مجسمه سیخ سرجام نشسته بودم و اون هم داشت اماده م می کرد..
دونباله ی حریر رو حالت داد و انداخت یه طرف شونه م..

-چرا برام نقاب می زنی؟!..
--دستور اقاست..

با حرص گفتم :چرا هرچی من میگم میگی دستور اقاست؟..ازت سوال کردم..پس دلیلش رو
بگو..

چند لحظه سکوت کرد وچیزی نگفت..کنار ایستاد ..
سرد وخشک گفت :اقا دوست دارند وقتی با لباس عربی جلوشون ظاهر میشی نقاب داشته
باشی ..به گفته ی خود ایشون اینجوری زیباییه چشم ها چند برابر میشه..و زمانی که ازت

خواستند بازش کنی باید بی برو برگرد اینکارو بکنی..
تو دلم گفتم :پس برای همین تو خونه ی شیخ برامون نقاب زدن؟!..تا اقا خوشش

بیاد..هه..مرتیکه ی هیز..

بازومو گرفت وبلندم کرد..دستمو با خشونت کشیدم..چیزی نگفت فقط نگاه تندی بهم انداخت..
کفش هایی از ترکیب رنگ نقره ای وسفید گذاشت جلوی پام..اونها رو هم پوشیدم..حتی تو

اینه به خودم هم نگاه نکردم..
برام مهم نبود..ولی پلک اریا توی اون همه سفیدی می درخشید و خودش رو به رخ می

کشید..
اروم پلک رو برگردوندم و پشتش رو نگاه کردم(بهار)..

دو طرفش رو بوسه زدم..
زبیده کنار ایستاده بود و به من نگاه می کرد..

به طرف در رفت و گفت :دنبالم بیا..
نفس عمیقی کشیدم و پشت سرش حرکت کردم..
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از طبقه ی پایین صدای موزیک عربی می اومد..همراه زبیده از پله ها پایین رفتیم..
مات و مبهوت وسط پله ها ایستادم..اینجا چه خبر بود؟!..اینجا خونه ست یا دیسکو؟؟!!..

 تا مرد عرب با لباس سرتاسر سفید و بلند دور یک میز نشسته بودند.. تو10نزدیک به 
دستاشون لیوان های نوشیدنی بود..

سرخوش می خندیدند و نوشیدنی کوفت می کردند..
صدای خنده هاشون فضای سالن رو پر کرده بود..

 تا زن کمی اون طرفتر نوشیدنی می خوردند و با صدای بلند می خندیدند..4
سرم داشت گیج می رفت..زبیده بازومو گرفت و منو کشید..مجبور به همراهیش شدم..

 تا مرد کت شلواری هم تیپ5پایین پله ها ایستادم..نگاهم چرخید سمت راست..شاهد همراه 
خودش کنار ستون ایستاده بود و در حالی که یه لیوان نوشیدنی دستش بود مشغول کپ زدن با

اون ها بود..
لوسترهای بزرگ کریستال به رنگ طلیی همه ی سالن رو روشن کرده بود..

همراه زبیده رفتیم سمت چپ.. دورتا دورسالن مبلهای استیل چیده شده بود..
 تا زن هم با لباس های مخصوص2گوشه ی سالن.. گروه ارکستر آهنگهای عربی میزد و 

رقص وسط می رقصیدند..
تعداد مهموناشون همین قدر بود..روی صندلی نشستم..زبیده کنارم ایستاده بود..

نمی دونستم چرا منو اورده اینجا؟!..که چی بشه؟!..این جماعته الکی خوش رو نگاه کنم؟!..
سنگینی نگاه بعضی از مهمانان رو روی خودم حس کردم..اروم سرمو چرخوندم..چند تا
ازاون مرد های عرب بدجور زل زده بودند به من..نگاهشون سنگین بود..زیر اون همه

نگاهه خیره معذب بودم..
حس می کردم لختم و اونا هم دارن به تن و بدن برهنه م نگاه می کنند..سرخ شده بودم..

سعی کردم توجهی بهشون نکنم..رومو برگردوندم..
به زبیده گفتم :منو اوردی اینجا چکار؟!..

--ساکت شو..خودت به موقعش می فهمی..
زیر لب اداشو در اوردم..پس موقعش کیه؟!..

--بلند شو..اقا اومدن..
از جام تکون نخوردم..زبیده زیر بازومو گرفت و مجبورم کرد از رو صندلی بلند شم..

صورتمو چرخوندم وبه شاهد نگاه کردم..به طرف من می اومد..همه ی نگاهها روی اون
بود..

رو به روم ایستاد..به ارکستر اشاره کرد تا ادامه بده..اون هم سرشو تکون داد و ریتم رو تند
کرد..

شاهد نگاه دقیقی به سرتا پام انداخت و لباشو جمع کرد..
--خوبه..بد نیست..

رو به زبیده گفت :الیا و لیلی رو صدا کن..
زبیده اطاعت کرد و رفت اونطرف..

نگاهم به زبیده بود ولی نگاه خیره ی شاهد رو صورت من بود..کمی بعد من هم نگاهش
کردم..با اخم کمرنگی زل زده بو د تو چشمام..

یه قدم نزدیک شد..بوی ادکلنش انقدر تند بود که با وجود نقاب هم حسش کردم..
سرد پرسید :اسمت چیه؟..

لبم رو با زبون تر کردم واروم گفتم :بهار..
یه تای ابروش رو داد بال و سرشو تکون داد..
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 زن جوون برگشت..شاهد با دیدن اون ها لبخند زد..حتی لبخندش2همون موقع زبیده همراه 

هم پر از غرور بود..
به دخترها نگاه کردم..هر دو با لبخند و عشوه تو صورت شاهد خیره شده بودند..

اولین دختر یه لباس سرخ به تن داشت..لباسش مخصوص رقص بود..پر از منگوله و ریشه
که ردیف دور کمرش بسته شده بود..صورت معمولی داشت..اون یکی هم همینطور..ظاهرا

بد نبود..ولی لباس زننده ای به تن داشت..یه لباس شب به رنگ مشکی ..قسمت بالی سینه و
بازو و همین طور ران های سفیدش برهنه بود..

شاهد به اون دختری که لباس سرخ تنش بود اشاره کرد وگفت :الیا.. از فردا کارت روشروع
می کنی..می خوام بی نقص باشه..جوری که هر نگاهی رو به طرف خودش بکشه..

دختر که اسمش الیا بود با همون لبخند سرش رو تکون داد و نگاه دقیقی به من انداخت..
 هفته کاری می کنم که از همه ی رقصنده های دبی هم بهتر1--باشه حتما..در عرض 

برقصه..
شاهد با رضایت سرشو تکون داد..

قبلم تند تند می زد..اینا چی دارن میگن؟!..رقص دیگه چیه؟!..برای چی باید یاد بگیرم؟!..
شاهد رو به اون یکی گفت :لیلی.. تو هم وظیفه ت اینه همه چیز رو که می دونی بهش

مربوط میشه رو تمام و کمال بهش بگی..هیچی رو از قلم نمیندازی..
 روز بیشتر1هفته 4هفته می خوام همه چیز اماده باشه..اگر 4رو به هر دو گفت :در عرض 

بشه و هیچ کدومتون کارتون رو خوب انجام نداده باشین..میندازمتون بیرون..یا خیلی بهتون
لطف کنم..می سپرمتون دست شیخ..

لحنش انقدر کوبنده و ترسناک بود که رنگ از رخ اون دوتا پرید..تندتند سرشون رو تکون
می دادن و جوری رفتار می کردند که رضایت شاهد رو جلب کنند..

با ترس اب دهانمو قورت دادم..چه اتفاقی داره میافته؟!..چرا از من میخواد اینکارا رو انجام
بدم؟!..

همه ش خداخدا می کردم یکی پیدا بشه جواب این سوال ها رو بهم بده..
داشتم دیوونه می شدم..ذهنم قفل کرده بود..عین مجسمه خشک شده بودم..

تا کنارم ایستادن..شاهد همراه زبیده به طرف عرب ها رفت..دیدم که یکی از عرب ها2اون 
دستشو به طرف من دراز کرد وبا انگشت منو نشون داد..

شاهد بدون اینکه برگرده و منو نگاه کنه..سرشو تکون داد و یه چیزهایی بهش گفت..
با اضطراب دستامو تو هم فشار می دادم..احساس می کردم توان ایستادن ندارم..

با بی حالی روی صندلی نشستم..کمی بعد اون دوتا هم رو به روم نشستن..
نگاهم به اون سمت سالن کشیده شد..شاهد در حالی که اروم اروم محتویات لیوانش رو می

خورد با عرب ها بگو بخند می کرد..
صدای خنده هاشون توی سالن می پیچید..یکی از اون رقاص ها به طرفشون رفت .. جلوی

شاهد خم شد و با عشوه کمرش رو تکون داد..
شاهد یه دسته اسکناس از توی جیبش در اورد وریخت رو سرشون..عرب ها سرخوش می

خندیدند..
نگاهم به اسکناس هایی بود که زیر پاهای دختر در حال له شدن بودند.

.نگاهم رو بال کشیدم..روی لب های دختر لبخند بود..عشوه هاش بیشتر شده بود..

تو دلم گفتم :برای چی؟!..این همه عشوه و ناز برای کی؟!..برای اون پول؟!..یا برای
شاهد؟!..یه ادم عوضی؟!..ارزش داره؟!..
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ولی صدایی در جوابم می گفت :تو که چیزی نمی دونی..شاید اون دختر مجبوره..شاید به این

پول نیاز داره..هزار تا شاید وجود داره..این پول ها برای تو کثیفه ..ولی مطمئنا برای اون
دختر و امثاله اون اینطور نیست که به خاطرش اینطور جلوی شاهد عشوه میاد..

با انزجار سرمو برگردوندم..به اون دوتا نگاه کردم..
تک سرفه ای کردم وگفتم :میشه یه سوال بپرسم؟..خواهش می کنم جوابم رو بدید..

الیا نگاهم کرد وگفت :بپرس..
بی معطلی گفتم :اینا می خوان با من چکار کنن؟!..

الیا به لیلی اشاره کرد وگفت :این وظیفه ی توست..خودت بهش بگو..
لیلی نیم نگاهی به شاهد انداخت..

بعد هم نگاهش چرخید رو صورت من..

الیا بهت رقص یاد میده اولین قدم همینه..وقتی اماده شدی اولین بار برای اقای شاهد می 
رقصی..اگر پسندید و به دلش نشستی قبولت می کنه و میذاره بمونی تا توی مهمونی ها و در

خلوت براش برقصی..ولی اگر قبولت نکرد به عنوان هدیه تورو میده به یکی از شیخ ها..
لباشو جمع کرد وادامه داد :شانس بیاری رقصت به دلش بنشینه وگرنه حسابت پاکه..تا وقتی

پیش خودشی به نفعته ولی پیش اون شیخ های کثیف و مزخرف دوام نمیاری..
به زور اب دهانمو قورت دادم..باورم نمی شد..یعنی من باید برای شاهد برقصم؟!..

همین رو به لیلی گفتم که در جوابم گفت :این که چیزی نیست..رقص قدم اوله..تو خیلی کارا
باید انجام بدی..اقای شاهد چند تا دیسکو و کلوپ توی بهترین نقاط دبی داره ..دیسکوهای

مشهوری هم هستند..بعد از یه مدت میری اونجا و توی دیسکوش کار می کنی..
با صدای نسبتا لرزانی گفتم :چه کاری؟!..

اینبار الیا گفت :رقص..پذیرایی..شاید هم مسئولیت بار رو بده بهت..البته باید دید می تونی از
پسش بر بیای یا نه..

-خب..بعدش چی میشه؟!..
--اگر شاهد ازت راضی باشه که هیچی..پیشش می مونی..ولی اگر دلشو بزنی یا براش

دردسر درست کنی..اون موقع تورو میده به شیخ..
کف دستم عرق کرده بود..پشتم تیر می کشید..حالت عصبی بهم دست داده بود..به گوش هام

اطمینان نداشتم که این حرفا راست باشه..نمی تونستم لب از لب باز کنم..
احساس می کردم هر ان امکان داره از حال برم..

رقص؟!شاهد؟!دیسکو؟!..شیخ های عرب؟!..
خدایا سرم داره منفجر میشه..

بی توجه به اون دوتا و افراد حاضر در سالن از جام بلند شدم و زیر اون همه نگاه سنگین و
خیره از پله ها رفتم بال..

طاقت نداشتم..می ترسیدم..از نگاه اون عرب ها هراس داشتم..در اتاق رو باز کردم وخودمو
پرت کردم توش..لب تخت نشستم..هنوز تو بهت حرف های اون دوتا بودم..با حرص نقاب

رو از رو صورتم برداشتم..
کمی به روتختی براق و طلیی نگاه کردم..اروم اروم نگاهم تار شد..اشک نشست توی

چشمام..سرمو گرفتم تو دستام و تا می تونستم فشار دادم..داشت می ترکید..هر ان امکان می
دادم از این همه فکر و استرس منفجر بشه..

مگه من ادم نبودم؟..مگه حق زندگی نداشتم؟..چرا کارم به اینجا کشید؟..
ای کاش قلم پام می شکست و نمی رفتم تو شرکت پدر کیارش..ای کاش به حرف مادرم

گوش می کردم و به این زودی برای کار اقدام نمی کردم..خدایا این چه بدبختیه که گرفتارش
شدم؟..
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شونه م از زور گریه می لرزید..از بیرون همچنان صدای موسیقی عربی می اومد..

تقه ای به در خورد..اروم سرمو بلند کردم..در باز شد..الیا تو درگاه در ایستاد..کمی نگاهم
کرد..بعد هم اومد تو در رو بست..

به طرفم اومد..کنارم روی تخت نشست..سکوت کرده بود..من هم چیزی نمی گفتم..با پشت
دست اشک هامو پاک کردم..

دستشو گذاشت روی شونه م..برگشتم ونگاهش کردم..نگاهش گرفته بود..
لبخند کمرنگی زد وگفت :تورو که می بینم یاد خودم میافتم..یاد اون روزهای اولی که وارد

دبی شدم..به دست شیخ ها افتادم..
سکوت کوتاهی کرد وادامه داد :قبل از تو به خیلی ها تعلیم رقص دادم..انقدر که شمارششون
از دستم در رفته..ولی می خوام برای اولین بار از گذشته م برای یکی بگم..چون تو نگاه تو

یه چیز خاصی هست..یه جور امید..انگار که هنوز باور نداری ته خطی..
 ساعت اول1فکر می کنم دختر قوی هستی..برعکس دخترایی که تا حال اومدن اینجا..همون 

سر ناسزگاری میذاشتن ولی همین که چشمشون به زرق و برق این عمارت می افتاد سریع
یادشون می رفت که برای چی به اینجا اومدن..

خیلی هاشون فکر می کردن اینجا بهشته..ولی راه جهنم رو در پیش گرفته بودند وخودشون
ازش بی خبر بودند..

اه کشید وگفت :ولی تو با اینکه این عمارت رو دیدی..شاهد رو دیدی..و همینطور این لباس
ها و اتاق و ندیمه ی مخصوص..ولی باز هم داری بی قراری می کنی..

همون موقع که لیلی برات همه چیز رو توضیح داد ترس رو تو نگاهت دیدم..ولی اینو هم
دیدم که داشتی سرکوبش می کردی..نمی خواستی کسی بفهمه..

من خیلی ساله توی این عمارت کار می کنم..به دخترایی که شاهد میاره رقص یاد میدم..همه
جور دختری دیدم..چه ایرانی..چه هندی..چه امریکایی..فرق نمی کنه..همه رو اموزش می

دادم و اونا هم میرفتن تو دیسکوها و کلوپ ها ی شاهد مشغول می شدند..

سکوت کرده بودم..صداش غمگین تر از قبل شد..ادامه داد..
 سال داشتم..خونمون تهران بود..پایین ترین نقطه16-- اسم اصلی من فاطمه ست..همه ش 

 تا خواهر وبرادر بودیم..پدرم6ی شهر..فرزند اخر خانواده بودم..یه خانواده ی نسبتا فقیر..
کارگری می کرد و مادرم خونه دار بود..

شبی نبود که از دست پدرم کتک نخورم..پدرم یه مرد عصبی بود..نمی شد طرفش رفت..به
حرف دوم نمی کشید که ازش کشیده می خوردی..

 ساله م رو یه شب از خونه انداخت بیرون..پاییز بود..هوا کمی سوز10حتی یادمه برادر 
داشت..ما گریه می کردیم..مادر بیچاره م ضجه می زد..ولی بابام کمربندشو گرفته بود دستش

و نمیذاشت کسی به داداشم کمک کنه..
هر کس می رفت جلو با کمر بند می افتاد به جونش..

داداشم گناهی نداشت..می رفت مدرسه..جورابش پاره بود..بچه ها مسخره ش می کردن..از
بابام خواست یه جوراب نو براش بخره که بابام اینطور افتاد به جونش و وقتی خوب کتکش

زد از خونه پرتش کرد بیرون..
اشک صورتش رو پوشونده بود..با شنیدن حرف های الیا دلم براش سوخت..چشم های من هم

به اشک نشسته بود..
-- از پنجره دیدم که داداشم به تیر چراغ برق تکیه داده و بازوهاشو بغل کرده و داره از

سرما می لرزه..همونطورکه نگاهش می کردم اشک قطره قطره از چشمام به روی صورتم
می چکید..
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اون شب وقتی بابا خوابید مامان دروباز کرد وداداشم رو اورد تو..بیچاره سرمای بدی

 شب توی تب سوخت..معجزه بود که حالش خوب شد..همه مون می گفتیم دیگه2خورد..
زنده نمی مونه..

دیگه خسته شده بودم..سرشام کتک..موقع خواب کتک...دیگه جونم به لبم رسیده بود..طاقتم
تموم شد واز خونه فرار کردم..می دونم حماقت کردم ولی چاره ای نداشتم..یه شب رو تو

پارک خوابیدم..بدترین شب عمرم بود..
تازه سپیده زده بود که دستی نشست روی شونه م..سرمو بلند کردم..یه خانم با لباس ورزشی

بال سرم ایستاده بود..سریع تو جام نشستم..
بهم گفت :اینجا چکار می کنی؟!..ترسیده بودم..حرفی نزدم..بهش نمی خورد زن بدی

باشه..صورتش مهربون بود..کمی باهام حرف زد..انقدر اروم و متین حرف می زد که بهش
اعتماد کردم..

دستمو گرفت وبلندم کرد..گفت که منو می بره خونه ش..یه ماشین مدل بال داشت..نشستیم
 هفته توی1توش..تو مسیر براش همه چیزو گفتم..از خودم..از خانواده م..دلداریم می داد..

خونه ش بودم..اسمش زری بود..همه جوره بهم می رسید..زن تنهایی بود و هیچ کسی رو
نداشت..

یه شب توی خونه ش مهمونی ترتیب داد..توی اون مهمونی چندتا مرد رو بهم معرفی کرد که
گفت: اینها تو دبی شرکت تجاری دارند ومی تونند دست تورو اونجا بند کنند..

ذوق کرده بودم..اینکه می تونم کار کنم..اون هم کجا؟..دبی!..شهری که شنیده بودم واقعا
زیبایی های خاصی داره!..

ولی من نه شناسنامه داشتم نه پاسپورت..بهم گفت که بسپرم به خودش..
 هفته نکشید هم پاسپورتم اماده شد هم بلیط سفرم به دبی..دیگه رو ابرها بودم..هر شب2به 

رویای دبی رو می دیدم..
بالخره رفتم..توی فرودگاه یکی از همون مردها اومد استقبالم..بهم حس غرور می داد..اینکه

انقدرمهم شدم که الن توی دبی هستم ویکی از مردان پولداراونجا به استقبالم اومده..
ولی کابوس های من دقیقا از همونجا شروع شد..

دیگه اشک نمی ریخت..صداش گرفته تر از قبل بود..
--اون مرد تاجرنبود..برای شیخ های عرب کار می کرد..دخترهای ایرانی رو می برد

پیششون و اونها هم پول خوبی در قبالشون می دادند..
14نگاهم کرد وبا پوزخند گفت :شیخ های عرب خواهان دخترهای ایرانی هستند..دختر بین 

 سال..همیشه هم میگن که دختر ایرانی عالیه..عرب ها حاضرن کلی پول خرج20سال تا 
کنن ولی به پای دخترای ایرانی بریزند..

من هم درست مثل تو سرسختی می کردم..پا نمی دادم..می دونی باهام چکار کردن؟!..
هیچی نگفتم..فقط منتظر چشم به دهانش دوختم..

-- لختم کردن و تا می تونستن ازم عکس وفیلم گرفتن..بهم گفتند اگر باهاشون راه نیام عکس
ها و فیلم ها رو توی اینترنت پخش می کنند..یا می فرستن برای خانواده م..ترسیده
بودم..پدرم برام مهم نبود فقط مادر وخواهر برادرام..نمی خواستم این عکس ها رو

ببینن..مادرم می مرد..کارم از اول هم درست نبود..زیادی رویایی فکر می کردم..خریت
کردم..

شب سوم توی عمارت شیخ..همه ی حیثیتم رو از دست دادم..دیگه دختر نبودم..به کمک اون
فیلم ها و عکس هایی که ازم گرفته بودند مجبورم می کردن براشون برقصم..جلوشون

نوشیدنی بگیرم..برای مهموناشون عشوه بیام..انقدر بینشون رقصیده بودم که تقریبا حرفه ای
شده بودم..

دیگه ترس تو دلم جایی نداشت..اب دیده و همه کاره..
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هیچی برام مهم نبود..شده بودم یه ادمکه کوکی که هر طور می خواستن کوکم می کردند تا با

رقصم شادشون کنم..
تا اینکه توی یکی از مهمونی ها شاهد منو دید..یه مرد دورگه ی ایرانی وعرب..اصلیتش

ایرانی بود..ولی غیرت یه ایرانی رو نداشت..
اونجا رقص منو دید وگفت که منو میخره تا به دخترای عمارتش رقص یاد بدم..

هیچ حسی نداشتم..برام اهمیت نداشت..پیش خودم می گفتم اونجا هم یه اشغال دونیه مثل
اینجا..

ولی اشتباه می کردم..من تو عمارت شاهد معلم رقص بودم نه یه بدکاره..وقتی با شاهد به
اینجا اومدم تازه فهمیدم از شرعرب ها راحت شدن یعنی چی..

اینجا یه بدکاره نبودم..در حد معلم رقص باهام برخورد می شد..تا جایی که کم کم اون حس
های بد وعذاب اور ازم دور شدند..هنوز هم نسبت به اطرافم بی اهمیتم..ولی دیگه عذاب نمی

کشم..
هر دو سکوت کرده بودیم..به سرگذشت الیا فکر می کردم..اینکه چرا باید اینطور سختی ها و

مشکلت زندگی بهش فشار بیاره که تو اوج جوونی..از خونه ش فرار کنه و گیر یه همچین
ادمایی بیافته؟!..

یعنی من هم یکی میشم مثل اون؟!..
از کنارم بلند شد..رو به روم ایستاد..

لبخند ماتی زد وگفت :اینها رو گفتم که بدونی همچین جای بدی هم نیومدی..بدتر ازاینجا هم
وجود داره..فعل شاهد ازت رقص می خواد..احتمال بعد هم پذیرایی از مهموناش..اینکه بهت

نزدیک بشه نباید برات مهم باشه..چون تنها چیزی که اینجا بی اهمیت میشه همین ناپاکی
ماهاست..

نمی دونم شاهد می خواد با تو چکار کنه..هیچ کس نمی دونه..فقط زبیده از همه ی کارهاش
باخبره..

دخترایی رو که میاره و کارهایی رو که به سرشون میاره رو من ازشون بی خبرم..پس نمی
تونم چیزی بگم..تا حدی که می دونستم برات گفتم..

ولی از سرسختیت خوشم میاد..فکر نکنم شاهد از دختر های سرسخت به اسونی بگذره..

کمی نگاهم کرد..بعد هم بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون..
نگاهم به در بسته بود..

ولی صدای الیا توی سرم می پیچید..
(فکر نکنم شاهد از دخترهای سرسخت به اسونی بگذره)..

الیا خیلی دقیق و با حوصله تیک ها و لرزش های رقص عربی رو بهم اموزش می داد..
وقتی از الیا شنیدم که اگر با شاهد راه نیام منو میده دسته شیخ ..تصمیم گرفتم کمی با سیاست

رفتار کنم..اگر می خواستم به هدفم برسم نباید باهاش لج می کردم..
البته هیچ جوری هم قصد نداشتم باهاش کنار بیام یا هرکاری گفت رو انجام بدم..اما لج بازی

بیخودی هم کار دستم می داد..با این جماعت نمی شد لج کرد..غرورم رو حفظ می
کنم..میذارم هر کار می خواد بکنه..ولی با سیاست عمل می کنم..

توی این موقعیت این تنها راهیه که برام می مونه..اگر ساده بگیرم تهش به شکست ختم
میشه..من دختری هستم که به خدا ایمان داره..برای خودش عقاید خاصی داره..هنوز هم امیدم
به خداست..من تنهام..ولی اونو دارم..اگر بخوام با شاهد راه نیام بدتر از این ها انتظارمو می

کشه..
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ولی باید جوری رفتار کنم که تهش خودم نابود نشم..

*******
الیا دوباره اهنگ رو اورد از اول و گفت :دقت کن بهار..اول به دستت اروم موج بده..از

دست راست به چپ..خوبه..
حال قسمت سینه رو اروم بده جلو بچرخون..لرزش بدنت رو حفظ کن..خوبه..موج رو اروم

از دست به سینه و از سینه به کمر و از کمر به باسن منتقل کن..خوبه..
کمر یکی به راست یکی به چپ..همینطور ادمه بده..تیک رو رعایت کن..راست..چپ..حال

پای راستت رو بیار جلو..در حین لرزش..انگشت شصتت باید روی زمین کشیده بشه..

همه ی کارهایی رو که می گفت رو با حوصله انجام می دادم..یه لباس ساده ی عربی که
مخصوص رقص بود به رنگ مشکی پوشیده بودم..روی قسمت کمرش ریشه داشت و با هر

بار لرزشه کمرم ریشه ها هم به زیبایی می لرزیدند..

--مهمترین بخش رقص تو هر زمینه ای ناز وعشوه ست..یعنی اگر بتونی توی رقصت عشوه
 درصد راه رو رفتی..در حین رقصیدن با موهات50رو به خوبی به کار ببری..مطمئن باش 

بازی کن..خم شو بچرخونش..در همون حال به شونه ات حرکت بده و سینه ت رو نرم واروم
بلرزون..خوبه..

تو قسمت باسن وکمر واقعا باید دقت کنی..حساس ترین جا همین قسمته..لرزش باید خاص
باشه..لرزش کمر همراه باسن تو دو قسمت انجام میشه..باید بذاری ریشه های دور کمرت

رقصت رو به رخ بکشند..عالیه..هیمنطور ادامه بده..تیک اول..خوبه..تیک
دوم..خوبه..عالیه..

 هفته انجام دادیم.. تیک ها رو رعایت می کردم..فقط کمی توی3تمومه این تمرینات رو طی 
قسمت لرزش کمر و باسن مشکل داشتم که الیا می گفت به مرور بهتر میشه..

توی این مدت یک بار هم با شاهد برخورد نداشتم..لیلی بهم گفته بود که حق ندارم برم تو
باغ..اگر شاهد دستور داد باید از اتاقم بیام بیرون وگرنه باید همینجا بمونم..

غذا هم تو اتاقم می خوردم..

در کل مثل یه زندانی بودم..
*******

الیا : بهار امروز روز اخر تمرینه..تا اینجا رو خیلی عالی پیش رفتی..واقعا هوشت خیلی
 سال هم1خوبه..فکر نمی کردم تو این مدت کم اینطور عالی رقص رو یاد بگیری..خیلی ها 

کلس رقص برن نمی تونن حتی کمرشون رو تکون بدن..ولی پیشرفت تو عالی
بود..اینجوری بهتره..لاقل صدای شاهد هم در نمیاد..خودت که شنیدی؟..تهدیدمون کرد اگر

 هفته اماده ت نکنیم ما رو تحویل شیخ میده..4تا 

با لبخند کمرنگی نگاهش کردم وگفتم :می دونم..ولی چه میشه کرد..

از الیا خوشم می اومد..دختر خوبی بود..از همون موقع که از گذشته ش برام گفت ازش
خوشم اومد..چون هر روز به خاطر رقصم می دیدمش صمیمی تر شده بودیم..

اکثر قانون های اینجا رو اون بهم می گفت..لیلی رو خیلی کم می دیدم..اگر هم می دیدمش
چیز خاصی نمی گفت..

ولی الیا کمکم می کرد..می گفت نمی خوام اتو دست شاهد بدی..
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منم کاری نمی کردم که شاهد شاکی بشه..سپرده بودم به وقتش..الن زمانش نبود..منتظر اون

موقع بودم..وقتی که به هدفم نزدیک بشم..
می دونستم خیلی زود زمانش میرسه..

فقط باید صبر کنم..
فقط صبر..

*******
شب توی اتاق دراز کشیده بودم وبه سقف زل زده بودم..گردنبند اریا بین انگشتام بود..

داشتم باهاش بازی می کردم..و در همون حال تصویر اریا جلوی چشمام بود..
تقه ای به در خورد..روی تخت نشستم..در اتاق باز شد..زبیده بود..

از همونجا با لحن سرد و خشکش گفت :اقا دستور دادن برای فرداشب خودت رو اماده
کنی..میخوان توی اتاق شخصیشون براشون برقصی..بهتره از همین الن به فکر باشی..

بعد هم بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون..قلبم بی محابا توی سینه م می تپید..بدنم یخ
بست..می دونستم چنین لحظه ای بالخره میرسه ولی الن که نزدیکش بودم داشتم از ترس

میمردم..دستام می لرزید..
از جام بلند شدم..رفتم کنار پنجره..پنجره ی اتاق توسط نرده های اهنی حفاظ شده بود..حتی

نمی تونستم توی بالکن برم..اینجا درست مثل یک قفس بود..
احساس خفگی بهم دست داد..به گلوم چنگ انداختم..بغض لعنتی..داشت خفه م می

کرد..همونجا زانو زدم..زیر لب خدا رو صدا می زدم..نفسم بال نمی اومد..تقل می
کردم..چشمام می سوخت..

دهانمو باز کردم..جیغ بلندی کشیدم..انقدر بلند که بغض توی گلوم شکست..
صدای هق هقم بلند شد..

خدایا صبرمو زیاد کن..دارم میمیرم..دارم میمیرم..
پس کی به فریادم میرسی؟..خدااااااااااا..

رو زانو خم شدم..به حالت سجده دراومده بودم..
پیشونیم رو گذاشتم روی زمین..زار می زدم..ولی کسی نبود صدامو بشنوه..کسی نبود دستمو

بگیره..
خدیا بهم پشت نکن..

نجاتم بده..
به لباسم نگاه کردم..یه لباس سبزه براق که همخونی جالبی با رنگ چشمام داشت..

تقریبا پوشیده ترین لباس رو انتخاب کرده بودم..یقه بسته بود ولی قسمت بازو ها وشونه تور
بود..روی سینه پر از سنگ های نقره ای و سبز و زنجیر ها و ریشه های براق بود..قسمت

شکم هم تور کار شده بود و این قسمت هم زنجیر و ریشه داشت..روی کمر وباسن هم درست
 ردیف ریشه ..همراه زنجیرهای براق..3مثل جلوی سینه به همون شکل کار شده بود..

دامنش بلند بود وجوری طراحی شده بود که وقتی می چرخیدم مثل چتر دورم باز می شد..یه
شال حریر سبز..درست همرنگ لباس هم داشت..نقابش رو روی صورتم مرتب کردم..

موهام رو ندیمه فر درشت داده بود..یه طرف جمع کرده بود با گیره بسته بود..
توی اینه به خودم نگاه کردم..نگاهم روی لباس و درخشندگیش می چرخید..روی پلک

(ا)ثابت موند..
دستمو اوردم بال..بغض کرده بودم..خواستم زنجیر رو از دورگردنم باز کنم ولی یه حسی
این اجازه رو بهم نداد..شرمم می شد با وجود زنجیر اریا که توی گردنمه..خودم رو جلوی

اون مرتیکه به نمایش بذارم..
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از..اریا..مامان..خدا..خجالت می کشیدم..ولی باز هم نتونستم بازش کنم..فقط نگاهم رو از

روش برداشتم..
این یادگار اریاست..تا اخر عمرم باید به گردنم باشه..از خودم جداش نمی کنم..هرگز..
قطره اشکی که می اومد تا از گوشه ی چشمم به روی گونه م بچکه رو با نوک انگشتم

گرفتم..
نباید گریه کنم..نباید ضعف نشون بدم..باید محکم باشم..

چشمامو بستم..زیر لب زمزمه کردم :مامان..منو ببخش..اریا منو ببخش..هر دوی شما رو از
دست دادم..تنهام..چاره ای ندارم..می ترسم..می ترسم دست اون عربای پست بیافتم..می

ترسم اونا هم همون کاری رو با من بکنند که با الیا کردند..
چشمامو اروم باز کردم..زمزمه وار گفتم :برام دعا کنید..

نگاه اخر رو توی اینه به خودم انداختم..باید می رفتم..باید ادامه می دادم..باید خلف جریان
رودخونه حرکت می کردم..حتما امیدی هست..

از اتاق رفتم بیرون..ندیمه توی راهرو منتظرم بود..افتاد جلو من هم پشت سرش رفتم..
اتاق شاهد درست اون طرف سالن بود..ندیمه جلوی در ایستاد..تقه ای به در زد..

بعد از چند لحظه صداش رو شنیدیم..
شاهد :بیا تو..

ندیمه همون بیرون موند..در رو باز کردم ورفتم تو..در رو بستم..
نگاهی به اتاق انداختم..خیلی خیلی بزرگ بود..دور تا دور اتاق صندلی های استیل چیده شده

بود..یه میز بزرگ وسط بود..یه میز شیشه ای مستطیلی شکل هم کنار دیوار بود که روش پر
بود از شیشه های رنگی مشروب..

به اتاق خواب شبیه نبود..سمت چپم یه دستگاه بزرگ پخش قرار داشت..انتهای اتاق یه در
بود که باز شد..

سیخ سرجام وایسادم..احساس می کردم قلبم توی دهانمه..ضربانش انقدر بلند بود که امکان
می دادم هر ان از سینه م بزنه بیرون..دستام یخ کرده بود..

نباید استرس داشته باشم..مسلط باش بهار..اروم باش..
ولی چجوری؟!..استرس داشتم..چندبار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم..به خودم اومدم..

شاهد تو درگاه اتاق ایستاده بود..نگاهش رواز پاهام تا توی چشمام کشید..به طرفم اومد..ولی
وسط راه ایستاد..یه بلوز مردونه به رنگ لیمویی همراه با کراوات سفید وشلوار سفید به تن

داشت..ترکیب جالبی شده بود..جذاب تر نشونش می داد..
نگاهم جدی وبی تفاوت بود..میخواستم این نگاه سرپوشی باشه بر روی تشویش درونم..نباید

می فهمید که استرس دارم..
به طرف میزی که روش شیشه های مشروب قرار داشت رفت..یه لیوان برداشت..در بطری

رو باز کرد..کمی از محتویات شیشه رو ریخت تو لیوان..رنگش قهوه ای روشن بود..همه
رو یه ضرب داد بال..

خدایا نکنه می خواد مست کنه؟!..خاطره ی خوبی ازاین مست کردن ها نداشتم..یه بار کیارش
توی شمال نزدیک بود تو عالم مستی کار دستم بده یه بار هم توی اون مهمونی کوفتی..اون

مرد عوضی..
ولی اگر اریا کمکم نکرده بود ..الن..وضعم بدتر بود..

دوباره به یادش افتادم..تصویر صورت جدی ولی مهربونش جلوی چشمام بود..صداش..سربه
سر گذاشتناش اون شب خونه ی کدخدا..خدایا..بوسه هاش..اغوش گرمش..

دوباره بغض نشست توی گلوم..
یه ان به خودم گفتم :بهار تو اینجا چکار می کنی؟!..بین این همه ادم خوک صفت!..تو که

عاشق بودی!..اریا که بهت قول داد بر میگرده!..پس اینجا چکار می کنی؟!..
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ولی هیچ کدوم از این ها دست من نبود..نمی تونستم جلوشو بگیرم..
باهاش هم قدم میشم..تا جایی که به اون چیزی که می خوام برسم..

فعل نمی تونم کاری بکنم..
بغضم رو قورت دادم..صدای شاهد رو شنیدم..نگاهمو کشیدم روی صورتش..لیوان مشروب

رو تو دستاش تکون می داد..
--بیا جلو..

برو بهار..بازی شروع شد..
اروم با قدمهای شمرده رفتم جلو..به طرفم اومد..یه چرخ دورم زد..

--خوبه..باید ببینم الیا تونسته اماده ت کنه یا نه؟..
توی چشمام زل زد وگفت :امیدوارم بدونی که اگر رضایتمو جلب نکنی چی میشه..

فقط سرمو تکون دادم..صاف و صامت سرجام ایستاده بودم..
باید همه ی مهارتم رو به کار می گرفتم..اگر توی این عمارت می موندم می تونستم خودمو

نجات بدم ولی خارج از اینجا و پیش اون عربای عوضی این امکان وجود نداشت..
براش می رقصم..ولی نمیذارم خوردم کنه..

بذار این دور گردون بچرخه..
بالخره نوبت من هم میرسه..

دستشو برد سمت پخش و روشنش کرد..
--شروع کن..

صدای بلند موسیقی عربی توی اتاق پیچید..
اولش ریتمش اروم بود..

ل تسالني حبیبي
عزیزم از من نپرس

مین مثلي بیحبك
که چه کسي مانند من دوستت دارد

دستامو بردم بال..شال حریر توی دستام بود..با ژست خاصی گرفتم رو صورتم..
فقط چشمام بیرون بود..کف دستامو به هم چسبوندم..با اهنگ به بدنم موج دادم..

ریتم اروم بود..من هم اروم ریتم رو رعایت می کردم..

عندك تلقي الجواب
جواب را در خودت پیدا خواهي کرد

لو تسال قلبك
جواب این سوال در قلب توست

یه طرف شال و اروم اوردم پایین..از پشت نقاب نگاهش کردم..
چشم ازم بر نمی داشت..محو من شده بود..

مین مثلي قلي مین
به من بگو چه کسي درعشق مثل من است

یا غالي
اي باارزشترین انسان

كان حبك من سنین
عشق تو سالهاست

في بالي
که در ذهنم وجود دارد

تیک رو با کمرم رعایت کردم..به راست..به چپ..
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شال رو کامل اوردم پایین..

نار شوقي و الحنین
آتش دلتتگي و اشتیاقم

یا غالي
اي گرانبهاترین انسان

سینه م..بعد کمرم..دستامو بردم تو موهام..
ویل ویلي آه یا ویل
واي واي اي واي

وین حالي
چه به روز من آمده است

شال رو انداختم و چرخیدم..
ااااااااااااااااااااه

طبق اموزشی که دیده بودم..به دستام موج دادم و در همون حال کمرم رو می لرزوندم..
شونه و کمر و باسنم رو همراه ضرب تکون می دادم..

ریشه های لباسم لرزش های بدنم رو به خوبی به نمایش گذاشته بود..
ل تسالني ل

از من نپرس نه نپرس
مین الي بهوا

که من عاشق چه کسي هستم
ماعندي غیرك بقلبي

غیر ازتو کس دیگري در قلبم وجود ندارد
و انت الي بهوا

و من عاشق توهستم
لرزشش رو با ریتم تند کردم..

اینجاش فقط اهنگ بود..
با حالت خاصی همراه با رقص به طرفش رفتم..روبه روش ایستادم..

یه موج به کمرم دادم و پشتمو بهش کردم..
صورتم رو تو حالت نیمرخ قرار دادم..

لتسالني حبیبي
عزیزم از من نپرس

مین مثلك بیحبك
که چه کسي مانند من دوستت دارد

عندك تلقي الجواب
جواب را در خودت خواهي یافت

لو تسال قلبك
جواب این سوال در قلب توست

روبه روش ایستادم..از پشت نقاب چشمامو دوختم توی چشمای خاکستریش..
شونه م رو بردم عقب و کمی بعد همونطور که به کمرم تیک می دادم به طرفش خم شدم..

نار حبك من زمان
آتش عشقت مدتهاست که در من شعله مي کشد

یا ویلي
اي واي

وین شوقك یالي كان
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کجاست آن همه اشتیاق تو که براي دیدن من بود

یا عیني
اي کسي که مانند چشمم برایم ارزش داري

گرمیه دستشو روی کمرم حس کردم..خیلی اروم خودمو کشیدم عقب..
شوق قلبك و الحنان

اشتیاق قلبت و مهربانیت
یا ویلي
اي واي

ویل ویلي آه ویل
واي واي اي واي

ناسیني
تو من را فراموش کرده اي

ااااااااااااااه
همونطور که به باسن و کمرم لرزش می دادم..چند دور چرخیدم و رفتم وسط..

لیوان نوشیدنیش دستش بود و با اخم کمرنگی زل زده بود به من..
میخ کمرم شده بود..

با تموم شدن اهنگ ژست خاصی گرفتم..
لیوانش رو گذاشت رو میز..

وسط اتاق ایستاده بودم..قفسه ی سینه م از زور هیجان و حرکات رقص بال و پایین می شد..
چندبار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم..

به طرفم اومد..درست روبه روم ایستاد..احساس می کردم دیگه جونی توی پاهام نیست..منی
که انقدر به عقایدم محکم بودم..اونا رو با ارزش می دونستم..حال اینطور جلوی این مرد

داشتم می رقصیدم..فقط برای حفظ شرفم..
نمی دونستم قراره باهام چکار کنه..شاید کاری صد برابر بدتر از شیخ های عرب..ولی همه

ی امیدم به این بود که هر چی نباشه یه ایرانیه..خون ایرانی توی رگ هاش جاریه..

صداش لرزه به تنم انداخت..
-بد نبود..معلومه با این اهنگ خیلی خوب تمرین کردی..ولی..

با ترس نگاهش کردم..چشماشو ریز کرد ونگاه دقیقی بهم انداخت..
-- باید با یه اهنگ دیگه هم برام برقصی..اهنگی که خودم انتخاب می کنم..فکر نکنم با اون

رقصیده باشی..اگر اینبار هم تونستی از پسش بر بیای..
حرفش رو ادامه نداد..عصبانی شده بودم..دستامو مشت کردم و صدامو تو گلوم خفه کردم..
دلم می خواست سرش داد بزنم :عوضی..برات رقصیدم..بست نبود؟!..چرا عذابم میدی؟!..

همون رقص اول هم خیلی رو خودم کار کردم که به چشمش بیاد..اینکه قبولم بکنه..ولی مثل
اینکه دست بردار نبود..

اشک توی چشمام حلقه بست..دلم می خواست فرار کنم..از اون اتاق لعنتی..از این ادم
پست..از این عمارت..از همه ی ادم هایی که توی این شهر هستند..

ولی ای کاش می شد..همه ی زندگی من شده ای کاش..ای کاش..
باید سکوت می کردم..نباید مخالفت می کردم..می ترسیدم..تهدیدی که کرده بود من رو تا

سرحد مرگ می ترسوند..
اینکه منو بده به شیخ های عرب..اون ها هم به بدترین شکل ممکن با کارهای کثیف و

غیرانسانیشون روزی هزار بار عذابم بدند..
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توی این مدت چیزهای خوبی در موردشون نشنیده بودم..همه ش ترس..دلهره..مجبور بودم

سکوت کنم..همه ش اجبار..خدایا پس کی می تونم برای خودم تصمیم بگیرم؟!..دارم دق می
کنم..

بدون هیچ حرفی رفت سمت پخش .. دکمه ش رو زد..
صدای اهنگ توی اتاق پیچید..کناری ایستاد و به من خیره شد..

دستامو بردم بالی سرم و همراه با ریتم دستامو تکون می دادم..درست مثل موج دریا..از
روی دستام تا روی کمرم..

اروم دستم رو اوردم پایین..همونطور که به کمرم لرزش می دادم چند بار چرخیدم..
زانو زدم..سرمو خم کردم..چندبار موهامو لرزوندم و در همون حال سرمو می

چرخوندم..احساس می کردم سرم داره گیج میره..هنوز به این روش عادت نکرده
بودم..چشمامو محکم روی هم فشار دادم..

برای اینکه پی به حالتم نبره ..دیگه موهامو تکون ندادم و درهمون حالت که موهام جلوی
صورتمو پوشونده بود شونه و قسمت سینه م رو لرزوندم..

بغضم رو قورت دادم..بعد از چند لحظه احساس کردم حالم کمی بهتره..همونطور که شونه م
رو با ریتم می لرزوندم از جام بلند شدم..

ریتم جوری بود که باید چندجا رو تیک می زدم وچندجا رو هم باسنم رو می لرزوندم..
نگاهش کردم..با انگشت به نقابم اشاره کرد..یعنی بازش کنم..در حین رقص دستمو اوردم بال

و گره ی نقاب رو باز کردم..نقاب افتاد جلوی پاهام..
هم لبام و هم گلوم از زور اضطراب خشک شده بودند..نفس برام نمونده بود..عرق کرده

بودم..
اومد جلو..به بازوم دست کشید..نامحسوس خودم رو کشیدم عقب..با اهنگ چند دور

چرخیدم..هماهنگ و مسلط..
دستامو باز کردم..نگاهم به لوستری بود که از سقف اویزون بود..نورش چشمم رو زد..با هر
چرخش من لوستر هم دور سرم می چرخید..تموم تلشم رو می کردم که نظرش جلب بشه..
دیدم باز داره میاد به طرفم..هیچ کاری نکردم..به رقصیدنم ادامه دادم..دستشو به طرفم دراز

کرد..بی توجه بهش یه چرخ دورش زدم..پشتم رو بهش کردم..با حرکات موزون وخاصی
دستمو اوردم بال و به کمرم موج دادم..

حرکاتم هماهنگ بود..خواستم برم جلو که از پشت بازوهامو گرفت..سعی کردم با حالت
رقص دستمو در بیارم..ولم کرد..چرخیدم و رفتم وسط..می ترسیدم..قلبم دیوانه وار خودشو

رو به سینه م می کوبید..
هر قدمی که من با رقص می رفتم عقب اون هم به همون موازات می اومد جلو..می دونستم

قصدی داره..
حرکاتم رو تندتر کردم..رفتم وسط اتاق..نگاهش روی من بود..با قدم های بلندی خودش رو

به من رسوند..پشتم ایستاد..
درجا ایستاده بودم و کمرمو می لرزوندم..از پشت کمرم رو گرفت..خشک شدم..دیگه نتونستم

حرکت بکنم..
خواستم به بهانه ی رقص از تو بغلش بیام بیرون..

ولی سفت منو چسبیده بود..
همون موقع اهنگ هم تموم شد..

از زور ترس وهیجان داشتم از حال می رفتم..بدنم می لرزید..
دستاشو دور کمرم حلقه کرد..پشتم ایستاده بود..دستای لرزان وسردم رو گذاشتم روی دستاشو
خواستم حلقه تنگ دستاش رو از دور کمرم باز کنم ولی اون سفت و محکم منو چسبیده بود..
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سرش رو گذاشت روی شونه م..صورتش داغ بود..نفسش بوی الکل می داد..

گردنم رو بو کشید و زمزمه وارد زیر گوشم گفت :عالی بود..بی نظیر بود..می دونستم تو
تک میشی..

نفس عمیق کشیدم..مثل اینکه خوشش اومده..

حلقه ی دستاشو تنگ تر کرد..تنش داغ بود..انقدر داغ و پرحرارت که از روی لباس هم به
راحتی می تونستم تشخیص بدم..

با صدای نسبتا لرزانی گفتم :میشه ..دستتون رو بردارید؟..
توی همون حالت صورتش رو مالید به گردنم وگفت :چرا؟..

چندشم شده بود..قطره اشکی روی گونه م چکید..
با بغض گفتم : توروخدا ولم کنید..

ولی ولم نکرد..اروم دستش رو از روی انگشتم کشید و اومد بال..روی بازوم نگه داشت..
شونه م رو گرفت توی دستش ومنو برگردوند سمت خودش..

با لحن محکم وقاطعی تقریبا سرم داد زد :منو نگاه کن..
از صداش ترسیدم..تنم لرزید..هق هقم رو خفه کردم..و همین کارم باعث شد بغض توی گلوم

سنگین تر بشه..
لب و چونه م از زور بغض و استرس می لرزید..

اروم سرمو بلند کردم..با چشمای به اشک نشسته م زل زدم توی چشماش..فکش منقبض شده
بود..

تکون محکمی به شونه م داد وبا همون لحن قاطعش گفت :باید بتونی این ها رو تحمل
کنی..از این بدتر هم قراره به سرت بیاد..

محکم هلم داد ..تعادلم رو حفظ کردم تا نیافتم..به طرف میز مشروب رفت و در حالی که
برای خودش توی لیوان نوشیدنی می ریخت گفت :من رقصت رو پسندیدم..فقط خیلی کم

عشوه میای..باید روش کار کنی..
 ماه دیگه..قراره یه مهمونی خیلی بزرگ ترتیب بدم..ادم های مهمی از سرتاسر دبی1یک 

توی این مهمونی حضور دارند..امکان داره از تو خوششون بیاد..میخوام اون شب براشون
برقصی..دوست دارم کاری کنی که تحسین رو توی چشماشون ببینم..اینکه بدونند پارسا شاهد

دست روی بهترین ها میذاره..
محتویات لیوانش رو یه ضرب سرکشید ..ابروهاشو جمع کرد..

به من نگاه کرد و ادامه داد :پول کمترین ارزش رو برای من داره..چون انقدر دارم که بی
نیاز باشم..ولی شهرت از دید من حرف اول رو می زنه..دوست دارم اون شب زبانزد بشی..

نگاه خاصی بهم انداخت لیوانش رو گذاشت روی میز .. به طرفم اومد..
--می خوام اون شب رو برام رویایی کنی..

با پشت دست اروم به روی بازوم کشید..
--بعد از رفتن مهمونا..باید اون لذتی رو که براش این همه صبر کردم رو بهم بدی..اول برام

می رقصی..
به کمرم دست کشید..

--می خوام هر چی ناز وعشوه داری برام رو کنی..به طوری که منو از خود بی خود
کنی..می خوام محوت بشم..

پشتم ایستاد..بازوهامو گرفت ومنو چسبوند به خودش..
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زیر گوشم گفت :این اون لذتی که من دنبالشم..مردان عرب کار دخترهای ایرانی رو تو یه

شب تموم می کنند..بعد هم اون دختر براشون میشه یه وسیله برای ارضاء نیازهاشون..ولی
من تنها اینو نمی خوام..قانون من فرق می کنه..تو علوه بر لذت..باید بتونی منو به اوج

برسونی..
به شکمم دست کشید..

--با ظرافت زنانه ت..با ناز وعشوه ت..

دستشو اورد بال و با پشت انگشت اروم به گونه م کشید..
--اگر بتونی همه ی این کارها رو انجام بدی..نگهت میدارم..

رفت وسط اتاق..دستاشو برد پشتش و همانطور که طول وعرض اتاق رو طی می کرد با
لحن کوبنده ای گفت :اگر بهت نیاز داشتم باید نیازهای منو برطرف کنی..هر وقت ازت
خواستم توی مهمونی هام برقصی باید اینکارو بکنی..اگر گفتم بری توی دیسکو وبرای

مهمون ها و مشتری های دیسکو برقصی باید اینکارو بکنی..

رو به روم ایستاد ..
جدی و خشک گفت :من هم اگر ببینم کارت خوبه..نمیذارم هیچ عربی بهت نزدیک

بشه..برای من میمونی وبرای من هم کار می کنی..البته اگر خودت دختر زرنگی باشی می
فهمی که توی این عمارت جات امن تر از عمارت اون شیخ های مفت خوره..من می تونم
باهات کاری کنم که توی دبی شهرت پیدا کنی..به طوری که کسی روی دستت بلند نشه..

تمام مدت که حرف می زد..از جمله ی اول تا کلمه ی اخرش..مات و مبهوت درست مثل یه
مجسمه وسط اتاق خشک شده بودم ..

شوک بدی بهم وارد شده بود..
وقتی گفت باید توی مهمونی برای مهمونام برقصی به راحتی صدای شکسته شدن قلبم رو

شنیدم..
وقتی گفت اخر شب باید باهام باشی وبا ناز وعشوه هات محوم کنی به راحتی دیدم که غرورم

ترک برداشت..
وقتی گفت باید توی دیسکو و برای مشتری هام برقصی دیدم که همه ی وجودم خاکستر شد..

من..بهار سالری..به کجا رسیدم؟!..چرا اینجام؟!..این منجلب چی بود که توش گرفتار
شدم؟!..

افتادم تو یه باتلق که عمقش نامشخصه..هر چی بیشتر دست وپا می زنم..بیشتر فرو
میرم..کسی نیست که دستمو بگیره..

بهار..
تموم شد..

هنوز داشت حرف می زد..
احساس می کردم سرم داره گیج میره..

سرمو گرفتم بال..دستمو گذاشتم رو پیشونیم..
نگاه ماتم زده م به لوستربزرگی بود که از سقف اویزون شده بود..

لوستر طلیی با اون همه درخشندگیش دور سرم می چرخید..
خدایا دارم میمیرم..

یه دفعه جلوی چشمام سیاه شد ..
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بعد هم دیگه چیزی نفهمیدم..

اروم لی چشمامو باز کردم..سرم درد می کرد..دستمو زدم به پیشونیم وتوی جام نیمخیز
شدم..به اطرافم نگاه کردم..

تو اتاقم بودم..سرم داشت می ترکید..تو جام نشستم..کلمه به کلمه حرف های شاهد رو به یاد
اوردم..

دستمو از روی پیشونیم برداشتم..مشتش کردم..لب هامو با حرص روی هم فشردم..
تموم قصدم از رقصیدن جلوی شاهد این بود که منو نده به عرب ها..ولی خودش ازصدتای

این شیخ های عرب بدتر بود..مرتیکه ی اشغال..از من می خواست جلوی مهموناش
برقصم..براشون ناز وغمزه بیام..هه..شب رویایی!!..

"ولی بهار اگر نخوای این کارهایی که ازت خواسته رو بکنی پس می خوای چکار کنی؟!..
- خب معلومه فرار می کنم..ولی نمیذارم دستش بهم برسه..

"هه..فرار؟!..چطوری؟!..
به اطرافم نگاه کردم..اره..چطوری؟!..چطور می شد از این عمارته کوفتی فرار کرد؟!..

ولی مطمئنم یه راهی هست..فقط باید دنبال اون راه باشم..
هر وقت یاد حرف هاش می افتادم خونم به جوش می اومد..هیچ جوری تو کتم نمی رفت که

جلوی اون عرب های شکم گنده ی بدقواره برقصم..که چی بشه؟..زل بزنن به تن وبدنم و
کیف کنند؟..ولی من تن به این خواسته ی بیخودش نمیدم..لج نمی کنم..ولی این هم برام

سنگینه که بخوام مثل یه رقاصه جلوشون عشوه بیام و قر بدم..

با خشم از جام بلند شدم..باید با شاهد حرف می زدم..همون لباس تنم بود..از اتاق رفتم
بیرون..کسی توی راهرو نبود..با قدم های بلند رفتم اونطرف..پشت در اتاق ایستادم..

خواستم بزنم به در که یکی از پشت سرم گفت :اینجا چکار می کنی؟!..
با ترس برگشتم..یکی از ندیمه ها بود..چندتا ملحفه سفید تو دستش بود..

ندیمه های اینجا همه فارسی حرف می زنند؟!..عجیب بود..مثل اینجا یه کشور عربیه اونوقت
کمتر کسی رو توی این عمارت دیدم که عربی حرف بزنه..

با لحن جدی گفتم :با اقای شاهد کار دارم..خودشون ازم خواستند بیام به اتاقشون..
چند لحظه نگاهم کرد..بعد هم سرش رو تکون داد و از پله ها پایین رفت ..

نفسم رو دادم بیرون و تقه ای به در زدم..ولی جوابی نشنیدم..اروم دستگیره رو گرفتم
وکشیدم پایین..در باز شد..

رفتم تو..کسی توی اتاق نبود..
خواستم برم بیرون که صداش رو شنیدم :صبر کن..

سیخ سرجام وایسادم..دوباره به اطرافم نگاه کردم..کسی توی اتاق نبود..یه دیوار شیشه ای
طرحدار به حالته کشو کنار رفت و شاهد اومد بیرون..

پشت اون بود؟!..
نگاهی به من انداخت..

پوزخند زد وگفت :زنده ای؟..
با خشم نگاهش کردم وگفتم :قرار بود زنده نباشم؟..

وسط اتاق ایستاد وبا همون پوزخنده مسخره ی روی لباش گفت :بدجور غش کردی..
چیزی نگفتم..ولی نگاهم همچنان پر از خشم بود..

--بیا جلو..
حرکتی نکردم..
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تقریبا داد زد : با تو بودم..گفتم بیا جلو..

چند قدم رفتم و ایستادم..به طرفم اومد..روبه روم ایستاد..زل زد توی چشمام..
--چی می خوای؟..

رک وصریح گفتم :می خوام دست از سرم بردارید..من حاضر نیستم جلوی اون عرب های
عوضی برقصم..نمی خوام به تن وبدنم خیره بشن..

چند لحظه نگاهم کرد..یه دفعه زد زیر خنده..سرشو گرفته بود بال وبلند بلند می خندید..
از خنده ی بی موقع ش حرصم گرفت..صورتش سرخ شده بود..

سرشو اورد پایین..همونطور که نگاهم می کرد با لحن مسخره ای گفت :تو داری به من
دستور میدی؟..اینکه دلت چی می خواد برام مهم نیست..همون کاری رو می کنی که من

میگم..
با غیض گفتم :نمی کنم..من جلوی اون عرب ها نمی رقصم..به فکر یکی دیگه باشید..

به طرفم خیز برداشت و موهامو گرفت تو دستش..انقدر این عملش غیر منتظره بود که شوکه
شدم..

غرید :خوب گوش کن ببین چی میگم..تو درست مثل یه برده برای من کار می کنی..بهتره از
الن جایگاهت رو بدونی..دور بر ندار..تو شب مهمونی جلوی مهمون های من می

رقصی..انقدر خاص و چشم گیر که دهان همه باز بمونه..
بلند تر داد زد :وگرنه باهات کاری می کنم که تا عمر داری از کرده ت پشیمون بشی..من

همیشه انقدر خونسرد نیستم دخترجون..پس با دم شیر بازی نکن..
هلم داد..کمرم محکم خورد به دیوار..درد بدی توی تمام بدنم پیچید..ابروهامو کشیدم تو

هم..لبام رو محکم رو هم فشردم تا صدای ناله م بلند نشه..
به طرف میز مشروب رفت ولیوانش رو برداشت..

اشکم در اومده بود..ولی نباید کوتاه می اومدم..دیگه صبرم تموم شده بود..
براش رقصیدم بستش نبود؟!..حال ازم می خواد مثل رقاصه ها رفتار کنم؟!..بعد هم بی حیثیتم

کنه؟!..
-من نمی رقصم..

انقدر بلند و کوبنده این حرفم رو زدم که لیوان توی دستش خشک شد..
با تعجب برگشت ونگاهم کرد..عصبانی شد..

--خیلی رو داری..هنوز هم رو حرف خودتی؟..
لیوانش رو محکم کوبید روی میز وبه طرفم اومد..

با ترس تو خودم جمع شدم..
شونه م رو گرفت ومنو کشید سمت خودش..

یه دستش رو دور کمرم حلقه کرد وبا اون یکی دستش هم فکم رو محکم گرفت و فشرد..
زیر لب غرید :که نمی خوای با من راه بیای اره؟..خیلی خب ..نشونت میدم..

همونطور که تو بغلش بودم دستم رو کشید..به طرف دری که انتهای اتاق بود رفت..تقل می
کردم..التماس نمی کردم..

فقط مرتب تکرار می کردم :ولم کن..دست از سرم بردار..
اون هم بی توجه منو می کشید..زورش واقعا زیاد بود..توان مقابله باهاش رو نداشتم..

در اتاق رو باز کرد..همونطور که تو بغلش بودم در رو قفل کرد..انقدر حالم بد بود و ترسیده
بودم که به اطرافم نیم نگاهی هم ننداختم..

پرتم کرد رو تخت..با ترس عقب عقب رفتم وگفتم :می خوای چکار کنی؟!..
در حالی که گره ی کراواتش رو باز می کرد با تحکم گفت :می خوام حالیت کنم اینجا کی

دستور میده..حق انتخاب با کیه..ولت کردم فکر کردی خبریه اره؟..
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با حرص جملتش رو بیان می کرد..رنگ از رخم پرید..احساس کردم دیگه رو ح تو بدنم

نیست..
از سرمایی که به تنم افتاد به خودم لرزیدم..خدایا اینجا دیگه کسی نبود که نجاتم بده..

انقدر ترسیده بودم که نمی تونستم لب از لب باز کنم..همین که می خواستم یه چیزی بگم فکم
بسته می شد..

لبام می لرزید..بغض کرده بودم..اشک تو چشمام حلقه بسته بود..

درحالی که طول و عرض اتاق رو طی می کرد با حالت عصبی دکمه های پیراهنش رو باز
کرد..با یه حرکت پیراهنش رو در اورد..پرت کرد طرفم..جیغ کشیدم و رفتم عقب..پیراهنش

افتاد رو تخت..
با ترس ولرز نگاهش کردم..یه رکابی مردونه ی سفید به تن داشت که جذب هیکلش شده

بود..
اون رو هم در اورد و به طرفم پرت کرد..

حس می کردم هران از حال میرم..لبای لرزونم رو از هم باز کردم وتنها صدای خفه ای که
ازتوی گلوم در اومد (نه) بود ..

ولی نمی دونم شنید یا نه..به طرفم خیز برداشت..همچین جیغ کشیدم که از صدای جیغم خودم
هم وحشت کردم..دستامو جمع کرده بودم و به روی شکم خم شده بودم..

شونه م رو گرفت و محکم منو کشید جلو..جیغ می کشیدم..دست وپا می زدم..اشک صورتم
رو خیس کرده بود..

منو خوابوند رو تخت..پاهامو اوردم بال ..با دستش پس زد..دستامو جمع کردم..با یه دستش
برد بالی سرم نگه داشت..

رگ گردنش متورم شده بود..صورتش سرخ شده بود..
همراه با جیغ گفتم :توروخدا ولم کن..با من کاری نداشته باش..توروخدا..

هیچی نمی گفت..انگار کر شده بود..هر چی بیشتر دست وپا می زدم..اون بیشتر تحریک می
شد..یک دفعه یه طرف صورتم سوخت..سوزشی که باعث شد برای لحظه ای گیج بشم..

دیگه جیغ نمی کشیدم..ولی به هق هق افتاده بودم..
داد زد :بهتره خفه شی..من تورو نیاوردم اینجا که راست راست بگردی و بهم دستور

بدی..باید جایگاهت رو بشناسی..می خواستم این لحظه رو برام رویاییش کنی..ولی نخواستی
باهات مثل ادم رفتار کنم..وحشی هستی..پس باهات وحشیانه رفتار می کنم..

با یه حرکت یقه ی لباسم رو گرفت و کشید..جیغ خفیفی کشیدم..حنجره م می سوخت..لباسم از
وسط جر خورد..نگاه خیره ش به بدنم بود..

هر کار کردم دستامو ازاد کنم تا جلوشو بگیرم نشد..محکم منو گرفته بود..
گرمی دستش رو روی پوست شکمم حس کردم..دستش رو اورد بال..بال و بالتر..داغ بود..
تن من مثل مرده سرد ویخ زده بود..روحی تو بدنم نبود..بی رو ح و بی احساس..زخم خورده

ی روزگار..
به بدنم دست می کشید..صدای نفس هاش که تند شده بود رو به راحتی می شنیدم ..

روم خم شد..تنش داغ بود..لذتی نداشت..برعکس چندشم شده بود..چشمامو بسته بودم..اشک
بی محابا از چشمانم جاری شد..قلبم تیر می کشید..

صدای اریا توی سرم بود..
(اریا :نمی تونم ببینم عزیزترینم جونش در خطره..هر روز نگرانشم..اگر چیزیش بشه می

شکنم..اگر بهارم چیزیش بشه..طاقت نمیارم..)..
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اریا کجایی که ببینی عزیزترینت..بهارت در چه وضعیتیه؟..کجایی که ببینی؟..منو
ببخش..اریا منو ببخش..

صدای هق هقم بلندتر شده بود..خدایا همین الن جونمو بگیر..ولی نذار این پست فطرت منو
نابود کنه..

حیثیتم..شرفم..ارزش هام..همه و همه تو دستای این نامرده..نذار ازم بگیره خدا..نذار..

صورتش رو اورد نزدیک صورتم..لب های داغش رو می کشید به گونه م..سرمو تکون دادم
تا صورتشو بکشه کنار..ولی با این کارم وضع بدتر شد..

چونم رو سفت گرفت تو دستش و با یه حرکت لبهاشو گذاشت رو لب هام..انقدر محکم منو
می بوسید که بعد از چند لحظه دیدم لبام بی حس شده..دردم گرفته بود..جیغم توی گلوم خفه

شده بود..
بیشتر تقل کردم تا لباشو برداره ولی اون حریص تر از این حرف ها بود..دستشو به رونم

کشید..پای چپم رو اورد بال ولی من با حرص پامو خوابوندم..
اون هم خشونت نشون داد و رونم رو محکم کشید بال..

بالخره لبامو ول کرد..چشمام سیاهی می رفت..اشک دیدم رو تار کرده بود..

بهار داره کارتو تموم می کنه..سکوت نکن..یه چیزی بگو..شده التماسش رو بکن..نذار ادامه
بده..تو اگر بتونی از اینجا فرار کنی باید پاک بری بیرون..اگر به نابودی کشیده بشی دیگه

راه فراری نداری..
هدفت..

انگیزت..
لگد مال میشه..

پس..نذار..

دیدم داره لباسمو می کشه پایین..
دیگه تحملم تموم شد..داد زدم :توروخدا..تورو به تموم مقدسات قسم میدم..با من کاری نداشته

باش..هر کاری بگی می کنم..باشه..قول میدم برای عرب ها..برای مهمونات برقصم..هر چی
بگی گوش می کنم..دیگه رو حرفت حرفی نمی زنم..فقط اینکارو با من نکن..خواهش می

کنم..التماس می کنم.. ولم کن..
هنوز دستشو به پام می کشید..

لباش رو اورد کنار گوشم وگفت :دیگه دیر شده گربه ی کوچولو.. اون موقع که باید به حرفم
گوش می کردی اینکارو نکردی..

با التماس گفتم :باشه..من حرفی ندارم..من قبول کردم که تو چنگال تو اسیرم..قبول کردم که
حق انتخاب ندارم..همه ی این ها رو قبول دارم..برات می رقصم..میذارم به اون لذتی که می

خوای برسی..ولی الن با من کاری نداشته باش.
.

اروم سرش رو بلند کرد..نگاهش مشکوک بود..چند لحظه توی چشمام خیره شد..سعی کردم
به چشمام تا می تونم رنگ التماس بدم..

-- از کجا بدونم که بعد زیرش نمی زنی؟!..
- از اونجایی که من راه فراری ندارم..از اونجایی که توی این عمارت اسیرم..چه کاری از

دستم بر میاد؟..
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لباشو جمع کرد و گفت :چرا الن نمیذاری کار رو تموم کنم؟..

با ناله گفتم :چون امادگیش رو ندارم..چون نمی خوام اولین تجربه م اینجوری باشه..ولی قول
میدم همون شبی که می خوای ..به بهترین نحوه ممکن از لذت واقعی سیرابت کنم..قول

میدم..

هنوز توی چشمام خیره بود..باید خامش می کردم..باید بازیش می دادم..احساس می کردم کم
کم داره نرم میشه..

نگاهش از چشمام به روی لبهام افتاد..سرشو خم کرد..لباشو روی لبام گذاشت..داشت منو می
بوسید..

خواستم سرمو بکشم که یه فکری به سرم زد..اگر باهاش راه بیام به یقین میرسه که به حرفم
عمل می کنم..ولی اگر لج کنم و بکشم کنار شک می کنه که حرفام درست باشه..

پس گذاشتم با خیال راحت لبامو ببوسه..
سیاست واقعی این بود..

خدایا به خاطر حفظ شرف و ارزش هام باید تن به چه کارهایی بدم؟!..
وقتی لباش رو برداشت تو نگاهش چیز خاصی ندیدم..فقط بدون اینکه نگاهم کنه با اخم از

روم بلند شد..
سریع تو جام نشستم..با قی مونده ی لباسم رو گرفتم جلوم..

از روی میز کنار تخت جعبه ی طلیی سیگارش رو برداشت..یه دونه ازتوش در اورد و
روشنش کرد..

همانطور که دودش رو می داد بیرون گفت :برو..ولی وای به حالت اگر دست از پا خطا
کنی..مطمئن باش اگر اینبار به حرفم گوش نکنی..یا بخوای منو دور بزنی..بدتر از اینها در

انتظارته..شک نکن..

بدون هیچ حرفی..از روی تخت بلند شدم..خواستم از اتاق برم بیرون که دستمو گرفت..قلبم
اومد تو دهانم..

با ترس برگشتم ونگاهش کردم..اخم غلیظی بر پیشانی داشت..
با لحن قاطعی گفت :شنیدی چی گفتم؟..

با صدای لرزانی گفتم :بله..شنیدم..
سرشو تکون داد وگفت :خوبه..

دستمو ول کرد..مثل اهویی که از چنگال شیر فرار کرده به طرف در دویدم..سر و وضعم
خوب نبود..در دوم رو که باز کردم نگاهی به اطرافم انداختم..کسی نبود..

خواستم برم بیرون که یکی از خدمه ها سر وکله ش پیدا شد..سریع درو بستم..
اه..لعنتی..

بعد از چند لحظه دروباز کردم..رفته بود..به سرعته باد خودم رو رسوندم تو اتاقم..
در رو بستم..پشتم رو به در تکیه دادم..نفس نفس می زدم..

با پاهای بی جونم به طرف تخت رفتم..نشستم..چشمامو بستم..چندبار پشت سرهم نفس عمیق
کشیدم..

خدایا شکرت..نزدیک بود کارمو تموم کنه..
روزگار به اندازه ی کافی بهم زخم زده..خداکنه زخمی تر از این نشم..

چون دیگه توانش رو ندارم..
این شعر مرتب توی سرم تکرار می شد..
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وصف حال من بود..

(ما شقایق های باران خورده ایم
سیلی نا حق فراوان خورده ایم

ساقه ی احساسمان خشكیده است
زخم ها از باد و طوفان خورده ایم

تا چه بوده تاكنون تقصیرمان
تا چه باشد بعد از این تقدیرمان)

خدایا تقدیر من بعد از این چیه؟!..اخر وعاقبتم چی میشه؟!..
 هفته گذشته بود و من همچنان توی عمارت شاهد اسیر بودم..1تقریبا 

توی این مدت الیا هر روز می اومد پیشم..طبق دستور شاهد باید اموزش های حرفه ایش رو
شروع می کرد..

یک بار خواستم فرار کنم..اون شب شاهد توی عمارت نبود..وقتی از ندیمه پرسیدم فقط یک
جمله گفت رفته مهمونی..

همش به این فکر می کردم که چطور سرخدمتکارا رو گرم کنم و یه راهی برای فرار پیدا
کنم..ولی از شانس بدم توی سالن پایین اکثر خدمتکارها و ندیمه ها در رفت وامد بودند..

تا زمانی که شاهد توی عمارت نبود حق نداشتم پایین برم..زبیده در نبود شاهد زمامه همه
چیزرو به دست می گرفت..

طول سالن رو طی می کرد..با وجود اون نمی تونستم برم پایین..همین که رفت
اونطرف..پشتش به پله ها بود..تندتند پله ها رو طی کردم ولی همین که پام به سالن رسید

صداش باعث وحشتم شد..
--کجا؟!..

حرکتی نکردم..
تقریبا با صدای بلندی گفت :با تو بودم..چرا از اتاقت اومدی بیرون؟!..

اروم به طرفش برگشتم..سعی کردم اروم باشم..
-می خواستم برم تو اشپزخونه..تشنه م بود..

مشکوک نگاهم کرد..
--می تونستی زنگ رو فشار بدی..خدمتکار برات می اورد..

-خب خسته شدم از بس توی اتاق موندم..خواستم یه ذره هوا بخورم..اشکالی داره؟..
با غیض گفت :لزم نکرده..برگرد توی اتاقت..میگم خدمتکار برات اب بیاره..زود باش..
دندونامو با حرص روی هم فشردم..جرات نمی کردم حرفی بزنم..می دونستم همه رو به

شاهد گزارش میده..ترجیح دادم سکوت کنم..
بدون هیچ حرفی از پله ها رفتم بال..در اتاق رو محکم به هم کوبیدم..

اه..لعنت به همتون..
رسما زندونی شده بودم..

حتی از یه زندونی هم وضعم بدتر بود..
*******

الیا وارد اتاق شد..مثل عادت همیشه م..گردنبند اریا رو بین انگشتام گرفته بودم و نگاهش می
کردم..

الیا به طرفم اومد و کنارم نشست..نگاهش کردم..با لبخند زل زده بود به من..
-چی شده؟!..

--پاشو حاضر شو..
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چشمام گرد شد..

--چی؟!..
با همون لبخند از جاش بلند شد وبه طرف کمد لباس ها رفت..

همونطور که دنبال لباس مناسبی می گشت گفت :شاهد می خواد به یکی از دیسکوهاش سر
بزنه..دستور داده تو هم باهاش بری..درضمن قراره من هم باهات بیام..پس پاشو حاضر

شو..

با شنیدن این حرفش لبخند بزرگی نشست روی لبهام..باورم نمی شد دارم از این عمارت
کوفتی میرم بیرون..حتی اگر موقت هم باشه برای من ارزشش زیاد بود..

سریع از جام بلند شدم..هیچی نمی گفتم..ولی تو دلم غوغایی بود..هم خوشحال بودم هم
ناراحت..

خوشحال به خاطر اینکه برای چند ساعت از این عمارت و ادماش دور میشم..ناراحت برای
اینکه باید وجود شاهد رو در کنارم تحمل می کردم..ولی خیلی خوب بود که الیا هم باهامون

میاد..
-برای چی می خوایم بریم دیسکو؟!..چرا من بیام؟!..

یه بلوز یقه بسته به رنگ زرشکی براق همراه یه شلوار جین مشکی که روی قسمت باسن و
کنارش طر ح های زیبایی داشت به طرفم گرفت..

--شاهد گفته که تو رو هم با خودمون ببریم تا با محیط اونجا اشنا بشی..به رقصیدن دخترها
توی بار دقت کنی..طرز پذیراییشون ..کل قانون اونجا رو بشناسی..که بعد خواستی بری

اونجا مشکلی نباشه..

با شنیدن حرف هاش حالم گرفته شد..نشستم رو تخت..
هه..اقا می خواست منوبا خودش ببره تا کار یاد بگیرم..با محیط اونجا اشنا بشم و بعدش هم

منو بفرسته تو یکی از دیسکوهاش تا برای مشتری هاش برقصم و جلوشون خم و راست
بشم..پس تصمیمش قطعی بود؟!..

الیا نگاهم کرد..به طرفم اومد..کنارم نشست..دستش رو گذاشت رو شونه م..نگاه غم زده م
رو دوختم توی چشماش..

--بهار قوی باش..ضعف نشون نده..تو چه بخوای چه نخوای زیر دسته شاهدی..پس محکم
وایسا..مطمئن باش شاهد ادم خیلی بدی نیست..اگر به حرف هاش گوش کنی و باهاش راه

بیای..کاری باهات نداره..

در سکوت زل زده بودم به الیا..مثل داشت دلداریم می داد..ولی این چیزها تو گوش من فرو
نمی رفت..

دوست داشتم ازاد باشم..به دور از شاهد و ادم های این عمارت..برگردم کشور خودم..دلم
برای خاک وطنم..خونه مون..مادرم..اریا..برای همه تنگ شده بود..

از اریا بی خبر بودم..کیارش گفت اونو کشته ولی حتی بهم فرصت نداد از این موضوع
مطمئن بشم..

دوست داشتم الن ایران بودم و می رفتم پیش مادرم..سرمو میذاشتم رو سنگه سرد قبرش و تا
می تونستم ضجه می زدم ..ازش کمک می خواستم..باهاش درد ودل می کردم..
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من اینها رو می خوام..نه اینکه تو چنگال شاهد اسیر باشم..مثل عروسک براش برقصم..تو

دیسکو برقصم و پذیرایی کنم..
من می خواستم ازاد باشم..این حق من بود..ازادی حق من بود..

قطره اشکی که گوشه ی چشمم نشسته بود رو با نوک انگشتم پاک کردم..ولی هنوز خیلی راه
مونده که به ازادی برسم..باید صبر می کردم..

اگر بی گدار به اب بزنم معلوم نیست بعدش چی میشه..

لباسم رو عوض کردم..یه شال حریر به رنگ مشکی که رگه های زرشکی هم توش داشت
انداختم رو سرم..

فقط تونستم همین رو از تو کمد پیدا کنم..باز از هیچی بهتربود..

همراه الیا از اتاق خارج شدم..همین که پامو از عمارت گذاشتم بیرون سرجام ایستادم..
چشمامو بستم..یه نفس عمیق کشیدم..
نه..با اینکه خارج از عمارت بودم..

ولی بوی ازادی رو حس نمی کردم..
هنوزم اسیرم..

شاهد جلو نشسته بود..راننده در عقب رو نگه داشت..من و الیا هم سوار شدیم..الیا به شاهد
سلم کرد ولی من هیچی نگفتم..

ماشین حرکت کرد..نگاهم به خیابون های دبی بود ولی انگار هیچی نمی دیدم ..فکرم مشغول
بود..از اینده واهمه داشتم..نمی دونستم چی در انتظارمه..همین بی خبری ها و تشویش ها

باعث می شد دلشوره ی عجیبی بگیرم..هراس داشتم..

ماشین کناری توقف کرد..راننده از ماشین پیاده شد..اول در رو برای شاهد باز کرد..با ژست
خاصی از ماشین پیاده شد..

راننده در طرف من رو باز کرد..همراه الیا پیاده شدیم..الیا سمت چپ و من سمت راست
شاهد ایستاده بودم..

نگاهم روی تابلوی بزرگ بالی دیسکو ثابت موند..(دیسکو الماس)..
یه ساختمون بلند با نمایی تمام شیشه..که با انعکاس نور چراغ های خیابون واقعا چون الماس

می درخشید..
دو تا نگهبان هیکلی و چهارشونه دو طرف در ایستاده بودند..همین که نگاهشون به شاهد

افتاد تعظیم کردند و با احترام در رو برامون باز کردند ..
وارد یه سالنی مستطیل شکل شدیم..نور کمی داشت..راهرو توسط یک دیوار شیشه ای از

سالن جدا می شد..
صدای موزیک با تن صدای کمی به گوش می رسید..

هر چی جلوتر می رفتیم..صدا هم رفته رفته بیشتر می شد..یه اهنگ ایرانی بود..
شاهد جلو می رفت..من و الیا هم پشت سرش بودیم..

صدای الیا رو کنار گوشم شنیدم..
--اینجا هم اهنگ عربی خونده میشه هم ایرانی وهم غربی..تو هر سبکی ..باید بتونی با همه
شون برقصی..رمز موفقیتت اینه که بتونی مشتری ها رو جلب کنی..در اون صورت تعداد

بیشتر میشه و این به نفع شاهده..اونجوری ازت راضی می مونه و تو هم این وسط سود می
کنی..
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پوزخند زدم..هه..سود!!..می خوام صدسال همچین سودی نصیبم نشه..حالم از خودش

ودیسکو و عمارتش بهم می خوره..

خواننده و رقاصه ها سمت چپ بودند..صدای موزیک گوش فلک رو کر می کرد..
النا :اون دوتا رقاصه که روی سن هستن لباس مشکیه ایرانیه..قرمزه هم هندی..خودم

تعلیمشون دادم..

بهشون نگاه کردم..دختری که لباس مشکی مخصوص رقص تنش بود کامل از چهره ش
مشخص بود که ایرانیه..اون یکی هم کمی سبزه تر بود لباس قرمز به تن داشت ولی طر ح

هر دو لباس شبیه به هم بود..
شاهد رفت بالی سالن..ما هم دنبالش رفتیم..

الیا :شاهد همیشه جایگاه خاصی اینجا داره..چون دیسکو متعلق به اونه از خدمه گرفته تا
رقاصه ها و خواننده ها بهش احترام میذارن..

دستمو گرفت و گفت :بیا بریم اونطرف..
 ثانیه نکشید که جلوش پر از شیشه های مشروب ونوشیدنی1شاهد پشت میزی نشست ..به 

شد..

همراه الیا رفتیم اون طرف..درست روبه روی شاهد..پشت میزی نشستیم..نگاهم رو به
اطراف چرخوندم..

 تا مرد پشت میز سمت چپمون نشسته بودند.. لباساشون معمولی بود..یعنی لباس عربی4
تنشون نبود..

 تا زن با موهای رنگ کرده اینطرف نشسته بودند..سیگار می کشیدند و مشروب3
 تا مرد خیره شده بودن..4میخوردند..با لبخند پر از عشوه ای به اون 

سمت راستمون یه مرد هیکلی که لباس سفید عربی به تن داشت نشسته بود وبا لبخند بزرگی
زل زده بود به رقاصه ها..

داشت کیف می کرد خاک بر سر..دستاشو برد بال و یه چیزایی به عربی گفت..اون دختری
که هندی بود نگاهش کرد ولبخند پر از عشوه ای تحویلش داد..اینم تند تند کلمات عربی به

کار می برد..

الیا :اسم اون دختر که رو سن می رقصه ..همون که ایرانیه..المیراست..دختر خوبیه..کارش
که تموم شد تورو باهاش اشنا می کنم..این یارو هم عربه ..مثل داره قربون صدقه ی دخترا

میره..
زیر لب با غیض گفتم :بره زیر گل الهی..مرتیکه ی اشغال..

الیا با لبخند نگاهم کرد..

باورم نمی شد اومدم یه همچین جایی..دیسکوی شیک و بزرگی بود..توی دیوارها وسقفش
همه اینه کارشده بود..نور های رنگی از سقف به داخل اینه ها می افتاد و از انعکاسشون به

داخل سالن ترکیب جالبی به وجود اومده بود..
موزیک ایرانی بود..سرم داشت می ترکید..چرا انقدر صداش بلنده؟..اه..

یکی از خدمتکارها برامون نوشیدنی اورد..الیا رو بهش یه چیزایی به عربی گفت..
بعد از رفتن خدمتکار گفت :بهش گفتم برای تو ابمیوه بیاره..می دونم که اهل مشروب

نیستی..

245

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
با لبخند نگاهش کردم..برای خودش مشروب ریخت ..

بعد از چند دقیقه همون خدمتکار اومد و یه لیوان بزرگ ابمیوه رو گذاشت جلوم و رفت..
گلوم خشک شده بود ولی دهان نزدم..

سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم.. سرمو بلند کردم.. شاهد زل زده بود به من..
وقتی نگاهش کردم لبخند کجی تحویلم داد..تیز و دقیق نگاهم میکرد..

اخم کردم ونگاهم رو از روش برداشتم..ولی هنوز نگاهش به طرف من بود..
عصبی شده بودم..چه مرگشه؟!..باز چه خواب هایی برام دیده؟!..

الیا :المیرا با خانواده ش اومده بود دبی..از جلوی همون فرودگاه دزدیدنش..اینجا اینکار خیلی
اتفاق میافته..یه امر عادی شده..المیرا رو فروختن به شیخ..شاهد هم اونو خرید..اینجا اگر یه

شخص بیگانه حال چه ایرانی و چه از هر کشور دیگه ای بخواد پی گیر دزدیده شدن دخترش
بشه اولین چیزی که براش وجود داره خطر دیپورت شدنش از دبی هست..حکومت دبی از

شهروندانه خودش حمایت می کنه..به هیچ وجه نمیاد از یه بیگانه تبعیت کنه..قانون اینجا فرق
می کنه..

با تعجب نگاهش می کردم..باورم نمی شد..این دیگه چه جورشه؟!..
الیا :مثل اینکه شاهد باهات کار داره..

سرمو برگردوندم و نگاهش کردم..با دستش بهم اشاره کرد برم پیشش..
--برو..ببین چکارت داره ..

اروم از جام بلند شدم..به طرفش رفتم..صندلی رو به روش رو کشیدم عقب و نشستم..بدون
هیچ حرفی زل زدم بهش..

همون لبخنده مسخره روی لباش بود..داشتم از دستش حرص می خوردم..
دستاشو گذاشت رو میز و کمی به جلو خم شد..

با لحن خاص ولی جدی گفت :خوب به ادمایی که میان توی این دیسکو ومیرن نگاه کن..به
رقاصه ها..به خواننده..به خدمه و سبک پذیراییشون..باید همه ی اینها رو به حافظه ت

بسپاری..

به پشتی صندلیش تکیه داد..دوست داشتم سرش داد بزنم نمی خوام..من این کارو نمی کنم..
ولی اون ازم زهرچشم گرفته بود..هنوز هم وقتی یاد اون شب لعنتی و کاری که می خواست
باهام بکنه می افتم ترس و وحشت وجودمو پر می کنه..نباید تحریکش می کردم..باید خودمو

کنترل کنم..

-باشه..من حرفی ندارم..
نگاه دقیقی به من انداخت..ولی من بی تفاوت روی صندلی نشسته بودم و در همون حال خیره

شده بودم توی چشماش..
بذار ببینه..بذار بی تفاوتی وخونسردی رو توی چشمام ببینه..بفهمه که رو حرفم هستم..بذار

خام بشه..پیش خودش به یقین برسه که کارم تمومه..
ولی من تازه داشتم شروع می کردم..

--خوبه..بهتره همین طور سرت به کار خودت باشه..با من لجبازی نکن که خودت می دونی
عاقبتش چی میشه..
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سکوت کردم..اره می دونستم..اینکه اون یه وحشیه واگر بخوام کاری کنم مثل یه شیروحشی

بهم حمله می کنه..انسانیت در این مرد وجود نداشت..
چشمامو ریز کردم وناغافل پرسیدم :شما ایرانی هستید؟!..

اروم اروم چشماش گرد شد..تعجب رو توی نگاهش می خوندم..
ولی نقاب خونسردی به چهره ش زده بود..

سرد گفت :به تو ربطی نداره..
-چرا؟!..منم یه ایرانی هستم..شأن و شخصیتتون رو میاره پایین؟!..

لحنم توهین امیز نبود..برعکس اروم باهاش حرف می زدم..طوری که تحریک نشه..
می خواستم حرفامو بزنم..خودمو خالی کنم..دیگه داشتم دق می کردم..

نگاهشو دوخت توی چشمامو گفت :اینکه یه ایرانی هستم یا نه به کسی ربط نداره..نه به تو نه
به هر کس دیگه..بهتره ادامه ندی..

سرسختانه ..با لحن اروم ولی کوبنده ای گفتم :می دونم که ایرانی هستید..می دونم که
میخواین ایرانی بودنتون رو به رخ عرب ها بکشید..ولی راهش رو بلد نیستین..می خواین با

شهرت و ثروت این رو نشون بدین ولی نمی دونید که ایرانی بودن یه افتخاره..باید جوری
نشونش بدید که پشتش غیرت باشه..شرف وابرو باشه..قصد توهین به شما رو ندارم..ولی به

ایرانی بودنتون افتخار کنید..نذارید عرب ها به پول وثروتتون افتخار کنند..

نمی دونم چرا اینارو بهش می گفتم..ولی وقتی بهم گفت به تو ربطی نداره حس کردم از اینکه
یه ایرانیه ناراحته..

بی احساسی رو کامل توی کلمش حس می کردم..
حرف هایی که زده بودم ناخداگاه به روی زبونم جاری شده بود..ولی باید می گفتم..بذار

بفهمه من با بقیه ی دخترهایی که زیر دستشه فرق می کنم.
.اونا میان و درگیر تجملت و زرق وبرق اینجا میشن..ولی من به ایرانی بودنم افتخار می

کنم و خودمو گم نمی کنم..
هنوز هم دلم پر می کشه واسه وطنم..

نگاهش مبهوت بود..دهانش باز مونده بود..ولی حالت صورتش هنوز هم سرد وخشک بود..

بی توجه بهش از جام بلند شدم..
خواستم برم ولی دوباره برگشتم وزل زدم تو چشمای خاکستریش..گفتم :من حتی حاضر نیستم

ذره ای..از خاک وطنم رو در اختیار این عرب های نامرد و پست بذارم..هویت دارم..اگر
بمیرم هم یه ایرانیم..اگر زیر دستشون هم بیافتم بازم بهم میگن دختره ایرانی..از خودشون
بپرس..به جای اسمم میگن این دختره ایرانیه..اگر ناپاک هم باشم بازم برای خودم ارزش

دارم..افتخاره یه ایرانی غیرت و شرفشه..برای همین ازش مواظبت می کنم..از
حیثیتم..شرفم..در برابره مرد ها و شیخ های بی غیرته عرب مواظبت می کنم..اگر خدایی

نکرده روزی هم حیثیتمو از دست بدم..بازم یه ایرانی می مونم..این به ریشه ست..توی خون
من هست..هیچ وقت از بین نمیره..پس می بینید که چیزی رو از دست نمیدم..

دیگه چشماش داشت از کاسه می زد بیرون..
نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سر میز پیش الیا نشستم..

راحت شده بودم..خودمو خالی کرده بودم..
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در کمال خونسردی حرفامو بهش زدم..نه برای اینکه به خودش بیاد..نه..اصل برام مهم

نبود..
اون توی محیط اینجا و بین این ادما بزرگ شده..پس باید مثل اینها رفتار کنه..

ولی حرف های من فقط از دل خودم بود..برای خودم..برای ارامشم..برای اینکه بهش
بفهمونم من درگیر زرق وبرق اینجا نشدم..

بهش بفهمونم که من بهارم..
در لفافه متوجه بشه که هنوزم تسلیم نشدم

 ساعت توی دیسکو بودیم..اخر شب با المیرا هم اشنا شدم..دختر زیبایی3اون شب نزدیک به 
بود..پوست گندمی..چشمان مشکی..موهای مشکی وبلند چهره ی شرقیش رو به خوبی نشون

می داد..
راننده جلوی عمارت توقف کرد..در طرف شاهد رو باز کرد ..بعد از شاهد من و الیا هم

پیاده شدیم..
راننده ماشین رو برد..الیا به طرف عمارت رفت..من هم داشتم پشت سرش می رفتم که یک

دفعه دستم کشیده شد..
با تعجب برگشتم و نگاهش کردم..شاهد بازوم رو تو دست گرفته بود..اروم دستمو کشیدم جلو

تا ولم کنه ولی محکم بازوم رو چسبیده بود..
با التماس به الیا نگاه کردم..نیم نگاهی به من وشاهد انداخت..بعد هم با ناراحتی سرشو

انداخت پایین و رفت تو عمارت..
من وشاهد تنها بیرون ایستاده بودیم..دستمو کشید..باز دوباره همون ترس لعنتی نشست تو

دلم..

رفت زیر یکی از درخت ها..بازومو ول کرد..درد گرفته بود..
داشتم ماساژش می دادم که با لحن مسخره ای که حرص هم چاشنیش کرده بود گفت :امشب

خیلی خوب شعار می دادی گربه کوچولو..نه..خوبه..علوه بر چنگ انداختن و وحشی بازی
شعار دادن رو هم خیلی خوب بلدی..

به طرفم اومد ..یه قدم رفتم عقب..
انگشت اشاره ش رو گرفت جلوم وگفت :دیگه حق نداری جلوی من از این چرت وپرت ها

بگی..اره..من ذاتا یک ایرانیم..انکارش هم نکردم..ولی این چیزی نیست که بخوام بهش
افتخارکنم..این حرفات رو هم بذار در کوزه ابشو بخور..فقط پول...شهرت..ایناست که برای

من مهمه..اینهایی که تو گفتی همه ش باد هواست..یه مشت حرفه بی پایه و اساسه..
مسخره تر ادامه داد :هه..دختره ایرانی!!..

خونم به جوش اومده بود..می دونستم پسته..ولی نه تا این حد که به رگ و ریشه ی خودش
هم توهین کنه..

نتونستم خودمو کنترل کنم..
تقریبا با صدای بلندی گفتم :اقای به ظاهرمحترم من که به شما توهین نکردم..حق ندارید این
ها رو بگید..شما اگر ذره ای به خودتون اهمیت می دادید می نشستید فکر می کردید که این

عرب های طماع و پولدار که همه چیز رو تو لذت و خوش گذرونی می بینند به شما به
عنوان یک انسانه معقول ومتشخص نگاه می کنند یا یک بانک سیار که تندتند جیباشون رو

پر می کنه؟!.
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.بله اقا..جیب شما افتخار نمیاره..تمامش پول ومنفعته برای عرب ها..دخترهای هموطنت رو
از شیخ های عرب میخری؟!..اینه افتخارت؟!..هه..تو دخترای ایرانی رو نمیخری..داری به

خودت خیانت می کنی..اسم این تجارت نیست..بهتره اینو بدونی..که من به تک تکه حرف
هام ایمان دارم..

کوبنده ادامه دادم :من امتحانمو پس دادم..بدجور هم پس دادم..از بچگیم سختی کشیدم..روز
خوش تو زندگیم نداشتم..تا می اومدم خوشبختی رو حس کنم یه در پر از مشکلت اماده بود
تا به روم باز بشه..ولی می دونی چرا تا الن نشکستم؟..چون به اون خدایی که اون بالست

ایمان داشتم..چون تو مشکلت دستمو گرفت..کمکم کرد..همیشه تا تونستم ایمانمو قوی
کردم..درسته بد میارم ولی این مشکلت باعث میشه محکم تر بشم..

همیشه گفتم شاید سرنوشتم این بوده..همه که گذشته و اینده شون رویایی نیست..منم تافته ی
جدا بافته نیستم..

حال هم به شما اجازه نمیدم به ارزش ها وباورهای من توهین کنید..

با خشم توی چشمای هم خیره شده بودیم.. با یک خیز به طرفم اومد وبازومو تو چنگ
گرفت..

با خشونت تکونم داد .. سرم داد زد : خدا؟!..هه..به خدا ایمان داری؟!..میگی کمکت می
کنه؟!..میگی در برابر مشکلت نجاتت میده؟!..

بلندتر داد زد :اره؟؟؟؟..خیلی خب..پس به اون خدات بگو بیاد و تورو از دست من نجات
بده..تو الن اسیره منی..پس منم یه مشکلم تو زندگیت..می خوام ببینم خدا چطوری می خواد
نجاتت بده؟!..بذار ببینم حرفات شعاره یا حقیقت؟!..خیلی دوست دارم با چشمای خودم ببینم ..

مات و مبهوت نگاهش می کردم..خدایا چی می شنوم؟..این چه حرفیه که می زنه؟..
من که توقع معجزه از درگاهت رو ندارم..فقط باورت دارم..بهت ایمان دارم..

دلیل نمیشه که در همه حال همون کاری رو بکنی که به نفعه منه..این ادم چی داره میگه ؟!..

فقط نگاهش کردم..سخت وجدی..پر از نفرت..همین نگاه بیانگر خیلی حرف ها بود..حرف
هایی که حتی زبان هم از گفتنش قاصر بود..

زیر لب غرید :توی چنگال من اسیری دختر جون..راه نجاتی نداری..پس انقدر خدا و ایمانت
رو به رخم نکش..فهمیدی؟؟..

منو کشید تو بغلش..تابه خودم بیام چونه م رو گرفت تو دستشو لباشو گذاشت رو لبام..
دستامو گذاشتم رو سینه ش وهلش دادم ولی محکم منو گرفته بود.. ولم نمی کرد..

با خشونت خاصی لبام رو می بوسید..انقدر محکم که دردم گرفته بود..تقلهای من بی فایده
بود..اون کار خودش رو می کرد..

بعد از چند لحظه لبامو ول کرد و کشید کنار..قلبم تندتند می زد..
ازش متنفر بودم..نفرت توی چشمام رو بیشتر کردم و زل زدم تو چشمای به خون نشسته

ش..

با حرص گفت :یادت بمونه که کی هستی واینجا چکار می کنی..دور بر ندار..
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دستمو کشید ومنو دنبال خودش برد تو عمارت..هیچ کس تو سالن نبود..با قدم های بلند به

طرف پله ها رفت..من رو هم دنبال خودش می کشید..
رفتیم بال..منو برد سمت اتاقم..درو باز کرد..پرتم کرد تو..

توی درگاه در ایستاد و گفت :دیگه حق نداری از عمارت خارج بشی ..تا وقتی که دستور
ندادم اینجا می مونی..

خواست بره بیرون که با لحن برنده و جدی گفتم : اقای پارسا شاهد..من خودم قبول کردم که
تو دست شما گرفتار شدم..خودم قبول دارم که اینجا مثل یه زندونی هستم..راه فراری
ندارم..ولی حتی اینها و غروره شما هم نمی تونه ذره ای از ایمان و باورهای من کم

کنه..همه ی حرف هایی که زدم به همه شون اعتقاد خاصی دارم..به تک تکه حرف هام..
هیچ کدوم شعار نبود..شما هم اینو به خاطر بسپارید که من خودمو می سپارم به تقدیر..ولی

تسلیم نمیشم..

نگاه تندی بهم انداخت و از اتاق بیرون رفت..در رو محکم به هم کوبید..
همین که رفت اروم اروم رفتم عقب و روی تخت نشستم..

دیگه خسته شدم..
پس کی راحت میشم؟!..

کی خلص میشم؟!..
*******

 بار2 بار شاهد رو دیده بودم..که هر 2 هفته هم طی شد..توی این مدت فقط 2بالخره این 
هم یک جوری از نگاهش فرار می کردم..دوست نداشتم دوباره باهاش تنها باشم..ادم فرصت

طلبی بود..
شب قبل از مهمونی توی اتاقم بودم که اینبار هم زبیده به اتاقم اومد تا پیغام شاهد رو به گوشم

برسونه..

زبیده :اقا دستور دادند که فردا به بهترین شکل ممکن خودت رو اماده کنی..به طوری که
دهان همه باز بمونه..برای مهمون ها می رقصی..و خیلی کارهای دیگه که خود ایشون

شخصا فرداشب بهت میگن..

بعد هم رفت بیرون..
اینم شده پیک شاهد..هر دفعه یه پیغام از جانبه رییسش میاره..

اه..مردشورتون رو ببرن..
حال فرداشب رو چکار کنم؟!..

رقص!..پذیرایی!..شاهد!..

وای خدا جون اخر شب!..
باید یه فکر اساسی بکنم..

اینجوری نمیشه..

صبح که ازخواب بیدار شدم تصمیم گرفتم نقشه م رو با الیا در میون بذارم..امیدوار بودم
کمکم کنه..این هم خودش یه ریسک بود ولی می ارزید..یا گرفتار میشم و شاهد کار خودشو
می کنه..یا شانس باهام یاره و می تونم فرار کنم..اینکه بخوام دست روی دست بذارم کاری

از پیش نمی برم..
عصر الیا به اتاقم اومد..خودم خواسته بودم اون اماده م بکنه..

مشغول درست کردن موهام بود ..
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از تو اینه نگاهمو دوختم بهش و گفتم :الیا..کمکم می کنی؟!..

دستش رو موهام خشک شد..سرشو بلند کرد و ازتو اینه نگاهم کرد..
--منظورت چیه؟!..

-می خوام فرار کنم!!..
چشماش از زور تعجب گرد شد..

بهت زده گفت :چی؟!..دختر زده به سرت؟!..
ولی من جدی بودم..

-نه..می خوام ریسکش رو به جون بخرم..می خوام برای یه بار هم که شده شانسمو امتحان
کنم..نمی خوام امشب شاهد ..

ادامه ندادم..بغض کرده بودم..الیا نفسش رو فوت کرد ..چند لحظه نگاهم کرد..
--می خوای چکار کنم؟!..

لبخند بزرگی روی لب هام نشست..
-هیچی فقط اخر شب که شد ومهمونا رفتن یه جوری توی مشروب شاهد داروی خواب اور

بریز..وقتی تو اتاقش هستم خواب میره من هم می تونم فرار کنم..
--چی داری میگی؟!..فکر کردی اگر اون بخوابه تو می تونی به راحتی فرار کنی؟!..

-اره..چون تو نگهبان ها و خدمه ها رو هم خواب می کنی!!..
تعجبش بیشتر شد..با دهان باز نگاهم کرد..

ادامه دادم :تعجب کردی؟!..خب کاری نداره..تو شربت یا غذاشون دارو بریز بده بخورن..
 درصد هم1-- مگه میشه؟!..من دست تنها تو غذای این همه ادم دارو بریزم؟!..امکانش 

نیست..
با التماس زل زدم توی چشماش و گفتم :توروخدا کمکم کن الیا..یه کاریش بکن..دیگه راهی

برام نمونده..حاضرم هر کاری بکنم ولی نذارم دست شاهد بهم برسه..
نگاهشو دوخت به موهام..همین طور که گیره ها رو محکم می کرد گفت :خیلی خب..یه

کاریش می کنم ولی قول نمیدم که همه چیز همونجوری بشه که تو می خوای..

با شوق و ذوق از رو صندلی بلند شدم و گونه ش رو بوسیدم..
--ممنونم الیا ..خیلی خوبی..جبران می کنم..

خندید وگفت :دختر تو فرار کنی دیگه کجا منو می بینی که بخوای جبران کنی؟!..
-اگر هم نتونستم جبران کنم تا اخر عمرم بهت مدیون می مونم ..

شونه م رو گرفت ومنو نشوند رو صندلی..
با لحن گرفته ای گفت :نمی خواد به فکر جبران باشی..تو به گردنم دینی نداری..کمکت می

کنم چون به خودم بدهکارم..شاید با این کارم یه کم از عذاب وجدانم کم بشه..

سکوت کردم .. اون هم مشغول کارش شد..
پشت چشمام سایه ی ابی ملیم زده بود..لبام رو گفته بودم سرخ نکنه..انقدر بهش اصرار

کردم تا اینکه ارایشم رو مات انجام داد..
یه لباس به رنگ فیروزه ای که نوارهای ابی روشن پر از پولک وسنگ های ابی به دور

کمرش دوخته شده بود..ریشه هایی به رنگ لباس دور کمر وجلوی سینه کار شده بود..لباسم
هم شبیه به لباسه رقاصه ها بود هم لباس مهمونی..

الیا می دونست من لختی نمی پوشم..برای همین این لباس رو برام تهیه کرده بود..قسمت
شونه ش باز بود ولی یقه داشت..جلوی لباس هم بسته بود ولی از جنس لباس نبود..از حریر

یه کم ضخیم تر بود..دامن بلند ..درست شبیه به همون لباسی که اون شب جلوی شاهد پوشیده
بودم ..این هم وقتی می چرخیدم مثل چتر باز می شد ودورمو می گرفت..
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از رنگ وطر ح لباس خوشم اومده بود ولی وقتی یاد این می افتادم که باید با این لباس جلوی

عرب های پست و نامرد برقصم و اونها هم به هیکلم خیره بشن قلبم تیر می کشید..حتی با
این فکر دست و پام سست می شد..رعشه به اندامم می افتاد..برام سخت بود..خیلی خیلی

سخت..
ولی با این حال باز هم باید تحمل کنم..اگر نقشه م عملی بشه می تونم فرار کنم..وگرنه باید یه

عمر ذلت و بدبختی توی این عمارت یا توی دیسکوی شاهد رو به جون بخرم..

بعد از اتمام کار الیا از اتاق بیرون رفت..دستی به گردنم کشیدم..گردنبند اریا رو توی دستم
گرفتم..

هر وقت لمسش می کردم یه حس خاصی بهم دست می داد..دلتنگی..اره..این همون حسی بود
که با لمس گردنبند بهم دست می داد..دلتنگش بودم..

در اتاق باز شد..از جام بلند شدم..شاهد بود..اومد تو و در رو بست..از همون جلوی در یه
نگاه به سرتاپام انداخت..یه تای ابروش رو داد بال و اومد جلو..

--خوبه..لباست زیباست ولی زیادی بسته ست..
پوزخند زد وگفت :توش خفه نمیشی؟..قسمت شکم و بالی سینه باید باز باشه اما توی این

لباس همه حریر کار شده..
جدی نگاهش کردم وگفتم :ولی من از این لباس خوشم اومده..به نظرم خیلی هم مناسبه..

مسخره خندید وگفت :نظر تو؟!..هه..مهم نیست..خوب گوش کن ببین چی میگم..

لحنش جدی شد..
-- نقابت رو می زنی..تا موزیک پخش نشده حق پایین اومدن از پله ها رو نداری..همون بال

می ایستی..به محض اینکه موزیک پخش شد خرامان خرامان از پله ها میای پایین..اگر
حالتت با رقص باشه خیلی بهتره..به طوری که همه ی نگاه ها به طرفت خیره بشن..

تا پایان مهمونی نقابت رو بر نمی داری..هر کس حتی شیخ ها هم اصرار کردن اینکارو نمی
کنی..فقط باید من بهت اشاره کنم..در اون صورت باید نقابت رو برداری..اگر ایرادی توی

رقصت ببینم..بعد از اینکه کارم روباهات انجام دادم بی برو برگرد می فرسمتت پیش
شیخ..پس حواستو خوب جمع می کنی..فهمیدی؟..

با دقت به حرفه اش گوش می دادم..به اینکه پست بود شک نداشتم..
با اینکه می دونستم باید امشب چکار کنم باز هم با شنیدن حرف هاش خونم به جوش اومده

بود..خیلی خودمو کنترل کردم که چیزی نگم..
نباید امشب رو خراب می کردم..فقط همین امشب بود..دیگه تموم می شد..

زیر لب گفتم :بله فهمیدم..
چند لحظه زل زد توی چشمام..

با لحن خاصی گفت :اخر شب باهات خیلی کار دارم..بهتره از الن خودت رو برای اون
موقع اماده کنی..

با این حرفش قهقهه ی بلندی سر داد..در همون حال به طرف در رفت..
دستش روی دستگیره بود که برگشت وگفت :فراموش نکن چی بهت گفتم..مو به مو کارهایی

که گفتم رو انجام میدی..موقعش که شد ندیمه میاد سراغت..
بعد هم از اتاق بیرون رفت ..

خودمو روی صندلی پرت کردم..خیلی عوضی بود..
دستامو با حرص مشت کرده بودم .. ناخن هامو به کف دستم فشار می دادم..

بالخره امشب تموم میشه..
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یه اخر شبی نشونت بدم حض کنی..

مرتیکه ی هوس باز..
درست سر موقع ندیمه اومد دنبالم..استرس داشتم ..لرزش نا محسوسی سرتاپامو فرا گرفته

بود..
ندیمه از پله ها پایین رفت..من هم باید هر وقت موزیک پخش می شد می رفتم..

گره ی نقابم رو محکم کردم..دستام یخ بسته بود..قلبم تندتند خودش رو به دیواره ی سینه م
می کوبید..

باز هم بازی..درست مثل یه عروسک کوکی..
خدایا..پس این بازی کی تموم میشه؟!..

صدای بلند موزیک بلند شد..صداش خیلی زیاد بود..
شال حریر رو توی دستم فشردم..اوردمش بال .. روی صورتمو پوشوندم..قدم اول رو

برداشتم..باحالت رقص می رفتم پایین..پله ها رو تند تند طی می کردم..
پامو که کف سالن گذاشتم خواننده شروع به خوندن کرد..به بدنم موج می دادم و درهمون

حال که شال رو روی صورتم گرفته بودم به کمرمو می لرزوندم..با یه حرکت شال رو
انداختم کنار و همونطور که تیک ها رو رعایت می کردم رفتم وسط..

چرخیدم..ایستادم..کمروباسنم رو لرزوندم..
یه نگاه به اطرافم انداختم..دور تا دور سالن جمعیت جمع شده بودند..یک سری با لباس عربی

و یه سری هم کت و شلوار به تن داشتند..
همه شون میخ من شده بودند..با نفرت لبامو جمع کردم..

دستمو بردم زیر موهامو تو همون حال به کمرم موج دادم..با حالت خاصی دستمو اوردم
پایین..

یه مرد که عینک بزرگی به چشم داشت..دستشو کرده بود تو جیبش وبا لبخند بدی نگاهم می
کرد..ریش بلندی داشت..موهای جوگندمی که صاف همه رو داده بود بال..از لبخندش بدم

اومد..بدجور نگاهم می کرد..صورتش سرخ شده بود..از بس مشروب خورده..هه..عوضیا..
روی نوک پا ایستادم و کمرمو لرزوندم..حال نوبت سینه م بود..بهش لرزش دادم..ریشه های

روی سینه م لرزش اون ها رو نشون می داد..
 نفر دیگه2چرخیدم..در همون حال اطرافمو زیر نظر داشتم..به علوه ی اون مرد عینکی 

هم با لبخند زشتی زل زده بودند به کمر و سینه هام..کثافت ها..
بغضم گرفته بود..توی چشمام اشک حلقه بست..

نگاهم به شاهد افتاد..با خشم به من خیره شده بود..چشم وابرو اومد..منظورشو فهمیدم..داشتم
خراب می کردم..

بغضمو قورت دادم..باید تحمل کنم..ولی دارم میمیرم..کمرمو لرزوندم و رفتم طرف
جمعیت..همونطور که دستامو باز کرده بودم و بهش موج می دادم..کمرمو هم می لرزوندم..

از جلوی تک تکشون رد شدم..هر کدوم یه چیزی به عربی می گفتند..
نفسم بند اومده بود..به خاطر بغضم بود..داشت خفه م می کرد..همونطور که می چرخیدم

دیدم همون مرد عینکی رفت طرف شاهد و توی گوشش یه چیزی گفت..
سعی می کردم با ریتم اهنگ برقصم ولی در اون حال نگاهم به اون دوتا بود..

شاهد لبخند بزرگی تحویل مرد داد وسرشو تکون داد..نمی دونم چرا ولی یه ترس مبهمی
نشست توی دلم..
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با حالت خاصی رفتم وسط سالن ..به کمرم پیچ و تاب دادم..سرمو کج کردم..در همون حال
شونه م رو می لرزوندم.. دیگه توانم تموم شده بود..احساس می کردم عمارت و اون لوستر

بزرگ که از سقف عمارت اویزون بود داره دور سرم می چرخه..
با تموم شدن اهنگ همه شون برام دست زدند..به عربی یه چیزایی گفتند..

به شاهد نگاه کردم..اشاره کرد برم بال..از خدام بود هرچه زودتر از تیررس نگاهشون دور
بشم..به طرف پله ها دویدم و رفتم بال..

همین که پامو گذاشتم توی اتاقم زدم زیر گریه..تندتند اشکامو پاک می کردم..نباید اتو دست
شاهد بدم..

خدایا ذلت وخاری تا به کی؟..دیگه بریدم..

ندیمه اومد تو اتاق..اشکامو پاک کردم..
ظرف غذامو گذاشت جلوم و گفت : اقا گفتند تا هر وقت دستور ندادند از اتاق بیرون نیای..

بعد هم از اتاق رفت بیرون..
داد زدم :مردشور همتون رو ببره..ادمای رذل ونامرد..

با خشم زدم زیر سینی غذا..محتویاتش همه ریخت کف اتاق..
به هق هق افتاده بودم..

بعد از چند دقیقه از جام بلند شدم و رفتم جلوی اینه..نقابم رو باز کردم..با دستمال اشکهامو
پاک کردم..ارایشمو درست کردم..

نباید بذارم چشمام سرخ بشه..امشب شاهد دنباله اتو از منه..باید مواظب باشم..
تا اخر شب چیزی نمونده..بعد دیگه کار تمومه

ساعتی بود که توی اتاقم نشسته بودم..در اتاق باز شد..شاهد همراه زبیده و یکی از ندیمه ها 
اومد تو..از روی تخت بلند شدم و ایستادم..چهره ی شاهد چیزی رو نشون نمی داد..زبیده هم

همینطور..
شاهد با صدای نسبتا بلندی گفت :کارت بد نبود..یکی از مهمون ها بدجور چشمش تورو

گرفته..پول خوبی هم در ازای تو میده..فقط خواسته ش اینه براش خصوصی برقصی..تو
یکی از همین اتاق ها..

به ندیمه گفت :ببرش تو اتاق..
ندیمه به طرفم اومد..با وحشت داد زدم :نه..توروخدا..مگه خودت نگفتی برای مهمونات

برقصم ؟خب اینکارو کردم..تو که می گفتی به پول احتیاجی نداری..پس توروخدا اینکارو با
من نکن..

با اخم غلیظی رو به ندیمه گفت: ببرش..
ندیمه دستمو گرفت..

شاهد :اگر کاری که گفتمو درست انجام ندی همین الن تحویل شیخ میدمت..وای به حالت اگر
خلف اینی که گفتم انجام بدی..برو..

لحنش خیلی خیلی جدی بود..به طوری که وقتی گفت میدمت به شیخ یه لحظه حس کردم النه
که از حال برم..

ندیمه دستمو کشید..
خدایا ..این پست فطرت چرا انقدرمنو زجر میده؟..

از اتاق رفتم بیرون..ندیمه به طرف همون اتاقی می رفت که اون شب با شاهد اونجا بودیم و
من براش رقصیده بودم..

در اتاق رو باز کرد وکنار ایستاد..
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همین که رفتم تو درو بست..

یه مرد کت و شلواری وسط اتاق ایستاده بود..پشتش به من بود..صدای در رو که شنید اروم
برگشت..

همون مرد عینکی بود..می دونستم..همون موقع که دیدمش یه حس بدی بهم دست داده بود..
با همون لبخند نگاهم می کرد..ولی نگاه من پر از نفرت بود..

دلم می خواست داد بزنم :عوضی چی از جونم می خوای؟..
ولی نتونستم..اگر اینو می گفتم به شاهد می گفت و اون هم همین امشب منو می داد به شیخ..

دیگه راه فراری نداشتم..
شاهد گفت فقط براش برقصم..پس خطری نداره..

همون موقع در اتاق باز شد..برگشتم..الیا بود که یه شیشه شراب تو دستاش بود..
با لبخند گرفت جلوم و زیر لب اروم گفت :اینو شاهد داد..براش بریز بخوره..

سرمو تکون دادم..از اتاق رفت بیرون..شیشه رو گذاشتم رو میز..با دستای لرزونم براش
ریختم..از بس دستم می لرزید لیوان از دستم افتاد ولی وسط زمین وهوا گرفتمش..

نفسمو دادم بیرون..سنگینی نگاه اون مرد رو حس می کردم..براش ریختم..به طرفش
رفتم..دادم دستش..چشماش سبز و خمار بود..صورتش سرخ شده بود..

نگاهمو با نفرت از روش برداشتم..رفتم وسط اتاق..
کنترل دستگاه پخش توی دستش بود..دکمه رو فشرد..صدای موزیک تو اتاق پخش شد..
اهنگ اولش ملیم بود..دستامو بردم بال و با حالت خاصی اروم چرخیدم .. دستمو هم به

نرمی موج می دادم..
اهنگ تند شد..

برگشتم طرفش وکمرمو لرزوندم....
یا عالم بالحال عندي سؤال عن حبیبي إلي في بعدو طال

ای عالم به حالم از معشوقم که دوریش طول کشید
دستمو بردم جلوشو با ریتم تیک می زدم ومی رفتم جلو..

کمرمو می لرزوندم و در همون حال دستمو برده بودم زیر موهام..
کم کم اخماش رفت تو هم..تعجب کرده بودم..انگار خوشش نیومد..

به درک..همینی که هست..از ناز وعشوه خبری نیست..

سابني فنار قلبي احتار أعمل ایه اللیالي توعد
مرا در آتش رها کرد سوالی دارم قلبم سرگردان است چه کنم

اومد طرفم..با لرزش خاصی که به سینه و کمرم دادم رفتم عقب..
وسط اتاق ایستاد..

دستامو باز کردم وچرخیدم وپشتمو بهش کردم..
دستامو رو هم گذاشتم وگرفتم جلوی صورتم ..کمرمو به چپ و راست تکون می دادم..

ببعدك حبیبي أیه تسوى الدنیا لو ثانیة ول ثانیة في 
این دنیا چه ارزشی دارد اگر یک لحظه و کمتر از یک لحظه دور از تو باشم عزیزم

حسیت انا بیها بحلوة لیالیها یا منایا وتعذیبي
فکر کردم من برای او شیرینی شبهایش هستم تو خواسته من هستی و عذابم می دهی

برگشتم..صورتش سرخ شده بود..از چشمای سبزش اتیش می بارید..
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لب به لیوانش نزده بود..رفتم طرفش ولی تو یک قدیمش با ژست خاصی برگشتم عقب..

زل زده بود به من..
طمني علیك عامل ایه یا واحشني ارجعلي بستناك

مرا از خودت مطمئن کن چه کنم ای که دلتنگم کردی پیشم برگرد منتظرتم

مشتاقة ا لیك ولنظرة عینیك وللمسة ایدیك یا اجمل ملك
دلتنگتم و دلتنگ نگاه چشمانت و لمس دستانت هستم ای زیباترین فرشته ها

دستامو باز کردم و چرخیدم..سرمو گرفته بودم بال..باز هم لوستر دور سرم می چرخید..ریتم
تند بود..حرکات من هم تند شده بود..

با تموم شدن اهنگ ایستادم..نباید ناراضی باشه..
همه شون عوضی هستند..اینم یکی از همون عرب های زبون نفهمه..

لیوانو گذاشت رو میز..یه فلش از توی جیبش در اورد..با لبخند کجی نگاهم کرد..
چه قصدی داره؟!..

رفت سمت دستگاه..فلش رو وصل کرد..دکمه رو زد..یه اهنگ ایرانی بود..
به عربی یه چیزی گفت..

فکر کنم گفت برقصم..
صدای موزیک تو فضای اتاق پخش شد..

اروم شروع کردم به رقصیدن ولی لحظه به لحظه بیشتر مبهوت می شدم..

دوباره با تو چه خوبه حالم
داشتن چشمات شده خیالم

ریتم نسبتا تند بود..من هم چرخیدم..

تموم فکرم پیش چشاته
چه حس خوبی توی نگاته

یک چرخ..عینکش..یک چرخ ..ریش هاش..چرخیدم..چشماش..چرخیدم ..موهاش..یک چرخ
دیگه..

ایستادم..مات و مبهوت زل زدم بهش..
یه لیه ماسک که شبیه پوست بود از روی صورتش برداشت..کش می اومد..

مردم..رو ح از تنم خارج شد..
صاف و صامت سرجام ایستادم..قدرت حرکت از پاهام گرفته شد..

چشمام به اشک نشست..انگار قلبم دیگه تپش نداشت..یا شاید انقدر تپشش بالست که حسش
نمی کنم..

بهارم..بهـــارم..دیگه طاقت دوریتو ندارم..
بهارم..بهـــارم..واسه دیدن تو بی قرارم

بهارم..بهـــارم..دیگه طاقت دوریتو ندارم..
بهارم..بهـــارم..واسه دیدن تو بی قرارم

با لبخند زل زده بود به من..
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نه..

لبخندش حالمو بد نکرد..قلب مرده م رو بیتاب کرد..
چشمای مشکیش منو نترسوند ..تنم ..همه ی وجودمو لرزوند..

خودش بود..

خودش بود..
لب های لرزانمو باز کردم وبا بغض زمزمه کردم :آ..آریا !!..

دستاشو از هم باز کرد..انگار طلسم باطل شد..
تا اون موقع خشک شده بودم و نمی تونستم تکون بخورم..

ولی با این کارش رو ح گرفتم..جون گرفتم..
به طرفش دویدم..توی اغوشش فرو رفتم..

به لباسش چنگ زدم..از ته دل ضجه می زدم..
اون..

روی موهام دست کشید وفقط گفت :بهارم..

با شنیدن صداش هق هقم بلندتر شد..باورم نمی شد..
اریا..اینجا..

توی بغلش بودم..گرمای اغوشش رو حس می کردم..بوی عطرش..اره خودش بود..همون
عطر اشنا..

خدایا اون برگشت..به قولش وفا کرد..احساس می کردم هران امکان داره تو اغوشش از حال
برم..من..تا الن فکر می کردم اریا..کسی که عاشقانه دوستش دارم مرده..ولی الن...تو

اغوشش بودم..برام مثل یک معجزه بود..یک رویای شیرین..

همونطور که به لباسش چنگ می زدم با ضجه گفتم :اریا..توی این مدت کجا بودی؟!..اون
کیارش نامرد بهم گفت که تورو کشته..تو..

با لحن ارامش بخشی کنار گوشم گفت :هیسسسس..می دونم..همه چیزو می دونم..

اروم از تو بغلش اومدم بیرون..به صورتش نگاه کردم..از دیدنش سیر نمی شدم..انقدر شوکه
شده بودم که قادر نبودم روی پاهام بایستم..

اشک توی چشماش حلقه بسته بود..دستای سرد ولرزونمو اوردم بال..انگشتامو اروم کشیدم
رو صورتش..

چشماشو بست..صورتش داغ بود..سرشو کج کرد و نوک انگشتمو بوسید..تن سردم گرم شد..
لبخند زدم..ولی هنوز هم اشک می ریختم..

چشماشو باز کرد..
چشمام فقط اونو می دید..قلب بی قرارم حضور اونو می طلبید..

خدایا باور کنم؟..
با بغض گفتم :باورم نمیشه که اینجایی..انگار دارم خواب می بینم..

لبخند مهربونی زد.. صداش گرفته بود..گفت :مطمئن باش بیداری خانمی..بهت قول داده بودم
برمی گردم..همیشه هم گفتم مرده و قولش..

لبخند محوی زدم وبا گریه گفتم :دلم برات تنگ شده بود..
اروم سرشو تکون داد و با همون لحن گفت:منم همینطور..شاید بیشتر از تو..

-کیارش بهم گفت تورو کشته..
--قضیه ی کیارش و اومدنم به دبی طولنیه..فعل باید از اینجا بریم..

یاد شاهد افتادم..لبخند رو لبام ماسید..
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اریا متعجب گفت :بهار..چی شد؟!..

با غم نگاهش کردم وگفتم :چطوری از دست شاهد فرار کنیم؟!..
نفس عمیقی کشید وگفت :باید یه کاریش کنیم..ماشین بیرون درست پشت عمارت منتظر

ماست..همین که بتونیم از اینجا بریم بیرون یک راست میریم سفارت..از طریق سفارت ایران
توی دبی می تونیم اقدام کنیم ودر کمترین زمان ممکن برمی گردیم ایران..

از اینکه اینجا بود..کنارم بود..کمکم می کرد..توی دلم غوغایی بر پا شده بود..
با لبخند زل زده بودم توی چشماش..

روی لب های اریا هم لبخند بود ..ولی اروم اروم لبخندش محو شد..تعجب کردم..
صداش جدی و گرفته شد :بهار..

با تعجب گفتم :بله !!..
دهان باز کرد حرفی بزنه ولی نتونست..

نفسش رو فوت کرد..انگار کلفه بود..ولی چرا؟!..
کمی رفت عقب..

همونطور که طول و عرض اتاق رو با قدم های کوتاه طی می کرد گفت :الن وقتش نیست
که زیاد برات توضیح بدم..می دونم که کیارش تو رو فروخته به این نامردا..می دونم که

مجبورت کردن این کارا رو بکنی..از شناختی که روی تو دارم مطمئنم خودت نخواستی به
اینجا کشیده بشی..ولی می خوام بدونم..بدونم که..

کلفه بود..به موهاش دست کشید..
منظورش رو فهمیده بودم..نگران بود..درکش می کردم..

جلو رفتم..رو به روش ایستادم..توی چشم های هم خیره شدیم..
سعی کردم تا اونجایی که می تونم نگاهم..کلمم..صداقت داشته باشه..

با لحن ارومی که بغض داشت..گفتم :اریا..به رو ح مادرم قسم می خورم..به تموم مقدسات
عالم قسم که من هنوز همون بهارم..هنوز هم پاکم..هنوز نشکستم اریا..مطمئن باش بهار

هنوز هم بهاره..
چند لحظه توی چشمام زل زد..به طرفم اومد..بازوهامو گرفت ومنو کشید تو بغلش..

محکم منو به خودش می فشرد..

زیر گوشم زمزمه وار در حالی که صداش لرزش خاصی داشت گفت :می دونم بهار..می
دونم..لزم نیست قسم بخوری..من که گفتم می شناسمت..گفتم مطمئنم خودت نخواستی

اینجوری بشه..مجبورت کردن..حرفاتو قبول دارم..چون دلم قبولت داره..

دستامو محکم دورکمرش حلقه کردم..خوشحال بودم بهم اعتماد داره..می ترسیدم باورم
نکنه ..

می ترسیدم بذر شک توی دلش کاشته بشه..

خدایا شکرت که عشقمو ازم نگرفتی..الن دیگه تنها نیستم..همه چیزمو بهم برگردوندی..
اریا برای من همه چیز بود..بعد ازمادرم فقط اونو داشتم..

نمی خواستم از دستش بدم..به هیچ وجه..
اروم منو از خودش جدا کرد..
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1--باید هر چه زودتراز این عمارت بریم بیرون..اینجا امن نیست..به من هم گفتند فقط 

ساعت می تونم توی اتاق باشم..
با نگرانی گفتم :ولی اریا تو شاهد رو نمی شناسی..ادم درستی نیست..چطوری می خوای از

اینجا فرار کنیم؟!..
سکوت کرد..معلوم بود داره فکر می کنه..

یه فکری تو سرم بود..ولی نمی دونستم میشه عملیش کرد یا نه..
نمی تونستم به اریا چیزی بگم.. چون مطمئن بودم مخالفت می کنه..

ولی باید یک جوری قانعش می کردم..
-من می دونم باید چکار کنیم..فکر کنم بتونم یه کاری کنم..

کمی نگاهم کرد..
با لحن خاصی گفت :می خوای چکارکنی؟!..

-من قبل با الیا..یکی از اعضای همین عمارته ولی دختر خوبیه..باهاش حرف زدم..قرار شد
توی مشروب شاهد داروی خواب اور بریزه..به خدمه و نگهبان ها هم بده..بعد که بیهوش

تایی فرار کنیم..ولی فقط می2شدن فرار کنم..قصدم برای امشب این بود..حال می تونیم 
مونه یک چیز..

--چی؟..
نگاهش کردم..منتظر چشم به من دوخته بود..

من من کنان گفتم :باید یک جوری سر شاهد رو گرم کنیم ..باید اون مشروب رو بخوره..
انگشتش رو به لبش گرفت..ابروهاشو کشیده بود تو هم..نگاهش به من مشکوک بود..

--بهار میخوای چکار کنی؟!..نگو که..
ادامه نداد..

وای خدا چه تیز بود..ولی نباید بفهمه..مطمئنا بفهمه جلومو می گیره..

-هیچی.. فقط گفتم که باید یک جوری سر شاهد رو گرم کنیم..من می دونم باید چکار
کنم..قول میدم همه چیز به خوبی پیش بره..

یه قدم به عقب برداشتم که سریع بازومو گرفت..
نگاهش نگران بود..اخم غلیظی روی پیشونیش نشسته بود..

با لحن جدی وقاطعی گفت :اگر فکر کردی میذارم بری پیش اون نامرد تا یک جوری سرشو
گرم کنی ..کامل در اشتباهی بهار..هرگز این اجازه رو بهت نمیدم..

سعی کردم باهاش منطقی حرف بزنم تا قانع بشه..
-اریا می دونی امشب اگر فکر فرار به سرم نزده بود چی می شد؟!..

زل زدم بهش..خدا کنه خودش از توی چشمام منظورمو بخونه..بیانش برام سخت بود..

صورتش از عصبانیت سرخ شده بود..نفس هاش تند شد..
با خشم غرید :خیلی غلط کرده مرتیکه ی بی شعور..همون موقع که داشتی توی سالن برای

اون عرب های پست وعوضی می رقصیدی خونم به جوش اومده بود..همه ش نقش بازی می
کردم که کسی بهم شک نکنه..ولی باز هم از زور خشم به خودم می لرزیدم..الن دیگه طاقت

ندارم که ببینم می خوای بری سر اون مرتیکه رو گرم کنی..یه کاریش می کنیم ولی من این
اجازه رو بهت نمیدم..

لحنش قاطعانه بود ولی کار دیگه ای از دستمون بر نمی اومد..

259

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
-اریا اروم باش..قبول کن راه دیگه ای نداریم..این عمارت پر از نگهبانه..سالن پایین پر از
خدمه و ندیمه ست..زبیده همه ش پایین داره می پلکه..درضمن همین الن میان دنبالم..اگر
باهاشون نرم بهمون شک می کنند..من درستش می کنم..مطمئن باش چیزی نمیشه..تو هم

توی این عمارت هستی..خواهش می کنم قبول کن..
پشتشو کرد بهم..عصبانی بود..دستاشو مشت کرده بود..

با صدا بلندی که پر از خشم بود گفت :هرگز..حرفش رو هم نزن..

تقه ای به در خورد..هل شدم..
رو به اریا گفتم :خواهش می کنم قبول کن..همین یک راه رو داریم..اگر شاهد بو ببره من

تورو می شناسم یا سرش کله گذاشتیم زنده مون نمیذاره..

برگشت ونگاهم کرد..
جدی گفت :می دونم اینجا ایران نیست..قانون خاصه خودش رو داره..من و تو هم شهروند
این کشور نیستیم..ولی با این حال این کاری که تو می خوای بکنی ریسکه..دختر چرا نمی

فهمی؟!..

نیم نگاهی به در انداختم..
تندتند گفتم :می دونم می دونم..ولی فقط همین کارو می تونیم بکنیم..قول میدم اتفاقی برام

نیافته..باشه؟..
در اتاق باز شد..اریا سریع برگشت..الیا بود..

نیم نگاهی به اریا انداخت و گفت :بهار شاهد میگه بیا بیرون..
همون موقع اریا خواست برگرده یه چیزی بگه که دست الیا رو گرفتم وکشیدمش تو اتاق..

بنده خدا داشت سکته می کرد..

بدون فوت وقت یه خلصه از خودم و اریا براش گفتم..البته اروم زیر گوشش گفتم..اریا
نشنید..

نگاه اریا رو روی خودم حس می کردم..
الیا مات و مبهوت نگاهش بین من واریا می چرخید..

الیا :حال میخوای چکار کنی؟!..
اروم زیر گوشش گفتم :الن دست منو بکش بگو شاهد گفته باید بریم..بگو گفته اگر بهار نیاد
میاد تو اتاق..یه ذره پیاز داغشو زیاد کن..اریا نمیذاره بیام..من سر شاهد رو گرم می کنم..تو

هم بعد از اینکه همه بیهوش شدند ما رو ازاینجا فراری بده..می تونی؟!..

نگاهش رنگ تردید داشت..ولی گفت :باشه..یه کاریش می کنم..
گونه ش رو بوسیدم :ممنونم الیا جان..خیلی گلی..

لبخند ماتی زد و دوباره به اریا نگاه کرد..نگاه اریا پر ازاخم وجدیت بود..
هیچ کدوم از حرف های ما رو نشنید..

الیا همون کاری که ازش خواسته بودم رو انجام داد..کشون کشون منو برد سمت در..
اریا به طرفمون خیز برداشت وبا صدای بلند گفت: کجا؟!..

ایستادم و نگاهش کردم..
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با التماس گفتم :اریا..

--نمیشه..

الیا رو به اریا گفت :شاهد الن میاد تو اتاق..اگر ببینه شما و بهار اینجا هستید مطمئن باشید
برای بهار خوب نمیشه..من شاهد رو می شناسم..از هیچ کاری ابا نداره..اگر جون بهار

براتون ارزش داره جلوشو نگیرید..شما خودتون رو بزنید به بیهوشی..شاهد توی شرابی که
برای شما اوردم داروی بیهوشی ریخته بود تا بیهوش بشید و به بهار کاری نداشته باشید..اگر

خودتونو بزنید به بیهوشی می تونید اینجا بمونید ..وگرنه شاهد ردتون می کنه..

اریا هیچی نمی گفت..
با نگرانی رو به الیا گفتم :اریا دیگه گریم نداره..شاهد شک نمی کنه؟!..

الیا چیزی نگفت..
اریا با لحن اروم و گرفته گفت :ماسک رو نمی تونم بچسبونم ولی ریش و لنز و عینک رو

میذارم..

با تعجب نگاهش کردم..یعنی قبول کرد؟!..ولی هنوز نگاهش جدی بود..هیچی نمی گفت..
همون کاری که گفت رو انجام داد..ریش رو به صورتش چسبوند..رفت جلوی اینه لنز رو

گذاشت..
عینکش رو زد..به کل قیافه ش تغییر کرد..

به شوخی گفتم :خوش تیپ شدیا..
ولی با اخم جوابمو داد..یاد زمانی افتادم که ازم بازجویی می کرد..همینجوری سرد وخشن

بود..

صدای شاهد رو شنیدم که الیا رو صدا می زد..
الیا دستمو کشید..برگشتم وبه اریا نگاه کردم..بغض کرده بودم..نگاه نمناکمو دوختم بهش..

نگاهش گرفته بود..با اخم کمرنگی سرشو چرخوند..
از اتاق رفتیم بیرون..حالشو درک می کردم..ولی راه دیگه ای نداشتیم..

این نقشه نصفش طی شده بود..
شاهد تو درگاه اتاقم ایستاده بود..

در رو باز گذاشت تا من برم تو..رو به الیا گفت :اون یارو بیهوشه؟.
الیا نیم نگاهی به من انداخت وگفت :اره..

شاهد لبخند زد وگفت :خوبه..بذارید به حال خودش باشه..می تونی بری..
الیا نگاه کوتاهی به من انداخت..نگاهش نگران بود..سرشو انداخت پایین و برگشت..اروم از

پله ها رفت پایین..

هنوز نرفته بودم تو اتاق..شاهد با سر به داخل اشاره کرد..یعنی برم تو..
استرس داشتم..کف دستامو به هم فشردم..روی پیشونیم عرق نشسته بود..قلبم می لرزید..

گوشه ی اتاق دستگاه پخش قرار داشت..اینو کی اوردن اینجا؟!..حتما وقتی تو اتاق پیش اریا
بودم اورده بودنش..این ادم توی این عمارت چند تا دستگاه پخش داره؟!..

سکوت کرده بود ..هیچی نمی گفت..مستاصل وسط اتاق ایستاده بودم ونمی دونستم باید چکار
کنم..
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روی میز کنار دیوار پر بود از شیشه های مشروب و قالب های یخ..الیا از قبل داخل شیشه

دارو ریخته بود..پس نباید نگران چیزی باشم..
به طرفم اومد..روبه روم ایستاد..چشمای خاکستریش رو دوخته بود تو چشمای من..سعی

کردم تا می تونم بی تفاوت باشم..
لبخند کمرنگی روی لباش بود..دستشو اورد بال..با پشت انگشتش اروم کشید رو گونه م..هیچ

حرکتی نکردم..فقط نگاهش کردم..
یک تای ابروشو داد بال و گفت :یخ کردی؟!..

اره..سردم بود..لرز داشتم..راست میگرفت..سردیه پوستم ..لرزش تنم .. هیجان درونیم ..همه
وهمه به خاطر خودش بود..به خاطر نقشه ای که می خواستم اجرا کنم..خدایا کمکم کن همه

چیز به خوبی پیش بره..

به بازوهام دست کشید..هنوز همون لبخند رو لباش بود..نگاهمو به گردنش دوختم..
انگشت اشاره ش رو اورد بال و گذاشت زیر چونه م..اروم سرمو بال گرفت..مجبور شدم

نگاهش کنم..زل زده بود توی چشمام..
با لحن خاصی زمزمه کرد :دختر آریایی!!..دختر ایرانی!!..

لباشو به گوشم نزدیک کرد و ادامه داد : امشب علوه بر رقص عربی باید برام ایرانی هم
برقصی..این رو دیگه بهت اموزش ندادن..

دستشو دور کمرم حلقه کرد..قلبم ریخت..به کمرم دست کشید..
--باید با لرزش بدنت..موجی که به موها و دستات میدی..

دستشو اورد بال تر..روی شونه م و قفسه ی سینه م کشید..
--ناز و عشوه ت..لبخند و نگاهت..دلبری هات..باید بتونی محوم کنی..منو ماته خودت

کنی..می خوام امشب کاری کنی فقط من باشم وتو..می خوام ظرافته زنانه ت..اینکه میگی یه
دختر ایرانی هستی رو به رخم بکشی..می خوام ببینم یه دختر ایرانی چطور می تونه خیلی

زیبا ایرانی برقصه!!..

توی چشمام خیره شد وگفت :تا به الن هر دختری جلوم رقصیده فقط وفقط رقصش عربی
بوده..خودم خواستم..دوست نداشتم برام ایرانی برقصند..ولی امشب..

لبخندش پررنگ تر شد..
--امشب برای اولین بار از تو می خوام که برام ایرانی برقصی..هر چی بلدی..برام مهم

نیست در حد حرفه ای باشه یا مبتدی..فقط برقص..ایرانی برقص..

منو ول کرد..خودشو کشید کنار..سرجام خشک شده بودم..منظورشو از این حرف ها نمی
فهمیدم..نگاهش یه جور خاصی بود..نمی دونم چی..ولی..برام گنگ بود..

به طرف دستگاه پخش رفت..
--اهنگ اول رو برام عربی برقص..می خوام هرچی لرزش توی بدنت ..ناز توی دستات

..عشوه توی چشم هات و حرکاتت داری برام رو کنی..شروع کن دختر ایرانی..

صدای موزیک توی اتاق پخش شد..با شنیدن صدا به خودم اومدم..
شروع کردم به رقصیدن..نشست روی تخت..پس چرا شراب نمی خوره..؟!..

انا عنادیه وبحب اللي یموت فیه
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من لجبازم و کسی را دوست دارم که برایم بمیرد

ویطمن قلبي وعنیه
و قلب و چشمانم را مطمئن کند

تقسي علیه مناجیش غیر بالحنیه
من جز با دلسوزی نیامدم به من دلسنگی می کنی

اهدي یاحبیبي شویه
عزیزم کمی آرام باش

دستامو از هم باز کرده بودم و همراه با لرزش کمرم و دستهامو هم تکون می دادم..محو
کمرم و لرزش بدنم شده بود..

قلبم بی محابا خودش رو به دیواره ی سینه م می کوبید..نگاهش خیره بود..روی کل اندام من
می چرخید..

به هر کجا از بدنم که لرزش می دادم نگاه اون هم به همون طرف کشیده می شد..

عنادیه وعلیك انا لوحتعذبني
با تو لجباز هستم اگر بخواهی عذابم دهی

اب دهانمو قورت دادم تا بغضم پایین بره ..ولی هنوز سرسختانه راه گلوم رو بسته بود..
اریا الن توی اون اتاقه..در چه حاله؟!..

می دونستم عصبانیه..حالشو درک می کردم..

میة میة معاك كده لو مش حتسیبني
صد بار صد بار با تو هستم اگر نخواهی رهایم کنی

لو لیله تسهر عشاني تطلب حناني
اگر شبی به خاطرم بیدار بمانی و بخواهی مهربان باشم

تلقیني مستنیه
مرا را منتظر می بینی

روی تخت نیمخیز شده بود..کمرمو چرخوندم و یه دور به همین شکل چرخیدم..
سعی می کردم حرکاتم موزون باشه..مسلط وهماهنگ..

باید کشش می دادم..این بازی همین امشب باید تموم بشه..حال که اریا رو داشتم..حال که
برگشته بود پیشم..حال که توی اوج تنهایی بهش نیاز داشتم پیشم بود..

پس باید بیشتر از قبل تلش کنم..برای رسیدن به هدفم راه زیادی نمونده بود..

مش نسایه بنسي اللي بینسي هوایه
فراموش کار نیستم که کسی را که عشقم را فراموش کند فراموش کنم

تتعبني حتتعب ویایه
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اگر مرا خسته کنی با من خسته خواهی شد

تقسي علیه مناجیش غیر بالحنیه
من جز با دلسوزی نیامدم به من دلسنگی می کنی

اشاره کرد به طرفش برم..با حالت رقص در حالی که باسن وسینه م رو تکون می دادم به
طرفش رفتم..

با دست به پاهاش اشاره کرد..یعنی بنشینم رو پاهاش !!..چشمام گرد شد..بی توجه به خواسته
ش چرخیدم و برگشتم وسط سالن..

نگاهش کردم..اخماش حسابی تو هم بود..نباید خراب می کردم..اگر عصبانی بشه همه چیز
به هم می ریزه..باید کاری کنم مطیع بشه..مات بشه..نباید تحریکش کنم..

اهدي یاحبیبي شویه
عزیزم کمی آرام باش

عنادیه وعلیك انا لوحتعذبني
با تو لجباز هستم اگر بخواهی عذابم دهی

میة میة معاك كده لو مش حتسیبني
صد بار صد بار با تو هستم اگر نخواهی رهایم کنی

به طرفش رفتم..اخماش اروم اروم باز شد..جلوی پاهاش زانو زدم..سرمو کج کردم..همه ی
موهام ریخت توی صورتم..سرمو تکون دادم..موهام توی هوا چرخ می خورد..

چند لحظه صبر کردم وقتی دیدم سرم گیج نمیره با حالت رقص از جام بلند شدم..
روی لباش لبخند بود..

لو لیله تسهر عشاني تطلب حناني
اگر شبی به خاطرم بیدار بمانی و بخواهی مهربان باشم

تلقیني مستنیه
مرا را منتظر می بینی

عنادیه وعلیك انا لوحتعذبني
با تو لجباز هستم اگر بخواهی عذابم دهی

میة میة معاك كده لو مش حتسیبني
صد بار صد بار با تو هستم اگر نخواهی رهایم کنی

لو لیله تسهر عشاني تطلب حناني
اگر شبی به خاطرم بیدار بمانی و بخواهی مهربان باشم

دستمو دراز کردم..به صورتش کشیدم..چشماشو بست..انگشتمو با حالت خاصی کشیدم روی
صورتش..
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اهنگ تند شد..خواستم خودمو بکشم کنارکه دستمو گرفت..

زل زد توی چشمام..

تلقیني
مرا می بینی

عنادیه دیه دیه
با تو لجباز هستم

میة میة میة میة میة
صدبار صدبار صدبار صدبار

همون نگاه خاص که چیزی ازش سردر نمی اوردم..اروم دستمو ول کرد..چرخیدم و رفتم
وسط..همونطورکه به کمرم تیک می دادم..اهنگ هم تموم شد..نفس نفس می زدم..حسابی

گرمم شده بود..

از جاش بلند شد به طرفم اومد..هیچی نمی گفت..روی صورتم خم شد وخواست لبامو ببوسه
که سرمو کشیدم عقب ولبخند زدم..باید براش فیلم بازی می کردم..با تعجب نگاهم کرد..

برای اینکه حواسش رو پرت کنم و شک نکنه گفتم :میشه با اهنگ ایرانی هم برقصم؟!..
کمی نگاهم کرد..می دونستم با این حرکات و لرزش ها وکشش ها توی رقص میخواد

تحریک بشه..تا بهتر ولذت بخش تر به کارش برسه..
دستشو خونده بودم..ولی من اگر تحریکش می کنم فقط برای رسیدن به هدفمه نه بیشتر..

باید ادامه بدم..

لبخندش پررنگ تر شد..
--چرا که نه..شروع کن..

صدای اهنگ رو زیاد کرد..یه اهنگ ایرانی بود..ریتم خوبی داشت..

تنهام نزار، به بودن تو من خوشم
یه چشم به ساعت، یه چشم به راهه

تو تاریکیه شب امیدم به ماهه

برگشت وروی تخت نشست..با حالت رقص رفتم کنار میز و براش شراب ریختم..
انگار امشب قصد نداره مست کنه..به خودش باشه سمتش هم نمیره..
با همون حالت رفتم جلو و لیوان رو دادم دستش..برگشتم وسط اتاق..

حریم چشاتو، به دنیا نمیدم
به قلبت رجوع کن، واسه ی دلیلم
دو تا چشم خستم، اگه سو ندارن
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دستامو باز کردم و شروع کردم به رقصیدن..حرکات موزون..سعی می کردم تا می تونم ناز
و عشوه م رو زیاد کنم..هر کاری می کردم خوشش بیاد و اون شرابه کوفتی رو بخوره ولی

لب نزد..
پس چرا نمی خوره؟..

لیوان رو گذاشت روی میزکنار تخت..همونطور که اروم می رقصیدم با تعجب نگاهش
کردم..

دیگه حتی اشکی، ندارن ببارن
هنوزم به بودات، امیدم رو بستم

بون شکایت، غرورو شکستم
تنهام نزار، بلی عشقم

به بودن تو من خوشم، ای سرنوشتم

از جاش بلند شد..به طرفم اومد..دستامو گرفت..خودش هم شروع کرد با من رقصیدن..
اروم و موزون..حرکاتش حرفه ای بود..منو هم با خودش همراه کرده بود..

با اینکه کار خاصی نمی کردم وفقط روبه روش ایستاده بودم و اروم تکون می خوردم ولی
اون دستمو گرفته بود و منو می چرخوند..

تو خاطرات، این لحظه گاهی
بیا باورم کن، هنوزم باهاتم

چرا بد میارم، چی بوده گناهم
هنوزم چشاتو، پناهم میدونم

ولیکن میدونم، که تنها میمونم

یک دور.. دورش چرخیدم و روبه روش ایستادم..روبه روی هم می رقصیدیم..نگاهش تو
نگاه من خیره بود..

ولی رنگ نگاه من بی تفاوتی بود..سرپوشی بر نفرتم..
ولی رنگ نگاه اون یک چیز دیگه بود..انگار گرما داشت..

به چشمام نگاه کن، یه حس غریبی
نمیدونم چرا با، این دلم رقیبی

همه آرزوهام، شبیه سرابه
دیگه دلی نمونده، ببین که کبابه

برای دل من، دیگه نا نمونده

دستشو دور کمرم حلقه کرده بود ومنو با خودش می چرخوند..روی لبهاش لبخند بود..
برای امشب..برای من..چه خواب هایی دیده که انقدر خوشحاله؟!..

خودش گفته بود یک شب رویایی !!..پس داره رویاییش می کنه..
هه..اره..رویایی میشه..اونم چه رویایی..تا صبح غرقت می کنه اقای پارسا شاهد..

غم بی وفایی، دلمو شکونده
تنهام نزار، بلی عشقم

به بودن تو من خوشم، ای سرنوشتم
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تو خاطرات، این لحظه گاهی

اهنگ که تموم شد خیلی غیرمنتظره منو روی دستاش خم کرد و لبامو بوسید..
شاید فقط چند ثانیه طول کشید ولی قلب من اومد توی دهانم..شوکه شده بودم..

خودشو کشید کنار..با همون لبخند نگاهم می کرد..
ولی من نگاهم رنگ نفرت به خودش گرفت..مرتیکه ی عوضی..

دستمو گرفت..منو کشید سمت تخت..

*******
صدای موزیک انقدر بلند بود که اریا هم ان را از داخل اتاق به خوبی می شنید..

از زور عصبانیت سرخ شده بود..کلفه بود..به خود می لرزید.
.با خشم دور خودش چرخید..نگاهش به میز شیشه ای افتاد..شیشه های مشروب به روی ان

خودنمایی می کردند..
به طرف میز رفت..کمی نگاهشان کرد..با خشم بی سابقه ای همه ی انها را یکی یکی بر

زمین کوبید..صدای شکسته شدن شیشه ها یکی پس از دیگری سکوت اتاق را می شکست..
سکوتی که تن ملیم اهنگ و صدای شکسته شدن گوش خراشه شیشه ها ان را بر هم می

زد..
بلند داد زد..روی زمین زانو زد..سرش را در دست گرفت وفشرد..

نمی توانست به او فکر نکند..به خوبی می دانست بهار الن درچه حال است..حتی ذره ای
برایش قابل درک نبود که بهار جلوی ان مرتیکه ی هوس باز برقصد.برایش ناز کند..عشوه

بیاید..
چندبار خواست از اتاق خارج شود به همان اتاق برود و تا می تواند شاهد را به زیر مشت

ولگد بگیرد ولی باز هم صدای الیا در سرش می پیچید که گفته بود..
(اگرشاهد ببینه شما و بهار اینجا هستید مطمئن باشید برای بهار خوب نمیشه..من شاهد رو
می شناسم..از هیچ کاری ابا نداره..اگر جون بهار براتون ارزش داره جلوشو نگیرید..)..

خودش را می کشید کنار..ولی باز هم طاقتش تمام می شد..
صدای موزیک انقدر زیاد بود که هیچ کدام از ندیمه ها صدای شکسته شدن شیشه ها را

نشنیده بودند..
دستش را روی زمین گذاشت.. خواست بلند شود که سوزش بی نهایت بدی را در دستش

احساس کرد..
تکه ی بزرگی از شیشه به کف دستش فرو رفته بود..

خون به شدت از ان جاری شد..
درد نداشت..سوزشش را دیگر حس نمی کرد..ولی قلبش..سوزشی که قلبش داشت وجودش

را اتش می زد..می سوزاند..در اخر او را خاکستر می کرد..

نگاهش را به در دوخت..برایش سخت بود..خیلی خیلی سخت..
با لحنی گرفته..زمزمه کرد :بهارم..

سرش را بلند کرد :خدایا ..نذار انقدر زجر بکشم..این مدت بستم نبود؟..کمکمون کن..دارم
داغون میشم..

قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید..
تکه ی شیشه را با یک حرکت از دستش در اورد..خونریزی داشت..یک ملحفه ی سفید روی

مبل گوشه ی اتاق بود..
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از جایش بلند شد..ان را برداشت وپاره کرد..محکم دور دستش پیچید..

ملحفه از خون اریا رنگین شد..نگاهش به ان بود ولی دیده ش تار شده بود..
قلبش با یاداوری بهارش می سوخت..

دیگر صدای اهنگ نمی امد..اریا منتظر خبری از جانب بهار بود..
وقتی خبری نشد از جایش بلند شد..باید کاری می کرد..دیگر طاقت نداشت..

وسط اتاق بود که صدای شلیک گلوله پی در پی در کل عمارت پیچید..
اریا بهت زده به در اتاق خیره شد..قلبش لرزید..

بی معطلی به طرف در دوید..
داد زد :بهــــــار..

روی تخت نشست..جلوش ایستاده بودم..دستمو کشید..افتادم تو بغلش..روی پاهاش نشسته
بودم..

از زور هیجان قلبم تند تند می زد..دستام می لرزید..نه..همه ی وجودم می لرزید..
فقط توی چشمام خیره شده بود..پلک هم نمی زد..نگاه خاکستریش گرم بود..برعکس همیشه

که از سرماش تنم یخ می زد..ولی از این گرما هم ذوب نشدم..هیچ حسی نداشتم..گیج شده
بودم..رفتارش برام قابل لمس نبود..گنگ بود..خیلی..

سکوت کرده بود..نگاهمو از روش برداشتم..دستمو بردم جلو و لیوان شراب رو از روی میز
برداشتم..باید یه کاری می کردم بخوره..وگرنه بدبخت می شدم..

لیوان رو گرفتم جلوی لب هاش..فقط نگاهم می کرد..یک جور خاص..لباشو باز کرد..لیوان
رو کمی کج کردم..محتویات لیوان سرازیر شد ولی هنوز داخل دهان شاهد نشده بود که

سرشو کشید عقب..
شراب ریخت روی پاهاش..بی توجه بود..

با لحن جدی گفت :نه..نمی خوام امشب مست کنم..تا الن کلی لذت بردم..باید کامل بشه
..حیفه بخوام تو عالمه مستی ازت لذت ببرم..می خوام کامل هوشیار باشم..نه..امشب از

مستی خبری نیست..فقط هوشیاری..

با یک حرکت منو خوابوند رو تخت..لیوان از دستم افتاد..با شنیدن حرف هاش دیگه روحی
تو بدنم نمونده بود..ترس به طور وحشتناکی سرتاپام رو فرا گرفت..

خدایا چرا امشب؟!..چرا همین امشب نباید مست کنه؟!..همیشه تا خرخره می خورد..
واقعا به یقین رسیدم که من کل کم شانس به دنیا اومدم..

روم خوابید..صدای تپش های قلبم سرسام اور بود..اون که نه..ولی خودم می شنیدم واز
صدای بلندش وحشت کرده بودم..نه..ازاون نبود..از وجود شاهد بود..به خاطر اون اینطور

وحشت کرده بودم..می ترسیدم...احساس می کردم دیگه راه فراری ندارم..
صورتشو اورد جلو..

زیر گوشم گفت :امشب رو برام رویایی کن بهار..می خوام باهات عشق بازی کنم..از سر
خواستن..نه هوس..به تو حس هوس ونیاز ندارم..تو خاصی..برای من خاصی..پس امشب هم
باید خاص باشه..برای من..برای تو..بالترین لذت رو بهم بده ..از اینکه باهاتم..کنارتم..انقدر

نزدیک..بهار..سیرابم کن..از وجودت..
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سرشو بلند کرد .. در حالی که توی چشمام خیره شده بود گفت :نمیگم عاشقتم..نمیگم دوستت
دارم..چون با هر دو بیگانه م..ولی حس خواستنم نسبت به تو اون چیزی نیست که نسبت به

بقیه داشتم..فرق می کنه..عطش دارم..نمی دونم چرا..شاید دلیلش تو وجود تو باشه..می خوام
کشفش کنم..همین امشب..

خواست لبامو ببوسه..نذاشتم..صورتمو برگردوندم..
هنوز تو بهت حرفایی که زده بود بودم..باورم نمی شد..

حرفاش از سر عشق بود؟!..داره میگه عاشقم نیست..هه..مرتیکه هوس رو با عشق اشتباه
گرفته اونوقت اومده میگه می خواد باهام عشق بازی کنه..نه..اگر عاشق بود باهام اینکارو

نمی کرد..اذیتم نمی کرد..زجرم نمی داد..بی شعوره عوضی..

دستامو گذاشتم روی سینه ش وهلش دادم..
دستامو گرفت وبا صدای بلند گفت :چکار می کنی؟!..

کنترلمو از دست دادم..داشت با حرفاش خامم می کرد تا به هدف شومش برسه..
محکم زدم زیر گوشش..

داد زدم :ولم کن کثافت..خر خودتی..بکش کنار..

مات و مبهوت نگاهم می کرد..سیلی که بهش زده بودم خشکش کرده بود..
نگاهم پر از نفرت بود..تا دیدم حواسش پرت شده هلش دادم ولی تکون نخورد..

شونه م رو گرفت ومحکم نگهم داشت..

با خشم غرید :خفه شو ..تو صورته من می زنی؟!..هیچ دختری ..اصل هیچ بنی بشری
همچین غلطی رو توی عمرش نکرده بود که تو صورت پارسا شاهد بزنه..انگار زیادی بهت

رو دادم..می خواستم به تو هم لذت بدم..ولی تو خشونت رو بیشتر دوست داری..خیلی
خب..باهات همون کاری رو می کنم که خودت می خوای..می خواستی خودت رو خلص

کنی اره؟!..مستم کنی وبعد فرار کنی؟!..دیدی که خدا هم کمکت نکرد..باید قبول کنی که تو
چنگال من اسیری..

تقل می کردم..جیغ می زدم..دستامو محکم گرفته بود..صورتش روبه روی صورتم
بود..سرمو تکون می دادم..جیغ می کشیدم..از ته دل اریا رو صدا می زدم..

یک دفعه صدای شلیک گلوله توی اتاق پیچید..چشمای شاهد داشت از حدقه می زد بیرون..
 تا مرد در حالی که لباس عربی به تن داشتند توی درگاه اتاق3بی معطلی برگشتم سمت در..

ایستاده بودند..
سر اسلحه هاشون رو به طرف شاهد گرفته بودند..شلیک دوم..جیغ کشیدم..با اون شلیک بدن

شاهد محکم لرزید..
از بیرون صدای تیر اومد بعد هم صدای فریاد اریا رو شنیدم :شما کی هستید؟!..

 تا به عربی یه چیزایی گفتند وشلیک کردند..از اتاق رفتند بیرون..3اون 

با چشمان گرد شده از زور وحشت..زل زده بودم به شاهد..
اروم هلش دادم اون طرف..وقتی بلند شدم .به روی شکم افتاده بود..پشتش غرق خون بود..با

صدای بلند جیغ کشیدم..با ترس رفتم عقب..مرتب اریا رو صدا می زدم..پاهام می
لرزید..داشتم میمردم..
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شاهد اروم برگشت..صورتش از زور درد جمع شده بود..
اریا اومد توی اتاق..با دیدن من که از زور ترس می لرزیدم به طرفم اومد..رفتم تو

بغلش..نگاه هر دوی ما به شاهد بود و چشمان گرد شده ی شاهد به ما دوتا بود..
با صدای بم و گرفته ای بریده بریده گفت :تو..توکی.. هستی؟!..

اریا منو محکم به خودش فشرد..جواب شاهد رو نداد..
فقط رو به من گفت :بهار باید بریم..زود باش..

نگاهمو به شاهد دوختم..صورتش عرق کرده بود..تک تک کارها و حرفاش..زجر
دادناش..توهیناش..همه چون فیلمی از جلوی چشمام می گذشت..

صداش هنوز توی گوشم بود ..
ناخداگاه همه رو بلند بلند به زبون اوردم وبه طرف شاهد رفتم..

-یادته؟!..یادته چیا می گفتی؟!..وقتی گفتم ایرانی هستم و افتخار می کنم گفتی شعاره..بذار
یادت بندازم..خوب گوش کن..(پس به اون خدات بگو بیاد و تورو از دست من نجات بده..تو
الن اسیره منی..پس منم یه مشکلم تو زندگیت..می خوام ببینم خدا چطوری می خواد نجاتت

بده؟!..بذار ببینم حرفات شعاره یا حقیقت؟!..خیلی دوست دارم با چشمای خودم ببینم ..)..
به اریا اشاره کردم..مات و مبهوت منو نگاه می کرد..

رو به شاهد گفتم :خوب نگاه کن..دارم از دستت نجات پیدا می کنم..من از خدا نخواستم برام
معجزه کنه..گفتم بهت ایمان دارم..گفتم خدایا کمکم کن..نگاهم کن..منم بنده ت هستم..خدا منو

تو بدترین مشکلت قرار داد..ولی تنهام نذاشت..اگر اریا هم نمی اومد یه جوری فرار می
 نفر..نمی دونم باهات چه دشمنی داشتن که خواستن بکشنت..ولی این3کردم..اون ادما..اون 

برای من یه معجزه نیست..یک هشداره برای تو..که به خودت بیای.. بدونی خدایی هم اون
بال هست..خدایی که بنده هاشو مورد ازمایش قرار میده..اونا رو تو تنگنا میذاره تا بفهمه بنده
هاش چقدر ایمانشون قویه ولی درست زمانی که توقع کمک از جانبش رو نداری دستت و می

گیره..

بازوی اریا رو گرفتم..اشک صورتمو خیس کرده بود ..
1رو به شاهد که چشماش خمار شده بود گفتم :امیدوارم اگر زنده موندی..حتی برای 

روز..مثل ادم زندگی کنی..بفهمی که همه چیز توی زندگی لذت نیست..ارضای جسم
 روز درست و با شرافت زندگی کنی نه مثل1نیست..امیدوارم انقدر فرصت داشته باشی که 

یک حیوونه وحشی..خداحافظ اقای پارسا شاهد..

چشماش بسته شد..اریا دستمو کشید..جلوی در برگشتم ونیم نگاهی به شاهد انداختم..چشماش
بسته بود..

-اریا میشه بری ببینی مرده ست یا زنده؟!..
اریا چند لحظه نگاهم کرد..سرشو تکون داد وبه طرف شاهد رفت..نبضشو گرفت..

-زنده ست..کند می زنه..اگر به موقع برسوننش بیمارستان شاید زنده بمونه..

الیا توی سالن ایستاده بود..حالتش اشفته بود..با دیدن ما به طرفمون اومد..
اریا سریع گفت :زنگ بزنید اورژانس..شاهد تیر خورده..راه برای فراره ما بازه؟!..

--باشه..اره می تونید برید..به کمک دو تا از ندیمه ها بقیه رو بیهوش کردم..دوربین های
عمارت هم خاموشه..

-میشه به ندیمه ها اعتماد کرد؟!..
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--اره..زیر دسته خودم هستند..با پول دهنشون رو بستم..

رفتم جلو و بغلش کردم..
-الیا برای تو دردسر نمیشه؟!..

--نه عزیزم من می دونم باید چکار کنم..براش نقش بازی می کنم..کارمو بلدم..

ازتو بغلش اومدم بیرون..
-ممنونم الیا..خیلی کمکمون کردی..واقعا نمی دونم چطور ازت تشکر کنم..

--این حرفا چیه بهار..من به خودم کمک کردم نه شما..برید..وقتو هدر ندید..

اریا بازومو گرفت..با الیا خداحافظی کردیم..از پله ها پایین اومدیم..
بالخره از عمارت خارج شدیم..نگهبان ها روی صندلی خوابشون برده بود..

اریا :بریم ..ماشین پشت عمارت منتظرمونه..

توی ماشین کنار اریا نشسته بودم..
هر دو در سکوت به خیابون خیره شده بودیم..ذهنم درگیر بود..به اتفاقات

اخیر..امشب..شاهد..حرفاش وکارهاش..زخمی شدنش..
یعنی میمیره؟!..شاید هم زنده بمونه..

ولی باید تاوان پس می داد..چنین سرنوشتی حقش بود..تعداد دخترانی که به دست شاهد
بدبخت شده بودند کم نبود ..

دخترای بی گناهی که به نا حق یا گول می خوردند ویا دزدیده می شدند..به زیر دست شاهد و
امثال اون می افتادند..

خوب که باهاشون عشق و حال کرد و ازشون سواستفاده کرد بعد می فرستادشون تو کلوپ ها
و دیسکو ها تا برای این مردان عرب که نه ناموس می دونستند چیه نه غیرت..برقصند..

شاهد فقط ذاتا ایرانی بود ولی تربیت شده ی این کشور بود..پس نمی تونست راه خودشو پیدا
کنه چون از اول راه غلط رو در پیش گرفته بود..

این هم عاقبته کارهاش..بلهایی که به سر دخترای بی گناه میاورد..
حیف..چنین شخصیت محکم و با اراده ای اگر می تونست خوب وبا شرافت زندگی کنه

 تا مرد عرب باهاش چه دشمنی3مطمئنا الن این بل به سرش نمی اومد..معلوم نیست اون 
داشتند..

توی ایران هم ادم بد هست..یه ایرانی هم تافته ی جدا بافته نیست..ولی جسارتی که شیخ های
عرب در راه تصاحب دختران بی گناه چه ایرانی وچه کشور های بیگانه داشتند واقعا بیش از

حد تصور بود..
توی این مدت خیلی چیزها درموردشون شنیده بودم..قانون این کشور بهشون بهاء میده..کسی
حق نداره به شیخ های عرب توهین کنه یا این کار زشتشون رو مورد تمسخر قرار بده..چون

تهش این تو هستی که بدبخت میشی..
حتما بین این ادم ها..توی این کشور.. مردمان خوب و درستکار هم هست..

ولی حیف که ادمهایی چون شیخ و شاهد که تعدادشون بی شمار بود ..باعث می شدند این
مردمانه خوب به راحتی دیده نشن..

از فکر اومدم بیرون..به اریا نگاه کردم..نگاهش به خیابون بود..
سنگینی نگاه منو حس کرد..سرشو برگردوند..وقتی دید دارم نگاهش می کنم لبخند ملیمی

تحویلم داد..من هم لبخند زدم..
نگاهم به دستش افتاد..لبخند از روی لبام محو شد..
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-اریا دستت چی شده؟!..

نگاهی به دستش انداخت و گفت :چیز مهمی نیست..
بهت زده گفتم :زخمی شدی؟!..کی؟!..

مهربون نگاهم کرد وگفت :گفتم که چیزمهمی نیست..یه بریدگی سطحیه..
ولی من نگرانش بودم..زمانی که از عمارت خارج شدیم انقدر تشویش واسترس داشتم که

متوجه نشده بودم دستشو بسته..
بعد از چند لحظه با لحن ارومی گفتم :اریا..داریم کجا میریم؟..

سکوت کوتاهی کرد وگفت :داریم میریم به یه مسافرخونه تا فردا بریم سفارت ایران توی
دبی..از قبل هماهنگ شده..به محض اینکه برسیم اونجا کارهامونو انجام میدیم و برمی گردیم

ایران..
همین که گفت (بر می گردیم ایران)..ناخداگاه روی لب هام لبخند نشست ..

خدایا یعنی همه ی مشکلت تموم شد؟!..دیگه ازاد شدم؟!..دارم بر می گردم به کشور
خودم؟!..پیش مادرم..دلم براش تنگ شده بود..

ماشین توقف کرد..همراه اریا پیاده شدیم..
شالم رو روی سرم مرتب کردم..نگاهی به مسافرخونه انداختم..ساختمون نمای کامل معمولی

داشت..
-اریا..من که شناسنامه ندارم..درضمن من و تو هم نسبتی با هم نداریم..بهمون گیر نمیدن؟!..

--اینجا ایران نیست..درسته ازت مدرک شناسایی می خوان ولی پول هم می تونه جای مدرک
رو بگیره..خودم درستش می کنم..

 اتاق دو تخته می خواستیم..1وارد شدیم..اریا رو به مسئول مسافرخونه به فارسی گفت :
تعجب کرده بودم..چرا باهاش فارسی حرف زد؟!..وقتی مرد هم به فارسی جوابشو داد بیشتر

تعجب کردم..
مرد نیم نگاهی به من انداخت وگفت :زن و شوهر هستید؟..

من و اریا نگاهی به هم انداختیم..
رو به مرد گفت :نه..نامزدیم..

--بسیار خب..مدارکتون رو بدید..
اریا نگاهم کرد واروم گفت : تو برو رو صندلی بشین...من هم تا چند دقیقه دیگه میام..

اروم سرمو تکون دادم و گفتم :باشه..

روی صندلی نشستم..اریا رو به اون مرد کرد ..نمی دونم چی بهش گفت..ولی مرد اخماش تو
هم بود..بعد از چند لحظه اریا دستش رو برد توی جیبش و یک دسته اسکناس گذاشت جلوی

مسئول مسافرخونه..
به راحتی دیدم که با دیدن پول ها چشمان مرد برق زد..سرشو تکون داد..

بعد هم دفتر رو داد به اریا اون هم امضا کرد..یک کلید به طرفش گرفت و با لبخند سرشو
تکون داد..

مثل اینکه اون دسته اسکناس تونست دهنشو ببنده..
اریا برگشت وبه من اشاره کرد که بلند شم..به طرفش رفتم..

--بریم..

همونطورکه از پله ها بال می رفتیم گفتم :چجوری قبول کرد؟!..
--گفتم که..اینجا پول رو نشونشون بدی همه چیز تمومه..البته می تونستیم بریم هتل ولی

دردسرش زیاده..این مسافرخونه ها بهتر کارمون رو راه میندازن..
-چه جالب..مسئولش فارسی بلد بود..
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جلوی یکی از اتاق ها ایستاد ..

کلید رو توی قفل چرخوند وگفت :خب اره..چون ایرانی بود..
با تعجب گفتم :واقعا؟!..این مسافرخونه ماله خودشه؟!..

--اره..برو تو..

در اتاق رو باز کرد..رفتم تو.. خودش هم وارد شد..اتاق تاریک بود..روی دیوار دنبال کلید
برق گشت..

با زدن کلید اتاق روشن شد..
یک اتاق نسبتا کوچیک که دوتا تخت درست روبه روی هم ولی جدا از هم هر کدوم در

گوشه ای از اتاق قرار داشت..
یه در کوچیک سمت راست بود که حدس می زدم حموم و دستشویی باشه..

اریا رفت جلو.. با خستگی روی تخت نشست..
--امشب رو تا صبح تحمل کنیم ..همه چیز تموم میشه..

روی تخت اون طرف اتاق نشستم وگفتم :خدا کنه..

نیم نگاهی به من انداخت و لبخند کمرنگی زد..
لبخندش امیدوار کننده بود..ولی من هنوز می ترسیدم..

-تو اسلحه داشتی؟!..
با خستگی یک دستشو گذاشت رو تخت و با اون یکی دستش که سالم بود گردنش رو ماساژ

داد..
--اره..یعنی مستقیم با خودم نیاوردم تو..جلوی در مهمونارو می گشتن..

با تعجب گفتم :پس چجوری اوردی تو؟!..
اروم خندید وگفت :کادوش کردم..

چشمام گرد شد..
-چی؟!..

سرشو تکون داد وگفت :اسلحه رو کادو کردم دادم به یکی از خدمه ها..بعد که وارد شدم رفتم
سروقتش و اسلحه رو از تو جعبه ی کادو در اوردم..اون موقع همه توی سالن جمع

بودن..ظاهرا منتظر تو بودند..

جمله ی اخرش روبا حرص بیان کرد..
سرمو انداختم پایین و سکوت کردم..

با شنیدن صداش اروم سرمو بلند کردم

--بگیر بخواب..خسته ای؟..
-نه زیاد..تو نمی خوای برام بگی چطورشد اومدی دبی؟!..

روی تخت دراز کشید..دستشو گذاشت زیر سرش ونگاهم کرد..
--الن نه..زمان می بره..هر وقت رسیدیم ایران همه چیز رو برات میگم..

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم..نگاهم به دستش افتاد..
از جام بلند شدم..کنارش روی تخت نشستم..با تعجب نگاهم کرد..

-نمی خوای بگی دستت چی شده؟!..
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دستشو اورد بال .. نگاهی بهش انداخت..

--چیزی نیست..وقتی توی اتاق بودم شیشه کف دستمو برید..
با وحشت گفتم :شیشه؟!..شیشه کجا بود؟!..حتما زخمش خیلی عمیقه درسته؟!..

توی جاش نشست..زل زد توی چشمام..لحنش اروم بود..
--نه.. عمیق نیست..

نگاهم نگران بود..دستمو بردم جلو..خواستم دستشو بگیرم که نذاشت..
با تعجب نگاهش کردم..لبخند زد..

--نکن..
بهت زده گفتم : چی؟!..کاری نمی کنم..

هنوز هم لبخند می زد..نگاهش یه جور خاصی بود..
--بهار..برو بخواب..

-بذار زخم دستتو ببینم..شاید نیاز به پانسمان داشته باشه..
--نه..اینجا که وسایل پانسمان نداریم..اگر روشو باز کنم امکان داره خونریزی

کنه..همینجوری بمونه بهتره..

دیگه چیزی نگفتم..اینم حرفی بود..می خواستم بدونم شیشه چطوری دستشو بریده؟!..ولی اینو
هم می دونستم که تا خودش نخواد چیزی رو نمیگه..

به فاصله ی بینمون نگاه کردم..خیلی کم بود..صورتمون رو به روی هم قرار داشت..
نگاهمو بال کشیدم..توی چشماش خیره شدم..صورتش کمی سرخ شده بود..

اروم روی تخت دراز کشید..دستشو گذاشت رو چشماش..
با صدای بم وگرفته ای گفت :برو بخواب..خسته م..تو هم حتما خسته ای..

می خواستم بگم :نه خسته نیستم..دوست دارم تا صبح بنشینم ونگاهت کنم..
ولی ترجیح دادم سکوت کنم..
چشماش بسته بود..خوابید؟!..

از جام بلند شدم..تخت خوابمون درست رو به روی هم بود..
تخت اریا سمت راست و تخت من سمت چپ اتاق بود..

-لمپ رو خاموش کنم؟!..
مکث کوتاهی کرد وگفت :اره..دیوار کوب رو روشن کن..

لمپ رو خاموش کردم و کلید دیوار کوب رو زدم..فضای اتاق رو نور کمی پر کرد..

روی تختم نشستم..طبق عادت همیشه م که نمی تونستم با شال و روسری بخوابم شالم رو
برداشتم و گذاشتم بالی سرم..

دراز کشیدم..نگاهم به سقف بود..
نگاهش کردم..چشماش بسته بود..نگاهمو از روی صورتش به روی گردنش کشیدم..

پایین تر..نگاهم روی قفسه ی سینه ش خیره موند..
اروم بال و پایین می شد..ای کاش می تونستم سرمو بذار روی سینه ش وبا صدای تپش های

قلبش به خواب برم..
چشمام پر از حسرت بود..ای کاش بهش محرم بودم..

نگاهمو از روش برداشتم..
چشمامو بستم..سعی کردم بخوابم..
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*******

اریا با حالتی کلفه چشمانش را باز کرد..نگاهش به سقف بود..تنش داغ شده بود..
نگاهش را چرخواند..به بهار خیره شد..چشمانش بسته بود..موهای بلند و زیبایش دورش را

گرفته بود..
صورت سفیدش زیر نور کم اتاق جلوه ای خاص داشت..

قلب اریا دیوانه وار خودش را به دیواره ی سینه ش می کوبید..
دستانش را مشت کرد..بهار چشمانش را باز کرد..اریا سرش را برگرداند..

*******
چشمامو باز کردم..خوابم نمی برد..

نگاهش کردم..سرشو برگردونده بود..چرا انقدر بی قرارم؟!..دارم دیوونه میشم..
حال که حضورش رو ازاین فاصله ی نزدیک حس می کردم طاقت نداشتم..

گرمی اغوشش رو حس کرده بودم..این منو بیتاب می کرد..دوست داشتم بازم تو اغوشش
باشم..بین بازوهای مردونه ش..

اغوشش گرم بود..امن بود..برای من همه چیز بود..
خودش..عشقم بود..

اریا..
*******

چشمانش باز بود..نگاهش به روی دیوار ثابت مانده بود..حضور بهار در کنارش..تو یک
اتاق ..او را سرگردان کرده بود..

از طرفی نمی توانست بهار را در اتاق تنها بگذارد..در چنین شرایطی کار درستی نبود..ولی
الن هم که پیشش بود اینگونه عذاب می کشید..

هنوز هم ان شب اخری که به دیدن بهار رفته بود را فراموش نمی کرد..
مگر می توانست فراموش کند؟..هرگز..

لحظه به لحظه..ثانیه به ثانیه ..همه را به یاد داشت..
اینها باعث می شد کلفه تر شود..

*******
طاقت نیاوردم..تو جام نشستم ..همزمان با من اریا هم نشست..با تعجب به هم نگاه کردیم..

اریا تک سرفه ای کرد وگفت :چرا نخوابیدی؟!..
نگاهش کردم :تو چرا نخوابیدی؟!..

سکوت کوتاهی کرد وگفت :خوابم نمی بره..
-منم همین طور..

تو چشمای هم زل زدیم..اون اونطرفه اتاق من اینطرفه اتاق..
نگاه من بی قرار بود..نگاه اون..نمی دونم..گنگ ولی خاص بود..

اریا :بهار
-اریا..

همزمان اسم همو صدا زدیم..لبخند زدم..اون هم لبخند زد..
--بگو..

-نه تو بگو..
--بگو می شنوم..

سرمو انداختم پایین..هیچی نمی خواستم بگم..فقط ناخداگاه اسمشو صدا زده بودم..
شاید هم واقعا می خواستم یه چیزی بگم ولی روی زبونم نمی چرخید..

--بگو دیگه..
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سرمو بلند کردم..نگاهش کردم..

-خب..می دونی..
--نه..بگو تا بدونم..

ای خدا حال چکار کنم؟!..
زیر چشمی نگاهش کردم..لبخند به لب داشت..

نه من نمی تونم چیزی بگم..وای چی بگم؟..سریع روی تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم..
-هیچی ..چیزی نمی خواستم بگم..فقط خوابم میاد..

صداشو نشنیدم..فکر کردم بی خیال شده و گرفته خوابیده..چند لحظه بعد اروم لی چشمامو
باز کردم تا ببینم اوضاع چطوره که دیدم کنارتختم ایستاده..

چشمام گرد شد..رو تخت نشست..لبخند کمرنگی روی لباش بود..

نیمخیز شدم که تو جام بنشینم ولی با دستش اشاره کرد اینکارو نکنم..
همونطور دراز کشیده بودم اون هم کنارم نشسته بود..

با لحن گیرایی گفت :بی تابی؟!..
با تعجب نگاهش کردم..

--بی قراری؟!..
!!..-

همونطور که تو چشمام خیره بود ارومتر زمزمه کرد :خواب به چشمات نمیاد؟!..
!!..-

--کلفه و سرگردونی؟!..
جواب نمی دادم..فقط نگاهش می کردم..با نگاهم می گفتم اره..دارم دیوونه میشم..

--من هم همینطور..بی قرارتم..بی تابتم..خوابو از چشمام گرفتی..کلفه م کردی..داری
دیوونه م می کنی بهار..چرا؟!..

لل شده بودم..هیچی نمی گفتم..پس اون هم مثل من بود؟!..

سرشو برگردوند..نگاهش کلفه بود..انگشتاشو فرو کرد تو موهاش..
سرشو بین دستاش گرفته بود..اروم تو جام نشستم..دوست داشتم برم تو اغوشش..گم

بشم..محو بشم..فقط اون..من..
دستمو گذاشتم رو شونه ش..از جاش پرید..ایستاد..

با تعجب نگاهش کردم..صورتش سرخ شده بود..کلفه بود..

--نمی تونم..اخه چرا اینجوری شدم؟!..نمی تونم تنهات بذارم..نمی تونم بذارم تو یه اتاق تنها
باشی..وگرنه..

مکث کرد..
--امشب توی اتاق..خونه ی شاهد بغلت کردم چون دیگه طاقت نداشتم..برای دیدنت لحظه

شماری می کردم..همه ی دل و دینم رو به باد دادم..همه چیزم..من به محرم ونامحرم بودن
اهمیت میدم..ولی امشب کنترلمو از دست دادم..تو بد شرایطی بودم بهار..ولی الن..
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نگاهم کرد..با صدای گرفته ای گفت :الن که باهات تنهام تازه می فهمم دیگه بهت محرم

نیستم..دیگه نمی تونم..نمی تونم..

ادامه نداد..سرگردان بود..اینو خوب حس می کردم..منم مثل خودش بودم..اعتقاد داشتم..برای
خودم باور داشتم..

درسته توی این مدت ناخواسته کارهایی انجام دادم که از من..بهار سالری.. بعید بود..ولی
همه ش از روی اجبار بود..رقصیدنم..کارهام..خدایا منو ببخش..

بغض کرده بودم..
ازجام بلند شدم..رو به روش ایستادم..زل زده بودیم تو چشمای هم..

فاصله مون کم بود..دوست داشتم بگم بیا صیغه بخونیم..بیا از این سرگردونی نجات پیدا
کنیم..بهت نیاز دارم..به اغوش امنت..به صدای تپش قلبت..بهم ارامش میده..

ولی ..نتونستم..نتونستم بگم..حرفامو ریختم تو چشمام..شاید بتونه بخونه..

--بهار..
-بله!..

مردد بود..تردید داشت..
من من کنان گفت :می خوای..که..امشب..

نفسش رو فوت کرد..براش سخت بود..برای من هم سخت بود..خدایا چقدر سخته که هم
عشقت رو بخوای هم باورت رو..

ولی راه داشت..برای با اون بودن راهش صیغه ی محرمیت بود..
 ساعت..ولی بتونم سرمو روی سینه ش بذارم..1حتی شده 

درسته..من که امشب اصل برام مهم نبود..با دیدن اریا هنوز هم فکر می کردم بهش محرم
هستم..

درست مثل شب اخری که دیدمش واز هم خداحافظی کردیم..
تو حیاط خونمون..

ناخداگاه گردنبندمو لمس کردم..نگاهشو به گردنم دوخت..روی گردنبند خیره بود..
به چشمام نگاه کرد..

زمزمه کردم :امشب چی؟!..
زیر لب گفت :امشب..من و تو..با هم..

چشمام گرد شد..نکنه منظور دیگه ای داره؟!..
سرخ شدم..نمیدونم از نگاهم چی خوند که بین اون همه هیجان و استرس لبخند زد..

--به چی فکر کردی دختر خوب؟!..
نگاهمو ازش دزدیدم..من که چیزی نگفتم!..از کجا فهمید؟!..

اروم خندید و گفت :نگاهم کن..
سرمو بلند کردم..نگاهش کردم..

لبخند نمی زد..جدی بود ولی نگاهش و کلمش گرما داشت..
-- بهار..به من محرم میشی؟!..

با اینکه منتظر همین جمله ش بودم ولی باز هم از زور هیجان قلبم با سرعت نور توی سینه
شروع به تپیدن کرد..

نمی دونستم لبخند بزنم..اخم کنم..بخندم..گریه کنم..
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ولی می دونستم که منم بی تابشم..دیوونه شده بودم..

با لبخند سرمو انداختم پایین..
صداش گیرا بود..

-- سکوت علمته رضاست؟!..
فقط تونستم سرمو به نشونه ی مثبت تکون بدم..

اروم خندید..روی تخت خودش نشست..
--بیا بشین..

با قدم های کوتاه به طرفش رفتم..نشستم..هیجان داشتم..دستام می لرزید..
--اماده ای؟..

زیر لب گفتم :اره..
--پس نگاهم کن..

نگاهمو دوختم تو چشماش..
 ماه..دیگه..راحت شدیم..1شروع کرد..صیغه رو خوندیم..برای 

درست مثل اون سری توی جنگل هر دو بعد از خوندن صیغه نفس عمیق کشیدیم..
فقط می خواستم توی اغوشش باشم..تلفی این مدت که از هم دور بودیم..نداشتمش..

تنهایی عذابم داده بود..بی کسی وجودمو پر کرده بود..
ولی الن..داشتمش..می خواستمش..با تمام وجود..

کف دستامو به هم فشردم..سرم پایین بود..نگاهم به دستام بود..
گرمی دستش رو به روی دست سردم حس کردم..اروم منو کشید تو بغلش..صدای تپش های
قلبمون بلند بود..من می شنیدم..بی قراریش..بی تابیش..همه رو از صدای کوبش قلبش حس

می کردم..
دستشو دور کمرم حلقه کرد..تنش داغ بود..منو محکم به خودش فشرد..

در همون حال دراز کشید..هنوز هم توی بغلش بودم..به ارامش رسیده بودیم..هم من..هم
اون..

انگشتاشو توی موهام فرو کرد..
همونطور که سرمو نوازش می کرد گفت :بهار..

زمزمه وار گفتم :بله..
--من و تو همدیگرو دوست داریم؟!..

تعجب کردم..سرمو بلند کردم..ولی هنوز تو اغوشش بودم..
-یعنی چی؟!..

نگاهشو دوخت توی چشمام..
--یعنی همین..من و تو همدیگرو دوست داریم؟!..

برای این سوالش جواب داشتم..از جانب خودم کامل مطمئن بودم..شک نداشتم..
برای همین با اطمینان گفتم: خب..معلومه..

 بار هم شده اینو به زبون نیاوردیم..تا حال نه1لبخند زد وگفت :پس اگر اینطوره..چرا برای 
من به تو گفتم نه تو به من..دلیلش چی می تونه باشه؟..

کمی فکر کردم..درست می گفت..تا حال به هم نگفته بودیم ..
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جوابی نداشتم که بدم..برای همین سکوت کردم..سرمو گذاشتم رو سینه ش..

اون هم سکوت کرده بود..نمی دونم چرا..ولی حس می کردم الن هم نباید اینو به هم بگیم..
یه حسی بهم می گفت این ابراز عشقمون مثل یک رازه..باید بینمون بمونه تا به وقتش به

زبون بیاد..
انگار اون هم همین حس رو داشت..چون درست مثل من سکوت کرده بود ..چیزی نمی

گفت..
حلقه ی دستاشو تنگ تر کرد..منو خوابوند رو تخت..خودش رو م نیمخیر شده بود..

نگاهش کردم..نگاهم کرد..لباشو به گوشم نزدیک کرد..
زمزمه کرد :هر چیزی به وقتش..عشق..علقه..دوست داشتن..حتی ابرازش..همه چیز تو

وقت خودش جذابه..ما اروم اروم رفتیم جلو..به همینجا ختم نمیشه..باید تا تهش رو بریم..من
هستم..تو هم هستی؟!..

سرشو بلند کرد..منتظر به من چشم دوخت..
توی چشماش خیره شدم..با لحن مطمئن وقاطعی گفتم : تا تهش..باهاتم..

لبخند اروم اروم مهمون لب هاش شد..
سرشو خم کرد..ضربان قلبم بال رفت..ناخداگاه چشمامو بستم..

گرمی لباشو به روی لبام حس کردم..نرم..گرم..اروم..منو بوسید..
بوسه ی اول..بوسه ی دوم..بوسه ی سوم ..

دستامو محکم دور کمرش حلقه کردم..تنش گرم بود..گرمم کرد..بوسه هاش داغ بود اتیشم
زد..دستاش و نوازش هاش پر از عشقش بود..

عشقمون گرما داشت..برای ابرازش به زمان نیاز داشتیم..برای اثباتش باید با هم می موندیم..
دستشو تو موهام فرو کرد..لباشو به لبام می فشرد..انقدر گرم منو می بوسید که حس می

کردم تمامش یک رویاست..اریا..اینجا..کنار من..بعد از این همه مدت..حال داشتمش..
بوسیدمش..لبامو ول کرد..چونه..گردن..روی پلکمو بوسید..

سرشو بلند کرد..چشمای هردوی ما خمار بود..
کنارم دراز کشید..دستاشو جمع تر کرد..اغوشش تنگ تر شد..سرمو گذاشتم روی سینه ش..

نیمخیز شد..پتو رو کشید رومون..توی اون گرما..پر از احساس..هر دو در اغوش هم به
خواب رفتیم..

به امید فرداهایی شاید بهتر..شاید روشن تر..ولی..
سرنوشت بازی های زیادی داره..انتخاب می کنه..از بین مردم اونی که میخواد رو انتخاب

می کنه..
دست ما نیست..ناخواسته واردش میشیم..

من و اریا هم تازه سرخط بودیم..موضوعه شاهد..دبی..مشکلت من در اینجا به ته سطر
رسید..

حال باید گفت نقطه ..سر خط..
ماجرایی دیگر..شروع شد..

جلوی خونمون ایستاده بودم..چشمام پر از اشک شده بود..
اینجا..ایران..این خونه..خونه ی من و مادرم بود..
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بالخره به کشورم برگشتم..به کمک سفارت ایران تونستیم برگردیم..البته اریا از قبل همه ی

کارهای مربوطه رو انجام داده بود..
پسر خاله ش سروان نوید محبی توی فرودگاه منتظر ما بود..الن هم نوید و اریا توی ماشین

نشسته بودند .. نگاهشون به من بود..
کلید نداشتم تا درو باز کنم..زنگ خونه ی همسایه رو زدم..در باز شد..خانم رستمی توی

درگاه در ایستاد..
با دیدن من تعجب کرد..
لبخند زدم وسلم کردم..

--سلم دخترم..مسافرت بودی؟!..
-بله..ولی متاسفانه کلید رو جلوی خونه گم کردم..می خواستم ببینم احتمال شما پیداش

نکردید؟!..
--چرا دخترم..اون شب که بارون شدید می اومد..فردا صبحش شوهرم می خواست بره

سرکار کلیداتون رو جلوی خونه پیدا کرده بود..
داد به من..از روی جا کلیدی که بهش اویزون بود فهمیدم مال شماست..اوردم بدم بهت ولی

درو باز نکردید..
تا الن چندباری اومدم درتون رو زدم..ولی کسی جواب نداد..حدس زدم رفتی مسافرت..ولی
دخترم چرا انقدر بی خبر؟..نگرانت شدم..گفتم این دختر تنهاست..مادرشو از دست داده..حال

هم معلوم نیست بی خبر کجا رفته ..

-شرمنده م خانم رستمی..مجبور شدم بی خبر برم..میشه کلید رو برام بیارید..ممنون میشم..
--البته دخترم..چد لحظه صبر کن الن میارم..

رفت داخل..نیم نگاهی به ماشین اریا انداختم..
خودش خواسته بود فعل پیاده نشه..می گفت امکان داره همسایه ها چیزی بگن..

کلید رو از خانم رستمی گرفتم..تشکر کردم..در خونمون رو باز کردم..رفتم تو..نگاهی به
حیاط انداختم..گل ها خشک و پژمرده شده بودند..کسی نبود بهشون اب بده..

خونه از همین جا که ایستاده بودم داد می زد که چقدر بی رو ح و سرده..بدون حضور مادرم
گرما نداشت..

رفتم تو..با اینکه زمان زیادی نبود از خونه دور بودم ولی با این حال کمی گرد و خاک روی
اثاثیه نشسته بود..

انگشتمو کشیدم روی میز..رد انگشتم به روی گرد و خاک موند..
کنار دیوار نشستم..عکس مادرم به روی دیوار بود..نگاهمو بهش دوختم ..تو دلم باهاش

حرف می زدم..حرف های نگفته زیاد داشتم..
حرف هایی که دلم می خواست به یکی بگم..یکی بشه سنگ صبورم..تا بتونم خودمو خالی

کنم..از این همه بغض..از این همه خستگی..
مادرم..اون همیشه سنگ صبورم بود..تا قبل از بیماریش همه چیز زندگیمو براش می

گفتم..اگر مشکلی داشتم فقط به اون می گفتم..ولی الن..

اه کشیدم..زمان زیادی بود که همونجا نشسته بودم و به عکس خیره شده بودم..وقتی از پنجره
بیرون رو نگاه کردم دیدم هوا تاریک شده..تازه به خودم اومدم..از جام بلند شدم..خواستم یه

چیزی درست کنم ..
همون موقع صدای زنگ در رو شنیدم..رفتم تو حیاط..

-کیه؟!..
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دوتا تقه به در زد..

با تعجب گفتم :کیه؟!..
باز هم دوتا تقه به در زد..

این صدا..طرز در زدنش برام اشنا بود..انگار این صحنه رو قبل دیده بودم..مطمئن بودم
خودشه..

با لبخند درو باز کردم..اریا بود..
با دیدنم لبخند زد و پلستیک غذا رو گرفت بال ..

--سلم خانمی..شما گشنه ت نیست؟..
با لبخند نگاهش کردم..درو کامل باز کردم..اومد تو..در رو بستم..

-چرا گشنمه..اتفاقا الن می خواستم یه چیزی درست کنم..

رفتیم تو..پلستیک رو داد دستم..
--دیگه نمی خواد چیزی درست کنی..غذا گرفتم..

-مرسی..پس بنشین تا بکشم بیارم..

سرشو تکون داد..کنار دیوار نشست..به پشتی تکیه داد..رفتم تو اشپزخونه..
هم کباب گرفته بود هم جوجه..سفره رو اوردم جلوش پهن کردم..بشقاب هارو گذاشتم..

با دقت به تک تک کارهام نگاه می کرد..سنگینی نگاهش رو کامل حس می کردم..

-چرا دو نوع غذا گرفتی..همون کباب کافی بود..
--نمی دونستم چی دوست داری..

اگر نون و پنیر یا نه نون خالی هم بود در کناراریا بهم مزه می داد..
فقط اون باشه..تنهام نذاره..پیشم بمونه..همین برام کافی بود..

غذامون رو تو سکوت خوردیم..
همونطورکه با غذام بازی می کردم یک دفعه یاد صندوقچه افتادم..

درسته..اون شب..می خواستم برم صندوقچه رو بیارم که اون اتفاقات افتاد..
امشب حتما باید برم سروقتش..

زیر چشمی به اریا نگاه کردم..دوست داشتم بدونم امشب اینجا ..پیشم می مونه یا میره؟..
خدا کنه نره..هم تنهام و می ترسیدم .. هم اینکه به وجودش نیاز داشتم..

دیگه دوست نداشتم از پیشم بره..انگار هنوزم وحشت داشتم که از دستش بدم..

خودش چیزی نمی گفت..غذاشو خورد و نشست کنار..نیم نگاهی به من انداخت..
--پس چرا چیزی نمی خوری؟!..

قاشق رو تو دستم تکون دادم و گفتم :دارم می خورم..ولی زیاد اشتها ندارم..

با شیطنت خندید وگفت :می خوای برات لقمه بگیرم؟..شاید اشتهات باز شد..
به شوخی اخم کردم که بلندترخندید..

-نه اونجوری دیگه لقمه هم از گلوم پایین نمیره..
ابروشو انداخت بال وگفت :چطور؟!..خوشت نمیاد؟!..

تو دلم گفتم :اتفاقا برعکس..از خوشی زیاد لقمه تو گلوم گیر می کنه..
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-خب دیگه !!..

داشتم سفره رو جمع می کردم..
--خب دیگه هم شد جواب؟!..
با لبخند گفتم :خب دیگه !!..
خندید و سرشو تکون داد..

ظرفا رو گذاشتم تو اشپزخونه..داشتم چای اماده می کردم که صداش رو شنیدم..
--بهار بیا بنشین..می خوام باهات حرف بزنم..

-الن میام..

شد ..12 بود..چه زود 12به ساعت نگاه کردم..
زیر کتری رو کم کردم..رفتم تو هال..رو به روش نشستم..

نگاهم کرد و گفت :دلت می خواد از اتفاقات اخیر توی ایران..در مورد کیارش و
من..بدونی؟!..فکرکنم الن دیگه وقتش باشه همه چیزو بدونی..

مشتاقانه نگاهش کردم و گفتم :البته..خیلی دوست دارم بدونم..بگو..
لب از لب باز کرد که حرفی بزنه ولی همون موقع با شنیدن شکسته شدن چیزی حرف تو

دهانش موند..
صدا مثل..شکستن شیشه بود..

با ترس از جام پریدم..اریا هم سریع از جاش بلند شد..
با وحشت گفتم :چی بود؟!..

--نمی دونم..صبر کن الن متوجه میشیم..

اسلحه ش رو در اورد..پشتش ایستادم..بازوشو گرفتم..
برگشت و نگاهم کرد..

با لحن جدی گفت :تو همین جا بمون..بیرون نیا..
با ترس گفتم : نه منم باهات میام..نمی تونم تنهات بذارم..

--بهار لج نکن..ممکنه دزد باشه..
با لکنت گفتم :د..دزد؟!..
--اره..پس همینجا باش..

-باشه پس تو هم بیرون نرو..وایسا ببینیم چی میشه..

نگاهی به در انداخت..
--خیلی خب..همراه من بیا..

پشت سرش راه افتادم..پشت دیوار هال ایستاد..
 مرد روی دیوار حیاط افتاد..1هر دو خم شدیم و بیرونو نگاه کردیم..سایه ی 

با وحشت جلوی دهانمو گرفتم..نزدیک بود جیغ بزنم..خدایا واقعا دزد اومده؟!..

محکم تر بازوی اریا رو چسبیدم..
اریا اسلحه ش رو گرفت جلوی صورتش..پشت دیوار مخفی شدیم..
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صدای باز وبسته شدن در رو شنیدیم..

قلبم اومد توی دهانم..

اریا دستشو اورد جلو و گذاشت پشت کمرم..منو کشید پشتش..سرمو به شونه ش تکیه
دادم..هر دو چسبیده بودیم به دیوار..حتی نفس هم نمی کشیدم..حسابی ترسیده بودم..

یه مرد که به صورتش نقاب زده بود از کنارمون رد شد..متوجه ما نشده بود..
اریا سریع پشت سرشو نگاه کرد..وقتی مطمئن شد تنهاست اروم رفت پشتش ..اسلحه رو

گذاشت رو سر مرد..
--تکون بخوری با یه تیر خلصت می کنم..

مرد سر جاش خشک شد..

اریا با خشونت داد زد :دستاتو ببر بال..یال..
اروم اروم دستاشو برد بال..من پشت اریا ایستاده بودم..نگاهم با نگرانی بین اریا و مرد در

رفت و امد بود..

اریا با یک حرکت مرد رو هل داد و چسبوندش به دیوار..همونطور که اسلحه رو گذاشته بود
رو سرش با دستش جیباشو گشت..

یه اسلحه و یک چاقو تو جیبش بود..اریا اسلحه رو تو دستش گرفت..کمی نگاهش
کرد..پرتش کرد رو زمین..

پوزخند زد و رو به مرد گفت :هه..اسباب بازی با خودت حمل می کنی؟..
با تعجب به اسلحه نگاه کردم..یعنی قلبی بود؟!..

نقاب رو از رو صورتش برداشت..پشتش به ما بود..صورتشو ندیدم..اریا برش گردوند..
با دیدنش چشمام گرد شد..این اینجا چکار می کنه؟!..

سامان بود..همون جوانه الواطی که همیشه سرکوچمون می ایستاد و مزاحم دخترای محل می
شد..

نگاهش رو با خشم به من و اریا دوخته بود..
با تعجب گفتم :تو اینجا چکار می کنی؟!..اومدی دزدی؟!..
پوزخند مسخره ای زد وگفت :اره خوشگله..اومدم دزدی..

اریا محکم زد تو صورتش..
داد زد :خفه شو مرتیکه..

رو به من گفت :می شناسیش؟!..
-اره..یکی از اراذل و اوباشه همین محله..هیچ دختری از دستش در امان نیست..

سامان با شنیدن این حرفم لبخند کجی زد وگفت :اره اینو راست میگه..می دونی که خبرا زود
توی محل می پیچه..مخصوصا من که همیشه توی این محل می چرخم..شنیدم اومدی..می

دونی از کی منتظر چنین لحظه ای بودم؟!..به هر حال..تو..تنها..توی این خونه..نصف
شب..بهترین فرصت بود بیام سروقتت..واسه ش لحظه ..

اریا همچین دستشو برد بال و با مشت کوبید تو صورت سامان که صدای شکسته شدن چونه
و بینیش رو به راحتی شنیدم..
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حقش بود..پسره ی عوضی..

اریا با خشم یقه ی سامان رو گرفت و محکم چسبوندش به دیوار..از گوشه ی لب و بینیش
خون جاری شد..

اریا با خشونت غرید :خفه میشی یا خفه ت کنم مرتیکه ی الواط؟..که چشم به ناموس مردم
داری اره؟..بدون اجازه از دیوارخونه ی مردم میای بال و می خوای به ناموسشون هم تجاوز

کنی؟..میدم پدرتو در بیارن..کاری باهات بکنند که حتی یادت بره پلک این خونه
چنده..اشغال عوضی..

سامان تو چشمای خشمگین اریا زل زد وبا پرخاش گفت :به تو چه ربطی داره؟..این دختر
کس وکار نداره که ناموس کسی باشه..هرکار دلم بخواد باهاش می کنم..گرفتی؟..

اریا رو دیگه کارد می زدی خونش در نمی اومد..از زور خشم سرخ شده بود..
کنار ایستاده بودم..نگاه من به اون دوتا بود..نگران اریا بودم..

با خشم سامان رو پرت کرد رو زمین..گرفتش زیر مشت و لگد..چند تا لگد تو شکمش زد..
سامان روی زمین افتاده بود و از درد به خودش می پیچید..

اریا یقه ش رو گرفت و بلندش کرد..محکم تکونش داد و داد زد :که فکرکردی این دختر بی
کس و کاره اره؟..این دختر صاحاب داره..بی صاحاب نیست که هر غلطی دلت خواست

بکنی..جرمت خیلی سنگینه پسرجون..

پای چشم سامان کبود شده بود..دستشو گذاشته بود روی شکمش وناله می کرد..
اریا از توی جیبش دستبندش رو در اورد و زد به دستای سامان..

سامان با تعجب به اریا نگاه کرد..حال می شد وحشت رو تو چشماش دید..
من من کنان گفت :تو..تو ..پلیسی؟!..

اریا با خشم غرید :خفه شو..

سامان رو پرت کرد گوشه ی دیوار..خیلی عصبانی بود..هیچ وقت اینجوری ندیده
بودمش..دروغ چرا منم با دیدن قیافه ی خشمگینش ترسیده بودم..

درست مثل اون موقعی که تو بازداشت بودم و ازم بازجویی می کرد..اون موقع هم خیلی
ازش حساب می بردم..به خاطر غرورش و خشونته خاصش بود..توی کارش فوق العاده

جدی بود..به طوری که منی که عاشقش بودم هم ازش حساب می بردم..

گوشیش رو در اورد ..با حرص شماره گرفت..
--الو..سلم نوید ..با یکی از بچه های ستاد بیا خونه ی بهار..بیا بهت میگم..درضمن ماشین
ستاد رو هم بیارید شخصی نباشه..یکی رو باید با خودتون ببرید..بعد خودت می فهمی..فقط

سریعتر..خداحافظ..

نگاه سامان همچنان وحشت زده بود..
با ترس اب دهانش رو قورت داد ..رو به اریا گفت :می خوای چکارکنی؟!..به خدا غلط

کردم..بذار برم..
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-- خفه شو..بذارم بری که باز بیای سروقت زن من؟..کاری باهات می کنم که دیگه هوس

نکنی همچین غلط زیادی رو بکنی..

نگاهم به اریا بود..وقتی گفت (زن من) یه حسی بهم دست داد..حس خوشحالی..ارامش..اینکه
منو زن خودش خطاب کرده بود..

سامان نیم نگاهی به من انداخت و رو به اریا گفت :زن تو؟!..بهار کی عروسی کرد؟!..
اریا زد به پاش وگفت :ببند دهنتو..اسمش رو به زبونت نیار..به تو ربطی نداره که کی

عروسی کرد..فقط اینو خوب تو گوشات فرو کن که بهار الن زن منه و هیچ احدی هم حق
نداره بهش نظر داشته باشه..فهمیدی چی گفتم؟..

انقدر بلند و کوبنده داد زد (فهمیدی چی گفتم) که سامان با ترس تندتند سرشو تکون داد..

اریا به طرفم اومد..نگاهم کرد..نگاهش مهربون بود..
با اینکه هنوز عصبانی بود ولی با همون نگاه و لحن ارومی گفت :برو یه لیوان اب قند

بخور..رنگت پریده..حتما فشارت افتاده..
با لبخند سرمو تکون دادم..به سامان نگاه کردم..زل زده بود به ما ..

اریا برگشت ونگاهش کرد..سرش داد زد :به چی نگاه می کنی؟..
سامان سریع نگاهش چرخوند و چیزی نگفت..بدجور ترسیده بود..حق داشت.. کیه که

اینجورمواقع از اریا نترسه؟..

رفتم تو اشپزخونه..دستام می لرزید..کمی اب قند خوردم..همون موقع زنگ در به صدا در
اومد..رفتم درو باز کردم..نوید به همراه یه مامور اومدن تو حیاط ..

به داخل اشاره کردم..رفتند تو..چند دقیقه بعد اون مامور زیر بازوی سامان رو گرفته بود و
همراه نوید و اریا از در اومد بیرون..

سامان دستبند به دست همراه مرد رفت..حتی نگاهش هم نکردم..پسره ی بیشعور..

نوید و اریا داشتند با هم حرف می زدند..نوید باهاش دست داد..از من هم خداحافظی کرد
ورفت..در رو بستم..

هر دو رفتیم تو خونه..داشتم می رفتم تو اشپزخونه که دستم کشیده شد..افتادم تو بغلش..محکم
دستشو دور کمرم حلقه کرد..با لبخند زل زد تو چشمام..نگاه من هم توی چشماش خیره بود..

با لحن اروم و گیرایی گفت :خانمی.. تورو هم ترسوندم اره؟..وقتی اون حرف ها رو از
دهنش شنیدم کنترلمو از دست دادم..دست خودم نبود..اگر ترسوندمت شرمنده م..

لبخند زدم..به صورتش دست کشیدم وگفتم :دروغ چرا ترسیدم خیلی هم ترسیدم..ولی بعدش
اروم شدم..ارومه اروم..

منظورم به وقتی بود که گفت (زن من)..اون موقع یه ارامش خاصی بهم دست داده بود..

فکر کنم خودش منظورمو فهمید چون لبخندش پررنگ تر شد..
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صورتشو اورد پایین.. زیر گوشم زمزمه وار گفت :وقتی بهش گفتم " بهار زن منه" به دو

دلیل اینکارو کردم..هم اینکه من واقعا تو رو همسر خودم می دونم..به خدا قسم می خورم که
به تو به همین چشم نگاه می کنم ونظربدی ندارم..

دلیل دومم این بود که اگر فردا توی محل پیچید یه مرد تو خونه ی بهار رفت و امد داره همه
بدونند اون مرد شوهرش یا نامزدشه..غریبه نیست..نمی خوام برات حرف در بیارن..تو

پاکی..دوست ندارم به ناحق پشت سرت حرفی باشه..جلوشون رو می گیرم..هرگز نمیذارم
چنین اتفاقی بیافته..

سرشو بلند کرد..وقتی گرمای نفس هاش به گوشم می خورد حالمو دگرگون می کرد..کلم
مهربون و پر از عشقش قلبم رو بی قرار می کرد..حرارت اغوشش منو اتیش می زد..

دیگه چی می خواستم؟..خدا همه چیز به من داده بود..برای من..اریا یعنی همه چیز..

فقط با لبخند زل زده بودم تو چشماش..زبانم برای بیان هر حرفی در برابر این همه خوبی
قاصر بود..

سکوتم..نگاهم ..بیانگر همه ی حرف های دلم بود..

حلقه ی دستاشو تنگ تر کرد..دستمو گذاشتم رو شونه ش..
-- بهار دیگه صل ح نیست توی این خونه بمونی..اتفاق امشب.. دزدیده شدنت ..همه ی اینها

یه زنگ خطری شد برای من و تو..
با تعجب گفتم :پس چکار کنم؟!..من که جایی رو ندارم برم..

با لبخند تو چشمام خیره شد..
--چرا جایی رو نداری؟..داری..خوب هم داری..

تعجبم بیشتر شد..
منظورش چی بود؟!..

-منظورت چیه؟!..
سکوت کوتاهی کرد..

--مادرت در مورد اون صندوقچه چیزی بهت نگفته؟..
از زور تعجب چشمام داشت از کاسه می زد بیرون..

-تو..تو موضوع صندوقچه رو می دونی؟!..از کجا؟!..کی بهت گفته؟!..
--مادرت..

با تعجب گفتم :مادرم؟!..ولی..اخه..

انگشت اشاره ش رو گذاشت رو لبام..نگاه پراز تعجبم رو دوختم تو چشماش..ولی اون اروم
بود و خونسرد نگاهم می کرد..

--من چیزی بهت نمیگم..وقتی صندوقچه رو باز کردی..خودت متوجه خیلی چیزها میشی..

اروم از تو بغلش اومدم بیرون..طاقت نداشتم..دیگه نمی تونستم صبر کنم..باید برم صندوقچه
رو بیارم..

خواستم برم سمت در که دستمو گرفت..
--کجا میری؟!..

-می خوام برم صندوقچه رو بیارم..باید بفهمم توش چیه..
لبخند ارامش بخشی روی لبهاش نشست..

286

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
--خانمی این مدت رو صبر کردی امشب هم صبر کن..فردا برو سراغش..

کمی نگاهش کردم..خب اینم حرفیه..این موقع شب نمی شد برم تو زیرزمین..ولی ذهنمو
بدجور به خودش مشغول کرده بود..

صدای شوخ اریا منو به خودم اورد..
--راستی من هنوز حرفامو بهت نزدم..این دزد با ورودش نذاشت..اگر خوابت نمیاد..برات

میگم..
لبخند زدم وگفتم :نه خوابم نمیاد..خیلی دوست دارم بدونم توی این مدت چه خبر بوده و چه

اتفاقاتی افتاده؟..
شیطون خندید وگفت :پس برو رختخوابمون رو پهن کن تو جا که خوابیدیم برات همه چیزو

میگم..

یک لحظه هنگ کردم..با این حرفش گیج شدم..با دهان باز بهش خیره شدم ..

نمی دونم تو نگاهم چی دید که بلند زد زیر خنده .. در همون حال گفت :بهار به چی فکر
کردی؟..دختر خوب بگو رختخواباتون کجاست من میرم میارم..

سرخ شده بودم..با انگشتم به اتاق رو به رو اشاره کردم..با لبخند سرشو تکون داد و رفت تو
اتاق..

همونجا ایستاده بودم..قلبم تند تند می زد..هیجان داشتم..

 تا بالشت2 تا پتو و 2 تا تشک یک نفره و 2دیدم از اتاق اومد بیرون..وای چه زوری داره..
 تا ملحفه..همه رو با هم بغل کرده بود..گذاشت کف هال و کنار ایستاد..2و 

نگاهم نمی کرد..داشت رختخواب ها رو پهن می کرد..منم فقط نگاهش می کردم..

یه تشک انداخت و تشک بعدی رو با فاصله انداخت کنارش..بالشت و پتو ها رو هم
گذاشت..ملحفه انداخت روشون و روی یکی از تشک ها نشست..

با لبخند نگاهم کرد..به تشک کناریش اشاره کرد وگفت :بفرمایید خانم..

لبخند کمرنگی تحویلش دادم..لرزان رفتم جلو..از اینکه در کنارش بودم هیجان داشتم..با اینکه
تشک هامون کمی از هم فاصله داشت ولی باز از اینکه پیشم بود خوشحال بودم ..

قبل از اینکه رو تشک بنشینم رفتم تو اشپزخونه..زیر کتری رو نگاه کردم..خاموش بود..یه
پارچ اب از تو یخچال برداشتم و همراه لیوان بردم تو هال..گذاشتم رو میز..

دستشو گذاشته بود زیر سرش و به من نگاه می کرد..گرم و گیرا..ذوب کننده..
لمپ رو خاموش کردم..دکمه های مانتوم رو باز کردم..انداختمش کنار تشک..

زیر نگاه سنگینش تو جام نشستم..کم کم نور مهتاب از پنجره به داخل تابید..فضا کمی روشن
شده بود..

اروم شال رو از روی سرم برداشتم..گیره ی موهامو باز کردم..انگشتامو بردم زیر موهامو
وتکونشون دادم ..ریختن رو شونه هام..همه رو جمع کردم و ریختم رو شونه ی راستم..
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همه ی این کارها رو از روی عادت انجام می دادم..کار هر شبم بود..که موهامو باز کنم و

توش دست بکشم..

داشتم پتوم رو مرتب می کردم که گرمی انگشتاش رو لبه لی موهام حس کردم..بعد از اون
داغی نفس هاش بود که پوست گردنم رو سوزوند..

یه تیشرت استین حلقه ای به رنگ سفید تنم بود..یقه ش گرد بود و کمی هم باز بود..
دستش رو برد پشت کمرم..کنارم نشسته بود..نوازشم می کرد..چشمامو بسته بودم و از

گرمای حضورش.. هستی وجودش..لذت می بردم..
منو به سینه ش فشرد..چشمامو باز کردم..سرمو چرخوندم..نگاهش کردم..بوی عطرش

مشامم رو پر کرد..
دستشو برداشت..دکمه های پیراهنش رو یکی یکی بازکرد..درش اورد..انداختش کنار

تشک..یک رکابی مشکی مردونه تنش بود..جذب بدنش شده بود..عضله های مردونه و
ورزیده ش رو به خوبی نمایان می کرد..

تو جام نشسته بودم..نمی دونم چرا می لرزیدم..از هیجان بود؟!..نمی دونم..ولی لرزش
خاصی داشتم..

دستای گرمش رو دور بدنم حلقه کرد..حال گرمای تنش رو به خوبی حس می کردم..دراز
کشید..من رو هم با خودش کشید..سرمو گذاشتم رو بالشت..

زیر گوشم گفت :خانمی..چرا می لرزی؟!..
زمزمه وار گفتم :نمی دونم..ولی سردم نیست..فقط می لرزم..

گرمی نفسش به لله ی گوشم خورد..حالمو دگرگون کرد..تنم داغ بود ..ولی باز هم می
لرزیدم..

در همون حال زیر گوشم زمزمه کرد :بهار..
-بله..

--نترس..فکر کنم از هیجانه..مطمئن باش من هیچ کاری باهات ندارم..همین که
دارمت..کنارتم..کنارمی..می دونم ماله منی..کافیه..

درسته وقتی کنارتم دوست دارم داشته باشمت..تو اغوشم بگیرمت..ولی ادم خودداری
هستم..پا فراتر نمیذارم..تا همین حد هم نمی خوام بیام جلو..ولی..نمی دونم..

نمی دونم چرا باز هم نمی تونم جلوی خودمو بگیرم..نمی تونم بغلت نکنم..نمی تونم دستتو
نگیرم..یا حتی..نبوسمت..این کشش رو فقط و فقط به تو دارم..داره دیوونه م می کنه..

سکوت کرده بودم..حرفاش برام لذت داشت..کلمش به دلم می نشست..توی هر کلمه و هر
جمله ش احساس بود..عشق بود..حس می کردم از لرزشم کم شده..اریا ارومم کرده بود..مثل

همیشه..

بی مقدمه گفت :بهار..تو..با من..ازدواج می کنی؟..
قلبم دیوانه وار می کوبید..سرشو بلند کرد..تو چشمام نگاه کرد..من هم نگاهش کردم..فقط

اونو می دیدم..اریا..از من ..خواستگاری کرد؟!..لل شده بودم..
--فردا اون صندوقچه رو باز کن..وقتی از همه چیز سر در اوردی جواب منو بده..تا هر

وقت که تو بخوای منتظر جوابت می مونم..
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از حرفاش سر در نمیاوردم..مگه توی اون صندوق چی بود که جوابم بستگی به اون

داشت؟!..

گونه م رو به نرمی بوسید..
--امشب ذهنت رو درگیرش نکن..می خوام حرفام رو بزنم..باشه؟..

سرمو تکون دادم و گفتم :باشه..بگو..

لبخند زد..یک دفعه روم خم شد..محکمه محکم منو به خودش فشرد..چند لحظه همونطورمنو
تو بغلش گرفت..لله ی گوشم رو بوسید..گونه م رو بوسید..اروم ولم کرد..

رفت رو تشک خودش دراز کشید..پتوش رو انداخت روش..نگاهش به سقف بود..دستشو
گذاشت روی پیشونیش..اه عمیقی کشید..

پتو رو انداختم رو خودم..دستمو گذاشتم زیر سرم..به پهلو خوابیده بودم..نگاهش کردم..
شروع کرد به حرف زدن..

فردای همون شبی که از پیش تو رفتم با نوید برگشتیم شمال..قصدم این بود برگردم ستاد و
کارامو سر وسامون بدم و همون شب باز برگردم پیشت..

نمی تونستم تنهات بذارم..وجود کیارش برام یه جور زنگ خطر بود..ولی..

چشماشو بست و گفت :توی جاده کیارش به همراه دار و دسته ش جلومون رو گرفتن..تا به
خودم بیام به طرفم شلیک کرد..تیر خورد تو سینه م ..درست نزدیک قلبم..

دیگه چیزی نفهمیدم ولی نوید برام تعریف کرد که اونم تا میاد با اسلحه به طرفشون شلیک
کنه کیارش اونو هم با تیر می زنه..تیر به شونه ش اصابت می کنه..کیارش و دار و دسته ش

متواری میشن..نوید با همون حالش به ستاد گزارش میده..ما رو منتقل می کنند بیمارستان..

چشماشو اروم باز کرد..نفس عمیق کشید..
 روز تموم بیهوش4--تیر نزدیک قلبم خورده بود ولی پزشکا تونستن جونم رو نجات بدن..

بودم..وقتی چشم باز کردم نوید کنارم نشسته بود..شونه ش پانسمان شده بود..
خدا رو شکر نجات پیدا کردیم ولی نوید یه کاری کرده بود که وقتی متوجهش شدم حسابی

شکه شدم..

صورتشو به طرفم برگردوند..نگاهم کرد..لبخند کمرنگی زد و گفت :نوید حالش وخیم
 روز بیشتر بستری نشد..من اون موقع بیهوش بودم..میره جلوی خونه2نبود..واسه ی همین 

پرچم مشکی می زنه..توی قبرستون ترتیب یه قبر رو میده که البته خالی بوده ولی به حساب
اینکه من مردم اون قبر ماله من میشه..

توی بیمارستان به دکتر ها و پرستارا میگه که اگر کسی پرسید بگید اریا رادمنش فوت
کرده..خلصه با این کارش می خواسته کیارش رو مطمئن کنه که من مردم..

وقتی بهوش اومدم همه چیزو برام گفت..نقشه ش این بود که با این کار ..کیارش رو به تله
بندازیم..باهاش موافق بودم..

صورتشو برگردوند..به سقف خیره شد..
--من زنده بودم ولی کیارش فکر کرد مردم..تحقیق کرد..از پرسنل بیمارستان..سرایدار
قبرستون..حتی از همسایه ها..ولی این نقشه از قبل توسط نوید طراحی شده بود بنابراین

خوب پیش رفت..کیارش مطمئن شد من مردم..
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نوید دنبالش بود..من هم منتظر یک حرکت از جانب کیارش بودم..تا اینکه بالخره تونستیم

دستگیرش کنیم..

با تعجب گفتم :واقعا؟!..چجوری؟!..
اروم خندید و نگاهم کرد..

--یکی از جاسوس های ما که خبرهای معامله ی قاچاق مواد رو برامون میاورد بهمون
اطلع داد یک محموله قراره توسط کیارش جابه جا بشه..زمان دقیق حمل رو می دونستیم..

کیارش مستقیما بر حمل و جابه جایی این محموله نظارت نمی کرد..

به پهلو خوابید..همینطور که نگاهم می کرد گفت :ما جلوی محموله رو گرفتیم..توسط یکی از
افرادش به کیارش خبر دادیم که محموله اتیش گرفته و خودت رو زودتر برسون..

اون هم وقتی از صدق و سقم خبر مطمئن شد خودش رو رسوند محلی که قرار بود نقشه مون
رو به مرحله ی اجرا برسونیم..محافظ هاش همراهش بودن ..

ما هم که از قبل کمین کرده بودیم محاصره ش کردیم و تونستیم دستگیرش کنیم..

با خوشحالی خندیدم و گفتم :وای چه هیجانی..
اروم خندید وگفت :منتقلش کردیم ستاد..جرمش خیلی سنگین بود..قاچاق مواد..قاچاق

انسان..سوءقصد به جان مامور قانون..تجاوز..و خیلی خلف های دیگه که اون و پدرش
دست داشتند..

 هفته بیشتر طول نکشید..بعد از مدتی کیارش همراه پدرش دادگاهی2همه ی اینها شاید 
شد..تو چند نوبت دادگاه حکمشون صادر شد..

سریع پرسیدم :حکمش چی بود؟!..
مکث کوتاهی کرد وگفت :اعدام..

چهارستون بدنم لرزید..وای خدا اعدام؟!..

با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم :الن.. اعدامش کردند؟!..
--هنوز نه..اخر همین هفته اعدام میشن..

واقعا حقش بود..خلف هایی که انجام داده بود..مشکلتی که برای من به وجود
اورد..خدایا ..

دزدیدنم ..فرستاده شدنم به دبی..بلهایی که اونجا به سرم اومد و باز هم بود که به سرم بیاد و
نشد..

چنین ادمی که جنون داشت نمی تونست بین مردم.. عادی زندگی کنه..

هر دو سکوت کردیم..منتظر بودم ادامه بده..
--چون تا قبل از دستگیری کیارش نباید دیده می شدم نتونستم به دیدنت بیام..ولی بعد از

دستگیریش اومدم تهران..اما هیچ کس در رو باز نکرد..
اعلمیه ی فوت مادرت رو به در دیدم..واقعا ناراحت شدم..باورم نمی شد مادرت مرده..

از همسایه تون درمورد تو پرسیدم گفت رفتی مسافرت..ولی کجا؟!..تو که جایی رو نداشتی
بری..خیلی جاها رو دنبالت گشتم..ولی اثری ازت پیدا نکردم..
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تا اینکه تو بازجویی هام از کیارش بین حرفاش به موارد مشکوکی برخوردم..یه وقتایی یه

چیزایی از تو می گفت..شک کردم..اینبار سفت و سخت ازش بازجویی کردم..اون هم برای
اینکه منو عصبانی کنه و خوردم کنه گفت که تورو فروخته به شیخ های دبی..

وقتی اینو شنیدم انگار دنیا روی سرم خراب شد.. زانو زدم..کف اتاق زانوهام خم شد..همچین
نعره کشیدم که نوید و چندتا از مامورا سریع اومدن تو..

هیچ کس جلو دارم نبود..کیارش رو گرفته بودم زیر مشت و لگد..کنترلی روی رفتارم
نداشتم..می دونستم عاقبتت چی شده..می دونستم نابودت کردند..می خواستم بیام پیشت..پیدات

کنم..تو هر شرایطی بودی باز هم بهار من بودی..
خودش هیچ حرفی نزد ولی توسط یکی از ادمهاش که دست راستش محسوب می شد فهمیدم
کیارش قراره بوده بره دبی..یکی از ثروتمندان دبی یه مهمونی ترتیب داده که ظاهرا برای

کیارش هم دعوتنامه فرستاده بودند..دوتا از ادماش رو هم می خواسته با خودش ببره که
یکیشون همین کسی بود که همه چیز رو لو داد..

تا صدورحکم صبر کردم..وقتی حکمش صادر شد توسط نوید کارهای سفرم رو انجام دادم..با
سفارت ایران توی دبی هماهنگ کردم..مدارک مربوطه رو اماده کردم و اومدم دبی..

از قبل چند تا کلمه عربی برای محکم کاری یاد گرفته بودم..نوید هم می خواست با من بیاد
ولی جلوش رو گرفتم..این یک مسئله ی شخصی بود و خودم هم باید حلش می کردم..

خودم رو برای دیدن هر صحنه و اتفاقی اماده کرده بودم..شب اول رو تو همون مسافرخونه
گذروندم..با توجه به اعترافاته اون مرد و تحقیقاتی که انجام دادم فهمیدم به یکی از ثروتمندان

دبی فروخته شدی..که طرف ایرانی هم هست..
فهمیدم این مرد همونیه که قرار بود کیارش به مهمونیش بره..اون شب صورتم رو کامل

گریم کردم و وارد اون مهمونی شدم..همونطور که گفتم اسلحه م رو به عنوان کادو دادم یکی
از خدمه ها که بعد تو یه فرصت مناسب اونو برداشتم..

تعداد مهمان ها زیاد بود..تا اینکه شاهد اعلم کرد مهمان ها ساکت باشند ..گفت که برامون
سوپرایز داره..می دونستم امشب قراره یه دختر برای مهمان ها برقصه..ولی باورم نمی شد

او دختر تو باشی..

از صدای نفس هاش می تونستم بفهمم که از یاداوری اون لحظه عصبانی شده..
--موزیک پخش شد..تو نقاب داشتی..با اهنگ می رقصیدی..نرم و زیبا..وقتی تو چشمام
خیره شدی قلبم ایستاد..نگاهت سرد بود..به تک تک مهمونا نگاه می کردی واز چشمان

سبزت نفرت شعله می کشید..این رو خیلی خوب حس کردم..
از زور خشم سرخ شده بودم ولی به روی لبام لبخند بود..برای حفظ هویت قلبیم..اما از تو

داشتم اتیش می گرفتم..
ازشاهد خواستم تو برام برقصی و در ازاش کلی پول بهش دادم..اون هم به راحتی قبول

کرد..
رفتم تو اتاق..تو هم اومدی..با دیدنت قلبم توی سینه بی تاب شده بود..دلم می خواستم بیام جلو

و بغلت کنم..ولی خودمو کنترل کردم..نگاه تو به من از سر نفرت بود..دلیلش رو می
دونستم..

برام رقصیدی..رقصت رو نمی دیدم خودت رو می دیدم..صورتت..چشمات..تو همون حال
فکر می کردم که چرا مجبورت کردن اینکارو بکنی؟!..چرا ازت خواستن براشون

برقصی؟!..چرا می خوان خوردت کنن؟!..فقط خدا خدا می کردم بلیی به سرت نیاورده
باشن..

وقتی اهنگ ایرانی (بهارم) رو گذاشتم دوست داشتم از روی همین اهنگ بفهمی که من
هستم..اریا..
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برام رقصیدی..نقاب از چهره م برداشته شد..لحظه به لحظه بیشتر تعجب می کردی..بالخره

فهمیدی منم..بغلت کردم..تو رو به خودم فشردم..بغض سنگینی به گلوم چنگ
مینداخت..بهارم..تو اغوشم بود..بالخره پیداش کرده بودم..

وقتی گفتی هنوز هم همون بهاری..با اینکه مطمئن بودم ولی با این حرفت خیالمو راحت
کردی..می شناختمت..دلم می گفت بهار پاکه..و بود..

نگاهم کرد..لبخند پر از ارامشی روی لبهاش نشست..توی چشمام اشک جمع شده بود..
به طرفم نیمخیز شد..انگشتش روبه گوشه ی چشمم کشید..

با لحن مهربونی گفت :تمامش همین بود..دیگه کیارشی نیست که بخواد ازارت بده..هیچ وقت
تنهات نمیذارم خانمی..

با بغض گفتم :اگر تو رو نداشتم زنده نمی موندم..از بی کسی و تنهایی میمردم..اصل معلوم
نبود دیگه پام به ایران برسه..معلوم نبود سرنوشتم چی می شد..ولی الن..از اینکه اینجام

مدئونتم..از اینکه پیشمی..خوشحالم..اگر تو نبودی..اگر نداشتمت..من الن بهار نبودم..

بازومو گرفت..منو کشید تو بغلش..سرمو به سینه ش تکیه دادم..روی موهامو بوسید..
گذاشتم اشک هام سینه ی مردونه ش رو خیس کنه..خدایا این چه رازیست که توی اغوشش

به ارامش میرسم؟..انگار همه ی ارامش ها و مهربونی های دنیا تو اغوش اریا خلصه شده..

--بهار گریه نکن..به الن فکر کن..اینکه تنها نیستی..اینکه من پیشتم..من تورو دارم تو هم
منو..وجود ما با هم و در کنارهم کامله..گریه نکن خانمی..

اشکامو پاک کردم..از اغوشش اومدم بیرون..تو چشماش نگاه کردم..اروم گونه م رو بوسید..
اروم و زمزمه وار گفت :بخواب..

سرمو گذاشتم رو بالشت..انگشتش رو لبه لی موهام فرو کرد..
سرمو نوازش کرد..چشمامو بستم..

با گرمی و نوازش دست اریا به خواب رفتم..
خوابی پر از ارامش..از گرمای حضور اریا در کنارم..

ظرف پنیر رو گذاشتم تو سفره..سرمو بلند کردم..نگاهش کردم..خواب بود..
کنارش نشستم..دستمو اروم کشیدم به صورتش..پلکش لرزید..

دستمو به شونه ها و بازو هاش کشیدم..کف دستشو نگاه کردم..روی زخم رو چسب زده
بود..با نوک انگشت نوازشش کردم..

سرمو بال گرفتم..چشماش باز بود..داشت با لبخند نگاهم می کرد..
-سلم..صبح بخیر..

تو جاش نیمخیز شد..دستی به گردنش کشید ..کمی نگاهم کرد..با پشت دست گونه م رو
نوازش کرد..

--سلم خانمی..صبح شما هم بخیر..
با لبخند نگاهش کردم..

-بیا..صبحونه حاضره..
--ساعت چنده؟..

 بود..9با گفتن این حرف نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت..

سریع از جاش بلند شد..
--دیرم شده..امروز باید می رفتم ستاد..

حوله رو دادم دستش و گفتم :تا دست و صورتت رو اب بزنی منم چایی رواماده می کنم..
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با لبخند نگاهم کرد..

--باشه..ممنونم..

رفتم تو اشپزخونه..توی فنجون چایی ریختم و همراه شکر اوردم سر سفره..داشتم چایی رو
براش شیرین می کردم که اومد..داشت صورتشو خشک می کرد..رو به روم نشست..

بعد از خوردن صبحونه حاضر شد..جلوی اینه ایستاده بود و موهاشو شونه می زد..
از پشت بغلش کردم..سرمو به شونه ش تکیه دادم..چشمامو بستم..با یک نفس عمیق عطر

تنشو به ریه هام کشیدم..

شونه رو گذاشت رو میز..اروم برگشت و بغلم کرد..روی سرمو بوسید..
--من که رفتم در رو قفل کن..هر کس در زد تا مطمئن نشدی می شناسیش در رو باز

نکن..مراقب خودت باش..من تا عصر نمی تونم بیام پیشت ولی زنگ می زنم..برای اینکه
خیالم راحت بشه یکی از بچه های ستاد رو می فرستم تا جلوی خونه کشیک بده..

از تو بغلش اومدم بیرون..با تمام وجود..از سر عشق..زل زدم توی چشماش..خیلی دوستش
داشتم..خیلی..

اینکه براش مهم بودم.. اینکه به فکرم بود..باعث می شد دقیقه به دقیقه ..ثانیه به ثانیه عشقم
نسبت بهش بیشتر بشه..

پیشونیم رو بوسید..توی چشمام خیره شد..
با لحن ارومی گفت: امروز صندوقچه رو باز می کنی؟..

-اره..
لبخند کمرنگی زد و سرشو تکون داد..

--باشه..بالخره باید از همه چیز سر در بیاری..

سکوت کردم..به طرف در رفت..من هم همراهش رفتم..
--پس یادت نره چی گفتم..مواظب خودت باش..

-باشه حتما..ممنونم اریا..
اروم گونه م رو کشید و با شیطنت خندید..

--قابل شما رو نداره خانمی..بعدا با هم حساب می کنیم..
خندیدم و چیزی نگفتم..

نگاهی به شیشه های شکسته ی ترشی انداخت..
--پس دیشب صدای شکستن شیشه به خاطر همین بود؟!..

سرمو تکون دادم و گفتم :اره..زده شیشه های ترشی که کنار دیوار بوده رو شکسته..حتما
وقتی می خواسته از رو دیوار بپره پایین پاش خورده و شکسته..

در کوچه رو باز کرد..داشتیم از هم خداحافظی می کردیم که همون موقع یکی از زن ها ی
همسایه از جلوی خونه رد شد..ملوک خانم بود..

نگاه مشکوکی به من و اریا انداخت..زیر نگاهش سرخ شدم..خدایا الن پیش خودش چه
فکری می کنه؟!..

از شانس بدم این خانم اهل سرک کشیدن تو زندگی این و اون بود..در کل از تموم اخبار
زندگیه همسایه ها باخبر بود..

الن هم حتما پیش خودش یه فکرایی کرده..
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داشت نگاهم می کرد..مجبور شدم سلم کنم..می دونستم دیر یا زود حرفشو می زنه..

حدسم درست بود..رو به من گفت :سلم بهار جون..خوبی دخترم؟..
به قد و بالی اریا نگاهی انداخت و گفت :این اقا رو معرفی نمی کنی؟!..از فامیلتون

هستن؟!..
یکی نبود بگه تو که می دونی ما هیچ کس رو نداریم پس دیگه چرا می پرسی از فامیلمون

هست یا نه؟ د اخه به تو چه ربطی داره؟..چرا تو زندگی مردم سرک می کشی؟..

به اریا نگاه کردم..نگاهش خشک و جدی بود..
قبل از اینکه من حرفی بزنم خودش با لحنی قاطعانه گفت :خیر..فامیلشون نیستم..شوهرش

هستم..
ملوک خانم شوکه شد..معلوم بود حسابی تعجب کرده..

هیرت زده گفت :واقعا؟!..ولی کی؟!..پس چرا کسی رو خبر نکردید؟!..
واقعا روش خیلی زیاد بود..هه..اخه تو کیه من میشی که خبرت کنم؟!..

سعی کردم با ارامش و در کمال خونسردی جوابش رو بدم..
-مادرم وقتی زنده بودند عقد کردیم..و..

اریا میان حرفم پرید و محکم گفت : و به زودی هم عروسی می کنیم..

ملوک خانم چشماشو ریز کرد .. کمی به اریا نگاه کرد..
یک دفعه انگار چیزی رو به یاد اورده باشه گفت :قیافه ی شما برای من اشناست..شما همون

اقایی نیستی که برای تحقیق اومده بودی تو این محل؟!..می گفتی برای امر خیره..
اریا نگاه کوتاهی به من انداخت..تک سرفه ای کرد و گفت:بله..درسته..

ملوک خانم لبخند زد وگفت :اهان..فهمیدم چی شد..پس نتیجه ی تحقیقتون خوب بود و بعد هم
اومدید خواستگاری و عقد کردید درسته؟!..

انگار داشت از اریا بازجویی می کرد..صورت اریا سرخ شده بود..فهمیدم عصبانیه..
حتما اون موقع که تو زندان بودم برای تحقیق اومده بود تو محل و برای اینکه کسی شک

نکنه گفته برای امر خیره..

با حرص گفت :بله..دیگه سوالی ندارید؟..اگر هست بپرسید تا جوابتون رو بدم..فقط خواهشا
سریع تر چون باید برم کار دارم..

ملوک خانم اصل به روی مبارک هم نیاورد تازه نیشش بیشتر باز شد و گفت :شغلت چیه
پسرم؟!..

ناخداگاه لبخند زدم..قیافه ی اریا دیدنی شده بود..هم از سوال های ملوک خانم کلفه بود هم
نمی تونست بهش جواب نده..

با همون لحن گفت :مهمه که بدونید؟!..
ملوک خانم پشت چشم نازک کرد و گفت :وا..پسرم اگر مهم نبود که نمی پرسیدم..

وای خدا این زن چقدر رو داشت..دوست داشتم همونجا بنشینم و دلمو بچسبم و بزنم زیر
خنده..

اریا رو که دیگه نگو..سرخ شده بود ..روی پیشونیش عرق نشسته بود..
راه نداشت..وگرنه یه جواب سفت و سخت حواله ی ملوک خانم می کرد..

کلفه گفت :ای بابا..خانم من مامور پلیسم..
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چشمای ملوک خانم برق زد..با هیجان چادرشو کشید جلو و گفت :اوا راست میگی

پسرم؟..چه درجه ای؟..

جلوی دهانمو گرفتم..ریز ریز خندیدم..اریا نگاهم کرد..نمی دونم تو نگاه خندانم چی دید که
بین اون همه عصبانیت و کلفگی لبخند کمرنگی زد..

بدون اینکه به ملوک خانم نگاه کنه گفت :سرگرد..
دیگه یکی نبود ملوک خانم رو جمع کنه..

-- ای وای چه خوب..پسرم یکی از اشناهای ما الن بدجوری کارش گیره..بنده خدا چک..
اریا این پا و اون پا کرد یک دفعه وسط حرف ملوک خانم پرید و گفت :شرمنده من دیرم شده

باید برم..

زدم زیر خنده..دیگه نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم..قیافه ی ملوک خانم دیدنی بود..دهانش
باز مونده بود..

اریا نگاهم کرد و لبخند زد..اروم و زیر لبی که فقط من بشنوم گفت :خانمی برو تو..منم برم
به کارو بدبختیم برسم..اگر اینجا وایسم تا شب باید به سوال های همسایه تون جواب پس

بدم..ماشاا چقدر این زن سوال تو استینش داره..مراقب خودت باش ..خداحافظ..

از حرفاش بیشتر خنده م گرفته بود..زیر نگاه متعجب ملوک خانم و نگاه خندان من از جلوی
در کنار رفت و با یک "ببخشید.. با اجازه" از جلوی خونه رد شد..

ملو ک خانم یه کم منو نگاه کرد .. خواست حرف بزنه که سریع گفتم :ببخشید ملوک خانم باید
برم کلی کار دارم..شرمنده..

حرف تو دهانش موند..سریع درو بستم..همونجا پشت در نشستم و زدم زیر خنده..
وای خدا ..هر وقت یاد قیافه ی اریا وقتی داشت جواب پس می داد و قیافه ی ملوک خانم

وقتی که اریا حرفشو قطع کرد و گفت باید برم کار دارم میافتادم بیشتر خنده م می گرفت..

ولی خیلی خوب شد که اریا اینجوری جوابشو داد..لاقل تو محل هو نمی پیچه که یک مرد
غریبه تو خونه ی بهار رفت و امد داره..

 دقیقه نمی کشه که کل محل از این خبر مطلع میشن..10می دونستم به 
نگاهی به در زیرزمین انداختم..

حال وقتش بود..باید هر چه زودتر برم سروقت صندوقچه..
رفتم تو زیرزمین..

وارد اتاق شد..نوید پشت میزش نشسته بود .. پرونده ای جلویش باز بود و مشغول خواندن ان
بود..

سرش را بلند کرد..با دیدن اریا از جایش بلند شد..به طرفش رفت..با هم دست دادند..

هر دو روی صندلی نشستند..نگاه نوید پر از شیطنت بود..اریا نگاهش کرد و خندید..
--چیه چرا اینجوری نگاهم می کنی؟!..

نوید لبخند زد و گفت :دیشب خوش گذشت؟!..خب الکی الکی صاحب زن و زندگی شدیا..
اریا به شوخی اخم کرد وگفت :هنوز که اتفاقی نیافتاده ولی قراره بیافته..

نوید یک تای ابرویش را بال داد وگفت :قراره بیافته؟!..یعنی چی؟!..
--دیشب از بهار خواستگاری کردم..
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نوید با تعجب نگاهش کرد :چی؟!..اریا تو چکار کردی؟!..

با لحن جدی گفت :همون کاری رو کردم که باید می کردم..بهار مال منه نوید..
-- همچین چیزی نمیشه اریا..گفتی عاشقشی گفتم خیلی خب باش..ولی دیگه چرا ازش

خواستگاری کردی؟!..مگه متوجه موقعیتی که درشی نیستی؟!..

اریا کلفه از جایش بلند شد..دستی بین موهایش کشید..
-چرا نمی فهمی نوید؟..من بهار رو دوست دارم..نمی تونم تنهاش بذارم..قصدم از اول هم

ازدواج بود..
--ولی تو که همیشه می گفتی ازدواج نمی کنی و چنین قصدی نداری؟!..

-اون مال زمانی بود که با بهار اشنا نشده بودم..وقتی فهمیدم عاشقشم نظرم عوض شد..
--اختلف سنیتون چی؟!..

-برام اصل مهم نیست..نه من..ونه بهار..

نوید مردد بود سوالش را بپرسد یا نه..
--ولی اخه.. اقابزرگ رو می خوای چکار کنی؟..بهنوش..اون الن نامزدته..

اریا با خشم داد زد :ساکت شو نوید..اون دخترن نامزد من نیست..
-- ولی انگشتر تو توی دستشه..

محکم زد رو میز وگفت :کی دستش کرده؟..من؟!..کی رفته خواستگاریش؟..من؟!..کی بهش
قول ازدواج داده؟..من؟!..

از زور خشم می لرزید..نوید از جایش بلند شد ..رو به رویش ایستاد..
--اریا درکت می کنم..می دونم تو بد موقعیتی هستی..ولی اگر نتونستی از پس اقابزرگ و
بهنوش بر بیای می دونی بهار چه ضربه ی بزرگی می خوره؟..می دونم دختر رنج کشیده

ایه..لیاقت خوشبختی رو داره..ولی..

-اینا رو نگو نوید..ذهنمو بیشتر از این درگیر نکن..اگر بمیرم هم تن به ازدواج با بهنوش
 سالمه..میتونم برای خودم تصمیم31نمیدم..من فقط وفقط با بهار ازدواج می کنم..

بگیرم..خیر سرم مردم..بهار ماله منه می فهمی؟..
--خیلی خب حرص نخور..منم غیر از این نمیگم..ولی می خوای با بهنوش چکار کنی؟..

-به محض اینکه برسم شمال میرم باهاش حرف می زنم..میگم که روی من حسابی باز
نکنه..اگر حرفی زده شده و کاری انجام شده دست اقابزرگ توی کار بوده نه من..

--اگر قانع نشد چی؟!..می شناسیش که؟..دختر مغروریه..
داد زد :به درک..من نامزد اون نیستم اون هم همینطور..قانع شد که شد ..نشد دیگه مشکل

خودشه نه من..
نوید کمی سکوت کرد..

بعد از چند لحظه گفت :بهار موضوع صندوقچه رو می دونه؟!..
اریا نگاهش کرد..سرش را تکان داد و گفت :اره..مادرش قبل از فوتش بهش گفته..

--بازش کرده؟!..نوشته ها رو خونده؟!..
-هنوز نه..فکر کنم امروز بازش کنه..

--اگر از همه چیز با خبر شد چی؟!..فکر میکنی اون می..
میان حرفش پرید وبا لحن کلفه ای گفت :من فعل به جز خودم و بهاربه هیچی فکر نمی

کنم....بهار عاقل و فهمیده ست..خودش می تونه تصمیم بگیره..بهش گفتم جواب خواستگاریم
رو بعد از خوندن اون نوشته ها بده..
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اریا روی صندلی نشست..سرش را در دست گرفت و فشرد..
با صدای گرفته ای گفت :مشکلت من که یکی دوتا نیست..اقابزرگ ..بهنوش..اون نوشته

ها..نمی دونم باید چکار کنم..مغزم قفل کرده..فقط می دونم که نباید کوتاه بیام..من واقعا بهار
رو دوست دارم..به خاطرش هر کاری می کنم..کوتاه نمیام نوید..نمیذارم اونو ازم بگیرن..

نوید سرش را تکان داد..چیزی نگفت..می دانست اریا تو موقعیت سختی قرار دارد..
فقط خود اریا می توانست این مشکل را برطرف کند..اما چگونه؟!..

--هیچ وقت ندیده بودم اینطور بشی..رفتارت..کارات..حرفات..هم ه تغییر کرده..
اریا سرش را بلند کرد..نیم نگاهی به نوید انداخت..لبخند کمرنگی رو لبانش نشست..

به میز روبه رویش نگاه کرد..
تصویر بهار جلوی چشمانش بود..

با خود عهد کرده بود تا پای جان بایستد ولی هرگز نگذارد کسی بهار را از او بگیرد..
حتی اقابزرگ..روی زمین دنبال کلید صندوق می گشتم..اون شب از دستم افتاده بود

..بالخره پیداش کردم..رفته بود زیر کمد اثاثیه..
قفلش رو باز کردم..چندتا تیکه لباس و ملحفه توش بود..همه رو زدم کنار..چشمم به

صندوقچه ی کوچیکی افتاد.. به رنگ قهوه ای تیره که یه قفل کوچیک طلیی رنگ هم به
درش زده شده بود..

صندوقچه رو برداشتم و از زیر زمین اومدم بیرون..خیلی خیلی کنجکاو بودم بدونم توش
چیه..که جواب خواستگاری اریا به این صندوق بستگی داره..همین طور وصیت مادرم..

رفتم تو خونه..کف هال نشستم..کلید رو توی قفل چرخوندم..چند لحظه چشمامو بستم..نفس
عمیقی کشیدم..چشمامو باز کردم ..هم زمان در صندوق رو هم باز کردم..

یه پارچه ی مخمل قرمز روی محتویات داخل صندوق انداخته شده بود..برش داشتم..با تعجب
به داخلش نگاه کردم..

یکی یکی اوردمشون بیرون..یه گردنبند مردونه که اسم" ماهان "روش حک شده بود..یه
انگشتر با نگین یاقوت..اون هم مردونه بود..یه پاکت سفید که روش با ماژیک نوشته شده بود

 تا دفتر خاطرات..2"عکس و خاطرات"..گذاشتمش کنار..چندتا پاکت نامه..و..
یکی به رنگ ابی که روش با خط زیبایی نوشته شده بود "خاطرات سامان سالری"..و اون

یکی دفتر هم به رنگ سبز که با خط مامان روش نوشته شده بود "خاطرات کوتاهی از مریم
"..دفتر خاطرات مامان و بابا بود..

پاکت عکس ها رو باز کردم..یکی یکی اوردمشون بیرون..توی هر عکسی چندتا مرد و زن
 تا از عکس ها دو نفری بودند..مامان و یک مرد دیگه که کنارهم ایستاده بودند و2بودند..

لبخند بر لب داشتند..
 "..1369پشت عکس رو نگاه کردم.."ماهان و مریم..

عکس بعدی کنار دریا بود..یه نوزاد تو بغل مرد بود..سریع پشت عکس رو نگاه
"..خدایا یعنی این مرد پدرمه؟!چشمان1373کردم.."شمال..سامان و مریم..

مشکی..چهارشونه و قد بلند..با دیدنش چشمام پر از اشک شد..
باید هر چه زودتر خاطرات رو می خوندم..طاقت نداشتم..ولی کدوم رو اول

بخونم؟!..خاطرات بابا یا مامان رو؟!..
تصمیم گرفتم اول خاطرات بابا رو بخونم..واقعا کنجکاو بودم بدونم بابام کی بوده؟!..توی

گذشته ش چیا بوده؟!..
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صفحه ی اول رو باز کردم..با شعری از حافظ شروع شده بود..
"دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید"

به نام خدا
تا به حال تو عمرم خاطره ننوشتم..همیشه میگم خاطره رو باید به فراموشی سپرد خوب هاش

حسرت میاره ..بدهاش غم و غصه..
ولی امروز می خوام بنویسم..این روزها کاری ندارم که انجام بدم..بهتره با این چند خط

نوشته کمی از عذاب وجدانم کم کنم..یعنی فایده ای هم داره؟!..نمی دونم..شاید..
 سال داشتم..بعد از مرگ پدرم با تمام وجود تنهایی رو حس کردم..کسی رو14یادمه فقط 

 ساله چطور می تونست14نداشتم..من موندم و کلی دارایی..باغ..زمین ..کارخونه..یه پسر 
این همه ثروت رو اداره کنه؟..

شریک پدرم اقای کامرانی که تا وقتی پدرم زنده بود باهاشون رابطه داشتیم بهم پیشنهاد کرد
کارها و مسئولیت کارخونه رو به اون محول کنم و خودم هم یه جورایی بر امور نظارت

داشته باشم..
مرد خوبی بود..می تونستم بهش اعتماد کنم..سال ها بود که با پدرم توی کارخونه شریک

بود..قبول کردم..
بعد از مدتی بهم پیشنهاد کرد برم وبا اونها زندگی کنم..واقعا تنها بودم..بی کسی و این همه

سکوت که اطرافم رو پر کرده بود بهم فشار اورده بود..با همون سن کمم درک می کردم که
برای فرار از پیله ی تنهایی باید رها شد..

 تا دختر..بین اون ها فقط با ماهان صمیمی2پیشنهادش رو قبول کردم..دو تا پسر داشت و 
شده بودم..هم سن خودم بود..با هم بزرگ شدیم..دانشگاه رفتیم..مدارکمون رو گرفتیم..هر دو

تو یک رشته قبول شدیم..پزشکی خوندیم..پشتکارمون خوب بود..
اقای کامرانی مرد خوبی بود..سخت..جدی..خشک.. ومغرور..ولی قلب مهربونی داشت..بهم

خیلی کمک کرد..با کمک اون ثروت پدرم دوبرابر شده بود..
من هیچ کاری نمی کردم..فقط بر اونها نظارت داشتم..اقای کامرانی برام حساب بانکی باز

کرده بود و همه ی سود شرکت رو که بخشیش مال من بود رو می ریخت به حسابم..
همه ی این موقعیت های خوب رو مدئون اقای کامرانی بودم..

ماهان توی رفاقت کم نمیذاشت..پسر مهربونی بود..خوش قلب و با مرام..بهش وابسته شده
بودم..هر کجا می رفتم باید ماهان هم باهام می اومد..از برادر بهم نزدیک تر بود..
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تا اینکه یک پرستار جدید به پرسنل بیمارستان اضافه شد..زیبا بود..با وقار و متین..اسمش

مریم صفوی بود..رفتارش رو توی بیمارستان زیر ذره بین گذاشتم ..شیفته ش شده بودم..کم
کم فهمیدم عاشقش شدم..ولی..

یک روز همه ی رویاهام به نابودی پیوست..رویاهایی که برای خودم و مریم در سر داشتم..

بعد از ساعت کاری از بیمارستان خارج شدم..طبق معمول سوار ماشینم شدم ..
ولی جلوی دربیمارستان با دیدن صحنه ی رو به روم محکم زدم رو ترمز..باورم نمی

شد..انگاردارم خواب می بینم..
ولی نه..حقیقت داشت..مریم با لبخند سوار ماشین ماهان شد..ماهان هم به روش لبخند

زد..ماشین حرکت کرد..
ناخداگاه پامو روی گاز فشردم..تعقیبشون کردم..باید می فهمیدم کجا میرن..از فکرش هم تنم

می لرزید..ماهان..با مریم..وای خدایا..

ماشین جلوی رستوران نگه داشت..هر دو پیاده شدند..ماشین رو پارک کردم و پیاده
شدم..پشت سرشون حرکت کردم..رفتن تو رستوران..دنج ترین جای رستوران رو انتخاب

کردند و نشستند..
پشتشون یه ستون بود..سریع بدون اینکه جلب توجه کنم رفتم و پشت ستون نشستم..ازتوی

کیف دستیم یک روزنامه در اوردم وجلوی صورتم گرفتم..
تمرکز کردم..می خواستم صداشون رو بشنوم..

ماهان :پس چرا با پدرت صحبت نمی کنی؟..
--نمی تونم ماهان..تحت فشارم..

-عزیزم درکت می کنم..ولی طاقت من هم تموم شده..
--صبر کن ماهان..منم مثل خودت..دیگه صبر ندارم..

-برای رسیدن بهت لحظه شماری می کنم مریم..
--من هم همین طورماهان ..

با اومدن گارسون صحبتشون قطع شد..

دستام می لرزید..قلبم تیر کشید..پشت کمرم عرق سردی نشسته بود..چشمام سیاهی می
رفت..

خدایا مریم من..کسی که عاشقانه دوستش داشتم با ماهان.. کسی که از برادر بهم نزدیک تر
بود ..

کنار هم نشستن و دارند به هم ابراز عشق می کنند..ماهان می خوا د بره
خواستگاریش؟!..اما..من..

چشمام می سوخت..از جوشش اشک بود..روزنامه رو پرت کردم رو میز..سرمو گرفتم تو
دستام..داشتم دیوونه می شدم..

از جام بلند شدم..اونا سرشون به گارسون گرم بود..برگشتم خونه..دیوانه وار رانندگی می
کردم..

روزها می گذشتند..توی خودم بودم..ماهان می اومد پیشم و باهام حرف می زد..
--چته سامان؟!..چرا چند وقته تو خودتی؟!..

-حوصله ندارم ماهان ..سر به سرم نذار..
مثل همیشه کنارم نشست و دستشو انداخت رو شونه م..
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با لحن دوستانه و مهربونی گفت :داداشی من عاشق شده؟!..ای ناقل کی هست این زن داداش

اینده؟!..
نگاهش کردم..زل زدم تو چشماش..دلم می خواست داد بزنم بگم اره عاشق شدم ولی عشق

منو تو دزدیدی..

حرکاتم دست خودم نبود..از جام بلند شدم..محکم زدم تو صورتش..
بیچاره ماهان..بی تقصیر بود..اون خبرنداشت که من مریم رو دوست دارم ..ولی من اون

موقع این چیزا حالیم نبود..
با چشمای گرد شده در حالی که دستشو گذاشته بود رو صورتش به من نگاه می کرد..

از خونه زدم بیرون..می خواستم فرار کنم..از خودم..از ماهان..از مریم..نباشم..نیست
بشم..ولی نبینم که مریم داره مال یکی دیگه میشه..مال برادرم..ماهان..من ماهان رو مثل

برادرم می دونستم..از برادر هم نزدیک تر..ولی خورد شدم..این نابودی رو از چشم ماهان
می دیدم..

ماهان هر شب با اقای کامرانی بحث و دعوا داشت..می گفت مریم رو می خواد ولی اقای
کامرانی دختر یکی از دوستانش رو برای ماهان در نظر گرفته بود..ماهان زیر بار

نرفت..گفت فقط مریم..اقای کامرانی از طرف ماهان دختر دوستش رو نامزد ماهان اعلم
کرد..ماهان خبر نداشت..وقتی فهمید فقط زل زد تو چشمای اقای کامرانی و با لحن قاطع

گفت :فقط مریم..یا اون..یا مرگ..

از خونه زد بیرون..وقتی می گفت فقط مریم..یا می گفت مریم رو دوست دارم..اتیشم می
زد..اتش کینه رو در من شعله ورتر می کرد..

شب و روز تو فکرش بودم..تا اینکه اون عمل نابخشودنی ازم سر زد..به جای اینکه برم با
خود مریم حرف بزنم..کاری کردم که تا اخر عمرم زجر بکشم و خودمو نفرین کنم..

یک روزکه ماهان با مریم قرار داشت..جلوی پارک از هم جدا شدند..به صورتم نقاب
زدم..دیوونه شده بودم..کارهام دست خودم نبود..

میگن عاشق ها به جنون برسن کارشون تمومه..منم جنون پیدا کرده بودم..توی اون لحظه
نمی دونستم دارم چکار می کنم..

یادم رفته بود ماهان برادرمه..یادم رفته بود من و ماهان با هم بزرگ شدیم..فراموش کرده
بودم ماهان چقدرکمکم کرد..مثل یه برادر واقعی پشتم بود..تنهام نذاشت..فراموش کرده بودم

اقای کامرانی چقدر بهم کمک کرده بود..دستمو گرفته بود و منو به اینجا رسونده بود..
مریم ازش خداحافظی کرد و رفت..ماشین ماهان اونطرف خیابون پارک شده بود..نمی دونم

چرا اون روز ماهان مریم رو نرسوند ..
داشت می رفت سمت ماشینش..نقاب رو روی صورتم درست کردم.. پامو روی گاز

فشردم..نزدیکش شده بودم..با سرعت زیادی رانندگی می کردم..
دستام می لرزید..ولی کینه ای که توی قلبم ازش داشتم ولم نمی کرد..

محکم زدم بهش..فریاد پر از دردش رو شنیدم..روی هوا معلق زد..خورد زمین..به چند ثانیه
نکشید..خون سرخ و غلیظی از زیر سرش جاری شد..اسفالت از خون ماهان رنگین شد..
پامو روی گاز فشردم..هول شده بودم..انگار تازه پی به اشتباهم برده بودم..قلبم داشت از

جاش کنده می شد..
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رفتم..رفتم جایی که هیچ کس نبود..داد می زدم..صدای ماهان توی سرم بود ..منو برادر صدا

می زد..
پشیمون بودم ولی هنوز هم عاشق مریم بودم..کسی نفهمید که ماهان رو من کشتم..مریم می

اومد بیمارستان ولی حالتش نشون می داد که افسرده ست..از مرگ ماهان ناراحت بود..
بهش نزدیک شدم..دلداریش می دادم..سفت و سخت بود..نمی شد به قلبش نفوذ کرد..ولی

دست از تلش بر نداشتم..
به خاطرش ادم کشته بودم..حقم بود که بهش برسم..از دیوونه که نمی شد توقع

داشت..اره..من دیوونه بودم..یه مجنون..
 سال گذشت..توی این مدت همسر اقای کامرانی به خاطر مرگ پسرش ماهان دق کرد و1

مرد..انگار خواب بودم..یا شاید هم کور بودم..همه ی گذشته رو به فراموشی سپرده بودم..
با کشتن ماهان حسی نداشتم..با مرگ مادرش بی خیال بودم..یا نه..شاید هم خودم رو بی

تفاوت نشون می دادم..فراموش نکرده بودم..دلم می خواست فراموش کنم..به خودم تلقین می
کردم..

بالخره تونستم به هدفم برسم..به مریم درخواست ازدواج دادم..قبول کرد..فکر می کرد منم
مثل ماهان هستم..می گفت اخلقاتون شبیه به همه..

هه..ماهان مهربون و پاک کجا..منی که دلم از سنگ بود و ادم کشته بودم کجا..
این افکار ازارم می داد..انگار تازه وجدان خفته م بیدار شده بود..تازه می فهمیدم عذاب

وجدان یعنی چی..

با مریم ازدواج کردم..رفتیم تو ویلی خودم..اونجا رو برای زندگی در نظر گرفته
بودم..ولی..

 سال بعد از عروسیم..ویل اتیش گرفت..اون شب من و مریم بیرون از خونه1درست 
 هفته بعدش کارخونه اتیش گرفت..همه ی2بودیم..وقتی برگشتیم هیچی از ویل نمونده بود..

داراییم کم کم دود شد و رفت هوا..عمل زشتم رو فراموش کرده بودم..اینکه یه قاتلم..
 ماه همه چیزمو از1دلیل این اتیش سوزی ها رو نمی دونستم..باورم نمی شد در عرض 

دست دادم..
یه خونه ی کوچیک خریدیم وتوش زندگی کردیم..هنوز دنبال عامل اصلی این اتیش سوزی

ها بودم..
تا اینکه..یک شب اقای کامرانی اومد خونه م..مریم تو اتاقش بود..اقای کامرانی بهم گفت که

می دونه من ماهان رو کشتم..هر چی خواست بهم گفت و در اخر هم گفت که تموم اون اتیش
سوزی ها کار خودش بوده..می خواد نابودی منو ببینه چون نابودش کردم..

گفت کمرش رو شکستم..گفت مطمئنه که هیچ وقت روز خوش نمی بینم..گفت نمی دمت
دست قانون خودم مجازاتت می کنم..به روز سیاه مینشونمت..

مریم باردار شده بود..خونمون رو عوض کردیم..رفتیم تهران..از ترسم از خونه بیرون نمی
اومدم..به مریم می گفتم چک بال اوردم و می ترسم طلبکارا پیدام کنند..باورش شده بود..
انگار ماهان رو فراموش کرده بودم..اصل حس نمی کردم اونو کشتم..گاهی اوقات که به
یادش می افتادم حس عذاب وجدان می اومد سراغم ولی لحظه ای بود..زود هم از بین می

رفت..
کم کم همه ی پس اندازم خرج شد..مقدار کمی ازش مونده بود..توی این مدت که کاری برای

انجام دادن نداشتم می نشستم و این خاطرات رو می نوشتم..
دختر من ومریم به دنیا اومد..خودش دوست داشت اسمش رو بذاریم بهار..اسم زیبایی بود..
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به پیشنهاد یکی از دوستانم قرار شد برای کار برم شمال ..اقای کامرانی هم شمال زندگی می

کرد ولی دیگه خیلی وقت بود ازش خبری نداشتم..مدت زیادی گذشته بود..
همراه مریم و بهار رفتیم شمال..باید از نو شروع می کردم..با دوستم صحبت کردم..گفت که

پدرش بیمارستان داره و می تونه کاری کنه اونجا مشغول بشم..
خوشحال بودم که بالخره کاری پیدا کردم..برگشتیم تهران..باید کارهامون رو سر وسامون

می دادیم و برای زندگی می رفتیم شمال..
تصمیم گرفتم برای خرید خونه برم شمال..نمی تونم مریم و بهار رو با خودم ببرم..

 روز بیشتر طول نمی کشه..بنابراین بهشون گفتم که زود میرم و بر می گردم..1

صفحات رو زیر و رو کردم..دیگه چیزی نوشته نشده بود..
مات و مبهوت سرجام نشسته بودم..

یعنی بابای من ادم کشته؟!..ماهان کامرانی کیه؟!..
باید خاطرات مامان رو هم می خوندم..

شاید جواب سوالم تو خاطرات مامان باشه..
به نام خالق هستی

تو زندگیم خاطره ای نداشتم..لاقل تا قبل از اشناییم با ماهان اینطور بود..ولی از وقتی به
ماهان علقه مند شدم زندگی من شد سراسر خاطره..خاطره های تلخ..شیرین..و پر از

حسرت..
میخوام بگم..می خوام از اون دوران بگم..دورانی که عاشق هم بودیم..من تک فرزند

بودم..تو یه خانواده ی متوسط بزرگ شدم..تازه مدرکم رو در رشته ی پرستاری گرفته
بودم..به خاطر موفقیتم پدرم گفت که بهتره یه سفر بریم شمال تا کمی اب و هوا عوض کنیم..
چی از این بهتر؟..بعد از کلی خستگی این سفر حسابی می چسبید..راهی سفرشدیم..به مقصد
شمال..دوست پدرم کلید ویلشون رو داده بود به ما تا این مدتی که اونجا هستیم توی ویلی

اونها اقامت کنیم..بین راه ماشین بابا پنچر شد..جاده جوری بود که ماشین های کمی درش
تردد می کردند..

 بیرون از ماشین ایستاده بودیم..از گرمای هوا کلفه شده بودم..همون موقع یه ماشین3هر 
مدل بالی مشکی از کنارمون رد شد..کمی جلوتر زد رو ترمز..دنده عقب گرفت..جلوی

ماشین ما توقف کرد..راننده پیاده شد..یه پسر جوون که عینک افتابی به چشم داشت..خوش
تیپ بود..عینکش رو برداشت..حتی نیم نگاهی هم به من ننداخت..به طرف پدرم

رفت..صدای گیرایی داشت..
--سلم پدر جان مشکلی پیش اومده؟..

-سلم پسرم..ماشینمون پنچر شده..
--بذارید کمکتون کنم..

--مزاحمت نمیشیم پسرم..
--نه پدر جان..وظیفه ست..

بابا رفت کنار..اون مرد جوون مشغول شد..پشت ماشین ایستاده بودم..نمیدونم چرا بهش خیره
شده بودم..نگاهم دست خودم نبود..

یه تیشرت جذب به رنگ سفید تنش بود..هیکل چهارشونه ای داشت..بابا و مامان رفتند
جلو ..مامان داشت برای بابا از توی فلسک ..چای می ریخت..

نگاهش کرد..صورتش عرق کرده بود..با پشت دست عرق صورتش رو خشک
کرد..ناخداگاه دستمو بردم تو جیب مانتوم و دستمالم رو دراوردم..به طرفش گرفتم ..

-بفرمایید..
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سرشو بلند کرد..نگاهمون تو هم گره خورد..با همون نگاه گرم و گیراش ..چیزی در وجودم
تکون خورد..قلبم..اره.. قلبم لرزید..

چشمان مشکی ونافذی داشت..لبخند کمرنگی نشست رو لباش..دستشو اورد جلو و دستمال رو
ازم گرفت..

زیر لب گفت :ممنونم..ولی کثیف میشه..
با لبخند گفتم :اشکال نداره..

یک تای ابروشو انداخت بال و لبخندش پررنگ تر شد..
--پس دیگه بهتون پس نمیدم..

با تعجب گفتم :چی؟!..
--خب وقتی کثیف شده دیگه به چه دردتون می خوره؟..نگهش می دارم..

-خب..به درد شما هم نمی خوره..
کمی نگاهم کرد..سرشو انداخت پایین..

همونطور که کارشو انجام می داد گفت :شاید خورد..همینطورکه الن به دردم خورد..

منظورشو متوجه نشدم..از کنارش رد شدم..رفتم پیش مامان..
صداش هنوز تو گوشم بود..مامان صدام زد..

--مریم..مریم..با تو هستم..
به خودم اومدم..

-بله مامان..
--دخترم باز قلب پدرت درد گرفته..بهش میگم هوا گرمه بشین تو سایه کمی حالت جا بیاد
قبول نمی کنه..من برم قرصش رو بدم..عزیزم این لیوان چای رو ببر برای اون اقا..خدا

خیرش بده..
-باشه مامان..فقط زودتر قرص بابا رو بدید..ممکنه حالش بدتر بشه..

--باشه دخترم..

لیوان رو برداشتم وبه طرفش رفتم..اوا.. اون زیر چکار می کنه؟!..
-بفرمایید چایی..

اوخ اوخ..بنده خدا هل شد.. یک دفعه سرشو بلند کرد...وای محکم سرش خورد به لبه ی
ماشین..

دستشو گذاشت رو سرش در همون حال نشست کف اسفالت..
با نگرانی جلوش نشستم..لیوان چای رو گذاشتم کنارش..

-وای تورو خدا ببخشید..تقصیر من شد..بذارید ببینم چی شده..شکسته؟!..
سرشو کشید عقب..با صدای ناله مانندی که رگه های خنده هم توش پیدا بود گفت :داغون شد

خانم..سرم پوکید..

سعی کردم لبخندمو جمع کنم..
-ببخشید واقعا..براتون چای اورده بودم..حواسم نبود..

سرشو بلند کرد..باز هم همون نگاه..همون لرزش..
تک سرفه ای کردم و گفتم :من پرستاری خوندم..بذارید سرتونو معاینه کنم..

دستشو از روی سرش برداشت..نگاهش هنوز تو چشمام بود..
--منم پزشکی خوندم..پس بهتر می دونم چیزیم نیست..

لبخند زد که من هم در جوابش لبخند زدم..
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به لیوان چای اشاره کردم و گفتم :بفرمایید..نوش جان..
لیوان رو برداشت..از جام بلند شدم ..خواستم برگردم پیش مامان اینا که صداش میخکوبم

کرد..
گرم..گیرا..اروم..

--اسمتون چیه؟!..
سرمو برگردوندم..نگاهش کردم..

زیر لب گفتم :مریم..مریم صفوی..
لبخند زد و گفت :من هم ماهان هستم..ماهان کامرانی..

با لبخند کمرنگی سرمو تکون دادم..
برگشتم پیش مامان..ولی مرتب اسمش رو زیر لب زمزمه می کردم..

ماهان..

این اولین دیدار من و ماهان بود..اولین دیداری که باعث شد بذر عشقش توی قلبم کاشته بشه
و کم کم جوانه بزنه..

اون روز کارتشو بهم داد..بهش زنگ نزدم..هم خجالت می کشیدم و هم اینکه اینکار رو
درست نمی دونستم..

تا اینکه توی بیمارستان مشغول به کار شدم..متوجه شدم ماهان هم توی اون بیمارستان
پزشکه..همراه برادرش بود..فکر می کردم برادرشه ولی بعد بهم گفت که سامان باهاشون

زندگی می کنه ولی از برادر خودش بیشتر دوستش داره..
رابطه ی من و ماهان روز به روز صمیمی تر و عاشقانه تر می شد..گفت می خواد بیاد

خواستگاری..من هم می گفتم با پدرم حرف می زنم..
اما قلب پدرم مشکل داشت و تازه سکته ی دوم رو رد کرده بود..می ترسیدم هیجان براش

خوب نباشه..منتظر موقعیت مناسب بودم..
ماهان می گفت طاقتش تموم شده..من هم مثل خودش بودم..خانواده ی ما از نظرمالی متوسط

بود..پدرم بازنشسته بود..ولی خانواده ی ماهان خیلی ثروتمند بودند..
چند بار اینو بهش گفتم ولی اون هر بار می گفت این چیزها برام مهم نیست..من تورو دوست

دارم وبرای رسیدن بهت تلش می کنم..
می گفت پدرش راضی به این ازدواج نیست.. می خواد دختر دوستش رو براش بگیره..ولی

ماهان منو دوست داشت..کوتاه نمی اومد..
اون روز توی پارک داشتیم در مورد همین موضوع حرف می زدیم..قرار شده بود همون

شب با پدرم حرف بزنم..
 تا کوچه بالتر کار دارم و باید برم خیاطی2ماهان می خواست منو برسونه ولی گفتم که 

..مادرم لباس داده بود براش بدوزند..باید می رفتم بگیرم..
ماهان هم خونه کار داشت و باید زودتر می رفت..

وقتی داشتم بر می گشتم دیدم جلوی پارک جمعیت زیادی جمع شده..
هر قدمی که بر میداشتم قلبم بیشتر تیر می کشید..دلم گواه بدی می داد..

ماشین امبولنس اومد..خدایا چی شده؟!..نگاهم به ماشین ماهان افتاد..مگه ماهان بر نگشته
خونه؟!..پس ماشینش اینجا چکار می کنه؟!..
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جمعیت رو با دستم پس می زدم ومی رفتم جلو..یکی افتاده بود رو زمین..اطرافش پر از

خون بود..یه پارچه ی سفید هم انداخته بودن روش..اطرافش پول ریخته بودند..
چشمام از زور وحشت گرد شد..پاهاش از پارچه بیرون بود..کفشاش..این..این کفش

ها..مال..ماهان من بود..خدایا..این..این ماهانه؟!..
دیوانه وار جیغ کشیدم..رفتم جلو..با خشونت پارچه رو از روی صورتش برداشتم..

خودش بود..ماهان بود..از سرش خون می رفت..به صورتش دست زدم..سرد بود..خدایا
ماهان من مرده..

جیغ می کشیدم و اسمش رو صدا می زدم..
-ماهــان..ماهان چشماتو باز کن..ماهان توروخدا..ماهان..

چندتا زن به طرفم اومدن و بلندم کردند..انقدر شیون و زاری کردم و تو صورت خودم زدم
که رو دست یکی از زن ها از حال رفتم..

ماهان من مرد..ظاهرا یه ماشین بهش زده و در رفته..
خیابون خلوت بوده..کسی نه اون ماشین رو دیده و نه راننده ش رو..

خدایا کی دلش اومده ماهان منو بکشه؟!..ماهان..قلب مهربونی داشت..

افسرده شده بودم..هر شب جمعه یه دسته گل رز می گرفتم و می رفتم دیدنش..
گل ها رو پر پر می کردم و می ریختم رو سنگ قبرش..با گلب قبرش رو شست و شو می

دادم..
باورم نمی شد این قبر ماهان باشه..

روی اسمش"ماهان کامرانی"دست کشیدم..
گریه می کردم..صداش می کردم..

سایه ی یک نفر افتاد روم..سرمو بلند کردم..
سامان بود..

سلم..
ازجام بلند شدم..با صدای گرفته جوابش رو دادم..

-سلم..خوب هستید؟..
--ممنون..

نشست و فاتحه خوند..وقتی از جاش بلند شد دیدم چشماش نمناکه..زیر لب یه چیزایی می
گفت..متوجه نشدم..

کمی باهام حرف زد..گفت منو می رسونه..تو ماشین سکوت کرده بودم..تصویر ماهان جلوی
چشمم بود..

از اون روز به بعد میشه گفت تقریبا هر روز سامان رو می دیدم..اخلق و رفتارش تا
حدودی شبیه به ماهان بود..

اروم..متین..و مهربون..
ولی باز هم هیچ کس ماهان نمی شد..

 سال گذشت..طی این مدت سامان باهام بیشتر صمیمی شده بود..هیچ وقت تنهام نمی1
ذاشت..
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مدتی که افسردگی گرفته بودم کمکم کرد..دلداریم می داد..

هر شب جمعه که می رفتم سرخاک ماهان اون هم می اومد..
کم کم حس کردم بهش وابسته م..عشق نه..عاشقش نبودم..قلب من فقط متعلق به ماهان بود..

ولی اره..به سامان وابسته شده بودم..

باز هم سفر شمال..اینبار سامان بهمون کمک کرد..ولی نه در اثر پنچر شدم لستیک..
بین راه وقتی داشتیم بر می گشتیم حال پدرم بد شد..قلبش درد گرفته بود..دارو هم فایده ای

نداشت..
گوشه ای ماشین رو پارک کرده بودیم تا پدرم حالش بهتر بشه..می گفت وقتی تو ماشینه

نفسش می گیره..
ماشین سامان جلومون ترمز کرد.. پیاده شد..اون هم مثل ماهان پزشک بود..

پدرمو معاینه کرد..گفت که باید هر چه زودتر برسونیمش بیمارستان..ماشین پدر رو من
اوردم..سامان هم پدرمو برد تو ماشین خودش..

اون روز به کمک سامان ..جون پدرم نجات پیدا کرد..
برای همین رابطه ش با پدرم خیلی خوب شد..جوری که به خونه مون رفت و امد پیدا کرد..

ازم خواستگاری کرد..حس می کردم می تونم دوستش داشته باشم..ولی باز هم عاشقش
نبودم..فقط دوستش داشتم..

به دو دلیل بهش جواب مثبت دادم..اول اینکه از نظر اخلق و رفتار خیلی شبیه به ماهان
بود..و دوم اینکه یه حس خاصی بهش داشتم..همون دوست داشتن..

ازدواج کردیم..با سامان خوشبخت بودم..مرد خوبی بود..گاهی حس می کردم تو خودشه ولی
بعد از چند دقیقه می شد همون سامان قبلی..

 سال بعد از عروسیمون ویلمون اتیش گرفت..بعد از مدتی کارخونه هم اتیش گرفت..1
سامان سهم اقای کامرانی رو هم خریده بود برای همین اون کارخونه کامل مال سامان بود و

حال خودش ضرر کرده بود..
یه خونه ی کوچیک خریدیم و توش زندگی کردیم..باردار شده بودم..سامان خوشحال

بود..گفت که باید بریم تهران زندگی کنیم..
دلیلش رو پرسیدم گفت نمی خواد دست طلبکارا بهش برسه..باید بریم جایی که هیچ کس

ازمون خبر نداشته باشه..
دیگه تو بیمارستان کار نمی کردم..اومدیم تهران..یه خونه ی کوچیک تو مرکز شهر

گرفتیم..وضع مالیمون در سطح متوسط بود..
سامان از خونه بیرون نمی رفت..کم کم پس اندازش تموم شد..

دخترمون بهار به دنیا اومد..یه دختر نازو خوشگل..چشمای سبز..پوست سفید..واقعا زیبا
بود..

سامان گفت که یکی از دوستانش بهش پیشنهاد کرده بره تو بیمارستان پدرش مشغول بشه..
رفتیم شمال..با دوستش صحبت کرد..برگشتیم تهران..قرار شد یه سفر بره شمال ..برای خرید

خونه..
 روزه میره و بر می گرده..ولی..1گفت 

رفت و هرگز برنگشت..

من و بهار رو تنها گذاشت..تو جاده تصادف می کنه و میمیره..
هیچ کس نه ماشینی که بهش زده رو دیده بود و نه راننده رو..
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 روز از فوتش گذشته بود که پدرم در اثر سکته فوت کرد..مادرم45بعد از فوت سامان دقیقا 

هم طاقت دوری از پدرم رو نداشت اون هم دق کرد..
دیگه تنهای تنها شدم..نه عمویی نه خاله و عمه ایی..هیچ کسی رو نداشتم..

از داره دنیا همین پدرو مادر رو داشتم که اونها هم تنها گذاشتن..ارثی هم نمونده بود که بهم
برسه..خانه رو فروخته بودند تا خرج عمل پدرم رو بدند..مابقی رو هم داده بودند یه خونه ی

کوچیک اجاره کرده بودند که پول زیادی هم نمی شد..
یک روز دفتر خاطرات سامان رو از تو اتاقش پیدا کردم.

.خاطراتش رو خوندم..همه چیز رو فهمیدم..سامان..شوهر من..پدر بچه م..ماهان عشق منو
کشته بود..فقط برای اینکه به من برسه..

گیج شده بودم..نمی دونستم عصبانی باشم..گریه کنم..
ماهان عشقم بود..سامان اونو کشته بود..و حال سامان شوهرم بود ..پدر بچه م..ولی مرده

بود..
سعی می کردم ازش متنفر باشم اینکه به خاطر رسیدن به من عشقم رو ازم گرفته بود..اینکه

اینطور ناجوانمردانه ماهان رو از سر راهش برداشته بود..
ولی هر وقت نگاهم به عکسش می افتاد میفهمیدم هر کاری هم بکنم باز هم اون شوهرم بوده

و نمی تونم ازش متنفر باشم..
حس های ضد و نقیضی می اومد سراغم..گیج و منگ بودم..نمی دونستم باید چکار کنم..
تصمیم گرفتم هر چی عکس از سامان و ماهان .. کل هر چی خاطره از گذشته دارم رو

بذارم تو یه صندوق و درشو قفل کنم..
خاطراتم همون جا باقی بمونه..

می خواستم فراموش کنم..از نو شروع کنم..به خاطر دخترم..به خاطر بهارم..
من تنها نبودم که فقط به خودم فکر کنم..بهارم رو داشتم..باید به خاطراون هم که شده بود..به

خاطر اینده ش تصمیم درست رو می گرفتم..

دیگه نمی خواستم تو بیمارستان کار کنم..می خواستم هم نمی شد..کسی بهم کار نمی
داد..معرف می خواست..ضامن می خواست..من که کسی رو نداشتم..کار برام نریخته بود که

من برم جمع کنم..بیکار بودم..
یه مدت پرستار یه پیرزن شدم..ولی پسرش وقتی فهمید بیوه هستم بهم پیشنهاد کرد صیغه ش

بشم..
اون کارو ول کردم..دیگه جرات نداشتم به عنوان پرستار خونه ی کسی کار کنم..

اون خونه ای که توش بودیم رو فروختم و اومدم پایین شهر یه خونه ی کوچیک تر خریدم..با
دخترم..بهارم زندگی می کردم..خیاطی می کردم..بافتنی می بافتم..

بهارم روز به روز بزرگتر می شد..خونه ی این و اون کار می کردم..می گفتم شوهر دارم تا
بهم نظر بد نداشته باشند..

بهم پیشنهاد شد پرستار خصوصی بشم.. ولی چشمم ترسیده بود..یک زن بیوه..تنها..می
ترسیدم..

بهار بزرگتر شد..بهم گفت دیگه نرم خونه ی این و اون کارکنم..دخترم غرور داشت..دوست
نداشت مادرش اینکارو بکنه..

دیگه نرفتم..خیاطی می کردم..خودش هم کمکم می کرد..
دیپلم گرفت..گفت می خواد بره دنبال کار..ترسیده بودم..می دونستم بیرون گرگ زیاد

ریخته..بهاره من بی تجربه بود..خام بود..
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ولی کار خودش رو کرد..تصمیمیش رو گرفته بود..رفت تو یه شرکت مشغول شد..

پسر رییسش اومد خواستگاری..کیارش پسر بدی به نظر نمی رسید..می گفت بهار رو دوست
داره..

نامزد کردند..خیالم از بابت بهار راحت شده بود..ولی اکثر اوقات می دیدم که تو خودشه..اسم
کیارش که می اومد ناراحت می شد..

پشت تلفن باهاش سرد حرف می زنه..همه ی اینها رو می دیدم ولی خودش می گفت
خوشحاله و کیارش رو دوست داره..

از کیارش هم رفتار بدی ندیده بودم که بهش شک کنم..
تا اینکه کیارش گفت می خواد هر چه زودتر با بهار ازدواج کنه..بهار قبول کرد..اون روز

از پشت پنجره ی اشپزخونه دیدم که کیارش و بهار دارن با هم بحث می کنند..بهار عصبانی
بود..دم در ایستاده بودند..

نمی دونستم موضوع چیه..از خود بهار پرسیدم ولی جواب درستی بهم نداد..

اون روز ..روز سختی بود..روز مرگم..بهار من رو به جرم حمل مواد مخدر دستگیر
کردند..

دیدمش..بچه م خورد شده بود..نابودش کرده بودند..
نمی دونستم کار کدوم از خدا بی خبریه.. ولی دختر بی گناهم داشت ذره ذره اب می شد..

سرگرد اریا رادمنش مسئول پرونده ش بود..کمکمون کرد..
هر بار می دیدمش..چشماش..رنگ نگاهش..گیرایی صداش ..منو یاد یک اشنا مینداخت..یک

نفر که می شناختمش..

تا اینکه خودش گفت..اون روز اومده بود اینجا..بهم یه پاکت نشون داد..
درشو باز کردم..عکس ماهان بود..یه زنجیر طل به اسم مریم هم تو پاکت بود..

اریا گفت که ماهان دایی اونه..خدایا تقدیر با ما چه ها می کنه؟!..
سرگرد اریا رادمنش..خواهر زاده ی ماهان بود..باورم نمی شد..

حال می فهمم چرا نگاهش و رنگ چشماش برام اشناست..
ازم خواست همه چیزو براش بگم..گفتم..راز اون صندوق..خاطرات گذشته..عشق من و

ماهان..حتی اینکه سامان ماهان رو کشته..
می گفت می دونه سامان زمانی تو ویلی اقابزرگ زندگی می کرده..اونو می شناخته..

گفت متاسفه گفتم چرا؟!..گفت پدربزرگش عامل اصلی کشته شدن سامان بوده..
گفت این قانون اقابزرگه..خون در برابر خون..

پسرش به دست سامان کشته شده..حال سامان به دست پدرماهان کشته شده بود..
شوکه شده بودم..زدم زیر گریه...گوشه ی چادرم رو به چشمام می کشیدم و ضجه می زدم..

خدایا این چه سرنوشتیه؟!..
اریا قلب مهربونی داشت..درست مثل داییش ماهان..گفت که کار پدربزرگش رو درست نمی

دونه..
گفت هیچ کس از اعضای خانواده شون از این موضوع خبرنداره..هیچ کس نمی دونه ماهان

رو سامان کشته..هیچ کس نمی دونه سامان رو اقابزرگ کشته..
گفت فقط خودش خبرداره که اون هم مدت زیادی نیست..

دردم یکی دوتا نبود..از یک طرف بیماریم که داشت منو از پا در میاورد.. از طرف دیگه
بهار دخترم..
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حکم ازادی بهار صادر شد..منتظرشم..می دونم دیگه اخر راهم..

دیگه چیزی نوشته نشده بود..چشمامو روی هم فشردم..قطره اشکی از گوشه ی چشمم به
روی برگه ی دفتر چکید..

باورم نمیشه..پدر من دایی اریا رو کشته؟!..پدربزرگ اریا پدرمنو کشته؟!..
نمی دونم باید شرمنده باشم یا کس دیگه ای رو مقصر بدونم؟!..یا شاید هم هر دو..

اره..شرمنده بودم..از روی اریا شرمنده بودم..اینکه پدرم اینکارو کرده بود..ولی من
تقصیری نداشتم..من بی گناه بودم..

اقای کامرانی..پدربزرگ اریا..پدرمنو کشته..می خواسته با این کار انتقام پسرش رو
بگیره..به قول خودش..خون در برابر خون..

نمی دونستم ازش متنفر باشم یا نه؟..
ولی اون پدر بود..کمرش شکسته بود..پسر جوونش به دست پدر من به ناحق کشته شده بود..

حتما برای اینده ش هزار جور ارزو داشته..
پدرم مقصر بود..به خاطر جنون..به خاطر رسیدن به عشقش این عمل زشت رو انجام داده

بود..
خدایا گیج شدم..سردرگمم..

کی این وسط مقصره؟!..کی؟!..

صدای زنگ در اومد..به ساعت نگاه کردم..غروب شده بود..
حتی ناهارهم نخورده بودم..

چیزی از گلوم پایین نمی رفت..

رفتم تو حیاط..
-کیه؟!..

--منم بهار..باز کن..
اریا بود..

با شنیدن صداش بغض سنگینی نشست تو گلوم..
نمی تونستم تو چشماش نگاه کنم..حال که همه چیزو می دونستم..حال که از گذشته با خبر

شده بودم برام سخت بود که زل بزنم تو چشماش و بی خیال باشم..

 تا تقه به در زد..2
--بهار در رو باز کن..چکار می کنی؟!..

با قدم های کوتاه به طرف در رفتم..پشت در ایستادم..چندتا نفس عمیق کشیدم تا اروم تر
بشم..ولی فایده ای نداشت..

سریع در رو باز کردم و قبل از اینکه باهاش رو به رو بشم دویدم و رفتم تو خونه..

نشستم کف هال..با چشمای پر از اشکم زل زده بودم به صندوقچه و کاغذ هایی که اطرافش
ریخته شده بود..

روی دفتر خاطرات مادرم دست کشیدم..صدای باز و بسته شدن در خونه رو شنیدم..
سرمو بلند نکردم..زیر چشمی دیدم که به درگاه هال تکیه داده و داره نگاهم می کنه..

با صدای گرفته ای گفت :پس بالخره خوندیشون؟!..
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فقط سرمو تکون دادم..

--نمی خوای نگاهم کنی؟!..

نمی تونستم..نمی شد..ای کاش می شد..ولی..
بغض داشت خفه م می کرد..از جام بلند شدم..با قدم های بلند به طرف اتاقم رفتم..

ولی بین راه دستم کشیده شد..سر جام ایستادم..
صداش دلخور بود..

--بهار معلوم هست چته؟!..
سعی کردم دستمو ازتو دستش در بیارم..

در همون حال با صدای خفه ای گفتم :چیزیم نیست..فقط بذار برم..
--یعنی انقدر از من متنفر شدی که حتی نگاهتو ازم دریغ می کنی؟!..

خدایا اریا پیش خودش چه برداشتی کرده؟!..
به طرفش برگشتم..نگاهمو کشیدم بال..توی چشماش زل زدم..نگاهش غم داشت..

اشک قطره قطره صورتمو خیس کرد..
به ارومی منو کشید تو بغلش..سرمو به سینه ش تکیه دادم..به لباسش چنگ زدم..بلند بلند

گریه می کردم..
-ا..اریا..

--جانم..خانمی گریه نکن..
-نمی تونم اریا..نمی تونم..به خاطر اشتباه پدرم من هم محکوم به مجازاتم..منم دارم تاوان

گناهه پدرمو پس میدم..

سریع منو از اغوشش جدا کرد..بازوهامو گرفت..محکم تکونم داد..ولی من هق هق می
کردم..

با صدای نسبتا بلندی گفت :بهارچی داری میگی؟..این حرفا کدومه؟..سال ها پیش پدرت یه
اشتباه بزرگ تو زندگیش مرتکب شد..یه ادم بی گناه رو کشت..درسته..قبول دارم..ولی پدر

بزرگ من هم پدر تورو کشته..نباید اینکارو می کرد..پس قانون برای چیه؟..مطمئنا مجازات
می شد..پس من هم باید بگم متاسفم بهار..می بینی؟..گذشته ی ما درست مثل همه..پدربزرگ
من ادم کشته..پدر تو هم همینطور..پدر تو دایی منو کشته پدربزرگ من پدر تورو..من و تو

به یک اندازه غم و ناراحتی داریم..هیچ وقت این حرفو نزن..

بازومو ازتو دستاش بیرون اوردم..کمی رفتم عقب..به دیوار تکیه دادم..با کف دستم
اشکاموپاک کردم..

با صدای گرفته و خش داری گفتم :ولی چه بخوایم چه نخوایم..این ها تو گذشته ی ما
هستند..من و تو..

چونه م در اثر بغض می لرزید..نگاهش کردم..به دیوار روبه روی من تکیه داده
بود..نگاهش گرفته بود..

با بغض گفتم :اریا من نمی تونم از تو دل بکنم..نمی تونم فراموشت کنم..نمی خوام تنهام
بذاری..من..
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چشمامو بستم..قطرات اشک صورتمو شست و شو می داد..صدای هق هقم سکوت بین ما رو

می شکست..شونه هام از زور گریه می لرزید..قلبم تیر می کشید..
حتی نمی تونستم بهش فکر کنم..به اینکه دیگه اریا رو نداشته باشم..نه..برام غیر ممکن بود..

گرمی دستاشو به دور بازوم حس کردم..چشمامو باز کردم..سرمو به سینه ش تکیه
دادم..صداش لرزش خاصی داشت..

--بهار اروم باش..من غلط بکنم تورو تنها بذارم..منم نمی تونم و نمی خوام ازت دل
بکنم..این چه حرفیه که می زنی؟..

-ولی اریا من و تو هم بخوایم نمیشه..پدربزرگت نمیذاره ما با هم باشیم..حق هم داره..
--به هیچ وجه همچین حقی رو نداره..یادت نره اون هم پدر تورو کشته..حق و ناحقش پای

خودشه..نباید اینکارو می کرده..هیچ کس این وسط حق نداره ما رو از هم جدا کنه..بهار..من
یه مردم..خودم برای خودم تصمیم می گیرم..هیچ کس نمی تونه برای زندگی من تصمیم

بگیره حتی اقابزرگ..
-ولی..

محکم گفت :ولی نداره بهار..ازت چند تا سوال دارم..میشه بهم جواب بدی؟..
سرمو از روی سینه ش بلند کرد..

-چی؟!..
اروم اشکامو پاک کرد..با لبخند گفت :می خوام بهم جواب بدی..فقط با اره و نه جواب

بده..باشه؟..

کمی نگاهش کردم..روی لباش لبخند بود ولی چشماش کامل جدی بود..
-باشه..

با پشت انگشت گونه م رو نوازش کرد وبا لحن اروم و گیرایی گفت :منو دوست داری؟..
زل زدم تو چشماش..معلوم بود که دوستش دارم..از جونم هم بیشتر..

-اره..
--می خوای با من باشی؟..

از خدام بود..بزرگترین ارزوم همین بود..
-اره..

--می تونی فراموشم کنی؟..
چشمام از زور ترس گرد شد..هرگز..اصل نمی تونستم بهش فکر کنم..

-معلومه که نه..

لبخندش پررنگتر شد..
--قبول داری گناهی که پدرت مرتکب شده به تو هیچ ربطی نداشته؟..

کمی فکر کردم..خب این حرفش درست بود..پدر من تو دوران جوانیش مرتکب اشتباه
شد..ولی الن..من چه تقصیری داشتم؟..

-اره..قبول دارم..
-- حاضری با من ازدواج کنی؟..

این سوال اخریش به کل مغزمو قفل کرد..نمی دونستم چی جوابش رو بدم..نگاه گنگ و
سرگردانم رو دوختم تو چشماش..چی باید می گفتم؟!..
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به روی لباش لبخند داشت ولی نگاهش همچنان جدی بود..

--بهار جوابم رو بده..اگر بگی نه باز هم تنهات نمیذارم..باهات می مونم..کمکت می
کنم..ولی..اینو بدون که قلب اریا دیگه قلب نمیشه..می شکنه..ذره ذره نابود میشم..ولی اگر
بگی اره..تا زنده هستم نمیذارم هیچ احدی باعث جداییمون بشه..نه اقابزرگ و نه هیچ کس

دیگه..در برابرشون می ایستم..نمیذارم تورو از من بگیرن..اگر جوابت بله ست..همینجا بهت
قول میدم که تا پای جونم بایستم و تورو مال خودم بکنم..مطمئن باش..حال حاضری با من

ازدواج بکنی؟..
محو صداش ..دلنشینی کلمش..محبت و مهربونیش..عشق و دوست داشتنش شده

بودم..حرفاش ارومم می کرد..اینکه می گفت به خاطر من حاضره جلوی همه بایسته..اینکه
تنهام نمیذاشت..باعث می شد حس خاصی پیدا کنم..

اریا رو دوست داشتم..اون به خاطر من از خودش هم می گذشت..پس چرا من نگذرم؟..مگه
منم عاشقش نیستم؟..پس چرا کاری کنم که از دستش بدم؟..من هم برای رسیدن بهش تلش

می کنم..

لبخند زدم..نگاه پر از عشقمو دوختم تو چشماش..
-بله..

لبخند بزرگی زد و صورتشو جلو اورد..نرم و اروم پیشونیم رو بوسید..
--من و تو اگر با هم و پشت هم باشیم هیچ کس نمی تونه ما رو از هم جدا کنه..پس کاری که

میگم رو انجام بده..

با تعجب نگاهش کردم..
منظورش چه کاری بود؟!..

--وصیت نامه ی مادرتو خوندی؟!..
تعجبم بیشتر شد..اریا از وصیت نامه خبر داشت؟!..

-تو از کجا می دونی؟!..
کمی نگاهم کرد و گفت :قبل ازاینکه حکم ازادیت صادر بشه به دیدن مادرت اومدم..طبق

گفته های مادرت از وجود صندوقچه و وصیت نامه با خبر شدم..گفت که توی وصیتش
چیزهایی گفته که اینده ی بهار رو رقم می زنه..

یاد شب اخری افتادم که با مامان حرف می زدم..
(--عمر دست خداست دخترم..این بلیی هم که به سرم اومد حقم بود..دارم تقاص پس

میدم..بذار هروقت تموم کردم برو سراغه صندوقچه..وصیت من هم توی همون صندوق
دخترم..بهش عمل کن..)..

سریع رفتم سروقت صندوقچه..بین پاکت ها دنبال وصیت نامه می گشتم..
پشتشون رو نگاه کردم..هیچی نوشته نشده بود به جز یکیش..

اره خودش بود.."وصیت نامه ی مریم صفوی"..

اریا رو به روم نشست..پاکت رو باز کردم..دستام می لرزید..یعنی مامان چی توی این
وصیت نامه نوشته؟!..
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زیر لب شروع کردم به خوندن..

"بسمه تعالی
اینجانب مریم صفوی..فرزند محمد..به تنها فرزندم..بهار..وصیت می کنم..تا به هر چه در
این وصیت نامه گفته م عمل کند..در ابتدا باید بگویم این وصیت نامه یک وصیت نامه ی

معمولی نیست..من در این دنیا هیچ مال و اندوخته ای ندارم جز همین خانه که بعد از مرگم
تمام و کمال در اختیار دخترم می گذارم..خود او مختار است..

من در این وصیت نامه تنها یک خواسته از دخترم دارم..ازاو می خواهم بعد از مرگم به ان
عمل کند تا در ان دنیا به ارامش ابدی برسم..

از او می خواهم خاطرات من و پدرش را با دقت بخواند..پی به حقایق زندگی من و پدرش
ببرد..پی به گناهانی که مرتکب شدیم..گناهانی که برای خلصی از انها فرصتی باقی نماند..

سامان سالری..شوهر من..پدر دخترم..برای رسیدن به عشقش مرتکب قتل شد..ماهان
کامرانی..کسی که عاشقانه دوستش داشتم را به قتل رساند..در برابر این خون ریخته

شده..پدر ماهان کامرانی..باعث کشته شدن شوهرم شد..خون در برابر خون..
من ناخواسته و ندانسته وارد این راه شدم..از اینکه با قاتل عشقم ازدواج کردم خود عذاب می

کشم..از این رو خود را گناه کار میدانم..
من راه خود را انتخاب کردم..ولی همیشه و در همه حال در عذاب وجدان به سر می بردم..

غم..غصه..ناراحتی..مشکلت..من را از پای در اورد..زنده ماندم برای دخترم..زندگی کردم
برای اینده ی دخترم..حال از او خواهشی دارم..تنها وصیت من به دختر عزیزم این است

که..
برای شادی رو ح من و پدرش..برای خلصی از بار گناهان ما..به نزد اقای کامرانی

برود..از او حللیت بطلبد..در مقابل انکه شوهرم را از من گرفت من نیز او را حلل
کردم..می دانم..سخت است..می دانم ان مرد قانون خودش را دارد..اگر شوهرم به دست

قانون هم می افتاد بی شک مجازات می شد..ولی پدر انتقام خون پسرش را گرفت..
نمی گویم به ناحق خونی ریخته شد..نه..خود سرگردانم..نمی دانم کدامین راه درست

است..نمی دانم در این بین نفرت را پیشه کنم یا گذشت را..ولی او را حلل کردم..در این
لحظات اخر..در این تنهایی..در این روزهای پر از اندوه..من..قاتل شوهرم را می بخشم..از

او می گذرم..امید دارم او هم من و شوهرم را ببخشاید..
می دانم سامان هم پشیمان است..همیشه در چشمانش نوعی ندامت را می دیدم..ولی نقاب بی

تفاوتی بر چهره داشت..ان را می پوشاند..
حال من از دخترم..تنها فرزندم..این درخواست را دارم..به نزد اقای کامرانی برود و از او

کسب حللیت کند..
تا باشد در ان دنیا رو ح من و پدرش را شاد گرداند..در غیر اینصورت همیشه در عذاب به

سر خواهیم برد..
تنها وصیت من به دخترم همین است..انال و انا الیه راجعون "

مات و مبهوت به برگه ی وصیت نامه خیره شده بودم..امضای خودش بود..دست خط مادرم
بود..

سرمو بلند کردم..با دهان باز به اریا خیره شدم..حالت صورتش چیزی رو نشون نمی داد..
لب خشک شده م رو با زبون تر کردم..

من من کنان گفتم :ا..اریا ..مادرم..از من چی خواسته؟!..

لبخند کمرنگی زد و نگاهم کرد..چند لحظه سکوت کرد..
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--خانمی خودت که خوندی..گفته باید بری از اقابزرگ حللیت بطلبی..

با وحشت گفتم :ولی اخه..همچین چیزی امکان نداره..من..
--چرا امکان نداره؟!..

چشمای پر از تعجبم رو دوختم بهش وگفتم :چرا نداره اریا..من چطور یه همچین کاری رو
بکنم؟!..اقابزرگ بفهمه من دختر سامان سالری هستم رسما تیربارونم می کنه..

اریا با صدای ارومی خندید و اومد کنارم نشست..دستشو دور شونه م حلقه کرد..
زیر گوشم گفت :نترس قول میدم تیربارونت نکنه..

-اریا توی این موقعیت شوخیت گرفته؟!..من دارم از ترس میمیرم..اخه این دیگه چه
درخواستیه مامان از من داره؟..
--می خوای نادیده بگیریش؟!..

-خب..نه..وصیت مادرمه..نمی تونم نادیدش بگیرم..ولی اخه غیر ممکنه..
--خانمی غیرممکن غیرممکنه..هر چیزی امکان داره..

-ولی اخه چطوری؟!..
--می خوای راهشو بگم؟!..

نگاهش کردم..جدی بود..
با اشتیاق گفتم :اره ..بگو..چه راهی؟!..

ریلکس گفت :با من ازدواج کن..

چشمام گرد شد..
-چی؟!..این بود راه حلت؟!..

--اره خوب نیست؟!..
-الن وقته شوخی نیست..

--شوخی نکردم..کامل جدی گفتم..
-اریا گیجم نکن..بگو چی می خوای بگی؟!..

با لحن جدی و محکمی گفت :من و تو عقد می کنیم..عقد دائم..به طوری که اسم من بره تو
شناسنامه ی تو و اسم تو هم بیاد تو شناسنامه ی من..

با من میای شمال..خونه ی من زندگی می کنی ..ولی مدتی رو پیش اقابزرگ می مونیم..از
هویتت هیچی نمیگی..اینکه دختر سامان سالری هستی..فامیلیت چیه..و ..

خودم بهت میگم اینجورمواقع چی باید بگی..تو به عنوان همسر من پا به اون خونه
میذاری..می دونم این حرکت برای همه یه شوک بزرگه..مخصوصا اقابزرگ ..

توی این مدت که ویلی اقابزرگ هستیم باید بتونی کاری کنی که اقابزرگ ازت خوشش
بیاد..یه جورایی خودت رو تو دلش جا کنی..می فهمی که چی میگم؟..

وقتی اقابزرگ تونست تورو تو خانواده بپذیره و هر وقت موقعیت مناسب شد..کم کم حقایق
رو میگیم و ازش کسب حللیت می کنی..می دونم ریسکه بزرگیه..البته باید خیلی مراقب

باشیم که کسی بویی نبره..وگرنه..
-وگرنه چی؟!..

خندید و لباشو به گوشم نزدیک کرد..
اروم زمزمه کرد :وگرنه باید دستت رو بگیرم و الفرار..من که ولت نمی کنم..حال هر کی

هر چی خواست بگه..
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--ولی اریا اگر اقابزرگ شناسنامه هامون رو دید و فهمید من دختر سامان هستم چی؟!..

--نمی فهمه..من شناسنامه ها رو مخفی می کنم..اقابزرگ کاری به شناسنامه ی تو نداره..
-اگر کسی تو خانواده ت منو نپذیرفت می خوای چکار کنی؟!..

--از شناختی که روی خانواده م دارم مطمئنم همه تورو می پذیرند به جز اقابزرگ..خیلی
سرسخته..ولی من و تو می تونیم..خودم کمکت می کنم..تنهات نمیذارم..

سکوت کوتاهی کردم و گفتم :تا چه مدت پیش اقابزرگ می مونیم؟!..

باز نگاهش شوخ شد..روی لباش لبخند جذابی نشست..
زیر لب گفت :تا وقتی که اقابزرگ رو شیفته ی خودت کنی..

لله ی گوشمو بوسید..لحنش ارومتر شد:همونجوری که منو شیفته ی خودت کردی خانمی..

خندیدم و به شوخی زدم به بازوش..
--در همین حد که تو شفته م شدی باید شیفته ش کنم؟!..

اخم شیرینی کرد وگفت :نخــــیر..در این حد که نه..انقدر که دیگه بهمون سخت نگیره..

ابرومو انداختم بال و خندیدم..
منو به خودش فشرد و گفت :کی بریم عقد کنیم؟!..

خندیدم و گفتم :عجله داری؟!..
رک و راست گفت :خیلـــی..

قفسه ی سینه ش رو بوسیدم و گفتم :هر وقت تو بگی..

اروم سرمو بلند کرد..تو چشمام زل زد..
--پس قبول کردی؟!..

چشمامو بستم و باز کردم..با لبخند گفتم :با اجازه ی بزرگترا..بلـــه..

با خوشحالی گونه م رو بوسید..
--پس عالی شد..فردا دنبالش رو می گیرم..تا چند روز دیگه عقد می کنیم..بعد هم تو همراه

من..به عنوان همسرم میای شمال..و..

یک دفعه لبخند از روی لباش محو شد..تعجب کردم..
-چی شد؟!..

زیر لب با صدای گرفته ای گفت :بهار..من..راستش..
نگران شدم..

-چی شده اریا؟!..تو چی؟!..
--من باید یه سری چیزها رو همین الن بهت بگم..تا خدایی نکرده بعد برامون دردسر نشه..

ترسیده بودم..نگاهم اینو نشون می داد..فهمید..
--نترس خانمی..برای من مهم نیست..ولی باید بدونی..

-بگو اریا..
--راستش من..من که نه..اقابزرگ..چطوری بگم..

برام گفت..از مشکلش..از نامزدیش با بهنوش..از اینکه خودش هم خبر نداشته..از اینکه
اقابزرگ می خواد مجبورش کنه تا تن به این ازدواج بده..
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همه چیز رو بهم گفت..حتی از اون باغی که دوستش داره و ارزوشه با من اونجا زندگی

کنه..

از اول تا اخر در سکوت به حرفاش گوش می دادم..
--با این عقد هم تو می تونی از اقابزرگ حللیت بطلبی..هم من از شر بهنوش و غرور

بیجای اقابزرگ خلص میشم و هم اینکه ..می تونم تورو برای همیشه داشته باشم..

لبخند کمرنگی زدم و نگاهش کردم..منتظر چشم به من دوخته بود..
-خوشحالم که همه چیزو بهم گفتی و چیزی رو پنهان نکردی..همونطور که بهت قول داده

بودم تا اخرش باهاتم..نمی خوام از دستت بدم..باهات می مونم..

لبخند بزرگی روی لبهاش نشست..
من هم به روش لبخند زدم..

هر دو امیدوار بودیم همه چیز طبق نقشه پیش بره..

--پس تصمیمت رو گرفتی؟!..
اریا نگاهی به نوید انداخت و گفت :اره..

نوید فرمان را به سمت راست چرخواند..
--ولی اریا من از عاقبت این کار می ترسم..تو که اقابزرگ رو می شناسی..

با لحن محکمی گفت :اره می شناسم..ولی خودم رو بهتر از هر کسی می شناسم..من ادمی
نیستم که زیر بار حرف زور بره..اون هم حرف ناحق..من بهار رو دوست دارم..تا به دستش

نیارم اروم نمیشینم..

نوید نیم نگاهی به او انداخت..نگاهش چند بار تکرار شد..
اریا کلفه شده بود..

-چیه؟!..چرا اینجوری نگاه می کنی؟!..
--اریا باور کن تو عوض شدی..اصل اون اریای مغرور و نفوذناپذیری که می شناختم

نیستی..باورم نمیشه عشق تورو این همه عوض کرده باشه..

اریا از پنجره بیرون را نگاه کرد..

-من همون اریام..عاشق بهار هستم..در برابر اون نمی تونم غرور داشته باشم..نمی خوام
اذیت بشه..نمی تونم ناراحتیش رو ببینم..من در مقابل بهار همین طور ارومم ولی در مقابل

کسی که بخواد حقم..عشقم رو ازم بگیره نمی تونم اروم باشم..

نوید نفس عمقی کشید وگفت :اره..می شناسمت..تا اون چیزی که میخوای رو به دست نیاری
اروم نمیشینی..خدا اخر و عاقبتمون رو ختم به خیر کنه..جنگ..بحث..دعوا..اوضاع بدی

پیش رو داریم اریا..فقط مواظب بهار باش..
اریا سرش را تکان داد و گفت :می دونم..به همه ش فکر کردم..نمیذارم کسی اذیتش کنه..
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نوید تک سرفه ای کرد و با صدای شادی گفت :شاهد اول منم بعدی کیه؟..

 نفر رو پیدا کنم..2--بهار که کسی رو نداره..باید خودم 
-خوب الکی الکی داماد شدیا..خاله رو بگو ..قیافه ش دیدنی میشه وقتی بری جلو و بگی

..مامان بهار ..بهار مامان..مامان جان..نه چک زدیم نه چونه..عروس خودش اومد تو
خونه..

اریا اروم خندید وگفت :قیافه ی همشون دیدنیه..
هر دو با هم گفتند :مخصوصـا اقا بـــزرگ..

خندیدند..
نوید گفت :ولی من میگم قیافه ی بهنوش از همه دیدنی تره..مثل نامزدته..

اریا اخم کمرنگی کرد وگفت :اسم اونو نیار..اون نامزد من نیست..اقابزرگ سرخود رفته
جلو..بدون هماهنگی با من..پس این نامزدی..بدون حضور داماد رسمیت نداره..

--اره خب..اینم حرفیه..

اریا سکوت کوتاهی کرد..
بعد از چند لحظه گفت :کیارش چی شد؟..اعدامش فرداست؟..

 صبح..8--اره..فردا ساعت 
سرش را تکان داد و گفت :کیارش با خودش بد کرد..با جوونیش..واقعا

چرا؟..پول..خلف..بدبخت کردن دخترای مردم..بیچاره کردن جوونای مردم چه لذتی داره
که کیارش و امثال اون اینطورخودشون رو الوده می کنند و تا خرخره میرن تو منجلب ..

دست و پا زدن هم براشون فایده ای نداره..واقعا حیف..می تونست از راه درست زندگیش رو
بکنه..الن ازاد بود..راه رو اشتباه رفت..

--درسته..تو خیلی بهش گوشزد کردی که این راهی که در پیش گرفتی تهش
سرابه..برگرد..ولی اون کار خودش رو کرد..

اریا سکوت کرد..هیچ دوست نداشت این اتفاقات بیافتد..ولی کیارش خودش این راه را انتخاب
کرده بود..

از اخر کار باخبر بود ولی باز هم ادامه داد..
ونتیجه ی کارهایش چیزی جز نابودی خودش در بر نداشت..

*******
 هفته طول کشید تا کارهای عقد انجام بشه..از صبحش یه استرس خاصی داشتم..1دقیقا 

وای خدا..اصل باورم نمی شد که دارم همسر اریا میشم..خوشحال بودم..هیجان داشتم..
حاضر و اماده توی اتاقم نشسته بودم..قاب عکس مامان تو دستام بود..داشتم باهاش حرف می

زدم..
 به عقد اریا در می اومدم..11از خودم..از اریا..از اینکه امروز راس ساعت 

ای کاش مامان هم در کنارم بود..شاهد عقد تنها دخترش بود..ولی..
از این همه ..فقط اه حسرتی بود که از سینه م بلند می شد..

روز قبلش با اریا رفته بودیم خرید..هر چی می دید رو بدون فوت وقت می خرید..
هر چی هم بهش می گفتم اخه من این همه لباس رو می خوام چکارکنم؟.. می گفت:لزمت

میشه..
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قرار شد فردای روز عقدمون به طرف شمال حرکت کنیم..استرس داشتم..یک نوع ترس تو
دلم نشسته بود که اذیتم می کرد..

نمی دونستم عاقبت این کار چی میشه..اخرش من و اریا برنده ایم یا بازنده..فقط خدا می
دونست..

قاب عکس مامان رو گذاشتم رو میز کنار تختم..از جام بلند شدم..جلوی اینه ایستادم..

یه مانتوی سفید..شال شیری رنگ..کفش پاشنه بلند سفید..کیف شیری ست با شالم..ارایش
ملیمی روی صورتم نشونده بودم..

همه چیز اماده بود برای ورود اریا..
 تا تقه به در2داشتم تو اینه خودم رو برانداز می کردم که زنگ در زده شد..بعد از اون هم 

خورد..
خودش بود..اریا..

به طرف در رفتم..کیفم رو انداختم رو شونه م..در رو باز کردم..مات و مبهوت نگاهش
کردم..

وای خدا چه خوش تیپ شده..
کت و شلوار مشکی براق..پیراهن سفید..موهاش رو به حالت زیبایی داده بود بال..ولی چند

تار افتاده بود روی پیشونیش..
صدای شوخ و مهربونش رو شنیدم..
--خانمی اگر پسندیدی بذار بیام تو..

به خودم اومدم..لبخند زدم..از جلوی در رفتم کنار..اومد تو..در رو بستم..بوی ادکلنش
مدهوش کننده بود..

جلو اومد..بازوهامو گرفت..نگاهمون تو هم قفل شد..
لبخند به لب با صدای ارومی گفت :حاضری عزیزم؟..

برای اولین بار بود عزیزم صدام می کرد..همیشه می گفت خانمی..یا بهارم..لبخندم پررنگ
تر شد..

-اره..
پیشونیم رو بوسید..

--این لباس خیلی بهت میاد..زیباتر شدی..
اروم خندیدم و گفتم :تو که فوق العاده شدی..

به یقه ش دست کشید .. پشت چشم نازک کرد و گفت :بله خانم..می دونم..

به شوخی زدم به بازوش..هر دو خندیدیم..
منو در اغوش گرفت..چشمامو بستم..بوی عطرش رو به ریه هام کشیدم..

-اریا..
--جانم..

-باورم نمیشه امروز من و تو رسما زن و شوهر میشیم..
روی سرمو بوسید..

--باورت بشه عزیزم..امروز دیگه برای همیشه مال خودم میشی..هر دوی ما متعلق به
همدیگه هستیم..
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-می ترسم..
--ازچی؟!..

-از اینده..از فردا و فرداهایی که قراره بیاد..واهمه دارم..

صداش ارومتر شد..
-از اینده نترس بهار..چه بخوایم چه نخوایم فردا از راه میرسه..اینده با کوله ای پر از

مشکلتش میاد..

منو از خودش جدا کرد..دستامو گرفت تو دستش..زل زد تو چشمام..
-ولی من و تو با هم..پشت به پشت هم جلوی این همه مشکلت می ایستیم..بهار..

-بله..

چند لحظه سکوت کرد..
ادامه داد :هیچ وقت..هیچ وقت دستم رو ول نکن..با من باش..مطمئن باش در اینصورت

بزرگترین مشکلت هم نمی تونند ما رو از هم جدا کنند..قول میدی؟..
سرمو تکون دادم..با عشق نگاهش کردم..

-قول میدم..
لبخند زد..

--خب اول باید صیغه رو فسخ کنیم..
-باشه..

نفس عمیق کشید..تو چشمام خیره شد و صیغه رو فسخ کرد..
--بریم ..دیگه داره دیر میشه..عاقد منتظره..

*******
بسم ا الرحمن الرحیم..دوشیزه ی مکرمه..بهار سالری..فرزند سامان..برای بار سوم می

گویم..ایا وکیلم شما را به عقد و نکا ح دائم اقای اریا رادمنش ..فرزند حامد.. با مهریه ی یک
 شاخه گل14 سکه تمام بهار ازادی..124دست اینه و شمعدان و یک جلد کلم ا مجید..

نرگس ..دراورم؟..ایا وکیلم؟..

بزرگتری تو جمع نبود که بگم با اجازه ی بزرگترا..
مادرم نبود..پدرم نبود..هیچ کسی رو نداشتم که ازش اجازه بگیرم..

چشمام به اشک نشست..ولی سعی کردم اروم باشم..

به اریا فکر کردم..اونو داشتم..عشقم..پیشم بود ..
-بلـه..

 تا از دوستانش رو به عنوان شاهد اورده بود..نوید هم بود..3همگی دست زدند..اریا 
گرمی دست اریا رو به روی دستم حس کردم..

دستمو گرفت تو دستش..حلقه ی زیبایی رو به دستم کرد..دیروز که با هم رفته بودیم بیرون
برام خریده بود..

تنها یادگاری از مادرم..یک انگشتر بود..انگشتر مردونه ای که مامان همیشه می گفت متعلق
به عشقش بوده..یعنی ماهان..
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همیشه فکر می کردم مامان عاشق باباست و این انگشتر ماله اونه..ولی الن می دونستم که

این انگشتر متعلق به ماهان بوده و من امروز..اون انگشتر رو..به انگشت اریا کردم..
نگاهش کرد..با لبخند سرشو بلند کرد..تو چشمام خیره شد..

نگاهش مشتاق بود..گیرا..
من رو هم به هیجان می اورد..

همگی از جامون بلند شدیم..دوستانش و نوید بهمون تبریک گفتند..
دوستانش هر کدوم یک سکه به عنوان کادوی عقد بهمون دادند....

نوید هم یک ساعت زیبا و شیک به من یکی هم به اریا داد..کادوی زیبایی بود..از همگی
تشکر کردیم..

اریا دستمو گرفت .. منو با خودش پشت میز حاج اقا برد ..
--ببخشید حاج اقا..می خواستم یه چیز دیگه رو هم به مهریه ی عروس خانم اضافه کنید..

با تعجب نگاهش کردم..
حاج اقا گفت :چی پسرم؟..

اریا یک سند از توی جیبش در اورد و گذاشت رو میز..
-من و همسرم قبل به هم محرم بودیم..صیغه ی محرمیت خونده بودیم..مهریه ش رو

ندادم..از قبل می خواستم که این زمین مهریه ش باشه..حال می خوام به عنوان مهریه به
ایشون داده بشه..

چشمام از زور تعجب گرد شده بود..اریا چی داره میگه؟..
بهت زده گفتم :اریا..!!..

نگاهم کرد..با لبخند سرشو تکون داد..
--باشه پسرم..کارهاشو انجام میدم..وارد سند ازدواجتون می کنم..

--ممنونم حاج اقا..
دست من رو گرفت ..هر دو روی صندلی نشستیم..

قبل ازاینکه حرفی بزنم خودش شروع کرد:بهار من تورو صیغه ی خودم کرده بودم..باید
بهت مهریه می دادم..این حق توست و واجبه..

 شاخه گل هم قبول بود..1-خب درسته..ولی نه زمین..
-- ولی من برای تو این زمین رو در نظر گرفته بودم..یه زمین تو شمال..جای قشنگیه..فکر

می کنم خوشت بیاد..
-ولی اخه..اریا..

--ولی و اما نیار عزیزم..خودم خواستم..همه چیز من متعلق به توست..

با شرمندگی نگاهش کردم..اریا تک بود..هیچ فکر نمی کردم همچین کاری رو بکنه..واقعا
غافل گیرم کرد..

-در برابر این همه خوبی چیزی ندارم که بهت بدم..اصل نمی دونم چی بگم..
--این چه حرفیه بهار؟..همین که حاضر شدی با من ازدواج کنی..همین که با این همه

مشکلت تنهام نمیذاری برای من همه چیزه..من هیچی جز عشق از تو نمی خوام..
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با شیفتگی نگاهش کردم و گفتم :همه ی وجودمو بهت میدم ..عشق و دوست داشتنم از همه

ش بالتره..
اروم خندید..

نوید :به به.. مرغ عشقامون چی تو گوش هم بق بقو می کنند؟!..
اریا خندید و نگاهش کرد..

--از کی تا حال مرغ عشقا بق بقو می کنند؟!..
نوید خندید و به من و اریا اشاره کرد..

--مرغ عشق های ما که بق بقو می کنند..بقیه رو نمی دونم..

اریا اخم کمرنگی کرد و چپ چپ نگاهش کرد..
من و نوید خندیدیم..

نوید چندتا عکس یادگاری ازمون گرفت..
دوستان اریا همون جلوی در محضر باهامون خداحافظی کردند و دعوت اریا رو برای

صرف ناهار توی رستوران به بعد موکول کردند..
 سوار ماشین شدیم..من و اریا کنار هم نشسته بودیم..3هر 

نوید رانندگی می کرد..
اریا رو به نوید گفت :تو با خودت ماشین نیاورده بودی؟!..

--نه با بچه ها اومدم..کجا برم اقا داماد؟..
-یه رستوران به انتخاب خودت..

--ای به چشم..

اون روز ناهار مهمون اریا بودیم..با شوخی های نوید بهمون خوش گذشت..
در همه حال نگاه گرم اریا رو روی خودم حس می کردم..بهم ارامش می داد..

نوید جلوی در خونه نگه داشت..ازش بابت زحماتش تشکر کردم و خداحافظی کردم ..
از ماشین پیاده شدم که اریا هم همراه من پیاده شد..رو به روم ایستاد..

-- من میرم خونه..لباسامو عوض می کنم و میرم ستاد..عصر بر می گردم..به چیزی احتیاج
نداری؟..

با لبخند نگاهش کردم..
-نه..فقط زود برگرد..منتظرت هستم..

لبخند جذابی به روی لبهاش نشست..
--باشه خانمی..حتما..مواظب خودت باش..خداحافظ..

-تو هم همینطور..خدانگهدار..

سوار ماشین شد..
کلیدم رو در اوردم و در رو باز کردم..نگاهی به انتهای کوچه انداختم..

رفتم تو و در رو بستم..پشتمو به در چسبوندم..چشمامو بستم..نفس عمیق کشیدم..
-خدایا شکرت..بالخره تموم شد..الن دیگه همسر اریا بودم..بالخره به عشقم رسیدم..

*******
--بهت تبریک میگم اریا..بهار دختر خوبیه..لیاقت همو دارید..
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-ممنونم..بهار فوق العاده ست..از محکم بودنش..اراده ش خوشم میاد..قلب پاک و مهربونی

داره..
نوید با لبخند سرش را تکان داد..

*******
تصمیم گرفتم برای شام باقالی پلو با گوشت درست کنم..

 ساعتی وقت داشتم..1تازه کارم تموم شده بود..به ساعت نگاه کردم..هنوز 
رفتم حمام..یه دوش گرفتم..وای چه خوبه..خستگیم در رفت..

از حموم اومدم بیرون..دور موهام رو حوله پیچیدم..
یه تاپ به رنگ سرخ که یقه ش نسبتا باز بود و طر ح های زیبایی جلوش داشت..یک شلوار

مشکی براق که هر دوتا پاچه ی شلوار تا نزدیک زانو چاک داشت..خیلی خوشگل بود..
زمانی که با اریا رفته بودیم خرید این لباس رو به سلیقه ی خودش برام خریده بود..

رفتم جلوی اینه..کمی به خودم نگاه کردم..از حرارت و بخار حموم صورتم گل انداخته
بود..به دست و صورتم کرم مالیدم..کمی هم عطر به موچ دستام و زیر گردنم زدم..

حوله رو از دور موهام باز کردم..سشوار رو زدم به برق و خشکشون کردم..
از بس بلند بود به راحتی خشک نمی شد..هنوز کمی نم داشت که بی خیالش شدم..

شونه شون کردم و با گیره ی بزرگی به رنگ نقره ای موهامو پشت سرم جمع کردم..
همون موقع صدای زنگ در رو شنیدم..مطمئنا اریاست..باید بهش کلید خونه رو می دادم تا

پشت در نمونه..

مانتوم رو روی لباسم پوشیدم..شالم رو انداختم رو سرم و از خونه رفتم بیرون..

در رو باز کردم..خودش بود..با لبخند وارد حیاط شد..
-سلم..

--سلم خانمی..
دستاشو به هم مالید و گفت :بریم تو ..سرده سرما می خوری..

دستشو گذاشت پشتم..هر دو وارد خونه شدیم..
از همون جلوی در بو کشید و با اشتیاق گفت :اوممممم چی پختی که بوش کل خونه رو

برداشته؟!..
با لبخند گفتم :باقالی پلو با گوشت..دوست داری؟..

شیطون نگاهم کرد وگفت :دوست که دارم.. ولی نه به اندازه ی تو..
اروم خندیدم..

-بنشین تا برات چایی بیارم..
--باشه پس بذار یه ابی به دست و صورتم بزنم میام..

-باشه..

رفتم تو اشپزخونه..دوتا فنجون چای ریختم و برگشتم..هنوز نیومده بود..سینی رو گذاشتم
زمین..

مانتو و شالم رو در اوردم..
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رفتم تو اشپزخونه تا شام رو اماده کنم..

اشپزخونه مون اپن نبود..برای همین دیده نمی شدم..
با شنیدن صدای در فهمیدم اومده تو..

زیر قابلمه ی برنج رو خاموش کردم..همه چیز اماده بود..
از اشپزخونه رفتم بیرون..

داشت چایی می خورد..
سرشو چرخوند ..با دیدن من چایی پرید تو گلوش و به سرفه افتاد..

هل شدم..سریع رفتم طرفش و با دست اروم به پشتش زدم ..
دستشو اورد بال که یعنی نزن..دستمو کشیدم عقب..

-خوبی؟!..
صورتش سرخ شده بود..سرشو تکون داد..ولی هنوز سرفه می کرد..

رفتم تو اشپزخونه براش اب اوردم..یک نفس سر کشید..حالش بهتر شده بود..کنارش نشستم..
به روم لبخند زد..به صورتش دست کشید..عرق کرده بود..

-چی شد یهو؟!..چرا چایی پرید تو گلوت؟!..
نگاهش تو چشمام خیره بود..

-حواسم پرت شد..
با لبخند گفتم :به چی؟!..

--به تو..

لبخندم محو شد..سرخ شدم..نگاهی به خودم انداختم..
ای وای..خب حق داره بنده خدا..با تاپ یقه باز و این شلواری که هر کدوم از پاچه هاش تا

زانو چاک داشت جلوش نشستم..توقع دارم ریلکس باشه؟!..تا حال جلوش اینجوری لباس
نپوشیده بودم..

سرمو انداختم پایین..تک سرفه ای کرد تا هر دو از جو سنگینی که بینمون به وجود اومده
بود بیرون بیایم..ولی من هنوز سرم پایین بود..

--به خاطر این بوی خوش غذات کم کم دارم از حال میرم..پس رحم کن بیار بخوریمش..
اروم سرمو بلند کردم..به روی لباش لبخند بود..نگاهش اروم بود..

لبخند کمرنگی زدم..از جام بلند شدم..
-باشه الن میارم..

--پس منم میام کمکت..
همراه من وارد اشپزخونه شد..سفره رو برد که بندازه..من هم غذا رو کشیدم..

شام رو خوردیم..ولی تمام مدت سنگینی نگاه اریا رو به خوبی روی خودم حس می
کردم..اینبار اروم که نشدم هیچ قلبم دیوانه وار توی سینه م شروع به تپیدن کرد..هیجان

داشتم..

بعد از شام نذاشت ظرفارو بشورم..خودش شست..کنارش ایستاده بودم و نگاهش می کردم..
کمی باهام صحبت کرد..که وقتی با اقابزرگ و خانواده ش رو به رو شدم بگم اسمم بهار

احمدی هست ..پدر و مادرم هر دو تو یه تصادف فوت کردند..فامیلم همه خارج از کشور
هستند..وخیلی سفارش های دیگه که دقیق به همشون گوش می کردم و به حافظم می سپردم..
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بعد از اون رفتیم تو اتاق من تا وسایلم رو برای فردا جمع کنم..قرار شد فردا صبح از اینجا

بریم خونه ی خودش تا چمدونش رو برداره و از همون طرف هم به مقصد شمال حرکت
کنیم..

با خمیازه ی اولی که کشید از جام بلند شدم تا رختخوابش رو بندازم..
-کجا میری؟!..

--میخوام رختخوابت رو بندازم..
بلند شد..

--بشین خودم میندازم..

رفت تو اتاق..رختخواب ها رو اورد..فکر می کردم مثل همیشه جدا میندازه ولی اینبار یه
تشک دونفره اورده بود..

از زور هیجان دستام می لرزید..به هم فشارشون دادم..تشک رو پهن کرد و ملحفه کشید
روش..

نشست رو تشک..داشت دکمه های پیراهنش رو باز کرد..لمپ رو خاموش کردم..به طرفش
رفتم..روی تشک نشستم..

پیراهنش رو در اورد..نور مهتاب به داخل اتاق تابید..یه زیرپوش رکابی سفید تنش بود..گیره
م رو باز کردم..نمی دونستم امشب می خواد چطور تموم بشه..برای همین هیجان داشتم..

طبق عادت هر شبم تو موهام دست کشیدم و ریختم یک طرف شونه م .. دراز کشیدم..پتوم
رو انداختم روم..

نگاهش کردم..دستش رو گذاشته بود رو زمین و بهش تکیه داده بود..با لبخند نگاهم می کرد..
توی اون فضای نیمه تاریک هم می شد فهمید که نگاهش چقدر شیطونه..

-نمی خوای بخوابی؟!..
--چرا می خوابم..

-خب بخواب دیگه..
لبخندش پررنگ تر شد..

--چشــــم..

در کمال تعجب گوشه ی پتوم رو زد بال و اومد زیر پتوی من خوابید..شونه م رو گرفت و
بلندم کرد..دستشو گذاشت زیر سرم..اون یکی دستش رو هم دورم حلقه کرد..

بازوهام برهنه بود..بازوهای اریا هم برهنه بود..گرمای وجودش رو به من منتقل می
کرد..از حرارت اغوشش تنم گرم شده بود..

لباش رو به گوشم نزدیک کرد..لله ی گوشم رو بوسید..باران بوسه هاش شروع شد..صورتم
رو غرق بوسه کرد..

منو برگردوند سمت خودش..روبه روی هم بودیم..چشم تو چشم..
سرشو فرو کرد تو موهام..نفس عمیقی کشید..

زمزمه کرد :عاشق عطر موهاتم بهارم..

گرمی نفس هاش لبه لی موهام می پیچید..گردنم رو بوسید..در همون حال بازوهام رو
نوازش می کرد..

خدایا وجودش پر از حرارته..دستاش پوست تنم رو ذوب می کنه..بهم گرما می بخشید..این
گرما و حرارت بهم ارامش می داد..
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روم خم شد..نگاهم تو نگاهش گره خورده بود..چشم ازش بر نمی داشتم اون هم همینطور..

صورتشو اورد پایین..حرارت واقعی..به روی لبهاش بود..با بوسه ای که بر لبم زد این رو با
تمام وجود حس کردم..

چند بوسه ی اروم بر لبم زد..بعد از اون با ولع شروع به بوسیدنم کرد..
به طوری که هم خودم نفس کم اورده بودم هم اریا..عشقمون گرم بود..وجودمون رو به اتیش

می کشید..

لبام رو ول کرد..نفس نفس می زد..در همون حال زیر گوشم با صدای لرزانی گفت
:بهار..عزیزم..من..

زمزمه وار گفتم :تو چی اریا؟!..
صورتشو به صورتم مالید و گفت :نمی تونم..نمی خوام..الن نه..

هنوز نفس نفس می زد..چی رو داره سرکوب می کنه؟!..نیازشو؟!..
-چی رو نمی خوای اریا؟!..مگه امشب..

--نه بهار..اینجوری نه..

زیر چونه م رو بوسید..
--می خوام برات جشن عروسی بگیرم..بریم ماه عسل..می خوام اولین رابطمون به

یادموندنی باشه..برامون بهترین خاطره رو رقم بزنه..الن نه..الن وقتش نیست بهار..

حرفاشو قبول داشتم..فکر نمی کردم بخواد برام جشن عروسی بگیره..فکر می کردم در همین
حد که به عقدش در بیام تمومه..ولی اریا در همه حال منو غافلگیرمی کرد..

-اریا من با هر نظری که تو بدی موافقم..ولی من الن زنتم..تو هم حتما نیازهایی داری..من
باید برات برطرفش کنم..خب اگر..

سرشو اورد بال..تو چشمام نگاه کرد..
زیر لب گفت :درسته..هم من به تو نیاز دارم هم تو به من..انکارش نمی کنم..سرکوبش هم

نمی کنم..ولی همین که دارمت..همین که در کنارمی..همین که می تونم ازاین فاصله ی
نزدیک گرمیه وجودت رو حس کنم..برام کافیه..یادته بهت چی گفتم؟ هر چیزی تو وقت

خودش جذابه..عشق..دوست داشتن..محبت..این رابطه هم باید تو زمان خودش انجام
بشه..اونجوری برامون بالترین و بهترین خاطره میشه..من اینو می خوام..

اریا درست می گفت..تموم حرفاشو قبول داشتم..
-باشه..باهات موافقم..

با لبخند تو جاش نشست..زیر پوشش رو در اورد..چشمام گرد شد..
انداختش کنار تشک..وقتی نگاه منو دید زد زیر خنده..

--چرا اینجوری نگام می کنی؟!..
با تعجب گفتم :مگه نگفتی که..

انگشتشو گذاشت رو لبم..روم خم شد..
زمزمه وار گفت :گفتم رابطه ی نزدیکمون باشه برای وقتی که برات جشن عروسی

گرفتم..ولی نمی تونم از گرمیه وجودت بگذرم..می خوای این رو ازم دریغ کنی؟!..اگر اذیت
میشی باور کن که..

اینبار من انگشتم رو گذاشتم رو لباش..
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-نه اریا..این چه حرفیه..من و تو الن زن و شوهریم..گفتی رابطه ی خیلی نزدیک رو بذاریم
به وقتش..این حرفت رو قبول دارم..ولی نمی خوام مانع معاشقمون بشم..منم بهت نیاز دارم..

لبخند زد..من هم به روش لبخند زدم..
محکم منو تو اغوشش گرفت..باهام کاری نداشت..گذاشته بود به وقتش..عاشقش بودم..اینکه
ادم ضعیف النفسی نبود..اینکه خوددار بود..اینکه همین امشب می تونست به راحتی کار رو

تموم کنه ولی اینکارو نکرد..
دوستش داشتم..اریا فوق العاده بود..

این رفتار و اخلقش ..باعث می شد بیش از پیش شیفته ش بشم..

اون شب تو اغوشش گم شدم..تو باران بوسه هاش غرق شدم..از گرمی وجودش جون
گرفتم..

و در اخر هر دو در ارامش کامل ..در اغوش هم به خواب رفتیم..
تو مسیر شمال بودیم..هنوز هم استرس داشتم..نمی دونستم اخرش می خواد چی بشه..یا اصل

چطور تموم میشه..
اریا چندبار بین راه نگه داشت..هر دفعه یه چیزی می گرفت تا بخوریم..ولی من هیچی از

گلوم پایین نمی رفت..انگارکه یه توده ی بزرگ راه گلوم رو بسته بود..
جمله ش باعث شد وحشتم چندبرابر بشه..

--رسیدیم..

سرکوچه نگه داشت..با نگاه پر از اضطرابم زل زدم به کوچه..نمی دونستم کدوم دره..همه ی
خونه ها ویلیی و بزرگ بودند..

اریا با انگشت به کوچه اشاره کرد وگفت :اون در سفید رنگ رو می بینی؟..دست راست..
در چهارم..اونجا ویلی اقابزرگه..

سرمو تکون دادم..
-اره..دیدم..

لرزش صدام کامل محسوس بود.. نگاهم کرد..
--بهار..چرا رنگت پریده؟!..

لب های خشکیده م رو با زبونم تر کردم ..نگاهمو به کوچه دوختم..
-اریا استرس دارم..نمی دونم چرا..ولی می ترسم..

چیزی نگفت..گرمی دستش رو به روی دستم حس کردم..نگاهش کردم..
با لحن پر از ارامشی گفت :نترس بهار..من که گفتم اتفاقی نمیافته..باید محکم باشی..اگر می

خوای همه چیز به خوبی پیش بره نباید بشکنی..وقتی وارد خونه شدیم امکان داره با
برخوردهای خوبی از جانب افراد خانواده م مخصوصا اقابزرگ رو به رو نشی..پس قوی

باش و این حرف ها رو نادیده بگیر..باشه؟..

سخت بود..خیلی سخت..اینکه بشنوم و دم نزنم..ولی مجبور بودم..باید تحمل می کردم..
-باشه..

لبخند زد..ماشین رو روشن کرد..رو به روی خونه نگه داشت..هر دو پیاده شدیم..به طرف
در رفت..کنارش ایستادم..

--سمت راست این باغ یه ویلی دیگه ساخته شده که کسی ازش استفاده نمی کنه..مدتی که
اینجا هستیم من و تو اونجا زندگی می کنیم..درضمن مادرم و خاله م هر روز اینجان..تنها

نیستیم..ویلی من هم زیاد از اینجا فاصله نداره..حتما به اونجا هم سر می زنیم..
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در تایید حرفاش سرمو تکون دادم..

زنگ رو فشرد..
--کیه؟..

--باز کن مادر..
زن با خوشحالی گفت :اریا تویی مادر؟!..بیا تو..خوش اومدی..

در باز شد..اریا با لبخند دستشو گذاشت پشتم..هر دو وارد شدیم..
نگاهم روی باغ و ویلیی که در انتها قرار داشت ثابت موند..واقعا زیبا بود..

طرف راست درخت های میوه..طرف چپ هم پر ازدرخت بود..
در انتها ویلیی با نمای سفید خودنمایی می کرد..

--بریم تو..
حرکت کردیم..به ویل نزدیک تر می شدیم از اونطرف هم اضطرابم بیشتر می شد..اریا

دستمو تو دستش گرفت..گرم بود..ولی دست من از یه تیکه یخ هم سردتر بود..
زیر گوشم گفت :اروم باش..

ای کاش می شد اروم باشم..ولی..

در ویل باز شد..یک زن میانسال از ویل خارج شد..با خوشحالی به اریا نگاه کرد ..
دهان باز کرد حرفی بزنه که نگاهش به دست من و اریا افتاد..اریا فشار خفیفی به دستم داد..

با لبخند رو به مادرش گفت :سلم مادر..به به چه استقبال گرمی..
ولی مادرش بی توجه به اریا نگاهش رو به من دوخته بود..

زیر لب سلم کردم..جواب نداد..
من من کنان در حالی که نگاهش پر ازتعجب بود رو به اریا گفت :این..این دختر کیه

اریا؟!..چرا..
به دستامون اشاره کرد و چیزی نگفت..انگار حالش زیاد خوب نبود..رنگش هم پریده بود..

اریا به داخل اشاره کرد و با همون صدای ارومش گفت : بریم داخل ..براتون میگم..
رو به من گفت :برو تو عزیزم..

چشمای مادرش از زور تعجب گرد شد..
زیر لب گفت :عزیزم؟؟!!..اریا..این ..

--می دونم مادر..بریم تو..من و بهار خسته ایم..داخل همه چیزو براتون میگم..
مادرش بهت زده از جلوی در کنار رفت..

اریا دستشو گذاشت پشتم..هر دو زیر سنگینی نگاه مادرش وارد ویل شدیم..

من و اریا روی مبل..توی سالن درست کنار هم نشسته بودیم..هنوز دستمو ول نکرده بود..
توی این موقعیت هی سرخ و سفید می شدم..ولی تمام سعیم بر این بود که تابلوبازی در

نیارم..

مادرش با همون لحن متعجب گفت :اریا ..پسرم زودباش توضیح بده..دارم سکته می کنم ..
اریا خیلی ریلکس به من اشاره کرد و گفت :معرفی می کنم..عروستون بهار..

به مادرش اشاره کرد وگفت :بهارجان ایشون هم مادرم هما هستند..

لبخند زدم و نگاهش کردم..
-خوشبختم..

ولی مادرش با دهان باز نگاهش روی منو اریا می چرخید..
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بهت زده گفت :چ..چی گفتی؟!..عروس من؟!..

--درسته..من و بهار ازدواج کردیم..همین دیروز عقد کردیم..
--ولی..اخه..این چطور ممکنه؟!..اریا..اقابزرگ..

میان حرفش پرید وگفت :اقابزرگ خونه ست؟..
--نه..بیرونه..الناست که پیداش بشه..توروخدا همه چیزو بگو ..تا سکته نکردم بگو اینجا چه

خبره؟!..

اریا در کمال خونسردی همه چیز رو برای مادرش تعریف کرد..
البته همه چیز که نه..همون چیزهایی که قرار بود بگه..مادرش لحظه به لحظه متعجب تر می

شد..
اریا سکوت کرد..همه چیز رو گفته بود..

-- این تموم ماجرا بود..الن بهار عروس شماست..مادر می خوام باهاش همون رفتار رو
داشته باشید که ازتون توقع دارم..منطقی و اروم..

مادرش سکوت کرده بود..زل زده بود به من..نگاهش سنگین بود..سرمو انداختم پایین..

صدای گرفته ی مادرش رو شنیدم :همیشه ارزوم بود عروسیتو ببینم پسرم..اینکه دست
عروسمو بگیری بیاری تو خونه ت..ولی هیچ وقت فکرشو نمی کردم اینطور بشه..اریای من

اهل اینکارا نبود..نکنه به خاطر حرف های اقابزرگ اینکارو کردی؟!..
سرمو بلند کردم..به اریا نگاه کردم..خونسرد بود..

با لحن قاطعی گفت :این چه حرفیه مادر؟..ازدواجه من و بهار از روی عشق بود..مگه بچه م
که به خاطر سر باز زدن از دستورات اقابزرگ دست به چنین کاری بزنم؟..ازدواج که بچه

بازی نیست..

مادرش نفس عمیقی کشید..لبخند کمرنگی زد..از جاش بلند شد..به طرفم اومد..رو به روم
ایستاد..

دست اریا رو ول کردم..از جام بلند شدم..سرم پایین بود..

صدای اروم و مهربونش رو شنیدم..
--سرتو بال بگیر دخترم..

سرمو بلند کردم..نگاهش کردم..اشک تو چشمام حلقه بسته بود..
به گونه م دست کشید..نگاهش مهربون بود..

--اریای من انتخاب اشتباه نمی کنه..بچه م رو می شناسم..امیدوارم همینطور باشه که خودش
میگه ..

لبخند زدم..اریا هم از جاش بلند شد..
رو به مادرش گفت :مطمئن باشید همینطوره مادر..بهار دختر فوق العاده ایه..کم کم باهاش

اشنا می شید..اون موقع پی به حرفای من می برید..

صدای در اومد..لبخند از روی لب های مادرش محو شد..
رنگش پریده بود..
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با صدای مضطرب و لرزانی گفت :اقابزرگ اومد..وای خدا بخیر کنه..

رو به اریا گفت :برید بال تو یکی از اتاق ها..فعل نباید اقابزرگ شماها رو ببینه..الن زنگ
می زنم هاله هم بیاد..باید با اقابزرگ حرف بزنیم..زودباشید..الن میاد تو..

صدای باز شدن در ویل رو شنیدیم..
اریا بی معطلی دستمو گرفت و به طرف پله ها رفت..

قبل از اینکه اقابزرگ وارد سالن بشه ما از پله ها بال رفتیم..

در یکی از اتاق ها رو باز کرد..رفتیم تو..در رو بست..
هر دو نفس نفس می زدیم..

اریا یک دفعه زد زیر خنده..نگاهش کردم..
با خنده گفت :عجب موش وگربه بازی شده..

اروم خندیدم و چیزی نگفتم..نگاهی به اتاق انداختم..دور تا دور دیوار اتاق پر از قاب عکس
بود..یه ساعت قدیمی بزرگ هم گوشه ی دیوار بود..

داشتم یکی یکی قاب عکسا رو نگاه می کردم که گرمی دست های اریا رو دور کمرم حس
کردم..از پشت چسبید بهم..سرمو به سینه ش چسبوندم..حلقه ی دستاشو تنگ تر کرد..

-اریا تا کی مجبوریم اینطور نقش بازی کنیم؟!..
نفس عمیقی کشید وگفت :تا وقتی اقابزرگ از خر شیطون به خیر و خوشی پیاده بشه..

لبخند زدم ..

تقه ای به در خورد..از هم فاصله گرفتیم..
اریا به طرف در رفت..مادرش پشت در بود..

بدون اینکه نگاهم کنه با صدای ارومی رو به اریا گفت :بیا بیرون کارت دارم..
اریا چند لحظه به مادرش نگاه کرد..

برگشت و رو به من گفت :زود بر می گردم..در رو از تو قفل کن..
-باشه..

نگاهم نگران بود..همین که ازاتاق رفت بیرون در رو قفل کردم..
سرتا پام می لرزید..از رودررو شدن با اقابزرگ وحشت داشتم..

کسی که پدرم رو کشته بود..حق نبود..نه..این کار درست نبود..قانون باید پدرم رو مجازات
می کرد نه اقابزرگ..

این قانون اقابزرگ رو قبول نداشتم..با این حال طبق وصیت مادرم باید عمل می کردم..
 ساعت از رفتن اریا می گذشت..ولی اریا هنوز برنگشته بود..1

*******
مادرش در اتاق را بست..به اریا نگاه کرد..

--اقابزرگ فهمیده اومدی..ماشینت رو جلوی در دیده..بهش گفتم رفتی بال استراحت کنی..می
خواد ببینت..

اریا به تکان دادن سر اکتفا کرد..مادرش به او خیره شده بود..نگاهش مشکوفانه بود..
اریا :چیزی شده؟!..

مادرش با شک نگاهش کرد و گفت :اریا من مادرتم درسته؟!..
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-البته..

--من بزرگت کردم..از اب و گل درت اوردم..تو پسرمی..می شناسمت..می دونم همینجوری
دست یه دختر رو نمی گیری بدون اجازه ی من و پدرت ببری عقدش کنی..بعد هم بیاریش تو

خونه ت..
-چه می خوای بگی مادر؟!..

--تو داری یه چیزی رو از من پنهون می کنی..حقیقت رو بگو اریا..
-من که همه چیز رو گفتم..ناگفته ای باقی نمونده..مگه شما بهار رو قبول نکردید؟..

-نه..هنوز قبولش نکردم..
اریا متعجب گفت :پس اون حرفا که..

میان حرفش پرید وگفت :اره..اون حرفا رو جلوی اون دختر زدم..فقط برای اینکه شخصیتت
رو زیر سوال نبرده باشم..چون فکر می کردم پسرم عاقله..نمی خواستم جلوی اون دختر

شخصیت و غرورت خورد بشه..ولی الن که فقط من و تو توی این اتاق هستیم..می خوام از
زبونت حقیقت رو بشنوم..بگو چرا اینکارو کردی؟..

اریا کلفه دستی به موهایش کشید..
نگاهش را به زمین دوخت و گفت :چه کاری؟!..

--چرا بدون اجازه ی من و پدرت عقدش کردی؟!..اصل این دختر کیه؟!..

نفسش را بیرون داد..به مادرش نگاه کرد..با لحن جدی گفت :این دختر همسر منه..اینکه چرا
اینکارو کردم باید بگم چون عاشقشم..مادر من بهار رو دوست دارم..بحث امروز و دیروز

نیست..خیلی وقته فهمیدم دوستش دارم..اون از همه ی مشکلت من خبر داره..می دونه
اقابزرگ مخالف ازدواج من با هر کسی جز بهنوشه..می دونه الن همه بهنوش رو نامزد من

می دونند..اون دختر با من تو تمام مشکلتم بوده..توی این مدت خیلی بلها به سرمون
اومده..ولی هر مشکلی رو از سر راهمون برداشتیم..فقط به خاطر عشق و احساسی که

بینمون بوده..

-اینها دلیل نمیشه که دست این دختر رو بگیری وبدون اجازه ی بزرگترت ببری عقدش کنی..
 سالمه..می تونم برای خودم..برای زندگی و اینده م تصمیم بگیرم..پسر31- مادر من اریام..

 ساله نیستم که یکی هوامو داشته باشه..20

هما رو به رویش ایستاد..به پسرش نگاه کرد..
--اریا عوض شدی..یادمه همیشه تا اسم یه دختر رو برای ازدواج جلوت میاوردم بدون اینکه

جوابمو بدی از زیرش در می رفتی..هربار سر همین موضوع باهات بحثم می شد..ولی تو
زیر بار نمی رفتی..تو روی اقابزرگ ایستادی..کاری کردی که هیچ کس نتونست انجام

بده..برای چی اریا؟!..برای کی؟!..

اریا با صدای نسبتا بلندی گفت :به خاطر عشقم مادر..به خاطر بهار..اون موقع که جلوی
اقابزرگ ایستادم هنوز عاشقش نشده بودم..هنوز نمی دونستم می تونم دل ببندم..انقدر

اطرافیانم بهم تلقین می کردن که قلبم از سنگه و هیچ چیز درش نفوذ نمی کنه که خودم باورم
شده بود..

به قلبش اشاره کرد وادامه داد :این قلب از سنگ نبود مادر..رو ح داره..خون درش جریان
داره..این قلب احساس حالیشه..تونست عشق رو در خودش جای بده..انقدر بهار رو دوست
دارم که به خاطرش از جونم هم می گذرم..نه اقابزرگ و نه هیچ کس دیگه نمی تونه جلوی
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من رو بگیره..هر کس به بهار احترام نذاره..هر کس بخواد اذیتش کنه..هر کس باعث

رنجشش بشه..باید قیده اریا رو هم بزنه..این حرف اخرم بود مادر..

با قدم های بلند از اتاق خارج شد..
هما مات و مبهوت سرجایش ایستاده بود..باورش نمی شد..پسرش..اریا..این حرف ها را زده

باشد..

ناخداگاه لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست..
رفتار اریا او را یاد برادرش ماهان می انداخت..او هم به سرسختیه اریا بود..در عشق ثابت

قدم بود..محکم می ایستاد و از عشقش دفاع می کرد..
هنوز هم استقامت های برادرش در مقابل اقابزرگ را فراموش نکرده بود..

زیر لب زمزمه کرد :بچه ی حلل زاده به داییش میره..ولی از خدا می خوام سرنوشتش مثل
ماهان نشه..خدا همیشه پشت و پناهش باشه..تقدیر رقم می خوره..دست ما نیست..نمیشه

باهاش جنگید..هر چی قسمت باشه همون میشه..

*******
اریا از پله ها پایین رفت..می دانست اقابزرگ اکثر مواقع کجا می نشیند..

بالترین جای سالن روی صندلی مخصوصش نشسته بود..
رنگ نگاه اریا جدی بود..حالت صورتش سخت و سرد بود..لحنش خشک بود..

نباید خودش را ببازد..بازی تازه شروع شده بود..

رو به روی اقابزرگ ایستاد..
-سلم..

به عصایش تکیه داده بود..نگاه سردش را به اریا انداخت..با تکان دادن سر جوابش را داد..
اریا در دل پوزخند زد..هیچ وقت نشده بود که اقابزرگ جواب سلم کسی را درست و

حسابی بدهد..واقعا ادم مغروری بود..

با دست به صندلی اشاره کرد :بنشین..
روی صندلی نشست..پا روی پا انداخت..

نگاه هر دو به یکدیگر جدی بود..

--می دونم که از موضوع نامزدیت با بهنوش خبر داری..
اریا با لحنی قاطع و در عین حال ارامی گفت :بهنوش نامزد من نیست..

اقابزرگ نگاه تندی به او انداخت..
--لزم نمی بینم حرف های گذشته رو دوباره تکرار کنم..پس ساکت شو و حرف اضافه هم

نزن..
-حرف اضافه؟!..هه..شما مگه به کسی اجازه می دید حرف بزنه که حال این چند کلمه رو

حرف اضافه می خونید؟..

با صدای بلندی گفت :اریا..بیش از حد گستاخ شدی..
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-نه اقابزرگ..خودتون خوب می دونید من اهل گستاخی نیستم..می خوام حرفمو بزنم..سرخود

رفتید جلو و بهنوش رو خواستگاری کردید..باز هم به اختیار خودتون رفتید انگشتر دستش
کردید و بدون اجازه ی من ما رو نامزد هم اعلم کردید..من این وسط چه نقشی داشتم؟..اسمم

داماد بوده ولی چه دامادی که تو شب نامزدیش حضور نداشته؟..اصل این نامزدی رسمیت
نداشته..

--نمی خوام حرفی بشنوم..اون شب خودت نیومدی..مردم مسخره ی ما نیستند..بهنوش لیاقتت
رو داره..از خانواده ی سرشناسیه..شما با هم نامزد هستید..

-ولی من از این دختر خوشم نمیاد..هیچ وجه اشتراکی با هم نداریم..
اقابزرگ با پوزخند نگاهش کرد وگفت :دنبال عشقی؟..پسر جون این حرفا همه ش

کشکه..عشق و علقه چیه؟..من میگم بهنوش برای تو مناسبه بگو چشم و دیگه هم حرفی
نباشه..

اریا از جایش بلند شد..نگاه سخت و جدیش را در چشمان اقابزرگ دوخت..
با لحن قاطع و محکمی گفت :تو سرنوشت من فقط یک زن وجود داره نه دوتا..

--اره..فقط یک زن..اون هم بهنوشه..
-نه..

انقدر بلند و صریح این کلمه را بیان کرد که اقا بزرگ را به شدت متعجب ساخت..
اریا ادامه داد :بهنوش اون کسی نیست که توی زندگی و سرنوشت من نقش داره..

نگاه مشکوکی به او انداخت..لحنش.. مشکوک بودن نگاهش را تایید می کرد..
--اریا چی می خوای بگی؟!..

-من ..

-سلم..
هر دو متعجب برگشتند..اقابزرگ با دیدن بهار نگاهش پر از تعجب شد..

رو به اریا با تحکم و صدای بلندی گفت :اریا..این دختر کیه؟!..

نگاه اریا به بهار بود..بهار سرش را پایین انداخت..دستانش را مشت کرده بود..از حالتش می
شد فهمید که استرس دارد..

اریا به طرفش رفت..جلوی دیدگان متعجب و پر از خشم اقابزرگ دست یخ زده ی بهار را
گرفت..

با صدای بلند رو به اقابزرگ گفت :این دختر..همسرمنه..بهار..

صدای فریاد اقابزرگ باعث شد بهار با وحشت دست اریا را فشار دهد..
اریا زیر لب با لحن خونسردی گفت :بهار اروم باش..ضعف نشون نده..

ولی دست خودش نبود..
صورت اقابزرگ سرخ شده بود..به عصایش تکیه داد و از جایش بلند شد..

332

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
صورت اقابزرگ از زور عصبانیت سرخ شده بود..دیگه نمی خواستم مخفی بشم..تا به

کی؟..بالخره باید با واقعیت ها رو به رو می شدم..
جلوی اریا ایستاد..به عصاش تکیه داد..نگاه تیز و دقیقی به هر دوی ما انداخت..اریا هم با

جسارت تو چشماش خیره شده بود..
اقابزرگ زیرلب رو به اریا غرید :یک بار دیگه بگو.. چه غلطی کردی پسر؟..

--بهار زنه منه..
فریاد زد :خفه شو..

بعد از اون هم سیلی محکمی تو صورت اریا زد..صورت اریا به طرف راست برگشت..جیغ
خفیفی کشیدم و بازوش رو فشردم..اشک تو چشمام جمع شد..

زیر لب صداش کردم :اریا..
دستشو اورد بال..سکوت کردم..صورتشو برگردوند..جای دست اقابزرگ روی صورتش

مونده بود..
عصبانی شده بودم..اخه این مرد به چه حقی به صورت اریا سیلی می زد؟!..چرا با نوه ش

اینطور برخورد می کرد؟!..

مادرش به طرفمون اومد..کنارش ایستاد..نگاه نگرانش رو به اریا دوخت..
به اقابزرگ نگاه کردم..نباید ضعف نشون بدم..من اینجام که دل سنگی این مرد رو نرم

کنم..کاری کنم دلش به رحم بیاد..باید بتونم..

اریا رو به اقابزرگ گفت :اقابزرگ این یک حقیقته..من و بهار ازدواج کردیم..تنها زن توی
زندگی من این دختره..

اقابزرگ با دست به در ویل اشاره کرد و داد زد :از خونه ی من برو بیرون..دیگه نوه ای به
اسم اریا ندارم..همه چیز تموم شد..

خونسرد گفت :نه..من از این خونه نمیرم..
هم مادرش و هم اقابزرگ هر دو متعجب نگاهش کردند..

اریا ادامه داد :من و همسرم مدتی تو ساختمون اون طرف باغ زندگی می کنیم..یادتون که
 دونگ این ویل به نام عزیزجون بود اون هم به نام من زد..اون ساختمون برای منه3نرفته..

و من و همسرم می خوایم فعل اونجا زندگی کنیم..

دهان همه باز مونده بود..نمی دونستم اون ساختمونی که اریا ازش حرف می زد متعلق به
خود اریاست..

از چشمان سرخ اقابزرگ خشم و عصبانیت شعله می کشید..
با حرص گفت :خیلی خب..برو تو ساختمون خودت زندگی کن..ولی نمی خوام طرف ویلی

من پیداتون بشه..فراموش نکن که من دیگه نوه ای به اسم اریا ندارم..این رو هم بدون از
اینجا موندن پشیمون میشید..شک نکن..

عصازنان با قدم های کوتاه از پله ها بال رفت..

مارش گفت :اریا این چه کاریه؟!..چرا می خوای اینجا زندگی کنی؟!..عقلت رو از دست
دادی پسر؟!..
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--نه مادر عقلم سرجاشه..اقابزرگ باید بهار رو بپذیره..ما اینجا می مونیم تا زمانی که

اقابزرگ خودش شخصا این رو اعلم کنه..حرف های امروزش رو جدی نمی گیرم..می
دونم عصبانی شده..

--ولی پسرم می دونی که اقابزرگ هیچ وقت از تصمیمش بر نمی گرده..
--اره میدونم..ولی من هم تلش خودمو می کنم..شما نگران نباشید مادر..خودم همه چیز رو

درست می کنم..

مادرش نیم نگاهی به من انداخت و سرشو تکون داد..
اه کشید وگفت :نمی دونم وال..خدا اخر و عاقبت این ماجرا و ختم بخیر کنه..من برم ببینم

حالش بد نشده باشه..
--باشه..من و بهار هم میریم تو ساختمون اونطرف باغ..

مادرش لبخند کمرنگی زد و گفت :امان از دست تو..عین خیالت هم نیست نه؟!..تو هم یک
دنده ولجبازی..

سرش را تکان داد و از پله ها بال رفت..
اریا با لبخند نگاهم کرد..دستمو گرفت..رفتیم بیرون..به سمت راست رفت..

دستمو از تو دستش در اوردم..با تعجب نگاهم کرد..سرجام ایستادم..
--چیزی شده؟!..

-اریا..من نمی تونم با این مسئله کنار بیام..
--کدوم مسئله؟!..

-اینکه در مقابل اقابزرگ قد علم کنی..هرچی باشه اون بزرگتره..احترامش هم واجبه..من این
کار رو درست نمی دونم..

اریا کمی سکوت کرد..
--نه بهار..مطمئن باش من کار اشتباهی نمی کنم..درضمن من بهش توهین نکردم..فقط از

حقم دفاع کردم..
-ولی تو امروز به خاطرمن سیلی خوردی..به خاطر من این جنگ و دعوا به پا شد..

کلفه شده بود..رو به روم ایستاد..
--بهار قبل هم بهت گفته بودم..اینکه مطمئن باش استقبال گرمی ازمون نمیشه..من اقابزرگ

رو می شناسم..نگران چیزی نباش..
-ولی اون گفت که تو دیگه نوه ش نیستی..

اروم خندید و دستشو دور شونه م حلقه کرد..حرکت کرد..من هم باهاش همقدم شدم..
--عزیزم اقابزرگ تو اوج عصبانیت یه حرفی می زنه بعد هم خیلی زود پشیمون

میشه..درسته..شاید تو این یه مورد به این راحتی کوتاه نیاد..ولی اون هم ادمه..بالخره یه
کاریش می کنیم دیگه..اولین قدم رو برداشتیم..اینکه اینجا بمونیم..بقیه ش هم انشاا درست

میشه..

-واقعا این ساختمون ماله تو   ؟
رو به روی ساختمون ایستادیم..طر ح بیرونش جالب بود..به سبک خونه های شمالی ساخته

 تا پله می خورد ..رفتیم بال توی ایوون ایستادیم..3شده بود..
به اطراف نگاه کردم..فوق العاده بود..
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 دونگ این باغ رو به نام من زد..اقابزرگ ملک و املک زیاد3--عزیزجون قبل از مرگش 

داره..ولی من از این قسمت باغ خیلی خوشم میاد..برای همین گفتم که این ساختمون ماله
منه..یه باغ دیگه هم هست که واقعا براش زحمت کشیدم..به قول نوید یه تیکه از بهشته..با

دستای خودم ابادش کردم..حتما یه روز می برم نشونت میدم..به نام اقابزرگه..هر کار کردم
ازش بخرم قبول نکرد..بهم گفت با بهنوش ازدواج کن بهت میدم ولی من زیر بار نرفتم..

-با اینکه انقدر دوستش داری زیر بار نرفتی؟..
تو چشمام زل زد و با لحن گیرایی گفت : انقدر که تو برام مهمی اون باغ اهمیت نداره..

لبخند زدم وگفتم :پس الن هم باید بی خیالش بشی؟!..

نگاهم کرد..لبخند خاصی زد و اروم گفت :عمرا..من اون باغ رو به دست میارم..اونجا برام
پر از خاطره ست..از دوران کودکی نوجوانی و جوانی..

تصمیم دارم هر وقت ماله من شد برای زندگی بریم اونجا..فعل اینجا هستیم تا پایان نقشه بعد
هم میریم خونه ی من..اگر خدا خواست و اون باغ قسمتمون شد برای همیشه میریم اونجا..

با لبخند سرمو تکون دادم..
دستشو گذاشت پشتم و گفت :خب خانمی بریم تو که کلی کارداریم..بعد هم برم چمدونامون رو

از پشت ماشین بیارم..
-باشه..

وارد خونه شدیم..داخلش هم بزرگ بود ولی معلوم بود خیلی وقته تمیز نشده..
گرد و خاک روی کل اثاثیه نشسته بود..
باید یه خونه تکونی حسابی می کردیم..

خونه تکونی تا شب طول کشید..اریا رفت از بیرون غذا گرفت ..مادرش برامون غذا اورد
ولی اریا قبول نکرد..

داشتم ظرف غذا رو از روی میز بر می داشتم ..در همون حال نگاهی به اطرافم انداختم..
خونه از تمیزی برق می زد..عالی شده بود..

اریا داشت با تلویزیون ور می رفت..همه ی شبکه ها برفک نشون می داد..

ظرفا رو گذاشتم تو اشپزخونه و برگشتم..روی مبل دونفره ای نشستم و نگاهش کردم..
-اریا..

هنوز با تلویزیون درگیر بود..
--جانم..

-همه ی این وسایل رو خودت خریدی؟!..
تلویزیون رو خاموش کرد..از جاش بلند شد و به طرفم اومد..کنارم نشست..دستاشو دور

شونه م حلقه کرد..
--نصف بیشترش رو اره..

هر دو سکوت کرده بودیم..
سوالی که مدت ها ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود رو به زبون اوردم..

-تو از کجا فهمیدی که اقابزرگ قاتله پدرمه؟!..
سکوت کوتاهی کرد وگفت :از زبون خودش شنیدم..
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با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد :مستقیما بهم نگفت..توی اتاقش بود..لی در باز

بود..داشتم از جلوی اتاقش رد می شدم که صداش رو شنیدم..از همونجا نگاهش کردم..قاب
عکس داییم رو گرفته بود تو دستاش وباهاش حرف می زد..می گفت که سامان سالری

تقاص خون ریخته شده ی تو رو پس داد..
می دونستم سامان سالری قبل توی این خونه زندگی می کرده..حتی چهره ش رو یادمه..ولی
نمی دونستم اون داییم رو کشته و اقابزرگ هم انتقام گرفته..بین حرفاش همه چیز رو فهمیدم..

-عکس العملت چی بود؟!..
نفس عمیقی کشید و منو به خودش فشرد..

--چکار می تونستم بکنم؟..من مرد قانونم..درسته..ولی نمی تونستم به دستای پدربزرگم
دستبند بزنم و بندازمش تو زندان..هم مدرکی نداشتم و هم اینکه ابروی خانواده می

رفت..اقابزرگ.. بزرگ خاندان کامرانیه..اگر به جرم قتل دستگیرش می کردم..
نفسش رو داد بیرون و ادامه داد :نمی دونم بهار..توی اون لحظه مغزم کامل قفل کرده

بود..گیج شده بودم..حرفای اقابزرگ برام بی معنا ومفهوم بود..ولی کم کم برام جا افتاد و پی
به حقیقت ماجرا بردم..

وقتی اسم پدرت رو گفتی برام اشنا بود..بعد که فکرکردم فهمیدم کی هستی..من پدرت رو به
خاطر می اوردم..مرد خوبی بود..اون و دایی ماهان هیچ وقت از هم دور نمی شدند..رفتارش

متین و اروم بود..اصل باورم نمی شد چنین کاری ازش سر زده..موضوع پیچیده شده
بود..ولی قضیه ی تو فرق می کرد..من ساکت ننشستم..در موردت تحقیق کردم..دیدم اونی

که فکر می کردم نیستی..بعدش هم که با مادرت حرف زدم وبه یقین رسیدم..

سکوت کرد..داشتم به حرفاش فکر می کردم..من هم گیج شده بودم..
با شنیدن صدای در هر دو نگاهمون به اون سمت چرخید..

اریا از کنارم بلند شد و گفت :کیه؟!..
-منم اریا..باز کن..

مادرش بود..در رو باز کرد..داخل نیومد..
از همون جلوی در گفت :بیا اقابزرگ کارت داره..پدرت هم اومده..

اریا چند لحظه سکوت کرد..نیم نگاهی به من انداخت..
رو به مادرش گفت :باشه..بریم..

وقتی خواست درو ببنده با لبخند نگاهم کرد و سرشو تکون داد ..
چند دقیقه نشستم دیدم برنگشت رفتم تو اشپزخونه تا ظرفا رو بشورم..

همه ش به این موضوع فکر می کردم که اگر اقابزرگ از موضوع قتل پسرش ماهان
خشمگینه منم هستم..خب پدر من هم کشته شده بود..به دست همین مرد..

ولی من طلبی ازش نداشتم..پدر من به ناحق یک جوون رو کشته بود..نمک خورده بود و
نمکدون شکسته بود..اقای کامرانی دستشو گرفته بود وکمکش کرده بود..ماهان براش عین

برادر بود..
ولی پدر من این خانواده رو نابود کرد..داغ یک جوون رو به دلشون گذاشت..پدرش هم داغ

پدرم رو به دل ما گذاشت..این هم حق نبود..پس قانون برای چیه؟..به قول اریا موضوع
پیچیده ست..نمی دونم باید شرمنده باشم یا از کسی متنفر بشم..
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شیر اب رو بستم..داشتم دستامو با حوله خشک می کردم که یهو برقا قطع شد..سرجام

میخکوب شدم..
هنوز از شوک رفتن برق ها در نیومده بودم که با شنیدن صدای پنجره ی اشپزخونه که محکم

خورد به دیوار جیغ کشیدم..
تاریک بود..نمی تونستم دراشپزخونه رو پیدا کنم..دستمو به دیوار گرفتم..

قلبم تند تند می زد..وحشت کرده بودم..اشک صورتمو خیس کرده بود..
باد بدی می وزید..پنجره باز وبسته می شد..

بالخره در رو پیدا کردم..اومدم بیرون..با تعجب دیدم از بیرون نور می زنه تو خونه..مگه
برقا قطع نشده؟!..

فضا هنوز تاریک وترسناک بود..با پاهای لرزون رفتم کنار پنجره از پشتش داشتم بیرون رو
نگاه می کردم..

اره ..تو ویلی اقابزرگ برق بود..یک دفعه سایه ی یک مرد افتاد روی زمین..درست زیر
پنجره ..

همچین جیغ کشیدم و رفتم عقب که از بلندی صدام وحشتم چندبرابر شد..
نفس نفس می زدم..سایه روی پنجره افتاد..

عقب عقب رفتم..پشتم محکم خورد به میز..درد بدی توی کمرم پیچید..از زور درد و وحشت
بلند بلند گریه می کردم..

جیغ زدم :اریــا..اریا..

مرتب صداش می زدم..دستمو به کمرم گرفته بودم..خیلی درد می کرد..رو زمین دول
شدم..در با صدای بلندی باز شد..

دیگه حال خودم رو نمی فهمیدم..شروع کردم به جیغ زدن..همچین جیغ و داد می کردم که
حس می کردم هر ان امکان داره قلبم وایسته..

گلوم درد گرفته بود..به سرفه افتاده بودم..گرمیه دست هایی رو به دور بدنم حس
کردم..بلندتر جیغ کشیدم..مشتمو گره کردم و به سر وصورتش زدم..

با هق هق گفتم :ولم کن..چی از جونم می خوای..ولم کن لعنتی..
صداش رو شنیدم :منم بهار..اریا..اروم باش دختر..

با شنیدن صداش انگار ابی که رو اتیش ریخته باشی..اروم شدم.. ولی هنوز می لرزیدم..
رفتم تو بغلش..دستاشو دورم حلقه کرد..محکم چسبیده بودم بهش و هق هق می کردم..

زیر لب اسمش رو صدا می کردم..

روی موهامو بوسید و گفت :جانم خانمی..اروم باش..الن برقا وصل میشه..به سرایدار گفتم
وصل کنه..

با گریه گفتم :مگه اینجا چند تا کنتور برق داره؟!..چرا ویلی اقابزرگ برق داشت ولی
اینجا..

ادامه ندادم..صدام گرفته بود..گلوم می سوخت..

همون موقع برقا وصل شد..
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اریا دستمو گرفت و خواست کمک کنه تا پاشم ولی همین که تکون خوردم کمرم تیر

کشید..جای ضربه درد می کرد..
دستمو به کمرم گرفتم..

صدای نگران اریا رو شنیدم..
--چی شد بهار؟!..

با ناله گفتم :کمرم..وقتی تاریک بود خوردم به میز..خیلی درد می کنه..

یک دفعه از جام کنده شدم..به خودم اومدم دیدم رو دستای اریام..

رفت سمت چپ ..اتاقمون اونجا بود..اروم منو گذاشت رو تخت..

--صبر کن الن برات قرص میارم..بخوری بهتر میشی..
رفت و با یک لیوان اب و بسته ی قرص برگشت..
یکی از تو جلد در اورد وداد دستم..با اب خوردم..

کنارم نشست..

به کمرم دست کشید وگفت :بذار ببینم چی شده..
نگاهش کردم..جدی بود..

-نه نمی خواد..فکر نکنم چیز خاصی باشه..
نگاهم کرد و گفت :دختر خوب اگر چیز خاصی نبود که اینقدر درد نمی کرد..

دستمو گذاشتم رو کمرم ولی دستمو برداشت..
گوشه ی لباسمو زد بال..صورتمو برگردوندم..گرمی دستش رو به روی پوستم حس کردم..

--قرمز شده..یه ضرب دیدگی ساده ست..قرص تاثیر بکنه دردش از بین میره..

درست می گفت ..قرص همین الن هم داشت تاثیر می کرد..از دردم کم شده بود..
بدون هیچ حرفی گوشه ی بلوزمو گرفتم و خواستم بندازم رو کمرم..ولی نذاشت..

دستمو گرفت..با تعجب نگاهش کردم..
ولی نگاه اریا شیطون و خاص بود..

در حالی که کمرم رو نوازش می کرد و من از گرمی دستش در حال سوختن بودم گفت :رفتم
اونطرف..پدرم بود ولی اقابزرگ رو ندیدم..پدرم هم شروع کرد به زدن حرف های

تکراری..که چرا اینکارو کردی؟ نباید بدون اجازه ی ما عقد می کردی..

پوزخند زد وادامه داد :بدون اجازه ی من میرن واسه م خواستگاری ..تازه دختره رو نامزدم
31می کنند.. اونوقت من خودم حق ندارم واسه ی خودم تصمیم بگیرم..مثل مردم..

سالمه..نمی خوان باور کنند که می تونم همسر اینده م رو خودم انتخاب کنم..
اونطرف برق بود..وقتی اومدم بیرون صدای جیغت رو شنیدم..به طرف ساختمون دویدم..در

کمال تعجب دیدم برقای ساختمون قطعه..سرایدار اونجا بود..بهش گفتم بره برق رو وصل
کنه..

تنم داغ شده بود..صدای اریا هم می لرزید..
خب پسر خوب دستتو بردار بذار دو دقیقه اروم باشیم..دارم میمیرم..
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با صدای مرتعشی گفتم :سرایدار جلوی ساختمون چکار می کرد؟!..

به ارومی گفت :نمی دونم..

پس اون سایه ای که دیده بودم سایه ی سرایدار بود؟!..ولی اون اینجا چکار می کرد؟!..

دستشو برداشت..مثل اینکه بیخیال شد..دردم ساکت شده بود..دیگه حسش نمی کردم..به پهلو
خوابیده بودم..

برق اتاق رو خاموش کرد..دیوار کوب رو روشن کرد..پیراهنش رو در اورد..کنارم دراز
کشید..

پشتم بهش بود..گرمای حضوش رو در کنارم حس می کردم..
به بازوم دست کشید ..زیر گوشم گفت :امشب باد سردی میاد..با اینکه شومینه روشنه ولی

سردمه..
از حرفش تعجب کردم..اریا یه گلوله اتیش بود..تنش داغ بود..پس چرا میگه سردمه؟!..

-مطمئنی؟!..
زمزمه وار گفت :اره..واقعا سرده..

پتو رو کشید رومون..هنوز پشتم بهش بود..
چسبید بهم و به همون ارومی گفت :وقتی هم ادم سردش میشه توی اون لحظه چی می

چسبه؟!..
اروم خندیدم و گفتم :یه لیوان نوشیدنی داغ..

خندید و لله ی گوشم رو بوسید..

-- نه شیطون..اینجور مواقع یه اغوش گرم به صد تا نوشیدنی داغ می ارزه..حال می خوای
از سرما بلرزم یا گرمم می کنی؟!..

با لبخند برگشتم و نگاهش کردم..چشماش شیطون بود..با لبخند زل زده بود تو چشمام..
صورتشو اورد پایین و زیر چونم رو بوسید..

--اینجوری نگاهم نکن بهار..
-چجوری؟!..

--نگاهت دیوونه م می کنه..کار دستمون میده..
-چه کاری؟!..

سرشو بلند کرد..هر دو زمزمه وار حرف می زدیم..
لبخند خاصی زد و گفت :چه کاری؟!..ای شیطون..

خندیدم و چیزی نگفتم..
گونه ش رو به گونه م چسبوند..دستاشو دور کمرم حلقه کرد..

--حیف که قول دادم..
-برای چی؟!..

--دلم میگه اریا بی خیاله قول ..بهار زنته..به هم نیاز دارید..تمومش کن..ولی عقلم میگه
نه..مرده و قولش..حرف زدی سرش وایسا..

اروم هلش دادم..به پشت خوابید..روش نیمخیز شدم ..
موهام ریخت تو صورتش..نفس عمیق کشید..چشماشو بست..

با صدای لرزونی گفت :بهار خودتم دلت می خوادا..
اروم خندیدم..
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-نه..

چشماشو باز کرد..
نگاهم کرد و گفت :پس چرا تحریکم می کنی؟!..

ابرومو انداختم بال و گفتم :نمی دونم..

چند لحظه نگاهم کرد..صورتمو بردم جلو..
بهش نیاز داشتم..دوست داشتم یک بار هم من پیش قدم بشم..هنوز نگاهم می کرد..

لبامو گذاشتم رو لباش..هر دو چشمامون رو بستیم..
بوسیدمش..عشقمو..مرد زندگیمو..کسی رو که دیوانه وار دوستش داشتم..

اول اروم..بعد که خودش همراهیم کرد بوسه هامون گرمتر شد..اتیش می زد..
منو خوابوند رو تخت..روم نیمخیز شد..هنوز لبامو ول نکرده بود..بعد از چند لحظه لبامو ول

کرد و چونه م رو بوسید..

زیر گوشم نفس زنان گفت :بهار من مردم..میگم خوددارم ولی ..یهو دیدی طاقتم تموم شد و
اونوقت..

زمزمه وار گفتم :اریا..
--بهاراینجوری صدام نکن..دختر..با من اینکارو نکن..بذار به وقتش..

-من که کاریت ندارم..
لله ی گوشم رو اروم گاز گرفت..

خندیدم..

--داری..نگو نه..می خوای؟!..
دوست داشتم سر به سرش بذارم..واسه ی همین هی ازش سوال می کردم..

-چی رو؟!..

چند لحظه تکون نخورد..یک دفعه از جاش بلند شد و زیر پوشش رو در اورد..
مات و مبهوت نگاهش کردم..با یک حرکت بلوزمو در اورد..وای خدا..

دستمو گرفتم جلوم و نگاهش کردم..لبخند خاصی روی لباش بود..
-اریا چکار می کنی؟!..

روم خم شد و زیر گوشم گفت :داری تحریکم می کنی..خب کردی..حال نتیجه ی کارت رو
ببین عزیزم..

محکم منو گرفت تو بغلش..دروغ چرا ترسیده بودم..از طرفی خنده م هم گرفته بود..
-نه..توروخدا اریا..باشه باشه دیگه تحریکت نمی کنم..بذار به وقتش..

گردنمو بوسید وبا صدای لرزونی گفت :الن وقتشه..
-نه ..مگه خودت نگفتی به موقعش؟..

--اره گفتم..
-خب..پس..الن..

--الن چی؟!..
سرشو بلند کرد وبا لبخند نگاهم کرد..

مشکوک نگاهش کردم وگفتم :داری تلفی می کنی؟!..
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بلند زد زیر خنده..خوابید رو تخت..همونطور می خندید..
تو جام نشستم..بلوزمو پوشیدم..نیمخیز شده بود و اروم می خندید..

به شوخی اخم کردم و زدم به بازوش..
با لبخند گفت :حقت بود خانمی..تا تو باشی منو اینجوری تحریک نکنی..باور کن وقتی لباست
رو در اوردم و نگاهم به بدنت افتاد یک لحظه کنترلمو از دست دادم و خواستم کاری کنم ولی

..
بعد که با التماس گفتی اینکارو نکن فهمیدم دارم چکار می کنم وجلوی خودمو گرفتم..

بهار من گفتم خوددارم ولی یادت نره تو زن منی و در کنارمی..این با هم بودنمون کشش من
رو نسبت به تو بیشتر می کنه..دست خودم نیست..

گونه ش رو بوسیدم و با شیطنت گفتم :می دونم..منم برای همین دوست داشتم سر به سرت
بذارم..

نگاهم کرد..بازومو گرفت و کشید سمت خودش..افتادم تو بغلش..شروع کرد به قلقلک
دادنم..وای چیزی که من به شدت بهش حساس بودم همین بود..

انقدر التماسش کردم تا اینکه دلش به رحم اومد و ولم کرد..
اشکم در اومده بود..

--این هم تلفی..
-وای اریا از بس خندیدم دلم درد گرفته..

--تا تو باشی دیگه اینجوری سر به سر من نذاری..
با لبخند کنارش دراز کشیدم..دست راستش روانداخت رو شکمم.. سرش کنار سرم بود..

هر دوتامون چشمامون رو بسته بودیم..
به اریا فکر می کردم..به امشب..به قطع شدن ناگهانی برق و اون سایه..

ولی بیش تر از چند دقیقه تو ذهنم نموندن..
چون خیلی زود به خواب رفتم..

چشمانش را باز کرد..خوابش نمی برد..
سرش را بلند کرد..بهاربه خواب عمیقی فرو رفته بود..

نیمخیز شد..پتو را رویش مرتب کرد..
روی تخت نشست..کلفه بود..انگشتانش را لبه لی موهایش فرو برد..سرش را خم کرده

بود..پاهایش را در شکم جمع کرد..
ذهنش اشفته بود..لحظه ای حرف های پدرش را فراموش نمی کرد..

(--اریا ازت توقع نداشتم..به چه حقی این کارو کردی؟!..اون دختر کیه؟!..چه کاره
ست؟!..اسم ورسمش چیه؟!..خانواده ش کیا هستند؟!..چرا با ابروی خانواده بازی

کردی؟..چرا من و مادرت رو نادیده گرفتی؟..
-بابا کی گفته من شماها رو نادیده گرفتم؟!..موضوعه من و بهار فرق می کنه..اتفاقاتی که بین

ما افتاد و بلهایی که به سرمون اومد..
شما اون موقع کجا بودید؟..بهار تنهاست..پدر ومادرش تو یه تصادف کشته شدند..قوم و

خویشی هم اینجا نداره..همه خارج از کشورن..
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دارین میگین چرا شما رو نادیده گرفتم؟!..خب منم همین سوال رو از شما دارم..شما بابا..شما

چرا پسرتون رو نادیده گرفتید؟..چرا بدون اجازه ی من رفتید خواستگاری بهنوش؟..چرا از
طرف من حلقه دستش کردید؟..

--هیچ کدوم از حرفاتو قبول ندارم..اقابزرگ خیر وصلحت رو می خواد پسر..مگه حرف
اشتباهی می زنه؟..

-بابا من خودم بهتر می تونم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم..اقابزرگ بزرگه همه ی ماست
و احترامش هم واجبه ولی اینها دلیل نمیشه که برای اینده و زندگی من هم تصمیم بگیره..
اقابزرگ دایی شماست و شما هم بهش احترام میذارید..پدربزرگ من هم هست و دوستش

دارم..ولی هیچ وقت این اجازه رو نه به اقابزرگ و یا هر کس دیگه نمیدم که برای من
تصمیم بگیره..ازتون راهنمایی می گیرم..ولی برای بهتر شدن زندگیم نه نابودیش..)

بعد از ان هم ویل را ترک کرده بود..
هیچ وقت دوست نداشت رو در روی پدرش سینه سپر کند و این چنین با او حرف بزند..ولی

انها..همه ی اعضای خانواده ش او را از حقش منع می کردند..بهار حق او بود..چون
دوستش داشت..

دراز کشید..نگاهش به سقف بود..
زیر لب زمزمه کرد :نمی خواستم اینطور بشه..گیج شدم..نمی دونم باید چکار کنم..دلم می

خواد همه چیز رو بسپرم به زمان و به خودم بگم درست میشه..ولی ایا میشه؟!..چجوری؟!..

طاقت نیاورد..از جایش بلند شد..به کنار پنجره رفت..گوشه ی پرده را کنار زد..بیرون را
نگاه کرد..

هنوز هم فکرش درگیر بود..
یاد حرف های بهار افتاد..

(- مگه اینجا چند تا کنتور برق داره؟!..چرا ویلی اقابزرگ برق داشت ولی اینجا..
سرایدار جلوی ساختمون چکار می کرد؟!..)

کنتور این قسمت از باغ جدا بود..خود اریا اینطورخواسته بود که برق این ساختمان از ویلی
اقابزرگ جدا باشد..

زیر لب گفت :یعنی کسی برق این طرف رو قطع کرده یا شدت باد باعثش شده؟!..
خب اگر به خاطر باد این اتفاق میافتاد برق کل ساختمون و اطراف قطع می شد ولی چرا فقط

این قسمت از باغ قطع شده؟!..
اون سایه ای که بهار ازش حرف می زد مال سرایدار بوده یا کسی می خواسته بهار رو اذیت

کنه؟!..ولی اخه چرا؟!..

سرگردان بود..سوالت در سرش رژه می رفتند و او جوابی برای انها نداشت..
جرقه ای در سرش زده شد..
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بهت زده زمزمه کرد:نکنه اقابزرگ می خواسته با اینکار به بهار و من بفهمونه اینجا امنیت

نداره و با اینکار اون رو بترسونه؟!..ولی اگر واقعا این کار..کاره اقابزرگ هم بوده باشه
درست نیست..این چه رفتاریه؟!..

بهار زنه منه..نباید اینطور باهاش رفتار بشه..باید یه کاری بکنیم و جلوشون رو بگیریم..
ولی نه با خشونت..اگر بخوایم همینطور دست رو دست بذاریم اوضاع بدتر میشه..

تا قبل از اینکه اقابزرگ کاری بکنه باید دست به کار بشیم..
داشتیم صبحونه می خوردیم که دیدیم از بیرون صدای داد و فریاد میاد..

نگاهی بین من واریا رد و بدل شد..سریع از جاش بلند شد و رفت بیرون..من هم پشت پنجره
ایستادم و بیرون رو نگاه کردم..

فقط صداشون رو می شنیدم..از بین اون همه درخت چیزی معلوم نبود..
اریا به طرف ویل دوید..پرده رو کشیدم..خدایا یعنی چی شده؟!..

داشتم ظرفا رو می شستم که صدای در رو شنیدم..دستامو با حوله خشک کردم..
توی هال ایستادم و گفتم :کیه؟!..

فقط به در زد و جوابی نداد..مردد بودم که در رو باز کنم یا نه..
با قدمهای کوتاه به طرف در رفتم..اروم بازش کردم..با تعجب نگاهش کردم..

یه دختر جوون بود..با اخم نگاهی به سرتاپام انداخت..

با لحن بدی گفت :تو بهاری؟..
با تعجب گفتم :بله..شما من رو از کجا می شناسید؟!..با کی کار دارید؟!..

بدون هیچ حرفی دستشو گذاشت تخت سینه م وهلم داد..خوردم به در..
با کمال پررویی اومد تو خونه..نگاهی به اطرافش انداخت و سوت کشداری کشید..

--اوهــــو..هنوز ار راه نرسیده چه خونه تکونی هم کرده..
مات و مبهوت نگاهش می کردم..این دیگه کیه؟!..

نگاهم کرد..
با پوزخند و لحن بدی گفت :گرمیت نکنه با این همه خوشبختی که از من دزدیدی..

اخم کردم و گفتم :من متوجه حرفاتون نمیشم..حتما اشتباه گرفتید..بفرمایید بیرون..

رو به روم ایستاد..تو صورت هم زل زده بودیم..نگاهش پر از خشم بود..
ارایش کمرنگی به چهره داشت..چشمای قهوه ای تیره..پوست گندمی..موهاشو کج ریخته بود

تو صورتش..دیگه چیزی نمونده بود شال از سرش بیافته..

با سر انگشته اشاره ش زد به سینه م و گفت :نخیر خانم..اشتباه نگرفتم..تو یه دزدی..تو
نامزد من رو..اریای من رو ازم دزدیدی..به چه حقی اینکارو کردی عوضی؟!..

تعجبم دو برابر شد..پس این بهنوشه؟!..
هه..پس اومده اینجا تا مثل به من اتهام بزنه..

به در اشاره کردم و با اخم گفتم :برو بیرون خانم..انقدر هم دزد دزد نکن..اریا الن شوهر
منه و حقه منه..تا اونجایی هم که من می دونم اون هیچ نامزدی نداشت..خودش بهم گفته که
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بدون اجازه ش وبدون حضورش خانواده ش اومدن خواستگاریت..این نامزدی بدون حضور

اریا رسمیتی نداشته..پس برو بیرون کم حرف بزن..

یقه م رو چسبید..با دستام محکم موچ دستشو گرفتم وکشیدم پایین..

داد زد :خفه شو اشغال..چه زبونی هم داری..ولی بهتره اینو بدونی خانواده ی اریا من رو
دوست دارن نه تورو..هنوز هم منو نامزد اریا می دونند..بی خودی دور بر ندار..

تو چشماش زل زدم و با خونسردی گفتم :برام مهم نیست..حقیقت چیز دیگه ایه..اینکه من زن
اریا هستم و این هم حرف اول رو می زنه..اینکه الن اریا ماله منه..

اتیشی شده بود..

از بیرون صدای پا اومد.. در کمال تعجب دیدم بهنوش سریع شالش رو برداشت وانداخت رو
شونه ش .. خودشو پرت کرد رو زمین..بلند بلند زد زیر گریه..

خشک شده بودم..دیوونه شده؟!..

به در نگاه کردم..اریا اومد تو..
بهنوش درحالی که دستشو گذاشته بود رو گونه ش وصورتش خیس از اشک بود از جاش بلند

شد..
سرشو انداخت پایین وبا هق هق و صدای ارومی به اریا سلم کرد..

اریا مات و مبهوت به من و بهنوش نگاه می کرد..با دیدن بهنوش کم کم اخماش رفت تو هم..
--تو اینجا چکار می کنی؟..کی بهت اجازه داده بیای تو؟..

بهنوش با گریه گفت :اریا خواستم بیام به زنت تبریک بگم ولی اون تا فهمید من قبل نامزدت
بودم زد تو صورتم..مگه من چکارش کردم؟!..

گریه ش شدت گرفت..
اریا با تعجب یک تای ابروشو انداخت بال و به من نگاه کرد..

دهانم از این همه دروغ که بهنوش تحویل اریا می داد باز مونده بود..
زمزمه وار گفتم:ا..اریا..من..

بهنوش پرید وسط حرفم و با هق هق گفت :معذرت می خوام اریا..ولی این کاری که زنت با
من کرد درست نبود ..اخه من که کاریش نداشتم..فقط قصدم تبریک بود همین..

به طرفش رفت..
با چشمای نمناکش زل زد تو چشمای اریا..با حالت خاصی موهاش رو زد پشت گوشش و

شالش رو از روی شونه ش برداشت و انداخت رو سرش..
زمزمه وار گفت :بهت تبریک میگم..ما قسمت هم نبودیم..ولی با این حال برات ارزوی

خوشبختی می کنم..همیشه دوستت داشتم..و..دارم..خداحافظ..

اریا هیچی نمی گفت..نگاهش رو از روی صورت بهنوش برداشت..
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به طرف در رفت..اریا پشتش به در بود ولی من دیدم که بهنوش قبل از خارج شدن از خونه

لبخند شیطانی تحویلم داد..
بعد هم در رو بست..

قدرت هیچ کاری رو نداشتم..
چرا بهنوش دروغ گفت؟!..چرا اون حرفا رو به اریا زد؟!..

دختره ی پررو.. با اینکاراش می خواست دید اریا رو نسبت به من عوض کنه؟!..
به اریا نگاه کردم..نگاهش به من بود..

اریا در را باز کرد و وارد ویل شد..
پدر ومادر بهنوش همراه او توی سالن ایستاده بودند و داد و فریاد راه انداخته بودند..

اریا با جدیت تمام به طرفشان رفت..همین که نگاه مادر بهنوش به او افتاد..چشمانش پر از
عصبانیت شد و فریادهایش را از سر گرفت..

--بفرما..خودش اومد.. اخه تو مردی؟..نه می خوام بدونم تو از مردی چیزی هم حالیته؟..چرا
اسم رو دختر من میذاری بعد هم بدون هیچ حرفی میری زن میگیری؟..چرا با ابروی ما

بازی کردی؟..

اریا نگاهی به جمع انداخت..اقابزرگ روی صندلیش نشسته بود ..به عصایش تکیه داده بود و
با اخم غلیظی به جمع حاضر در سالن نگاه می کرد..

مادر و پدرش همراه نوید کنارش ایستاده بودند..

اریا سکوت کرده بود..
اینبار پدر بهنوش با صدای بلندی گفت :مگه للی پسر؟..به چه حقی با ابروی ما بازی

کردی؟..مگه دختر من چه عیب و ایرادی داشت که اینجور خوردش کردی؟..
اریا با لحنی جدی و قاطع گفت :دختر شما هیچ عیب وایرادی نداره..کسی هم قصد نداشته به

شما و ابروی خانوادگیتون توهین کنه..ولی مگه من چه نسبتی با دختر شما داشتم؟..

مادر بهنوش داد زد :عجب رویی داری..مگه با هم نامزد نبودید؟..تازه اومدی میگی با هم
نسبت ندارید؟..

--نه ..من با دختر شما هیچ نسبتی ندارم..نامزد؟!..هه..خانمه محترم من کی اومدم
خواستگاری دخترتون؟..کی انگشتر نامزدی به دستش کردم؟..این حرفا کدومه؟..

پدرش داد زد :تو نبودی ولی پدر ومادرت و اقابزرگ که بودند..محض مهمونی که نیومدن
خونه ی ما..اومدن خواستگاری و بهنوش رو برای تو نشون کردند..

بلندتر داد زد و به اقابزرگ اشاره کرد :از بی غیرتی بزرگترته که اینجور جلوی من قد علم
کردی..ای کاش قلم پاتون خورد می شد وقدم به خونه ی من نمی ذاشتید..ای کاش..

فریاد اقابزرگ لرزه به تنشان انداخت..نگاهشان به ان سمت چرخید..
از جایش بلند شده بود..به عصایش تکیه داد..

با خشم رو به پدر بهنوش گفت :هدایت..بزرگ تر از دهنت حرف می زنی..

با قدم هایی محکم به طرفشان رفت..میان جمع ایستاد..همه ی نگاه ها به او بود..
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به تندی گفت :اره..من اومدم خواستگاری دختر تو..ولی یادت که نرفته اون شب خودت و

زنت چی گفتین..یادت رفته؟!..
جمله ی اخر را با فریاد به زبان اورد..

در نگاه اقای هدایت و همسرش ترس به خوبی دیده می شد..

اقابزرگ با عصا به هردوی انها اشاره کرد و غرید :با شما دوتام..یادتون رفته؟..کی بود می
گفت ما انقدر اریا رو قبول داریم با اینکه حضور نداره رو سرمون جا داره..اتفاقا بهتر که

نیست خودمون کارها رو سر و سامون میدیم..دخترمون اریا رو دوست داره و ما هم
صلحش رو می خوایم..

نگاه خشمگینش را از روی ان دو برداشت و به بهنوش دوخت..
--تو دختر..مگه نگفتی هرچی پدر ومادرت بگن قبول میکنی؟..مگه همون شب نگفتی که

بدون حضور اریا هم حاضری زنش بشی؟..مگه با نگاهت التماس نمی کردی؟..

 نگاه کرد وفریاد زد :حال اومدید اینجا که چی؟..مگه ما زورتون کرده بودیم؟..من با3به هر 
به دنیا اومدن بهنوش این دو رو به نام هم خوندم ..درست..تا اخرش ایستادم..ولی رفتار

سبک سرانه ی دخترت رو میدیدم..امار پارتی هایی که میره رو دارم..می دونم با چندتا پسر
دوسته..می دونم دیشب تا دیر وقت تو مهمونی دوستش بوده..می دونم گاهی سیگار می

کشه..

 وحشت زده شد..رنگ از رخ بهنوش پرید..با ترس به اقابزرگ نگاه کرد..3نگاه هر 

اقابزرگ داد زد :حال اینجا وایستادید دم از ابروی نداشتتون می زنید؟..من اصرار به این
ازدواج داشتم چون حرفم یکی بود..چون از اول گفتم بهنوش نشون کرده ی اریاست و نمی

خواستم حرفموعوض کنم..اریا دخترتون رونمی خواست..ولی من با وجود اینکه می دونستم
بهنوش لیاقتش رو نداره پا پس نکشیدم..گفتم دختره زن اریا بشه درست میشه..اریا از پسش

بر میاد..ولی حال اومدید جلوی من ایستادید و هر چی از دهنتون در میاد می گید؟..

با عصا به در ویل اشاره کرد وگفت :برین از خونه ی من بیرون..همون بهتر که با شماها
رابطه ای نداشته باشیم..فامیل شدن با خانواده ی کامرانی لیاقت می خواد که تو وجود شماها

نیست..برین گمشید..همین حال..

اقای هدایت و همسرش نگاهی پر از خشم به او و تک تک اعضای خانواده انداختند..

خانم هدایت با حرص گفت :اوهــــو..چه دور برداشتن..دختره مثل دسته ی گلم هزار تا
خواهان داره..همون بهتر که قسمت پسر شما نشد..پسر شما لیق دختر ما نبود..

موچ دست بهنوش را گرفت وگفت :بیا بریم..جای ما اینجا نیست..

 با قدم هایی بلند از ویل خارج شدند..3بهنوش نگاهی به اریا انداخت..هر 
بهنوش بین راه ایستاد..نگاهی به باغ انداخت..

رو به مادرش گفت :شما برید تو ماشین من الن میام..

قبل از انکه با مخالفت مادرش رو به رو شود به ان سوی باغ رفت..
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جایی که ساختمان اریا و بهار قرار داشت..

اریا نگاهی به اقابزرگ انداخت..او هم نگاهش کرد..چشمانش هنوز هم خشمگین بود..
با خشم داد زد :پسره ی نفهم..همه ی این دردسرا به خاطره ت  و..من اونا رو دک کردم چون
لیاقت خانواده ی کامرانی رو نداشتن..فکر می کردم دخترشون زن تو بشه ادم میشه.. ولی

این سیب سرخ کرم زده ست..توش خرابه..
با وجود این ردش کردم..ولی هنوز هم میگم..نه تو دیگه نوه ی منی نه اون دختره رو قبولش

کردم..پس فکر نکنی با رد کردنه اونها شماها رو قبول می کنم..حرف من یکیه..همین که
گفتم..دیگه نمی خوام چشمم بهت بیافته..

عصا زنان از پله ها بال رفت..مادر اریا هم دنبالش رفت..
اریا نگاهی به جمع انداخت..

نوید خواست حرفی بزند که اریا دستش را به نشانه ی سکوت بلند کرد..
بعد از ان هم با قدم هایی بلند از در خارج شد..

*******
حس می کردم باید براش توضیح بدم..نباید در موردم فکر اشتباهی می کرد..

به طرفم اومد..نگاهش هیچی رو نشون نمی داد..

تند تند گفتم :اریا..به خدا من نزدمش..باور کن دارم راست میگم..همین که صدای پاتو شنید
خودشو انداخت رو زمین وشروع کرد به گریه کردن..داشت نقش بازی می کرد ..من..من..

رو به روم ایستاد..فقط زل زده بود تو چشمام..دستشو اورد بال.. ناخداگاه چشمامو بستم..
بازوهامو گرفت..به خودم که اومدم دیدم تو اغوششم..محکم منو به خودش فشرد..

روی موهامو بوسید و گفت :خانمی چرا قسم می خوری؟..باور می کنم..من بهنوش رو
میشناسم تو رو هم می شناسم..توی دبی همین که از زبونت شنیدم اتفاقی برات نیفتاده باور
کردم .. از تو چشمات..از لحن بیانت ..خیلی راحت می فهمم که کی درست میگه کی داره

نقش بازی می کنه..

به پیراهنش چنگ زدم..چشمامو روی هم فشردم..
باورم نمی شد.. اریا حرفامو باور کرده بود..حرفاش ارومم می کرد..خداروشکر که باور

کرد..داشتم سکته می کردم..

خودم رو از اغوشش جدا کردم..نگاهش کردم..با لبخند زل زد تو چشمام..
-- وقتی گفت بهار زده تو صورتم تعجب کردم..چون چنین رفتاری رو از تو سراغ

نداشتم..ولی همین که نگاهم به چشما و حالت صورتت افتاد فهمیدم بهنوش داره دروغ
میگه..سابقه ش پیش من خرابه..

-پس چرا اونجوری نگاهم می کردی؟..داشتم قبض رو ح می شدم..

اروم خندید وگفت :مگه چجوری نگات کردم؟..ولی اره..وقتی دیدم اونطور شکه شدی گذاشتم
حرفاتو بزنی..
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چشمک زد وگفت :خانمی یادت نره من یه پلیسم..کارمو خوب بلدم..اگر بهنوش رو نمی

شناختم به راحتی حرفش رو باور می کردم..خیلی خوب نقش بازی کرد..ولی حناش دیگه
پیش من رنگی نداره..

با تعجب گفتم :مگه قبل هم چنین رفتاری ازش دیده بودی؟!..
--مثل رفتار امروزش نه..ولی دختر زرنگیه..برای هر کاری یه نقشه تو استینش داره..دختر

نزدیک ترین دوست اقابزرگه..از خیلی وقت پیش باهاشون رابطه ی دوستانه داشتیم..وقتی
بهنوش به دنیا اومد هر دو طرف توافق کردند که در اینده من و بهنوش با هم ازدواج
کنیم..من اون موقع سنی نداشتم..این چیزا حالیم نبود..فکر می کردم دارن شوخی می

کنن..ولی شوخی نبود..روز به روز بیشتر حرف من و بهنوش رو پیش می کشیدن..هر چی
بزرگتر می شدم بیشتر از این حرف ها متنفر می شدم..بهنوش و رفتار سبک سرانه ش رو

دوست نداشتم..
هیچ وقت..سر هیچ چیز با هم به توافق نمی رسیدیم..با دوز و کلک کارشو پیش می برد..من

اینها رو میدیدم و بیشتر ازش دوری می کردم..اخلق و رفتارش با من جور در نمی
اومد..ولی ملکه ی ذهن همه این بود که من و بهنوش در اینده با هم ازدواج می

کنیم..بیشترین پافشاری رو هم اقابزرگ می کرد..ولی من کوتاه نمی اومدم..الن هم برای
همیشه شرش از توی زندگیم کنده شد..اقابزرگ ردشون کرد..

بهت زده گفتم :چی؟!..اقابزرگ ردشون کرد؟!..
سرشو تکون داد ..در حالی که لبخند کمرنگی روی لب هاش بود گفت :اره..دست گذاشتن رو

نقطه ضعف اقابزرگ..چیزی که به شدت بهش حساسه..بهش توهین کردن..اون هم
انداختشون بیرون..

-اخه چطور ممکنه؟!..مگه اقابزرگ طرف اونا نبود؟!..پس چرا..
نذاشت ادامه بدم و گفت:اقابزرگ میگه من دیگه نوه ش نیستم ولی بخواد نخواد عضوی از

این خانواده م..روی تک تک اعضای خانواده ش نقطه ضعف داره..به اصل ونسب
خانوادگیمون بیش از حد بها میده..کسی جرات نداره بهش توهین کنه..کوچکترین توهینی به

اقابزرگ یعنی برای همیشه طرد شدن..

با دقت به حرفاش گوش می دادم..
چرا انقدراین مرد غرور داشت؟!..یه ادم مستبد و دقیق..پس چنین ادمی چرا همچین رفتاری

با دیگران داره؟!..
چرا نمی تونه من رو قبول کنه؟!..اره خب..منم باید یه کاری بکنم..همین جوری که اتفاقی

نمی افته..
برای اینکه دلشون رو به دست بیارم خودم هم باید تلش کنم..

 هفته از اومدن ما به این خونه می گذشت..توی این مدت چند بار سعی کردم با مادر1دقیقا 
اریا حرف بزنم ولی تا نزدیکش می شدم احساس می کردم یه جوری ازم فرار می کنه..

داشتم خودمو می کشتم که یه کم نظرشون نسبت به من جلب بشه..ولی مگه می شد؟..خودم
رو تیکه تیکه هم می کردم توجهی بهم نمی کردن..

دیگه رسما داشتم امیدم رو از دست می دادم..جرات هم نداشتم نزدیک ویلی اقابزرگ
بشم..می ترسیدم منو اون اطراف ببینه و ..

دیگه عواقبش هم پای خودم بود..
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اریا صبح ها می رفت ستاد و غروب بر می گشت..گاهی هم تا دیروقت مجبور می شد ستاد

بمونه..همیشه نگرانش بودم..شغلش پراسترس بود..دیوونه م می کرد.. تا بر می گشت می
رفتم استقبالش و تا به خودش بیاد از گردنش اویزون می شدم و تا جون تو تنم بود می

بوسیدمش ..
انقدرکه به خنده میافتاد و می گفت :خانمی می دونم دلت تنگ شده ولی بذار تهش یه چیزی

بمونه همه رو هدر نده..
منم می خندیدم و می گفتم :واسه تو هیچ وقت تموم نمیشه ..

اهی کشیدم و از کنار پنجره اومدم اینور..کاری برای انجام دادن نداشتم..حوصله م داشت سر
می رفت..

رفتم رو کاناپه نشستم و کنترل تلویزیون رو برداشتم که همزمان صدای در رو شنیدم..
 ساعتی مونده بود..پس یعنی کیه؟!..2به ساعت نگاه کردم..هنوز تا اومدن اریا 

-کیه؟..
--منم بهار..نوید..

تعجب کردم..نوید اینجا چکار داشت؟!..

در رو باز کردم..سرش پایین بود..با باز شدن در همزمان سرشو بلند کرد..
با لبخند گفت :سلم..مهمون نمی خوای زن داداش؟..

لبخند زدم ..همیشه صدام می کرد زن داداش..از جلوی در کناررفتم ..
--سلم..بفرمایید..

لبخند زد و اومد تو..با دست به مبل اشاره کردم..به اون سمت رفت..
از پشت نگاهش کردم..تقریبا هم قد و هیکل اریا بود..منتها اریا چهارشونه تر بود..نوید
چشمای قهوه ای تیره داشت و پوست گندمی..موهای خوش حالت مشکی که باید مرتب

توشون دست می کشید و با این کارش هر دفعه چند تار از موهاش می ریخت رو
پیشونیش..چهره ی مردونه و جذابی داشت ولی مونده بودم چرا تا الن ازدواج نکرده؟..

 دقیقه بیرون می مونی تا مرز قندیل بستن2روی کاناپه نشست و با لبخند گفت :اخیش..
میری..

به روش لبخند زدم وگفتم :الن برات چای میارم تا گرم بشی..
--دست گلت درد نکنه..

رفتم تو اشپزخونه و با سینی چای برگشتم..برای خودم هم ریخته بودم..سینی رو گرفتم
جلوش..

همونطور که فنجونش رو بر می داشت گفت :اخ دستت درد نکنه..این چایی خوردن داره..
-مرسی..نوش جان..

رو به روش نشستم و سینی رو گذاشتم روی میز کنار دستم..
 لیوان اب بخورم1کمی از چای رو مزه مزه کرد و گفت :اون طرف که جرات ندارم برم 

چه برسه به چایی..مجبور شدم بیام اینطرف..شرمنده..
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با خوشرویی گفتم :نه بابا این چه حرفیه..هر وقت خواستی بیا..یه استکان چای که تعارف

نداره..
--ممنون..اخه برای یه کاری رفته بودم بیرون..بعد که رفتم خونه دیدم مامان اینا نیستن ..یه
کم نشستم حوصله م سر رفت زدم بیرون..رفتم خونه ی خاله که دیدم اونا هم نیستن..معلوم

نیست گروهی کجا غیبشون زده..بعد گفتم برم خونه ی اقابزرگ که دیدم به ریسکش نمی
ارزه..کل به چایی خوردنش هم نمی ارزه..چون به جای قند با چایی باید عصا با چایی نوش

جان کنی..کل اخلقشه عصبانی که بشه به هر دلیل با اون عصاش ازت پذیرایی می کنه
 تا2مونث و مذکر هم حالیش نیست ولی از شانس ما مردا به ماها لطف ویژه ای داره اگر 

برابرش رو حواله ی ما مردا می کنه..دیدم اینجوری نمیشه ..ترسیدم2قسمت خانما بشه 
راهمو کج کردم اومدم اینوری ..

از حرفاش خنده م گرفته بود..
-خوب کاری کردی..منم حوصله م سر رفته بود..راستی مگه الن نباید ستاد باشی؟!..

سرشو تکون داد و کمی از چاییش رو خورد..
 روزه3لیوانو تو دستاش گرفت .. همونطور که به محتویات داخلش نگاه می کرد گفت :نه ..

 ساعت دیگه میاد نه؟..2مرخصی گرفتم..فردا باید برم..اریا هم تا 
-اره..

کمی بو کشید و به اشپزخونه اشاره کرد :اومممم به به ..چی پختی واسه این شازده؟..
خندیدم وگفتم :فسنجون..اریا دوست داره..

یه تای ابروشو داد بال و با خنده گفت :اااا ..خدا بده شانس..از بوش که معلومه خوب چیزی
از اب در اومده..پس بگو چرا اریا شبایی که تو ستاد براش کار پیش میاد و مجبوره بمونه

بهش میگم برای تو هم غذا بگیرم ؟میگه نخیر میرم خونه بهار شام درست کرده
..اوهـــو..اون موقعی که مجرد بود تا خاله بهش زنگ می زد اریا بیا خونه شام برات

فسنجون پختم لب و لوچه شو اویزون می کرد می گفت :فسنجون؟..مامان جان دستت درد
نکنه ولی من کلی تو ستاد کار دارم ..شرمنده نمی تونم بیام..حال وضع برعکس شده..چه

میکنه این متاهلی با ما مردا..

از حرفاش غش کرده بودم از خنده..خیلی باحال تعریف می کرد مخصوصا خیلی خوب ادای
اریا رو در میاورد..

نگاهم کرد وبا خنده گفت :می خندی؟..اره خب.. زن ذلیلی ما مردا خنده هم داره..شما خانما
نخندی کی بخنده؟..

با خنده گفتم :شما که مجردی دیگه چرا می نالی؟..
با شیطنت گفت :از الن دارم تمرین می کنم واسه بعد که متاهل شدم..

از این حرفش بیشتر خنده م گرفت..

پسر بامزه ای بود..وقتی تو ستاد دیدمش با اون اخم و جدیتی که تو صورتش بود فکر نمی
کردم انقدر شوخ باشه ولی الن نظرم در موردش عوض شده بود..

 هفته گاهی توی باغ می دیدمش..تنها عضوی از این خانواده بود که از من بدش1توی این 
نمی اومد..برعکس پسر خاکی بود..
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با لحن مظلومانه ای گفت :زن داداش امشب منم اینجا بمونم؟..وای این بوهای خوب نمیذاره

پامو از اینجا بیرون بذارم..هی می خوام بلند شم یه نفس که می کشم شل میشم می شینم
سرجام..

از زور خنده اشکم در اومده بود..
-اره چرا که نه..خوشحال میشیم..اتفاقا غذا زیاد پختم..دور هم می خوریم..

-- ایول داری به مول..راستی هنوز نتونستی دل سنگیه اقابزرگه ما رو نرم کنی؟..
لبخند از روی لبام اروم اروم محو شد..

سرمو تکون دادم و با لحن محزونی گفتم :نه..اصل جرات نمی کنم برم سمت ویل..
سکوت کوتاهی کرد واروم گفت :یادت باشه هر قفلی یه کلیدی داره..

گنگ نگاهش کردم..
-یعنی چی؟!..

فنجونش رو گذاشت رو میز و گفت :خب دیگه..بگرد دنبال کلید قلب اقابزرگ..
-هست؟!..

--شاید باشه..
-اگر نبود..

--هست..
-باید چکار کنم؟!..از کجا شروع کنم؟!..

-از سرخط..خطی که تهش برسه به قلب اقابزرگ..توی این مسیر کلیدشو پیدا کن..
-اگر پیدا نشد چی؟!..

--پیدا میشه..
سرمو انداختم پایین..ناخونامو کف دستم فشار می دادم..

در همون حال گفتم :می ترسم..می ترسم کم بیارم..نگران رابطه ی خودم و اریام..نمی خوام
کمرنگ بشه..

--چرا کمرنگ؟!..
سرمو بلند کردم..نگاهش کردم..به من چشم دوخته بود تا جوابشو بدم..

-خب..می ترسم این کشمکش ها باعث دوری اریا از من بشه..نمی دونم..فقط می ترسم..حسم
اینو بهم میگه..

نفسشو داد بیرون ..چند لحظه مکث کرد وگفت :اگر از عشق اریا به خودت مطمئنی پس
نگران نباش..

-مطمئنم..
--پس بی خیال شو..اینجوری خودتو اذیت می کنی..

اه کشیدم وسرمو تکون دادم....
چای سرد شده بود..سینی رو برداشتم و رفتم جلو تا فنجون نوید رو هم بردارم ..

نمی دونم چی شد دسته ی فنجون تو دستم لیز خورد و کج شد..نصف چایی توش مونده بود
که همه ش ریخت رو شلوارش..چای ولرم بود..

هل شد سریع پاهاشو جمع کرد..حس کرد داغه..هم خنده م گرفته بود هم دستپاچه شده بودم..
اونم می خندید..با دستپاچگی یه دستمال کاغذی از روی میز برداشتم و افتادم به جون

شلوارش..

نوید در حالی که می خندید گفت :نکن داغ که نبود ..بی خیال..
با خنده گفتم :شرمنده .. نمی دونم چی شد فنجون از دستم در رفت..الن پاکش می کنم..وای

شلوارت روشن بود جاش موند..
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--عیبی نداره ..فدای سرت..نمی خواد پاک کنی..

ولی من هل شده بودم و واسه ی همین تند تند با دستمال به روی لکه می کشیدم..هنوز داشت
می خندید ..منم لبخند به لبم بود..

با باز شدن ناگهانی در هر دو برگشتیم و پشت سرمون رو نگاه کردیم..
وضعیتمون اینجوری بود که من کج شده بودم سمت نوید و نوید هم اروم داشت می خندید..

اریا با دیدن من و نوید توی اون وضعیت ابروهاشو داد بال ..نگاهش پر از تعجب بود..مات
و مبهوت ما رو نگاه می کرد..

با لبخند صاف ایستادم و با خوشرویی گفتم :سلم..خسته نباشی..
نوید با لبخند از جاش بلند شد و رو به اریا سلم کرد..

اما اریا فقط زل زده بود به من..نگاهش یه جور خاصی بود..انگار موچم رو در حین
ارتکاب جرم گرفته بود..

نمی دونم چرا زیر نگاهش دستپاچه شده بودم..اخم اروم اروم مهمون صورتش شد..
گرفته و نامفهوم زیر لب جواب سلممون رو داد..

نوید هم تعجب کرده بود..نیم نگاهی به من انداخت بعد به طرف اریا رفت..
اما اریا حتی نگاهش هم نکرد..رو به من گفت :صدای خنده هاتون تا بیرون می اومد..مگه

داشتین چکار می کردین؟!..
نگاهش با شک بود..

نوید با خنده گفت :هیچی..چای ریخت رو شلوارم و بهار ..
اریا نگاه تندی بهش انداخت و گفت :بهار؟!..بهار چی؟!..

نوید از عکس العمل اریا تعجب کرد..
--هیچی ..بهار هم داشت با دستمال لکه رو پاک می کرد..همین..

اریا یک تای ابروشو انداخت بال و به دستمال تو دست من نگاه کرد..دوباره زل زد به نوید..
--چای ریخت رو پای تو..بهار چرا پاکش می کرد؟!..

نوید با کلفگی گفت :ای بابا..بازجویی می کنی اریا؟!..بی خیال..اتفاقی بود..

اریا با غیض به نوید گفت :میگی چای ریخته رو پات پس چرا صدای قهقهه تون تا بیرون
می اومد؟!..

با چشمای گشاد شده نگاهش کردم..نوید بیچاره که از زور تعجب دهانش باز مونده بود..
چرا اریا اینجوری می کرد؟!..چیزی نشده بود که..

رفتم جلو وگفتم :اریا..ما..
نگاه تندی بهم انداخت و اروم ولی با خشمی کنترل شده گفت :هیچی نگو بهار..

با قدم هایی بلند به طرف اتاقمون رفت..در رو محکم به هم کوبید..با صدای بلند
درچهارستون بدنم لرزید..

به نوید نگاه کردم..نگاهش گرفته بود..ناراحت شدم..این بنده خدا چه تقصیری داشت؟..
با بغض گفتم :چرا..اریا اینجوری کرد؟!..

به طرفم اومد و گفت :فکر کنم غیرتی شد..
با تعجب گفتم :غیرتی؟!..اخه واسه چی؟!..

-- خب صدای خنده های من و تورو شنیده..بعد یه دفعه در رو باز کرده و..
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سکوت کرد..سرشو انداخت پایین ..بعد از مکث کوتاهی ادامه داد :وضعیتمون مناسب نبوده
دیگه..تو داشتی شلوارمو پاک می کردی منم داشتم می خندیدم..هر دو کارامون بدون قصد

وغرض بود.. ولی خب اریا اینو نمی دونه..برداشت اشتباه کرده..

بغضم سنگین تر شد..لحظه ای هم نمی تونستم فکرکنم که اریا باهام قهر کرده..
اخه سره چی؟!..من و نوید که کاری نمی کردیم؟!..ای خدا چه غلطی کردم..

نوید رفت پشت در اتاق .. تقه ای به در زد...اریا جواب نداد..
دستگیره رو کشید ..ولی تا در باز شد صدای فریاد اریا دیوارای خونه رو هم لرزوند..

--بــرو بیـــرون..

نوید در رو بست..پشتشو به در اتاق چسبوند..نگاهم کرد..محزون و گرفته..
از همون پشت در گفت :اریا داری اشتباه می کنی..بهار تقصیری نداره..داشت شلوارمو پاک

می کرد..خنده ی من از قصد نبود..چرا همچین می کنی تو؟!..
با صدای بلند گفت :فعل نمی خوام چیزی بشـــنوم ..

نوید چیزی نگفت..پشتشو از رو در برداشت و به طرف در خونه رفت..
جلوی من که رسید زیر لب گفت :شرمنده م بهار..

چشمام به اشک نشست..دلم براش سوخت..

جلوشو گرفتم :کجا میری ؟!..مگه قرار نبود شام باشی؟!..
سرشو برگردوند و نگاهم نکرد..

-- امشب اوضاع مناسب نیست..می ترسم بمونم وضع بدتر از این بشه..تنها باشین بهتره..
از کنارم رد شد ..برگشتم و گفتم :نرو..اینجوری درست نیست..واقعا شرمنده م..

ایستاد..اروم برگشت و نگاهم کرد..
لبخند ماتی زد وگفت :شرمنده منم نه تو..الن اریا عصبانیه..اینجور مواقع نباید کسی دورش

باشه..خودم باهاش حرف می زنم..بذار ارومتر بشه..خداحافظ..

از خونه رفت بیرون ..برگشتم وبه در اتاق نگاه کردم..
چشمامو بستم..انگشتم رو گذاشتم رو چشمامو فشارشون دادم..می سوخت..اشک توش جمع

شده بود..
چشمامو باز کردم..به طرف در رفتم..دستگیره رو گرفتم و کشیدم..باز شد..اروم رفتم تو..

روی تخت نشسته بود وسرشو گرفته بود تو دستاش..سرشو بلند کرد..با دیدن من اخماشو
بیشتر کشید تو هم..نگاهش عصبانی نبود..غم داشت..ولی صورتش سرخ شده بود..

نباید میذاشتم دچار سوتفاهم بشه..سرشو برگردوند..
زیر لب گفت :میخوام تنها باشم بهار..

بی توجه بهش رفتم جلو..
-اریا من و نوید..

از جاش پرید..رو به روم ایستاد..با صدای بلندی داد زد :تو و نوید چی؟!..چی
بهار؟!..هان؟!..داشتین چه کار می کردین؟!..تو داشتی چکار می کردی که نوید اونطور

برات قهقهه می زد؟!..
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به هق هق افتادم ..اشک صورتمو خیس کرد..با دیدن اشکام پشتشو بهم کرد..

بلندتر داد زد :گریه نکن لعنتی..نکن..چرا عذابم میدی؟..نذار اشکاتو ببینم..
بغض بدی گلوم رو چسبیده بود ..داشت خفه م می کرد..بلندتر زدم زیر گریه..

دستمو گذاشتم رو شونه ش وبا هق هق گفتم :اریا ..داری اشتباه می کنی..ما کاری نمی
کردیم..اومدم فنجونش رو بردارم چاییش ریخت رو پاش..هل شدم دستمال برداشتم تا لکه رو

پاک کنم..همین..

سریع برگشت..دستم از رو شونه ش افتاد..
با خشم زیر لب غرید :درست..تا اینجای حرفت درست..باشه..باور کردم..ولی چرا می

خندیدید؟!..چرا اون برات قهقهه می زد تو هم اونطور لبخند تحویلش می دادی؟!..چـــــرا؟!..

همچین داد زد که حس کردم پرده ی گوشم از وسط جر خورد..چشمامو محکم روی هم
فشردم..تنم می لرزید..

-نمی دونم..به خدا نمی دونم چرا خنده م گرفته بود..یهویی شد..هر دو شوکه شده بودیم..
--شوکه شدید؟!..هه..واسه ی همین به روی هم لبخند می زدید؟!..بهار تو زنه منی..من روی

زنم غیرت دارم..نمی تونم ببینم انقدر صمیمی داری با یه مرد دیگه میگی و می خندی..تا
حدی که به شلوارش دست می زنی..

با این حرفش قلبم لرزید..با بهت همراه با گریه گفتم :اریا ..نوید پسر خاله ی تو  ..تورو مثل
برادر خودش می دونه..به من میگه زن داداش..این انصاف نیست..

بازوهامو محکم گرفت و با حرص داد زد :طرفداریشو می کنی؟!..اره؟!..

تو چشمای سرخش زل زدم..چرا اریا حرفمو باور نمی کرد؟!..چرا در مورد نوید که می
دیدم همیشه با هم صمیمی بودند اینطور قضاوت می کرد؟!..

نوید همیشه سر به سرمون میذاشت و دور هم می خندیدیم..خاکی بود وصمیمی..ولی حال
چرا ..چرا رفتارش اینجوری شده بود؟!..چرا باهام اینکارو می کرد؟!..

محکم بازوهام رو ول کرد.. از اتاق زد بیرون..
مات و مبهوت به جای خالیش نگاه می کردم..همین که از در رفت بیرون قلبم ریخت..پاهام

شل شد..زانو زدم..
چرا اینجوری شد؟!..چرا؟!..

از جام بلند شدم..از اتاق اومدم بیرون..وسط هال ایستادم..پیراهنش رو در اورده بود و روی
کاناپه دراز کشیده بود..دست راستش رو گذاشته بود رو چشماش..بدون شک خواب نبود..

رفتم تو اشپزخونه ..زیر غذا رو خاموش کردم..با هزار امید براش شام پخته بودم ولی چی
فکر می کردم و چی شد..مگه چکار کرده بودم؟!..از قصد که اون کارو نکردم..اریا که

همیشه می گفت منو باور داره..به حرفام اعتماد داره..پس چرا..چرا اینبار باورم نکرد؟!..

رفتم تو هال..بال سرش ایستادم..دلم براش ضعف می رفت..دوست داشتم الن بهم توجه می
کرد و صدام می کرد :خانمی..

با بغض کنارش نشستم..هیچ حرکتی نمی کرد..دستمو بردم جلو..گذاشتم رو بازوش..نوازشش
کردم..تکون نمی خورد..
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با بغض زیر لب گفتم :اریا..به اروا ح خاک مادرم من و نوید کاری نمی کردیم..همه چیز

اتفاقی بود..اون بنده خدا کاری به من نداشت..تازه داشت راهنماییم می کرد که چطور
اقابزرگ رو راضی کنم..اومده بود کمکم کنه..چرا هم خودتو ناراحت می کنی هم منو؟..چرا

الکی خودتو عذاب میدی؟..

بازم هیچ حرکتی نکرد..به گریه افتادم..حس کردم چونه ش می لرزه..
بی فایده بود..از جام بلند شدم ..چرخیدم و خواستم برم سمت در اتاق که با دستش موچ دستمو

محکم گرفت..

سرجام خشک شدم..قلبم لرزید..برنگشتم..گرمی حضورش رو از پشت سرم حس کردم..موچ
دستمو ول کرد..شونه م رو گرفت و اروم برم گردوند..رو به روش ایستادم..سرمو بلند

کردم..با چشمای نمناکم زل زدم تو چشماش..حیرت زده نگاهش کردم..تو..چشمای اریا هم
اشک جمع شده بود..صورتمو تو دستاش قاب گرفت..

با صدای گرفته و لرزونی گفت :چرا اشک می ریزی بهارم؟..چرا بیش از این داغونم می
کنی؟..این اشکاتو واسه کی حروم می کنی؟..واسه منه نامرد؟..واسه منی که این همه به

بهارم اعتماد داشتم ولی امشب خوردش کردم؟..این چشما حیفن که بخوان ببارن عزیزدلم..

با این حرفاش به هق هق افتادم..با خشونت خاصی منو کشید تو بغلش..
با بغض گفت :عزیزم اوردمت اینجا که تنها نباشی..ولی همه ولت کردن..منه نامرد..منه بی

وجود هم داشتم همچین غلطی رو می کردم..گریه نکن خانمی..ازت قول گرفتم دستمو ول
نکنی ولی این من بودم که دستتو ول کردم..این منه احمق بودم که امشب باعث رنجشت

شدم..الهی اریا بمیره و اشکای تورو نبینه..

از اغوشش اومدم بیرون..با هق هق گفتم :نگو اینو..خدا نکنه..منم مقصر بودم..نباید اونکارو
می کردم..

انگشتشو گذاشت رو لبام و گفت :نه..تو تقصیری نداشتی..نوید هم همینطور..اون مثل برادر
منه..ولی حرفای اون باعث عصبانیتم شد..اومدم سر شماها خالیش کردم..شرمنده م بهار..منو

ببخش..
با تعجب گفتم :اون کیه؟!..

با مهربونی اشکامو پاک کرد و گفت :بعد برات میگم..اول بگو منو بخشیدی؟..بگو بهارم..به
خدا دارم عذاب می کشم..

با لبخند به گونه ش دست کشیدم وبا عشق نگاهش کردم..گفتم :الهی بهار قربونت بشه..این
چه حرفیه..

دستمو گرفت تو دستاش و به نوک انگشتام بوسه زد..
با التماس نگاهم کرد وگفت :خدا نکنه عزیزدل اریا..نگو اینو..توروخدا بگو که منو

بخشیدی..بگو..
-بخشیدمت اریا..بخشیدم..

محکم منو به سینه ش فشرد..خندیدم ..
زیر گوشم گفت :فدای خنده هات بشم..خانمی..نوکرتم..

رو دستاش بلندم کرد..دستامو دور گردنش حلقه کردم..داشت می رفت سمت اتاق خواب..
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با لبخند گفتم :پس شام چی؟!..

با لبخند جذابی نگام کرد وگفت :من تورو بخورم سیر میشم ..
لبامو جمع کردم وبا نازگفتم :اریا..

--جون اریا..اریا فدات بشه..اینجوری صدام می کنی اشتهام بیشتر میشه ها..

خندیدم..یه پا اتیش بود..رفت تو اتاق..به چند دقیقه پیش فکر می کردم که توی این اتاق داشتم
دق می کردم..ولی الن شاد بودم..از گرمای وجود اریا..از حرفای پر از ارامشش..

همونطور که منو می بوسید زمزمه وار گفت:قربون خنده هات..
با این حرفاش جون می گرفتم..احساس می کردم با تمام وجودم بهش نیاز دارم..دلم می

خواست فقط مال اون باشم..فقط اونو داشته باشم..برای همیشه ..تا ابد..رابطه مون قوی تر
بشه..

با حالت خماری گفتم :اریا..من..
منو بوسید..دیگه هیچی حس نکردم..

با این بوسه هاش همه ی غم ها و غصه هامو فراموش می کردم..

زیر گوشم رو بوسید و لرزون گفت :بهار دارم دیوونه میشم..امشب یه لحظه به نداشتنت فکر
کردم دیدم تا مرز مردن رفتم..دوریت منو می کشه..نابودم می کنه..رفتم از اتاق بیرون که

بتونم فکر کنم..این افکار مزخرف رو سرکوب کنم که خیلی زود هم سرکوب شدن ولی حس
پشیمونی عذابم می داد..

بهار با من چه کردی؟!..چرا اینجوری شدم؟!..من اریایی نبودم که اینقدر زود تحت تاثیر
قرار بگیرم ولی در برابر تو حاضرم خودمو بکشم ولی تورو از دست ندم..داری دیوونه م

می کنی دختر..

این حرف هاش که با لحن پر از خواهش بیان می شد عطشمو بیشتر می کرد..منتظر یه
اشاره ش بودم..اریا ..فقط اشاره می کرد..تموم بود..

بلند شد..با تعجب نگاهش کردم..لمپ رو خاموش کرد..حتی دیوار کوب رو هم مثل هر شب
روشن نکرد..اتاق تاریک بود ولی نور خیلی کمی از پنجره تو اتاق می تابید..

دیگه ازش شرم نمی کردم..اریا شوهرم بود..صاحب همه ی وجود من..

لبامو ریز بوسید و زمزمه کرد :بهار.. دوست دارم بگم..می خوام با تمام وجودم اینارو بهت
بگم..

مثل خودش زمزمه کردم :چی می خوای بگی؟!..

سرشو فرو کرد تو موهام..در همون حال اروم گفت :برای اولین بار کنار دریا دیدمت..وقتی
با کیارش اومده بودی ویلش..یادته افتادی تو دریا؟..اون کسی که تورو از اب اورد بیرون
من بودم..بهت نفس مصنوعی دادم تا برگشتی..بعد از اون وقتی بازداشت شدی دیدمت گفتم
حیف این دختر با این سنش گیر ادمی چون کیارش افتاده..برام مهم نبودی..وقتی فهمیدم کی

هستی کنجکاو شدم و پی گیر شدم تا پی به هویتت بردم..نمی دونم چرا ولی تورو جدا از بقیه
ی متهمام می دونستم..چشمات معصوم بود..لحنت صادق بود..وقتی توی دره گیر افتادیم و تو
زخمم رو پانسمان می کردی می دیدم که از شرم سرخ شدی..نگاهت می چرخید رو صورت
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و بازوهام..خنده م گرفته بود..اینکه انقدر پاکی که با دیدن بازوهای یه مرد سریع سرخ می

شدی..
وقتی عسل گذاشتم تو دهنت از گرمی زبون و حرارت دهنت یه جوری شدم..قلبم لرزید..داغ

شدم..وقتی بهوش اومدی تازه فهمیدم چکار کردم و شرمم شد..تا حال تو عمرم از این کارا
نکرده بودم..

سرشونه م رو گرم وپر التهاب بوسید..
ادامه داد :اون شب که از گرگا ترسیده بودی و چسبیدی بهم باز همون حس اومد سراغم ولی

اینبار ترس هم داشتم..من و تو نمی تونستیم به هم احساس داشته باشیم..به خاطر پدرت و
پدربزرگ من..ولی اون حس که اسمش عشق بود قوی تر از هر چیزی بود..برمن..بر

احساس ترسم غلبه کرد و تمام وجودمو به تصرف خودش در اورد..
اون شب خونه ی کدخدا وقتی از حموم اومدم و موهاتو دیدم که صورتت رو قاب گرفته بودن

..قلبم تو سینه م فرو ریخت..قبل از اینکه کار دست خودم بدم زدم بیرون..ولی همون شب
دیگه طاقتم تموم شد..بوسیدمت..با تمام عشقم..

دستشو برد پشت گردنم ..با اون یکی دستش هم گونه م رو نوازش می کرد..چشمامو بسته
بودم..

نرم لبامو بوسید و گفت :اون شب که اومدم دم خونتون نمی دونی چقدر هیجان داشتم..برای
دیدنت لحظه شماری می کردم..وقتی گردنبند رو به گردنت دیدم دیگه نتونستم جلوی خودمو

بگیرم و بوسیدمت..ولی یه حسی داشتم..حس سردرگمی..اینکه من و تو نمی تونیم با هم باشیم
ولی تو گفتی هستی و تا اخرش باهام می مونی..

1با این حرفت حس کردم بیشتر از قبل می خوامت..نمی تونستم تنهات بذارم..قصدم این بود 
روزه برم و برگردم..ولی تقدیربرای من و تو چیز دیگه ای می خواست..رفتم و نتونستم

برگردم..
تو دبی پیدات کردم..وقتی داشتی می رقصیدی چشمام به اشک نشست..سرخ شده

بودم..دوست داشتم گردن تک به تک مهمونایی که اونجا بودن و تورو نگاه می کردن رو
بشکنم..ولی باید نقش بازی می کردم..

پیدات کردم..به دستت اوردم..طاقت نداشتم بهت دست نزنم..احساس داشتم..نمی تونستم
سرکوبش کنم..برای همین خواستم محرم بشیم..وقتی اون شب خونتون پیشت خوابیدم خیلی

جلوی خودمو گرفتم دیدم اینجوری نمیشه گفتم عقد کنیم لاقل خیال من راحت بشه..
وقتی بله دادی دیگه رو ابرا بودم..اون سند رو زدم به نامت چون همه چیز من ماله توست و
علوه بر اون مهریه ت بود..از همون موقع که صیغه رو خوندم این قصد رو کردم وعملیش

هم کردم..
شب اول عقدمون وقتی لمست کردم واقعا برام سخت بود کاری نکنم..مرد بودم..غریزه

داشتم..گرم و پر عطش..تشنه ی وجودت بودم..ولی پیش خودم گفتم بهار حیفه..باید ازدواج
کنیم..شاید اینجوری خیالش از بابت من راحت بشه..اگر قبل از جشن بخوام باهاش کاری
بکنم ممکنه فکرکنه برام بی ارزش شده..ولی اینطور نبود..تونستم جلوی خودمو بگیرم..

اون شب تو همین اتاق هم همینطور بودم..تو داشتی تحریکم می کردی تا لب مرز رفتم ولی
خودمو کشیدم کنار..اما..امشب..

مردد بود..تردید رو به راحتی تو صداش می خوندم..نکنه اونم دقیقا حال منو داره؟!..
-امشب چی اریا؟!..
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خوابید رو تخت..کمرمو گفت و منو کشید رو خودش..موهام ریخت تو صورتش..
مستانه توی موهام نفس کشید و با صدای مرتعشی گفت :بهار..میشه قبل از جشن

عروسیمون..من..

ادامه نداد..ولی منظورشو فهمیده بودم..من الن زنش بودم..اصل نیازی به جشن نبود..از
اول هم فکر نمی کردم می خواد برام جشن عروسی بگیره..فکر می کردم اون شب..شب اول

عقدمون اریا بهم نزدیک میشه ولی نشد..الن خودم هم می خواستم..دلم می خواست باهاش
باشم..امشب رو با هم باشیم..نه تنها امشب..تا اخر عمرمون..

دلم می خواست تحریکش کنم..من چیزی نمیگم..اینکه بگم بیا با هم باشیم..با حرکاتم اینو
بهش ثابت می کنم..اریا الن خودش هم می خواد..اگر من قدم اول رو بردارم دیگه تمومه..

خواهانش بودم ..خواهانم بود..بهش نیاز داشتم ..اونم بهم نیاز داشت..زن و شوهر
بودیم..برای هم..متعلق به هم..پس مانعی بینمون نبود..

داریم با هم زندگی می کنیم..مثل دوتا زن وشوهر معمولی..اینکه بخوایم با هم رابطه ی
نزدیک تری هم داشته باشم اشکالی نداشت..

سخت بود بخوایم با هم زیر یک سقف باشیم ولی نیازهامون و کششی که نسبت به هم داشتیم
رو سرکوب کنیم..دلیلی نداشت..

گونه ش رو بوسیدم..چونه..گردن..پر حرارت می بوسیدم..
شونه م رو گرفت و با خشونت خاصی منو خوابوند رو تخت..می دونستم لب مرزه..دیگه

نمی تونه برگرده..اونم می خواد..منم همینطور..
صورتشو اورد پایین همینطور که منو می بوسید گفت :دختر اتیشم نزن..من خودم

همینجوریش از خود بی خود شدم..تو دیگه اتیش عطشم رو بیشتر نکن..دیوونه ترم نکن
بهار..

با ناز گفتم :دیوونت می کنم..چون خودمم دیوونتم..

لباشو کشید رو گوشم..با لحن گیرا و خاصی گفت :دوستت دارم بهارم..بی نهایت عاشقتم..
قلبم لرزید..اریا..گفت؟!..پس..یعنی الن..وقتش بود؟!..

هیجانم صدبرابر شد..گفتم:منم دوستت دارم اریا..عاشقانه دوستت دارم..

زمزمه وارگفت :اریا پیش مرگت بشه..می خوام داشته باشمت بهار..می خوام..با هم
باشیم..تو..تو هم..

فقط زمزمه کردم :اره..

به تاریکی عادت کرده بودم..برای همین اریا رو خیلی خوب می دیدم..
نگاهش برق خاصی داشت..مخصوصا توی اون فضای نیمه تاریک به خوبی این برق نگاه

دیده می شد..
شوق داشتم..شوق نیاز..شوق یکی شدن با اریا..شوهرم..عشقم..

ضربان قلبش رو حس می کردم..اونم هیجان داشت..داغ بودیم..پر از خواهش..پر از
التماس..برای یکی شدن..برای با هم بودن..و..

اون شب بودم..با اریا موندم..با اریا کامل شدم..
تو اغوش پر از حرارتش.. زیر بارون بوسه هاش..زیر نگاه سوزانش..
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با دنیای دخترانم وداع کردم..

با صدای گریه ی من اریا چشماشو باز کرد..کنارم خوابیده بود..نیمخیز شد..
با نگرانی گفت :بهارم..چی شده؟!..

مثل مار به خودم می پیچیدم..
-درد دارم اریا..دارم میمیرم..کمرم داره منفجر میشه..

هراسون از جاش بلند شد..دیدم که داره تندتند لباساشو می پوشه..بعد هم رفت از تو کمد یه
مانتو وشلوار وشال دراورد و انداخت رو تخت..همونطور که دکمه های پیراهنش رو می

بست گفت :الن می برمت بیمارستان عزیزم..تحمل کن..

نمی تونستم..حس می کردم تموم اجزای بدنم دارن از هم جدا میشن..درد شدیدی زیر دل و
کمرم می پیچید..

کمک کرد لباسامو بپوشم..چشمای اشکیم رو بوسید..رو دست بلندم کرد..از خونه رفتیم
بیرون..سوز بدی می اومد..حالم اصل خوب نبود..فقط گریه می کردم..

اریا منو خوابوند صندلی عقب ماشین و نشست پشت فرمون و حرکت کرد..با سرعت
رانندگی می کرد..نمی دونم چقدر طول کشید تا رسیدیم بیمارستان..

دوباره بغلم کرد..رفتیم داخل..
رو به یکی از پرستارا با صدای بلند گفت :کمک کنید..خانمم حالش خوب نیست..

 تا از پرستارا با ویلچر اومدن جلو..اریا منو نشوند رو ویلچر و رفتیم تو یکی از بخش ها..2
چشمام سیاهی می رفت..هر دقیقه دردم شدیدتر می شد..

بستری شدم..اریا بیرون بود..خانم دکتر اومد بالی سرم..همراهش یکی از پرستارا هم بود..

به پیشونیم دست کشید و گفت :دخترم دقیقا کجات درد می کنه؟..به شوهرت که میگم مشکل
خانمتون چیه..میگه کمرش درد می کنه..

با ناله گفتم :خانم دکتر دارم میمیرم..کمرم و زیر دلم خیلی درد می کنه..
به ت شروع شده؟... سرشو تکون داد و گفت :دور

منظورشو فهمیدم..سرمو تکون دادم..
--پس چی؟!..

توی اون هاگیر واگیر شرمم می شد بهش بگم موضوع چیه..
با درد گفتم :من..وشوهرم..امشب..

دیگه چیزی نگفتم..خدا کنه خودش فهمیده باشه..اتفاقا فهمید تا تهشم خوند..
لبخند خاصی زد و گفت :اهان..اولین شب رابطه تون بوده درسته؟..تازه ازدواج کردین؟..

سرموبه نشونه ی مثبت تکون دادم..
--خب این حالت ها در بعضی نوعروس ها طبیعیه..نگران نباش دخترم..چیز مهمی نیست..

معاینه م کرد و بعد از اون رو به پرستار چند تا سفارش کرد.. اونم تندتند یادداشت می
کرد..از اتاق رفت بیرون..

سوزش سوزن سرم رو توی دستم حس کردم..ولی دردم شدتش بیشتر بود..یه امپول توی
سرم تزریق کرد و بعد هم از اتاق بیرون رفت ..

 دقیقه ای گذشته بود..احساس می کردم دردم کم شده..10
در باز شد..اریا اومد تو..نگاهش مملو از نگرانی بود..صندلی رو گذاشت کنار تختم و روش

نشست..دستای سردمو گرفت تو دستاش..مثل همیشه گرم بود..
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با صدای گرم وگیراش گفت :خوبی خانمم؟..بهتری؟..

سرمو تکون دادم و با لبخند بی جونی گفتم :بهترم..دیگه درد ندارم..
لبخند زد وگفت :خداروشکر..شرمنده م..همه ش تقصیره منه..

-نه اریا..خانم دکتر گفت این حالت ها طبیعیه..تقصیر تو نبوده..
اروم خندید و گفت :از یه طرف پیش خودم میگم تقصیره منه عزیزدلم داره درد می کشه..از

اونطرف هم میگم خب اخرش باید این اتفاق میافتاد..نمی دونستیم بعدش چی میشه..
با خوشرویی گفتم :با تو درد کشیدن هم برام لذتبخشه اریا..

چند لحظه نگام کرد..اروم از روی صندلی بلند شد..روی صورتم خم شد..پیشونیم رو
بوسید..

زیر لب زمزمه کرد :فدای تو بشم که انقدر ماهی..امیدوارم لیاقت این همه خوبیه تو رو داشته
باشم..

-اون لیاقت رو من باید داشته باشم که تو رو دارم..
گونه م رو نوازش کرد وگفت :نگو اینو گلم..تو فرشته ای..
نرم گونه م رو بوسید..لبخند زدم..یاد حرف امشبش افتادم..

-اریا..
--جانم..

--واقعا اون کسی که منو ازدریا نجات داد تو بودی؟!..
اروم خندید و روی صندلی نشست..

--اره..
-پس چرا زودتر نگفتی؟!..

--موقعیتش نبود..خودت که می دونی هر وقت حرف از گذشته کشیده می شد وسط یه اتفاقی
می افتاد و همه چیزو خراب می کرد..ولی دیشب بهترین فرصت بود که برات همه چیزو

بگم..از خودم و احساسم..از حس دوست داشتنم..

محو کلمش شده بودم..اون حرف می زد ومن لذت می بردم..
-اریا..

-جونه دلم..
-اون کی بوده که با حرفاش باعث شد انقدر عصبانی بشی؟!..خودت امشب گفتی..

اروم اروم لبخند از روی لباش محو شد..اخماشو کشید تو هم..تعجب کرده بودم..
نفس عمیق کشید و از جاش بلند شد..کنار پنجره ایستاد..با کلفگی توی موهاش دست کشید..

امروز ستاد خیلی شلوغ بود..حسابی خسته شده بودم..لحظه شماری می کردم زودتر کارم
تموم بشه برگردم خونه پیشت..

مثل همیشه سوار ماشینم شدم و اومدم سمت خونه..از دور دیدم یه دختر جلوی در ویل
ایستاده..تعجب کردم.. همه ش اطرافشو می پایید..

ماشین رو جلوی خونه نگه داشتم..با تعجب دیدم بهنوشه..از ماشین پیاده شدم..با لبخند به
طرفم اومد..اخمامو کشیدم تو هم..نمی دونستم واسه چی اینورا پیداش شده..

قبل از اینکه حرفی بزنه بهش توپیدم :تو اینجا چکار می کنی؟!..
به روی خودش نیاورد..

--اومدم تورو ببینم..
- چی می خوای؟!..
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--هیچی نمی خوام..فقط می خوام به حرفام گوش کنی..

-زود بگو و برو..نمی خوام بیخودی اینجا وقتم رو تلف کنم..
--حال دیگه حرف زدن با من وقت تلف کردنه؟..

-اگر حرفی برای گفتن نداری برو ..
--دارم..

-پس بگو..
--اینجا؟!..

محکم گفتم :همینجا..
--اخه جلوی همسایه ها خوب نیست..

نگاهی به اطرافم انداختم..در ماشین رو بستم و قفلش رو زدم..
رفتم پشت در تو باغ ایستادم اون هم دنبالم اومد..

-بگو.. بعد هم برو رد کارت..
سکوت کوتاهی کرد وگفت :اریا چرا نمی خوای من رو قبول کنی؟..من تو رو..

-خفه شو بهنوش..من زن دارم..متاهلم..تعهد حالیمه..اگر می خوای این حرفا رو تحویلم بدی
من هم نمی ایستم و گوش کنم..برو رد کارت..

به گریه افتاد..
--اریا من دوستت دارم..چرا نمی خوای بفهمی؟..می دونم متاهلی..ولی ..منو هم یه گوشه از

این زندگیت جا بده..

با حیرت نگاش کردم..
-چی می خوای بگی؟!..

-- بذار باهات باشم..قول میدم که..
قبل از اینکه حرفشو کامل کنه سرش داد زدم :ساکت شو..هیچ می فهمی چی داری میگی؟!..

--اره می فهمم..من اینجام که اینا رو بهت بگم..اون روز که از اینجا رفتیم با خودم عهد کردم
دورتو خط بکشم ولی نتونستم..به خودم گفتم شانسمو امتحان می کنم میرم بهش میگم دوستش

دارم..اگر قبولم کرد که از خدامه ولی اگر قبول نکرد دیگه هیچ وقت ازدواج نمی کنم..
-پس برو به فکر یه دبه ترشی باش..چون من هیچ وقت همچین غلطی رو نمی کنم..من به

زنم..به عشقم متعهدم..دوستش دارم و اهل ازدواج مجدد هم نیستم..اینو تو گوشات فرو کن..
اتیش گرفت..داد زد :هه..جناب سرگرد اریا رادمنش..انقدر سنگ خانمت رو به سینه
نزن..می دونم دوستش داری..ولی امیدوارم اونم لیاقت علقه ی تو رو داشته باشه..

مشکوک نگاش کردم و گفتم :منظورت چیه؟!..
پوزخند زد و با چشم به اون طرف باغ اشاره کرد..

--دیدم که پسرخاله جانت رفت تو باغ..خبر نداشت اقابزرگ مارو از باغ بیرون کرده..فکر
کرد اومدم دیدنش..برای همین تا توی باغ باهاش اومدم..دیدم طرف خونه ی اقابزرگ

نرفت..یک راست رفت طرف خونه ی شما..
-خب که چی؟..نوید هر وقت که دوست داشته باشه می تونه بیاد خونه ی من..حتما باهام کار

داشته..
-- می دونست الن خونه نیستی پس چرا پاشده اومده اینجا؟..حتما یه قصد و قرضی داشته..

با خشم سرش داد زدم :حرفتو صاف و پوست کنده بزن..نپیچون..
--نمی پیچونم..خب به هر حال..بهار خانمت خوشگله..تو دل برو و ..خب دیگه..نوید هم

مرده ..مطمئنا نمی تونه جلوی خودشو بگیره..
-ببند دهنتو..نوید مثل برادره منه..من به بهارم اعتماد کامل دارم..
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--هه..برادر؟..مطمئنی که اونم زنت رو به چشم زن برادرش می بینه؟..چند بار که اومدم

اینجا تا با اقابزرگ حرف بزنم دیدم که تو باغ دارن با هم حرف می زنند..انگار زیاد با
همدیگه صمیمی هستن..

با این حرفاش اتیش گرفته بودم ولی سعی کردم به روی خودم نیارم..
-اقابزرگ تورو انداخته بیرون..باز میای اینجا چه غلطی بکنی؟..

--نترس جناب سرگرد..دیگه نمیام..البته اگر..
انگشتمو به نشونه ی تهدید گرفتم جلوش وگفتم :ببین بهنوش..بهتره پاتو از گلیمت درازتر

نکنی..قضیه ی من و تو تموم شده..من متاهلم و متعهد..دیگه نمی خوام این دور و برا
ببینمت..شیرفهم شد؟..

پوزخند زد و با نفرت نگام کرد..
--اره..خیلی خوب هم شیرفهم شدم..نترس..تازه می فهمم که لیاقتم رو نداشتی..واز این بابت

هم خوشحالم..برو بچسب به زندگیت باد نبرش..خوش باشی جناب سرگرد..

بعد هم از باغ زد بیرون..چند لحظه فقط سرجام وایساده بودم و به در نگاه می کردم..تو
موهام دست کشیدم..

از حرفاش کلفه شده بودم..من به تو اعتماد داشتم..به نوید هم همین طور..اگر همه ی عالم
هم حرفای بهنوش رو تحویلم می دادن بازم من می گفتم بهاره من پاکه..این حرفا همه ش

پوچ و بی اساسه..

نفسش رو داد بیرون..برگشت و روی صندلی کنارم نشست..
دستمو گرفت تو دستاش وهمونطور که با انگشتام بازی می کرد گفت :اومدم پشت در..کلیدمو

در اوردم که در رو باز کنم ولی دستم رو قفل خشک شد..
صدای قهقهه و خنده ی تو و نوید رو شنیدم..قلبم لرزید..حس کرد برای چند لحظه رو ح از

تنم خارج شد و دوباره با سرعت برگشت به جسمم..
باورش برام سخت بود..نوید..برادرم..با تو..کسی که تا سر حد مرگ عاشقش بودم..همه ی

هستیم ..الن..اصل نمی تونستم بهش فکر کنم..

یک دفعه صدای بهنوش پیچید تو سرم ..تنم یخ بست..(دیدم که پسرخاله جانت رفت تو
باغ..خبر نداشت اقابزرگ مارو از باغ بیرون کرده..فکر کرد اومدم دیدنش..برای همین تا

توی باغ باهاش اومدم..دیدم طرف خونه ی اقابزرگ نرفت..یک راست رفت طرف خونه ی
شما..می دونست الن خونه نیستی پس چرا پاشده اومده اینجا؟..حتما یه قصد و قرضی
داشته..خب به هر حال..بهار خانمت خوشگله..تو دل برو و ..خب دیگه..نوید هم مرده

..مطمئنا نمی تونه جلوی خودشو بگیره..مطمئنی که اونم زنت رو به چشم زن برادرش می
بینه؟..چند بار که اومدم اینجا تا با اقابزرگ حرف بزنم دیدم که تو باغ دارن با هم حرف می

زنند..انگار زیاد با همدیگه صمیمی هستن..)

حرفای مزاحم..توی سرم تکرار می شد..داشت عذابم می داد..نمی خواستم باور کنم ولی
صدای خنده ی نوید و تو..ارامشم رو ازم گرفت..

درو باز کردم..با چیزی که دیدم مردم و زنده شدم..تو خم شده بودی سمت نوید و اونم داشت
می خندید..فکرای خوبی تو ذهنم نیومد..

خشک شده بودم..دستم رو دستگیره ی در مونده بود..باورم نمی شد..انگار همه ی
باورهام..اعتمادم..همه و همه پوچ شدن و رفتن هوا..
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انقدر عصبانی بودم که دوست داشتم گردن نوید رو بشکنم..ولی هنوز اونو برادر خودم می
دونستم..تو هم عشقم بودی..واسه ی همین قبل از اینکه کار دست شما دوتا و خودم بدم رفتم

تو اتاق..برای اینکه یه وقت بلیی سر نوید نیارم گفتم نیاد تو..
ولی تو اومدی..اومدی و با نگاهت..با چشمای پر از اشکت خنجر زدی به قلبم..نگاهت همون
صداقتی رو داشت که وقتی داشتم ازت بازجویی می کردم تو چشمات دیده بودم..لحنت همون

مظلومیتی رو داشت که اون موقع بهم می گفتی من بی گناهم..
انگار اون زمان..اون صحنه ها..اون روزها برام داشت تکرار می شد..شده بودی همون

بهار که برای اثبات بی گناهیش صادقانه می گفت من بی گناهم..منم شده بودم همون اریایی
که می گفتم اعتراف کن که گناه کاری..

نگاهت سرگردونم کرد..نمی دونستم چی درسته چی غلط..زدم از اتاق بیرون..حرکاتم دست
خودم نبود..داشتم خفه می شدم..هوا برای نفس کشیدن کافی نبود..

پیراهنم رو در اوردم..افتادم رو کاناپه..سرم داشت منفجر می شد..صدای هق هق تورو می
شنیدم واحساس می کردم قلبم از کار افتاده..داشتم می مردم..

 لحظه به نداشتنت فکر کردم..دیدم دوام نمیارم..نه..من بدون بهارم نمی تونستم طاقت1برای 
بیارم..

پشیمون بودم..نوید برادرم بود..بهم گفت کاری نکرده..اون لکه..اون دستمال توی دستت
نشون می داد که دارید راست می گین ولی منه احمق باورتون نکردم..غیرتم بر اعتمادم غلبه

کرده بود..هم غیرت و هم شک ..هر دو منو تا سرحد مرگ بردن..
اومدی و با التماس به خاک مادرت قسم خوردی..دیگه شک نداشتم که داری راست

میگی..بدون قسم هم باورت کرده بودم..زود تصمیم گرفتم..تو عصبانیت نتونستم جلوی
خودمو بگیرم..

بغضم گرفت..اشک تو چشمام جمع شد..من بهارم رو اذیت کرده بودم..عزیزدلمو..کسی که
براش میمردم..ازت خواستم منو ببخشی..

انقدر قلب کوچولت مهربون و پاک بود که سریع بخشیدی..
فراموش کردی که بهت اعتماد نکردم..از یاد بردی که اریا چطور باهات برخورد کرد..

تو چشمای هردوی ما اشک جمع شده بود..چونه ش می لرزید..از جا بلند شد..
نرم لبامو بوسید و گفت :نوکرتم..تا اخر عمرم خداروشکرگذارم که تورو به من داد..اینکه

عاشقتم..اینکه دارمت..اینکه همسرمی..اینها منو به اوج می رسونه..

سرمو به سینه ش تکیه دادم .. نوازشم کرد..
چون سرم تو دستم بود..نمی تونستم بغلش کنم..

زمزمه وار گفت :عاشقتم..تا لحظه ی مرگم ..تا وقتی که این قلب تو سینه م می تپه ..عشقت
از قلبم بیرون نمیره..

-منم همینطور اریا..خیلی دوستت دارم..

سرمو بوسید..دیگه درد نداشتم..یا اگر هم داشتم تو اغوش اریا دردی رو حس نمی کردم..
فقط با اون.. و در کنار اون ..احساس خوشبختی می کردم..لحظه ای دور از اریا برام مرگ

بود..

--بهار..من و تو همدیگرو داریم..خوشبختیم..فقط یک چیز این وسط می مونه..
با تعجب گفتم :چی؟!..

تو چشمام نگاه کرد و خندید :اینکه باید به فکر کلید قلب اقابزرگ باشیم..
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خندیدم وگفتم :اتفاقا نوید هم امشب همینو می گفت..

--چی می گفت؟!..
-می گفت اگر می خوای به قلب اقابزرگ راه پیدا کنی اول باید سرخط رو بگیری

وبری..توی مسیر کلید رو پیدا کنی و تهش هم برسی به قلب اقابزرگ..

اریا با تعجب ابروشو انداخت بال و گفت :پسره ی فرصت طلب..
با تعجب گفتم :چی؟!..

در همون حال خندید وگفت :اینو من بهش گفته بودم..اینکه بهار باید اینجوری اقابزرگ رو
راضی کنه..می بینی؟..اومده دقیق حرف من رو به تو تحویل داده اونم به اسم خودش..

خنده م گرفت..نوید واقعا پسر شیطونی بود..
--باید فردا برم ازش معذرت بخوام..رفتار خوبی باهاش نداشتم..

با لبخند سرمو تکون دادم..
اون شب بعد از تموم شدن سرم و سفارشات دکتر برگشتیم خونه..

تا صبح تو اغوشش با ارامش خوابیدم..
نفس عمیقی کشید و در اتاق را باز کرد..نوید پشت میزش نشسته بود..با شنیدن صدای در

سرش را بلند کرد..با دیدن اریا بهت زده از جایش بلند شد..
اما اریا نگاهش سرد و جدی بود..به طرف نوید رفت..با خشم نگاهش کرد..نوید اب دهانش

را قورت داد..مسیر نگاهش تنها به سمت اریا بود..

اریا میز را دور زد و درست رو به روی نوید ایستاد..کمی نگاهش کرد..دستش را بال اورد
که نوید هم همزمان چشمانش را بست..

اریا لبخند زد و را در اغوش کشید..نوید فورا چشمانش را باز کرد..حیرت کرده بود..
قبل از انکه چیزی بگوید اریا گفت :نوکرتم داداش..

نوید خودش را از اغوش اریا جدا کرد..نگاه هر دو در چشمان یکدیگر بود..
نوید لبخند بزرگی زد و گفت :چاکرتم به مول..شرمنده م ..
--نه نوید..تو و بهار تقصیری نداشتید..مقصر بهنوش بود..

نوید متعجب گفت :بهنوش؟!..چرا اون؟!..
اریا سرش را تکان داد و روی صندلی نشست..

--اون روز که از سرکار برگشتم جلوی خونه دیدمش..یه مشت حرف بی ربط تحویلم داد..به
یک کدومش هم توجه نکردم..ولی وقتی اومدم تو وشماها رو توی اون وضعیت دیدم..

نوید میان حرفش پرید و گفت :اهـــان..دیگه نمی خواد ادامه بدی..تا تهشو خوندم..تحت تاثیر
قرار گرفتی و زدی به سیم اخر.. اره؟..

اریا لبخند محوی زد و سرش را تکان داد..
نوید روی صندلیش نشست..

--درکت می کنم..شاید اگر منم جای تو بودم همین برخورد رو می کردم..حتی صدبرابر
بدترش ..بازم مردونگی کردی نزدی تو صورتم و رفتی تو اتاق..

اریا سکوت کرده بود..
نوید اروم خندید وگفت :حال بی خیال این حرفا..بگو ببینم دیروز چرا نیومدی ستاد؟!..

اریا مکث کوتاهی کرد وگفت :حال بهار خوب نبود..موندم پیشش..
نوید ابرویش را بال انداخت و با تعجب گفت :زدیش؟!..
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اریا چند لحظه گنگ نگاهش کرد..تازه پی به معنای حرفش برد..

خندید و گفت :نه بابا..مگه من دلم میاد بهار رو کتک بزنم؟..گفتم که حالش خوب
نبود..همین..

نوید چیزی نگفت و تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد..
-از کیارش چه خبر؟..حکم اجرا شد؟..

--اره..همون روز حکم اعدامش اجرا شد..اون و پدرش رو با هم اعدام کردن..

اریا اه عمیقی کشید و گفت :حیف..واقعا حیف از جوونیش که اینطور تباه شد..تاوان پس داد
 تا از بچه های گروهمون3نوید..هر وقت یادشون میافتم.. یاد حمیدی و احمدی وسعادت..

میافتم که چطور غرق در خون جون داده بودن..میگم گناهشون چی بود که سرنوشتشون
اینطور شد؟..واقعا چرا باید کیارش باهاشون اینکارو می کرد؟..نوید همه ی این بلها یه

تاوانی هم داره..کیارش و پدرش هر دو پس دادن..بدجور هم پس دادن..
--درسته..منم هنوز اون اتفاق رو فراموش نکردم..

*******
امروز حالم بهتر بود..کمی اش درست کرده بودم..واقعا خوش مزه شده بود..

کنارش خورشت فسنجون هم درست کردم..به اریا گفتم نوید رو شام دعوت کنه
خونمون.بیچاره اون شب که قسمت نشد از فسنجون بخوره..لاقل امشب تلفیش در بشه..

با سلیقه اش رو ریختم تو کاسه ی بلور و روش رو با نعنا داغ و سیرداغ و کشک تزیین
کردم..یه پر نعنای تازه هم گذاشتم وسطش..

یه دیس پلو و یه بشقاب خورشت فسنجون ریختم تو بشقاب ..همه رو گذاشتم تو سینی و از
خونه رفتم بیرون..می خواستم برای اقابزرگ ببرم..

بوی سیرداغ و نعنا داغ کل باغ رو برداشته بود..

سینی رو گذاشتم جلوی در ویل..چندتا تقه به در زدم..دویدم و پشت دیوار مخفی شدم..سرک
می کشیدم ببینم در باز میشه یا نه..

خدمتکار اومد بیرون..سینی رو دید..برش داشت..به اطرافش نگاه کرد..رفت تو و درو
بست..نفس حبس شدم رو دادم بیرون و لبخند زدم..

قدم اول..جلب توجه..
*******
--زینت..

زینت خدمتکار اقابزرگ سراسیمه وارد هال شد..
--بله اقا..

-شام من حاضره؟..
--بله اقا داشتم میز رو می چیدم..بفرمایید..

از جایش بلند شد..با قدمهایی محکم به طرف میز غذاخوری رفت..درست ان طرف سالن
بود..میز مثل همیشه به زیبایی چیده شده بود..

سر میز نشست..نگاهش روی غذاها چرخید..سمت راست خورشت قیمه بادمجان و پلوی
زعفرانی و سمت چپش خورشت فسنجان و اش داغ و خوش طعم..

--از کدوم میل دارید اقا؟..
مکث کوتاهی کرد وگفت :فعل کمی اش می خورم..

--بله ..چشم..
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خدمتکار کمی اش داخل بشقاب ریخت و جلوی اقابزرگ گذاشت..قاشق اول را که به دهان

برد..از مزه و طعمش خوشش امد..
با اشتها ولی در ارامش کامل شروع به خوردن کرد..پس از ان کمی از فسنجان خورد..ان

هم مزه ی فوق العاده ای داشت..
--زینت..
--بله اقا..

--غذاها امروز طعم و مزه ش فرق کرده..خودت پختی؟!..
خدمتکار کمی سکوت کرد وگفت :نه اقا..فسنجون و اش رو من نپختم..

نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت..
--پس کی پخته؟!..

لبش را گاز گرفت و گفت :پشت در گذاشته بودن..
چشمان اقابزرگ گشاد شد..

با خشم داد زد :چــــی؟!..غذایی که پشت در گذاشته شده رو اوردی گذاشتی جلوی
من؟!..اگر..

خدمتکار هول شده بود..
با ترس گفت :ن..نه قربان..خودم امتحانش کردم..سالمه..

--باز هم نباید همچین غلطی رو می کردی..دلت می خواد اخراج بشی؟..
با وحشت گفت :ن..نه قربان..ببخشید دیگه تکرار نمیشه..

--کی گذاشته بود؟..
--نمی دونم اقا..ولی کسی جز عروستون و نوه تون توی این باغ نیست..حتما..

با عصبانیت دا د زد :برش دار ببر..همین حال..

خدمتکار با ترس دست لرزانش را پیش برد و ظرف فسنجان را برداشت..
همان موقع تقه ای به در خورد..

اقابزرگ رو به زینت گفت :ولش کن..برو ببین کیه..
--بله اقا..

به طرف در دوید..وحشت کرده بود..
اقابزرگ نگاهی به ظرف غذا انداخت..طعم خوش اش و فسنجان تحریک کننده بود..

ولی وقتی یادش می افتاد که ان دختر این غذاها را پخته با انزجار رویش را بر می گرداند..
سرش را چرخواند..

با دیدن بهار تعجب کرد

 

اریا و نوید جلوی در ویل وایسادن..
اریا :بهار بذار منم باهات بیام..

-نه اریا..می خوام تنها برم..بالخره باید از یه جایی شروع کنم دیگه..
--حال نمیشه بی خیال بشی؟..

-نه..تازه داره دیرمیشه..تا کی صبر کنم؟..باید باهاش حرف بزنم..
--چرا الن؟..بذار یه وقت دیگه..

جدی گفتم :همین الن بهترین موقع ست..
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-- تو اقابزرگ رو نمی شناسی.. نمیذاره حرفتو بزنی..

-یه کاریش می کنم..اگر هم نذاشت بر می گردم..ولی تموم تلشمو می کنم..بذار برم..
سکوت کرد..بعد از چند لحظه گفت :خیلی خب..برو..من و نوید اینجا منتظرت می

مونیم..زود برگرد..

به روش لبخند زدم و سرمو تکون دادم..
در زدم..خدمتکار در رو باز کرد..با تعجب نگام کرد ولی من با لبخند رفتم تو..وسط سالن

ایستادم..نگاهمو چرخوندم..روی اقابزرگ ثابت موند..سر میز نشسته بود..
با لبخند به طرفش رفتم..نگاهش به من پر از تعجب بود..سعی می کردم اروم باشم..باید تموم
تلشم رو می کردم..اگر بهم توهین می کرد..حتی تو صورتم می زد بازم باید حرفمو بزنم..

اخم غلیظی نشست رو پیشونیش..از رو صندلی بلند شد..
با خشم گفت :تو اینجا چکار می کنی؟!..برو بیرون..مگه بهتون نگفته بودم دیگه اینطرفا

پیداتون نشه؟..
لبخندمو حفظ کردم..اروم باش بهار..

-سلم..
به میز غذا اشاره کردم و گفتم :ببخشید..می دونم بدموقع مزاحمتون شدم..ولی می خواستم..

--برو بیرون دختر..هی هیچی نمیگم دور برتون داشته؟..زینت بندازش بیرون..

زینت به طرفم اومد که دستمو گرفتم جلوش..وایساد..
با ارامش رو به اقا بزرگ گفتم :راه خروج رو بلدم..لطفا بذارید حرفامو بزنم..بعد هر کار

خواستید بکنید..خواهش می کنم..
با غرور پوزخند زد و گفت :من حرفی با تو ندارم..می خوای التماس کنی؟..می خوای به پام

بیافتی تا قبولتون کنم؟..
محکم گفتم :نه..

چشماش از زور تعجب گرد شد..
ادامه دادم:نه اقابزرگ..من اینجا نیومدم که به دست و پاتون بیافتم و التماس کنم..اومدم

حرفامو بزنم و برم..صاف و پوست کنده..راست و حسینی..می دونم که دوست ندارید غرور
نوه و اعضای خانواده تون خورد بشه..به اعضای خانواده و شرف خانوادگیتون بیش از اینها
اهمیت می دید..الن پیش خودتون میگین اریا نوه تون نیست..ولی هست..بخواین نخواین اریا

عضوی از این خانواده ست..من خودمو کوچیک می دونم..اصل ارزش خانواده ی شما
بالتر ازاین حرفاست..من توی این دنیا فقط اریا رو دارم..فقط اونو دارم و همین که شوهرمه

برام کافیه..

به عصاش تکیه داده بود و دقیق به حرفام گوش می کرد..
--این حرفا به من مربوط نیست..مگه با تو نیستم دختر؟..نمی خوام چیزی بشنوم..برو

بیرون..

-نه..باید حرفامو بزنم..قول میدم بعد خودم برم و دیگه هم اینطرفا پیدام نشه..بذارید بگم..
داد زد :خفه شو..حق نداری چیزی رو به من تحمیل کنی..به چه حقی اینطور تو روی من

می ایستی و حرفتو می زنی؟..
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-من هیچ وقت همچین اشتباهی رو نمی کنم..مگه دیوونه م که بخوام تو روی شما

بایستم؟..فقط می خوام حرفامو بزنم همین..
--من حرفی با تو ندارن..

-ولی من دارم..
غرید :گستاخی نکن دختر..زینت بگو اریا بیاد ببرش بیرون..

-نه..تو رو خدا..من که کاری به شما ندارم..ازتون خواهش کردم بذارید حرفامو بزنم..بعد
میرم رد کارم..قول میدم..

چیزی نگفت.. ولی نگاهش مملو از خشم و عصبانیت بود..
باید می گفتم..همه چیزو..

- من یتیم بزرگ شدم..مادرم با ترس و مشکلت زیر نگاه های مردم..نگاه های هیز و
فرصت طلب مردهای اطرافش..من رو بزرگ کرد..دردسر و سختی کشیدیم..

نمی خوام براتون بگم چیا بوده که بعد فکر کنید می خوام کاری کنم برام دل
بسوزونید..نه..بحث این حرفا نیست..فقط می خوام بگم منم مشکلت زیادی رو متحمل

 ساله و این همه سختی..به خدا حق نیست..18شدم..یه دختر 
مادرم سرطان خون داشت..بیمار بود..پول داروهاشو نداشتم..اهل خودفروشی هم

نبودم..حاضر بودم بمیرم ولی تن به این خفت ندم..توی شرکتی که کار می کردم پسر رییس
شرکت اومد خواستگاریم..پولدار بودن ولی من نمی خواستمش..جواب رد دادم..تا اینکه یک

شب حال مادرم بد شد..تا پای مرگ رفت..قرصشو دادم..جرقه ای تو سرم زده شد..یه
هشدار..اینکه اگر این قرص نبود مادرم الن میمرد..پولی نداشتم که داروهاشو بخرم..

مجبور شدم با اون پسر نامزد کنم..تو کار خلف بود و من نمی دونستم..طی اتفاقاتی
نامزدیمو بهم زدم..با اریا اشنا شدم..پلیس بود و من متهمش..به چه جرمی..توی کیفم مواد

جاساز کرده بودن و گفتن من مواد حمل می کنم..
اریا کمکم کرد..دنبال حقیقت بود و مجرم اصلی رو پیدا کرد..

می دونید کار کی بود؟..نامزد سابقم..چون دست رد به سینه ش زده بودم اینجور نابودم
کرد..ولی اریا نجاتم داد..اون فرشته ی نجات من شد..بی گناه افتادن تو زندان خیلی

سخته..ذره ذره نابود میشی..
مادرم داشت رو تخت بیمارستان جون می داد که تو مسیر به من و اریا حمله شد..پرت شدیم
تو دره..ولی خدا خواست نجات پیدا کردیم..اریا بازوش زخمی شده بود..بی جون بودم..هیچ

کدوم حال خوبی نداشتیم..بازم بهمون حمله شد ولی فرار کردن..
اون شب رو فراموش نمی کنم که گیر گرگا افتادیم..اگر اون ماشین نبود بدون شک خوراک

حیوونای وحشی می شدیم..
صبح زود به طرف روستایی که اریا می شناخت حرکت کردیم..من ضعف داشتم..معدم می
سوخت..نمی تونستم راه برم..اریا مجبور بود دستمو بگیره..هر دو به محرم و نامحرم بودن

اهمیت می دادیم..معذب بودیم..اریا پیشنهاد کرد فعل صیغه ی محرمیت بخونیم تا راحت
5باشیم..دیدم چاره ای نیست و قبول کردم..خودش صیغه رو خوند و ما محرم شدیم..برای 

روز..چون معلوم نبود تا چه مدت این وضع ادامه داشته باشه..
رسیدیم روستا و نجات پیدا کردیم.. ولی از طرفی هم ما تغییر کرده بودیم..احساسمون چیز

دیگه ای بود..
برگشتیم تهران وقتی ازش جدا شدم انگار یه تیکه از وجودم ازم دور شد..قرار بود فرداش

بیاد شمال..همون شب اومد به دیدنم و بهم یه گردنبند داد..جای مهریه م..
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به پلکم دست کشیدم و ادامه دادم :مادرم همون شب مرد..یه دختر..تک و تنها..بی پشت و

پناه..من هیچ کس رو نداشتم..هیچ کس..بی کس تر از من پیدا نمی شد..
بعد از چهلم مادرم یک شب رعد و برق زد و بارون شدیدی بارید..ترسیده بودم..برقا قطع

شده بود..تنها بودم..داشتم از ترس میمردم..به فکرم رسید برم خونه ی همسایه..ادمای خوبی
بودن..راهی جز این نداشتم..

ولی همین که جلوی خونه شون ایستادم یکی جلوی دهانمو گرفت و بیهوش شدم..نامزد
سابقم..کیارش..می خواست ازم انتقام بگیره..می خواست نابودم کنه..بهم گفت اریا رو کشته

و حال می خواد منو بدبخت کنه..برای همین منو فرستاد دبی..

به اینجای حرفم که رسیدم مکث کردم..اقا بزرگ با نگاهی که هم سرد بود و هم پرتعجب به
من زل زده بود..

با بغض گفتم :منو فرستاد دبی..پیش شیخ های عرب..ولی خدا کمکم کرد و گیرشون
نیافتادم..یه مرد ایرانی منو خرید..بهم کاری نداشت..می گفت به وقتش..درست همون شبی

که می خواست کار دستم بده اریا سر رسید..

اشک از چشمام چکید..
-اریا زنده بود..با دیدنش انگار خدا دو دستی دنیا رو بهم داده بود..

فرار کردیم..رفتیم مسافرخونه..ولی باز هم من و اریا تنها بودیم..درست نبود..برامون سخت
 ماهه صیغه خوندیم..به کمک سفارت ایران1بود..برای همین باز به هم محرم شدیم..

برگشتیم..دیگه اریا تنهام نمی ذاشت..محرم بودیم ولی دست از پا خطا نمی کرد..مرد
بود..واقعا مردونگی رو در حقم تموم کرد..

گفت عقد کنیم..من تنها بودم..بی پشت و پناه..کسی رو جز اریا نداشتم..اگر اونو هم از دست
می دادم معلوم نبود عاقبتم چی می شد..با شناختی که رو خودم داشتم تن به کارهای ناجور

نمی دادم..خودمو خلص می کردم..همیشه خودکشی رو گناه بزرگی می دونستم..هیچ وقت
ایمانمو از دست ندادم..برعکس سعی می کردم قوی ترش کنم..مشکلت رو تحمل می کردم

ولی سست نمی شدم..به جاش می خواستم محکم بشم..
 ساله تو اوج جوانی وشادابی باید خوشبخت باشه ولی من نمی تونستم ..فقط با18یه دختر 

اریا خوشبخت بودم..
عقد کردیم..گفت منو می بره پیش خانواده ش..گفت ازتون توقع خوشرفتاری نداشته باشم ولی

تحمل کنم..توقعی هم نداشتم..بهتون حق می دادم..شما اگر از این بدتر هم به سرمون می
اوردین حق داشتین..کار ما درست نبود..اینکه پنهانی عقد کردیم واقعا کار اشتباهی بود..

ولی توروخدا..شما رو به ابروی زهرا قسم میدم..لحظه ای خودتون رو بذارین جای
من..ببینید من توی اون موقعیت..تو اوج بی کسی..راه دیگه هم داشتم؟..

من اریا رو دوست داشتم..به خداوندی خدا دارم راست میگم..اریا یه مرد واقعیه..کمکم
کرد..نجاتم داد..عاشقش شدم..خودمو بهش نچسبوندم..چون اهلش نبودم..علقه ما رو به هم

نزدیک کرد..سرنوشت مارو سر راه هم قرار داد..شعار نمیدم..از خودم تعریف نمی
کنم..دارم حقایقی رو میگم که در من هست..دوست دارم همه چیزو بدونید..

اشکامو پاک کردم و گفتم :من حرفامو زدم اقابزرگ..به اروا ح خاک مادرم قسم می خورم که
دروغی بهتون نگفتم..فقط می خواستم بدونید که من و اریا چطور با هم اشنا

شدیم..چطورکارمون به اینجا کشیده شد..فکر نکنید خودمو بهش انداختم..پیش خودتون نگید
این دختره هرجایی که تا چشمش به اریا افتاده خودشو چسبونده بهش و خلص..
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نه..من اونجوری نیستم..برای خودم ارزش قائلم..اینهارو گفتم که پی به حقایق زندگی من و

اریا ببرید..
الن هم هر چی شما بگید من همون کارو انجام میدم..بهتون حق میدم ناراحت بشید..حتی

بزنید تو صورتم..ولی ازم متنفرم نباشید..

نگاه اشک الودمو از رو صورت مات زده ش برداشتم و با قدم هایی اروم به طرف در
رفتم..از ویل خارج شدم..

اریا و نوید جلوی در ایستاده بودن..با دیدن اریا بغضم ترکید..با قدمهای بلند به طرفم اومد و
سرمو بغل کرد..

--چی شده بهار!؟.چرا گریه می کنی؟!..
با هق هق گفتم :همه چیزو گفتم اریا..همه چیزو..

سرمو نوازش کرد و گفت :باشه بریم خونه..اروم باش عزیزم..
دستشو دور شونه م حلقه کرد و به طرف خونمون رفتیم..ولی من هنوز اشک می ریختم..
یادواری گذشته عذابم می داد..باید می گفتم..باید همه چیزو می گفتم و خودمو خلص می

کردم..همیشه معتقد بودم ادم باید حقیقت رو بگه قبل از اینکه دروغ جای حقیقت رو
بگیره..قبل از اینکه سوتفاهم باعث خراب شدن رابطه ها بشه..رابطه ی دوستانه ای بین ما و

اقابزرگ نبود..ولی همین که همه چیزو گفته بودم ارومم می کرد..لاقل چیزی رو پنهان
نکرده بودم..عذاب وجدان هم نداشتم..

به نظر خودم بهترین کار رو انجام دادم..باز هم تلش می کنم..تا ته این خط رو باید برم..
هنوز به مقصد نرسیده بودم..

بعد از شام نوید ازمون خداحافظی کرد و رفت..شب خوبی بود..با حرفا و کارای نوید واقعا
شاد شده بودیم..

وقتی از ویلی اقابزرگ برگشتم انقدر با حرفاش مارو خندوند که برای چند دقیقه غم و غصه
فراموشم شد..

ولی وقتی یادش می افتادم ساکت می شدم و می رفتم تو خودم..
هنوز هم راه زیادی پیش رو داشتم..بازم باید تلش خودمو می کردم..

می خواستم ظرفا رو بشورم که اریا هم اومد تو اشپزخونه..
تو درگاه ایستاد و گفت :می خوای ظرفا رو بشوری؟..

پیش خودم گفتم :"اخیش الن میگه بده من بشورم تو برو استراحت کن..قربونش برم.."
برای همین یه لبخند بزرگ نشست رو لبام و گفتم :اره عزیزم..

در کمال تعجب با لبخند شیطونی ابروشو انداخت بال و گفت :باشه پس من میرم بخوابم..شب
بخیر خانمی..

یه چشمک تحویلم داد و رفت بیرون..
عین چوب خشک وایساده بودم کف اشپزخونه..واااااا..چرا همچین کرد؟!..

نگاهش شیطون بود..با اون چشمکش دستشو خوندم..پس هوس شیطونی کرده؟..دارم برات
اریا خان..

رفتم جلوی سینک ظرفشویی و شیر اب رو باز کردم..کمی بشقابا رو زدم به هم .. بعد
همچین جیغ کشیدم که بدون شک صدام تا اونطرف باغ هم رفت چه برسه به اتاق خوابمون..
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انگشتمو با اون یکی دستم سفت چسبیدم و خم شدم..از ته دل جیغ می کشیدم و ناله می

کردم..نگاهم به در اشپزخونه بود..
اریا در حالی که رنگش عین گچ دیوار سفید شده بود هراسون اومد تو اشپزخونه..با دیدن من

توی اون حالت سریع اومد طرفم و با ترس گفت :بهارم چی شده؟!..چرا دستتو چسبیدی؟!..
با ناله گفتم :اریــا..دستم..ای ای..داشتم یکی از چاقو میوه خوری ها رو می شستم که دستـــم

برید..می سوزه..
دستشو اورد جلو که یه جیغ بنفــــش کشیدم.. پرید عقب..

-دست نـــزن..دارم میگم می سوزه..ای ای..اخ ..

هل شده بود..با نگرانی دور خودش می چرخید..
--باشه باشه..اروم باش عزیزم..بذار زخمتو ببینم..شاید عمیق باشه..بریم درمونگاه؟!..

-نه نمی خواد..عمیق نیست..
--از کجا می دونی؟!..

-می دونم دیگه..خودم بریدم می دونم..
--چی؟!!..

-نه یعنی وقتی برید دیدم..

کلفه شده بود..اشک نمی ریختم چون درد نداشتم ..فقط می خواستم اذیتش کنم..
شونه م رو گرفت و گفت :بریم عزیزم..بریم ببینم دستت چی شده..باید پانسمانش کنم..

به ظرفا اشاره کردم وگفتم :باشه..ولی ظرفا چی؟..
نگاهش چرخید رو ظرفا و گفت :ولشون کن..خودم همه رو می شورم..نوکرت هم هستم..

-باشه پس تو اینجا باش ظرفا رو بشور من میرم دستمو پانسمان می کنم..
--خودت تنهایی؟!..

-اره..مگه چیه؟..
--مگه می تونی؟!..بذار بیام..

--نه نه..تو برو سروقت ظرفا که دستتو می بوسه..
--تو واجبتری..

-نه ظرفا مهمتره..
--چی میگی؟!..تو مهمتری نه ظرفا..

وای خدا کلفه م کرده بود..عجیب گیر داده به من..
دیدم فایده ای نداره و هیچ جوری ولم نمی کنه.. سیخ وایسادم و دستمو جلوش تکون دادم..

مات نگاهش به من و دستم بود..
با انگشت به دستم اشاره کرد وگفت :دستت..

با لبخند نگاش کردم وگفتم :اره دستم..
--سالمه؟!..

-وا..پس توقع داشتی ناقص باشه؟!..
--مگه زخم نبود؟!..

-نه..افرین حال برو ظرفا رو بشور..

چند لحظه نگام کرد ..زل زده بود تو چشمام.. یه دفعه بلند زد زیر خنده..
تا به خودم بیام از جا کنده شدم..منو گرفت رو دستاش ..

هم تعجب کرده بودم..هم خنده م گرفته بود..
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-منو بذار پایین..

شیطون نگام کرد وگفت :نخیر..شما تو اتاق میای پایین نه اینجا..
با خنده گفتم :اریااااا..

بلندتر خندید وگفت :جان اریااااا..اینجوری صدام می کنی اشتهام باز میشه ها..
اخم شیرینی کردم و با ناز دستامو انداختم دور گردنش..

-الن که وقت غذا نیست..فعل برو ظرفا رو بشور..
از اشپزخونه رفت بیرون و همونطور که رو دستاش بودم گفت :بی خیال ظرفا..تا دونه ی

اخرشو فردا برات می شورم..فعل اشتهام باز شده..
با خنده گفتم :نمیشه فعل میل نداشته باشی؟..

نگام کرد وشیطون گفت :ضعف می کنما..

بلندتر خندیدم ..بی هوا لبامو بوسید..دیگه چیزی نگفتم..
رفتیم تو اتاق و اریا با پا در رو بست..

اون شب هم من بودم و اغوش گرم اریا و بوسه های اتشینش

داشتم توی باغ قدم می زدم..زیر یکی از درختا نشستم و چشممو دوختم به در ویلی
اقابزرگ..

یعنی روزی می رسه که اقابزرگ منو به عنوان یکی از اعضای خانوادش بپذیره؟..

عکس مادرمو از توی جیب مانتوم در اوردم و گرفتم جلوی صورتم..زل زدم بهش..تو دلم
داشتم باهاش درد و دل می کردم..ازش می خواستم برام دعا کنه..برای خوشبختیم..برای

راهی که در پیش داشتم و این تنها وصیت خودش بود..

از پشت سرم صدای قدم های ارومی رو شنیدم..سریع عکس رو گذاشتم تو جیبم..نباید کسی
عکس مادرم رو ببینه..مطمئن نبودم که کسی تا حال مادرمو دیده یا نه؟!..

دستامو گذاشتم رو پام و به روبه رو نگاه کردم..
کنارم ایستاد..سرمو بلند کردم..با تعجب دیدم مادر اریاست..خواستم از جام بلند شم که دستشو

گذاشت رو شونه م ونذاشت..اون هم کنارم نشست..
-سلم..

سرشو تکون داد و زیر لب جوابمو داد..

نگاهی به اطرافش انداخت..سرمو پایین انداخته بودم و چیزی نمی گفتم..اون هم سکوت کرده
بود..

جدی گفت :داشتی چکار می کردی؟..
سرمو بلند کردم..نگاهش به من بود..سرد نبود..ولی ارامش داشت..

صادقانه با لحن ارومی گفتم :داشتم با مادرم درد و دل می کردم..
با تعجب ابروشو انداخت بال که گفتم :تو دلم..داشتم باهاش حرف می زدم..

لبخند کمرنگی زد وسرشو تکون داد..
--حتما خیلی دوستش داشتی درسته؟..

اهی کشیدم و گفتم :بله..کیه که مادرشو دوست نداشته باشه؟..مخصوصا من که تنها کسم
مادرم بود..

سکوت کوتاهی کرد وجدی گفت :الن هم احساس تنهایی می کنی؟..
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سعی کردم تمام کلمات و حرفام از روی صداقت باشه..

-نه..الن نه..ولی..
--ولی چی؟!..

-ولی تا قبل از اینکه همسر اریا بشم تنها بودم..خیلی تنها..
اروم سرشو تکون داد و نفس عمیقی کشید..

--امروز زینت برام گفت که دیشب اومده بودی ویلی اقابزرگ و باهاش حرف
زدی..درسته؟!..

هل شدم..فکرشو هم نمی کردم که بخواد اینو بگه..پس می دونست؟!..
-بله..درسته..

لبخند ماتی زد و با همون لحن جدی گفت :معلومه دل و جراتت خیلی زیاده..همه ی حرفاتو
زینت برام گفت..پس سرگذشت تو این بوده..

سکوت کردم..
بی مقدمه پرسید :اریای منو دوست داری؟!..

بهت زده نگاهش کردم..واقعا هل شده بودم..باورم نمی شد این سوالو ازم پرسیده..اب دهانم
رو قورت دادم وسرمو انداختم پایین..

زمزمه وار گفتم :بله..
مکث کرد وگفت :چرا همه ش با بله و درسته جواب میدی؟!..برای هر کلمه از حرفات یه

دلیل بیار..میگی بله..خب بگو چرا؟!..
لبم رو با زبونم تر کردم..باید می گفتم..

-می خواین بدونید دلیلم چیه که اریا رو دوست دارم؟!..دیشب هم به اقابزرگ گفتم که منو
اریا چطور با هم اشنا شدیم..یه اشنایی و یه دیدار عاشقانه نبود..من..

--درسته..اونا رو می دونم..می خوام دلیلش رو بدونم..می خوام ببینم از زور تنهایی به اریا
رو اوردی یا از ته دلت عاشقش بودی؟!..
از سوالی که کرد همه ی وجودم لرزید..

تند تند گفتم :نه ..من اون موقع که بهش دلبستم مادرم رو داشتم..توی دره گیر افتاده بودیم..از
همونجا نسبت بهش احساس پیدا کردم..حسم برام مبهم بود ولی کم کم فهمیدم عاشقش شدم

ونمی تونم فراموشش کنم..هر وقت ازم دور می شد میمردم و زنده می شدم..واقعا دوستش
دارم..

فقط سکوت کرده بود..هیچی نمی گفت..قلبم خودشو محکم به دیواره ی سینه م می
کوبید..لحنش ارومتر شده بود..

--اریا هم دوستت داره..باهاش حرف زدم..اون هم تورو می خواد..من از ازدواجش با
بهنوش راضی نبودم..به هیچ وجه..دختر سنگینی نبود..اریا باهاش خوشبخت نمی شد..ولی

از وقتی با تو ازدواج کرده می بینم که روز به روز شاداب تر و سرحال تر میشه..چندباری
که اومد خونمون از کلمش..از بیانش و حالتاش می فهمیدم که خوشبخته..حس مادرانم می

گفت که اریای من زندگیش رو دوست داره و عاشق همسرشه..من یه مادرم..تنها ارزوم
خوشبختیه فرزندمه..اریا تنها ثمره ی زندگی من و همسرمه..از طرفی هم کارش رو درست
نمی دونم..اینکه بی خبر و پنهانی ازدواج کرد..اینکه به منی که مادرش بودم اهمیت نداد و
تو رو عقد کرد..واقعا از دستش دلگیرم..هنوز دلم باهاش صاف نشده ولی بازم مادرم..می

بینم بچه م خوشبخته واین برام بسه..از تو هم می خوام باهاش بمونی واین خوشبختی رو از
پسرم نگیری..دعای خیر من پشتتونه..

صداش بغض داشت..لباش می لرزید..درکش می کردم..از ته دلم درکش می کردم..

373

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
اشک صورتمو خیس کرده بود..از جاش بلند شد که دستشو گرفتم..سرد بود..برنگشت..پشتش

به من بود..
از جام بلند شدم و سرمو به شونه ش تکیه دادم..

با هق هق گفتم :مادرجون من از روی شما شرمنده م..به خدا قسم قصدمون بی احترامی به
شما نبوده..اریا شما رو خیلی دوست داره..هم شما و هم پدرش و هم اقابزرگ رو..منم

تنهام..به خدا توی این دنیا هیچ کس رو جز اریا ندارم..تنها کسم اونه..شما خانواده ی اریا
هستین..هویتش..ولی من کسی رو ندارم..ازتون خواهش می کنم منو هم مثل دخترتون

بدونید..بذارید مادر صداتون کنم..

بلند بلند گریه می کردم..دست سردشو گذاشت رو دستم که روی شونه ش بود..کمی فشرد
وبعد هم بدون هیچ حرفی به طرف ویل رفت..

دیدم که به صورتش دست کشید..پس اونم داشت گریه می کرد..
سرجام ایستاده بودم و به رفتنش نگاه می کردم..

از پله ها پایین امد..وسط سالن ایستاد..البوم خانوادگیشان را در دست داشت..به اطراف سالن
نگاهی انداخت و بلند زینت را صدا زد..

-زینت..زینت..
خدمتکار سراسیمه خودش را به اقابزرگ رساند ومطیعانه رو به رویش ایستاد..

--بله اقا..
کاغذی را به طرفش گرفت و گفت :برو اینا رو برای من تهیه کن..درضمن سر راه عینکی

که سفارش داده بودم رو هم برام بگیر..این پول رو هم با خودت ببر..
کاغذ را همراه یک دسته اسکناس از اقابزرگ گرفت و سرش را تکان داد..

--به روی چشمم اقا..الن میرم..
چادرش را سر کرد و از ویل خارج شد..

به طرف مبل های وسط سالن رفت و روی ان نشست..عصایش را کنار پایش گذاشت..البوم
را باز کرد..خاطرات را مرور می کرد..

عکس همسرش ..پسرش ماهان..به روی عکس او دست کشید..قلبش گرفت..جوشش اشک را
در چشمانش حس کرد ولی در هیچ حال حاضر به ریختن ان نبود..

صفحه ی دیگر البوم..همه ی اعضای خانواده بودند..اریا..شباهت زیادی به ماهان داشت..هر
وقت به او نگاه می کرد به یاد ماهان می افتاد..او هم به سرسختی اریا بود..ولی قلب مهربانی

داشت..مغرور بود اما ارامش خاصی در رفتار و گفتارش داشت..
با یاداوری اریا اه کشید ..

*******
 ماه دیگه عید نوروز هم از راه می رسید..هیجان داشتم..کنار اریا..برای اولین بار2

میخواستم سال رو نو کنم..
یه سوپ گرم وخوشمزه واسه ش پخته بودم که وقتی از ستاد برگشت بخوره..وقتی ازش

چشیدم دیدم وای چه طعمی داره..خیلی خوشمزه شده بود..
داشتم جلوی خونه رو جارو می زدم که نگاهم به اون طرف باغ افتاد..خدمتکار اقابزرگ

چادرشو سرش کرده بود و به طرف در می دوید..کجا داره میره؟!..
صاف ایستادم و به ویل نگاه کردم..یعنی الن اقابزرگ تنهاست؟!..
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فکری به سرم زد..لبخند بزرگی نشست رو لبام..سریع رفتم تو و یه کاسه سوپ ریختم و

گذاشتم تو سینی..یه شاخه گل هم گذاشتم کنارش..به طرف ویل رفتم..باید خودمو بیشتر نشون
می دادم..مخفی بشم که چی بشه؟..

در زدم..ولی کسی جواب نداد..دستگیره رو گرفتم وکشیدم ..در باز شد..اروم به داخل سرک
کشیدم..کسی نبود..

تک سرفه ای کردم و رفتم تو..یک راست رفتم سمت اشپزخونه و سینی رو گذاشتم رو میز..
حتما اقابزرگ تو اتاقشه..رفتم تو سالن..نگاهی به اطراف انداختم ..با دیدن اقا بزرگ سر جام

خشک شدم..
دستشو به سینه ش فشار می داد..رنگش پریده بود..دهانش رو باز و بسته می کرد..انگار

نمی تونست نفس بکشه..
با وحشت به طرفش رفتم وجلوش زانو زدم..

-اقابزرگ..اقابزرگ چی شده؟!..تو رو خدا یه چیزی بگین..
واقعا ترسیده بودم..

لباشو باز وبسته کرد..رو سینه خم شده بود..فقط خیلی نامفهوم و مبهم شنیدم
گفت:ا..اتاقم..ک..کت..کتم..

منظورشو فهمیدم ..یعنی کتش تو اتاقشه و داروهاش هم حتما تو کتشه..
دیگه حال خودمو نفهمیدم به سرعت از پله ها رفتم بال ولی اتاق اقا بزرگ کدوم بود..

یه در بزرگ رو به روم بود که با بقیه فرق داشت..شاید همین باشه..بازش کردم..خودش
بود..تخت یک نفره و قفسه ی پر از کتاب ..حتما همین اتاقه..

به طرف چوب لباسی رفتم وکتش رو برداشتم..همه ی جیباشو گشتم..یه قوطی قرص تو
جیبش پیدا کردم..باید همین باشه..سریع اومدم پایین..

افتاده بود کف سالن..وای خدا..

به طرفش دویدم..شونه ش رو گرفتم وبه سختی برش گردوندم..بلند بلند نفس می کشید..سینه
ش خس خس می کرد..انگار نفسش بال نمی اومد..رنگش به سفیدی می زد..

باید عجله می کردم وگرنه زنده نمی موند..
با دستای لرزونم در حالی که صورتم غرق اشک شده بود یه قرص از تو قاطی در اوردم و

دستمو بردم جلو و گذاشتم تو دهانش..نمی دونستم زیر زبونیه یا نه..ولی باید به خدا توکل می
کردم..

رفتم تو اشپزخونه وبراش اب اوردم..چشماش بسته بود..وحشت کردم..لیوانو گذاشتم رو میز
وکنارش زانو زدم..با ضجه شونه ش رو تکون دادم..

-اقابزرگ..اقابزرگ توروخدا چشماتو باز کن..اقابزرگ..خواهش می کنم..خدایا کمکش
کن..نذار چیزیش بشه..خدایـــا..

دیدم اروم چشماشو باز کرد..بین اون همه اشک و ناله لبخند زدم..ازته دلم لبخند زدم..
با خوشحالی گفتم :اقابزرگ..خوبین؟..جاییتون درد نمی کنه؟..توروخدا یه چیزی بگین..
فقط زل زده بود به من..هیچی نمی گفت..لیوان اب رو از روی میز برداشتم و به طرف

دهانش بردم..کمی خورد..دوباره لیوان رو گذاشتم رو میز..
بی اختیار شونه هاش رو ماساژ می دادم..فکر می کردم اینکار بهش کمک می کنه..حالتش

نرمال شده بود..دستشو اورد بال..با این حرکتش من هم دستمو کشیدم عقب و از جام بلند
شدم..

خواست عصاشو برداره که سریع برداشتم ودادم دستش..هیچی نمی گفت..به عصاش تکیه
کرد واز جاش بلند شد..نشست رو مبل..
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در سکوت زل زده بود به من..یه برگ دستمال کاغذی از روی میز برداشتم و به چشمام و

صورتم کشیدم..
زیر سنگینی نگاهش معذب بودم..خواستم یه چیزی بگم که در ویل باز شد و خدمتکار اومد
تو..با دیدن من تعجب کرد..اما من خونسرد لبخند زدم و سلم کردم..زیر لب جوابمو داد..به

اقابزرگ نگاه کرد..

رو به زینت گفتم :زینت خانم برای اقابزرگ سوپ اوردم..گذاشتم تو اشپزخونه..خودتون هم
خواستید بخورید..

به اقابزرگ نگاه کردم..نگاهش رو چرخونده بود و به میز وسط سالن نگاه می کرد..اخماش
تو هم بود..

با لحن ارومی گفتم :امیدوارم ازش خوشتون بیاد..نوش جانتون..
نگاهش رو به من دوخت..

لبخند زدم و زیر لب گفتم :ایشاا همیشه سایتون بال سر ما و بچه هاتون باشه..وجود بزرگتر
تو خونه نعمته..این رو من که بی پدر بزرگ شدم خیلی خوب درک می کنم..

بغض کردم..اشک تو چشمام جمع شد..خونه ی بی پدر و بی بزرگتر بی روحه..وجود
اقابزرگ با این همه ابهت و صلبتش برای بچه هاش نعمتی بود..

با صدای لرزون وبا بغض گفتم :با اجازه..خداحافظ..
به طرف دردویدم و از ویل زدم بیرون..

ایستادم..نفس عمیقی کشیدم..احساسم پر از ارامش بود..
خدایا خودت کمکم کن..

امیدم به توست..
*******

--حالتون خوبه اقا؟!..
نگاهش کرد و تنها سرش را تکان داد..

-برو وسایل رو بذار تو اتاقم..
--چشم اقا..

بعد از رفتن زینت از جایش بلند شد..هنوز هم کمی قفسه ی سینه ش درد می کرد ولی حالش
بهتر بود..

عصا زنان به طرف اشپزخانه رفت..توی درگاه ایستاد..نگاهی به ظرف سوپ انداخت..به
طرف ان رفت..شاخه گل را برداشت..اخم هایش هنوز هم در هم بود..ولی.

.
زینت وارد اشپزخانه شد..اقابزرگ با لحنی سرد و خشک گفت :برام کمی سوپ بیار..

زینت خشکش زد..فکرنمی کرد اقابزرگ این را بگوید..
-باشه چشم..الن براتون میارم اقا..

از اشپزخانه خارج شد..ولی زینت هنوز هم مبهوت مانده بود..
نگاهی به اریا انداختم..توی سالن نشسته بود..عمیقا تو فکر بود..دلیلش رو نمی دونستم ..ولی

کنجکاو بودم که بدونم..

سینی چای رو گذاشتم رو میز وکنارش نشستم..نگاهم کرد و لبخند زد..دستشو انداخت دور
شونه م..
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سرمو به شونه ش تکیه دادم..همونطور که روی سینه ش با انگشتم خط می کشیدم گفتم

:اریا..
--جانم خانمی..

-حس می کنم از وقتی اومدی خونه همه ش تو فکری..چیزی شده؟!..
نفس عمیقی کشید وگفت :چیزی که نشده..ولی..

سکوت کرد..
اروم سرمو بلند کردم و نگاهش کردم..

نگاهشو دوخت تو چشمام..
-ولی چی؟!..

لباشو جمع کرد و متفکرانه گفت :نمی دونم..گیج شدم..امروز مامان بهم زنگ زد..گفت
 روزه بریم و برگردیم..به3اقابزرگ ترتیب یه مهمونی رو تو ویلی کنار دریا داده..قراره 

مامان گفتم اقابزرگ که دیگه منو نوه ی خودش نمی دونه..پس من وبهار نمیایم..ولی در
کمال تعجب مامان بهم گفت اقابزرگ گفته لزومی نداره که اریا و زنش توی این مهمونی

نباشن..

با تعجب ابروشو انداخت بال و گفت :نمی دونم چی شده..اینکه اقابزرگ اینو گفته واسم جای
تعجب داره..اخه توی این مهمونی همه ی فامیل جمع میشن..مطمئنا همه می فهمن که من

ازدواج کردم..پس چرا اقابزرگ اینطور خواسته؟!..
لبخند زدم وگفتم :حال می خوای نریم؟!..

تایی میریم2نگام کرد..گونه م رو نوازش کرد وگفت :میریم خانمی..ولی بعد از اونجا 
روستای زراباد..

با تعجب گفتم :زراباد؟!..چرا اونجا؟!..
سرشو تکون داد و گفت :هم با کدخدا کار دارم..و هم اینکه میریم یه کم اب و هوا عوض

کنیم..خیلی وقته از این ویل بیرون نرفتی..

مهربون و پر از عشق نگاهش کردم و چیزی نگفتم..
یه دفعه یاد موضوع امروز صبح افتادم..برای اریا هم تعریف کردم..

لبخند کمرنگی زد وگفت :خب با اینکه نگران حال اقابزرگ هستم ولی این کار تو می تونه یه
نشونه ی مثبت باشه..شاید اقابزرگ داره کم کم نرم میشه..خداکنه اینطور باشه..

با این حرفش لبخند عمیقی نشست رو لبام..
یعنی امکانش بود؟!..

*******
قرار بود فردا به طرف ویلی کنار دریا حرکت کنیم..

 هفته ای خونه نبودیم..چمدون بسته بودم..1چون 
مثل همیشه که غروب ها می رفتم تو باغ و قدم می زدم اینبار هم همین کارو کردم..در باغ

باز شد..سر جام ایستادم..
ماشین اقابزرگ اومد تو..راننده در عقب رو باز کرد..اقابزرگ پیاده شد..به طرف ویل

رفت..باید از رو به روی من رد می شد برای همین وقتی بهم رسید بلند و رسا سلم کردم..
سرجاش ایستاد..چند لحظه صبر کرد باز به راهش ادامه داد..جوابمو نداد ولی همین که بی

توجه از کنارم رد نشد و تا سلم کردم ایستاد نشونه ی خوبی بود..
*******

تازه رسیده بودیم..از اینکه قرار بود مدتی رو همه دورهم تو یک ویل زندگی کنیم خوشحال
بودم..
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همین که از ماشین پیاده شدیم..نگاهم به بهنوش افتاد..وای خدا این اینجا چکار می کنه؟!..

زیر لب به اریا گفتم :بهنوش اینجا چکار می کنه؟!..
نگاه بی تفاوتی بهش انداخت و گفت :متاسفانه ویلی اینا درست کنار ویلی ماست..به خاطر

صمیمیتی که با اقابزرگ داشتن همین نزدیکی ویل گرفتن که به ما هم نزدیک باشن..

حس خوبی نداشتم..از این دختر خوشم نمی اومد..
تو دلم یه بسم ا گفتم و یه نفس عمیق کشیدم..نباید جلوش کوتاه بیام..

با لبخند بزرگی رو به روی من ایستاد..بدون اینکه به اریا نگاه کنه ..رو به من گفت :سلم
عزیزم..

بعد هم اومد جلو وگونه م رو بوسید..حتی بهش دست هم ندادم ..فقط زیر لب جواب سلمش
رو دادم..

بهنوش یه پشت چشم واسه اریا نازک کرد و رفت سمت دریا..

به اریا نگاه کردم..پوزخند رو لباش بود..وقتی نگاه منو روی خودش دید پوزخند جاشو به یه
لبخند جذاب داد..

دستشو گذاشت پشت کمرم وگفت :بریم تو عزیزم..این مدت محلش نذار وگرنه مطمئن باش
انقدر رو داره که این چند روز رو به کاممون زهر کنه..

حرفش رو قبول داشتم..باید همین کارو می کردم..
ویلی بزرگی بود..نمای بیرونش ترکیبی از رنگ های قهوه ای تیره و سفید بود..داخلش هم

صدبرابر از بیرونش زیباتر بود..یه سالن بزرگه مستطیل شکل..از وسط سالن یک ردیف پله
می خورد که انتهاش طبقه ی بال بود..

اریا همونطور که چمدون رو می کشید به طرف پله ها رفت..منم پشت سرش بودم..از پله ها
رفت بال..

--این ویل تا دلت بخواد اتاق داره..یکی از اتاق هاش مختص به منه..هر وقت با نوید میایم
اینجا این اتاق رو بر می داریم..

-مگه نمیگی اینجا اتاق زیاد داره؟!..پس چرا نوید میاد پیش تو؟!..
خندید و گفت :می شناسیش که..سیریشه..

اروم خندیدم و سرمو تکون دادم..
جلوی یکی از اتاقا ایستاد..درشو باز کرد وبا دست به داخل اشاره کرد..

--بفرمایید خانم خانما..
لبخند بزرگی به روش زدم و رفتم تو..اریا هم پشت سرم اومد و در رو بست..

نگاهم دور تا دور اتاق چرخید..بزرگ بود..دوتا تخت یک نفره هر کدوم گوشه ای از اتاق
قرار داشت..

به طرف پنجره رفتم و پرده ها رو کشیدم..نور به داخل تابید..وای خدا چه نمایی..

اریا پشت سرم ایستاد..دستشو دور کمرم حلقه کرد وسرشو گذاشت رو شونه م..
زیر گوشم گفت :دوستش داری؟!..

با لبخند گفتم :چی رو؟!..
اروم خندید و گفت :منو..

اروم زمزمه کردم :عاشقشم..
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گردنمو از رو شال بوسید وگفت :فدای تو بشم..ولی منظورم اتاق بود..

-ولی منظور من تو بودی..اتاق هم عالیه..
زمزمه کرد :چون زیاد می اومدم اینجا و توی این اتاق ..برام تکراری بود..ولی الن فرق

کرده..انگار برای اولین باره که میام اینجا..می دونی چرا؟!..
شالم رو اروم از روی سرم برداشت..

صورتشو فرو کرد تو موهام..سرمو خم کردم سمتش..
-چرا؟!..

یه نفس عمیق کشید و گفت :چون عشقم پا به اینجا گذاشته..

قلبم تند تند می زد..هر بار اریا ابراز عشق می کرد حس فوق العاده خوبی بهم دست می
داد..عالی بود..

تو حال خودمون بودیم که یهو در اتاق باز شد..سریع از اریا جدا شدم..هر دو با تعجب به
طرف در برگشتیم..

چشمام گرد شد..بهنــــوش؟!..
اریا با حرص نفسش رو داد بیرون و تقریبا داد زد:تو اینجا چکار می کنی؟..مگه طویله ست

که بی اجازه سرتو میندازی پایین و میای تو؟!..
به اریا نگاه کردم..اخماش تو هم بود..معلومه حسابی عصبانیه..

بهنوش پوزخند زد و با لحن خاصی گفت :ببخشید اریا جان..یه لحظه یادم رفت الن متاهلی و
دیگه تو اتاقت تنها نیستی..ظاهرا مزاحم خوش گذرونیتون شدم..

با این حرفش به من نگاه کرد..البته با نفرت..
واقعا بی شرم بود..به جای اون من خجالت کشیدم..ذره ای حیا نداشت..چی گفـت؟!..مگه قبل

که اریا مجرد بود.. این راحت به اتاقش می اومده؟..
از این فکر ناخداگاه اخمام رفت تو هم..

اریا با خشم گفت :کم حرف بزن..چی می خوای؟!..
بهنوش بدون اینکه به روی خودش بیاره با نفرت به من نگاه کرد و سوئیچ ماشین رو پرت

کرد سمت اریا..
با تعجب به سوئیچ نگاه کردم..اریا خم شد و برش داشت..

--این دست تو چکار می کنه؟!..
شونه ش رو انداخت بال و زل زد تو چشماش..

--اقای عاشق پیشه..جدیدا خوش حواس شدی..سوئیچ رو روی ماشین جا گذاشته بودی..
اریا با صدای بلند گفت :از قصد گذاشتم..چون ماشین تو ویل بود..حال که اوردیش پس از

اتاق برو بیرون..
چشمک مسخره ای تحویل اریا داد و با حرص گفت :باشه میرم..خوش باشید جناب سرگرد..

از اتاق رفت بیرون و محکم درو بست.

اریا برگشت سمت من..با دیدن ابروهای گره خوردم تعجب کرد..
به طرفم اومد و بازوهامو گرفت:چیزی شده خانمی؟!..
سرمو انداختم پایین..قلبم فشرده شد..ولی باید می گفتم..
-اریا..قبل که مجرد بودی بهنوش به اتاقت می اومد؟!..

با تعجب گفت :اتاقم؟!..منظورت اینجاست؟!..
-اره..

--معلومه که نه..واسه چی بیاد اینجا؟!..
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-پس چرا اون حرفو زد؟!..

نفس عمیقی کشید واروم گفت :بهار اون دختر دیوونه ست..برای اینکه حرص من و تو رو
در بیاره هر کاری می کنه..برای همین گفتم بهش توجه نکن..

زمزمه وار گفت :تو چشمام نگاه کن عزیزم..
سرمو بلند کردم..نگاهمو دوختم تو چشماش..

با لحن اروم و گیرایی گفت :بهارم به من اعتماد داری؟!..
سرمو تکون دادم و زیر لب گفتم :اره..

لبخند زد ..
--پس بهم شک نکن..نذار حرفای صدمن یه غازه بهنوش روت تاثیر بذاره..باشه؟!..

نگاهش صادق و گیرا بود..با لبخند سرمو تکون دادم ..
- باشه..

گونه م رو بوسید وگفت :فدای تو خانمی..وای گشنمه تو چی؟!..
چشمام گرد شد..زل زدم تو چشماش..تا نگاهمو دید بلند زد زیر خنده..انقدر خندید که اشک

تو چشماش جمع شد..
بریده بریده گفت :وای بهار..از دست تو..دختر پیش خودت ..چه فکری کردی؟!..

سرخ شدم..با شرم سرمو انداختم پایین..وقتی خوب خنده هاش رو کرد..انگشتش رو گذاشت
زیر چونه م و سرمو بلند کرد..نگاهمون تو هم قفل شد..

خندید و گفت :ببخشید عزیزم..ذهن تورو هم من منحرف کردم..
با شرم لبمو گزیدم ..یه دفعه بی هوا سفت منو گرفت تو بغلش..تا به خودم بیام محکم لبامو

بوسید..
لباشو از روی لبام برداشت و اروم گفت: لبتو اینجوری گاز نگیر ..اونوقت خواستنی میشی

دلم می خواد..
ادامه نداد..به جاش خندید..

اروم به شوخی زدم به بازوش ..
-شیطون شدیا..

--اره نمی دونم چرا به تو که می رسم اینجوری میشم..وگرنه اریا و شیطنت؟!..اوه اوه به
هیچ وجه..

خندیدم..وای که چقدر این اریای شیطون و مغرور رو دوست داشتم..اصل فکر نمی کردم
اینجوری باشه..در کنارش که بودم همه ش رو لبم لبخند بود..غم و غصه و ناراحتی در کنار

اریا معنا نداشت..
زیر گوشم گفت :بریم یه چیزی درست کنیم بخوریم..من که حسابی ضعف کردم..

-باشه بریم..خودم یه چیز خوشمزه برات درست می کنم..
دستاشو مالید به هم و گفت :به به..قربون دست و پنجه هات خانمی..

لبخند زدم..از اتاق اومدیم بیرون..
داشتیم از پله ها می رفتیم پایین که دیدیم اقابزرگ همراه زینت وارد ویل شدن..

اقابزرگ با دیدن من و اریا سرجاش ایستاد

لبخند کمرنگی زدم و سرمو انداختم پایین..سلم کردم..طبق معمول جوابی نشنیدم..
همراه اریا از پله ها اومدیم پایین..رو به روی اقابزرگ ایستادیم..اریا و اقابزرگ چشم تو

چشم هم دوخته بودن..
اریا سلم کرد..قاطع و محکم..اقابزرگ هیچی نگفت..نگاهش رو چرخوند و به رو به روش

نگاه کرد..از بین ما گذشت و همراه زینت از پله ها بال رفت..
زینت داشت چمدون اقابزرگ رو می کشید که اریا به طرفش رفت ..
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چمدون رو ازش گرفت و برد بال..

زینت نگام کرد ..به روش لبخند زدم و سلم کردم..اون هم با لبخند گرمی جوابم رو داد..
رفت تو اشپزخونه..من هم دنبالش رفتم..داشت از تو کابیت قابلمه رو بیرون می اورد..کمی

برنج ریخت تو سینی ..
در همون حال که داشت برنجا رو می ریخت تو قابلمه گفت :اسمت چیه دختر؟..

روی صندلی اشپزخونه نشستم و دستمو زدم زیر چونه م..به دستاش نگاه می کردم که تند تند
زیر اب برنج ها رو می شست..

لبخند زدم و گفتم :بهار..
سرشو برگردوند و با همون لبخند مهربونش نگام کرد..

--اسمت هم مثل خودت قشنگه..بهار عروس فصل هاست..
با شرم لبخند زدم و نگاهش کردم..

-ممنونم..لطف دارید..
شیر اب رو بست و قابلمه رو گذاشت رو کابینت تا برنج ها چند دقیقه ای خیس بخورن..

--حقیقت رو گفتم دخترم..راستی دست پختت هم حرف نداره..
سرمو انداختم پایین..

-مطمئنم به دست پخت شما نمی رسه..ولی باز هم ممنونم..
داشت پیاز پوست می کند..از جام بلند شدم و پیاز و چاقو رو از دستش گرفتم..

-بدید من پوست می کنم..شما بشینید..
--نه دخترم..چشمات می سوزه..

-اشکال نداره..طبیعیه..چیزیم نمیشه..
با لبخند سرشو تکون داد و دستاشو شست..

به خاطر پیاز اشکم در اومده بود..تند تند خورد می کردم..روی صندلی نشست و نگام کرد..
--گفتم دست پختت عالیه..واقعا میگم..اقا بزرگ هر دستپختی رو قبول نداره..ولی غذاهای تو

رو بدون هیچ ایرادی می خوره..

دستم از حرکت ایستاد..بین اون همه اشک و سوزش چشم لبخند بزرگی نشست رو لبام..ولی
زینت خانم ندید..چون اونطرف اشپزخونه نشسته بود ..

تو دلم ذوق کرده بودم ولی لحنم اروم بود..
-نوش جونشون..

صدای اریا رو شنیدم..
--بهار..

برگشتم..نگاهش که به چشمام افتاد فکر کرد گریه کردم..رنگ نگاهش نگران شد..
بدون توجه به زینت خانم گفت :چی شده عزیزدلم؟!..چرا چشمات قرمزه؟!..

به طرفم اومد..سرمو چرخونده بودم..ولی هنوز نمی دونست دارم پیاز خورد می کنم..
همونطور که می اومد جلو با نگرانی گفت :بهارم..گریه کردی؟!..

کنارم ایستاد و بازومو گرفت..نگاهش سر خورد رو دستام..با تعجب ابروهاشو داد بال..
از گوشه ی چشم به زینت خانم نگاه کردم..وای خدا داشتم از زور شرم اب می شدم..روی

لب های زینت خانم لبخند بود..ولی صورت من سرخ شده بود..
انگار هنوز تو حال خودش بود که گفت :ا..داشتی پیاز خورد می کردی؟!..فکر کردم داری

گریه می کنی.. نگران شدم خانمم..
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وای خدا ..داغ کرده بودم..زیر نگاه خیره و گرم زینت خانم زبونم بند اومده بود..شرمم می

شد که اریا جلوی کسی اینطور باهام رفتار کنه..

تک سرفه ای کردم و با چشم به زینت اشاره کردم..اریا یه تای ابروشو داد بال و مسیر
نگاهمو دنبال کرد..

نگاهش که به زینت خانم افتاد سیخ سرجاش وایساد و تند سلم کرد..
وای از این حرکتش شرمم فراموشم شد و اروم زدم زیر خنده..

هل شده بود..بدتر از من سرخ شد و با یه "ببخشید با اجازه" با قدم های بلندی از اشپزخونه
زد بیرون..

همین که رفت بیرون جلوی دهانم رو گرفتم وبلند زدم زیر خنده..زینت خانم هم از زور خنده
اشک به چشمش نشسته بود..

سرشو تکون داد و گفت :امان از دست جوونای امروزی..دخترم معلومه خیلی خاطرتو می
خواد..

تو دلم گفتم :من صدبرابر خاطرشو می خوام..
با لبخند سرمو انداختم پایین..

نفس عمیقی کشید و با لحن گرم و مهربونی گفت :ایشاا خوشبخت بشید دخترم..
زیر لب تشکر کردم..

پیازا رو خورد کردم و به کمک زینت خانم غذا رو اماده کردیم..
یه قرمه سبزی خوشمزه و خوش طعم..

*******
 تا لیوان شیرکاکائو و کیک تو دستم بود رفتم تو اتاقمون که دیدم2در حالی که یه سینی با 

اریا رو تخت دراز کشیده و نگاهش خیره به سقفه..
با باز شدن در نگاهش به سمتم چرخید..با دیدنم لبخند زد و نیم خیز شد..

با لبخند به طرفش رفتم..رو تخت نشست..سینی رو گذاشتم رو میز وکیک و شیر کاکائو رو
دادم دستش..

--دستت درد نکنه خانمی..
-نوش جان..

کمی از شیر کاکائوم رو مزه مزه کردم..نگاهش کردم..یه ضرب شیر رو سر کشید..
با دستمال لباشو پاک کرد و گفت :وای کم کم داشتم ضعف می کردم..اومدم تو اشپزخونه که

یه چیزی بخورم..یه سوتی عظیم که دادم هیچ..بی خیال شکم هم شدم..
اروم خندیدم..

-وای اریا از دست تو..جلوی زینت خانم هی داشتم سرخ و سفید می شدم..ولی تو ول کن
نبودی..

صورتشو اورد جلو زیر گوشمو بوسید..
با لحن خاصی گفت : تو سرخ و سفید هم بشی بازم خواستنی هستی..

با ناز صورتمو کشیدم عقب و گفتم :اریـــا..
خندید و گفت :جون دل اریا..چند بار بگم اینجوری صدام نکن ..اشتهام باز میشه..

اخم شیرینی کردم که با لبخند گونه م رو بوسید..
خودشو کشید عقب و به بالی تخت تکیه داد..
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نفسش رو داد بیرون و گفت :وقتی چمدون رو گذاشتم تو اتاق اقابزرگ داشتم از اتاقش می

اومدم بیرون که صدام زد..با تعجب برگشتم ببینم چکارم داره که دیدم پشتش رو کرده به من
و داره از پنجره بیرون رو نگاه می کنه..

مثل همیشه..قاطعانه گفت:بهنوش وخانواده ش حق ندارن وارد ویلی من بشن..اگر یک بار
دیگه ببینم پای این دختره به خونه ی من باز شده..همه رو از چشم تو می بینم..شیر فهم

شد؟..
منم فقط گفتم :بله..فهمیدم..بعد هم اومدم بیرون..

با ذوق لبخند زدم و گفتم :وای یعنی بهنوش دیگه حق نداره بیاد اینجا؟!..پس تو مهمونی هم
نیستن اره؟!..

اونم خندید و گفت :اره خانمی..حق نداره بیاد اینجا..ولی..
با تعجب گفتم :ولی چی؟!..

--ولی خارج از ویل حتما چشممون به اون و خانواده ش میافته..
-چطور؟!..

مکث کوتاهی کرد وگفت :اخه امروز عصر قراره بریم لب دریا..همگی میریم..مادرم و نوید
و خاله م هم تا اون موقع می رسن..بدون شک بهنوش و خانواده ش هم میان..به هر حال

همسایه مون هستن و..
دیگه ادامه نداد..ولی من نگران نبودم..با کمک اریا از پس بهنوش بر می اومدم..
هر کاری دلش می خواد بکنه..همون که نسبت بهش بی توجه باشم براش بسته..

ااومدم توی سالن که دیدم زینت داره از پله ها میره بال..صداش زدم..
-زینت خانم..

برگشت و نگام کرد..
--جانم دخترم..

به روش لبخند زدم..
به دستش اشاره کردم و گفتم:این چیه؟!..

بسته رو اورد بال و گفت :کت و شلوار اقابزرگه..داده بودن خشک شویی براشون اوردن..
کاور لباس رو زدم کنار..یه کت و شلوار خوش دوخته مشکی بود..

-بدین من می برم..
مردد نگام کرد وگفت :اخه..

با لبخند بسته رو از دستش گرفتم و گفتم :می برم میدم به اقابزرگ..خیالتون راحت..
--ولی دخترم..

سرمو تکون دادم و گفتم :اشکال نداره..می دونم چی می خواین بگین..فقط اتاق اقابزرگ
کدوم طرفه؟!..

--طبقه ی بال..دست چپ..در اول..
-باشه ..ممنون..

اروم از پله ها رفتم بال..پشت در ایستادم..قلبم با هیجان توی سینه م می تپید..دستام طبق
معمول که هیجان زده می شدم یخ کرده بود..

تقه ای به در زدم..
خواستم دومین تقه رو هم بزنم که صداشو شنیدم :بیا تو..

درو باز کردم..رفتم تو..نگاهی به اطرافم انداختم..با دیدنش توی اون حالت قلبم فشرده شد..
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روی سجاده ش نشسته بود و داشت با تسبیح ذکر می گفت..پشتش به من بود..سرجام خشک

شده بودم..ذکرش تموم شد..تسبیح رو بوسید وگذاشت توی سجاده ..به ارومی از جاش بلند
شد..سجاده ش رو جمع کرد..

با صدای لرزونی گفتم :قبول باشه اقابزرگ..
دستش رو سجاده ش خشک شد..با تردید برگشت عقب..نگام کرد..پر از اخم..با غرور..ولی

من نگاهمو از چشمای پر از غرورش نگرفتم..به نگاهم رنگ مهربونی دادم..به کلمم
ارامش دادم..نباید ضعیف باشم..

با لبخند رفتم جلو و کاور لباسش رو گذاشتم رو تخت..
-بفرمایید..لباستون رو اوردن..من هم گفتم براتون بیارم بال..درضمن سلیقه تون حرف

نداره..مطمئنم این کت و شلوار برازنده ی شماست..با اجازه..
به طرف در رفتم..

با شنیدن صداش سرجام میخکوب شدم..تنم لرزید..
--صبر کن..

اروم برگشتم ..نگاهش با اخم به من بود..سرمو انداختم پایین..چشمامو باز و بسته کردم و اب
دهانمو قورت دادم..باید اروم باشم..نفس عمیقی کشیدم و سرمو بلند کردم..

-بله اقابزرگ..با من کاری داشتید؟!..

سجاده ش رو گذاشت تو کمد..عصازنان به طرفم اومد..رو به روم ایستاد..
از ابهتش..نگاه مغرورش..حالت چهره ش..داشتم سنکوب می کردم..نگاهش سنگین بود..هر
کار می کردم اروم باشم..بازم نمی شد..تمام سعیم بر این بود که پی به غوغای درونم نبره..

با صدای بلند و محکمی گفت :چرا می خوای جلب توجه کنی؟!..چرا هی دور وبر من می
پلکی؟!..با اینکه بهتون اخطار داده بودم..با اینکه گفته بودم خوشم نمیاد شماها رو اطرافم

ببینم ..از فرمانم سرپیچی می کنید؟!..چـــرا؟!..
انقدر بلند و کوبنده گفت(چـــرا؟!)که چهارستون بدنم لرزید..

گلوم خشک شده بود..چونه م می لرزید..بغض کرده بودم..یعنی ترسیدم؟!..نه..من ضعیف
نیستم..من بهارم..نباید بشکنم..قوی باش بهار..حرفتو بزن..یه چیزی بگو ولی سکوت نکن..

بغضمو پس زدم..ولی بود..هنوز هم بیخ گلوم گیر کرده بود..ولی بازم حرفمو می
زنم..سکوت دردی رو درمان نمی کنه..

نگاهمو راست و مستقیم دوختم تو چشمای سردش..به کلمم گرما دادم..لحنم قاطع بود..
-اقابزرگ..من قصد جلب توجه ندارم..دروغ چرا..اره..دوست دارم تنها نظر شما رو جلب

کنم..ولی برداشت شما اشتباست..قصد و قرضی ندارم..تنها هدف من از این کارا اینه که منو
قبول کنید..بذارید عروستون باشم..بذارید یه خانواده داشته باشم..من اریا رو دارم..همه کسم

اریاست..ولی دنبال خانواده م..دوست دارم منم عضوی از یک خانواده باشم..به خدا دیگه
طاقت ندارم..اریا شوهرمه..پشتمه..سایه ش بال سرمه و از این بابت روزی هزار بار

خداروشکر می کنم..ولی اریا پدر داره..مادر داره..شما رو داره..دوست دارم خانواده ی اون
خانواده ی من هم باشن..می خوام حس نکنم تنهام..حس کنم پدر دارم..درک کنم که مادر

دارم..افتخار کنم که یه بزرگتر سایه ش بال سرمونه..
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صورتم خیس از اشک بود..با پشت دست صورتمو پاک کردم و با هق هق گفتم :به خدا چیز

زیادی ازتون نمی خوام..فقط خانواده م باشین..قبولم کنین..همین..

با گریه دستمو گرفتم جلوی دهانم و از اتاق زدم بیرون..بیش از این نمی تونستم بمونم..حس
می کردم پاهام قدرتی نداره که جلوش بایستم..چشمام به خاطر جوشش اشک تار می

دید..صدام از زور بغض می لرزید..توانی ندارم..

رفتم تو اتاقمون..اریا رفته بود شهر..گفته بود کاری داره و زود بر می گرده..
پدر ومادرش و خاله و شوهر خاله و نوید هم تازه رسیده بودند .. هر کدوم تو اتاق خودشون

بودن..
نشستم رو تخت..سرمو گرفتم تو دستام..بعد ازاینکه یه دل سیر گریه کردم و خودمو خالی

کردم..از جام بلند شدم..
ابی به صورتم زدم و لباس عوض کردم..ولی چشمام هنوز سرخ بود..

*******
روی تخته سنگ نشسته بودم..به دور از بقیه..اریا پشت سرم ایستاده بود و داشت با نوید

حرف می زد..
پدر ومادراشون اونطرف زیرانداز پهن کرده بودند و می گفتن ومی خندیدن..

نگاهم پر از حسرت بود..بهشون سلم کرده بودم ولی همه یه جورایی سرد جوابمو
دادن..مادر اریا و خاله ش گرمتر از بقیه بودند پدر نوید هم معمولی بود..اما پدر اریا نگاهم

هم نمی کرد..اقابزرگ تو ویل مونده بود..

صدای چند نفر رو شنیدم..برگشتم..همزمان اریا و نوید هم برگشتن و پشت سرشون رو نگاه
کردن..

بهنوش وپدر و مادرش بودن..
پدرو مادرش رفتن سمت بزرگترا و بهنوش هم با لبخند به طرف ما می اومد..

از جام تکون نخوردم..
صدای نوید رو شنیدم که اروم گفت :اوه اوه خواهر سیندرل هم اومد..همینو کم داشتیم..

اریا گفت :بی خیال نوید..محلش نده روش کم میشه میره..
--من محلش ندم اون که از رو نمیره..حال ببین..

حق با نوید بود..این دختر دیگه از حد گذرونده بود..
جلومون ایستاد..سلم کرد ..اریا و نوید زیر لب جوابشو دادن..منم همینطور ..با بی خیالی

رومو برگردوندم وبه دریا خیره شدم..
بهنوش پوزخند زد وگفت :به به..چه استقبال گرمی..

نوید هم مثل خودش جوابش رو داد :منتظرت نبودیم که حال توقع استقبال گرم هم ازمون
داری..

-- بیشتر منظورم به اریا بود نه شما جناب سروان..

اینبار اریا جوابش رو سرد داد..
--اول اقای رادمنش نه اریا..دوما من کاری با تو ندارم که بخوای با منظور یا بی منظور با

من حرف بزنی..
بهنوش با لحن ارومی گفت :قبل برام اریا بودی النم هستی..مگه چیزی فرق کرده؟!..
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نوید هم این وسط جوش اورده بود..

با اخم گفت :دیگه روتو داری بیش از حد زیاد می کنی..اگر احترام من و اریا رو نگه نمی
داری لاقل به احترام خانمش مراعات کن و هر چیزی رو به اون زبون تند و تیزت

نیار..گرچه تو این چیزا سرت نمیشه..

بهنوش به من نگاه کرد و لبخند کجی گوشه ی لباش نشست ..
با لحن مسخره ای گفت :خانمـــش؟!..اوهــو..حال هر چی..بازم من دوست دارم با اریا

صمیمی برخورد کنم..کاری هم به خانمـــش ندارم..
داشت منو مسخره می کرد؟!..پس چرا سکوت کرده بودم؟!..این دختر بیش از حد بی شرم و

حیا بود..تا به حال توی عمرم همچین ادمی رو ندیده بودم..

از رو تخته سنگ بلند شدم و ایستادم..چشم تو چشم هم دوخته بودیم..نگاه اون با نفرت و
حسادت بود..نگاه من با ارامش و خونسردی..

همون موقع پدر اریا..اون و نوید رو صدا زد..اریا نگام کرد..به روش لبخند زدم..اون هم با
لبخند جذاب و گرمی جوابم رو داد..نگاه عاشقش رو هم من دیدم هم بهنوش..

بعد از رفتن اونا نگاهمو دوختم تو چشمای بهنوش..نگاهش پر از حسادت بود..انگار می
خواست با نگاهش مثل یه حیوونه وحشی منو تیکه تیکه کنه..برام مهم نبود..نفرت و حسادت

وجودشو پر کرده بود..

با لحن ارومی گفتم :با اینکه می دونی اریا ماله منه..شوهره منه..نسبت به تو ذره ای توجه
نداره..بازم خودتو کوچیک می کنی؟!..واقعا درک نمی کنم که چرا شأن و شخصیت خودتو

میاری پایین؟!..با اینکه می دونی چیزی گیرت نمیاد..
--به تو هیچ ربطی نداره..اصل تو کی هستی؟!..اسم و رسمت چیه؟!..هان؟!..از کدوم جهنمی

پیدات شد وخودتو چسبوندی به اریا؟!..

اریا بهم گفته بود که هر وقت کسی ازت پرسید اسم و فامیلت چیه بگم "بهار احمدی"..برای
همین با جدیت تو صورتش نگاه کردم و گفتم :اسمم بهاره..بهار احمدی..هر کی و هر چی که

هستم به تو هیچ ربطی نداره..
با پوزخند گفت :بهار احمدی؟!..

سکوت کردم..ولی نگاهم حرفشو تایید می کرد..

جلوم سینه سپر کرد و دستشو به کمرش گرفت..با خشم گفت : هرکی که می خوای
باش..واسه م مهم نیست..ولی اینو تو گوشات فرو کن..نمی ذارم اریا ماله تو باشه..نمیذارم

همه ی ثروتشو ماله خودت کنی..اون بهشتی که برات ساخته ماله منه..این خوشبختی که
داری توش واسه خودت حال می کنی ماله منه..همه چیزه اریا ماله منه..فهمیــــدی؟..

عصبانی شدم..خدایا این دختر چقدر بی شرم بود..هم وجود اریا رو می خواست هم
ثروتشو..ولی من فقط اریا برام مهم بود..فقط خودش..

-هر کار دلت می خواد بکن..ولی اخرش این تویی که بازنده میشی نه من..چون بین من و
اریا عشق وجود داره..این عشق رابطه ی ما رو محکم می کنه..علقه ای که ما به هم داریم

باعث شده هیچ وقت نسبت به هم بی اعتماد نشیم..هیچ وقت..
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رابطه ی بین من و اریا محکم تر از این حرفاست که تو بخوای از بین ببریش..پس حال تو

خوب گوش کن..اریا عشقه منه..و عشق من هم می مونه..

با خشم نگاهمو از صورتش گرفتم..می لرزید..از خشم بود..از زور نفرت..
برگشتم و خواستم برم سمت اریا که با خشونت محکم از پشت هلم داد و گفت :ولی من

نمیذارم عوضی..

چون ناغافل اینکارو کرده بود نتونستم کنترلمو حفظ کنم و خوردم زمین..
سرم به لبه ی تخته سنگ برخورد کرد و قبل از اینکه چشمام بسته بشه جوشش و گرمای

خون رو روی پیشونیم حس کردم..
بعد هم اروم اروم همه چیز جلوی چشمام تیره وتار شد و دیگه چیزی نفهمیدم..

*******
اریا با صدای جیغ بهار سریع برگشت..بهار روی زمین افتاده بود و بهنوش هم وحشت زده

نگاهش می کرد..
بی معطلی به طرفش دوید..ماسه های زیر سرش خونی شدند..

زانوهایش خم شد..کنار بهار زانو زد..اشک در چشمانش حلقه بست..دستان لرزانش را به
طرف شانه هاش بهار برد و او را برگرداند..

نیمه ی چپ صورت بهار غرق در خون بود..اریا با دیدنش از ته دل فریاد زد..همه دورش
جمع شده بودند..

اریا فریاد می زد و بهار را صدا می کرد.. ولی بهار بیهوش شده بود..سریع از روی زمین
بلندش کرد..صورت بهنوش از اشک خیس بود..

اریا با خشونت سرش داد زد :به ولی علی..اگر سر بهارم بلیی بیاد دماری از روزگارت
در میارم که تا عمر داری نتونی فراموشش کنی..

بهنوش با ترس گفت :ا..اریا من..کاریش نداشتم.. پاش گیر کرد خورد زمین..
نوید با عصبانیت داد زد :تو خیلی بیجا کردی..خودم دیدم هلش دادی..تا اومدم به اریا بگم

دیدم بهار پرت شد زمین وسرش خورد به لبه ی تخته سنگ..
اریا سرخ شده بود..نگاه وحشتناکی به بهنوش انداخت که بهنوش قدمی به عقب برداشت..
اریا همانطور که بهار را در اغوش داشت به طرف ویل دوید..نوید هم در کنارش بود..

--اریا بهار رو ببر تو ویل..
-چی میگی؟!..باید ببرمش بیمارستان..سرش شکسته..

--دایی مهبد اومده.. می تونه تشخیص بده چیش شده..تا بیمارستان راه طولنیه..ممکنه دیر
بشه..بذار اول دایی ببینش..شاید فقط ضربه خورده..

اریا مردد بود..
-تو از کجا می دونی دایی اومده؟!..

--قبل از اینکه این اتفاق بیافته بهم زنگ زد..داشتم باهاش حرف می زدم که دیدم بهنوش بهار
رو هل داد..

تردید داشت..ولی نوید درست می گفت..بیمارستان خیلی از ویل فاصله داشت..داییشان مهبد
متخصص مغز و اعصاب بود..بدون شک می توانست به بهار کمک کند..

بی معطلی رفت داخل..بقیه هم پشت سرش وارد شدند..
نوید :تو ببر بذارش رو مبل من میرم دایی رو صدا کنم..
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-باشه فقط زود بیا..

نوید سرش را تکان داد و از پله ها بال رفت..

نگاه همه پر از نگرانی بود..ولی قلب اریا با دیدن بهارش در ان وضعیت به درد امده بود..
قطره اشکی از گوشه ی چشمش به روی گونه ش چکید..بهار را روی مبل توی سالن

خواباند..
کنارش زانو زد..دستان سرد بهار را در دست گرفت و فشرد..

چشمانش را روی هم گذاشت و فشرد..قطره اشکی دیگر به روی گونه ش چکید..
همه با تعجب به او نگاه می کردند..تا به حال کسی اشک اریا را ندیده بود..

ولی او برای بهارش اشک می ریخت..بی تاب بود..طاقت دیدن بهار را در این وضعیت
نداشت..

نوید همراه اقابزرگ و مهبد از پله ها پایین امد..مهبد کنار بهار نشست..
سوئیچش را به طرف نوید گرفت و گفت :برو از تو ماشین کیفمو بیار..زود باش..
نوید سوئیچ را گرفت و از ویل خارج شد..اریا از جایش بلند شد..پشتش را به بقیه

کرد..اشک هایش را پاک کرد.. رویش را برگرداند..
اقابزرگ نیم نگاهی به اریا انداخت..دوباره نگاهش را به بهار دوخت..مظلومانه چشمانش را
بسته بود و نیمه ی چپ صورتش خون الود بود..نوید وارد ویل شد و کیف را به مهبد داد..

اقابزرگ با خشم رو به اریا گفت :کی این بل رو سرش اورده؟!..
اریا کلفه دستی بین موهایش کشید و با حرص گفتم :بهنوش..اومده بودن لب دریا..من و نوید
باهاش حرفمون شد..بابا صدام کرد تا رفتم پیشش دیدم بهار جیغ کشید.. برگشتم دیدم افتاده رو

زمین..نوید گفت دیده که بهنوش هلش داده .. ظاهرا سرش با تخته سنگ برخورد کرده و..

ادامه نداد..به بهار نگاه کرد..بغض راه گلویش را بسته بود..عذر خواهی کرد..با قدم هایی
بلند به طرف دستشویی رفت..مشتش را پر از اب کرد وچند بار به صورتش پاشید..سرمای

اب هم از حرارت درونش کم نکرد..
از دستشویی بیرون امد..با صدای بلند اقابزرگ سرجایش ایستاد..

--همین الن میری این دختره ی نفهم رو بر می داری میاریش اینجا..زود باش..
اریا نیم نگاهی به بهار انداخت..

مهبد گفت :زنت به هوش اومده ..خون زیادی ازش رفته..اما دختر قوی ی..باید بهش سرم
وصل کنم..

مادر اریا گفت :داداش ببریمش تو اتاقی که اونطرف سالنه..اینجا راحت نیست..

اریا جلو رفت و بهار را روی دست بلند کرد..چشمان بهار بسته بود..
اریا و مهبد به طرف اتاق رفتند..اریا لبانش را به گوش بهار نزدیک کرد و زیر لب به

طوری که مهبد نشنود زمزمه کرد :خوبی بهارم؟..
بهار ناله ای کرد..

--الهی اریا فدای تو بشه خانمی..
بهار به ارامی چشمانش را باز کرد..سبزی نگاهش با سیاهی چشمان اریا گره خورد..

اریا به رویش لبخند زد..وارد اتاق شدند..بهار را روی تخت خواباند..
رو به مهبد گفت :دایی من میرم پیش اقابزرگ ببینم چی میگه..زنمو به شما سپردم..می خوام

عین روز اول تحویلم بدیش..
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مهبد خندید وگفت :پسر مگه ماشین اوردی صاف کاری؟..درکت می کنم دایی..به روی

چشم..خدا رو شکر سرش نشکسته ولی زخمش عمیقه..تو برو به کارت برس..هوای عروس
خوشگلمون رو دارم..

اریا با ارامش لبخند زد و نفس عمیقی کشید..از اتاق خارج شد..
مهبد به روی بهار لبخند زد وگفت :خوبی دایی جان؟..دخترم جاییت درد نمی کنه؟..

بهار زیر لب با صدای گرفته ای بریده بریده گفت :سرم..خیلی..درد..می کنه..
--طبیعیه دخترم..ضربه دیده..ولی اسیب جدی ندیده..طاقت بیار..الن بهتر میشی..

مشغول کارش شد..سرمی به دستش وصل کرد..داخلش مسکن تزریق کرد تا دردش را
تسکین دهد..

مشغول شست شوی زخمش شد..
*******

اریا از ویل خارج شد..جلوی ویلی اقای هدایت ایستاد..زنگ را فشرد..خود بهنوش جواب
داد..

--بله..
--باز کن..

چند دقیقه طول کشید تا اینکه در باز شد..بهنوش همراه پدرش جلوی در ایستاد..
اریا بی توجه به پدر بهنوش رو به او گفت :با من بیا..زود باش..

رنگ از رخ بهنوش پرید..پدرش با اخم گفت :کجا؟!..دختر من جایی نمیاد..
اریا با جدیت تمام..درست مانند زمانی که از مجرمی بازجویی می کرد با همان سردی کلم

گفت :اقای هدایت..دختر شما از عمد خانم من رو هل داده..ایشون الن مجرم محسوب
میشن..

تن بهنوش لرزید..پدرش با صدای بلند گفت :به چه حقی به دختر من میگی مجرم؟..زنت
خودش افتاده زمین تقصیر دختر من نیست..

--ولی ما شاهد داریم که حرفاش ثابت می کنه دختر شما مقصره..حال هم باید با من بیاد..
--کجا؟!..

--فعل ویل..بعد هم کلنتری..
با خشم گفت :کلنتری؟!..ولی دختر من کاری نکرده..اون بی گناهه..

اریا پوزخند زد وگفت :من ازش شکایت می کنم..تا الن هم جلوش کوتاه اومدم..ولی ظاهرا
دختر شما قصد نداره پاشو از زندگی خصوصی من و خانمم بکشه کنار..الن هم قصد جونش

رو داشته و من از این یه مورد نمی گذرم..خانم بهنوش هدایت بازداشت هستند..الن هم باید
همراه من بیان..سریعتر..

پدرش از زور خشم سرخ شده بود..داد زد :ولی من نمیذارم ببریش..
--اگر بخواین دخالت کنید و جلوی کار من رو بگیرید مجبورم شما رو هم با خودم ببرم..پس

بهتره همکاری کنید..
پدرش با خشم و عصبانیت در چشمان سرد و جدی اریا خیره شد..سکوت کرده بود..

اریا با جدیت رو به بهنوش گفت :با من بیا..باید بریم ویل..اقابزرگ باهات کار داره..بعد هم
میریم کلنتری..

بهنوش با التماس به اریا نگاه کرد..ولی اتش خشمی که در درون اریا شعله می کشید با این
نگاه ها خاموش نمی شد..

*******
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بهنوش همراه اریا وارد ویل شد..نگاهی به جمعیت حاضر در سالن انداخت..به هیچ وجه

گریه نمی کرد..نگاهش همچنان پر از غرور بود..

اقابزرگ جلو امد..با خشم عصایش را بر زمین کوبید و سرش داد زد :دختره ی بی چشم و
رو..مگه اون شب به تو و خانواده ت اخطار نداده بودم که دیگه نمیخوام دور و بر خانواده م

ببینمتون؟..
بهنوش با جسارت در چشمان اقابزرگ خیره شد و گفت :بله گفتید..ولی بهار که جزوی از

خانواده ی شما نیست..اون یه مزاحمه که اریا..نامزده من رو ازم دزدید..
--خفه شو دختر..زیادی گستاخ شدی..اریا هیچ وقت نامزد تو نبود..هیچ وقت..این من بودم
که می خواستم دستی دستی بدبختش کنم..تو لیاقت این خانواده رو نداشتی..اون موقع که من

شماها رو به اسم هم خوندم تو پاک بودی..یه نوزاد معصوم..اون موقع هیچ وقت نمی دونستم
که همچین افعی بار میای..حال هم داری از پشت به تک تک اعضای خانواده ی من خنجر

می زنی؟!..می دونم باهات چکار کنم..
رو به اریا گفت :ازش شکایت می کنی..باید ازاین کارش درس عبرت بگیره..تا بفهمه که

نباید به خانواده ی کامرانی و اعضای خانواده ی من اسیبی برسونه..

همه ی نگاهها به طرف اقا بزرگ کشیده شد..با این حرفش دهان همه باز ماند..مخصوصا
بهنوش..

من من کنان گفت :ولی..ولی اون دختر که..عضوی از خانواده ی شما نیست..اون..
اقابزرگ با خشم فریاد زد :خفه شو..بهار همسر اریاست و از وقتی که به عقد اریا در اومد

عضوی از این خانواده محسوب شد..بهتره اینو خوب تو گوشات فرو کنی تا بعد از این خیاله
خام برت نداره..بهار زنه اریاست و زنش هم می مونه..اون عضوی از این خانواده

ست..شیرفهم شد؟..

چشمان همه از زور تعجب گرد شده بود..بهنوش وحشت زده به اقابزرگ نگاه می
کرد..رنگ از رخش پریده بود..

نگاه اقابزرگ جدی وکلمش محکم بود..
اقابزرگ رو به اریا گفت :از اینجا ببرش ..

اریا سرش را تکان داد..بهنوش همراه اریا و نوید از ویل خارج شد..
سکوت سنگینی بر فضای سالن حاکم بود..

سرم درد می کرد..سمت چپ پیشونیم می سوخت..ولی هیچ کدوم از اینها باعث نشد که
حرفای اقابزرگ رو نشنوم..

همه رو شنیدم..اقابزرگ گفت که منم عضوی از خانواده هستم..
باور کنم؟!..یعنی حقیقت داره؟!..یاشاید هم جلوی بهنوش اینطور وانمود کرد..

نمی دونم..گیج شدم..هم خوشحال بودم ..هم نبودم..حس دوگانه ای داشتم..

کم کم به خواب رفتم و از اطرافم غافل شدم..
با گرمی دستی به روی صورتم چشمامو باز کردم..نگاهم کمی تار بود..چند بار پشت سر هم

پلک زدم تا دیدم واضح شد..
از بوی عطر تنش فهمیدم خودشه..لبخند نشست رو لبام..

صورتشو به صورتم چسبوند..داغ بود..زمزمه کرد :خوبی خانمم؟..
زیر لب گفتم :اره..بهترم..
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صورتشو رو به روی صورتم قرار داد..تو چشمای هم نگاه کردیم..

لبخند گرمی به روم پاشید و گفت :خداروشکر..دختر تو که منو دق دادی..دلت میاد با اریات
اینکارا رو بکنی؟..

به همون ارومی گفتم :ولی دست من نبود عزیزم..
لبخند اروم اروم از روی لباش محو شد..

سرشو تکون داد و گفت :اره..می دونم..همه ش تقصیر بهنوش بود..ولی نگران نباش ..حالش
گرفته شد..تا اون باشه قصد جون عشق منو نکنه..

با تعجب گفتم :یعنی چی حالش گرفته شد؟!..
شونه ش رو انداخت بال..دستشو تو موهام فرو برد..

همونطور که نوازشم می کرد گفت :ازش شکایت کردم..الن بازداشته..
-چی؟!..بهنوش الن تو بازداشتگاهه؟!..

--اره..حقش بود..دختره انقدر مغروره که حتی یه معذرت خواهی نکرد..
کمی سکوت کردم و با صدای گرفته ای گفتم :ولی اریا..

انگشتشو گذاشت رو لبام و گفت :هیسسسس..هیچی نگو عزیزم..می دونم دلت کوچیک و
 شب نمیذارم تو بازداشت بمونه..می خوام2مهربونه..ولی بذار کار خودمو بکنم..بیشتر از 

ادم بشه..اینکه بفهمه این کارا عاقبت خوبی نداره..به حرمت همسایگی واشنایی چندین و
چندسالمون می بخشم ..ولی اگر بخواد بازم تو زندگیم سرک بکشه و اذیتمون کنه از این بدتر

باهاش برخورد می کنم..

در سکوت به صورت جدی و ابروهای گره خورده ش نگاه کردم..
با لبخند گفتم :حق با ت و عزیزم..هر کاری که می دونی صلحه رو انجام بده..

باز جوگیر شد..از حالت جدی بودنش خارج شد و شیطون شد..
صورتشو اورد پایین و زیر گوشم گفت :قربونت برم که عاشق اینی هی قلب بیچاره ی اریا

رو بلرزونی..تو که می دونی من طاقت ندارم تو رو تو این وضع ببینم پس زودتر خوب
شو .. درضمن..

تو چشمام خیره شد و گفت :به حرف شوهرت هم گوش کن..
اروم خندیدم که سرم تیر کشید..اخم کردم و دستمو به سرم گرفتم..

در همون حال گفتم :من که همیشه به حرفت گوش می کنم..
با نگرانی گفت :چی شد بهار؟!..سرت درد می کنه؟!..

دستمو برداشتم..تو چشمای عاشق و نگرانش خیره شدم و گفتم :نه..هر وقت می خندم یا بلند
حرف می زنم جای زخم تیر می کشه و می سوزه..

لبخند زد و گفت :خب خانمی ارومتر حرف بزن..لزم هم نیست بخندی..اخم کنی
بهتره..راستی چرا سوپتو نخوردی؟!..

-میل ندارم..
اخم کرد و گفت :مگه دست خودته؟!..الن کاری می کنم که با اشتها بخوریش..

با تعجب گفتم :چکار؟!..
چشمک زد و ناغافل لبامو محکم و گرم بوسید..بوسه هاش پر حرارت بود..بدن سردمو گرم

می کرد..
زیر چونه م رو بوسید..چشمام داشت خمار می شد که سرشو بلند کرد..

با شیطنت نگام کرد و گفت :حیف که فعل اوضاع مناسب نیست وگرنه..
اروم خندید..به روش لبخند زدم..

-شیطون..
--چاکر شماییم خانم..حال احساس نمی کنی یه کم اشتهات باز شده؟!..
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سرمو تکون دادم و با همون لبخند گفتم :چرا یه کم باز شده..

--همینه دیگه..نصف قضیه هل شد..حال می مونه نصف دیگه ش که باید سوپ رو از دست
من بخوری..اونوقت کامل اشتهات باز میشه..

کمکم کرد و یه بالشت گذاشت پشتم..تو جام نشستم..ظرف سوپ رو از روی میز
برداشت..قاشق رو زد تو ظرف و جلوی لبام نگه داشت..

دهانمو باز کردم و سوپ رو خوردم..به همین صورت چند تا قاشق از سوپ رو خوردم..
واقعا عالی بود..اینکه از دستای عشقم غذا می خوردم..اینکه بهم توجه می کرد..

فوق العاده بود..اریا تک بود..خدایا از اینکه بعد از پشت سر گذاشتن این همه مشکل اریا رو
سر راهم قرار دادی ازت ممنونم..

در کنارش واقعا طعم شیرین خوشبختی رو حس می کردم..

بعد از اینکه سوپ رو خوردم..رو به اریا گفتم :همه ی حرفای اقابزرگ رو شنیدم..اصل
باورم نمیشه..

اریا متفکرانه نگام کرد وگفت :برای من هم عجیبه..تا به حال ندیدم اقابزرگ انقدر زود تسلیم
بشه..الحق که درست گفتن "از محبت خارها گل می شود"..به نظر من اقا بزرگ کم کم داره

نرم میشه..
با لبخند گفتم :تو اینطور فکر می کنی؟!..یعنی ممکنه بپذیره که من هم جزوی از این خانواده

باشم؟!..
با مهربونی نگام کرد و گفت :خودتو دست کم نگیر عزیزم..تو انقدر خوب و با محبتی که

مطمئنم اقابزرگ خیلی زود محو مهربونیت میشه..نگران نباش..

سکوت کردم..من هم امیدوار بودم..توکلم به خدا بود..
--خانمی برای مهمونی به چیزی احتیاج نداری؟..خواستی بگو تا فردا با هم بریم شهر خرید

کنیم..
-نه همه چیز با خودم اوردم..به چیزی احتیاج ندارم..راستی مهمونی مختلطه یا..

--نه عزیزم..اقابزرگ روی این چیزا تعصب داره..زن و مرد پیش هم هستن ولی خانما باید
حجاب داشته باشن..نه با چادر و مانتو..مثل می تونن کت و شلوار یا کت و دامن

بپوشن..ولی باید حجابشون رو رعایت کنن..البته مهمونی های اقابزرگ اینجوریه..وگرنه
توی فامیل هر کسی مهمونی بگیره برای خودشون هر جور بخوان می گردن..ولی اینجا از

این خبرا نیست..همه حرمت اقابزرگ رو نگه میدارن..
با لبخند سرمو تکون دادم و گفتم :خیلی خوبه..اتفاقا من هم کت و دامن اورده بودم..پس می

تونم بپوشمش..
لبخند زد و سرشو تکون داد..

امروز حالم خیلی بهتر بود..یک بار مادر اریا همراه خاله ش به اتاقم اومدن و حالمو
پرسیدن..هر دو معمولی رفتار می کردن ولی نگاهشون مهربون بود..

از اتاق رفتم بیرون..همه توی سالن نشسته بودن..با ورود من همه ی نگاهها به طرفم کشیده
شد..زیر اون همه نگا ه خیره سرخ شده بودم..

جلو رفتم..با لبخند به تک تکشون سلم کردم..همه جوابمو دادن به جز اقابزرگ..که تنها به
تکون دادن سر اکتفا کرد..

اریا روی مبل جابه جا شد واشاره کرد کنارش بشینم..با شرم نشستم و سرمو انداختم پایین..
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حرف ها از سر گرفته شد و هر کس یه چیزی می گفت..این وسط فقط من سکوت کرده

بودم..
با شنیدن صدای زنگ در سرمو بلند کردم..همه ساکت شدن..زینت خانم از اشپزخونه اومد

بیرون وگوشی ایفن رو برداشت..
--کیه؟!..

مکث کوتاهی کرد و مردد گوشی رو تو دستش جابه جا کرد..
--چند لحظه صبر کنید..

گوشی رو گذاشت و رو به اقابزرگ گفت :اقای هدایت و همسرشون تشریف اوردن..می
خوان بیان داخل..

اقابزرگ چند لحظه سکوت کرد..سرشو تکون داد و گفت :در رو باز کن..
--چشم اقا..

زینت دکمه رو فشرد و در ویل باز شد..رفت تو اشپزخونه..با نگرانی به اریا نگاه
کردم..لبخند گرمی به روم زد و چشماشو اهسته بست و باز کرد..یعنی اروم باشم ..ولی نمی

تونستم..
در ویل به تندی باز شد..همه از جاشون بلند شدن به جز اقابزرگ..پدر ومادر بهنوش

بودن..با صورتی سرخ شده از خشم به طرفمون اومدن..
هنوز به ما نرسیده بودن که اقای هدایت داد زد :کجایی کامران ی بزرگ؟..

اقا بزرگ اهسته از جاش بلند شد..با اقتدا ر همیشگیش به عصاش تکیه داد و به اقای هدایت
گفت :چه خبرته هدایت؟..بزار از راه برسی بعد هوار هوار راه بنداز..

اقای هدایت با خشم گفت :دستت درد نکنه کامرانی..خوب حرمت نون و نمکی که با هم
خوردیم رو نگه داشتی..دست مریزاد..حال کارتون به جایی رسیده که دختر منو میندازین

زندان؟..
اقابزرگ با همون ارامش و لحن محکمش گفت :دخت ر تو مرتکب اشتباه شده..باید سزای

کارش رو هم ببینه..تو که باید خوب بدونی..من به احدی اجازه نمیدم به خانواده ی من اسیب
برسونه..حال می خواد اون ادم تو باشی یا دخترت یا هر ک س دیگه..

--دختر من چکار به خانواده ی تو داره؟..
به من اشاره کرد و داد زد :این دختر وجودش تو خانواده ی شما اضافی بود..از اول پا کج

گذاشت..وگرنه خودت هم خوب می دونی جایگاه این دختر متعلق به بهنوشه..
این بار اریا داد زد :اقای هدایت..هیچ می فهمی چی میگی؟!..این خانمی که کنار من ایستاده

زن منه..خودم انتخابش کردم و اینو مطمئن باشید که حتی یک تار موشو با صدتای مثل دختر
شما عوض نمی کنم..

اینبار مادر بهنوش رو به اریا داد زد :اوهـــو..دور برداشتی جناب سرگرد..اون موقع که اسم
رو دختر من گذاشتی پای این دختره ی پاپتی وسط بوده اره؟..هه..پس بیخود نبود اینورا

افتابی نمی شدی..سرت جایی گرم بوده..
از این همه بی شرمی که تو وجود این خانواده بود حیرت کرده بودم..واقعا چطور روشون

می شد این حرف ها رو تحویل اریا و اقابزرگ بدن؟!..
بهت زده نگاهم به اون دوتا بود .. بغض سنگینی به گلوم چنگ مینداخت..حرفاشون برام

کوچکترین ارزشی نداشت..ولی خواه ناخواه نیش کلمشون قلبمو نشونه می گرفت..
اقابزرگ داد زد :هدایت جلوی زبون زنت رو بگیر..زیاد از حد بهتون رو دادم که اینطور

دارین از اخلقمون سواستفاده می کنید..از خونه ی من گمشید بیرون..
خانم هدایت با خشم داد زد :بریم؟..کجا بریم؟..تا دختر ما رو ازاد نکنید پامونو از این خونه

ی لعنتی بیرون نمی ذاریم..
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اریا با اخم غلیظی گفت :دخت ر شما از عمد زن منو هل داد..اگر خدایی نکرده سرش می

شکست یا اتفاق جدی براش می افتاد چی؟..با این حال دخترتون فردا صبح ازاده..می تونید
 صبح بیاید دنبالش..حال از اینجا برید..10ساعت 

خانم هدایت به طرفمون اومد و رو به روی اریا ایستاد..
با نگاه پر از نفرتش تو چشمای اریا خیره شد و گفت :یا همین الن میری ودختر منو ازاد می

کنی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی..
دهانم باز مونده بود..داشت اریا رو تهدید می کرد؟!..

 شب باید تو بازداشت بمونه..من2اریا با پوزخند گفت :خانم محترم..قانون قانونه..دختر شما 
ازش شکایت کردم و این هم درخواست منه..پس تلش شما برای ازادیش بی فایده ست..

دیگه کارد می زدی خون خانم هدایت در نمی اومد..
مادر اریا جلو اومد و با صدای بلند رو بهش گفت :برو بیرون مینو..بیشتر از این شر به پا

نکن..اقابزرگ شما رو از خونه ش بیرون انداخت..با چه رویی پا میشی میای اینجا؟!..من از
تو و شوهرت بابت اون نامزدی احمقانه معذرت می خوام..ولی این ازدواج به صل ح این

دوتا نبود..اخلق اریا با بهنوش زمین تا اسمون فرق می کرد..اینو شماها هم می دونید ولی با
این حال بیشتر از ما به این وصلت مایل بودید..ما که به زور نیومدیم جلو..شماها هر روز
پیغام پسغام می فرستادید و عجله داشتید..الن هم اریا زن گرفته..نه خانی اومده و نه خانی

رفته..اریا از اول هم قدم جلو نذاشت..پس حرفی برای گفتن نمی مونه..از اینجا برو..

خانم هدایت بیش از پیش عصبانی شد .. به من اشاره کرد :همه ی شماها واسه ی وجو د
نح س این دختر دارید اینطور با ما رفتار می کنید؟..اره؟..این دختری که معلوم نیست اسم و

رسمش چیه و از کدوم خراب شده ای اومده..
با خشم به من نگاه کرد و داد زد :همه ش تقصیر ت و..دختره ی اشغال..

دستشو بال برد تا بزنه تو صورتم که یکی دستشو رو هوا گرفت..با تعجب نگاهمو
چرخوندم..مادر اریا دست خانم هدایت رو گرفته بود..

محکم انداختش پایین و داد زد :بار اخرت باشه رو عروس من دست بلند می کنی ..به چه
حقی می خواستی بزنی تو صورتش؟..فکر کردی بی کس وکاره؟..

به اریا اشاره کرد وگفت :این شوهرشه..من مادرشوهرشم..همه ی ما اعضای خانواده ش
هستیم..حال فهمیدی کس وکارش کیان؟..پس برو و شرتو کم کن..همین حال..

صورتم از اشک خیس شده بود..بهت زده به هما..مادر اریا نگاه می کردم..از زور خشم به
خودش می لرزید..باورم نمی شد..خدایا یعنی خواب نیستم؟!..

اقابزرگ جلو اومد .. رو به نوید و اریا گفت :بندازینشون بیرون..
نوید همراه اریا جلو رفتن که اقای هدایت داد زد :لزم نکرده..خودمون راه رو

بلدیم..کامرانی تا ذره ی اخر سهمم رو ازت می گیرم..نصف اون کارخونه ماله منه..می دونم
باهات چکار کنم..

بعد هم همراه زنش از ویل خارج شد..
این همه شوک برام زیادی بود..توان ایستادن نداشتم..توان حضور در اون جمع رو هم

نداشتم..
از همه عذرخواهی کردم و از پله ها بال رفتم..یک راست رفتم تو اتاق خودمون..روی تخت

نشستم..
مرتب صدای مادر اریا توی سرم تکرار می شد..باور حرفاشون برام سخت بود..
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از همه سخت تر این بود که اگر بفهمن من کی هستم و دختر چه کسی هستم..اونوقت چی

میشه؟!..
همه ی ترس و وحشتم از این بود..

برمل شد ن حقیقت..
تقه ای به در خورد..فکر کردم اریاست..سرمو بلند کردم..با پشت دست اشکامو پاک

کردم..در اتاق باز شد..
در کمال تعجب مادر اریا بود..با لبخند وارد اتاق شد..یه بسته تو دستش بود..در رو بست..به

طرفم اومد..
کنارم روی تخت نشست..سرمو انداختم پایین..بینمون فقط سکوت بود..

این سکوت رو من شکستم..با بغض گفتم :شرمنده م هما خانم..به خدا نمی خواستم اینجوری
بشه..همه ی شما به خاط ر من دارید عذاب می کشید..منو ببخشید..

با لحن ارومی گفت :سرتو بلند کن دخترم..

گفت دخترم؟!..با تعجب سرمو بلند کردم..دستشو اورد جلو..اشکامو پاک کرد..
گرم و صمیمی گفت :بهم بگو مادرجون..یا مامان هما..وقتی به مینو گفتم تو عروسمی از ته

دلم گفتم..من اریا رو بخشیدم..مادرم..با اینکه کار شما درست نبود ولی همین که می بینم اریا
در کنارت خوشبخته و تو هم دختر خوبی هستی برام کافیه..نمی خوام بیش از این کشش

بدم..اینجوری رابطه ها حفظ میشه..
هر حرفی هم به خانواده ی هدایت زدیم حقشون بود..اونها پررو تر از این حرفان

دخترم..اگر به خاطر اقابزرگ نبود..اگر پای غرور اقابزرگ وسط نبود هیچ وقت راضی به
وصلت با این خانواده نمی شدم..ولی همیشه حرف حرفه اقابزرگ بوده..کاری از دستمون

ساخته نبود..این برامون شده بود یه رسم..همه باید ازش تبعیت می کردیم..اینکه فقط
اقابزرگ تصمیم گیرنده ست..

خداییش هیچ وقت هم حرف ناحق نزده..همیشه صل ح بچه ها و نوه هاشو خواسته..ولی اینبار
پای غرورش وسط بود..فکر می کرد اگر بهنوش زن اریا بشه درست میشه ولی درختی که

کج رشد کنه تا اخر هم کج می مونه..هیچ جوری نمیشه صافش کرد..این رو اقابزرگ
فراموش کرده بود دخترم..دیدی که..الن همه ی ما تورو قبولت کردیم..اقابزرگ هم به روی

خودش نمیاره ولی از ل به لی حرفاش میشه فهمید که احساسش چیه..

بسته ای که تو دستاش بود رو به طرفم گرفت و گفت :به خانواده ی ما خوش اومدی عزیزم..
نگاه سرگردون و پر از تعجبم رو دوختم تو چشماش..نگاه اون اروم و مهربون بود..

محکم بغلش کردم..سرمو گذاشتم رو شونه ش..صدای هق هقم بلند شد..از ته دل گریه می
کردم..ولی اینبار به خاطر غم و غصه نبود..از زور خوشحالی اشک می ریختم..اش ک

شوق..

پشتمو نوازش کرد وگفت :گریه نکن دخترم..مگه خوشحال نیستی؟!..
سریع از تو بغلش اومدم بیرون..بین اون همه اشک لبخند زدم و گفتم :چرا چرا..به خدا خیلی

خوشحالم..این اشکا هم اش ک شو  ق..
به گونه م دست کشید و گفت :زنده باشی دخترم..فقط بهم یه قولی بده..

-چه قولی مادرجون؟!..
همین که گفتم مادرجون لبخندش پررنگ تر شد..
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--اینکه هیچ وقت اریا رو تنها نذاری..یه زن وفادار براش باشی..از اریا هم همینو می

خوام..که همیشه پشتت باشه و نذاره اسیبی بهت برسه..به اون هم اینا رو گفتم..باشه
دخترم؟!..

با لبخند سرمو تکون دادم و گفتم :باشه مادرجون..قول میدم..

لبخند مهربونی روی لبهاش نشست..اهسته از جاش بلند شد .. به طرف در رفت..صداش
زدم..

-مادر جون..
برگشت و منتظر نگام کرد..

-ازتون ممنونم..این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم..اینو بدونید به اندازه ی مادرم
دوستتون دارم..

اشک تو چشماش حلقه بست..سرشو تکون داد و سریع از اتاق رفت بیرون..
دستامو باز کردم..با خوشحالی خودمو انداختم رو تخت..وای خدا جون..شکرت..هزاران بار

شکرت..

لبخند لحظه ای از روی لبام محو نمی شد..یاد بسته افتادم..با هیجان نشستم و برش
داشتم..اروم بازش کردم..

یه دست کت و دامن شیری رنگ بود..وای خیلی خوشگله..انداختمش رو تخت و نگاهش
کردم..عالی بود..

خدایا خواب می بینم؟!..اگر خوابم که بیدارم نکن ..واقعا رویای شیرینیه..اینکه بالخره قبولم
کردن..

ولی اگر بیدارم که باید بگم الهی بزرگیتو شکر..
حال چجوری حقیقت رو بهشون بگم؟!..

وای خداجون ..گفته حقیقت از شکنجه شدن هم سخت تر بود..
*******

به اصرا ر مادرجون باهاشون رفتم ارایشگاه..خودم هم دوست داشتم یه تغییری بکنم..ولی از
این چیزا سر در نمی اوردم..

من بودم و مادرجون و خاله ی اریا..اون هم زن مهربونی بود..درست مثل مادرجون با
مهربونی باهام رفتار می کرد..

10زیر دست ارایشگر نشستم..وااااای که وقتی داشت صورتمو اصل ح می کرد نزدیک به 
بار مردم و زنده شدم..خیلی درد داشت..دلم زیر و رو می شد..دردش جوری بود که ادم

احساس ضعف بهش دست می داد..
بعد از اتمامه کارش وقتی به خودم تو اینه نگاه کردم حیرت کردم..کلی تغییر کرده

 ساله نشون نمی داد..صورتم خانومانه جلوه می18بودم..دیگه چهره م من رو اون بهار 
کرد..فوق العاده بود..

 ساعته که زیر3صورتمو با صابون شستم..دوباره مشغول شد..از وقتی اومدم نزدیک به 
دستشم..انگار داره عروس درست می کنه..گفته بودم ارایشم ساده ی ساده باشه..

اخر کار که خودمو تو اینه دیدم ناخواسته ذوق کردم..وای بهار با یه چهره ی جدید..اصل
قابل مقایسه با قیافه ای که قبل داشتم نبود..ارایشم مات بود و به رنگ لباسم می اومد..

مادر اریا دور سرم چند تا تراول چرخوند و داد به ارایشگر..با این کارش یه حس خوبی بهم
دست داد..
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رفتیم روی صندلی نشستیم تا تاکسی بیاد..اخه زنگ زده بودیم اژانس تا برامون تاکسی

بفرستن..
مادرجون نگام کرد و گفت :ماشاا..خیلی خوشگل شدی دخترم..وای بر د ل اریا..

خاله خندید و گفت :چرا خواهر؟!..
مادرجون هم با خنده اروم گفت :چطور می خواد تا عروسیش صبر کنه؟!..

با این حرفش سرخ شدم..وای از زور شرم داشتم اب می شدم..
تو دلم گفتم :اوه اوه شماها کجای کارین؟!..اریا رو هنوز نشناختین..کم طاقته اون هم چه

جورم..
از این فکرم خنده م گرفت ولی سرمو بلند نکردم..

زیر چشمی به مادرجون نگاه کردم که دیدم خیره شده به من..اروم سرمو بلند کردم..نگاهمو
ازش می دزدیدم..زن زرنگی بود..

با شک خندید و اهسته زیر گوشم گفت :نکنه ..اره؟!..
خنده م گرفت..حال گرمم شده بود..داشتم اب می شدم..فقط تونستم سرمو تکون بدم..

سرشو کشید عقب و زد زیر خنده..بین خنده هاش بریده بریده گفت :امان از دس ت جوونای
امروزی..

تمام مدت سرم پایین بود..تو وضعی ت بدی گیر کرده بودم..
ولی مادرجون زن فهمیده ای بود..سریع مسیر صحبت رو عوض کرد و درمورد مهمونی

حرف زد..
انقدر غرق حرف زدن شده بودیم که به کل موضوع چند دقیقه قبل رو فراموش کردم..

اخه من از اریا جشن عروسی نمی خواستم..اون اصرار داشت..وگرنه من الن هم زن اریا
هستم..همسر دائمیش..

رسیدیم ویل..کسی تو سالن نبود..شالمو کشیدم جلو و به طرف پله ها دویدم..نمی خواستم اریا
الن صورتمو ببینه..

مادرجون با این کارم خندید..برگشتم وبه روش لبخند زدم..اهسته سرشو تکون داد..
تند تند پله ها رو طی کردم و رفتم تو اتاق..نفس نفس می زدم..باید اماده می شدم..لباسم رو

تخت بود..
به طرف تخت رفتم که یه چیزی رو زیر پام حس کردم..پامو از روش برداشتم..با تعجب

نگاش کردم..خم شدمو برش داشتم..
جلوی صورتم گرفتم..دستام می لرزید..

این..این یه گردنبن د زنونه بود..
روش حرف "ب " به لتین هک شده بود..به تختخوابمون نگاه کردم..

این گردنبند..تو اتاق من واریا چکار می کرد؟!..
همون موقع در اتاق باز شد و اریا اومد تو..

گردنبند رو توی مشتم فشردم و سرمو بلند کردم..
اریا در رو بست و با لبخند درحالی که به راحتی می شد اشتیاق رو تو چشماش دید به طرفم

اومد..ولی ذهن من درگیر این گردنبند بود..
رو به روم ایستاد..

شونه هام رو گرفت تو دستش..لل شده بودم..نگاه مشتاق اریا روی تک تک اجزای صورتم
می چرخید..

با صدای لرزون و گرمی گفت :بهارم فوق العاده شدی..اصل انگار یکی دیگه جلوم وایساده..
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صورتشو اورد جلو و اروم گونه م رو بوسید..لباشو چند لحظه روی پوست صورتم نگه

داشت و بعد هم اهسته خودشو کشید کنار..نگاهشو دوخت تو چشمام..
چشماشو ریز کرد وبا لحن مشکوکی پرسید:چیزی شده بهار؟!..چرا چیزی نمیگی؟!..حالت

صورتت..
ادامه نداد..فهمیده بود یه چیزیم هست..از اونجایی که نمی تونستم چیزی رو ازش پنهون کنم

دستمو اوردم بال و مشتمو جلوش باز کردم..
گرنبند از بین انگشتام اویزون شد..پلکش جلوی صورت من و اریا عین پاندول ساعت تکون

می خورد..
اریا نگاهشو از روی صورتم برداشت و به پلک دوخت..با تعجب پلک رو گرفت تو

دستش..

بلخره مهر سکوت رو شکستم و اروم گفتم :می شناسیش؟!..
نگام کرد..سرشو تکون داد و گفت :نه..تا حال ندیدمش..دست تو چکار می کنه؟!..

نفس عمیقی کشیدم و گفتم :وقتی اومدم تو اتاق دیدم کنار تخت افتاده..اریا مطمئنی نمی
شناسیش؟!..

--چی میگی بهار؟!..معلومه که نمی شناسم..مگه بهم شک داری؟!..
نه نداشتم..به اریا هیچ وقت شک نداشتم..

لبخند کمرنگی زدم و با اطمینان گفتم :نه..بهت شک ندارم..
در جوابم لبخند دلنشینی تحویلم داد ..گردنبند رو از دستم گرفت ..

--چند لحظه همینجا باش..الن بر می گردم..
به طرف در رفت که سریع پرسیدم :کجا میری؟!..

برگشت و نگام کرد..
--خانمی صبر کن ..الن معلوم میشه صاحب این گردنبند کیه..

فقط سرمو تکون دادم..از اتاق رفت بیرون..کلفه روی تخت نشستم..
یعنی این گردنبند ماله کیه؟!..توی اتاق من و اریا چکار می کنه؟!..

بالخره بعد از کلی استرس و تشویش در اتاق باز شد..اریا تند اومد تو و در رو بست..سریع
از جام بلند شدم..تو فکر بود..دور خودش چرخید..کلفگی از سر و روش می بارید..

طاقت نیاوردم و گفتم :چی شده اریا؟!..چرا انقدر مضطربی؟!..
نیم نگاهی بهم انداخت و بدون هیچ حرفی جلوی تخت نشست..همونطور که چمدون رو از

زیر تخت در می اورد گفت :این گردنبنده بهنو ش..رفتم نشون مامان دادم گفت ماله خودشه..

چمدون رو اورد بیرون..
با تعجب گفتم :بهنوش؟!..ولی اخه..اون چطوری اومده تو اتا ق ما؟!..

داشت درشو باز می کرد..
--این ویل یه در دیگه هم داره ..خیلی کم ازش استفاده میشه..بیشتر برای مهمونیا و مواقع

ضروری..تا مثل از اونطرف میوه و لوازم مخصو ص مهمونی رو بیاریم تو ویل..اخه درش
رو به خیابون باز میشه..حتما تو این شلوغ پلوغی که همه سرشون به کار خودشون گرم بوده

اومده تو..از بهنوش هر کار بگی بر میاد..

زیپ چمدون رو باز کرد ..توش دنبال چیزی می گشت..
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--ولی اخه اینجا چکار داشته؟!..من و تو که چیزی نداریم بخواد برداره..یا اینکه..

با صدای بلن د اریا خفه شدم..
--بهار بدبخت شدیم..

با شنیدن جمله ش زانو هام خم شد و کنارش نشستم..نگاهش به پاکت   توی دستش بود..

با ترس گفتم :چی شده اریا؟!..تو رو خدا بگو دارم دیوونه میشم..اخه اینجا چه خبره؟!..
موهاشو چنگ زد و سرشو تکون داد..نفسش رو داد بیرون وبا حرص گفت

:بهنوش..بهنوش ..
-بهنوش چی؟!..

از جاش بلند شد..همونطور که طول و عرض اتاق رو طی می کرد گفت :اون عوضی اومده
تو اتاق و شناسنامه و مدارک   تورو برداشته..

با وحشت جلوی دهانم رو گرفت..
اروم اروم دستمو اوردم پایین و گفتم :مگه..مگه اون..چیزی می دونه؟!..

سرشو تکون داد و گفت : نه..ولی دختر زرنگی  ..حتما اومده تو اتاق یه اتویی از ما گیر
بیاره که شناسنامه رو دیده و برداشته..تو قبل چیزی از اسم و فامیلت بهش نگفته بودی؟!..

کمی فکر کردم..اره اون روز کناردریا..
(بهنوش :اصل تو کی هستی؟!..اسم و رسمت چیه؟!..هان؟!..از کدوم جهنمی پیدات شد

وخودتو چسبوندی به اریا؟!..
-اسمم بهاره..بهار احمدی..هر کی و هر چی که هستم به تو هیچ ربطی نداره..

بهنوش :بهار احمدی؟!..)
-اره اره..اون روز کنار دریا ازم پرسید تو کی هستی واسم و رسمت چیه؟!..منم گفتم اسمم

بهار احمدی  ..
اریا اخم کرد و سرشو تکون داد..روی تخت نشست..سرشو گرفت تو دستاش..

کنارش نشستم..نگاش کردم و گفتم :تو مطمئنی شناسنامه و مدارک   من توی چمدون بوده؟!..
سرشو بلند کرد..گفت :اره..اطمینان نمی کردم توی خونه بذارم..جای دیگه هم نمی شد

نگهشون داشت..گفتم با خودمون بیارمشون که خیالم راحت باشه..توی خونه گاوصندوق هم
نداشتیم..درضمن چون داشتیم می رفتیم مسافرت باید شناسنامه و مدرکی هم همراه خودمون

می بردیم..گذاشتمشون تو یه پاکت وتو چمدون جاسازیشون کردم..طوری که کسی نتونه
پیداشون کنه..نمی دونم بهنوش چطور تونسته برشون داره..ظاهرا وقتی اومده تو اتاق و

لوازممون رو گشته شناسنامه رو تو چمدون دیده و شک کرده..
لب های خشکم رو با زبون تر کردم و گفتم :ولی اون که چیزی نمی دونه..نباید نگران

باشیم..درسته؟..
--درسته که چیزی نمی دونه..ولی متاسفانه پدرش ازاونجایی که با پدر تو هم دوست بوده

اونو می شناسه و مطمئنا به محض دیدن اسم پدرت تو شناسنامه ت پی به همه چیز می بره..
-ولی تو گفتی فقط خودت و اقابزرگ از این موضوع خبر دارین..که پدر..پدر   من..دایی  تو

رو..
--اره ولی از کجا معلوم اون هم ندونه؟!..گیج شدم..نمی دونم باید چکار کنیم..

-خب می تونیم به کمک این گردنبند ثابت کنیم بهنوش اومده توی این اتاق و خواسته
خرابکاری کنه..مگه اقابزرگ قدغن نکرده بود اینجا نیاد؟!..خب اینجوری..

میان حرفم پرید و گفت :نمیشه بهار..اگر بریم بهش بگیم تو شناسنامه روبرداشتی ممکنه هر
کاری بکنه..اگر گفت شناسنامه رو میدم دست اقابزرگ چی؟!..اون الن از ما اتو داره..نباید

بی گدار به اب بزنیم..
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با نگرانی گفتم :پس باید چکار کنیم؟!..نکنه شناسنامه رو بده به اقابزرگ؟!..

سرشو گرفت تو دستاشو کلفه گفت :نمی دونم..باید فکر کنم..فعل به کسی چیزی نگو و
درموردش هم حرفی نزن..بذار ببینم باید چکار کنم..

سکوت کردم..وحشت تمام وجودمو پر کرده بود..از روزی که می ترسیدم به سرم
اومد..خدایا نمی خوام اقابزرگ اینجوری پی به حقیقت ببره..

 ساعت دیگه مهمونا می رسن..نذار کسی1اریا نگام کرد وگفت :پاشو حاضر شو عزیزم..تا 
به چیزی شک کنه..عادی رفتار کن..انگار نه انگار..خودم این مسئله رو حلش می کنم..

سرمو تکون دادم..ولی خیلی خیلی نگران بودم..
اریا مکث کوتاهی کرد وگفت :راستی دیگه نمی ریم روستا..

با تعجب گفتم :چرا؟!..
--تلفنی کارمو انجام دادم..به خوده کدخدا هم سفارش کردم..بیشتر قصدم بر این بود که بریم

یه اب و هوایی عوض کنیم ولی با این اوضاع نمیشه جایی رفت..
سرمو تکون دادم و گفتم :باشه..هر چی تو بگی..

 شب بعدش من باید به یه ماموریت برم ..تو2لبخند زد و گفت :درضمن وقتی برگشتیم ویل 
 روزه میرم وبر می گردم..2تهران..

با وحشت از جام پریدم..رو به روش ایستادم..
-و..ولی اریا من تنهایی می ترسم..اگه..اگه..

گونه م رو نوازش کرد و با لحن ارامش بخشی گفت :نگران چیزی نباش خانمی..من زود بر
 روز بیشتر کارم طول نمی کشه..مطمئن باش..2می گردم..

-ولی ..اخه..من..
اروم منو کشید تو بغلش و روی سرمو بوسید..

--خودتو نگران نکن عزیزم..بهت قول میدم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره..پس اروم
باش..

نمی تونستم..می خواستم ولی نمی شد..این ترسو اضطراب مثل خوره به جونم افتاده بود..

اروم خندید و منو از خودش جدا کرد..
--حال هم برو زودتر حاضر شو..می خوام امشب همه خانم خوشگل و نازمو ببینن و بگن به

به اریا چه خوش سلیقه ست..
لبخند کمرنگی زدم و سرمو تکون دادم..

-تو اماده نمیشی؟!..
--من کار زیادی ندارم..فقط کت و شلوارمو بپوشم..

سرمو تکون دادم..از اتاق رفت بیرون..

 

همون کت و دامنی که مادرجون بهم کادو داده بود رو پوشیدم..
یه شال همرنگش هم سرم کردم..جلوی اینه ایستادم و نگاهی به خودم انداختم..فوق العاده
بود..هیچ وقت عادت نداشتم از خودم تعریف کنم..ولی اینبار نمی تونستم چیزی نگم..اخه

تغییر رو خیلی خوب می تونستم در خودم ببینم..
اریا وارد اتاق شد..با دیدنم همون جلوی در ایستاد..با لبخند نگاهش کردم..اروم اروم به طرفم

اومد..لبخند نشست رو لباش..
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یه دفعه به طرفم خیز برداشت و منو رو دستش بلند کرد..

جیغ خفیفی کشیدم و گفتم :وای اریا منو بذار زمین..الن لباسم خراب میشه..
صورتشو فرو کرد تو یقه م و گفت :خراب بشه ..من واجب ترم یا لباست؟!..

گردنم رو می بوسید..قلقلکم می اومد..
با خنده گفتم :خب معلومه..تـو..

نفس عمیقی کشید ..بوی عطرم همه جای اتاق رو پر کرده بود..
با سرمستی گفت :الهی اریا فدات بشه چه بوی خوبی میدی تــــو..

"تــــو"رو کشیده بیان کرد .. انقدر کاراش بامزه بود که خنده م گرفته بود..
سرشو بلند کرد .. تو صورتم نگاه کرد..

ملتمسانه گفت :وای بهار اشتهام داره باز میشه..بیا بریم پایین تا کار دستت ندادم..اونوقت اگر
زیادی معطل کنیم همه میگن این دوتا معلوم نیست تو اتاق دارن چکارهااااا می کنـن..

اروم منو گذاشت زمین..از بس خندیده بودم اشکم در اومده بود..
با دستمال گوشه ی چشمم رو که به اشک نشسته بود پاک کردم..کمی خودمو تو اینه نگاه

کردم..که یه دفعه بازومو کشید..
با خنده گفت :بیا بریم..اینه از رو رفت..تو همه جوره خوشگلی دیگه اینه رو می خوای
چکار؟..بیا جلوی خودم وایسا از صدتا اینه بهتر نشونت میدم..تازه این اینه سخن گو هم

هست..قربون صدقه ت هم میره..
بلند خندیدم و زدم به بازوش..بازم شیطون شده بود..

اون شب اریا یه کت و شلوار طوسی براق و یه پیراهن مردونه ی خاکستری به تن داشت..
فوق العاده شده بود..مثل همیشه خوش تیپ و جذاب..بوی ادکلنش مست کننده بود..

از اتاق رفتیم بیرون..هیجان داشتم..اریا دستمو گرفت..از سردی دستم پی به اضطراب  
درونم برد..

ایستاد.. با لحن اروم و مهربونی گفت :خانمی باز هیجان زده شدی؟!..
سرمو تکون دادم و گفتم :اره..نمی دونم برخورد فامیلتون با من چجوری  ..از طرفی هم

نگرانم..می ترسم بهنوش..

انگشتش رو گذاشت رو لبم و گفت :بهارم یه امشب اسمی از این دختره نیار..بذار این
مهمونی با دل خوش تموم بشه.. بعد من می دونم باهاش چکار کنم..باشه؟..

فقط سرمو تکون دادم..انگشتشو برداشت..
--حال هم اروم باش..تا من کنارتم نگران هیچ چیز نباش..

با لبخند گفتم :باشه عزیزم..
به گونه م دست کشید و عاشقانه نگام کرد..

--این عزیزت به فدات خانمی..
با شنیدن صدای خانم جون هر دو تو جامون پریدیم..

مادرجون :واااا ..شماها که هنوز اینجایین..برین پایین مهمونا منتظرن..

اریا نفسشو داد بیرون و گفت :ماد ر من اخه چرا اینجوری ادمو صدا می زنید؟..من که قلبم
اومد تو دهنم..

من و مادرش خندیدم..خودش هم خنده ش گرفت..
دستشو گذاشت پشت کمرم و به طرف مادرجون رفت..یه دستشم گذاشت پشت کمر مادرجون

و گفت :خانما افتخار میدن بنده رو همراهی کنن؟..
مادرجون با خنده گفت :امان از دستته تو پسر..بیا بریم..
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اریا سرخوش خندید و گفت :پس بفرمایید..

هر سه از پله ها اومدیم پایین..وسط راه مادرجون با لبخند ازمون جدا شد و جلوتر از ما از
پله ها رفت پایین..

اریا محکم کمرمو چسبیده بود ..هنوز هم هیجان داشتم ولی از حضور اریا در کنارم یه
ارامش خاصی پیدا کرده بودم..

پایین پله ها که رسیدیم دیدم اقابزرگ از جاش بلند شد وبا قدم هایی کوتاه و محکم به طرفمون
اومد..

سرمو انداختم پایین..نزدیکمون که رسید..سرمو بلند کردم و سلم کردم..اریا هم سلم کرد..
در کمال تعجب اینبار اقابزرگ جوابمون رو زیر لبی داد..نگاهی بین من و اریا رد و بدل

شد..توی چشمای اریا هم تعجب موج می زد..اقابزرگ بین ما ایستاد..
با لحنی قاطع و صدایی بلند گفت :حتما همه ی شما مهمانان از اینکه اینطور ناگهانی این

مهمانی رو ترتیب دادم و شماها رو به اینجا دعوت کردم متعجب هستید..خب این مهمانی به
دو دلیل برگزار شد..یکی از این مناسبت ها تولد پسرم ماهان است..

با شنیدن اسم ماهان از دهان اقابزرگ همه ی وجودم لرزید..پس امشب تولدش بود؟!..وای
خدا..

اگر اقابزرگ بفهمه اینی که کنارش ایستاده دختر قاتل پسرشه چی میشه؟!..حتی فکر کردن
بهش هم برام عذاب اوره..

ادامه داد :مناسبت دوم این مهمانی..
دستشو پشت اریا گذاشت و گفت :امشب می خوام خبر ازدواج نوه ی دختریم اریا رو با..

به من نگاه کرد..سرمو انداختم پایین..تو چشمام اشک حلقه بست..می خواد بگه من کیم؟!..
 ماه دیگه1--دختر یکی از شرکای قدیمیم ..بهار.. به همه ی شما اعلم کنم..اریا و بهار..تا 

توی همین ویل ازدواج می کنند..

همه شوکه شدن..بدتر از همه من بودم که داشتم پس می افتادم..اقابزرگ گفت ..یکی از
..شرکای قدیمیم؟!..

نکنه همه چیزو می دونه؟!..یا شاید هم نمی دونه و برای اینکه کسی چیزی نپرسه اینو گفت..

تک و توک صدای دست از اطرافمون بلند شد..کم کم همه برامون دست زدن ..یکی یکی می
اومدن جلو و بهمون تبریک می گفتن..

لبام بی اختیار از هم باز می شد و با لبخند می گفتم :ممنونم..مرسی..
ولی توی دلم غوغایی بود..ذهنم درگیر بود..

اقابزرگ از بین جمعیت گذشت و روی صندلی همیشگیش نشست..
اریا کنارم ایستاد..

پدرو مادرش به طرفمون اومدن و هر کدوم کادویی به همین مناسبت به ما دادن..پدر اریا
نگاه گرمش رو به صورتم پاشید و اروم پیشونیم رو بوسید..

اروم گفت :فقط خوشبختی پسرم برام مهمه..برای همین بخشیدمش..امیدوارم همیشه و همه جا
در کنار هم باشید و پشته همو خالی نکنید..زنده باشی دخترم..

برق اشک رو به راحتی توی چشماش دیدم..
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با بغض و صدای لرزونی گفتم :ممنونم پدرجون..ایشاا همیشه سایه تون بالی سر ما باشه و

دعای خیرتون بدرقه ی راهمون..
با لبخند سرشو تکون داد و رفت..مادرجون هم هر دوی مارو بوسید و بهمون تبریک گفت..

دایی مهبد و خاله و شوهر خاله و نوید هم به طرفمون اومدن..هر کدوم هدیه های خودشون
رو دادن ..خاله صورتمو بوسید وبرامون ارزوی خوشبختی کرد..

وقتی همه رفتن نوید کنارمون ایستاد و به شوخی رو به اریا گفت :خدا وکیلی..نه واقعا
میگم..اریا می خوام راست و حسینی بگی..رمز موفقیته تو چی بود؟..

اریا خندید و گفت :انقدر قسمم دادی که اینو بپرسی؟!..
--اخه خداییش این یه معجزه ست..اقابزرگ کوتاه اومده..اون هم ناگهانی..حتما یه دلیلی داشته

دیگه..بگو چطوری به اینجا رسیدی؟!..
اریا با لبخند سرشو تکون داد و گفت :رمز موفقیت من عشق بود..چون تا قبل از اون یه لنگ

درهوا مونده بودم و هر روز هم با اقابزرگ جنگ اعصاب داشتم..
نوید ابروشو انداخت بال و گفت :ااااا..اینجوریاست؟!..منم از این موفقیتا می خوام.. حال من

عشقمو از کجا پیدا کنم؟!..تو عشق رو کجا گیرش اوردی منم برم اون اطراف رو بگردم
شاید چیزی ازش باقی مونده باشه..

اریا اخم کمرنگی کرد وگفت :نویــــد..کم چرت بگو..
--چرت چیه؟!..سوال کردم جناب سرگرد..به جای راهنمایی می زنی تو پ ر ادم..الن خورد

تو ذوقم دیگه نمیرم دنبال عشق..بدبخت میشم و اونوقت موفقیت بی موفقیت..نه تورو خدا اریا
دلت میاد؟!..

از حرفاش انقدر خندیدم که اشک به چشمم نشست ..اریا هم می خندید..
مادرجون اومد کنارم وگفت :دخترم بیا عمه خانم می خواد ببینتت..خواهر اقابزرگه..

به اریا نگاه کردم..سرشو تکون داد ..با لبخند همراه مادرجون رفتم..
یه خانم میانسالی کنار اقابزرگ نشسته بود..بی نهایت شبیه به اقابزرگ بود..

با دیدنش سلم کردم..نگاهی به سر تا پام انداخت و یه تای ابروشو انداخت بال..
-سلم..

رو به مادرجون پشت چشم نازک کرد و گفت :به نظرم عروست خیلی از اریا کوچیکتره..
 سالشه..از اریا کوچیکتره ولی به نظر من18مادرجون لبخند زد ..با لحن ارومی گفت :بهار 

خیلی به هم میان..اینطور نیست؟..
عمه خانم نیم نگاهی به من انداخت و گفت :ای..اره بد نیست..

بعد انگار چیز مهمی رو به خاطر اورده باشه رو به اقابزرگ گفت :داداش اینه
رسمش؟!..عروستون رو عقد می کنید یه پیغام به ما نمی دید؟! انقدر غریبه شدیم؟!..

به اقابزرگ نگاه کردم..نیم نگاهی به من انداخت..با شرم سرمو انداختم پایین..
با شنیدن صداش سرمو بلند کردم..

-- فکر می کنم شما اون موقع لندن پیش دخترت بودی خواهر..
عمه خانم ابروشو انداخت بال و لباشو جمع کرد..

--خب لندن که تلفن داشت..یه زنگ می زدید خبرمون می کردید..
اینبار مادرجون گفت :همه چیز یهویی شد..ایشاا برای عروسیشون جبران می کنیم..

عمه خانم نگاهی به من انداخت و گفت :ببینیم و تعریف کنیم..

به جمع نگاه کرد ..
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--راستی دخترجون پدر ومادرت کجان؟!..فامیلتون کیا هستن؟!..

تنم یخ بست..به مادرجون نگاه کردم..لبخند اروم اروم از روی لباش محو شد..
باید جواب می دادم..گلوم خشک شده بود..دهان باز کردم تا چیزی بگم که صدای جدی  اریا

رو از پشت سرم شنیدم..
--مادرش در اثر بیماری و پدرش هم تو یه سانحه ی رانندگی کشته شدن..پدرو مادرش هم

تک فرزند بودن و فامیلی هم نداشتن..
عمه خانم به اریا نگاه کرد و خواست چیزی بگه که اریا نگاه عاشقش رو دوخت تو چشمامو
گفت :من برای اینا بهار رو انتخاب نکردم..اون فوق العاده ست..یه دختر پاک و مهربون و

خونگرم..
به عمه خانم نگاه کرد و ادامه داد :درست همون ویژگی هایی که من برای انتخاب همسر

اینده م در نظر داشتم..بهار همه ی اونها رو داره..
زیر نگاه سنگین بقیه سرخ شده بودم..

عمه خانم گفت :خودت هم یه چیزی بگو دختر جون..چرا ساکتی؟!..ماشاا اریا که غوغا
کرد..نمی دونستم قلب این پسر می تونه یه روز عاشق بشه..

لبخند زدم و گفتم :به وجودش در کنارم افتخار می کنم..همینطور به اقابزرگ و مادرجون و
پدرجون..از اینکه بینشون هستم و اونها منو عضوی از خانواده شون می دونن به خودم می

بالم..
عمه خانم چیزی نگفت..لبخند کمرنگی زد وسرشو تکون داد..

اریا دستمو گرفت و رو به بقیه گفت :با اجازه..

هر دو از اونجا دور شدیم..
نفسمو دادم بیرون و گفتم :وای زیر اون همه نگاه داشتم اب می شدم..

خندید و گفت :نجاتت دادم خانمی..ولی خودت هم خیلی خوب از پسش بر میای..

خندیدم و چیزی نگفتم..اون شب با تک تک فامیل های اریا اشنا شدم..اقابزرگ همین یه دونه
خواهر رو داشت..زن بدی نبود ولی خب یه کم زیادی مغرور بود..

گوشه ای ایستاده بودم و به جمع   مهمان ها نگاه می کردم..که دیدم پسر عمه ی اریا که
اسمش بهزاد بود داره به طرفم میاد..

قبل باهاش اشنا شده بودم ..نگاهش با بقیه فرق داشت..زیادی زل می زد بهم..
 ساله..با مدل موی امروزی ..یه تیشرت اسپرت سفید و یه شلوار جین25یه پسر حدودا 

مشکی..تیپش خوب بود..
رو به روم ایستاد..لبخند بزرگی روی لباش بود..

--خوش می گذره؟!..
لبخند کمرنگی زدم وگفتم :بله..ممنون..

باز خیره شده بود به من..نگاهش ادمو ذوب می کرد..بدجور زل می زد..
بی پرده گفت :شما دختر فوق العاده زیبایی هستید..نمی دونستم اریا انقدر خوش سلیقه ست..

از حرفش سرخ شدم ..جوابشو ندادم..سرمو انداختم پایین..
پرروتر از قبل ادامه داد :شرم هم که می کنی باز..

با شنیدن صدای اریا خفه شد..
-- شرم هم که می کنه باز به تو هیچ ربطی نداره ..

سرمو بلند کردم..اریا کنارم ایستاد..اخماش حسابی تو هم بود..
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بهزاد با دیدنش پوزخند مشهودی زد وگفت :به به جناب سرگرد..داشتم به بهار می گ..

اریا محکم گفت :بهار خانم..

بهزاد با پوزخند نگاهشو دور سالن چرخوند و سرشو تکون داد..
--اوکی..بهار خانم..داشتم بهش می گفتم که اریا هم خوش سلیقه بود و ما خبر نداشتیم..

وقیحانه چشمک زد وگفت :می گردی خوشگلشو سوا می کنی؟!..نه خوشم اومد..
اریا جوش اورد..با خشم گفت :به تو هیچ ربطی نداره..بهزاد زیادی حرف می زنی..

بی خیال ادامه داد :خب منکر   چی بشم؟!..خوشگله میگم خوشگله دیگه..تا حال ندیده بودم به
دختری پا بدی..گاهی می گفتم قلب نداری یا اگر هم داری یه تیکه سنگه..ولی الن می بینم..

نگاهی به سرتا پای من انداخت و گفت :نــــه..خوش سلیقه ای..به موقعش حال می گیری..
اریا با خشم از بین دندون هاش غرید :پس تا حالتو نگرفتم بزن به چاک..

بهزاد دستاشو به نشونه ی تسلیم برد بال و گفت :خیلی خب..شلیک نکن جناب سرگرد..چرا
جوش میاری؟!..

نگاهی به ما دوتا انداخت و با پوزخند روشو برگردوند و رفت..

اریا سرخ شده بود..صورتشو به طرفم برگردوند ..
--پسره ی عوضی..چی بهت می گفت؟!..

-هیچی..همینایی که داشت به تو هم می گفت..این چرا اینجوریه؟!..
--کل همینطوره..هر وقت باهات حرف زد بهش محل نده..

لبخند زدم و با ناز گفتم :باشه عزیزم..

نگام کرد..اخماش اروم اروم باز شد..به جاش یه لبخند جذاب نشست رو لباش..
صورتشو اورد پایین و زیر گوشم گفت :خب الن جای ناز کردنه؟!..

اروم گفتم :پس کجا جای ناز کردنه؟!..
سرشو بلند کرد و با لبخند خاصی به طبقه ی بال اشاره کرد ..

با لحن با مزه ای گفت :بعدا بهت میگم..
دستمو گرفتم جلوی دهانمو خندیدم..

-فرصت طلب..
ابروشو انداخت بال و گفت :مگه بده؟!..مرد باید از همچین موقعیت هایی به نحو احسنت

استفاده کنه..
-چجور موقعیت هایی؟!..

چشمک بامزه ای زد وگفت :دیگه دیگه..همه چیزو که نمیشه گفت خانمی..

خندیدم..روز به روز بیشتر عاشق اریا می شدم..انقدر که انگار نیمی از وجودم بود..نه ..اریا
تمام وجودم بود..اره..زندگی در کنار اریا تازه بهم فهمونده بود خوشبختی یعنی چی..وجودش

برام عزیز بود..عزیز وخواستنی..

شام هم صرف شد..تمام مدت اریا کنارم ایستاده بود..
نگاه های سنگین مهمونا رو خیلی خوب روی خودم حس می کردم..هنوز هم تعجب رو می

شد تو نگاهشون دید..
بالخره مهمونی اون شب به پایان رسید..اخر شب اقابزرگ بدون هیچ حرفی از پله ها بال

رفت ویک راست رفت تو اتاقش..
بقیه هم شب بخیر گفتن وبا خستگی رفتن تو اتاقاشون..
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قرار بود فردا حرکت کنیم وبرگردیم ویل..

 روز دیگه اریا می رفت ماموریت..2
نمی دونم چرا..ولی یه جورایی دلشوره داشتم..

 روز بود که از ویل برگشته بودیم..2
 روز بیشتر2بعد از شام کنارش نشستم..فردا صبح به مقصد تهران حرکت می کرد..با اینکه 

کارش طول نمی کشید ولی بازم دوری از اریا برام سخت بود..
فقط زل زده بودم بهش و چیزی نمی گفتم..داشت با لپ تاپش کار می کرد..سنگینی نگاهمو

حس کرد..
سرشو بلند کرد ..نگاهشو دوخت تو چشمام..

با لبخند لپ تاپ رو بست و گذاشت رو میز..دستاشو از هم باز کرد..بی طاقت خیز برداشتم
و رفتم تو اغوشش..منو محکم به خودش فشرد..

اروم گفت :چی شده خانمی؟!..حس می کنم نگرانی..
بغض کردم ..گفتم :اریا..

--جون دل اریا..
-نمیشه نری ماموریت؟!..هم نگرانتم و هم اینکه دلم برات تنگ میشه..

 روز بیشتر طول نمی2با لحنی سرخوش گفت :ای قربونت برم خانمی که انقدر حساسی..
کشه عزیزم..ماموریته ..باید برم..نمی تونم از دستورات سرپیچی کنم..

قطره اشکی از گوشه ی چشمم به روی گونه م چکید..به پیراهنش چنگ زدم..
-پس قول بده همینجوری که سالم داری میری سالم هم برگردی..حتی یه خراش هم نباید به

دستت بیافته..

بلند بلند خندید..سرمو بلند کرد..با دیدن اشکام لبخند از روی لباش محو شد..
صورتمو تو دستاش قاب گرفت و گفت :عزیزم اینجوری بی تابی نکن..

محکم منو کشید تو بغلش و پشتمو نوازش کرد..
--باید عادت کنی بهارم..این اولین ماموریتم نیست اخریش هم نخواهد بود..شغلم پر خطره

ولی مواظب خودم هستم..نگران نباش عزیزم..تو اینطور بیتابی می کنی قلبم درد می
گیره..دلت میاد؟!..

با پشت دست اشکامو پاک کردم و سرمو از روی سینه ش برداشتم..با تعجب نگاش کردم..تو
چشماش اشک حلقه بسته بود..

چشماشو بست .. انگشتش رو گذاشت پشت پلکش وفشرد..دستشو برداشت..چشماش سرخ
شده بود..

خندید و با صدای بم و گرفته ای گفت :ببینم امشب می تونی اشک منو هم در بیاری یا نه..تو
رو خدا بی تابی نکن..

باورم نمی شد اریا به خاطر قلب بی قرار من اینطور دگرگون شده که اشک به چشمش
نشسته ..

دستامو دور کمرش حلقه کردم..نباید ناراحتش کنم..نباید به روم بیارم که نگرانشم..دوست
داشتم با خیال راحت بره..ذهنش درگیر نباشه..

برای همین لبخند زدم و گفتم :اریا خیلی دوستت دارم..خیلی..
لبخند محزونی زد..با پشت دست گونه م رو نوازش کرد وگفت :من که عاشقتم..مخلصتم

هستم..
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خواستم بحث رو عوض کنم..
--اریا قضیه ی بهنوش چی شد؟!..نکنه کار دستمون بده؟!..

دستشو از دورم برداشت .. رو مبل جا به جا شد..نفسشو داد بیرون و گفت :دیروز که از
ستاد بر می گشتم یه سر رفتم ویلی اقای هدایت ..می خواستم ببینم به چیز مشکوکی بر می

خورم یا نه..خواستم به تو هم بگم ولی بعد گفتم ممکنه بیشتر از این نگران بشی..واسه ی
همین گذاشتم وقتی مطمئن شدم بیام بهت بگم..

-خب چی شد؟!..
سرشو تکون داد و گفت :هیچی..پدرش که مثل همیشه توپش پر بود..مادرش رو هم

ندیدم..بعد هم که خواستم برگردم اقای هدایت گفت بهنوش رفته مسافرت..حال راست و
دروغش رو نمی دونم..ولی اون اینطور به من گفت..

اب دهانم رو قورت دادم و گفتم :نمیشه جلوی خونه شون یکی رو بذاریم که کشیک بده؟!..
لبخند کمرنگی زد وگفت :عزیزم بی دلیل که نمیشه جلوی خونه ی مردم مامور

گذاشت..اونوقت به جرم مزاحمت ..می تونن ازمون شکایت کنن..جرمی که صورت
نگرفته..فقط به بهنوش مشکوکیم که شناسنامه هامون رو برداشته..اگر بخوایم تحریکشون
کنیم ممکنه وضع بدتر بشه..فعل جلو نمیریم تا مطمئن بشه برامون چندان اهمیتی نداره..

-ولی از بهنوش بعید نیست کاری نکنه..
--درسته..هر کار از این دختر بر میاد..با توجه به اون گردنبندی که توی اتاق افتاده بود و

شهادت مامان مبنی بر اینکه این گردنبند متعلق به بهنوشه..می تونیم مطمئن باشیم که بهنوش
شناسنامه ها رو برداشته..بدون شک یه نقشه ای داره..

دستای سردمو گرفت تو دستاش و با لبخند گفت :فعل نمی تونیم کاری بکنیم..اگر بریم جلو
وضع بدتره ..چون مطمئن میشه که یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست..

-تا کی باید صبر کنیم؟!..اگر کار از کار گذشت چی؟!..
نفس عمیقی کشید و با لحن گرفته ای گفت :امیدوارم اینطور نشه..به محض اینکه پیداش کنم

همه چی تمومه..ولی انگار اب شده رفته تو زمین..
-چطور؟!..

--رفتم دانشگاهش سراغش رو گرفتم ولی اونجا هم نبود..حتی ماشینش هم تو ویل نبود..

سرمو تکون دادم..خدا اخر وعاقبتمون رو ختم بخیر کنه..
کم بود جن و پری..یکی هم از دریچه می پرید..

خودمون کم دردسر داشتیم که یکی دیگه بهش اضافه شده بود..
*******

من و مادرجون پشت در ایستاده بودیم تا اریا رو بدرقه کنیم..
تو دست من کاسه ی اب بود و تو دست مادرجون قران..

اریا قران رو بوسید و از زیرش رد شد..
ر وبه مادرش لبخند زد..مادرجون پیشونیش رو بوسید و ازش خداحافظی کرد..

دیشب موقع خواب تو بغلش انقدر بوسیدمش که از نفس افتادم..اریا هم می خندید وبه شوخی
می گفت :ای کاش مهریه ت رو چند صدتا بوسه می کردم اگر اینطور بود تا الن مهرت رو

داده بودم..
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از نگاهش..از تن صداش که لرزش خاصی داشت..ازحرارت بوسه هاش که از منم داغ تر
بود.. می فهمیدم که قلب اریا هم بی تابه..مرد بود و به روی خودش نمی اورد..می دونستم

نمیگه چون نمی خواد منو از اینی که هستم بی قرارتر کنه..

رو به روم ایستاد..بی رودروایسی از حضور مادرش پیشونیم رو بوسید..سرخ نشدم ولی قلبم
 روز بدون اریا باید سر می کردم..2فشرده شد..از اینکه داشت می رفت..از اینکه 

تو چشمای هم خیره شدیم..نگاهش سرگردون بود..زیر لب گفت :مواظب خودت باش
خانمی..خداحافظ..

با نم اشکی که تو چشمام بود گفتم :تو هم مراقب خودت باش اریا..به سلمت..خدانگهدار..
سرشو تکون داد و با لبخند ازم جدا شد..

نیم نگاهی به مادرش انداخت و خداحافظی کرد..در رو باز کرد..
اگر شرم از حضور مادرجون رو نداشتم بغلش می کردم..ولی نمی شد..

در ماشینش رو باز کرد وقبل از سوار شدن برامون دست تکون داد..
بعد هم سوار شد و با تک بوقی که زد حرکت کرد..

کسه ی اب رو پشت سرش ریختم ..
تو دلم گفتم :خدا پشت و پناهت عشقم..

مادرجون :بهار مدتی که اریا نیست بیا پیش ما..اینجا تنهایی دخترم..
با لبخند نگاش کردم و گفتم :نه مادرجون..مزاحمتون نمیشم..همینجا می مونم..

--مزاحمت کدومه دخترم..اونجا هم خونه ی خودته..
-ممنونم..دوست دارم اینجا بمونم تا اریا بیاد..دلم طاقت نمیاره..

دستشو گذاشت پشتمو با مهربونی گفت :بر می گرده دخترم..هر وقت میره ماموریت تا بر
وقتی می گرده صد بار میمیرم و زنده میشم..شغلش پر خطره ولی خب نمی تونه نادیده

بگیرش..داره به وظیفه ش عمل می کنه ..
-می دونم مادرجون..همه ی حرفاتونو قبول دارم..ولی با دلم چکار کنم؟..

اروم خندید و سرشو تکون داد..

رفتیم تو خونه..با کمک هم ناهار رو اماده کردیم..اون روز مادرجون پیشم موند..شب
پدرجون هم اومد اونجا..از اینکه پیشم بودن احساس تنهایی نمی کردم ولی جای خالی اریا رو

خیلی خوب حس می کردم..
پدرجون اصرار داشت باهاشون برم ولی قبول نکردم..دوست داشتم شب سرمو بذارم رو

بالشت اریا و از بوی عطرش ریه هام رو پر کنم تا اروم بشم ..
روی تخت که خوابیدم دستمو ناخداگاه به کنارم کشیدم ..جای خالیه اریا..

اشکم در اومد..بالشتشو گرفتم بغلم و تو جام نشستم..همونطورکه صورتمو تو بالشت فرو
کرده بودم از ته دل صداش می کردم و می گفتم :کجایی اریا؟..چرا انقدر منو به خودت

وابسته کردی؟..چرا انقدر دوستت دارم ؟..با اینکه فقط رفتی ماموریت و زود بر می گردی
ولی بازم نمی تونم طاقت بیارم..خدایا دوری از عشقم برام سخته..خودت نگهدارش باش..

 رکعت نماز حاجت2دیدم نمی تونم بخوابم از جام بلند شدم و وضو گرفتم..به نماز ایستادم..
خوندم ..به نیت سلمتی اریا..

براش دعا کردم..از ته دل از خدا خواستم مواظب عشقم باشه..
*******
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روز اول گذشت..مادرجون مرتب بهم سر می زد..

 شب نخوابیدم ..اصل خواب به چشمام نمی اومد..همه ش نگرانش2روز دوم هم گذشت..
بودم..یک بار اریا تنهام گذاشته بود و بازم می ترسیدم همون اتفاق بیافته..

میگن ادم مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید هم می ترسه..حکایته من بود..یک بار برام
همچین اتفاقی افتاده بود و حال هم همه ش فکر می کردم بازم ممکنه بیافته..

روز دوم هم گذشت..توی این مدت یه بار بهم زنگ زده بود..اون هم وقتی بود که تازه رسیده
بود تهران..

امروز عصر بر می گشت خونه..خیلی خوشحالم بودم..از صبح خونه رو مرتب کردم..حموم
رفتم و یه بلوز استین کوتاه و یه شلوار اسپرت پوشیدم..ترکیبی از رنگ های سبز و

سفید..اریا دوستش داشت..
..زنگ در به صدا در اومد..وای6براش باقالی پلو با گوشت درست کردم..راس ساعت 

داشتم بال در می اوردم..
با هیجان ایفن رو برداشتم..

-کیه؟!..
--باز کن خانمی..

وای خداجون..خودش بود..در رو بازکردم..برای دیدنش لحظه شماری می کردم..
از پشت پنجره بیرون رو نگاه کردم..با قدم های بلند ..لبخند به لب به طرف خونه می اومد..

بی معطلی در رو باز کردم..اومد تو و درو بست..
مشتاقانه تو چشمای هم خیره شدیم..به روی هم لبخند زدیم..منو کشید تو بغلش..سر و

صورتمو می بوسید و قربون صدقه م می رفت..
من از اونم بدتر بودم..محکم کمرشو چسبیده بودم و می بوسیدمش..

بغلم کرد..همونطورکه می بوسیدم رفت رو مبل نشست..منو نشوند رو پاهاش..
دستامو دور گردنش حلقه کردم ..لباشو از لبام جدا کرد..نگاهشو دوخت تو چشمام و لبخند

گرمی به روم پاشید..
سرمو خم کرد..زیر گوشم زمزمه وار گفت :سلم خانمی..

خندیدم..انقدر برای دیدن هم هیجان زده شده بودیم که به کل یادمون رفته بود سلم کنیم..
گونه ش رو بوسیدم و گفتم :سلم عزیزم..خوبی؟..دلم برات تنگ شده بود اریا..داشتم دق می

کردم..
کمرمو فشرد وگفت :تو خوب باشی منم خوبم فدات شم..خدا نکنه خانمم..دل منم شده بود یه

ریزه..انقدر که به چشم نمی اومد..
با لبخند از رو پاش بلند شدم که دستمو گرفت و کشید..باز افتادم تو بغلش..

با لبخند جذابی گفت :کجااااا؟!..جات همینجا خوبه..
خندیدم و گفتم :می خوام برات چایی بیارم تا خستگیت در بره..

با شیطنت گفت :تو همینجا بشین..خود به خود خستگیم در میره..همینکه پیشم باشی دیگه
خستگی تو تنم نمی مونه..

با عشق نگاش کردم..خدایا شکرت که اریا رو سالم بهم برگردوندی..
زندگی بدون اریا برام بی رنگ و بی رو ح بود..

وجود اریا بود که به زندگیم گرما می بخشید..
*******

سر میز شام بودیم..با لبخند نگاش کردم و گفتم :خب تعریف کن..از ماموریت چه خبر؟!..
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پارچ   نوشابه رو برداشت..داشت تو لیوان نوشابه می ریخت..در همون حال گفت :عملیاتی

نبود..خودم تک بودم..
-چطور؟!..

لیوانمو گذاشت جلوم وبرای خودش ریخت..
--باید می رفتم تو یه مهمونی وامارشون رو در می اوردم..برای اینکه منو نمی شناختن

دستور از مرکز اومده بود ..ظاهرا فهمیده بودن اون ماموریت مخفی توسط من با موفقیت
انجام شده..این بود که اینبارم خواستن من برم..

-خب چطور بود؟!..

یه قلوپ از نوشابه ش خورد..
--هیچی دیگه..این مهمونی با اون مهمونی که اونبار تو هم توش بودی خیلی فرق می

کرد..نه کسی نقاب زده بود و نه کسی از خودش جنگولک بازی در می اورد..
نگام کرد وخندید..

با خنده گفتم :وای اریا یادش که می افتم بازم خنده م می گیره..همه شون دیوونه بودن..
سرشو تکون داد و گفت :دارو و مواد مصرف کرده بودن..مواده توهم زا..با مصرف اون

مواد کارهاشون غیرارادی میشه..

یه قاشق از غذا گذاشت دهانش ..وقتی لقمه ش رو قورت داد گفت :به به..دست و پنجه ت
طل خانمی..غذات حرف نداره..

لبخند زدم و گفتم :نوش جان..مخصوص تو درستش کردم..
--فدای تو بشم..

-خدا نکنه..
لبخند زد ومشغول شد..

-خب حال ماموریت با موفقیت انجام شد؟!..
--اره..ولی چندتاشون فرار کردن..از اون گردن کلفتا بودن..ولی بیشتر جنساشون لو رفت..

-اونجا چکارهایی می کردن؟!..
--هر کاری که بگی..جنس معامله می کردن..دختر خرید و فروش می کردن..هر کاری که

از یه خلفکار حرفه ای بر میاد..

سکوت کردم..عجب ادمای پستی بودن..واقعا چطور دست به چنین کاری می زنن؟!..اخه با
دخترای مردم چکار دارن؟!..

درسته بعضی هاشون خودشون تن به این کار می دادن..ولی اونایی که ناخواسته وارد این
راه می شدن چی؟!..

خدا ازشون نگذره..واقعا شرایط سختیه..

اون شب نه من دل ازاریا می کندم نه اون از من..
وقتی سرمو گذاشتم رو سینه ش تازه فهمیدم ارامش یعنی چی..

وقتی صدای قلبش رو شنیدم تازه فهمیدم چقدر با این صدا اروم میشم..
وقتی گرمای اغوشش رو حس کردم پی بردم که نه..من بدون اریا اصل دوام نمیارم..اون

دیگه شده بود همه ی وجودم..
 شب با خیال راحت تو2انقدرنوازشم کرد..تا اینکه چشمام اروم اروم گرم شد وبعد از 

اغوشش به خواب رفتم..
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بالخره از چیزی که می ترسیدم به سرم اومد..کاری که نباید می شد ..شد..
بهنوش   عوضی..اون با نامردی وارد زندگیم شد و باعث شد یه بدبختی جدید گریبان گیرم

بشه..

 هفته از ماموریت اریا گذشته بود..توی حیاط باغ داشتیم قدم می زدیم..اقابزرگ و1
مادرجون هم تو ویل بودن..

دستم تو دستای اریا بود و داشتیم حرف می زدیم که در ویل با صدای تیکی باز شد..هر دو
نگاهمون به اون سمت کشیده شد..

با دیدنش تنم یخ بست..انگار رو ح از تنم خارج شد..دست اریا رو محکم گرفتم..
بهنوش لبخند بر لب به طرفمون می اومد..

جلومون ایستاد..با پوزخند نگاهی به من و اریا انداخت و از کنارمون رد شد..
اریا دستمو ول کرد و جلوش ایستاد..

با صدای نسبتا بلندی گفت :تو اینجا چه غلطی می کنی؟!..مگه اقابزرگ بیرونت نکرده
بود؟!..

بهنوش با همون پوزخند مسخره ش نگاهی به اریا انداخت و گفت :الن هم نمی خواست درو
باز کنه..گفتم کار مهمی باهاش دارم تا تونستم بیام تو..

اریا جدی گفت :کار مهمت چیه؟!..به من بگو؟!..
بهنوش ابروشو انداخت بال و بابدجنسی تو چشمای اریا خیره شد ..

--نچ..نمیشه جناب سرگرد..با خود اقابزرگ کار دارم..اگر می خوای حرفامو بشنوی..
به من اشاره کرد و گفت :با خانمت بیا تو..

از کنارش رد شد وبا قدم های بلند به طرف ویل رفت..اریا به طرفش دوید ..کیفش رو گرفت
و کشید..بهنوش ایستاد..

کیفش رو از دستای اریا بیرون کشید و با خشم گفت :ول کن کیفمو..
اریا در حالی که از زور عصبانیت سرخ شده بود گفت : بهنوش راهتو بکش و از اینجا برو

بیرون..وگرنه مطمئن باش بدتر از اینا باهات رفتار می کنم..
--من هیچ کجا نمیرم..تا حرفامو به اقابزرگ نزنم از این خونه بیرون برو نیستم..

اریا داد زد :د اخه چه حرفی داری که بزنی لعنتی؟!..چرا می خوای همه چیزو خراب
کنی؟!..این وسط چی به تو می رسه؟!..

--می خوای بدونی چی بهم می رسه؟..باشه..بهت میگم..دوست دارم نابودیت رو
ببینم..دوست دارم با چشمام خار شدن   زنت رو ببینم..کسی که تو رو از من دزدید..

-من مال تو نبودم که کسی هم بخواد منو از تو بدزده..بارها این حرفو زدم بازم می زنم..من
و تو بهنوش راهمون از هم سوا بود و هست..هیچ چیز مشترکی در ما نیست..من خوشبختم و

عاشق زنم هستم..بهتره از اینجا بری..قبل از اینکه برخورد جدی تری باهات بکنم..

بهنوش اماده بود جواب اریا رو بده..که با شنیدن صدای اقابزرگ نگاهمون به در ویل افتاد..
--اونجا چه خبره؟!..

بهنوش با دیدن اقابزرگ لبخند پیروزمندانه ای تحویل من و اریا داد و جلو رفت..
--سلم اقابزرگ..باهاتون یه کار مهم داشتم..

به من نگاه کرد وگفت :مهم و حیاتی..
نگاهشو به اقابزرگ دوخت..اقابزرگ با اخم گفت :مگه بهت نگفته بودم حق نداری بیای

اینجا؟!..خیلی رو داری که بازم سرتو انداختی پایین و پابه خونه ی من گذاشتی..برو بیرون..
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بهنوش تند تند گفت :اقابزرگ بذارید حرفمو بزنم..قول میدم بعدش از اینجا برم..باور کنید

حرفام خیلی مهمه..با شنیدنش پی به خیلی چیزا می برید..

اقابزرگ نگاه کوتاهی به من و اریا انداخت..داشتم پس می افتادم..خدا خدا می کردم قبول
نکنه ..

 دقیقه کارت نباید طول بکشه..بعد هم از خونه ی من میری10ولی گفت : بیشتر از 
بیرون..شیرفهم شد؟..

بهنوش لبخند زد وگفت :باشه چشم..هرچی شما بگید..

رنگم با کچ دیوار هیچ فرقی نداشت..بی رنگ و سفید..سرتاپام می لرزید..
بهنوش جلو رفت ..کنار اقابزرگ ایستاد..

رو به من و اریا گفت :اگر میشه اریا و خانمش هم باشن..این موضوع به اونا هم مربوط
میشه..

با نفرت نگاش کردم..چرا می خواست خوشبختیمو ازم بگیره؟..مگه من چه هیزم تری به این
ادم فروخته بودم؟..

اقابزرگ سرشو تکون داد..اریا به طرفم اومد و دستمو گرفت..
زیر گوشم گفت :بهار اروم باش..دختر داری از حال میری..قوی باش..من باهاتم..از چیزی

هم نترس..باشه؟..
به کل لل شده بودم..فقط تونستم سرمو تکون بدم..اریا دستمو گرفت..هر دو رفتیم تو..

اقابزرگ روی صندلیش نشست..بهنوش هم خواست بشینه که اقابزرگ گفت :لزم نیست
بنشینی..حرفتو بزن و برو ..

به من واریا اشاره کرد تا بشینیم..اریا روی مبل نشست و من هم کنارش ..
به بهنوش نگاه کردم..حقارت رو تو چشماش می دیدم..

ولی با همون نگاه بهم می گفت :"هه..دخترجون دارم برات..طولی نمی کشه که از منم
حقیرتر میشی.."

با این فکر تنم لرزید..انقدر حالت اشفته م تابلو بود که بی شک اقابزرگ فهمیده بود یه چیزیم
هست..

هنوز دستم تو دست اریا بود..قلبم تو دهانم می زد..
با شنیدن صدای اقابزرگ سرمو بلند کردم..

رو به بهنوش گفت :خب..حرفاتو بزن..منتظرم..
بهنوش با لبخند یه پاکت از تو کیفش در اورد وبه طرف اقابزرگ گرفت..

می دونستم توش چیه..بی شک شناسنامه و مدارکم بود..ضربان قلبم لحظه به لحظه بالتر می
رفت..

پاکت رو از دستش گرفت..تعجب رو تو چشماش دیدم..
--این چیه؟!..

--باز کنید خودتون متوجه میشید..

عصاشو گذاشت کنار صندلیش..در پاکت رو باز کرد..تمام حواسم رو داده بودم به اقابزرگ
و اون پاکت لعنتی..
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همین که شناسنامه رو اورد بیرون چشمامو بستم..نمی خواستم ببینم..نمی تونستم تحمل
کنم..خدایا کمکم کن..منتظر چنین روزی بودم..ولی هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم

اینجوری بشه..نه..

با صدای فریاد اقا بزرگ چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد..
--چــــی؟؟؟؟!!!!..ب..بهـ..بهار سالری؟؟؟؟!!!!..این دختر..

بهنوش با بدجنسی تمام لبخند زد وگفت :بله اقابزرگ..این دختر که الن همسر
اریاست..اسمش بهار سالری  ..فرزند سامان سالری..این شناسنامه متعلق به خودشه..داخل

پاکت برگه ی شهود هم هست..یه جورایی میشه گفت استشهاد محلی   ..همه ی همسایه هاشون
هم زیرش رو امضا کردن..اسم مادرش مریم صفوی بوده..که همین امسال در اثر سرطان

فوت کرد..فکر می کنم پدرش رو هم بشناسید..بابا که خیلی خوب می شناختش..

ررنده قلب من تمام مدت که داشت به اقابزرگ اطلعات می داد ..نگاه خیره ش چون خنجری ب
رو نشانه گرفته بود..

با لبخند پیروزمندانه ای که بر لبش بود بهم می گفت :تموم شد بهارخانم..دیدی بالخره حقیر
شدی؟..به خاک سیاه نشوندمت..

اشک صورتمو پوشونده بود..دستای اقابزرگ می لرزید..دیگه طاقت نیاوردم..سکوت بدی
بود..برای من مرگ اور بود..

دستمو از تو دست اریا بیرون اوردم.. گرفتم جلوی صورتمو از ته دلم زار زدم..اریا پشتمو
نوازش کرد..

--بهار..
ازجام بلند شدم..

با گریه رو به اقابزرگ گفتم :به خدا من تقصیری ندارم..پدر من تو جوونیش مرتکب اشتباه
شد..به اروا ح خاک مادرم من گناهی نکردم..

نگاه اقابزرگ به صفحه ی اول شناسنامه م بود..حتی سرشو بلند نکرد نگام کنه..
به طرف در دویدم که اریا صدام کرد..

ایستادم .. رو بهش گفتم :تورو خدا دنبالم نیا اریا..قسمت میدم بذار تنها باشم..ازت خواهش
می کنم..

گرفته و نگران نگام کرد..
خواست حرفی بزنه که به طرف در دویدم وبا گریه زدم بیرون..

نمی تونستم تو باغ وایسم..مطمئنا اریا می اومدم پیشم..می خواستم تنها باشم..نمی دونم چرا
ولی دوست داشتم برم جایی که تا می تونم جیغ بکشم و این عقده هایی که تو دلم جمع شده بود

رو خالی کنم..
اومدم تو کوچه..نمی دونستم کجا برم..فقط جایی رو می خواستم که بتونم یه دل سیر بشینم

وگریه کنم..
به سمت راست رفتم..پشت ویل یه فضای سرسبز وباز بود که وقتی با اریا اومده بودیم

بیرون از توی ماشین اونجا رو دیده بودم..
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تصمیم گرفتم برم اونجا..تندتند اشکامو پاک کردم..کسی تو کوچه نبود..از سر کوچه پیچیدم

برم اونطرف که یه ماشین جلوم زد رو ترمز..فکر کردم مزاحمه..برای همین بهش محل
ندادم..

خواستم بدوم که یکی از پشت جلوی دهانمو گرفت..
بوی تندی تو بینیم پیچید و..

دیگه چیزی نفهمیدم..
*******

اقابزرگ از جایش بلند شد..با خشم رو به اریا گفت :چرا از من پنهون کردی؟..هان؟..
اریا با خشم نیم نگاهی به بهنوش انداخت..اما بهنوش نگاهش را از او گرفت ..

-- مگه چیزی عوض شده اقابزرگ؟..بهار چه گناهی کرده؟..
داد زد :برو بیارش..همین حال اون دختر رو بیارش اینجا..زود باش..

انقدر بلند و کوبنده داد زد که اریا نتوانست حرفی بزند..به طرف در دوید..
اقابزرگ نگاهی به بهنوش انداخت و با خشم   بی سابقه ای گفت :بشین رو صندلی تکون هم

نخور..حساب تو رو هم می رسم..
بهنوش با ترس ..در حالی که چشمانش گرد شده بود گفت :ب..با من دیگه..چکار

دارید؟!..من که..
فریاد زد :خفه شو..گفتم بشین..

رنگ از رخ بهنوش پرید..لرزان روی مبل نشست..اقابزرگ با بی قراری طول و عرض
سالن را طی می کرد..

*******
اریا وارد باغ شد..بهار را صدا زد ولی جوابی نشنید..به طرف در دوید..توی کوچه سرک

کشید..بهار سرکوچه بود و یک ماشین کنارش ترمز کرده بود..
به طرفشان دوید ولی با تعجب دید که یکی به سرعت از ماشین پیاده شد و جلوی دهان بهار

را گرفت..بهار بیهوش روی دستان مرد افتاد..او را داخل ماشین پرت کرد..
اریا با خشم می دوید..به او رسید..از پشت گردنش را گرفت و او را چرخواند..با هم گلویز

شدند..یک نفر دیگر هم از ماشین پیاده شد وبه کمک دوستش امد..
هر دو قوی هیکل بودند..نفر دوم چاقویی از جیبش بیرون اورد..تهدیدکنان رو به روی اریا

ایستاد..
اریا نیم نگاهی به داخل ماشین انداخت..مردی با ابروهای گره کرده و چشمان خاکستری به

او خیره شده بود..چهره ی ان مرد برایش اشنا بود..
حواسش به او بود که مشتی روی صورتش نشست..گیج شد..خواست حمله کند که نفر دوم
چاقو را در دست چرخواند..بازوی اریا زخمی شد..فریاد زد ومحکم دست چپش را روی

بازویش گذاشت..
 نفر سوار ماشین شدند و راننده حرکت کرد..اریا نگاهش به ماشین افتاد..دنبالشان2ان 

دوید..فریاد می زد و از راننده می خواست نگه دارد..ولی راننده به سرعت می راند..
اریا بین راه نفس زنان ایستاد..زانو زد..نگاه لرزان و پر از اشکش را به ماشین دوخت..

فقط توانست پلک ماشین را بردارد..
سرش خم شد..

*******
وارد ویل شد..رنگش پریده بود..اقابزرگ با دیدن اریا در ان حالت و بازوی زخمی شوکه

شد..
بهنوش متعجب از جایش بلند شد..
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اقابزرگ به طرف اریا رفت و گفت :چی شد؟!..بهار کجاست؟!..این چه سر و وضعیه؟..

اریا جوابی نداد..نگاه مات و سرگردانش به رو به رو بود..
اقابزرگ فریاد زد :با تو هستم پسر..زنت کجاست؟!..

به اقابزرگ نگاه کرد..با صدای بم و گرفته ای گفت :دزدیدنش..باهاشون گلویز
شدم..ولی..اونا تونستن بهار رو با خودشون ببرن..

بلند داد زد :چی داری میگی اریا؟!..یعنی چی که دزدیدنش؟!..کی بردش؟!..
اریا تنها گفت :شاهد..پارسا شاهد..

--شاهد کیه؟!..
اریا با حرص دندان هایش را روی هم فشرد و گفت :کسی که تو دبی بهار رو از شیخ ها

خریده بود..نمی دونم چطور سر وکله ش اینجا پیدا شده..اصل از کجا فهمیده بهار اینجاست..

اقابزرگ سکوت کوتاهی کرد..بهنوش با صدای بلند زد زیر خنده..هر دو به او نگاه
کردند..بهنوش سرخوش می خندید ..تا حدی که اشک در چشمانش حلقه بست..

در همون حال گفت :واااای..باورم نمیشه..بهتر از این نمی شد..فکر نمی کردم همه چیز
اینطور دست به دست هم بدن و این دخت ر مزاحم نابود بشه..

اریا کنترلش را از دست داد..دستش را از روی زخمش برداشت وبا قدم هایی بلند به طرف
بهنوش رفت..یقه ی مانتویش را گرفت و با خشم روی زمین پرتش کرد..بهنوش کمرش با لبه

ی مبل برخورد کرد و از درد نالید..
اریا فریاد زد :خفه شو کثافت..اگر یه تار مو از سر بهارم کم بشه روزگارت رو سیاه می

کنم..اینجا وایسادی ومی خندی؟..اگر بهار چیزیش بشه باید خون گریه کنی..چون دیگه اروم
نمی شینم و نگات کنم..بلیی به سرت میارم که روزی هزار بار از خدا طلب مرگ

بکنی..پس خفه شـــو..

بهنوش با وحشت به اریا نگاه می کرد..صورت اریا سرخ شده بود .. نبض کنار شقیقه ش به
تندی می زد..رگ گردنش متورم شده بود و نفس نفس می زد..

اقابزرگ گفت :حساب این دختر رو من می رسم ..فقط بهار رو پیداش کن..
اریا رو به اقابزرگ داد زد :که چی بشه؟..که بیارمش اینجا و جلوی همه خوردش

کنید؟..حقیر و کوچیکش کنید؟..چرا با این دختر اینکارو می کنید؟..بهار خیلی سختی
کشیده..حقشه خوشبخت باشه..حقشه رنگ ارامش رو ببینه..حقشه یه خانواده برای خودش
داشته باشه..مگه این دختر با شماها چکار کرده که به خونش تشنه اید؟..نکنید..تو رو خدا

اینکارا رو باهاش نکنید اقابزرگ..
صداش می لرزید..بغض داشت..بغضی مردانه..

اقابزرگ با لحنی ارام و محزون که هیچ کس تا به حال از او ندیده بود گفت :نه پسرم..نگفتم
بیاریش اینجا تا خوردش کنم..می خوام بیاریش تا سرافرازیشو نشونت بدم..نشونه تو ..نشونه

دشمناش..نشونه کسایی که چشم دیدنش رو ندارن..
اریا حیرت زده با دهانی باز به اقابزرگ نگاه کرد..باورش نمی شد..

زیر لب گفت :چـــی؟!..
اقابزرگ لبخند کمرنگی زد و گفت :بهار رو برام بیار اریا..نوه م رو برام بیار..بهار نوه ی

منه..دختره ماهان..اونو پیداش کن..
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چشمان اریا از زور تعجب گرد شد..باور چیزهایی که از زبان اقابزرگ شنیده بود برایش

سخت بود..
مات و مبهوت به اقابزرگ نگاه می کرد..بهنوش که از جایش بلند شده بود حس کرد دیگر

توان ایستادن ندارد..خودش را روی مبل پرت کرد..

اقابزرگ همچنان با لبخند به او نگاه می کرد..
اریا زیر لب زمزمه کرد :بهار..نوه ی..شماست؟!..دختر..دایی ماهان؟!..اما..اخه این چطور

ممکنه؟!..
اقابزرگ سرش را تکان داد و گفت :اره..بهار نوه ی منه..دختر ماهان..هر وقت پیداش
کردی همه چیزو بهتون میگم..خودش هم باید باشه..همه ی حرفامو با سند و مدرک می

زنم..پس بیارش اینجا اریا..نوه م رو پیدا کن..
اریا زانو زد..سرش تیر می کشید..

با احساس اینکه یکی داره روی صورتم دست می کشه اروم چشمامو باز کردم..نگاه گنگی
به اطرافم انداختم..گیجه گیج بودم..

چند بار چشمامو باز وبسته کردم.. با نوک انگشتام ماساژشون دادم..
با شنیدن صداش تو جام پریدم..نیمخیز شدم..

--ساعت خواب..خوبه بیهوشت کردیم..انگار کسری خواب داشتی..
مات و مبهوت خیره شدم بهش..دهانم باز مونده بود..باورم نمی شد..شاهــد؟!..

من من کنان گفتم :ت..تو..تو..
--اره من..چیه؟..انگار خیلی تعجب کردی؟..

-اخه ..مگه تو..
ادامه ندادم..مغزم کار نمی کرد..شاهد زنده بود؟!..اینجا چکار می کرد؟!..

انگار ذهنمو خوند..از روی صندلی بلند شد..تو اتاق قدم زد..در همون حال دستاشو کرده بود
تو جیباش..

--می بینی که زنده م..و اینجا ..توی ایران..اره خب..باید هم تعجب کنی..خیلی خیلی عجیبه
درسته؟..

فقط نگاش کردم..قهقهه زد ..نگاه من سرد بود..یه دفعه ساکت شد..نگاهش جدی شد..به طرفم
اومد..کنارم نشست..ناخداگاه خودمو جمع کردم..

--نترس خانم کوچولو..خوردنی هستی..ولی الن وقت خوردنت نیست..
به چشام اشاره کرد و گفت :این دوتا تیله ی سبز..داره داد می زنه که دوست داری بدونی

چرا اینجایی؟..من چرا اینجام و..ازتو چی می خوام..درسته؟..
جواب ندادم داد زد :با تو بودم..درسته یا نه؟..

سرمو تکون دادم و با اخم گفتم :اره..می خوام بدونم توی لعنتی واسه ی چی منو اوردی
اینجا؟!..دیگه چی از جونم می خوای؟!..

انگشت اشاره ش رو گذاشت زیر چونه م و گفت :هیچی ازت نمی خوام..ولی چرا..یه چیزی
می خوام..

نگاه خاصی بهم انداخت و گفت :به موقعش بهت میگم کوچولو..کارهای نیمه تمومی باهات
دارم..یکی دوتا نیست..باید تک تکشون رو برام انجام بدی..

با خشم داد زدم :عوضی ..دبی رو به کثافت کشیدی بست نبود که حال اومدی اینجا؟!..
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کمی نگام کرد..بلند زد زیر خنده و گفت :دبـی؟..هه..دختر جون چه خیالتی داری تـو..من
توی ایران هم می اومدم..هم اونو ر اب هم اینو ر اب..من مردی هستم که هیچ وقت فرصت

های طلیی رو از دست نمیده..
-از من چی می خوای؟!..

--برای دونستنش عجله داری؟!..
داد زدم :اره..

لباشو جمع کرد..سرشو تکون داد و گفت :خیلی خب..جوش نزن..برات میگم..من اصل دنبال
تو نبودم..

با تعجب نگاش کردم..
*******

اریا در اتاق نوید را باز کرد..سرهنگ نیکزاد هم داخل اتاق بود..اریا سلم نظامی
داد..سرهنگ سرش را تکان داد و فرمان ازاد داد..

جلوی میز ایستاد و رو به نوید گفت :چی شد؟..استعلم گرفتی؟..شماره پلک شناسایی شد؟..
نوید داخل کامپیوتر را نگاه کرد وگفت :اره..شماره رو فرستادم..نتیجه ش همین الن به

صورت ایمیل به دستم رسید..
-خب ..نتیجه چی شد؟..

--ماشین به نام کیومرث کیهانی  ..
اریا اسم کیومرث کیهانی را زیر لب زمزمه کرد..

سرهنگ گفت :این مرد هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته که بشه از اون طریق پیداش کرد..
اریا :ازش ادرسی ..چیزی نداریم؟..

نوید سرش را تکان داد و گفت :چرا..یه ادرس هست..
اریا کلهش را برداشت و گفت :پس چرا نشستی؟..باید بریم..

سرهنگ :صبر کن ..برای تفتیش خونه احتیاج به مجوز دارید..درخواستشو توسط سروان مه
 ساعت دیگه می رسه..1ابادی دادم..تا 

اریا کلفه سرش را تکان داد..روی صندلی نشست..انگشتان کشیده و مردانه ش را لبه لی
موهایش فرو برد..

با شنیدن صدای نوید سرش را بلند کرد..
--جناب سرگرد.. یه ادرس دیگه هم ازش به دستم رسید..ولی خونه نیست..

اریا از جایش بلند شد..دستانش را روی میز گذاشت و به صفحه ی مانیتور نگاه کرد..
نوید :نمایشگاه ماشین  ..به اسم خودشه..حتما محل کارش اینجاست..

اریاسرش را تکان داد..
به ساعتش نگاه کرد..دقیقه و ثانیه ها به کندی می گذشتند..

سرهنگ از اتاق خارج شد..نوید نگاهی به اریا انداخت و گفت :با بهنوش می خوای چکار
کنی؟..امروز بازم خانواده ش اومده بودن ستاد..اینجا رو گذاشته بودن رو سرشون..

اریا اخم غلیظی بر پیشانی نشاند و گفت :به درک..فعل تو بازداشت می مونه تا حالش جا
بیاد..کم جرمی انجام نداده..دزدی..مزاحمت..دخالت در امور شخصی و خصوصی

دیگران..هم من ازش شکایت کردم هم اقابزرگ..هیچ کدوم هم کوتاه نمیایم..اون موقع که
چیزی نمی گفتم به این خاطر بود که یه وقت بهنوش تحریک نشه و کاری بکنه..ولی الن

اوضاع فرق کرده..
نوید سرش را تکان داد و چیزی نگفت..

اریا تنها به بهار فکر می کرد..بدون اینکه فرصت را از دست بدهد دنبال راهی بود که او را
پیدا کند..
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حاضر بود شب و روز به دنبالش همه جای شهر را زیر و رو کند ولی او را بیابد..

تا بهارش را پیدا نمی کرد ارام و قرار نداشت..

زنگ در را فشرد..صدای زنی را شنید..
--کیه؟!..

نوید و اریا هر دو کمی عقب رفتند..یک زن سرش را از پنجره بیرون اورده بود..با دیدن
اریا و نوید در لباس فرم پلیس چشمانش گرد شد..

-ب..بله بفرمایید..
اریا نگاه جدی به او انداخت و گفت :لطفا چند لحظه بیاید دم در..

-با..باشه چشم..

چند دقیقه پشت در معطل شدند..
نوید صدایش زد..

--اریا..اینجا رو نگاه کن..
اعلمیه ای در دستش بود..اریا نگاهی به ان انداخت..با دیدن اسم تعجب کرد.."کیومرث

کیهانی"..
-یعنی مرده؟!..پس اون ماشین..

با باز شدن در ادامه نداد..زن جلوی در ایستاد..سرتا پا مشکی پوشیده بود..زنی نسبتا میانسال
با صورتی گرد و چشمانی ریز..

--بله بفرمایید..با کی کار داشتید؟!..
اریا نگاهش کرد وگفت :شما چه نسبتی با اقای کیومرث کیهانی دارید؟..

زن ابرویش را بال انداخت و گفت :ببخشید ولی من تا کارت شناساییتون رو نبینم نمی تونم
جوابتونو بدم..

نگاهی بین اریا و نوید رد و بدل شد..هر دو کلفه کارت شناساییشان را نشان دادند..
اریا :خانم لطفا به سوال ما جواب بدید..نسبت شما با اقای کیومرث کیهانی چیه؟..
زن گوشه ی شالش را به چشم کشید و گفت :خدا بیامرزدش..اقا کیو شوهرم بود..

-- کی فوت کردن؟!..
 ماهی میشه..2--الن 

-علت فوتشون چی بود؟!..
زن اشک هایش را پاک کرد ..

-تو جاده تصادف کرد..داشت می رفت تهران که..
نوید گفت : ما می تونیم نگاهی به داخل خونه بندازیم؟..

قبل از اینکه زن ممانعت کند ..حکم تفتیش را نشانش داد و گفت : مجوز داریم..
زن نگاهی به حکم و نگاهی به اریا و نوید انداخت..ارام از جلوی در کنار رفت..

--بله.. بفرمایید تو..
*******

از در خارج شدند..به طرف ماشین رفتند..سوار شدند ..
نوید نگاهی به اریا انداخت و گفت :یه پسر داره به اسم بیژن که نمایشگاه پدرشو اداره می

کنه..چیز مشکوکی هم تو خونه ش پیدا نکردیم..
اریا سرش را تکان داد ..دستش را به لبه ی پنجره تکیه داد..

-برو نمایشگاه..
--باشه..
*******
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وارد نمایشگاه شدند..پسری جوان با دیدنشان به طرف انها امد..در نگاهش تعجب مشهود

بود..
--سلم..امری داشتید جناب؟!..

اریا نگاهی به اطرافش انداخت و گفت :بیژن کیهانی..با اون کار داریم..
--بله..اقا بیژن تو دفترشون هستند..

نوید :دفترش کجاست؟..
--همراه من بیاید ..

دنبالش رفتند..جلوی دری ایستاد..تقه ای به ان زد..وارد شد..
--اقا بیژن..دو تا مامور اومدن اینجا و با شما کار دارن..

مرد جوانی که پشت میز بود از جایش بلند شد..رنگش پریده بود..
من من کنان گفت :ب ..بگو بیان تو..

قبل از اینکه پسر حرفی بزند اریا و نوید وارد اتاق شدند..هر دو نگاه دقیقی به او انداختند..
مرد از پشت میزش بیرون امد و رو به ان دو گفت :سلم قربان..خوش امدید..بفرمایید

خواهش می کنم..
با دست به صندلی اشاره کرد..هر دو نشستند..

 تا چایی بیار..2مرد رو به پسر جوان گفت :برو 
اریا محکم گفت :نیازی نیست..برای خوردن چای اینجا نیومدیم..

مرد پسر را مرخص کرد..رو به روی انها نشست و گفت :بفرمایید..چه کمکی از من ساخته
ست؟..

نوید گفت :شما پسر کیومرث کیهانی هستید؟..
--بله خودم هستم..

اریا برگه ای از جیبش بیرون اورد و به طرف بیژن گرفت :این مشخصات ماشین پدر
شماست..درسته؟..

بیژن کاغذ را گرفت و نگاهی سرسری به ان انداخت..با دیدن شماره پلک مطمئن شد..
-بله خودشه..چطورمگه؟..مشکلی پیش اومده؟..

--می تونیم ماشین رو ببینیم؟..
با دستپاچگی گفت :خب..راستش..الن دست یکی از دوستانمه..قراره تا شب برام بیارتش..

کارها و حالت مرد به راحتی نشان می داد که دستپاچه است..
اریا با قاطعیت گفت :اسم ..مشخصات ..ادرس محل زندگی .. ادرس محل کار .. شماره تلفن

و هر چیزی دیگه ای که مربوط به دوستت میشه رو به ما بده..
--چ..چرا باید اینکارو بکنم؟..

اریا خشمگین بود..نوید گفت : یک دختر توسط ماشین پدر شما ربوده شده..شما باید با ما به
کلنتری بیاید..

بیژن با ترس روی صندلی جا به جا شد و گفت :م..من؟..ولی اخه..ماشین پدر من که دست
من نیست..

اریا با اخم نگاهش کرد وگفت :ولی اون ماشین   پدر شماست..انکار که نمی کنید؟..
--نه..ولی..

--بسیار خب..همراه ما بیاید..

هر دو از جایشان بلند شدند..بیژن با ترس از جایش بلند شد..نوید جلو می رفت..بیژن هم
پشت سرش بود..اریا هم پشت ان دو حرکت کرد..

 از نمایشگاه خارج شدند..3بیژن نمایشگاه را به پسرسپرد ..هر 
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نوید به طرف ماشین رفت..بیژن از فرصت استفاده کرد و فرار کرد..اریا دستش را به اسلحه
ی کمریش گرفت و دنبالش دوید..

فرمان ایست داد ولی بیژن به سرعت می دوید..اریا رو به نوید اشاره کرد..نوید سرش را
تکان داد و سوار ماشین شد..

اریا به دنبال بیژن می دوید..پیاده رو شلوغ بود..بیژن داخل کوچه شد..اریا هم پشت سرش
بود..چند کوچه را رد کردند..

اریا اسلحه ش را در اورد..فرمان ایست داد ولی بیژن بی محابا می دوید..به سرکوچه که
رسید نوید با ماشین جلویش را گرفت..بیژن با دیدن ماشین برگشت که سینه به سینه با اریا

رو به رو شد..
نوید سریع به دستان بیژن دستبند زد..

اریا با خشم نگاهش کرد و گفت :برات گرون تموم میشه بیژن کیهانی..این فرارت خیلی چیزا
رو به ما ثابت کرد..

نفس زنان گفت :جناب سرگرد..من..
--ساکت شو..سروان محبی ببرش تو ماشین..

نوید بازویش را گرفت وبه طرف ماشین رفت..
 سوار شدند و نوید حرکت کرد..3هر 

بیژن روی صندلیش جا به جا شد و با صدایی ناله مانند گفت :جناب سرگرد هر کار بگید می
کنم ..فقط منو نندازید زندان..

اریا رو به رویش ایستاد و با اخم نگاهش کرد..
--بخوای نخوای زندان میری..ولی اگر با ما همکاری کنی به نفع خودت تموم میشه..

--چکار کنم؟..
رو صندلی نشست..سعی کرد ارامش خودش را حفظ کند..

--زنگ می زنی به اون دوستت که ماشین رو دادی دستش..باهاش قرار میذاری که بیاد
ماشینو بهت تحویل بده..از اونجا به بعدش دیگه با تو کاری نداریم..اگر طبق گفته های من

عمل کنی مطمئن باش تو مجازاتت تخفیف قائل میشیم ولی اگر بخوای ..
تند تند گفت :باشه باشه..هر چی شما بگید همون کارو می کنم..

--خوبه..

موبایل بیژن را که قبل ازش گرفته بود به طرفش گرفت..بیژن لرزان موبایل را از دست
اریا گرفت ..نفس عمیق کشید ..بعد از تمام شدن مکالمه اریا موبایل را از او پس گرفت..

 میری سر قرار..ما تعقیبت می کنیم..اگر بخوای پا کج9--خیلی خب..امشب راس ساعت 
بذاری مطمئن باش برات گرون تموم میشه..فهمیـــدی؟..

--بله..فهمیدم جناب سرگرد..
*******

توی اتاقش بود..پشت پنجره ایستاده بود..به ساعتش نگاه کرد..زمان زیادی مانده بود..
دوباره از پنجره به بیرون نگاه کرد..تمام فکر و ذهن و حواسش پیش بهار بود..اینکه الن

چه می کند؟..در چه حال است؟..شاهد با او چکار دارد؟.. و ..
از چیزی که از ان وحشت داشت هتک حرمت بهار بود..ریخته شدن ابروی بهار و

خودش..بی حیثیت کردن او..
از فکر کردن به ان هم تنش می لرزید..دوست داشت مثبت فکر کند .. به خود امید بدهد که

بهارش پاک می ماند..
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ولی روی چه حسابی؟..شاهد مرد پستی بود..بولهوس ومکار..بی شک به همین راحتی از

بهار نمی گذشت..
می دانست قصد پلیدی دارد..دفعه ی قبل بهار را در وضعیت بدی نجات داد..بدون تردید

شاهد الن جری تر از قبل شده که به مقصود پلیدش برسد..
ان هم دست درازی به بهار..همسرش..عشقش..برایش سخت بود..

مرد بود وغیرتش او را به مرز جنون می رساند..هر کار می کرد تا ذهنش را از این فکر
های منفی دور کند نمی توانست..

سخت بود..
*******

شاهد از جاش بلند شد..نگاهی به اطرافم انداختم..همه چیز شیک و زیبا بود..تخت دو نفره ای
که روش نشسته بودم..میز ارایش به رنگ طلیی..سمت راستم سرتاسر پنجره بود با پرده

هایی از ترکیب رنگ کرم و سفید و شکلتی..
سمت چپ هم میز مشروب قرار داشت..درست مثل همون میزی که تو دبی تو اتاق شاهد

بود..
به سمتش رفت..مقدار کمی توی لیوان پایه بلندی ریخت ..همه رو سر کشید..ابروهاشو کشید

تو هم..
نگاه کوتاهی به من انداخت..سرشو چرخوند..روی صندلی اونطرف اتاق نشست..سیگارشو

روشن کرد و پک عمیقی بهش زد..دودش رو با ژست خاصی بیرون داد ..
تمام حواسم به اون بود..منتظر بودم حرف بزنه..پا روی پا انداخت و نگاه تیز و دقیقش رو

به من دوخت..

-- من هم تو دبی شرکت تجاری دارم و هم اینجا..اون کاباره ها و دیسکوهایی هم که فقط
یکیشو دیدی برای سرگرمی   منه..خرید دخترهای ایرانی از شیخ های عرب هم یه امرمیشه

گفت عادی بین پولدارهای عرب محسوب میشه..البته شیخ ها در ردیف اول قرار دارن و
همیشه بهترین ها گیر اونا میافته..ولی من فرق داشتم..هم ثروت زیادی داشتم و هم اینکه..

پوزخند زد و گفت :هم اینکه فکر می کردم اونا رو تو مشتم دارم..ولی همه ش یه خیال باطل
بود..

پک دیگه ای به سیگارش زد و دودشو داد بیرون..ادامه داد :تو یکی از معامله هام با یکی از
عرب های گردن کلفت به مشکل برخوردم..فکر نمی کردم یه روز همین مرد بخواد به خونه

م حمله کنه و قصد جونم رو بکنه..

چشماشو ریز کرد و نگام کرد..
 تا مرد از طرف همون مرد عرب اجیر شده3--اون شب که می خواستم با تو باشم..اون 

بودن که منو بکشن..تو قانون اون مرد عرب این بود که مزاحم باید از سر راه برداشته
بشه..منم براشون یه جور مزاحم بودم..کسی که همیشه ازشون جلو می زنه..یه مرد ایرانی

الصل..نمی تونستن اینو ببینن..موفقیت و پیشرفت من رو در همه ی زمینه ها..ولی من
همیشه فکر می کردم پول..مقام و ثروتم باعث میشه کسی چنین اجازه ای به خودش نده که

بخواد چنین غلطی رو بکنه و منو بکشه..

پوفی کرد وسرشو تکون داد..به سیگارش پک زد و تو جاسیگاری روی میز خاموشش
کرد..به صندلیش تکیه داد..
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نگام کرد و گفت :اون شب بعد از فرارت امبولنس اومد..منتقل شدم بیمارستان..گلوله به

 روز5 هفته ی تمام بستری بودم..2جای حساسی برخورد نکرده بود..ولی حالم وخیم بود..
بیهوش بودم..ولی زنده موندم..برگشتم عمارت..

دیگه با اون مرد کاری نداشتم..تصمیم گرفتم با مردان عرب دیگه وارد معامله نشم..ازنظر
تجارت خوب بود..همه در یک سطح بودن ..ولی قاچاق مواد و معامله های غیرقانونی برام

صرفی نداشت..فهمیدم نمی تونم با این جماعت در بیافتم..
ابروشو انداخت بال و با پوزخند ادامه داد :قید تو رو هم زده بودم..ولی همیشه حرفات تو
گوشم زنگ می زد..وقتی که از خودت می گفتی..از عشق وعلقه ت به وطنت..پدر من

ایرانی بود..شغلی که الن من دارم رو یه روز پدرم داشت..عاشق یه زن عرب شد..چون
ثروت بسیار زیادی داشت تونست باهاش ازدواج کنه..وگرنه تو قانون خانواده ی مادرم این

بود دختر با مردی غیر از عرب حق نداره ازدواج کنه..البته خانواده ی مادرم هم ثروت کمی
نداشتن..ولی خب نه بیشتر از پدرم..

از همون بچگی پدرم تو گوشم می خوند که نسبت به کشور خودم سرد باشم..اونجا موفقیتی
در انتظارم نیست..انقدر گفت و گفت که همه ی ذهن و باورم از یه ایرانی به یک عرب

اصیل تبدیل شد..همه ی کارها و رفتارهای من هم درست مثل شیخ های عرب بود..
دوستانی داشتم که عرب بودن و واقعا هم مردمان خوبی بودند..شریف و با خانواده..ولی

خب..تعداد کسانی که باهاشون بیشتر اشنا بودم و همه از جنس همین شیخ های طماع و هوس
باز بودند بیشتر بود..

از جاش بلند شد..قدم می زد..ادامه داد :تو هم برام با بقیه یکی بودی ولی جسورتر و گستاخ
تر..نظرمو جلب نکردی ولی ذهنمو چرا..با حرفات..با کارات..

ولی هنوز هم برام با بقیه فرقی نمی کردی..حتی بعد از فرارت هم هیچ حسی
نداشتم..برعکس..ازت نفرت خاصی داشتم..

من تو رو خریده بودم..پس مال من بودی..ولی تو فرار کردی..با اون مردی که می گفتی
عاشقشی..همونطور که گفتم من تو ایران هم تجارت می کنم..اره..یه شرکت تجاری اینجا

دارم که همیشه بی سر وصدا راحت به بهانه ی کارم می تونم وارد ایران بشم..نه سوء سابقه
ای داشتم که کسی بخواد بهم شک کنه و نه اتو می دادم دست کسی..حواسم همیشه به همه جا

بود که گیر نیافتم..

به یکی از مهمونی ها تو ایران دعوت شدم..قرار بود باهاشون وارد معامله بشم..همه ایرانی
بودن..از اون پولدارهای اسم و رسم دار که تنها تو کار قاچاق عتیقه و مواد و دختر بودن..
من با دخترا کاری نداشتم..فقط تو زمینه ی مواد باهاشون همکاری می کردم..استقبال خوبی

هم شد..همه چیز داشت خوب پیش می رفت که اون مرد رو دیدم..
اول به نظرم اشنا اومد و طولی نکشید که شناختمش..همون مردی بود که تو ادعا می کردی

عاشقشی..اره..خودش بود..تا اون موقع تمام سعیم بر این بود منو نبینه که موفق هم شدم..
هر کجا اون بود پشتمو بهش می کردم و تو تیررس نگاهش قرار نمی گرفتم..

قول معامله دادم و بی سر و صدا از خونه زدم بیرون..سوار ماشینم شدم و رفتم
سرکوچه..همون جا موندم تا ببینم چی میشه..دیدم نیم ساعت بعد مامورا ریختن تو خونه و

همه رو دستگیر کردن..نمی دونم کسی هم فرار کرد یا نه..
فهمیدم این مرد پلیسه..بعد که در موردش پرس و جو کردم فهمیدم اسمش اریا رادمنش  ..

به طرفم اومد..لبخند خاصی رو لباش بود..کنارم نشست..خودمو کشیدم عقب..
--اون معامله رو از دست دادم ..ولی در ازاش تو رو به دست اوردم..
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چشمام از زور تعجب گرد شد..ادامه داد :سرگرد رو تعقیب کردم..چشم ازش بر نمی
داشتم..اگرخودم هم نبودم براش به پا می ذاشتم..اومدم شمال..می دونستم هر کجا که اون

باشه تو هم هستی..
نمی دونم چرا..تا اون موقع حتی بهت فکر هم نمی کردم..ولی با دیدن اون مرد یه حسی در

من بیدار شده بود که بیام و پیدات کنم..هدفم مشخص نبود..
ولی وقتی با اون دیدمت که از خونه اومدی بیرون فهمیدم چی می خوام..باید تو رو با خودم

می بردم..بالخره موفق شدم..و تو الن اینجایی..

با شنیدن حرفاش هیچ حسی نداشتم..اون یه مزاحم بود تو زندگیم..
با خشم دندونامو روی هم فشردمو نگاش کردم..

گفتم :تو یه عوضی   پستی..چرا منو دزدیدی؟..دیگه چی از جونم می خوای؟..اریا شوهره
منه ..من زنشم..واقعا شرم نمی کنی نه؟..

ابروشو انداخت بال و پوزخند زد :نه..شرم نمی کنم چون تو به زودی ازش جدا میشی..

چشمام داشت از کاسه می زد بیرون..
-تو یه روانی هستی..یه بیمار..من عاشق شوهرم هستم..می فهمی؟..عاشقش..هرگز اینکارو

نمی کنم..بهتره بذاری برم وگرنه پشیمون میشی..

به طرفم خیز برداشت..چسبیدم به بالی تخت..نگاه خاکستریشو دوخت تو چشمامو گفت :مثل
چه غلطی می کنی؟..هان؟..این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست دختر جون..اینبار
برای همیشه مال منی..شوهرت هم برام مهم نیست..اگر برای تو مهمه طلق می گیری..ولی

قبلش با من میای..

اب دهانمو قورت دادم و با اخم گفتم :من با تو هیچ کجا نمیام..فکر کردی اشغال..

چونمو گرفت تو دستشو گفت :میای..با پاهای خودت هم میای..می برمت دبی..ولی ازت نمی
خوام تو دیسکو برام کار کنی..تو خونه ی خودم می مونی..

با لحن خاصی گفت :گفته بودم از دخترایی چون تو نمی گذرم..جسور و بی پروا..نگاه سبز
وحشی..صورت و بدنی ظریف و دلنشین..نه دخترجون..من تو رو خریدم..از اول هم مال
من بودی..الن هم هستی..شوهرت هم برام مهم نیست..همین فردا از اینجا می برمت..همه

چیز اماده ست..شناسنامه و پاسپورتت هم اماده کردم..توی این مدت بیکار نبودم..

اشکم در اومده بود..ولی لحنم محکم بود..
--کثافته عوضی..چرا نمیذاری به حال خودم باشم؟..چرا می خوای نابودم کنی؟..بذار برم

پیش شوهرم..تو رو خدا این کارو با من نکن..مگه تو وجدان نداری؟..

موچ دستمو سفت چسبید..با خشم زل زد تو چشمام..
--چرا دارم..وجدان دارم..برای همین هم می خوام تو رو با خودم ببرم..چون تو از اول هم

مال من بودی..
-ولی تو که دیگه به من فکر هم نمی کردی..خودت گفتی فراموشم کردی..پس دیگه چی از

جونم می خوای؟..اصل حرف حسابت چیه؟..
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--هه..حرف حساب؟..اره خب..گفتم فراموشت کردم ولی ندیده بودمت..دنبالت نیومدم..بی

خیالت شده بودم..ولی در اصل اینطور نبود..اینو وقتی فهمیدم که برای پیدا کردنت تا شمال
اومدم.. دیدمت..اوردمت اینجا..فهمیــدی؟..وقتی چشمم بهت افتاد و بعد از این مدت دیدمت

تازه فهمیدم می خـوامـت..

لل شده بودم..این اشغال چی داشت می گفت؟!..
دستمو ول کرد..از جاش بلند شد..کنار تخت ایستاد..

با خشم نگام کرد و گفت :بهتره با من راه بیای بهار..وگرنه بد می بینی..میریم دبی..اونجا
ترتیب کارا رو میدم تا از شوهرت جدا بشی..عشقو این چرت و پرتا رو هم بریز دور..از

حال به بعد فقط پارسا شاهد..فقط من تو زندگیتم..
بلند داد زد :فهمیـــدی؟..

نگاه خشمگینش رو از روی صورتم برداشت و با قدم هایی بلند از اتاق بیرون رفت..
داشتم تو سرم حرفاشو حلجی می کردم..

گفت..منو می خواد؟!..می خواد منو ببره دبی؟!..
وااااااای..نه..نه..خدایا نجاتم بده..اریا..من بدون اریا نمی تونم..خدایا کمکم کن..اینبار دیگه

دوام نمیارم..خودمو می کشم..خودمو می کشم خدااااااا..

جیغ کشیدم و سرمو محکم کوبوندم رو تخت..داشتم دق می کردم..
مشکلتم با اقابزرگ هنوز هل نشده بود که این مشکل گریبان گیرم شد..

باید چکار کنم؟!..من هیچ وقت از اریا جدا نمیشم..هیچ وقت..
صداش و اهنگ کلمش تو گوشم بود..زمزمه های عاشقانه ش..ضربان قلبش که بهم ارامش

می داد..
من اریا رو می خواستم..کسی که عاشقش بودم..کسی که قلبم به به عشق اون می تپید..

اریا..تو الن کجایی؟!..

نوید ماشین را گوشه ای زیر پل نگه داشت..اریا نگاهی به اطراف انداخت..
بیژن ان طرف با فاصله ی نسبتا زیادی ایستاده بود..دستانش را با اضطراب به هم می مالید..

نوید نگاهش کرد و گفت :به نظرت میشه بهش اعتماد کرد؟..
اریا مکث کوتاهی کرد و گفت :فعل چاره ای نداریم..به چهره ش که نمی خوره زرنگ

باشه..مگه نمی بینی چطور عین بید داره می لرزه؟..
-- اگه بخواد زرنگ بازی در بیاره چی؟..

اریا با عصبانیت گفت :خیلی بیجا کرده..اون ترسیده..هم ازش ادرس داریم هم جرمش با این
کار سنگین تر میشه..اینطور که این داره می لرزه حاضره همه جوره همکاری کنه تا زندان

نیافته..
--ولی میافته..

-اونو دیگه قاضی مشخص می کنه..فعل همه ی دغدغه ی من پیدا کردن بهاره..

نوید سرش را تکان داد و ارام گفت :نگران نباش..ایشاا پیداش می کنیم..
اریا دندان هایش را با خشم روی هم سایید..دستش را مشت کرد و از پنجره بیرون را نگاه

کرد..
زیر لب غرید :وای به حال   شاهد اگر بلیی سر بهار اورده باشه..به ولی علی زنده ش نمی

ذارم..خودم می کشمش..
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نوید نگاهش کرد..اریا از زور خشم سرخ شده بود..درکش می کرد..بهار زن اریا بود و با

فکر به اینکه تا به الن ممکن است چه بلهایی به سرش امده باشد این چنین ارام و قرار
نداشت..

با صدای نوید سرش را چرخواند..
--اریا انگار اومد..

هر دو در جایشان جابه جا شدند .. نگاه دقیقی به ماشین انداختند..
اریا گفت :خودشه..همین ماشین بود..

مردی با ظاهری اراسته و هیکلی ورزیده از ماشین پیاده شد..با بیژن دست داد..سوئیچ و
بسته ای را به طرفش گرفت..بعد از گرفتن انها توسط بیژن مرد ارام پشتش زد وبا لبخند از

کنارش رد شد..

نوید با شک گفت :چی توی اون بسته ست؟..
--بی شک پول  ..حق زحمه ش رو گرفته..

--یعنی دستش با اونا تو یه کاسه ست؟..
--نمی دونم..به سروان مه ابادی بگو بیژن رو با خودش ببره ستاد..

نوید اطاعت کرد..به سروان خبر داد..بعد از ان اریا دستور حرکت داد..
اریا :مواظب باش گمش نکنی..

--باشه ..حواسم هست..

ان مرد روی پل ایستاد..کمی اطرافش را نگاه کرد..به طرف خیابان رفت..تمام مدت نوید به
صورت نامحسوس تعقیبش می کرد..

یک تاکسی کنار مرد ایستاد..سوار شد..تاکسی حرکت کرد..نوید هم پشت سرشان
بود..نزدیک به یک ساعت تو جاده بودند..

وارد یک جاده ی فرعی شدند..اطرافشان بیابان بود..در ان تاریکی هیچ چیز دیده نمی شد..
اریا :توی این تاریکی به خاطر چراغای ماشین دیده می شیم..سعی کن با فاصله دنبالش

بری..ولی گمش نکن..
نوید سرش را تکان داد و گفت :باشه..ولی یه چیزی اریا..

--چی؟!..
--تا سر فرعی احساس می کردم یه ماشین داره تعقیبمون می کنه..بعد که پیچدم تو فرعی

غیبش زد..به نظرم مشکوک بود..
اریا سکوت کرد..بعد از چند لحظه گفت :تو مطمئنی؟!..

--اره..
نفسش را بیرون داد و به عقب برگشت..کسی نبود..

ماشین جلوی دری بزرگ ایستاد..هیچ خانه ای ان اطراف نبود..نوید کمی دورتر ترمز
کرد..مرد از ماشین پیاده شد..تاکسی دنده عقب گرفت و از انجا دور شد..

نگاه اریا و نوید به ان مرد بود که زنگ در را فشرد و بعد از چند لحظه در باز شد ..مرد
رفت داخل و در را بست..

نوید به اریا نگاه کرد و گفت :خب حال چکار کنیم؟..منتظر باشیم؟..
--من میرم یه سر و گوشی اب بدم..
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--پس بذار منم باهات بیام..

--باشه..

هر دو پیاده شدند..
اریا :میریم پشت ساختمون..

خانه نمایی ویلیی داشت..با فاصله ی زیادی خانه های دیگری هم ان اطراف دیده می شدند..
پشت دیوار ایستادند..

اریا رو به نوید گفت :قلب بگیر..
نوید قلب گرفت..اریا از دیواربال رفت ..دستانش را لبه ی دیوار تکیه گاه کرد و نگاهی به
اطراف انداخت..همه ی چراغ های باغ روشن بود..یک سگ سیاه بزرگ ان طرف درست

رو به روی در بسته شده بود..یک نگهبان هم کنارش ایستاده بود..
دو نفر از ساختمان خارج شدند..اریا سرش را خم کرد..

نوید :چی شد؟..چیزی می بینی؟..
اریا ارم زیر لب گفت :یه سگ و یه نگهبان تو حیاطن..
پایین امد و گفت :بریم اونطرف رو هم یه نگاه بندازیم..

نوید با تکان دادن سر حرفش را تایید کرد..ان طرف ویل را هم بررسی کردند..ظاهرا جز
ان نگهبان و سگ کسی در حیاط نبود..

ان دو نفر کمی با نگهبان حرف زدند و بعد هم وارد ویل شدند..

اریا :نگهبان مسئله ای نیست از پسش بر میایم..سگه رو باید یه کاریش کنیم..
نوید لبخند خاصی زد و گفت :اون با من.. نگهبان هم با تو..

اریا ابرویش را بال انداخت و گفت :می خوای چکار کنی؟!..
--اینجور مواقع من همیشه چی میگم؟!..هر وقت میری ماموریت با تجهیزات کامل برو

پسرخاله جان..نه اینکه فقط خودت باشی و اسلحه ت..واسه ی مجرما با اسلحه ت میری واسه
ی نگهبانا و سگاشونم باید سل ح   خاصی داشته باشی..

ابروشو انداخت بال و با لبخند گفت :سگا عاشق سوسیسن..پس این یه قلمو نباید فراموش
کرد..همینجا باش تا برگردم..

بدون اینکه به اریا فرصت حرف زدن بدهد به طرف ماشین رفت..از توی بسته ای که روی
صندلی عقب بود یک سوسیس بیرون اورد..پیش اریا برگشت..

اریا با تعجب به سوسیس نگاه کرد وگفت :نمی خوای بگی که تو هر جا میری با خودت
سوسیس می بری؟!..

 رو اجرا کنیم..خونه ای007نوید خندید و ارام گفت :نه ولی می دونستم امشب باید عملیات
که توش کسی رو گروگان گرفتن یا زندانی کردن بدون سگ نیست..اینو محض احتیاط اوردم

..
--خب حال می خوای باهاش چکار کنی؟..

--مطمئنا نمی خوام سرخش کنم بخوریم..فقط صبر کن وببین..
شیشه ی کوچکی از داخل جیبش بیرون اورد..روکش سوسیس را باز کرد و کمی از

محتویات شیشه را رویش خالی کرد..
--این داروی بیهوشی  ..میدم بخوره تخت بکپه..

اریا سرش را تکان داد و گفت :خیلی خب..بازم خوبه اینو اوردی..

426

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
--من همیشه فکرم اینجور مواقع خوب کار می کنه برادر من..

اریا با لحنی محزون و گرفته گفت :ولی من فعل مغزم قفل کرده..
نوید نیم نگاهی به او انداخت و چیزی نگفت..

--قلب بگیر برم بال..

اریا قلب گرفت..نوید از دیوار بال رفت ..وقتی نگهبان به ان طرف حیاط رفت نوید
سوسیس را جلوی سگ پرت کرد..

سگ زوزه ی خفیفی کشید ونظرش به سوسیس جلب شد.. کمی بو کشید..ان را به دندان
گرفت و با ولع خورد..

نوید با لبخند زیر لب گفت :بخور نوش جونت..بعدش هم برو تخت بخواب..

سگ روی دست و پا نشست..سرش را روی دستانش گذاشت..چشمانش ارام ارام بسته
شد..نگهبان به طرفش رفت..

نوید رو به اریا گفت :الن وقتشه..برو ببینم چکار میکنی جناب سرگرد..
اریا از دیوار بال رفت..نگهبان حواسش به سگ پرت شده بود..

اریا اهسته پرید پایین..از کنار دیوار رد شد و به ان طرف رفت..پشت نگهبان ایستاد..بدون
فوت وقت ضربه ی محکمی به پشت گردنش زد..نگبان ناله ای کرد .. روی شکم افتاد زمین

و بیهوش شد..
اریا در حیاط را باز کرد..نوید وارد شد..

هر دو اسلحه هایشان را در اوردند و پشت دیوار مخفی شدند..
پشت ساختمان مخفی شدند..اریا با شنیدن صدای گفتگویی که از داخل ساختمان می امد

انگشت اشاره ش را به نشانه ی سکوت روی بینی گذاشت..
نوید سرش را تکان داد و زیر لب گفت :چی شده؟!..

اریا به انطرف اشاره کرد..خودش حرکت کرد..نوید هم پشت سرش بود..زیر پنجره
نشست..نوید رو به روی اریا نشست..

اریا به پنجره اشاره کرد..نوید سرش را تکان داد..
اریا اهسته سرش را بلند کرد تا بتواند داخل را ببیند..ولی پرده کشیده شده بود..به زور

توانست از بین لبه ی دو پرده انها را ببیند..
با دیدن بهار که روی تخت نشسته بود قلبش لرزید..نگاهش روی شاهد چرخید..کنار بهار

نشسته بود..

نوید ارام گفت :اریا چیزی می بینی؟..
--اره..بهار اینجاست..

نوید سرش را بلند کرد..
هر دو داخل اتاق را نگاه می کردند..

*******
شاهد بعد از چند دقیقه برگشت تو اتاق..چشمام از زور گریه سرخ شده بود..ولی جلوی این

نامرد اشک نمی ریختم..
سینی غذا تو دستاش بود..گذاشت رو میز..حتی نگاهش هم نکردم..روی تخت نشست..سرمو

برگردوندم..ولی چونم رو با دستش گرفت و صورتشو رو به روی صورتم قرار داد..
خواستم سرمو بکشم عقب که نذاشت..

زیر لب غریدم :ولم کن کثافت..
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پوزخند زد و گفت :ولت کنم؟!..هه..من تازه پیدات کردم خانم کوچولو..باهات خیلی کارا
دارم..فکر کردی به همین اسونی بی خیالت میشم؟..نه عزیزم..هنوز شاهد رو نشناختی..

پوزخند زدم و زل زدم تو چشماش..چونه م رو ول کرده بود..
- واقعا عمل بچگانه ای انجام دادی..هه..اینکه منو جلوی خونه م بدزدی..که چی بشه؟..من

شوهر دارم ..نمی فهمی اینو؟..
سرشو تکون داد و خیلی ریلکس گفت :چرا می فهمم..ولی گفتم که..اصل برام مهم نیست..چه

شوهر داشته باشی..چه نداشته باشی..در هر دو حالت ماله منی..درضمن عمل من بچگانه
نبود..اینو تو گوشات فرو کن..من یک هفته ی تمام جلوی خونه تون کشیک می دادم..هر

وقت می اومدی بیرون با اون شازده پسر بودی..تنها گیرت نمی اوردم..با پای خودت هم که
نمی اومدی..مجبور به این کار شدم..وگرنه راه های دیگه ای هم برای تصاحبت بود..اسون
ترین راه این کاری بود که من انجام دادم..همیشه از راه های اسون شروع می کنم..اگر به

نتیجه ی دلخواهم نرسیدم..اونوقت راه سخت رو در پیش می گیرم..

بشقاب غذا رو گرفت جلوم..با حرص زدم زیرش..بشقاب افتاد کف اتاق و محتویاتش پخش
زمین شد..

صورتش از زور عصبانیت سرخ شده بود..نگاه من هم پر از خشم بود..نگاهش به بشقاب
بود و نگاه من به اون..

سرشو برگردوند..از نگاهش ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم..
به طرفم خیز برداشت..پشتمو چسبوندم به بالی تخت..با همون نگاه خشمگینش صورتشو

اورد جلو..دقیقا رو به روی صورتم نگه داشت..
در همون حال زیر لب گفت :می خوای لج کنی اره؟..فکر عواقبش هم نیستی درسته؟..خیلی

خب..من و تو به هر حال فردا از اینجا میریم..ولی بذار قبلش یه ..
ادامه نداد.. ولی لبخند و نگاهش به تنم لرزه انداخت..خدایا چی تو سر این نامرد می گذره؟!..

تا به خودم بیام دیدم تو اغوشش هستم..دست و پا می زدم ولی ول کنم نبود..
شالم رو از روی سرم کشید..صورتمو می بوسید..اینبار پاهامو هم اورده بودم بال تا از خودم

دورش کنم..ولی عین کنه چسبیده بود به من..
نفسم داشت بند می اومد..لبامو نمی بوسید ولی صورتمو غرق بوسه کرده بود..حالم داشت بد

می شد..

با صدایی که بغض درش کامل هویدا بود گفتم :بکش کنار کثافت..ولم کن..بسته..تمومش
کن..

ولی اون به کار خودش ادامه می داد..
دیدم دستش به طرف یقه ی لباسم اومد..همون موقع تقه ای به در اتاق خورد..
شاهد خودشو ازم دور کرد..صورتش سرخ شده بود..چشماش کمی خمار بود..

صورتشو به طرف در گرفت و تو موهاش دست کشید..
--چی می خوای؟..

صدای خشن و زمختی از پشت در گفت :قربان چند لحظه بیاید..

شاهد پوفی کرد ودستی به یقه ش کشید..
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خودمو جمع کرده بودم و صورتم خیس از اشک بود..با وحشت نگاش می کردم..می ترسیدم

کاری بکنه..
نیم نگاهی به من انداخت و گفت :بیا تو..

درباز شد..نگام چرخید..یه دوتا مرد قوی هیکل وارد اتاق شدند..و..
با دیدنشون جیغ خفیفی کشیدم ودستمو گرفتم جلوی دهانم..با ترس نگاهم روی اون دوتا بود..

*******
اریا با دیدن شاهد که بهار را در اغوش گرفته بود با خشم چشمانش را بست..فکش منقبض

شده بود..ارام چشمانش را باز کرد..بهار تقل می کرد..شاهد می بوسیدش..شاهد او را به
خود می فشرد..

نوید با دیدن ان صحنه رویش را برگرداند ولی با دیدن اریا ترسید..
رگ گردنش متورم شده بود..نگاه سرخش به داخل اتاق بود..فک منقبض شده ش نشان از ان

داشت که بسیار خشمگین است..
یک دفعه از جایش بلند شد..به موهایش چنگ زد..با حرص سرش را تکان داد..کف دستش

را روی دهانش گذاشت و فریادش را خفه کرد..
از گوشه ی چشمش اشکی روی گونه ش چکید..سرش را بلند کرد..نگاهش ملتمسانه بود..به

کجا و به چه کسی التماس می کرد؟..در دل خدا را صدا زد..امیدش به او بود..
طاقت نیاورد..فریاد کشید..ولی صدایش خفه بود..نوید به طرفش رفت..اریا دور خودش می

چرخید..نوید شانه ش را گرفت..اریا برگشت..سرش را تکان داد..
نوید زیر لب گفت :اریا اروم باش..انقدر بی تابی نکن ..ممکنه گیر بیافتیم..

اریا دهان باز کرد تا چیزی بگوید که..
هر دو با شنیدن صدا برگشتند..

-- اسلحه هاتون رو بندازید زمین.. دستاتونو ببرید بال..د یال..
اریا که در ان لحظه خشم سراپا وجودش را فراگرفته بود و کسی جلودارش نبود به طرف

مرد حمله کرد ..ولی مرد اسلحه ش را اماده ی شلیک کرد..نوید بازوی اریا را گرفت..
مرد فریاد زد :نشنیدید چی گفتم؟..اسلحه هاتونو بندازید..وگرنه همینجا خلصتون می کنم..

نوید اسلحه ش را ارام انداخت زمین..
مرد :با پات پرت کن بیاد سمت من..

نوید همان کار را کرد..
مرد :دستتو بذار روی سرت..زود باش..

نوید نگاهی به اریا انداخت و دستش را روی سرش گذاشت..
مرد رو به اریا گفت :هی تو..چرا وایسادی؟..همون کاری که رفیقت کرد رو انجام بده..د

یال..
اریا با خشم نگاهش کرد..اسلحه ش را جلوی پای مرد پرت کرد..دستش را بال برد..

مرد رو به مرد دیگری که نقاب داشت گفت : برو دستاشونو ببند..
مرد اطاعت کرد و به طرفشان رفت..

دست های اریا و نوید را بستند..
با دیدن اریا و نوید که کف اتاق افتاده بودند وحشت کردم..خدایا اریا اینجا چکار می

کنه؟!..یعنی دنبالم گشته و..بعد هم پیدام کرده..
از دیدنش هم خوشحال بودم و هم می ترسیدم..از اینکه شاهد بخواد بلیی به سرش

بیاره..وحشت داشتم..
شاهد با دیدن اریا از جاش بلند شد..پوزخندی پر از تمسخر به روی لباش بود..سرشو تکون

داد و دور اریا چرخید..
اریا تقل کرد تا بلند شه که شاهد پاشو گذاشت روی سینه ش..
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--تکون نخور جناب سرگرد..

روی پا نشست ..یقه ی اریا رو گرفت تو دستش ..
با همون پوزخند گفت :چه ورود غیرمنتظره ای..

نیم نگاهی به من انداخت و گفت :اومدی دنبال بهار؟..
اریا که تمام مدت با اخم زل زده بود به شاهد داد زد :خفه شو مرتیکه..اسمشو به زبونت

نیار..بهتره اینو بدونی که اگر بلیی سر زنم بیاری زنده ت نمیذارم..

شاهد قهقهه زد و از جاش بلند شد..به طرفم اومد..کنارم نشست..خودمو کشیدم عقب..ولی
اون بازومو گرفت و منو کشید سمت خودش..

تو بغلش بودم..تقل می کردم ولی راهی برای رهایی از دستاش نداشتم..
رو به اریا با لحن خاصی گفت :بل؟!..هه..خب بستگی داره ..اینکه از نظر تو این کاری که

من با بهار کردم اسمش بلست یا..
ادامه نداد و به جاش لبخندش پررنگ تر شد..
با تعجب نگاش کردم..این چی داره میگه؟!..

اریا با صدای بلند داد زد :ببند اون دهن کثیفتو اشغال..
شاهد منو بیشتر به خودش فشرد..خواستم دستمو ازاد کنم تا محکم بزنم تو صورتش ولی

نتونستم..چون دستامو هم گرفته بود..
شاهد رو به اریا گفت :چرا جناب سرگرد؟..چرا دهنمو ببندم؟..بذار بگم..بذار بگم من با خانم

کوچولت چکار کردم..اونی که تو اسمشو گذاشتی بل برای من یه لذت   خاص بود..می
فهمــی؟..خـــاص..

بودن   من با بهار انقدر برام لذتبخش بود که حتی توی باورت نمی گنجه..بهار دیگه ماله
منه..چون بالخره تونستم تو اغوشم بگیرمش و بهش نزدیک بشم..انقدر نزدیک که گرمای

تنش رو حس کنم..
اریا که صورتش خیس از عرق شده بود با نفرت به شاهد نگاه کرد وفریاد زد :ساکت شو

بیشعور..ببند دهنتو..به خداوندی خدا خودم می کشمت..تیکه تیکه ت می کنم شاهد..زنده ت
نمی ذارم..

شاهد ولم کرد..از جاش بلند شد..کف اتاق ایستاد و با صدای بلند گفت :جوش نزن جناب
سرگرد ..بهار از اول هم مال من بود..بابتش پول دادم..خریدمش..الن هم به هیچ وجه

پشیمون نیستم ..چون بالخره به دستش اوردم..همه چیزشو..بودن با اون برای من لذتی عظیم
و فراموش نشدنی رو در بر داشت..

بلند تر داد زد :دیر رسیدی جناب سرگرد..دیر رسیدی..مرغ از قفس پرید..
قهقهه ش رو از سر داد..نفرت انگیز بود..

دهانم از حرفایی که تحویل اریا داده بود همونطور باز مونده بود..نگاه پر از التماسم رو به
اریا دوختم تا بفهمه حرفای شاهد حقیقت نداره..

ولی با دیدن نگاه مستقیم و تیز اون به خودم رعشه ای عظیم تمام وجودمو فرا گرفت..
ررنده چون خنجری که می خواست نه تنها قلبم..بلکه همه ی نگاهش پر از شک بود..تیز و ب

وجودمو تیکه تیکه کنه..
بغض سنگینی به گلوم چنگ مینداخت..

یعنی حرفای شاهد رو باور کرد؟!..ولی این نامرد داشت دروغ می گفت..چرا شاهد چنین
معامله ای رو با زندگی و سرنوشت من کرد؟..چرا می خواست دید اریا رو نسبت به من

عوض کنه؟..
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دهانمو باز کردم تا بگم داره دروغ میگه ولی به جاش بغضم شکست..کلمات رو فراوش

کرده بودم..ذهنم باهام یاری نمی کرد..همه ی حرفام درونم گفته می شد ولی به روی لبام
سنگینی می کرد..

این بغضم بود که شکست قلبم رو به رخ می کشید و نشون می داد که زندگیم داره نابود
میشه..

اون هم توسط مردی که تا سرحد مرگ ازش متنفر بودم..
اون داشت اریا رو ازم می گرفت..اخه چرا؟!..به چه قیمتی؟!..

اریا و نوید رو به صندلی بسته بودند ..من هم سرمو گذاشته بودم روی پاهام وگریه می
کردم..

بدتر از همه اینکه شاهد روی دهانم چسب زده بود..می دونستم با این کارش می خواد جلوی
دهانم رو بگیره که چیزی نگم..

چند بار تقل کردم تا توجه اریا رو جلب کنم..ولی اون هم نگام نمی کرد..تمام مدت اخماش تو
هم بود..

شاهد حرفای خوبی بهش نزده بود..تازه اگر باور می کرد که ما کاری نکردیم بازم با شنیدن
اون حرفا ذهنش درگیر می شد..

نمی دونم چرا..ولی بهش حق می دادم توی این شرایط عصبانی باشه..
ولی نباید ازم گله بکنه..نباید به من خورده بگیره..من که کاری نکردم..

خدایا یعنی همه ی حرفای شاهد رو باور کرده؟..
بی شک الن پیش خودش فکر می کنه من ناپاکم و بهش خیانت کردم..

اون موقع که خودش با چشمای خودش دیده بود من کاری نکردم کمی شک کرد و بعد هم پی
برد که بی گناهم..

الن چطور بهش ثابت کنم؟..الن که دهانم بسته ست و نگاهم بیانگر خیلی حرف ها..ولی
نگاهم نمی کرد تا ازتو چشمام بخونه..

امیدوار بودم شک انقدر تو دلش جا باز نکنه که منطق و احساسش هم نادیده گرفته بشه..
سرمو بلند کردم..نوید نگام کرد..من هم نگاهش کردم..سرشو تکون داد و روشو برگردوند..

از فکر هایی که اون و اریا در موردم می کردن شرمم می شد..ولی باز به خودم می گفتم من
که کاری نکردم..پس چرا شرمسار باشم؟..

باید چکار می کردم؟!..اصل چکار می تونستم بکنم؟!..
نمی دونستم قصد شاهد چیه..کم کم داشت سپیده می زد..

در اتاق باز شد..یه مردی اومد تو و بازومو گرفت و بلندم کرد..همزمان اریا هم سرشو بلند
کرد و نگام کرد..نگاهش دلخور بود..گرفته و پر از غم..ولی پشت این غم خشم هم دیده می

شد..همین که دید دارم نگاهش می کنم سرشو برگردوند..قلبم گرفت..
مرد منو از اتاق برد بیرون..شاهد توی سالن بود..همون مرد چسب روی دهانم رو با یه

حرکت برداشت..پوستم سوخت..اخمامو کشیدم تو هم..
شاهد به طرفم اومد..با نفرت نگاش کردم و گفتم :تو رو خدا این بازی مسخره رو تمومش

کن..داری زندگیمو نابود می کنی..چرا میخوای دید   اریا رو نسبت به من عوض کنی؟..این
وسط می خوای به چی برسی نامرده عوضی؟..

کمی سکوت کرد و گفت :به تو..می خوام خیلی راحت طلقت بده..نیاز به زمینه سازی
داشت که خودم اماده ش کردم..کم کم این خوره ای که به جونش افتاده پیشروی می کنه و

تمام وجودشو می گیره..اونوقته که..
بشکن زد و سوت کشید ..

--خلص میشیم..خودش با دست خودش زیر برگه ی طلق رو امضا می کنه..
به هق هق افتاده بودم..عوضی با نقشه اومده بود جلو..
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--خیلی پستی..خیلی..من اریا رو دوست دارم..

--خب داشته باش..مهم نیست..
-من عاشقشم..نمی تونم ازش بگذرم..

--لزم نیست تو بگذری..اون خودش می کشه کنار..
-ولی باعثش تو هستی..تو داری این وسط موش می دونی..

--اون شاید شوهرت باشه و بهت هم علقه داشته باشه..ولی این وسط من فقط خودمو می بینم
و تورو که متعلق به منی..

جیغ کشیدم :من متعلق به تو نیستم عوضی..من مال   اریام..اینو توی اون گوشای کرت فرو
کن..

محکم زد تو صورتمو داد زد :ببند دهنتو دختره ی گستاخ..
بهار را اتاق بیرون بردند..نوید سرش پایین بود..چند لحظه بعد سرش را بلند کرد و به اریا

نگاه کرد..
چشمانش گرد شد..اریا سرش را به روی سینه خم کرده بود و یک خط باریک از رد پای

اشک به روی صورتش خودنمایی می کرد..
نوید :اریا !!..

اریا به ارامی سرش را بلند کرد..به نوید نگاه نکرد..مسیر نگاهش به رو به رو بود..اهی
عمیق از سینه ش خارج شد..اهی پر از درد ..

نوید :اریا چت شده؟!..مرد..داری گریه می کنی؟!..
اریا لبش را گاز گرفت و سرش را به چپ و راست تکان داد..

با بغضی مشهود گفت :نوید دارم نابود میشم..
ملتمسانه به نوید نگاه کرد وبا لحنی محزون و گرفته و چشمانی سرخ ادامه داد :نوید اون

اشغال با بهاره من چکار کرد؟..چکار کرد نوید؟..
نوید سکوت کوتاهی کرد وگفت :تو..به بهار..شک داری یا.. نه؟..

داد زد :نــــه..
نوید به خودش لرزید..

اریا فریاد زد :نــــه نــــه..به بهار شک ندارم ولی به شاهد اعتماد ندارم..می دونم بهاره من
پاکه در همه حال پاکه ولی به اون عوضی پست اطمینانی نیست..همه ی خشمم از شاهد و

حرفاشه..دیدی که چطور خوردم کرد؟.. با حرفاش خاکسترم کرد..تو که بودی ..دیدی و
شنیدی..نوید من مردم..یه مرد متاهل و متعصب..تو خودتو بذار جای من..شاهد تو روی من

داره میگه گرمای تن زنت رو حس کردم..بهش نزدیک شدم..چه حالی بهت دست میده
نوید؟..اگر کاری هم صورت گرفته که شک دارم صورت گرفته باشه بازم مطمئنم به زور
بوده..ولی نمی تونم با خودم کنار بیام..از خودم بدم میاد..از خودم بیزارم نوید..من مواظب

بهار نبودم..من مرد نیستم..از هر چی نامرده تو دنیا نامردترم..
نوید اب دهانش را قورت داد و جدی گفت : اریا اروم باش..پس چرا به بهار نگاه

نکردی؟..چرا بهش نگفتی بهش ایمان داری؟..
اریا گرفته تر از قبل گفت :چون با خودم و عقلم و منطقم درگیر بودم..با شنیدن   حرف های

 درصد هم احتمال می دادم که این اتفاق افتاده بازم فکر کردن1شاهد کمرم شکست..اگر 
بهش منو تا سر حد جنون می کشوند..غرورم رو شاهد با حرفاش شکست..نمی خواستم این

شکست رو بهار هم ببینه..نمی خواستم ببینه که شوهر بی غیرتش جلوش نشسته و راست
راست داره نگاش می کنه..من بی غیرتم نوید..من عرضه نداشتم از عشقم محافظت کنم..

نوید با اخم نگاهش کرد و گفت :بس کن این حرفای بیخود رو..چی داری میگی؟..تو که
تقصیری نداری..من خودم هم با شنیدن حرفای شاهد اب شدم..تو که جای خود داری..تو که

شوهر بهاری..من نباید دخالتی بکنم..برای همین نمی تونم قضاوت کنم..ولی اریا اگر به بهار
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اطمینان داری بهش ثابت کن..اونم الن تنهاست..اینجا گیر افتاده..بهش فرصت حرف زدن

بده..یک طرفه قضاوت نکن..نگو تو نامردی و بهار مظلومانه گیر افتاده..بگو من مردم و از
شرف و ابروم دفاع می کنم..تا وقتی حرف های بهار رو نشنیدی دم از شکست و خورد شدن
نزن..اریا من برادرتم نه پسرخاله ت..بهار هم زن برادر منه..مثل خواهر برام عزیزه..به خدا

قسم وقتی امشب شاهد داشت این حرفا رو می زد دیدم که بهار شوکه شد..رنگش
پرید..نگاهش مملو از تعجب شد..اون موقع تمام حواست به شاهد و حرفاش بود ولی من

دیدم..نمی تونستم بگم که بهش شک نکردم چون من که احساسی بهش ندارم..عشق و دوست
داشتنی این وسط وجود نداشته ..از دید یه بی طرف به قضیه نگاه کردم ولی اون زن داداشه

منه..منم غیرت دارم روش..برای همین عصبانی شدم..منم خونم به جوش اومد..ولی وقتی تو
که همسرشی ساکت بودی من چی باید می گفتم؟..حرفی می تونستم بزنم؟..

اریا سرش را تکان داد و گفت :نمی دونم نوید..گیج و منگم..نمی دونم باید چکار کنم..
--به بهار ایمان داری؟..

اریا نگاهش کرد..ارام سرش را تکان داد و گفت :اره..
--پس بذار حرف بزنه..حتی اگر دهانش هم بسته بود بذار با نگاهش باهات حرف بزنه..

اریا سرش را تکان داد و چیزی نگفت..
در اتاق به شدت باز شد..بهار پرت شد کف اتاق..

اریا چشمانش را بست..باید خودش را کنترل می کرد..وضعیت خوبی نبود..
دیدن بهار در ان وضعیت عذابش می داد..

مرد هلم داد تو..چون دستام بسته بود نتونستم تعادلمو حفظ کنم و پرت شدم زمین..مرد درو
بست..

تقل کردم و از جام بلند شدم..به اریا نگاه نمی کردم..که چی بشه؟..بهم بی توجه بود..با دیدن
این بی توجهی هاش قلبم درد می گرفت..نشستم رو تخت..دهانم بسته بود..کمی بعد صداشو

شنیدم..
اریا :چرا نگام نمی کنی؟..

قلبم لرزید..اهسته سرمو چرخوندم و نگاش کردم..لبخند نمی زد ولی نگاهش ارامش داشت..با
تعجب نگاش می کردم..

-- بلند شو بیا..
چشمام گرد شد..این چی داره میگه؟..از نگاهم حرف دلمو خوند..

--تو پاشو بیا تا بهت بگم..
اروم از جام بلند شدم..رو به روش ایستادم ولی نگاش نکردم..

--برو پشتم جلوی دستام بشین..
گیج شده بودم..منظورشو نمی فهمیدم..همون کار رو کردم..دستش بسته بود..

--صورتت رو بچسبون به دستم..
صورتمو بردم جلو..سر انگشتاشو به صورتم کشید..لبه ی چسب رو گرفت و کشید..دردم

اومد ولی دیگه چسبی رو دهانم نبود..نفس عمیق کشیدم..
از جام بلند شدم..بدون اینکه نگاش کنم روی تخت نشستم..منتظر بودم اون یه چیزی بگه تا

استارتمو بزنم و همه چیزو بهش بگم..نمی خواستم من پیش قدم بشم..
صداشو شنیدم..گرم اما گرفته..

-بهار..سرتو بلند کن..
اهسته سرمو بلند کردم..نگاهم دلخور بود..

نفس عمیق کشید و گفت :من چکار کردم که نگاهت انقدر ازم دلخور وگرفته ست؟..
با زبونم لبم رو تر کردم و گفتم :شک کردی..
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--من؟..بهار من به تو شک کردم؟..رو چه حسابی اینو میگی؟..مگه من حرفی به تو زدم؟..

سرمو تکون دادم و گفتم :نه..ولی..نگاهت..
--نگام چی بهار؟..من با نگاهم گفتم به تو شک دارم؟..من اصل نگات کردم؟..تمام مدت که

تو اتاق بودی سرمو بلند کردم؟..
-نه ..همین بی توجهیات بهم فهموند که بهم شک داری..وقتی داشتم از اتاق می رفتم بیرون

سرتو برگردوندی..اینا یعنی چی اریا؟..
نمی دونم چرا حرفامو با حرص می زدم..شاید چون طاقت نداشتم اریا این رفتار رو باهام

بکنه..
اریا لبخند ماتی زد و مستقیم زل زد تو چشمام..

--بهار تو قبول داری که من یه مردم؟..قبول داری که غیرت دارم؟..هیچ وقت نباید با غیرت
یه مرد بازی کرد..چون غیرت عذاب بزرگیه برای یه مرد..با شنیدن حرف های شاهد همه

ی احتمالتم دور این محور می چرخید که تو بی گناهی و اون عوضی داره تحریکم می
کنه..من که بچه نیستم بهار..گفته بودم پلیسم و از نگاه متهمام می فهمم که چه کاره هستن و
راست و دروغشون چیه..ولی شاهد متهم من نبود که صرفا به خاطر مواد یا قتل یا هر چیز
دیگه به دستم بیافته..اون کسی   که داره با غیرتم بازی می کنه..به ناموسم بی احترامی می

کنه..اینا رو می فهمی بهار؟..تو جای من نیستی..تو نمی تونی درون   من رو درک
کنی..درونه یه مرد متعصب رو..مردی که با جون و دل عاشق همسرشه و حال یه ابلهی پیدا

شده و میگه با زنت بودم..حتی همین یه جمله هم یه مرد رو می شکنه چه برسه به حرفای
شاهد..من ذهنم درگیر اون بود..ذهنم درگیر حرفاش بود..به تو اعتماد دارم ولی به شاهد

نه..بهت نگاه نمی کردم تا نبینی شکستم..به محض اینکه نگات می کردم این بغض لعنتی سر
باز می کرد..غرورم خورد شد ولی نمی خواستم تو بفهمی..اون موقع که شاهد بود و با خشم
نگات کردم تو از دلم خبر نداشتی..نمی دونستی چه طوفانی تو دلم برپا شده..خشمم از شاهد

بود و نگاهم حاکی از دل طوفان زده م..ولی بعد که تنها شدیم دیدم شکستمو نباید نشونت
بدم ..نباید بفهمی که غرور مردونه ی شوهرت خورد شده..ولی وقتی از اتاق بردنت بیرون..

طاقت نیاوردم و..
دیگه ادامه نداد..بغض داشت خفه ش می کرد..سرشو تکون می داد و هیچی نمی

گفت..نگاهش به زمین بود..
با شنیدن حرفاش قلبم اتیش گرفت..ازاین دید به قضیه نگاه نکرده بودم..چرا زود قضاوت

کردم؟..قبول داشتم اریا مرد بود با یه غرور مردونه ..با یه غیرت خاص و قوی..چرا اینا رو
نادیده گرفتم؟..چرا از طرف خودم نگاهش رو معنی کردم ولی به درونش نگاه نکردم؟..

مگه اون همیشه از تو چشمام پی به حقیقت نمی برد؟..پس چرا من به درونش توجه نکردم و
حرف دلشو نخوندم؟..

اریا عاشق تر بود یا من؟..اریا بیشتر دوستم داشت یا من؟..
نوید تمام مدت روشو برگردونده بود..اینجوری بهتر بود..راحت تر می تونستم به اریا نگاه

کنم و با نگاهم و کلمم باهاش حرف بزنم..
از جام بلند شدم..رو به روش زانو زدم..

با صدای ارومی زیر لب صداش زدم..
-اریا..

اروم سرشو بلند کرد..اشک تو چشماش حلقه بسته بود..
به نوید نگاه کردم..هنوز روش اونور بود..

سرمو بردم جلو..زیر گوش اریا زمزمه کردم :اگر هنوز هم می تونی پاکیمو از تو چشمام
بخونی پس نگام کن..دقیق نگام کن..زل بزن تو چشمام..بهم بگو..
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صورتمو روبه روی صورتش قرار دادم..هر دو زل زده بودیم تو چشمای هم..نگاه اریا توی

چشمام قفل شده بود..حتی پلک هم نمی زد..
لبخند اروم اروم نشست رو لباش..من هم به روش لبخند زدم..

صورتشو اورد جلو..زیر گوشم اروم به طوری که نوید نشونه گفت :بها ر من همیشه پاکه..از
روی زمین نیستش می کنم کسی رو که بخواد بهت دست بزنه عزیز دل   اریا..

لبخندم پررنگتر شد..ناخداگاه صورتشو بوسیدم..
نوید تک سرفه ای کرد..از اریا جدا شدم..نوید هنوز روش اونطرف بود..

با صدای شوخی گفت :گردنم خشک شد..بزنید رو دور تند دیگه..برگردم؟..
اریا با لبخند گفت :مزاحمی خب..حال هم تحمل کن..

--دستت درد نکنه..اریا جون خاله..جون عزیزت بذار برگردم ..باور کن گردنم دیگه صاف
نمیشه..

اریا اروم خندید و گفت :قسم نده..برگرد..
نوید صورتشو برگردوند..گردنشو به چپ و راست تکون داد ..

به اریا نگاه کردم..به روی لباش لبخند بود..
همون موقع در اتاق باز شد..

 تا مرد قوی هیکل اومدن تو اتاق..2شاهد همراه 
با دیدن من یه تای ابروشو داد بال و نگاهش از روی صورتم به طرف اریا کشیده شد..

پوزخند زد و رو به من گفت :پس همه چیزو بهش گفتی اره؟..
چیزی نگفتم فقط با نفرت نگاش کردم..

رو به اریا خیلی ریلکس گفت :طلقش نمیدی؟..
اریا با خشم زیر لب غرید :خفه شو عوضی..مگه شهر هرته که الکی الکی زنمو طلق

بدم؟..مگه اینکه از رو جنازه ی من رد بشی دستت به بهار برسه..اون زنه منه ..زن من هم
می مونه..

شاهد با ارامش به طرفم اومد..خودمو چسبوندم به پای اریا.. ولی دستای اونم بسته بود و نمی
تونست کاری بکنه..

شاهد زیر بازومو گرفت.. با یه حرکت بلندم کرد..به اریا نگاه کردم..نگاه سرخ و پراز
خشمش به شاهد بود..

شاهد به اریا گفت :ظاهرا با زبون خوش حرف توی گوشت نمیره نه؟..مشکلی نیست..همون
حرفی که خودت زدی رو عملیش می کنم..از روی جنازت هم خودم رد میشم هم
زنت..اونجوری دیگه نیازی به طلق نیست..وقتی بمیری دیگه همه چی تمومه..

با شنیدن این حرف جیغ کشیدم .. با خشم برگشتم سمت شاهد..
محکم دستمو از تو دستش کشیدم و سرش داد زدم:اونی که باید بمیره تویی نه اریا..تو یه

عوضی  پستی..یه مزاحم که می خواد ارامش رو از زندگی من بگیره..ارزو می کنم به درک
واصل بشی..

شاهد محکمتر بازومو گرفت و گفت :ارزو بر جوانان عیب نیست دختر جون..
به اون دوتا مرد اشاره کرد ..اومدن جلو..طناب رو از دور اریا و نوید باز کردن..هنوز

دستاشون بسته بود..زیر کتفشون رو گرفتن و بلندشون کردن..
هر دو تقل می کردن ولی بی فایده بود..خودمو به هر دری می زدم تا از دستش خلص بشم

ولی نمی شد..
از ویل خارج شدیم..اریا و نوید رو مجبور کردن هر دو زانو بزنند..شاهد منو محکم گرفته

بود..
رو به یکی از مردا اشاره کرد..رفت بالی سر اریا ایستاد..شاهد رو به روشون بود..من رو

هم دنبال خودش می کشید..مرد اسلحه ش رو به طرف اریا نشونه گرفت..
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با دیدن اون صحنه زدم به سیم اخر..دستام از پشت بسته بود..شاهد هم بازومو چسبیده

بود..دستامو مشت کردم و محکم کوبیدم تو شکمش..انگار همه ی نیروم جمع شده بود تو
دستام..شاهد ناله ای کرد و دستش شل شد..

از فرصت استفاده کردم و به طرف اریا دویدم..رو به روش زانو زدم..تو چشمام اشک حلقه
بسته بود..بغض کرده بودم..ولی نگاه نگرانم به اریا بود..

نگاه گرم و مهربونی بهم انداخت واروم گفت :نگران نباش خانمی..
-نمی تونم اریا..این عوضیا می خوان بکشنت..

--نترس..نمی تونن..
با تعجب نگاش کردم..منظورش چی بود؟!..

شاهد به طرفم اومد .. زیر بازومو گرفت..بلندم کرد ..منو کشید سمت خودش..
اریا داد زد :ولش کن..اون که دستش بسته ست..نمی تونه فرار کنه..

--زیادی حرف می زنی جناب سرگرد..من هر کار که بخوام می کنم..شیرفهم شد؟..
رو به مرد اشاره کرد..جیغ کشیدم..تقل می کردم..اروم و قرار نداشتم..
-عوضیا ولشون کنید..همه تون یه مشت ادمای پست و رذلید..ادم کشا..

شاهد داد زد :خفه شو..
ولی هیچ کس جلو دارم نبود..جیغ و داد می کردم..

با شنیدن صدای گلوله چشمامو بستم..خدایا..نــــــــــه..
اشک از چشمام جاری شد..اریا...

اروم لی چشمامو باز کردم..با تعجب به رو به روم نگاه کردم..اریا و نوید زنده بودن..ولی
مردی که می خواست بهشون شلیک کنه غرق خون افتاده بود رو زمین..

صدایی از پشت سر باعث شد همه ی نگاه ها به اون سمت کشیده بشه..
--به به..می بینم که جمعتون حسابی جمعه..

کم مونده بود چشمام از کاسه بزنه بیرون..زیر لب اسمشو زمزمه کردم..باورم نمی شد..اون
اینجا چکار می کرد؟!..

سردی لوله ی اسلحه رو روی پیشونیم حس کردم..شاهد اسلحه ش رو گذاشته بود کنار
پیشونیم..

ولی نگاه من به اون بود..به..به بهنوش..
یه مرد هیکلی وقد بلند هم کنارش ایستاده بود..بهش اشاره کرد..به طرف اریا و نوید رفت و
دستاشونو باز کرد..هر دو ایستادند..ولی اون مرد اسلحه ش رو به طرفشون نشونه گرفت..

اریا با اخم رو به بهنوش گفت :تو اینجا چکار می کنی؟..چطور ازاد شدی؟..
بهنوش رفت جلو..نگاه پر از نفرتی به اریا انداخت و گفت :تو که باید بهتر با قانون اشنا

باشی جناب سرگرد..سند گذاشتم اومدم بیرون..موقتی..ولی همین هم منو به هدفم می
رسونه ..

--چه هدفی؟!..
بهنوش پوزخند زد و گفت :کشتن   تو و..

به نوید اشاره کرد و گفت :پسرخاله ی عزیزت..
رو به شاهد گفت :به تو کاری ندارم..می تونی با اون سوگلیت بری رد کارت..ولی تا من

نگفتم هیچ کس از اینجا جم نمی خوره..
رو به اریا ادامه داد :کار من فقط با این دوتاست..

نوید داد زد :از کشتن ما چی گیرت میاد؟..تو یه دیوونه ای بهنوش..فقط واسه اینکه اریا و
اقابزرگ ازت شکایت کردن می خوای ادم بکشی؟..
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بهنوش با همون پوزخند روی لباش اسلحه ش رو به طرف نوید نشونه گرفت وگفت :کم

حرف بزن جناب سروان..یه نفسی هم بکش..نه..انقدر خر نیستم که به خاطر یه شکایته ساده
دست به قتل بزنم..

اریا داد زد :پس دلیلت چیه؟..تو ادم نمیشی نه؟..
بهنوش با خشم فریاد زد :خفه شو اریا..ببند دهنتو..می خوای دلیلمو بدونی؟..اره؟..باشه بهت
میگم..تو ی عوضی..باعث مرگ کسی که دوستش داشتم شدی..باعث شدی کسی که عاشقش

بودم سرش بره بالی دار..تو..تو و نوید..هر دوی شما باید کشته بشید..می خوام دارتون
بزنم..همونطور که کیارش   من رو کشتید باید کشته بشید..

دهانم از زور تعجب باز مونده بود..گفت..کیارش؟!..وای خدا..اینجا چه خبر بود؟!..
از نگاه اریا و نوید هم می خوندم که اونا هم به اندازه ی من شاید هم بیشتر از من.. از حرف

های بهنوش تعجب کردن..
اریا گفت :اخه چطور ممکنه؟!..تو..به کیارش علقه داشتی؟!..پس..

بهنوش :اره..عاشقش بودم..می دونی از کی؟..از وقتی که با تو دوست شد و تو اوردیش
خونه ی اقابزرگ..ازهمون دیدار اول بهش علقه مند شدم..پسر جذابی بود..هر کار می

کردم تا نظرش رو جلب کنم..رفتم تو شرکت پدرش و درخواست کار دادم..گفتن منشی می
خوان..با جون و دل قبول کردم..باهاش بودم..با کیارش.

.خیلی زود به هم وابسته شدیم..اون هم منو دوست داشت..بهم گفت دیگه نمی خواد تو شرکت
منشی باشم..بهم پیشنهاد کار دیگه ای رو داد..

رو به روی اریا و نوید قدم می زد..
--با کیارش همدست بودم..تو هر چیزی..ولی رفته رفته دیدم تغییر کرده..بهش که گفتم.. گفت

نه داری اشتباه می کنی..
به من نگاه کرد..نگاهی سرشار از خشم و نفرت..

--همچنان در کنارش فعالیت می کردم..تا اینکه بهم گفت نامزد کرده..خوردم کرد..من
دوستش داشتم وبه خاطرش هر کاری می کردم ولی اون نابودم کرد..بهش گفتم چرا با من
اینکارو کردی..اونم گفت من دختره رو دوستش ندارم..واسه یه کاری می خوامش..خیالت
راحت عشق من تویی..این دخت ر مزاحم افتاده بود بین ما..کیارش روز به روز بیشتر ازم
فاصله می گرفت..اون دختری که باعث سردی کیارش از من شده بود رو نمی شناختم..

به اریا نگاه کرد وگفت :اون شب توی مهمونی من هم بودم..نقاب داشتم..هیچ کدومتون منو
ندیدین..البته نمی دونستم تو هم تو مهمونی هستی..اخر شب فهمیدم..

به من پوزخند زد وگفت :اون دختری که تو بغل کیارش داشت باهاش خوش می گذروند من
بودم..همون دختری که با خنده و عشوه تو بغل نامزدت نشسته بود و حواس کیارش رو پرت
کرده بود ..اره..اون من بودم..ما همو دوست داشتیم..ولی تو بین ما بودی..اگر وعده و وعید

های کیارش نبود سه سوت خلصت می کردم..
اون شب تا می تونستم کیارش رو مست کردم..خودم هم خورده بودم ولی به مستی اون

نبودم.. ترتیبشو دادم که با اون مرد باشی..می خواستم از چشم کیارش بیافتی..تو خوشگل
بودی..مطمئنا می تونستی کیارش رو بندازی تو دامت..دیدم کیارش داره دنبالت می

گرده..مطمئن بودم تا الن دخلت اومده..گفتم بذار تورو توی اون حالت ببینه و برای همیشه
قیدت رو بزنه..ولی ..

به اریا اشاره کرد وگفت :تو نذاشتی..تو دخالت کردی و نذاشتی نقشه م عملی بشه..اون شب
منم همراه کیارش فرار کردم..رفتیم خونه ش ..

رو به من گفت :بازم کیارش اومد سمتت ولی بهم گفت که کارت تمومه و دیگه اون دختر تو
زندگیش نیست..خوشحال شدم..اینکه همه چیز تموم شد..چطوریش رو نمی دونستم.. ولی

تموم شد..
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به اریا نگاه کرد..ادامه داد :خانواده م از کارهای من خبر نداشتن..حتی نمی دونستن من
عاشق کیارش هستم..فکر می کردن توی تهران دارم تو یه شرکت کار می کنم..از همه

طرف زمزمه های نامزدی من و تو به گوش می رسید..ولی من کیارش رو می
خواستم..درظاهر وانمود می کردم تورو می خوام..ولی در اصل دلم با کیارش بود..

رو به اریا و نوید داد زد :ولی شما دوتا عوض ی مزاحم کیارش رو از من گرفتید..افتاد پشت
میله های زندان..بعد هم اعدامش کردن..از وقتی که فهمیدم کیارش رو گرفتن و باعثش اریا

بوده به خونش تشنه شدم..قصدم این بود بهش نزدیک بشم و نابودش کنم..ولی اون ازدواج
کرده بود..دلم می خواست زندگیشو از هم بپاشم و بعد هم از پشت بهش خنجر بزنم..می

خواستم ذهنیتشو نسبت به زنش تغییر بدم..اون زن بهار بود..کسی که روزی نامزد عشقم
بود..ولی اریا هم کسی بود که عشقم رو ازم گرفته بود..پس باید از هر دوی شما انتقام می

گرفتم..هر شب خونه گریه و زاری راه می انداختم و می گفتم اریا رو می خوام..درصورتی
که می خواستم بهت نزدیک بشم تا به موقعش خوردت کنم..ولی تو عاشق بودی..

به من اشاره کرد و فریاد زد :عاشقه این دختر..هر کاری می کردم باز به در بسته می
خوردم..اون روز وقتی وارد ویل شدید دیدم سوئیچ ماشین رو برنداشتی..هنوز از در بیرون
نرفته بودم..برگشتم و توی ماشین رو گشتم..ولی چیزی پیدا نکردم..به بهانه ی سوئیچ اومدم

تو اتاقت که تو با خشونت باهام رفتار کردی..
اون روز که کنار دریا بودیم می خواستم بهار رو تحریک کنم..می خواستم بگم من هنوزم
اریا رو دوست دارم..ولی این بهار بود که جلوم ایستاد و گفت اریا اونو دوست داره و ماله

اونه..دیگه داشتم اتیش می گرفتم..این دختر همه چیز داشت..عشق..اریا..مال و ثروت
اریا..از طرفی روزی نامزد کیارش بود..

زدم به سیم اخر و هولش دادم ..سرش خورد به سنگ اما زنده موند..ای کاش می مرد..
روز جشن از در پشتی اومدم تو..همه سرشون به کار خودشون گرم بود..رفتم تو

اتاقتون..همه جارو گشتم..می خواستم یه اتو ازتون گیر بیارم..باید کاری می کردم که جلوی
همه سکه ی یه پول بشین..از هر دوی شما متنفر بودم..

چمدون رو از زیر تخت اوردم بیرون..چیزی توش نبود..به کفش دست زدم..برجسته
بود..کنارش زیپ داشت..بازش کردم..مدارکتون اونجا بود..با دیدن اسمت شک کردم..تو بهم

گفته بودی اسمت "بهار احمد ی"ولی توی شناسنامه اسمت "بهار سالری" بود..تموم مدارک
مربوط به تو رو برداشتم..از ویل زدم بیرون..ذهنم حسابی مشغول شده بود..

از بابام پرسیدم کسی روبه اسم سامان سالری می شناسه؟..خیلی زود شناخت..بهم گفت که
اون مرد " ماهان " دایی اریا رو کشته..دیگه رو ابرا بودم..بهتر از این نمی شد..اتوی خوبی

بود..ظاهرا چون پدرم با اقابزرگ صمیمی بوده و سامان هم شریکشون بوده پدرم از همه
چیز با خبر میشه..

رفتم تهران و تحقیق کردم..استشهاد محلی گرفتم ..هر کاری می کردم تا اقابزرگ رو مطمئن
کنم..تو باید از زندگی اریا خارج می شدی..می خواستم بیرونت کنم..کیارش اعدام شده بود و

این یعنی مرگ حتمی اریا..تو اتیش انتقام روزی هزار بار می سوختم و خاکستر می
شدم..ولی اینبار هم به بن بست خوردم..فکر می کردم با این کارم تو از خانواده ی کامرانی

طرد میشی..ولی طرد که نشدی هیچ..با..
با شنیدن صدای فریاد یک نفر همه شوکه شدیم..

- ویل در محاصره ی پلیسه..کسی از جاش تکون نخوره..
بهنوش اسلحه ش رو توی دستاش تکون داد و رو به اریا نشونه گرفت..

دیوانه وار خندید و گفت :تو باید بمیری..حاضرم پلیس منو با یه گلوله از پا در بیاره ..ولی
تو هم با من کشته بشی..
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با وحشت جیغ کشیدم و محکم خودمو از تو بغل شاهد بیرون کشیدم..ولم نمی کرد..با ارنجم

زدم تو صورتش..ولی هنوز دنبالم بود..
به طرف اریا دویدم..همزمان صدای پشت سر هم شلیک گلوله سکوت اونجا رو بر هم زد..

توی بغل اریا بودم..نفسم بند اومده بود..اصل یادم رفته بود چطور باید نفس بکشم..فقط
وحشت بود که وجودمو پر کرده بود..

اروم سرمو از اغوشش بیرون اوردم..خواستم برگردم که اریا شونه م رو گرفت و
نذاشت..نگاش کردم..ولی مسیر نگاه اون رو به رو بود..

اریا :نگاه نکن بهار..
-چرا؟!..اریا بذار ببینم چی شده..

نگاهشو دوخت تو چشمام..اروم سرشو تکون داد..شونه م رو ول کرد..برگشتم..
با دیدن بهنوش وشاهد که غرق خون افتاده بودن رو زمین جیغ بلندی کشیدم و خودمو

چسبوندم به اریا..
شاهد جلوی پای من افتاده بود و بهنوش هم درست رو به رومون افتاده بود رو

زمین..اطرافشون پر ازخون بود..
اریا سرمو تو اغوش گرفت..شوکه شده بودم..اخه چطور این اتفاق افتاد؟!..

با وحشت سرمو بلند کردم و به لباس اریا دست کشیدم..
-ا..اریا تو که چیزیت نشده؟..حالت خوبه؟..

لبخند زد و با اطمینان گفت :من خوبم خانمی..نگران نباش..
نفسمو از سر ارامش دادم بیرون و زیر لب خداروشکر کردم..

جرات نداشتم برگردم و به شاهد و بهنوش نگاه کنم..صحنه ی بدی بود..حالم داشت بد می
شد..

نگاهی به اطرافم انداختم..افراد شاهد رو دستبند به دست نیروهای پلیس بردن بیرون..
اون مردی که همراه بهنوش اومده بود هم تیر خورده بود..

 مردن یا هنوز زنده هستند..3ولی نمی دونستم هر 
امبولنس اومد.. مردی که همراه بهنوش بود زنده بود ولی بهنوش وشاهد تموم کرده بودن..

من و نوید و اریا کناری ایستاده بودیم..نیروهای پلیس همه جای حیاط و ویل بودند..نگاهم بی
هدف روی اون ها بود..

به همه چیز و هیچ چیز فکر می کردم..هم ذهنم پر بود از چراهایی پر از افسوس که چرا
شاهد و بهنوش اینکارو کردند و اخر به اینجا رسیدند ؟.. هم تهی بودم از هر فکر و

ذهنیتی..نمی دونم..انگار گیج شده بودم..این همه شوک..واقعا سخت بود..
صدام گرفته بود..رو به اریا گفتم :پلیسا چطور رسیدن؟!..کسی خبرشون کرده بود؟!..

اریا سرشو تکون داد و همونطور که به رو به رو خیره بود گفت :بذار از اولش رو برات
بگم..وقتی دزدیدنت من شماره پلک رو برداشتم..انقدر سریع از اونجا دور شدن که حتی

نتونستم برم از تو ویل ماشین رو بیارم و تعقیبشون کنم..بدون شک بهش نمی رسیدم..ماشین
متعلق به شاهد نبود..شماره پلک رو گزارش کردیم وادرسش مشخص شد..صاحب ماشین

مرده بود و ماشین دست پسرش بود..اون هم اعتراف کرد که ماشین رو داده دست
دوستش..با دوستش که یکی از ادمای شاهد بود تماس گرفت و قرار گذاشت تا ماشین رو

تحویل بگیره..
نگام کرد و ادامه داد :گروهی از بچه های ستاد تو اتاق من جمع شدیم تا درمورد همین

ماموریتی که من و نوید بر عهده گرفته بودیم بحث کنیم..وقت زیادی نداشتیم..نتیجه بر این
شد که من و نوید نامحسوس وارد عملیات بشیم..وقتی بیژن..پسر صاحب ماشین سوئیچ رو

تحویل گرفت یکی از بچه ها بیژن رو با خودش برد ستاد..بعد هم من و نوید افتادیم دنبال
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ماشین و تعقیبش کردیم..تا اینجا اومدیم..نوید متوجه یه ماشین مشکوک شده بود ولی سر پیچ

غیبش می زنه..
-همون بهنوش بوده درسته؟..

اریا سرشو تکون داد و گفت :ظاهرا همینطوره..حدس می زنم وقتی سند گذاشته اومده بیرون
افتاده دنبال ما و تا اینجا اومده..

-چطوری می خواستین پلیس رو خبر کنید؟!..هیچ کدوم از مامورا دنبالتون نیومدن؟!..
اریا به نوید نگاه کرد..نوید خندید و پاشو اورد بال..پاچه ی شلوارشو کمی داد بال و از توی

جورابش یه شیء خیلی کوچیک بیرون اورد..یه دکمه ی قرمز روش بود..
با تعجب گفتم :این چیه؟!..

اریا :فرستنده..و ردیاب..به کمک این دستگاه   کوچیک بچه ها پیدامون کردن..گفتم که..از
قبل نقشه مون اینطور برنامه ریزی شده بود..اگر بچه ها پشت سرمون می اومدن ممکن بود

نقشه لو بره..نمی شد بی گدار به اب زد..ولی با این کار شک و شبهه ای باقی نمی موند..
-کی فرستنده رو فعال کردید؟!..پس چرا انقدر دیر اومدن؟!..

اینبار نوید جواب داد :قبل ازاینکه وارد ویل بشیم رفتم سمت ماشین تا سوسیس بیارم..
به اریا نگاه کرد ..هر دو خندیدند..

با تعجب گفتم :سوسیس واسه چی؟!..
اریا :می خواست بده به سگ شاهد بخوره..بهش داروی بیهوشی زده بود که بیهوش بشه..

ابرومو انداختم بال و گفت :وای چه جالب..عجب فکری..
نوید خندید و گفت :زن داداش ما رو دست کم نگیر..

خندیدم..ادامه داد :بعد هم که اومدم پیش اریا و عملیات رو شروع کردیم..وقتی که ادمای
شاهد پیدامون کردن می خواستم فعالش کنم ولی نتونستم..هم جلوی چشمشون لو می رفتیم و
هم اینکه فرصتی بهمون ندادن..تو اتاق هم شاهد و دار و دسته ش بودن و نمی شد..اون همه
ادم چشمشون به ما بود..بعد هم که ما رو بستن به صندلی و نتونستم..وقتی اوردنمون بیرون

و تو حیاط زانو زدیم بدون فوت وقت..دکمه رو فشار دادم..تا بهنوش اومد و کمی وقت
گذشت نیروها هم رسیدن..

با لبخند به اریا نگاه کردم و گفتم :پس واسه ی همین گفتی نترسم؟!..
اریا هم با لبخند سرشو تکون داد..

رو به هر دوشون گفتم :پس کلی توی این عملیات اکشن بازی کردین..
 ..007نوید خندید و گفت :اکشن بازی نه زن داداش..عملیات 

من و اریا هر دو لبخند زدیم..
برگشتم و به ماشین امبولنس نگاه کردم که حرکت کرده بود .. داشت از در می رفت

بیرون..
اهی کشیدم و گفتم :باورم نمیشه بهنوش و شاهد کشته شدن..واقعا چرا اینطور شد؟!..

اریا سکوت کوتاهی کرد و گفت :وقتی تو جلوم ایستادی بهنوش شلیک کرد.. همزمان شاهد
هم اومد سمت تو که گلوله خورد بهش..همین که صدای گلوله بلند میشه ..پلیس که قبل

اخطار داده بود شلیک می کنند و بهنوش تیر می خوره ..اون مردی هم که همراهش بود
بهش شلیک میشه اخه به سمت نیروهای پلیس شلیک می کرد..اگر بچه ها بهنوش رو با تیر

نمی زدن معلوم نبود چی می شد..بدون شک به هر سه تای ما تیراندازی می کرد..
سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم..یاد شاهد و حرفاش افتادم..واقعا سرنوشت چه بازی هایی

می کنه..اینکه شاهد توی اون مهمونی باشه .. اریا رو ببینه .. دنبالش بیافته تا بفهمه من هنوز
پیش اریا هستم یا نه..بعد که منو ببینه با خودخواهی بخواد به دستم بیاره..می دونستم شاهد

ادمی   که حتما باید به اون چیزی که می خواد برسه..ولی حال در راه رسیدن به اون چیزی
که می خواست جونشو از دست داد..
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واقعا چه ارزشی داشت؟!..که بخواد با خودش و زندگیش اینکارو بکنه..موضوع بهنوش هم

واقعا شوک برانگیز بود..هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم اون دختری که اون شب تو مهمونی
تو اغوش کیارش بود و باهاش می گفت ومی خندید بهنوش باشه..واقعا توی این مدت چقدر

ماجرا اتفاق افتاد و ما ناخواسته و ندانسته درگیرش شدیم..
وتهش هم رسید به اینجا..

 سکوت کرده بودیم..3توی ماشین بودیم و داشتیم بر می گشتیم..هر 
وارد شهر که شدیم اریا گفت :بهار می خوام بهت یه چیزی بگم ..ولی قول بده اروم باشی..

قلبم ریخت..تو دلم گفتم ای خدا..باز چی شده؟!..
با تعجب گفتم :چی شده اریا؟!..بازم اتفاقی افتاده؟!..

سرشو تکان داد و گفت :نه اون اتفاقی که فکرشو می کنی..این اتفاق می تونه هم خوب باشه
و هم..

-خواهش می کنم اگر چیزی شده بگو..
--بهار الن که رسیدیم ویلی اقابزرگ ممکنه ..

کلفه گفتم :ممکنه چی؟!..
اسکوت کرده بود..این سکوتش منو می ترسوند..

اینبار نوید گفت :اریا بذار من بگم..
اریا فقط سرشو تکون داد..به نوید نگاه کردم..صندلی جلو نشسته بود..برگشت و نگام کرد..

--اقابزرگ می خواد ببینتت..
چشمام گرد شد ..

-منو؟!..به خاطر..موضوع پدرم؟!..
--اره..ولی نه اون چیزی که تو فکر می کنی..موضوع یه چیز دیگه ست..

-موضوع چیه؟!..ای بابا..گیجم کردید..
اروم خندید و گفت :برسیم خودت می فهمی..بذار اقابزرگ خودش بهت بگه..ولی اصل

نگران نباش..باید خوشحال هم باشی..
گنگ نگاش کردم..سر در نمی اوردم..اینا چی می گفتن؟!..برای چی باید خوشحال باشم؟!..

الن مطمئنا اقابزرگ منو ببینه دیگه باید اشهدمو هم بخونم..
اینکه پدرم پسرش رو کشته..ولی اون هم پدر منو کشته..خب پدر من پسرش رو کشته .. این

وسط پدرم مقصر بوده..ولی اون هم نباید پدر منو می کشت..
ای واااااااای..به کل گیج شدم..اصل نمی دونم چی درسته چی غلط..

انقدر تو افکارم غرق شده بودم که نفهمیدم کی رسیدیم..

با تعجب بهشون نگاه می کردم..
همین که رسیدیم اریا منو اورد ویلی اقابزرگ..هی خودمو می کشیدم عقب می گفتم بذار

بعدا ولی اریا اصرار می کرد همین الن..
دیگه دیدم نمی تونم کاریش کنم تسلیم شدم و باهاش اومدم..البته نوید هم باهامون بود..

همه توی سالن جمع شده بودن..
مادرجون و پدرجون..خاله و شوهر خاله..و..

از همه مهمتر اقابزرگ..

با دیدن من همه از جاشون بلند شدن..سرمو انداختم پایین .. سلم کردم..مادرجون به طرفم
اومد .. محکم بغلم کرد..

با لحن بی سابقه ای گرم و مهربون گفت :الهی فدات بشم عزیزم..سلم به روی ماهت..کجا
بودی دخترم؟..دلمون هزار راه رفت..

441

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
مات و مبهوت تو بغلش بودم .. از پشتش به بقیه نگاه کردم..رو لبای همه لبخند بود..حتی

اقابزرگ..
خدایا خوابــــم؟!..اینجا چه خبره؟!..

از بغلش اومدم بیرون..فکر می کردم الن همه می ریزن سرم که پدر تو ماهان رو کشته
..ولی در کمال تعجب اینطور نشد..

داشتن حسابی تحویلم می گرفتن..همه یکی یکی اومدن جلو و بغلم کردن..به جز اقابزرگ و
شوهرخاله و نوید همه رو بغل کرده بودم..

اصل باورم نمی شد..گیج و منگ بودم..عین ندید بدیدا داشتم نگاشون می کردم..سرخ شده
بودم..نه از خجالت و شرم اینکه می دونن من کیم..از اینکه اینجور باهام رفتار می کردن و

من هم زیر اون همه نگاه خیره مونده بودم چه کنم..
اقابزرگ :بسته دیگه..دورشو خلوت کنید..

همه با لبخند رفتن کنار و روی مبل نشستن..
اریا دستشو گذاشت پشتم..نگاش کردم..اونم به روم لبخند می زد..
زیر لب گفتم :اریا اینجا چه خبره؟!..چرا همه یه جوری شدن؟!..

اروم خندید و گفت :بشین خانمی ..اقابزرگ بهت میگه..
رو یه مبل دونفره نشست..من هم کنارش نشستم..

نگاهم روی همه می چرخید..تا اینکه روی اقابزرگ ثابت موند..
هنوزم لبخند به لبش بود و چیزی که بیشتر مبهوتم می کرد نگاه گرم و مهربونش بود..

اقابزرگ رو به اریا گفت :صندوقچه ی روی میز رو بهش بده..
اریا از جاش بلند شد و صندوقچه رو برداشت ..به طرفم گرفت..با تعجب نگاش کردم..با

لبخند به صندوقچه اشاره کرد..
هنوزم نگام بهت زده بود..از کاراشون سر در نمی اوردم..برخوردشون رو پیش خودم جور

دیگه ای برداشت کرده بودم ولی الن..اصل اونطور که تو ذهنم بود پیش نیومد..
صندوقچه رو گرفتم..اریا کنارم نشست..

اقابزرگ:بازش کن..
نگاهی به بقیه انداختم..اب دهانمو قورت دادم..یعنی چی توشه؟!..بازش کردم..

با تعجب به محتویات داخلش نگاه کردم..چندتا نامه..سه تا دفترخاطرات..یه شناسنامه ..یه
پاکت مدارک هم توش بود که مربوط به گواهی تولد نوزاد و کاغذ ترخیص از بیمارستان

جهت زایمان..اوه..سند ازدواج..
اسامی رو خوندم..اقای ماهان کامرانی..خانم مریم صفوی..چشمام گرد شد..

م..ماهان ؟!.. م..مر..مریم؟!..مامان من؟!..با..ماهان ازدواج کرده بود؟!..پس..
نگاهمو از روی سند ازدواج برداشتم وبه اقابزرگ دوختم..هم تعجب کرده بودم هم لل شده

بودم..باورم نمی شد..
اقابزرگ سرشو تکون داد و گفت:با من بیا..صندوقچه رو هم با خودت بیار..

از جاش بلند شد..
به اریا نگاه کردم..نمی دونم تو نگام چی دید که زیر لب گفت :باهاش برو..نترس..

نگاهش بهم اطمینان می داد..
از کنارش بلند شدم..اقابزرگ رفت اونطرف سالن..در یکی از اتاقا رو باز کرد..

خودش کنار ایستاد و گفت :برو داخل..هر چی توی صندوقچه هست رو بخون..بعد بیا
بیرون..من پاسخگوی همه ی سوالتت هستم..

دیگه داشتم شاخ در می اوردم..منظورش چی بود؟!..
چرا هر کی می خواست یه چیزی رو بهم بفهمونه یه صندوقچه می داد دستم؟!..
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یعنی این مدارک و دفاترهم مربوط به پدر و مادرم می شدن؟!..

به خودم اومدم..دیدم اقابزرگ دیگه کنارم نیست و تمام مدت دارم با خودم فکر میکنم..
رفتم داخل..به اطرافم نگاه کردم..یه میز و صندلی گوشه ی اتاق بود..کتابخونه ی کوچیکی

رو به روش بود..سمت راست پنجره و سمت چپ یه اینه ی قدی ..
زیاد کنجکاوی نکردم..صندوقچه واجب تر بود..ذهنم بدجور مشغولش شده بود..
پشت میز نشستم..سریع در صندوقچه رو باز کردم و دفاتر و نامه ها رو اوردم

بیرون..مدارک رو هم از داخل پاکت بیرون اوردم..
همه رو ریختم رو میز..تصمیم گرفتم اول یکی از نامه ها رو بخونم..

پشتشون رو نگاه کردم..پشت هیچ کدوم چیزی نوشته نشده بود ..جز یکیش.."عفو بنما"..
بازش کردم..برگه رو اوردم بیرون..تاشو باز کردم ..

"بسمه تعالی"

سلم..اسم من مریم صفوی است..بی شک من را می شناسید..هیچ وقت با هم رو به رو نشده
ایم ولی کما بیش از هویت من مطلع هستید..درسته..من..مریم همسر ماهان و مادر نوه یتان

هستم..نوه ای که از وجودش بی خبرید..
بسته ای را به دستتان می رسانم..داخل ان صندوقچه ایست که همه ی هویت و گذشته ی من

و ماهان در ان گذاشته شده..با خواندن تک به تکشان پی به تمام حقایق خواهی برد..
حرفی ندارم بزنم..فقط این را می گویم که چیزی تا پایان عمرم باقی نمانده..روزهای اخر را
سپری می کنم..نفس هایی که می کشم هر دم نشان از ان دارد که زندگیم رو به پایان است..

دخترم..بهار را..به نزدتان می فرستم..بهار نوه ی شماست..دختر ماهان..مدارک داخل
صندوقچه ست..ان ها را با دقت بخوانید..

خواهش می کنم صبرپیشه کنید و به دنبال ما نگردید..از شما تقاضا دارم کاری نکنید ..تا
بهار خودش پیش شما بیاید..همه ی حقایق را برایش بگویید..من نمی توانم..می خواهم این
روزهای اخر را بی دغدغه سپری کنم..بدون نگاه پر از سرزنش دخترم..بدون اهی که از

سینه بیرون می دهد که چرا زندگیش اینطور تلخ سپری شد..
در اخر از شما یک خواهش دارم..مرا عفو کنید..برای ندانم کاری وپنهان کاری..با وجود

شما بهار   من سخت بزرگ شد..می دانم ستم بزرگیست..ولی من مادرم..نمی توانستم
جگرگوشه م را از خود جدا کنم..

با خواندن دفتر خاطرات من.. ماهان و سامان..پی به حقایق می برید..امید به ان دارم که مرا
ببخشید..حللم کنید..

"مریم صفوی"

نامه تو دستام خشک شده بود..این نامه ی مادرم بود..برای اقابزرگ نوشته بود..
گف..گفته من..من نوه ی اقابزرگم..د..دختر ماهان !!..

یعنی حقیقت داره؟!..پس اونایی که توی اون صندوقچه بود چی؟!..اون خاطرات..اونا چی؟!..
لحظه به لحظه بیشتر گیج می شدم..روی دفاتر رو نگاه کردم..

خاطرات "مریم" ..خاطرات" ماهان"..خاطرات "سامان"..

به نامه ها نگاه کردم..یکی یکی بازشون کردم..نامه ی عاشقانه بود..بعضی ها رو ماهان
برای مامانم نوشته بود..بعضی ها رو هم مامان برای ماهان نوشته بود..

قاطی کرده بودم..
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دفتر خاطرات مامان رو باز کردم..

یه نامه از لی دفتر افتاد رو میز..برش داشتم..پشتش هیچی نوشته نشده بود..
بازش کردم..

برای دخترم..بهار..

عزیزم ..دختر نازنینم..قبل از انکه خاطرات من را بخوانی باید چند چیز را به تو بگویم..اول
از همه مرا ببخش که ناخواسته تو را گمراه کردم..مجبور شدم..نمی خواستم ولی نمی توانستم

تحمل کنم..نگاه سرزنش امیزت را..لحن پر شکوه ت را..
من اخر راهم دخترم..الن پیش من نیستی..این روزها تنهام..سرم را با خواندن خاطرات قدیم

گرم می کنم..
الن چیزی نمی گویم..خودت همه چیز را با خواندن خاطرات ما می فهمی..دفاتری که قبل

به اسم خاطرات از من و سامان خواندی نصفش حقیقت داشت ولی مابقی نه..
من و سامان هر دو با هم اینکار را کردیم زیرا هر دو از اینده هراس داشتیم..هرچه در ان

دفتر خواندی در مورد من تا اشنایی با ماهان و اتفاقات بعد از ان حقیقت داشت..
ولی تا قبل از مرگش حقایق همان هایی بودن که تو خواندی..بعد از مرگ ماهان همه چیز

فرق کرد..
حقایق در این دفتر نوشته شده..خواستی می توانی گذشته ی پدرت ماهان و سامان را هم

بخوانی..
ولی خاطرات ماهان و همینطور سامان ..پیوندی با خاطرات من دارد که اگر همه ی ان را با

دقت بخوانی پی می بری که در خاطرات انها نیز همین موارد گفته شده است..
برایت ارزوی سلمتی می کنم دخترم ..باز هم از تو درخواست بخشش دارم ..حللم کن

بهارم..
در پناه حق

وای خدا دارم میمیرم..شاخ در نیارم خیلی  ..
وقت رو تلف نکردمو سریع رفتم سروقت دفترخاطرات مامان..

ابتداش همونی بود که تو اون یکی دفتر هم نوشته بود..
تا اونجایی که ماهان برای ازدواج با مریم اصرار داشت..

بقیه ش فرق می کرد..از اونجا به بعدش رو خوندم..

توی رستوران قرار گذاشتیم..ماهان گفت که دیگه طاقت نداره ازم دور باشه..منم مثل اون
بودم..هر دو دل تو دلمون نبود که به هم برسیم..ولی همون شب قلب پدرم درد گرفت و قبل

از اینکه برسونیمش بیمارستان تموم کرد..
غصه دار بودم و عزادا ر پدرم .. از طرفی هم عاشق ماهان بودم..

 ماه از مرگ پدرم گذشته بود..ماهان هنوز هم برای ازدواج با من اصرار داشت..مادرم2دو
حرفی نداشت..ماهان هم مستقل بود..خونه..ماشین..شغل..همه چیز داشت..

هر دو تو یه بیمارستان کار می کردیم..من پرستار و اون پزشک..ازم خواستگاری کرد
وگفت بدون حضور پدر و مادرش می خواد ازدواج بکنه..گفت پدرش ناراضیه و می خواد

دختر دیگه ای رو به عقدش در بیاره ولی ماهان اینو نمی خواست..من هم نمی تونستم از
دستش بدم..عاشقش بودم..جز مادرم کسی رو نداشتم..

عقد دائم کردیم..زندگیمون عالی بود و در کنار ماهان لذت خاصی داشت..
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روز به روز بیشتر عاشقش می شدم..ولی همیشه از این می ترسیدم که اقابزرگ از وجود
من توی زندگی ماهان بو ببره..می ترسیدم اون موقع دیگه این خوشبختی رو نداشته باشم..

تا اینکه باردار شدم..دیگه اوج خوشبختیم بود..با به دنیا اومدن بهار زندگی ما هم به طراوت
بهار شد..

ماهان عاشق بهار بود..اسمش رو خودش انتخاب کرد..می پرستیدش..گاهی من بهش حسادت
می کردم و می گفتم تو بهار رو بیشتر از من دوست داری..ولی ماهان منو می بوسید و می

گفت خانمی این چه حرفیه؟..بهار از وجود توست..بی تو نه من هستم نه بهار..
با این حرفاش عاشق ترم می کرد..مادرم رو داشتم..اون هم با دیدن خوشبختی من خوشحال

بود..ولی این خوشبختی خیلی زود از بین رفت..
اون روز با بهار و ماهان رفته بودیم پارک..خیاطی کار داشتم..به ماهان گفتم پیاده

 ماهش بود..8میرم..خواست بهار رو با خودش ببره که بچه بی قراری کرد..بهار تازه 
به ماهان گفتم با خودم می برمش..اون هم قبول کرد..خواست منو برسونه ولی قبول

نکردم..خیاطی نزدیک بود..
ماهان هم بیمارستان کار داشت و باید می رفت..

بقیه ی خاطرات صحنه ی تصادف ماهان بود..درست مشابه همون خاطراتی که تو دفتر اول
 ماهه..8خوندم..با این تفاوت که من هم حضور داشتم..یه نوزاد 

ادامه ش رو خوندم..

بعد از مرگ ماهان..

سامان اومد..ازم جواب می خواست..مردد بودم..همه ش به یاد ماهان می افتادم..ولی از
طرفی هم حرف های مردم تو گوشم زنگ می زد..هر کجا هم که می رفتم این حرف ها

دنبالم بودند..تمومی نداشت..
به سامان جواب بله دادم..ولی تا خود صبح تو رختخوابم نشسته بودم و گریه می

کردم..احساس می کردم زنجیر عشق و محبتی که بین من و ماهان بود از هم گسست..
داشتم زن سامان می شدم..ولی ماهان رو هرگز فراموش نمی کردم..

سامان خیلی زود ترتیب کارها رو داد و من به عقدش در اومدم..دیگه شمال نمی رفت..
همسایه ها فهمیده بودن ازدواج کردم ولی نگاه بعضی ها تیز بود..بعضی ها هم پشت چشم

نازک می کردن و بهم تبریک میگفتن..منم با شرم جوابشونو می دادم..
این جماعت هنوز هم دست از سرم برنداشته بودن..واقعا قدیمی ها راست گفتند که "در

دروازه رو میشه بست..ودر دهان مردم رو نه"..
سامان پی گیر بود تا به اسم خودش برای بهار شناسنامه بگیره..دوست نداشتم اسم پدر

واقعیش از تو شناسنامه ش پاک بشه..برای هیمن شناسنامه ی اصلی بهار رو نگه داشتم..توی
صندوقچه مخفی کردم..

البته سامان هم از این بابت مشکلی نداشت..باهام راه می اومد..زندگی در کنارش ارام بود..به
من و زندگیش با عشق می رسید..نگاهش همیشه پر از گرما بود..

ولی هیچ گرمای عشقی جای ماهان رو برای من نمی گرفت..این رو خیلی خوب حس می
کردم..

ولی ارامش زندگیم اروم اروم از بین رفت..سامان ورشکست شد..نه کارخونه ای..نه
درامدی..هیچی..حتی دیگه توی بیمارستان هم کار نمی کرد..نمی دونم چی شده بود..ولی

همیشه یه ترسی توی چشماش بود..

445

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
مادرم بر اثر سکته ی قلبی فوت کرد..دیگه هیچ کس رو نداشتم..جز سامان و دخترم

بهار..فامیل پدری که کل نداشتم..فامیل مادری هم یه دایی داشتم که با خانواده ش تو یه
تصادف خیلی وقت پیش فوت کرده بود..کل بی کس و تنها بودم..

مجبور شدیم خونه رو بفروشیم و یه کوچیک ترشو بخریم..سامان می گفت طلبکارا دنبالشن..
 ساله بود که سامان تصادف کرد..تو جاده ی شمال..قطع نخاع شد و فلج افتاد تو3بهار 

خونه..دکترا جوابش کرده بودن..اخرای عمرش بود..نگاهش بی فروغ بود..
یه روز که داشتم قاشق قاشق سوپ دهانش می کردم موچ دستمو گرفت..با تعجب نگاش

کردم..
لبخند کمرنگی زد و گفت :مریم می خوام باهات حرف بزنم..

-چی شده؟!..
--فقط می خوام گوش کنی..

-باشه بگو..
--دیگه اخرای عمرمه..هر شبی که می خوابم امید ندارم که صبح چشمامو باز کنم..می خوام

قبل از مرگم حللم کنی..
خواستم حرفی بزنم که دستشو بلند کرد و گفت :نه..بذار حرف بزنم..بذار تا دیر نشده همه

چیزو بگم..بعد هر حرفی خواستی بزن..

 سالم بود و پدر و مادرم فوت شدن اقای کامرانی منو اورد14سکوت کردم..ادامه داد :وقتی 
پیش خودش ..امور کارخونه رو در دست گرفت و هر دفعه سودش رو به حسابم می

ریخت..اخه نصف سهام کارخونه به نام اقای کامرانی بود..
من و ماهان چون تقریبا هم سن بودیم زود صمیمی شدیم..رفته رفته همدیگرو برادر صدا می

زدیم..حتی تو یه رشته تخصص گرفتیم..هر دو پزشک..
تا اینکه تو وارد همون بیمارستانی شدی که من و ماهان توش مشغول بودیم..به عنوان

پرستار..ازت خوشم اومده بود..ولی می دیدم که نگاه و لبخندهای تو به سمت ماها ن..نمی
خواستم در مورد ماهان فکرای ناجور بکنم..تو هم دختر پاکی بودی..

ولی وقتی اون روز شما دوتا رو توی رستوران دیدم که چطور عاشقانه حرف می زدید و به
هم نگاه می کردید خورد شدم..واقعا نابود شدم..اصل فکرشو نمی کردم..

از همونجا نظر و احساس برادریم نسبت به ماهان تغییر کرد..رویه م رو تغییر دادم..باهاش
سنگین رفتار می کردم..ولی اون مثل همیشه بود و منو برادر صدا می زد..

وقتی می دیدم با هم می رین بیرون و انقدر با هم گرم و صمیمی هستید تا مرز جنون می
رفتم..صبح تا شب فکرم شده بود رابطه ی تو و ماهان..

اهی کشید و گفت :تا اینکه واقعا به جنون رسیدم..اون روز زنگ زدم به دو نفر که کارشو
تموم کنند..ولی ماهان توی بیمارستان بهم خبر داد که با تو ازدواج کرده و قراره بابا

بشه..نمی دونی چقدر خوشحال بود..برق خاصی تو چشماش بود..
اومدم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو صندلی..سرمو گرفتم تو دستام..باورم نمی شد..پس

تمام این مدت شماها زن و شوهر بودید؟!..
نمی دونم چرا..ولی از کشتنش پشیمون شدم..زنگ زدم به اون دونفر و گفتم برنامه کنسل شد

و فعل کاری نکنید..
ماهان رو تعقیب کردم و خونه تون رو یاد گرفتم..بچه تون به دنیا اومده بود..گفت اسمشو

گذاشتیم بهار..بارها خواستم به اقابزرگ خبر بدم که ماهان پنهانی ازدواج کرده ولی به خاطر
تو منصرف می شدم..اگر پای تو وسط نبود بی خیال بودم ولی چون تو رو دوست داشتم نمی
تونستم این ریسکو بکنم..اقابزرگ مرد مستبدی بود..در اونصورت معلوم نبود چی می شد..
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ماهان نباید از تو ..از عشقش..از علقه ی زیادش به تو پیش من حرف می زد..همه ش با

اب و تاب از علقه ش به تو می گفت..اینکه تو هم دوستش داری..از دخترش..اینها رو می
ریختم تو خودم ..مثل یه غده ی چرکین..روی هم تل انبار شدن .. در اخر این غده سر باز

کرد..به جنون رسیدم..
بی خیال مردونگی شدم..زنگ زدم به اون دونفر و گفتم تمومش کنید..اونا هم جلوی پارک با
ماشین می زنن بهش و فرار می کنند..حرفه ای بودن..جوری صحنه سازی کردند که احدی

نتونست پیداشون کنه..منم همینو می خواستم..
وقتی گفتن کار تموم شد دستمزدشونو دادم..شخصا نه..براشون فرستادم..

رفتم یه جای خلوت و تا می تونستم فریاد زدم..می خواستم خودمو خالی کنم..حس عذاب
وجدان نداشتم..ولی گرفته بودم..حالم خوش نبود..

همه ی خانواده شوکه شدن..به یک هفته نکشید مادر ماهان هم سکته کرد و مرد..دق کرد..از
داغ دوری پسرش..

داشتم در خفا برنامه ریزی می کردم که چطور بهت نزدیک بشم..تا اینکه این فکر به سرم
زد..بیام و به دروغ بهت بگم اقابزرگ همه چیزو فهمیده و می خواد بچه ت رو ازت

بگیره..اینجوری تو با من همراه می شدی و به حرفام گوش می کردی..
نگام کرد..اه کشید و گفت :همونی که می خواستم شد..تو خا م حرفام شدی..با من اومدی

تهران..هر بار در مورد اقابزرگ بهت می گفتم و تو می ترسیدی..
وقتی فهمیدم کار می کنی خونم به جوش اومد..تا من بودم نیازی نبود که کار کنی..تصمیم

گرفتم قدم جلو بذارم و کارو تموم کنم..ازت خواستگاری کردم ولی قبولم نکردی..تحت فشار
گذاشتمت..از بی پدری بهار گفتم و از تنهایی خودت..از اقابزرگ و جدایی از دخترت..می

دونستم دیگه جواب رد نمیدی که همونطور هم شد..
بعد از عروسیمون واقعا خوشبخت بودم..تو مال من بودی..همس ر من..دیگه هیچی نمی

خواستم..ولی..
همه چیز به یکباره به هم ریخت..ورشکست شدم..کارخونه رو واگذار کردم..همه چیزمو

باختم..هر چی پول تو حسابم بود دادم به طلبکارا..تا اینکه فهمیدم اقابزرگ
فهمیده..اره..فهمیده بود من ماهان رو کشتم..

ظاهرا تمام مدت پی گیر قتل پسرش بوده..اون دونفر رو پیدا کرده بودن.. ولی چون هیچ
وقت منو ندیده بودند نتونستن ردی ازم پیدا کنند..

فقط یه اسم داشتن.."سامان"..اون هم به خاطر ندونم کاری یکی از همکارام بود..یه بار وقتی
داشتم با اون دونفر تلفنی حرف می زدم ..یکی از دکترا که صمیمی هم بودیم منو به اسم صدا

زد و مجبور شدم جواب بدم..ظاهرا اونا هم فهمیده بودن اسمم چیه..
اقابزرگ بهم شک می کنه و ته و توشو در میاره و می فهمه کار من بوده..
همه ی مکافاتایی که کشیدم.. بدبختیام..همه و همه به خاطر اقابزرگ بود..

اون روز که بیمارستان باهام تسویه حساب کرد .. من تو به ت این بودم که چرا؟!..
اقابزرگ رو تو حیاط بیمارستان دیدم..همانطور پر صلبت ..با نگاهی تیز ومغرور..با
دیدنش قلبم فروریخت..ترسیدم..تا اون موقع نمی دونستم اقابزرگ هم از موضوع خبر

داره..اصل باورم نمی شد اون پشت همه ی این قضایا باشه..
جلو اومد..زل زد تو چشمام..چند تا جمله گفت که سوختم..

--بد کردی پسر..نم ک سفره م رو خوردی ..ولی زدی نمکدون رو شکستی..نور چشممو ازم
گرفتی..مدرکی ندارم که ثابت کنم تو قاتلشی..ولی..خدا جای حق نشسته..اون شاهده همه

چیزه..
محکم داد زد .. انگشتشو رو به اسمون بلند کرد و گفت :اگر من بندشم و اون معبود ازش می

خوام به ح ق خون پای مال شده ی پسرم تقاصشو ازت بگیره..به ح ق نون و نمکی که سر
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سفره م خوردی تاوانشو پس بدی..به ح ق حس برادری که پسرم به تو داشت و اعتمادی که به

تو داشت مجازات بشی..
انگشتشو به طرفم گرفت و زیر لب غرید :اون روز خیلی دور نیست پسر..خدا دیر گیره ولی

سخت می گیره..خیلی سخت..
بعد هم از اونجا رفت..ولی من مات و مبهوت سرجام وایساده بودم..صدا و کلم محکم

اقابزرگ خشکم کرده بود (اون روز خیلی دور نیست پسر..خدا دیر گیره ولی سخت می گیره
..خیلی سخت..)..

اون روز با حالی خراب برگشتم خونه..حرفای اقابزرگ تو گوشم زنگ می زد..چون تمام
مدت تو خونه بودم تصمیم گرفتم خاطراتمو بنویسم..تازه پی به اشتباهاتم برده بودم..تازه حس

عذاب وجدان اومده بود سراغم..ترسیده بودم..
خاطراتمو نوشتم..ولی فقط همون نبود..تو یه دفتر دیگه هم نیمی از خاطرات رو نوشتم و

نیمی دیگر رو هم به دروغ مطالب رو سرهم بندی کردم..
می خواستم خاطرات حقیقی مسکوت بمونه واگر روزی دفتر به دستت رسید دفتر دوم باشه

که پی نبری چطور من تو رو به این راه کشوندم..
می خواستم تو دفتر دوم ننویسم که قاتلم..ولی نتونستم..یه حسی مانعم شد..با خودم گفتم کسی

قرار نیست این دفتر رو بخونه..همه چیزشو که تغییر دادم و مریم نمی فهمه که تمام مدت
بهش کلک زدم..ولی قتل رو پنهان نمی کنم..

بزرگترین گناه زندگیم بود..پس نوشتم..هر دو رو مخفی کردم..تو خاطرات دوم اثری از
کلک نبود..نمی فهمیدی که با نقشه اومدم جلو..

تصمیم گرفتم چند روزی رو با خودم تنها باشم..نمی دونم چرا..ولی بعد از نوشتن خاطرات
این حس رو پیدا کردم..رفتم..ولی ..

تو جاده با یه کامیون تصادف کردم و پرت شدم تو دره..این شد حال و روزم..ولی می دونم
که دارم تقاص پس میدم..دارم چو ب کارایی که کردم رو می خورم..ا ه تو ..ا ه این بچه..منو
گرفت..پاشو خوردم مریم..بدجور هم پاشو خوردم..باور کن روزی هزار بار از خدا طلب

بخشش می کنم..احساس ندامت می کنم..
حللم کن مریم..به خاطر تموم بدی هام حللم کن..

نگاه نمناکم رو به چشماش دوختم..صورت اون هم خیس ازاشک بود..خدایا صبرم بده..
از جام بلند شدم .. بهار رو بغل کردم..رفتم تو اتاق ..در رو بستم..نشستم رو تخت..بهار و

گرفتم تو بغلم و همونطور که اونو به خودم می فشردم گریه کردم..
از گریه ی من بهار هم به گریه افتاد..پشتشو نوازش کردم..کم کم اروم شد..

ولی من اروم نبودم..قلبم به اتیش کشیده شده بود..باورم نمی شد..سامان..کسی که الن
شوهرم بود..ماهان رو کشته باشه..پدر دخترم..بهارم..

اون باعث شد من بیوه بشم و این همه حرف رو به جون بخرم..سامان باعث شد دخترم بی
پدر و یتیم بشه..

هه..عشق؟!..این چه جور عشقی بود؟!..اگر عاشق واقعی بود می ذاشت شاد زندگی
کنم..شاد ی من براش مهم می شد..نه اینکه تیشه برداره و به نیت عشقش ریشه ی خوشبختیمو

قطع کنه..
سامان با من چکار کرد؟!.چرا بدبختم کرد؟!..چرا بیچاره م کرد؟!..چرا ماهان   منو ازم

گرفت؟!..چراااااا؟؟!!..
دیگه نگاهش هم نمی کردم..تا اینکه یک شب چشماشو بست و صبح دیگه باز نکرد..سامان

مرد..به قول خودش تقاصش رو پس داد..توی این دنیا زجر کشید ..اون دنیا هم باید مجازات
می شد..
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 روز از فوت سامان می گذشت..هنوز40دیگه واقعا تنها شده بودم..من بودم و بهار دخترم..

حللش نکرده بودم..
یک شب به خوابم اومد..یه بیابون ..یه بیابون خشک..سامان وسط این بیابون ایستاده بود..یه

لباس سرتاپا سفید به تن داشت..موهای ژولیده و لب های خشک و صورت رنگ پریده..
با دیدنش وحشت کردم و جیغ کشیدم..دستاشو به طرفم دراز کرد..لباش تکون نمی

خورد..ولی صداشو می شنیدم..انگار صوت صداش همه جای اون بیابون می پیچید..انعکاس
داشت..

--مریم..مریم منو حلل کن..حللم کن مریم..حللم کن..
صداش منعکس می شد و به گوشم می رسید..بارها تکرار شد..با وحشت جیغ کشیدم و دا د

زدم :نـــــه..
از خواب پریدم..چند شب پشت سر هم این خواب رو دیدم..تا اینکه اینبار هم همون فضا و

همون حرف ها تکرار شد..ولی..
--مریم..مریم منو حلل کن..حللم کن مریم..حللم کن..دارم می سوزم..دیگه طاقت

ندارم..بستمه..دارم می سوزم..دارم می سوزم..گرمه مریم..گرمه..حللم کن..
دورش رو یه حلقه ی اتیش گرفت..شعله های اتش لحظه به لحظه بزرگتر می شدند و

اطرافش رو احاطه کردند..
با ترس به سامان نگاه می کردم..دور خودش می چرخید و فریاد میزد..ازم می خواست

حللش کنم..
اینبار هم با فریاد از خواب پریدم..زدم زیر گریه..سرمو گرفتم تو دستامو با صدای بلند

گفتم :حللت کردم سامان..حللت کردم..دیگه بسته..بسته..دارم دیوونه میشم خدا..
از جام بلند شدم..ارامش نداشتم..وضو گرفتم..به نماز ایستادم..بعد از نماز رو سجاده م نشستم

و دستامو رو به سوی خدا بلند کردم..
در حالی که صورتم غرق در اشک بود از ته دلم گفتم :خدایا سامان رو بخشیدم..حللش

کردم..بچه م رو یتیم کرد ولی حللش می کنم..منو به روز سیاه نشوند ولی با این حال می
بخشمش..خدایا بزرگی..رحیمی..من بخشیدمش..تو هم ببخش..

سرمو روی مهر گذاشتم ..به هق هق افتادم..
من هم خاطراتمو نوشتم..خاطرات حقیقی .. احساس عذاب وجدان داشتم..اینکه به ناحق اسم
پدر بهار رو سامان قرار دادم..اینکه نذاشتم بچه م خانواده ی پدریشو ببینه..اینکه به خاطر

خودخواهی خودم بهار رو از هویتش دور کردم..
ولی مادر بودم..می ترسیدم..هنوز هم می ترسیدم حقیقت رو فاش کنم..می ترسیدم اقابزرگ

بهارمو ازم بگیره..ولی سرنوشت چیزهای دیگه ای خواسته بود..اینکه..
بهار درسش تموم شد..تو شرکتی مشغول به کار شد..پسر رییسش به خواستگاریش

اومد..بهار به خاطر بیماری من و تامین مخارج داروهام تن به ازدواج اجباری داد..کیارش
خلفکار از اب در اومد..و..

ادرس خونه ی اقابزرگ رو هنوز هم بلد بودم..نامه نوشتم..می خواستم بدونم هنوز هم
اونجان یا نه..

جوابم رو داد..وقتی درمورد خودم و نوه ش بهش گفتم با هیجان برام نوشت که می خواد بیاد
و نوه ش رو ببینه .. من هم گفتم خواهش می کنم اینکارو نکنید..بهار خودش میاد پیشتون..
قسم خورد..به خاک پسرش قسم خورد که اون باعث مرگ سامان نشده..گفت اخرین بار که

دیدتش توی حیاط بیمارستان بوده..
که اون رو هم سامان برام تعریف کرده بود..همه ی اینها اتفاقی بود ..سامان باید تقاص

کارهاشو پس می داد که داد..
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من هم گناهکارم..من هم پنهانکاری کردم..باعث شدم دخترم خانواده نداشته باشه..همیشه

افسوس بخوره..تو بدترین شرایط بزرگ بشه..
چندبار خواستم اطلع بدم که من و بهار همسر و دختر ماهان هستیم..ولی باز می ترسیدم

بهار رو از من بگیرن..
ولی وقتی فهمیدم بیماری لعلج دارم و دیگه امیدی نیست فهمیدم من هم دارم مجازات میشم

و دیگه راهی ندارم..
گناه من به سنگینی گناهان سامان نبود ولی اه و نگاه دختر یتیمم رو چکار می کردم؟..وقتی اه

می کشید که بی ک س..با نگاهش می گفت که چرا انقدر تنهاست..اینها گریبان گیرم شد..
وقتی فهمیدم چیزی تا پایان عمرم باقی نمونده تصمیم گرفتم من هم مثل سامان خاطراتم رو

نیمه حقیقی کنم..برای همین تو یه دفتر دیگه نصف خاطراتمو تغییر دادم..
نمی خواستم بهار پی به حقیقت ببره تا ملمتم کنه..ازم گله کنه..بگه مادرم چرا با سرنوشتم

اینکارو کرد..چرا نذاشت خوشبخت بشم..
دیگه چیزی نوشته نشده بود..ولی پایانش با خط پررنگی نوشته بود "نامه را بخوان"..

با دستای لرزونم برگه زدم..توی جلد دفتر یه نامه بود..بازش کردم..
خاطرات حقیقی رو همراه با نامه برای اقابزرگ فرستادم..تا زمانی که بهار به نزدش رفت با
خواندن ان ها پی به حقایق زندگی من و پدرش و سامان ببرد..می خواستم در کنار خانواده ی

پدرش حقیقت رو بفهمد..برای اینکه مطمئن بشوم وصیت کردم..که بهار پیش اقای کامرانی
برود وبرای من حللیت بطلبد..از این راه هم خانواده ی پدریش رو می دید هم اینکه شخصا

از اقابزرگ درخواست می کرد که من را حلل کند..
این خاطرات نیمه حقیقی باعث می شود که بهار قدم در این راه بگذارد..ولی خاطرات حقیقی

رو نمی توانستم پنهان کنم..باید به دست اقابزرگ می رسید..امیدوارم دخترم حال مرا درک
کند..شاید کار بیخودی کردم که اینطور خاطرات را نوشتم..ولی این تنها فکری بود که به

ذهنم رسید..
دخترم..می دانم تو نیز این نامه را می خوانی..باز هم از تو می خواهم من و سامان را

ببخشی..ما در حقت بدی کردیم..سامان خواسته و من ناخواسته..ولی هر دو از روی
خودخواهی..

حقایق این دفتر را بخوان..خاطرات نیمه حقیقی را برایت نوشتم تا قبل از همه چیز خانواده ی
پدرت از موضوع مطلع شوند و تو را با اغوش باز بپذیرند..در این صورت نمی توانستم

حقایق را در دسترست بگذارم..
من را ببخش..محتاج حللیتت هستم دخترم..

"در پناه حق"

دیگه چیزی نبود که بخونم..همه چیز رو فهمیده بودم..گذشته رو درک کرده بودم..
مادرم..مگه می تونستم نبخشمش؟!..اون که کاری نکرده بود..مادرم بود..به خاطر من همه ی

سختی ها رو تحمل کرده بود..من کی بودم که نبخشمش؟!..
ولی سامان..اون هم به درد بدی گرفتار شد..هم توی این دنیا و هم اون دنیا مجازات شد..

خدا با اون همه بزرگیش بخشید من که بنده ش بودم نبخشم؟..من هم سامان رو بخشیدم..گله
ای از هیچ کدوم ندارم..اگر خاطرات رو نمی خوندم هم از مادرم گله می کردم و هم از خدا..

ولی با خوندنشون این حس بهم دست نداد..
و پدرم..ماهان..حتما اقابزرگ از پدرم عکس داشت..ولی توان اینو نداشتم که از اتاق بیرون

برم..
بدون هویت وارد این اتاق شده بودم .. بعد از درک حقیقت می خوام با هویت اصلیم برم

بیرون..
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شناسنامه رو باز کردم..نگاهم به اسمم افتاد.."بهار کامرانی"..

تقه ای به در خورد..نگام چرخید سمت در..اریا بود..توی درگاه ایستاد..به روم لبخند زد..
--خانمی تموم نشد؟!..

سرمو تکون دادم..شناسنامه رو گذاشتم رو میز..به دفتر خاطرات ماهان..پدرم.. دست
کشیدم..

گرمی دست اریا رو به روی دستم حس کردم..سرمو بلند کردم..همون لبخند به روی لباش
بود..

چرخید و اومد پشتم ایستاد..روم خم شد..از پشت بغلم کرد..
اهسته کنار گوشم گفت :همه چیز رو در مورد گذشته ی پدر ومادرت فهمیدی؟!..دختر دایی..

از لفظ "دختر دایی" خوشم اومد..ناخداگاه لبخند زدم و سرمو تکون دادم..
بیشتر خم شد..صورتشو اورد جلو..لبخند رو به روی لبام دید..با شیطنت گفت :مگه چیز خنده

داری گفتم؟!..
-نه..

--پس چی دختر دایی؟!..
با خنده سرمو تکون دادم و منم با شیطنت گفتم :همین که بهم میگی دختر دایی..نمی دونم چرا

خوشم اومد پسر عمه..
سرخوش خندید و ولم کرد..رو به روم زانو زد و گفت :اگر خیلی خوشت اومده می خوای از

این به بعد فقط صدات کنم دختر دایی؟!..
به صورتش دست کشیدم و گفتم :من عاشق "بهارم" و "خانمی" گفتنتم..

صورتشو اورد جلو ..یه بوسه ی سریع به روی گونه م زد و گفت :فدای تو..من که عاشق
همه چیز تو شدم دختر..من چی بگم؟..

با عشق نگاش کردم..از اینکه اریا وارد زندگیم شده بود..از اینکه الن همسرم بود و من از
ته قلبم عاشقش بودم خدا رو هزاران بار شاکرم..

بلند شد ایستاد..دستمو گرفت..از روی صندلی بلند شدم..
--بریم خانمی..اقابزرگ می خواد باهات حرف بزنه..

-چه حرفی؟!..
با لبخند گفت :خودت می فهمی عزیزم..

اروم دستمو کشید..با لبخند همراهش رفتم..
همه توی سالن جمع شده بودن..با ورود من و اریا همه ی نگاه ها به سمتمون چرخید..

به روی لب هاشون لبخند بود و نگاهشون رنگ مهربونی داشت..من هم به روشون لبخند
زدم..

صدای اقابزرگ رو شنیدم..
--بنشین..

نگاش کردم..نگاه مستقیم اون هم به من بود..رفتم جلو..روی مبل نشستم..اریا هم درست رو
به روی من کنار نوید نشست..

سنگینی نگاه بقیه معذبم کرده بود..دیگه نه ترسی داشتم و نه استرسی..ولی اینکه مرکز توجه
باشم..یه جورایی هیجان زده م کرده بود..

اقابزرگ :همه ی خاطرات مادرت رو خوندی؟..
زیر لب گفتم :بله..همه رو خوندم..

--پس پی به همه چیز بردی..می دونی که تو گذشته ش چیا بوده..در مورد پدرت ماهان و
همینطور سامان سالری همه چیز رو می دونی درسته؟..

نگاهش کردم..نگاهش مهربون بود ولی لحنش مثل همیشه جدیت خودش رو داشت..
-بله اقابزرگ..درسته..
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سرشو تکون داد..همونطور که نشسته بود به عصاش تکیه کرد..

-- مادرت فکر می کرد عامل کشته شدن سامان من بودم..
به اریا نگاه کرد..اریا هم با لبخند سرشو انداخت پایین..

اقا بزرگ ادامه داد : اریا به اشتباه دچار سوتفاهم شده بود..ولی حقیقت چیز دیگری
بود..سامان توی جاده ی شمال تصادف می کنه..با یه کامیون..مقصر سامان بود..خلف

رانندگی می کرد..حتما می خوای بدونی که اینها رو از کجا می دونم..
نگام کرد..ولی من سکوت کرده بودم..منتظر بودم ادامه بده..

--یکی از دوستان قدیمیم بهم زنگ زد و گفت پسرش توی جاده با کامیونش تصادف
کرده..گفت که شما ل و به ما نزدیکه..اگر میشه کمکش کنم..اونها همدان زندگی می

کردن..ظاهرا پسرش بار میاره شمال که توی جاده این اتفاق میافته..درسته ..اون کامیون
متعلق به پسر دوست من بود..

نفسش رو همراه با اه داد بیرون و ادامه داد :پرس و جو کردم و فهمیدم کدوم پاسگاه
بردنش..اونجا متوجه شدم اون مردی که با حامد تصادف کرده سامان سالر ی..افتاده تو دره

و حالش هم وخیمه..از اونجایی که سامان مقصر بود حامد این وسط پاش گیر نبود..
ماشین سامان بیمه بود ولی چون از مدت بیمه ش گذشته و تمدیدش نکرده بود براش گرون
تموم شد..خواستم ادرسش رو به دست بیارم ولی پلیس همکاری نکرد و بهم نه ادرس داد و

نه شماره تلفن..حامد هم که مقصر نبود بتونم از اون طریق پیداش کنم..
رفتم بیمارستانی که بستری بود..می دونستم ازدواج کرده ولی هیچ وقت نمی دونستم اون زن
می تونه مادر نوه ی من باشه..هیچ وقت مریم رو ندیده بودم..چون خبر نداشت تو بیمارستان

هم نیومد..
نتونستم برم تو اتاقی که بستری شده بود..ولی از پشت شیشه دیدمش..زیر اون همه دستگاه
بیهوش افتاده بود..از دکترش حالش رو پرسیدم گفت فلج شده و دیگه امیدی بهش نیست..از

بیمارستان زدم بیرون..خیلی خوب یادمه که بارون شدیدی می بارید..
برگشتم خونه..تو فکر بودم..اینکه بالخره سامان جزای کارشو دید ..بهش گفته بودم خدا دیر

می گیره ولی سخت گیره..اون هم سخت مجازات شد..
اون روز که اریا اشتباه حرفم رو برداشت کرده بود من توی اتاقم داشتم با قاب عکس ماهان

حرف می زدم..بهش گفتم سامان تقاص کاری که کرده بود رو پس داد..گفتم دیگه نباید عذاب
بکشه..اینو بارها به ماهان پسرم گفته بودم..هر وقت به یادش می افتادم اینو به زبون می

اوردم..
دیگه چیزی نگفت..همه سکوت کرده بودن..

این سکوت رو من شکستم .. رو به اقابزرگ گفتم :می تونم..عکس..پ..پدرمو ببینم؟!..
نگام کرد..گرم و دلنشین..سرشو تکون داد..دستشو اورد بال و از توی جیب پیراهنش یه

عکس کوچیک بیرون اورد..به طرفم گرفت..از جام بلند شدم و عکس رو از دستش
گرفتم..دقیق نگاش کردم..

شبیه همون عکسی بود که توی خونمون دیده بودم..عکسایی که توی صندوقچه بود..
با بغض دستمو به روی عکس کشیدم ..تو دلم اسمشو صدا کردم..

با اینکه اصل قیافه ش رو یادم نمیاد و هیچ وقت ندیدمش ولی..
واقعا دلم براش تنگ بود..انگار سالهاست می شناسمش..

پدرم..ماهان..
توی اتاقمون کنارهم دراز کشیده بودیم..فکر کردم خوابیده..

اروم صداش کردم :اریا..
ولی خواب نبود..جوابم رو داد..

--جانم..
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خودمو کشیدم سمتش..سرمو گذاشتم رو سینه ش..دستاشو دورم حلقه کرد..

همینطور که با موهام بازی می کرد گفتم :اقابزرگ گفت اخر همین هفته عروسیمونه ..
نفسشو داد بیرون و گفت :اره خانمی..اخر همین هفته..

-باورم نمیشه که همه چیز داره به خوبی و خوشی می گذره و مشکلت رو پشت سر
گذاشتیم..

--منم همینطور..گاهی اوقات در موردشون فکر می کنم..اینکه چه سختی هایی رو متحمل
شدیم..مخصوصا تو..تهش هم خداروشکر می کنم که به بد جایی ختم نشد..

-اگر این مشکلت و سختی ها سر راهمون قرار نمی گرفتن الن نه من اینجا بودم و نه تو
رو در کنارم داشتم..

پشتمو نوازش کرد و گفت :نباید گله کنیم..همه ش میشه " اگر" ..اگر کیارش تو زندگیت نبود
منم نمی تونستم وارد زندگیت بشم..بعد هم مشکلت پشت مشکلت و ..قضیه ی اقابزرگ و

دایی ماهان..واقعا پیچیده بود..
سکوت کوتاهی کردم و گفتم :به سرنوشت و تقدیر اعتقاد داری؟!..

خندید و گفت :اگر نداشتم الن اعتقاد پیدا کردم..ولی اره..تقدیرمون این بود..نمیشه بهش
خورده گرفت..تهش هم به جای خوبی رسید..این مهمه..

-درسته..تهش ..
میان حرفم پرید و با سرخوشی گفت :تهش رسید به وصال من و تو..

اروم خندیدم..روی موهامو بوسید..
سرم روی سینه ش بود..صدای تپش قلبش گوشم رو نوازش می کرد..

اروم بودم..به همون ارومی هم به خواب رفتم..

همه در جنب و جوش خرید و تهیه وسایل مورد نیاز برای جشن عروسی من و اریا بودند..
خودم از همه بیشتر هیجان داشتم..ولی دوست داشتم قبلش برم سرخاک پدرم و بعد هم

مادرم .. ازشون بخوام برای خوشبختیمون دعا کنند..
همه توی باغ جمع شده بودند..من و اریا زیر یکی از درختا ایستاده بودیم و نگاشون می

کردیم..
-اریا..

نگام کرد..با هیجان گفتم :می خوام قبر پدرم رو ببینم..منو می بری اونجا؟!..
لبخند دلنشینی روی لب هاش نشست..سرشو اروم تکون داد و گفت :چرا که نه..برو اماده

شو..منم ماشین رو می برم بیرون..زود بیا..
وای خیلی خیلی خوشحال بودم..با قدم هایی بلند به طرف خونه رفتم..سریع اماده شدم و زدم

بیرون..نگاه همه به طرف من بود..
با لبخند رو به اقابزرگ و بقیه گفتم :با اجازتون..می خوام برم سرخاک پدرم..

اقابزرگ به روم لبخند زد و سرشو تکون داد..بقیه هم با لبخند نگام کردند..ازشون خداحافظی
کردم..

اریا تو ماشینش نشسته بود..به محض سوار شدنم حرکت کرد..
-میشه سر راه گل وگلب و شیرینی بخریم؟!..

با تعجب گفت :واسه چی؟!..
-می خوام شیرینی ها رو خیرات کنم..گل و گلب هم که معلومه واسه چی می خوام دیگه..

با لبخند سرشو تکون داد و گفت :ای به چشم..شما امر بفرما..
لبخند زدم..

اریا :قبر دایی تو یکی از امامزاده های شما ل..جای سرسبز و خوبی هم هست..
 دقیقه تو راه بودیم..اریا ترمز کرد..پیاده شدیم..45نزدیک به 
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به رو به روم نگاه کردم..یه امامزاده..با گنبدی سبز ..اریا جلو می رفت..من هم پشت سرش

بودم..از بین قبر ها رد می شدیم..
گوشه به گوشه ی امامزاده درخت کاشته بودن..به قول اریا جای سرسبز و خوبی بود..

اریا زیر یکی از درختا ایستاد..نگاه مستقیمش به یکی از قبرها بود..با خودن اسمی که روی
سنگ قبر بود فهمیدم خودشه.."ماهان کامرانی"..

کنار قبرش زانو زدم..قلبم تندتند می زد..این قبر پدرم بود..
اریا گل و گلب رو گذاشت رو قبر و فاتحه خوند..بعد هم از جاش بلند شد و گفت : من میرم

شیرینی ها رو خیرات کنم..
سرمو تکون دادم..شروع کردم به فاتحه خوندم..دسته گل رو گذاشتم کنار و همونطور که با

شیشه ی گلب قبرش رو شست و شو می دادم زیر لب باهاش حرف می زدم..
-سلم.."بابا".."پدر"..هر دو برام واژه های غریبی هستن..هیچ وقت کسی تو زندگیم نبوده که
پدر صداش کنم..باهاش بیگانه م..همیشه تو حسرت داشتن پدر بزرگ شدم..وقتی مدرسه می
رفتم و می دیدم پدرای دوستام میان دنبالشون .. این من بودم که گوشه ی دیوار کز می کردم

و با حسرت بهشون نگاه می کردم..
دست تو دست باباهاشون شاد و سرمست از مدرسه می رفتن بیرون..ولی من با چشمان

نمناکم فقط زیر لب صدا می زدم.."بابا"..ولی کسی نبود که بیاد پیشم و بهم بگه جانم
دخترم..نبود..نبودی بابا..پیشم نبودی..

گل ها رو برداشتم و پرپر کردم..همه رو می ریختم روی سنگ قبر..
-از کی گله بکنم؟..از سامان؟..نیست که بهش بگم ازت متنفرم چون پدر منو کشتی..نیست

بابا..اونم دستش از این دنیا کوتاه شد..نموند که حرفای توی دلمو بهش بزنم..
از مادرم گله کنم؟..که توی این همه سال تو رو..اسمتو..هویت واقعی منو ازم پنهان

کرد؟..ولی باز می بینم اونم مجبور شد..نمی تونست منو از دست بده..همیشه ترس اینو
داشت..با اینکه مادر نیستم ولی می تونم درکش کنم..

ولی از روزگار گله دارم بابا..از این زمونه ی نامرد که در حق همه ی ما بی وفایی
کرد..تو..من..مادرم..تو که عاشقانه و به ناحق کشته شدی..من که همیشه حسرت داشتن پدر

رو به دوش کشیدم ..
ومادرم..مادرم از همه ی ما تنهاتر و محتاج تر بود..چون هم شوهرشو از دست داد .. هم

عشقش و هم پدر بچه ش..ولی تونست به خاطر من تحمل کنه..
بابا..با اینکه هیچ وقت صورتت رو یادم نمیاد و ندیدمت..ولی دلم خیلی خیلی برات تنگ

شده..از وقتی فهمیدم تو پدرمی یه حسی پیدا کردم..
هیچ وقت فراموشتون نمی کنم..نه شما رو و نه مادرمو..همیشه تو قلب بهار..دخترتون..جای

دارید..دوستت دارم بابا..دوستت دارم..
صورتم خیس از اشک بود..دستمو از گلبرگ ها مشت کردم و همه جای قبر پخش

کردم..دستی مردانه کنار دستم قرار گرفت..اون هم گلبرگ ها رو مشت می کرد و می ریخت
رو سنگ قبر..

نگاش کردم..اریا با لبخندی جذاب زل زده بود به من..
با لحن دلنشینی گفت :اشکاتو پاک کن خانمی..حیف که جلوی مردم خوب نیست وگرنه همه

ش رو با نوک انگشتام پاک می کردم و به چشمات بوسه می زدم..درسته پدر و مادرت
پیشت نیستن..این همه مدت تو سختی بزرگ شدی..ولی از این به بعد من در کنارتم..همیشه

پیشت هستم..من..اقابزرگ..همه و همه..دیگه تنها نیستی بهارم..
اشکامو پاک کردم..نگاهش گرم بود و پر از ارامش..ارامشی که به راحتی به وجود خسته ی

من تزریق کرد و ارومم کرد..
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از جام بلند شدم..اریا هم کنارم ایستاد..

نگاهم به قبر پدرم بود که حال پوشیده ش دهبود از گلبرگ های رنگی..
زیر لب ازش خواستم برای خوشبختیمون دعا کنه..بعد هم خداحافظی کردم و همراه اریا

برگشتم..
فردای همون روز به طرف تهران حرکت کردیم..می خواستم مادرمو ببینم..

با اون هم درد و دل کردم..حرفامو باهاش زدم..از اون هم خواستم برای خوشبختی من و اریا
دعا کنه..

سر راه شیرینی خریده بودیم که براش خیرات کردم..قبر اون رو هم با گلب شستم و با
گلبرگ پوشوندم..

رفتیم خونه ی قدیمی که من و مادرم سالها توش زندگی کرده بودیم..
به اریا گفته بودم اینجا رو بفروشه و پولش رو در راه کمک به بچه های یتیم و بی پنا ه

پرورشگاه ها صرف بکنه..
خودم یتیم بزرگ شدم..خودم تو سختی به اینجا رسیدم..درک می کردم..پس نمی تونستم حال
که خدا د ر رحمتش رو به روم باز کرده بود اطرافیانم..مخصوصا بچه هایی که روزی خودم

هم مثل اونها بودم رو فراموش بکنم..
ولی اون موقع من مادرمو داشتم..این بچه ها که از هر دو محروم بودند چی؟..واقعا سخت

بود..خیلی سخت..
یک روز تهران موندیم و بعد هم برگشتیم شمال..

یک هفته مثل برق و باد گذشت..واقعا ادم وقتی سرش شلوغه گذر زمان رو حس نمی کنه..
چند ساعتی زیر دست ارایشگر نشسته بودم..وای خدا دیگه گردنم خشک شده بود..بالخره

کارش تموم شد..از جام بلند شدم..یه اینه ی قدی رو به روم بود..وقتی ایستادم تمام قد تونستم
خودمو ببینم..وای عالـــی بود..

لباسم رو قسمت بازو و سرشونه برهنه بود .. از قست سینه تا پایین کمرم تنگ می شد..دامن
پفی و بلند که دنباله داشت..دنبالش رو دور دستم انداخته بودم..

قرار بود تو باغ دو تا دختر بچه دنباله ش رو بگیرن..همراهم فقط مادرجون بود و عمه جون
مادر نوید..

شنلم رو پوشیدم..زنگ زده شد..خانم ارایشگر گفت که داماده..
کله شنل رو انداخت رو صورتم و گفت: تا داماد شاباش نده نمیذارم رونما کنه..

لبخند زدم..همه مانتوشون رو به تن کردن..اریا که اومد تو صدای دست و جیغ و هورا بود
که به اسمون رفت..

وای خدا داشتم از هیجان پس می افتادم..فقط صداشون رو می شنیدم..کله شنل نمیذاشت رو
به روم رو ببینم..ولی کفشاشو دیدم..اره..کفشای مشکی و براق.. درست رو به روم ایستاده

بود..
خانم ارایشگر:اقا داماد رونما می کنید ولی قبلش شیرینی ما فراموشتون نشه..

صدای خنده ی اروم و متین اریا رو شنیدم..نمی دونم چکار کرد که همه دست زدن..ولی از
زیر کله دیدم که اطرافم پر از پول شد..

کمی سرمو اوردم بال..دست خانم ارایشگر یه دسته اسکناس بود و اطرافم هم روی زمین
پول ریخته بود..

صدای مادرجون رو شنیدم..
--پسرم کلهش رو بردار..فیلمبردار همزمان فیلم می گیره..

همگی دست زدن و شمارش شروع شد..شاگردهای ارایشگر دست می زدن و می شمردن..
--3..2..1..
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اریا کله رو از روی سرم برداشت..صدای دست و جیغ و هورا توی اون فضا هیجانم رو

بیشتر می کرد..
گونه هام گل انداخته بود ولی زیر اون همه ارایش مشخص نبود..

سرم همچنان پایین بود..دست گل زیبایی رو به طرفم گرفت..با دیدن دسته گل سرمو اروم
بلند کردم..

نگام تو چشمای مشکی و نافذش گره خورد..درهمون حال دستمو اوردم جلو و گل رو ازش
گرفتم..نگاه از هم بر نمی داشتیم..

وای فوق العاده شده بود..معرکه بود..با دیدنش توی اون سر و تیپ به وجد اومده بودم..کت و
شلوار مشکی نوک مدادی..پیراهن سفید براق..نمی تونستم چشم ازش بردارم..

بقیه هم امان نمی دادن..از بس دست می زدن و تبریک می گفتن..
اریا خودش شنلم رو روی سرم مرتب کرد..دستمو دور بازوش حلقه کردم..فیلمبردار که یه

ساله بود..جلوی ما عقب عقب می رفت و ازمون فیلم می گرفت..36,35خانم تقریبا 
مادرجون و عمه هم پشت سرمون می اومدن..اریا در ماشین رو برام باز کرد..اروم نشستم..
مادر جون :من با ماشین نوید میام..اریا اروم رانندگی کن..عجله نکنی..راستی میری اتلیه؟..

--باشه..نه برای اون قسمتش یه برنامه ی دیگه دارم..
--باشه پسرم..خداحافظ..

اریا هم سوار ماشین شد..قبل از اینکه حرکت بکنه دستمو گرفت..گوشه ی کله رو دادم بال
و نگاش کردم..

با لبخند جذابی زل زده بود به من..
به روش لبخند زدم و گفتم :چرا اینجوری نگام می کنی؟!..

با صدایی که به راحتی می شد هیجان درش رو حس کرد گفت :وای بهار مطمئنی خواب
نیستم؟!..مثل فرشته ها شدی..وای بر د ل من..داری دیوونه م می کنی به خدا..

با طنازی گفتم :اریا..از دست تو..
دستمو نوازش کرد و با لحن ارومی گفت :از دست تو که منو کردی یه پا مجنون..سر به

بیابون نذارم خیلیه..
خندیدم و گفتم :چرا بیابون؟!..

با لبخند سرشو تکون داد و گفت :واسه ی اینکه داری دیوونه م می کنی..مگه طاقت
میارم؟!..

سرخوش خندیدم و گفتم :میاری..
سرشو تکون داد و با ناله گفت :خدا کنه..

وای از کاراش حسابی خنده م گرفته بود..ماشین رو روشن کرد..دستمو ول کرده بود..می
دونستم همیشه مسلط رانندگی می کنه..

پخش رو روشن کرد..صدای خواننده تو فضای ماشین پیچید..
بهت تو ی دستامه وقتی تو پیش منی

نه تو نمی تونی از عشقم دل بکنی
تو مال منی تو فال منی دنیا دنیا تو رو می خوام

تو یاس منی احساس منی جز تو کسی رو نمی خوام
تا تو رو دارم زندگی بهشت برام

انگار خدا عشق تو رو نوشته برام
تو مال منی تو فال منی دنیا دنیا تو رو می خوام

تو یاس منی احساس منی جز تو کسی رو نمی خوام
ماشین بغلیمون تند تند با ریتم بوق می زد..سرمو بلند کردم..نوید بود..به اریا اشاره کرد

شیشه رو بکشه پایین..اریا با لبخند شیشه رو داد پایین..
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--چیه؟!..

نوید با خنده گفت :به به.. جناب سرگرد ..کولک کردیا..دمت گرم..صداشو ببر بالاااا..
اریا با خنده سرشو تکون داد و صدا رو بیشتر کرد..ماشینایی که کنارمون حرکت می کردن

هم برامون بوق می زدن و بهمون تبریک می گفتن..
جشن عروسی تو ویلی کنار دریا بود..

اریا جلو بود و نوید هم پشت سرمون می اومد..رسیدیم..درو برامون باز کردن..
وای دهانم باز مونده بود..وارد باغ شدیم..دور تا دور باغ رو با چراغ های زیبا و بادکنک

های رنگی به شکل قلب و حلقه های گل تزیین کرده بودند..فوق العاده بود..
ماشین رو به روی ویل ایستاد..همه دوره مون کرده بودن..هیجانم بیشتر شده بود..

اریا از ماشین پیاده شد..به طرفم اومد..در رو باز کرد..کمک کرد پیاده بشم..دستم تو دستش
بود..کله شنل روی سرم بود ولی تا حدودی اطرافم رو می دیدم..
جلومون گوسفند قربونی کردن..روی سرمون شاباش می ریختن ..

همه دست می زدن و جیغ و هورا می کشیدند..
از بین مهمونا رد شدیم .. به تبریکاتشون جواب می دادیم و تشکر می کردیم..

به طرف ویل رفتیم..
دستام تو دستاش بود..بالی سالن رو خیلی زیبا برامون اماده کرده بودند..داشتیم می رفتیم

اونطرف که مادرجون با دست به اتاق اشاره کرد و گفت :برید تو اتاق..
با تعجب نگاش کردیم..لبخند زد و گفت :برید خودتون می فهمید..

اریا سرشو تکون داد..رفتیم تو اتاق..وای خدا..
اتاق با ترکیبی از رنگ های بنفش و سفید ..همراه با سفره ی عقدی شیک و زیبا جلوه ای

خاص پیدا کرده بود..
بهت زده نگام به سفره ی عقد بود..

اریا رو به مادرجون گفت :ما که قبل عقد کردیم..دیگه سفره ی عقد لزم نبود..
مادرجون سرشو تکون داد و به بالی اتاق اشاره کرد :برید بشینید رو صندلی..عاقد الن

میاد..
دیگه داشتم شاخ در می اوردم..اریا از من بدتر بود..با چشمای گرد شده گفت :عاقد؟!..

همون موقع اعلم کردن حاج اقا اومد..همه به جنب و جوش افتادن..
با اشاره ی مادرجون روی صندلی نشستیم..کنارمون ایستاد..به طرفمون خم شد و اروم

گفت :اقابزرگ گفته شناسنامه ی بهار چون اصل نیست نمی خوام عقدی هم درش باشه..بهار
 سالشه..اقابزرگ گفت می خوام اسم20 سال بزرگتر از سن اون شناسنامه ش هست..یعنی 2

اریا به عنوان شوهر تو شناسنامه ی حقیقی بهار باشه..درضمن اینجوری هم یه بار دیگه
خطبه خونده میشه با اسم بهار کامرانی فرزند ماهان..و هم اینکه توی فیلم عروسیتون این

لحظه ثبت میشه..
هنوز گیج حرفاش بودم که عاقد شروع کرد..همون خطبه خونده شد ..فیلمبردار ازمون فیلم

می گرفت..
خب اینکه این لحظه یه خاطره برامون محسوب می شد بد نبود..خیلی ها بودن که قبل عقد

محضری می کردن ولی موقع عقد به صورت صوری خطبه می خوندند تا توی فیلم
عروسیشون ثبت و ضبط بشه..این جشن هم مثل بقیه..با این تفاوت که اسم اریا می رفت تو

شناسنامه ی حقیقیم..
2 سال..اره..اون زمان که سامان برای من شناسنامه گرفت من 18 سالم بوده نه 20پس من 

 سالته..20 سالت نیست 18ساله بودم..وای چه حسیه بیان بهت بگن تو 
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ناراحتی و خوشحالی..هر دو حسی بودند که توی اون لحظه داشتم..ناراحت از این بابت که
دیر فهمیدم ..خوشحال هم از این بابت که بالخره فهمیدم..درسته دیره..ولی اینکه به حقیقت

پی بردم خوش خیلی بود..
خطبه خونده شد ..اینبار بزرگتر داشتم..دیگه تنها و بی کس نبودم..

--با اجازه اقابزرگ و همه ی بزرگترا..بله..
برامون دست زدن و بهمون تبریک گفتن..

اینباراسم اریا به عنوان شوهرم توی شناسنامه ی خودم ثبت شد..سند ازدواجمون رو هم دادیم
حاج اقا تا اسم پدر و فامیلم رو درست کنه..

همه ی کارها انجام شد..همه هدایاشون رو به رسم تبریک بهمون دادند ..هر بار من و اریا
ازشون تشکر می کردیم..

چند تا عکس یادگاری هم تو زاویه ها و حالت های مختلف گرفتیم..
اومدیم تو سالن..بزن و بکوب بود..اقابزرگ به طرفمون اومد..لبخند بر لب داشت..رو به

رومون ایستاد..پیشونی من و اریا رو به گرمی بوسید..
--توی اتاق عقد شلوغ بود نتونستم بیام..اینجا کادوی عروسیتونو میدم..

پاکتی رو به طرف اریا گرفت..
--این سند همون باغی هست که می خواستی..به عنوان هدیه ی عروسی بهت میدم..امیدوارم

سال های سال خوشبخت در کنار هم زندگی کنید..دعای خیرم بدرقه ی راهتونه..
برقی خاص تو چشمای اریا جهید..می دونستم همیشه ارزوش بود اون باغ رو به دست

بیاره..اینکار اقابزرگ برامون ارزشمند بود..اریا اقابزرگ رو بغل کرد و ازش تشکر کرد..
سرشو تکون داد ..لبخند زدم و ازش تشکر کردم..

نیم نگاهی به سالن انداخت و گفت :اریا مگه قرار نبود مجلس مختلط نباشه؟..این چه وضعشه
پسر؟..

اریا با لبخند گفت :اقابزرگ نمی تونستم ویل رو نصف کنم..مجبور شدیم..
--این حرفا نیست..مردا برن تو حیاط و زنا داخل باشن..

اریا سرشو تکون داد..من هم حرفی نداشتم..اینجوری بهتر هم بود..لاقل من معذب
نیستم..داخل باغ هم میز و صندلی چیده بودند..اقایون رفتن بیرون و مجلس زنونه شد..اریا

هنوز کنارم بود..
شنلم رو در اوردم..اریا نیم نگاهی بهم انداخت .. سرشو انداخت پایین..خانمای فامیل وسط

می رقصیدن و فیلمبردار هم فیلم می گرفت..
عمه خانم به طرفمون اومد..صورتمو به گرمی بوسید..با تعجب نگاش کردم..

مادرجون گفت :عمه خانم همه چیز رو در موردت می دونه دخترم..یعنی کل فامیل از
موضوع مطلع شدن..

با شرم سرمو زیر انداختم..عمه خانم با مهربونی گفت :خجالت نداره دخترم..انقدر خوشحال
شدم که حد نداشت..اولش شوکه شدم..ولی بعد اشکم در اومد..اصل باورم نمی شد..خوشبخت

بشی ایشاا..
زیر لب تشکر کردم..کمی پیشمون موند بعد هم از کنارمون رد شد..هر دو رو صندلیمون

نشستیم..
 ساعت دیگه میریم باغ ..قرار بود اتلیه نریم تا بریم اونجا عکس1اریا کنار گوشم گفت :

بگیریم..به همین بهانه میریم اونجا رو نشونت میدم..
-پس مهمونا چی؟!..

--اونا هم میان..ولی بعد از ما..هر وقت عکسامون رو انداختیم..
-باشه..من حرفی ندارم..
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مجبورمون کردن برقصیم..رو به روی هم بودیم..اریا یه کم سرخ شده بود..ولی زیبا و

هماهنگ می رقصید..
اروم بهش گفتم :تو هم خوب می رقصی.. ولی رو نمی کردی..

زیر لب با لبخند گفت :من الن دارم اب میشم رقص چیه؟..برم بشینم؟..
دستمو دور بازوش حلقه کردم .. همونطور که اروم و منظم می رقصیدم گفتم :نخیر تا من

وسطم هیچ جا نمیری..
با لبخند سرشو تکون داد..

روی سرمون پول می ریختن..
بعد از رقص اریا رفت پیش مردا..

حیرت زده به باغی که جلوی چشمام بود نگاه می کردم..فوق العاد هبود..اصل باغ نبود..یه
تیکه از بهشت جلوی چشمام بود..

نزدیک بهار بود و این طراوت.. زیبای ی باغ رو به رخ می کشید..گل های رنگارنگ همه جا
دیده می شد..درختان بلند و سرسبز..یه حوض بزرگ با طر ح و نقشی زیبا وسط باغ بود که

وسط حوض یه فواره به شکل کوزه قرار داشت..واقعا عالی بود..
درست رو به رومون یه ساختمون ویلیی با نمایی تماما سنگ..سفید..چون مروارید

درخشان..مات و مبهوت دور خودم می چرخیدم..
اریا محو کارهای من شده بود..با لبخند به اطرافش اشاره کرد وگفت :چطوره خانمی؟..

با ذوق نگاش کردم و گفتم :وای اریا معرکه ست..حیرت اوره..اینجا خوده بهشته..
زمزمه وار گفت :دقیقا..اینجا بهشته تو هم فرشته ی این بهشتی عزیزم..

دستاشو دور کمرم حلقه کرد..
با شنیدن صدای فیلمبردار که عکاسمون هم بود نگاهمون به سمتش کشیده شد..
--اینجا واسه ی عکاسی جای بی نقصیه..مطمئنم عکساتون فوق العاده میشه..

چند جا رو با راهنمایی های خانم عکاس تو حالت های مختلف ایستادیم تا ازمون عکس
گرفت..
 ساعت مهمونا هم رسیدن..1بعد از 

شب خوبی بود..رویایی و زیبا..ویلیی که توش بودیم..یعنی همینجا که من اسمش رو گذاشته
بودم" بهشت "رو از قبل برامون اماده کرده بودن..

قرار بر این شد از این به بعد اونجا زندگی کنیم..وسایلمون رو از قبل بسته بودیم..ماه عسل
قرار شد بریم چند جای ایران رو بگردیم..هر دفعه هم یکیمون یه جا رو پیشنهاد می کرد..
من اول از همه گفتم مشهد..بی چون و چرا قبول کرد..دلم می خواست اول برم پابوس اقا

امام رضا(ع)..
مشهد..اصفهان..شیراز..همدان..و خیلی جاهای دیگه..واقعا بهمون خوش گذشت..عید امسال

رو تو ماه عسل سپری کردیم..
می خواستم درسمو ادامه بدم..حال که اریا پشتم بود و موقعیتش رو داشتم نمی خواستم عقب

بمونم..
خودم پزشکی دوست داشتم..شغل پدرم..شب و روز درس می خوندم و اریا هم تشویقم می

کرد..
تا اینکه کنکور شرکت کردم..وای حال باید منتظر نتایج می شدم..نتیجه ی زحمات و کم

خوابی های این مدت..
ولی یه روز اریا با روزنامه اومد خونه ..با شادی خبر قبولیم رو بهم داد..

دیگه رو ابرا بودم..بهتر از این نمی شد..دقیقا همون رشته ای که می خواستم..پزشکی ..
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محیط دانشگاه سرد و خشک و مقرراتی بود..اینو می پسندیدم..توی درس و رشته م پیشرفت

داشتم..تمام این پیشرفت و پشتکارم رو مدئون اریا بودم..
اینکه با صبرو تحملش..با کمک های بی اندازه ش منو در هر چه بهتر شدن و موفق تر شدن

تو رشته م یاری می کرد..
 سال گذشت..2به همین ترتیب 

روی لبم زمزمه ی این رو داشتم که دلم بچه می خواد..ولی اریا مخالف بود..
می گفت :درسات سنگینه نمی تونی از پسش بر بیای..

ولی من می خواستم..اریا می گفت نه و من به اصرار می خواستم که بچه دار بشیم..
-اخه چرا؟!..

با مهربونی نگام کرد و روی مبل جابه جا شد..
--خانمی الن درسات سنگینه..تازه اول راهی..وقت زیاد داریم..

رفتم جلو..توی بغلش نشستم...دستامو دور گردنش حلقه کردم و لبامو جمع کردم..
-ولی اریا من دلم بچه می خواد..

بینیم رو با نوک انگشت کشید .. با خنده گفت :تو خودت هنوز بچه ای..بچه رو می خوای
چکار؟..

با ناز گفتم:قول میدم به درسام لطمه ای نزنه..در ضمن من اگر هنوز بچه م پس چرا توعاشقم
شدی؟..

با شیطنت نگام کرد و گفت:عاشق همین بچه بازیات شدم..نمی دونستی؟..
اخم شیرینی کردم که بلند خندید..منو به خودش فشرد و گفت :الن باید برم ستاد..شب که

برگشتم درموردش حرف می زنیم باشه؟..
از رو پاش بلند شدم..اون هم بلند شد و به طرف اتاق رفت..

-باشه ..ولی امشب زودتر بیا..
بین راه برگشت و نگام کرد..ابروشو انداخت بال و گفت :چرا؟!..

حرصم گرفت..با همون حرصه توی نگام زل زدم بهش..با لبخند سرشو تکون داد و رفت تو
اتاق..

وای خدا اخرشم منو دیوونه می کنه..خب بچه می خوام ..اون هم از اریا..وای بهتر از این
نمی شد..ولی باید یه جوری راضیش می کردم..

لباسش رو پوشید ..بعد از بوسیدن گونه م خداحافظی کرد و رفت..با لبخند بدرقه ش کردم..
همین که درو بستم به فکر این بودم که امشب چکار کنم برامون به یادموندنی بشه؟..اخه

سالگرد ازدواجمون بود..
درضمن قرار بود در مورد بچه هم حرف بزنیم..

امشب باید هرجوری شده راضیش کنم..

جلوی اینه ایستاده بودم..با لبخند از تو اینه زل زده بودم به خودم..وای..یه لباس مخصوص
رقص عربی به رنگ سبز فسفری..

رنگش روشن بود و پارچه ش براق و لطیف..فقط قسمت سینه م رو می پوشوند..قسمت شکم
و شونه هام برهنه بود..دامنش هم راسته بود و دو طرفش چاک داشت..به صورتی که وقتی

می چرخیدم پاهام می افتاد بیرون..
ارایش ملیمی هماهنگ با لباسم روی صورتم نشونده بودم..نقابم رو که از جنس پارچه بود

روی صورتم بستم..همه چیز اماده بود..
سی دی رو گذاشتم تو پخش و صداش رو زیاد کردم..اهنگ رو استپ کرده بودم تا هر وقت

اریا وارد اتاق شد روشنش کنم..
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 دقیقه ی دیگه می رسید..لمپ رو خاموش کردم..گوشه به گوشه ی10به ساعت نگاه کردم..

اتاق شمع گذاشته بودم..همه رو یکی یکی روشن کردم..اتاق توی نور شمع فوق العاده
رویایی شده بود..لباسم از انعکاس نور شمع داخل سنگ ها و پولک هایی که بهش دوخته شده

بود می درخشید..صدای در رو شنیدم..
هیجان داشتم..روی تخت ایستادم..پرده ی دورش رو انداختم پایین..کنترل پخش تو دستم

بود..چون پرده نازک بود از همونجا هم گیرنده ش کار می کرد..
در اتاق باز شد..اریا مات و مبهوت به اطرافش نگاه می کرد..همون موقع پخش رو روشن

کردم و کنترلش رو انداختم رو تخت..
صدای اهنگ فضای اتاقمون رو پر کرد..

ازپشت پرده دستامو باز کردم..خیلی اروم به دستام موج می دادم..چرخیدم ..
همون موقع که خواننده شروع به خوندن کرد پرده رو زدم کنار..چشماش با دیدنم توی اون
لباس و در حال رقص برق خاصی زد..به راحتی توی اون فضا که با نور کم .. رویایی و

زیبا جلوه می کرد اون برق رو دیدم..
کمرم رو می لرزوندم و به دستام موج می دادم..در همون حال دستامو اوردم بال و این بار

فقط به کمرم موج دادم..از سینه تا باسن..
به طرفش رفتم..پشت بهش..دقیق رو به روی سینه ش ایستادم..با حالت رقص شونه م رو
کشیدم عقب..دستاشو گرفتم و دور کمرم حلقه کردم..هماهنگ کمرم رو به چپ..به راست

حرکت می دادم..
با یه حرکت درهمون حال که تو اغوشش بودم برگشتم..خودمو به عقب پرت کردم..کمرمو

سفت چسبیده بود..روی کمرم به پایین خم شده بودم..پام از قسمتی که دامن چاک داشت
بیرون افتاده بود ..اورده بودمش بال و اریا با یه دست پامو نگه داشته بود و با اون دستش هم

کمرمو..
پامو ول کرد..روی صورتم خم شد..خواست نقابم رو برداره که با لبخند خودمو کشیدم

کنار..دوست داشتم تشنه ترش کنم..
چرخیدمو رفتم وسط اتاق..دستاموجلوی صورتم گرفتم و باسنم رو لرزوندم..نگاهش روی

تک تک اجزای بدنم می چرخید..به روی لباش لبخند جذابی خودنمایی می کرد..
به طرفم اومد..همونطورکه کمرمو می لرزوندم دستامو بردم بال که نقاب رو باز کنم..با یه

قدم بلند جلوم ایستاد و دستامو گرفت..نگاش تو نگام قفل شد..دستاشو برد پشت سرمو بند
نقاب رو باز کرد..نقاب افتاد..

به روش لبخند زدم..خم شد لبامو ببوسه که ابرومو انداختم بال و چرخیدم رفتم پشتش
ایستادم..دستمو گذاشتم روی شونه ش و مسلط و هماهنگ رقصیدم..

رفتم عقب..برگشت و نگام کرد..سینه م رو لرزوندم..یه چرخ زدم و رو به روش زانو
زدم..موهامو ریختم تو صورتم.. سرمو خم کردم..سرمو می چرخوندم..اولش موهام رو به

حالت موج لرزوندم بعد سرمو تکون دادم..
در همون حال از جام بلند شدم..دیگه اخرای اهنگ بود..سرمو بلند کردم..موهام ریخت

پشتم..دستمو بردم زیر موهام و با ناز نگاش کردم..
نگاهش مخمور و جذاب شده بود..

اهنگ که تموم شد به طرفم خیز برداشت و محکم بغلم کرد..نتونستم خودمو کنترل کنم ..هر
دو پرت شدیم رو تخت..

اول چند ثانیه نگام کرد..همزمان نگاهمون روی لبهای همدیگه لغزید..سرشو اورد جلو ..
محکم لباشو روی لبام فشرد..دستامو دور کمرش حلقه کردم..با اشتیاق فراوان لبام رو می

بوسید..من هم همراهیش می کردم..

461

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
انقدر همو بوسیدیم که از نفس افتادیم..لباشو از روی لبام برداشت..هر دو نفس نفس می

زدیم..
پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند .. زیر لب زمزمه کرد :روز به روز بیشتر عاشقت میشم..با

این کارات منو دیوونه ی خودت کردی خانمی..
صدام اروم بود ولی همراه با شیطنت..

-منم همینو می خوام..می خوام همیشه عاشقم بمونی..چون خودم فراتر از تصورت عاشقتم و
می خوامت..

نفس عمیقی کشید و با صدای لرزونی گفت :بهار با من چه کار کردی؟..دختر به خدا
تکی..از اینکه دارمت..از اینکه عاشقت هستم به خودم می بالم..

با این حرفاش هیجانم رو بیشتر می کرد..باعث می شد افسونش بشم..
با عشق زمزمه کردم :دوستت دارم عزیزم..

زیر گردنم رو بوسید و گفت :تو فوق العاده ای..منم دوستت دارم خانمی..بهارم..
-جانم..

سرشو بلند کرد..چشمای خمارش دیوونه ترم کرد..اشتیاق و خواستن تو چشماش بیداد می
کرد..

لبخند خاصی زد و گفت :هنوز هم دلت می خواد مامان بشی؟..
با شوق گفتم :معلومه که دلم می خواد..ارزومه ..

اروم خندید و گونه م رو بوسید..چشمک بامزه ای زد و گفت :پس امشب..کار رو تموم می
کنیم..

ابرومو انداختم بال و با شیطنت گفتم :کاره چی؟..
خندید .. با لحن خاصی گفت :همون کوچولوی شیطونی که می خواد جای منو تو دلت

بگیره..
دستمو دور گردنش حلقه کردم..با عشق نگاش کردم و زمزمه وار گفتم :هیچ چیز..هیچ

کس..تو دنیا نمی تونه جای اریا رو توی د ل بهار بگیره..مطمئن باش..
چند لحظه فقط زل زد تو چشمام..

لبخند جذابی تحویلم داد .. نگاه عاشق و مهربونش رو دوخت تو چشمام..
--اریا به فدات..مخلصتم خانمی..

-ما بیشتر جناب سرگرد..
با شوق نالید :ای خداااااااا..دیوونه نشم از دسته این دختـــر..

بلند خندیدم..ولی خنده م نصفه موند چون لبای اریا روی لبام نشسته بود..
بوسه ی طولنی از لبام گرفت و گفت :خب از همین حال شروع کنیم؟..

-شام درست کردم..کیک پختم..پس اونا چی؟..
خندید و با کم طاقتی گفت :قربون خودت و دستپختت..فرار که نمی کنن..بعد می ریم می

خوریم..الن چه وقته شامه..
خندیدم و گفتم :پس کی وقت شامه؟..

اونم خندید و گفت :هر وقت کارمون تموم شد..
وای دیگه از زور خنده اشک از چشمام جاری شده بود ..

-ازدست تو اریا..
تو اغوشش بودم..باز هم این من بودم که زیر بارون بوسه هاش غرق شدم و توی اغوش گم..

اریا رو می پرستیدم..اره..عشقش و دوست داشتنش رو ستایش می کردم..
چون..واقعا ستودنی بود..

شام خورده بودیم..کیک رو گذاشتم رو میز..با لبخند روی صندلی نشستم..
اریا نگاهی به من و کیک انداخت .. با لبخند گفت :به به.. چه خانم با سلیقه ای..
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-مرسی عزیزم..بخور ببین چطوره؟..

--مطمئنم خوشمزه ست..مخصوصا اگر تو بهم بدی دیگه محشرم میشه..
با لبخند کیک رو برش دادم و گذاشتم تو بشقاب..دادم دستش که اونم بی معطلی شروع کرد..
اول یه تیکه گذاشت دهان من..نصفش هنوز تو دستش بود و نداشت همه ش رو بخورم.. اون

رو هم گذاشت تو دهان خودش....
ابروشو انداخت بال..قورتش داد و گفت :اوممممم..فوق العاده ست خانمی..جدی معرکه شده..

ذوق کردم و گفتم :وای راست میگی..خیلی خوب شده..ممنونم..
همونطور که کیکش رو می خورد گفت :راستی امروز پدر و مادر بهنوش رو دیدم..

کیکی که گذاشته بودم دهانم رو به ارومی قورت دادم و گفتم :واقعا؟!..خب چی شد؟!..
سرشو تکون داد و گفت :مشکل مالی..اقای هدایت رو اورده بودن ستاد..زنش هم باهاش

اومده بود..هر دو پیر و شکسته شدن..
با صدایی گرفته گفتم :خب اره..هرچی نباشه پدر ومادرش هستن..بهنوش هم تنها فرزندشون

بود..
فقط سرشو تکون داد..اروم از جام بلند شدم..رفتم تو اتاق تا کادوی سالگرد ازدواجمون رو

اماده کنم..
براش یه ست چرم اصل که کیف و کفش و کمربند بود گرفته بودم..گذاشته بودم تو یه جعبه

ی طرحدار و بزرگ که یه ربان ابی هم روش داشت..
صداش زدم..

-اریا..
از توی هال گفت :جانم..

-چند لحظه میای؟..
صداشو نشنیدم..ولی صدای قدمهاش به گوشم خورد..جعبه رو گذاشتم رو میز و سریع رفتم

تو درگاه در ایستادم..دستامو به درگاه تکیه دادم و راهشو سد کردم..جلوم ایستاد..اروم خندید
و به دستام نگاه کرد..

--چکار می کنی خانمی؟..واسه چی راهو سد کردی؟..
-چشماتو ببند ..

با تعجب گفت :چرا؟!..
-تو ببند..چراشو بعد می فهمی..

با شیطنت نگام کرد و چشماشو بست..
دستشو گرفتم و کشیدمش تو اتاق..

-باز نکنیا..
--نه شیطون..

روبه روی میز ارایش ایستاد..خودم راهنماییش می کردم..جعبه روی میز بود..
--پس چرا وایسادی؟!..باز کنم؟!..

-اره ..حال می تونی چشماتو باز کنی..
اروم چشماشو باز کرد..نگاهش افتاد تو اینه بعد هم سر خورد رو جعبه ی کادو..

چشماش برقی زد..به طرفم برگشت و گفت :اوه دختر چکار کردی؟!..مال منه؟!..
ابرومو انداختم بال و با لبخند گفتم :نخیر واسه اقابزرگه..

     ا..خب پس..
لبخندشو جمع کرد و گفت:

باور کرده بود با خنده گفتم :ماله شماست جناب سرگرد..امشب سالگرد عروسیمونه اقای
خوش حواس..

     ا..
کم کم لبخند مهمون لباش شد و گفت :

بلند خندیدم :ارههههه..

463

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
خندید و گونه م رو بوسید:فدای تو بشم عزیزم..تو خودت و وجودت تو زندگی واسه ی من

بزرگترین و بالترین هدیه ست..این کارا لزم نبود..
با لبخند نگاش کردم..عاشقش بودم..از جونم هم بیشتر اریا رو دوست داشتم..

با لبخند برگشت و جعبه رو برداشت..
--خب حال هندونه ها رو بی خیال بشیم که هی می کارم زیر بغلت..بریم سروقت زحمتی که

کشیدی..
به شوخی زدم به بازوش و گفتم :یعنی هندونه گذاشتی زیر بغلم ؟..حرفات واقعی نبود؟..

خندید و از تو اینه بهم چشمک زد :من غلط بکنم بخوام هندونه بذارم زیر بغلت..تا من هستم
تو یه نخود هم نباید بلند کنی..

به حرفش خندیدم..بعضی اوقات واقعا شیطون می شد..
در جعبه رو برداشت..همه رو یکی یکی اورد بیرون..با شوقی که تو صداش مشهود بود

گفت :وای بهار چرا اینکارو کردی؟..اینا فوق العاده ن دختر..
ذوق زده گفتم :دوستشون داری؟..

نگام کرد و گفت :چون تو گرفتی خیلی ..ولی اینقدری که تو رو دوست دارم هیچ چیزی رو
توی این دنیا دوست ندارم..

ناخداگاه دستامو دور گردنش حلقه کردمو سرشو به پایین خم کردم..لبامو گذاشتم رو لباشو
محکم و گرم بوسیدمش..

لبامو که از رو لباش برداشتم لبخند بزرگی زد و گفت :وای این بوسه ت بهترین کادو واسه
ی من بود بهارم..

اروم خندیدم..این مرد پر از شور و هیجان بود..واقعا در کنارش خوشبخت بودم..خوشبخت و
خوشحال..

--خب حال نوبتی هم باشه نوبته منه..
با تعجب و شوق خاصی دستامو زدم به هم و گفتم :مگه تو هم کادو خریدی؟!..

خندید وگفت :پس چی؟..فکر کردی فقط تو سالگرد ازدواجمون یادت مونده؟..بهترین روز
عمرم بود..مگه به این اسونی ها فراموش میشه؟..من نمیگم چشماتو ببیند..دوست دارم همیشه

چشمات به روی من باز باشه..
با لبخند نگاش کردم..از توی جیبش یه جعبه بیرون اورد..به طرفم گرفت..

خواستم از دستش بگیرم که دستشو کشید عقب..با تعجب نگاش کردم..
--هنوز هم دوست داری پدر و مادرت رو در کنار هم پیش خودت داشته باشی؟!..حضورا

نمی گم..همین که همیشه پیش خودت اونا رو داشته باشی..به جز قلبت..
از شنیدن حرفاش یه کم گیج شده بودم ..نگاهمو که دید اروم خندید و جعبه رو به طرفم

گرفت..ازش گرفتم..با لبخند بازش کردم..
یه جعبه ی سرمه ای مخمل..که با یه ربان ابی روشن به صورت پاپیون گوشه ش تزیین شده

بود..
یه گردنبند به شکل قلب..روش پر از نگین بود..اوردمش بیرون..جلوی صورتم

گرفتم..وای..خیلی خوشگل بود..تللو خاصی داشت..
--بازش کن..

با تعجب گفتم :چی؟!..
دستشو اورد جلو..دو طرف قلب رو فشرد..قلب طلیی از هم باز شد و همراهش صدای

موزیک ملیم و زیبایی فضا رو پر کرد..
با ناباوری نگاش می کردم..قلب به دو نیمه تقسیم شده بود..یه طرف عکس مادرم که به روم

لبخند می زد و یه طرف هم عکس پدرم ماهان..که اون هم با لبخند نگام می کرد..
عالی بود..نه..از عالی هم فراتر..محشر بود..زبونم بند اومده بود..اشک به چشمم نشست..
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به اریا نگاه کردم..با لبخند گفتم:ا..اریا این..این..

اروم بغلم کرد..سرمو به شونه ش تکیه دادم..چشمامو روی هم فشردم..قطره اشکی روی
صورتم جاری شد..

-اریا ..این بهترین کادویی بود که تو عمرم گرفتم..ازت ممنونم..
منو به خودش فشرد و گفت :عزیزدلم..خوشحالم خوشت اومده..

-خیلی دوستت دارم..
--من بیشتر..خیلی خیلی بیشتر..انقدر که تو تصورت نمی گنجه بهار..

لبخند زدم..مثل همیشه تو اغوشش اروم بودم..
ارامش حقیقی برای من..یعنی اغوش اریا..

اریا توی اتاق..پشت میزش نشسته بود .. پرونده ای در دستش بود و با دقت ان را مرور می
کرد..

تقه ای به در خورد..سرش را از روی پرونده بلند کرد..
--بفرمایید..

نوید لبخند بر لب وارد اتاق شد..
اریا دوباره سرش را انداخت پایین و گفت :چه عجب من در زدن تو رو هم دیدم..چی

شده؟!..
نوید روی صندلی نشست و با خنده گفت :مگه باید چیزی شده باشه؟..من همیشه با ادب

بودم..
-اره خب..همیشه با ادب بودی..ولی هیچ وقت رو نمی کردی..

نوید سکوت کرد..اریا پرونده را بست و کناری گذاشت..انگشتانش را در هم قفل کرد .. به
نوید نگاه کرد..

نوید لبخند به لب داشت و جو ر خاصی به اریا نگاه می کرد..
-باز چی شده؟!..

--هیچی ..تو چرا امروز انقدر به من مشکوکی؟!..
-د اخه می شناسمت نوید..چشمات داد می زنه می خوای یه چیزی بگی ولی مرددی..

خندید و گفت :ایول داری به خدا..
اریا با لبخند گفت :پس یه چیزی شده..خب بگو ببینم..باز چکار کردی؟!..

--دست گل اب دادم..
لبخند از روی لبان اریا محو شد..نوید تند تند گفت :نه یعنی..کار بدی نیست..خوبه..واسه من

که خیلی خوبه..
-ای بابا..درست حرف بزن ببینم چی میگی؟!..

دست دست می کرد..من من کنان گفت :یه چیزی..ازت می خوام..قول میدی کمکم کنی؟!..
اریا چشمانش را باریک کرد و دقیق نگاهش کرد..

-اره بگو..
نوید نفس عمیقی کشید و شروع کرد..

 نفر سارق3 ماه پیش بود..شب داشتم بر می گشتم خونه که تو یه کوچه متوجه شدم 1--دقیقا 
دارن کیف یه دختر رو به زور ازش می گیرن..منم چون لباس فرم تنم بود تا دیدنم پا گذاشتن

به فرار..
دختره گریه می کرد و با دیدن من انگار رو ح دیده باشه به من من افتاد..بهش گفتم اروم باش
ولی هنوز داشت می لرزید..تند تند می گفت من بی گناهم ..تو رو خدا به بابام چیزی نگید..

هر چی می گفتم نترس کاری باهات ندارم بی خیال نمی شد..اخرش دیدم نخیر هی داره
التماس می کنه و گریه ش بند نمیاد..یه داد سرش زدم که بنده خدا تموم کرد..

اریا با چشمان گرد شده گفت :یعنی چی تموم کرد؟!..
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نوید خندید و گفت :نه که جدی جدی تموم کنه..یعنی ترسید و ساکت شد..بعد یه چند تا سوال

ازش کردم..اونم از ترسش تند تند جواب می داد..گفت حال مادرش خوب نیست..خونه ی
خاله ش   و باید بره اونجا..خلصه رسوندمش..

--خب..حال مگه چی شده؟!..
نوید با لبخند سرش را پایین انداخت و گفت :یه چیزی شده دیگه..

-چی؟!..
--خب..من..یه جورایی..

لبخند اروم اروم روی لب اریا نشست..بلند خندید و گفت :عاشقش شدی؟!..تو؟!..
نوید سرش را بلند کرد و با اخم کمرنگی گفت : خب اره..مگه چیه؟!..چرا می خندی؟!..
خنده ی اریا تبدیل به لبخند شد و گفت :نمی دونم ولی خنده م گرفت..وای نوید تو عاشق

شدی؟!..حال دختره رو می شناسی؟!..تعریف کن ببینم..
--درموردش تحقیق کردم..پدرش پد ر واقعیش نیست..مادرش هم ناراحتی کلیه داره ولی

براش کلیه پیدا شده و می خواد عمل کنه..وضع مالیشون هم خوبه..بد نیست..خودش هم دختر
خوب ونجیبیه..اسمش هم..رهاست..

-خوبه..پس تحقیقم کردی..حال از من چه کمکی ساخته ست؟!..
--می خوام بری با مامان صحبت کنی..نگرانم راضی نباشه..

-چرا؟!..
--خب دیگه..به خاطر پدر رها و مادرش..نمی دونم..نگرانم..اینکارو می کنی؟!..

اریا با لبخند سرش را تکان داد و گفت :اره..چرا که نه..یه داداش نوید که بیشتر نداریم..
چشمان نوید برقی زد و با شوق گفت :نوکرتم اریا..

-مخلصیم..به به..پس یه شام عروسی افتادیم..
نوید خندید و سرش را تکان داد..

-داریم کجا میریم؟!..
--صبر کن خانمی می فهمی..

دیگه چیزی نگفتم..اریا منو اورده بود بیرون و می گفت می خواد یه چیزی نشونم بده..هر
چی هم ازش می پرسیدم چی؟!..می گفت بعد خودت می فهمی..

ماشین رو گوشه ای نگه داشت..
-پیاده شو عزیزم..رسیدیم..

هر دو از ماشین پیاده شدیم..با تعجب به رو به روم نگاه کردم..
تابلویی که سر در ساختمون نصب شده بود " مهد کودک بهار"..

زبونم بند اومده بود..به اریا نگاه کردم..انقدر تعجب کرده بودم که اصل نمی دونستم چی
بگم..

-ا..اریا ..اینجا..اینجا..مهد کودک....
سرشو تکون داد و کنارم ایستاد..با لبخند گفت :اره خانمی..این همون مهد کودک ی که

انتظارشو می کشیدی..بالخره کار ساختش تموم شد..
مات و مبهوت به ساختمونه مهد نگاه می کردم..اینجا زمینش همون زمینی بود که اریا به

عنوان مهریه ی صیغه ی محرمیت به نامم کرده بود..
همیشه می گفتم دوست دارم اینجا یه مهد بسازم..عاشق بچه ها بودم..می دونستم در حال

ساخته ولی نمی دونستم کار ساختش تموم شده..
-وای اریا..واقعا سوپرایزم کردی..نمی دونم چطور ازت تشکر کنم..

دستشو گذاشت پشتم .. در حالی که به داخل ساختمون هدایتم می کرد گفت :تشکر لزم نیست
عزیزم..همه ی زحماتش رو خودت کشیدی..برو داخلش رو ببین..
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وارد مهد شدیم..روی دیوارهای اطراف نقاشی های زیبا از شکلک ها و شخصیت های
کارتونی کشیده بودن..

دیوار های داخلی مهد به رنگ صورتی و ابی و سفید بود..رنگ امیزی جالب و متنوعی
داشت..

خوشحال بودم..خیلی خیلی خوشحال..
--خوشت میاد؟..

به اطرافم نگاه کردم..لبخند بزرگی روی لبام بود..
-عالیه اریا..نقص نداره..واقعا ازت ممنونم..

لبخند زد و گفت :عزیزم اینها همه در مقابل این همه خوشبختی که در کنارت به دست اوردم
هیچه..تو فرشته ای تو زندگ ی من..

در برابر این همه مهربونی و محبت تنها با عشق زل زدم توی چشماش..
زبانم از بیان جملت قاصر بود..

اریا موضوع نوید رو بهم گفته بود..ولی عمه راضی نمی شد..می گفت به هیچ عنوان این
خانواده با ما جور نیستن..

نمی دونم وال..ولی نوید اعصابش حسابی داغون بود..دیگه دست به دامن اقابزرگ شده بود
که اونم می گفت اینبار نمی خواد دخالت بکنه..هرچی پدر ومادر نوید گفتن همون درسته..

فعل درگیر این موضوع بود..ظاهرا هیچ کدوم کوتاه بیا نبودن..
بالخره بهترین و خوش ترین خبر عمرم رو شنیدم..اینکه باردارم..وای خدا اون روز که

جواب ازمایش رو گرفتم انقدر ذوق کردم و بال پایین پریدم که از زور خستگی به نفس نفس
افتادم..

با اریا رفتیم و جواب رو گرفتیم..لبخند لحظه ای از روی لبامون محو نمی شد..همون روز
رفتیم رستوران و بعد ازخوردن یه ناهار خوشمزه یه چرخی تو شهر زدیم..

دیگه حق نداشتم دست به سیاه و سفید بزنم..مادرجون و عمه جون هر روز پیشم بودن..کل
دورم همیشه شلوغ بود..اریا هر روز دست پر می اومد خونه و بیش از پیش بهم توجه می

کرد..ولی خب دوره ی ویاری که داشتم خیلی سخت بود..مرتب از اریا دوری می
کردم..وای..

البته این حالت موقت بود و فقط چند ماه اول اینطور می شدم..ولی خب همون مدت هم اریا
مجبور می شد جدا بخوابه..وای که چقدر به من و خودش سخت می گذشت..

مرتب تحت نظر پزشک بودم..چند ماه اخر رو دانشگاه نرفتم..باید استراحت می کردم..
وقتی سونو دادم پزشکم گفت دوقلو هستن..خدایا این بزرگترین نعمت تو زندگیم بود..دوتا

بچه..از اریا..ثمره ی عشقم بودن..
 ماه که دیگه غذای6من و اریا تصمیم گرفته بودیم بعد از به دنیا اومدن بچه ها..بعد از 

مکمل هم می تونستم بهشون بدم براشون پرستار بگیریم..
از همین الن به فکرش بودیم..تا اینکه مادرجون گفت یه خانم میانسال و باتجربه سراغ داره

که می تونه این مسئولیت رو قبول کنه..
به خاطر اینکه از درس و دانشگاه عقب نیافتم اینکارو می کردم وگرنه از خدام بود همیشه

پیششون باشم..
******

با بی قراری پشت در اتاق راه می رفت..نگاهش به ساعتش بود و در اتاق که کی باز می
شود..

بهار نیمه شب دردش شروع شده بود ..طبق نظر پزشک این درد درده زایمان بود و این
یعنی زمان تولد فرزندانشان رسیده است..
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در اتاق باز شد..یکی از پرستارها که زنی تقریبا میانسال بود در حالی که نوزادی را در

اغوش داشت جلوی اریا ایستاد..
نوازد را به طرف اریا گرفت و با لبخند گفت :خدا یه فرشته ی ناز بهتون داده..پسرتون هم

داره به دنیا میاد..
اریا با اشتیاق دخترش را در اغوش گرفت..به گفته ی پرستار چون فرشته زیبا بود..به

مناسبت این خبر مقدار زیادی پول به عنوان مژدگانی به پرستار داد..
--ممنونم..بچه رو بدید باید برای معاینه ببرمش..

اریا به سختی از نوزاد دل کند و او را در در اغوش پرستار گذاشت..
همان موقع یکی از پرستاران بیرون امد و رو به پرستاری که نوزاد را بغل داشت گفت

:خانم شیبانی خانم دکتر میگن وضعیت مادر بچه ها خوب نیست..بیاید داخل ..باید تزریقاتشو
انجام بدید..

پرستار با نگرانی نگاهی به اریا انداخت و سریع رفت داخل اتاق..
پرستار خواست داخل شود که اریا صدایش زد..نگرانی و ترس در نگاه و صدایش مشهود

بود :حال خانمم چطوره؟..چی شده؟..
پرستار مردد نگاهش کرد و گفت :شما شوهر بهار کامرانی هستید؟..

--بله..
--ما داریم تلشمون رو می کنیم..بچه و خانمتون تو وضعیت نرمالی نیستن..شاید..شاید

مجبور بشیم جون یکیشون رو نجات بدیم..خانمتون..یا..بچه..
قلبش از حرکت ایستاد..احساس می کرد گلو و دهانش خشک شده است..

بی معطلی ..با جدیت کامل گفت :به پزشکش بگید در هیچ شرایطی نباید بذاره جون خانمم به
خطر بیافته..فقط خانمم..فقط اون..می خوام سالم تحویلم بدینش..شنیدید چی گفتـم؟..

جمله ی اخرش را با صدای بلند گفت..
--بله اقا شنیدم..اینجا بیمارستانه..خواهشا رعایت کنید..

با صدایی لرزان گفت :خانم برو داخل اینا رو به پزشکش بگو..
پرستار سرش را تکان داد و با اخم کمرنگی وارد اتاق شد..

اریا روی صندلی نشست..سرش را در دست گرفت..کلفه بود..از طرفی ترس از دست دادن
بهار دیوانه ش می کرد..

از جایش بلند شدم..قدم زد..ارام و قرار نداشت..زیر لب دعا می خواند..نذر امام رضا کرد
 نفر به پابوسش بروند و انجا نذرش را ادا کند..4که اگر بهار و بچه هر دو سالم بمانند هر 

در دل گفت که اگر سرنوشت ان نوزاد این است که پا به این دنیا نگذارد ولی جان بهارش به
خطر نیافتد..برای ان هم نذر کرد..

ولی از ته قلبش می خواست که فرزندش همراه همسرش هر دو نجات پیدا کنند..
زمان به کندی می گذشت..همان موقع یکی از پرشکان به سرعت از انتهای سالن به طرفش

امد و بی توجه به حضور اریا وارد اتاق شد..
به ساعتش نگاه کرد..نیم ساعتی گذشته بود که در اتاق باز شد..پرستار همراه نوزاد بیرون

امد..لبخند بر لب داشت..
با خوشحالی گفت :تبریک میگم..پسرتون هم به دنیا اومد..

اریا بی معطلی پرسید :خانمم..حال اون چطوره؟..
--خانمتون هم حالش خوبه..بنده خدا خیلی اذیت شد ولی زن قو ی..

اریا نفسی از سر اسودگی کشید و زیر لب خدا را شکر کرد..با لبخند نوزاد را در اغوش
گرفت..زیبا بود..به ارامی چشمانش را بسته بود و لبانش را تکان می داد..

به خاطر سلمتی فرزندش و بهار اینبار هم مقدار زیادی پول به عنوان مژدگانی به پرستار
داد..

468

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com                                                                             عشق و احساس من  
آبی برنگ احساس من   

============================================================
پرستار تشکرکرد .. نوزاد را از اغوش اریا جدا کرد و به داخل اتاق برد..

به بخش منتقل شدم..امروز واقعا مرگ رو جلوی چشمام دیدم..اینکه مادر شدن خیلی
سخته..دردش رو با تمام وجود حس کردم..

اینکه تونستم بفهمم مادرم به خاطر به دنیا اومدن من چه سختی کشیده..واقعا راست گفتن که
تا مادر نشی نمی تونی درک کنی که چه سختی هایی داره..
اریا کنارم بود..بچه ها کنارم توی تختاشون خوابیده بودن..

وقتی برای اولین بار بهشون شیر دادم بهترین حس رو تو عمرم تجربه کردم..احساس می
کردم عاشقانه و از صمیم قلبم دوستشون دارم..این عشقو دوست داشتنم هزار برابر شده

بود..حس شیرینی بود..حس مادر شدن..
در اتاق باز شد..وای خدا..همه بودن..مادرجون..پدرجون..عمه و شوهر عمه و

نوید..اقابزرگ هم همراهشون اومده بود..
لبخند بر لب داشت و نگاهش به من بود..با همه سلم و احوال پرسی کردم..گل وشیرین ها

رو گذاشتن رو میز ..
مادرجون و عمه رو بوسیدم..پدرجون هم پیشونیم رو بوسید وبهم تبریک گفت..

اقابزرگ جلو اومد ..پیشونیم رو بوسید..
--تبریک میگم دخترم..امروز از ته دل شادم..تو دوباه منو به زندگیم برگردوندی..با

حضورت ..
به بچه ها نگاه کرد و گفت :و با به دنیا اوردن این دوتا گل ..شادیمون رو تکمیل کردی..خدا
همتون رو حفظ کنه..درضمن از همین الن یه تبریک دیگه هم بهت میگم..خانم دکتر..برای

من و خانواده باعث افتخاری دخترم..
به روش لبخند زدم و با خجالت گفتم :ممنونم اقابزرگ..هر چی هم داریم از نعمت و برکت

وجود شماست..ازتون واقعا ممنونم..ایشاا سایتون هیچ وقت از سر ما کم نشه..
به سرم دست کشید وبا مهربونی گفت :زنده باشی دخترم..

 تا پلک که روش اسم "ا"حک شده بود بهمون کادو داد ..ولی یکیشون از بقیه3اقا بزرگ 
بزرگتر وسنگین تر بود..

اقابزرگ :اون دوتا که کوچیک و ظریف هستند واسه نتیجه های خوشگلمه..فقط یکیش ماله
تو  ..

از این حرفش همه خندیدیم..
هم من و هم اریا هر دو ازش تشکر کردیم..کادوی پدر جون و مادر جون یه سرویس طل

بود..و عمه جون هم یه دستبند..
-از همگی ممنونم..این کارا لزم نبود به خدا..چرا زحمت کشیدید..

مادرجون :این حرفا چیه دخترم..قابل تو رو نداره..این دوتا نازنین رو به دنیا اوردی ..این
کمترین کاریه که ما برات انجام دادیم عزیزم..

نگاهم پر از تشکر وسپاس بود..همیشه دوست داشتم چنین خانواده ای داشته باشم..و از خدا
واقعا ممنونم ..

اینکه بعد از پشت سر گذاشتن این همه مشکلت این پاداش بزرگ رو بهم عنایت کرد..
همه شون رو دوست داشتم و به داشتنشون افتخار می کردم..

اریا با نوید پچ پچ می کرد..می دونستم داره ازش درمورد رها می پرسه..نوید کمی گرفته
بود..

اریا رو به همه گفت :خب حال نوبتی هم باشه نوبت تعیین اسم بچه هاست..
رو به اقابزرگ گفت :شما بزرگه مایی اقا بزرگ..نظرتون چیه؟..

اقابزرگ با لبخند گفت :پسرم تو و بهار پدر و مادر بچه ها هستید..وظیفه ی شماست که به
روی بچه هاتون اسم بگذارید..هر چی خودتون صل ح می دونید..
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بقیه هم تایید کردن..

اریا گفت :پس با این حساب یه کاری می کنیم..من اسم دخترمون رو انتخاب می کنم..بهار
اسم پسرمون رو..چطوره؟..

همه موافق بودن..منم همینطور..
اریا گفت :وقتی پرستار بچه رو گذاشت تو بغلم و گفت خدا یه فرشته بهتون داده..نمی دونم
چرا این اسم به دلم نشست..چون واقعا هم مثل فرشته ها بود..بنابراین تصمیم گرفتم اسمش

رو بذارم "فرشته"..
فرشته..اره..اسم فوق العاده ای بود..واقعا زیبا بود..همگی ابراز رضایت کردیم..

اریا با لبخند رو به من گفت :خب این هم از اسم دخترمون که شد فرشته..اسم اقاپسر گلمون
رو چی بذاریم؟..

نگاهی به جمع انداختم و با لبخند گفتم :وال..چی بگم..باید یه اسمی باشه که به فرشته هم
بخوره دیگه..من میگم..

تو چشمای اریا نگاه کردم و گفتم :فرهاد..
رضایت رو تو چشمای همه دیدم..و وقتی به زبون اوردن و گفتند اسم بسیار زیبا و با معنایه

خوشحال شدم..
اریا هم با لبخند سرشو تکون داد و گفت :عالیه..فرشته و فرهاد..

وقت ملقات تموم شده بود.. همگی خداحافظی کردن و بعد از سفارش های لزم که مراقب
خودمون باشیم رفتن..

ولی اریا چند دقیقه ای پیشم موند..کنارم نشست..دستمو گرفت تو دستاش..
- نوید چی می گفت؟..

--هیچی..میگه خاله هنوز موافق نیست..ولی میگه منم از تلش دست بر نمی دارم..بالخره
راضیشون می کنم..از شناختی که روی نوید دارم مطمئنم راضیشون می کنه..

لبخند زدم..
تو چشمام خیره شد وگفت :از گذاشتن اسم فرهاد دلیل داشتی خانمی..درسته؟..

خندیدم و گفتم: از کجا فهمیدی؟..
--وقتی تو چشمام زل زدی و اسمشو گفتی..حال دلیلتو بگو ببینم عزیزم..

نفس عمیقی کشیدم وبا لبخند گفتم :دوست دارم پسرم وقتی بزرگ شد پا جای پای پدرش
بذاره..در راه عشق ثابت قدم باشه..بشه فرهاد عاشق..مثل تو برای رسیدن به عشقش تلش
کنه..فرشته و فرهاد ثمره ی عشق من و تو هستند..فرشته به زیبایی اسمش و فرهاد به پاکی

عشقش..
نگاه جذاب و عاشقش رو دوخت توی چشمام..به روی صورتم خم شد و پیشونیم رو

بوسید..پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد..
زیر لب گفت :به داشتنت افتخار می کنم خانمی..از اینکه توی زندگیمی..و همینطور از اینکه

فرشته و فرهاد رو بهم دادی بی نهایت ازت ممنونم..
گونه ش رو بوسیدم و زمزمه وارگفتم :عاشقتـم اریا..

سرشو بلند کرد و خندید :همین یه دنیا حرف توش بود..
خندیدم و گفتم :دقیقا..

صدای گریه ی بچه ها بلند شد..اریا با اشتیاق از جاش بلند شد و بغلشون کرد..فرشته تو بغل
اریا بود و فرهاد تو بغل من..

اریا با لبخند گفت :فرشته بی نهایت شبیه به تو   بهار..
-فرهاد هم شبیه به خودته اریا..چشم و ابرو مشکی و پوست گندمی..

هر دو به هم نگاه کردیم و خندیدیم..بچه ها تو بغلمون اروم بودن..
اریا کنارم نشست ..سرمو به بازوش تکیه دادم..
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آبی برنگ احساس من   

============================================================
صداشو زمزمه وار شنیدم..گیرا و جذاب..

--احساسی که به تو دارم
یه حس فوق العادست
من عاشق کسی شدم

که خیلی صاف و سادست
احساسی که به تو دارم

به هیچکسی نداشتم
من اسم این حال دل رو

عاشق شدن گذاشتم

(( پــــایـــــان ))

http://goldjar.blogfa.com

ارتباط با سازنده کتاب  و مدیر سایت گولدجار :
ارسال پیامک به شماره

09391315486
موفق باشید
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