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ساعت هشت و بيست دقيقه بامداد را نشان ميداد و دقيقا بيست دقيقه از زمان آغاز اولين كالس مي 

گذشت . تاخير در روز اول مهر و در اولين ترم تحصيلي براي او كه هميشه و در همه كارجدي و 

 نكوشا بود نمي توانست سر فصل خوبي باشد . شروع به دويدن در سالن طويل كرد و در همان حي

چشم به شماره ي كالس ها داشت تا كالس مورد نظرش را پيدا كند . ناگهان به خاطر سرعت زيادي 

كه داشت با پسري برخورد كرد و اين تصادف همراه شد با جيغ كوتاه دختر و باز شدن در 

سامسونت پسر . همه ي وسايل كيف به بيرون ريخته شده :يك عينك آفتابي ، يك شيشه ادكلن ، 

وات ، يك برس مو ، دو كتاب ، چند برگ جزوه ي درسي به اضافه ي يك دسته كليد و يك يك كرا

 كيف پول . دختر با شرمساري شروع به جمع كردن وسايل پسر كرد و گفت :

 

 . آقا خوام مي معذرت        -
 

ع حركت نپسر با عصبانيت نگاهش كرد تا چيزي بگويد ، اما نگاه ساده و معصوم و شرمگين دختر ما

 دستش از را  زبان در دهانش شد . براي لحظه اي كوتاه به او چشم دوخت و سپس شيشه ي ادكلن

 كانت ، بود نشسته شلوارش روي كه را خاكي و گرد و شد بلند نيز دختر.  برخاست جا از و گرفت

 نداره عيبي:  گفت و داد تكان سري پسر.  كرد عذرخواهي دوباره و داد

 

 : كالس شماره ي بيست و چهار كجاست ؟ ودختر پرسيد

 

 پسر بدون پاسخ به سوال او پرسيد :

 

 ؟ ين جديد ترم دانشجوي شما        -
 

 دختر سر تكان داد و گفت : بله و اآلنم بايد سر كالس باشم .

 

 پسر با دست به كالسي اشاره كرد و گفت : اين كالس شماره ي بيست و چهارم .

 

كرد و سعي كرد بر خود مسلط شود و به سوي كالس گام برداشت . جوان لحظاتي چند دختر تشكر 

 . شد دور جا آن از سپس و  از پشت سر نگاهش كرد
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ياس چند ضربه به در زد و متعاقب آن ، در را گشود . تمام نگاه ها به سوي او چرخيدند و ناگهان 

و آرام سوتي كشيد و يكي ديگر با شيطنت ولوله اي در گرفت . يكي از تمامي پسرهاي رديف جل

 گفت :

 

 ! رو خدا قدرت بنازم        -
 

استاد جوان كه خود نيز چشم به دختر جوان دوخته بود ، با خودكارش چند ضربه به ميز زد و 

 حاضرين را به سكوت دعوت كرد . سپس رو به دختر كرد و گفت : بله خانم ؟

 

 روز توي اين كالس درس شيمي دارم ، ولي متاسفانه دير رسيدم .ام من ، برنا طبق        -

 

استاد لبخندي زد و گفت : بفرماييد .او وارد كالس شد و به دنبال جايي خالي براي نشستن گشت . 

 . دخترها از يكي پهلوي و  بهترين جا در ته كالس بود . يك جاي خالي در كنار پنجره
 

ان را از سر تا نوك پاي خود احساس مي كرد ، به انتهاي كالس رفت در حالي كه نگاه سنگين ديگر

و در كنار آن دختر نشس . همه نگاه ها به عقب چرخيده بود ، اما او به اين موضوع اهميتي نداد. 

استاد سعي كرد دوباره كالس را كنترل كند و چند ضربه ي ديگر به ميز زد و به سخنانش كه با 

 مانده بود ادامه داد . ورود تازه وارد ناتمام

 

*     *     *     * 
 

 خانم كوچولو اسمت چيه ؟ -

 

 رقمتف از قبل ، كرد ترك را كالس استاد و رسيد اتمام به كالس كه اين از پس ، پسرها از يكي 

 به يخشك نگاه دختر.  پرسيد را سوال اين او به خطاب مستقيما و چرخاند عقب به سر ، ها بچه شدن

كرد و سوالش را نشنيده گرفت . رو به دختري كه در كنارش نشسته بود كرد و شغول صحبت با  او

 او شد . پسر با سماجت گفت : خانم كچولو ن كه سوال بدي نپرسيدم .

 

همه ي حاضرين چشم بر آن دو داشتند و مي خواستند عكس العمل دختر را ببينند. كلمه ي خانم 

رگي آمد . گرچه پدر هميشه او را خانم كوچلو صدا مي كرد و او از كوچولو در نظر او توهين بز

شنيدن اين نام خص از زبان پدر، لذت مي برد ، اما اكنون يك پسر مزاحم و از نظر او بي سر و پا ب 
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اي لفظ خطابش مي كرد . سعي كرد بر اعصابش مسلط باشد . رو ب پسر كرد و گفت :اسمم ياسه ، 

 اسم من فرقي به حال شما داشته باشد . ولي فكر نمي كن دوستن

 

پسر كه دريافت او از آن دسته دختراني نيست كه انتظارش را داشته است ، لبخندي زد و گفت : به 

 هر حال از جوابتون متشكر خانم كوچولو .

 

و رويش را برگرداند . احساس مي كرد كه تحقير شده است زيرا در چهره ي تمام پسر ها به نوعي 

رسندي ديده مي شد . هر كدام مي خواستند دختر را بيازمايند و حاال خوشحال بودند كه يكي خ

 ديگر در اين بين مغلوب شده است .

 

بنفشه ، همان دختري كه كه در كنارش مشسته بود ، وقتي نگاه تيز پسرها را به سوي ياس و او را 

 م ؟معذب ديد گفت : دوست داري بريم بيرون و كمي قدم بزني

 

كالس بعدي ساعت يازده و نيم آغاز مي شد و تا آن موقع زمان بسياري باقي مانده بود . ياس به 

هيچ وجه دوست نداشت كه دو ساعت تمام در اين كالس بنشيد و باعث سرگرمي ديگران باشد 

 ،براي همين با خوشحالي از پيشنهاد بنفشه استقبال كرد و گفت : فكر خوبيه .

 

ز زير نگاه هاي سايرين گذشتند و از كالس خارج شدند . در حيني كه در راهرو گام برمي و هر دو ا

 داشتند ياس پرسيد : راستي اسم تو چيه ؟

 

 بنفشه و در ضمن از آشايي با تو خوشوقتم . -

 

 ياس گفت : من هم مين طور .

 

 و هر دو لبخند زدند . بنفشه پرسيد : صبحانه خوردي ؟

 

المت منفي سر تكان داد و گفت : ديشب تا دير وقت بيدار بودم و صب خواب موندم و ي ياس به ع

 ؟
 

 . وفهب بريم موافقي اگر.  بخورم صبحانه كه نشدم پا تبلي روي از من اما كرد بيدار منو مادرم        -
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ابل يزي در مقم ،پشت ايدن گوشه در و گرفتند كي  ياس موافقت كرد و هر دو به بوفه رفتد . چاي

هم نشستند . بنفشه نگاهي از سر تسين به او انداخت و گفت : تو فوق العاده اي ياس ، حتي دختراي 

 الس هم با ديدن تو به وجد آمدند .

 

ياس تبسمي كرد و با نگراني پنهاني گفت : من از پسرا مي ترسم . اونا دوست دارن هميشه يه 

 مي كني پسرا مثل دختر ها عاشق مي شوند ؟ موضعي باشه ه سرگرمش بكنه . تو فكر

 

 . دارند احساس و قلب هم اونا.  شوند مي عاشق كه البته        -
 

 . گيرند مي بازي به را ها دختر احساس و قلب اوقات اغلب ولي        -
 

ن . به نظر م مونن مي وفادار شون عالقه مورد دختر به مر حد سر تا باشه واقعي عشقشون اگر        -

يه پسر اگه حقيقتا عاشق باشد خيلي بشتر از يك دختر قدر عشقش را مي داند . ما دختر ها خيلي 

 زود عاشق يكي مي شيم و خيلي زودم اونم فراموش مي كنيم .

 

 . باشد تو با حق شايد ، دونم نمي        -
 

 ؟ داشتي عشق از تلخي ي تجربه تو        -
 

، من هيچ وقت عاشق نشدم ، به همين دليل با روحيات پسر ها واقف نيستم و نمي  نه        -

 شناسمشون . من از عشق فقط اون چيز هايي را مي دونم كه در كتاب ها خواندم .

 

 تو دختر هي:  پرسيد و افتاد بود  در همين حين حين چشمش به حلقه اي كه در دست بنفشه

 ن ؟كني ازدواج قراره ؟كي چندسالته

 

  
 

 . سال نورده  -
 

 ؟ سال نوزده  -
 

 ؟ چندسالته تو مگه آره خوب  -
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 .سالمه نوزده منم  -
 

 ؟ كردي تعجب چي از ؟ سالمه چند كه كردي سوال طوري اين چرا پس  -
 

 ؟ كردي ازدواج  -
 

 خندي زد و گفت : آها ،بنفشه نگاهي به حلقه اش كه توجه او را به خود جلب كرده بود انداخت و لب

 اينو مي گي ؟ راستش هنوز ازدواج نكرده ام . ، ولي پسر داييم نامزدمه .

 

 ياس با هيجان پرسيد : خيلي دوستش داري ؟

 

 . منه زندگي ي همه بهنام.  دم مي جون براش ؟ دختر گي مي داري چي        -
 

 ؟ عاشقته اونم        -
 

 زه كه من مي پرستمش . ما از بچگي عاشق هم بوديم .اندا همون به        -

 

 ياس كه از لحن صميمي و بي ريا ي او خوشش آمده بود پرسيد :كي قراره ازدواج كنين .

 

 . شد تمام بهنام در وقتي ، ديگه سال تابستون        -
 

 دانشجوئه؟        -

 

 .خونه مي درس خودمون دانشگاه توي!  آراه        -
 

 . بينين مي را همديگر روز هر پس!  خوب چه        -
 

 مي وجد به آدمو.  شاديه و سرزنده پسر بهنام.  ديديم مي رو همديگر روز هر هم اين از قبل        -

 . آره
 

 . كنه دلگرمت تويزندگي تا داري رو يكي كه حالت به خوش        -
 

 مگه تو كمبودي داري ؟ ؟ ياس زني مي حرفو اين چرا        -
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 تدوس يه كمبود.  كنم مي حس را كمبود اين كه مدتهاست.  باشه طور اين كه كنم مي فكر        -

 . بده دلداريم و كنه گوش حرفامو كه كسي ، صحبت هم يه ، خوب
 

 بنفشه با تعجب به او نگريست . او دختر شاد و بي غمي به نظر مي آمد .

 

 مادرت چي ؟ هيچ وقت با مادرت درد دل نمي كني ؟ و پدر        -

 

ياس سرش را به زير انداخت و در حالي كه چهره اش به تدري غمگين مي شد به فكر فرو رفت . 

بنفشه با كنجكاوي به او چشم دوخت و منتظر ماند . پس از مدت كوتاهي ياس قطره اشكي را كه 

رد مانع فرو ريختن اشكهايش شود . سر بلند كرد ، اما روي گونه اش افتاده بود ، پاك كرد و سعي ك

با ديدن پسري كه چند ميز آن طرف تر نشسته و به او چشم دوخته بود گفت : بهتر است بريم 

 بيرون ، اين لعنتيا اعصاب برام نمي گذارند .

 

ساهت  وبنفشه بدون هيچ مخالفتي از جا برخاست و از بوفه خارج شدند . يك ربع استراحت بين د

درسي به پايان رسيده بود و سالنها خلوت تر از يك ربع پيش بودند . به حياط رفتند و به جاي آرامي 

در زير درختان پناه بردند. روي نيمكتي نشستند و بنفشه كه حس كنجكاوي اش تحريك شده بود 

 گفت : اگه بپرسم چرا گريه مي كردي فضولي نكرده ام ؟

 

 داد : به خاطر پدر و مادرم . ياس آرام و محزون جواب

 

 بنفشه با تعجب پرسيد : اونا با هم اختالف دارند ؟ يا از هم جدا شدند؟

 

 ياس به عالمت منفي سر تكان داد و با اندوي بي پايان گفت:من هردوشون را از دست دادم .

 

.....  ت دادي ؟ يعنيبنفشه متعجب تر از پيش به او چشم دوخت و با لحني بهت آلود پرسيد : از دس

 يعني هردويشان فوت كرده اند ؟

 

ياس چشمانش را روي هم گذاشت و ، اما تالشش براي خودداري بي فايده بود و دو چشمه سيل آسا 

، گونه هايش را خيس كردند. تنهايي دردي است كه هميشه از آن واهمه دارد و رنج مي برد و يافتن 

يد تحمل تنهايي ، آدم را بي اختيار به گشودن سفره ي دل يك هم صحبت خوب پس از مدتهاي مد

و درد دل كردن وا مي دارد . بنفشه به عالمت همدردي دستهايش را روي شانه هاي او گذاشت و 
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 مي كرف هميشه  گفت :متاسفم ياس . واقعا متاسفم . من وقتي خيلي بچه بودم پدرم را از دست دادم

 ام تو.... تو..... تنهاييم خيلي مادرم و من كردم

 

او را در آغوش گرفت و موهايش را نوازش كرد . ياس كه آغوشي امن و مهربان براي پناه بردن و 

سنگ صبوري دلسوز براي درد دل كردن يافته بود مثل كودكي كه به آغوش مادر پناه مي برد 

 خودش را سخت به او چسباند و زمزمه كرد :

 

هر كس منو مي بينه فكر مي كنه با شادترين و بي غم ترين دختر دنيا روبه .  بده خيلي تنهايي        -

 رو شده، اما نمي دونه من از همه ي دنيا تنهاتر و بي كس ترم .

 

 ؟ نداري برادي و خواهر تو        -
 

 او به عالمت منفي سر تكان داد و آهي كشيد .

 

 ؟ ياس دادي دست از هم با هردوشونو        -
 

 . پدرمو هم بعد سال سه و دادم دست از بودم ساله دوازده وقتي مادرمو        -
 

 بنفشه ال تاثر پرسيد چرا ؟

 

ياس كه از ياد آوري خاطرات گذشته ، قلبش به شدت فشرده مي شد با لحني تبدار و غم آلود گفت 

 بان بود .: مادرم بيماري قلبي داشت و پدر در يه سانحه ي هوايي كشته شد . خل

 

سپس سرش را از روي شانه هاي او برداشت و به نقطه اي نامعلوم چشم دوخت و گفت : معذرت 

 مي خواهم بنفشه ، نمي دونم چرا با اين حرف ها تو را ناراحت مي كنم .

 

بنفشه دستش را روي دست او گذاشت و گفت : از امروز هر وقت دلت گرفت بايد با من درد دل 

 كني.

 

 در ميان گريه لبخندي زد و گفت : تو خيلي خوبي . ياس

 

 بنفشه پرسيد : مي ري سر خاكشون ؟
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 . بكنم رو كار اين ام نتوانسته تهران آمدم كه وقتي از        -
 

 ؟ كردي مي زندگي كجا قبال تو مگه        -
 

 تصميم  نا شده بودند و بعد از ازدواجآش هم با آنجا مادرم و پدر ، آمدم دنيا به اونجا.  شيراز        -

 . من مثل ، بودند شيراز عاشق دو هر.  كنن زندگي جا همون بودند گرفته
 

 ؟ آمدي تهران به تحصيل ادامه خاطر به        -
 

 نوم ، كارام نمونه ديدن با اون و كردم مكاتبه خوشنويسي استاد يك با پيش ماه شش.  نه        -

از تعطيالت عيد آمدم تهران تا در يه دوره تكميلي شيش ماهه شركت كنم . خب از  بعد.  پذيرفت

 قضا دانشگاه هم همين جا قبول شدم .

 

 بنفشه با هيجان گفت : چقدر خوب پس تو يه خطاطي ؟ اآلن كجا زندگي مي كني ؟

 

 . ام كرده اجاره آپارتمان يه آموزشگاه نزديك        -
 

 از بودي كجا زندگي مي كردي ؟ پيش كي بودي ؟شير وقتي        -

 

 تهران به اومدنم از قبل تا. كنن مي زندگي اونجا اش خانواده و سرايدار.  خودمون ي خونه        -

 .ان نظيري بي و مهربون آدماي شوهرش و خانم بهجت.  داشتند هوامو خيلي
 

 ؟ نداري دوستي اينجا        -
 

ير از آموزشگاه جاي ديگري نمي روم . اهل پارك رفتن و تفريحات متفرقه هم غ من.  نه        -

نيستم . يعني تنهايي حالشو ندارم . اصوال با پسرا دمخور نمي شم . توي آموزشگاه دو تا دختر ديگه 

 هم دوره ي من بودن كه از شون خوشم نمي آمد و واسه همين هميشه تنها بودم .

 

 ز بايد روي من حساب كني .امرو از عوضش        -

 

 ياس لبخندي مهربان به لب آورد و در نهايت صداقت گفت : دوستت دارم بنفشه .

 

 او نيز تبسمي كرد و گفت : من هم همين طور .
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در همين لحظه بهرام را ديد كه به سويشان مي آمد . بريش دست تكان داد و به ساي گفت : بهرامه 

 پسر داييم.

 

 ديدن او آهي از حيرت كشيد و زير لب گفت : خداي من !ياس با 

 

همان پسري بود كه امروز صبح با او برخورد كرده بود . بهرام به آننان نزديك شد و به اعتراض 

 گفت :كجايي بنفشه ؟ دانشگاهو زير پا گذاشتم .

 

 بنفشه لبخندي زد و سپس با اشاره به ياس گفت : اين ياسه دوست جديد من .

 

 و رو به دختر گفت :اين هم بهرام پسردايي و برادر نامزدم .

 

 .خوشوقتم  -
 

 بهرام نيز همين پاسخ را داد و به بنفشه گفت : ما قبال همديگر را ديديم .

 

 ؟ كجا ؟ ديدين        -
 

ياس سر به زمين انداخت وگفت : من امروز صبح براي آمدن به كالس عجله داشتم و به خاطر 

 سرعت زياد با ايشون برخورد كردم . و با شرمساري گفت : بازم معذرت مي خواهم .

 

بهرام با تبسمي گفت : فراموشش كنين . و رو به بنفشه افزود :بهنام امروز نمياد دانشكده . حال يكي 

 از دوستانش خوب نبود مجبور شد بره بيمارستان . گفت به تو بگم ظهر مياد خونه تون .

 

 ه گفت : تو چي ؟ تو نمي آيي ؟بنفش

 

 بهرام به عالمت منفي سر تكان داد و گفت : كار دارم .

 

 . دي مي ترجيح چيز همه به رو تنهايي تو.  است بهانه كار        -
 

 پيغام كه ممنونم حال هر به.  دخترشم كه اين براي خوب. زني مي حرف عمه مثل هم تو        -

 . دادي بهنامو
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 ؟ نداري كاري من با خب.  كنم مي خواهش        -
 

 . متشكرم نه        -
 

بهرام از هردوي آنان خداحافظي كرد و از آنجا دور شد آن دو دوباره روي نيمكت نشستند و بنفشه 

 از ياسكه با نگاه بهرام را بدرقه مي كرد پرسيد : به چي فكر مي كني ؟

 

 يه جوريه مگه نه ؟ياس با حالتي گنگ گفت : اون 

 

 بنفشه با تبسمي گفت : هر كي كه اونو مي بينه در همون نگاه اول مي فهمه كه انو يه جوريه .

 

 ياس با كنجكاوي پرسيد :چرا ؟

 دوگانگي جور ،يه سخته خيلي روحياتش و درك ، عجيبه خيلي بهرام.  ياس دونم نمي        -

لند پروازي اش حد و نهايتي ندارن . در حالي كه با دوستاي ب و غرور.  شه مي ديده اون در محسوس

پسرش گرم و خودمونيه ، اما به همون اندازه در بر خورد با دخترا محتاطه . بدون شك اون جزو پنج 

پسر خوشگل و خوش تيپ دانشگاهه و حتي شايد بهترينشون باشه ، ولي هيچ وقت خودشو درگير 

ترا آرزو دارند كه او حتي يك لبخند به آنان بزند . اما به نظر مياد مسائل عاطفي نمي كنه . بيشتر دخ

كه بهرام در مورد اين مسائل يه كوه عظيم يخه . بهنام مي گه توي دانشگاه از اعتبار و محبوبيت 

ويژه اي برخورداره و همه استادا هواشو دارن . اگر چه درسش عاليه اما اگه اين طور نبود بهش 

ميگه اين فكر كه استاداي دختردارشون آرزو دارن بهرام دامادشون بشه نمي تونه  نمره مي دادند .

فكر غلطي باشه . اما بهرام هر وقت كه بحث عشق و ازدواج پيش مياد ميگه دنبال يك چيز متفاوت 

ميگرده ، دختري كه با همه فرق داشته باشه .گاهي اوقات فكر مي كنم كه با اين همه سختگيري ، تا 

مرش مجرد مي ماند . احساس مي كنم كه در عين برخورداري از يه زندگي پر جنب و جوش آخر ع

و شلوغ ، از تنهايي رنج مي برد . شايدم ظرفيت درك دوستاش و حتي بهنام اونقدر نيست كه بتونن 

اون و حرفهاش رو بفهمن. با مادرش خيلي صميمي بود . رابطه ي مادر و فرزندي اونا بين تمامي 

كه مي شناختنشون شهره بود، اما از پنج سال پيش كه زن دايي فوت كرد ، بهرام خيلي تنها  كساني

شده . در ظاهر پدرش و بهنام هستند ، ولي در اكثر مواقع اين طور نيست . با پدرش رابطه ي خوبي 

از اين ندارد . دايي مهندس نفته و جنوب كار مي كنه ، هر دو سه ماهي يه بار مياد تهران و بهرام 

 بابت هميشه گله داره .
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 ؟ طوره چه اون با اش رابطه ؟ چي بهنام با        -

.  هكن نمي دل درد كسي با وقت هيچ بهرام.  نيستن خوبي دوستاي اما ، ان خوب برادراي اونا        -

 . گرده مي فرد به منحصر چيز يه دنبال كه گفتم

 داد : سپس با كشف موضوعي به او نگريست و ادامه

 هيچ بودم تو جاي اگه من ؟ ياس هست چي تنهايي توي.  اوني شبيه هم تو كنم مي احساس        -

 از و ردمك مي پيدا يكيو حتما.  نزنم كسي به حرفامو و باشم تنها تموم ماه شش تونستم نمي وقت

 . ندارم رو تنهايي طاقت وقت هيچ من.  بردم مي لذت او با مصاحبت

ا من با هر كسي نمي جوشم . معتقدم نگاه طرف بايد شيرين باشه و به دل بشينه تا راه واسه ام        -

 باز كردن سفره ي دل هموار بشه .

 نگاه با محبتي به بنفشه كرد و افزود : دقيقا يكي مثل تو ....

 بنفشه تبسمي كرد و گفت : خوشحالم كه تونستم دل يه آدم مشكل پسند رو به دست بيارم .

ياس هم خنديد و دستش را به دستش را به شانه ي او زد و گفت : خودتو دست كم نگير دختر . تو 

 خيلي ناز و خانمي .

 و بنفشه چشمكي زد و گفت : مي دونم بهنامم همينو مي گه .

دقايقي تا ساعت يازده و نيم باقي مانده بود . كه براي حضور در كالس زبان به اتاق شش رفتند . بار 

يگر نگاه ها به سوي ياس چرخيد و او كه از اين نگاه هاي حريص متنفر بود باز هم انتهاي كالس را د

 براي نشستن برگزيد . وقتي جا به جا شدند ، بنفشه با آرنج به پهلويش زد و گفت : تخته رو ببين .

زير  اشي شده وياس به رو به رو نگاه كرد . در گوشه بااليي سمت چپ تخته ، چند شاخه گل ياس نق

. بنفشه به او لبخندي زد و گفت : مي بيني بعضيا چه "ياس  "آن با حروف انگليسي نوشته شده بود 

 كارايي مي كنن ؟ فكر مي كنم تو هم مثل بهرام توي دانشگاه محبوب بشي . خوش به حالت دختر.

سي كاري به كارم ياس با پوزخندي گفت :من از اين جور زندگي كردن متنفرم . دلم مي خواد ك

نداشته باشه . هميشه سعي مي كنم سر و وضع ساده اي داشته باشم ، اما باز كساني هستند كه اذيتم 

 مي كنند .

 . بده حق بهشون.   ياس شورانگيزي سادگي نهايت در تو        -

 . دم مي ترجيح جذبه پر و شلوغ دنياي به را تنهايي من        -

نحوي او را از دنياي تنهايي اش بيرون بكشد ، اما با ورود استاد به كالس ، بنفشه سعي داشت به 

بحثشان نا تمام ماند . پس از پايان كالس و خداحافظي از بنفشه ، در راه بازگشت به خانه به اين 

موضوع مي انديشيد كه اين دختر ، امروز چقدر به او آرامش داده بود ، هرگز در مورد زندگي اش با 
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حبت نكرده بود ، اما امروز در برابر بنفشه مهر خاموشي چهار ساله را از روي لبانش كسي ص

برداشته و حرفاي دلش را با او درميان گذاشته بود .امروز عقده هاي چهار ساله اش سر باز كرده و 

 براي اولين بار پس از مدت ها غير از مواقع تنهايي اش در حضور فردي گريسته بود . در اين دختر

چيزي وجود داشت كه ياس را به سوي او مي كشيد . يك دنيا مهرباني و بي ريايي . احساس مي كرد 

در طول همين يك روز آشنايي عاشقش شده و اكنون دوستي يافته است كه پس از اين مي تواند به 

 او تكيه كند و از بار تنهايي اش بكاهد .

اه رسيد ، با بنفشه مواجه شد كه داشت از اتومبيلي صبح روز بعد همين كه به مقابل در ورودي دانشگ

پياده مي شد و او را صدا مي كرد . برايش دست تكان داد و بنفشه نيز با تكذا همين كار به سويش 

آمد. دستش را فشرد و بوسه از گونه اش برداشت و گفت : به همين زودي دلم برات تنگ شده 

 ياس .

 زد و گفت :منم همين طور عزيزم .ياس متاثر از مهرباني او لبخندي 

سپس به جواني كه به آنها نزديك شد و بنفشه از اتومبيل او پياده شده بود سالم كرد . جوان پاسخ 

 سالمش را داد و گفت و بنفشه با اشاره اي به او گفت : بهنام نامزدم.

 و رو به بهنام گفت : اينم ياسه.

نامزدش در او ايجاد شده بود گفت : خيلي مشتاق بودم كه  بهنام با هيجان وافري كه از ديدن دوست

 شما رو ببينم . بنفشه از ديروز از وقتي كه آمده خونه فقط از شما حرف مي زنه .

 . دارد لطف من به خيلي بنفشه.  نيستم محبت همه اين اليق من        -

 ا حرف زد از من حرف نمي زنه .شم از كه اونقدر بنفشه چون ، دارين لياقتشو كه مطمئنم        -

 بنفشه با اعتراض اخم هايش را در هم كرد و گفت : خيلي قدرنشناسي بهنام .

ياس در همايت از دوستش به بهنام گفت : شايد بنفشه جلوي رويتان از شما تعريف نكنه ، اما ديروز 

 كلي از خوبياتون برام حرف زد .

 دمو خيلي خوب مي شناسم .خو وفادار و مهربونم يار من        -

در همين لحظه اتومبيل ديگري در مقابل آنها توقف كرد و لحظاتي بعد بهرام از آن پياده شد . 

 محكم و مغرور .

صالبت يك مرد را مي شد به وضوح در سر تا پاي او ديد . انگار او همان مردي نبود كه بنفشه از 

ته پسرهاي شلوغ و شاد با روحيات خاص پسرانه تنهايي و مخصوص بودنش حرف مي زد . از آن دس

به نظر مي رسيد و تنها در عمق چشمانش مي شد رازي نهفته را حس كرد و همين چشمان 

اسرارآميز ، او را دوست داشتني تر و گيرا تر نشان مي داد . شايد هم رازش همان عنصر تنهايي بود 
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 خيلي دبع و گفت . سالم كرد و صبح به خيري و شايد چيزي ديگر . با ديدن آن سه به سويشان آمد 

 . شد دور جمعشان از زود

بهنام نفس عيقي كشيد و گفت : اون هيچ وقت عوض نمي شه . خيلي مغروره . هيچ كس قادر نيست 

 آرومش كنه، هيچ كس .

 وسرش را به عالمت تاسف تكان داد و همراه بنفشه و ياس پاي به درون دانشگاه گذاشت .

 تمام كالسشان  بنفشه آن روز فقط دو ساعت كالس درس داشتند و وقتي در ساعت نه و نيم ياس و 

 نه؟ يا خوردي صبحونه امروز:  پرسيد بنفشه از ياس ، شد

بنفشه به عالمت منفي سر تكان داد و او دوباره گفت : پس مي تونم تو رو به صرف يه صبحونه كامل 

 به آپارتمانم دعوت كنم ؟

 از شدت خوشحاليچشمانش برق مي زد گفت : البته .بنفشه كه 

اما خيلي زود به ياد قرارش با مادرش افتاد و گفت : ولي ياس به مادرم گفته ام كه امروز براي نهار 

 تو رو مي برم خونه . خيلي مشتاقه با تو آشنا بشه .

يم ، نزديك ظهر هم ياس لبخندي زد و گفت : خب اول مي ريم خونه ي من و با هم صبحانه مي خور

 مي رويم خونه ي شما . چه طوره ؟

بنفشه كه هيجان لحظات قبل دوباره به سراغش آمده بود بدون تامل گفت : عاليه چون خيلي دوست 

 دارم خطاطي ها تو ببينم .

آپارتمان ياس در طبقه ي دوم از يك واحد مسكوني سه طبقه واقع بود . وقتي در را گشود و هر دو 

انه شدند ، بنفشه متعجب و هيجان زده از آن چه مي ديد گفت : خداي من ! اينجا چه قدر وارد خ

 قشنگه .

تمام ديواره با كاغذ ديواري هايي كه نقش گل ياس داشتند و زمينه اي به رن آبي ماليم و آسماني 

ه ب كپوشانده بودند . روكش كاناپه مخملي و كنار شومينه ياس رنگ بود . ملحفه روي تختخوا

دركنار پنجره و رو به آفتاب قرار داده شده بود ياسي بود . چهار عدد صندلي و ميزي كه در وسط 

اتاق نشيمن قرار داشتند ياسي رنگ بودند . قفسه هاي كتابخانه ، كابينتهاي آشپز خانه ، ميز نهار 

ز بوي ياس ني خوري و صندلي هايش و حتي ميز تحرير و چراغ مطالعه نيز ياسي رنگ بودند . حتي

در فضاي خانه پرا كنده بود . همان رايحه ي دلپذير ادكلني كه ياس خود هم از آن استفاده مي كرد 

. قاب عكسي هم كه تصوير پدر و مادر ياس در آن به چشم مي خورد و روي ميز كنار تخت قرار 

رتمان پر بود از انواع داده شده بود ، به رنگ ياس بنفش بود . از همه مهم تر اين كه سر تا سر آپا

گلهاي مختلف . يك تابلوي نقاشي بزرگ در ديوار باالي تخت و چند تابلوي خط كه به نظر مي رسيد 
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كار خود ياس باشد در نقاط مختلف نصب شده بوند . از اتاق خواب گذشت و قدم به بالكن گذاشت . 

مي كرد كه چگونه به وجد آمده ياس همچنان به پيشخوان آشپزخانه تكيه داده بود و او را تماشا 

بود. در دو سوي بالكن بوته هاي ياس سرارسر ديوار ها را پوشانده بودند كه البته در اين فصل 

ازسال گلي به شاخه نداشتند. ميز و صندلي هايي كه در بالكن قرار داده شده بودند مثل ساير اجزا و 

بالكن تكيه داد و به پاركي كه در برابر لوازم آپارتمان ياس رنگ بودند . بنفشه به نرده هاي 

چشمش بود نگاه كرد . از اينجا انگار طبيعت نيز زيبا تر از هميشه به نظر مي رسيد . دقايقي چند به 

درختاني كه كم كم رنگ پاييزي به خود مي گرفتند نگاه كرد و سپس به پشت سر برگشت . ياس 

ان گل و برگ و بوته هاي گلدانهايش ديده مي مي از همچنان در جاي اولش ايستاده بود و سرش 

شد . به سوي او رفت و با همان هيجان اوليه گفت : ياس اينجا چقدر لطيفه . چقدر شاعرانه است . تو 

 معركه اي دختر . معركه اي .

ياس لبخندي زد و همان طور كه به سوي آشپزخانه مي رفت پرسيد : گرسنه نيستي ؟بنفشه نفس 

رايحه ي ماليم فضاي آپارتمان او را سر ذوق آورده بود. گفت : گرسنگي رو به كلي عميقي كشيد . 

 از ياد بده بودم .

و شروع به خواندن اشعار تابلو هاي خوشنويسي كرد . ياس مشغول دم كردن چاي بود كه بنفشه از 

 اتاق خواب به او نگريست و پرسيد : ياس اين اشعار رو از كجا آورده اي ؟

 خودمه . شعراي -

 بنفشه مبهوت تر از پيش پرسيد: شعرهاي خودته ؟ با من شوخي مي كني ؟

 او به عالمت منفي سر جنباند و گفت : نه عزيزم چرا بايد شوخي كنم؟

 بنفشه سري از روي تحسين جنباند و گفت : تو منحصر به فردي . تو نابغه اي ياس .

 را به خود جذب كرده بود پرسي : نقاشي هم مي كني ؟ او ، نقاشي تابلوي  و بعد در حالي كه منظره

 نه . متاسفانه استعدادشو ندارم . -

 بنفشه در گوشهپاييني سمت چپ تابلو امضايي ديد و پرسيد :

 ؟ كيه مينا ياس        -

 .مادرم        -

 ؟ كشيده را تابلو اين اون        -

چه اي سوار بر تاب شده بود و مرديجوان از پشت سر منظره اي از يك باغ سر سبز بود كه دختر ب

 او را هل مي داد . دخترك با شادي كودكانه اي مي خنديد و مرد محو تماشاي او بود .

 ياس با لحني محزون گفت : آره
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 بنفشه كه تحت تاثير قرار گرفته بود با اشاره به دخترك گفت : اين تويي ؟

 . آراه        -

 پدرته ؟ واينم        -

 . آره        -

بنفشه دستهايش را در هم گره كرد و غرق تماشاي تابلو شد و گفت : خيلي قشنگه خيلي حرف ها با 

 آدم مي زنه .

ياس از آشپز خانه بيرون آمد. بين ورق هاي كتابي كه روي ميز مطالعه قرار داشت ، عكسي را 

همان تابلو در عكس ديده مي شد . ياس كودكانه  بيرون كشيد و آن را به بنفشه داد . تصوير حقيقي

مي خنديد و پدر چشم به او دوخته بود . بنفشه براي مدت كوتهاي به مقايسه بين عكس و تابلو 

 پرداخت و سپس گفت :

 يتجذاب و گيرايي به ، بود گرفته انجام خاصي ظرافت با كارش ، بوده بزرگي هنرمند مادرت        -

 . عكس خود

س نگاه كرد . دو حلقه شفاف اشك در چشمان او موج مي زد . دستش را گرفت و پرسيد : به يا

 ناراحتت كردم ؟

 ياس به عالمت منفي سر تكان داد و گفت : نه ، نه فقط يه لحظه احساس دلتنگي كردم .

 . خوام مي معذرت        -

 . نشدم طوري كه گفتم ؟ عزيزم حرفيه چه اين        -

حالي كه تظاهر به شادي و بي خيالي مي كرد با لحن معترضي گفت : به جهنم كه تو  وسپس در

 گرسنه نيستي ، اما من دارم هالك مي شم .

 بنفشه خنديد و گفت : اتفاقا خيلي هم گرسنه ام .

عكس را روي ميز گذاشت و در پي او به آشپزخان رفت . ياس صبحانه مفصلي ترتيب داد و هر دو 

 فروان شروع به خوردن كردند . در همان حين بنفشه پرسيد : چه مدته كه شعر مي گي ؟با اشتهاي 

 .بده دست من به خاص حس اون كه وقت هر.  هميشه نه البته ، شه مي سالي دو        -

 ؟ خودته كار همش چي آپارتمان اين        -

ن اش شده بودم . به خاطر همين اجاره بالك عاشق اما ، بود كثيف خيلي ديدم رو اينجا وقتي        -

اش كردم . به صاحبخونه گفتم كه خودم آپارتمانو مرتب مي كنم و اونم با خوشحالي قبول كرد . اول 

از همه سفارش كاغذ ديواري دادم . بعد گشتم دنبال ميز و صندلي و اين جور چيز ها . اين كاناپه رو 

شاي تلوزيون روي اين كاناپه دراز مي كشيدم و مامان از شيراز آوردم . وقتي بچه بودم موقع تما
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موهامو نوازش مي كرد . به كابينتها اشاره كرد و گفت : اينارو خودم رنگ كردم . همين طور نرده 

 هاي بالكن رو . غير حرفه اي به نظر مياد نه ؟

 ؟ چي گلدونا.  تميزه خيلي كارت.  اصال        -

يراز آورده ام و بقيه رم اينجا خريدم . شمعداني و عروس را نشان داد و ش از تاشونو سه دو        -

 گفت: چندتايي شم خودم كاشتم . هميشه از باغباني لذت مي برم ، روح آدمو صيقل مي ده .

 . مامان نه كنم مي توجه بهش من نه كه داريم بزرگ ي باغچه يه ما عوضش        -

 بزرگ ؟ مي سپريش دست من ؟ ياس با هيجان پرسيد : يه باغچه ي

 ؟ كاري مي هم بنفشه توش        -

ياس با خوشحالي مخصوصي گفت : البته قربان ، مي خوام يه بهشت كوچولو درست كنم . بنفشه 

لبخندي زد و گفت :تو خيلي لطيفي . خيليشاعرانه زندگي مي كني ياس . از اون زندگيا كه هنرمندا 

 نن . سرزنده و شاداب. با ذوق و پر احساس .واسه خودشون دست و پا مي ك

 و چشمكي زد و افزود : بهت حسوديم مي شه .

 ياس با نگاهي پر سپاس گفت : تو خيلي تحويلم مي گيري بنفشه .

 ؟ دي مي نشونم هاتو نوشته ي بقيه        -

 . عزيزم البته        -

 ؟ بخونم تونم مي رو اونا ؟ چي شعراتو        -

 . توني مي كه معلومه        -

  وبعد دوباره در فنجان ها چاي ريخت . 

پس از صرف صبحانه اي مفصل ، ياس دستخط هاي خوشنويسي و دفتر شعرش را در مقابل بنفشه 

گذاشت و او با اشتياق و هيجان محو تماشا و خواندن اشعا شد و چند بار از سوز و سروده هاي ياس 

د كه او چقدر در زندگي اش تنها بوده كه اين گونه با سوز و گداز از هجر و به گريه افتاد و حس كر

 ظاهرش وراي در اما ، بود نشاط از لبريز و غم بي و شاداب دختر غربت حرف زده است . ظاهر اين 

 به اميد كه بود تالشي پر و مقاوم دختر حال اين با ، بود شده نهفته پناهي بي و تنهايي از دنيايي ،

ه و كوشش براي دستيابي به اهداف در چشمانش موج مي زد. از زندگي شاعرانه و دنياي آيند

كوچك او خوشش آمده بود. در دل تصميم گرفت كه از اين پس كمي در تنهايي هايش شريك 

 شود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8  

 

وقتي براي رفتن به خانه ي بنفشه آماده مي شدند، فكري از ذهن ياس در گذشت . تابلوي ديگري 

ون كشيد و بنفشه را كه مشغول شانه كردن موهايش بود را صدا كرد . او نگاهش كرد از كمدش بير

 و گفت : جونم .

ياس به سويش رفت و گفت : اين آخرين كارمه . چند روز پيش قابش گرفتم . ديدم اگه بخوام اين 

 ارم بدمشبزنم به ديوار ، خونه خيلي شلوغ مي شه ، واسه همين گذاشتمش كنار ، اما حاال دوست د

 به تو . بنفشه با تعجب نگاهش كرد و گفت : ياس !

او همان طوركه تابلو را به سويش مي گرفت گفت : به مناسبت آعاز دوستيمون . به خاطر اين كه تو 

 وارد دنياي من شدي و من صاحب يه دوست خوب و مهربان شدم.

 : ممنونم ياس .بنفشه با خوشحالي تابلو را گرفت و گونه اش را بوسيد و گفت 

 ياس لبخندي زد و گفت : هيچ وقت منو تنها نذار بنفشه ، خواهش مي كنم.

 بنفشه دستي به شانه اش زد و گفت : قسم مي خورم . بي نهايت دوستت دارم .

 وياس با دنيايي عشق و محبت نگاه پر سپاسش را به او دوخت .

ز ديدار او اظهار خوشوقتي كرد . در طي يك روز ليال مادر بنفشه با رويي خوش از ياس استقبال و ا

بنفشه به قدري از او تعريف كرده بود كه ليال نديده عاشق اين دختر جذاب كه حاال مطابق تعريف 

 بنفشه در نظر او نيز دختري ظريف و مهربان و روياي مي آمد ، شده بود.

اني يكديگر انس گرفتند و به دوست پس از گذشت دو هفته از آشنايي ياس و بنفشه ، آن دو كامال به

صميمي و مهربان تبديل شدند . در آن جمعه كسالت آور ، ياس از صبح در خانه تنها بود . فقط 

موسيقي گوش كرده بود و كمي هم خودش را با گلدان هايش سرگرم كرده بود ، اما بعد از ظهر ، 

مد . قلم مركب و چند برگ كاغذ وقتي باران ماليمي شروع به باريدن كرد ، او نيز سر ذوق آ

برداشت و در هواي آزاد و نشاط آفرين بالكن نشست و شروع به نوشتن شعري كرد كه آن را شب 

قبل در يك مجله خوانده بود . تقريبا نيمي از كارش تمام شده بود كه از جا برخاست و به آشپزخانه 

عصرانه شده بود كه صداي زنگ  رفت . پس از دم كردن مشغول دست و پا كردن ساندويچي براي

برخاست .از آشپزخانه خارج شد و پس از گشودن در ، با لبخند گرم بنفشه رو به رو شد كه بهنام را 

نيز همراه داشت . با خوشرويي پاسخ سالمشان را داد و دعوتشان كرد كه وارد شوند و به هر دو 

ود . بهنام كه براي اولين بار پا به خوش آمد گفت . آپارتمان كوچكش مثل هميشه تميز و مرتب ب

آپارتمان او مي گذاشت ، از ديدن آنچه كه در برابرچشم داشت با تحسين و تعجب گفت : خداي 

 من اينجا محشره . و سپس به ياس گفت : حق با بنفشه اس ، تو دختر با ذوق و لطيفي هستي .

 يشه منو شرمنده لطف و محبتش مي كنه .او در برابر اظهار لطف بهنام لبخندي زد و گفت : بنفشه هم
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و آنها را به نشستن دعوت كرد و خود به آشپزخانه بازگشت . پس از پذيرايي به وسيله ي چاي و 

 ميوه و شيريني ، براي آن دو ساندويچ درست كرد . بنفشه پرسيد : امروز روز خوبي داشتي يا نه ؟

ام سر رفته بود . وقتي آسمون شروع به باريدن كرد  حوصله ، اونقدرا  ياس سري جنباند و گفت : نه

 ، منم يه خورده سر كيف آمدم ، اما خوبيش به اين بود كه از دست اون عوضيا راحت بودم .

او در محيط دانشگاه همراه بنفشه و بهنام بود ، ولي هر بار عده اي مزاحمشان مي شدند و آن دو 

 مي برد . پس از مكثي پرسيد : حال مادرت چطوره ؟ خوب آگاه بودند كه ياس از اين مسئله رنج

 خواي؟ نمي كمك.  خوبه        -

 .چرا گشنته، اگه        -

بنفشه از جابرخاست و به آشپزخانه رفت . بهنام نيز چايش را سر كشيد و از جا برخاست و تا هنگام 

 بنفشه رو به ياس گفت : آماده شدن عصرانه تابلوهاي ياس را تماشا كرد . هنگام صرف عصرانه

 البته . بگيريم كوچولو تولد جشن يه براش گرفتيم تصميم بهنام و من و مامانه تولد فردا        -

 جشن توي شب فردا هم تو خواد مي دلمون اما ، خصوصيه كامال جشن يه و نكرديم دعوت مهموني

 . كني شركت ما كوچيك

 منو توي جمع صميمي خودتون راه مي دين .ياس تبسمي كرد و گفت : خيلي ممنونم كه 

 بنفشه پرسيد :مياي ؟

 البته كه ميام . مادرت بي نهايت مهربون و خوش قلبه و من به اندازه ي مادر خودم دوستش دارم . -

 بنفشه نيز با قدرداني گفت :اونم تو رو خيلي دوست داره و عاشقته .

نشگاه و جداشدن از بنفشه ، به يك مغازه صنايع روز بعد ، پس از پايان ساعت درسي اش در دا

دستي كه سر راهش بود رفت تا براي ليال هديه اي بخرد . تمام طول شب گذشته را به انديشيدن در 

مورد خريد يك هديه ي مناسب سپري كرده بود و سرانجام با ياد آوري اين موضوع كه مادرش 

صميم گرفته بود براي ليال نيز يك جعبه آرايش هميشه عاشق كارهاي هنري و صنايع دستي بود ، ت

معرق كاري شده بخرد و صبح همان روز نيز با ديدن آن چه كه در نظر داشت در پشت ويترين 

مغازه و پسنديدن آن ، در انتخابش مصمم شده بود . پس از خريد هديه ي مردنظر و كادوپيچي آن 

ه بود و چشمانش به دليل بي خوابي مي ، يكراست به خانه رفت و چون شب قبل اصال نخوابيد

سوختند تصميم گرفت كه ساعتي را بخوابد ، اما وقتي از خواب برخاست ، ساعت شش بعد ازظهر را 

نشان مي داد و او دقيقا چهار ساعت خوابيده بود . در عوض پس از يك خواب آرام و دلچسبكامال 

هديه اش را در كيفش قرار داد و زماني سرحال و شاداب شده بود . دوشي گرفت و لباس پوشيد . 

 . بود مانده باقي 7 ساعت تا دقايقي  كه از خانه خارج شد
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وقتي صداي زنگ در بلند شد ، بنفشه در آشپزخانه مشغول بود . بهنام به دليل سرماي سختي كه 

ديد به شخورده بود پتويي به دور خود پيچيده و روي مبلي كز كرده بود . شب گذشته زير آ باران 

پشت بام رفته و آنتن تلوزيون را تنظيم كرده بود تا مسابقه ي فوتبال را با كيفيت بهتري تماشا كند 

و به همين دليل سرماي شديدي خورده بود . بهرام نيز كه تازه دقايقي پيش به منزل عمه رسيده بود 

ن شد و از پشت آيفو خارج آشپزخانه از بنفشه  در كنارش نشسته و مشغول گفتوگو با او بود .

 پرسيد : كيه ؟

 وبا شنيدن صداي ياس ، دكمه ي در را فشار داد و رو به سايرين گفت : ياسه .

 بهرام از شنيدن نام او متعجب شد و پرسيد : اون براي چي اينجا آمده ؟

و ن دچه سوال احمقانه اي . خب او دوست بنفشه بود . در طي همين چند روز رابطه ي نزديكي بين آ

برقرار شده بود . ياس در محيط دانشگاه با بنفشه و بهنام مي چرخيد و هر دوي آنها به هم عالقمند 

 بودند . بنفشه از دوستش استقبال كرد و صورتش را بوسيد و گفت : خوش آمدي عزيزم .

ود از خياس تشكر كرد و با راهنمايي او به سوي سايرين رفت . او نيز از ديدن بهرام متعجب شد و 

پرسيد كه او را در اينجا چه كار مي كند . اما سوال او نيز احمقانه بود . بنفشه گفته بود كه اين جشن 

كامال خصوصي است اما او فراموش كرده بود كه بهرام نيز عضوي از خانواده به حساب مي آيد. به 

شكر به خاطر حضورش ت او از بوسيد دختر صورت نيز ليال.  گفت تبيرك را تولدش  سوي ليال رفت

كرد . ياس با بهنام نيز خوش و بشي كرد و علت كسالتش را پرسيد . او با وريي گشاده همچون 

هميشه پاسخش را داد و به او خوشامد گفت ، اما در مقابل بهرام مثل روز هاي گذشته سرد و بي 

يد . اع و احوالش پرسروح بود . احوالپرسي مختصري كردند و سپس ياس مقابل ليال نشست و از اوض

دقايقي بعد بفشه ، ياس را صدا زد و او به ياري دوستش در آشپزخانه رفت . بهرام محو تماشاي 

تابلويي بود كه به ديوار مقابل نصب شده بود . دفعه ي قبل كه به خانه ي عمه آمده بود اين تابلو را 

از تنهايي دل حرف مي زد . احساس نديده بود . يك تابلوي خط ، شعر با معنا و زيبايي داشت كه 

كرد اين شعر در وصف حال او سروده شده است ، اما ناگهان اسم و امضاي ياس را در پايين آن ديد 

و آهي از حيرت كشيد . خطش استادانه و به زيبايي چهره اش بود . اين اولين باري بود كه او دردل 

بود كه او با ديگر دختران فرق داشت ، نه يك به زيبايي اين دختر اقرار مي كرد . حقيقت جز اين 

فرق بلكه هزاران تفاوت . هر بار كه او را مي ديد به جنبه اي از خاص بودنش پي مي برد. بار اول به 

سادگي و ومعصوميت نگاهش پي برد ودفعه ي بعد مهرباني و بي ريايي اش را كشف كرده بود و 

. صداي گرم و ليطيفش را كه ازآشپزخانه به گوش مي حاال به ظرافت و زيبايي اش اقرار مي كرد 

رسيد ، به الاليي آرام و دلنوازي مي ماند . چيزي را براي بنفشه زمزمه مي كرد . جديد ترين شعرش 
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بود ، اما بهرام اين را نمي دانست. وقتي او با سيني چاي به سالن برگشت ، بهرام نگاه خريدارانه اي 

وهاي طاليي و يكدستش تا نيمه هاي كمرش مي رسيد ،چشمان عسلي با به سر تا پايش انداخت . م

محبتش گيرايي بي نهايتي داشت. پيراهن سرمه اي رنگش ساده ولي شيك و برازنده اندامش بود و 

لبخند گرمي نيز كه بر لب داشت چهره اش را مهربان تر و دوست داشتني تر نشان مي داد . هنگام 

ر او خم شد ، عطر ماليمش احساسي دل انگيز در او ايجاد كرد . بوي تعارف چاي ، وقتي در براب

ياس بود ، به روحبخشي و نشاط آفريني خود او .درونش پر غوغا ، اما چهره اش همچون هميشه آ 

رام ، سرد و پر راز بود . فنجان چاي را از سيني برداشت و تشكر كرد و در مقابل ، دختر نيز به 

زيبايي و لطافت شكفتن يك غنچه . كششي بينهاين در خود احساس كرد ، رويش لبخندي زد ، به 

 اما ظاهرش بازهم مثل كوه يخ بود.

در حين صرف شام در حالي كه تنها به او مي انديشيد ، ياس نيز در حال حالجي شخصيت اين مرد 

و پر جنب و  بود . نوعي تضاد و دوگانگي در او مي ديد . بهرام را در محيط دانشگاه پسري شلوغ

 اشتراك وجه يك صورت دو هر در حال اين با بود، حرف كم و آرام  جوش ديده بود و در اينجا او

 .نهايت بي غرور و جذابيت.  شد مي ديده او در

هنگام اهداي كادوهاي تولد، دختر و برادرزاده هر كدام تكه اي طال به ليال هديه كردند و تولدش را 

ياس او را بيشتر به هيجان آورد . او هميشه عاشق هنرهاي دستي بود و تبريك گفتند ، اماهديه 

جعبه ي لوازم آرايش شيك و زيباي ياس را بسيار پسنديد . او را در آغوش گرفت و صورتش را به 

خاطر هديه ي زيباش بوسيد و از او تشكر كرد . سايرين نيز از ديدن اين هديه به وجد آمدند و 

كردند . سپس ليال رو به بهرام كرد و پرسيد :نمي خواي يه خورده برامون  سليقه ي ياس را تحسين

 سه تار بزني ؟خيلي وقته اين كار رو نكردي .

 بهرام لبخند زد و گفت : حوصله تون سر مي ره . نمي خوام شب شادتون رو خراب كنم.

 وم مي كنه .ليال با اصرار گفت : نه . دلم واسه سازت تنگ شده ، ساز تو هميشه منو آر

 ردك نواختن بع شروع وقتي  بهرام خواهش او را پذيرفت و از بنفشه خواست سه تارش را بياورد .

 يرتاث تحت گرمش صداي و نواخت مي شاعرانه و لطيف.  سپردند گوش او به دل و جان با سايرين

 . كرد مي ايجاد شندندگان در بسياري

  

 ؟ رفت كجا باال خوش سرو آن عجب                            عــجب آن دلبــر زيبا كـجا رفت

 ؟  رفت كجا ما بي عجب اي شد كجا                           مــيان ما چـو شـمعي نور مي داد
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چند سالي مي شد كه به سه تار روي آورده بود . دقيقا پس از مرگ مادر . نواختن آرامش مي كرد . 

به سه تار پناه مي برد و بهنام بهتر از هر كس ديگري مي دانست كه انگار هرگاه كه دلتنگ مي شد 

 دلتـــنـــگ ترين مرد دنياست و از صدايش غم و اندوه مخصوصي مي تراويد .

  

 رفت كـجا تنها شب نيمه دلبــر كه                               دلم چون بـرگ مي لرزد هــمه روز

 رفت كجا رعــنا گـل شـاخه آن كه                                از بـاغبانان بـــرو در بـاغ و پـرس

 رفت؟ كجا صحرا اين در آهو آن كه                                چو ديـوانه هــمي گـــردم به صحرا

  

ه در نيز سياس نيز حال غريبي پيدا كرده بود . همان حالي كه در هنگام نواختن پدر دچار ميشد . پ

تار را با روح مي نواخت ، درست همانطور كه اكنون بهرام از روح مايه مي گذاشت . آن روزها و پس 

از مرگ مادر ، هر گاه پدر سه تار مي زد ، ياس درمي يافت كه او دلتنگ مادر شده است . او مي 

. ديگران احساس نواخت و هر دو مي گريستند . باز هم ياد آوري آن ايام به دلش چنگ انداخت 

آرامش مي كردند ، اما او ناگهان با صداي بلند شروع بع گريستن كرد . نگاه ها به سويش چرخيدند 

و دست هاي بهرام سست و صداي سازش خاموش شد . از جا برخاست و دوان دوان سالن را ترك 

رد و به ايوان كرد . هق هقش خبر از دل دردمندش مي داد . بنفشه نيز در پي او سالن را ترك ك

 رفت . پشت سر ياس ايستاد ، ياس با زاري اشك مي ريخت .

 . بگو من به ؟ ياس شده چي        -

 او هم گريه مي كرد .

 ؟ افتادي شيراز ياد        -

 ياس سري تكان داد .

 ؟ زد مي تار سه كي        -

 .شد مي تنگ مادر براي دلش كه وقت هر.  پدر        -

 ؟ كرد مي گريه        -

 . كرد مي گريه دل ته از اون.  بنفشه تلخه خيلي مرد ي گريه        -

 به سوي او چرخيد و خود را در آغوشش انداخت و گفت : دلم گرفته ، خيلي زياد.

 .فهمم مي.  ياس فهمم مي        -

 . خونه برم خوام مي        -

 جا بموني . هين كه بهتره ياس نه ؟ خونه        -

 . كه فهمي مي.  دارم احتياج بهش باشم تنها خوم مي        -
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 . فهمم مي        -

به سالن بازگشتند و قبل از اين كه آن سه حرفي بزنند ، ياس گفت : معذرت مي خوام كه شب 

 قشنگتون رو خراب كردم ، واقعا نتاسفم .

 همه يه وقتايي دچار چنين حالتي مي شوند.ليال به سويش آمدو گفت : اين چه حرفيه عزيزم ؟ 

 بنفشه رو به بهنام كرد و گفت : ياسو برسون خونه اش. مي خواد برگرده .

 ياس با مخالفت گفت : نه بهنام سرما خورده . خودم مي رم .

 ليال پرسيد : كجا مي ري ياس ؟ پيش ما بمون .

 خونه . به تنهايي احتياج دارم .ياس لبخندي زد و گفت : متشكرم . اما بهتره كه برم 

 بهنام رو به بنفشه كرد و گفت : كاپشن منو بيار .

 ياس باز هم مخالفت كرد و گفت : نه بهنام . احتياجي به اين كار نيست . تو حال خوبي نداري.

 . بفرستمت تنهايي كه تونم نمي        -

 . نيست هم نگراني جاي.  رم تاكسيمي با        -

 همين حال بهرام نيز برخاست و گفت : ياس ، من مي رسونمت .در 

 .برم تونم مي خودم.  بندازين زحمت به رو خودتون شما نيست احتياجي        -

 .خانه برم خوام مي خودمم نيست زحمتي        -

 ليال در پي حرف او گفت : آره ياس جون ، اين طوري خيال ما هم راحت تره .

 تسليم شدو ياس ناچار 

                                             *      *      *     * 

بهرام در زير بارش ماليم باران آرام رانندگي مي رد و ياس از برهم زدن جشن و شادي آنها متاسف 

بود . از شيشه ي مقابل به خيابان نمناك خيابان چشم دوخته بود ، اما افكار پريشان و سردرگمي 

اشت . به ياد پدر و مادر افتاده بود و از طرفي هم قلبش به خاطر بهرام سخت مي پيد . او ديگر آن د

پسر خشك و سرد ديروز نبود . يك هنرمند با ذوق بود كه احساسات او را برانگيخته بود. شديدا 

ود ، مثل احساس مي كرد كه او را دوست دارد و غرور و جذابيتش را مي ستايد. اين مرد بي نظير ب

قهرمان هاي داستان هايي كه در رمان هاي عقشي كه تا حاال خوانده بود. آيا عشق همين بود كه او 

در آن لحظه با تمام وجود حسش مي كرد؟ او در يك لحظه شيفته ي اين پسر شده بود، شيفته ي 

ش به درد آمد . ناهش ، صالبتش و دنياي پر رازش ، اما او كجا و بهرام كجا ؟ از اين ادنديشه قلب

هنوز هم اشك مي ريخت، اما آرام و بي سر و صدا . سكوت مرگ آوري حاكم بود ، ولي ناگهان 
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بهرام آن را شكست و گفت : ياس ، من نمي دونم كه چرا گريه كردي ، ولي فكر مي كنم سه تار 

 باعث شد اين طور نيست ؟

د سكوت او را ديد گفت : مي دونم كه نباي ياس هيچ نگفت . نمي دانست چه بايد بگويد . بهرام وقتي

 فضولي كنم .

 .غمگينه خيلي صداتون.  افتاد مي تنهايياش ياد آدم.  زديد مي دردناك شما        -

 ؟ كني مي زندگي تنها تو ياس        -

 لحنش مهربان و صميمي بود و ياس را وا مي داشت كه حودماني شود . سري تكان داد و گفت : آره

سر دوست داشت بپرسد چرا ، اما جرات نكرد كه سوال كند . او هيچگاه در مورد زندگي خصوصي پ

 يك دختر كنجكاو نشده بود ، اما حاال اين حس را در دل داشت . در دل گفت : لعنت به اين غرور .

 ؟ خيابون اين توي برم بايد        -

 . آره        -

 اشتي ؟د صميمي دوست يه هيچوقت        -

 زني مي تار سه ساله چند.  نظيره بي ، كنه مي دركم خوب خيلي اون ، بنفشه فقط        -

 ؟ داري دوستش سال پنج        -

 .زد مي تار سه خيلي پدرم.  كنم مي دلتنگي احساس.  دونم نمي        -

    ؟ زنه نمي ديگه        -

 "ر دل افزود از وقتي كه مرده .د و ".زنه نمي كه وقته خيلي. نه        -

 در برابر آپارتمانش گفت : همين جاست ، متشكرم .

 بهرام توفق كرد و گفت : مي خواي بهات بيام ؟ تاريكه .

 . ترسم نمي تاريكي از ، نه        -

عادت نداشت پسري را به آپارتمانش دعوت كند ، به همين دليل بدون آن كه تعارف كند گفت : 

 كه منو رسوندي شب به خير . متشكرم

 . خير به شب        -

و خيلي سريع به راه افتاد . ياس تا هنگامي كه او در سياهي محو شد ، نظاره اش مي كرد ، در حالي 

 . پرورانيد مي گوناگون افكار سرش در و ديد مي احساس و كه قلبش را پراز عشق 

افتاد . دلش براي پر و مادر تنگ شده بود . آرزو يك بار ديگر وقتي وارد رتتخواب شد به گريه 

كرد كه اي كاش آن دو زنده بودند و مي توانست در اين لحظه ي غريب خود را در آغوش مادر 

بيندازد و سر گريه كند . پدر موهايش را نوازش مي داد و هر دو حرف هاي با محبتشان را نثارش 
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 با كردن قهر از پس يا سواري دوچرخه در  ديدنمي كردند . مثل آن روز هايي كه پس از آسيب 

 . گرفت مي آرام او و كردند مي نوازشش دو آن ، اش مدرسه دوستان از يكي

بهبهرام فكر كرد ، مردي كه دست نيافتني به نظر مي رسيد . در سكوت و تنهايي اين شب تاريك ، 

رام مي شد ؟ تا نوزده سالگي او شديدا احساس عشق و دلبستگي مي كرد ، اما چرا بايد عاشق به

هميشه مراقب بود كه از خطرات عشق در امان بماند ، اما امروز با تمام وجود عاشق اين پسر شده 

بود. روز هاي پيش تنها در مورد زندگي او و شخصيت متفاوتش كنجكاو بود و حاال دوستش داشت و 

واهد انديشيد ؟ هيچ دختري نتوانسته ليكن چه حاصل از اين عشق يكطرفه ؟ آيا بهرام هرگز به او خ

بود او را راضي كند واو نيز نبايد از خود انتظار معجزه داشته باشد . به قول بنفشه ، بهرام به دنبال 

يك چيز متفاوت مي گشت ، اما او كه متفاوت نبود. يك دختر معمولي تنها ، نه خانواده اي داشت و 

مورد نظر بسياري ازخانواده ها خوشايند نبود. آنه نسبت به نه سرپرستي . تنها زندگي مي كرد و اين 

دختري كه تنها زندگي مي كند احساس خوبي ندارند و او را نمي پسندند . پس نبايد انتظار داشته 

باشد كه از جانب فردي همچون او پذيرفته شود . بدوم شك او وقتش را با حرف زدن و برقراري 

نخواهد كرد و در صورت ازدواج نيز دختري از يك خانواده ي  رابطه ي دوستانه با دختران تلف

اصيل و بسيار متفاوت با ديگران انتخاب خواهد كرد . با اين حساب او هيچ شانسي براي خودش 

قائل نمي شد و بهرام را دست نيافتني مي ديد ، اما تب اين عشق سوزاننده تر از اين حرف ها بود . 

 ياس در دل آرزو كرد كه اي كاش شرايط به گونه ي ديگري بود. نوپا ، اما عميق و شديد . و

صبح وقتي از خواب بيدار شد حالش خيلي بهتر از شب گذشته بود. با آن كه نهال عشق در دلش 

كاشته شده بود ،اما تصميم گرفت كه به خاطر اين موضوع ، زندگي اش را خراب نكند و از ديگر 

ز رختخواب بيرون آمده بود و داشت تختش را مرتب مي كرد كه فعاليت هايش غافب نشود . تازه ا

صداي زنگ در بلند شد. وقتي در را گشود با بنفشه رو به رو شد . مثل هميشه لبخند از لبانش محو 

 نمي شدوارد آپارتمان شد و سالم كرد و پرسيد : حالت خوبه؟

 . شدي بيدار زود چقدر امروز.  خوبم        -

 انت بودم ديشب اصال نخوابيدم .نگر        -

 . دش ناراحت خيلي ديشب هم مادرت حتما. كنم نگران رو تو خواستم نمي.  بنفشه متاسفم        -

 ايدش كردم فكر اما ، بزنم تلفن خواستم مي.  بوديم نگرانت فقط عزيزم، نيست طور اين        -

 . بزنه هم به خلوتتو كسي باشي نداشته دوست

كر كردو به آشپز خانه رفت . بنفشه نيز به دنبالش رفت و پشت ميز نشست و پرسيد : ياس تش

 آروم گرفتي ؟
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 ياس سري جنباند و گفت : نمي دونم .

 بنفشه با نگراني بيشتري پرسيد : چت شده ياس .

 ياس باز سرش را تكان داد و گفت : هيچي .

فكر كرد كه اگر كسي از اين درد آگاهي  جرات صحبت كردن در مورد بهرام را نداشت . با خود

 نداشته باشد زود تر مي تواند فراموشش كند .

 ؟ شده تنگ مادرت و پدر واسه دلت        -

 كيشوني الاقل كاش اي. دارم احتياج بهشون خيلي.  بودند نگذاشته تنها منو كاش.  زياد خيلي        -

م پدر و مادر احتياج پيدا مي كنه. حتي اگه سني هم از گر آغوش به واقعا آدم وقتايي يه.  بود زنده

 گذشته باشه .

به قدر گريه كرده بود كه چشمانش سرخ و متورم بود و سوزش شديدي را در آن احساس مي 

 ؟ نخوردي كه صبحونه.  بود برده قضيه اين به پي او ديدن محض به نيز بنفشه.  كرد

 سري بري شيراز . يك باشه بهتر شايد ياس ، نه        -

 . كنم مي فكر موضوع همين به خودمم        -

 وبعد به او نگاه كرد و پرسيد : وقتي خواستم برم شيراز تو هم با من مياي ؟

 . بخواد دلت تو اگه البته دارم دوست خيلي        -

 ؟ آمدي شيراز حال به تا.  خواد مي دلم كه معلومه        -

 قتي خيلي بچه بودم .و بار يه        -

 . ده مي روح آدم به ، شيرازم عاشق مادرم و پدر مثل منم        -

 .شهرو همه.  بدي نشونم جاشو همه بايد        -

 ياس با خوشحالي تبسمي كرد و گفت : حتما اين كار رو مي كنم .

 ؟ بگرديم كمي و بيرون بريم صبحونه از بعد داري دوست        -

 ؟ بگرديم        -

 ورانرست يه به ريم مي بعدشم.  كنيم مي خريدم تازه.  چسبه مي خيلي صبح سر روي پياده        -

 ؟ چطوره. خوريم مي اسپاگتي و ايتاليايي

 . جالبيه ي برنامه عاليه        -

 سر ذوق آمده و خوشحال بود كه مي تواند تنوعي در روز هاي يكنواختش ايجاد كند.

 ؟ كني مي من حروم امروزتو كه شه نمي ناراحت بهنام        -

 . نداره من براي وقتي ، داره كالس دانشگاه توي شب تا صبح امروز بيچاره بهنام        -
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 . كردم مي كار چي نداشتم رو تو اگه دونم نمي        -

آمدي و زندگي خودتو اداره  كنار تنهايي با خوب خيلي امروز تا.  ياس هستي مقاومي دختر تو        -

 كردي . بعد از اينم مي توني .

 تمداش ديگه شدم آشنا تو با بودم داده دست از رو طاقتم كه روزهايي در درست كنم مي فكر        -

 . كني مي دلگرمم كه هستي خوبي دوست تو اما ،  اومدم مي در پا از

 .شنوم مي اينو كه خوشحالم        -

مه شب گذشته بود كه بهرام به خانه آمد بهنام با ديدن او از جابرخاست و در پاسخ دقايقي از ني

 سالمش گفت : خيلي دير كردي .

 يك ماه بود كه روال زندگي اش از برنامه خارج شده بود .

 . گردي مي بر دير و اي عمه خونه كردم فكر من   -

 .برگشتم زود تنهايي تو كردم فكر منم   -

 م .متاسف   -

 وبه سوي اتاقش رفت . بهنام از آشپزخانه پرسيد : قهوه مي خوري ؟

 . متشكرم   -

و روي لبه ي تخت نشست . دنياي متفاوتي داشتند و روحيات متفاوتي ، وليكن يكديگر را درك مي 

كردند و از اين كه با هم زندگي مي كنند خوشحال بودند . بهنام پسر لوده ، صميمي و خوش مشربي 

ود . ظاهر و باطن يكساني داشت ، اما از ظاهر پر جذبه و مغرور بهرام نمي شد پي به درونش برد و ب

روحيه ي لطيف و حساسش را درك كرد . شايد تنها كسي كه او را درست مي شناخت همين بهنام 

ود . ب استثنايي فرد يك هميشه ، جمع در  بود و مادر كه سال ها پيش چشم از جهان فرو بسته بود .

كمتر حرف مي زد اما به جا و درست . جذبه اش هر كسي را تحت تاثير قرار مي داد . در ظاهر و 

چهره اش چيزي قرار داشت كه مردم را به كرنش وا مي داشت . همه به اين پسر حسي آميخته به 

وخي و ش ها شيطنت اما ، خنديد مي و گفت مي  اخترام و عالقه داشتند. وقتي در بين دوستانش بود

هايش بجا و گيرا بودند. در خانه ، او به مردي آرام و مهربان و يك هنرمند با ذوق تبديل مي شد . 

 از كه دبو كرده عادت بهنام.  نبودند نيز بيگانه يكديگر با اما هيچ گاه با بهنام درد دل نمي كرد ،

ال غريبي او را مي ح كه بود مدتي حاال و بخواند را دلش حرف بهرام چشمان به كردن نگاه

ديد.آشفتگي و بي قراري محسوسي كه هيچ گاه در بهرام سراغ نداشت . كمتر از پيش حرف مي زد 

، اكثر اوقات در فكر فرو مي رفت و بي خبر از دنياي اطرافش بود . كم خواب و خوراك شده و 

 رابطه با دوستانش را نيز كاهش داده بود.
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 نه در پديدار شد و پرسيد : مزاحمت نيستم ؟بهنام با دو فنجان قهوه در آستا

 بهرام لبخند كمرنگي بر لب آورد و گفت : نه بيا تو .

بهنام يكي از فنجانها را به او داد و خود روي صندلي راحتي كنار بهرام نشست و سيگاري آتش زد . 

:  داد و گفت جعبه ي سيگار را به سوي او گرفت و تعارف كرد . بهرام سري به عالمت منفي تكان

 دارم ترك مي كنم.

 بهنام ابرو باال انداخت و گفت : خوبه .

 و با كنايه گفت : فكر كنم تنها كار درستيه كه توي اين ماه انجام دادي .

 ؟ چيه منظورت:  گفت و دوخت چشم به بهرام 

 چرا تمرين رو گذاشتي كنار ؟

 . ندارم حوصله  -

 ؟ چرا  -

 . بهنام بذار راحتم  -

 ينا اول از.  كرده نگران منو تو وضعيت اما ، كنيم فضولي همديگه كارهاي توي نكرديم عادت ما  -

 .بهرام نيستم خر كه من ، شدي اي ديگه جور يك ترم

 ار اين حرفا چه نتيجه اي مي خواي بگيري ؟ -

زني ، هيچي نمي  نمي حرف ، قراري بي ، كرده تغيير رفتارت كه بينم مي دارم اما دونم نمي  -

 خوري ، خواب درست و حسابي نداري ، تو رو خدا به من بگو چه مرضي يقه تو گرفته .

 بهرام با بي حوصلگي گفت : حالم خوبه ، ممنونم كه به فكرم هستي ، اما هيچ اتفاقي نيفتاده .

 ين ؟تمر سر ري نمي چرا پرسيد مي گرفت، مي سراغتو.  زد زنگ گروهتون پرست سر امروز  -

 هرانت سنتي و اصيل موسيقي هاي گروه ترين معروف و بهترين از يكي  "سرمستان "او عضو گروه 

 . بود

.  ينزد بهش دست ماهه يه دقيقا االن اما ، كردي نمي عوضش دنيا با و بودي تار سه عاشق كه تو  -

 ؟ بهرام چرا

 تراخت كنم .اس خورده يه خوام مي ، ندارم حوصله ؟ بگم بايد بار چند  -

 دقيقا از شبي كه ياس با نواختن او به گريه افتاد ، دست به ساز نزده بود .

 ؟ شدي عاشق نكنه  -

 بهرام چشمان بهت زده اش را به او دوخت و گفت : برو پي كارت ديونه .
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لش ااما حقيقت جز اين نبود . چشمان او چشمان يك عاشق شوريده بود و از اين كه بهنام پي به احو

برده بود بي نهايت احساس ناراحتي مي كرد . او عاشق ياس بود . يك ماه تمام شب و روز به او مي 

 فحر. بود كرده تعقيب را او ، شود متوجه دختر  انديشيده بود ، مثل سايه در هر جا بي آنكه خود

كرده بود . در  پيدا او به نسبت اي ويژه حساسيت و داده گوش دقت به او مورد در را سايرين هاي

 مي.  بود شده دانشگاه ي شهره ماه يك همين در  تمام اين مدت عذاب كشيده بود . دختر تازه وارد

 رد جديدي خبر كه گاه هر  . دهند مي دوستي پيشنهاد او به و هستند خواهانش همه ها پسر كه ديد

بار پس از اين كه مي  هر اما ، كرد مي اش ديوانه ياس دادن دست از ترس ، شنيد مي مورد اين

فهميد او با قطعيت پيشنهاد طرف را رد كرده است آرام مي گرفت . از زبان بهنام و بنفشه جسته و 

گريخته چيز هايي راجع به زندگي اش شنيده بود. مي دانست پدر و مادرش را از دست داده است و 

برش احساس مسئوليت مي كرد . كسي را ندارد . از زماني كه اين موضوع را فهميد بي نهايت در برا

 هك خياباني در شبها  او خواهان ياس بود و مي خواست به هر قيمتي كه شده او را به دست بياورد.

.  كرد مي خاموش را ها چراغ او تا نشست مي اتومبيل در قدر آن شد مي ديده او ي خانه بالكن

از آن جا نگاهي به آسمان بيندازد .  و برود بالكن به خوابيدن از قبل شب هر كه داشت عادت دختر

 به را نگاهش شب هر.  رفت مي فرو فكر به و داد مي تكيه ها نرده به  گاهي نيز دقايقي در همان جا

 و سالگي دوازده از.  گفت مي خير به شب آنها به و كرد مي وداع مادر و پدر با ، دوخت مي آسمان

بود كه او در آسمان آنها را مي بيند و حرف هايش را  گفته پدر و داده دست از را مادر كه زماني از

 احساس نهايت بي.  بود داده  ادامه را عادت اين نيز  مي شنود اين كار را مي كرد و پس از فوت پدر

 به را ساعته چند انتظاري ماه نور ماليم زير در او ديدن شوق به بهرام و كرد مي سبكي و آرامش

ختر با آرامشي غريب به خانه بر مي گشت و با ياد او وارد بستر مي د ديدن از پس.  خريد مي جان

شد . گاه به سرش مي زد كه در همان هنگام از شب به آپارتمان او برود و از عشـــقش سخن بگويد 

 نهايت بي او  ، اما ترس از پذيرفته نشدن و جريحه دار شدن غرورش اين قدرت را از او مي گرفت .

، اما ياس چي ؟ آيا به او مي انديشيد ؟ آيا ذره اي به او اهميت مي داد ؟ دختر  بود دختر اين عاشق

 بي نظيري بود ، تنها دختري كه در برابرش خم نشده بود و براي جلب توجهش تالش نكرده بود .

بهرام در يك ماه تمام در به در و لحظه به لحظه در پي اين دختر بود و عجيب اين كه او هيچ گاه به 

ن موضوع پي نبرد و سعي در كنجكاوي نداشت . به دانشگاه مي رفت و از آنجا به خانه . هيچ گاه اي

به اطرافش توجه نمي كرد و تنها راه خودش را طي مي كرد . گاهي اوقات با بنفشه به خريد يا پياده 

ن بود ر هميروي مي رفت و گاهي نيز بهنام را براي صرف شام به رستوران مي برد . تنها تفريح دخت

و بهرام عميقا آرزو داشت مالك اين دختر ساده و لطيف شود ، اما اگر ياس او را نيز هم چون 
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ديگران نمي پذيرفت چه براي او باقي مي ماند ؟ از خردشدنش در برابر ديگران واهمه داشت و 

 همين ترس مانع ابراز عشقش مي شد .

خره يكي پيدا شده كه بتونه دلتو به دست بياره و رامت بهنام در برابر حيرت او ادامه داد : شايد بال

 كنه .

 . بگذار خودم حال به منو خدا رو تو.  پسر نگو چرند   -

 .كنم مي حس رو قراريت بي.  كنم مي درك حالتو.  ام داشته روزا اين از منم   -

 ي ؟كن مي شلوغش داري چرا ، نيست ها حرف اين موضوع اصال ، من عزيز برادر  -

 بهنام با پوزخندي گفت :

 سمتر مي ، بهرام مغروري خيلي تو. كنم مي فكر من كه اونيه از تر سنگ تو دل ، گي  مي راست   -

 . بده باد به سرتو روزي غرور اين

 تسكو به مدتي.  شد آرام نيز بهنام.  نداشت را او با زدن كله و سر حوصله.  نداد پاسخي بهرام  -

 اره خود او شروع به صحبت كرد و گفت : قبل از اومدن تو پدر تلفن كرد .دوب اما ، گذشت

 بهرام هيچ عكس العملي نشان نداد . او با صداي بلند تري پرسيد :

 ؟ شنيدي   -

 . شنيدم كه البته   -

 . پرسيد حالتو   -

 ؟ داره اهميتي براش مگه ؟ منو حال   -

 يمت گفت :لحنش تلخ و گزنده بود . بهنام با مال

 اون پدرمونه بهرام ، تو نبايد در موردش اين طور صحبت كني . -

 . داره دوست رو تو فقط ، توئه پدر فقط اون بهنام نه ؟ پدرمون   -

 حال به تا مگه.  نگرانمونه.  پسرشيم هردومون ، داره دوست رو هردومون اون ، بهرام نشو بچه  -

امكانات ممكن رو در اختيارمون گذاشته ، از هيچي برامون  همه ؟ كرده كوتاهي چيزي مورد در

 دريغ نكرده . بي انصافي نكن ديگه .

 روز اون  بهرام فرياد زد : اآلن ؟ االن بايد نگرانم باشه ؟ محبت امروزش به چه درد من مي خوره ؟

ادرم كه به م شنيدم خودم هاي گوش با بار هزار ، نداشت دوستم ، نبود پدرم داشتم احتياج بهش كه

سركوفت مي زد ، من فقط يه بچه مي خواستم ، مي گفت بهرام زياديه ، از اولم نمي خواستمش ، از 

 وقتي كه من به دنيا آمدم مادرم مريض شد و پدر از چشم من مي ديد . منو بد قدم مي دونست .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 1  

 

روز ها را دستهايش را روي شقيقه هايش گرفت و نفس عميقي كشيد . هرگز نمي توانست آن 

فراموش كند . بي محبتي و سردي پدر ، تالش مادرش براي متقاعد كردن او ، تاثيرات شديدي كه 

 بر روح او وارد مي شد .

 مي دباي چه.  كرد گره يكديگر در را هايش دست و انداخت زير به سر او ناراحتي ديدن با نيز بهنام 

را . بهرام پس از دقيقه اي مكث با صدايي  پدر طرف نه بگيرد را او طرف توانست مي نه ؟ گفت

غمگين و تاثير گذار گفت : يادمه يه بار مريض شده بودم ، پدر و مادر توي اتاق نشيمن صحبت مي 

كردند ، مادر از پدر مي خواست يه روز كارش را تعطيل كنه تا منو ببرن بيمارستان ، اما اون زير بار 

وقت ندارم . مادر را سرزنش مي كرد و مي گفت به تو  نمي رفت. مي گفت من واسه ي اين كارا

گفتم كه اين بچه ي ناخواسته به دردمون نمي خوره . به تو گفته بودم كه قبل از تولد از شرش 

 به اومد مادر  راحت بشيم .مادر گريه مي كرد اما اون بدون توجه به التماسش خانه را ترك كرد .

ودم و با وحشت گريه مي كردم ، همه حرفاشون رو شنيده بودم ب كرده كز تختم ي گوشه من.  اتاقم

 و است خسته پدر گفت ، بده جلوه ديگه جور يك رو اوضاع كرد سعي ، كشيد نازمو ، كرد بغلم  .

 من.  بود سالم نه نبودم، بچه.  بودم كرده درك رو حرفاشون خوب من اما ، ريخته هم به اعصابش

داشتم و مادر هميشه جور اون رو مي كشيد ، ولي من پدر مي  احتياج پدر محبت به روزا اون

 ، شيدك مي نازتو ، بوسيدت مي ، كرد مي بغل رو تو ، گذاشت مي فرق هميشه تو و من بين  خواستم.

 . بودم بيگانه براش من اما

 . كنه جبران خواد مي بهرام شده پشيمون اون   -

ي من پدر مي شه ؟ بهنام اون ذره اي به ما اهميت نمي ده برا پول ؟ پول با ؟ كنه جبران خواد مي   -

ماهه كه نديدمش . واسه توجيه خودش برامون دسته دسته پول مي فرسته .  4. نگاه كن دقيقا 

برامون حساب بانكي باز مي كنه ، روز تولدمون جديد ترين ماشين رو برامون مي خره ، اما به خدا 

بودم ازم تنفر داشت ، حاال مي گه كه به اندازه ي جونش دوستم همه ي اينها زندگي نيس . بچه كه 

 حداقل تونست مي ؟ كنه تحمل هاشو بچه از جدايي ماه 4 كه پدره كدوم ، گه مي دروغ اما  داره.

 ؟ مهمه اندازه اين تا كارش يعني.  ما پيش بياد شب يك ماهي

 . بده حق بهش داده دست از رو مادر اون  -

كه هميشه همين طور بود. مادر بيشتر از من و تو عذاب كشيد . چرا داري سعي مي  لعنتي اون  -

كني كه اونو بيگناه نشون بدي ؟ آخه اون روزي كه مادر مرد تو كجا بودي ؟ داشت درد مي كشيد . 

نفسش به سختي باال مي آمد من....من به پدر تلفن كردم ، بهش گفتم مادر داره مي ميره حالش اصال 

يست گفت : ميام ، گفت ميام اما نيومد ، زنگ زدم به دكتر ، مادر داشت مي مرد و من تنها خوب ن
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پيشش بودم ، تو سربازي بودي و خارج از تهران . پدر هم كه فقط كارش را مي ديد . مادر با اون 

حال زارش برام حرف زد،نصيحتم كرد .مي دونست پدر اهميتي به من نمي دهد. گفت بهرام مرد 

، روي پاي خودت واستا ، درستو بخوان و كاره اي شو تا به كسي محتاج نشي . هردومون گريه  باش

 مي كرديم . بعد اون مرد . تا آخرين لحظه ي زندگيش زجر مي كشيد، تا آخرين لحظه .

 را وا بهنام كه بود باري اولين.  زد زار  به شدت اشك مي ريخت صورتش را با دستانش پوشاند و

ن درمانده و شكسته مي ديد . بعد از مرگ مادر او هميشه به تنهايي پناه برده بود .با كسي چني اين

درد دل نمي كرد ، خود را با ساز آرام مي ساخت . اما او امشب گريسته بود ، براي برادش و به ياد 

 مادرش .

ر كردن به گذشته سال پيشه ، فك 5بهنام جلوتر آمد و كنارش نشست و گفت : بهرام اين اتفاق مال 

 چه نفعي داره ؟

بهرام با همان حال زار گفت : اون داشت مي مرد ، درد مي كشيد . اما من نمي تونستم كاري براش 

  انجام بدم .

 . بود كرده پيشرفت حد آخرين تا بيماريش.  مرد مي اون ، اومد مي پدرم اگه حتي  -

ست بياد و با هم وداع كنند . مادر هميشه تنها بود و تون مي پدر.  بميره آرامش با تونست مي اما   -

تنها هم مرد . نمي تونم ببخشمش بهنام . هر وقت مي بينمش ياد مادر مي افتم و ازش منزجر مي 

 شم .

 به عكس مادر كه روي ميز بود چشم دوخته بود . احساس دلتنگي مي كرد .

 معذرت مي خوام بهرام ، قصد نداشتم ناراحتت كنم. -

عيبي نداره يه خورده سبك شدم . ونگاه قدرشناسانه اي به او كرد و افزود : ممنونم كه نگرانمي .  -

 تو هميشه مثل يك پدر دلسوز با من رفتار كردي بهنام. خوشحالم كه برادري مثل تو دارم.

رد . اولين بار بود كه حرف دلش را به زبان آورد و از بودن در كنار برادر احساس رضايت مي ك

عميقا او را دوست داشت . وقتي بچه بودند بهنام هميشه كمكش مي كرد و حامي اش بود . توجه بي 

 يم خوب و بود عاقل هميشه بهنام.  بود نكرده گستاخ برادر به نسبت را او  نهايت پدر هيچ گاه

 شرد و گفت :ف را او ي شانه و زد لبخندي داشت دوست نهايت بي را او بابت اين از بهرام و فهميد

 بايد قلبتو صاف كني بهرام ، يه خورده از الكت بيا بيرون و با مردم زندگي كن.

 سپس از جا برخاست و ادامه داد : ديگه بهتره استراحت كني ، حسابي خسته ات كردم .

 بهرام تبسمي كرد و گفت : بازم ممنون .

 بهنام سري تكان داد و از اتاق خارج شد.
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و تازه به خانه بازگشته بود . دوساعت در دانشگاه كالس داشت و دوساعت نيز نزديك ظهر بود 

براي گرفتن بليط هواپيما معطل شده بود ، اما با وجود خستگي بسيار ، خيلي خوشحال بود . مي 

دانست بنفشه چقدر هيجان زده خواهد شد و از اين بابت احساس غرور مي كرد . دو ماه از شروع 

شگاه مي گذشت و اكنون روز هاي سرد ماه آذر فرا رسيده بود . البته براي سفر به كالسهايش در دان

شيراز زمان بدي نبود ، زيرا هواي شهر هاي جنوبي در اين فصل از سال ، لطيف و دلچسب است . 

هنوز لباسهايش را عوض نكرده بود كه صداي تلفن بلند شد. با خستگي روي كاناپه افتاد و گوشي را 

 و گفت : بفرمايين .برداشت 

 ؟ خوبه خالت ، ياس سالم         -

 چطوره؟ حالتون استاد سالم         -

 آقاي شهريار استاد خوشنويسي او پشت خط بود كه او تا دو ماه پيش نزد او آموزش خط مي ديد .

 ؟ چطوري تو متشكرم         -

 . شنوم مي صداتونو كه خوشحالم.  استاد خوبم         -

 ؟ نداري مشكلي ؟ چطوره دانشگاه اوضاع         -

 . عاليه خيلي ، نه         -

 . ياس دارم برات كاري يه         -

 ؟ كار         -

 ؟ كني كار داري دوست البته         -

 ؟ كاري چه         -

اير كنم ، البته اگه موافق د تو براي كالس يك آموزشگاه توي خوام مي. زياده هنرجو تعداد         -

 باشي .

ياس خوشحال از شنيدن اين حرف با هيجان گفت : آه خداي من ، خيلي عاليه. فكر مي كنين از 

 عهده اش بر ميام ؟

 .قبوله مورد صد در صد من نظر از كارت ، ياس بودي من هنرجوي بهترين تو         -

 .كنين مي اعتماد من به كه متشكرم         -

 ؟ موافقي پس         -

 . البته         -

 .نيمك ريزي برنامه كالست براي دانشگاهت درسي هاي ساعت به توجه با تا آموزشگاه بيا         -

 . ميام ظهر از بعد امروز همين         -
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 . هستم منتظرت خوبه         -

نمي گنجيد . فرصت مناسبي وقتي گوشي را سر جايش گذاشت ، از فرط خوشحالي در پوستش 

فراهم شده بود تا هم خود را بيازمايد و هم از با تنهايي اش كاسته شود . بجز ساعات درس در 

دانشگاه كه سه روز در هفته را پر مي كرد ساير اوقات هفته را بيكار بود و با اين فرصت جديد مي 

ر ر نيز در ارتباط باشد و هرچه بيشتتوانست عالوه بر كاري مفيد در اوقات فراغتش با استاد شهريا

 از او بياموزد.

طبق قراري كه با استاد شهريار گذاشته بود ، بعد از ظهر همان روز به آموزشگاه رفت . پس از كمي 

گفتگو در اين مورد و با توجه به برنامه ي درسي ياس ، سه روز در هفته و هر بار دو ساعت زمان 

را خوشحال تر كرد و قرار شد از دو هفته ديگر و پس ازپايان آموزشي برايش تعيين شد كه او 

 گرفتن ثبت نام ها ، كارش در آموزشگاه آغاز شود.

پس از ترك آموزشگاه ، يكراست به خانه ليال رفت . همين امشب بايد بنفشه را در جريان اتفاقات 

كه مي باريد تماشا مي كردند و  قرار مي داد . ليال و بهرام در بالكن نشسته بودند و باران ماليمي را

قهوه مي خوردند كه صداي زنگ در بلند شد . ليال براي گشودن در از جا برخاست و به هال رفت و 

 از پشت آيفون پرسيد : كيه ؟

 . مادرجون منم         -

 . عزيزم تو بيا         -

مد . ليال در آن جا به انتظارش آ داخل به ياس و شد گشوده سالن در بعد لحظاتي.  فشرد را  ودكمه

 ايستاده بود جلو تر آمد و در جواب سالم او گفت : سالم خوشگلم خوش آمدي .

صورتش زير باران گل انداخته بود و او را دوست داشتني تر نشان مي داد . در اين هواي دلپذير و 

رد ون كمي احساس سرما مي كعاشقانه فاصله بين آموزشگاه تا خانه ليال را پياده طي كرده بود و اكن

. بهنام بنفشه درست به همين علت نتواسته بودند تنها نشستن در خانه و تماشاي اين هواي مطلوب 

را از پشت پنجره تحمل كنند و ساعتي پيش از خانه بيرون رفته بودند . ليال حوله اي را به دستش 

 داد و گفت : موهاتو خشك كن دخترم سرما مي خوري .

 غول خشك كردن موهاش شد و پرسيد : بنفشه خونه نيست ؟ياس مش

 ليال گفت : با بهنام رفته بيرون. من و بهرام خونه تنهاييم .

او در بالكن صداي صحبت آن دو را مي شنيد . ياس باز هم از شنيدن نام او حال دچار حال غريبي 

مدت با وجود سعي تمامي كه كرده شد . از شب تولد ليال يك ماه و نيم مي گذشت و او در تمام اين 
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بود هيچگاه نتوانسته بود از انديشيدن به اين پسر غافل شود . او تما روح و احساس دختر را تسخير 

 كرده و تبيدل به معبودي بيهمتا در قلب پر احساس او شده بود.

 . شينيم مي سالن توي سردته اگر         -

 . نيست سردم نه         -

 پس من برات يه قهوه درست مي كنم . برو بالكن ، بهرام اونجاست .         -

 . مادر متشكرم         -

 را وا صورتش سخي و به سوي بالكن رفت . بهرام با ديدن او از جا برخاست و پاسخ سالمش را داد . 

اين دختر  . آمد وجد به كودكانه چهره اين ديدن از بهرام و بود كرده ملوس هاي بچه دختر مانند

حقيقتا يك موجود يگانه و بي نقص بود و او به اين موضوع كامال واقف بود و دوستش مي داشت . 

 براي چند لحظه به چهرهي دلفريب او خيره ماند و سپس پرسيد : حالت خوبه ؟

 ياس تبسمي كرد و گفت : ممنونم تو چطوري ؟

 بم.خو:  گفت و داد تكان سري بهرام.  نشست مقابلش در و 

هر دو دلي پر عشق و بي قرار داشتند ، اما نمي دانستند كه در اين لحظه چه بايد بگويند . بدون شك 

 جريحه و او منفي جواب شنيدن از بهرام  هيچ يك نمي توانست از درون پر غوغايش حرف بزند .

ه ي عالق احساس و نداشت او عشق به اميدي هيچ ياس و ترسيد مي غرورش و احساس شدن دار

خود را يكجانبه و بي فايده مي ديد ، اما اين طور آرام و خاموش نشستن عذاب آوربود. بهرام با آن 

كه برنامه ساعات درسي يسا را از حفظ بود به خاطر اين كه حرفي زده باشد گفت : فردا كالس داري 

 ؟

 آره. ساعت يازده و نيم .

 س باشم .كال سر بايد 8 ساعت من.  حالت به خوش         -

 نه؟.  باشي داشته كاري پر روز بايد فردا كنم مي فكر         -

 . دارم كالس هم سر پشت ظهر از بعد  نيم و پنج ساعت تا صبح 8 ساعت از آره         -

 ؟ داري دوست تحصيليتو رشته         -

 . شدم قبول انتخابم اولين در من.  البته         -

 شكلي رو انتخاب كردي .م رشته         -

 ؟ شيمي چرا ؟ چي تو         -

 .بخونم شيمي من داشت دوست اون.  پدرم خاطر به         -
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بهرام لبخن تلخي زد . جالب اين كه او هم به خاطر پدرش رشته پتروشيمي را انتخاب كرده بود . 

زيادي كه به پدرش داشت اين البته بين اين دو تفاوت زيادي وجود داشت . ياس به خاطر عالقه ي 

 رشته را انتخاب كرده بود و او به خاطر تنفرش از پدر .

در اين لحظه ليال با فنجاني قهوه به بالكن باز گشت و آن را مقابل ياس گذاشت و كنار او نشست 

.ياس لبخندي زد و تشكر كرد . نگاهي به ساعتش انداخت و چون هوا رو به تاريكي مي رفت پرسيد 

 علوم نيست بنفشه و بهنام كي بر مي گردند ؟: م

 هر جا باشن براي شام پيداشون مي شه . -

 . ببينم را بنفشه تونم نمي امروز بنابراين - 

 . بموني شام براي بايد ؟ عزيزم توني نمي چرا  -

 متشكرم مادرجون ولي نمي خوام باز مزاحم بهنام بشم .

 شام مي رسونمت خونه . از بعد من:  گفت بهرام         -

ليال با قاطعيت گفت : شما هيچ جا نمي ريد امشب بايد هردوتون اينجا بمونيد . مي تونيم بعد از شام 

 يك جشن كوچولو ترتيب بديم .

 . نياوردم هامو جزوه. دارم كالس صبح 8 ساعت فردا من جون عمه         -

وه هاتو برداري . دلم مي خواد يه شب دور هم جمع جز و خونه بري توني مي زود صبح فردا         -

 باشيم و خوش باشيم. اشكالي در اين كار هست ؟

 . باشه داشته وجود علتي بايد گرفتن جشن براي ؟ مناسبتي چه به         -

 ؟ بيهمناس دليل.  ديدنم به اومدي كنم تلفن من كه اين بدون مدتها از بعد تو كه اين علت به         -

 ؟ زنيد مي كنايه من به دارين عمه         -

 ؟ خب نيار هم بهانه و عذر ديگه ، هستي پيشم كه خوشحالم فقط.  عزيزم نه         -

بهرام چاره اي جز اطاعت نداشت . ليال تنها كسي بود كه او هميشه در برابرش تسليم شده بود . در 

 هجذب پر و طلب حكومت زنان دسته آن از  مي داشت .اين زن چيزي بود كه او را به فرمانبرداري وا 

 شرنجش موجب و كند اطاعت او از هميشه بهرام كه شد مي باعث محبتش پر و نازك دل بلكه نبود،

 . بموني كه كنم مي خواهش ازت من چون نيار عذر هم تو: گفت و كرد نگاه ياس به ليال  . نشود

 . مادرجون چشم         -

                    *   *   *   *                                        

ياس كه به كمك ليال در آشپزخانه شتافته بود و بهرام نيز در بالكن سرش را روي ميز گذاشته و به 

خواب رفته بود كه بنفشه و بهنام از راه رسيدند. دختر از فرط شادي سر از پا نمي شناخت و مغلوم 
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چه خبر غيرمترقبه اي به او داده بود كه اين چنين هيجانزده اش كرده بود . هر چهار نبود كه بهنام 

 نفر در آشپزخانه جمع شدند تا ساالد درست كنند . ليال از بنفشه پرسيد :

 ؟ انداختي پتو بهرام روي         -

 بنفشه سري به عالمت مثبت تكان داد و گفت : مثل اين كه خيلي كمبود خواب داره .

 ليال به بهنام نگاه كرد و گفت : اون چشه بهنام ؟

او شانه اي باال انداخت و گفت : نمي دونم حرف كه نمي زنه ، اما خيلي عوض شده ، ديگه سر تمرين 

نمي ره ، حتي توي خونه هم ساز نمي زنه . شبا خيلي دير بر مي گرده خانه ، اغلب كسل و بي خوابه ، 

ره ، چند بار باهاش صحبت كردم ، ولي لعنتي هيچي نمي گه ، همه رو غذاي درست و حسابي نمي خو

 مي ريزه توي دل صاحب مرده اش .

 ليال گفت : شايد عاشق شده .

بهنام پوزخندي زد و گفت : بهش گفتم مثل سگ پاچمو گرفت .منم فكر مي كنم چيزايي باشه ، 

تونه توي اين دنيا اونو عاشق خودش اگرچه يه وقتايي به اين نتيجه مي رسم كه هيچ دختري نمي 

 كنه .

قلب ياس از شنيدن اين سخنان به درد آمد . آيا بهرام عاشق شده بود ؟ آيا هر شب تا ديروقت 

اوقاتش را با دختري سپيري مي كرد ، در حالي كه ياس به او مي انديشيد و جز او نمي خواست ؟ اي 

 گاه با اين قضيه راحت تر كنار مي آمد .كاش مي دانست در دل او چه مي گذرد . شايد آن

 ؟ چطوره بهمن با روابطش         -

 . بزنه حرف باهاش نيست حاضر اصال.  گذشته مثل بد خيلي         -

 . كرده بد خيلي او حق در بهمن.  داره حق هم جهاتي از         -

عيشو مي كنه تا به بهران بفهمونه كه س همه داره ، پشيمونه واقعا پدر اما ، عمه دونم مي         -

 دوستش داره .

 به بهمن كه اينه مهم.  خواد مي بهمنو محبت اون.  شه نمي راضي پول با بهرام.  غلطه راهش         -

 . ده مي اهميت شما از بيشتر كارش

 م .ش مي ديوونه دارم و كردم گير تا دو اين بين.  كنم چه بايد دونم نمي كه من         -

 غرق اوضاع اين توي جوون اين حيفه ، خطرناكه بهرام براي وضع اين ي ادامه حال هر به         -

 . نده انجام براش كاري كسي و بشه

 كنه نمي قبول كمك كس هيچ از و زنه نمي حرف كسي با.  خواد نمي خودش جون عمه اما         -

 . برادرشم كه مني از حتي
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وارد آشپزخانه شد و صحبت آنان نا تمام ماند. ليال كنارش نشست و بوسه اي  در همين لحظه بهرام

 مهربان به گونه اش زدو پرسيد :

 ؟ كردي استراحت خوب         -

 .بودم خسته خيلي.  برد خوابم كي نفهميدم اصال         -

 ؟ چي االن         -

 . شما اختيار در و شارژم كامال         -

 ندي از سر رضايت به لب آورد و گفت : خدا رو شكر شما ما آماده اس .ليال لبخ

 .چينم مي ميزو من         -

 ليال ابرويي باال انداخت و گفت : هوم ! عاليه .

 و بهنام گفت : منم كمكش مي كنم . خانما لطفا آشپزخانه را ترك كنند.

ر مي خنديدند. ليال در سالن به تماشاي آن سه از آشپزخانه خارج شدند ، در حالي كه هر پنج نف

تلوزيون نشست و بنفشه نيز به همراه ياس به اتاقش رفت . ياس روي لبه ي تخت نشست و به او 

كه مو هايش را در مقابل آينه شانه مي كرد گفت : مثل اين كه با بهنام حسابي خوش گذرانده اي 

 نه؟

هيجان زده مي كنه ، شايد به عجيب و غريبي بهرام  كاراش با آدمو ، است معركه پسر اين         -

 نباشه ، ولي به هر حال اونم برادر بهرامه .

 . كني حال حسابي تا بدم بهت من خوبم خبر تا دو بذار شدي زده ذوق كه حاال         -

 بنفشه با كنجكاوي گفت : دو تا خبر خوب ؟

 نزديك شد و گفت : خب بگو كه طاقت ندارم . ياس به عالنت تصديق سري تكان داد و بنفشه به او

 . گرفت تماس من با شهريار استاد امروز كه اين اول خبر         -

 ؟ خوشنويسيت استاد         -

 ؟ آره         -

 ؟ داشت كار چه         -

 . كرده پا و دست كار يه برام         -

 ؟ كار         -

آموزشگاه خودش به عنوان مربي كا كنم . سه روز در هفته و هروز دو ساعت  توي قرار ، آره         -

. 

 بنفشه با هيجان گفت : محشره دختر . خيلي خوبه . از بيكاري نجات پيدا مي كني .خوشحالي نه ؟
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 تونم يم باشم ارتباط در استاد با اگر تازه.  ره مي سر كمتر خونه توي ام حوصله ديگه. البته         -

 چيزاي جديدي ازش ياد بگيرم و اشكاالتمو بر طرف كنم.

 . ياس خوشحالم برات خيلي         -

 . شي مي خوشحال خيلي خيلي كه دونم مي ، دوم خبر اما و متشكرم         -

 . ديگه بگو خوب:  گفت قراري بي با بنفشه         -

 ياس با مكثي گفت : اينكه...... اينكه......

 ش را ناتمام گذاشت و از جا برخاست و گفت : يه دقيقه صبر كن .اما حرف

 و به سوي كيفش رفت و آن را نزد بنفشه آورد و گفت : چشماتو ببند و دستاتو باز كن .

 بنفشه خنديد و گفت : عجب دختري هستي تو .

ت و اشوبعد چشمانش را بست وكف دستش را به سوي او گرفت . ياس بليط ها را كف دست او گذ

 گفت : حاال چشماتو باز كن .

 بنفشه با ديدن بليط ها با شوق گفت : بليط هاي شيرازه ؟

ياس به عالمت تصديق سري تكان داد و او با خوشحالي غير قابل وصفي گفت : خدا جونم خيلي 

 عاليه .

 سپس با خواندن زمان پرواز پرسيد : پس فردا ؟

شدت هيجان در حال انفجار بود . با ولع بسيار او را بوسيد و ياس باز هم سري جنباند . بنفشه از 

 گفت : متشكرم ياس ، خيلي خوشحالم .

 . مني همراه تو كه خوشحالم منم         -

 . گذره مي خوش خيلي كه مطمئنم         -

 . گذاريم مي پا زير جارو همه.  مطمئنم منم         -

 شم كني ؟ال و آش حسابي خواي مي         -

 . بخواد دلت هم خيلي         -

در همين لحظه چند ضربه به در خورد و متعاقب آن بهنام وارد شد و گفت : خانما تشريف نميارين 

 ميز شام چيده شده .

 آن دو برخاستند و در حالي كه به سوي او مي آمدند لبخندي زدند و بهنام ادامه داد :

بمونم گارسوني بهم بياد وبه بنفشه نگاه كرد و لبخندي زد و گفت : نه فكر مي كنم اگه يه روز بيكار 

 قربان ؟

 بنفشه خنديد و گفت : تو ديوونه اي بهنام . آخه اين حرفا چيه كه مي زني ؟
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 بهنام خنديد و گفت : مي خوام خيال خودمو راحت كنم كه تو تحت هر شرايطي همسرم مي موني .

 بدجنسي ! بنفشه با اعتراض گفت : خيلي

 بعد به ياس نگاه كرد و گفت : بعد از اين همه سال هنوز به من اعتماد نداره .

حرفش دور از انتظار بود . او هيچگاه در جمع محبتش را نسبت به بنفشه ابراز نمي كرد اما با خود 

د نديانديشيد ياس با ديگران فرق دارد و خودماني است . ياس در حالي كه به همراه بنفشه مي خ

گفت : نمي دونم امروز بعد از ظهر بيرون از خانه چه باليي سر شما دو تا آمده ، ولي مي دنم كه 

 امروز خيلي شارژيد .

 سپس لبخند محجوبي زد و افزود : اميدوارم كه هميشه خوش باشيد .

دختر  شام رو بهبهنام نيز لبخندي زد و تشكر كرد و هر سه از اتاق خارج شدند . ليال با اشاره به ميز 

 ها گفت : ببينين چه برادرزاده هاي با سليقه اي دارم .

آن دو ميز شام را با سليقه بسيار تزيين كرده بودند . يك گلدان بزرگ كه مخلوطي از رز هاي سفيد 

، سرخ و صورتي بود در وسط ميز گذاشته شده بوند. روي ساالد ، خورش و پلو را با انواع سبزيجات 

و ترتيب يك دسر ژله اي را هم داده بودند .دو شمه نيز در دو سوي ميز روشن كرده  تزيين كرد

بودند . هر دو سر ذوق آمده بودند ، مثل شب هايي كه در خانه هر دو حال داشتند و ميزي شاعرانه 

براي خود مي چيدند . غذاي مورد عالقه شان را درست مي كردند و تا نيمه هاي شب به شادي مي 

ند . امشب نيز هر دو سر كيف بودند . بهرام در ابتدا كمي كسل به نظر مي رسيد اما پس از گذراند

آن چرت نيم ساعته ، اكنون كامال قبراق و سرحال به نظر مي رسيد . بنفشه و ياس با ديده ي 

تحسين و تعجب به ميز شام و سپس آن دو نگاه و از آندو تشكر كردندو ليال كه بيشتر از سايرين 

شحال بود دختر ها و پسر ها را به نشستن دعوت كرد . در حين صرف شام بنفشه گفت : ياس خو

 امروز بليط گرفته ، ما پس فردا مي ريم شيراز .

بهرام بيشتر از ليال و بهنام متعجب شد . آن دوازقبل مي دانستند كه دختر ها چند روزي به شيراز 

تعجب كردند ، اما بهرام راجع به اين قضيه چيزي نمي  خواهند رفت و فقط از ناگهاني بودن اين سفر

 دانست ، با اين حال چيزي نپرسيد . ليال لبخندي زد و به ياس گفت : اميدوارم خوش بگذره .

 . آمديد مي ما با هم شما كاش ممنونم         -

 ز .رو سه مونين؟ مي روز چند حاال.  كنم مي رو كار اين حتما ديگه وقت يه         -

 بهنام از بنفشه پرسيد : منم با خودت مي بري ؟

 . مشترك زندگي هوياهوي از دور به ، كنم سفر مجردي خوام مي نه         -
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سايرين به اين حرف خنديدند و بهنام گفت : جوري حرف مي زني كه انگار هفت هشت تا بچه دور 

 و برت را گرفتند و وقتي براي سر خاراندن نداري .

 ه با شيطنت گفت : تو يكي واسه هفت پشتم كافي هستي عزيزم .بنفش

بهنام با دو دست روي سرش كوبيد و گفت : آه خدا جون من عجب جونور وحشتناكي هستم كه اي 

 دختر نازنينو به تنگ آورده ام .

 مبقيه باز هم خنديدند و او رو به ياس گفت : مواظب نامزد شيطون من باش ، مي ترسم دور از چش

 من عاشق يه مرد شيرازي بشه و از دستش بدم.

ياس لبخندي زد و گفت : مطمئن باش اين كار رو نمي كنه ، چون هيچ وقت نمي تونه مردي به خوبي 

 تو پيدا كنه .

 بهنام با شيطنت پرسيد : خودت چي ؟ نكنه موقع برگشتن يك همشهري دلداده همراهت باشه ؟

ته بهنام شوخي كرده بود ، اما او انتظار چنين حرفي را نداشت . قلب ياس از اين حرف جا خورد . الب

 الح در ؟اگر بهرام از شنيدن اين حرف تير كشيد . براستي اگر چنين مي شد او بايد چه مي كرد 

 يم باقي چه آتشين عشق اين از او براي بود دلبسته او به ياس و داشت وجود مردي چنين حاضر

چگونه بايد مي يافت ؟ به ياس نگاه كرد او سر به زير انداخت و گفت :  را سوالتش پاسخ ؟ موند

 دست بردار بهنام اين حرفا چيه ؟

 اما اين پاسخ بهرام را راضي نكرد و دل پر التهابش را آرام نكرد .

پس از صرف شام ، دخترها ميز را جمع كردند و ظرف ها را شستند . سپس همگي در سالن دور هم 

جشن كوچكي بر پا كردند . بهرام خواهش ليال را براي اين كه كمي سه تار بزند ،  جمع شدند و

نپذيرفت و در عوض شطرنج بازي كردند و با كيكي كه ليال قبل از شام پخته بود از خود پذيرايي 

كردند . بهنام پي در پي تقلب مي كرد و ديگران را به اعتراض وا مي داشت ، اما بهرام تنها كسي بود 

ه توجه آن چناني به بازي نداشت و در نهايت نيز امتيازش از همه كمتر مي شد . در دفعات پيش او ك

هيچ گاه به كسي باج نداده بود و مچ بهنام را نيز هميشه در حين تقلب مي گرفت ، اما امشب كمي 

نمي  سر در گم بود و فكر آن دلداده شيرازي كه بهنام در باره اش از ياس پرسيده بود راحتش

 گذاشت .

وقتي براي خواب از جا برخاستند ، يك ساعت از نيمه شب گذشته بود . ياس در بستر دراز كشيده 

بود و بنفشه پس از خواندن جديد ترين شعر او پرسيد : ياس خودتم احساس مي كني كه موضوع 

 شعرات تغيير كرده ؟

 ؟ كرده تغيير  -
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بود اما حاال رنگ و بوي ديگري گرفتند . از عشق و دلبستگي  تنهايي به راجع قبليت شعرهاي        -

 حرف مي زني . ياس خودت اينو احساس نكردي ؟

 .نه        -

 . ياس كردي تغيير تو        -

 ؟ ديدي تغييري چه من در ؟ باشم كرده تغيير بايد چي براي.  بنفشه بردار دست        -

 .دانم نمي        -

 ره شد و پرسيد : تو عاشق شدي ؟وسپس به او خي

 ياس بي درنگ جواب داد : نه ، چرا اين فكر رو كردي ؟

 عاشق او.  كرد  اما خودش مي دانست كه دروغ مي گويد و دويدن خون در زير پوستش را احساس

.  بود دهش تغيير دستخوش اش زندگي بلكه شعرهايش موضوع تنها نه.  بود كرده تغيير ، بود شده

اين مدت همه سعي اش را كرده بود تا وجود بهرام را در زندگي اش ناديده بگيرد و نگذارد  طي در

كه در زندگي عادي اش خللي وارد شود ، اما اين عشق و دلبستگي روز به روز عميقتر مي شد و او را 

وادار به انديشيدن راجع به اين موضوع مي كرد . بنفشه راست مي گفت . رد اين عشق در 

ايش كامال مشهود بود ، پس همان بهتر كه تنها خود از راز دل دردمندش آگاه مي بود و ناچار شعره

 به تحمل .

 رنج رو تو چيزي.  فكري تو اش همه حاال اما ، بودي انرژي پر و سرحال خيلي تو اول روزاي        -

 ؟ ده مي

 . چيز هيچ نه        -

 مي تونستم كمكت كنم . كاش.  گي مي دروغ كه دونم مي        -

ياس دستهاي او را گرفت و به چشمان با محبتش نگاه كرد و گفت : عزيزم هيچ موردي پيش 

 نيموده كه نگران باشي . فكر مي كنم يه خورده كسلم . مطمئنم كه ديدن شيراز حالمو جا مياره .

 . اميدوارم        -

 ياس اونجا رو ببين .با هيجان گفت :در همين لحظه چشمش از پنجره به بيرون افتاد و 

و با دست به ايوان اشاره كرد . بهرام در زير بارش ماليم باران روي پله هاي ايوان نشسته بود و 

 زانوهايش را بغل كرده بود و غرق در عالم خود بود .

 مي بيني ؟ مي گم اونم عجيبه ، درست مثل تو . -

 كنه .كاش يكيو داشت كه مي تونست آرومش  -

 كاش يه خرده از غرور و بلند پروازيش كم مي كرد . -
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 و بعد كنار يا نشست و افزود :ديوونه فردا صبح كالس داره اونوقت نشسته زير بارون .

سپس چراغ خواب را روشن كرد و عرض چند دقيقه خوابش برد . اما ياس همچنان بيدار بود و از 

ي كاش مي دانست در دل او چه مي گذرد . براستي هم اين پشت پنجره بهرام را تماشا مي كرد . ا

پسر عجب موجود مرموزي بود وليكن همين خاص بودن به دل او چنگ مي انداخت . ساعتي را از 

دور تماشايش كرد و درباره اش انديشيد و آنگاه كه پسر از جا برخاست و به داخل ساختمان 

 از هر زمان ديگري او را دوست دارد .برگشت ،او نيز به اين نتيجه رسيد كه بيشتر 

  

 5فصل 

  

 ليال براي آخرين بار دختر ها را بوسيد و گفت : به خدا مي سپرمتان مراقب هم باشين .

 بنفشه لبخندي زد و گفت : چشم مامان نگران هيچي نباش .

 ودگاه .دوباره نگاهي به اطرافش انداخت و افزود : بهرام نيومد ، فكر مي كردم مياد فر

 بهنام گفت : از صبح غيبش زده ، كاراي اون كه روي برنامه نيست .

ياس دل بي قراري داشت . دلش براي شيراز پر مي كشيد ، اما از ترك تهران نيز خرسند نبود 

 دهافسر ، كرد مي ترك تهران قصد به را شيراز فرودگاه كه زماني ، آورد ياد به را پيش ماه هشت  .

. از اين شهر بزرگ مي ترسيد و خود را غريبه و تنها مي ديد ، اما حاال دوستش داشت  بود غمگين و

. اينك حلقه اي وجود داشت كه او را به اين شهر پيوند مي داد . بهرام ! مردي كه هر لحظه قلبش به 

شور عشق او مي تپيد و باعث شده بود حاال كه او قصد بازگشت به زادگاهش را داشت براي اين 

 هر و غريبي اش دلتنگي كند .ش

اي كاش بهرام در آنجا بود و براي آخرين بار به چشم هاي پر رازش نگاه مي كرد . نرفته دلش 

براي او عالم پر رازش تنگ شده بود . بهنام و بنفشه آخرين حرف ها را براي هم زمزمه كردند و 

الم كرد كه راس ساعت چهار ياس همچنان غرق در افكارش بود كه گوينده براي آخرين بار اع

 هرچه اند نشده هواپيما سوار هنوز كه مسافريني و آمد درخواهد پرواز به شيراز –هواپيماي تهران 

 . دهند انجام را كار اين تر سريع

بنفشه نگاهي به ساعتش كرد و براي آخرين بار از ليال و بهنام خداحافظي كردند و به راه افتادند. 

هواپيما را دويدند و هنگامي كه در جايشان نشستند نفس راحتي كشيدند و چند  تمام راه تا پلكان

دقيقه بعد هواپيما به پرواز در آمد . ياس غمگين و محزون شد . اي كاش بهرام آمده بود ، اما براي 

 و  چه ؟ براي چه بايد به بدرقه ي آنان مي آمد ؟ سفر آن دو به شيراز چه اهميتي براي او داشت ؟

 با خود انديشيد كه اي كاش اينگونه نبود و آهي از سر حسرت كشيد . باز
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 صبح.  بود دو آن جوي و جست در شدند مي خارج ترانزيت سالن از كه مسافريني بين در  بهرام

 كند راحت را خودش خيال كه اين براي.  بود رسيده شيراز به پيش ساعتي و افتاده راه به زود خيلي

 قرار و آرام او ، بود گفته ياس به خطاب را جمله آن بهنام كه پيش شب دو از  . بود آمده آنجا به

 نتظارا و بود ايستاده اي گوشه در.  نيست بين در ديگري مرد پاي كه شد مي مطمئن بايد.  نداشت

 كه را ، حميد شان ساله ده پسر و سلمان آقا كنارش در و خانم بهجت ، ياس.  كشيد مي را آنان

 ه بود و برايش دست تكان مي داد به بنفشه نشان داد و گفت : اوناهاشن .شد متوجهش

و خود نيز دستش را تكان داد و بر سرعت قدمهايش افزود . با هيجان مي دويد و بنفشه را هم 

مجبور كرد در پي اش بدود. در يك لحظه خود را در آغوش بهجت خانم انداخت كه چند قدمي به 

 تيار به گريه افتاد .سويش آمده بود و بي اخ

زن نيز همراهش گريست . بامحبتي عميق و مادرانه او را در بر گرفته بود و بوسه بارانش مي كرد 

 ، ياس پدر ، فرامرز فوت از پس بخصوص بودند، داشتني دوست و مهربان دختر اين عاشق آنها  .

ش تهران برود ، هيچگاه تنهاي به كه اين از فبل تا و كردند مي مسئوليت احساس برابرش در هميشه

نگذاشته بودند . ياس سر به شانه اش ساييد و با دلتنگي عميقي گفت : دلم براتون تنگ شده بود ، 

 خوشحالم كه دوباره مي بينمتون .

بهجت خام او را گرم تر در آغوشش گرفت و گفت : دل ما هم برات تنگ شده بود . اوضاعت خوبه 

 ؟

 و گرفت قرار سلمان آقا مقابل در سپس.   ش را روي شانه ي او فشردياس به عالمت تصديق سر

 . دخترم خوبه حالت كه خوشحالم:  گفت دختر دست دو فشردن با پيرمرد

هميشه ياس را دخترم خطاب مي كرد . حتي قبل از تولد حميد و در آن سالها كه از نعمت فرزند 

و جوش احساس پدرانه ي قشنگي سراپايش را  محروم بودند ، از ديدن اين دخترك زيبا و پر جنب

فرا مي گرفت . ياس دختر خونگرم و با تحركي بود و سازش بسياري با آنان داشت . لبخندي زد و 

 گفت : پير شدين آقا سلمان .

تعداد موهاي سفيد مرد بر موهاي مشكي اش غلبه كرده بود . تبسمي كرد و گفت : روزگار ديگه . 

 بازم خدا رو شكر .

در اين لحظه ، پسرك سبزه بانمكي كه دسته گلي زيبا نيز در دست داشت گفت : سالم ياس ، دلم 

 برات تنگ شده بود .

ياس به سوي او چرخيد و با لبخندي گفت : آخ حميد جون ، دل منم برات تنگ شده بود ، سالم به 

 برادر كوچولوي خوب خودم.
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حميد نيز او را هميشه خواهر بزرگ خود به حساب مي  و او را در آغوش كشيد و صورتش را بوسيد.

 تشدس به را گلها او  آورد و دوستش داشت . ياس نيز عاشق اين پسر بانمك و شيرين زبان بود .

 . پيشمون اومدي دوباره كه خوشحالم:  گفت و داد

 ياس دستي بر سرش كشيد و گفت : منم خوشحالم و خيلي هم دوستت دارم .

ظه تازه به ياد بنفشه افتاد كه چند قدمي با آن ها فاصله داشت . سري از روي تاسف و در اين لح

 تكان داد و گفت : ببخشيد بنفشه ، فراموشت كرده بودم .

و او را به سايرين معرفي كرد . آن سه به قدري از ديدن ياس به هيجان آمده بودند كه اصال متوجه 

معذرت مي يز گرم و با محبت در آغوش گرفت و گفت :بنفشه نشده بودند . بهجت خانم او را ن

 خوام دخترم . خوش آمدي . اميدوارم در اينجا بهت خوش بگذره .

 بنفشه با تبسمي گفت : متشكرم خانم مطئنم كه خوش مي گذره.

و سپس با آقا سليمان و حميد نيز سالم و احوال پرسي كرد . ياس در حالي كه دست دور گردن 

 ه بود، از آقا سليمان پرسيد : وضع قلبتون چطوره ؟حميد انداخت

 بد نيست ، فعال كه با هم كنار مياييم. -

 ؟ خوريد مي موقع به كه رو داروهاتون  -

 آره دخترم سفارشات همه تو گوشمه .

 ياس لبخندي به رويش زدو از بهجت خانم پرسيد : شما چش ؟ هنوزم پا درد داريد ؟

 ، وقتي سر مي رسه هزار تا دردم همراهش مياد . دلخوشيمون شما جوناييد. ديگه پيريه        -

بعد به چهره ي پر شور بنفشه نگاه كرد و گفت : حتما خيلي خسته شدين ، بهتره بريم خونه و 

 استراحت كنين .

 با اين حرف آقا سليمان زود تر از بقيه راه افتاد تا اتومبيل را روشن كند .

نها شروع به حركت كرد ، بهرام نيز در پ شان به راه افتاد . تا اين جا به خير گذشته وقتي اتومبيل آ

بود و مي توانست نفس آسوده اي بكشد ، اما هنوز دلش آروم نمي گرفت . ياس از پشت شيشه 

چهره شهر را تماشا مي كرد و با يادآوري خاطرات گذشته احساس آرامش مي كرد و مردمانش را 

عجيب دلش هواي حافظيه را كرده بود و مي خواست فالي باز كند و نظر حافظ را دوست داشت . 

راجع به بهرام بداند . اين فكر همين حاال به ذهنش رسيد و لبخندي را بر لبان او كاشت . و بعد به 

ياد شاهچراغ افتاد . آنجا هم مي توانست شمع روشن كند و به خدا متوسل شود . وقتي وارد كوچه 

ج رويايي كه ويالي پدر در آن واقع بود شدند دلش گرفت . چقدر اينجا را دوست داشت باغ دن
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.بنفشه با ديدن كوچه باغ كه منظره ي پاييزي زيبايي به خود گرفته بود با هيجان گفت : خداي من ! 

 اينجا چقدر روياييه.

 اس لبخندي زد و گفت :به منظره ي برگ ريزان پاييزي مي ماند كه در كارت پستال ها ديده بود. ي

 اينجا بهشت گمنامه . پاييزشم مثل بهارش آدم رو به وجد مياره .

وقتي در برابر ويال توقف كردند بنفشه بيشتر به هيجان آمد . بوته هاي ياس ، سر تا سر ديوار ها را 

ييزي ويال اغ پاپوشانده بود . به ياد آپارتمان ياس افتاد ، آنجا نيز مدل كوچكي از بهشت اينجا بود .ب

هم او را ذوق زده كرده بود . پس ذوق و اين طبع لطيف در او نيز نبايد بعيد باشد . حميد دست ياس 

 را گرفت و با اشتياق گفت : بيا خرگوشامو ببين .

 4و آنها را به سوي فقس بزرگي كه در گوشه ي باغ ساخته بود برد . قبل از رفتن ياس ، او تنها 

ال تعدادشان به بيست رسيده بود . دختر ها از ديدن خرگوش ها به وجو آمدند خرگوش داشت و حا

 . ياس پسرك را تحسين كرد و گفت : عاليه حميد . خيلي خوب از عهده اش بر آمدي .

 پسر لبخندي زد و گفت : بهت گفته بودم كه اين كار را مي كنم .

ه كرد و گفت : اونو بيشتراز همه و بعد به بچه خرگوش سفيد و سياهي در گوشه ي قفس اشار

 دوست دارم . براي توئه .

 ياس با هيجان پرسيد : براي من ؟

 حميد سرش را تكان داد و گفت : آره . دوستش داري ؟

 ؟ چيه اسمش خوشگله خيلي        -

 ؟ قشنگه.  فرشته        -

 سر ذوق آمده بد .حميد اين جمله را با هيجان بيان كرد . از هيجان دختر ها او هم 

 . حميد ممنونم ، دارم دوستش نازه؛ آره        -

 حميد لبخندي زد و بعد به بنفشه گفت : يكي شم مال توئه ،هر كدومو كه دوست داري .

چشمان بنفشه از خوشحالي برق زد.با هيجان به پسر نگاه كرد و گفت :متشكرم حميد . تو دل 

 به من مي دي.بزرگي داري كه از خرگوشاي قشنگت 

 ؟ داري دوست كدومو. مهربوني ياس مثل هم تو        -

 بنفشه دوباره به قفس نگاه كرد و با پسنديدن خرگوش سفيدي كه جنب و جوش مي كرد گفت :

 اينو مي خوام شيطون و بانمكه .

 اسمش طالست . مال تو .
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 خوش به حال ياس كه برادر مهربانيبنفشه بوسه اي بر گونه ي حميد نشاند و گفت :ممنونم حميد . 

 مثل تو داره .

 حميد لبخندي زد و گفت : برادر تو هم مي شم .اگه دلت بخواد .

 .كنم مي افتخار موضوع اين به و خواد مي دلم كه معلومه        -

بهجت خانم از روي ايوان گفت :حميد بذار دخترها بيان تو و استراحت كنند . حاال واسه خرگوشات 

 وقت زياده .

 حميد با صداي بلندي گفت : چشم مامان .

 سپس دست دو دختر را گرفت و گفت : بريم باال .

ياس وقتي قدم به داخل اتاق نشيمن گذاشت ، چشمانش پر از اشك شدند. انتظار داشت همچون 

 ش را از رويدوران كودكي به محض ورود به اتاق ، مادر از جا برخيزد و به استقبال او بيايد ، كيف

دوشش بردارد و صورتش را ببوسد و بهش خشته نباشي بگويد . آنگاه به سوي پدر كه آغوشش را 

به رويش باز كرده بود برود و خودش را در آغوش او بندازد و سخنان محبت آميزش را بشنود . 

را آهي از حسرت كشيد و آرزو كرد كاش پدر و مادر زنده بودند. اكنون اشك پهناي صورتش 

پوشانده بود . جاي جاي اين خانه ياد آور خاطرات خوش و ناخوش گذشته بود . روز هاي شادي و 

بي غمي كودكي ..... مرگ مادر .... سه سال زندگي با احساس در كنار پدر و سپس مرگ او ، چهر 

 سال تنهايي و روز هاي كسل كننده و بي روحي كه در هر لحظه اش آرزوي مرگ داشت ، تمام اي

خاطرات مثل يك نوار فيلم از پيش رويش مي گذشتند و يادآوري شان باعث شد دلش بگيرد . باز 

 .  هم خود را تنها و بي كس ديد

بنفشه آهسته شانه ي او را فشرد و با او احساس همدردي كرد . ياس از پله ها باال رفت و وارد طبقه 

ق بيشتر از هر جاي ديگري بوي غم و تنهايي مي ي دوم شد . به اتاق خواب پدر و مادر رفت . اين اتا

 داد .

مادر در اين اتاق جان سپرده بود و او هرگاه كه قدم به اين اتاق مي گذاشت آن صحنه تلخ را به ياد 

مي آورد . خيلي زود از آنجا خارج شد و به كتابخانه رفت . نفس عميقي كشيد و در كنار پنجره به 

در اينجا احساس راحتي و سبكي مي كرد و دوستش داشت . نگاهي به  تماشاي باغ ايستاد . هميشه

ميز مطالعهي پدر انداخت . عينكش هنوز هم روي ميز بود و قلم و دفتر خاطراتش . دفتر را برداشت 

باز هم همچون هميشه با خواندن آخرين صفحات آن گريه اش گرفت . اين دفتر را پس از كشته 

سخنانش خطاب به يسا بود . گاه از تنهايي هايش با دخترش حرف مي زد شدن پدر يافته بود . تمام 
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و گاه او را راهنمايي و نصيحت مي كرد . دفتر را به سينه اش فشرد و تصميم گرفت هنگام بازگشت 

 به تهران آن را با خود ببرد .

. تبلو ها بوم ها ، پس از خروج از كتابخانه قدم به اتاق كار مائر گذاشت . هنوز هم بوي رنگ مي داد 

رنگ ها و طرح ها . هفت سال بود كه از اين اتاق چيزي تغيير نكرده و جاي چيزي عوض نشده بود . 

حتي تابلوي نيمه كاره اي كه هرگز تمام نشده بود روي بوم قرار داشت . پدر هر گاه دلتنگ مادر 

در حال درد دل كردن با مادر  مي شد به اتاق كار او مي رفت ، ياس بارها او را با صورت گريان و

ديده بود . از آنجا هم خارج شد و آخر از همه به اتاق خودش رفت . اتاقي كه با سليقه ي مادر 

تزيين شده بود ، شبهاي بسياري را در پناهش به بي خوابي خوش فرو رفته بود ، در حالي كه دست 

 گريسته و لحظه اي نياسوده بود . نوازش پدر يا مادر همراهي اش مي كرد و شبهاي ديگر تا صبح

سالگي اش . اين عروسك را  5عروسكش هم هنوز در گوشه ي اتاق در كالسكه اش بود ، هديه ي 

سالگي ، آن را از دست  5بيشتر از عروسك هاي ديگرش دوست مي داشت . وقتي در شب تولد 

ياسمن را برايش انتخاب پدر گرفت ، همقد هم بودند و او آن را خواهر خودش مي دانست . نام 

كرد و با كمك مادر برايش لباس هاي زيبا دوخته بود .بي اختيار به سويش رفت و آن را در آغوش 

كشيد و الاليي اي را كه مادر هميشه برايش مي خواند زمزمه كرد . اين الاليي را بيشتر از تمام شعر 

اش مي فشرد روي تخت افتاد و هايش دوست مي داشت . درحالي كه عروسك را به شدت به سينه 

سرش را در بالش فشرد و براي مدتي آرام و بي صدا گريست. اما وقتي به ياد بنفشه افتاد از جا 

 برخاست و عروسك را در كالسكه اش گذاشت و اتاق را ترك كرد .

 بنفشه به شيراز آمده بود تا سفري خوش داشته باشد و او حق نداشت با غصه هايش او را غمگين

كند . اشك هايش را پاك كرد و در حالي كه سعي مي كرد لبخند بزند به طبقه ي پايين رفت . 

سايرين مشغول تماشاي تلوزيون بودند. چشم هايش سرخ و متورم شده بود ، اما همه حالش را 

درك مي كردند . حميد به سوي او آمد و نگاه نگرانش را به او دوخت و گفت : ياسي جون گريه 

 كردي ؟

ياس لبخند و زد و او را در آغوش گرفت. براي مدتي كوتاه در آن حال ماند و او را نوازش كرد ، 

آنگاه دستش را گرفت و هر دو به سوي بنفشه رفتند . كنارش نشستند و بنفشه پرسيد : حالت خوبه 

ه تبسمي ش؟ او به عالمت مثبت سري تكان داد و گفت : اگه خسته اي تا وقت شام استراحت كن . بنف

 كرد و گفت : خسته نيستم .

 و بعد از حميد پرسيد : آقا حميد ميونه ات با درس ها طوره ؟

 ياس به جاي او جواب داد : داداشي من هميشه شاگرد اوله.
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 بنفشه با تحسين سري جنباند و گفت : آفرين به تو ، دلت مي خواد چه كاره بشي ؟

 قا فرامرز.آ مثل.  بشم خلبان خوام مي        -

 ياس دستي به موهاي او كشيد و گفت : مي دونم كه موفق مي شي .

 بهجت خانم با فنجاني مقابلش نشست و گفت : حموم گرمه .

 . گيرم مي دوش خواب از قبل من ممنونم        -

 ؟ موني مي پيشمون چقدر        -

 .روز سه        -

 بمون ياس . حميد با اعتراض گفت : حيلي كمه، بيشتر

 .دارم درس ، برگردم بايد ديگه روز سه اما ، ميام دوباره ترم پيان تعطيالت توي        -

 آقا سلمان پرسيد : اوضاع درس و دانشگاه چطوره ؟

 .مرتبه چيز همه خوبه        -

 ؟ نيستي تنها        -

ند . ش هيچ گاه منو تنها نمي گذارياس نگاه پرسپاسي به بنفشه انداخت و گفت : بنفشه و خانواده ا

 خيلي در حقم لطف دارند .

بهجت خانم آقا سلمان با قدر داني به او نگريستند و بهجت خانم گفت : خدا عوضتون بده . ممنونم 

 كه مواظب ياس هستيد . به جاي من از مادرتون تشكر كنيد .

 ه .بنفشه لبخندي زد و گفت : ياس دختر مهربونيه و مادرم عاشقش

 آقا سلمان گفت : ما همه عاشقشيم .

 ياس با سپاس نگاهشان كرد و گفت : منم همه ي شما را دوست دارم و به وجودتون افتخار مي كنم.

                                            *      *      *      * 

نه در اتومبيل خود نشسته بود . شب از نيمه گذشته بود ، اما بهرام هنوز هم در آن كوچه باغ عاشقا

بيشتر از شش ساعت از توقفش مي گذشت بدون اين كه چيزي خورده يا پلكي بر هم نهاده باشد . 

عشق دختر ديوانه اش كرده بود ، به طوري كه از حال خودش غافل شده بود . سرانجام وقتي تمام 

. در اتاقي كه روز گذشته رزرو كرده چراغ ها خاموش شدند ، او نيز آنجا را ترك كرد و به تل رفت 

بود ، چند ساعتي را به استراحت گذرانيد ، اما صبح خيلي زود دوباره به آنجا باز گشت . اين بار وارد 

كوچه نشد و در گوشه اي به انتظار ايستاد . از آنجا در ورودي ويال را خوب مي ديد و بر محيط 

 اطرافش تسلط كامل داشت .
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عد از ساعت نه ، ياس اتومبيل مادرش را از پاركينگ بيرون آورد و با بنفشه از خانه سرانجا دقايقي ب

 اريبسي هاي حرف.  كرد ديدار تجديد پدرش و مادر با ياس و رفتند گورستان به ابتدا  خارج شد .

 و خلوت آنها با را ساعتي.  گذشت مي ديدارشان آخرين از ماه هشت از بيش.  داشت گفتن براي

ادي روحشان دعا كرد . سپس گورستان را ترك كردند و به حافظيه رفتند . آنجا هر كدام ش براي

پس از قرائت فاتحه اي ، تفالي بر ديوان خاجه زدند . ياس در دل نيت كرد كه با عشق بهرام چه كار 

 كند و آنگاه كه ديوان را گشود خطاب آمد .

 راهـــي است راه عشــق كه هـيچش كناره نـيست

 نـيست چــاره بسـپارند جــــان كه آن جـــز آنـــجا                                                    

 هــرگه كه دل به عشـق دهـي خـوش دمـي بود

 نــيست اســتخاره هـيچ حــاجت خــير كــار در                                            

ا بست و آن را روي سينه اش فشرد . از همين دو بيت جوابش را گرفته به اينجا كه رسيد ديوان ر

بود . دلش آرام گرفت و احساس سبكي كرد او بهرام را دوست داشت . نبايد از عشقي كه به جانش 

 افتاده بود طفره مي رفت . تصميم گرفت صبور باشد و در اين راه به خدا متوسل شود.

واند نظر بگذارد با توجه به تعداد عالقه مندان به اين رمان سرعت اگر هر كس كه اين رمان را مي خ

 و مقدار آن زياد تر مي شود .

براي صرف نهار به خانه برگشتند و با پذيرايي خوب بهجت خانم رو به رو شدند . كمي استراحت 

رسه ظهر را با پكردند و سر ساعت سه دوباره خانه را ترك كردند . اين بار پياده بودند . تمام بعد از 

زدن در خيابان ها و خريد كردن گذراندند . بنفشه يك كت پشمي براي بهنام خريد و يك پيراهن 

ابريشمي آبي نيز براي مادرش ياس نيز يك گلدان بلور زيبا براي ليال و يك خودنويس زماندار 

مي خواست آن  براي استاد شهريار خريد. شلوار جيني كرم رنگ نيز توجه اش را جلب كرد . دلش

را براي بهرام بخرد، اما با خود انديشيد به چه دليلي بايد براي او سوغاتي به همراه ببرد . به بنفشه 

چه مي گفت ؟ در ضمن اندازه اش را هم نمي دانست . با نااميدي از كنارش گذشت و براي قدر داني 

راي بهجت خانم و كالهي نيز از بهجت خانم آقا سلمان هدايايي برايشان خريد . يك جفت صندل ب

براي آقا سلمان . حميد را هم از ياد نبرد . براي او هم يك دست گرمكن ورزشي خريد و شالگردن 

و كاله پشمي قرمزي نيز براي خودش . بنفشه گفت كه مي خواهد براي بهزام چيزي بخرد ، ياس 

 و يك پيراهن اسپرت شكالتيمي خواست آن جين را پيشنهاد كند ، اما منصرف شد و بنفشه براي ا

انتخاب كرد . وقتي به خانه بازگشتند هوا كامال تاريك شده بود . شام خوردند و تا ساعت يازده 

 همراه حميد چند فيلم كارتوني تخيلي و مهيج تماشا كردند .
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روز بعد جمعه بود . به اتفاق حميد به تخت جمشيد و باغ ارم رفتند . سپس در رستوراني غذا 

دند و حميد را به باشگاه ژيمناستيكش رساندند. به سعديه رفتند و از آنجا هم به شاهچراغ . خور

 ياس بسته اي شمع خريد . بنفشه با شيطنت گفت : چيه خانم ؟ حاجت داري ؟

 ؟ داره عيبي مگه        -

 ؟ شده بلند سرت زير        -

 . جون دختر بردار دست        -

ن كردن پنج شمع . بنفشه نيز پنج شمع ديگر روشن كرد و گفت : اينم از طرف و شروع كرد به روش

 من اميدوارم به آرزوت برسي .

 ياس نگاهي از سر قدر شناسي به او كرد و گفت : متشكرم عزيزم .

و بعد روي سكويي نشستند و دستهايش را در يكديگر گره كرد و گفت : اينجا آدمو آروم مي كنه . 

 نشست و پرسيد : ناراحتي كه فردا بر مي گرديم ؟ بنفشه كنارش

 نمي دونم من عاشق اينجام . ولي باور مي كني اگه بگم از تهران هم خوشم آمده ؟ -

 من فقط يه چيز مي دونم ، اين كه تو تغيير كردي ، اما به چه علت اينو ديگه نمي دونم. -

يزي از افكارش سر در بياورد ياس سپس نگاه كنجكاوش را به چهره ي ياس دوخت تا شايد چ

 لبخندي زد و با آرامش گفت : اشتباه مي كني بنفشه ، من نمي دونم چرا اين فكر به سرت زده .

براي اين كه عوض شدي همه اش توي فكري ، داري خودخوري مي كني . مي دوني چقدر الغر 

تي روي شعراتم اثر شدي ؟ نمي دونم توي اون كله ي كوچيكت چي مي گذره . اين موضوع ح

گذاشته و تو خودت بهتر از هر كس ديگه اي اين تغييرات را حس مي كني .. حاال چرا داري پنهانش 

 مي كني ؟ حتماال دليل خاص خودتو براي اين كار داري و من .......

ند ك اما ناگهان زبانش بند آمد . از ديدن آنچه كه در مقابلش بود مبهوت شد . بهرام ؟ اينجا چه مي

؟ دقيقتر نگاه كرد ، نه اشتباه نمي ديد . بهرام در حال روشن كردن شمع بود . شانه ي ياس را تكان 

 . بهرامه  داد و با اشاره به بهرام گفت : اونجا رو ببين ياس ،

ياس به روبه رو نگاه كرد . برق از سرش پريد . غير قابل باور بود . بهرام اينجا چه مي كند ؟ دو 

ت به هيجان آمدند . ناگهان بنفشه موضوعي را دريافت . اشتباه نكرده بود ، مطمئن شد كه دختر سخ

بهرام به خاطر ياس به شيراز آمده است . با هيجان رو به دوستش گفت : ديوونه ! اون به خاطر تو 

 اومده اينجا ، بهرام عاشقت شده مي فهمي ؟

ا شد و دلش به پيچي سخت دچار شد . چه بايد مي ياس در حال انفجار بود . غوغايي در درونش به پ

گفت ؟ حق با بنفشه بود . سعي فرواني كرد تا مانع فرو ريختن اشك هايش شود ، اما تالشش بي 
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فايده بود . در عرض چند لحظه پهناي صورتش باراني شد . محكم دست بنفشه را فشرد ، در حالي 

به او چشم دوخت و زير لب زمزمه كرد : ياس ! تو  كه بدنش به شدت مي لرزيد . بنفشه با ناباوري

 هم ؟ تو هم دوستش داري ؟

و بعد با صداي بلند تري گفت : آخ خدا جون ! من چقدر احمقم چرا چيزي نفهميدم ؟ شما هردوتون 

 كه حالي در كنم مي درك رو تو كردم مي فكر  ، هردوتون عاشق شدين ؟ عجب دوستي هستم من.

افل بودم . ياس همچنان بي محابا اشك مي ريخت . بنفشه از جا برخاست و گفت : غ حالت از كلي به

 اآلن مي رم پيشش و مي گم كه ...

 ياس به بازوي او چنگ انداخت و با التماس گفت : نه بنفشه اين كار رو نكن ،خواهش مي كنم.

 بنفشه با تعجب نگاهش كرد و گفت : چرا ؟

 شه ، من اينو نمي خوام .بنف شه مي خرد غرورش        -

 . اينجا اومده تو خاطر به.  داره دوستت اون ، ياس نشو خل        -

 .كنم مي خواهش ، نكن رو كار اين        -

 بنفشه دوباره كنارش نشست و با حيرت گفت : تو به چي فكر مي كني ؟

، پس ما هم نبايد به روش بياريم .  بفهمه كسي نخواسته.  اينجا اومده پنهاني اون ، بهرام به        -

 شايد داره درباره اين قضيه فكر مي كنه . ، ما كه نمي تونيم وادارش كنيم .

 . كرده تغيير اونم اما        -

 . بنفشه نكن رو كار اين.  بشم رو روبه باهاش تونم نمي من.  كنم مي خواهش بنفشه        -

 و گفت : خيلي دوستش داري ؟بنفشه شروع به نوازش گونه اش كرد 

ياس سرش را بيشتر به شانه ي او فشرد . بنفشه آهي كشيد و با مالمت گفت : چرا من چيزي 

 نفهميدم ؟ چرا سعي كردي از من پنهانش كني ؟

 .هست زيادي ي فاصله ما بين.  ام شده بهرام عاشق كه ام ديوونه من.  بنفشه ترسم مي        -

 .،خالصانه كنه مي دعا داره  دختر جون . اونم دوستت داره . نگاهش كن احمقي تو        -

 ياس صورتش را با دستانش پوشاند و گفت : نه نه جراتشو ندارم .

 . محشرين هردوتون!  ياس شين مي نظيري بي زوج شما        -

 برازنده و مناسباز تجسم آن دو در كنارهم لبخندي رضايت آميز صورتش را پوشاند . آن دو كامال 

 بودند .

 .  نيست خوب حالم ، خونه بريم        -

 ؟ كنيم تعقيبش خواي نمي        -
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 .كنم دخالت كاراش تو خوام نمي ، بنفشه نه ، نه        -

بنفشه از جا برخاست و گفت : تو بيشتر از اون كه به فكر خودت باشي به غرور اون توجه مي كني . 

 هم هستين ، پس چرا اين غرور بايد مانع ابراز احساساتتون بشه ؟هردوتون خواهان 

 ياس در پي او به راه افتاد و گفت :

بنفشه من نمي خوام اونو برنجونم . دوستش دارم اما نمي خوام وادارش كنم كه عكس العملي نشان 

 بده .

از واقعيت فرار مي كنين .  دارين هردوتون ؟ چي به آخه ؟ كني وادارش!  خدا رو تو كن بس        -

 هردوتون عجيب و ابلهين . درست مثل همديگه .

 . كنم مي رانندگي من:  گفت و نشست فرمان پشت و شد اتومبيل وارد بعد و        -

ياس هيچ نگفت احساس مي كرد بهرام در پي شان است ، اما جرات نمي كرد كه به اطراف نگاه كند 

 و با نگراني پرسيد : ياس حالت خوبه ؟. بنفشه شروع به حركت كرد 

 او به عالمت تصديق سر تكان داد .

 ؟ نگفتي چيزي من به چرا        -

 آرزو اين.  كند مي فكر من به اون كه دادم نمي احتمال هم درصد يه حتي.  نداشت اي فايده        -

 . محاليه روياي كردم مي فكر اما داشتم را

 اين رويا تحقق پيدا كرده بازم مي خواي دست رو دست بذاري؟ كه حاال اما        -

 خواهش بگم ؟ دارم دوستت من بگم بهش برم ؟ است ساخته كاري چه من دست از عزيزم        -

 ؟ كنم تحميل بهش خودمو ؟ بپذير منو كنم مي

 . ياس عاشقته ، داره دوستت اون ولي        -

روز نداده . هيچ كاري نكرده تا من بفهمم كه دوستم داره . اگه امروز ب عشق اون از چيزي اما        -

 نديده بوديمش حتي تا اين اندازه هم نمي دونستيم . بدون شك اصال دوست نداره كه ما ببينيمش .

 دنش دار جريحه از شايد ، باشي نداشته قبول اونو تو ترسه مي شايد.  ترسه مي تو از شايد        -

 رسه .ت مي غرورش

 از بايد.  دارن منافات هم با غرور و عشق كه بدونه بايد اون اما ، دارم دوست بهرامو غرور من        -

 بايد ....بايد ، دختري هر عاشق ، من نه حاال ، عاشقه اون اگه.  كنه انتخاب رو يكيشون تا دو اين بين

 . كنه انتخاب راهشو و بگيره قطعي تصميم يه مورد اين در بتونه

 كه ترسه مي شايد ، بشه مطمئن تو جانب از خواد مي شايد ، خواد مي فرصت اون شايد خب        -

 .باشي ديگه مرد يه دلبسته تو
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 . بدم نشون العملي عكس خوام نمي مسئله همين خاطر به منم        -

 ؟ موني مي منتظر يعني        -

 ؟ ياس تو چقدر اونو دوست داري ؟ دارم اي ديگه ي چاره كني مي فكر        -

باز هم همان دل درد ناشي از هيجان به سراغ دختر آمد . عجب سوالي ؟ چه بايد مي گفت ؟ به 

اندازه همه دنيا ؟ با تمام وجود ؟ بيشتر از هر عاشق ديگري ؟ اما اينها نيز گنجايش آن عالقه شديد 

 را نداشتند .

 ونم براي مادرم خيلي عزيز بود .ا.  ميندازه پدرم ياد منو        -

 كني ازدواج باهاش داري دوست.  ياس ندارم شكي هيچ موضوع اين به.  خواد مي رو تو بهرام        -

 ؟

 . بنفشه بزرگيه ي آرزو        -

 ؟ نه مگه داري را آرزو اين تو اما        -

چرا بايد به من عالقمند بشه . اون موقعيت  دونم نمي ولي ، نظيره بي بهرام.  دارم كه البته        -

 خيلي خوبي داره . تو مي گفتي دنبال يه چيز متفاوت مي گرده ، كسي كه با همه فرق داره .

 گاهدانش پسراي ي همه تو ، ياس.  مهرباني ، خوشگلي.  داري شايطي چنين تو ، پوك كله خب        -

اين قاعده مستثني باشد؟ تو حقيقتا با همه فرق داري ،  از بايد بهرام چرا.  كردي خودت ي شيفته رو

 فرق داري كه تونستي دل بهرامو به دست بياري .

 دارم پدر نه!  پناه بي دختر يه:  داد ادامه و زد پوزخندي سپس  ام؟ كي من مگه ؟ دارم فرق        -

ه اش به فرد بودن منه ؟ گري منحصر ي نشونه اينا ؟ بنفشه تفاوت اينا. كنم مي زندگي تنها ، مادر نه

گرفته بود . اشك هايش را پاك كرد و گفت : بهرام پسري نيست كه دنبال زيبايي ظاهري باشه . 

 چرا بايد به يه دختر تنها و بي كس عالقه نشون بده ؟

 زا خوب خيلي اما ، درسته ، كني مي زندگي تنها تو.  نظر هر از!  فردي به منحصر تو عزيزم        -

اداره ي زندگيت بر مياي ، تو دختر مقاومي هستي و شايد همين عامل در كنار يكديگر امتيازاتت 

اونو مجذوب تو كرده . بهرام هميشه بهترين رو مي خواسته و حاال فكر مي كنه كه اونو پيدا كرده . 

 . بهرام در به نظر منم انتخاب درستي كرده . هر دو تون شبهي هميد . هر دو طعم تنهايي رو چيديد

ظاهر با ديگرانه ، ولي حقيقتا تنهاست . به دنبال كسيه كه دركش كنه و براي اين منظور تو بهتريني . 

شما مي تونين يه دنياي قشنگ بسازيد يه دنياي بي نظير ، عالمي كه همه حسرتش رو بخورن . تو 

اشه تكيه گاه مطمئن براي تو ب مي توني خاليي رو كه در زندگي بهرام بوده پر كني و اونم مي تونه يه

. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 5  

 

و بعد بدون اين كه منتظر پاسخ ياس باشد در برابر خانه توقف كرد و از اتومبيل پياده شد با كليدي 

كه ياس به همراه داشت در را گشودند . اتومبيل را به پاركينگ بردند و سپس به داخ رفتند . بهجت 

 يان ديد با تعجب گفت : چي شده دخترا ؟خانم در حال تدارك شام بود . وقتي ياس را گر

 ياس با لبخندي كم رنگ گفت : هيچي بهجت خانم نگران نباشيد .

و بدون حرف ديگري از پله ها باال رفت بهجت خانم با تعجب به بنفشه نگاه كرد تا شايد از او 

ذاشت و گپاسخي بشنود . بنفشه گفت : رفته بوديم شاهچراغ دلش گرفته بود ، محيط روش اثر 

 گريه اش گرفت .

 دخترك بيچاره ! حق داره دلتنگ باشه . -

 با اجازتون من مي رم پيشش . -

 برو دخترم. -

بنفشه در را گشود و وارد اتاق شد. ياس دراز كشيده بود از پنجره ، باع را نگاه مي كرد . به او 

ه تلفن كنم ؟ شايد اون بتوننزديك شد . روي لبه تختخواب نشست و پرسيد : مي خواي به بهنام 

 كمكت كنه.

 ياس نگاهش را به او دوخت و گفت : نه بنفشه خواهش مي كنم اين كار رو نكن.

 سپس سرش را بلند كرد و در بسر نشست و گفت :يه قولي به من بده بنفشه .

 چه قولي؟ -

 .بهنام به شيراز،حتي بود آمده بهرام كه نگو كس هيچ به  -

 جيبي هستي ياس .ع دختر تو  -

 ؟ دي مي قول  -

 . راحتي كه طور هر  -

 ياس لبخني زد و گفت :

 .متشكرم        -

 . توست ي برازنده كه اونه فقط و داري بهرامو لياقت تو فقط.  خوشبينم خيلي من ياس        -

 .ترسم مس خيلي بنفشه كن دعا        -

 . بزرگه خدا ، خوب دختر نترس        -

 و بعد اشك هاي او را پاك كرد و ادامه داد : انقدر خودخوري نكن.

 خوشحالم كه تو فهميدي . حاال احساس سبكي مي كنم. -
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صبح روز بعد ياس خيلي زود از خواب برخاست . دوشي گرفت و به همرته حميد كه براي رفتن به 

همراه حميد از خانه خارج شد و او مدرسه مهيّا مي شد صبحانه خورد . بنفشه هنوز خواب بود كه به 

را تا مدرسه اش همراهي كرد . هواي خوب و خنك صبح حالش را جا مي آورد و باد در الي 

موهايش مي پيجيد و احساس دل انگيزي در او به وجو مي آورد . از آنجا قدم زنان به حافظيه رفت . 

كرد . احساس خوبي داشت .  ساعتي را بدون هدف روي نيمكتي نشست و محيط اطرافش را نگاه

پس جريان روز گذشته نسبت به آينده اميدوار تر شده بود . اكنون بهرام را به خود نزديك تر 

احساس مي كرد و حتي شايد بيشتر از قبل دوستش مي داشت . همان طور كه به فواره هاي آب 

ته در تعقيبش باشد . جرات چشم دوخته بود ، سايه او را با خود همراه مي ديد . شايد مثل روز گذش

نمي كرد كنجكاوانه اطرافش را نگاه كند ، دوست نداشت بهرام خود را در برابر او رسوا ببيند. با 

خود انديشيد مهم اين است كه او در اينجاست و به خاطر او به شيراز آمده است ، پس بايد به خدا 

ش شود و زبان به سخن بگشايد صبوري توكل كند و تا زماني كه بهرام خود مايل به ابراز احساس

كند . پس از مدتي انديشيدن به اين موضوع برخاست و به گورستان رفت . با پدر و مادرش وداع 

 كرد و براي شادي روحشان دعا كرد .

وقتي از آنجا خارج شد ساعت از يازده و نيم گذشته بود تاكسي گرفت و به خانه برگشت . بنفشه در 

ي بازي خرگوشها بود . به او نزديك شد و سالم كرد . بنفشه به سويش چرخيد و باغ مشغول تماشا

با لبخند جواب او را داد . چهره ي ياس شاد بود و از بي قراري گذشته اثري در آن وجود نداشت. از 

قرار معلوم پياده روي در خنكاي صبح در بهبود اوضاع او موثر واقع شده بود . روي تاب نشست و 

 حالت خوبه ؟ پرسيد :

 ؟ خوبه حالت ؟ چي تو خوبم عزيزم مرسي        -

 .كيفم سر خيلي منم شكر رو خدا        -

 ياس كنجكاوانه به او نگريست و گفت : خوبه چه خبر ؟

 . كردم مي صحبت بهنام با داشتم پيش ي دقيقه چند        -

 ياس با نگراني پرسيد :بهنام؟

 اشكالي داره ؟ گفت شب براي استقبال مياد فرودگاه . مگه ، آره خوب        -

 ياس بي قرار تر پيش گفت :چيزي كه بهش نگفتي ؟

 ؟ چي ي درباره        -

 . ديگه بهرام        -

 . هستم قولم سر من خوب دختر نه        -
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 ياس نفس راحتي كشيد و گفت :

 ؟ بود خوب حالش.  متشكرم        -

 ه سالم رسوند و يه خبر خوب هم داشت .آر        -

 ؟ خبر چه        -

 . اومده برف تهرون        -

 ياس با هيجان گفت :برف ؟

بنفشه متاثر از هيجان او گفت : آراه مي گفت يه دفعه هوا چند درجه سرد شده . تعجب كرد كه ما 

تم اينجا اونقدرسرمون شلوغه و از اخبار متوجه آب و هوا نشديم . منم حسابي دلشو آب كردم و گف

 خوش مي گذرونيم كه ديگه وقتي براي اخبار نداريم .

 . شدم خوشحال خيلي ، برفم عاشق من        -

 ؟ بودي رفته كجا تو        -

 . مادرم و پدر پيش رفتم بعدشم ، حافظيه رفتم        -

 ؟ نديدي بهرامو        -

 اد و گفت : كنجكاوي نكردم .ياس سري به عالمت منفي تكان د

سپس از جا برخاست و گفت : دارم مي رم تو خونه ، تو نمي ياي ؟ بعضي چيزا هست كه بايد برشون 

 دارم.

بنفشه با حركت سر موافقت كرد و هر دو به داخل خانه رفتند تا وسايلشان را جمع كنند . ياس دفتر 

خر از همه سه تار پدر را نيز در چمدانش خاطرات پدر، عروسكش و چند دست لباس برداشت و آ

 قرار داد .

 ليال دو دختر را همزمان در آغوش گرفت و صورتشان را بوسيد .بهنام گفت : سفر چطور بود خانما؟

 بنفشه ابرويي باال انداخت و گفت : خيلي خوش گذشت .

 ؟ نبود خالي من جاي:  پرسيد بهنام 

 د روزي احساس آرامش كردم .بنفشه خنديد و گفت : نه اتفاقا چن

 و چون با دلخوري تصنعي او رو به رو شد ، لبخندي زد و گفت : دلم برات تنگ شده بود بهنام .

بهنام گله مند گفت : منم همين طور . ديگه از اين سفر خاي مجردي نرو كه به من خيلي سخت مي 

 گذره.

 ؟ خبر چه بهرام از.  من بشم مهربونت دل فداي        -
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اين سوال را مخصوصا مطرح كرد . بهنام پاسخ داد : نمي دونم از اون روز كه هنوز پيداش نشه ، 

 معلوم نيست كجا رفته .

 ؟ كني پيداش نكردي سعي        -

 .خونه ميام ديگه روز چند و خوبه حالم گفت. كرد تلفن خودش        -

 ؟ كجاست نگفت        -

ايش را باال انداخت و گفت : نه شايد با دوست دخترش خلوت كرده . ميدوني بهنام با القيدي شانه ه

 كه ما عادت نداريم تو كارهاي همديگه سرك بكشيم.

 . بودم آورده در را قضيه توي و ته حاال تا بودم تو جاي اگه من        -

 .شيمي كارشناس نه شدي مي كارآگاه بايد تو عزيزم        -

 ا را برداشت و همگي به راه افتادند . ليال پرسيد : شيراز چطور بود ؟چمدانهاي دختر ه

 بنفشه با هيجان گفت : عالي بود مامان .

واجع به چيز هايي كه ديده بود برايشان حرف زد . ياس از ديدن خيابان هاي مملوء از برف با 

 .  خوشحالي گفت : چقدر خوبه . كاش هميشه برف بباره

 ش كشيد و گفت : يه مدت ديگه ازش خسته مي شي .ليال دستي به سر

 دختر به عالمت منفي سر تكان داد و گفت : نه ، برف قشنگه . آدمو خسته نمي كنه .

ليال تبسمي كرد و در دل احساسات قشنگ دختر را ستود . او نيز مثل بنفشه و سايرين عاشق اين 

يز در اين دو ماه به طرز غريبي با اين دختر خو دختر ساده و مهربان با احساسات پاك شده بود . او ن

 گرفته بود و به اندازه ي بنفشه دوستش مي داشت .

آخر شب بهنام ياس را به آپارتمانش رساند و خودش به خانه رفت تا شايد از بهرام خبري شود . در 

ته و بيل را برداشكارهايش كنجكاوي نمي كرد . ، اما حقيقتا نگرانش بود . بهرام چهار روز پيش اتوم

غيبش زده بود و در اين مدت تنها يك بار با برادر تماس گرفته بود . آيا دوستان نابابي پيداكرده 

بود او را از راه به درش كردند؟ اين فكر بهنام را ديوانه مي كرد. در برابر او احساس مسئوليت مي 

سابقه نداشت و او هميشه فرد آرام و  كرد ،مخصوصا اين كه قبل از اين ، چنين رفتاري هيچگاه از او

منظبت و پايبند به قواعد بود . حال چه به روز اين پسر آمده بود ؟ بهنام در طي اين مدت مرتب اين 

 سوال را از خود كرده بود ،اما پاسخي برايش نيافته بود.

                                            *      *      *      * 

ديك شش صبح بود و بهنام از ساعتي قبل بيدار بود . كنار شومينه نشسته بود و مشغول ساعت نز

خواندن درس بود . امروز امتحان داشت و هنوز جزوه اس يك دور به پايان نرسانده بود . در همين 
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حين از پنجره مقابل به رويش ديد كه در خروجي خانه گشدوه و بهرام وارد خانه شد . اتومبيلش را 

ه پاركينگ برد و دقايقي بعد به درون خانه آمد . وقتي بهنام را بيدار ديد لبخندي زد و سالم كرد. ب

انتظار نداشت در اين ساعت او را بيدار ببيند . قبراق و با نشاط به نظر مي آمد ، پاسخ سالمش را داد 

م ، حسابي جا خورد . بهرام همانطور كه به سوي شومينه مي آمد گفت : عجب برفي تهرونو پوشونده

. 

 بهنام با تعجب به او نگاه كرد . از دو روز پيشبرف زمين تهران را پوشانده بود .

 . باره مي برف كه روزه دو ؟ نبودي تهران مگه        -

 بهرام هم به او نگريست . خراب كرده بود ، اما چاره اي جز بيان حقيقت نداشت .

 نه چند روز رفتم سفر .

 ؟ بود مهم اينقدر سفرت ؟ سفر رفتي كردي تعطيل رو كالسات خوبه        -

 . بود مهم بله        -

 . باشه گذشته خوش اميدوارم پس        -

لحنش بوي مالمت و سرزنش مي داد . بهرام هيچ نگفت . روي كاناپه نشست و مشغول در آوردن 

 جا رفته بودي ؟كفشه و جورابهايش از پا شهايش شد . بهنام پرسيد : ك

بهرام سر بلند كرد و به او نگاه كرد . عصبي بود و مي خواست بگويد به تو مربوط نيست ، اما نمي 

 خواست او را برنجاند .

 . شمب خارج تهران از شده مجبور كه بود آمده پيش برام كاري يه.  سفر بودم رفته كه گفتم        -

 ؟ كاري چه        -

بازجويي بود و قصد عقب نشيني نداشت . بهرام با كالفگي سري تكان داد و گفت : بهنام مصمم در 

 راحتم بذار .

 ؟ كاري چه پرسيدم        -

 ؟ داره ضرورتي دونستش مگه        -

بهنام با صداي بلند تري پرسيد :نداره ؟ هيچ معلوم هست كه داري چه كار مي كني بهرام ؟ بدون 

 روز تموم غيبت مي زنه ، اون وقت توقع داري چيزي ازت نپرسم ؟ اين كه چيزي بگي چهار

 من كه بچه نيستم بيست و دو سالمه . اختيارمم دست خودمه . -

 كي گفته ؟ -

 خودم اصال مگه من در كارهاي تو كنكاش مي كنم ؟ -
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،  ديوانه مي كنيآخه من مثل تو رفتار نمي كنم . بهرام به خدا توي اين ترم با اين كارات داري منو 

 آخه تو چه مرگته ؟

 حالم خوبه اتفاقي هم نيقتاده ، اين براي صدمين بار .

 ؟ بودي رفته گوري كدوم پس  -

 . بدم توضيحي موردش در بينم نمي نيازي  -

 . خبره چه اينجا كه بگم و پدر به بزنم زنگ كني مي مجبورم داري  -

فت . از جا برخاست و فرياد زد : زندگي من هيچ ربطي به اون با شنيدن اين اين حرف ، از كوره در ر

 نداره .فهميدي ؟

 بسيار خوب به من مربوطه و مي خوام بدونم تو چه غلطي مي كني . "بهنام نيز فرياد زد 

بهرام باز هم خواست بگويد ، به تو هم مربوط نيست ولي دوباره خشمش را فرو خورد . امروز صبح 

اري از خود به خرج داده بود و علتش نيز آرامشي بود كه پس از پايان گرفتن خويشتن داري بسي

سفر موفقيت آميزش به او دست داده بود . ارزشش را داشت كه كمي فرياد هاي بهنام را تحمل كند 

 ، اگر چه او كامال حق داشت و بهرام حال او را درك مي كرد .

 ام .بهر خوام مي كننده قانع جوب يه من        -

 . همين بودم دوستام از يكي پيش        -

 يراض عشقت از لبريز و مشترك زندگي از ؟ كردي پا و دست خودت واسه معشوقه يه نكنه        -

 ؟ هستي

 . كن فكر داري دوست كه هرطور تو        -

اورد ر سر در بيبهنام با عصبانيت دستهايش را در هم گره كرد . چرا نمي توانست از كارهاي اين پس

 ؟

 . بكش خط رو ناباب دوستاي دور.  خالف كارهاي توي بيفتي خوا نمي دلم اصال!  بهرام        -

 يم فكر تو كه هم اونقدار من بدون اينو اما ، باشي من باالسر آقا داري دوست كه اين مثل تو        -

 چه كار نكنم. و كنم كار چه بايد دونم مي تو از بهتر ،.  نيستم بچه كني

راست مي گفت و بهنام به اين امر كامال واقف بود ، اما پس او چه مرگش بود ؟ جواب سوالش را از 

كجا بايد پيدا مي كرد ؟ هونز هم عصباني بود ، اما فكرش راه به جايي نمي برد . . بهرام كتش را از 

را مقابل او روي ميز قرار  روي چمدانش برداشت و دو بسته ي كوچك از جيبش بيرون كشيد . آنها

 داد و گفت : مال توئه .
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رهاوردي از سفر براي تنها برادرش بود . بهنام گيج و منگ نگاهش كرد . اين پسر به راستي عجيب 

 و ديوانه بود . او در برابر حيرت برابر لبخندي زد و گفت :

هم هست كه بود و نبود من براش مبازم مثل هميشه ممنونم كه نگرانم هستي . الاقل توي دنيا يه نفر 

باشه و از اين بابت خوشحالم . خيالتم راحت باشه موردي پيش نيامده كه نگران بشي . يه سفر 

شخصي بود . نپرس براي چي ، اما نگران نباش ، اطمينان مي دم كه مسئله اي در بين نيست و من 

 همون بهرام هميشه ام و خالفي ازم سر نزده و نمي زنه .

 س چمدانش را برداشت و به سوي اتاق رفت . بهنام پرسيد : صبحونه نمي خوري ؟سپ

 او از اتاقش گفت : نه خيلي خسته ام . تمام شبو رانندگي كردم ، اما با يه نهار موافقم .

 و بود او با حق حال هر به بهنام پوزخندي زد . هيچ گاه از كارهاي عجيب برادر سردر نمي آورد . 

 تكب خالفي نشده بود كه بهنام را ناراحت يا به دردسر بيندازد .مر هيچگاه

لحظاتي بعد چراغ اتاق خاموش شد و از فرط خستگي بدون تعويض لباس وارد بستر شد و خيلي 

زود خوابش برد . بهنام نگاهي به كادو ها انداخت و كاغذ زيبايي را كه با سليقه ي بسيار دورشان 

 كجا از لعنتي. زيبا بسيار سيگار  چوبي ي جعبه يك و مچي ساعت يك  پيچيده شده بود باز كرد .

 يرغافلگ را او كارهايش با هميشه ؟ بود كرده گم را اش مچي ساعت پيش ي هفته او كه بود فهميده

 اين هب كه دانست مي و بود آگاه خوب او ي سليقه از بهرام.  پسنديد نيز را سيگار ي جعبه.  كرد مي

 قه ي فرواني دارد . زير لب گفت : اي بهرام ديوونه ! چرا تو انقدر عجيبي ؟عال ها چيز جور

 وبعد نگاهي به ساعت انداخت و از جا برخاست . هنوز چند صفحه از درسش را نخوانده بود .

ساعت نه و نيم پس از پايان گرفتن كالسش ابتدا به منزل عمه رفت و سري به بنفشه زد ، اما خيلي 

برگشت . بهرام غرق در خواب بود. يكراست به آشپزخانه رفت و مشغول تهيه ي نهار  زود به خانه

شد . ميز مفصلي چيد و وقتي كارش تمام شد ، چند دقيقه به ساعت دوازده بود . از آشپز خانه خارج 

 شد و در اتاق بهرام را گشود و چند ضربه به آن زد و گفت : پاشو بهرام لنگ ظهره .

ا كه كنار زده شده بود دوباره به سر كشيد و جوابي نداد . بهنام باز به در زد و گفت : بهرام لحافش ر

 پاشو ديگه . مگه بعد از ظهر كالس نداري ؟ پاشو بيا نهار بخوريم .

بهرام به ناچار از تختخواب بيرون آمد . مي دانست كه بهنام دست از سرش برنخواهد داشت . قبل 

شود به سراغ چمدانش رفت و از آن جعبه ي كوچكي بيرون آورد و  از اين كه از اتاقش خارج

دوباره به فكر فرو رفت . اين انگشتر را در شيراز و براي ياس خريده بود . به اين فكر فرو رفت . 

اين انگشتر را در شيراز و براي ياس خريده بود . به اين اميد كه روزي بتواند خودش آن را در 

 و او را براي هميشه تصاحب كند .انگشت دختر قرار دهد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 2  

 

 صداي بهنام يك بار ديگر بلند شد كه گفت : پاشو بهرام ديرت مي شه ها .

و او را از دنياي افكارش بيرون كشيد . انگشتر را در جعبه گذاشت و آن را در جاي امني قرار داد . 

تونم قبل از ناهار دوش  از اتاقش بيرون آمد و به بهنام كه داشت را ديو گوش مي داد گفت : مي

 بگيرم ؟ حسابي عرق كردم .

 . باشي حاضر ميز سر و آشپزخانه تو بايد ديگه ي دقيقه ده سر  -

 بهرام به عالمت اطاعت دست به سينه گذاشت و گفت : چشم قربان .

.  دو حوله اش را برداشت و به سوي حمام رفت . ده دقيقه بعد ،هر دو در آشپزخانه و پشت ميز بودن

بهرام با ديدن تدارك مفصل بهنام گفت : هوم ! واقعا ممنونم برادر خوبم . نمي دوني از كي بود كه 

 هوس عدس پلو كرده بودم .

 ؟ كني مي خرم داري  -

 ؟ بود چطور امتحان.  گم مي راست دارم ، تو جون به نه  -

ندام كه هيچ ، فكر مي كنم دو  جواب درست هم را سوال دونه يه حتي.  نبود خوب اصال افتضاح  -

 سه نمره هم به خاطر بدخطي ازم كم كنه .

 . شنوا گوش كو اما ، بشه خوانا خطت تا كن تمرين خط بشين خورده يه گم مي هي  -

 . پسر نداره حرف خطش ، ياس پيش برم كه باشه بهتر شايد  -

 . م ديد عمه ي خونه تابلوهاشو از دونه يه  -

 ي هم داره .كارا قشنگتر -

 راستي بنفشه از شيراز برگشته ؟ -

 .اومدن ديشب آره  -

 ؟ بود گذشته خوش  -

 بنفشه كه خيلي راضي بود . از قرار معلوم حسابي حال كردند . -

 ؟ نبردند چرا رو تو  -

 چه مي دونم ؟ شنيدي كه بنفشه چه مي گفت مي خواد مج    ِِِِّردي سفر كنه . -

 زدي كه بنده ي خدا از دستت فرار مي كنه ؟ يعني انقدر دلشو -

 بد جنس . -

 بهرام خنديد و گفت : راست مي گم ديگه ، چرا بدت مياد ؟

 . هستيم هم عاشق نهايت بي ما ، حسودا چشم كوري به        -

 . همينه من آرزوي.  كنه خدا        -
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 . نداشت حرف.  متشكرم سوغاتيات خاطر به راستي        -

 . نداره رو تو قابل        -

 ؟ دارم احتياج بهش كه دونستي مي كجا از.  بود موقع به خيلي ساعتت        -

 جدا؟        -

 . كردم گم ساعتمو هفته اون ، آره        -

 نمك مي فكر.  برداشتم رو تو ساعت بود شده تموم ساعتم باتري ، كردم گمش خودم اتفاقا        -

 شويي دانشگاه جا گذاشتمش .دست توي

 بهنام با تعجب به او نگاه كرد و با خنده گفت : تو ديوونه اي بهرام .

 . كردم گمش كي نفهميدم اصال خودمم تو جون        -

 سيدر بهم بنفشه از هم پشمي كت يه.  تر شيك هم و تره نو يكي اين عوضش.  نشد بد زياد        -

 شيكه خيلي.

 اركت باشه .مب        -

 . ده نمي بهت اونجا نياي تا گفت.  خريده تو واسه پيرهنم يه ممنون        -

 ؟ اونجا بكشونه منو خواد مي كه پخته برام آشي چه        -

 پيرهن ، داره رو ارزشش چون اونجا بري فرصت اولين در كنم مي توصيه ولي دونم نمي        -

 . قشنگيه

 ت اين شرايط ، همين امروز بعد از ظهر مي رم اونجا .تح پس خوب        -

 . بمونيم شام از بعد كه بردار لباس ، ميام شام واسه منم        -

 .دارم كار گردم مي بر شام از بعد من اما ، بمون تو        -

 . كني پارو رو پشتبام روي هاي برف بايد درضمن.  ميلته كه طور هر        -

 مشب ترتيبشو مي دم .ا        -

بعد از ناهار بهرام ظرف ها را شست و بعد براي حضور در دانشگاه ، خانه را ترك كرد . تا ساعت 

هفت كالس داشت و پس از آن به خانه عمه رفت . چنان خود را بي تفاوت نشان مي داد كه بنفشه 

افسوس كه به ياس قول داده  گاه از عصبانيت مي خواست بگويد كه او را در شيراز ديده است ، اما

 بود و اين دختر نازكدل تاب تحمل ديدن رسوايي او را نداشت .

از پيرهني كه بنفشه برايش سوغات آورده بود خيلي خوشش آمد. وقتي آن را پوشيد سايرين او را 

 . تحسين كردند و بنفشه نيز در دل به ياس حق داد كه خواهان حفظ اين جذبه و غرور بي مثال باشد

شام را در كنار هم خوردند و سپس بهرام خانه را ترك كرد. ليال نيز همچون بهنام اين احتمال را مي 
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داد كه او اوقاتش را با دختري سپري مي كند ، اما بنفشه بيشتر از آن دو مي دانست و افسوس مي 

شب رو به بالكن  خورد كه نمي تواند راجع به اين موضوع حرفي به ميان آورد . بهرام طبق عادت هر

خانه ي ياس و در تاريكي خيابان پارك كرد ، تا زماني كه او به بالكن آمد و آسمان را تماشا كرد ، 

همان جا ماند و سپس همچون شب هاي گذشته با دلي پر عشق به خانه برگشت . قبل از هر كاري 

در همان حين نگاهي  به پشتبام رفت و برف ها را پارو كرد . سپس كمي شير داغ كرد و خورد ،

سطحي به درسهاي فردا انداخت و وقتي كه براي خوابيدن وارد بستر شد ، ساعت از دوازده و نيم 

 بامداد گذشته بود.

اگه بچه هاي خوبي باشيد و نظر بگذاريد و براي من كاري پيش نياد، بازم ادامه ي رمان را امشب مي 

هم كادوي تولد من به فرشته خانم .فرشته خانم گذارم ؛ولي ممكن است مقدارش كم باشد . اين 

 تولدت مبارك .

ليال و بنفشه آماده ي خروج از خانه بودند كه زنگ در به صدا در آمد . هر دو با تعجب به هم نگاه 

كردند و بنفشه شانه اش را باال انداخت و به سوي آيفون رفت . يك هفته از باز گشت او و ياس به 

شب ياس ، او ، ليال و بهنام را براي صرف شام به آپارتمانش دعوت كرده بود تهران مي گذشت و ام

. طبق قراري كه با بهنام گذاشته بودند ، آن دو جلو تر به منزل ياس مي رفتند و او نيز پس از پايان 

 آخرين كالسش ، در ساعت هفت ، يكراست به آنجا مي رفت .

 گفت : بهرامه . بنفشه دكمه ي آيفون را فشرد و رو به ليال

ليال يك صندلي از پشت ميز ناهار خوري بيرون كشيد و روي آن نشست و گفت : براش به قهوه 

 درست كن .

بنفشه بدون هيچ حرفي به آشپزخانه رفت و دقيقه اي بعد بهرام در ورودي را گشود و وارد سالن 

از دستهايش خارج كرد و  شد . متوجه ليال شد و به سويش رفت . در همان حين دستكش هايش را

گفت :سالم عمه ، حالتون چطوره ؟ ليال لبخندي زد و گفت : سالم عزيزم ممنونم تو چطوري ؟ بهرام 

 در مقابلش ايستاد و گفت : مرسي .

 و چون او را پالتو پوش و كيف به دست ديد، پرسيد ، جايي قراره برين ؟

گاليه آميز گفت: تو با خودت عهد كردي هفته اي ليال پاسخي به سوال او نداد و در عوض با لحني 

 يك بار به ديدن عمه ات بياي ؟

 شرمنده عمه جون ، گرفتار بودم . -

 و كنار او روي صندلي نشت .

 به دنبال نون وآب و زن و بچه ات مي دويدي ؟ -
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 دست بردارين عمه ، شما كه انقدر سختگير نبودين .بنفشه كجاست ؟ -

 شپزخانه است . چه عجب از اين طرفا بهرام خان ؟همين جا ، آ -

 دلم براتون تنگ شده بود باور مي كنين ؟ -

ليال دستي به سر او كشيد با مالطفت گفت : البته كه باور مي كنم . دل منم برات تنگ مي شه ، پس 

 يه لطفي كن و بيشتر دلتنگ عمه باش تا من زود زود ببينمت .

كاش يه دختر ديگه هم داشتم ، اون وقت قالبش مي كردم به و هر روز  وسپس خنده كنان افزود :

 مي ديدمت .

بهرام نيز به اين شوخي خنديد . در همين حين بنفشه در حالي كه سيني محتوي فنجان قهوه و يك 

ظرف شكر را در دست داشت به سالن آمد و سالم كرد . بهرام پاسخش را داد و از حال يكديگر 

فشه سيني را مقابل بهرام روي ميز گذاشت و او تشكر كرد . وقتي بنفشه را نيز با لباس پرسيدند . بن

 بيرون ديد گفت : نگفتين كجا مي خواين برين .

 داريم مي ريم خونه ي ياس براي شام دعوتمان كرده . -

 اميدوارم خوش بگذره . و در دل افزود خوش به حالتون . -

 تي ؟هنوز سر گروه تمرين بر نگش -

بنفشه با پرسيدن اين سوال او را از عالم رويا بيرون كشيد . به عالمت منفي سري تكان داد و گفت : 

 نه ، يه كم خسته ام .

بنفشه كه دليل غيبتهاي او در گروه سرمستان مي دانست دوباره گفت : حيفه بهرام ، موقعيتت توي 

 كنند . ممكنه يكي ديگه رو جايگزينتگروه به خطر مي افته ،

مهم نيست ، توي تهران از اين گروه هاي موسقي فروانه . در ضمن من براي دل خودم ساز مي  -

 . ديگه چيز هيچ زنم نه چيز

 راه سر هم را شما خونه رم مي دارم من:  گفت و سپس قهوه اش را سر كشيد و از جايش بلند شد

 . رسونم مي

 : ببخش بهرام جون كه مجبوريم بريم .ليال و بنفشه از جا برخاستند و ليال گفت 

 ها حرف اين به نيازي كنم مي خواهش:  گفت و پذيرفت را او عذرخواهي گرم لبخندي بهرام با

 . نيست

 و جلو تر از بقيه براي روشن كردن اتومبيلش ، سالن را ترك كرد .

 ال بهرام .وقتي در برابر آپارتمان ياس توقف كرد ، ليال به او گفت : تو هم بيا با

 بهرام با تعجب نگاهش كرد و گفت : چي مي گين عمه ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 6  

 

 خب بيا ديگه . -

 شما مهمونشين منو كه دعوت نكرده . -

 چه فرقي مي كنه ؟ من دارم دعوتت ميكنم. بهنام كه مياد اينجا تو مي خواي تنها بموني ؟ -

 دت داده. شب خوش .بهرام تبسمي كرد و پاسخ داد : داداشي منو به اين تنهاييا عا

 لوس نشو بهرام ماشين رو خاموش كن .

ود اتومبيل را گشود . بنفشه هيچ دخالتي در گفتگوي آنان نمي كرد ، زيرا مي توانست حال بهنام را 

درك كند ، اما ليال دست بردار نبود . بهرام نيز از ته دل مايل بود آپارتمان ياس را كه بهنام و بنفشه 

 مي زدند ببيند وليكن مي دانست اين كار معقولي نيست . مرتب از آن حرف

 اصرار نكنين عمه ، درست نيست كه بدون دعوت پاشم بيام خونه ي مردم . -

 ياس مردم نيست . الزم نيست انقدر بهانه بياري . بيا پايين وگرنه ناراحت مي شم . -

 اين را گفت و از اتومبيل پياده شد .

 اجرا داريم ، بايد برم قلهك .عمه آخه آخه امشب  -

 ليال با شنيدن اين حرف لبخند زد و گفت : تو كه تمرينو تعطيل كرده بودي .

 شايد از امشب دوباره شروع كنم. -

 اينكه عاليه . چه ساعتي اجرا دارين ؟ -

 ده . -

ه او زنگ با وجو اين كه در تمرينات گروه شركت نمي كرد ، ولي سرپرست گروه براي هر اجرا ب

مي زد و محل و زمان اجراي برنامه را به اطالعش مي رساند تا اگر مايل بود و نظرش راجع به كناره 

 گيري تغيير كرده بود به اعضاي گروه ملحق شود .

به ياس مي گم زود تر ترتيب شامو بده . بهنامم ساعت هفت و نيم مياد . شام مي خوريم و بعدشم  -

 م مي ريم قلهك . چطوره ؟سر ساعت نه ، همه با ه

 بهرام با سردرگمي نگاهش كرد و وقتي عزمش را جزم ديد نتوانست مقاومت كند .

 دوست نداري برنامه ات رو ببينم. -

 عمه به خدا درست نيس كه من بيام قبول كن . -

 و ليال نگاهش را از او برداشت و با رفتن به سوي در ورودي آپارتمان سخنش را نشنيده گرفت

 بنفشه نيز كه زنگ در را زده بود با شنيدن صداي ياس گفت : باز كن ياس ، بهرامم با مياد تو .

مخصوصا جمله ي آخر را با صداي بلند بيان كرد كه بهرام چاره جز تسليم نداشته باشد . ياس از 

 مرتبشنيدن نام بهرام سخت متعجب شد و كمي هم دستپاچه . نگاهي به اطرافش انداخت تا از 
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بودن خانه اش و وسايل پذيرايي اطمينان حاصل كند و سپس خود را براي استقبال از مهمانانش 

 آماده كرد .

ليال و در پي او بنفشه و بهرام پديدار شدند و به ترتيب از پله ها باال آمدند . ياس مادر و دختر را 

مواجه شد آشفتگي و انقالب  بوسيد و به هر دو خوش آمد گفت. و كمي دير تر از آنها با بهرام

آشكاري در درونش احساس كرد . مردي كه شب و روز تمام لحظاتش را صرف انديشيدن به او مي 

كرد به منزلش آمده بود و او از اين حادثه ي غير مترقبه ، دستخوش هيجان و سردرگمي شده بود . 

ي محبوبش مي گذاشت ، شرمسار  بهرام نيز حالتي نتشابه داشت . از اين كه ناخوانده قدم به خانه

بود و رنگ صورتش به سرخي مي گراييد ، اما او چه مي دانست كه با جذبه و صالبتش دل محبوبش 

 را اسير كرده است ؟

ابتدا ياس سالم كرد و بهرام به او پاسخ داد و احوالش را پرسيد و از اين كه ناخوانده مزاحمش شده 

هرباني عذرخواهي اش را پذيرفت و به او خوشامد گفت . بهرام بود عذرخواهي كرد . ياس با لحن م

از ديدن فضاي گلباران و عطرآگين خانه كوچك او ، حتي در سرماي شديد و فصل باراني پاييز ، بي 

نهايت به شور و شوق آمد و با پي بردن به صحت گفته ها و تعاريف بهنام و بنفشه ، بي اختيار نفس 

يم و مطبوع گل ياس ، سينه اش را انباشت . خانه ي كوچك و زيباي اين عميقي كشيد و رايحه مال

دختر چقدر با روحيه ي او سازگاري داشت . كاش مي توانست روزي در آپارتمان با ياس زندگي 

 ادد پاسخ ياس مجدد گويي خوشامد به و نشست ليال كنار و زد پوزخندي.  دوري هاي رويا چه  كند .

. 

 ، آدمو به هيجان مي آورد . خونه قشنگي داري -

ياس تبسمي كرد ، اما نتوانست به تمجيد او پاسخ دهد . قلبش به شدت مي تپيد و صدايش به شدت 

:  تگف و كرد بهرام به رو و شتافت دوستش ياري به.  كرد مي درك را آن علت بنفشه.   مي لرزيد

 ر مي گيري ، چون خودتم هنرمندي .قرا ياس قشنگ خونه جاذبه تاثير تحت همه از بيشتر تو يقينا

دركش خست نيس بنفشه ، همه عاشق گل و زيبايي ان ، اما پرورش و نگهداري اين همه گياه كار  -

 هر كسي نيست ، واقعا سليقه ي مي خواد .

 و رو به ياس افزود : من بهت تبريك مي گم .

  . داري لطف خيلي ، ممنونم -

ش ريزه ميزه تر از هميشه به نظر مي آمد . دقيقا همان دختر در زير پليور گل و گشاد قرمز

كوچولوي ساده اي شده بود كه دل پسر را مي ربود . وقتي پشت به او به سوي آشپزخانه مي رفت 

بهرام اين حالت زيبا و كودكانه را درك مي كرد و از هيجاني كه سراپايش را گرفته بود ، احساس 
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به كار بست تا نزد سايرين رسوا نشود و نگاهش را در اطراف خانه  زيادي تالش  تنگي نفس كرد .

 چرخاند . همه جا گل بود و زيبايي ، طراوت و سرزندگي .

در گوشه اي از سالن كوچ ، چشمش به يك سه تار افتاد كه روي ميز به ديوار تكيه داده شده و چند 

براي نواختن بي تاب شد . چطور شاخه نازك گل پيچك روي آن افتاده بود . از ديدن ساز دلش 

توانسته بود دو ماه وجود سه تارش را در خانه ناديده بگيرد و احساسش را با نواختن بيان نكن ؟ 

خوشحال شد كه امشب مي تواند اين كار را انجام دهد . سه ساعت ديگر در جمع اعضاي گروه 

بود ، اما اكنون مصمم بود كه به محل سرمستان . ابندا براي رهايي از دست ليال به دروغ متوسل شده 

اجراي برنامه برود . سرپرست گروه حتي فهرست برنامه هايشان را نيز به اطالع او رسانده بود و 

 خوشبختانه تمام قطعات برنامه ي امشب را قبال با ساير اعضا تمرين كرده بود و مشكلي نداشت .

با عشق سوزان خود جادو كرده بود ، باعث ياس دخترك چشم عسلي و جذابي كه اين گونه او را 

شد كه سه تار را رها كند . همان شب كه از صداي سازش گريسته بود و دستان بهرام سست شده 

بودند و تا اين لحظه حتي يك بار به سراغ دلگرمي اش نرفته بود . آن شب منظور او را از جمله ي 

.... خيلي وقته كه نمي زنه ..... درك نكرده بود،  احساس دلتنگي مي كنم..... پدرم خيلي سه تار ميزد

اما اكنون مي دانست كه غم از دست دادن پدر و شنيدن صداي ساز او پس از سالها ، باعث ايجاد 

 ودخ به كرد مي تعارف قهوه و بود ايستاده مقابلش در كه او صداي با  چنين حالي در او شده بود .

 .آمد

 بفرمايين . -

آورد و پس از تشكر ، فنجاني از سيني برداشت . تمام سعيش اين بود كه لرزش  لبخندي به لب

قلبش اثري بر صداي او نداشته باشد ، با اين حال موفق نبود و ياس لرزش لبها و صداي او را در 

 هب كه بود كرده پا به رنگي كم جين.  حين گفتن مرسي ...چرا زحمت مي كشي ؟ خوب حس كرد 

مثل همان جيني بود كه مي خواست آن را در شيراز براي او بخرد . شايد هم بهرام  . آمد مي نو نظر

آن را در شيراز خريده بود . آيا افكار و سليقه هايشان تا اين اندازه به هم نزديك بود ؟ اين انديشه 

 هاو را به غوغاي بيشتري وا مي داشت . بهرام نيز لرزش دستان او را حس مي كرد و در يك لحظه ب

نظرش آمد كه ياس نيز مثل خودش به چشمان او نگاه كرد و اين احساس در قلبش تشديد شد . 

مي خواست واقع بين باشد و از روياپردازي در ذهنش بپرهيزد ، اما اين حس لحظه به لحظه قوي تر 

ال يمي شد . وقتي ياس كار پذيرايي را تمام كرد ، بهرام هنوز با اين حس غريب كشمكش مي كرد . ل

رو به ياس كه هنوز دليل آمدن بهرام به خانه اش را نمي دانست كرد و گفت : بهرام آمده بود دنبال 
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ما ، امشب توي قلهك اجرا داره ما رو دعوت كرد كه امشب برنامه اش رو ببينيم . من و بنفشه هم 

 مگه نه ؟ آورديمش اينجا تا بعد از شام ، همه با هم بريم . تو كه دوست داري با ما بياي

ياس با خوشحالي گفت : البته و رو به بهرام گفت : خيلي ممنون كه منم دعوت كردي . بهرام از 

شنيدن دروغ ليال راجع به دعوت آنها به تماشاي برنامه اش تعجب نكرد ، اما از ديدن هيجان و 

 خوشحالي يسا به وجد آمد .

 خوشت بياد . خواهش مي كنم. احتياجي به تشكر نيست ، اميدوارم -

 حتما همينطوره . من موسيقي را دوست دارم . -

 از اين بابت خوشحالم. -

ليال رو به بنفشه كرد و گفت : پاشو به ياس كمك كن كه تا آمدن بهنام شامتون آماده باشه . نمي 

 خوام برنامه ي بهرامو از دست بديم .

هردو شروع به پچ پچ كردند . بهنام با بنفشه از جا برخاست و به سراغ ياس در آشپزخانه رفت 

ديدن اتومبيل بهرام در برابر خانه ي ياس تعجب كرد و با نگاهي دوباره به شماره پالك آن ، شانه 

 هايش را بال انداخت و زنگ را فشرد

 ببخشيد كه دير شد ولي به قولم وفا كردم.

قبال افتاد . در مقابل آپارتمان نيز با استلحظاتي بعد بنفشه در را گشود و او به سوي طبقه دوم به راه 

ياس و بنفشه روبه رو شد و پس از پايان سالم و احوالپرسي گرمي با هردوي آنان در حين ورود به 

 داخل خانه پرسيد : اينجا چه خبره ؟

و قبل از گرفتن پاسخي بهرام را در كنار ليال و غرق در مطالعه ي دفتري ديد . بنفشه دقايقي پيش ، 

وقتي كه ياس در آشپزخانه مشغول بود ، دفتر شعرش را به دست بهرام داد تا از بيكاري حوصله 

اش سر نرود و اين چنين او را در عمق اشعار ياس فرو برد . بهنام به ليال سالم كرد و رو به بهرام 

اهي خار همرگفت : هي پسر تو اينجا چي كار مي كني ؟ آفتاب از كدوم طرف در آمده كه تو به ما افت

 دادي ؟

بهرام سرش را بلند كرد و خواست بگويد عمه مرا آورده ، اما ليال انگار از نگاه او فكرش را خواند ، 

پيشدستي كرد و پاسخ داد : بهرام امشب دوباره به گروهش ملحق مي شه ما رو هم دعوت كرده تا 

 برنامه اش را ببينيم .

حال شد . دو ماه تمام از نابساماني و آشفتگي برادرش بهنام از شنيدن اين حرف بي نهايت خوش

عذاب كشيده بود و نمي توانست كاري برايش انجام دهد ، اما اكنون به نظر مي رسيد كه با دست 
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بردن مجدد به ساز ، مي خواهد به پريشاني و سردرگمي خاتمه دهد ، با اين حال سعي كرد خودش 

 ليال نشست و با كنايه گفت : را زياد هيجان زده نشان ندهد . پهلوي

 خيلي خوبه دوران عشق و عاشقي به سر رسيد ؟

بهرام از سوال او در محضر ياس و سايرين جا خورد ، اما او نيز سعي كرد كه خود را بي تفاوت نشان 

 دهد .

 ؟ عشق كدوم         -

دختر خوشبختي كه در طي .  بود كرده ات سرگشته تموم ماه دو كه هموني ؟ دونم مي چه         -

 اين مدت آروم و قرار رو ازت گرفته بود .

 ؟ بافي مي هم به كه چيه اراجيف اين بهنام كن بس         -

بنفشه دور از ديد سايرين به ياس نگاه كرد و هر دو لبخند زدند . از اين كه بهرام سعي در مخفي 

ودند نوعي احساس پيروزي و رضايت در كردن احساساتش داشت ، ولي آن دو از راز دلش آگاه ب

نگاهشان خوانده مي شد و با بي قراري انتظار روزي را مي كشيدند كه او زبان به اقرار بگشايد . 

بنفشه مطمئن بود كه او روزي اين كار را خواهد كرد ، اما ياس واهمه داشت كه چنين روزي هيچگاه 

به دست فراموشي بسپارد يا آن قدر با خود بجنگد از راه نرسد و رفته رفته بهرام اين احساسش را 

 كه نسبت به آن بي اعتنا شود .

 بهنام با سماجت پرسيد : جون بهنام بگو اون عقب كشيد يا تو قالش گذاشتي ؟

اما قبل از اين كه بهرام پاسخي بدهد ، ليال مداخله كرد و گفت : اذتيتش نكن بهنام تو چي كار به اين 

 كارا داري ؟

 زياس وبنفشه پرسيد : شامتون آماده اس؟وا

ياس لبخندي زد و گفت : بله مادر . و از آنها دعوت كرد سر ميز شام حاضر شوند. اتاق پذيرايي اش 

چندان بزرگ نبود كه بتواند ميز ناهار خوري را در آن جا بدهد و از اين رو ميهمانانش نيز بايدر در 

دير تر از سايرين از جا برخاست . اشعار ياس تاثير بسياري آشپزخانه غذا مي خوردند . بهرام كمي 

بر او گذاشته بودند و نمي خواست براي لحظه اي دفترش را كنار بگذارد . ليال از آشپز خانه گفت : 

بهرام بيا ديگه . و او را وادار كرد كه از جا برخيزد و به سايرين ملحق شود . بهنام پرسيد : چيه 

 شدي .حسابي توي شعر غرق 

 . شدي مي غرق بايد داشتي لطيف طبع و احساس خورده يه اگه هم تو         -

 . زنه مي حرف لطيف طبع و احساس از داره كي ببين من خداي واي         -

 بنفشه با اعتراض به نامزدش گفت : مگه بهرام چشه ؟
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 اجت به بيان است .بهنام شانه هايش را باال انداخت و گفت : چيزي كه عيان است چه ح

 بهرام كنايه ي او را نشنيده گرفت و از ياس پرسيد : چرا اشعارتو چاپ نمي كني ؟

 ياس با تعجب گفت : چاپشون كنم.؟

و بعد لبخندي به لب آورد و افزود : اينا كه ازرش چاپ شدن ندارند . كدوم ناشر حاضر مي شه اين 

 پرت و پال ها رو چاپ كنه ؟

باره ي شعر هاي خودت چنين قضاوتي كني ، نبايد خودتو دست كم بگيري . شعرات تو نبايد در -

 آدمو تحت تاثير قرار مي ده .

 ممنونم كه به من دلگرمي مي دي . -

 ي افيهق و نظم شعرات ، بلدي ذاتي طور به رو گفتن شعر تكنيك تو.  گم مي واقعيتو ، ياس نه  -

تشريح كردي ، مخصوصا دلتنگي و ارتباط عشق و طبيعت  رو موضوعات خوب خيلي.  دارند مرتبي

رو . اگه اشكاالتي هم در كارت وجود داشته باشه ناشري كه از سبك و متن شعرات خوشش بياد 

 كمكت مي كنه تا اصالحشون كني .

بنفشه از شنيدن اين حرف ها بيشتر از ياس به هيجان آمد و گفت : منم به ياس مي گم شعراش 

 ، اما اين دختر هميشه رو كار خودش عيب مي ذاره . خيلي گيراست

 ليال رو به ياس گفت : حق با بهرام تو بايد قدر هنر خودتو بدوني ، بايد استعدادتو تقويت كني .

 بهرام پرسيد : تو چطوري شعر مي گي ؟ چه وقتايي ؟

اي شعر نگفته ام .  ياس شانه هايش را باال انداخت و گفت : نمي دونم من هيچ وقت به طور حرفه

حرفهايي كه روي دلمه ناخودآگاه به اين صورت روي كاغذ ميان . هر وقت كه اون احساس خاص 

 وجودمو پر مي كنه .

نگاهي به بهرام كرد و با سعي در تشريح آن حس دستهايش را تكان داد و گفت : يه جور حال و 

. در اين مواقع دلتنگي و تنهايي هواي وصف نشدني كه هم ازش لذت مي بري هم عذاب مي كشي 

 خودتو بايد جوري يه ،  آشكار تر از هميشه اس ، احساس مي كني كه دنيا رو بهتر درك مي كني

 زدنم ساز ظرمن به ، كني درك منو منظور بتوني تو كه كنم مي فكر.  بدي بروز احساستو و كني تخليه

حساس قشنگ و در عين حال آزار دهنده و غم ا يه لحظات اون در و داره احتياج هوا و حال همين به

 آلود وجود آدمو پر مي كنه .

 بهرام به عالمت تصديق سر تكان داد و گفت :

 حق با توئه . اصوال هنر آدمو آروم مي كنه چون از احساس و دل و وجود آدم نشات مي گيره .
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كرد . مواقعي كه سه تار مي او نيز مثل ياس به اين احساس و حال و هوا اعتقاد داشت و دركش مي 

نواخت ، اين احساس هميشه با او همراه بود و بخصوص در مواقعي كه دلتنگ مي شد يا از نظر 

عاطفي نياز به راهي براي ابراز مكنونات قلبي اش داشت ، سه تار بهترين وسيله و تسكين دهنده 

حالت توصيف مي شد و نياز  ترين مرهم بود . حال و هواي دروني او در اين دقايق نيز به همين

 شديدي به نواختن سبك شدن داشت .

با خونسردي حرف مي زد و آرامش مطبوعي را در هم صحبتي با ياس حس مي كرد ، اما دلش مملو 

از عشقي شديد و نفسگير بود و به نظرش مي آمد كه اين احساسات قلبش را پيش از پيش در 

 گيرد .مشتش مي فشارد و بردباري را از او مي 

 ؟ بذاره آهنگ روش تا گروه سرپرست به بدم رو شعرات از تا چند تونم مي         -

دهان ياس از شدت حيرت باز ماند . اشعار او؟ براي آهنگي كه بهرام مي خواست آن را بنوازد 

؟حتي در خواب هم نمي توانست تصور چنين سعادتي را بكند . بهنام كه مثل سايرين به وجد آمده 

 ود به جاي ياس جواب داد : البته كه مي توني . ياس بايد از خداش باشه .ب

 رو به ياس افزود : قبول كن ديگه معطل چي هستي ؟

ياس در حالي كه دستان و قلبش از شدت هيجان مي لرزيدند ، با كلماتي بريده گفت : من ... من 

يه روزي يه نفر بخواد از نوشته هام نمي دونم كه چي بايد بگم . اصال فكرش را هم نمي كردم كه 

 توي آهنگ هاي اصيل و سنتي استفاده كنه .

بهرام گفت : اتفاقا شعراي تو به درد چنين موضوعاتي مي خوره ، به خصوص دو سه تا قطعه اي كه با 

 لهجه ي شيرازي نوشتي . مي تونم شعراتو ببرم ؟

 . منه افتخار باعث.  بله آه         -

شنيدن اين پاسخ با خوشحالي دست زدند و ياس از ديدن آثار رضايت در چهره ي بهرام  سايرين از

هيجان زده تر از قبل سر به زير انداخت و سعي كرد به هر زحمتي كه هست بر آشوب درونش 

 متسلط شود .

                                                 

                                                  *          *           * 

بهرام با استقبال صميمي و گرم گروه مواجه شد و همگي به همان اندازه كه از غيبت ناگهاني اش 

تعجب كرده بودند از پيدا شدن ناگهاني اش نيز حيرت زده شدند و به او خوشامد گفتند . رهبر 

فت و گو پرداخت و بهرام به او اطمينان داد كه از هر گروه چند دقيقه قبل از شروع برنامه با او به گ

نظر براي حضور در صحنه آماده است و هيچ مشكلي ندارد . به خاطر اين كه ياس نظاره گر 
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اجرايش مي شد هيجاي زايدالوصف سراپايش را فرا گرفته بود و دلش مي خواست بهترين اجراي 

 تمام عمرش را داشته باشد .

م اولين آهنگ توسط مجري برنامه ، نواختن آغاز شد . خواننده اي كه در سه سرانجام پس از اعال

ماهه ي اخير با گروه سرمستان به تمرين و اجراي برنامه مي پرداخت يكي از خوش صدا ترين و پر 

طرفدار ترين خوانندگان موسقي روز اصيل بود و طبق قرار دادي يك ساله با اين گروه به اجرا و 

 ش مي پرداخت .ضبط آهنگ هاي

سالن مملو از جمعيت بود و حضور همين خواننده معروف تاثير بسياري در كشاندن چنين جمعيتي 

در محل برنامه داشت . ياس نيز با دلي پر خروش و مملو از هيجان در كنار بنفشه نشسته بود و حتي 

م بر سالن و چهره ي براي يك لحظه نمي توانست چشم از او بردارد و تحت تاثير جوّ عارفانه حك

شيداي بهرام در اين دقايق ، هر لحظه احساس مي كرد كه بيش از پيش به او عشق مي ورزد و 

عاشق همين حاالت و احساسات پاك اوست شيفته ي دلتنگي و غربت عميقي كه در چهره اش 

ساز و نواي  خوانده مي شد و آن را به ديگران نيز انتقال مي داد . اولين بار نيز با شنيدن صداي

غمگينش و با خواندن خروشي گرم و ملتهب از دريچه ي چشمانش در خانه ي ليال دچار آن حالت 

 غريب شد و گرماي سوزناك عشق تمام وجودش را مي سوزاند .

خواننده با صداي گرم و پر وشرش دو بيتي هاي بابا طاهر را زمزمه مي كرد و صداي سوزناك ني و 

 در خلصه فرو برده بود . سه تار همه حاضرين را

 سـرم سـوداي گــيسوي تـو داره

 دلم مــــهر مــــه روي تــو داره

 اگـر چشــمم بـه ماه نـو كـنه مـيل

 نـظر بـر طـاق ابــروي تـو داره

 بنفشه دست او را به نرمي فشرد و با تقسيم احساسش با او زمزمه كرد :

 ؟ كنه مي آرومت         -

 آدم سبك مي شه ، خوش به حال بهرام .        -

  دلم دور است و احـــوالش نــدونم

 كسي خواهـم كه پيغامش رســـونم

 خـــــداونــــدا ز مــرگم مــهلتي ده

 كـه ديــداري به ديــدارش رسـونم

 ؟ گه نمي من به چيزي چرا اون!  بنفشه         -
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 بنفشه متعجب از سوال او گفت :ياس !

 خونه توي امشب.  بكشه زجر بهرام خوام نمي من.  سوزه مي براش دلم ، اس شوريده خيلي         -

 بهش طوري يه خواد مي دلم.  ترسه مي من از اون كه كردم حس ، درسته تو هاي حرف فهميده

 . تر قرار بي خيلي  حتي ، حتي ، خودشم مثل منم كه بفهمونم

 وري مي شه كه هر دوتون آرزو دارين .همينط ، ياس باش صبور         -

 و دستش را فشرد

 تا هفته ي پيش مي تونستم ، اما از روزي كه در شاهچراغ ديدمش ، داره صبرم به آخر مي رسه . -

 و سرش را به عالمت بي قراري جنباند .

ده بود و خيره شيك دو بيتي ديگر از بابا طاهر زمزمه شد اين بار بهرام در ميان جمعيت مستقيما به ا

. انگار كه مي خواست با تاثير نگاهش بر معني اشعار تاكيد كند و حرف دلش را از اين طريق به او 

 بزند .

 عـــزيـــزم كـــاسه چشــمم ســرايت

 مـــيون هــردو چشـــمم جاي پــايت

 از آن ترسم كـه غــافل پا نـهي بـــاز

 ـايتنشــــينه خــار مــــژگونم به پـــ

 تـــو كــه نـــازي و بــاال دلربـــــايي

 تو كه بي سرمه چشمان سرمه سايي

 تو كــه مشكــين دو گــيسو در قـفايي

 به ما گـويي كه ســرگردان چــرايـي

ياس تصميم گرفت كه همين امشب اين اشعار را بنويسد و اين احساس دليگر و عين حال لذت 

 حفظ كند . بخش را اين چنين براي خودش

 .نتونم ترسم مي!  ،بنفشه زدنش حرف از ، سازش صداي از گرم مي آتيش نگاهش از من         -

 . نبودي تاب بي طور اين وقت هيچ تو ياس         -

 با ، ببينم رو اش برنامه كه كرد دعوتم ، كرد تعريف شعرام از ، من ي خونه اومد امشب         -

د كه دوستم داره ، خب من ... من بايد چه كار كنم ؟ همه تنم مي لرزه بنفشه كر حالي من به نگاهش

 . ببين حركاتش چه جادويي داره . مي خوام برم بيرون تحملشو ندارم .

صدايش به طرز محسوسي مي لرزيد و اشك در چشمانش حلقه زده بود . اشك دلتنگي ، اشك لذت 

 م چسبيد و گفت :، اشك شور ، اشك عشق . بنفشه دستش را محك
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 ؟ بده دست از تمركزشو خواي مي ، توئه ي متوجه حواسش ي همه ياس بشين         -

 و با اين حرف او را در جايش ميخكوب كرد .

دلم مي خواست توي اين لحظه باهاش شريك باشم ، دلم مي خواست بهش بگم كه حال غريبش  -

ه راز دلشو از نگاهش مي خونم ، دلم مي خواست در من هم اثر كرده ، دلم مي خواست بهش بگم ك

 نگاهم مثل نگاه او صاف باشه ، دلم مي خواست اون هم مي تونست حرف دل منو بخونه و بفهمه .

 مي فهمه ... مي فهمه ياس ، جوّ اينجا تو رو گيج كرده . نبايد انقدر بي تاب باشي . -

 كه اين كار رو مي كنم. فردا همه چيزو بهش مي گم بنفشه ، قسم مي خورم -

 يه هفته پيش توي شيرازبايد اين كار رو مي كردي . -

 .....حد اين تا كه كردم نمي فكر  -

و با دست آزادش اشك هايش را از روي گونه اش زدود . باز هم نوبت او شد صداي سازش غوغا 

 دند .مي كرد . خواننده غمگين مي خواند و دلها از شور دلتنگي بي داد مي كر

 شـــــد ز غـــمت خـانه سـودا دلم

 در طـــــلبت رفت بــه هـر جـا دلم

 در طـــــلب زهــــره رخ مــــــاهرو

 مـــــي نگـرد جــــــانب بــــاال دلـم

 آه كــه امــروز دلم را چـه شـــد ؟

 دوش چه گـفته است كسي بـا دلم ؟

 هاست نكــته مــن دل در تـو دل از  

 دلم تا تـــو دل از است ره چــه وه    

 عشـــق گــوياي گــوهر طـــلب در   

 دلم دريــا چــو مـــوج زنـد مــــوج   

آخرين اجرا نيز به پايان رسيد و جمعيت با شور و حال فراوان براي تشويق گروه برخاستند . همه 

شده بودند و ياس بي تاب تر از هر دلداده آرام گرفته بودند ، لذت برده بودند ، دلتنگ و بي قرار 

اي چهره ي فاتح و آرام او را مي نگريست . مرد جوان اين آرامش و قرار را هرگز با چيز ديگري 

عوض نمي كرد . ساز او اكسيري بود كه قلب و جانش را جال داده و اميدش را صد چندان كره بود . 

هرگز هيچ نواختني مثل نواختن در اين شب امشب بهترين اجراي تمام عمرش محسوب مي شد و 

 پر عشق و برفي او را آرام نساخته بود .
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ياس به اتفاق همراهانش هنوز در سالن بود كه او به سويشان آمد . لبخندي خوش نقش چره ي پر 

 ينا ياس و زدند مي برق اشتياق شدت از چشمانش.  بود كرده مزين را اش داشتني دوست  صالبت

 اولين نگاه درك كرد . در را مطلب

 . باشين نشده خسته اميدوارم         -

 ليال با لبخندي گفت : عالي بودي بهرام بهتر از اين نمي شد .

 خدارو شكر كه راضي هستين عمه جون . -

 و رو به ياس گفت :

 اميدوارم تو هم خوشت اومده باشه . -

ي او خواند. از كشف اين مطلب قلبش لرزيد و و رد ِِِِّ اشك را در چشمان سرخ و صورت رنگ پريده 

در دل از خود پرسيد آيا همان گونه است كه او مي پندارد ؟ ياس با لبخندي پاسخش را داد و گفت 

: خيلي خوشم اومد اين جور مجالس آدم رو سبك مي كنه واقعا سعادت با من يار بود كه تونستم 

 برنامه تو تماشا كنم .

 دوني چه باليي سر دلم آوردي . كاش يكيمون قدرت حرف زدن داشته بشيم . و در دل افزود : نمي

 خوشحالم . -

 و از بهنام پرسيد : تو خانم ها رو مي رسوني ؟

 آره . تو نمياي ؟

 ميام ، ولي حاال نه ، يه كمي اينجا كار دارم .

 ه اش مي رفت .اما پر واضح بود كه در آنجا كاري نداشت ، بلكه بايد به ميعادگاه شبان

 . خانه بيا زود پس         -

 . باشه         -

 و با هر چهار نفر خداحافظي كرد .

بچه ها من يه اشتباهي كردم .آمدم آهنگ وبالگ رو عوض كنم نظر سنجي را هم پاك كردم .به جز 

يروزه ف كساني كه در نظر سنجي كتاب بعدي شركت كردند، بقيه هم براي بار مجدد شركت كنند .

. ندارم دوست رو هاش آهنگ هم همين براي آد خانم ببخشيد من چون از شادمهر خوشم نمي

 ؟. كنم عوضش يا مياد خوشتان قلبها سلطان آهنگ اين از راستي

بهنام ابتدا ياس را در مقابل آپارتمانش پياده كرد و سپس ليال و بنفشه را به منزلشان رساند و به 

 و يك از ساعت ، شد و چايي با هم نوشيدند . وقتي آنجا را نيز ترك مي كرددعوت ليال داخل خانه 

 . بود بازنگشته هنوز ،بهرام رسيد خانه به وقتي اما بود، گذشته بامداد نيم
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ياس قلم را روي زمين گذاشت و با تماشاي كارش نفس عميقي از سر رضايت كشيد . )) بهرام (( نام 

 و قلبش دور نمي شد و آسوده اش نمي گذاشت . و چهره اي كه لحظه اي از فكر

چشمانش را روي هم گذاشت و حوادث اين شب پرخاطره را يك بار در ذهنش مرور كرد . چقدر از 

آمدن او به آپارتمانش هيجانزده و در عين حال غافلگير شده بود . وقتي از زيبايي و طراوت خانه 

اسخي به تعريفش بدهد و تشكر كند . وقتي دفتر پ بود نتوانسته حتي او ، اش تعريف كرده بود

شعرش را به دست گرفت قلب دختر لرزيد . مثل اين بود كه معلمي مي خواهد ديكته ي دانش 

آموزش را تصحيح كند و دانش آموز با هل و هراس به حركات دست معلمش نگاه مي كرد . وقتي 

ن جادويي و آن فضاي اغوا كننده نيز هر از اشعارش تعريف كرده بود او ذوب شده بود . در آن سال

 لحظه در حال انفجار بود و در تمام مدت با خودش جنگيده بود .

عرقي را كه بر پيشاني اش نشسته بود پاك كرد و حس كرد دارد خفه مي شود . گرماي سوزان و 

ا نفس گير حاصل از هيجان ُ تمام وجودش را بي حس و تپش قلبش را تسريع مي كرد . از ج

برخاست و براي رهايي از اين گرماي خفقان آور به بالكن رفت . به ديوار سرد كه مثل چشمه اي 

زاللدر دل كويري خشك و سوزان ُ عطش را تعديل مي كرد تكيه داد و به دل سرخ آسمان چشم 

 مادر ، دوخت كه گلوله هاي برف آرام آرام از آستينش به روي زمين مي پاشيد و زمزمه كرد : پدر

 مي ترسم ، مي ترسم اون طور كه دلم مي خواد نشه . كمكم كنين كمكم كنين .

و آرزو كرد كه اي كاش بهرام پي به تنهايي و نيازش ببرد ، اي كاش مي فهميد كه دلهايشان همسو 

 و خواسته هايشان يكي است ، اي كاش دل از ترس و ترديد خالي مي كرد و به سويش مي آمد .

در داخل اتومبيلش به پشتي صندلي اش تكيه داده بود و دستهايش را پشت سرش عاشق جوان نيز 

قالب كرده و چشم به باال دوخته بود . آنجايي كه دو ساعت پس از نيمه شب هنوز چراغي روشن 

بود و دختري به دل آسمان نگاه مي كرد . برف پاك كن هاي اتومبيلش بي وقفه كار مي كردند و 

ناپذير و همپاي دلش در جستوجوي يافتن راهي براي رهايي از اين اضطراب  چشمان او نيز خستگي

و آشفتگي . اگرچه امشب نسبت به هر زمان ديگري آرامتر و دلش پر از اطمينان بود . در زندگي 

ياس هيچ مردي را نيافته بود و از نزديك زندگي اش را ديده بود . تنهايي اش را ، ولطافت و 

چرا باز هم دست روي دست گذاشته بود ؟ وقتي چراغ خانه ي ياس خاموش  مهرباني اش را . پس

شد او نيز در افكارش به آخرين نقطه رسيده بود و تصميم گرفته بود كه همين فردا دل را به دريا 

بزند . سرانجام بايد خود را از اين وضعيت پا در هوا خالص مي كرد . اگرچه بارقه ي پررنگي از اميد 

تابيد و همين امر او را براي دل سپردن به دريا مصمم تر مي كرد . با اين انديشه نفس به دلش مي 

عميقي از سينه بيرون داد و سوئيچ اتومبيل را در جايش گرداند. وقتي به خانه رسيد چراغ ها 
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خاموش بودند و به نظرش آمد كه بهنام بايد ساعت ها قبل خوابيده باشد . بدون سر و صدا وارد 

شد و پس از بستن در اتاقش ، كليد برق را زد . قبل از هر چيز ، چشمش به سه تارش در  اتاقش

 ردوا و كرد عوض را لباسهايش.  بست نقش برلبانش رضايت از لبخندي و گوشه ي اتاق افتاد

 ، ودب گرفته فردايش براي كه تصميمي.   كرد نمي رهايش لحظه يك ياس فكر اما ، شد تختخواب

چشمانش ربوده بود وليكن به نظر مي رسيد بردباري تا روز بعد عملي محال و غير  از را خواب

ممكن است هرچه تالش كرد نتوانست آرام بگيرد و سرانجام نيز تصميمش را گرفت و از بستر 

خارج شد . همين امشب بايد با او حرف مي زد . بيش از اين نمي توانست صبوري كند . دستش را به 

ر كتابخانه دراز كرد ، اما قبل از اين كه آن را بردارد پشيمان شد . از اتاقش خارج سوي اتومبيلش د

و وارد حال شد . در تاريكي جايي را نمي ديد اما چراغ را روشن نكرد . آرام در اتاق بهنام را گشود و 

 پاورچين پاورچين وارد اتاق شد . در زير نور ماليم چراغ خواب كيفش را پيدا كرد و مشغول

 جستوجو شد .

بهنام با صدايي خواب آلود در حالي كه با تعجب به او نگاه مي كرد گفت : چه كار داري ؟ چه مي 

 خواي ؟

 دفترچه ي تلفنت . -

 ديوونه شدي ؟ به كي مي خواي زنگ بزني ؟

ر دو دفتر تلفنش را از روي ميز تلفن در كنار تختش برداشت و براي او انداخت . بهرام دفترچه را 

هوا ربود و تشكر كرد . سپس بدون رد و بدل شدن حرفي ديگر ، به همان آرامي كه آمده بود از 

اتاق خارج شد و به اتاق خودش بازگشت .با خوشحالي روي تخت نشست و به جستوجو ميان اسامي 

بيد . ومختلف پرداخت ، اما دقيقه اي بعد با نااميدي آن را به كناري انداخت و مشتش را روي بالش ك

چرا در طي اين مدت سعي نكرده بود شماره ي او را بيابد ؟ از دست خودش عصباني شد و تلفن را 

را گرفت و پس از چند بار شنيدن بوق اشغال ، سرانجام  ۱۱۱روي تختش گذاشت . شماره ي 

او  بود وارتباط بر قرار شد و او شماره تلفني با نام و آدرس ياس خواست ، اما چون خط به نام ياس ن

نيز نام صاحب خانه را نمي دانست از آنجا هم نتيجه اي نگرفت و با كالفگي گوشي را سرجايش 

 گذاشت و بخت و شانس بد خود را نفرين كرد .

 همين حاال بايد بهش زنگ بزني ؟ -

بهرام با شنيدن اين پرسش مثل برق گرفته ها به عقب برگشت و با ديدن بهنام در آستانه ي در ، 

 نگ صورتش مثل گچ سفيد شد .ر

 چيه مگه جن ديدي ؟ -
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 اينجا چه كار مي كني ؟ -

 بهنام جلو تر رفت و روي لبه ي تخت نشست و گفت : االن بايد خوابيده باشد .

بهرام كه از طرز نگاه او دريافته بود همه چيز را مي داند و البته بهنام مكالمه تلفني اش را شنيده بود 

 شيد و گفت : همين حاال وقتشه ديگه نمي تونم تحمل كنم.، نفس عميقي ك

بهنام تكه اي كاغذ را كه در دستش داشت به او داد و لبخندي از سر رضايت زد . ياس بهرام زوج 

بي نظيري بودن . از تصور آنها در كنار هم حالت رضايت آميزي وجودش را فرا گرفت . اونو واسه 

 ي ازدواج مي خواي ؟

 واسه ي ازدواج مي خوام .البته كه 

 بعد از مدتي مكث ادامه داد : حرف ها مي زني ها !

 بهنام شانه هايش را باال انداخت و خنديد : تو هميشه منو به شك مي اندازي .

 آروم بگير ، نصف شبه . و در خروجي را نشان داد و گفت : ديگه برو بگير بخواب . -

شب به خير به سوي در رفت ، اما بعد از چند قدم دوباره به بهنام از جا برخاست و پس از گفتن 

 سوي او چرخيد و گفت : پشيمون نمي شي بهرام . ياس همونيه كه تو بايد پيداش مي كردي .

 . متشكرم هم شماره خاطر به  بهرام سري به عالمت مثبت تكان داد و گفت : مي دونم.

 قابل تو رو نداشت . موفق باشي . -

ن هيچ حرفي از اتاق خارج شد و او را تنها گذاشت . بهرام نگاه مجددي به شماره انداخت سپس بدو

 و بودن معطلي گوشي تلفن را برداشت و شماره را گرفت .

ياس در بسترش دراز كشيده بود و به سقف نگاه مي كرد تالش براي خوابيدن بي فايده بود و تصور 

تن سه تار ، حتي براي يك لحظه از مقابل چشمانش دو چهره ي گرم و شيداي بهرام در حال نواخ

نمي شد . سرانجام به اين نتيجه رسيد كه دوباره چراغ را روشن كند و به نوشتن ادامه دهد ، اما در 

همين لحظه صداي زنگ تلفن بلند شد و او را سخت متعجب كرد . نگاهي به ساعت كوكي كوچكش 

 ينا در بيكاري آدم كه كرد تصور ، نيم و سه ساعت روي  راندخت و با ديدن عقربه هاي ثانيه شما

 . باشد توجه بي آن به نسبت گرفت تصميم دليل همين به و دارد را او مزاحمت قصد شب وقت

 الح اين با ، است خواب او كه انگاشت بهرام خط سوي اين در و شد تكرار دوباره تلفن زنگ صداي

وب و هيجان دلش مدارا كند سرانجام پس از چند زنگ آش با صبح تا و بردارد دست نداشت قصد

متوالي ، ياس دريافت كه طرف دست بردار نيست و از رختخواب خارج شد و به اتاق نشيمن رفت و 

 كليد برق را زد ، گوشي تلفن را برداشت و گفت : الو .
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بدون  ياد شد وبهرام با شنيدن صداي لطيف او انقالبي ديگر در وجودش احساس كرد . تپش قلبش ز

 درنگ گفت : سالم ياس .

اما ياس صدايش را از پشت تلفن نشناخت و از اينكه اين مرد ناشناس حتي اسمش را مي دانست 

 بيشتر به شگفت آمد و كمي نيز ترسيد .

 ببخشين آقا من شما را به جا نميارم .

 آه متاسفم ، من ... من بهرامم.

 تواند با او داشته باشد ؟ تمام وجودش شروع به لرزيدن كرد . بهرام ؟ در اين وقت شب چه كار مي

 ياس -

 بله ؟ -

 خواب بودي ؟ -

 نه ... نه . -

 اما هنوز گيج بود و فكرش درست كار نمي كرد .

 معذرت مي خوام كه توي بدترين موقع مزاحم شدم . -

 اتفاقي افتاده ؟ -

يد براي دوستانش حادثه اي روي داده است و از اين اين فكر ناگهان به ذهن ياس خطور كرد كه شا

 انديشه بر خود لرزيد .

 نه اتفاقي نيفتاده . اصال قصد نداشتم نگرانت كنم . -

 ياس نفس راحتي كشيد و گفت : خدا رو شكر .

اما او به چه منظوري تلفن كرده بود ؟ آيا ... بيش از اين مجال انديشيدن نيافت و بهرام به حرف 

 و گفت : مي خوام با تو صحبت كنم ياس . آمد

 با من ؟

صدايش با تركيبي از هيجان و ترس مي لرزيد خودش را روي كناپه انداخت و پرسيد : درباره ي 

 چي ؟

خب .. خب چطور بگم ؟ ببين ياس من اهل حاشيه روي نيستم ، واسه ي همين مي خوام بدون مقدمه 

بهت زنگ زدم مطرح كنم . تو .. تو ياس ، تو كسي هستي موضوعي را كه به خاطرش اين وقت شب 

كه من هميشه در انتظار روبه رو شدن با اون بودم ، كسي كه با اولين نگاه به دلم نشست و منو در 

 خودش ذوب كرد . منظورمو مي فهمي ؟
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، به  ودب شده دچار زايدالوصفي هيجان به  بود سوخته شنيدنشان انتظار ياس از شنيدن سخناني كه

پشتي كاناپه تكيه داد و گرماي اشك را در چشمانش حس كرد . نمي دانست چه بايد بگويد و نفس 

 در سينه اش حبس شده بود .

ياس ! صحبت كردن از پشت تلفن خيلي راحت تره شايد اگه مي خواستم رو در رو باهات حرف  -

ي رفت ، اما حاال كه تو رو به روم بزنم تو متوجه ي دستپاچگي و هيجانم مي شدي و همه چيز يادم م

نيستي مي خوام حرف دلمو بزنم . چيزي كه مدتها در مورد چونگي بيانش فكر كردم ، اما حاال مي 

 خوام با ساده ترين كلمات بگم كه دوستت دارم .

 صدايش آرام و پر اطمينان بود و ياس از درك اين حالت دچار انقالبي شديد تر شد .

 ي نمي دونم ، نمي دنم بي چي فكر مي كني .من از تو چيز -

 به تو فكر مي كنم ... فقط به تو -

 چرا بهرام ؟ -

سعي بسياري كرد تا حالت گريه اش در لحن كالمش اثر نگذارد ، اما بهرام تشخيص داد كه او به 

دمو سر آ گريه افتاده است و با اشتياق بيشتري گفت : براي اين كه تو خوبي ، قشنگي ، مهربوني ،

 ، باشم منم هستي كه هرجا تا كردي وادار منو ، دنيايي ي همه از بهتر ذوق مياري ، براي اين كه

 . بيايم شيراز تا حتي كردي وادارم

 ياس آن روز را و معصوميت او را در حال روشن كردن شمع به ياد آورد و بي اراده گفت : مي دونم .

 بهرام با تعجب گفت : مي دوني ؟

 توي شاهچراغ ديدمت ، وقتي كه شمع روشن مي كردي -

 چرا نيومدي پيشم ؟ بهت احتياج داشت ياس .نمي دوني چه لحظات سختي را گذروندم . -

 گله مي كرد . اين بار از اينكه كسي پي به درون پر غوغايش برده بود ، ناراحت نبود .

 تو چرا نيومدي ؟ -

ر نكني .... از اين كه به يكي ديگه دل سپرده باشي ، از اين كه مي ترسيدم . از اين كه به من فك -

 مردي توي زندگيت باشه .

 اما نبود خودتم اينو فهميدي . -

فهميدم ، خيلي چيزا رو فهميدم . روز و شب همراهت بودم ياس . حاال ديگه تو رو بهر از خودت  -

 مي شناسم. خيلي به تو احتياج دارم.

 به چه منظور ؟ -
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اينجا مهم ترين قسمت گفتوگويشان بود . مي بايد از تصميم و منظور او آگاه مي شد و با توجه به آن 

 ، راهش را انتخاب مي كرد .

بهرام با اطمينان گفت : خب ازدواج ، مي خوام با تو ازدواج كنم ياس . فكر مي كني منظوري باال تر و 

 ؟ مهم تر از اين هست

ر اين لحظه با او رو در رو مي شد تا از نگاهش پي به صداقتش مي برد . و آرزو كرد كه اي كاش د

ياس از شنيدن لحن قاطع او آسوده شد . پاسخي را كه آرزو مي كرد گرفته بود . نفس عميقي كشيد 

 و راحت تر از قبل گريست .

 ياس تو چته ؟ حالت خوبه ؟ -

. فقط مي دانست كه حالش خوب است ،  اما ياس چگونه مي توانست حالش را براي او توصيف كند

 از رت زود خيلي بايد:  گفت آميزي گاليه لحني با.  دوباره تولدي مثل ، سبك و آرام.  خيلي خوب

 فكر ، هست زيادي ي فاصله بينمون كردم مي فكر ، كشيدم سختي خيلي.  پرسيدي مي حالمو اين

 . ات اهميتي ندارمبر كردم مي فكر ، كني نمي فكر من به وقت هيچ كردم مي

 اما من هر لحظه به تو فكر مي كردم ، از هون روز اول كه ديدمت . -

 پس چرا كاري نكردي ؟ -

مي ترسيدم ياس . تو قشنگي ، بي نظيري ، مثل دختراي ديگه سعي در جلب توجه نداشتي ، مي  -

 ترسيدم از من خوشت نياد .

ساس قشنگي كه در تو كشفش كردم . ديگه هيچ وقت تو با سازت منو جادو كردي ، با روح و اح -

 منو تنها نگذار ، مي خوام به تو تكيه كنم.

 هايش رويا در بارها او و داشت وجود مرد اين به كردن از تصور احساس امنيت زيبايي كه در تكيه

مينان اط از لبريز و مهربان لحني با بهرام.  كرد حس خود در عميقي آرامش ، بود چشيده را طعمش

جواب داد : با هم ازدواج مي كنيم ، به محض اين كه درسم تموم بشه . به تو قول مي دم ، به من 

 اطمينان كن .

 باور نمي كنم بهرام . شايد دارم خواب مي بينم . -

 بهرام خنديد . عجيب اينكه خودش هم همين حال را داشت اما بايد او را مطئن مي ساخت .

 ست ؟خودكار دم دستت ه -

 خودكار ؟ -

 آره . -

 يه دقيقه صبر كن . -
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 وقتي برداشت خودكاري اش مطالعه ميز روي از و برخاست جا از ولي.  كرد نمي منظور او را درك

 زا وقتي صبح ، بزن عالمت يه دستت روي حاال:  شنيد را بهرام صداي برداشت را گوشي دوباره

 ي كه خواب نبودي .فهم مي عالمت آن ديدن با شدي بيدار خواب

 . بهرام:  نوشت چپش دست كف.  انجام را كار همين ياس به فكر عجيب او لبخندي زد و

 وسپس مشتش را فشرد .

 اين كا را كردي ؟ -

 آره . -

 خوبه . -

.  بزنم حرف تو با امشب همين داشتم احتياج.  ياس كردي آرومم خيلي:  و پس از مدتي ادامه داد

 . بود جدي هم اش همه ، زدم بهت وونه نشده ام ، حرفاي دلمودي من...  من

 مي دونم و خيي خوشحالم كه اين كار را كردي . -

 حاال ديگه بهتره كه بخوابي ، ديگه هم گريه نكن خب ؟ -

 بهرام ؟ -

 بهرام حالت غريبي را در لحنش حس كرد با مهرباني بي نهايتي گفت : جانم .

هم مردي هستي كه من هميشه در زندگي ام طالبش بودم ، يه كسي مثل پدرم مي خواستم بگم تو  -

 براي مادرم .

 خوشحالم ياس ، خوشحالم كه چنين احساسي نسبت به من داري . -

 فردا توي دانشگاه مي بينمت ؟ -

 ؟؟ موافقي.  بريم دانشگاه به هم با تا دنبلت ميام صبح فردا خودم البته ، اصال -

 . شدي كسي ي دلبسته كه كردم كه دوست نداري ديگران بفهمن مي فكر -

حاال ديگه همه ي دنيا بايد بدونن چون خيالم از طرف تو راحت شد . تو امشب به تمام دلواپسي ها  -

 و نگراني هايم پايان دادي و من بي نهايت ازت ممنونم.

 من كردي .هيچ احتياجي به تشكر نيست . بهرام خودتم همين كار رو براي  -

 خدا رو شكر فعال تا صبح خداحافظ . -

 خدا حافظ . -

و ارتباط قطع شد ، در حالي كه هر يك از طرفين از فرط شادي ، هيجان و آرامش خيال در پوست 

خود نمي گنجيدند . ياس از جا برخاست و به اتاق خوابش رفت . از پنجره بارش برف را كه به همان 

كرد و نگاهي به آسمان انداخت . به نظرش آمد پدر و مادر راضي تر از  نرمي ادامه داشت تماشا
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هميشه هستند . فرد دلخواهش را در زندگي يافته و او نيز قول سعادت و وفاداري داده بود . تنها 

بايد به او اعتماد مي كرد و از خدا ياري مي خواست . دلگرم از اين انديشه به تختخوابش رفت و 

 و حرف هاي بهرام را در دقايقي پيش به ياد آورد . ردون بستر خزيد

صبح گذشته بود كه بهرام زنگ آپارتمان ياس را به صدا در آورد . او نيم ساعت  ۷دقايقي از ساعت 

پيش از خواب برخاسته و مشغول درست كردن صبحانه بود ، با اين حال وقتي صداي او را از پشت 

 آيفون شنيد ، گفت : االن ميام .

هرام انتظار داشت كه ياس او را به آپارتمانش دعوت كند تا با هم صبحانه بخورند ، اما قلبا به اين ب

كار ياس اعتراض هم نداشت . دقايقي بعد ، با ديدن چهره ي پر شور او در آستانه ي در خروجي 

 آپارتمان ، از اتومبيلش پياده شد و لبخندي زد و گفت : سالم ، صبح بخير .

 متقابل خوشرويي با ديد مي هميشه از تر ابهت با دوختش خوش شلوار و كت در را او ياس كه

 ؟ خوبه حالت ، خير به هم تو صبح ، سالم:  گفت و داد را پاسخش

 بهرام تشكر كرد و هر دو سوار اتومبيل شدند .

 خوب خوابيدي ؟ -

 اصال خوابم نبرد . -

 مثل من . صبحانه خوردي ؟ -

  نه . -

 نم نخورده ام ، يعني تنهايي اصال ميلم نكشيد . بهنام صبح زود رفته بود خونه عمه .م -

 و انداخت ساعتش به نگاهي.  كرد توقف داشت قرار راهشان سر در كه در برابر چليخانه كوچكي

 . داريم وقت خيلي حاال:  گفت

بود و اشتها را تحريك مي  شده پراكنده فضا در داغ چاي عطر و گرم نان بوي چايخانه خلوت بود و

كرد . در كنار پنجره مشبّكي كه به يك باغچه پاييزي مشرف مي شد و برگهاي خزان زده تا حدود 

زيادي در زير برف پنهان شده بودند ، روي يك تخت نشستند . تخت با قالي زيبايي فرش شده بود 

 بهرام با ظاهرا كه د قهوه چيمر پير.  بودند شده داده تكيه ديوار به آن و دو پشتي كوچك روي

 يمرون مرغ تخم تا سه سپس آورد چادي برايشان كرد او با نيز گرمي پرسي احوال و داشت آشنايي

 ياس دندش تنها كه اين از پس.  كرد مي بيشتر را شان ضعفه دل آلبالويش و سيب مرباي عطر.  كرد

 . قشنگيه جاي ، بودم نشده اينجا ي متوجه وقت هيچ:  گفت

بهرام با رضايت گفت : من چند دفعه اومدم اينجا . صاحبش مرد مهربونيه ، آدمو خيلي تحويل مي 

 گيره .
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 و دز مي سر در شب هاي سردي كه از ميعادگاه شبانه اش بازمي گشت گاه به اين چايخانه سنتي

 رد ميانسالم چند تر طرف آن. شيداست و عاشق جوان اين كه بود دريافته او حاالت از نيز پيرمرد

 خوردن هم به دور صداي.  داشت قرار مقابلشان نيز چايشان قليان مي كشيدند و استكان هاي

 وچكيك راديوي از و بود آورده وجود به را زيبا آهنگي ، شدن شسته هنگام در ها نعلبكي و استكانها

به چهره ي پر  بهرام.  شد مي پخش صبحگاهي ي برنامه داشت قرار رو به رو ديوار تاقچه روي كه

 نشاط او نگاه مي كرد و متوجه يقه پليور قرمزش شد .

 كنه مي ها كوچولو مثل رو تو ، قشنگه خيلي پليورت -

 اينو مي گي ؟ -

 به يقه ي پوليورش دستي كشيد . بهرام سر تكان داد و گفت : آره. توش گم مي شي .

 م .پوليور پدرمه . مادرم براش بافته ، خيلي دوستش دار -

 ياس ! خيلي دلتنگشون مي شي ؟ -

هميشه به اين موضوع مي انديشيد . در افكارش دوست داشت شريك او شود و دلداري اش دهد . 

ياس به عالمت تصديق سري تكان داد و گفت : اونا همه ي زندگي من بودند . وچهره اش به طرز 

 محسوني غمگين شد .

 م .حالتو درك مي كنم ياس . منم مثل توا-

 اما تو پدر داري و اين خيلي خوبه . -

 بهرام پوزخندي زد و گفت : پدر ؟ در بود و نبودش تفاوتي نمي بينم .

 چرا ؟ -

 مهم نيست فراموشش كن . -

نمي خواست با انديشيدن به او صبح قشنگش را خراب كند . موضوع صحبت را عوض كرد و گفت : 

 برف قشنگي مي باره . دوستش داري ؟

 خيلي زياد ، من برفو از نزديك خيلي كم ديده ام . -

 جمعه مي ريم توچال . تا حاال تله كابين سوار شدي ؟ -

 نه ، هيچ وقت . -

 و هيجان جاي غم سنگين لحظات قبل را در چهره اش گرفت .

 حسابي خوش مي گذره . حاال مي بيني . -

  خوبه كه جمعه هيچ كدوممون كالس نداريم . -

 آره خيلي خوبه . -
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 اب ياس.  گرفت او سوي به چايش را سر كشيد ، بسته كوچكي از جيب كوتش خارج كرد و آن را

 ؟ چيه اين:  گفت و كرد نگاهش تعجب

 . كن بازش خودت بهرام لبخندي زد و گفت :

 در كفياس مشتش را باز كرد ، اما بهرام قبل از اين كه بسته را به او بدهد متوجه ي نوشته اي 

دستش شد و به آن چشم دوخت . ياس با پي بردن به موضوع گفت : ديشب نوشتمش . وقتي كه 

 گفتي روي دستم عالمت بزنم .

بهرام با قدر داني به چشمان معصومش نگاه كرد و در مقابل مشت خود را نيز گشود . ياس متوجه 

 . ي نام خودش در كف دست او شد و با ناباوري سري تكان داد

 ؟ مي بيني من و تو چقدر شبيه هم هستيم -

 حق با توئه از اين بابت خوشحالم ، خيلي زياد .

و بسته كوچك كادو شده را از او گرفت و كاغذ كادوي آن را باز كرد و لحظاتي بعد با ديدن انگشتر 

 شنگه .ي قخيل:  گفت و انداخت بهرام به نگاهي شناسي قدر با.  آمد زيبايي كه در جعبه بود به وجد

او انگشتر را از جعبه برداشت و با جاي دادن آن در انگشت دوم دست چپ دختر گفت : نشونه ي 

 پيوندمونه ، قبوله ؟

ياس با هيجان سر تكان داد و گفت : قبوله ، قسم مي خورم كه تا آخر عمر هيچ وقت از دستم درش 

 نيارم .

 دمش شاهچراغ و تبركش كردم .توي شيراز خريدمش ، به نيت رسيدن به تو ، بر -

ياس در حالي كه اشك بي اختيار گونه هايش را خيس مي كرد سرش را به زير انداخت و گفت : 

 ممنونم .

 داري گريه مي كني ؟ -

 خوشحالم كه تو رو دارم و ديگه تنها نيستم . -

دختر شاداب و  يه هميشه كه بده قول پس گريه نكن . دلم نمي خواد اشكاتو ببينم . به من -

 سرزنده باشي .

 همه سعيمو مي كنم. -

 و شروع كرد به زدودن اشك هايش .

                                               *   *   * 
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بنفشه نگاهي به ساعتش كرد و رو به بهنام گفت : كاش مي رفتيم دنبالش ، ديشب اصال حال خوشي 

كه در همين لحظه در مقابلش قرار گرفت، لبخندي از سر رضايت نداشت . بهنام با ديدن صحنه اي 

 زد و پاسخ داد : نگران نباش حالش خوبه .

اما ديگر احتياجي به گفتن اين جمله نبود ، زيرا بنفشه نيز شاهد صحنه بود . لحظاتي بعد اتومبيل 

به سويشان آمد و با بهرام چند قدم آن طرف تر متوقف و او به همراه ياس از آن پياده شد . ياس 

 هيجاني كه از چهره و صدايش كامال مشهود بود گفت : سالم بچه ها .

عده اي از دانشجويان نيز ناظر اين صحنه بودند . بنفشه دست ياس را فشرد و آرام گفت : چي شده 

 دختر .

 ياس با لبخند گفت : طوري نشده عزيزم .

 چرا دهنت وا مونده دختر دايي ؟ و بهرام كه به جمعشان اضافه شده بود گفت :

 سپس با شيطنت چشمكي زد و گفت : دوستتو از چنگت در آوردم .

بنفشه ابتدا با خوشحالي به ياس و نگاه كرد و سپس پاسخ داد : كار خوبي كردي ، به هردوتون 

 تبريك مي گم.

 متشكرم . -

 فقط تو لياقت ياسو داري . -

 دوست كوچولوي تو بي نظيره . -

ياس اخمي كرد و گفت : شلوغش نكنين بچه ها . بهنام رو به او گفت : از انتخاب هردوتون 

 خوشحالم ، از امروز بهرامو به تو مي سپرم.

 ياس تبسمي كرد و گفت : متشكرم كه بهم اعتماد مي كني .

وفه مي تو ب بهنام نگاهي به ساعتش انداخت و گفت : خيلي دير شده ، استاد توي كالس رام نمي ده .

 بينمتون .

وبا عجله از آنان جدا شد . بهرام بهرام نيز متعاقب او از دختر ها خداحافظي كرد و تنهايشان 

 گذاشت .

پس از اتمام آن ساعت درسي ، دختر ها در مسير بوفه بهرام را ديدند و هر سه با هم به آنجا رفتند . 

مهمانشان كرد . بهنام وقتي نگاه تيز و كنجكاو بهنام منتظرشان بود . بهرام كيك و شير نسكافه 

ديگران را متوجه ي خودشان ديد به بهرام گفت : مي ترسم استاداي دختر دار از اين به بعد بهت 

 نمره ندن .
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بهرام لبخني زد و دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفت : عيبي نداره . به نظر من ياس ارزش 

 . داره  اخراج شدنم

حيرت نگاهش كرد و گفت : بهرام تو هيچ وقت اين طوري نبودي ، فكر نمي كردم كه تا  بنفشه با

 اين حد ....

بهرام نگذاشت او حرفش را تمام كند و گفت : براي هركسي توي دنيا يه بهترين هست . براي من 

 ياس بهترين بود و خوشحالم كه پيدايش كردم.

هم داري كه من اصال فكر اونا رو نكرده بودم . بهت توصيه  بهنام گفت : تازه تو دو تا استاد زن جوان

 مي كنم كه مراقب اوضاع باشي .

 هركي نخواست نمره بده شبانه حمله مي كنيم خونه اش و تهديدش مي كنيم . -

 و به ياس نگاه كرد و گفت : راه حل خوبيه عزيزم ؟

 تو بشم . ياس تبسمي كرد و گفت : من اصال دوست ندارم مايه ي دردسر

 تو دردسر نيستي كوچولو ، مايه ي افتخاري . -

بنفشه ادامه داد : همه شما دو تا رو دوست دارن ، مطمئن باشين جز دعا كردن براي خوشبختيتون 

كار ديگه اي نمي كنن. اينجا همه مي دونن كه شما اهل برقراري روابط سست و غير دائمي نيستين . 

 وبترم مي شين ، چون واقعا اليق همديگه اين و اينو همه مي دونن.به نظرم از اين به بعد محب

 ياس نگاه قدرشناسي به او كرد و گفت : متشكرم عزيزم .

 بهنام از برادر پرسيد : خب به مناسبت اين حادثه فرخنده ما رو به چي مهمون مي كني ؟

 بهرام پاسخ داد : امشب شام همه مهمون من ، عمه هم دعوته .

 ه گفت : اگه بفهمه تو و ياس چه محشري به پا كردين ، خيلي خوشحال مي شه .بنفش

 مي دونم ، اون جاي مادرمه و بي نهايتم دوستش دارم . -

و بعد براي رفتن به كالس بعدي از جا برخاست. متعاقب او بهنام نيز برخاست و از دختر ها 

 جزئيات چيزي بپرسد با اشتياق به ياس خداحافظي كردند. بنفشه هنوز فرصت نكرده بود راجع به

 گفت : خب بگو ببينم چه اتفاقي افتاده ؟

 خيلي ، خودمم نمي تونم باور كنم بنفشه ، بيشتر به يه خواب شبيهه . اون ديشب تلفن كرد -

 . زد حرفشو بالخره اما ، بود ديروقت

 گفت كه مي خواد با تو ازدواج كنه ؟ -

 ه . حاال مي دونم كه از اين به بعد يه تكيه گاه محكم دارم .آره اون خيلي خوبه بنفش -
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بنفشه با خوشحالي به او نگريست و گفت : خدا رو شكر . اميدوارم كه هميشه احساس خوشبختي 

 كني .

 مرسي عزيزم . -

 بهش گفتي كه توي شيراز ديديش ؟

 آره خوشبختانه ناراحت نشد . -

احساس مي كنم از همين حاال  -وونه اس كه اظهار ناراحتي كنه . ژحاال ديگه تو رو داره . مگ دي -

 زن و شوهر شده ايم ابلهانه اس نه ؟

به هيچ وجه . تو حق داري ياس . سالها تنها بودي و حاال اوني رو كه مي خواستي پيدا كردي و اونم  -

بهرامم همه ي دوستت داره . بهش تكيه كن و سعي كن كه هميشه به اون فكر كني ، اون وقت 

 تالشش را مي كنه تا خوشبختت كنه .

 او ايده آل ترينه بنفشه . مي ترسم يه روزي از من زده بشه .

اين فكرت ديگه ابلهانه اس . عزيزم اون عاشقته . بهرام يه چيز متفاوت مي خواست و تو رو پيدا  -

يه روزي از اون خسته بشي و  كرد . مطمئنم كه به هيچ قيمتي تو رو از دست نمي ده ، مگه اين كه

 تنهاش بذاري .

ياس با شنيدن اين حرف به خود لرزيد و گفت : حتي فكرشم ديوانه ام مي كنه . حاال ديگه حتي يه 

 روزم بدون اون زندگي رو نمي خوام .

پس به اونم شك نكن . به آينده هم شك نكن . فقط به روزاي خوبي كه مي تونين با هم سپري  -

 ر كن . ، خب ؟كنين فك

 چشم از راهنماييت ممنونم. -

 قابل تو رو نداره دختر خوب . -

آن شب ليال و بهنام و بنفشه براي صرف شام مهمان بهرام بودند . او پس از برداشتن يا از 

آپارتمانش به منزل عمه رفت تا همراه هم به رستوراني كه قبال در آن ميزي را رزرو كرده بودند 

نفر به اتفاق هم  ۵ آن ها را به نوبت در آغوش گرفت و به آنها تبريك گفت و سپس هر بروند . ليال

 به رستوذان رفتند و شام مفصلي خوردند .

جمعه نيز خيلي زود دو دختر و پسر به توچال رفتند و تمام روز را در آنجا خوش گذراندند. البته 

ي به قدري به دختر خوش گذشته بود كه به هنگام برگشتن ياس سرما خورد و بهرام نگران بود ، ول

اين موضوع هيچ اهميتي نمي داد . اين روز ها بودن در كنار بهرام از هر چيز ديگري ارزشمند تر 

بود و بقيه ي موارد جزو فرعيات به حساب مي آمدند، اگرچه با وجود او در كارهايش پيشرفت 
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نويسي مي پرداخت و در كالسي كه استاد بيشتري داشت ، خيلي راحت تر شعر مي گفت و به خوش 

 شهريار در آموزشگاه برايش داير كرده بود نيز بسيار موفق عمل مي كرد .

بهرام در تمام زمينه ها مشوق بزرگ او بود و باعث دلگرمي اش مي شد. حمايت هاي او اميد دادن 

يشتري ادامه دهد . پس از ب  هايش موجب اعتماد به نفس او مي شد تا كارش را جدي تر و با انگيزه

گذشت دو ماه از آن شب پر خاطره به يك روح در دو جسم تبديل شدند و اكنون زندگي را تنها با 

وجود يكديگر مي خواستند . در محيط دانشگاه آنها زوج نمونه و متناسب لقب گرفته بودند و همه 

تر دانشگاه به او تعلق داشت به آن دو را شاسيته ي هم مي دانستند . بهرام از اين كه بهترين دخ

خود مي باليد و ياس نيز از اين كه محبوب ترين پسر دانشگاه به او دل سپرده بود احساس غرور 

مي كرد ، با اين حال او هنوز هم مثل روزهاي اول در برخورد با بهرام نهايت احتياط را راعيت مي 

 كرد و هرگز پا را از حد خود فرا تر نمي گذاشت .

از ظهر يكي از روز هاي سرد اوايل بهمن ماه بود و روز هاي آخر امتحانات پايان ترم سپري مي  بعد

شدند .ليال تازه حمام گرفته بود و مشغول درست كردن چاي بود كه بهرام رسيد . مطلب مهمي براي 

ال كمك يگفتن داشت و شب قبل درباره اش بسيار انديشيده بود . سرانجام تصميم گرفته بود كه از ل

بخواهد و امروز پس از ترك جلسه امتحان، يكراست به ديدنش آمده بود . ليال مثل هميشه از ديدن 

او خوشحال شد و از او احوال خودش و ياس را پرسيد . سپس براي صرف چاي و عصرانه به 

 آشپزخانه رفتند و در همان حين بهرام بدون مقدمه گفت : عمه به كمك شما احتياج دارم .

 ليال با تعجب پرسيد به كمك من ؟

اين پسر هيچگاه از كسي تقاضاي كمك نمي كرد و از كودكي آموخته بود كه روي پاي خودش 

 بايستد. بهرام با ديدن حيرت او سري تكان داد و گفت : ياس، خيلي سختگيري مي كنه .

 سختگيري ؟ در چه موردي ؟ -

 مانش راه نداده، خيلي با احتياط رفتار مي كنه .توي اين دو ماه يك بار هم منو به آپارت -

ليال دقيق به چهره اش خيره شد و سپس با لحن محكمي پرسيد :تو از او چه انتظاري داري ؟ بين 

 شما هنوز هيچ رسميتي بر قرار نشده . تو مي خواي به يه مرد غريبه اعتماد كنه .

 چ كس به او نزديك تر از من نيست ، هست ؟من كه غريبه نيستم ، قراره با هم ازداج كنيم . هي

ليال آثار ناراحتي را در چهره ي او خواند و لبخندي زد و گفت :نيست عزيزم ، اما تو بايد به او حق 

بدي ، بايد دركش كني ، ياس سالها تنها زندگي كرده نبايد ازش توقع داشته باشي كه با يه قول 

 .زبوني در خونه اش را به رويت باز كنه 
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من چنين توقعي ازش ندارم ، اما دوست هم ندارم كه به اين وضعيت ادامه بدم . من مي خوام اين  -

 نكهاي نه روزها بهترين روز هاي زندگيمون باشه ، خش بگذرونيم و از بودن در كنار هم لذت ببريم

 . بگيريم سرعت ذره يه حتي نتونيم و باشه شده بسته پامون به زنجيري

 عرف جامعه اين روش رو طلب مي كنه . به رفتار ياس هيچ ايرادي وارد نيست . پسر خوبم -

من به هيچ چيز ايراد نمي گيرم عمه جون ، نه به رفتار ياس و نه به عرف جامعه . من مي خوام -

 آزادي بيشتري داشته باشيم ، منتها از راه قانونيش .

 خب تو پيشنهادي داري ؟ -

 . دارم كه البته  -

 يال با هيجان دستهايش را گره كرد و مشتاقانه گفت :خب بگو من مي شنوم .ل

شما همراه من و ياس مياين و ميريم اولين محضري كه سر راهمونه ، يه صيقه ي عقد هم خيالمون  -

رو راحت مي كنه و هم ما رو به همديگه نزديك تر مي كنه . اون وقت من و ياس شرعا مال همديگه 

 مي شيم .

 هم بدي رفك اما ، نداشت را پيشنهادي چنين شنيدن ال با هيجان بيشتري به او نگريست . انتظارلي

 احساس توانست مي هم و ببخشد صميميت دو آن روابط به توانست مي هم عقد ي صيقه.  نبود

 شان آينده زندگي به بيشتري انگيزه با و تر جدي تا دهد افزايش يكديگر برابر در را مسئوليتشان

 بينديشند . بهرام وقتي او را در فكر ديد پرسيد : چطوره عمه ؟

 ليال سري تكان داد و گفت : خوبه .

 بهرام با خوشحالي گفت : همين امروز اين كار رو مي كنيم ، باشه ؟

 ليال با تعجب پرسيد : همين امروز ؟

 و به عجله و اشتياق او لبخند زد .

، تا يك ساعت ديگه بهنام و بنفشه هم پيداشون مي شه . با هم مي خب آره ، االن ساعت سه و نيمه -

 ريم دنبال ياس و از اونجا هم مي ريم توي يه محضر ، جون من قبول كنين عمه .

 من حرفي ندارم اما تو نمي خواي به بهمن خبر بدي ؟ -

. ما خودمون از  بهرام ناراحت از شنيدن نام پدر برخاست و گفت : لزومي نداره اون خبر دار بشه

 عهده اش برميايم .

 الاقل تا اومدن اون صبر كن . -

اگه بخوايم منتظر اون باشيم ، تا سال ديگه هم پيداش نمي شه . اصال ازدواج من و ياس چه اهميتي  -

 براي او داره ؟
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 داره بهرام ، اگه بفهمه خودشو مي رسونه . به تو قول مي دم . -

 باشه ...نمي خوام . نه عمه نمي خوام اون -

و رنگ چهره اش از شدت خشم به سرخي گراييد . ليال از جا برخاست و به او نزديك شد و با لحني 

 مهربان و ماليم گفت : اون دوستت داره بهرام .

 ينا از  بهرام با تعجب پرسيد : دوستم داره ؟ اينطوري ؟ نه .... نه من اين دوست داشتنو نمي خوام .

 كردن متنفرم . پدري جور

 تو زيادي شلوغش مي كني بهرام ، بهمن به اون بدي هم كه تو فكر مي كني نيست . -

 بهرام فرياد زد : شلوغش مي كنم ؟ من ؟ شما چرا اين حرفو مي زنين؟

 شما كه مي ديدين چقدر مادرمو اذيت مي كرد ، مي ديدين كه چقدر روحشو آزار مي داد .

و مجبور شد از ليال روبرگرداند. سرش را به ديوار تكيه داد و ماليم تر  چشمانش پر از اشك شدند

از قبل ادامه داد : من .... من تا عمر دارم اون روزا رو فراموش نمي كنم . هر وقت كه مي بينمش ياد 

 اون وقتا مي افتم .

و لبخندي زد و  نشاند جايش سر را او و گرفت را دستش ، حال ليال با درك حالت او متاثر از اين

گفت : من به تو حق مي دم كه نتوني اعمال ناشايست پدرتو در گذشته فراموش كني ، اما هر قدر كه 

سخت بگيري بدتره ، اون پدرته و تو نمي توني اين حقيقتو انكار كني . اون مي گه من از گذشته ام 

 پشيمونم ، پس تو هم بهش فرصت بده هان ؟

 ونمت نمي وقت هيچ.  نخواين من از اينو ، عمه نه...  نه:  گفت تكان داد وبهرام به عالمت منفي سري 

 . وقت هيچ ،

ليال وقتي او را مصمم ديد به عالمت تاسف سري تكان داد و گفت : بسيار خوب هر طور كه خودت 

 دوست داري .

 بعد سعي كرد حال و هوا را عوض كند و پرسيد : شامم بهمون مي دي ؟

 بلند كرد و لبخندي زد و جواب داد : جونم مي دم . بهرام سرش را

 جونتو مي بخشم ، فقط شامتو مي خوام . -

 و به لبخند او پاسخ گرمي داد .

 زنگ مي زني به ياس ؟ -

 نه ، مي خوام غافلگيرش كنم . مي خوام هيجانشو ببينم . -

 اي ناقال ، من مي رم آماده بشم . -

  گذاشت .و با اين حرف او را تنها 
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                                          *      *     * 

ياس لباس پوشيده بود و مي خواست براي خريد از خانه خارج شود كه بهرام و بنفشه به آپارتمانش 

 آمدند . بنفشه پرسيد : جايي مي خواستي بري ؟

ر رو مي كنم . هر دو را به داخل فرا ياس گفت : مي خواستم برم خريد ، اما مهم نيس ، بعدا اين كا

 خواند . بهرام بي مقدمه گفت : عمه و بهنام پايين منتظرمونن .

 ياس متعجب و هيجان زده گفت : مي خوايم بريم مهموني ؟

 بنفشه گفت : از اونجا هم مهم تر .

يد و دوباره و به بهرام نگاه كرد و هر دو لبخند زدند . ياس با كنجكاوي چهره ي هر دو را كاو

 پرسيد : كجا مي خوايم بريم بچه ها ؟

 بهرام قدمي به سويش برداشت و مقابلش ايستاد و گفت : مي خوايم بريم محضر .

 محضر ؟ -

و با حيرت به بهرام نگاه كرد . بهرام آرام سرش را تكان داد و گفت : آره عزيزم ، براي اين كه 

 برداري.شرعا عقد بشيم و دست از اين سختگيريات 

 چي : پرسيد و كرد نگاه بنفشه و لبخندي زد و به چشمان مشتعل او خيره شد . ياس با ناياوري به

 ؟ بهرام اين ميگه

 ؟ داره عيب.  شرعي شوهر و زن قراره به هم محرم بشين ، يه -

 نه ، نه خيلي هم خوبه . -

 و دوباره به بهرام نگاه كرد و گفت : فكر خودته ؟

عالمت تصديق سر تكان داد . ياس لبخندي زد . اي كاش از همان روز اول اين كار را كرده بهرام به 

 بودند .

من به تو حق مي دم كه محتاط باشي ، اما تحملشو ندارم ياس . گاهي وقتا از سردي تو ديوانه مي  -

 شم . فكر كردم اين بهترين و درست ترين راهه . تو هم موافقي ، مگه نه ؟

 . البته -

و چشمان پر شور و اشكش را از او پنهان كرد . بنفشه دستش را گرفت آن را فشرد و زمزمه كرد : 

 خوشحال باش دختر . االن كه وقت گريه كردن نيست .

 اب بهرام اما ، ياس سرش را تكان داد و چند قطره اشكي را كه بر روي گونه هايش لغزيده بود زدود

 د آمد و ميزان خوشحالي اش را ديافت .وج به او العمل عكس اين ديدن
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بنفشه كه جلو تر از آنان توي راه پله حركت مي كرد رو به ياس گفت : بعدا كه عروسي گرفتين 

 وقت واسه ي گريه كردن زياده .

 تو تدس از كه داره حق بهنام ، بدجنس:  گفت تصنعي ياس به اين كنايه خنديد و بهرام با دلخوري

 . بناله

 . نشناس نمك پسره از دست من بناله ؟ همين االن توي محضر طالقمو ازش مي گيرم بهنام -

و هر سه با صداي بلند خنديدند . ياس با بهنام سالم و احوال پرسي كرد و سپس در عقب اتومبيل در 

كنار بنفشه و بهنام نسشت . بهرام كه خودش رانندگي را به عهده داشت به سرعت حركت كرد و 

 ش به سوي سعادت .گفت : پي

ياس به اين حرف لبخند زد و بهرام از ديدن چهره ي راضي او در آينه نفس عميقي كشيد . بهنام در 

 . خوردن دنپايي لنگه و بيچارگي ادامه ي حرف برادر گفت : و پيش به سوي

 م ؟همه به اين حرف خنديدند و بنفشه گفت : بهنام مي دوني كه امروز مي خوام ازت طالق بگير

 بهنام با هيجان نگاهش كرد و گفت : جون من راست مي گي ؟ خداي من چه سعادتي .

و خودش زود تر از سايرين به خنده افتاد . ليال رو به بهرام كرد و گفت : مي بيني اين دو تا پشيمونن 

. 

فشه زد . بن اين دو تا كه عرضه ندارن . همون بهتر كه طالق بگيرن . و به ياس نگاه كرد و چشمكي -

 زير گوش بهنام زمزمه كرد : تو چقدر بي چشم و رويي عزيزم .

 راست مي گي عزيزم ، خوشي زده زير دلم . -

 و با صميميت و گرماي دلپذيري دست او فشرد .

محضر دار پيرمرد مهرباني بود و با رويي گشاده از آنها استقبال كرد . ليال جريان را برايش شرح داد 

هيچ مانعي و با كمال ميل صيغه عقد را براي ياس و بهرام جاري كرد تا خيال هر دو تا  و او بدون

 . كنند حس حدودي راحت شود و خود را به يكديگر نزديك تر

پس از خروج از محضر ، به يك رستوران لوكس رفتند و شام خوردند . سپس با پيشنهاد بهنام به 

د . ي تصيم گرفتند به خانه برگردند ، شب از نيمه گذشته بوتماشاي يك برنامه بند بازي رفتند و وقت

ابتدا ياس را به خانه اش رساندند و اين بار بهرام او را تا در ورودي آپارتمانش همراهي كرد . سپس 

 ليال و بنفشه را نيز تا خانه همراهي كردند و در پايان ، دو برادر به منزلشان بازگشتند .

ته اش را روي مبل مي انداخت رو به بهرام گفت : من و بنفشه مي خوايم بهنام در حالي كه تن خس

 آن با هرامب.  بگيرم بليط خوام مي فردا.  بياين ما همراه كه بخواين ياسم بريم اهواز گفتم شايد تو و

 ؟ چي براي ؟ اهواز:  گفت و زد ناداني به را خودش اما ، بود فهميده خوب خيلي را او منظور كه
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 و به اون راه نزن بهرام ، مي خوايم بريم پيش پدر .خودت -

 آهان ، اميدوارم خوش بگذره . -

 و با بي تفاوتي به سوي اتاقش رفت .

 ؟ بياي خواي نمي تو -

 نه . -

 گفتم شايد بخواي پدر و ياسو به هم معرفي كني . -

 لزومي در اين كار نمي بينم . -

 اما اون پدرمونه بهرام . -

م با بي حوصلگي به طرف او چرخيد و گفت : خواهش مي كنم دوباره شروع نكن . من نمي تونم بهرا

بيام اهواز ، ياسم همين طور . اون تعطيالتو مي ره شيراز . منم با گروه تمرين دارم . شايدم بعدا يكي 

 دو روزي برم شيراز ، پيش ياس . مي بيني كه وقتم پره .

 اره اونو ببينه ؟پس پدر چي ؟ ياس دوست ند -

ياس بايد اونچه رو كه من بهش عالقمندم دوست داشته باشه . پدرم اگه خيلي به ما عالقه داشت 

 ربراد نريز بهم عصابمو ها حرف اين با كنم مي خواهش پس  توي اين شيش ماه سري به ما مي زد .

 . خوبم

 ه باشم .بسيار خوب ، هرطور كه ميلته . فقط مي خواستم پيشنهادي كرد -

و بحث همين جا خاتمه يافت . پس از گذشت پنج سال از فوت مادر هنوز حتي يك ذره هم نظرش 

نسبت به بهمن عوض نشده بود و نمي توانست دلش را در مودر او صاف كند . در حضور ياس هيچ 

ت را گاه از او حرف نمي زد و هر گاه كه دختر مي خواست حرفي راجع به بهمن بزند ، موضوع صحب

     عوض و از گفتگو در اين باره پرهيز مي كرد

صبح روز بعد در حالي كه چند دقيقه از بيدار شدن ياس مي گذشت و تازه شست و شوي صورتش 

را به پايان رسانده بود ، سر و كله ي بهرام پيدا شد . وقتي در را گشو يك قبلمه را در مقابل 

ا صدايي مملو از هيجان و نشاط گفت : در ست يه دقيقه چشمانش ديد و غافلگير شد . سپس بهرام ب

بعد از تركت دلم برات يه ذره شد . ياس كه هنوز چهره ي او را نديده بود لبخندي زد و گفت : 

 سالم بيا تو .

اين پسر همه اش از او تعريف مي كرد ، از اين كار خوشش نمي آمد ، اما در رفتار و كالم او چنان 

هويدا بود كه نمي شد اسمش را چاپلوسي گذاشت . با اين تعارفات او بيشتر  خلوص و معصوميتي

شرمنده مي كرد . بهرام از پشت در بيرون آمد و در حالي كه طراوت از چهره اش مي باريد جواب 
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سالمش را داد . ياس از چيز عجيبي كه در دست ديگر او قرار داشت بيشتر تعجب كرد و پرسيد : 

 ؟اينا ديگه چي ان 

بهرام قفس و ديزي را روي ميز گذاشت و گفت : اين قابلمه پر از حليمه كه من و تو بايد بخوريمش 

 و اين يكي هم يه مرغ عشقه ! يه هديه ي كوچولو .

 نگاه عاشقش را به او دوخت و افزود : براي تو .

 ياس تبسمي كرد و گفت : تو هميشه از اين كاراي عجيب و غريب مي كني ؟

 گ نيس ؟قشن -

 البته كه قشنگه و خيلي هم ممنون . -

بهرام روي ميز نشست و گفت : فكر كردم خونه ي با صفاي تو فقط اينو كم داره ، حيفه بين اين همه 

 گل و زيبايي ، پرنده اي نباشه كه آواز بخونه .

 ياس با قدر داني نگاهش كرد و گفت : تو فوق العاده اي بهرام .

 ن فقط گرسنمه . چاي دم كردي يا نه ؟در حال حاضر م -

 سماور هنوز نجوشيده . خيلي زود منو غافلگير كردي . -

 مي خواي برم نيم ساعت ديگه برگردم ؟ هوم ؟ -

 بدجنس . -

 و در حالي كه به سوي آشپزخانه مي رفت گفت : هديه ي قشنگتو كجا بذارم ؟

ن را مناسب تر از هرجاي ديگري ديد . آنجا در بهرام نگاهي به اتاق انداخت و گوشه اي از نشيم

ميان انبوه گل و برگ و بوته ها چندين ساقه از گلهاي پيچك روي ديوار خزيده بودند . از روي ميز 

 پايين پريد و فقس را در جاي مورد نظر روي ديوار نصب كرد و پرسيد : خوبه ؟

 آره ، فكر مي كنم اونجا خيلي بيشتر سر ذوق بياد . -

 ازش خوشت مياد ؟ -

 هر چه از دوست زسد نيكوست . -

 بهرام به پيشخوان خانه تكيه داد و به او كه مشغول چيدن ميز صبحانه بود چشم دوخت .

 خامه داري ؟ من صبحانه حتما بايد خامه بخورم . -

 خوشبختانه دارم . -

ي خوبه كه از همين حاال عادتاتو به و ظرف خامه را از يخچال بيرون كشيد . لبخندي زد و افزود : خيل

 من مي گي .

 من آدم رك گويي هستم منو ببخش . -
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 من اين اخالقتو خيلي مي پسندم . -

 و همانطور كه مشغول دم كردن چاي بود گفت : بيا تو .

بهرام قدم به آشپزخانه گذاشت و پشت ميز نشست و تدارك وسيع او را از نظر گذراند و دستهايش 

 هم ماليد و گفت : تو كدبانوي قابلي هستي خوشحالم كه مي خوام با تو ازدواج كنم. را به

  

 خيلي راحت حرف از ازدواج مي زد . انگار كه هفته ي بعد ازدواج خواهند كرد نه دو سال ديگرد .

 همه اش تعريف مي كني . -

 مي تونم هر روز با تو غذا بخورم ، هر سه وعده ؟ -

 ي ؟پس بهنام چ -

آرزو داره از شر من خالص بشه و اسباب كشي كنه خونه عمه . اگه خيالش از من راحت باشه  -

 ديگه خونه پيداش نمي شه .

 با اين حساب منم خوشحال مي شم كه از تنهايي در بيام . -

 متشكرم . -

برات چي ياس دو فنجان چاي ريخت و در مقابل او نشست و پرسيد : خب حاال دوست داري ناهار 

 درست كنم ؟

 فسنجون . من عاشق فسنجوناي مادرم بودم . -

 من در آشپزي به مهارت مادرت نيستم . -

 مي دونم كه هزار بار بهتر از بهنامي . -

 ياس لبخندي زد و گفت : فسنجون ترش ، آره ؟

 حدس زدي ؟ -

 نه قبال بنفشه بهم گفته بود . -

 همين يگيري مي كنين و به همه چيز توجه دارين . حتم دارم كهشما دخترا همه چيزو با دقت پ -

 .دوني مي هم رو كفشم ساز و ادكلن مارك هم االن

 . كرد اتكا لبخندي ياس تنها به

 .اهواز بهنام و بنفشه توي تعطيالت مي رن -

 تو چي ؟ -

 . گرفتم بليط گرفتار تمرين گروهم . راستي ديروز برات -

 رستش اين بود كه پيش تو مي موندم .متشكرم شايد د -
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بهرام به عالمت مخالفت سري تكان داد و گفت : نه اصال نيازي نيست .به من فكر نكن ، عمه هست . 

 شايدم براي اجراي يه برنامه ي چند روزه برم اصفهان .

 توي روزايي كه هستي مي توني به آپارتمانم سر بزني ؟ -

  آره -

فشه رفتيم شيراز، چند روز بي آبي اكثر گالمو پژمرده كرده بود . يكي دوتاشم اون دفعه كه با بن -

 خشك شدند.

 اين دفعه من هستم نگران نباش . -

ممنونم كاش تو هم مي تونستي بياي . دلم مي خواست اين دفعه با هم مي رفتيم شاهچراغ و براي  -

 .كرديم مي روشن شمع خوشبختيمون

اد شهريار خطِِِِّش را پسنديده بود ، به تهران آمده بود ، در امتحان ورودي از تقدير راضي بود است

پذيرفته شده بود و حاال بهرام محبوب ترين دانشگاه و بي همت ترين مرد عالم در نظر او شوهرش 

 صيبشن كه سعادتي خاطر به را خدا شده بود در آپارتمانش نشسته بود و به او عشق مي ورزيد . بايد

 . ر مي كرد شك بود كرده

 اگر رفتيم اصفهان از آنجا حتما ميام پيشت و با هم برميگرديم تهران ، خوبه ؟ -

 خيلي . -

ياس تا خوشبختي راه زيادي نيس ، فقط خودمون بايد راده كنيم و ما هر دو اين اراده را داريم ،  -

 مگه نه ؟

 ياس به عالمت تصديق سري تكان داد و گفت : حق با توئه .

 راي آوردن چاي ديگري برخاست .وب

با پايان گرفتن فصل امتحانات ، بهرام ياس را در فرودگاه بدرقه كرد و هفته بعد خودش هم براي 

اجرا ي چند برنامه همراه گروه سرمستان به اصفهان رفت .بهنام و بنفشه نيز با بدرقه ليال ، ، راهي 

د بهمن فرصت نكرده بود براي استقبال به فرودگاه اهواز شدند ، اما بر خالف آنچه كه انتظار داشتن

 بيايد و تنها راننده اش را براي رساندن آنها به آپارتمانش به آنجا فرستاده بود .

او حتي هنگام صرف شام نيز به خانه نيامد و آن دو به تنهايي شام خوردند . سرانجام وقتي دقايقي تا 

خانه آمد . بنفشه ساعتي قبل خوابيده بود و بهنام در اتاق  نيمه شب مانده بود ، او خسته و كوفته به

نشيمن پيراهنش را اتو مي كرد كه كليد در قفل چرخيد و لحظاتي بعد او پا به درون خانه گذاشت . 

بهنام خوشحال از ديدن او به سويش رفت و بهمن با هيجان او را در آغوش كشيد . نگاهي به اطراف 

 ها اومدي ؟انداخت و سپس پرسيد : تن
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 . خوابيد ، بود خسته اونم ، كردين دير خيلي ، اومده هم بنفشه         -

 ؟ موندي منتظر چرا خوابيدي مي هم تو.  كرد خوبي كار         -

 . بود شده تنگ براتون دلم         -

 ؟ نيومد بهرام:  گفت دلتنگي با سپس. طور همين منم         -

 منفي تكان داد . بهنام سري به عالمت

 . مهربونه نا من با خيلي اون ، شده تنگ براش دلم         -

 ؟ خورين مي چاي ، كنه فراموش رو گذشته نتونسته هنوز اون ، پدر بدين حق بهش         -

 . متشكرم         -

ر از هر بيشتبهنام به آشپزخانه رفت و پدرش در حالي كه به بهرام مي انديشيد در مبل فرو رفت . 

زمان ديگري دوستش داشت ، او و كله شقي ها و غرورش را . بهنام فنجان چاي را در برابر او 

 گذاشت و خود درمقابلش نشست و پرسيد : شام خوردين ؟

 ؟ چي شما.  آره         -

 ؟ چطوره كارتون اوضاع.  خورديم هم ما         -

 ؟ نيومد چرا بهرام نيس بد         -

 . اصفهان بره گروه با بود قرار         -

 خيلي ردخت بايد اون.  بينم مي كرده اش شيفته گين مي كه را دختري و اينجا مياد كردم فكر         -

 . آورده دست به بهرامو دل كه باشه خوبي

 بود . دنبالش بهرام كه كسيه همون دقيقا ياس.  مهربونه و پاك.  پدر نظيريه بي دختر         -

 ؟ چطوره روابطشون         -

 پيش روز چند.  خوان نمي چيزي هم رضايت جز و ان همديگه عاشق نهايت بي دو هر.  عاليه         -

 . كردن عقد هم

بهمن با شنيدن جمله ي آخر بهنام در خود فرو رفت . پسر كوچكش اولين گام را در بزگترين 

كه پدرش را به حساب آورد يا حداقل مثل غريبه ها از او مرحلهي زندگي اش گذرانده بود بي آن 

 دعوتي كرده باشد ، با اين حال سعي كرد غمش را از بهنام پنهان كند .

 . بشه خوشبخت اون خوام مي خداروشكر         -

 . پدر داره احتياج شما توجه به اون         -

 . وقت سرخاروندنم ندارم . گرفتارم خيلي اينجا كن باور اما دونم مي         -

 . داره ازتون بيشتري انتظار بهرام اما ، كنم مي درك رو شما شرايط من پدر دونم مي         -
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 .كنم مي جبران چيزو همه هم بنفشه تو عروسي توي.  تهرون ميام هفته سه دو تابستون         -

 نمياين؟ عيدم تعطيالت واسه يعني         -

 نه ، اما كاش بتوني بهرامو راضي كني كه بياد اينجا         -

 ، شيراز ره مي اول ي هفته ، كرده ريزي برنامه عيدش تعطيالت واسه حاال همين از اون         -

 . رازشي بريم باهشون كه كردن دعوت هم بنفشه من از حتي اونا.  آذربايجان ره مي گروه با بعدشم

 ي تونم آرزو كنم كه بهتون خوش بگذره . ليال چه مي كنه ؟م فقط من بنابراين         -

 . اهواز مياد اون تهرون نياين شما اگه گفت         -

 تماح بخوابي ديگه كه بهنره هم تو:  گفت و برخاست جا از و سركشيد را چايش وبعد.  خوبه         -

 . شدي خسته خيلي

 واج مي كنن؟مكثي كرد و سپس افزود : راستي اونا كي ازد

 . ما بعد سال يك ، كرد تموم درسشو بهرام وقتي         -

 . شن مي دوماد پسرم دو هر پياپي سال دو در كه خوبه خيلي         -

 . شين مي خالص شرمون از         -

 .هردوتونو ، بهنام دارم دوستتون من         -

به اين موضوع ندارم اما شما بايد دل بهرامو به دست  شكي هيچ من.  دونم مي ، پدر دونم مي         -

 بياريد .

 مووقت همه و دم مي استراحت خودم به مدت يه تا بعد ، كنم مي تمام تابستون رو پروژه اين         -

 . ها شما واسه ذارم مي

 . پدر ممنونم         -

وارد تاق خودش شد وبه بهمن به اتاق بنفشه رفت و صورت خواهرزاده اش را بوسيد سپس 

رختخواب خزيد. باز هم ساعتي را با بهنام به گفتوگو پرداختند و بهمن بيشتر از بهرام پرسيد و 

 اوضاع و احوالش را جويا شد .

                                                           

                                                            *         *         * 

پس از پايان برنامه ي گروه در اصفهان ، بهرام فرصت كرد كه تنها يك روز را با ياس در شيراز 

بگذراند به شاهچراغ رفتند و دوباره شمع روشن كردند ، اين بار به نيت اين كه با عشقي بي پايان در 

ه حافظيه ، سعديه و تخت جمشيد و از آنجا كنار هم باشند و زندگي سعاتمندانه اي داشته باشند . ب

هم به گورستان رفتند و ياس با پدر و مادرش تجديد ديدار كرد . شام را در رستوراني لوكس 
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خوردند و تمام شب را نيز در منزل پدر ياس بيدار ماندند . ياس آلبوم عكسهاي خانوادگي ، تابلو 

و تا صبح راجع به همين چيز ها بحث و گفتگو  هاي مادر و كتابخانه پدرش را به بهرام نشان داد

كردند و از برنامه اي كه براي زندگي آينده سان داشتند حرف مي زدند . صبح خيلي زود نيز دوباره 

از خانه بيرون رفتند و پس از كمي پياده روي و خريد نان تازه به خانه برگشتند . صبحانه را به 

خوردند و ساعتي بعد توسط آنها در فرودگاه بدرقه شدند و همراه آقا سلمان ، بهجت خانم و حميد 

 به تهران بازگشتند .

بهنام و بنفشه يك روز زود تر از آنان بازگشته بودند . بهرام حتي يك كلمه هم راجع به بهمن از 

آنان نپرسيد . پس از صرف ناهار در منزل ليال و استراحت ، بهرام ياس را به خانهي مشتركش با 

بهنام برد . پس از ديدن منزل ياس در شيراز شب گذشته قرار گذاشته بودند كه به خانه  بهمن و

آنها هم بروند و ياس آلبوم خانوادگيشان را ببيند . در طول سه ماه گذشته بهرام هيچگاه او را به 

ست بيش انآنجا نبرده بود ، ولي اكنون ياس عالقمند بود كه خانه ي پدري او را ببيند و او نيز نمي تو

از اين در برابر خواسته ي دختر مقاومت كند . خانه ي جمع و جور و لوكسي داشتند . سر تا سر 

حياط پر بود از درختان ميوه مختلفي جون گيالس ،خرمالو، سيب ،به و انگور . بوته هاي رز نيز دور 

كه البته آبش را تا دور حياط را پوشانده بوند. استخر مرمرين بزرگي در وسط حياط قرار داشت 

خالي كرده بودند تنها راه باريكي كه به سوي ساختمان مي رفت ، سنگفرش شده بود و يك راه 

موزاييك شدهديگر هم به پاركينگ منتهي مي شد . بهرام دست ياس را كه مبهوت تماشاي اطرافش 

 شده بود گرفت و گفت : بيا بريم تو.

كامل داشت ، اما خيال نداشت تمام وقتش را در آنجا از عالقه ي شديد او به گل و گياه آگاهي 

بگذراند . ياس همانطور كه قدم به درون ساختمان مي گذاشت گفت : تابستون اينجا محشر مي شه 

 بهرام .

 . نيست تو پدر ويالي قشنگي به اينجا         -

 . داره خودشو  خاصّ زيبايي هم اينجا اما          -

 تر جون ، ما كه نبايد هميشه درباره ي گل و گياه صبحت كنيم .دخ بشين         -

و خودش به آشپزخانه رفت . ياس روي مبلي نشست و پرسيد : فكر مي كني قشنگ تر از اين چيزا 

 چيزي هم توي اين دنيا هست ؟

 البته كه هست ، تويي و عشق بي نهايتي كه به تو دارم . -

به نظر من آدم بايد عاليقشو تقسيم بندي كنه . متال در سايه ي عشقي  اما ، عـــــزيــزم متشكرم  - 

 ، نم بين بايد.  همينطور هم تو ،  دم مي اهميت هم گلكاري يا شعر ، خوشنويسي به  كه به تو دارم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 2  

 

 وارد اي لطمه دوم هيچ به كه كني قرار بر توازني داري دوست كه اي ديگه چيزاي و فوتبال ، تار سه

 . نشه

ام از آن سوي پيشخوان به او چشم دوخت و گفت : براي من سه تار ، فوتبال يا هر چيز ديگه اي بهر

 ؟ فهمي مي ، خوام نمي كدومشو هيچ من نباشي تو وقتي.  با تو مفهموم داره 

ياس با ديده ي سپاس به او نگريست . اين پسر اكنون ديگر از ابراز عشقش واهمه اي نداشت . 

ز زمان گذشته حرفي را كه در دلش داشت به زبان مي آورد و در مقابل ، از او هم بسيار راحت تر ا

متوقع بود كه به همان اندازه و به همان شدت و صداقت دوستش بدارد . از جا برخاست و وارد 

 آشپزخانه شد و گفت :

دگي رو نمي خوام ، زن نباشي تو اگه منم.  داره وجود شرايط همين منم براي ، بهرام دونم مي         -

 ولي منظورم اينه كه نبايد احساسات ديگه مونو بكشيم ، درسته ؟

 مي يخچال سوي به كه وهمانطور.  بكنم تونم نمي كاري هيچ تو بدون من كه كن باور اما         -

 . همبرگر يا الويه ، بندري سوسيس:  پرسيد رفت

 . كردم سوسيس هوس من         -

 منم همينطور . پس         -

و براي كمك كردن به او به سويش رفت . عصرانه مفصلي ترتيب دادند و آن را به اتاق بهرام بردند 

. او آلبوم هايش را به ياس نشان داد . بيشتر از مادر و بهنام حرف مي زد و كمتر عالقه اي به صحبت 

اما مي دانست كه تالشش درباره درباره ي بهمن نشان مي داد . ياس ياس موضوع را دريافته بود ، 

 ي وادار كردن او به صحبت درباره ي پدرش بي حاصل خواهد بود .

در همان حين بهرام داشت به تلفن سرپرست گروه جواب مي داد ، ياس به سالن رفت و نگاهي به 

ن اطرافش انداخت و احساس كرد كه از آنجا خوشش آمده است . مي توانستند بعد از ازدواج در اي

خانه زندگي كنند و شايد در اين صورت روابط بهرام با پدرش بهتر مي شد . بهرام پس از اتمام 

مكالمه ي تلفني اش به سالن آمد و از او كه از پنجره ، باغ كوچكشان را تماشا مي كرد پرسيد : 

 كجايي كوچولو؟

اينجا زندگي مي كنيم  ياس به سويش چرخيد و لبخندي زد و بدون مقدمه گفت : بعد از ازدواجمون

 ؟

 بهرام متعجب جواب داد : اينجا ؟

 و بعد چون منظور او را درك كرده بود سري تكان داد و گفت : نه اينجا خونه ي من نيست .
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اما تو بهنام اينجا زندگي مي كنين . اون بعد از ازدواجش مي ره پيش بنفشه و مادرش . بنفشه مي  -

آن دو تعلق داره . خب ما هم مي تونيم اينجا زندگي كنيم . من از  گفت طبقه ي دوم خونه شان به

 اينجا خوشم اومده بهرام .

 بهرام تبسمي كرد و گفت : عزيزم اينجا كه خونه ي من و بهنام نيس ، مال پدرمه .

 ؟ كنه مي بيرون اينجا از رو تو پدرت يعني         -

 اد بعد از ازدواج اين جا زندگي كنم .نمي خوشم من اما ، كنه نمي بيرون         -

 ؟ چرا         -

 وت آپارتمان توي ازدواج از بعد دم مي ترجيح من.  باشم متكي او به خوام نمي كه اين براي         -

 . اينجا تا كنم زندگي

 . كوچيكه خيلي اونجا ولي         -

ر يكي دو سال او زندگي مشتركمون بچه دار د نداريم قصد كه ما.  كافيه دوتاييمون واسه         -

 بشيم . تا اون موقع من مي تونم كار كنم و يك آپارتمان بزرگ اجاره كنم .

 ؟ نداري دوست رو اينجا چرا تو بهرام         -

 . كنم زندگي خونه اين توي شدنم مستقل از بعد ندارم قصد اما دارم دوست رو اينجا من         -

 را ؟چ         -

 . دارم خودمو خاص دليل         -

 . بدونم را دليلش كه دارم دوست منم         -

 . پدره به مربوط         -

 . خب         -

 بهرام كالفه روي صندلي نشست و گفت : دوست ندارم در موردش صحبت كنم .

 ني ببخشيش ؟ياس با سماجت پرسيد : آخه چرا ؟ پدرت چه گناهي كرده كه تو نمي تو

 ؟ داره فرقي چه تو حال به دونستنش         -

 ؟ بيزاري ازش تو چرا ، گذشته چي وپدرت تو بين بدونم خوام مي من.  بهرام مهمه من براي         -

 . كرده تعريف تو براي رو چيز همه بنفشه كردم فكر         -

 . بشنوم خودت زبون از خوام مي         -

 يمكن ناراحت اعصابمونو اهميت بي موضوع اين خاطر به بايد چرا.  ياس كن تمومش توروخدا         -

 ؟

 ؟ نداره اهميتي تو براي پدرت ؟ اهميت بي موضوع         -
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بهرام با كمي غيظ گفت : نمي خوام در موردش توضيح بدم . اين مسئله به گذشته ي من مربوطه . 

 بدوني . ازت خواهش كردم كه تمومش كني .لزومي نداره تو درموردش چيزي 

ياس با دلخوري گفت : تو درباره ي زندگيم و من همه چيزو مي دوني ، اما من نبايد حق داشته باشم 

راجع به مسئله اي كه تو عالقه اي بهش نداري سوالي بپرسم . چرا ؟ بهرام پدرت چه اشتباهي 

 بيزار باشي ؟ مرتكب شده ؟ آخه تو چطور مي توني از پدر خودت

بهرام در حالي كه سعي ميكرد بر اعصابش مسلط باشد به سوي او رفت و شانه اش را گرفت و گفت 

 : ببين چطور داريم خودمون رو ناراحت مي كنيم .

ياس چشمان ملتمسش را به او دوخت و گفت : دلم مي خواد با من در اين مورد حرف بزني ، دلم 

 ترين پسر دنيا از پذرش فرار مي كنه ؟ چرا ازش بيزاره ؟ مي خواد بدونم چرا با احساس

بهرام در دل از خود پرسيد : چرا سايه ي اين مرد هميشه بايد توي زندگي من باشه ؟ چرا ياس بايد 

 به خاطر او ناراحتي بكنه ؟

ن من و اما مي دانست كه چاره اي جز توضيح دادن ندارد . او را در كنار خود نشاند و گفت : ياس بي

 پدرم فاصله ي زيادي هست ، فاصله اي كه هيچ وقت پر نشد .

 . باشي تفاوت بي پدرت به نسبت نبايد تو.  پدرته اون         -

 هب ناخواسته من.  ياس نخواسته منو وقت هيچ اون.  آورد وجود به خودش رو تفاوتي بي اين         -

شتن كه فقط صاحب يه فرزند بشن ، اما پدر نمي گذا قرار مادرم و پدر ؟ فهمي مي اومدم دنيا

خواست ورود ناگهاني منو به زندگي اش بپذيرد . اون هيچ وقت منو دوست نداشت . هميشه بين من 

و بهنام تفاوت قائل مي شد . من برنامه ي زندگي اونو به هم ريخته بودم . مادر به خاطر زايمان 

ر بود و مجبور شد كارشو بذاره كنار . پدر همه ي اينارو سختي كه داشت بعد از تولد من هميشه بيما

 . داد ياد من به بودنو بيزار اون ، بود بيزار من از كه بود اون.   از چشم من مي ديد

 ياس زير لب زمزمه كرد : اين غير ممكنه ...آخه اون يه پدره....

 بهرام فرياد زد : فكر مي كني كه بهت دروغ مي گم ؟

 لبته كه نه . اما حاال چي ؟ اون االن دوستت داره ، نداره؟ا         -

 . داشتم احتياج بهش روزا اون من ؟ ميخوره دردم چه به امروزش محبت         -

 . بده قرار خودش همايت تحت رو تو تونه مي اون.  داره احتياج مادر و پدر به هميشه آدم         -

 ه ما سر نزده . چطور باور كنم كه او هم مثل همه ي پدراست ؟ب كه ماهه شيش ؟ پول با         -

 مي كه تو بياد نتونست اون اگه خب كني نمي درك پدرتو شرايط.  گيري مي سخت خيلي تو         -

 ؟ نكردي رو كار اين چرا.  بهنام مثل ، پيشش بري تونستي
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ا برخاست و شورع به قدم زدن بهرام كه كم كم حوصله اش از اين بحث بي خود سر مي رفت از ج

 كرد .

 . ندارم او ديدن به اي عالقه من         -

 دينبو هم تو نبود پدرت اگه ، اوني استخون و پوست و گوشت از تو...  تو.  همخونته اون اما         -

 ؟ باشي تفاوت بي قضيه اين به نسبت تواني مي چطور ،

 . وقتي دلخوشي نداشته باشي زندگي به چه دردي مي خوره ؟ نبودم منم تا نبود اون كاش         -

ياس با ناباوري به او نگاه كرد و گفت : يعني توي زندگيت هيچ دلخوشي نداري ؟ يعني به همين 

 سادگي مي توني در مورد بود و نبودت صحبت كني ؟

بود . تالش وافري كرد تا از  رنجيده او حرف از ياس اما.  نبود اين اصال منظورم ، ياس نه آه         -

فروچكيدن اشك هايش جلوگيري كند ، اما اين انديشه كه وجودش حتي يك دلخوشي كوچك 

 براي او در زندگي اش نيستآزارش مي داد بهرام به سويش رفت و با ماليمت گفت :

تم . خوشي اي نداشدل هيچ من...  من ، تو از قبل تا.  هستي زندگي به من دلخوشي تو كه البته         -

فقط به اميد پيدا كردن كسي كه بتونه زبون منو بفهمه زندگي مي كردم ، اما حاال تو آرومم مي كني و 

 من بي نهايت عاشقتم .

ياس با لحني گاليه آميز پرسيد : يعني اگه منم يه روزي مرتكب اشتباهي بشم تو ازم بيزار مي شي ؟ 

 منو ترك مي كني ؟

واب داد : آخه چطور مي تونم از تو بيزار بشم ؟ تو ... تو معني حقيقي زندگي مني بهرام بي درنگ ج

 . حتي فكر كردن به اين موضوع كه مجبور بشم يه روز بدون تو زندگي كنم برام درد آوره....

 ؟ باشه بايد كجا تو زندگي توي اون جاي ؟ شه مي چي پدرت پس         -

و به خدا بيا و اين قضيه رو فراموش كن . اين مسئله نمي تونه به زندگي ر تو.  جون دختر آه         -

 ما آسيبي برسونه

 صاف لتود كه كني سعي توني مي...  توني مي تو.  كنم آزاد فكرمو تونم نمي.  بهرام تونم نمي         -

 . ببخشي اونو توني مي ، كني

من شبانه روز تالش مي كنم تا تو هيچ كمبودي .  ياس كنيم زندگي تونيم مي اونم بدن ما         -

 نداشته باشي . به تو قول مي دم كه ما نيازي به اون نداريم .

ياس با شنيدن اين حرف فرياد زد : سنگدل تو فقط مادياتو مي بيني ، من... من شبانه روز آرزو مي 

 و ..... تو .....كنم كه اي كاش پدر يا مادرم .... الاقل يكيشون زنده بود ، اون وقت ت

 به عالمت تاسف سري تكان داد و افزود : خيلي بي رحمي بهرام .
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 رارق من شرايط توي كه تو لعنتي آخ.  هست زيادي تفاوت من پدر و تو پدر بين!  ديوونه         -

 ، ام زيادي كه كردم مي فكر هميشه من....  من.  نكردي تجربه تلخوم روزاي اون كه تو.  نگرفتي

اهي وقتا آرزو مي كردم كه اي كاش هيچ وقت به دنيا نيومده بودم . پدر تو نوازشت مي كرد اما گ

 پدر من حتي باهام حرف نمي زد .

 . گفت مي بهنام.  پشيمونه الن اما         -

 ميخوره؟ دردي چه به پشيمونيش ديگه حاال ؟ سهراب مرگ از پس نوشدارو         -

 زي رو از دست ندادي ، تو كه توي زندگيت همه چيز داري .چي تو اما         -

 بهرام فرياد زد :

چيزي رو از دست ندادم ؟ چطور مي تونم اون روزا رو فراموش كنم . ؟تو ... تو هم مثل بقيه اي . 

فكر كردم كه به قلبم نزديكي . فكر كردم كه منو مي شناسي ، اما حاال ... حاال مي فهمم كه اشتباه 

م فكر مي كردم چون تنها بودي مي فهمي تنهايي چيه. نمي خواستم با تعريف گذشته هام كرد

ناراحتت كنم ، اما حاال ..... حاال مي فهمم كه ظرفيت فكري تو هم مثل بفيه است . تو هم مثل اوناي 

 ديگه اي ، نه اون طور كه من فكر مي كردم .

 ن چنين پاسخي را نداشت .ياس با ناباوري به او چشم دوخت . انتظار شنيد

 . بهرام كنم مي درك رو تو حرف من..  من         -

 روزايي چه من بفهمي توني نمي وقت هيچ ميگي دروغ:  غريد خشمگين ببري همچون بهرام         -

 اون تمام در.  ديدم دردنخورمي به و زايد موجود يه خدمو لحظات اون تمام در.  ام گذرونده رو

خودمو باعث بيماري مادرم مي دونستم . نه ياس ، تو هم نمي توني حرف منو درك كني  من لحظات

 . تو هم مثل بقيه اي ، همه تون مثل هميد ... همه تون ....

 وير ياس از كه بود بار اولين.  بودند شده اشك پر هم او چشمان حاال.  كرد او به را وپشتش         -

مي شد . ياس سعي كرد كمي اوضاع را تغيير دهد . به سويش رفت و  دلگير او از و گردادند برمي

 دستش را گرفت و گفت : بهرام ! من .... من منظور بدي نداشتم فقط ...

 . بذار راحتم:  گفت و كشيد را دستش سرعت به بهرام         -

د ؟ بهرام او رزا پس كر مي بايد چه حاال.  افتاد وحشت به ياس.  برگرداند او از را رويش وبازهم  

مي زد و اين دردناكترين وضع ممكن بود . بناچار او را رها كرد و به سوي در خروجي رفت . كار 

ديگري نمي توانست انجام دهد . عجيب اين كه بهرام هيچ عكس العملي نشان نداد . در اين دقايق 

به خود آورد . ياس با  به قدري آزرده و خشمگين بود كه حتي رفتن ياس هم نمي توانست او را
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چشماني اشك بار آنجا را ترك كرد ، در حالي كه خود را به خاطر اوضاع پيش آمده مالمت مي كرد 

. 

آن شب بهرام به سراغ ياس نرفت و حتي با او تماسي هم نگرفت . ياس هم هيچ كاري نكرد . نه 

از آن مي ترسيد كه بهرام هرگز  جراتش را داشت و نه رويش را . از او خجالت مي كشيد ، اما بيشتر

او را نبخشد . چقدر احمق بود كه اين چنين با دخالت بي موردش آرامششان را از بين برده و 

محبوبش را آزرده بود . سه ماه رويايي و توام با شادي و خوشي را سپري كرده بودند و اكنون بهرام 

آنچه كه در توان دارد به كار گيرد تا از او رنجيده و تنهايش گذاشته بود . دلش مي خواست هر 

بتواند يك بار ديگر او را به آپارتمانش باز گرداند ، اما هيچ كاري از دستش ساخته نبود . حتي 

جرات نمي كرد زنگ بزند و عذرخواهي كند . او اگر دلگير شده بود ، معذرت خواهي نيز كاري از 

و و روحيتاش شناخت پيدا كرده بود . تنها كاري كه پيش نمي برد .در اين مدت به اندازه ي كافي از ا

در اين دقايق مي توانست انجام دهد صبوري بود ، اما صبوري توام با بي قراري . اگر او فردا نيايد 

 ديگر نبايد هيچ اميدي به بهبود روابطشان داشته باشد و اين امر براي او به منزله ي نابودي بود .

                                                                           *         *        * 

آفتاب از پنجره به اتاق خواب مي تابيد ، اما او همچنان در بستر بود . رغبتي براي بيرون آمدن از 

رخت خواب نداشت . هر روز صبح به شوق آمدن بهرام از جا مي جست و صبحانه را آماده مي كرد ، 

 شب ؟ رفت مي پايين گلويش از چيزي مگر ؟اصال مروز با كدام شوق مي توانست برخيزد اما ا

 و وردخ به رسد چه ندارد مفهومي نيز زندگي حتي نباشد كه بهرام.  بود نخورده چيزي نيز گذشته

 .پيمود مي را هايش گونه راه آرام آرام اشك و بود گرفته نهايت بي دلش.  خواب و خوراك

بار زنگ نزد . با استفاده از كليدي كه ياس قبل از سفر يه شيراز براي سركشي به بهرام اين 

گلهايش در اختيار او گذاشته بود در را گشود و قدم به آپارتمان گذاشت . او نيز شب سختي را 

گذرانئه بود . بدون اين كه ياس متوجه شود قدم به داخل اتاق گذاشت . پشت دختر به او بود و از 

به منظره ي سرد و بي روح پارك چشم دوخته بود . آرام نزديكش شد و در پشت سرش پنجره 

روي لبه ي تخت نشست . سرش را جلوتر بد و غنچه رزي را كه در دست داشت در مقابل او نهاد و 

بوسه اي به گونه اش زد . ياس به غنچه سرخ رنگ رز چشم دوخت . حاال اشك هايش بي اختيار مي 

هم جرات نمي كرد به چشمان او نگاه كند . بهرام دستش را روي شانه اش گذاشت و  باريدند. هنوز

 آهسته پرسيد : امروز نمي خواي از من استقبال كني ؟

دختر سرش را به سوي او چرخاند و با لحني بغض آلود گفت : فكر كردم براي هميشه تو را از 

 دست دادم .
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رماي مطبوع واين دست هاي مهربان را دوست مي و بي درنگ در آغوش او خزيد . چقدراين گ

 داشت .

منو ببخش بهرام . نمي دونم چرا اين كار احمقانه رو كردم . نمي دونم چطوري تونستم تو را  -

 برنجونم .

 آروم باش كوچولو .آروم باش . -

 من بودن تو زندگي رو نمي خوام بهرام . -

 گريه نكن عزيزم . منم بدون تو زندگي رو نمي خوام ، ديگه -

 نبايد دخالت مي كردم ، مي دونم كه تو را خيلي رنجوندم . -

 فراموشش كن ياس . اين چيزا نبايد آينده ي ما رو تهديد كنه . -

ياس بع عالمت تاييد سر تكان داد . در اين لحظات فقط او را مي خواست و بس براي عملي شدن 

هد بدون شك بهرام حتي اگر دست راست دختر را نيز مي اين خواسته حاضر بود هر كاري انجام د

خواست او با كامل ميل آن را مي داد تا او را داشته باشد . اين مرد به او آرامش و اطمينان خاطرو 

 نشان مي داد و به جز اين ها ديگر چه بايد از او مي خواست ؟

 . نخوردم چيز هيچ ديشب از گرسنمه خيلي ياس         -

به رويش لبخند زد . خوشحال بود كه كارهايشان شبيه هم بود . اكنون باز هم بهرام به رويش دختر 

لبخند مي زد و رابطه ي صميمي و عاشقانه گذشته احيا شده بود . ديگر نبياد به هيچ قيمتي اجازه مي 

ه دانست ك داد كه چنين اتفاقي تكرار شود . از اين پس تمام خواسته هاي او را خواهد پذيرفت و مي

خواسته هايش معقول هستند . از اين انديشه دلش آرامش بيشتري گرفت و براي مهيا كردن 

صبحانه از جا برخاست .بهرام نيز در پي اش وارد آشپزخانه شد و پشت ميز نشست و گفت : ياس ! 

ه ك آدم وقتي تنها مي شه پي به ارزش چيزي كه هميشه در اختيارش بوده مي بره . ديشب فهميدم

 . نيستم زندگي ي ادامه به قادر اصال تو بدون فهميدم  بيش از هر وقت ديگري دوستت دارم .

 راضي را دختر همين و بود  عشق و شوز از لبريز هنوز پسر اين دل  ياس با قدر داني نگاهش كرد

 كرد مي

 . گذرونديم رو سختي شب هردومون.  طور همين منم         -

روزي تركم كني من داغون ميشم . گاهي اوقات به اين موضوع فكر كرده بودم ، اما  يه اگر         -

ديشب تجربه اش كردم . اگه تو نباشي منم ديگه وجود ندارم . اگه يه روزي تنهام بذاري من از پا 

 درميام نابود مي شم .
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را رنجانده است .  صدايش غمگين و بغض آلود بود و دل ياس را به درد آورد . مي ديد كه چقدر او

اين سخنان ناشي از احساس بدي بود كه در اثر خطاي روز گذشته ي او به پسر دست داده بود و او 

خود را گناهكار مي دانست . به او نزديك شد و با مالطفت گفت :من هيچ وقت تركت نمي كنم 

 بهرام . چرا اين فكر به سرت زده ؟

 . بوده ديشب تنهايي تاثير شايد.  دونم نمي گفت : او به عالمت ندانستن سري تكان داد و 

ياس باز هم با شرمساري سر به زير انداخت . اي كاش شب قبل به او تلفن كرده بود تا او اين همه 

عذاب نمي كشيد ، اما ديشب خودش هم در چنين وضعيتي قرار گرفته بود ترس از رها شدن بي 

ه او را آرام كند واين انديشه ي بد را از وجودش بيرون قرارش كرده بود . اكنون نمي دانست چگون

بكشد . بهرام دست به زير چانه ي او زد و سرش را بلند كرد . به چشمان شفافش خيره شد و گفت 

 . : به من قول بده كه همه ي تالشت رو مي كني تا هميشه دوستم داشته باشي 

عاشقتم ، تو تكيه گاه مني ، حتي فكر كردن به  من.  عزيزم نيست كردن تالش به احتياجي         -

 جدايي ديونه ام مي كنه . از اين حرفا با من نزن ، منو مي ترسوني .

 . كنيم فراموش چيزو همه كه بهتره.  خوام مي معذرت.  گي مي راست         -

 هم معتقد ياس با خود عهد كرد كه ديگه راجع به بهمن حرفي نزند يا سوالي نپرسد .اگرچه هنوز

 بود كه بهرام مي تواند او را ببخشد ، اما اين موضوع نبايد به روابط آنها لطمه اي وارد مي كرد .

                                                                        *        *        *        * 

ز سر گرفتند . اكنون باز همان زوج شاد و با شروع ترم جديد تحصيلي انها نيز فعاليت و تحرك را ا

پر نشاط گذشته شده بودند كه حتي راه رفتن و خنديدنشان نيز سايرين را تحت تاثير قرار مي داد . 

 "دلــدادگـان ابــــدي  "به قدري عاشق و خواهان هم بودند كه در محيط دانشگاه به آن دو لقب 

قشان در بين تمام دختران و پسران حس مي شد . حتي را داده بودند و نوعي احترام نسبت به عش

 ، وانج ي نويسنده كه ها دختر از يكي ، تعطيالت شورع و جاري سال  چند روز قبل از پايان گرفتن

 عالقمند سخت كه كرد اظهار و آمد سراغشان به بود شده چاپ او از نيز رمان چند و بود معروف اما

ق آندو را به رشته ي تحرير در آورد . به همين دليل از آنان عش ماجراي و آشنايي جريان تا است

خواست كه خاطراتشان را در اختارش قرار دهند . اين پيشنهاد هردوي آنان را به وجو آورد . 

مهتاب دختر با ذوقي بود و بدون شك قصه ي جالبي مي نوشت ، اما هر دو از او خواستند تا كمي 

ازدواج خاطراتشان را در اختيار او قرار دهند . هر دو دوست  صبر كند و قول دادند كعه پس از

داشتند پايان اين قصه به ازدواجشان بينجامد و مهتاب آن را پسنديد . او نيز دوست داشت پايان 

ماجراي اين دو دلداده به ازدواج بينجامد و بدون شك در اين صورت داستانش جالب تر از آب در 
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فت كه صبور باشد ، ولي از هردو قول گرفت كه خاطراتشان را فقط مي آمد. به همين دليل پذير

 براي او نگه دارند و به سرشان نزدند كه به نويسنده ي معروف تري براي اين كار انتخاب كنند .

با فرا رسيدن نوروز ، بهرام و ياس ب اتفاق بهنام و بنفشه براي سپرثي كردن تعطيالت به شيراز 

واز شد ، اما درست يك روز قبل از سال نو چهار بسته از اهواز به دستشان رسيد رفتند و ليال عازم اه

نفر آنان هديه فرستاده و آغاز سال جديد را تبريك گفته بود . از قبل مي دانست  4. بهمن براي هر 

كه بچه در تعطيالت به شيراز خواهند رفت و آدرس منزل ياس را از ليال گرفته بود . اين عملش 

متعجب كرد ، اما بهرام تنها كسي بود كه عكس العملي نشان نداد . كار هاي اين مرد هيچگاه  همه را

او را به هيجان نمي آورد . دو جفت كفش زنانه براي بنفشه و ياس و دو جفت كفش مردانه براي 

بهنام و بهرام .حتي سايز كفش ياس را از ليال پرسيده بود و روي هر كدام از بسته ها 

 و دهش عاشقش نديده كه بود كرده اعنوان و خطلب كوچكش عروس را ياس.  بود نوشته ي يادداشت

 در بهرام.  دارد دوست اش لجبازي و غرور تمام با را كوچكش پسر كه بود نوشته هم بهرام براي

 . كنه مي ازدواج داره شايد ، شده رمانتيك خيلي پدر:  گفت سايرين هيجان برابر

ي نكرد و روز بعد نيز وقتي آن سه كفش هاي ارسالي بهمان را به پا كردند ، او از اما اظهار نظر ديگر

 اين كار سر باز زد و حتي تا آخر تعطيالت نيز نگاهي به آنها نينداخت .

يك هفته ي پر خاطره و سراسر لبريز از شور و شادي بسرعت به پايان رسيد و بهرام مجبور شد 

سرمستان و به منظور شركت در جشنواره ، آنها را ترك كند و به  براي ملحق شدن به گروه موسيقي

تبريز برود . بهنام و بنفشه روزهاي باقي مانده از تعطيالت را نيز با ياس در شيراز گذراندند و در 

هنگام بازگشت به تهران ، ياس كفشهاي بهرام را كه بهمن به او هديه داده بود به همراه ديگر 

اشت . بهرام يك روز زود تر از آنها از تبريز به تهران بازگشته بود و در وسايلش در چمدان گذ

 فرودگاه از آنها استقبال كرد .

در يكي از عصر هاي خنك بهاري ياس و بهرام در بالكن آپارتمان ياس نشسته بودند . او مشغول 

اوت مي كرد ، نوشتن بود و بهرام در حاليكه از استسمام رايحه ي ياس هاي دوروبرش احساس طر

روي صندلي راحتي لميده و محو تماشاي كار او بود . اين روز ها آپارتمان ياس شور و حال ديگري 

داشت . ارديبهشت از راه رسيده بود و بوته هاي ياس گل كرده بودند و باكن چهره اي بهشتي يافته 

، در اين روز ها دل همه را  بود . گلدان هاي داخل آپارتمانش طراوتي تازه يافته و بهاري شده بودند

مي ربود . بهرام نيز با ديدن اين شور وحال ، عاشق گل و گلكاري شده بود و هرروز يك گلدان تازه 

 شيمنن اتاق.  شدند مي گم ها بوته و گل الي البه در پيش از بيش حاال ديگر.   براي ياس مي گرفت

اكنون بهتر از هر زمان ديگري شعر مي  . آورد مي ذوق سر را ياس و بود شده تبديل گلستان به
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گفت و به خوشنويسي مي پرداخت و باز هم بهرام همچون گذشته مشوق بزرگ او بود وقتي پس از 

ساعتي ياس كارش را رها كرد و به داخل خانه رفت ، بهرام به اين موضوع مي انديشيد كه امروز 

. دقايقي بعد ياس عصرانه مفصلي را كه  براي اجراي برنامه اي كه در ذهن دارد بهترين زمان است

 ترتيب داده بود به بالكن آورد ، كنار بهرام نشست و پرسيد : حوصله ات سر رفته ؟

او به عالمت نفي سري تكان داد و گفت : به هيچ وجه ، تماشاي كار تو هيجان انگيزه ، تو با هنرت 

 منو سر ذوق مياري .

 تعريفش سكوت كرد .ياس به رويش لبخند زد و در برابر 

 بهرام فنجان چاي را به دست گرفت و گفت : سه ماه ديگه مي شم بيست و سه ساله....

 ؟ كني مي پيري احساس         -

 . بدي من به اي هديه بايد تو اما نه         -

 مياس با تعجب نگاهش كرد . تا به حال نديده بود كه كسي روز تولدش را يادآوري وصريحا اعال

كند كه توقع دريافت هديه دارد ، اما بدون شك اين هم جزو برنامه هاي عجيب و غريبش بود . كه 

 گاه بيگاه براي او ترتيب مي داد . با اين حال پاسخ داد : من جونمو بهت مي دم ،كافيه عزيزم ؟

اد . مين افتبهرام كه روي پايه ي صندلي تاب مي خورد ، با شنيدن حرف ياس ، ناگهان از پشت به ز

 ناله اي كرد و گفت : نه جونتو نمي خوام ، كاراتو مي خوام .

 ياس نمي دانست به عمل او بخندد يا از او بپرسد منظور او از كار چيست .

 ؟ خندي مي چرا جون دختر چيه         -

 . كني مي غافلگير منو هميشه تو         -

انداخت و نفس عميقي كشيد و همانطور كه روي صندلي بهرام با احساس رضايت ابروهايش را باال 

 تكان تكان مي خورد تكرار كرد : من كاراتو مي خوام ياس .

 ؟ چيه منظورت ؟ كارامو         -

 ؟ گفتي شعر چندتا حال به تا تو ببينم         -

 تر نيست.بيت بيش هشت يا هفت از بيشتر كدامش هر البته ، تا شصت يا پنجاه كنم فكر خب         -

 ؟ نوشتي قلم با شعراتو همه تو         -

 . نوشتم شعرامو اكثر ولي...  نه كه رو همه         -

 بهرام با هيجان بيشتري گفت : عاليه ، پس مي توني بقيه ي شعراتم بنويسي .

 ؟ چيه ها حرف اين از منظورت.  بهرام كردي ديوانه منو كه تو         -

 .ياس خوام مي شعراتو من         -
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 . نوشتم برات شعرام ي همه از نسخه يه قبال اما         -

 خوام مي....  بزرگ پوستراي روي خوام مي شده خطاطي صورت به شعراتو من ، اونطوري نه         -

 . بگيرم قاب رو همه

نگاهش كرد . اين  تعجب با.   محكم و جدي صحبت مي كرد و ياس دريافت كه او شوخي نمي كند

كار چه معني اي داشت ؟ تا به حال بيش از ده تا تابلو به او داده و حتي نتوانسته بود همه ي آنها را 

 به ديوار اتاق خوابش بزند ، حاال با شصت تا تابلو چه خواهد كرد ؟

 ؟ شدي خل.  بهرام اي ديوونه تو         -

. از همين حاال تا روز تولدم فرصت داري كه كاراتو تكميل  خوام مي شعراتو ي همه فقط ، نه         -

 ؟ كافيه ، پوستر تا شصت تحويل براي روز نود دقيقا  كني .

ياس هنوز هم با تعجب نگاهش مي كرد . بهرام وقتي او را ساكت ديد گفت : اين كارو نمي كني 

 ياس ؟

 ؟ بهرام چيه خاطر به كارا اين         -

 نگي محض و تو هم بايد با من شريك بشي .ديوو         -

 و چشمان عاشقش را به او دوخت و نشان داد كه چقدر دوستش دارد . ياس تبسمي كرد و گفت :

 باشه اين كا رو مي كنم .

 دارم دوست بيشتر هميشه از رو تو امروز ميدوني ، متشكرم         -

 تر شدي. چل و خل هميشه امروزاز تو كه دونم مي         -

 . بزرگيه پيشرفت خودش         -

چند روز بعد او براي اجراي بقيه ي نقشه اش به ديدار استاد شهريار رفت. استاد او را دعوت كرد 

 بشيند و پرسيد : خدمتي از من برمياد ؟

 بهرام مقابلش نشست و گفت : من مي خوام راجع به خان رهنما باهاتون صحبت كنم .

 جب پرسيد : ياس ؟شهريار با تع

 و او حرفش را تاييد كرد .

 شما چه نسبتي با ايشون دارين ؟

 من بهرام هستم .

 شهريار با شنيدن نام او لبخندي زد و گفت : آه بله . شما آقاي ايماني هستين،نامزد ياس .

 . همينطوره بله         -

 ه اس ؟ساخت من دست از كاري چه حاال خب.  عالي بسيار         -
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 . شما كمك با البته ، بدم تشكيل ياس كارهاي از نمايشگاه يه خوام مي راستش         -

استاد او را دقيق تر نگريست و پس از لختي فكر گفت : پيشنهاد خوبيه ، خودمم توي اين فكر بودم 

. 

 و گفت : كه اين طور، خنديد شهريار.  كنم غافلگيرش خوام مي من ، دونه نمي چيزي يا البته         -

 شما آدم جالبي هستيد

 بهرام تبسمي كرد و گفت : اون تا دهم مرداد كاراشو آماده مي كنه ، قراره همه ي شعراشو بنويسه .

 ؟ خودشو شعراي         -

 . بله         -

 . استاد كم كم از اين پسر خوشش آمده بود با هيجان بيشتري گفت : آقاي ايمتني فكر قشنگيه

 ؟ كنين مي كمك شما پس         -

 . كنن مي استقبال ازش مردم مطمئنم.  نظيره بي ياس.  منه افتخار باعث البته         -

 . خودش تولد روز.  بشه برگزار شهريور بيستم روز نمايشگاه خوام مي ضمن در.  اميدوارم         -

شگفت زده اش مي كنين . من ترتيب همه ي  شهريار سري جنباند و گفت : با اين كارتون حسابي

 كارارو مي دم ، شما به من سر بزنين.

 .ممنونم واقعا متشكرم         -

 بعد از جا برخاست و گفت :پس من ديگه رفع زحمت مي كنم .

 . كنه افتخار شما به بايد ياس:  گفت و فشرد صميمانه را دستش استاد 

 كنم . لطفا خودش چيزي ندونه . مي افتخار او به منم         -

 . راحت خيالتون         -

 .ممنونم         -

و پس از خدا حافظي ائ را ترك كرد . از بابت نمايشگاه خيالش راحت شده بود . كارارو به دست 

كاردان سپرده بود و ديگر نگران نبود و حاال بايد دومين نقشه اش را پياده مي كرد . به همين منظور 

ز بعد به سراغ مهتاب رفت . راجع به شعر هاي ياس با او صحبت كرد و بعد هر دو نزد ناشري كه رو

كتاب هاي او را چاپ مي كرد رفتند . بهرام نسخه اي از اشعا ياس را كه در دست داشت در اختيار 

ياس را قرار داد و گروه ادبي انتشارات او پس از يك هفته اعالم كرد كه اشعار  "تهراني  "آقاي 

پسنديده و مايل به چاپ آنهاست . طبق درخواست بهرام اين عمل نيز تا چهار ماه ديگر يعني روز 

تولد ياس انجام مي گرفت تا چاپ اشعار او دومين خبر حيرت انگيز بهرام باشد . حاال خيالش كامال 

ا همكاري نزديكي ب راحت شده بود . استاد شهريار و آقاي تهراني كار ها را به دست گرفته بودند و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 4  

 

او داشتند . ياس بي خبر از همه جا همچنان اين عمل بهرام را ديوانگي بزرگي مي دانست ، ليكن با 

جان و دل خواسته اش را اجابت مي كرد ، تنها به اين دليل كه خواسته ي محبوبش بود و او بي 

 نهايت دوستش مي داشت .

 آخر امتحانات . بودند تحرك نفشه سراپا شور و اشتياق وبا فرا رسيدن تعطيالت تابستان ، بهنام و ب

 و ردندك مي ازدواج ديگر ي هفته دو تا.  شد التحصيل فارغ بهنام و رسيد پايان به موفقيت با ترم

 شته ساعت در شب آن.  رفتند ني يونان و تركيه به حسابي عسل ماه يك گذراندن براي سپس

واج پسر بزرگش شركت كند . دقيقا بعد از يك سال دوري ازد جشن در تا آمد مي تهران به بهمن

از تهران و حاال كه باز مي گشت بسيار دلتنگ بهرام بود ، اما بهرام هنوز هم تمايلي براي ديدن او 

 . بود نشده تر مهربان نيز درجه يك حتي او به نسبت و  نداشت

ر حالي كه مي دانست نخواهد ياس نگاهي به ساعت انداخت كه هفت و نيم را نشان مي داد و د

توانست نظر او را عوض كند به آشپزخانه رفت . بهنام ساعتي پيش با او تماس گرفته بود و خواسته 

بود كه به اتفاق به فرودگاه بروند ، ولي او از اين كار سر باز زده و صريحا گفته بود كه تمايلي به 

بود ، اما مي دانست كه نبايد دخالت كند . هنوز ديدن او ندارد . ياس اين رفتارش را هيچ نپسنديده 

آزردگي بهرام را در چند ماه پيش به خاطر داشت و به هيچ عنوان نمي خواست آن اتفاق دوباره 

تكرار شود . بهرام داشت روزنامه مي خواند . او باز هم طاقت نياورد و با تالشي مجدد پرسيد : بهرام 

 ما نمي ريم فرودگاه ؟

 آن كه سر بلند كند گفت : نه. بهرام بدون

 دلت براي پدرت تنگ نشده ؟ -

 دل اونم براي من تنگ نمي شه . دل به دل راه داره . -

 ؟ از كجا مي دوني -

 بهرام اين بار به سوي او چرخيد و گفت : ياس تمومش كن .

ي كه راجع به اين جمله را محكم ادا كرد و ياس رد دلش ترس عميقي را احساس كرد . از آن روز

بهمن با هم بحث كرده بودند ، ياس گاهي اوقات از بهرام مي ترسيد . نه مثل بقيه زنان كه از رفتار 

 اين ، دآزر مي را او ديگر بار يك نبايد.  ترسيد مي بهرام رنجش از تند يك مرد مي ترسند ، بلكه او

ه خواهان روي داد چنين حادثه اي هيچگا مسلما و بدهد دست از هميشه براي را او كه بود ممكن بار

 نبود.

 باز اما ، ردك شان بوسه در غرق و كشيد آغوش در يك به يك را بنفشه و بهنام بعد و ليال بهمن ابتدا

 كه برد مي پي اكنون اما ، بيايد استقبالش به اينجا در اللقل داشت انتظار.  نبود بهرام از خبري هم
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تي از فرودگاه خارج شدند ، او در غب اتومبيل در كنار ليال وق.  است دلگير پدر از چقدر پسرش

 جاي گرفت و آرام از او پرسيد :

 پسرم چه كار مي كنه ؟ -

 هميشه مثل ليال تبسمي كرد و گفت : بلند پروازي ،

 با وجو بلندپروازي بي نهايتش ، عاقل هم هست ، درست مثل مادرش . -

 ازه .بهرام هميشه منو ياد رويا مي اند -

 اون مهربونه بود ، هيچ وقت از كسي نمي رنجيد . -

 بهرامم مهربونه ، اما تو بايد بهش حق بدي . -

 دلم براش تنگ شده ليال ، چرا ازم متنفره ؟ -

در صدايش غمي بزرگ نهفته بود . ليال آرام دست برادر را فشرد و گفت : آدم نمي تونه خيلي ساده 

موش كنه . اون هر وقت اسمي از تو مي شنوه ياد گذشته ها مي افته ، حوادث دوران كودكيشو فرا

 . رسي مين جايي به وقت هيچ روش اين با اما ، كني عوض نظرشو بتوني تا بكني زيادي تالش بايد تو

 ؟ كجا مي تونم پيداش كنم -

 بايد پيش ياس باشه . -

 ياده كن .بهمن رو به بهنام گفت : بهنام منو جلوي آپارتمان ياس پ

 بهنام با تعجب گفت : پدر !

 بنفشه نيز از شدت حيرت سر به عقب برگرداند .

 مي خوام بهرامو ببينم .

 ولي پدر ..... -

 ولي چي ؟ -

 اون نمي خواد شما رو ببينه . -

 مهم نيس . من مي خوام پسرمو ببينم . -

 ذاره پدر . نمي محل بهتون اون بهنام سر به عقب برگرداند و گفت : 

 عيبي نداره ، منو ببر اونجا ، بعد خودتون برين خونه . -

 بهنام از ليال ياري طلبيد و گفت : عمه شما يه چيزي بهش بگين . من نمي خوام با هم دربيفتن .

 چاره اي نيست بهنام . بالخره بايد با هم رو به رو بشن و حرفاشونو بزنن . -

اعت نيافت . وقتي در برابر آپارتمان ياس توقف كرد ، اتومبيل بهرام نيز اين بار بهنام چاره اي جز اط

 در آنجا پارك شده بود . رو به بهمن گفت : منم باهتون ميام .
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 . نيست احتياجي نه  او با مخالفت سر جنباند و گفت :

 پس اينجا منتظرتون مي مونيم . -

 نه بهنام شما برين ، خودم ميام . -

 اي باال انداخت و گفت : هر طور كه ميلتونه .بهنام شانه 

بهمن تشكر كرد و پياده شد . بهنام خيال داشت در همان جا منتظر بماند ، اما ليال گفت : راه بيفتد 

 بهنام .

 . شد اطاعت به مجبود و او باز هم

 رياس در آشپزخانه مشغول بود و بهرام اكنون نيم ساعت مي شد كه به علت خستگي شديد د

 دنگشو براي او از تمرين خوابيده بود . با بلند شدن صداي زنگ در از خواب پريد ، اما ياس زودتر

 او هرگز كه آن با.  شد متعجب سخت بود گرفته قرار مقابلش در كه فردي ديدن از و كرد اقدام در

. تا توانست  انجاميد طول به لحظاتي.  بود ديده را هايش عكس.  شناختش مي اما ، بود نديده را

حواسش را جمع كند و در حالي كه هنوز بهت زده بود سالم كرد . بهمن لبخندي زد و گفت : سالم 

 ؟ نه ، ياسي تو .

 دختر به عالمت تصديق سري تكان داد . بهرام از داخل اتاق خواب پرسيد : كيه ياس ؟

 د داخل . خوش اومدين .بفرمايي:  گفت بهمن به و نداد پاسخ صدايش را بهمن نيز شنيد . ياس

و خود را كنار كشيد . بهمن وارد شد و نظري به اطرافش انداخت و به روي دختر لبخندي زد . 

 . است احساس كرد پا به درون يك گلخانه ي پر گل و گياه گذاشته

 بهرام كجاست ؟

 . خوابيده بود ، اما فكر كنم كه بيدار شده -

ي صدايش را شنيده بود فكر كرده بود كه اشتباه كرده است ، اما بهرام وارد اتاق نشيمن شد . وقت

 اكنون با كمال تعجب او را در آنجا مي ديد . وقتي ياس با تعلل هر دو را ديد گفت :بفرمايين پدر .

و يك صندلي براي او از پشت ميز بيرون كشيد . بهمن با تشكر از دختر در آنجا نشست و ياس 

 . بود شده خيره بهمن به و پزخانه رفت ، اما بهرام هنوز آنجا ايستادهبراي آوردن شربت به آش

 حالت خوبه بهرام ؟ -

 براي چي اومدي اينجا ؟ -

صدايش خشك و عاري از احساس بود . ياس هيچگاه او را اينگونه نديده بود . هميشه در صدايش 

 احساس ترين مرد دنيا شده است .مهرباني و عطوفت موج مي زد ، اما اكنون به نظر مي رسيد كه بي 

 دختر قشنگيه ، خيلي هم مهربونه . -
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ياس نيز اين جمله ي قشنگ را شنيد اما بهرام هيچ عكس العملي از خود نشان نداد . اين مرد 

برايش بيگانه بود . دوباره سكوت برقرار شد و لحظاتي بعد بهرام دوباره گفت : براي چي 

 ؟ اينجا اومدي

 رو ببينم . اومدم تو -

 خيلي زود يادت افتاده . -

و پوزخندي زد . ياس با ليوان شربت از آشپزخانه خارج شد و بهرام نگاه عاري از احساسي به او 

كرد كه دلش ريخت . باز هم ياد چند ماه پيش افتاد ، اما اينبار وضع فرق مي كرد . هم اكنون بهمن 

مي توانست نسبت به اين مرد بي تفاوت باشد . اختالف ن او و بود ميهمانش و در آپارتمانش نشسته

 ربتش ليوان.  گذاشت مي اثري او رفتار در نبايد و بود مربوط خودشان به بود كه هرچه بين هر دو

 . بفرمايين:  گفت و گذاشت ميز روي او مقابل را

 . دختر بهمن باز هم به رويش لبخند زد و گفت : متشكرم

بيشتر شبيه بود و عجيب نبود كه بهرام عاشقش شده و زندگي را در او  اين دختر به فرشته ها

 خالصه كرده بود

 خوشحالم كه تو رو مي بينم . -

 منم همينطور . -

 بهنام و بنفشه و ليال خيلي از تو تعريف مي كنن . -

 . كنن مي تعريف خيلي هم شما از اونا.  همه شون در حق من بي نهايت لطف دارن -

سعي داشت بنحوي حال و هوا را تغيير دهد تا بهرام نيز با گذشت زمان كمي آرامتر شود ، اما ياس 

 او با بي حوصلگي گفت : پدر نبايد ميومدي اينجا . چرا اين كارو كردي ؟

بهمن از قبل انتظار چنين برخوردي را از او داشت با اين حال پرسيد : تو با همه ي مهمونات اينطور 

 ني ؟برخورد مي ك

اينجا خانه ي من نيست ، آپارتمان ياسه و تو نبايد ميومدي اينجا . ياس به او نگريست و با مالمت  -

 گفت : بهرام ! كسي با پدرش اينطور صحبت نمي كنه .

 و رو به بهمن افزود : من به جاي او معذرت مي خوام ، امروز كمي خسته اس.

داشت آتش بين آن دو را سرد كند . اما نمي دانست كه بهمن با قدر داني نگاهش كرد بيچاره سعي 

 اهميت او نظر به كه بود آن اين آتش شعله ور با اين چيزا سرد نمي شود و بهرام عصباني تر از

 . دهد

 مي خوام با تو صحبت كنم بهرام . -
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 ما حرفي براي گفتن نداريم . -

 شايد تو نداشته باشي ، اما من دارم .

 ؟ باشه دوم ي دفعه اين كه زدي حرف من با كي تو  زد : چه حرفي ؟بهرام فرياد 

 اگه تا حاال حرف نزده ام ، اما امروز مي خوام اين كار رو بكنم . -

 من گوشي براي شنيدن حرف هاي تو ندارم . -

 ما مي تونيم با صحبت كردن مشكلمون را برطرف كنيم . -

تي وجودمو بپذيري و كمي به من اهميت بدي . مشكل مشكل من تويي ، تويي كه هيچ وقت نخواس

من اينه كه نمي خوام با تو رو به رو بشم ، اما تو دست از سرم بر نمي داري . فكر مي كنم كه خودت 

 . چيه مشكل اين حل راه بدوني

 ياس با حيرت به او نگريست . چقدر گستاخ شده بود .

 من مي خوام گذشته رو جبران كنم بهرام . -

من اون روزا پدر مي خواستم ، ولي امروز بود و نبودت در زندگي من تاثيري نداره . خواهش مي  -

 كنم دست از سرم بردار .

بهمن از شنيدن اين سخن متعجب و آزرده شد و ياس سخت هيجانزده و غمگين . نگاهي به او كرد 

خورد شايسته ي يك فرزند و حق و دلش به حال او سوخت . هر چه باشد او پدر بهرام است و اين بر

يك پدر نيست . سرزنش كنان گفت : بهرام ! خواهش مي كنم كمي رعايت كن . تو پسرشي ، توي 

 خونه ي اون زندگي مي كني ، با پول اون .

بهرام بدون درنگ گفت : عيبي نداره ، اونا رو هم مي تونه از من بگيره . بدون خونه و اتومبيل 

ه زندگي كرد . باال تر از سياهي كه رنگي نيست . همين جا زندگيمونو شروع آخرين سيستم هم ميش

مي كنيم . من يه كار پيدا مي كنم . چند ماه بعد هم يه آپارتمان بزرگ تر اجاره مي كنيم . خدا 

 بزرگه . هيچ وقت منو تنها نذاشته .

ر پسرانش قرار داده بود بر بهمن بيشتر در خود فرو رفت . هيچگاه در مورد چيز هايي كه در اختيا

 سر آنها منتي نگذاشته بود و توقعي نداشت . شنيدن اين سخنان دلش را بيشتر ريش كرد .

 خيلي چيزا هست كه تو نمي دوني . -

 اون چيز هايي رو كه بايد بدونم مي دونم . -

 تو هيچي نمي دوني بهرام . -
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شما بودم ، مي دونم كه مادر بعد از تولد من  مي دونم پدر ، مي دونم كه فرزند نا خواسته ي -

مريض شد ، مي دونم كه هيچ وقت دوستم نداشتي . ، همه ي اينارو حفظم پدر ، بيشتر از هزار بار 

 اينا رو به من گفتي .

بهمن از جا برخاست و به او نزديك شد و گفت : اينقدر با من نامهربون نباش .من فرصت مي خوام 

 ن كنم .تا همه چيزو جبرا

 مي توني مادرو زنده كني ؟ -

 و نگاه جسورش را به او دوخت .

 من باعث مرگ رويا نبودم بهرام .

بهرام نگاهش را از او گرفت و با لحن گزنده اي گفت : راست مي گي . من موجب مرگ او بودم حق 

 داري ازم متنفر باشي .

و هم نبودي ، تقديرش اين بود ، اما من بهمن دست روي شانه ي او گذاشت و با ماليمت گفت : ت

 اينطور فكر مي كردم ، تو رو بد قدم مي دونستم .

بهرام بدون آنكه دوباره نگاهش كند گفت فرياد زد : حاال واسه اقرار كردن خيلي ديره ، واسه 

 جبران كردن هم ديره .

م بذار پدر ، ديگه نمي خوام سپس صدايش را پايين آورد و با لحني منزجر ، اما درمانده گفت : تنها

 عذاب بكشم .

بهمن دريافت كه هرگز نخواهد توانست دلش را به دست بياورد و دستش را از روي شانه ي او 

برداشت . اشك در چشمانش حلقه زده بود . نگاهي به ياس انداخت . مختصر و غمگين جدال پدر و 

د : بهرام مرد خوش شانسيه كه تو رو داره پسر را تماشا مي كرد . بهمن به سويش رفت و زمزمه كر

 ، مواظبش باش ، اميدوارم خوشبخت بشين .

 ياس چون او را مهيّاي رفتن مي ديد گفت : بمونين پدر ، اون عصبيه ، يه كم ديگه آروم مي شه .

 بهمن تبسمي كرد و گفت : نه ديگه موندنم لزومي نداره .

بدرقه كرد . شانه هاي مرد مي لرزيد و او مي دانست كه  و به سوي در رفت . ياس به ناچار او را

اكنون در دلش چه غوغايي برپاست . وقتي بهمن در راه پله ناپديد شد ، ياس به آپارتمان برگشت . 

بهرام روي كاناپه نشسته بود و زانوهايش را بغل زده بود . انتظار داشت ياس به سراغش برود ، اما 

راست به اتاق خواب رفت و در را پشت سرش محكم به هم كوبيد . از او او اين كار را نكرد و يك 

رنجيده بود . بهمن هرچقدر هم كه گناهكار بود ، مستحق چنين برخوردي نبود . بهرام در را گشود 

 و با ديدن صورت گريان او به سويش رفت و پرسيد : چي شده ؟
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رفتار كردي ؟ از خجالت آب شدم بهرام ، از من مي پرسي ؟ اون پدرت بود چرا باهاش اين طور  -

 نمي تونستم توي چشماش نگاه كنم .

 بهرام سعي كرد او را در آغوش بگيرد ، اما ياس فرياد زد : به من دست نزن ازت بيزارم .

و چند قدم به عقب تر رفت . بهرام سر جايش ايستاد و با كوشش در توجيه كارش گفت : اون هيچ 

 . نمي تونم گذشته رو فراموش كنم .وقت منو نمي خواست 

درست نبود پيش من اون حرفا رو بهش بزني . احساساتشو جريحه دار كردي . فكر مي كردم  -

فقط پشت سرش نامهربوني . فكر مي كردم وقتي باهاش رو به رو بشي مثل هر پسري با پدرت 

نشسته بود . خيلي سنگدلي رفتار مي كني ، اما تو اونو خرد كردي . نديدي توي چشماش چه غمي 

بهرام ، خيلي از خودت متشكري . نمي خوام با آدمي مثل من تو زندگي كنم . يه پدر هرچقدرم بد 

 باشه بازم يه پدره ، اما تو ... تو حتي نذاشتي حرفهايي كه به خاطرش آمده بود اينجا بزنه .

ه اتفاقي روي ميداد . بهرام رفتار بي نهايت از او دلگير بود . ديگر مهم نبود بعد از اين بحث چ

 مناسبي با پدرش نداشت و او نمي توانست نسبت به اين قضيه بي تفاوت باشد .

 او نمي توانست خود را نسبت به اين قضيه بي تفاوت نشان دهد .

 ياس اون هيچ وقت براي من پدري نكردتا من بفهمم پدر يعني چي . -

قدر نشناسي .پدر بودن يعني چي ؟ حتما بايد نوازشت مي كرد تا خيلي بي انصافي . به خدا خيلي  -

بفهمي اون پدره ؟ بيست و سه سال از تو حمايت كرده لعنتي . خرج زندگي و دانشگاهت رو داده . 

 تهنگرف رو دستت اگه دوني مي مي تونست رهات كنه ،اون وقت مي دوني چه باليي سرت مي اومد ؟ 

ابونا سرگردون مي شدي . ممكن بود يه دزد از آب در آيي يا يه معتاد خي تو بايد ؟ شد مي چي بود

 نه دانشجوي مهندسي متروشيمي .

عنوان رشته تحصيلي اش را مخصوصا با كنايه بيان كرد . بهرام نگاهش كرد ، اما هيچ نگفت . در 

او نزديك شد و  اينجا حق با ياس بود ، اما گذشته ي او فقط به اين مورد ختم نمي شد . باز هم به

 دستش را گرفت و گفت : من روزاي بدي داشتم ياس ، نمي تونم هيچ كدومشو فراموش كنم.

اون پدرته ، نمي توني چشماتو به روي واقعيت ببندي .بايد بهش فرصت بدي . اون تو رو دوست  -

ظاهر تو رو نمي داره بهرام . يه پدر هيچ وقت نمي تونه بچه اش رو به حال خودش رها كنه . اون در 

خواسته ، ولي به تمام وظايفش عمل كرده . اون هميشه تو رو تامين كرده . شايدم فشار مشكالت 

 زدگي باعث مي شد كه اونم به يكي ديگه فشار بياره .

 .... كه بودم نشده مرتكب گناهي  اما من يه بچه بودم ، -
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دلجويي دختر نياز داشت اما او همچنان  چشمان او نيز پر از اشك شده بودند . در اين لحظات به

 مبارزه مي كرد .

 ياس من فقط تو رو دارم ، با من اينطوري حرف نزن . من به مهربونيت احتياج دارم . -

اما اونم به تو احتياج داره اونم فقط تو و بهنامو داره . مقام پدر و مادر خيلي باالس بهرام . باهاش  -

 زي اين بال سر خودت مياد . نبايد پدرتو برنجوني .اينطوري برخورد نكن يه رو

بهرام هيچ نگفت . روي تخت نشست و سرش را به زير انداخت . ياس دست روي شانه اش گذاشت 

 و گفت : گناه داره بهرام اين كارو نكن .

 من هيچ وقت نمي تونم با بچه ي خودم چنين رفتاري داشته باشم . -

 رو نكن . پس با پدرتم اين معامله -

 چه كار بايد بكنم ؟ -

 يه كمي شهامت به خرج بده . اگر دلگيري عيبي نداره ، اما اين رفتارو از خودت نشون نده . -

در كنارش نشست و چون او را متفكر و سر به زير ديد افزود : پاشو بريم اونجا . دلش شكسته 

 بهرام . اين لحظات براش مرگ آوره .

 ت مرگ آور داشته ام .منم از اين لحظا -

 ديگه از گذشته حرف نزن خواهش مي كنم . -

 ياس فراموش كردن گذشته ها خيلي سخته . -

 و نگاه حق به جانبش را به او دوخت .

 مي دونم كه فراموش نمي شه ، اما اگر سعي كني مي توني نسبت به اون خاطرات بي تفاوت باشي . -

 : خواهش مي كنم پاشو .دستش را گرفت و با التماس گفت 

 كار درستيه كه وقتي دلم صاف نيست بريم پيشش؟ -

 فقط سعي كن خوشحالش كني . -

 و چون او را ساكت ديد با اشتياق گفت : مي ريم ؟

 بهرام با تريد نگاهش كرد و پس از كمي مكث گفت : به خاطر تو اين كار رو مي كنم ياس .

 ت : ممنونم .ياس با قدرشناسي نگاهش كرد و گف

 و از او خواست كه لباس بپوشد .

                                      *      *     * 

ليال قدم به كتابخانه گذاشت و بهمن را در خود فرو رفته و غمگين ديد . از وقتي كه از آپارتمان ياس 

 ايم شام بخوريم .برگشته بود همين حال را داشت . به در تكيه داد و گفت : بهمن مي خو
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 ميل ندارم شما شامتون رو بخورين . -

 ليال به او نزديك شد وگفت : نمي خواي بگي چي بينتون گذشت ؟

 مهم نيس . -

 چرا هست چون تو رو اينطور آشفته كرده . -

بهمن به او نگاه كرد و گفت : بهرام هيچ وقت منو نمي بخشه . مي دوني ؟ وجود من در زندگي اش 

اهميتي نداره . خيلي دردناكه . خيلي سخته . من با اشتباهات گذشته ام اون رو از دست داده ام .  هيچ

 ديگه راه بازگشتي نيست.

 ليال كنارش نشست و پرسيد : حاضر نشد باهات حرف بزنه ؟

 ازكاش مي تونستم اينطوري دلش رو به دست بيارم . رويا مرده .... حاال بهرام هم اينطوري داره  -

 دستم مي ره .

 ياس چي ؟ اونو ديدي ؟ -

 دختر مهربونيه . بهرام به يكي مثل خودش نياز داشت . اين دختر خوشبختش مي كنه .

 دختر با درك و با شعوريه . -

 مي دونم طفلك همه تالششو كرد تا بيم ما صلح ايجاد كنه . -

 بازم سعي كن بهمن . نبايد از پسرت بگذري . -

 صميمو دارم .همين ت -

 در همين حين بهنام وارد كتابخانه شد و گفت : پدر مهمون داريم .

 ليال به جاي او پرسيد : كيه ؟

 بهرام و ياس . -

 : داد ادامه او بهمن با حيرت نگاهش كرد و

 اومدن شما رو ببينن . حتم دارم كه ياس بهرامو راضي كرده . -

 ت چطور راضي شده .ليال از جا برخاست و گفت : مهم نيس

 و رو به بهمن كرد و ادامه داد : پاشو منتظرش نذار .

وقتي آن سه وارد سالن شدند ، بهرام و ياس از جا برخاستند . ابتدا ياس سالم كرد و سپس بهرام . 

 . ها بچه اومدين خوش:  گفت  ليال پاسخ هر دو را داد و

ايستاد و گفت : سالم پدر ، معذرت مي خوايم كه باز هم ابتدا ياس به سراغ بهمن رفت و مقابلش 

 باعث رنجشتون شديم .

 بهمن تبسمي كرد و گفت : سالم دخترم احتياجي به عذرخواهي نيست ، ممنونم كه بهرامو آوردي .
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و بعد او را رها كرد و به سوي بهرام رفت . بهرام سرش را به زير انداخت و گفت : خيلي تند رفتم 

 پدر .

خواست بگويد اما گذشته هيچ گاه فراموش نخواهد شد ، ولي از به زبان آوردن اين جمله دلش مي 

خودداري كرد . در طول مسير ياس بار ها از او خواهش كرده بود كه رفتار مناسبي داشته باشد . 

دستش را به سوي او گرفت و بهمن با اشتياق آن را فشرد . سپس با شادماني او را در آغوش كشيد 

 مزمه كرد : ممنونم بهرام ، ممنونم كه اومدي .و ز

بهرام نيز نجوا كنان پاسخ داد : شايد يه روزي بتونم دوستت داشته باشم ، اما حاال .... مي فهمي پدر 

 ؟

 مي فهمم . دوستت دارم بهرام ، سعي كن باور كني . -

 سعي مي كنم . -

پدرانه نمي ديد ، اما مي دانست كه ا همه سعيش اما هنوز دلش مملو از كينه بود . آغوشش را گرم و 

 را مي كند و شايد هم روزي موفق به عوض كردن نظر پسرش مي شد .

شام را دور هم خوردند و بيشتر راجع به عروسي بهنام و بنفشه صحبت كردند . پس از آن نيز 

ه راديو ال گوش دادن بهنگامي كه دو پسر براي تماشاي فوتبال به تلوزيون چسبيده بودند ،ليا در ح

گلدوزي مي كرد و بهمن هم با دختر ها گرم گرفته بود . همپاي بنفشه با ياس حرف مي زد و 

دوستش مي داشت . اين دختر فوق العاده بود و در همان نگاه اول نظرش را جلب كرده بود . زيبا ، 

مي شد . بهرام بر خالف باوقار و خوش صحبت بود و مهرباني و بي ريايي اش باعث اطمينان خاطر 

بهنام كه وجود سايرن را ناديده گرفته و حواسش فقط در پي بازي بود ، هيچ توجهي به آن نداشت . 

اما تمام حواسش متوجه ي بهمن و دختر ها بود نگاهشان نمي كرد ، اما گوشهايش را تيز كرده بود 

نمي توانست مالمتش كند ، اين  .آنها حرف مي زدند و مي خنديدند و ياس بسيار هيجانزده بود .

دختر كه با پدرش مشكلي نداشت ، پس حق داشت با او گرم بگيرد . او بقدري مهربان و خوش قلب 

بود كه نمي توانست به كسي كم محلي كند يا وجودش را ناديده بگيرد . به حالش غبطه مي خورد . 

كند . اي كاش مي توانست كمي از  اي كاش مي توانست مثل او باشد و بديها را خيلي زود فراموش

خوش قلبي او را بدزدد، اما افسوس كه اين عمل غير ممكن بود و بهمن برايش حكم يه گناهكار را 

داشت كه با لطف ياس موقتا بخشيده شده بود ، اما هيچ تضميني براي ادامه ي اين الت ظارها 

 مسالمت آميز در او وجود نداشت .

ي فوتبال ، بهمن رو به او كرد و گفت : مي خوام برم خونه تو هم با من بيا . پس از تمام شدن مسابقه 

 بهرام با تعجب سري تكان داد وگفت : من ؟
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 مي خوام يه خورده با هم حرف بزنيم ، حودمون تنهايي . -

 بهرام گفت : اما.....

 ار است خواسته ي او راولي جمله اي نيافت . ميل نداشت با او تنها باشد و ليكن مي دانست كه ناچ

بپزيرد . تنها به خاطر ياس و رضايت او . نمي خواست به خاطر مشكالت خودش اين دختر 

احساساتي را برنجاند و شاهد اشكهايش باشد . نگاهي به او كرد و بعد رو به بهمن گفت : بسيار 

 خوب من آماده ام .

 و او را با اين جمله خوشحال كرد .

شان رفتند ، بهرام براي درست كردن قهوه وارد آشپزخانه شد . بهمن نگاهي به وقتي به خانه خود

اطرافش انداخت و بعد به اتاق خودش رفت . باز هم دلش گرفت . يكي ديگر از داليلي كه موجب 

مي شد او كمتر به اين خانه بيايد وجود خاطرات بسياري بود كه در طول سالهاي زندگي مشتركش با 

پرده بود و ياد آوريشان غمگينش ميكرد. پس از تغيير لباس و پوشيدن رويا به ذهن س

روبدوشامبرش به اتاق نشيمن بازگشت و در انتظار بهرام در مبلي فرو رفت . دقايقي بعد بهرام 

همراه با دو فنجان قهوه از آشپزخانه خارج شد . يكي رادر مقابل بهمن روي ميز گذاشت و در برابر 

و مصنوعي به لب آورد . دلش نمي خواست در مقابل و بنشيند . ، به همين تشكرش لبخندي خشك 

دليل به كنار پنجره رفت و روي يك صندلي نشست . بهم نگاهي به او انداخت و پرسيد : سال بعد 

 درست تموم مي شه ؟ بهرام بدون اين كه نگاهش كند پاسخ داد : بله .

د . رشته پترشيمي را به اين دليل برگزيده بود كه پس تنها يك سال تا تحقق آرزويش باقي مانده بو

 از فارغ التحصيلي براي پدرش كار نكند و از او انتقام بگيرد .

 مي خوام به تو پيشنهاد كار بدم بهرام . -

 اين بار بهرام چشمان گستاخش را به او دوخت و پرسيد : پيشنهاد كار ؟

آره ، مي خوام توي شركت خودم كار كني ، البته اگر بهمن به عالمت تصديق سري جنباند و گفت : 

 موافقي ؟

 من موافق نيستم . -

 چرا ؟ -

 نمي خوام بيام اهواز ، دوست دارم همين جا زندگي كنم . -

 نيازي نيست كه بياي اهواز همين جا مي توني براي من كار كني . -

قرار بگيرم . ترجيح مي دم با كس ديگه  پدر ! من مي خوام مستقل باشم . نمي خوام تحت نفوذ تو -

 اي كار كنم .
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يعني كار كردن با يه شركت ديگه برايت استقالل مياره ،اما اگر با من كار كني آزاديت را از دست  -

 مي دي ؟

بهرام با صداي بلند تر و گستاخ تر از قبل جواب داد : نمي خوام با تو كار كنم مي فهمي ؟ با تو 

 راحت نيستم .

بهمن از اين پاسخ رنجيد ، با اين حال در ادامه ي تالشش براي متقاعد كردن او پرسيد : يعني 

 ترجيح مي دي با رقباي من كار كني ؟

 بهرام با كالفگي جواب داد : آخه تو كه هنوز كار منو نديدي ، شايدم به سودت باشه .

اشته باشم و پسرم ترجيح بده با بحث سود و زيان نيست بهرام . اين درسته كه من يه شركت د -

 رقبا كار كنه ؟ فكر مي كني ديگران دنبال علت اين امر نمي گردن ؟

 علتشو بايد در رفتار خودت جست و جو كني . رفتار امروز من برمي گرده به رفتار گذشته ي تو . -

بدي .  ن فرصتبهمن با دلشكستگي گفت : بهرام من مي خوام گذشته رو جبران كنم . تو بايد به م

من بهترين شرايط رو برات فراهم مي كنم ، بهترين تسهيالتو برات ميارم ، قول مي دم . به من 

 اطمينان كن بهرام .

بهرام فرياد زد : همه چيز با ماديات جبران نمي شه . تو خودتو بين پوالت غرق كردي ، فكر مي 

تو توجيه كني با پول خفه مون مي كني . كني همه چيز با پول درست مي شه . هر وقت مي خواي خود

 با مادرمم همين رفتارو داشتي .

 .  و بعد سرش را به زير انداخت و زمزمه كنان گفت : خيلي سنگدلي پدر . هنوز هم تغيير نكردي

بهمن از جا برخاست و به او نزديك شد و گفت : من تو رو دوست دارم بهرام . مي خوام بهترين 

حقت انجام بدم ، اما نمي دونم چي تو رو راضي ميكنه . خودت به من بگو بايد چه عمل ممكن رو در 

 كار كنم .

 تو از عاليق بچه هات آگاهي نداري . تو حتي نمي دوني چي براشون ارزش داره . -

حق با توئه بهرام . من در گذشته كوتاهي كردم ، اما براي جبران گذشته يكي بايد كمكم كنه . تو  -

 به من بگي چي مي خواي . خودت بايد كمك كني تا بهتر بشناسمت .بايد 

او با بي توجهي سري جنباند و گفت : احتياجي نيس پدر . حاال ديگه بدون شناخت همديگه هم مي 

 تونيم زندگي كنيم .

بهمن دست روي شانه اش گذاشت و گفت : زندگي من دو تا پسرامن ، اونجا وقتي با جون و دل كار 

نم همه ش به فكر شما دوتام ، وقتي سرم رو مي ذارم روي بالش بازم به شما دو تا فكر مي مي ك

 كنم.
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دروغ ميگي ..... دروغ ميگي. پدري كه عاشق بچه هاشه يه سال تموم اونا رو به حال خودشون رها 

 نمي كنه . پدري كه عاشق بچه هاشه كا رو از هر چيزي مهمتر نمي دونه .

دمند بود . بهمن براي توجيه خودش گفت : اما من مرتب تماس مي گرفتم . تو اينبار لحنش در

 حاضر نبودي با من صحبت كني .

 مي تونستي ظرف دو روز بيايي و بري . هيچ وقت دلت برامون تنگ نشد ؟ -

 منيومدن  من يه سال كاري و پر مشغله داشتم . سه تا پروژه رو به مرحله ي بهره برداري رسوندم .

بب نمي شه كه تو فكر كني هيچ وقت دلتنگتون نمي شدم . تو هم هيچ وقت سراغ منو نگرفتي . س

 يعني تو هم دلتنگ من نمي شدي ؟

 نه نمي شدم . من هيچ وقت به تو فكر نمي كنم . هيچ وقت . -

 اما تو پسر مني . به همين سادگي از كنار اين موضوع مي گذري ؟ -

كه شانه هايش را مي فشردند حس مي كرد ، اما باز هم دلش به رحم نيامد بهرام لرزش دستان او را 

 و دوباره فرياد زد :

ه من پسرت نيستم . تو هيچ وقت منو نخواستي . من ناخواسته بودم پدر . هيچ وقت بحثاتو با مادر  -

تي . ونسفراموش نمي كنم . از ياد نمي برم كه چطور سرزنشش مي كرد و منو عامل بدبختيات مي د

 تو اون روزا رو فراموش كرده اي ؟

فراموش نكردم پسرم ، اما دارم اعتراف مي كنم كه اشتباه كرده ام پسرم . تو بايد من ببخشي ....  -

 بايد به من فرصت بدي .

بهرام سر به زير انداخت و گفت : نمي تونم .... نمي تونم ، منو به حال خودم بذار ، اين قدر منو آزار 

 .نده 

 بهمن كوشش كرد كه او را مجاب كند و گفت :

 نمي خوام تو رو آزار بدم بهرام . ، مي خوام به يه نحوي به تو بفهمونم كه دوستت دارم و براه مهمي .

بهرام از جا برخاست ، به چشمان پر از غم او نگاه كرد و گفت : بذار تناه باشم ، بذار جوري كه 

 ور كه خودم مي خوام .دوست دارم زندگي كنم ، همونط

بهمن به ناچار آهي كشيد و گفت : باشه هر كاري كه دوست داري بكن ، اما الاقل روي پيشنهادم 

 فكر كن .

بسيار خوب . حاال ديگه بهتره بري بگيري بخوابي ، حتما خيلي خسته شدي .چقدر اين جمله را  -

رار گرفت. انگار كه او متحمل بزرگترين حزن آلود و غريبانه بيان كرد . بهرام بشدت تحت تاثير ق
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شكست زندگي اش شده و سپس از ديدن يك سوسوي كوچك كمي آرام گرفته بود . به او نگاه 

 كرد و گفت : پدر ! گاهي وقتا ......

اما نتوانست آنچه را كه در دل دارد بر زبان بياورد . مي خواست بگويد كه گاهي وقتا تو رو براي 

م و دوستت دارم . اما هنوز براي بيان اين جمله زود بود . هنوز هونز فلبش با او خودم پدر مي بين

آنقدر صاف نشده بود كه بتواند چنين جمله اي را به زبان بياورد . سرش را به زير انداخت و گفت : 

 شب بخير .

 و عشق وو بودن لحظه اي تعمل به اتاقش رفت ، اما حال خوبي نداشت . احساسي آميخته از نفرت 

 دلسوزي گريبانگيرش شده بود و او را مي آزرد . احساسي بيگانه ، اما شديد و تاثير گذار .

                                  *      *      * 

يك بار ديگر سرش را از پشت پيشخوان آشپزخانه بيرون آورد و گفت : بهرام امروز بايد بري كت 

 و شالئارت را پرو كني .

ا او باز هم نشيند . بقدري در افكارش غرق بود كه از محيط اطرافش چيزي نمي فهميد . ياس اين ام

بار با صدايي بلند تر همراه با كمي عصبانيت گفت : بهرام . اين بار او سرش را به عقب چرخاند و 

 گفت : بله ؟

 معلوم هست كجايي ؟ -

 پيش تو . -

ت از آشپزخانه خارج شد و مقابل او ايستاد و گفت : اين پنجمين و به زور تبسم كرد . ياس با عصباني

 باره كه صدات مي كنم .

 بهرام به عالمت تسليم دست هايش را بلند كرد و گفت : معذرت مي خوام هواسم به تلوزيون بود .

 ياس بيشتر به جوش آمد . چرا دروغ مي گفت ؟ چرا اينقدر آشفته اس ؟

 د بهرام . داشتي يه جاي ديگه سير مي كردي .حواست به تلوزيون نبو -

 گفتم كه معذرت مي خوام عصباني نشو . -

 عصباني نيستم نگرانتم . چي به سرت اومده ؟ -

بهرام به عالمت هيچ سري تكان داد . خودش هم هنوز نمي دانست كه چي شده است و چه بايد 

 بكند . نمي خواست فكر او را نيز مشغول كند .

 ي خواستي چيزي به من بگي ؟تو م -

 ياس در كنارش نشست و گفت : مهم نيس .

 وبعد با نگراني بيشتر گفت : به چي فكر مي كني بهرام ؟
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 پدر .-

 اتفاقي افتاده ؟ ديشب بين شما چي گذشت ؟ -

 اون به من پيشنهاد كار داد . -

 پشنهاد كار ؟ -

 كار كنم . مي خواست بعد از فارق التحصيلي براي شركتش -

تو پيشنهادشو قبول نكردي ؟اكنون دگير به اندازه اي او را مي شناخت كه مي توانست برخوردش  -

 با پدرش را نيز حدس بزند . بهرام به عالمت تصديق سر تكان داد .

 برخوردم خيلي بي رحمانه بود ، دلشو شكوندم . -

 حاال پشيموني ؟ -

 باشم ، اما قبول دارم كه خيلي تند رفتم و اين كارم اشتباه بود .هنوزم قادر نيستم دوستش داشته  -

 نمي خواي براش كاري كني ؟

وقتي بچه بودم دلم مي خواست زود تر بزرگ بشم و كتكش بزنم . بزرگ تر كه شدم تصميم  -

 گرفتم در رشته اي درس بخونم كه مربوط به كارش باشه . مي خواستم ازش انتقام بگيرم ، اما حاال

كه به مرحله ي اجرا رسيده ام توان انجام اين كار رو در خود نمي بينم . اون يه مرده و غرور داره . 

تمام ديشبو به اين موضوع فكر مي كردم ، به اينكه خودم هيچ وقت نمي تونم خرد شدن غرورم رو 

مي اشه اون پدرمه ، نببينم و كاري نكنم ، به اين كه اونم مثل من غرور داره و شايدم بيشتر . هرچه ب

 تونم خرد شدنش رو در برابر رقباش ببينم .

 ياس لبخندي زد و گفت : خوشحالم كه به اين نتيجه رسيدي .

گاهي وقتا دوستش دارم ياس . اما اكثر مواقع ازش بيزارم . شايدم اونقدرا كه من فكر ميكنم بد  -

 بي احساس .نباشه ، اما من هميشه ازش يه غول ساخته ام ، يه سنگ 

 تو بايد به خودت فرصت بدي . بايد درباره اش بيشتر فكر كني . بايد به اونم فرصت بدي بهرام . -

حرفي كه ديشب زدي خيلي منو تحت تاثير قرار داد . وقتي فكر مي كنم كه ممكنه يه روزي هم  -

جاي اون مي ذارم مي  بچه ي خودم چنين رفتاري با من داشته باشه ديوانه مي شم . حاال كه خودمو

بينم قدرت تحملشو ندارم . ديشب فهميدم كه اون چقدر عذاب مي كشه ، اما نتونستم هيچي بهش 

بگم . حتي نتونستم بگم كه گاهي وقتا دوستش دارم ، اما مطمئنم كه خوشحال مي شد ، اما اين كار 

 رو نكردم .

م ستم مثل تو باشم . كاش مي تونستنفس عميقي كشيد و به ياس نگاه كرد و گفت : كاش مي تون

 بدي ها رو فراموش كنم و مثل تو خوش قلب باشم .
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ياس دستش را با احساس فشرد و گفت : مي توني بهرام تو مي توني اونو ببخشي . اين چيزي نيست 

كه بخواي براش عزا بگيري ، تو فقط يه كمي نسبت به پدرت حساسي و اگر سعي كني مي توني اين 

 برطرف كني . مشكل رو

 تو منبع اطمينان بخشي هستي ياس . خوشحالم كه تو رو دارم . -

و با قدر شناسي نگاهش كرد . حاال كمي سبك شده بود . حرف زدن با اين دختر هميشه باعث 

آرامشش مي شد . او خود را موظف به دانستن مشكالت او مي كرد و با حوصله ي بيسار به حرف 

 هاي او گوش مي داد.

 حاال در مورد كار چه تصميمي داري ؟ پيشنهادشو قبول مي كني ؟ -

فكر مي كنم ، اما بهتره تا عروسي بهنام و بنفشه در اين مورد فكر كنم . بعد از عروس راجع به  -

 اين مسئله با او صحبت مي كنم .

 . خوبه خوشحالم بهرام . امروز بايد بري كت و شلوارتو پرو كني .

 و پرسيد : اين بار حواست به من هست ؟ولبخندي زد 

و او را خنداند بهرام از جا برخاست و گفت : البته عزيزم . تا شام تو آماده بشه منم مي رم و بر مي 

 گردم. ودر پي اين حرف خانه را ترك كرد .

                                  *        *        * 

 نگاه كرد و گفت : آخه من دامادم يا تو؟ بهنام با دلخوري تصنعي به بهرام

و با اين حرف سايرين را خنداند . بهرام كت و شلوار مشكي به تن داشت كه جذابيت ويژه اي به او 

بخشيده بود . حتي عروس و داماد نيز به برازندگي او اعتراف مي كردند . بهمن كه امروز بهرام را 

مي ديد به وجود اين پسر يگانه و بي نقصش افتخار مي نسبت به روز هاي قبل با خود مهربان تر 

كرد . بنفشه در لباس عروس فوق العاده به نظر مي آمد . در ادا مه ي حرف بهنام گفت : اگر ياسم 

 لباس سفيد پوشيده بود همه فكر مي كردن شما دو تا عروس و دامادين .

زيزم هردوتنو فوق العاده اين . به ياس لبخندي زد و بنفشه را در آغوش كشيد و گفت : بس كن ع

 اين موضوع شكنكن .

خودش كت زنانه خوش دوختي به تن داشت كه رنگ آبي ماليمش مشان از ذوق و لطافت او مي داد 

. بهرام اين رنگ را بر گزيده و مطمئن بود كه سايرين نيز در اين لباس ، رويايي و شور آفرين 

ر ميزبانان به باشگاه آمده بودند تا به مهمانان خوش آمد تصورش مي كنند . آندو زود تر از ديگ

بگويند و اكنون در آستانه ي در ورود عروس و داماد به سالن ، از آنها نيز استقبال مي كردند . بهرام 
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نيز با خوشرويي برادر را بوسيد و چشمكي زد و گفت : تو هم امروز خوشگل شدي و لي به خودت 

 نگير .

 و لبخند زد و بهرام خطاب به او ادامه داد : تو هم خشگل شدي پدر . جوون شدي .بهمن به شيطنت ا

بهمن از ته دل خوشحال بود . خدايا امروز چه روز خوبي بود . آرزو مي كرد كه اي كاش بهرام او را 

براي هميشه بخشيده باشد . پس از خوشامد گويي عروس و داماد به ميهمانانشان رقص و پايكوبي از 

گرفته شد . مهمانان بسياري در اين جشن حضور داشتند . اقوام ليال و بهمن ، اقوام پدري بنفشه  سر

دوستان بهنام و بهرام و همچنين بسياري از همكاران بهمن و دوستان ليال كه ياس تا به حال هيچ 

د و ديده بودنيك را نديده بود و در اين جشن با آنان آشنا شد . تمام حاضرين در يك نگاه او را پسن

در دل بهرام را به خاطر چنين انتخاب نكويي مي ستودند . آن شب آندو به زوجي بي مثال معروف 

شده و ستاره هاي مجلس شده بودند . به نظر مي رسيد وجود آن دو ، شكوه عروس داماد را تحت 

 تاثير قرار مي دادند .

مان حال به جمع مشتاقان اين جشن چشم ياس به ستوني تكيه داده بود تا نفسي تازه كند و در ه

 دوخته بود كه بهرام به او نزديك شد و شاخه اي ميخك به دستش داد و پرسيد : خسته شدي ؟

 ياس به ريش لبخني زد و سر ي تكان داد : خوشحالم كه به آرزوشون رسيدند .

 تا تحقق آرزوي من و تو هم فقط يه سال باقي مونده . -

 ه بهرام . گاهي اوقات مي ترسم .تحملش خيلي سخت -

 از چي ؟

 از اين كه يك اتفاق نا گوار پيش بياد . -

بهرام لبخندي زد و با اطمينان گفت : عشق و ايمان ما جلوي هر اتفاق شومي را مي گيره . نگران 

 نباش ياس . خدا با ماست .

 مي دونم . مي بيني چقدر خوشحالن ؟ -

نام اشاره كرد كه در حال نجوا با يكديگر بودند . بهرام سري جنباند و و با نگاهش به بنفشه و به

 گفت : آره ، اونا از بچگي عاش هم بودند . بايد خوشحال باشن .

 بهرام ! .... دوستت دارم خيلي زياد . -

 مي دونم عزيزم . -

 و دتستش را به گرمي فشرد .

نگات مي كنن ، خوشحالم كه فقط .... به من  دلم مي خواست اينو امشب بهت بگم . همه يه جوري-

 تعلق داري .
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منم خوشحالم كه تو رو دارم . همه شون به وجد اومدن ياس از نگاه بزرگ تر ها تحسين مي باره و 

 از نگاه دختر ها حسرت . پسر ها هم به من غبطه مي خورن . به خاطر بي نظير بودن تو .

 نم.خوشحالم كه مي تونم تو رو راضي ك -

 من و تو فقط واسه ي هم خلق شديم . به اين موضوع شك نكن . -

 مطمئنم بهرام .

 بهمن از پشت سر دستهايش را روي شانه هايشان گذاشت و گفت : هردو تونو دوست دارم .

 آندو به سوي چرخيدند و با نگاه مهربان و بي ريايش مواجه شدند .

 ر .ياس لبخندي زد و گفت : تبريك مي گم پد

 بهرام نيز ادامه داد : منم همينطور .

امشب او محبوب تر و مهربان تر از هر زمان ديگري بود و بهمن اين را خوب س مي كرد . لبخندي 

 زد و گفت : حاال آرزوم اينه كه شما دو تا ازدواج كنين و خيالم از بابت پسرام راحت بشه .

ن راحت بشي و به فكر سر و سامان دادن خودت بهرام با شيطنت گفت : نكنه مي خوامي از شرمو

 باشي ؟

بهمن به همراه آن دو خنديد و به شوخي دستي به گونه ي او زد و با اخمي تصنعي گفت : ديوونه ! 

 اين كارا ديگه از من گذشته .

 و سپس افزود : بهنام و بنفشه مي خوان با شما عكس بگيرن .

ت كرد ، در حالي كه از صميم قلب خهوشحال بود و به وجود و آنها را به سوي عروس و داماد هداي

 ، شده ينتعي پيش از ريزي برنامه طبق بنفشه و بهنام عروسي جشن  هر چهارتايشان افتخار مي كرد

 روز هس نيز بهرام.  رفتند عسل ماه به دو آن بعد روز و شد برگزار نقصي هيچ بدن و شكوه با و عالي

ك جشنواره ي تابستاني همرا گروه به رامسر رفت ، در حالي كه ياس ي در شركت براي آن از پس

سخت مشغول نوشتن بود . تنها دو روز تا تولد بهرام باقي مانده بود و او فرصت زيادي براي تكميل 

هديه اش نداشت . در جريان شن ازدواج بهنام و بنفشه ، او چند روزي كا را تعطيل كرده بود و 

زهاي از دست رفته ، اكثر وقتش را در طول روز به نوشتن اختصاص مي داد . اكنون براي حبران رو

بعد از ظهر يكي از همين روز ها بهمن به ديدنش آمد .ديدن ياس او را به ياد رويا مي انداخت . رويا 

نيز در زمان جواني همينطور شورانگيزو رويايي و پرنشاط بود . او نيز هميشه لبخند برلب داشت و 

 صميمي برخورد مي كردگرم و 

موهاي او نيز هميشه روي شانه هايش ريخته بودند و دل او را مي ربودند . اكنون او نيز به بهرام حق 

مي داد كه به چنين دختري بنازد و البته خودش نيز به هردوي آنان مي باليد . آندو راجع به خيلي 
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هرام ، اما وقتي بهرام به تهران بازگشت چيزها با هم حرف زدند . درباره ي خودشان،كارهايشان و ب

ياس كامال تنها بود . ليال به همراه يكي از دوستانش به همراه تور تفريحي به دبي رفته و بهمن نيز با 

آنكه قبال گفته بود تا آخر تابستان در تهران خواهد ماند به اهواز بازگشته بود . بهرام با دلخوري 

نطوره ، قول مي ده پيشمون مي مونه اما هر دفعه به يه بهانه اي گفت : مي بيني ياس ؟ هميشه همي

 فرار مي كنه .اون هميشه كار رو به ما ترجيح مي ده .

عزيزم اون مجبور بود بره ، كارش كه شخصي نيست ، به نفع عمومه . پدرت يه شركت بزرگو  -

 اداره مي كنه و نمي تونه دو ماه از اوضاع اونجا غافل باشه .

بهرام باز هم قانع نشد . انتظار داشت الاقل تا روز تولدش تهران بماند ، ولي اكنون مجبور بيست اما 

و سه سالگي اش را تنها با ياس جشن بگيرد . اگرچه ياس براي او به تنهايي در برگيرنده ي تمام 

 وقتي آنآن چيزهايي بود كه آرزو داشت ، اما باعث نمي شد كه گناه بهمن فراموش شود سرانجام 

روز فرا رسيد ياس نيز به قولش وفا كرد و تمام پوستر هايش را آماده كرد و با اين هديه بهرام را 

بي نهايت خوشحال كرد . آرام آرام تمام نقشه هايش داشتند اجرا مي شدند و تا روز تولد ياس كمي 

او  ر نازك و زيبايي نيز بهبيشتر از يك ماه باقي مانده بود . ياس در كنار اين هديه ي ارزشمند زنجي

داد كه بسيار هيجانزده اش كرد ، اما كارت تبريك و دوربين عكاسي ارسالي بهمن چندان او را به 

 وجد نياورد . باز هم از او رنجيده بود و اين چيز ها قانعش نمي كرد .

عايي را كه سر و صدايي كه در طبقه ي اول ايجاد شده بود موجب شد ياس از جا برخيزد . كتاب د

در دست داشت روي ميز گذاشت ، نگاهي به ساعت انداخت كه يك و نيم بامداد را نشان مي داد و 

با اين انديشه كه سرانجام آقا سلمان به خانه باز گشته است ، اتاق مادر را ترك كرد . يك هفته 

رنامه با گروه پيش او به همراه بهرام به شيراز آمده بود و امشب بهرام براي اجراي آخرين ب

سرمستان به كارزون رفته بود . آقا سلمان و خانوا ده اش نيز براي شركت در جشن نامزدي خواهر 

زاده ي بهجت خانم به اقليد رفته بودند و پيرمرد قول داده بود كه حداكثر تا ساعت ده خودش را به 

 هخان در  ز ساعت دوي بامدادخانه مي رساند تا ياس تنها نباشد ، زيرا بهرام نمي توانست زود تر ا

 . باشد

تا ساعت يك و نيم هنوز از او خبري نشده بود و ياس تقريبا دست از اميد شسته بود وليكن با 

شنيدن سر و صداي اندكي كه در طبقه ي اول به راه افتاده بود انگاشت كه او بازگشته و در پي 

رازير شد و در همان حين پرسيد : آقا چيزي در آشپزخانه است. بدون هيچ عجله اي از پله ها س

 سلمان شماييد ؟
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اما ناگهان در ميان پله متوجه سه مرد غريبه شد كه به چهره هايشان نقاب زده بودند . از شدت 

ترس نفسش بند آمد . سارقين نيز با شنيدن صداي او متوجهش شدند و براي لحظاتي به يكديگر 

اس با درك واقعه و احساس خطر تصميم گرفت از آنجا خيره ماندند ، اما پس از مدت اندكي ي

بگريزد و بالفاصله نيز شروع به دويدن در راه پله كرد تا از طريق پله هاي اضطراري در طبقه ي 

دوم خودش را به بيرون ساختمان برساند ، اما يكي از آن سه كه به دختر نزديك تر بود در پي اش 

نتي وايسا!ياس بدون توجه به حرف او به سوي كتاب خانه دويد . دويد و فرياد زد : وايسا ! .... لع

مرد بلند قامت كه هر لحظه به او نزديك تر مي شد چاقويي از زير پيراهنش بيرون كشيد و دوباره 

 فرياد زد : وايسا دختر كاريت ندارم . گفتم وايسا .

شود در را قفل كند ، سارق وارد  ياس خودش را به داخل كتابخانه انداخت ، اما قبل از اين كه موفق

شد و چاقويش را در مقابل صورت او گرفت . ياس در حالي كه از شدت وحشت رنگ صورش مثل 

گچ سفيد شده بود عقب عقب رفت و خودش را به ديوار چسباند . مرد به سويش رفت و چاقو را به 

 صورت او نزديك تر كرد .

 تو كي هستي ؟ -

 ه ي منه ، تو كي هستي ؟اينجا ... اينجا خون -

 و آب دهانش را به سختي فرو داد .

 راه بيفت ، بي سر و صدا .

و با اشاره دستش در خروجي را به او نشان داد . ياس چاره اي جز اطاعت نديد و طبقخواسته ي او 

ه بعمل كرد . هر دو دوباره به طبقه ي اول بازگشتند . فرد مسلح به دو نفر ديگر اشاره كرد كه 

كارشان ادامه دهند و ياس را به گوشه اي از سال برد . در حالي كه چاقويش را يك لحظه از مقابل 

صورت رنگ پريده ي دختر دور نمي كرد با عصبانيت خطاب به يكي از دو همدستش گفت : تو كه 

 گفتي دختره تهرونه ، پس اينجا چي كار مي كنه عوضي ؟

و گفت : من ...من نمي دونم كي برگشته مطمئنم تا هفته ي پيش فرد مخاطبش شانه اي باال انداخت 

 تهران بود .

 ياس با وحشت به مكالمات آن دو گوش مي كرد و نفر سوم هنوز مشغول جمع آوري اشيا بود .

 حاال باهاش چي كار كنيم ؟ -

 تو برو باال ، فكر مي كنم اونجا هم چيزايي باشه . ز.د باشين معطلش نكنين ! -

فر سوم كه كمي وحشت زده به نظر مي رسيد ، دست از جست و جو برداشت و گفت : بياين بريم ن

 ولش كنين . اون كه مارو نمي شناسه همينقدم كافيه .
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 نفر اول خطاب به او غريد : خفه شو تو كارتو بكن .

 و با دست به اطرافش نگريست تا هيچ شي با ارزشي از نظرش مخفي نماد .

 لو رو هم بردار ، خيلي باالش گيرمون مياد .اون تاب -

 اسي!اين يكي هم قشنگه ها ! اما حيف خيلي بزرگه . -

 حرومزاده اسم منو نبر . چقدر تو نفهم و بيشعوري !... اونم وردار ، يه جوري آبش مي كنيم . -

غارت مي ياس وحشت زده و بي صدا تماشايشان مي كرد و مي ديد كه چگونه اموال خانه اش را 

كنند و از همه مهم تر تابلو هاي نقاشي مادرش را ، اما هيچ كاري از دستش برنمي آمد . حتي فرياد 

زدن و كمك خواستن نيز فايده اي نداشت ، زيرا هرگز صدايش از آن خانه بيرون نمي رفت تا كسي 

 آن را بشنود و به ياري اش بشتابد

 اونو بدش به من دختر . -

 گرانقيمتي كه در دست ياس بود چشم فرد مسلح را گرفته بود .درخشش انگشتر 

 زود باش درش بيار ، زودباش . -

ياس با وحشت دستش را به پشت برد و گفت : نه ... نه نمي دمش ، از خونه ي من برين بيرون ، 

 برين گمشيد .

 حلقه ي عروسيته ؟

ن . من ... من به كسي چيزي نمي گم ، ياس پاسخي به پرسش نداد و با زاري گفت : از اينجا بري

 برين ديگه . االن شوهرم مياد .

 مهاجم دست او را گرفت و با خشونت فرياد زد : گفتم اينو در بيار زدباش .

 اما ياس به هيچ وجه نمي خواست انگشتر را به او بدهد و شروع به تقال كرد .

 مگه از جونت سير شدي ؟ درش بيار . -

رد انگشتر را از دست او بيرون بكشد . ياس شروع به گريستن كرد و با التماس و خودش سعي ك

 گفت : تو رو خدا از اينجا برين .... برين ديوونه ها .

قلبش به شدت مي تپيد و به سختي نفس مي كشيد . فرد مهاجم نيز فشار بسياري روي دستش وارد 

د كرد . در همين حال در ورودي گشوده مي آورد و حتي تهديد مي كرد كه انگشتش را قطع خواه

شد و بهرام نفس زنان خودش را به دريون سالن انداخت . صداي فرياد ياس را در باغ شنيده بود و 

بي درنگ به ياري اش آمده بود . از ديدن اين منظره و مردي كه ياس را با چاقو تهديد مي كرد برق 

 از سرش پريد چي شده ياس شما كي هستين ؟
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بسياري كرد تا بر اعصابش مسلط باشد و گامي به سويشان بداشت و يكي از آن دو گفت :  تالش

 همون جا وايسا ، جلوتر نيا !

 و خودش آرام آرام به او نزديك شد . بهرام به ياس نگاه كرد و گفت : حالت خوبه ؟

د كاش بهرام سر او با تكان دادن سرش پاسخ مثبت داد ، در حاليكه به شدت مي لرزيد و آرزو كر

نرسيده بود . شايد در اين حال آنها زود تر و بودن هيچ مزاحمتي خانه را ترك مي كردند . بهرام 

 خطاب به مردي كه چاقو در دست داشت گفت : اونو ولش كن چه كارش داري ؟

 فردي كه در مقابل او ايستاده بود با گستاخي گفت : به تو چه ! اصال آقا كي باشن ؟

 حكم توي دهانش كوبيد و فرياد زد : به تو ربطي نداره .بهرام 

و در همان حال كه او به خود مي پيچيد با فرزي نقابش را از سرش بيرون كشيد . خون از دهان بيني 

مرد جاري شده بود ، با اين حال به سوي بهرام حمله ور شد و غريد : اصال كار خوبي نكردي بدبخت 

 ! تاوان مي دي .

حكمي به شكم بهرام زد . بهرام بدون توجه به دردي كه از دريافت مشت محكم مهاجم و مشت م

عايدش شده بود با او گالويز شد . در همين حين نفر سوم در حالي كه جعبه جواهرات مادر ياس و 

چند شي عتيقه را در دست داشت از پله ها پايين آمد ، اما با ديدن صحنه ي درگيري دوستش و آن 

 به به سويش رفت تا به كمك هم حساب مرد ناشناس را برسند .مرد غري

 نفر اول كه نوز ياس را در اختيار داشت فرياد گشيد :

 تمومش كنين وگرنه دختره رو مي كشم .

و با اين جمله بهرام را متوجه ي خود ساخت . آن دو را رها كرد و به سوي ياس رفت يكي از آن دو 

 كرده بود بازويش را گرفت و گفت : كجا ؟نفري كه با او زد و خورد 

و او را متوقف ساخت . ياس با تعرض گفت : به اون كاري نداشته باشين ، هر چي مي خواين 

 بردارين و برين ، خواهش مي كنم راحتش بذارين .

 فرد مسلح با عصبانيت جواب داد : حاال ؟ حاال كه صورت اونو ديدين ؟

 ، به نفع خودتونه كه برين .ما به كسي چيزي نمي گيم  -

 خانم جون ديگه خيلي دير شده . -

بهرام با لگدي به پاي مردي كه بازويش را چسبيده بود زد و او را از خودش جدا كرد . مرد مسلح 

 دوباره فرياد زد : نشنيدي چي گفتم ؟ مي خواي زنتو بكشم . ؟

 . بهرام با همان لحن پاسخ داد : هر كاري دوست داري بكن
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و بدون معتلي به سوي او حمله ور شد . مرد مسلح نيز به جانب او خيز برداشت و چاقو را به طرف 

شكم او كشيد . بهرام با چاالكي تغيير مكان داد و چاقو با سرع بع ديوار فرو رفت و گير كرد . بهرام 

ه رد . ياس هيچ گابا روحيه ي بيشتري دوباره به او حمله ور شد و چند مشت و لگد محكم نثارش ك

فكر نمي كرد كه او تا اين اندازه قوي باشد و چنين دل و جراتي داشته باش . دو نفر ديگر هم به 

ياري دوستشان شتافتند . بهرام مرد بلند قامت را نقش بر زمين كرد و در حالي كه با دو نفر بعدي 

 در گير مي شد فرياد زد :

 ياس فرار كن ....... برو بيرون .

مشت محكمي پاسخ يكي از آن دو را داد و راه نفر سوم را سد كرد . ياس از جايش تكان نخورد .  با

اگر چه كمكي از دستش برنمي آمد ، اماغ نمي توانست بهرام را در اين مهلكه تنها بگذارد . مشت 

دوباره از  گمحكمي كه نفر سوم به بيني بهرام زد باعث شد او بر زمين بيفتد ، اما بدون لحظه اي درن

جا جهيد و مرد را به گوشه اي پرتاب كرد . دو نفر اول كه نفسي تازه كرده بودند از جا بلند شدند و 

به سراغش آمدند . بيچاره بهرام اگنار در فقفس شير هاي وحشي به مبارزه مي پرداخت . دوباره 

ش باز هم به ياس افتاد و يكي از آن دو را نقش بر زمين كرد ، اما وقتي به دومي حمله ور شد چشم

 فرياد زد : ديوونه برو ! مگه با تو نيستم ؟

دو نفر از اين غفلت چند ثانيه استفاده كردند و سرش را به ديوار زدند . فرياد بهرام به هوا بر 

 ناگهان.  بود جاري آن از محابا بي خون و بود افتاده دوران سرش خاست ، ولي هنوز سرپا بود .

مردي كه بهرام نقابش را برداشته بود شد . مجسمه ي سنگيني را به دست گرفته بود  ي متوجه ياس

 و از پشت به سوي بهرام مي دويد . با وحشت فرياد زد :

 بهرام ... بهرام مواظب باش .

 الزم توان اما ، داد حركت را خودش ، بسيار تقالي و كوشش با.  بود نمانده باقي بهرام در رمقي 

جا شدن را نداشت و قبل از اين كه به پشت سر بچرخد مجسمه با شدت به پهلويش  جابه براي

خورد و دوباره او را به نعره كشيدن وا داشت. شدت ضربه به قدري بود كه او را بي حال كرد . ضربه 

ي دوم دردناك تر بود و به پهلوي ديگرش اصابت رد . حاال سراپايش خون آلود شده بود . ياس 

نزديك شود . يكي از سارقين با وحشت به بهرام كه نقش بر زمين شده بود نگريست  جرات نداشت

و رو به همدستش كه نوز مجسمه را در دست داشت گفت : چي كار كردي المذهب؟ اون مرده . 

  فرار كنين .... فرار كنين

احمق ولش  و خودش زود تر از سايرين فرار كرد . نفر دوم نيز دست ضارب را گرفت و گفت : بيا

 كن .
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و او را دنبال خود كشاند . ياس وحشتزده و بي قرار به بهرام نزديك شد و شانه اش را تكان داد و 

گفت : بهرام ... بهرام تو رو خدا چشماتو باز كن . چه باليي سرت آمده ؟ بهرام .... بلند شو !.... 

 بهرام!..... بهرام.....

ي كوچك كه نشان از اميدواري باشد . در حالي كه بي محابا  اما هيچ پاسخي نشنيد ، حتي يك ناله

 مي نگريست به سراغ تلفن رفت و شماره ي اورژانس و گرفت .

                                 *       *       * 

صبح بود و ياس با بي قراري در سالن بيمارستان قدم مي زد كه بهنام از راه رسيد .  ۱ساعت نزديك 

تي قبل به كمك مامورين اورژانس بهرام به بيمارستان انتقال داده شده بود . مامورين پليس ساعا

پس از اطالع يافتن از جريان توسط مسئولين بيمارستان ، به آنجا آمدند و سواالتي از ياس پرسيدند 

كرد  تشريح. ياس به سواالتشان پاسخ داد و چهره ي مردي را كه نقابش را برداشته بود ، براي آنان 

. مامورين قول دادند در اسرع وقت سارقين را شناسايي و دستگير كنند . اما اين موضوع براي ياس 

هيچ اهميتي نداشت و تنها مي خواست بهرام زنده بماند. بالفاصله به بهنام تلفن كرد و او نيز سريعا 

ن چهره ي رنگ باخته و خود را به بيمارستان رساند.به سوي ياس در انتهاي سالن رفت و از ديد

 پريشانش پي به وخامت اوضاع برد .

 سالم بهنام . -

 و سرش را به زير انداخت و ادامه داد : متاسفم .

 حالش چطوره ياس ؟ -

 نمي دونم ... پهلوهاش بدجوري آسيب ديده اند ، به سرش هم ضربه ي سختي وارد شده . -

فت . اگر او را از دست مي داد چه مي شد ؟ خودش را دو باره سيل اشك راه گونه هايش را فرا گر

مقصر مي دانست . شايد اگر انگشترش را به آنها داده بود و براي كمك خواستن بيرون مي رفت 

 اكنون بهرام در اين وضعيت بحراني با مرگ و زندگي دست و پا نمي زد .

 ن اتفاق براش نمي افتاد .اي نبودم ..... همه ش تقصير من بود ، اگه منو نداشت ، اگه من

 آروم باش ياس ...... آروم باش . -

و به سوي مسئول بخش رفت تا حال بهرام را از او بپرسد . توضيحات اوليه ي او ، كمي آرامش 

ساخت ، اما وقتي در ادامه حرفهايش گفت كه بايد در اسرع وقت كليه اي برايش تهيه كنند بهنام باز 

. به هر ترتيبي كه بود فعال بهرام رو از مرگ نات داده بودند ، اما اگر موفق  هم بي قرار و نگران شد

 ..... شدند به يافتن كليه نمي

 هنگامي كه به نزد ياس برگشت او با وحشت و بي صبري گفت : زنده مي مونه؟
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 بهنام كه نمي خواست او را بيش از اين آشفته تر كند گفت : معلومه كه زنده مي مونه.

 اتفاق گذشته شب طول در كه را آنچه تمام ياس.  ز او خواست كه جريان رو برايش شرح دهدو ا

 . گريست وقفه بي مدت تمام در و داد شرح او براي بود افتاده

 آقا سلمان و بهجت خانم كجا بودند ؟ -

 ساعت ده رفته بودند اقليد ... جشن نامزدي خواهر زاده ي بهجت خانم . آقا سلمان گفته بود كه -

 برمي گرده اما نيومد .

 ؟ ازشون خبري نشد

 نه . -

 چرا با بهرام نرفتي كازرون ؟ چرا تنها موندي خونه ؟ -

 ياس سر به زير انداخت و گفت : سالگرد مادرم بود .

.  نكن ناراحت خودتو:  كرد زمزمه و چشمانش را روي هم فشرد . بهنام دستي به شانه ي او زد و

 . بزرگه خدا

اي كاش منو به جاي اون مي زدند . طفلكي بهرام ، يه تنه باهاشون در افتاده بود و منم تماشاشون  -

 مي كردم .

 اون زنده ميمونه ياس . اين قدر خودتو آزار نده . مي خوام برم پيش دكترش تو هم مياي ؟ -

 ياس به عالمت تصديق سر تكان داد و هر دو به راه افتادند .

م گشود . سرش بشدت درد مي كرد و در گرماي كشنده اي مي سوخت . نگاهي به بسختي چش

اطرافش انداخت ، اما فقط بهنام را باال سرش ديد . پس ياس ..... ؟ مدتي طول كشيد تا تمام آن 

اتفاقات در ذهنش جان گرفتند . آيا آنها آسيبي به او رسانده بودند ؟ از اين انديشه قلبش به درد 

 زنان گفت : ياس .... ياس ! آمد و نفس

به نظر خودش فرياد زد ، اما صدايش به زحمت و كم رمق از حلقش خارج شد . بهنام كه متوجه شده 

 بود لبخندي زد و دست هايش را فشرد و پرسيد : حالت خوبه بهرام ؟

هلو پاو نتوانست پاسخي به سوالش بدهد . نفس نفس مي زد و عرق سرو رويش را پوشانده بود . 

 دوباره.  بود تر دردناك اينها ي همه از ياس دادن دست از اما ، داشتند كننده گيج دردي سرش  ها

 !ياس:  گفت سختي به و داد تكان را لبهايش

 اون همينجاست بهرام ، تو رو آورده بيمارستان . -

آرام  بهرام را صدايش گرم و اطمينان بخش بود و كلمات را شمرده بيان مي كرد ليكن نمي توانست

 كند . بايد خودش او را مي ديد تا باور مي كرد . نفس عميقي كشيد و گفت : مي خوام ببينمش .
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 اون اينجاس بهرام ، بهتره االن بخوابي . -

 . اينجا بياد بگو بياد ... بگو ....

 بهنام با درك حالش سري جنباند و گفت : باشه .

او ياس را در آستانه ي در ديد . نفسي از آسودگي خيال كشيد و و از اتاق خارج شد . لحظاتي بعد 

 لبخندي بر لب آورد . ياس به او نزديك شد و با دلواپسي پرسيد : حالت خوبه بهرام ؟

 اشك در چشمانش برق مي زد . بهرام سري تكان داد و دوباره چشمهايش را روي هم گذاشت .

 معذرت مي خوام بهرام . -

م كرد . نبايد اجازه مي داد كه دختر احساس گناه كند . همين كه او را سالم در كنار او باز هم تبس

 خودش مي دي براي او كافي بود و آرامش مي كرد .

 خيلي درد داري ؟ -

 بهرام به حالت منفي سري جنباند .

 ممكن بود جونتو از دست بدي . -

تالش نفس گيري گفت : براي من ... اكنون اشك پهناي صورتش را پوشانده بود . بهرام با 

 فقط.....تو....تومهمي .....

 وقتي تو نباشي من به چه دردي مي خورم ؟ -

 حاال...حاال...كه هستم ، حالم ... خوبه ياس ،گ....گريه نكن .

اما آنقدر ها هم كه خودش فكر مي كرد حالش خوب نبود . كليه ي چپش به كل از بين رفته بود و 

ستش نيز بشدت آسيب ديده بود و به پيوند كليه احتياج داشت . گروه خوني بهنام به او كليه ي را

نمي خورد و ياس نيز نمي توانست در اين مورد كمكي به او كند . ياس درحالي كه به هق هق افتاده 

ه يبود گفت : تو به خاطر من هر دو كليه ات را از دست دادي ، اما من حتي نمي تونم يه دونه از كل

 هامو بدم به تو .

بهرام باز هم شروع به تقال كرد و گفت : اگه ... اگه مي تونستي هم .... من .... من نمي ذاشتم .... اين 

 كارو بكني .

ياس سرش را بلند كرد و نگاه بي قرارش را به او دوخت و با نگراني گفت : مي دوني اگر كسي پيدا 

 ه ؟نشه به تو كليه بده چه اتفاقي مي افت

بهرام كمي مكث كرد ، بدون شك مي دانست كه چه اتفاقي روي خواهد داد ، اما از اين بابت هيچ 

ناراحت نبود . او كاري كرده بود كه بايد انجام مي داد . لبخندي زد و براي آرامش او گفت : پيدا 

 ميشه ياس .... بالخره .... يكي .... يكي پيدا ميشه .
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 ، اگه كسي حاضر نشه كه ... من نمي تونم خودمو ببخشم.اگه باليي سرذت بياد  -

 هيچ ... هيچي نميشه .... ديوونه . خدا .... خدا كمك مي كنه . -

 بهنام به آنان نزديك شد و رو به ياس گفت : بهرام به آرامش احتياج داره . انقدر ناراحتي نكن .

از آنها فاصله گرفت و اتاق را ترك كرد  ياس كه بيش از اين تاب تحمل چنين منظره اي را نداشت ،

. بهرام با بي قراري به برادر نگاه كرد و گفت : بايد ... بايد يه كاري مي كردم ، نبايد ... نبايد دست 

 . ذاشتم مي .... دست روي دست .....

 نته .ابهنام دستش را فشرد و گفت : مي فهمم ، كار تو درست بود بهرام ، اما به اونم حق بده ، نگر

 . كنه گناه احساس.....  خوام نمي....  نمي -

 طبيعيه بايد حالت خوب بشه تا اونم آروم بگيره . پهلوهات درد مي كنن؟ -

 بهرام به عالمت تصديق سري تكان داد و گفت : يكي ... يكي ....پيدا ميشه ... مگه نه ؟

 و از شدت درد ناليد .

م تو رو توي ليست خارج از نوبت گذاشتن . مطمئنم كه يكي پيدا البته كه پيدا مي شه . اونا اس -

   ؟ ميشه . به چيزي احتياج نداري

 خواب .... خواب . -

 . خوابي مي اونا بهت مسكن تزريق مي كنن و راحت -

 و با اشاره ي او پرستاري به آنها نزديك شد .

تو  كه بهنام به او نزديك شد و گفت :ياس روي نيمكتي نشسته بود و در دنياي ديگري سير مي كرد 

 برو خونه ُ من اينجا هستم .

 برم خونه ؟ چطوري ؟ -

 از دست تو كاري بر نمياد . برو خونه و يه كم استراحت كن . -

 مي خوام پيش بهرام باشم اينجا راحت ترم . -

 بهنام كنار او نشست و گفت : بسيار خوب هر طور راحتي .

 سيد : اگه كسي پيدا نشه چي ؟ من ... بدون بهرام ....؟ياس با آشفتگي پر

 كرد مي درد شدت به كه گذاشت هايش شقيقه روي را دستهايش و اما نتوانست حرفش را تمام كند

. 

 ما همه ي تالشمون رو مي كنيم ياس و حتما يه نفرو پيدا مي كنيم . -

ي من از جونش مايه بذاره، اما من نتونم اي كاش خودم مي تونستم كاري كنم . چرا اون بايد برا -

 كاري براش انجام بدم ؟
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 همين قدر كه به فكرش هستي كافيه . بهرام به تو افتخار مي كنه . -

موجب شدم كه خطر مرگ تهديدش كنه. كدوم عاشقي اين كار رو مي كنه ؟ اگه مي رفتم بيرون  -

 ... اگه حرفشو گوش مي كردم .... خدايا من ببخش .

تو بايد اعصابتو كنترل كني . بهرام احتياج داره تو رو آروم ببينه . تو بايد اعتماد به نفستو زياد  -

 كني، مي فهمي ؟

 ياس سرش را جنباند و هيچ چيز ديگري نگفت .

                                   *       *       * 

ابش برده بود كه صداي زنگ تلفن برخاست . دقايقي از نيمه شب گذشته بود و ليال روي كاناپه خو

 بنفشه كه منتظر تلفن بهنام بود ، بالفاصله گوشي را برداشت تا صداي تلفن مادر را بيدار نكند .

 الو . -

 سالم عروس قشنگم حالت چطوره ؟ -

بهمن پشت خط بود دو هفته پس از بازگشت پسر بزرگ و عروسش از ماه عسل ، او تازه فرصت 

 بود تا زنگي بزند و حالشان را بپرسد . بنفشه آهي كشيد و خودش را روي مبل انداخت .كرده 

 سالم دايي جون حالتون چطوره ؟ -

 متشكرم . تو چطوري دايي ؟ حالت خوبه ؟ -

 خوبم خيلي ممنون . -

 بهنام چطوره ؟ ليال ؟ -

 اونا هم خوبن ، سالم مي رسونن . -

 خوابيده بودي بنفشه ؟ -

 ه دايي ، بيدار بودم .ن

 معذرت مي خوام دير وقت زنگ زدم ، همين االن رسيدم خونه . -

 كار خوبي كردين ، خوشحالم كه صداتون رو مي شنوم . -

 بهمن به لحن صداي او مشكوك شد و پرسيد : طوري شده بنفشه ؟ تو از چيزي ناراحتي ؟

 نه مگه قراره طوري شده باشه ؟ -

 پس چرا صدات اينقدر غمگينه ؟ بهرام و ياس چطورن ؟ نمي دونم ... -

 رفته ان شيراز . -

 ؟ بيدارن ليال و بهشون سالم برسون . بهنام -

 مادر خوابيده اما بهنام رفته شيراز . -
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 بهمن با تعجب گفت : شيراز ؟ تو رو نبرده ؟

 اونجا .نه ، يه ... يه كاري پيش اومد كه مجبور شد سريعا خودشو برسونه  -

بهمن با ترديد بيشتري پرسيد : چه كاري ؟ واسه بهرام و ياس اتفاقي افتاده ؟ هان ؟ بهنام براي چي 

 رفته اونجا ؟

 دايي بهمن اون ... اون بايد مي رفت بيمارستان . -

 بهمن با تعجب بسياري پرسيد : بيمارستان ؟ براي چي ؟

 اقي براي ياس و بهرام افتاده بود ؟نگراني بالفاصله سروپايش را گرفت . آيا اتف

 به خاطر بهرام ، حالش كمي بد بود . -

 بهرام ؟ چه باليي سر پسر من اومده ؟ -

 با چند نفر درگير شده بود . االن حالش بهتره . -

 با كي ؟ چرا ؟ كتكش زدن ؟ حالش خيلي بده ؟ آسيب ديده ؟ -

 نگراني مي لرزيد . پشت سر هم سوال مي كرد و صدايش از شدت ترس و

چند نفر شبانه براي دزدي رفته بودن خونه ي ياس ، اونم خونه تنها بوده . بهرام اجرا داشته و 

مستخدم خونه هم رفته بود عروسي ، ماشينش خراب ميشه و نمي تونه شب برگرده خونه . وقتي 

يه تنه در برابرشون  بهرام سر مي رسه دزدا اونجا بودن ، باهاشون درگير مي شه اما نمي تونه

 مقاومت كنه .

 خداي من ! چه باليي سرش اومده ؟ بهنام به شما تلفن كرده ؟ -

آره ، نزديك ظهر بود كه زنگ زد گفت كليه هاي بهرام آسيب ديده ان ، به يه كليه احتياج داره ،  -

 بايد يكيو پيدا كنيم كه بهش كليه بده .

 خيلي درد مي كشه ؟ -

 نهايتي اين سوال را پرسيد و بنفشه بشدت متاثر شد .با دلسوزي بي

 من ... من نمي دونم ، خودتون مي دونين كه كليه چه عضو حساسيه . -

 بيچاره بهرام من ! ياس چطوره ؟ براي اونكه اتفاقي نيفتاده ؟ -

 نه ، اما بهنام مي گفت خيلي ناراحتي مي كنه ، خودشو گناهكار مي دونه .

 حتما خيلي عذاب مي كشه . من با اولين پرواز خودمو مي رسونم شيراز . دختر بينوا -

 خوبه . وجود شما بعه اون روحيه مي ده ، هرچي باشه شما پدرشين .

 ميرم .... خيلي زود . -

 شك داشتكه وجودش براي بهرام ارزش داشته باشد ، با اين حال او كار مهمتري داشت .
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 ي كني ؟دايي بهمن ! داري گريه م -

من پسرمو دوست دارم بنفشه ، نمي خوام حتي يه تار مو از سرش كم بشه . هردوشون براي من  -

 عزيزن .

 مي فهمم دايي جون ، االن بهتره استراحت كنين . -

 فكر مي كني االن بذارن با بهرام حرف بزنم ؟ -

 اگه بيدار بشه درد مي كشه .فكر نمي كنم دايي جون ، حتما يه جوري مي خوابوننش ، مي دونين  -

 حق با توئه . كاري نداري عزيزم ؟ -

 نه ، مواظب خودتون باشين . -

 به ليال سالم برسون ، خداحافظ . -

 خداحافظ . -

                                       *      *      * 

را به شيراز رسانده و يكراست به بهمن در بيمارستان بود . با اولين پرواز صبح خود  ۱قبل از ساعت 

بيمارستان آمده بود . ياس را در سالن ديد كه گوشه نيكتي كز كرده بود و در فكر فرو رفته بود . 

در كنارش نشست و آرام صدايش كرد . ياس سرش را بلند كرد و در كمال حيرت بهمن را در كنار 

 خود ديد .

 حالت خوبه ؟ -

سوال را پرسيد ، اما با يك نگاه حال پريشان او را دريافت . . بغض  بهمن در برابر حيرت او اين

كرده و بي قرار بود و با تلنگري به گريه مي افتاد . ياس با شرمساري سر به زير انداخت و گفت 

 :سالم پدر .

 سالم دخترم . تنهايي ؟ -

 نام بده .بهنام يه ساعت پيش رفت ، دنبال كسي مي گرده كه بتونه يه كليه به به -

 به اهواز زا الفور في را خود  كه دلسوز پدر اين و بي اختيار به گريه افتاد . او باعث شده بود كه پسر

 . بود شرمنده بابت اين از و بگيرد قرار مرگ مرض در بود رسانده شيراز

 متاسفم پدر ، منو ببخشين كه نتونستم به درد پسرتون بخورم . -

ي نيست. درسته كه بهرام پسرشه و نگرانشم ، اما خوشحالم كه به عنوان يه احتياجي به عذر خواه -

 مرد به وظيفه اش عمل كرده . تو نبايد خودتو ناراحت كني . االن خوابيده ؟

 . پيشش ببر منو: گفت او ياس به عالمت تصديق سري جنباند و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 4  

 

. بهمن نگاهي به چهره ي رنگ  هردو از جا برخاستند و به اتاقي كه بهرام در آن بستري بود رفتند

باخته ي پسرش كرد كه غرق در خواب بود و صورتش را بوسيد يك بار يكي از عزيز ترين 

موجودات زندگي اش را ازط دست داده بود و اين بار نبايد به هيچ قيمتي اجازه مي داد كه چنين 

 اتفاقي تكرار شود .

 من ميرم پيش دكترش تو همين جا مي موني ؟ -

 بله پدر ، ممكنه بيدار بشه . -

 بهمن تشكر كرد و دستي به شانه ي عذروسش زد و اتاق را ترك كرد .

نيم ساعت پس از اين كه بهمن اتاق را ترك كرد ، بهنام از راه رسيد و با ديدن ياس در كنار بهرام 

 پرسيد : بيدار نشده ؟

 ؟ياس به عالمت منفي سري تكان داد و پرسيد : پدرتو ديدي 

 بهنام با تعجب گفت : پدر ؟

 ياس دوباره سري جنباند و گفت : اون اومده اينجا ، رفت پيش دكتر بهرام .

 راست مي گي ياس ؟ -

 خيلي نگران بود ، فكر كنم بنفشه خبرش كرده . -

 تو پيش بهرام بمون . -

و لبخندي از سر رضايت و خودش دوباره اتاق را ترك كرد و نزد دكتر بهرام رفت . دكتر با ديدن ا

زد و گفت : آقاي ايماني مثل اين كه مشكل برادرتون داره برطرف مي شه . گروه خوني پدر و 

 برادرتون يكيه . ظاهرا پدرتون براي انجام اين عمل مشكلي ندارن .

 پدرم ؟ اون االن كجاست ؟ -

تونيم فردا بعد از ظهر عمل  االن داره آزمايش مي ده . اگه مورد خاصي وجود نداشته باشه ، مي -

 پيوند رو انجام بديم .

 بهنام با هيجان و ناباوري پرسيد : خودش اينو خواست ؟

 البته . هر پدري براي بچه اش اين كار رو مي كنه ، مگه نه ؟ -

 بله .... بله حق با شماست . نتيجه ي آزمايشش كي مشخص مي شه ؟ -

 امشب . -

 وشحالم كردين .متشكرم دكتر ، خيلي خ -

 منم خوشحالم . دعا كنين . -

 مي تونم برم پيش پدرم؟ -
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 بله ، ايرادي نداره . -

بهنام با خوشحالي زايد الوصفي دكتر را ترك كرد و براي ديدار از پدر كه فرشته ي نجات بهرام بود 

ه بود . خنده اش گرفتبه آزمايشگاه رفت . از اين كه خودش به فكر نيفتاده بود تا بهمن را خبر كند 

 دعا كرد كه همه چيز به خوبي پيش برود .

تا ساعت ده آن شب دقايق به كندي و اضطراب سپري شدند . ياس ، بهنام و بهمن يك لحظه آرام و 

قرار نداشتند و در انتظار دريافت جواب آزمايش بهمن بي تابي مي كردند . هر سه سردرگم و 

مي توانستند در آن لحظات انجام دهند پيگيري حال بهرام بود  دستپاچه بودند . تنها كاري كه

 حرف هم با. نبودند گرسنه كدام هيچ دلشوره اضطراب شدت از .فراموش كردند ناهار بخورندو

 پايان از پس سرانجام.  بشنود دارد آرزو كه را جوابي  كرد مي دعا دل در يك هر و زدند نمي

ا ، دكتر به سراغ بهمن آمد و از او خواست كه براي انجام عمل فرس طاقت و كشنده انتظار آن گرفتن

بعد از ظهر روز بعد آماده شود و با اين خبر هر سه ي آنها را به هيجان آورد . بهمن بستري شد و 

همه ي مقدمات براي عمل روز بعد مهيا شد . ياس و بهنام نيز به اصرا بهمن و دكتر به خانه 

نند و براي روز بعد سر حال باشند . صبح روز بعد آن دو پس از صرف برگشتند تا كمي استراحت ك

صبحانه ي مفصلي كه بهجت خانم برايشان ترتيب داده بود و مجبورشان كرد كه تا آخر آن را 

بخورند راهي بيمارستان شدند و آقا سلمان نيز آنها را همراهي كرد. بهمن بسيار سرحال و قبراق 

 بهرام اام ، كند تقويت سر به سر آنها مي گذاشت تا كمي روحيه شان را بود و حتي با شوخي و خنده

 ابتدا ، ظهر از بعد يك ساعت راس.  شد مي رها درد تحمل از آور خواب و مسكن تزريق با هنوز

 نجاما بهرام چپ پهلوي در پيوند عمل سپس و بردارند را چپش كليه تا بردند عمل اتاق به را بهمن

ر حدود پنج ساعت وقت برد ، اما سرانجام ديدن لبخند جراح پس از خروج از د كه كاري.  گرفت

 اتاق عمل و چهره ي آرام و بيهوش بهرام ، خيال همه را آسوده ساخت و خوشحالشان كرد .

سه ساعت بعد بهرام به هوش آمد . بهمن نيز ساعتي پيش به هوش آمده بود . به بهرام گفتند كه 

اهدا كرده ُ اما نگفتند كه آن شخص كسي جز بهمن نيست .او از بهنام و  شخصي كليه اش را به او

ياس خواسته بود كه در اين باره حرفي به بهرام نزنند و البته آن دو نيز براي چند روز سكوت 

كردند ،ولي با مخفي ماندن اين موضوع براي هميشه مخالف بودند و تصميم گرفتند در اولين فرصت 

ي بهرام ، جريان را به اطالع او برسانند . پنج روز پس از انجام عمل پيوند در به محض بهبودي نسب

حاليكه بهرام و بهمن در اتاقهاي جداگانه بستري بودند و هر دو حال مساعدي داشتند ، بهنام و ياس 

 تصميم گرفتند موضوع را به اطالع بهرام برسانند و اين وظيفه به ياس محول شد .
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فرساي آن روز ، بل وزش نسيمي خنك ، رفته رفته به عصري دلپذير تبديل مي هواي گرم و طاقت 

شد كه ياس با چند قوطي آب ميوه قدم به اتاق بهرام گذاشت . بهرام با ديدن آب ميوه ها ، به 

شوخي ابرو هايش را در هم كشيد . ياس لبخند زنان به او نزديك شد و گفت : باز كه داري مثل بچه 

 ني .ها رفتار مي ك

ديگه خسته شدم از بس آب ميوه خوردم . مي دوني ؟ دلم واسه ي يه ماكاروني خوشمزه با يه  -

 عالمه سس و خيارشور لك زده .

ياس قوطي آب انگور را به دستش داد و با مهرباني گفت : به محض اين كه از قرنطينه در آي بيرون 

 ؟ با يه عالمه سس و خيارشور . باشه عزيزم، اولين غذايي كه برات درست مي كنم ماكارونيه ... 

 ؟ نداري اعتماد من حرف به بهرام خنديد و او پرسيد : چيه

 ياس! ... مثل بچه ها با من رفتار نكن . -

مادرم هميشه مي گفت آدم مريض مثل بچه هاس . بايد مثل بچه بهش رسيدگي بشه . عزيزم من  -

 بده قح بهم پس ، بود من تقصير ش همه آمد تو سر به كه نمي خوام در موردت كوتاهي كنم ، باليي

 . بدم خرج به حساسيت.  باشم نگرانت كه

تو هيچ تقصيري نداشتي لعنتي ، اينو چند بار بايد بهت بگم ؟ و قوطي آب ميوه اش را روي ميز  -

 گذاشت .

 خواهش مي كنم لج نكن ، من تسليمم ، هر چي كه تو بگي درسته ، هوم ؟ -

 حاال اين شد يه چيزي . -

 و با رضايت لبخند زد .

 بهرامو امروز دزدارو گرفتن . -

 تو مي شناسيشون ؟ -

نه اما اونجور كه پليسه مي گفت خاله ي يكيشون تو كوچه ي ما زندگي مي كنه . طرف به طور غير  -

آقا سلمان و بهجت  مستقيم اطالعاتي از خاله اش در باره ي خانواده ي من مي گيره و مي فهمه كه

خانم قراره برن اقليد . به همراه دو تا از دوستاش نقشه ي دزدي رو مي كشه . بعدشم كه خودت مي 

 دوني .

 خوشحالم كه موفق نشدن . -

 منم همينطور و خوشحالم كه تو هم االن سالمي و در كنار من . -

 ياس كسي كه به من كليه داد هنوزم توي بيمارستانه ؟ -

 ره .آ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 7  

 

 حالش چطوره ؟ -

 خوبه ، مثل تو . -

 تو اونو ديدي ؟ -

 آره خيلي مهربونه. -

اگه مهربون نبود كه اين كار رو نمي كرد . ازش پرسيدي كه چرا اين كار رو كرده و هيچي  -

 نخواسته ؟

 آره . -

 ؟ گفت  چي

 به خاطر دلش اين كار رو كرده . -

 خودم ازش بپرسم . ميذارن االن ببينمش ؟ من مي خوام ببينمش . مي خوام -

 تو فعال بايد بخوابي اما اون مي تونه بياد ديدن تو . -

 ميشه ازش خواهش كني بياد ؟ -

 البته ، اما تو مطمئني كه دلت مي خواد ببينيش ؟ -

 معلومه كه دلم مي خواد ، اون جونمو نجات داده ، بايد ازش تشكر كنم . -

و نگريست و با لحن تاثير گذاري گفت : بهرام اون كسي نيست كه تو پيش خودت ياس با دقت به ا

 مجسم مي گني .

 چرا ؟ -

 شايد انتظارشو نداشته باشي . -

 بهرام با سردرگمي پرسيد : منظورت چيه ؟ يعني من اونو مي شناسم ؟

ه اين فشه كه ... اونا كياس به عالمت تصديق سري تكان داد و بهرام با كنجكاوي گفت : هي عمه و بن

 كار رو نكردن ؟

 نه ما حتي نذاشتيم اونا بيان شيراز . -

 از دوستامه ؟ -

 ياس باز هم سري جنباند .

 كي اين كار رو كرده ؟ بگو ديگه . -

بيش از اين نمي توانست صبور باشد و فكرش را نيز نمي كرد . ياس در حالي كه چشم از او بر نمي 

 ت .داشت گفت : پدر
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چشمان بهرام از شدت تعجب گرد شدند و نمي توانست آنچه را كه مي شنود باور كند . ياس 

دستش را با مالطفت فشرد و گفت : بعد از اين كه جريان رو از بنفشه شنيد ، با اولين پرواز اومد 

 شيراز .

 بهرام با ناباوري پرسيد : اون ... اون به من كليه داده ؟

ي هم فشرد . اشك در چشمان پسر حلقه زد. بهمن او را از مرگ نجات داده ياس چشمانش را رو

 بود . چقدر باورنكردني . چه فداكاري بزرگي .

 خودش ... خودش پيشنهاد داد ؟ -

 پيشنهاد نداد ، مصمم به انجام اين كار بود .-

 االن حالش چطوره ؟ -

 خوبه ، خيلي خوبه . -

 كجاس ؟ -

 اتاق بغلي . -

 پس چرا نياوردنش پيش من ؟ چرا ؟ -

 خودش اين طور خواست ، فكر مي كرد شايد دوست نداشته باشي .... -

بهرام حرف او را قطع كرد و گفت : ياس اون جونمو نجات داده ، يه عضو از بدنش رو به من داده ، 

 ديگه بهش مديونم .در تمام اين پنج روز درباره اش فكر كردم ، اما نمي دونستم اون پدرمه ، حاال 

وظيفه پدريشو انجام داده . حاال مي فهمي كه چقدر برايش مهمي ؟ مي فهمي يه پدر چه كار هايي  -

براي بچه اش انجام مي ده ؟ بهرام رويش را از او برگرداند و صورتش را در بالش فرو برد و به 

 سختي اشك ريخت .

 چطوري توي صورتش نگاه كنم ؟ -

 ي تو رو مي خواد بهرام .اون فقط راحت -

 كاش اين كار رو نمي كرد ، حاال تا عمر دارم بايد ازش خجالت بكشم . -

ياس شانه ي او را گرفت و گفت : اينطور نيست عزيزم . اون مثل هر پدري عاشق بچه شه و همه 

 سعيشو كرده تا تو راحت باشي .

 اون براي من از جونش مايه گذاشت . -

 خاطر من اين كار رو كردي . مثل تو كه به -
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مي خواست با اين مقايسه به ارزش معنوي اين كار اشاره كند و اينكه احساس بهمن در اين لحظات 

مثل احساسي است كه او يك هفته پيش داشته است . بهرام دوباره رويش را به سوي او چرخاند و 

 گفت :

 مي خوام ببينمش ياس ! همين االن . -

 من صداش مي كنم .بسيار خب ،  -

و به رويش لبخند زد . بهرام بشدت هيجان زده بود و در درونش غوغاي عجيبي احساس مي كرد . 

ياس از اتاق خارج شد و دقايقي بعد با لبخند گرمي داخل اتاق شد و سپس سه پرستار بهمن را با 

تا  ي آندو منع كرده بود وتخت سيار به اتاق بهرام منتقل كردند . دكتر فعال هر گونه حركتي را برا

دستور او بايد هر دو روي تخت مي ماندند . نگاه پدر و پسر در هم تالقي كرد . هر دو اشك مي 

 مترك يكديگر از هايشان تخت ي فاصله. بودند داده جاي اتاق در ريختند . بهمن را روي تخت ديگر

ش نگاه كرد ، اما او در آن لحظه پسر به دوباره و كرد و تشكر پرستار از بهمن.  بود متر يك از

سرش را به زير انداخته بود و قدرت نگاه كردن به چشمان پدر را نداشت . از ياد آوري نگاه 

گستاخش به او خجالت مي كشيد . ياس ترجيح داد در اين لحظات آن دو را تنها بگذارد و همراه 

وجودش مثل تكيه گاهي بود كه دانش پرستارها اتاق را ترك كرد . بهرام از رفتن او كمي ترسيد . 

 اعتراض او رفتن به حال اين با.  كند مي احساس خود در مادرش با آموز كالس اولي از همراه بودن

 هخوب حالت:  گفت و شكست را سكوت بهمن.  بود بهتر تنهايي لحظات اين در هم شايد.  نكرد

 ؟ بهرام

رش همچنان زير بود . بهمن حالش را درك مي كرد بهرام با حركت سر به او پاسخ مثبت داد ، اما س

، اما اصال دوست نداشت پسرش چنين احساسي داشته باشد . كاري كه او انجام داده به در نظر 

 خودش فقط وظيفه بود و كوششي براي تالفي گذشته ها .

 خوشحالم . -

ر اين لحظات واقعا كوشش بسياري كرد تا چيز ديگري به جمله اش اضافه كند ، اما حرف زدن د

مشكل بود . يك بار ديگر سكوت بر قرار شد و لحظاتي بعد جمله اي كوتاه بيان شد ، اين بار بهرام 

 بود .

 دوستت دارم پدر . -

سرش را باال گرفته بود و حاال به چشمان مرطوب او نگاه مي كرد . بهمن لبخندي بر لب آورد . خدا 

وشحال بود . چند سال انتظار كشيده بود تا اين جمله را از بان مي دانست كه در اين لحظات چقدر خ

 او بفهمد و اكنون در يكي از زيبا ترين لحظات زندگيش بهرام او را به وجد آورده بود .
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 منم تو رو دوست دارم پسرم . دلم مي خواد باور كني . -

ي او گرفت و دستش را به و دست چپش را به سوي او دراز كرد . بهرام نيز دست راستش را به سو

 گرمي فشرد و گفت : باور مي كنم پدر ... باور مي كنم ...... تو منو به زندگي برگردوندي ، متشكرم .

تويي كه به من زندگي دوباره دادي . قسم خورده بودم كه براي راضي كردن تو هر كاري كه از  -

 دستم بربياد انجام بدم .

 دادي خيلي به تو مديونم پدر .تو سخت ترين كار رو انجام  -

نه بهرام ، وظيفه ي هر پدريه كه از جون براي پسرش مايه بذاره . من بايد خيلي سال قبل تر اين  -

 كارو مي كردم . اميدوارم كه منو بخشيده باشي .

 بهرام دستش را بيشتر و گرم تر فشرد و يك بار ديگر تكرار كرد : دوستت دارم پدر . خيلي زياد .

بهمن نفس عميقي از روي سبكبالي كشيد ، اما همچنان به او چشم داشت و نگاهش مي كرد . در اين 

 لحظات چقددر كودكانه و معصوم مي نمود .

 پدر . -

 جونم . -

 مي خوام براي تو كار كنم ، بعد از فارق التحصيلي . قبولم مي كني ؟ -

 البته . به يكي مثل تو احتياج دارم .

 الم .خوشح -

 و بعد لبخندي زد و دوباره گفت : پدر .

 بله . -

 مي دوني ؟ اونقدرا هم كه فكر مي كردم وحشتناك نيستي . -

 وبعد خنديد و گفت : فقط يه كمي وحشتناكي .

و نگاه پر شيطنتش را به او دوخت . همان بهرام شاد و شنگول سابق شده بود و درد را به كلي از ياد 

من نيز خنديد و سيب سرخي را كه در دست داشت برايش پرتاب كرد . بهرام سيب را برده بود . به

 در هوا ربود و گاز بزرگي به آن زد و گفت : متشكرم پدر خيلي گشنه ام بود .

 نوش جانت . -

بهرام باز هم او را صدا كرد . هنوز يك سوال ديگر مانده بود . هميشه به اين موضوع با حسرت مي 

، اما اكنون از اينكه مي توانست آن را مطرح كند خوشحال بود . به نظر مي آمد امشب مي انديشيد 

 خواهد تمام سوال هايش را بپرسد .

 بگو جانم . -
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 چطور با مادرم آشنا شدي ؟ -

 با رويا ؟ -

آره ، ياس جريان آشنايي پدر و مادرش رو براي من تعريف كرده ، اما من در مورد شما چيزي  -

ي دونستم تا برايش تعريف كنم . حاال مي خوام بدونم ، البته اگر از ياد آوري آنها ناراحت نمي نم

 شي .

 نه پسرم برات مي گم . -

 متشكرم . -

مادرت پزشك بود . در اولين سالي كه من به اهواز رفته بودمد باهاش آشنا شدم ، اونم براي  -

گرما زده شدم و بردنم پيش رويا . به آب و هواي  گذروندن دوره ي طرحش آمده بود اهواز . من

اونجا عادت نداشتم . همون دفعه ي اول كه ديدمش عاشقش شدم و ديگه هم دست از سرش 

برنداشتم. . بعد ها فهميدم كه اون هم به من عالقمند شده و خب بعدش ازدواج كرديم ، به همين 

 سادگي .

 بهرام لبخندي زد و گفت : چقدر خوب .

ه ي آنها شبيه به قصه ي او و ياس بود . او نيز در نگاه اول عاشق ياس شده بود ، او نيز پس از قص

آن دست از سرش برنداشته بود ، او نيز بعد ها دريافته بود كه ياس هم به او عالقه دارد و حاال 

 اميدوار بود كه با هم ازدواج كنند .

 پدر ! دلت براش تنگ نمي شه . -

 ، اما ديگه به اين دلتنگي عادت كردم . خيلي وقتا -

 لحن صدايش محزون و درد آلود بود و بهرام بهرام براي اولين بار دل به حالش سوزاند .

 چه وقتايي خيلي زياد يادش مي آفتي .

وقتي به صورت تو نگاه مي كنم . تو خيلي شبيه اوني بهرام . وقتي اون مرد من خوشحال شدم كه  -

تازه اون موقع بود كه فهميدم چه اشتبايي مرتكب شده ام . حاال هر وقت توي چشمات  تو رو دارم .

 . بينم مي تر نزديك خودم به اونو  نگاه مي كنم

اكنون نيز به او چشم دوخته بود و اشك مي ريخت . بهرام با درك حالش ، دستش را فشرد و گفت : 

 معذرت مي خوام پدر ناراحتت كردم .

 كه اينارو بهت گفتم . نه خوشحالم -

 منم خوشحالم . -

 چيزاي ديگه اي هم هست . -
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 بگو پدر . -

من رفتار خوبي با رويا نداشتم ، خيلي اذيتش كردم ، بخصوص بعد از تولد تو ، اما هميشه دوستش  -

 داشتم . خودشم اينو مي دونست ، با اين حال مي دونم كه از زندگيمون راضي نبود . ازت مي خوام

تو اين كار رو نكني . به ياس خيلي توجه كن ، جوري كه فكر كنه ازدواج با تو غلط نبوده و احساس 

 . گفتم هم بهنام به اينارو  خوشبختي بكنه .

 متشكرم پدر . حرفات توي گوشم مي مونه . -

 خوبه ، از اين بابت خوشحالم . -

با ديدن براد و پدرش در كنار هم بينهايت در همين هنگام ياس و بهنام وارد اتاق شدند . بهنام 

 خوشحال و احساس رضايت كرد .

دو هفته بعد پدر و پسر را از بيمارستان مرخص كردند و يك روز بعد نيز همگي به تهران امدند . 

بهرام پس از چند روز استراحت در اولين فرصتي كه به درست آورد به سراغ استاد شهريار و آقاي 

ما نگراني اش بيمورد بود . آنها نيز چون گذشته در غيابش امور را پيش مي بردند و تهراني رفت ، ا

طبق برنامه تا روز تولد ياس همه چيز مهيا بود . بهمن نيز چند روزي را در تهران به استراحت 

پرداخت و سپس به اهواز بازگشت ، اما در طي همين مدت اندك ، پدر و پسرها به اندازه ي بيست 

هم حرف زدند و از يكديگر دانستند . اكنون بهمن خوب مي دانست كه پسر هايش به چه  سال با

 چيز هايي عالقه دارند و آنها نيز دريافته بودند كه او چه چيز ها و كارهايي را مي پسندد.

هنوز دقايقي تا ساعت شش صبح باقي مانده بود كه بهرام را در را گشود و پا به آپارتمان گذاشت. 

طور كه حدس مي زد او غرق در خواب بود . شب گذشته او را به همراه خود به استوديو برده همان

بود تا ضبط اولين اشعارش را كه رويش آهنگ گذاشته شده بود ببيند . كار ضبط تا ساعت يك بعد 

 از نيمه شب به طول انجاميد و وقتي او را به آپارتمانش رساند ساعت دو بامداد بود .

نشيمن گذشت و وارد اتاق خواب شد . او را آرام و معصومانه،غرق خواب ديد . ديشب به او از اتاق 

بسيار خوش گذشته و در حين حال خيلي هم خسته شده بود بطوري كه در راه خانه چرت مي زد 

 شده اعثب داشت امروز براي كه فراواني اشتياق.  بخوابد بود نتوانسته اصال گذشته شب بهرام اما ،

كه تمام روح و وجودش درگير اين قضيه باشد و حتي خواب را نيز از چشمانش بربايد . روي لبه  بود

 ي تخت نشست و آرام گفت :خانم كوچولو بيدار شو .

ياس از خواب پريد و چهره ي خندان بهرام را رو به رويش ديد . براي لحظه اي گيج و منگ 

 يار است آرام گرفت .نگاهش كرد، اما وقتي دريافت كه او كامال هوش

 سالم -
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 سالم عزيزم تو كه منو ترسوندي . -

و به رويش لبخند زد . بهرام او را در بر گرفت و با مالطفت زير گوشش زمزمه كرد : تولدت مبارك 

. 

ياس با هيجان و ناباوري گفت : خداي من ! بهرام ... تو ... تو فوق العاده ترين مرد دنيايي ، نمي 

 دوست دارم . دوني چقدر

 حسابي به وجد آمده بود و بهرام از تماشاي چنين حالتي در او لذت مي برد .

 مي دونم كوچولو . خوبم مي دونم . -

 ممنونم كه هيچ وقت منو از ياد نمي بري . -

 هيچ وقت قادر به انجام اين كار نمي شم ، آخه تو كه منو ديوونه كردي دختر . -

 كله ي صبحي اومدي اينجا و منو از خواب پروندي .معلومه عزيزم چون  -

 هنوز خسته اي ؟ -

 ديدن تو منو سر ذوق مياره بهرام .... سرحالم مي كنه . -

قشنگ و لطيف اين جمله را بيان كرد و بهرام اطمينان داشت كه او صادقانه و بي ريا سخن مي گويد . 

وام با مهرباني گفت : تا يه دوش بگيري و لباس ت با قدر شناسي نگاهش كرد و با لحني آمرانه اما

 بپوشي منم صبحانه رو آماده مي كنم ، امروز خيلي كار داريم پرنسس .

سپس از جا برخاست و به سوي در رفت . ياس در حالي كه نگاهش را به سوي پنجره دوخته بود از 

ايجاد مي كرد پرسيد : نسيم خنكي كه به درون مي وزيد احساسي فرحبخش و دل انگيزي در خود 

 چه آشي برام پختي عزيزم ؟

بهرام به سويش چرخيد . لبخندي زد و گفت : خوشمزه ترين آش دنيا رو برات پخته ام ، بايد از 

 اين جا در آي بيرون تا ببيني اطرافت چه خبره .

 ياس از رختخواب بيرون آمد و گفت : بسيار خوب من تسليمم .

 كامل از اتاق خارج شد . و او با احساس و رضايت

وقتي ياس پا به آشپزخانه گذاشت ، بهرام با چشماني پر غرور و تحسين براندازش كرد. پيراهن 

كشمير زردي را كه او دو هفته ي پيش برايش خريده بود به تن كرده و موهايش را چون هميشه 

بان شده بود كه لبريز از آزاد و رها روي شانه هايش ريخته بود . در نظر بهرام او خورشيدي تا

گرمي و آرامش زندگي بود . دختر به رويش كه هنوز هم همانطور پر غرور تماشايش مي كرد 

 لبخندي زد و پشت ميز نشست .

 امروز از هميشه قشنگ تر شدي ياس . -
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امروز بيست ساله مي شم . احساس تكامل مي كنم . من خيلي زود به چيزايي كه مي خواستم  -

 . تحصيل ... يه زندگي آروم و از همه مهمتر ... تو . وجودت منو به زندگي دلگرم مي كنه .رسيدم 

هر دو از خوشبختيشان اطمينان داشتند و از اين بابت به زندگي قشنگشان مي باليدند . به عشقي كه 

 پايان ناپذير و ابدي مي نمود و هيچ دستي توان فرو نشاندن آتش سوزانش را نداشت .

ن هميشه سعي كرده ام باعث آرامش تو باشم ، سعي كرده ام جاي چيزايي رو كه نداري برات م -

 مي -.  ام كرده تالشمو ي همه هميشه پر كنم . نمي دونم موفق شده ام يا نه ، اما قسم مي خورم كه

تو  نمديو خوشبختيمو ي همه من ، اي كرده فداكاري من براي توانت از بيشتر خيلي تو بهرام دونم

 هستم ، بدون تو هيچ وقت قادر به ادامه ي زندگي نيستم .

 و سبكبالي موجب و بد كرده پر را درونش پرواز براي پرنده  يك شوق مثل احساسي عجيب

 ؟ نباشد چرا.  شد مي آرامشش

او شوق و زندگي و آرامش را تواما در اختيار داشت و تمام اينها در وجود بهرام خالصه مي شد . اين 

 و اميد ، نشاط او به و بود كرده پر برايش مرد جاي پدر ، مادر و تمام چيز هاي خوب دنيا را

 . كرد مي درك خب رو خوشبختي واقعي معنوي راستي به او.  داشت مي ارزاني خيال آسودگي

 . وجودم ياس بازم تولدت مبارك . دوستت دارم با تمام -

بهتر از اين نيافت . تا غوغاي درونش را به او نشان دهد . دلش مملو از احساس بود . اما جمله اي 

براي ياس نيز قشنگ تر و پرمعنا تر از اين جمله چيزي نبود .)) دوستت دارم با تمام وجودم (( خود 

 نسخ هر از گذارتر تاثير و بود عالم ي عاشقانه هاي حرف تمام معناي به تنهايي در برگيرنده ي

 . بود ديگري

 و كجا مي بري ؟امروز من -

 داده او به سفررا قول كه داشت را كودكي احاس هيجان زايدالوصفي تمام وجودش را فرا گرفته بود

 . بودند

 خيلي زود مي فهمي ياس . يه خورده صبور باش . -

و دو فنجان چاي ريخت . صبحانه ي مفصلي خوردند و قبل از ساعت هفت خانه را ترك كردند . 

صبح روي هر دو تاثير مثبت گذاشته بود . وقتي به مقصد رسيدند بهرام از هواي خنك و پاك 

اتومبيل پياده شد و در مقابل را نيز براي خروج باز كرد . ياس نگاهي به اطرافش انداخت و آنگها در 

پي او به سوي نگار خانه اي كه در مقابلش مي ديد به راه افتاد . سال گذشته استاد شهريار در همين 

خانه نمايشگاهي از آثارش به پا كرده بود و او و بنفشه از آن بازديد كرده بودند ، اما بهرام نگار
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براي چه او را به اينجا آورده بود ؟ آن هم در ساعت هفت صبح ؟ نگاهي به چهره ي آرام و خونسرد 

 اها ؟او كرد و گفت : عزيزم كار ما اينجا چيه ؟ آخه كدوم آدم عاقلي سر صبح مياد اينجور ج

 بهرام به رويش لبخندي زد و گفت : من كه گفته بودم تو منو ديوونه كردي .

و متعاقب آن زنگ در را فشرد . ياس هنوز هم با تعجب نگاهش مي كرد ، اما چه بايد مي گفت ؟ او 

هميشه به اين گونه كارهاي عجيب دست مي زد . شايد استاد شهريار نمايشگاه تازه اي بر پا كرده 

و او با اطالع از عالقه اش به استاد شهريار مي خواست او را خوشحال كند ، ولي احساس كرد اين  بود

دليل قانع كننده اي نيست . فرصت بيشتري براي تفكر نيافت و با گشوده شدن در ، بهرام او را به 

و سپس  ، داخل كشيد . سالم و گفتگويي با سريدار كرد ، گويي كه از قبل همديگر را مي شناختند

دختر را به دنبال خود كشيد . در بزرگ و دو لنگه اي را كه دربرابر رويشان قرار داشت گشود و هر 

دو وارد سالن بزرگ نگارخانه شدند. ياس نگاهي به اطرافش انداخت . از ديدن آنچه كه در برابر 

بودند ، تمام  رويش قرار داشت كم مانده بود بيهوش شود . جلو تر رفت ، همه ش كارهاي خودش

آنها با سليقه قاب و بر ديوارهاي نگارخانه آويزان شده بودند . حتي خوابش را هم نمي توانست 

ببيند . پس اصرار بهرام .... خدايا او چه كرده بود ؟ نگاهش را به سوي او برگرداند . چه گرم و 

را متحير كرده بود احساس مهربان نگاهش مي كرد . لبخند فاتحانه اي بر لب داشت و از اين كه او 

 غرور مي كرد .

 بهرام ! .... چطوري اين كار رو كردي ؟ -

 جوي باريكي از اشك گونه هايش را مي پيمود . چگونه بايد از او تشكر مي كرد ؟

 تولدت مبارك ياس . هديه ي كوچولوي منو بپذير . -

است . آيا هديه اي بزرگ تر و پربها  دختر هنوز هم گيج و منگ بود . اين مرد چقدر متواضع و آرام

تر از اين هم وجود داشت ؟ به سوي دويد و خودش را در آغوش او انداخت و گفت : چقدر تو 

 مهربوني بهرام ، چقدر تو خوبي .

و مثل بچه ها گريه كرد . بهرام او را در آغوشش فشرد و زمزمه كرد : گريه نكن عزيزم ، مي خواي 

 ان سرخ ظاهر بشي ؟جلوي مهمونات با چشم

 ياس با تعجب سر بلند كرد و گفت : مهمون ؟

بهرام با خونسردي سري تكان داد و گفت : امروز نمايشگاهت افتتاح مي شه . خب كلي مهمون 

 داريم . وخودش اشك هاي او را از روي صورتش پاك كرد .

 بهرام بايد از تو تشكر كنم ؟ -

 وب ، فقط براي هميشه كنارم بمون .احتياجي به اين كار نيس دختر خ -
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 ياس با چشمان پر احساسش به او نگريست و زمزمه كرد : تو فوق العاده اي بهرام .

 متشكرم از لطف تو . -

 و بعد دوباره دستش را گرفت و گفت : بيا .

براي و او را به دنبال خود كشاند . در انتهاي سالن ميز بزرگي قرار داشت كه تمام وسايل الزم 

پذيرايي از مهمانان رويش چيده شده بود . بهرام كيف چرم زنانه اي از روي ميز برداشت و آن را به 

 سوي ياس گرفت و گفت : يه هديه ي كوچولوي ديگر است .

 تو بي نهايت مهربوني بهرام . -

ليقگي و كيف را از او گرفت . نگاهي دقيق به آن انداخت . اين هديه هاي لوكس خبر از خوش س

 بهرام مي دادند . لبخندي زد و گفت : تو امروز منو حسابي شرمنده كردي .

 نمي خواي بازش كني ؟ -

ياس سري جنباند و كيف را گشود . كتابي توجهش را جلب كرد و آن را به دست گرفت . مجموعه 

نوشته شده  ي شعد )) گل ياس (( ، شاعر : ياس رهنما (( اينها كلماتي بودند كه روي جلو كتاب

بودند .گيج و مبهوت كتاب را ورق زد . باز هم شعر هاي خودش را ديد ، اين بار در صفحات اين 

كتاب . آيا حقيقتا او بيدار بود ؟ با چشماني پر سوال و پر سپاس به او نگريست . باز هم بي محابا 

 اشك مي ريخت .

 بهرام تو ديگه كي هستي ؟ -

 خوشت اومد ؟

سوال او را كه غرق در حيرت بود متوجه خود ساخت. با ناباوري و هيجان زايدالوصفي  بهرام با اين

چند بار سرش را تكان داد و گفت :ديگه دارم سكته مي كنم بهرام ، من لياقت اين همه خوبي رو 

 ندارم .

من كه كاري نكردم كوچولو ، همه ش نتيجه ي تالش خودته ، شعراي خودت ... خط خودت ....  -

 نر خودته عزيزم .ه

 منو حسابي ذوق زده كردي بهرام . چطور ازت قدر داني كنم ؟ چطوري جبران كنم ؟ -

 هيجان خنده ي تو واسه ي من كافيه جونم . من فقط خوشحالي تو رو مي خوام . -

ياس با صميميت و صداقت گفت : اينو بدون كه به اندازه ي همه ي دنيا خوشحالم كردي ، اينو بدون 

 كه بينهايت دوستت دارم .

 ممنونم فرشته ي كوچولوي قشنگم . -
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ياس كتاب را به سينه فشرد و گفت : دلم مي خواست يه روزي اگه شعرامو چاپ كردم تقديمشون 

 كنم به تو .

 خب تو بازم شعر مي گي ، مگه نه ؟ كتاب دومتو مي توني هديه كني به من ، چطوره ؟

 ر رو بكنم .عاليه قول مي دم اين كا -

 عاليه بي صبرانه منتظر آن روز هستم . -

 چطوري اين كار رو كردي بهرام ؟ -

 استاد شهريار كمكم كرد و همين طور آقاي تهراني ناشر كتاباي مهتاب . -

 ياس آهي از سر حيرت كشيد و گفت : تو خيلي زرنگي عزيزم بهت افتخار مي كنم .

تو افتخار مي كنم . حاال بهتره صورتت رو بشوري . ساعت هشت  منم به وجود دختر هنرمندي مثل -

 و نيم همه شون مي ريزن اينجا .

ياس لبخندي زد و به عالمت اطاعت سري تكان داد ، اما قبل از رفتن به سوي دستشويي ، نگاه پر 

 سپاس ديگري به او تحويل داد و گفت : دوستت دارم ، متشكرم خيلي زياد .

 دور شد . و آنگاه از او

ليال و بهنام و بنفشه اولين نفراتي بودند كه به نگارخانه آمدند . بنفشه با هيجان ياس را در آغوش 

كشيد و به او تبريك گفت . آنها نيز حسابي غافلگير شده بودند . بهرام تنها شش ساعت پيش و در 

اما با شنيدن اين خبر ناراحتي ساعت دوي بامداد به آنها تلفن كرده و از خواب بيدارشان كرده بود ، 

را از ياد برده و به وجد آمدند . استاد شهريار ، آقاي تهراني و مهتاب دومين دسته از مهمانان بودند 

كه هر سه با هم رسيدند . آنها در اين راه كمك بسياري به بهرام كرده بودند و نقش مستقيمي در 

را مديون آنان مي ديد . هر سه به او تبريك گفتند  برپايي نمايشگاه داشتند و ياس از اين لحاظ خود

و ياس از نزديك با آقاي تهراني آشنا شد . او متذكر شد كه در همين نگارخانه غرفه اي را براي 

 فروش كتابش در نظر گرفته اند و با اين خبر او بيش از پيش به هيجان آورد .

نند و او از اين بابت امروز را روز شانس ناميد امروز تمام عالم جمع شده بودند كه او را ذوق زده ك

 از مملو سالن ، ساعت دقايقي ديگر ساير مهمانان يكي پس از ديگري از راه رسيدند و در عرض يك

 جشن اين به بهرام توسط كه سرمستان موسيقي گروه اعضاي ، دانشگاه در دوستانش.  شد جمعيت

 خبر بي آنان دعوت از خودشان بهنام ، ليال و بنفشه دوستان و همكاران از خيلي و بودند شده دعوت

 ويژه مهمانان ، شهريار استاد دعوت به نيز خوشنويسي و شعر زمينه در برجسته استاد چند.  بودند

 صحبت به شروع شهريار استاد ابتدا شده تنظيم پيش از ي برنامه طبق.  دادند تشكيل را افتتاح روز

همانان از استعدادش در زيمنه ي خوشنويسي و راجع به كارهايش مي به ياس معرفي ضمن در و كرد
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سخن گفت . سپس آقاي تهراني درباره ي چاپ اشعار او صحبت كرد و همچنين توضيح داد كه 

كتاب به پيشنهاد بهرام و تحت تاثير يكي از اشعار ياس كه در وصف گل ياس سروده شده بود به 

شده است . در پايان ني ز خود ياس پشت تريبون قرار  نامگذاري ياس خود نام به عنوان همين

گرفت و ضمن تشكر از دوستش و بخصوص همسرش بهرام كه در اين راه زحمت بسياري كشيده 

بودند اظهار اميدواري كرد كه كارهايش مورد قبول بازديدكنندگان قرار گيرد . بنفشه ، بهنام و 

و اين كار را به نحو احسن انجام دادند و ياس در تمام بهرام پذيرايي از مهمانان را بر عهده داشتند 

 طول مدت برگزاري جشن هيجان زده و شرمنده ي لطف تمام دوستان بود .

از همان روز ، نمايشگاه براي بازديد عموم بازگشايي شد . تا پايان روز دوم تعداد بازديدكنندگان 

ريار ناگهان اين مقدار به تعداد قابل مالحظه اندك بود ، اما از صبح روز سوم طبق پيشبيني استاد شه

اي افزايش يافت و نگارخانه روز هاي شلوغي را به خود ديد . آثار ياس خيلي زود موردتوجه قرار 

 گرفت و استقبال بسياري از آنها به عمل آمد .

ج هزار پن  در اين بين كتاب اشعارش فروش فوق العاده اي داشت ، آنچنان كه پايان دهه ي اول هر

نسخه به فروش رفت و آقاي تهراني تصميم به چاپ مجدد گرفت . در همين حين خبرنگاري از يك 

هفته نامه هنري به سراغ ياس آمد و در اين مورد با او مصاحبه كرد . مصاحبه اش مورد توجه عموم 

هفته نامه  قرار گرفت ، بطوري كه در روز هاي بعد خبرنگاران و عكاسان بيساري از روزنامه ها و

هاي مختلف به نگارخانه آمدند و به تهيه ي عكس و خبر از ياس پرداختند و از بازديدكنندگان نيز 

در اين باره نظر خواهي كردند . اكثر قريب به انها از نحوه ي برپايي نمايشگاه راضي بودند و آثار 

راحت كرده بود و ان اينكه ياس را در سطح بااليي ارزيابي مي كردند ، اما يك مورد بسياري را نا

اكثر بازديدكنندگان تمايل داشتند تابلو هاي ياس را خريداري كنند اما او با مخالفت بسيار اعاالم 

كرده بود كه اين تابلوها هديه اي به شوهرش به مناسبت تولد اوست . البته بهرام با او صحبت كرد 

و با كمايل ميل حاضر است از حقش بگذرد و گفت اگر فروش تابلو هايش را موفقيتش موثر است ، ا

، اما ياس پيشنهاد او را نپذيرفت . فروش كتابهايش فوقالعاده بود و او نيازي به فروش تابلوهايش 

نمي ديد و نمي خواست هديه اي را كه مي دانست چقدر براي بهرام عزيز و گرانبهاست از او باز 

 پس گيرد .

آمد موجب شد تا در پايان سه هفته اي برپايي اين نمايشگاه ،  استقبال خوبي كه از آثارش به عمل

نگار خانه ي ديگري در يك نقطه ي ديگر از شهر ، از همين آثار نمايشگاه مجددي برپا كند ، چون 

همچنان افراد بسياري از ديدن كار هاي ياس لذت مي بردند و انها را مي پسنديدند ، بخصوص كه 

مردم بود و همه را تحت تاثير سادگي و شيوايي بيان شاعر جوان خود اشعارش نيز اكنون در دست 
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قرار داده بود . اين نمايشگاه نيز بيست روز برپا بود و در طي اين مدت تالشي همه جانبه را در 

تجديد چاپ اشعار ياس به كار برد و يك چاپخانه ي بزرگ را به ياري طلبيد ، چنانكه در برپايي 

شهر ري ، ده هزار نسخه ي ديگر از كاتب ياس را به بازار عرضه كرد اكنون او سومين نمايشگاه در 

به يك چهره ي محبوب و مشهور بدل شده بود و در عرض دو ماه موفقيت بي نظيري را كسب كرده 

 كي هر  بود . راديو ، تلوزيون و جرايد مختلف درب تهيه ي خبر و مصاحبه با او رقابت مي كردند و

تا با طرح سواالت نو ، توجه عموم را به سوي خود جلب كنند و به تعداد  كردند مي سعي

طرفدارانشان بيفزايند ، بخصوص كه ياس دختري فوق العاده جوان و زيبا بود و همين خصيصه باعث 

شد بسياري عالوه بر توجه به هنر او ، عالقه ي ويژه اي نيز به خود او نشان دهند و مايل به دانستن 

دگي اش شوند كه البته ياس با اين مسئله با احتياط برخورد مي كرد و مراقب بود كه ايم جزئيات زن

موضوع به زندگي خصوصي و روابط او و بهرام لطمه اي وارد نسازد و روابطشان را تحت تاثير قرار 

 ندهد .

نمي  وان ناراحتدر ابتدا اين مسائل هيچ تاثيري در روند زندگي او نداشتند و بهرام را نيز به هيچ عن

كردند بلكه او از كسب شهرت ياس بسيار خوشحال بود و آن را حق مسلم او مي دانست ، اما 

موضوعي كه روزي يكي از خبرنگاران مطرح كرد و بعدا نيز به ديگر خبرنگاران و رسانه هاي 

بود  همختلف سرايت كرد موجب نگراني بيش از حد بهرام شد . آن خبرنگار به ياس پيشنهاد كرد

كه شانس خود را در سينما امتحان كند و خودش مطمئن بود كه او با زيبايي چشمگير و قابل 

ستايشش خيلي زود به يك ستاره ي بزرگ در عالم سينما تبديل خواهد شد و پس از آن خبرنگاران 

ي عنوان كديگر دنباله ي اين موضوع را گرفتند و بحثي مفصل در اين باره در جرايد به راه افتاد . ي

مي كرد كه او مي تواند هنرپيشه خوبي باشد ، يكي ديگر مي گفت كه او حتي مي تواند تحت تعليم 

قرار گرفته و در زمينه آواز نيز موفقيتهايي كسب كند و نفر بعدي عقيده داشت مجري شدن برنامه 

ه كننده دان و تهيهاي تلوزيوني مناسبترين كار براي اوست . تحت تاثير اين وقايع حتي چند كارگر

نيز به سراغ ياس رفتند و با او در اين زمينه صحبت كردند كه البته ياس با قاطعيت تمام 

پيشنهاداتشان را رد و اعالم مي كرد كه خوشنويسي و شعر برايش كافي هستند ، اما اصرار ها و 

 م نرم شود و يكيپيشنهادات كوچك و بزرگ همچنان ادامه داشتند و بهرام مي ترسيد كه او سرانجا

 از اين پيشنهاد را بپذيرد .

اكنون سه ماه از برپايي اولين نمايشگاه گذشته وچند مرتبه ديگر نيز در نگارخانه هاي مختلف 

آثارش به معرض نمايش گذاشته بودند و البته در اين چندين كار ديگر نيز به كار هاي قبلي اش 

در كرج تازه به پايان رسيده بود و او بعلت خستگي  اضافه كرده بود . نمايشگاه پانزده روزه اش
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زياد در طول اين سه ماه استاد شهريار از او خواسته بود كه براي مدتي از برپايي نمايشگاه جديد 

صرف نظر كند . در طي اين مدت بسيار رياضت كشيده بود . در كنار حضور نگارخانه هاي مختلف 

ور بود در مصاحبه هاي مختلف شركت كند . خوشنويسي را به دانشگاه نيز مي رفت و همچنين مجب

با جديت بيشتري ادامه مي داد و در همان حين مجبور بود در آموزشگاه نيز تدريس كند و شعر 

هاي تازه اي بسرايد . البته در مورد آخر زياد به خودش سخت نمي گرفت و معتقد بود كه شعر 

حتما بايد به سراغش بيايد و در سرودن او را ياري كند  گفتن به حس و حال و هوايي احتاج دارد كه

. به هر حال به استراحت نياز شديدي داشت ، بخصوص كه درك كرده بود در اين مدت به بهرام 

سخت گذشته است . او در اين اواخر عالقه اي به همراهي با او نشان نمي داد و بيشتر سعي مي كرد 

طي اين مدت رخ داده بود راضي نبود . اگرچه ياس هميشه سر به تماشاگر باشد . ازاتفاقاتي كه در 

زير و متين بود و در برابر خبرنگاران ديگر و افرادي كه به سراغش مي آمدند رفتاري مناسب و 

برخوردي قاطع داشت ، اما بهرام احساس مي كرد كه همه سعي دارند ياس را از او بگيرند . آنها مي 

شد ، اما او اين دختر را براي خودش مي خواست و نمي توانست چنين خواستند ياس براي همه با

 برنامه هايي را تحمل كند .

آن روز صبح با هم صبحانه خوردند ، اما بهرام مثل اكثر اوقات در اين اواخر آرام و سرد بود و بيشتر 

ه رد و بدر افكار خودش غرق مي شد . پس از صرف صبحانه نيز خيلي سريع آشپزخانه را ترك ك

اتاق خواب ياس رفت . امروز هيچ كدام در دانشگاه كالس نداشتند ، اما بهرام شب قبل در ورامين 

به اجراي برنامه پرداخته بود و خيلي دير وقت به تهران بازگشته بود . همين بهانه ي خوبي براي 

دن حالش از شنيتظاهر كردن به خستگي بود ، اما بيشتر به اين دليل از او مي گريخت كه ديگر 

سواالت خبرنگاران و پيشنهادات كارگردانان و تهيه كنندگان به هم مي خورد . در طول سه ماه 

گذشته همه ش درباره ي اين لعنتي ها شنيده بود و كمتر راجع به خودشان حرف زده بودند. 

ست . احساس مي كرد آينده ي زندگي شان در خطر است و ديگر قادر به ادامه ي اين وضيت ني

روي تخت افتاد و رو به پنجره به تماشاي بارون و ماليم قشنگي كه مي باريد مشغول شدمثل هميشه 

رايحه ي ياس ديوانه اش مي كرد ، اما اين روز ها فاصله ي بسياري در بينشان ايجاد شده بود ، 

ه د ، اما مشغلاگرچه ياس اينگونه نمي انديشيد و تمام سعيش را مي كرد تا بهرام را راضي نگه دار

هايش زياد شده بودند و گاهي اوقات خودش نيز كالفه مي شد و دوست داشت سرش را به ديوار 

بكوبد ، بخصوص در اين اواخر دلخوري و ناراحتي بهرام را خوب درك و استراحت موقتي را از 

دن انديشياستاد شهريار طلب كرده بود، اما اكنون درآشپزخانه داشت ظروف را مي شست ، در حين 

به اين موضوع تصميم گرفت كه حتي اگر شده به خاطر بهرام ديگر هيچ نمايشگاهي بر پا نكند و به 
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سواالت هيچ خبرنگاري جواب ندهد . حاال كه در آرامش خانه اش به اين مسائل با عقل بيشتري مي 

اعث ايجاد ته كرده و بانديشد اوضاع نه تنها هيچ تاثيرمثبتي در زندگي اش نداشته اند بلكه او را خس

 فاصله اي بين او و بهرام شده اند .

از اين نتيجه گيري دلش گرفت و بهتر دريافت كه بهرام در اين مدت چه زجري كشيده و مجبور به 

تحمل چه شرايط ناگواري بوده است ، اگرچه او هيچگاه گله و شكايتي نكرده بود . پس از اتمام 

بش رفت . امروز بايد از او دلجويي مي كرد . چند ضربه به در زد و كارش در آشپزخانه به اتاق خوا

بدون آنكه منتظر پاسخي باشد وارد اتاق شد . بهرام با ديدن او سرش را از روي بالش برداشت و به 

رويش لبخند زد وليكن ياس خوب مي دانست كه اين لبخند با لبخند هايي كه در گذشته به رويش 

ندلي ميز تحريرش را به كنار پنجرهكشيد و نشست و گفت : بهرام ! حس مي مي زد تفاوت دارد . ص

 كنم كه الزمه در مورد بعضي مسائل با هم صحبت كنيم .

بهرام سري جنباند و بدون هيچ حرفي از تخت پايين آمد . روي يك صندلي چرمي كه آنرا مدتي 

يده بود نشست و به او چشم پيش بنفشه به ياس هديه كرده . لنگه اش را نيز براي خودش خر

دوخت . ياس سر به زير انداخت و دستهايش را در يكديگر قالب كرد و گفت :من احساس مي كنم 

كه تو از اين موضوع اصال راضي نيستي . البته من همه سعيمو كرده ام تا به روابطمون لطمه اي وارد 

و هم همين اعتقاد رو داري . به همين نشه ، اما حس مي كنم كه بينمون فاصله ايجاد شده و مطمئنم ت

دليل مي خوام ازت معذرت بخوام و هيچ تعمدي در كار نبود و من مثل هميشه حتي هزار بار بيشتر 

از گذشته دوستت دارم . براي اثبات اين ادعا حاظرم قيد هر نمايشگاه و مصاحبه اي رو بزنم . من 

بهرام . براي من در زندگي تو اصلي و بقيه ي نمي تونم چيزي رو بيشتر از تو دوست داشته باشم 

موارد در درجه ي دوم اهميت قرار دارن . كافي بود در اين مدت لب تر مي كردي ، اون وقت همه 

چيز رو رها مي كردم . متاسفم كه خيلي دير فهميدم تو چقدر زجر مي كشي . اميدوارم منو ببخشي . 

 قول مي دم همه چيز رو جبران كنم .

 و گارانخبرن اين اما ، نيستم مخالف زمينه اين در تو فعاليت و نمايشگاه برپايي با من.  ياس         -

 الس و.د از من اما ، كنارمي در تو االن.  بترسم مون آينده از كه كنن مي كاري لعنتي كارگردانهاي

ينما اگه پا به عالم س كه دونم مي.  بگيرن من از رو تو بشن موفق بالخره كه اين از.  ترسم مي ديگه

بذاري چه فاجعه اي در انتظار زندگيمونه . اينجور شغال به گونه اي هستند كه بايد زندگي فرديتو 

فداي شغلت كني تا مردم ازت راضي باشن و من نمي خوام چنين سرنوشتي در انتظارمون باشه . 

رايط موجودو تحمل كنم ، اما ياس من هميشه به تو احتياج دارم . در تمام اين مدت سعي كرده ام ش

حاال ديگه از انجام اين كار عاجزم . با وجود اين كارگردانها و تهيه كنندگان ، با وجود اين پيشنهاد 
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هاي مختلف كه هر كدومشون لرزه به وجودم ميندازه ، نمي تونم آروم بگيرم و دم نزنم ، مي فهمي 

 ؟

يكه خود را سزاوار هر سرزنشي مي ديد ناليد : بهرام ... حال در ، سخناني چنين از نتاثر ياس         -

بهرام من هيچوقت به جدايي فكر نمي كنم . من هميشه بيشتر از هر چيز ديگه اي به زندگيم با تو 

فكر مي كنم . در هر حال و اوضاعي ، تو براي من مهمترين چيز هستي . من همه ي پيشنهاد ها رو 

ه اي بهشون ندارم بلكه در درجه ي اول به تو فكر مي كنم . من همه رد كردم چون نه تنها هيچ عالق

 ي تالشمو كرد تا كوتاهي نكنم . من ... من طاقت جدايي از تو ندارم بهرام .

مي دونم عزيزم ، من به تو ايمان دارم و تالشي هم كه بهرام دست هاي او را گرفت و جواب داد :

تم ، اما از اونا مي ترسم . يه انسان مگه تا چه اندازه مي تونه براي بقاي روابطمون مي كني غافل نيس

 مقاومت كنه ؟ مي ترسم يه روزي تو رو به زانو در بيارن .

و بعد نگاه بي قرارش را به او دوخت تا دختر دريابد تا چه اندازه از آينده مي ترسد . ياس با درك 

ن اتفاقي نيفته . سينما يا هر كوفت ديگه اي حال او سري جنباند و گفت : به تو قول مي دم كه چني

نمي تونه منو از تو جدا كنه. قول مي دم كه از امروز با هيچكدومشون مصاحبه نكنم و به 

پيشنهاداتشون گوش ندم بهرام من فقط رضايت تو رو مي خوام و براي عملي شدن اين خواسته هر 

ونم مايه بذارم . من ... من حتي يه لحظه هم كاري انجام مي دم . قسم مي خورم كه در اين راه از ج

نمي تونم وجودتو در زندگي ناديده بگيرم و به چيز ديگه اي فكر كنم . از امروز همونجوري كه 

دوست داري زندگي مي كنم . من تو رو از خيلي وقت پيش مرد زندگي ام مي دونم و برخالف ميل 

صت ديگه به من بدي تا بهت ثابت كنم كه چقدر تو هم هيچ كاري انجام نمي دم. دوست دارم يه فر

 زندگي با تو برام ارزش داره .

بهرام آفتاب لبخندي گرم و مهربان را بر روي چهره ي پژمرده ي او تاباند و گفت : تو اين موضوع 

رو در گذشته به من ثابت كردي ، فقط دلم مي خواد درك كني كه من بدون تو داغون مي شم . 

 بيخودم ياس . بدون تو هيچ و

 ، كن اطمينان من به.  داري دوست تو كه شم مي ياسي همون امروز از ، بهرام كنم مي درك         -

 . كنه ايجاد فاصله ما بين تونه نمي هيچي

 . اميدوارم         -

                                                     *        *        *        * 
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اتمام كالس در ساعت شش ، ياس به دفتر استاد شهريار رفت تا با او صحبت كند . استاد با  پس از

ديدن او به رويش لبخند زد و با اشاره به مبلي دعوت كرد كه بشيند . ياس در مقابلش نشست و 

 تشكر كرد .

 ؟ چطوره حالت         -

 كرده ام . تحمل رو زيادي فشار مدت اين طي در.  ام خسته         -

 دردسر اين شدن مشهور خب.  مياره جا حالتو استراحت روز چند مطمئنم و داري حق البته         -

 . داره رو ها

 . نداشتم اولشم از.  ندارم شدن مشهور به اي عالقه هيچ من اما         -

 د .دارن توقعاتي ازت ديگران ، اي شده شناخته آدم يه االن حال هر به         -

 اينطور.  مهمه خودم زندگي اول ي درجه در.  كنم برآورده رو انتظاري هر نيستم مجبور من         -

 ؟ نيس

 يرمبب كاراتو قراره:  گفت و كرد گره هم در را دستهايش سپس..... ياس توئه با حق البته         -

هفته توي شيراز ، به نظر تو چطوره  دو بعدشم و كنيم مي پا به اونجا روزه ده نمايشگاه يه ، اصفهان

 ؟

 زمينه اين در من وكيل شما امروز از.  شما به ميسپرم كارارو ي همه من.  كنه نمي فرقي         -

.  اي ديگه چيز نه و همين فقط ، گم مي شعر امكان صورت در و نويسم مي فقط من.  هستين

م و با هيچ كارگردان و تهيه كننده اي هم كن نمي مصاحبه خبرنگاري هيچ با ديگه امروز از درضمن

 حرف نمي زنم . فكر كنم الزمه اين چيزارو به شما بگم .

 هب كارا اين ؟ كرده كاري چنين انجام به مجبور رو تو اون ؟ بهرام يا خودتن ي خواسته اينا         -

 ؟ بهرامه خاطر

اي او مهمتر از بهرام ، ياس و پيشرفتش او نيز مدتي پيش متوجه ي دگرگوني بهرام شده بود ، اما بر

بود . ياس با صداي بلندتري گفت : نه استاد به خاطر بهرام نيس ، به خاطر خودمه . به خاطر زندگيم 

، به خاطر آينده ام ، به خاطر زندگي اي كه قراره با بهرام داشته باشم ، زندگي مشتركي كه هنوز 

 . تهديده معرض در  شروع نشده

زندگي آنده تون تهديد بشه ؟ تو بازيگر سينما ، مجري و يا هر چيز ديگه اي كه باشي بازم  چرا بايد

 ياسي ، بازم همسر بهرامي ، اين موضوعات تغييراتي در اصل قضيه به وجود نمياره .
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 ي خواسته كه مجبورم بيارم رو هايي حرف چنين به اگه من.  مياره هم خيلي ، استاد مياره         -

م رو به خواسته ي خودم و بهرام ارجحيت بدم ، اون وقت زندگيمون تحت الشعاع مارم قرار مي مرد

 گيره و ما نمي خوايم كه چنين اتفاقي بيفته .

 تمام در كه هستي دختري تو.  كنه مي محدود رو تو داره ، زياده تو از بهرام توقع!  ياس         -

ش استفاده كني . تو نبايد به خاطر بهرام از اون چيزايي كه  همه از بايد و داري استعداد ها زمينه

حقته بگذري . بهرام تنها مردي نيست كه بتونه دوستت داشته باشه و تو بايد از بينشون اوني رو 

 انتخاب كني كه دركت كنه و موجب محدود شدنت نشه.

زندگي اون از همه چيز ياس با عصبانيت فرياد زد : اما من فقط بهرامو مي خوام ، براي من در 

مهمتره ، از شعر و خط و هر زمينه ي ديگري . اون شوهر منه . من اونو بيشتر از همهي دنيا و حاضر 

 نيستم به خاطر اين مسائل كم اهميت از دستش بدم .

 . كني مي پيدا مشكل باهاش ها بعد.  گيره مي پيشرفتتو جلوي بهرام اما         -

ا هم مشكل پيدا نمي كنيم ، چون واقعا عاشق همديگه ايم . بهرام هيچ وقت جلوي ب ما ، نه         -

پيشرفت منو نمي گيره . اون بود كه براي برپايي نمايشگاه تالش كرد و باعث چاپ اشعارم شد . اگه 

مخالف پيشرفتم بود هيچ وقت چنين كاري نمي كرد . اون پيشرفت رو تا اندازه اي معقول مي دونه 

زندگيمون لطمه اي نزنه . خودمم چنين نظري دارم . پس چرا بايد بذارم ديگران زندگيمو كه به 

 خراب كنن؟

 و تيهس قشنگي دختر تو.  بگذري توجه به داري كه استعدادي همه اين كنار از نبايد تو اما         -

 . كنه مي شدنت مطرح به بزرگي كمك فاكتور اين

اشم ، تا همينجا برام كافيه استاد . اين چند ماه مرا خوب آگاه كرد . من ب مطرح خوام نمي من         -

زندگي آروم چند ماه گذشته مو مي خوام و بهرامو كه از هر چيز ديگه اي برام بهتره . از شما هم 

 خواهش مي كنم كه حالمو درك كنين و خودتون اداره ي امورو به دست بگيرين .

يد سري جنباند و گفت : بسيار خب ، حاال كه واقعا اينطور مي خواي و د مصمم را او چون استاد     

بهرام از هر چيز ديگه اي برات مهمتره ، من طبق خواسته ي تو عمل مي كنم . به زندگي خودت 

 برس و نگران چيزي هم نباش .

 ياس با شنيدن اين حرف ها نفس آسوده اي كشيد و از او تشكر كرد .

وضاع آنطور كه ياس و بهرام مي خواستند تغيير كرد و از آن فشار عجيب و در روز هاي آينده ا

سنگين تا حدي راحت شدند . ياس اعالم كرد كه با هيچ خبرنگاري مصاحبه نمي كند و فعاليت 

هنري اش را فقط از طريق خوشنويسي و سرودن شعر ، آن هم دور از هياهو و در آرامشي كه براي 
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، ادامه مي دهد . پس از اين مصاحبه بسياري از هياهو ها فروكش  زندگي شخصي او الزم است

كردند ، البته باز بعضي ها بودند كه نمي خواستند از اين موضوع دست بكشند و گاه و بيگاه با درج 

مطالب كذب در جرايد سر و صدا راه مي انداختند. مثال مي نوشتند كه خانوم رهنما بالخره پيشنهاد 

يرفت و يا اينكه شايد در آينده اي نزديك ياس را بعنوان هنرپيشه در صحنه ي كارگرداني را پذ

تئاتر بر سر صحنه ببينند و موضوعاتي از اين قبيل او را بسيار ناراحت مي كرد ، اما بهرام معتقد بود 

كه نبايد نسبت به اين شايعات حساسيت نشان دهند و بايد به آنها توجهي نكنند تا با پيش گرفتن 

 ن راه ، پس از مدتي اوضاع آرام گيرد .اي

يك ماه بعد نيز با اينگونه موارد گذشت ، اما ياس و بهرام توانستند باز هم آرامش خيال گذشته را 

بازيابند و همان دو دلداده اي باشند كه زمين و زمان قادر به جدا كردنشان نبود. پيش آمدن اين 

داشت تجربه ي مفيدي بود تا قدر يكديگر را بيشتر بدانند  جريان ، جدا از تمام مسائلي كه به همراه

 وتمام سعي و تالششان اين باشد كه هيچ كس و هيچ چيز قادر نباشد بين آنها فاصله اندازد .

در آن روز خسته كننده ، ياس تك و تنها در آپارتمانش نشسته بود و سعي داشت خودش را با 

و بهرام نيز همراه گروه سرمستان در سفري پنج روزه  موسيقي سرگرم كند . امروز كالس نداشت

به همدان رفته بود ، از اين رو ياس روز كسل كننده اي را در پيش رو داشت كه هنوز نيمي از آن 

نگذشته بود ، اما ناگهان صداي تلفن بلند شد . با بهرام براي ساعت هشت شب قرار گذاشته بود و 

ا با اين حس كه شايد بنفشه باشد از جا برخاست و پس از مي دانست كه او پشت خط نيست ، ام

 برداشتن گوشي گفت : الو .

 ياس . تويي ؟ -

صدا غريب و ناشناس بود و به تشخيص ياس متعلق به مردي با بيش از پنجاه سال سن بود . با 

 تعجب پرسيد : شما ؟

 عمو هوشنگتو نمي شناسي ؟ -

ال را پرسيد و ياس از شدت تعجب بر زمين ميخكوب شد . عمو مرد با لجن ماليم و مهربان اين سو

هوشنگ ؟ پنج سال از آخرين باري كه او را ديده بود مي گذشت . سه ماه قبل از مرگ پدر ، او به 

همراه پسرش رامين كه در آن زمان بيست و دو سال سن داشت به ايران آمده و مدتي در شيراز 

گر هرگز از او خبري نشده بود . از شنيدن نام و صداي او خوشحال ميهمانشان بود ، اما از آن پس دي

شد و كمي هم ترسيد . از پسر عمويش رامين و حرفهايي كه در ان زمان بين عمو و پدرش رد و بدل 

شده بود واهمه داشت ، اما در اين لحظات ، خوشحالي جاي ترس را گرفت . پس از مدتها آشنا و 
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اين موضوع بسيار مهم بود . لحظاتي به طول انجاميد تا توانست بر خود قوم و خويشي يافته بود و 

 مسلط شود . آنگاه با هيجان گفت : عمو هوشنگ نمي تونم باور كنم.

 حالت خوبه دخترم ؟ -

 خوبم . شما چطورين عمو ؟ -

مرز سال پيش همراه فرا ۵متشكرم . خوشحالم كه تو زنده هستي . ما فكر مي كرديم كه تو هم  -

 توي اون حادثه كشته شدي . چرا با من تماس نگرفتي ؟

اين كار رو كردم ، اما آدرستون عوض شده بود . گفتن كه از نيويورك رفتين لس آنجلس ، هيچ  -

 شماره اي ازتون نداشتم .

سال پيش افتاده بود . در آن روز ها پس از مرگ پدر كامال تنها شده بود  ۵اشك مي ريخت و به ياد 

هيچ آشنايي جز بهجت خانوم و آقا سلمان در اطرافش نبود تا تساليش دهد . به ياد آورد كه  و

چقدر زحمت كشيده بود تا عمو هوشنگ با او تماس بگيرد ، اما پس از گذشت چند ماه دست از اميد 

 شسته و انتظار را بي فايده ديده بود .

 ؟ هن كشيدي تنهايي خيلي.  مي گرفتم من نمي دونستم كه تو زنده اي وگرنه حتما سراغتو -

 مهم:  گفت دليل همين به و كند جلوگيري ياس سعي كرد با آرام نشان دادن خود از ناراحتي او

 ؟ ام زنده من كه ايد شده متوجه كجا از حاال.  گذشته ديگه روزا اون.  جون عمو نيس

نديم . اولش مطمئن نبودم كه خودت خو هاتو مصاحبه. ايرانيم هاي روزنامه از تا چند ما مشترك -

باشي . اما وقتي توي يكي از روزنامه ها خوندم كه توي شيراز به دنيا اومدي و پدر و مادرتو از دست 

دادي ، مطمئن شدم كه اين دختر معروف كسي جز ياس نيست. حاال از اين بابت خيلي خوشحالم 

 ياس ، بهت افتخار مي كنم .

 متشكرم عمو . -

كردنت خيلي سخت بود . با هر كس كه تماس گرفتم گفتن كه تو عالقه اي به صحبت با  پيدا -

ديگران نداري و ديگه با جرايد مصاحبه نمي كني . چند بار با شيراز تماس گرفتم ، اونجا شمارتون 

 عوض شده بود . بالخره نسخه اي از كتابتو پيدا كردم و با ناشرت تماس گرفتم . به اون گفتم كه تو

 سال ازت بي خبرم . اون شماره ي آپارتمانت را به من داد . ۵برادرزاده ي مني و 

 خيلي ممنونم عمو هوشنگ . متشكرم كه براي پيدا كردن من اين همه زحمت كشيدين . -

سال قصوري كه در برابر خواسته ي فرامرز كرده بودم ،  ۵من كاري نكردم عزيزم . در برابر  -

هر كاري بزنم تا خبري از تو بدست بيارم . خوشحالم كه تونستم تنها يادگار حاضر بودم دست به 

 برادرم رو پيدا كنم.
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 صدايش چه گرم و مهربان بود و ياس را به ياد پدر مي انداخت .

 دلم براتو تنگ شده عمو هوشنگ . -

 دل منم برات تنگ شده ، اما بزودي همديگر رو مي بينيم . -

 د : راست ميگين ؟ياس با هيجان پرسي

البته دخترم . ما ديشب از لس آنجلش اومديم فرانكفورت . امشبم ساعت نه به وقت ايران مي  -

 رسيم تهران .

 خوشحالم عمو جن ، خيلي خوشحالم . حتما ميام فرودگاه . -

 بي صبرانه منتظر ديدنت هستيم ، فعال خداحافظ عزيزم . -

 خداحافظ . -

يش گذاشت ، نفس عميقي كشيد و به اين موضوع انديشيد كه عمو هوشنگ وقتي گوشي را سرجا

سال چه شكلي شده و امشب چه تغييراتي را در او مشاهده خواهد كرد . حالتي  ۵پس از گذشت 

دوگانه ، آميخته با ترس و هيجان سراپايش را فرا گرفته بود . عمو هوشنگ را دست داشت . او 

به وجد مي آورد اما به همان اندازه از رامين مي ترسيد و از او منزجر  را هميشه مهربان بود و دختر

بود . در دوران كودكي هيچگاه با هم تفاهم نداشتند و بزرگتر هم كه شدند اين حالت ادامه يافت . 

سال مي تواند با او كنار بيايد يا نه ، ولي بيشتر ، از ديدار مجدد  ۵اكنون نمي دانست پس از گذشت 

 . كرد تلفن او به بهرام كه باقي بود ۱وشحال بود . هنوز دقايقي تا ساعت هوشنگ خ

 سالم ياس حالت خوبه ؟ -

 سالم عزيزم . تو چطوري ؟ -

 خوب خوب . بهتر از اين نميشه .

 از قرار معلوم برنامه ها مرتبه ، نه ؟ -

 آره اما مثل هميشه دلم زود برات تنگ شده . -

 م يه اتفاقي افتاده .منم همينطور . بهرا -

 لحنش گرم و آرام بود ، اما بهرام با تعجب پرسيد : اتفاق ؟ طوري شده ياس ؟

 يه اتفاق خوب ! عمو هوشنگ پيدا شده . با من تماس گرفت . مياد ايران . خيلي خوشحالم . -

ته بود و گف بهرام نيز از شنيدن اين خبر خوشحال شد . ياس قبال راجع به هوشنگ با او صحبت كرده

 . ندارد او از خبري كه او تنها قوم و خويش اوست ، اما مدتهاست كه هيچ

 مي دوني چطوري منو پيدا كرده ؟ -

 چطوري ؟ -
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چند تا از مصاحبه هامو خونده . فكر مي كردم كه من همراه پدر توي اون سانحه هوايي كشته شده  -

ده ام . بايد از تو تشكر كنم بهرام . اين تو بودي كه به ام ، اما از طريق اون مصاحبه ها فهميده كه زن

 فكر برپايي نمايشگاه افتادي و من عمومو پيدا كرده ام . خيلي مديونتم .

 بس كن دختر جون . اينا همه اش تقديره . دوباره بهت تبريك مي گم . -

زدي و خونه نبودم مرسي عزيزم . مي خواستم بگم كه ممكنه برم خونه عمو هوشنگ . اگه زنگ  -

 نگران نشو .

 باشه اميدوارم خوش بگذره . -

 بازم متشكرم . برنامه تون هنوز شروع نشده ؟

 ساعت نه شروع ميشه . دلم مي خواست قبل از برنامه صداتو بشنوم . مراقب خودت باش . -

 تو هم همينطور ، اونجا سرده . -

 چشم عزيزم ، فعال خداحافظ .

 خداحافظ . -

تهران در فرودگاه مهرآباد به زمين نشست و عمو هوشنگ  -راس ساعت نه هواپيماي فرانكفورت 

و رامين وارد ايران شدند . ياس با بي قراري و كنجكاوي در بين مسافرين آنها را جستجو مي كرد . 

را سال نتواند آنها را بشناسد ، اما همين كه چشمش به هوشنگ افتاد او  ۵مي ترسيد كه پس از 

شناخت و برايش دستي تكان داد . دقايقي بعد وقتي در برابر يكديگر قرار گرفتند ، هوشنگ بي 

 درنگ او را در آغوش كشيد و هر دو به گريه افتادند .

 خيلي خوشحالم عمو هوشنگ ، خوشحالم كه دوباره مي بينمتون . -

گفت : منم خوشحالم دختر هوشنگ بازوي او را درميان دستهاي مهربان و پدرانه اش گرفت و 

خوبم ، خوشحالم كه پيدات كردم . و بعد به چشمان معصومش خيره شد و گفت : چقدر بزرگ 

 شدي ياس .

سال گذشته شده بود . زيبا ، خانم و رويايي ، اما ياس  ۵به نظرش بيست برابر خوشگل تر از 

. مو هاي سفيد سري زياد سال گذشته پير تر و شكسته تر شده است  ۵احساس كرد او نسبت به 

 شده و مثل پيرمرد ها شده بود . دوباره دستي به سرش كشيد و پرسيد : حالت چطوره ؟

 خوبم عمو جون . -

 هوشنگ به رامين كه كنارش اسيتاده بود اشاره كرد و گفت : رامينه ، فراموشش كه نكردي ؟

 ياس لبخندي زد و گفت : الته كه نه .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 9  

 

گفت . رامين تمايل داشت كه خوش بششان گرمتر از اين باشد ، اما ياس وسپس به او خوشامد 

عالقه اي به اين كار نشان نداد و با احتياط خود را عقب كشيد . هيچگاه اين پسر را دوست نداشت . 

براي او بوكس و فيلم هاي وسترن از هر چيز ديگري مهم تر بودند و ياس هميشه او را فاقد 

 يزن امروز و بود تفاوتي بي و خشونت بود ديده نست. در گذشته هر چه از اواحساس و عاطفه مي دا

سال از آن ايام ، احساس مي كرد كه در او هيچ چيز عوض نشده است . رامين تبسمي  ۵ گذشت با

كرد و در حالي كه از ديدن او به هيجان آمده بود گفت : تو خيلي خوشگل شدي ياس ، خيلي قشنگ 

 تر از گذشته .

 س سرش را زير انداخت و گفت : لطف داري .يا

 اما نمي توانست به صدق گفته ي او ايمان داشته باشد .

تا هنگامي كه به آپارتمان هوشنگ برسند ، او درباره ي وضعيت زندگي برادرزاده اش سواالتي كرد 

و به چه  سال گذشته چه مي كرده و اكنون در كجا زندگي مي كند ۵و ياس توضيح داد كه در طول 

كاري مشغول است . هوشنگ قبال با سرايدار آپارتمانش تماس گرفته و بازگشتشان را به ايران به او 

اطالع داده بود ، از اين رو وسايل پذيرايي در خانه اش مهيا بود . هوشنگ و رامين دوش گرفتند و 

گ شدند . هوشن بعد هر سه با هم شام خوردند . سپس در اتاق نشيمن نشستند و مشغول گفتگو

 گفت : ياس مي خوام تو رو با خودم ببرم آمريكا .

ياس با شنيدن اين جمله احساس كرد قلبش از حركت ايستاد . با حيرت به او نگاه كرد و پرسيد : 

 آمريكا ؟

هوشنگ به عالمت تصديق سري تكان داد و گفت : دوست دارم با هم زندگي كينم . نمي خوام تنها 

 باشي .

 عمو جون من ايرانو دوست دارم ، مي خوام همينجا بمونم . اما -

 دست بردار ياس . اينجا چيزي نيست كه نتوني ازش دل بكني . -

اما من اينجا به دنيا آمده ام ، نمي تونم از ايران دل بكنم ، از شيراز ، از تموم خطراتي كه دارم ، از  -

 خونه مون .

 و در دل افزود : از بهرام .

نگ دست دور گردن او انداخت و گفت : دختر قشنگم اين چيزا براي تو زندگي نمي شه . توي هوش

 لس آنجلس من بهترين زندگي رو برات فراهم مي كنم .

 اما من همين حاالشم زندگي خوبي دارم . -

 پس رامين چه ميشه ؟ اون به خاطر تو آمده ايران . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 0  

 

 ياس با تعجب پرسيد : رامين ؟

 اس او را نگريست . از اين پسر متنفر بود و نمي توانست دوستش داشته باشد .و با هر

 هوشنگ گفت : يه روزي قرار بود با هم ازدواج كنين . يادت رفته ؟

 ياس دوباره پرسيد : ازدواج ؟

 و با ناباوري به او چشم دوخت . اكنون نفسش به سختي باال مي آمد و صدايش آشكارا مي لرزيد .

سفر آخري كه اومدم ايران ، من و فرامرز راجع به اين موضوع با هم صحبت كرديم ، من تو رو در  -

ازش خواستگاري كردم . سپس با قاطعيت افزود : با هم مي ريم آمريكا و تو با رامين ازدواج مي 

 كني ، پيش خودم كه باشي خيالم راحته .

 د .اما پدرم هيچوقت منو وادار به انجام كاري مي كر -

 اون به من قول داد ياس . تو رامينو دوست نداري ؟ -

 من اينجارو دوست دارم ، وطن خودمو ... خونه ي خودمو . و بي اختيار به گريه افتاد .

 دختر خوبم ، ما نمي توينم اينجا بمونيم . بايد برگرديم آمريكا ، همه زندگيمون اونجاست . -

 ولي من مي خوام بمونم . -

 من به يتوسرپرست ايد با من بياي ياس ، فرامرز به من گفته بود كه اگه اتفاقي برايش افتادتو ب -

 ؟ نه مگه كرده رو كار اين.  نوشته اش وصيتنامه توي اينو گفت ، كنه مي واگذار

اين كار رو كرده بود . در وصيتنامه اش از هوشنگ خواسته بود كه چون يك پدر مراقب دخترش 

تنها نگذارد . ياس بناچار سرتكان داد ، اما از درون در حال انفجار بود . چطور مي باشد و او را 

 توانست بهرام را رها كند و به جدا از او زندگي كند ؟

 بسيار خب ياس ، بنابراين تو با ما مياي آمريكا . -

 نه عمو جون ، خواهش مي كنم بذارين همين جا بمونم . -

 يه ، بايد حتما با من برگرده .رامين براي من كمك بزرگ -

 قولي كه پدرم به شما داده نمي تونه اونو وادار كنه كه با من ازدواج كنه . -

و بعد به او چشم دوخت و اميدوار بود كه رامين حرفش را تاييد كند ، اما او لبخندي زد و گفت 

 :ياس من تورو دوست دارم .

ه شده بود و از زيبايي فوق العاده اش به وجد آمده بود و به از همان هنگام كه در فرودگاه با او مواج

اين موضوع مي انديشيد كه زندگي با او نيز خالي از لطف نيست . اگر چه نيت او از ازدواج با اين 

دختر چيز ديگري بود وليكن براي مدتي موقتي ريستن با او مي توانست شيرين و لذتبخش باشد . 

او به سعادت بود چه اشكالي داشت كه فدا شود و او نيز مدتي خوش  حال كه اين دختر پل رسيدن



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 1  

 

باشد ؟ فايده ي ديگر سر گرفتن اين ازدواج براي او جمع شدن ثروت هوشنگ و فرامرز در يكجا 

 بود و او نمي توانست از اين موضوع چشم پوشي كند .

 كه خواهش من و پدر رو بپذيري .ازدواج با تو براي من افتخار بزرگيه ياس . از تو تقاضا مي كنم  -

ياس از شدت خشم دندان هايش را به هم ساييد . چرا دروغ مي گويد ؟ در گذشته هيچ وقت 

دوستش نداشت . هميشه به او حسادت مي كرد . اما اكنون سعي داشت خود را عاشق نشان دهد . 

 اينها به خاطر چيست ؟

قتي فهميدم زنده اي سعي كردم پيدايت كنم و هوشنگ گفت : من روي قول پدرت حساب كردم ، و

 بالفاصله اومدم سراغت . حاال تو جوابمو اينطور مي دي ؟

 ياس سر به زير انداخت و گفت : نه عمو جون اما ....

ديگه اما نداره . طبق قولي كه فرامرز داده تو بايد با رامين ازدواج كني و همراه ما بياي آمريكا . از  -

 رستت هستم و اجاره نمي دم كه اينجا بموني .امروز من سرپ

ياس با نااميدي به او نگريست . چگونه مي توانست فرمان او را بپذيرد در حالي كه بهرام را در 

زندگيش داشت ؟ با دلش چه بايد مي كرد با زندگي آرامي كه در اينجا داشت ؟ از بهرام چگونه دل 

او داشت ؟ اصال آيا قادر به تحمل چنين اوضاعي بود ؟ آيا مي كند ؟ براي اين كار چه توضيحي براي 

تعهداتش را در قبال بهرام به زير پا مي نهاد ؟ چگونه مي توانست با مردي كه دوستش نداشت 

زندگ كند ؟ با مردي كه هيچگاه او را درك نكرده بود و هميشه عقايدي مختلف عقايد او داشته 

 است ؟

وادار به انجام اين عمل مي كنين . من دوست ندارم ايرانو ترك كنم ، عمو حون ، شما دارين مون  -

 خواهش مي كنم من رو به حال خودم بگذاريد .

 به حال خودت؟ به اميد كي ؟يه دختر تنها رو به امون كي بذارم ؟ -

دين سال تنها زندگي كرده ام ، در تمام اين سال ها كجا بو ۵ياس صدايش را باالتر برد و گفت : من 

؟ چه مي دونين من چه كشيدم ؟ حاال بعد از تحمل اون همه سختي اومدين و ميگين سرپرستم 

 هستين ؟

هوشنگ دستان لرزان او را فشرد و گفت : من نمي دونستم كه تو زنده اي . مطمئن باش در غير اين 

 ؟ ، مگه نه صورت نمي ذاشتم سختي بكشي ، اما هنوزم دير نشده . تو به تكيه گاه احتياج داري

 من تكيه گاه دارم عمو جون ، بهرام از من حمايت مي كنه . -

 هوشنگ با تعجب پرسيد : بهرام ؟ اون كيه ؟

 رامين نيز با حيرت به دهان او چشم دوخت تا پاسخي يشنود .
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 قراره با هم ازدواج كنيم . اون مرد خوبيه عمو جون ، منو خوشبخت مي كنه .

رياد زد : نه ياس ، من به تو چنين اجازه اي نمي دم . حق نداري كه با اون مرد هوشنگ با عصبانيت ف

 ازدواج كني بلكه همراه ما مياي آمريكا و زن رامين مي شي .

 . كنم زندگي باهاش خوام مي من ، نامزدمه اون ، دارم دوست بهرامو من ياس با التماس گفت : ولي

               مزدمه ، مي خوام باهاش زندگي كنم.نا اون ، دارم دوست بهرامو من ولي - 

حرفشم نزن ياس،من نمي تونم آينده ي تو رو فداي احساسات خام حونيت كنم . به هم زدن  -

نامزدي كه كاري نداره . حتي اگه ازدواج هم كرده بودين من طالقتو مي گرفتم . تو اينجا نابود 

 مي بري . ميشي، اما پيش من از بهترين امكانات بهره

من به امكانات احتياج ندارم عمو جون ، مي خوام همينجا زندگي كنم . در كنار مردي كه واقعا  -

 بهش عالقمندم و اونم منو دوست داره .

فرامرز مثل تو فريب خورد . عاشق مينا شد . پيش ما نموند . شايد اگه اين كار رو كرده بود االن  -

 ندگي مي كرد .زنده بود و با خوشبختي كامل ز

اما اون خوشبخت بود . پدرم در همه حال احساس سعادت مي كرد . اون و مادر عاشق هم بودند ،  -

 هر دو از زندگيشون راضي بودند .

 ولي هر دو از بين رفتن . مادرت حاضر نشد براي مداوا بياد پيش ما . -

من اون روزا رو خوب به خاطر دارم ، دكترا ازش قطع اميد كرده بودن ، ديگه فايده اي نداشت .  -

 پدر پدر همه تالششو كرد اما تقدير مادر اين بود .

 پدرت چي ؟-

اون اتفاق توي آمريكا هم مي تونست بيفته ، مهم اينه كه هردوشون تا لحظه ي مرگ احساس  -

اي . اين تقاضخوشبختي مي كردن . منم مي خوام مثل اونا باشم ، مي خوام مثل پدر و ماد زندگي كنم 

 زيادي نيس عمو جون .

نه ياس من نمي ذارم تو اينجا تباه بشي . با خودم مي برمت آمريكا . به محض اين كه مداركت  -

 آماده بشه . اين حرف آخرمه .

 اما بهرام چي ميشه ؟ تعهدات من در قبال اون ؟ قول و قراري كه باهاش گذاشتم ؟ -

ن كرد . هوشنگ بي توجه به ناراحتي اون پاسخ داد : توي دنيا زياد مي اين سوال رو با انده بسيار بيا

 افته كه نامزدي دو نفر بهم مي خوره . شما دوتا هم خيلي راحت از هم جدا ميشين .

ياس با عصبانيت پرسيد : مي دونين چه باليي سرش مياد؟ مي دونين اون چه آدم حساسيه ؟ مي 

 رو دوست داره و كناره گيري من ممكنه نابودش كنه ؟ دونين كه خالصانه برادر زاده تون
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 هوشنگ با القيدي شانه اي باال انداخت و گفت : اين پسر براي من اهميتي نداره .

 اما براي من مهمه ، چون دوستش دارم . -

 بهتره فكرشو از سرت بيرون كني ، به خاطر آينده ي خودت فراموشش كن ..... -

در حين اين كه اتاق را ترك مي كرد افزود : من نتونستم در برابر فرامرز سپس از جا برخاست و 

مقاومت كنم ، اما نمي خوام تو رو هم از دست بدم . بهتره كه از همين حاال به فكر جمع كردن 

 وسايلت باشي .

 . وبدون اينكه منتظر پاسخ بماند از در بيرون رفت . ياس با نااميدي صورتش را با دستانش پوشاند

 به هق هق افتاده بود و بدنش آشكارا مي لرزيد .

پدر ! چرا اين كار رو كردي ؟ گناه من چيست ؟ بهرام چه خواهد شد ؟ با قلب خودم چه كنم ؟ 

چگونه از بهرام دل بكنم ؟ بر سر او چه خواهد آمد ؟ پس از اين چگونه زندگي خواهد كرد ؟ من 

 ر بيايم ؟ با مردي كه دوستش ندارم ؟چگونه خواهم زيست ؟ چگونه با رامين كنا

اين سواالت بي جواب ديوانه اش مي كرد . بيچاره خودش ، بيچاره بهرام . رامين نزديكش شد و با 

 . دم مي قول بهت ، لحن ماليمي گفت : ياس من تو رو خوشبخت مي كنم

دارم رامين ، خواهش ياس نگاه بي قرار و ملتمسش را به او دوخت و گفت : من به دنياي تو تعلق ن

 مي كنم دركم كن .

وقتي بياي اونجا متوجه ميشي كه اشتباه فكر كردي . من و تو مي تونيم در كنار پدر زندگي آرومو  -

 شروع كنيم. بعد ها مي فهمي كه من به اون بدي ها هم كه تو فكر مي كني نيستم .

اد ؟ اگر مي فهميد كه كسي قصد دارد د مي نشان العملي عكس چه بهرام قلب ياس از جا كنده شد .

 آنها را از هم جدا كند چه مي كرد ؟

آيا به راستي راهي براي مقابله وجود نداشت ؟ هوشنگ سرپرست او بود و از طرفي پدرش به او 

قول داده بود كه دخترش با پسر او ازدواج كند . آيا بايد از كنار قول پدر بي توجه مي گذشت ؟ آيا 

روح پدر عذاب نمي كشيد ؟ خدايا چه بايد مي كرد ؟ عقلش راه به جايي نمي برد و  در اين صورت

 قصد هم باز رامين ؟ رفت نمي كنار چشمانش مقابل از لحظه يك بهرام عاشق تصوير چهره ي

 ليخي بخوابم بايد كجا من:  پرسيد و برخاست جا از موضوع اين درك با ياس اما ، بزند حرف داشت

 . ام خسته

 رامين به ناچار او را به اتاقي هدايت كرد .و 

تا صبح يك لحظه چشم بر هم ننهاد و اشك يك دم از چشمانش دور نشد . بيچاره بهرام حتما در 

اين لحظات به او مي انديشيد ، اما آيا به راستي همه چيز بينشان به پايان رسيده بود ؟ آيا بايد به 
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ي براي مقابله نبود . كاش زمين دهان باز مي كرد و او را همين سادگي تسليم ميشد ؟ آيا هيچ راه

مي بلعيد . چگونه بايد جريان را براي بهرام شرح مي داد و در چشمانش نگاه مي كرد ؟ خدايا ! مرا 

تا رسيدن صبح بكش و خالصم كن . اين بزرگتري و تنها آرزويي بود كه در اين لحظاتسخت و 

 وزگار حكم رويارويي با حوادث را داد .نفسگير داشت ، اما چنين نشد و ر

 در.  نداشت بستر از آمدن بيرون براي ميلي او اما ، تابيد مي درون به پنجره از صبح آفتاب ماليم

 ار سرش ياس.  شد نزديك او به.  رسيد مي نظر به قبل شب از آرامتر.  شد وارد هوشنگ و گشوده

هاي گرم اشك دوباره از البه الي مژه  قطره.  نشست تخت روي و برداشت بالش روي از

 اسي:  گفت آرامي به و نشست تخت لبه روي كنارش هوشنگ. چكيدند مي هايش گونه روي هايش

 ؟ كني مي باور حرفمو.  خوام مي رو تو خوشبختي ، دارم دوست دخترم مثل رو تو من! 

 بله عمو جون . -

وتاه را بيان كند ، اما به راستي او سعادتش را فشار بسياري به خود آورد تا توانست اين جمله ي ك

مي خواست ؟ آيا خوشبختي او در خارج از ايران تضمين ميشد ؟ هوشنگ لخندي زد و گفت : پس 

به من اعتماد كن . فرامرز تو رو به من سرپرده . اون به من اعتماد داشت ياس . دلم مي خواد تو هم 

 در اين مورد مثل اون فكر كني .

 رسم عموجون .مي ت -

هوشنگ او را در آغوش كشيد و موهايش را بوسيد و گفت : نترس عزيزم . من هيچ وقت نمي ذارم 

 كه بهت سخت بگذره .

 الاقل بذار تا تموم شدن درسم اينجا بمونم . -

 برات انتقالي مي گيرم . تو از نظر زبان هيچ اشكالي نداري ، مگه نه ؟ -

اتفاق پدر و مادرش در آمريكا زيسته بود و از نظر زبان مشكلي نداشت سال به  ۴در دوران كودكي 

. 

بله اما اگه بيام آمريكا راه بازگشتي ندارم . بذارين االقل اين دو سال رو اينجا بمونم . در برابر بقيه  -

 ي زندگيم مدت زيادي نيست عمو جون خواهش مي كنم .

ديگه رابطه ات رو با اون پسره قطع كني، فراموشش  كه بهتره اما خوب بسيار ، بسيار خب عزيزم

 كن .

وقتي كه بخوام با شما بيام لس آنجلس و همسر رامين بشم چطوري  -

 . هاست گذشته شدن تموم ي منزله به رامين با ؟ازدواج باشم داشته ارتباط باهاش
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 بود . احساس متنفر خودش از. گريست تري بلند صداي با و گذاشت هونگ ي شانه روي را سرش

 ديگري مرد هيچ و داشت تعلق بهرامت به تنها كه روحي ، كرد روحش دارد از بدنش جدا مي شود

 ردهك له پايش زير در را آن و آورده بيرون سينه از را قلبش كرد احساس.نبود تحاصبش به قادر

ه مي كند . چگونب اي معامله چنين بهرام و خودش با توانست مي چگونه.  بود انصاف بي چقدر.  است

 توانست به همين راحتي از روز هاي خوب گذشته دست بكشد ؟

اما مي دانست كه چاره ي ديگري ندارد . آنها او را به زور مي برند و او و بهرام چاره اي جز تسليم 

نداشتند . روزگار چه بازي هاي رنگارنگي دارد . پدر با يك اشتباه او را به چنين ملهكه اي كشانده 

 د و او نيز با ادامه ي ااين راه اشتباه به خودش و بهرام ظلم مي كرد .بو

 . كردي انتخاب رو درست راه كه ده مي نشون تو ي آينده ، گريه نكن . دختر خوبم

 سال دو اين طي در ، آمريكا گرديم مي بر ديگه ي هفته سه تا ما ـ داد ادامه او و ياس هيچ نگفت

 . نباش چيزي نگران ، و بهت سر مي زنم . گرم مي تماس باهات مرتب

 متشكرم . -

من امروز مي رم اصفهان ، از اونجا بايد برم شيراز . چند تا ملك هست كه بايد بفروشمشون . كارم  -

 . بموني جا همين توني مي ، تهران مونه مي رامين اما ، دو هفته اي طول ميشه

 رسي و سايل كارم اونجاست .نه ، بهتره برم آپارتمان خودم . كتاباي د -

 باشه ، به رامين مي گم بهت سر بزنه ، هر چيز احتياج داشتي به اون بگو . -

 چشم ، خيالتون راحت باشه. -

 هوشنگ لبخندي از سر رضايت زد و از جا برخاست .

 سالم عزيزم . من اومدم .

ت . پنج روز محبوبش را نديده بود صداي بهرام بود كه با شادي و هيجان زيادي در خانه طنين انداخ

 دلتنگي وا ديدن با تا بود آمده آنجا به مستقيما  و به محض رسيدن به تهران و قبل از رفتن به خانه ،

 با گونهچ كه بود انديشه اين در گذشته روز از.  افتاد سخت تپشي به ياس قلب.  كند طرف بر را اش

 د .ده شرح برايش را جريان و شود رو به رو او

 بهرام يك بار ديگر گفت : ياس ! كجايي كوچولو ؟ قايم شدي ؟... ياسي ! ... ياس !

و به سوي اتاق خواب به راه افتاد ، جايي كه ياس از روز گذشته خود را در آنجا حبس كرده بود و 

فقط اشك مي ريخت . با شنيدن صداي گامهاي او نفسش به شماره افتاد و متعاقب آن در گشوده و 

بهرام وارد اتاق شد . ياس سرش را روي تخت گذاشته بود . پسر به او نزديك شد و فكر كرد كه 

 دختر مي خواهد سر به سرش بگذارد .
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 باشه دختر جون ، دل خودمم برات تنگ شده .

و در يك لحظه او را به آغوش كشيد ، اما با ديذن صورت گريانش كم مانده بود كه قالب تهي كند 

 اتي خيره و گنگ نگعجب پرسيد : چي شده ياس ؟ اتفاقي افتاده ؟.براي لحظ

اما دختر سخت به او چسبيده بود و زار مي زد . شايد اين آخرين باري بود كه مي توانست در پناه 

آغوش گرم محبوبش بگريد و او مهرباني بي نهايتش را نثارش كند . شايد ديگر هرگز چنين 

ا عشق او را نوازش كند و چنين نگرانش باشد . بهرام گيج و فرصتي پيش نمي آمد كه بهرام ب

مبهوت در انتظار شنيدن پاسخي براي توضيح اين وضع و حال بود ، اما ياس هنوز خود را آماده نمي 

ديد . دير زماني به طول انجاميد تا بالخره لب به سخن گشود و گفت : بهرام ، در نبود تو اتفاقاتي 

 افتاده .

كردن به چشمان او را نداشت . بهرام با بي قراري گفت : حرف بزن ببينم چي شده ، جرات نگاه 

 داري خفه ام مي كني ياس .

 عمو هوشنگ مي خواد منو با خودش ببره آمريكا . -

خودش را كشت تا توانست اين جمله را به زبان بياورد ، اما از قبل مي دانست كه عكس العمل بهرام 

 با ناباوري نگاهش كرد و زير لب زمزمه كرد : ياس ....چه خواهد بود . او 

 متاسفم بهرام .

برق از سر بهرام جهيد . تاسف ؟ براي چه ؟ آيا او پيشنهاد عمويش را خواهد پذيرفت ؟ آيا او را 

تنها خواهد گذاشت ؟ آيا چنين دلي دارد ؟ نه ، او ياس را خوب مي شناخت و مطمئن بود كه رهايش 

 .نخواهد كرد 

 چرا متاسفي عزيزم ؟ تو كه پيشنهاد اونو قبول نمي كني . -

 هنوز آرام بود و اميدوار كه ياس حرف او را تاييد كند .

 اون به من پيشنهاد نكرده بهرام . مجبورم كه باهاش برم . -

كرد .  بهرام فرياد زد : مجبوري ؟ چرا ؟ كي تو رو وادار به انجام اين كار مي كنه . ؟ و او را رها

اكنون چون ببري خشمگين به خروش آمده بود . ياس كمي از او فاصله گرفت و به ديوار تكيه داد و 

گفت : بهرام ، اون سرپرست منه ، پدرم وصيت كرده كه بعد از مرگش ، عمو هوشنگ سر پرستي 

 منو به عهده بگيره

اشي اون ديگه نمي تونه اما بعد از ازدواجمون اون ديگه سرپرستت نيست. وقتي همسر من ب -

 وادارت كنه كه بري آمريكا .
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ياس تالش بسياري براي حفظ آرامشش به كار برد و سپس گفت : بهرام ! ما ديگه نمي توينم با هم 

 ازدواج كنيم .

 چرا ؟ -

بي درنگ اين سوال را پرسيد . اين ياس ، ياس هميشه نبود . خدايا بر سرش چه آمده بود ؟ بهرام 

 فجر مي شد .داشت من

 من بايد با پسر عموم ازدواج كنم ، با رامين . -

هونز هم آهسته و با شرم بسيار حرف مي زد . از خودش متنفر بود . چگونه مي توانست اين سخنان 

 را بر زبان بياورد در حالي كه بهرام اين گونه به خود مي پيچيد ؟

 سر تو آورده ان ؟ واي خدا جونم ! تو چي داري ميگي ياس ؟ چه بااليي

اكنون به او نزديك شده و چشمان جوياي حقيقتش را به چهره ي گريانش دوخته بود . ياس سرش 

 را به زير انداخت و گفت : بهرام منو ببخش ، اما به خدا چاره ي ديگري ندارم .

م بگيرن ، چرا نداري ؟ تو ... تو نامزد مني . من ازت حمايت مي كنم ياس ، نمي ذارم تو رو از -

 حاضرم همين امروز با هم ازدواج كنيم .

لحنش ملتمس و چاره جويانه بود و نهايت سعيش را مي كرد تا به او ياد آوري كه عشق آن دو 

مهمترين و با ارزش ترين چيزي است كه دارند و به هر قيمتي كه شده است بايد حفظش كنند . 

كشيد گفت : نمي توينم بهرام . پدرم قبل از مرگش ياس در حالي كه از اين گفتگو عذاب بسيار مي 

 به عمو هوشنگ قول داده كه من عروسش شبم .

بهرام خشمگين تر از قبل فرياد زد : يتس ! اين دليل موجهي نيس ، تو نبايد به خاطر قول پدرت با 

 اون ازدواج كني ، اين ديوانگي محضه .

 هرام ، اون روي قول پدرم حساب كرده .ياس به ناچار سري تكان داد و گفت : مجبورم ب

 اما منم روي قول تو حساب كرده ام ، تو به من هم قول دادي ، مگه نه ؟ -

 پدرم مرده ، نمي خوام روحش عذاب بكشه . -

بهرام به شدت بازويش را چسبيد و گفت : من نمي تونم اين چرنديات رو درك كنم ، نمي ذارم تو 

 رو ازم بگيرن .

 وينم مقاومت كنيم بهرام ، عمو هوشنگ سرپرست منه .نمي ت -

 بعد از ازدواجمون اون نمي تونه كاري بكنه .

 اگه اجازه نده عقدمون صحيح نيس ، اينو مي فهمي ؟ -

 اما تو به سن قانوني رسيدي ، بايد طبق ميل خودت رفتار كني . -
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ي خودم باشم .ديگر به زانو در آمده بود من يه دخترم و بايد تا زمان ازدواج بايد تحت سرپرستي ول

. از تحمل اين اوضاع عذاب مي كشيد . بهرام او را رها كرد و در اتاق قدم زد ، در حالي كفدستش را 

به كف دست ديگرش مي كوبيد و بي نهايت خشمگين و بي قرار بود گفت : اما بايد يه راهي باشه ، 

ي تونن بر خالف ميلت تو رو ببرن خارج . عموتم نمي تونه ياس ! قانون حق رو به تو مي ده ، اونا نم

 بدون رضايت تو وادارت كنه كه با پسرش ازدواج كني .

 مي گي ازشون شكايت كنم ؟ -

و بعد به عالمت مخالفت سري تكان داد و گفت : نه بهرام ، من نمي تونم چنين كاري رو انجام بدم . 

 پدرم هيچ وقت منو نمي بخشه .

خشمگين غريد : پدرت ؟ مگه قراره اون به جاي تو زندگي كنه ؟ اصال چطور به خودش اجازه بهرام 

داده كه در مورد آينده ات تصميم بگيره ؟ اين بود پدر و مادر روشنفكر و تحصيل كرده اي كه 

ازشون حرف مي زدي ياس فرياد زد : تو حق نداري راجع به پدر و مادرم اين طوري صحبت كني . 

 ارو نمي شناسي ، بهت اجازه نمي دم در موردشان چنين قضاوتي بكني .تو اون

براي او ، پدر و مادر ، بهترين موجودات دنيا بودند ، اگرچه مرتكب بزرگترين گناه و اشتباه نيز 

شده باشند . آنها هميشه برايش مقدس و عزيز بودند و نمي توانست در اين باره پدرش را سرزنش 

ي از بهرام بسيار سخت و درد آور بود . مدتي به سكوت گذشت و سپس بهرام در كند . اگرچه جداي

حالي كه سعي مي كرد خونسرد باشد وسط اتاق ايستاد و به او چشم دوخت در حالي كه از صدايش 

به اندازه ي يك دنيا غم و انده مي باريد پرسيد : ياس ! ياس عالمي كه براي خودمون ساخته بوديم 

زاي قشنگي كه با هم داشتيم چي ؟ قول و قرارمون ؟ عهد و پيمانمون ؟ يعني تو مي چه ميشه ؟ رو

 توني فراموششون كني ؟ مي توني پا روي عالقه ات بذاري و به يكي ديگه دل بسپاري ؟

 و بعد فرياد زد : اين كار رو با من مي كني ياس ؟

فظ زندگي قشنگشان داشت . ياس او نيز همپاي دختر اشك مي ريخت و با چنگ و دندان سعي در ح

به او نزديك شد و پاسخ داد : بهرام ! من نمي تون هيچ مردي رو به اندازه ي تو دوست داشته باشم . 

  هيچ وقت نمي تونم فراموشت كنم . براي من تو با همه ي دنيا فرق داري .

عامله رو با من مي كني ؟ بهرام ناليد : پس چرا اينطوري همه چيز رو به هم مي ريزيچرا داري اين م

 خوش چي به دلمو تو بدون من  چرا مي خواي داغونم كني ياس ؟ آخه من بدون تو چي كار كنم ؟

 ؟ كنم

 اسي.  بدهد دست از را او خواست نمي قيمتي هيچ به و بود گرفته  دختر را محكم در ميان بازوانش

 كم دست شستن از زندگي را داشت .ح برايش او از جدايي و بود خواهانش او كه بود كسي تنها
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 ياس تو رامينو دوست داري ؟ -

 من فقط تو رو دوست دارم . تنها مردي كه بهش فكر مي كنم تويي . -

 پس منو آزار نده و كنارم بمون . من به تو احتياج دارم ... فقط به تو ... مي فهمي ؟ -

چ كوششي دريغ مي كرد . او عاشق اين دختر حاال ديگر التماس مي كرد . براي حفظ او نبايد از هي

بود و به هر ترتيبي كه شده بايد حفظش مي كرد . در آن لحظات فقط به اين موضوع مي انديشيد ، 

 حفظ عشق و زندگيش به هر قيمتي كه شده .

 من نمي خوام تو زجر بكشي بهرام . دوست ندارم اذيتت كنم ، اما .... اما نمي تونم در برابر عمو -

هوشنگ مقاومت كنم . اون تنها قوم و خويشيه كه من دارم و براي اونم من تنها فاميلشم و يادگار 

 برادرش ، اون حكم پدرمو داره ، نمي تونم برنجونمش .

پس من چي ؟ رنجوندن من بالمانعه ؟ شكستن قلبم ناراحتت نمي كنه ؟ مي خواي منو بشكني  -

 ياس ؟ آره ؟ مي خواي تنهام بذاري ؟

ياس سرش را زير انداخت و در حالي كه در قلبش سوزش شديدي را حس مي كرد و به سختي 

 نفس مي كشيد گفت : متسفم بهرام منو ببخش ، اما چاره ي ديگه اي ندارم .

بهرام با شنيدن اين حرف ناگهان او را پس زد و فرياد كشيد : باشه ، هر كاري كه دلت مي خواد 

و جون و پسر عموت . باشه ياس ! .... همه چيزو همين جا تموم كن ، اما بكن ، بر و بچسب به عم

بدون كه من راحتت نمي ذارم . كاري مي كنم كه خوشبختي يادت بره . و بعد به عالمت تهديد 

انگشتش را به سوي او گرفت و ادامه داد : اينو بدون كه از امروز هر باليي كه سرت اومد عاملش 

رم آب خوش از گلويت پايين بره ، بي وفاييتو تالفي مي كنم . بااليي رو كه به من بوده ام . نمي دا

 سرم آوردي جبران مي كنم.

و بعد در حالي كه از شدت خشم تمام وجودش مي لرزيد و نفسش به شماره افتاده بود او را ترك 

 كرد .

د . ز دست رفته بوياس سست و گريان روي زمين نشست دوست داشت بميرد . بهرام براي هميشه ا

ديگر هيچ وقت نمي توانست خودش را در بين بازوان قوي اش مخفي كند و زمزمه كند : دوستت 

دارم . ديگر هيچگاه حرف هاي مهربانش را نمي شنيد ، ديگر هيچگاه نمي توانست شاهد شيطنت ها 

بدون او زندگي كند و كارهاي عجيب و غريبش باشد . خدايا ! بر سرش چه آمده بود ؟ آيا مي تواند 

؟ آيا آه سوزان بهرام گريبانش را نخواهد گرفت ؟ از اين ادنديشه دلش گرفت .بيچاره بهرام با چه 

حالي او را ترك كرده بود . احساس كرد در حق او خيانت كرده است . از خودش بيزار شد . اي 
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ده بود . اي كاش بهرام او را كاش مرده بود و چنين او نيازرده بود . اي كاش هيچگاه با او آشنا نش

 دوست نداشت ، اما در حال حاظر افسوس خوردن چه دردي را دوا مي كرد ؟

در گوشه اتاق چشمش به ساسونت و جزوه هاي درسي بهرام افتاد كه از پنج روز پيش در آنجا 

س بخوانند و مانده بود . باز هم اشك بي محابا رراه گونه هاي را مي پيمود . ديگر نمي شد با هم در

در همان حين بچه هاي دانشگاه را مسخره كنند و بخندند. در گذشته چه روز هاي خوشي داشتند . 

آنجا روي چوب ريختي تعدادي از لباس هايش آويزان بود . كت و شلوار سفيدش ، پوليور قهوه اي 

ت را برداشاش ، جين خاكستري و شالگردن سياهش . از جا برخاست و به سويش رفت . پوليورش 

و به سينه فشرد . بوي تن بهرام و ادكلن مخصوصش را مي داد .به ياد لحظاتي افتاد كه در پناه او 

احساس آرامش مي كرد و خود را خوشبخت ترين دختر دينا ني دانست . در طي گذشته اكثر 

ر بياورد ؟ د اوقاتش را با او سپري كرده بود ، حاال چطور مي توانست جاي خالي اش را ببيند و تاب

همه جاي خانه اثري از بهرام باقي مانده بود . مجدد كنار كيف سامسونت رفت و آن را برداشت ، 

ناگهان كيف از دستش رها شد و محتويات آن روي زمين پخش شد و نگاه ياس به عكس هاي 

 استيكشخودش در ميان لوازم بهرام ، خيره ماند . چند لحظه بعد نگاهش را بر گرفت . كفش هاي 

در جا كفشي و قالب ماهيگيري اش در گوشه ي پيشخوان ديوار آشپزخانه خودنمايي مي كرد . چه 

تعطيالت زيبا و پر خاطره اي را با هم سپري كرده بودند . افسوس كه آن روز ها ديگر هيچوقت باز 

 يشان پي بهنمي گشتند . امشب مرغ عشق بهرام نيز با دلسوزي مي خواند . انگار كه از فرياد ها

قضيه برده بود . در گوشه اتاق نشيمن كز كرد و در حالي كه نمي توانست از ريزش اشك هايش 

جلو گيري كند به مرغ عشقش چشم دوخت و در دل گفت : منو ببخش بهرام . هيچ وقت فراموشت 

م نمي بر نمي كنم . هيچ وقت هيچ مردي جاي تو را در دلم نمي گيره . هيچ وقت عالم قشنگمو از ياد

. 

 و آنقدر گريه كرد تا خسته و بيحال در همان جا به خواب رفت .

                                    *    *    * 

بهرام ، محزون و خسته در مبلي فرو رفته بود و به اين موضوع مي انديشيد كه پس از اين چه خواهد 

عين حال بي هدف و محزون . خيانت ديده كرد . حال عجيبي داشت . عصبي و سر خورده بود در 

بود . اما هنوز قلبش به عشق آن دختر چشم عسلس زيبا و مهربان مي تپيد . مهربان كه نه ، جفا كار 

و بي وفا . چطور دلش آمد ؟ اين سوالي بود كه مرتب در ذهنش تكرار مي شد . در عرض همين 

رك اين در خودش لجش گرفت . بايد از او چند ساعت بينهايت دلش براي او تنگ شده بود و از د

متنفر مي شد ، بايد فراموشش مي كرد اما چگونه ؟ ديگر هيچگاه نمي توانست دختري به دلربايي او 
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بيابد . پس از اين چه خواهد كرد ؟ از اين انديشه كه ديگر هرگز نمي تواند به آپارتمانش برود و 

از اين انديشه كه مرد ديگري او را تصاحب خواهد كرد اوقاتش را با او سپري كند دلش گرفت . اما 

 عصبي شد .

)) يا ، بي وفا . چطور دلت آمد ؟ چطور تونستي از روزاي قشنگمون بگذري . چطور تونستي از آرزو 

 هات بگذري ؟ چطور دلت اومد داغونم كني ؟

دون ياس پا به دانشگاه مي اينها را زير لب زمزمه مي كرد . باز هم تنها شده بود . از فردا بايد ب

 و غرور و ضايع بين اين در را خود  گذاشت . عشق پر شورشان بي سرانجام مانده بود و او

 او به نولدش روز در را آن ياس كه زنجيري به دستش اختيار بي. ديد مي دار جريحه را احساسش

زي بود كه هميشه در همه چي تنها اين.  نيامد دلش اما ، كرد مي اش پاره بايد.  كشيد بود داده

لحظات همراهش بود و او را به ياد دختر مي انداخت . خودش هم مي دانست كه هيچگاه قادر به 

 فراموش كردنش نخواهد بود ، اما بيشتر از آن ، عصباني و دلش پر از كينه بود .

اين چند  سيگاري ديگر آتش زد و پك محكمي به ان زد . باز هم در آينده ي مبهوتش غرق شد .

عدد سيگار را در كمد بهنام يافته بود . خودش مدتها پيش سيگار را كنار گذاشته بود ، اما در حال 

حاضر تنها چيزي كه كمي آرامش مي كرد همين المذهب بود . نگاهي به ساعت كرد ، يك ساعت از 

برود و كمي در  نيمه شب گذشته بود ، اما خواب به چشمانش نمي آمد . از جا برخاست تا به حياط

زير بارش ماليم باران قدم بزند . شايد اگر سردش مي شد خوابش مي گرفت . دوباره چشمش به 

 در سوي وبه  عكس ياس در روي جا سوئيچي اش افتاد و زمزمه كرد : لعنتي ! دوستت دارم .

ال شد و در كم گشوده در دربزند ي دستگيره به دست كه اين از قبل اما ، افتاد راه به راهرو خروجي

تعجب بهمن را در مقابلش ديد . بهمن نيز با حيرت نگاهش كرد . چه بر سرش آمده بود ؟ 

صورتش خيس از اشك بود و سيگاري نيز در دست داشت . از ديدن اين اوضاع و احوال نا مساعد 

ش ادر شگفت شد . بهرام همانجا سر جايش ايستاده بود و هيچ نمي گفت . بهمن دست روي شانه 

 گذاشت و با نگراني گفتت : حالت خوبه پسرم ؟ اينجا چه خبره ؟

و دستش را گرفت و او را به اتاق نشيمن هدايت كرد و. هر دو روي كاناپه نشستند و بهرام 

سيگارش را خاموش كرد و سرش را زير انداخت . تالش فوق العاده اي كرد تا در برابر پدر اشك 

ود . بهمن با نگراني بيشتري دست هايش را روي گونه هاي او گذاشت نريزد . اما سعيش بي فايده ب

 و گفت : بهرام ! بابا جون يه حرفي بزن ، چي به روزت آمده ؟

 دوباره تنها شدم پدر ، ياسو از دست دادم ، مي فهمي ؟ -
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 فاقيچشمانش را بست ، اما اشك همچنان از آنها بيرون مي آمد . بهمن با تعجب پرسيد : چرا ؟ ات

 براش افتاده ؟

 بهرام به عالمت تصديق سري تكان داد و گفت : عموش اومده سراغش ، مي خواد اونو ببره آمريكا .

 ياس راضيه ؟ -

 رضايت يا نا رضايتيش مهم نيس ، اون تصميم گرفته بره . -

 تونين زندگيخب تو هم برو . اگه نمي توني بدون اون سر كني باهاش برو آمريكا ، اونجا هم مي  -

 كنين .

بهرام محزونت از پيش نگاهش كرد و گفت : ما ديگه با هم ازدواج نمي كنيم پدر ، قراره با پسر 

 عموش ازدواج كنه . پدرش چند سال پيش قولشو به عموش داده بود .

و ياس مجبور شد تن به اين ازدواج بده ؟بهرام به عالمت تصديق سري تكان داد و بهمن با  -

 س زير لب زمزمه كرد : دختر بيچاره .دلسوز

اون منو فروخت پدر ، عشقمونو فروخت . دنياي قشنگي رو كه داشتيم ، همه شو زير پا گذاشت .  -

 هيچ وقت نمي بخشمش .

و بعد سرش را روي شانه ي او گذاشت و شديد تر از پيش گريست . بهمن او را محم در بر گرفت . 

ديد . خورد شدن غرور يك مرد را و درك مي كرد كه اكنون چه  چيز غريبي را در چشمان پسرش

لحظات سختي را پشت سر مي گذارد . پس از اتمام يك پروژه ي بزرگ و به بهره برداري رساندن 

آن ، آمده بود تا چند ماهي را بي دغدغه كاري در كنار فرزندانش به استراحت بپردازد ، اما با ديدن 

ر بدو ورود سختآشفته اش كرد . خوشحال شد كه در آن لحظات به آنجا اوضاع بنابسامان بهرام د

آمده بود . نبايد بهرام در اين شرايط تنها رها مي شد . پسر حساسش را مي شناخت . تازه او را به 

دست آورده بود و هرگز راضي نمي شد يك بار ديگر او را از دست بدهد . در همان لحظاتي كه 

مي كرد و به زمزمه هايش گوش ميسپرد تصميم گرفت كه تا هر وقت الزم  آرام موهايش را نوازش

 . دهد ياري بزرگ روحي بحران اين با آمدن كنار در را او و بماند كنارش در است

بنفشه او را در آغوش كشيد و در حالي كه همراهش مي گريست به حالش دل سوزاند، اما هنوز هم 

مان قدر كه براي بهرام گران تمام شده بود براي او هم سخت گيج و مبهوت بود . جدايي از ياس ه

 بود .

 حاال كي ميري ياس ؟ -

 قرار شده تا فارق التحصيلي بمونم اينجا، اما بعدش مجبورم برم . -
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بنفشه با شنيدن اين حرف كمي آرام گرفت . هنوز دو سال و نيم تا آن زمان فرصت بود . ياس نگاه 

 و دوخت و گفت : بيچاره بهرام ! حتما خيلي عذاب كشيده نه ؟بيمارگونه اش را به ا

نديدمش . دايي بهمن صبح اومد خونه ما . اون جريانو برامون تعريف كرد . ديشب وقتي رسيده  -

 . بود ديده نابسامان بهرامو بود خونه ،

 ه ! اون تا عمرياس سرش را به زير انداخت و گفت : از خودم بيزارم . من بهش خيانت كردم . بنفش

 لهش پاهام زير كه ام شده مجبور حاال داره منو نمي بخشه . من ... من غرور اونو مي پرستيدم اما

 امبهر.  ناروزدم بهش ، كرد حقم در كه خوبي همه اون برابر در.  كنم پشت بهش شدم مجبور.  كنم

 ... من...  من اما ، گذاشت مايه جونش از من براي

خت تر به او چسباند و گفت : من خيلي بي رحمم بنفشه . مي بيني چه طور جواب خودش را به او س

 . ديدم نمي رو روزي چنين عشق پاكشو دادم ؟ كاش مرده بودم و 

 بنفشه شروع به نوازشش كرد و گفت : آروم باش عزيزم . انقدر خودتو اذيت نكن .

اب وجدان راحتم نمي ذاره . من زندگي از امروز تا آخر عمر بايد عذاب بكشم . مي دونم كه عذ -

 كه كنم زندگي مردي با بايد تازه بهرامو خراب كردم . حاال حقمه كه تا آخر عمر غذاب بكشم .

 ستيمتون مي بهرام و من.  ميشم ديوونه كنم مي فكر بهش وقي ، بنفشه سخته خيلي ، بيزارم ازش

كاش پدرت چنين  -رنوشت نذاشت .س كه افسوس اما ، باشيم دنيا شوهر و زن ترين خوشبخت

 كاري نكرده بود ياس .

 . بپذيرم رو تقدير اين كه مجبورم حاال اما مي دونم ، -

و بعد به اطرافش نگاه كرد و گفت : هيچ وقت نمي تونم بهرام رو فراموش كنم . همه جاي اين خونه 

  شم.بوي اونو ميده . تا عمر دارم نمي تونم يه لحظه از فكر اون غافل ب

 مي فهمم ياس . -

اونو براي هميشه از دست داده ام ، بهرام ديگه هيچ وقت برنمي گرده ، اما نمي دونم كه تو بهنامم از 

 دست داده ام يا نه . حتما شما هم هيچ وقت منو نمي بخشين .

 بنفشه او را تنگ تر در آغوشش فشرد و گفت : بس كن دختر ، تو هميشه بايد روي دوستي من و

 . ميشه تنگ برات دلم ياس:  افزود بعد و بهنام حساب كني ، حتي وقتي كه اونجا رفتي .

ياس سرش را روي شانه ي او فشرد و در حالي كه به هق هق افتاده بود جواب داد : دل منم براتون 

 تنگ ميشه ، براي همه تون .

اين فرصت ها پيش مي آمد .  از كمتر آينده در شايد.  گريستند و و هر دو مدتي خاموش ماندند

 تا ندكرد گريه آنقدر.  داد مي عذاب را دو هر انديشه اين.  نبينند را يكديگر شايد در آينده هيچگاه
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 ونببرش تو كنم مي جمع وسايلشو:  گفت و كرد جدا او از را خودش ياس سپس.  شدند سبك كمي

 . بنفشه

 در را بهرام وسايل و فت . لباس ها ، كتاب هابنفشه به عالمت اطاعت سري جنباند و به كمك او ر

 ؟ ديب پس انگشترشو خواي نمي:  پرسيد انگشتر به اشاره با بنفشه آنگاه.  دادند جاي چمداني

ياس براي مدتي بي صدا به انگشتر نگريست و بعد در حالي كه دوباره به گريه افتاده بود ، آن رو 

نه شونه ي پيوندمونه . وقتي اينو داد به من ، قسم روي قلبش گذاشت و سري تكان داد و گفت : 

 خوردم كه هيچ وقت از دستم درش نيارم .

 آن روز را به ياد مي آورد ، چقدر خوش بودند ، چقدر بي غم .

 ؟ نمي خواي سعي كني كه فراموشش كني

س مي اچطوري بنفشه ؟ عشقش توي قلبم لونه كرده . چطوري بيرونش كنم ؟ حاال كه رفته احس -

كنم قلب منم با خودش برده ، روحمو وجودمو ، من ... من حاال ديگه روحي ندارم . ديگه زنده نيستم 

بنفشه . يه مرده ي متحركم . يه جسم بي روح . شايد جسمم مال يكي ديگه باشه اما قلبم ، روحم ، 

دم . اون عشقشو از  مي حق بهش احساسم فقط متعلق به بهرامه . دلم مي خواست اينو درك كنه ، اما

 دست داده ، مثل من كه زندگيم رو باخته ام .

سپس به پنجره نزديك شد و شانه اش را به ديوار تكيه داد و از آنجا به بيرون نگريست . مدتي در 

 هياي نو ي هديه يه ، نو حرف يه ، داشت نو چيز يه برام هميشه:  داد ادامه آنگاه و كرد سير افكارش

 ؟ ريب نو ، چطور مي تونم همه ي اين چيزارو فراموش كنمغ و عجيب كار

بنفشه به سراغش رفت و شانه هاي او را از پشت گرفت و با او همدردي كرد . در همين حين چيزي 

به مغز ياس رخنه كرد . اشكهايش را با پشت دست هايش پاك كرد و به سوي او چرخيد و گفت : 

 ، مني اهرخو تو آخه.  ببينم رو شما ي مي خوام قبل از رفتن بچهبايد تا دوسال ديگه بچه دار بشين . 

 ؟ نه قشنگه خيلي.  ياس خاله ميشم

 سري يقتصد عالمت به بنفشه.  بودند كرده خسي را صورتش اشكهايش سيل بازه اما ، لبخند مي زد

او و ياس با هم  ، بود نكرده تغيير چيزي هم هنوز اما باشد اش بچه عموي زن او بود قرار.  داد تكان

 . بگيرد آنها از خواهر بودند و اين را نه عمو هوشنگ ياس و نه هيچ كس ديگري نمي توانست

 از اين انديشه دلش قرص شد و زمزمه كرد : باشه عزيزم اين قولو به تو مي دم .

ان ياس ارتمآپ متشكرم بنفشه . ويك بار ديگر همديگر را در آغوش گرفتند . ساعتي بعد بهنام به -

آمد . دختر از روبه رو شدن با او شرم داشت . از همه ي آنها خجالت مي كشيد ، اما بهنام با درك 

احوال نابسامانش ، سعي كرد با او همدردي كند و گفت : متاسفم ياس . ازدواج تو بهرام آرزوي همه 
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تعهد جاي همه چيز را مي ي ما بود ، اما من كامال حال تو را درك مي كنم . مي دونم كه گاهي اوقات 

گيره . مي دونم كه به خاطر پدرت اين كار رو كردي . هميشه زندگي اونطوري كه آدم دوست داره 

 پيش نميره . پس خودتو ناراحت نكن . سعي كن با اونچه كه پيش آمده بسازي .

 لبخند بزند ياس چشمان گريانش را به او دوخت و در حالي كه سعي مي كرد تا براي قدرداني از او

 گفت : متشكرم بهرام ممنونم كه از من متنفر نشدي .

بس كن دختر جون ! اين چه حرفيه ؟ آغاز دوستي ما به خاطر بهرام نبود كه به خاطر اونم تمومش  -

 كنيم . اين اتفاق براي هر كسي ممكن رخ بده .

 ره .كاش براي ما رخ نمي داد . درك مي كنم كه بهرام االن چه حالي دا -

 عادت مي كنه ، درست همانطور كه تو بايد عادت كني .

وبعد با لحني آرام گفت : ياس . هيچوقت من و بنفشه را فراموش نكن . هروقت به مشكلي برخورد 

كردي اينو بدن كه ما حاضريم تا اونجا كه در توانمونه كمكت كنيم . ما رو مثل خواهر و برادر 

 خودت بدون .

و صادقانه بود كه دل يارس را پر از آرامش خاطر كرد ، اما او مي دانست كه از  كالمش چنان گرم

اين پس سراسر زندگي اش همواره با مشكل مواجه خواهد شد ، مي دانست كه از همين حاال پاي در 

راهي نهاده است و عبور از آن توام با تحمل سختي هاي بسياري است . سرش را زير انداخت و 

 بهنام ، بازم ممنونم . دوستتون دارم و هيچوقت فراموشتون نمي كنم .گفت : متشكرم 

                               *       *       * 

بهمن به هر دو خوشامد گفت و به اتاق نشيمن هدايتشان كرد . دقايقي از نيمه شب گذشته بود ، اما 

 او تنها بود .

 كجاست ؟ بهنام روي مبلي نشست و گفت : بهرام

 امشب برانمه دارن همراه گروهه . -

 خداروشكر خودش رو نباخته ، بيچاره ياس خيلي قصه ي بهرام رو مي خوره . -

بهمن با لبخند تلخي گفت : خودشو باخته بهنام . بدجوري هم باخته ، اما مي خواد مقاومت كنه ، 

ي برنامه هاي زندگيش نذاره . داره امروز با هم صحبت كرديم . مصمم بود كه اين جريان اثري رو

همه تالششو مي كنه ، ولي من درك مي كنم كه اين جريان روي قلبش اثر گذاشته ، با اين حال 

تصميم گرفته كه از هميشه كوشا تر باشه ، اين برنامه ها به خاطر اينه كه احساسشو خفه كنه و وجود 

 ين كه سرپا باشه واسه ي ما كافيه .ياسو ناديده بگيره . داره با خودش مي جنگه اما هم

 بنفشه پرسيد : دايي جون از ياس متنفر شده ؟ حرفي ازش نمي زد ؟
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بهمن به عالمت ندانست سري جنباند و گفت : نمي دونم ، ديشب گريه مي كرد . خيلي آشفته بود ، 

تاش معلوم بود اما امروز سعي داشت طوري وانمود كنه كه ياس مرده و ديگه وجود نداهر . از صحب

كه مي خواد اونو فراموش كنه . مصممه كه در خودش اين تصور رو به وجود بايره . كه انگار 

 هيچوقت ياس وجود نداشته ، گفت نمي خوام آينده مو خراب كنم .

 بهنام گفت : غير ممكنه پدر ، اون هيچوقت نمي تونه ياس رو فراموش كنه به ما دروغ ميگه.

. روحيه ي اين پسر را هيچوقت نميشه درك كرد . چيزي كه از ظاهرش مي خوني مي دونم بهنام  -

هرگز بازگو كننده ي احوال درونش نيست . ما هيچ وقت نمي تونيم حالشو بفهميم ، اما مهم اينه كه 

مي خواد سرپا باشه . شايد غرق شدن در كار ، كمك موثري باشه تا به مرور زمان اين قضيه را پشت 

 و از تعلق خاطر به ياس آسوده بشه . سر بذاره

بنفشه با مخالفت گفت : نه دايي جون . با اين كارش به خودش ظلم مي كنه . غرق شدن در كار و 

ناديده گرفتن احساساتش از اون يه مرد بي روح ميسازه . اگه امروز نتونه با اين قضيه كنار بياد ، 

نشه . بايد با عقل و منطق با اين جريان برخورد كنه  شايد ديگر در آينده حاظر به پذيرفتن هيچ زني

و اگر تبديل ميشه به يه آدم ماشيني كه فقط كار مي كنه و خودشو فراموش كرده . نبايد بذارين 

 چنين اتفاقي براش بيفته ، حيفه كه بهرام فقط يه آدم آهني بي احساس باشه .

هم گره كرد و گفت : اما در حال حاضر راه بهمن متاثر از شنيدن اين حرف ها ، دستهايش را در 

.  ادبي كنار داره ياس به نسبت كه احساسي خودشو با  ديگه اي وجود نداره ، بهرام اول از همه بايد

 نقشي چه ياس وجود كه كردم درك ساعت چهار و بيست همين عرض در من.  داره فكر به احتياج

آشپزي كردن ، ظرف شستن .... حتي موقع حرف  موقع ، خوردن غذا موقع.  داشته اون زندگي در

زدن كامال مشخص بود كه ذهنش مشغوله . يقينا تمام خاطراتي رو كه از سپري كردن چنين لحظاتي 

با ياس در ذهنش نقش بسته بود ميومد جلوي چشماش. گاهي اشك چشماشو پر مي كرد ، اما همه 

وام شاهد چنين حاالتي در بهرام باشم . فقط توانش را به كار مي برد تا خودشو نبازه . من نمي خ

 فعاليت اونو از اين وضع نجات مي ده . شايد نه براي هميشه ، اما در حال حاضر اين بهترين راهه .

در همين لحظه در ورودي گشوده شد و بهرام با گامهايي خسته قدم به هال گذاشت . فكر مي كرد 

و و بهنام و بنفشه جاخورد . تمام توانش را به كار برد تا خود بهمن بايد خوابيده باشد ، اما از ديدن ا

را آرام و خونسر نشان دهد . آنچنان در عالم خود و افكارش غرق بود كه متوجه ي اتومبيل بهنام در 

مقابل خانه نشد . جلو تر رفت و لبخندي بي روح زد و گفت : خسته نباشي باباجون . او يسري جنباند 

 س رو به بهنام و بنفشه گفت : خوش اومدين .و تشكر كرد . سپ
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نگاهش به قدري تبدار و پريشان بود كه هركسي به سادگي در ميافت كه چه اوضاع نابساماني دارد . 

 بهنام با همدردي گفت : متاسفم بهرام .

نه او سرش را تكان داد و تشكر كرد ، اما همه مي دانستند كه او دارد از پاي در مي آيد . به بها

 خستگي گفت : معذرت مي خوام من خسته ام مي رم بخوابم .

و به سوي اتاقش به راه افتاد . در آستانه اتاق يك چمدان ديد ، چمداني آشنا ، اما قبل از آن كه 

 چيزي بپرسد بنفشه گفت : وسايلي رو كه توي آپارتمان ياس داشتي آورديم .

ا گرفت . چه ساده او را از دست داده بود . سرش را به قلب بهرام بار ديگر از شنيدن نام آن بي وف

 سوي بنفشه چرخاند و گفت : متشكرم .

و آنها ديدند كه چشمانش پر از اشك شدند . خيلي زود نگاهش را از آنان دزديد و چمدان را 

برداشت و به اتاقش رفت و در را پشت سرش بست . بنفشه در حالي كه از ديدن اوضاع نابسامان او 

به گريه افتاده بود گفت : دلم براش ميسوزه ، آخه اونا چه گناهي كردن كه سزاوار چنين سرنوشتي 

 باشن ؟

 شنوه مي صداتو بهنام دست او را گرفت و گفت : آروم

 اما بهرام صدايش را شنيده بود . با دنيايي از درد به ديوار تكيه داد و گفت : تالفي مي كنم ياس ...

ان برايش دلسوزي كنند متنفر بود ، ولي اين حقيقت وجود داشت و او ميدانست كه از اين كه ديگر

 عامل همه ي اينها ياس است .

صبح روز بعد ياس در حين ورود به دانشگاه بهرام را ديد كه چند متر دورتر از او از اتومبيلش پياده 

ش شد .چقدر دوست شد . براي چند لحظه خيره و گيج نگاهش كرد .بغض شديدي سد راه گلوي

داشت مثل روز هاي گذشته شانه به شانه ي هم و با غرور و افتخار راه بروند و در بين ديگران به 

 وجود يكديگر بنازند ، اما افسوس .

بهرام كوچكترين محلي به او نگذاشت ، از برابرش گذشت و بدون لحظه اي درنگ پا به داخل 

نگاه او خواند . چشمان بي فروق و صورتي تبدار. مردي  دانشگاه گذاشت ، اما ياس چيز غريبي در

 شده دار جريحه كه كه داشت از پاي در مي آمد و با اين حال هنوز هم سعي در حفظ غروري داشت

 ترين گناهكار و عاشق وفاترين بي را خود هم باز ، كرد مي تماشا را او شدن دور كه همانطور.  بود

ام از گونه هايش سرازير شده بود . چقدر در حق او ظلم كرده آر اشك حاال.  يافت هستي موجود

 بود . دستي را بر روي شانه اش احساس كرد .

 ياس حالت خوبه ؟
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 به ر رشس بزند حرفي كه اين بدون.  ديد اشكبار چشماني سرش را به عقب برگرداند و بنفشه را با

 يد . بهرامو ديدي ؟كش مي خجالت چقدر.  كرد لبش گزيدن به شروع و انداخت زير

 و جنباند سري تصديق عالمت به ياس.  كرد سوال بازم حال اين با خودش ديده بود كه چه شد ،

.  يمكن ازدواج هم با قراره كه دونستن مي همه.  رحم بي خيلي...  رحمم بي خيلي من!  بنفشه:  گفت

 ؟ مياد چي اون روز به حاال

  الش را به او دوخت .و بعد سش را بلند كرد و چشمان پر سو

 پيش همه ضايع ميشه . آخه من چه طور تونستم اين كار رو بكنم؟ -

بنفشه شانه هايش را گرفت و گفت : آروم باش ياس تا چاره ي ديگه اي نداشتي اين موضوع رو يه 

 روزي درك مي كنه. تورو خدا اشكاتو پاك كن .

شاند . اروز آغاز امتحانات پايان ترم بود و ياس با و بعد دستش را گرفت و او را به داخل دانشگاه ك

روحيه اي افتضاح به دانشگاه آمده بود. روز قبل حتي يه ساعتم درس نخوانده بود . هرگاه مي 

خواست حواسش را متمركز كند خاطرات بهرام به مغزش هجوم مي آوردند و با ديدن اشعار و 

 اتش مي نوشت و مي كشيد به گريه مي افتاد .شكلكهايي كه او گاه و بيگاه در كتابها و جزو

 درس خوندي ؟ -

 هيچي .... نتونستم بنفشه ... آخه به چه اميدي ؟ با كدوم روحيه -

تو بالخره خودتو مي كشي ياس . بايد يه جوري با اين موضوع كنار بياي لعنتي . مي خواي به خاطر  -

 بهرام همه زندگيتو ببازي ؟ اين قضيه باقي عمرتو تباه كني ؟مي خواي به خاطر

بلند تر از پيش حرف مي زد و سخت به هيجان آمده بود . هيچ دلش نمي خواست ياس به همين 

سادگي دست از زندگيش بشويد و در غم و ماتم غرق شود . اگرچه درك حالش چندان هم مشكل 

اصال  مي خواي بنفشه ؟نبود . روي نيمكتي نشستند و ياس با بقراري گفت : زندگي ؟ تو از من چي 

مي توني موقعيت رو درك كني ؟ مي توني بفهمي توي چه منجالبي دست و پا مي زنم ؟ مي توني 

حال بهرامو درك كني ؟ چقدر غمگين و آشفته بود . اي كاش مرده بودم ... فكر مي كنم در اين 

 صورت اون آرومتر بود .

فهمم ياس ، اما با غصه خوردن كه چيزي درست بنفشه با ناتواني نگاهش كرد و گفت : حالتو مي 

 نميشه . خودت اين راه رو انتخاب كردي پس بايد سعي كني مقاوم باشي و مشكالتو تحمل كني .

 از زندگي بيزارم بنفشه . -

 رامينو نديدي ؟ -

 نه هنوز نيومده . -
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 گرفته بود . پوزخندي زددر سه روز گذشته هيچ سري به او نزده و ياس هم براي يافتن او تماسي ن

 مي هم به ازش حالم.  و ادامه داد : همون بهتر كه نياد . مردك بي سر و پا زندگيمو خراب كرد

 . خوره

 دونم نمي حاال لحظه اي به فكر فرو رفت و بعد گفت : بهش شك دارم ، هميشه از من متنفر بود ، اما

ازدواج با من چه مصلحتي ميبينه كه حاضر  در دونم نمي.  بده نشون عاشق خودشو داره سعي چرا

 شده تن به اين كار بده . بين ما هيچ وجه اشتراكي وجود نداره بنفشه .

بنفشه با التماس نگاهش كرد و گفت : تو رو خدا يه كمي بيشتر فكر كن ياس . اگه اين چيزا رو مي 

 كار رو نكن . دوني پس چرا مي خواي باهاش ازدواج كني ؟ خب اگه دلت راضي نيس اين

 ياس با نااميدي سري تكان داد و گفت : نمي تونم بنفشه ... نمي تونم .

به خدا تو ديوونه شدي . داري با آگاهي پا توي راهي ميذاري كه مي دوني جز بدبختي حاصل ديگه  -

 اي نداره .

مي كه در حق ياس با لحني تبدار و بي روح گفت : من محكوم به انتخاب اين راهم . به خاطر ظل

بهرام كردم ، اونم براي هميشه از دست دادم ... باعث سرخوردگيش شدم ... خب حاال ديگه چه 

فرقي مي كنه خوشبخت باشم يا نه ؟ من ... من خوشبختي رو فقط در كنار اون مي خواستم حاال كه 

 اون نيست چه فرقي مي كنه كه زندگي آينده ام چطوري سپري بشه .

وچو از خودت دور كن دختر . زندگي در بهرام خالصه نميشه . اگه با اون آشنا نشده اين افكار پ -

 بودي چه ؟

اون موقع وضع فرق مي كرد ، ولي حاال ميشناسمش ، يه سال طاليي با هم داشتيم ، هزار بار قسم  -

 خوردم كه تركش نمي كنم ، اما امروز ....

 حقم كه دچار اين بال بشم .وسري تكان داد و افزدو : مي بيني بنفشه ؟ 

وقتي از جلسه ي امتحان خارج شد ، بنفشه انتظارش را مي كشيد . بر خالف آنچه كه تصور مي كرد 

خيلي خوب از عهده ي امتحان بر آمده بود . در طي ترم و همچنين سال گذشته جزو نفرات اول و 

ت گرفته بود ، امتحانش را با موفقيت پشممتاز بود و اينبار نيز با تكيه بر آنچه كه در طول ترم فرا 

سر گذاشته و راضي به نظر ميرسيد. بنفشه با ديدن چهره ي آرام او به سويش رفت و گفت : چه 

 طور بود ياس ؟

 او سري تكان داد و گفت : خوب بود ، فكر كنم نمره خوبي بگيرم . اصال انتظارشو نداشتم .

 رو شكر .بنفشه نفس آسوده اي كشيد و گفت : خدا 

 بعد با نگراني نگاهش كرد و گفت : قول بده امشب درس بخوني خب ؟
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 سعي مي كنم . تو چي ؟ خوب امتحان دادي ؟ -

 آره ، راضي ام . -

 و بدون حرف ديگري از دانشگاه خارج شدند .

                                         *     *     * 

افزايد . كنار پنجره نشسته و زانوهايش را بغل كرده بود . سرش  شب بود و شب بر سنگيني غم مي

را به ديوار تكيه داده و دل آسمان چشم دوخته بود . شب و برف در هم آميخته بودند و ذهن را به 

سوي خاطرات پرواز مي دادند . به ايام گذشته كه چه اوقات خوشي را بهرام گذرانده بود . به توچال 

تليه كابين سوار شدند و در آن ارتفاع بلند نام او را فرياد مي كرد . از پيچيدن و آبعلي رفتند ، 

صدايش در كوه لذت مي برد و هر دو حسابي سر كيف آمدند . گاهي اوقات به همراه بنفشه و بهنام 

نيز به كوه و اسكي مي رفتند . وقتي حسابي خسته شدند به رستوران هاي سنتي سرك مي كشيدند و 

 وانستند ولخرجي مي كردند .تا مي ت

آهي از سر حسرت كشيد و باز به اين انديشه ي تلخ كه بهرام در چه وضعيتي به سر مي برد به 

قلبش نيش زد. بيش از آن كه به اوضاع اسفبار خودش توجه كند به حال او دل ميسوزاند . اي كاش 

ش بسازد . اما چگونه ؟ چطور ميشد مي توانست اين روز ها را فراموش كند و يه دنيايي نو براي خود

آن روزهاي خوش و آن عوالم بي مانند را به دست فراموشي سپرد و تعلقات را در حصار زمان دفن 

 كرد ؟ خودش كه هرگز قادر به انجام چنين كاري نبود .

صداي زنگ آپارتمان او را نيز ار افكارش بيرون كشيد . از جايش برخاست و پس از زدودن 

در را گشود . وقتي رامين را در برابر خود ديد احساس كرد مي خواهد باال بياورد . چقدر  اشكهايش

از او متنفر بود . رامين لبخندي بر لب آورد و سالم كرد . دختر تمام سعيش را كرد تا با او گرم 

 يبگيرد ، اما هيچ لبخندي ، هر چند مرده و مصنوعب بر لبش نشست .پاسخش را داد . احساس خفگ

مي كرد . بوي زننده ي مشروبي كه رامين خورده بود ، نيكوتين متعفن سيگارش و عطر تند ادكلنش 

 غير قابل تحمل و تهوع آور بودند ، با اين حال گفت : چه عجب ياد من افتادي !

 رامين پا به درون گذاشت و گفت : معذرت مي خوام ....

 يشتر به تو خوش مي گذره .و بعد با كنايه گفت : فكر كردم در نبود من ب

ياس نگاه بيزارش را به او معطوف كرد و پس از لحظه اي مكث و دقت در چهره ي بي لطف او ، 

سرش را چرفخاند و به آشپزخانه رفت . هيچ وقت نمي توانست نگاه شاداب و پر طراوت بهرام را با 

افش انداخت و با بي عالقگي اين پسر مست بي احساس مقايسه كند . رامين نگاهي اجمالي به اطر

 ؟ گياه و گل پرورش آزمايشگاه يا مسكونيه آپارتمان اينجا:  پرسيد
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ياس سوالش را نشنيده گرفت و پاسخي نداد . او تنها كسي بود كه با ديدن بهشت كوچك او به وجد 

ياس را به نيامده بود و از آن انتقاد مي كرد . بهرام هميشه در اين خانه احساس آرامش مي كرد و 

خاطر روح لطيف و شاعرانه اش تحسين مي كرد ، اما او ... در نظر دختر بي ذوق ترين پسر دنيا بود 

 كه هميشه با اين موضوعات لطيف بيگانه بود .

رامين در مبلي فرو رفت و گفت : اينجل خيلي شلوغه آدم احساس ناراحتي مي كنه . نمي شه يه 

 زي بيرون ؟خورده از اين آت آشغاال رو بري

ياس با عصبانيت نگاهش كرد . لعنتي با چه جراتي به خود اجازه مي دهد كه به زيباترين چيز هايي 

كه او پس از بهرام داشت بگويد آت آشغال ؟ همراه با فنجاني قهوه به اتاق نشيمن رفت و آن را 

و سپس گفت :قهوه مقابل رامين روي ميز گذاشت . رامين نگاهي بي ميل به فنجان قهوه انداخت 

 نمي خورم ، مشروب چي داري ؟ تو خونه ات اسكاچ پيدا نميشه ؟

 ياس دندانهايش را با خشم روي هم فشرد و گفت : من هيچوقت مشروب نمي خورم .

 رامين پوزخندي زد و گفت : پدر و مادرتم همينطور بودن ، فكر مي كردم كه تو امل نيستي .

فت : مصرف الكل نشونه ي تمدنه ؟ و بعد كمي دور تر از او كنار ياس با تحقير نگاهش كرد و گ

 شومينه نشست و گفت : به تو گفته بودم كه دنياي من هيچ شباهتي به دنياي تو نداره .

 رامين باالقيدي پرسيد : شام چي داري ؟

 هيچي ، حوصله آشپزي نداشتم .

 داشتي ؟وقتي او اون پسره ميومد اينجا تو حوصله هيچ كاري ن -

 ياس فرياد زد : گذشته ي من هيچ ربطي به تو نداره ، فهميدي ؟

از شدت خشم به خود مي پيچيد . شنيدن كلمه ي پسره در مورد بهرام ، آن هم از زبان اين مردك 

الابالي كه فكر مي كرد از همه دنيا سر تر است و مدام سعي در تحقير ديگران داشت بسيار سنگين 

جا برخاست و با نزديك شدن به او با خشونت گفت : وقتي با هم ازدواج كنيم همه  بود . رامين از

 زندگيت مال من و به من مربوط ميشه ، شيرفهم شد ؟

 وبعد محكم بازويش را گرفت و او را از جايش بلند كرد و گفت : حاال كه شام نداري بريم بخوابيم .

دهد لبخند پليدي به او زد . با نمايان شدن رديف  و در حالي كه سعي مي كرد خود را خونسرد نشان

دندانهايش كه در اثر مصرف زياد الكل زرد و خراب شده بود او را بيشتر ترساند . ياس با وحشت 

 بازويش را از پنجه قوي او بيرون كشيد و فرياد زد : گمشو ديوونه فكر كردي من كي ام ؟

 شدت عصبانيت مي لرزيد پرسيد : و از او فاصله گرفت . رامين در حالي كه از

 چرا از من دوري مي كني ؟ مگه قرار نيس با هم ازدواج كنيم ؟ پس چرا مقاومت مي كني ؟
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هنوز كه ازدواج نكرديم . هروقت رسما همسرت شدم اونقدر پيشت مي مونم تا حالت به هم  -

 بخوره .

 رو مي خوام ، همين امشب . رامين دوباره به سويش آمد و با تحكم گفت :ولي من حاال تو

ياس هم باز چند گام به عقب برداشت و با تكيه بر پيشخوان آشپزخانه فرياد زد : برو راحتم بذار 

حيوون مست ، فكر كردي من جزو اون دسته دختراي هرزه هستم كه براحتي خودشونو در اختيار 

 هر كسي قرار مي دن ؟

د : لعنتي ، مي خواي باور كنم كه هيچ رابطه اي با بهرام رامين نيز درمقابل با همان شدت فرياد ز

عزيزت نداشتي ؟ مي خواي باور كنم كه اون حرومزاده تو رو به حال خوذت رها كرده تا با 

 اعتقادات مسخره ات زندگي كني ؟ فكر كردي با بچه طرفي ؟

م را نديده بود ، حسادتي هيچگاه هيچ عالقه اي به ياس نداشت ، اما نمي دانست چرا با اين كه بهرا

عجيب نسبت به او در خود احساس مي كرد . اين پسر كيست كه ياس او را به عموزاده ي 

ميليونرش ترجيح مي دهد و به خاطرش حاضر به ترك ايران نيست ؟ ياس نگاه تنفر آميزش را به 

نگ خاص خودش . با چهرهي شيطاني او دوخت و گفت :آقا رامين ، اينجا ايرانه ، مي فهمي ؟ با فره

مردم خاص خودش . اينجا حتي يه درصدم از او زندگي اي كه تو در غرب باهاش رو به رو هستي 

 اثري نيست . مجبورم نكن كه به عمو هوشنگ بگم تو بلد نيستي حد خودتو نگه داري .

جايش رامين با شنيدن اين او را رها كرد و دوباره سرجاي خودش نشست . ياس بدون اين كه از 

 حركت كند گفت : برگرد به آپارتمان پدرت .

 رامين با تعجب پرسيد : داري بيرونم مي كني ؟

 ياس با قاطعيت پاسخ داد : شب نمي توني اينجا بموني ، برو اگه دلت خواست روز برگرد .

 و بعد به سوي در خروجي رفت و آنرا گشود . رامين به سويش آمد و گفت : حيف كه به خاطر پدر

 مجبورم برم ، ولي مطمئن باش كه اين كارتو تالفي مي كنم .

 و بدون حرف ديگري آپارتمان او را ترك كرد .

ياس در را بست و به ان تكيه داد و نفس راحتي كشيد . امشب به خير سپري شده بود ، اما هيچ 

صبح روز بعد را بي  معلوم نبود كه روزهاي آينده بتواند از شر اين مرد پست در امان باشد . تمام

آنكه ميلي به مطالعه داشته باشد به خوشنويسي پرداخت و بعد از ظهر را نيز در آموزشگاه سپري 

كرد ، اما ان شب باز هم سر و كله ي رامين پيدا شد و اين بار حتي دير تر از ديشب . بدون توجه به 

ضب نگاهش كرد و پرسيد : اعتراض ياس وارد آپارتمان شد و در را پشت سرش بست . سپس با غ

  تو فكر كردي من هالو ام ؟ ياس با تعجب نگاهش كرد و گفت : من منظورتو اصال نمي فهمم .
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رامين يك صندلي از پشت ميز بيرون كشيد و روي آن نشستو غريد : ديشب منو رد كردي تا با اون 

 مردك خلوت كني ؟

ت : تو عقلتو از دست دادي رامين . من نمي ياس با چشماني كه از شدت حيرت گشاد شده بودند گف

 فهمم كه تو چرا انقدر اصرار داري كه منو متهم كني ؟

ديشب خيلي بچگي كردم كه رفتم . خيلي خوب فريبم دادي . بهتون خوش گذشت ؟ حتما تا صبح  -

 مسخره ام كردين و به ريشم خنديدن ، مگه نه ؟

 فرياد زد :لعنتي انقدر پرت و پال نگو . ديگه هيچي بين ياس با عصبانيت مشتش را روي ميز كوبيد و

منو بهرام نيس ، مي فهمي ؟ پست فطرت ! تو باعث شدي من اونو از دست بدم .... باعث شدي كه 

تموم تعهداتم رو در قبال اون ناديده بگيرم . باعث شدي به مردي كه منو فقط به خاطر خودم مي 

كرد پشت كنم و تن به ازدواج با آدم كثيفي مثل تو بدم.تو ..... خواست و عشقشو خالصانه نثارم مي 

تو.... زنديگمو زيرورو كردي ، بهرامو ازم گرفتي و حاال مي خواي جونمو بگيري . ازت متنفرم ، 

 ميفهمي ؟ متنفرم .

و رو تو بعد با ناتواني روي كاناپه افتاد و شقيقه هايش را گرفت و ناله كرد : دست از سرم بردار ... 

 خدا منو به حال خودم بذار .

رامين پوزخندي زد و گفت : خوب نقش بازي مي كني اما متاسفم كه من گول حرفاتو نمي خورم . 

نمي دونم چرا از پدر خواستي تا تموم شدن درست اينجا بموني ؟ فكر مي كني منم مثل اون ساده ام 

ني حسابي خوشبگذروني . حتما پيش ؟ دو سال هو واسه خودش مدتيه . در طي ايم مدت مي تو

 خودت فكر كردي كه شايدم با يه بچه بياي آمريكا ، نه ؟

ياس نگاه خشمگينش را به چشمان حيله گر او دوخت و فرياد زد :خفه شو عوضي از خونه ي من 

 برو بيرون .

ود . بديگه حتي نمي خواست براي يك لحظه او را تحمل كند . اين مرد بينهايت گستاخ و پست 

خدايا ! بهرام كجا و او كجا ؟چقدر بين آن دو فرق بود . چقدر به بهرام احتياج داشت ، براي اين كه 

سر به شانه اش نهد و از اين غم بزرگ براي حرف بزند ، اما باز هم افسوس ، افسوس كه خودش 

ن با تحكم گفت : اين بال را برسر خودش آورده و با اين حملقت بهرام را از دست داده بود . رامي

 امشب مي مونم اينجا تا به تو ثابت كنم بين تو و اون پسره چي هست . از اينجا تكون نمي خورم .

 اگه به من دست بزني همين فردا زنگ مي زنم به عموهوشنگ .

و انگاه با نگاهي سطحي به چهره ي او وقتي دريافت كه حرفش را جدي گرفته است ، دفتر كتابش 

 و به آشپزخانه رفت . را جمع كرد
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ياس امتحان دومش را نيز با موفقيت پشت سر گذاشت ، اما از برگشتن به آپارتمان خودش واهمه 

داشت . وقتي موضوع را با بنفشه درميان گذاشت او پيشنهاد كرد كه به بهانه ي فصل امتحانات به 

هتر درس بخواند . پيشنهاد خوبي خانه ي آنها برود تا هم از شر رامين در امان باشد و هم بتواند ب

بود و ياس با خوشحالي از آن استقبال كرد ، بخصوص كه قبل از پايان يافتن امتحانات هوشنگ و 

رامين نيز به آمريكا باز مي گشتند و براي مدتي از دست پسر عمويش راحت ميشد . به آپارتمان او 

حانات منزل ليال رفتند تا ياس فصل امت رفتند و پس از برداشتن كتب و وسايل شخصي مرد نيازش به

را در آنجا سپري كند . رامين نيز همان شب دوباره به آپارتمان ياس رفت و وقتي او را انجا نيافت ، 

صبح روز بعد به دانشكده رفت . آنجا او را يافت و با عصبانيت پرسيد شب قبل را كجا گذرانده است 

نسردي اش را حفظ كند و آرام باشد . رامين وقتي فهميد كه . ياس به او اخطار كرد كه بهتر است خو

او به خانه ي دوستش پناه برده است ، چاره اي جز سكوت نديد . اگر به هوشنگ شكايت مي كرد او 

با ياس صحبت مي كرد و مي فهميد كه دختر براي چه از آپارتمانش فراري شده است ، در اين 

بنابراين ناچار او را ترك كرد ، در حالي كه از زيركي اش  صورت عاقبت خوشي در انتظارش نبود ،

سخت سخت عصباني و زخم خورده بود و با خود عهد كرد كه در آينده به تالفي اين عملش چنان 

 باليي به سرش بياورد كه تا عمر دارد ان را فراموش نكند .

و همراه بنفشه درس خواند .  ياس كمي ارام تر از قبل ، فصل امتحانات را در منزل ليال سپري كرد

دو روز قبل از پايان دوره ي امتحانات هوشنگ و رامين را در فرودگاه بدرقه كرد . هوشنگ قول داد 

كه تابستان سال آينده به ايران باز خواهد گشت تا جشن عقدي برايشان ترتيب دهد و ياس نيز 

خداحافظي مي كرد كه از چهره ي بدون هيچ مخالفتي حرف او را پذيرفت و در حالي كه با آنها 

 رامين شرارت و كينه جويي مي باريد .

پس از پايان امتحانات به شيراز رفت . در طي يك ماه گذشته فشار روحي بسياري را تحمل كرده 

بود و اكنون تصميم داشت در خانه ي پدري و در پناه آغوش گرم بهجت خانوم و خانواده اش كمي 

و خود را براي ادامه راه پرپيچ و خمي كه در راه داشت آماده كند . در حالي از آن فشار تخليه كند 

كه بنفشه و بهنام ليال نيز براي سپري كردن تعطيالتي چند روزه به اصفهان رفتند ، بهرام ترجيح داد 

در تهران بماند و با خودش خلوت كند . حوصله ي هيچ كس و هيچ چيز را نداشت و با وجود تالش 

كه در طي يك ماه گذشته براي تطبيق خود با شرايط جديد كرده بود ، اما همچنان اوضاع و  فراواني

احوالي نابسامان داشت با وجود اسرار به بهمن مبني بر اين كه همراه سايرين به اصفهان برود ، او 

ياس مي  زير بار نرفت و همراه او در تهران ماند . در طول مدتي كه از برهم خوردن نامزدي بهرام و

گذشت ، او نزديك ترين فرد به پسرش بود و مي ديد كه او هنوز نتوانسته است اين مسئله را هضم 
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كند و آن را بپذيرد ،بنابراين نمي خواست او را حتي يه لحظه به حال خودش بذارد و از ياري 

 عطيالترساندن به او غافل شود ، اگرچه مي دانست كه كاري از دستش ساخته نيست . در طول ت

روزه بين دو ترم ، با اصرار بسيار او آن دو تنها دو روز به كرج رفتند و در جشن عروسي دختر  ۱۵

يكي از دوستان بهمن شركت كردند ، اما غير از اين دو روز بهرام باقي وقتش را همراه با گروه 

انستند كه او سرمستان به تمرين و اجراي برنامه پرداخت . هرچند اكنون اعضاي گروه نيز مي د

مدتي است به خاطر مسئله اي شخصي كامال آشفته و دگرگون است و كيفيت كارش نيز همچون 

 گذشته نيست .

 ۱۵سالن مملو از جمعيت بود و همهمه بسياري فضاي را پر كرده بود . امروز پس از پايان تعطيالت 

ه دنبال رديف كردن برنامه روزه ، ترم جديد تحصيلي آغاز ميشد و اكنون هر يك از دانشجويان ب

هايشان بودند. يكي به نمره اش اعتراض داشت و ديگري به رائه واحد هاي درسي . بعضي به 

صورت دسته جمعي درباره تصحيح اوراق امتحاني بحث مي كردند و برخي نيز بي توجه به مسائل 

ت قي كه محل دريافدرسي از تعطيالتشان براي يكديگر حرف مي زدند . بنفشه بمحض خروج از اتا

نتايج امتحان بود ياس را ديد كه به آن سو مي آيد . چند قدم جلو تر رفت و با خوشحالي يكديگر را 

در آغوش كشيدند . و در طي دو هفته سپري شده كامال از حال هم بي خبر بودند .بنفشه بهتر ديده 

 ينا طول در ياس البته و ه باشدبود تا با ياس تماس نگيرد . تا او دور از هياهو كمب آرامش داشت

 توي كه نگفتي حتي وفا بي:  گفت گاليه با و فشرد آغوشش در را او.  بود كشيده رنج بسيار مدت

 . رهبهت اينطور كردم فكر:  گفت و زد لبخند رويش به بنفشه . بزنم زنگ بهت تا هتلي كدوم

 ؟ و سپس با دلجويي پرسيد : آروم شدي

 ات ديگه:  كرد زمزمه و انداخت زير به را سرش بود گرفته غم از اي هاله را صورتش دوباره ياس كه

 . بينم نمي آرامشو روي عمرم آخر

بنفشه شانه هاب ظريف او را فشرد و مثل او زمزمه وار گفت : باز كه اين چرندياتو به زبون مياري ، 

 ولش كن لعنتي .

 د و گفت : ديگه احمق نشو ، خب .و بعد دستش را زير شانه او زد و سرش را بلند كر

اكنون با قاطعيت و جديت بسيار حرف مي زد و انتظارش نيز اين بود كه ياس از او اطاعت كند . 

 ياس باز هم تبسمي كرد و گفت : معذرت مي خوام كه فقط بلدم تو رو ناراحت كنم .

 و گرفتي ؟وبا ديدن برگه هايي كه در دست او بود با كنجكاوي پرسيد : نتايجمون

بنفشه با شنيدن اين حرف ، او را رها كرد و سرش را زير انداخت . ياس با كنجكاوي بيشتري 

 پرسيد : چي شده ؟ قبول نشدي ؟
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خيالش از بابت خودش راحت بود . با آن كه در فصل امتحانات و ضعيت روحي مناسبي نداشت ، اما 

چي نگفت و يكي از برگه ها را به سوي او گرفت خيلي خوب از عهده ي آنان بر آمده بود . بنفشه هي

. ياس برگه را از او گرفت و نگاهي به آن انداخت ، اما در عرض چند لحظه رنگ صورتش مثل گچ 

سفيد و چشمانش از شدت تعجب گرد و گشاد شدند . در حالي كه دستش به شدت مي لرزيد به 

د و گفت : متاسفم ياس تو شرايط خوبي بنفشه نگاه كرد و او در مقابل سعي كرد دلداري اش ده

 نداشتي ، اما مي توني جبران كني .

 ياس با لكنت گفت : اما من .... من خيلي خوب ... خيلي ...

ولي نتوانست جمله اش را به پايان برساند و اشك در چشمانش حلقه زد . آنچه كه اين برگه نشان 

طمئن بود كه اشتباه بزرگي پيش آمده است . مي داد بيانگر آن بود كه ياس مشروط شده و او م

لحظه اي مكث كرد و با قاطعيت گفت : من خيلي خوب امتحان دادم ، همه شو .... اشتباه شده بنفشه 

 ، مطمئنم .

بنفشه اميدوار بود همين پاسخ را بشنود و خودش نيز انتظار نداشت كه او مشروط شده باشد گفت : 

 ني . منم فكر مي كنم كه اشتباه شده .اگه مطمئني مي توني اعتراض ك

 ياس ياب:  گفت و افتاد راه به بود شده خارج آن از پيش دقايقي و بعد دوباره به سوي همان اتاقي كه

 . بنويسي اعتراض يه بهتره

ياس خواست در پي او برود اما ناگهان چند متر آنطرف تر در ميان شلوغي سالن چشمش به بهرام 

سفيد با يقه بلند و جليقه و جيني مشكي به تن داشت . مو هايش را كوتاه كرده بود و  افتاد . پيراهني

در نظر ياس از هميشه زيبا تر شده بود . در طي مدتي كه در شيراز بود بارها دلتنگش شده و به او 

اه تانديشيده شده بود و اكنون خوشحال بود كه دوباره او را ميبيند ، اما خوشحالي اش چند لحظه كو

به طول انجاميد ، زيرا ناگهان دريافت كه چه اتفاقي روي داده است . او دستهايش را به سينه زده و 

به ديواري تكيه داده بود و در همان حال لبخند فاتحانه اي بر لب داشت و او را تماشا مي كرد . 

 آخرين حرف هايش را قبل از آخرين خداحافظي به ياد آورد .

ز امروز هر باليي به سرت بياد من عاملش بوده ام . نمي ذارم آب خوش از گلوت اينو بدون كه ا -

 پايين بره ... بي وفاييتو تالفي مي كنم ...باليي رو كه به سرم آوردي جبران مي كنم .....

نفس عميقي كشيد و دريافت كه اين كار فقط از او بر مي آيد . همه او را دوست داشتند و نفوذ 

ه جا داشت . همچنان در آنجا ايستاده بود و لبخند پيروزي نيز از لبانش محو نمي شد بسياري در هم

. او اولين ضربه را اينگونه بر پيكر اين دختر بيچاره و از نظر خودش بي وفا وارد كرده بود و از 

تماشاي ناتواني اش لذت مي برد . ياس سرش را زير انداخت و در حالي كه اشك پهناي صورتش را 
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شانده بود دريافت كه بايد اين تاوان گران و البته اولين تاوان بي وفايي اش را بدون چون و چرا پو

 بپزيرد و گله اي هم نداشته باشد . بنفشه دوباره به سويش آمد و پرسيد : پس چرا نمياي ؟

 او سري جنباند و گفت : ولش كن بنفشه نيازي به اين كار نيست .

نكرده بود با كنجكاوي پرسيد : احتياجي نيس ؟ چرا ؟ مگه تو به نمره  بنفشه كه منظورش را درك

 هات اعتراض نداري ؟؟؟

نه حاال كه فكر مي كنم مي بينم اونقدرا هم خوب ندادم كه بخوام به نمره ها اعتراض كنم . شايد  -

 زيادي خوشبين بودم .

قت بگذري . اونا با اعتراض تو خل نشو ياس ، من مطمئنم كه اشتباهي پيش آمده . نبايد از ح -

دوباره برگه هاي امتحاني رو دوبارهببرسي مي كنن . اما ياس مي دانست كه اين عمل هيچ فايده اي 

 ندارد با اصرار گفت : نه بنفشه ، بهتره فراموشش كني .

ل مو به سوي در خروجي سالن به راه افتاد . بنفشه بناچار دنبالش رفت ، در حالي كه از عكس الع

عجيب او هيچ چيز درك نمي كرد . ياس مطمئن بود كه حتي اگر اعتراض فايده اي هم داشته باشد ، 

هيچگاه اين كار را نخواهد كرد . بهرام مي خواست او زجر بكشد و او اين رنج و عذاب را با جان و 

نهاد، او تا دل پذيرا بود . اگر رنج كشيدنش بهرام را آرام مي كرد و مرهمي بر دل دردمندش مي 

آخر عمر اين زجر و عذاب را به جان مي خريد ، اگر چه حقيقتا نيز در زندگي اش جز اين چيزي 

وجود نداشت و جدايي از بهرام ، خود سخت ترين و عظيم ترين باليي بود كه بر قلب و پيكر دختر 

 وارد آمده بود و او را از زندگي و تمام تعلقاتش بيزار كرده بود .

اقي مانده تا رسيدن تعطيالت آغاز سال نو نيز براي ياس و بهرام هيچ انگيزه و اشتياقي يك ماه ب

نداشت . اكنون همه در دانشگاه دريافته بودند كه نامزدي آنها بر هم خورده ، اما كسي نمي دانست 

تند . شكه چرا اين دو دلداده ناگهان اين گونه از هم بريده و كتاب عشق را وبسيدند و به كناري گذا

ياس را همه ، آروم و مغموم و در خود فرو رفته مي ديدند و بهرام نيز با سابق فرق كرده بود . با 

دوستان دانشگاهي اش كمتر مي جوشيد و با آنها فقط در ساعات درسي صحبت مي كردند . اغلب 

آنجا نيز  اوقاتش را در ميان بچه هاي گروه موسيقي و در حال تمرين سپري مي كرد كه البته در

توفيق چنداني نداشت و به نظر مي رسيد كه در نياي ديگري و جدا از جمع آنها سپري مي كند . با 

آغاز تعطيالت سال نو ، ياس به همراه بنفشه و بهنام و ليال به شيراز رفت . بنفشه دريافته بود كه او 

ه ن بابت بسيار رنج كشيداي از و كرده تحمل را سختي تنهايي شيراز در ترم دو بين تعطيالت در

است و اين بار تصميم گرفت كه او را تنها نگذارد و پس از صحبت با بهنام و ليال آنها را راضي كرد 

كه تعطيالت را در شيراز بگذرانند . اما بهرام براي استراحت در نوروز فرصتي نداشت زيرا گروه 
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نوان يك تيم منتخب از ايران به آنها براي شركت در يك جشنواره ي موسيقي بين المللي به ع

كپنهاك دانمارك اعزام شد كه او نيز در اين سفر به عنوان يكي از نوازندگان سه تار ، گروه را 

همراهي مي كرد . بهمن با وجود اصرار بهرام كه مي خواست در تعطيالت جايي برود و كمي 

اري براي ياس فرستاد و به استراحت كند ترجيح داد كه در تهران بماند . هوشنگ هداياي بسي

همراه آن ، رامين نيز دستبندي زمرد برايش ارسال كرد كه ياس البته هيچگاه آن را به دست نكرد 

. با وجود همراهي دوستانش ، او از ايام عيد و جشن و شادي هاي مخصوص آن هيچ چيز نفهميد . 

گذراندند ، اما اكنون بدون او سال گذشته در اين روز ها بهرام در كنارش بود و حسابي خوش مي 

 ديگر هيچ لطفي نداشت .

                                    *      *     * 

بهرام در اتاقش تنها و مثل اكثر مواقع در طول اين چند ماه غرق در افكارش بود كه چند ضربه به 

ودش هم اتاقي بود ، اما در خورد . مثل هميشه با كوروش نوازنده ي فلوت و جوان همسن و سال خ

او به اتفاق دوستانش به شهر رفته بود . امروز آخرين اجرايشان را به پايان رسانده بودند و فردا به 

ايران باز مي گشتند ، اما در اين رفت و آمد ها هيچ چيز جالبي براي او وجود نداشت . همه چيز 

اد . با بي حوصلگي برخاست و در را گشود عادي و بي روح بود و هرگز او را تحت تاثير قرار نمي د

هانيه را در برابر خود ديد كه لبخند مهرباني صورتش را پوشانده بود . امروز اجراي خوبي نداشت و 

 حدس زد كه او از جانب سرپرست گروه آمده تا مالمتش كند .

ر محترمانه اين زن در گروه مورد احترام همه بود و سرپرست گروه هم در برخورد با او بسيا

برخورد مي كرد . سي و دوساله بود و نوازندگي ويولون را در گروه به عهده داشت . البته حرفه ي 

اصلي اش روانپزشكي بود و در طول هفته نيز سه روز در مطبش به درمان بيمارانش مي پرداخت ، 

رداخت . هشت سال اما ويولون را بيشتر دوست داشت و زمان زيادي را نيز به تمرين با گروه مي پ

پيش ازدواج كرد ، اما همسرش سه سال قبل بر اثر سكته ي قلبي فوت كرده بود و اكنون به اتفاق 

ساله اش آيدين زندگي مي كرد و در اثر جلسات تمريني و سفر هايش نيز او را با خود  ۵پسر 

 همراه مي برد .

 مي تونم چند دقيقه وقتتو بگيرم ؟ -

 ي شنيدن نصايح او آماده مي كرد تبسمي كرد و گفت : البته .برا را خود بهرام كه

و او را به داخل فراخواند . هانيه وارد اتاق شد و روي مبلي كنار پنجره نشست و گفت : كوروش 

 تنهات گذاشته ؟

 من حوصله شو سر مي برم ، با اونا بهش بيشتر خوش مي گذره . -
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ه نوازندگي دف را به عهده داشت و تازگي ها هم با منظورش از اونا برادرزاده سرپرست بود ك

 كوروش رفيق شده بود .

 نظرت راجع به اونا چيه ؟ فكر مي كني بعد از برگشتن به ايران روابطشون رو ادامه بدن ؟ -

دقيق پيش يكي از مستخدمين هتل به اتاقش آورده بود فنجاني براي او  ۵بهرام از قوري چاي كه 

ميز گذاشت و نشست . هانيه با دقت به او نگريست . او با لحني كه بي تفاوتي از  ريخت و آن را روي

 آن مي باريد گفت : نمي دونم ، من توي كار كسي دخالت نمي كنم .

 مسابقه ي فوتبال چه طوذ بود ؟ -

قرار بود امشب از تلوزيون دانمارك پخش زنده ي بين دو تيم آرسنال و يوونتوس پخش شود و 

كه عالقه ي بسياري به بهرام داشت و مي دانست كه او چقدر عاشق فتبال است خواهش آيدين 

كرده بود كه با هم بازي را تماشا كنند ، اما او با بي حوصلگي بر سر پسرك فرياد كشيده بود و او را 

ك ي چشم به كه از خود رانده بود . اين رفتارش براي هانيه و سايرين عادي شده بود ، اما آيدين را

 بود هافتاد گريه به كه حالي در را او هانيه و عموي مهربان و خوب به او مي نگريست بسيار ترسانده

 و انداخت زير به را سرش شرمساري با هانيه سوال اين براب در.  بود خوابانده و برده اتاقش به

 . بدهكارم تو به خواهي عذر يه من:  گفت

و گفت : اهمين نده بچه ها اينجور چيز ها را خيلي زود  او به عالمت منفي دستش را تكان داد

 فراموش مي كنن ، فردا صبح بازم مياد سراغت و حسابي اذيتت مي كنه .

 . شدم حوصله كم نه هانيه ، پسرت خيلي دوست داشتنيه ، تقصير منه كه -

ز دستم يس اسپس در حالي كه با انگشتان دستش بازي مي كرد لحظه اي سكوت كرد و پرسيد : رئ

 دلخوره ؟آره ، در حقيقت كالفه شده

 . كرده مختل را گروه كار حد خيلي روشن پاسخش را داد و بهرام هم خوب مي دانست كه تا چه

 شايد بهتر باشه براي مدتي كناره گيري كنم . اينطوري براي همه بهتره . -

؟ در اين روز ها سه تار تنها چيزي  و با خود انديشيد كه براي گروه بهتر است ، اما براي خودش چه

  بود كه آرامش مي كرد. بدون ان چه خواهد كرد ؟

 بهرام ى چرا مدتيه عوض شدي ؟ اتفاقي افتاده ؟ -

 ؟ مرگمه چه من دربياري سر كه بهرام سرش را بلند كرد و گفت : رئيس ازت خواسته

ت : نه من از طرف رئيس نيومدم ، او همانطور كه فنجان چايش را مي نوشيد سري تكان داد و گف

 خودم خواستم با تو صحبت كنم .

 بهرام با تندي پرسيد : واسه چي ؟
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نمي خواست كسي از اوالش با خبر شود . هانيه با مالطفت پاسخ داد : براي اين كه تو رو دوست دارم 

گي مي كنيم . خب ، براي اين كه تو همكار مني ، هرودمون عضو يه گروهيم و در حقيقت با هم زند

 . مكن كمكت بتونم شايد گفتم ، كرده نگران منو موضوع اين .. مدتيه كه تو تغيير كردي و

 حس روانشناسانه ات گل كرده ؟ -

 خل نشو بهرام . من مي خوام اگه كاري از دستم ساخته اس كمكت كنم . -

 رم فهميدي ؟بهرام با خشنوت از جا برخاست و گفت : من به كمك تو احتياجي ندا

 افتاده اقياتف مطمئنم من: داد ادامه بود گرفته فرا را او پاي سرتا كه عصبانيتي هانيه بد.ون توجه به

 ونخودش تا دارن كه سعيي برخالف خاصشون روحيات با تو مثل افرادي ، كرده دگرگون رو تو كه

ه خاطر حادثه اي كه روي ب حتم طور به هم تو ريال حساسن و شكننده خيلي ، بدن نشون مقاوم رو

داده اوضاع مناسبي نداري و زندگيت از روال عادي خارج شده . من همكار تو ... دوست تو ... و 

 نگرانت هستم . دلم مي خواد تا اونجا كه مي تونم كمكت كنم .

او نيز مثل ديگر اعضاي گروه ، بهرام را دوست داشت ، اما بيشتر از سايرين نگرانش بود و مي 

است كمكش كند . در اين اواخر در چشمان او چيز غريبي را خوانده بود كه حكايت از تنهايي و خو

افسردگي شديد و گيج كننده اي داشت و بدون شك دوست نداشت كه اين حالت در پسر ادامه پيدا 

قط ف كند و او را تباه سازد ، اما بهرام خشمگين تر از پيش فرياد زد : به تو هيچ ربطي نداره ، تو

 همكار مني و منم موش آزمايشگاهي نيستم . لطفا دست از سرم بردار هانيه ريال برو راحتم بذار .

هانيه از جا برخاست و در حالي كه به او نزديك مي شد گفت :بهرام من لطافت روح تو رو درك مي 

 ار نمي كنم ،كنم ، به همين دليلم هست كه مي خوام كمكت كنم، حاال كه خودت نمي خواي منم اصر

ولي هر وقت كه دلت خواست با كسي درد دل كني من حاضرم حرفاتو گوش كنم . من در اين زمينه 

 تجربياتي دارم و فكر كردم كه شايد بتونم به دردت بخورم . اينم بدون كه همه نگرانتن .

رها  وي مبلسپس بدون حرف ديگري او را ترك كرد و از اتاق خارج شد . بهرام با آشفتگي بسيار ر

 و هآشفت قدري به كه بود گران بسيار برايش.  پيچيد مي خود به خشم شدت از كه حالي در  شد

 استخو مي دلش لحظات آن در.  كنند دلسوزي برايش و ببرند حالش به پي همه كه باشد پريشان

 ازبود.شير در و دورتر ها كيلومتر او كه افسوس اما ، ببارد ياس سر بر را خشمش اي گونه به

 بنفشه در حين پياده شدن از اتومبيل ،از بهنام پرسيد : تو نمياي ؟

 ۱او به عالمت نفي سرش را تكان داد و لبخندي زد و گفت : هدوتون امشب مهمون منيد ، ساعت 

 شب ميام دنبالتون .

 حتما ياس خيلي ذوق زده ميشه . -
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كه ياس با شنيدن اين خبر چه حالي خواهد  هيجان وافري سر و پايش را گرفته بود و از تصور اين

يافت قلبش با شور بيشتري مي تپيد . بهنام نيز بينهايت خوشحال بود و از اين بابت خود را مديون 

 ياس مي دانست

 خوشحالي منم به همن اندازه تو رو به وجد مياره ؟ -

يشه اين موضوع را به گاهي اوقات حس مي كرد كه بنفشه ياس را بيشتر از او دوست داره و هم

شوخي بيان مي كرد ، ولي بنفشه ناراحت ميشد و به او غر مي زد . اين بار هم با اخمي تصنعي گفت : 

 تو ديوونه اي بهنام !

 مي دونم ،ديوونه تو. -

و بعد بدون آن كه به او فرصت عكس العمل بدهد به راه افتاد و سپس نگاهي به پشت سر كرد و 

نفشه نيز در حالي كه لبخندي از رضايت صورتش را پوشانده بود برايش دست دست تكان داد و ب

تكان داد و حس كرد كه بيشتر از هر زمان ديگري دوستش دارد .تا زماني كه اتومبيل ناپديد شد ، 

 در همانجا ايستاد و سپس وارد آپارتمان شد .

. لحظه اي درنگ كرد تا نفسش جا پله ها را دو تا يكي طي كرد و در برابر آپارتمان ياس ايستاد 

بيايد و سپس چند ضربه به در زد . لحظاتي بعد در گشوده شد و ياس او را با چهره اي خندان و 

شاداب در برابر خود ديد . تحت تاثير شادي او لبخندي بر لب آورد و گفت : سالم خانوم ايماني . 

 امروز چقدر خوشگل شدي .

جيدش پا به درون آپارتمان گذاشت و بي درنگ او را در آغوش بنفشه بدون دادن پاسخي به تم

 كشيد . ياس پرسيد : آه خداي من ! باز بهنام امروز برات سوپرايز ترتيب داده ؟

و بوسه اي پر مهر از گونه اش برداشت . بنفشه با هيجان پاسخ داد : نه امروز من براي تو سوپرايز 

 دارم .

 ست و گفت : اتفاقي افتاده عزيزم .يا با كنجكاوي روي كاناپه نش

 امشب من و تو به صرف شام مهمون بهناميم. -

تو كه نمي خوام باور كنم كه اين موضوع تا اين حد تو رو به وجد مياره ؟ اين شام مناسبت خاصي  -

 داره ؟

 حدس بزن . -

روز ش هم نبود . تا سالو ياس را به فكر فرو برد . تولد بنفشه يا بهنام نبود . بدون شك تولد خود

ازدواج آنها نيز سه ماه باقي مانده بود. پس چه اتفاق خوشايندي روي داده بود ؟ با بي قراري به او 

 نگاه كرد و گفت : بگو بنفشه منو اذيت نكن .
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 بنفشه خيلي سزيع گفت : من دارم مادر ميشم .

ماني گشاد و چهره اي بهت زده به او و بعد به او چشم دوخت تا عكس العملش را ببيند . ياس با چش

 نگريست . هنوز نتوانسته بود خوب جمله اش را هضم كند . زير لب پرسيد : راست ميگي ؟

او به عالمت تصديق سر تكان داد و گفت : همين االن پيش دكتر بوديم ، گفتم اول از همه بايد تو رو 

 در جريان بذارم .

 د و گفت : تبريك مي گم تبريك مي گم بنفشه .ياس با خوشحالي او را در آغوش كشي

 چقدر دوست داشت قبل از رفتن بچه ي او را ببيند و حاال او آرزويش را بر آورده كرده بود .

 حتما بهنام خيلي خوشحاله ، نه ؟ -

 چي داري ميگي دختر ؟ داشت بال در مي آورد . ميگه كه همه ش زير سر توئه . -

 من ؟ياس با تعجب پرسيد : 

آخه چند ماه پيش اون اصرار داشت كه ما بچه دار بشيم ، اما من زير بار نمي رفتم و مي گفتم  -

خيلي زوده . حاال به خاطر تو بادار شده ام ، اون ميگه مديون ياسم . به من ميگه تو ياسو بيشتر از من 

 دارم .دوست داري . ياس با قدرداني نگاهش كرد و گفت : متشكرم بنفشه ، دوستت 

 بنفشه او را درميان بازوانش فشرد و گفت : منم تو رو دوست دارم دختر خوب .

 و صورتش را بوسيد و ادامه داد : بهنام ساعت هشت مياد دنبالمون ، تو كه دعوتمونو مي پذيري ؟

 ياس بدون درنگ گفت : البته .

 و سپس لبخندي زد و گفت : آخه من خاله بچه ام .

يز به تبسم وا داشت . وقتي از جا برخاست و به سوي آشپزخانه رفت ، بنفشه با تماشاي و بنفشه را ن

پيكر نحيف او باز هم برايش دل سوزاند . در طي سه ماه گذشته روز هاي بسيار دردآورد و غمگيني 

ا ررا پشت سر گذاشته بود و حاال او خوشحال بود كه توانسته است با اين خبر ، پس از سه ماه لبخند 

 . آورد بر لبهايش بنشاند و كمي او را به هيجان

نسيم دل انگيزي در ميان درختان باغچه كوچك خانه بهمن مي وزيد ، بهرام روي لبه ي استخر 

نشسته بود و پاهايش را در آب فرو برده بود . خنكي آب آرامش مي كرد و ماهي هاي سرخ 

شيدن درباره روزهاي خوش گذشته رنج مي برد كوچك به دور پاهايش مي گشتند . هنوز هم از اندي

و از اين كه چقدر ساده ياس را از دست داده و او چه راحت حاضر به تركش شده بود ناراحت ميشد 

.اين روز ها از زندگي هيچ چيز درك نمي كرد و كارهايش را طبق عادت انجام مي داد . در خانه 

گروه سرمستان نيز حالي بهتر از اين نداشت . در فوق العاده ساكت و مغموم بود و در بين اعضاي 

محيط دانشگاه با وجود ياس عذاب ميكشيد . او را زياد مي ديد ، مغموم و پريشان . درست مثل 
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خودش ، اما ناراحتي او چه اهميتي داشت ؟ كاري را كه نبايد مي كرد انجام داده بودند . گاه با خود 

تدا حصاري دور احساسش كشيده بود و هرگز به سراغش نمي مي انديشيد . كه اي كاش در همان اب

رفت ، اما چگونه ؟ هنوز هم بينهايت عاشقش بود ، افسوس كه او خيلي راحت عشقشان را لگد كوب 

 كرد و از كنارش گذشت .

كليديدر قفل چرخيد و متعاقب آن در گشوده شد و بهمن با دو نان سنگك برشته و پاكتي ميوه به 

يك هفته از پايان تعطيالت عيد گذشته بود ، اما او همچنان خيال مهاجرت به اهواز را  داخل آمد .

 نداشت .

با صورتي گشاده و خوشحال به او نزديك شد و بهرام سالم كرد . پاسخش را داد و در مقابلش 

 ايستاد و پرسيد : چطوري پسرم ؟

 خوبم پدر ، خسته نباشي . -

 ي ؟متشكرم . هواي بچگياتو كرد-

و با چشمان خندانش به پا هاي او اشاره كرد . بهرام لبخندي زد و سرش را تكان داد و گفت : نمي 

 دونم ، حوصله ام سر رفته بود .

 اكنون شادي محسوس در چهره ي بهمن ديده ميشد .

 طوري شده پدر ؟ به نظر خوشحال مي رسي . -

 چرا نباشم ، دارم پدر بزرگ ميشم .

پر رنگ تر كرد . بهرام با بهت نگاهش كرد . در طي چند ماه گذشته اين اولين و تنها  و لبخندش را

خبر خوشي بود كه به گوشش مي خورد و باعث خوشحالي اش شد . پا هايش را از استخر بيرون 

 آورد و از جا جست و پرسيد : جدي ميگي پدر ؟

 البته كه جدي ميگم . همين االن پيششون بودم . -

... يعني من عمو ميشم ؟ يعني بهنام داره پدر ميشه ؟ ... آه خداي من . باور نكردنيه بنفشه  يعني -

 مي خواد بچه بغل كنه ؟ هردوشون هنوز بچه ان پدر .

 و بعد با هيجان او را در آغوش گرفت و گفت : تبريك مي گم .

 متشكرم . منم به تو تبريك مي گم . -

 خيلي خوشحالن نه ؟ -

 ه ، هر دو دست و پاشون رو گم كرده اند . خيلي هيجان زده ان .البت -

 خدا روشكر ، خيلي خوشحال شدم ... اين اواخر اين تنها خبر خوشي بود كه شنيدم . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 4  

 

بهمن دستي به شانه اش زد و گفت : اميدوارم يه روزم به خاطر پدر شدن تو خوشحالي كنيم . بهرام 

شد و سرش را به زير انداخت . چند ماه پيش به اين موضوع  با شنيدن اين حرف باز هم مغموم

بسيار مي انديشيد و گاهي نيز با ياس در اين باره حرف مي زد ، اما اكنون اين چيز ها برايش 

 انستتو نمي هيچگاه يقين به جذابيتي نداشتند . ازدواج ؟ با كه ؟ آن بي وفا را از دست داده بود و

دازه دوست بدارد ، پس پدر شدن موضوعي منتفي شده به نظر مي آمد. ان آن تا را ديگري زن هيچ

اصال چه جذابيتي داشت كه او پدر شود ، اما مادر فرزندش زني به غير از ياس باشد ؟ از مدتها پيش 

سوگند خورده بود كه هرگز يك بار ديگر به زني دل نبندد و خود را اسير وعده هاي دورغشان 

 را ناراحت و سر به زير ديد موضوع را تغيير داد و گفت : گرسنه نيستي؟نسازد . بهمن وقتي او 

 عصرونه رو آماده كردم . منتظر شما بودم. -

 پس بريم تو . -

و هر دو به داخل ساختمان رفتند . بهرام قبل از هر كاري كه به خانه ليال تلفن زد و به هر سه تبريك 

اجع به بچه ي بهنام و بنفشه صحبت كردند . اما در گفت . سپس در حين صرف عصرانه بازه هم ر

 بين صحبتهايشان ناگهان موضوع را تغيير داد و از بهمن پرسيد : پدر نمي خواي برگردي اهواز ؟

 بهمن با تعجب نگاهش كرد و وقتي او را جدي ديد، پاسخ داد : از دستم خسته شدي ؟

 ينجايي ، پس كار هاي خودت چي ؟بهرام بدون توجه به شوخي او گفت : سه ماهه كه ا

بهمن در حالي كه هنوز هم چشم بر او داشت ، به تضادي كه در ذهن او بود فكر كرد . در گذشته 

 مدام از نيامدنش گله مي كرد و اكنون مي خواست كه برود ، اما بهمن هرگز چنين خيالي نداشت .

 ي سخت كار كردم .فكر كردم بهتره كمي استراحت كنم . دو سال گذشته خيل -

دروغ ميگي پدر . تو به خاطر من موندي . دارم مي بينم كه هر روز از اهواز تماس مي گيرن و ازت  -

 مي خوان كه برگردي . پس خواهش مي كنم برو پدر ، منو تنها بذار .

قف ادر طي سه ماه گذشته روابط عاطفي عميقي بينشان به وجود آمده و كامال به روحيات هم ديگر و

شده بودند ، اما بهرام بايد روي پاي خودش مي ايستاد و اين بحران را پشت سر مي گذاشت و با 

 وجود بهمن اين كار غير ممكن بود .

 مي خواي توي اين اوضاع تنهايت بذارم بهرام ؟ -

 بله پدر . مي خوام به خودم تكيه كنم . بايد به اين شرايط عادت كنم ، مي فهمي ؟ -

 مم پسرم ، اما من برات مزاحمتي ايجاد نمي كنم .مي فه -
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بهرام نفس عميقي از سينه بيرون داد و گفت : خودتم مي دوني كه مزاحمم نيستي پدر ، اما وقتي 

اينجايي من بهت وابسته ميشم . برو بذار من بدون اين كه به كسي تكيه كنم اين دوره رو پشت سر 

 بذارم .

 د : اگه اتفاقي افتاد چي ؟ اگه باليي بر سر خودت آوردي چي ؟بهمن با نگراني محسوس پرسي

 بهرام با كالفگي پاسخ داد : من كه بچه نيستم .

 شايد بتونم كمكت كنم . -

واو دستهايش را تكان داد و با صدايي بلند گفت : نمي توني ... نمي توني پدر . اينطوري فقط از كارت 

 ر مي گردي ، خيلي زود ، باشه ؟عقب مي افتي . به من قول بده كه ب

 تو قول مي دي كه مرتب منو در جريان حالت بذاري ؟ -

 قول مي دم پدر . -

 نگراني اش را درك مي كرد و چند برابر گذشته دوستش داشت .

 منم مرتب بهت تلفن مي كنم . زود زود ميام ديدنت . -

 اين طوري خيلي خوبه . -

ذاشت با لحني پدرانه گفت : دلم مي خواد مرد باش و عاقالنه فكر بهمن دستش را روي دست او گ

 كني . ياس چاره اي جز اين نداشت بهرام . دلم مي خواد اينو بفهمي .

او به عالمت نفي سري جنباند و گفت : داشت پدر ، براي من مهمترن چيز عشق و رابطه عاطفي بين 

چيز ديگري مهمتر مي نمود . ولي با رفتنش نشون  هر از عشقمون بايد هم اون براي.  من و ياس بود

داد كه حرف هاش همه دروغ بودن . نشون داد كه در مرحله ي عمل هيچ وقت نمي تونه از خودش 

 مايه بذاره . من ، من حاضر بودم براش جون بدم اما اون ...

 يش داشتند .اون تعهد پدرش رو در نظر گرفت . طبيعيه ... پدر و مادرش اهميت زيادي برا -

اما اونا مرده ان . من مطمئنم اون از زندگي فعليش راضي نيس ، با اين حال كاري كرد كه  -

هردومون ضربه بخوريم . مي تونست عموشو قانع كنه ... يعني ... يعني بايد اين كار رو مي كرد . به 

 هر قيمتي كه شده .

 فراموشش كرد. گذشته ها ديگه هيچ وقت بر نمي گردن بهرام . بايد -

 هيچ وقت نمي تونم فراموشش كنم پدر ... هيچ وقت .

دوباره اشك در چشمانش حلقه زد . يادآوري حوادث گذشته هميشه متاثرش مي كرد . بهمن 

دريافت كه ناخواسته او را غمگين كرده است . زخمي كه بهرام از اين عشق خورده بود ، كاري تر از 
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خوب شود . او سالها و بلكه تا آخر عمر آن را به همراه خواهد داشت و آن بود كه به اين زودي ها 

 از دست اين پدر دلسوز هيچ بر نمي امد .

 متاسفم بهرام نمي خواستم ناراحتت كنم . -

او سري جنباند و سعي كرد خود را بي خيال نشان دهد و گفت : مهم نيس ، تقصير خودته كه توي 

 مه ش از قصه هام برات حرف زدم .اين مدت خيلي لوسم كردي . ه

 بهمن لبخندي زد و زمزمه كرد : دوستت دارم بهرام خيلي زياد .

 او به نرمي دستش را فشر د وپاسخ داد : مي دونم منم دوست دارم .

سه روز بعد ، بهمن با بدرقه بهرام ، بهنام ، بنفشه و ليال تهران را ترك و به سوي اهواز پرواز كرد . 

داد كه خيلي زود به آنجا باز خواهد گشت . بهرام وقتي به خانه باز گشت خود را تنها تر از  اما قول

پيش ديد . اصرار ليال و سايرين براي رفتن به خانه نپذيرفته و ترجيح داده بود كه تنها باشد . جاي 

وب ا خيلي خبهمن بسيار خالي بود . در طي سه ماه گذشته او نزديك ترين فرد به او بود و حالش ر

درك مي كرد . از همان لحظات اول سرخوردگي از اين عشق نافرجام ، همراهش بود و لحظه اي 

تنهايش نگذاشته بود و اكنون با رفتنش به پسرش ثابت كرده بود كه نقشش در زندگي او بيشتر از 

 ان است كه هردو مي انگاشتند .

                                       
 - يفرهنگ جشنواره يك در شركت براي سرمستان گروه اعضاي ساير و بهرام بعد ي هفته جمعه ي

 ، اول شب در.  بپردازند برنامه اجراي به شهر تاتر آمفي در متوالي شب دو تا رفتند كرج به هنري

.  داشت عالي اجرايي بهرام نيز شب همان در اتفاقا و.  گرفت قرار بسيار توجه مورد آنها ي برنامه

قبل از شروع برنامه با سرپرست گروه صحبت كرد و گفت مي خواهد به نفع گروه مدتي از همراهي 

آنان كناره گيري كند ، اما او شديدا مخالفت كرد و گفت به وجودش احتياج دارد . در عوض از او 

ه اي كه ترانخواست تا با تالش و انگيزه ي بيشتري در تمرينات و اجرا ها حضور يابد . از قضا اولين 

در ابتداي برنامه اجرا كردند حال و هواي خوبي در بهرام ايجاد كرد و او را در حس عميق و شاعرانه 

اي فرو برد . همان دو بيتي هايي كه ياس عاشقشان بود و بهرام هميشه برايش مي نواخت و مي 

 خواند .

 خـار و خس بود هـمنشينت دريغا          وفــا دارتــو بــودم تـا نـفس بــود

 بود بس ســوختن جـــان هـــمي          دلـم را بـــــازگردان بـــــاز گردان

 دارم زرد رنگـــي پــژمرده، رخــي          درون ســـينه آهـــي ســر دارم

 دارم درد پـر دلــي دانـــم هـــمي         ندانم عاشقم مستم چه هستم
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 وانـــــماند زنــــــدگاني راه بـــــــه        ها نــماندكســـي مـانند مــن تــن

 جـــــانماند بــــيابان در غـــــريبي        خـــدا را در قـــفاي كــاروان هـــا

 را ســـاغرم كن پـر بــــاده از بــــيا        لب خشكــم بــين چشم تــرم را

 رسـيد آن دم كــه بگشــايي پرم را       دلم در تــنگناي ايـن قــفس مـرد

در سال گذشته نيز كه در تعطيالت نوروز به اتفاق بنفشه و بهنام به شيراز رفته بودند ، شبي او اين 

 حتي و كرد متاثر سخت را ديگران كه آمد وجود به اي شاعرانه فضاي چنان ترانه را اجرا كرد و آن

يز او با يادآوري اوقات خوش روز هاي گذشته در آن ن امشب.  داشت وا گريستن به را خانوم بهجت

 حس عميق غرق و همين امر عامل موفقيتش شد .

 بــه دريـاي غـمت دل غــوطه وربــي

 مــــــرا داغ فراغــت بــر جـگـــــــربي

 به چشـمم قـطره هاي اشك خونين

 نـــظربي بــــــاغ الله گـــــويي تـــــو 

 عــــــالم فــــروزه زبس مـــــهر رخت

 جهان را دل به مــهرت سـينه سوزه

 فلــك را شيوه دايم ايـن چـنين بــود

 كــه هـــرجا چشم امــيدي بــــدوزه

 دل از دست غــمت زيــــرو زبـــربي

 دو چشـمانم پـر از خـون جگـــر بـي

 هـــــر آن يـــار عزيزش نـــاز وربـــــي

 ـــانش پــر شرربيدلش پــــرغصه ج

 جـــدا از رويت اي مـــاه دل افــــــروز

 نه روز از شو شناسم نه شو از روز

 وصــــالت گـــــرمرا گــــردد مــــيسر

 بـــود هــــر روز مـــو چو عـيد نــوروز

 بــــــــيا جانا كــــه تـــــــويي تــــــــو

 ي تــوبــــيا يارا كـــه ســلطانم تـــوي

 تــو خود دونـــي كــه غير از تـو ندارم

 بــــــيا جانا كــــه ايــــمانم تــويي تــو
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اجراي عالي و بي نقصش در آن شب موجب تعجب و تحسين همه و بخصوص رضايت سرپرست 

 ، گروه شد . پس از اتمام برنامه ، آنهايي كه بايد صبح روز بعد در تهران به كارهايشان مي رسيدند

به وسيله ي اتوبوسي كرج را ترك كردند و سايرين به ويالي يكي از دوستان سرپرست گروه در 

گوهردشت رفتند . بهرام كه روز بعد در دانشگاه كالس نداشت و در خانه نيز تنها بود ، ترجيح داد 

 در كرج بماند و همراه سايرين به ويالي گوهردشت رفت . آنجا پس از صرف شام ، هر كس به

دنبال كار خودش رفت . برخي مشغول تماشاي تلوزيون شدند . عده اي با سازهايشان ور مي رفتند 

 . بپردازند استراحت و بعضي به اتاق هايشان رفتند و به تا به

بهرام در بالكن كوچكي كه چسشم اندازي به سوي باغ داشت روي نيكتي نشسته و به تاريكي باغ 

ده بود . استشمام عطر گل هاي مختلف او را به ياد آپارتمان كوچك چشم دوخته و با خود خلوت كر

ياس انداخت . آنجا نيز هميشه آميخته به بوي گياهان متنوع بود ، اما عطر ياس معموال اندكي غلبه 

داشت . آهي از سر حسرت كشيد و باز هم اندوهگين شد . چقدر دلتنگ آن آپارتمان رويايي و 

ش شده بود . چقدر دوست داشت كه باز هم به روز هاي خوش گذشته باز بيشتر از آن دلتنگ صاحب

گردد ، اما افسوس كه قصه عشق دو پايان يافته بود و انديشيدن به گذشته هيچ دردي را دوا نمي 

 كرد . حتي داغ دلش را تازه و تالش براي رها شدن از آن دوران را مشكل تر مي كرد .

لكن او را در آنجاتنها و همچون اغلب اوقات در اين سه ماهه اخير ، در هانيه هنگام عبور از مقابل با

حال تفكر يافت و به سويش آمد. دستي به شانه اش زد و او رامتوجه ي حضور خود كرد . بهرام 

برگشت و براي چند لحظه نگاهش كرد ، اما بدون اين كه حرفي بزند لبخندي بي روح بر لب آورد و 

رو نگريست . هانيه در كنارش روي نيمكت نشست و گفت : براي رفتن به خونه دوباره به منظره روب

 اشتياقي نداري ؟

 او لحظه اي تامل كرد و بعد سرش را تكان داد و گفت : كسي چشم به راهم نيس .

هانيه دردي نهفته را در لحن آرام و به ظاهر خونسرد او يافت كه بسيار تلخ و گزنده بود ، اما ناگهان 

را به ياد دختر چشم عسلي زيبايي انداخت كه سال گذشته شبي بهرام او را با خود به محل اجراي او 

برنامه گروه آورد و سايرين را از اين كه او دختري را به همراه دارد سخت متعجب ساخت . آيا 

شدنش او روابطش را با او به هم زده بود ؟ آيا اصال روابطشان در آن حدي بود كه احتمال برهم زده 

را به اين حال در آورده ؟آيا او را عاشقانه دوست داشته و هنوز هم دارد ؟ در همان يك شب محيت 

و عالقه اي محسوس را در حركاتش دريافته بود و متوجه شد كه هردو عاشق يكديگرند و براي هم 

رازنده هم هستند احترامي فراوان قائلند و همگان نيز اذعان كرده بودند كه ان دو زوجي مناسب و ب

. 
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حتي بعد ها در جايي شنيده بود كه بهرام بحدي به دوست شاعر و هنرمند خود عالقمند است كه 

زندگي را تنها در وجود او خالصه كرده است و خود در كنارش خوشبخت ترين مرد دنيا مي بيند . 

بطور خصوصي عقد  در جايي هم شنيده بود كه حتي آن دو قصد دارند با يكديگر ازدواج كنند و

كرده اند . با خود انديشيد كه اكنون چه ؟ چه اتفاقي افتاده كه بهرام را اينگونه زيرو رو كرده؟ آيا او 

دختر بي وفايي بوده ؟ آيا خودش مرتكب خطايي شده و در حال حاضر عذاب وجدان گريبانگيرش 

مي توانست پاسخي شده است ؟ سواالت بسياري به مغزش هجوم آوردند كه در حال حاضر ن

 برايشان بيابد .

 امشب خيلي عالي بودي . رئيس حسابي به وجد اومد . -

 بهرام پاسخي به تمجديدش نداد و بعد از مكثي او پرسيد : دوره بدشانسي به آخر رسيده نه ؟

 بهرام نگاهش را به سوي او چرخاند و پوزخندي زد . لعنتي چه مي داند كه در دل او چه مي گذرد ؟

 او چه چيز را بدشانسي مي داند؟

 اي كاش شانس آدم فقط در خوب و بد زدن سازش خالصه ميشد . -

هانيه تيري را در تاريكي رها كرد و گفت : دنيا كه به اخر نرسيده . اين همه دتر خوب هست ، اين 

 . كني تباه را زندگيت و عمر دختر يه به دلبستگي نشد يكي ديگه ، نبايد كه به خاطر

بهرام با حيرت نگاهش كرد هانيه به خال زده بود . او اين چيز ها را از كجا مي داند ؟ آيا در بين 

اعضاي گروه شايعه اي پيچيده و يا او به سراغ بهنام رفته است . با ترديد پرسيد : بهنام به تو چيزي 

 گفته ؟

 رت اومده .نگاهت اونقدر پريشونه كه آدم مي تونه حدس بزنه چه باليي به س -

 گاهي اوقات آدم تواناييشو از دست ميده و گاهي اوقات به آخر خط مي رسه . -

اين جمله را زمزمه وار بيان كرد . هانيه با دلسوزي نگاهي به او انداخت و گفت : مربوط به ياسه ؟ 

 همون دختري كه ...؟

ين و در خود فرو رفته شد . آهي اما جمله اش را ناتمام گذاشت . بهرام در اين لحظه بي نهايت غمگ

از سوز سينه بيرون داد و آنچنان هانيه را تحت تاثير قرار داد كه بي اختيار اشك در چشمانش حلقه 

زد . حال هر عاشقي را درك مي كرد . خودش هم عاشق و دلباخته بود ، اما او و شوهرش را مرگ از 

را حرف هايش را براي اين زن بازگو كند ؟ اصال هم جدا كرده بود . ناگهان بهرام از جا برخاست . چ

او چه حقي دارد كه از زندگي خصوصي او با خبر شود ؟ هانيه كه از جا جستن ناگهاني او فكرش را 

خوانده بود در پي اش بي اختيار از جا برخاست و با صداي نسبتا بلندي گفت : من تو رو اغفال نمي 

 ..كنم بهرام . مي خوام اگه بتونم ....
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اما باز هم سكوت كرد .مي خواست بگويد مي خوام كمكت كنم وليكن دريافت كه او را خواهد 

رنجاند ، زيرا هيچ حقي نداشت كه در زندگي اين پسر جستوجو كند . بهرام نگاه گله مندي به او 

 كرد و گفت : من ديوونه نيستم .

فقط مي دونم كه اين جريان داره از و او با لبخندي مهربان گفت : منم نگفتم تو ديوانه اي ، 

ميندازدت. شايد درددل كردن با يكي باعث بشه كه خودتو سبك كني . بهرام مايوسانه سرش را 

 تكان داد و گفت : نه هانيه ، تو هيچ وقت منو نمي فهمي ... هيچ كس نمي تونه دركم كنه .

 و بدون حرف ديگري آنجا را ترك كرد و او را تنها گذاشت .

قايقي ديگر هانيه كه دوباره روي همان نيمكت نشسته بود از پشت پنجره بهرام را ديد كه وارد باغ د

شد و پشت به او روي صندلي بزرگ تابي كه در كنار استخر قرار داشت نشست . باز هم غريب و در 

 ستشحال سير و سفر در ميان افكارش . چقدر دوست داشت كه دردش را بداند . و اگر كمكي از د

بر آمد از او دريغ نكند ، اما در مقابل ، بهرام از كنجكاوي اين زن ناخشنود بود . دوست نداشت از 

مكنونات قلبي اش با كسي صحبت كند ، اما فكر كرد كه او دست بردار نخواهد بود . اتفاقا انديشه 

تش روي لبه ي اش بسيار درست بود ، زيرا دقايقي بعد هانيه به او نزديك شد و در برابر سكو

 استخر نشست . لبخندي به رويش زد و آرام و مهربان گفت : من قصد آزارتو ندارم بهرام .

 . نيس ساخته دستت از هم كمكي اما         -

 .بشنوم را دلت درد دوست عنوان به بتوانم شايد          -

دگي من سر دربياري ؟براي چي مي زن از داري اصرار چرا .  ندارم احتياج تو همدردي به من         -

 خواي كمكم كني ؟

 اين به وت.  ميشناسيمشون كه كساني تمام برابر در.  بهرام مسئوليم اطرافيانمون برابر در ما         -

 ؟ نداري اعتقاد موضوع

بهرام هيچ نگفت . مدت ها بود كه به چيزي اعتقاد نداشت ، اما فكري كه يه لحظه آرامش نمي 

اين بود كه چرا اين زن دست از سرش بر نمي دارد ؟ آيا سوژه ي تحقيقاتي مورد نيازش را گذاشت 

يافته است ؟ از كجا فهميد كه بين او و ياس شكرآب شده است ؟ آيا فقط حدس مي زد يا حرفش از 

تجربيات گذشته و درسي كه درباره ي روان و روانكاوي خوانده بود نشات مي گرفت . هانيه وقتي او 

 را ساكت ديد گفت : به نظرم دختر خوبي مي آمد .

 بهرام بي اختيار پاسخ داد : به نظر منم دختر خوبي مي اومد ، حتي به اين موضوع اطمينان داشتم .

 هانيه دقيق تر نگاهش كرد و گفت : يعني نبود ؟

 او سري جنباند و گفت : نمي دونم.
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 ؟ بهرام كرد تركت         -

ه در اين لحظات به مغزش مي رسيد همين بود . بهرام باز هم بي اختيار سرش را اولين حدسي ك

 تكان داد و آهي از سر تاسف كشيد .

 چرا         -

 . اش احمقانه تعهدات خاطر به....  خودش خاص اعتقادات خاطر به         -

 هانيه با تعجب پرسيد : اعتقادات ؟ چه اعتقاداتي ؟

 هربان او نگاه كرد و با اندوه گفت : به خاطر ازدواج با پسرعمويشبهرام به چشمان م

 ؟ نداشت دوست رو تو مگه ؟ نبود تو نامزد مگه         -

 . كنم مي شك مسئله اين به اوقات گاهي         -

 ؟ اونوقتا يا ؟ االن         -

 بهرام سرش را به زير انداخت و گفت : االن .

 تا عاشق پاكي بود .اونوق پس         -

 بهرام زمزمه كرد : پاكتر از همه دنيا ... مثل فرشته ها .

 ؟ كنه ازدواج عموش پسر با و ترك رو تو شد حاضر چرا         -

 . بود داده برادرش به را اش برادرزاده و اون ازدواج قول مرگ از قبل پدرش         -

 ؟ اومد تو سراغ به شرايط اين با         -

 . طرفش رفتم من         -

 ؟ كنه ازدواج پسرعموش با بايد كه دونستي مي         -

 نه...  نه         -

 مرد با ازدواجش قرار كه حالي در ؟ كرد قبول رو تو درخواست چرا ، دونست مي اون         -

 . بود شده گذاشته ديگري

 نديده را همديگر كه بود سال پنج.  بي خبر بود عموش پسر و عمو حال از ياس روزا اون         -

 . ريختن هم به را چيز همه و شدن پيدا ناگهان اونا...  اونا ، بود شده نااميد ازشون.  بودند

 هانيه با درك اوضاع ياس سري تكان داد و با تاسف گفت : به خاطر پدرش اين كار رو كرد ؟

 ر چيز ديگه اي وجود نداشت . هر دو رو از دست داده بود .ماد و پدر از تر مقدس اون براي         -

 كسع:  گفت كوتاه مكثي از پس و.  نداشت اي ديگه ي چاره گفت ميشه.  دركه قابل حالش         -

 ؟ بهرام كردي درك رو وضعش ؟ بود چي تو العمل
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و ؟ براي اينكه عشقمون بهرام با پوزخندي گفت : درك كنم ؟ به خاطر چي ؟ براي اينكه بهم نارو زده

زير پا گذاشت و حاضر شد با مرد ديگري ازدواج كنه كه دوستش نداره ؟ درك كنم كه به خاطر 

 حرف پدر مرحومش منو به اين روز در آورد ؟

 سرش را به زير انداخت و سعي كرد مانع فرو ريختن اشك هايش شود .

 نده . اين از هر چيز ديگه اي مهمتره .پايب تعهداتش به اون خب.  كني گله نبايد         -

 ؟ نبود مهم اون ؟ چي عشقمون پس         -

 . بود ناچار ، نشده مرتكب گناهي اون         -

بهرام فرياد زد : نبود ... نبود . عشقمون از همه چيز مهم تر بود . هزار بار قسم خورد كه حاضره 

 ه قول بي اساس از جانب پدرش منو ترك كرد .جونشو در اين راه فدا كنه . ولي به خاطر ي

 اين...  مرده پدرش ، تره راحت اعتقادات روي گذاشتن پا از جون كردن فدا اوقات گاهي         -

 اي ديگه ارزش براش پدرش حاال اما ، كنه راضيش تونست مي بود زنده اگه ، مهمه خيلي موضوع

 بشه . تو بايد اين چيزارو بفهمي بهرام . منجر زندگي در اش ناكامي به اگه حتي ، داره

.. . گذرونديم هم با كه روزايي...  داشتيم كه دنيايي....  فهمه قابل عشقمون فقط من براي         -

 تظاران و بودم كرده خالصه اون در زندگيمو همه من...  بوديم كشيده مون آينده براي كه هايي نقشه

 ن داشته باشه .م با رفتاري چنين اونم كه داشتم

 ؟ كرد مي تركت اون بود اي ديگه طور يه شرايط اگه         -

 ؟ يميفهم اينو هانيه اينه حقيقت.  گرده نمي بر هم ديگه و رفته. كرد رو كار اين اينكه مهم         -

 ؟ چي باشه تو با دلش اگه         -

صلي هست ؟ ياس رفت و منو با يه دنيا غصه و حا چه عشق اين در ديگه ؟ داره اي فايده چه         -

خاطره تنها گذاشت . رفت و بدون اينكه فكر كنه چي به سر من مياد ، بدون اينكه آينده من ذره اي 

 براش اهميت داشته باشه .

دستهاي گره كرده اش را جلوي دهانش گرفت و در حالي كه دانه هاي اشك بي محابا روي گونه 

 اشتند ابايي هيچ هانيه  د به دور دست چشم دوخت . حاال ديگر از گفتگو باهايش سرازير مي شدن

 . بود پذيرفته محرم يك مثل را او و

 هانيه متاثر از حال زار او پرسيد : هنوزم دوستش داري ؟

 . من چيز همه ، بود من دنياي اون آخه.  ممكنه غير اين اما ، باشم بيزار ازش بايد         -

 مي توني ببخشيش ؟         -

 . گذرم نمي ازش وقت هيچ.  كنم نمي رو كار اين وقت هيچ!  هرگز         -
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 ؟ شد پيدا پسرعموش و عمو ي سروكله سال 5 از بعد شد چطور         -

 شدم موجب خودم...  شدم باعث خودم:  گفت فراوان افسوس با و انداخت زير به را  بهرام سرش

 . هيچ وقت به خاطر اين حماقت خودمو نمي بخشم . بره دستم از ياس كه

 و بعد چشمانش را بست و آهي از سر حسرت كشيد . هانيه باز هم با تعجب گفت : چطور مگه ؟

بعد از برپايي نمايشگاه ياس ، بعد از چاپ كتابش بود كه عموش اونو پيدا كرد . فكر مي كرده  -

از آمريكا آمد اينجا . من .. من براي چاپ كتاب و برپايي ياس مرده ، اما لبا خواندن مصاحبه هايش 

نمايشگاه پيشقدم شدم ... اونو غافلگير كردم ، اما نمي دونستم كه يه روزي هم خودم غافلگير ميشم 

. 

چند آه پي در پي كشيد و زمزمه وار ادامه داد : خودم ناخواسته راه رفتنو نشونش دادم .... هيچ وقت 

 ... هيچ وقت .خودمو نمي بخشم 

 . كني مالمت خودتو نبايد.  تقديره حكم.  نيست تو تقصير كه اين         -

 . بودم نكرده رو كار اين كاش اي         -

 ؟ آمريكا رفته اون حاال         -

 . ميره روزي يه ولي...  نه هنوز         -

 ؟ نه ميشي دلتنگش تو و         -

حاال . اين روزا ميبينمش ... از دور ، ولي در آينده حتي اين رو هم از دست مي دم ،  از بيشتر         -

 اون يه زندگي جديد رو شروع مي كنه ، اما من بايد با ياد روزاي گذشته عمرمو سپري كنم .

 . بدتره تو از اوضاعش ، باشه نداشته دوست پسرعموشو اگه         -

 رد.... نبايد مي رفت.ك مي كارو اين نبايد         -

 ؟ كني منصرفش كردي سعي         -

 نگهش كه كردم تالشمو همه بعد...  نكردم باور اولش.  بود گرفته تصميمشو. نكرد اي فايده         -

 .... كردم گريه ، دارم

 كه بفهمونم بهش كردم سعي...  بيارم يادش به رو گذشته خوب روزاي كردم سعي         -

ون از همه چي مهمتره ، اما اثري نكرد . اون مي گفت كه بايد بره و من چاره اي جز تسليم عشقمو

 شدن نداشتم .

 ؟ دادي نشون عكسالعملي چه رفت وقتي         -

 داشتم.  ردك عصباني منو.  كنم مي جبران وفاييشو بي كه گفتم.  كنم مي تالفي گفتم بهش         -

 ودمو پر كرده بود .وج كينه.  شدم مي ديوونه
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 ؟ هستي عصباني دستش از هنوزم ؟ چي االن         -

 . بده پس تاوانشو بايد ، شيكوند دلمو...  كرد كه كاري از         -

 هانيه دقيق تر نگاهش كرد و محتاطانه گفت : تو كاري كردي بهرام ؟ ازش انتقام گرفتي ؟

گناهش سرش را تكان داد و گفت : باعث شدم مشروط بهرام مانند مجرمي بي دفاع با اعتراف به 

بشه . بايد تقاصكاري رو كه كرده پس بده . بهش گفتم كه هر باليي كه به سرش بياد من عاملش 

 هستم .

 ؟ كردي رو كار اين تو فهميد         -

ز ديگه اي رو چي اش كارنامه ولي ، بود گرفته رو ها نمره بهترين آخه بود، خورده جا خيلي         -

 نشون مي داد . داشت مي رفت كه اعتراض كنه، اما همين كه منو ديد فهميد كار منه .

 ؟ ندادن اثر ترتيب اعتراضش به         -

 . كرد قبول راحت خيلي و بكشه عذاب بايد كه فهميد.  نكرد اعتراض ديگه         -

 ؟ نه بردي لذت تو و         -

فكر كرد من خوشحالم و همين آرومش كرد ، اما حقيقت اينه كه دلم به حالش  ياس.  نه         -

 سوخت . ديدم هردومون بدبختيم .... هردومون داريم نابود ميشيم .

 ؟ كردي انتخاب اش شكنجه براي راهو اين چرا         -

 ادف ناقصش ميتص يه با يا ميكشمش كه كردم فكر اول.  كردم مي بزرگتري كاراي بايد         -

كنم ، اما ديدم دلشو ندارم . ديدن كه بدون وجود اون منم مي ميرم .... ديدم اگه نباشه ديگه زندگي 

 براي دنيا اون بدون رو نمي خوام . حاال كه هست ... هر چند مال من نيست ، اما دلگرمم مي كنه . 

 . رسه مي آخر به منم

ي او قرار گرفته بود با دلسوزي پرسيد : وقتي رفت هانيه در حالي كه سخت تحت متاثير پريشان

 آمريكا چي ؟ اون موقع مي خواي چه كار كني ؟

 مي فكر بهش وقتي.  دارم واهمه روز اون رسيدن از ش همه.  هانيه دونم نمي...  دونم نمي         -

 . ميشم ديوانه كنم

 ؟ دوني مي رو اين ميره تر زود خيلي بشه اخراج اگه         -

بهرام با ريشخندي زمزمه كرد : پس تاواني كه بايد پس بده چي ؟ يه جوري بايد سزاي اعمالش رو 

 ببينه .

 اما رفتنش خيلي بدتره . اون وقت تويي كه عذاب مي كشي .
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همين حاال هم عذاب مي كشم ، اما مي دونم كه خدا بزرگه . شايد تا اون روز بتونم اين مسئله رو در 

 م .خودم حل كن

 بتونيروز يه كني مي فكر ؟ باشي نداشته احساس بهش ديگه كه برسه روزي كني مي فكر         -

 ؟ بپزيري ات زندگي در ديگررو زني

بهرام با اندوه بيشتري پاسخ داد : اون تنها كسي بود كه دوستش داشتم ، تنها دختري كه 

 نگ ... با محبت . نه ... نه هانيه ، ديگهپسنديدمش ، ديگه كسي مثل ياس پيدا نميشه . ظريف .. قش

هيچ وقت عاشق زني نميشم . قسم خورده ام كه ديگه عاشق زني نشم . نمي خوام بيشتر از اين 

 زندگيمو تباه كنم .

سپس از جا برخاست و در حالي كه آماده بازگشت به داخل عمارت ميشد گفت : حاال ديگه حرفامو 

 وي دنياي خودم باشم .شنيدي راحتم بذار .... بذار ت

و بدون حرف ديگري از او فاصله گرفت و از پله ها باال رفت . اما از همان شب به بعد فصلي نو در 

روابط دوستي بهرام و هانيه آغاز شد . اكنون هانيه تمام آنچه را كه بهرام در دل داشت و به آن مي 

ه بود آگاهي داشت . حاال زمان ياري انديشيد مي دانست و حتي از گناهي كه دست به ارتكابش زد

رساندن فرا رسيده بود . بايد پسر را در پشت سر گذاشتن اين بحران ياري مي كرد و دلش را 

 نسبت به ياس صاف مي نمود.

در روز هاي بعد آن دو بيش از پيش با هم حرف زدند و خيلي زود بهرام او را پناهي اطمينان بخش 

رتمانش مي رفت و هانيه با شنيدن سخنان او و پي بردن به افكارش يافت ، طوري كه حتي به آپا

راهي را براي درمان و خالصي اش از اين اوضاع پريشان جستجو مي كرد . بهرام هرگز حاضر نبود 

كه پا به مطبش بگذارد و هانيه نيز هيچگاه چنين پيشنهادي به او نداد . مي دانست كه پسر راضي 

او باشد و خود را تحت معالجه قرار دهد و هانيه همين روش دوستانه و نيست كه مستقيما بيمار 

گفتگو هايي را كه بيشتر جنبه درد دل داشت كافي مي دانست ، اما آيا بهرام مي توانست ارام بگيرد 

و از انديشيدن به گذشته ي خويش آسوده شود ؟ اين موضوعي بود كه خود هانيه با در نظر گرفتن 

ام به آن بسيار مي انديشيد و از دستيابي به اين هدف ترديد داشت . بهرام روحيه ي خاص بهر

هرگاه با او حرف مي زد آرام ميشد . تنهايي خفه كننده اي را كه اطرافش را چون حصاري در بر 

گرفته بود دريده و هم صحبت صميمي و مهرباني يافته بود كه در عين تالش براي ياري رساندن به 

حران ، بسيار خوب دركش مي كرد . اگرچه با بهمن روابط صميمانه و خوبي داشت ، او در حل اين ب

اما باز هم در بينشان يك نسل اختالف و فاصله وجود داشت ، ولي هانيه اكنون برايش پناهگاهي امن 
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شده بود . ياس ، بنفشه و بهنام را داشت و حتي رامين را ، پس چرا او نبايد كسي را براي شنيدن 

 ايش داشته باشد ؟حرفه

شايد اكنون ديگر زمانش فرا رسيده بود كه اين بحران را پشت سر بگذارد . شايد هانيه در اين راه 

كمكش مي كرد . هرچه بود او يك روانپزشك بود و در اين مسير تجربه ي بسياري داشت . اين 

 ميشد . افكار كمي آرامش مي كرد و از اين طريق پذريفتن هانيه نيز برايش توجيه

همين كه به آپارتمان كوچك خودش رسيد نفس راحتي كشيد و با خستگي بسيار خود را روي كاناپه 

انداخت . امروز از هر روز ديگري خسته تر شده بود . تا ساعت سه و نيم در دانشكده كالس داشت 

رده بود ، خريد ك، بعد به آموزشگاه رفته و پس از آن نيز بنفشه را در مراجعه به دكتر ياري كرده 

 بودند و از خانه ي ليال تا آپارتمان خودش را پياده طي كرده بود .

نگاهش را در فضاي خانه چرخاند و بي اختيار دستش را روي قلبش گذاشت . چهار ماه از آخرين 

 آن ، گذشت مي بود كرده تركش پريشان احوال آن با سپس و باري كه بهرام به آپارتمانش آمده

ه ياد مي آورد و غمگين و افسرده مي شد . اين روز ها تنها خودش را با كار سرگرم مي كرد ب را روز

. آنقدر فعاليت مي كرد تا فكرش آزارد نباشد ، اما باز هم دست آخر وقتي سر بر بالينش مي 

 گذاشت انديشه ي بهرام و مهرباني هايش به سراغش مي آمد و او را به گريستن ول مي داشت .

 فرورفته خود و تر روح بي روز هر ز كه مي گذشت احساس گناه بيشتري مي كرد ، زيرا او راهر رو

 انگار . گذشتند مي هم كانر از توجهي بي با ديدند مي را يكديگر گاه هر اكنون.  ديد مي پيش از تر

دو  هر كه بود واضح پر اما است، نبوده بينشان در چيزي و شناختند نمي را يكديگر هيچگاه كه

عذاب بسياري مي كشند . ياس خود را سزاوار چنين عذابي مي ديد ، اما از شكنجه شدن بهرام بسيار 

غمگين بود . اين مرد هيچ گناهي مرتكب نشده بود كه سزاوار چنين تاواني باشد . در او هرچه بود ، 

د ر كرده بوپاكي ، صداقت و وفاداري محض بود پس چرا خداوند براي هر دو سرنوشتي يكسان مقر

؟ هرگاه كه او را مي ديد آرزو مي كرد كه اي كاش مرده بود ولي دنيا همچنان با راي خويش پيش 

 مي رفت .

صداي زنگ تلفن رشته ي افكارش را از هم گسيخت . اشكهايي را ك آرام آرام روي گونه هايش 

 غلتيده بودند پاك كرد و گوشي تلفن را برداشت و گفت : بله بفرمايين .

 سالم ياس.

با شنيدن اين صدا آهي از حسرت كشيد . رامين پشت خط بود . آنها خيلي كم با هم صحبت مي 

ماه گذشته . هوشنگ خيلي سراغش را مي گرفت و جوياي  ۴ بار در ۴ كردند ، شايد حداكثر
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 عهدف چند در.  نداشت ديگري با گفتگو براي احوالش ميشد ، اما آن دو آن دو هيچ يك عالقه اي

 معدود نيز رامين از ترس هوشنگ با او تماس گرفته بود .

 آه تويي رامين ؟ چه عجب . -

 حالت خوبه ؟ -

 متشكرم . تو چطوري ؟ -

 خوبم . -

 عمو هوشنگ خوبه ؟ -

 راستش نه . ياس با كنجكاوي و نگراني پرسيد : طوري شده ؟ -

 شب فوت كرد .و او خيلي ساده و بدون هيچ مقدمه اي گفت : اون دي

ياس با ناباوري به گوشي تلفن نگاه كرد و نفسش بند آمد . آيا چيزي كه شنيده بود صحت داشت ؟ 

آيا واقعا تنها پشتيبانش را در آن سوي مرزها از دست داده بود ؟ با ناباوري پرسيد : فوت كرده ؟ 

 آخه چرا ؟

 رستان هم تاب نياورد .سكته ي قلبي . خيلي ناگهاني بود حتي تا رسيدن به بيما -

در صدايش نشاني از ناراحتي پيدا نمي شد . آرام و خونسرد صحبت مي كرد و در عوض ياس در اين 

 سوي خط به گريه افتاد : سابقه ي بيماري داشت ؟

 نه . گفتم كه ناگهاني بود . -

 چرا ؟ خبر بدي بهش رسيده بود ؟ -

 ود .نه ... نه نمي دونم همه چيز مثل قبل ي -

وليكن بر خالف چيزي كه به ياس مي گفت خودش باعث مرگ هوشنگ بود. شب قبل سرانجاك 

پس از هفت سال جريان ازدواج مخفيانه ي او با ويدا دختر يكي از تاجران ايراني كه هوشنگ 

هيچگاه او را نمي پسنديد لو رفت و شدت هيجاني كه از شدت اين خبر بر پيرمرد وارد شد ، موجب 

 ي قلبي و در نهايت منجر به مرگ او شد . سكته

 تسليت مي گم . -

 متشكرم . من فردا ميام ايران آخه پدر وصيت كرده كه در آنجا دفنش كنيم . -

 بسيار خب منتظرم . -

 خداحافظ . -

و گوشي را آرام روي تلفن گذاشت . تمام وجودش از اين انديشه پر شد كه بدون هوشنگ چه 

مام وجودش از اين انديشه پر شد كه بدون هوشنگ چه خواهد كرد ؟ وجود او تحمل خواهد كرد . ت
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زندگي با رامين را برايش آسان تر مي كرد ، اما از اين پس در چنگال اين مرد رذل گرفتار ميشد و 

 هيچ پشتيباني نيز نداشت .

گفتند .  و رامين تسليت ليال ، بنفشه و بهنام در مراسم تشييع جنازه هوشنگ حضور يافتند و به ياس

بنفشه با ديدن خونسردي رامين بيش از پيش ياس را به خاطر قبول ازدواج با او سرزنش كرد . از 

همان روز اول كه دريافته بود ياس هيچ عالقه اي به رامين ندارد زير پايش نشسته و سعي كرد 

ا كه در ان قدم نهاده بود منصرفش كند ، اما ياس بدون توجه به گفته هاي او مي خواست راهي ر

 دكن ازدواج كي با كه كرد مي فرقي چه ديگر بود داده دست از را بهرام كه حاال.  كند طي آخر تا را

 . هستند راضي او از هوشنگ عمو و پدر كه بود خوش دلش الاقل طور اين ؟

ند . در نيز شركت داشتمراسم ختم ، سوم و هفتم نيز برگزار شد و بنفشه و بهنام و ليال در ان مراسم 

پايان روز هفتم بهجت خانوم و اقا سلمان كه با تلفن ياس به تهران امده بودند و در همه مراسم 

شركت كرده بودند ، اصرار كردند كه او همراه آنان به شيراز برود و مدتي را در انجا به استراحت 

بخواند . آن روز پس از بدرقه ي آنان بپردازد ، اما ياس ترجيح داد در تهران بماند و با نفشه درس 

دوباره به گورستان رفت و در كنار گور آرام و تازه ي هوشنگ مدتي را با او خلوت كرد . زماني كه 

به خانه برگشت هوا كامال تاريك شده بود . دوشي گرفت و براي دست و پا كردن چيزي براي 

ارتمان ياس آمد. فردا صبح او به آمريكا باز خوردن به آشپزخانه رفت ، اما يك ربع بعد رامين به آپ

مي گشت و حتما براي خداحافظي به آنجا آمده بود . ياس او را به اتاق نشيمن دعوت كرد و سعي 

كرد با او مهربان و صميمانه برخورد كند . اگرچه هنوز هم از او وحشت داشت و مي ترسيد كه باز 

خيالش راحت بود كه الاقل امشب او دست به كار خالفي  هم تقاضاي نابجايي داشته باشد ، ولي اكنون

 او از پذيرايي از پس.  داشت خواهد است كرده نخواهد زد و حرمت پدر و لباس سياهي را كه به تن

 در و خوردند خاصي اتفاق هيچ بدون هم را شام.  داد را شام ترتيب و برگشت آشپزخانه به دوباره

عمولي صحبت كردند اما وقتي ياس پس از شستن ظروف شام به م ي فتاده با پيش  مسائل ي باره

اتاق نشيمن بازگشت او را ديد كه كنار قفس مرغ عشق استاده و گستاخانه سراپاي او را تماشا مي 

كند . در قفس باز بود و اثري از مرغ عشق ديده نمي شد . ياس با عصبنيت و حوشت فرياد زد : چي 

 براي من خيلي ارزش داشت . كار كردي ديوونه ؟ لعنتي اون

مرغ عشقش رفته بود . تنها موجودي كه در شب هاي تنهايي اش دلسوزانه برايش آواز مي خوند و 

آرامش مي كرد .رامين جسورانه بازويش را گرفت و در پاسخ فرياد او غريد : چيه ؟ اين پرنده هم 

 مال اون عوضي بود .
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اشق وفاداري هستي . اون مي دونه كه قراره با من ازدواج سپس قهقهه زنان به كنايه افزود : چه ع

 كني ؟

 ياس نگاهي از سر نفرت به او انداخت و گفت : خفه شو ازت بيزارم .

 رامين با مسخرگي پاسخ داد : اما من برات مي ميريم عزيزم .

 از خونه ي من برو بيرون ..... گمشو! -

يد . بد تر از آن مي دانست كه كسي هم نيست تا از شدت ترس و عصبانيت سخت به خود مي پيچ

به فريادش برسد . رامين پوزخندي زد و گفت : ديگه پدر نيست كه به بتوني شكايت كني خانوم 

 نجيب و پاكدامن .

 و براي اين كه خالف اين ادعا را ثابت كند با تحقير گفت : اون انگشتر توي دستت چيه ؟

 هرام انداخت و فرياد زد : به تو ربطي نداره .ياس نگاهي به انگشتر اهدايي ب

رامين به او نزديك شد و صورت شيطاني اش را مقابل صورت وحشت زده ي او گرفت و گفت : 

 امشب حاليت مي كنم كه همه چيز به من مربوطه .

و يقه ي پيراهنش را گرفت و فرياد زد : منم از تو بيزارم مي فهمي ؟ياس صورتش را با دست 

 پوشاند و با صدايي لرزان گفت : برو بيرون ..... تنهام بذار. هايش

 امشب ديگه نه ..... ديگه نمي توني مقاومت كني .

 ياس در حالي كه به گريه افتاده بود گفت از جونم چي مي خواي ؟

 خودتو مي خوام ... فقط خودتو .

بعد از چهلم عمو باهات ازدواج  او دستهايش را از روي چشمانش برداشت و به ناچار گفت : باشه ،

 مي كنم . حاال تو رو خدا ولم كن .

رامين يقه ي او را ول كرد و در حالي كه از شنيدن اين حرف به خنده افتاده بود گفت : عروسي ؟ 

 فكر كردي من انقدر احمقم كه با دختر املي مثل تو ازدواج كنم ؟ با پس مانده ي يه مرد ديگه ؟

ن توهين بزرگ اختيار از كف داد و چنان سلي به پسر زد كه او براي مدتي گيج و ياس با شنيدن اي

منگ به دختر نگاه كرد . آن گاه در حالي كه سعي مي كرد خود را نبازد با لحن خشني گفت : تاوان 

  بدي مي بيني ياس . بيچاره ات مي كنم.

برخاست و شروع به قدم زدن  در حالي كه از شدت خشم دندان هايش را روي هم مي فشرد از جا

 كرد .

                    ********************************** 
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بنفشه داشت چاي مي ريخت كه ناگهان ياد مطلبي افتاد و بي درنگ آشپز خانه را ترك كرد و رو به 

 بهنام كه داشت تلوزيون مي ديد گفت : بهنام ! ياس امشب تنهاس !

د و در حالي كه نگاهش را به او دوخته بود گفت : خب باشه مگه تا حاال تنها بهنام به سويش چرخي

 نبوده .

 آخه رامين هنوز ايرانه ، امروز قرار بود بهجت خانوم و آقا سلمان برگردن شيراز . -

 بهنام با درك منظور او گفت : يعني فكر مي كني كه ......

 ن عزاداره چنين كاري نمي كنه .و بعد سرش را تكان داد و گفت : نه بنفشه او

بنفشه مضطرب تر از پيش گفت : اون پست فطرتي كه من ديدم اين چيزا حاليش نيست . بهنام ! تو 

رو خدا پاشو يه سر برو اونجا من خيلي مي ترسم . اگه اتفاقي بيفته ياس سكته مي كنه ، خودشو مي 

 كشه بهنام . جون من پاشو .

با شنيدن حرف هاي بنفشه نگران شده بود گفت : باشه مي رم تو نگران بهنام كه حاال خوش نيز 

 نباش .

 سپس براي تعويض لباس به اتاق خواب رفت .

                       ********************************* 

رامين نگاهي به ياس كرد كه هنوز هم لرزان و وحشتزده مثل موشي به گوشه كاناپه خزيده بود و 

 پس گفت : مي خوام يه لطفي در حقت كنم ياس .س

او با بي تفاوتي نگاهش كرد . چه لطفي ممكن بود از جانب اين مرد رذل در حق او انجام گيرد ؟ 

رامين وقتي سكوت او را ديد به او نزديك شد و مقابلش نشست و گفت : امشب با هم عروسي مي 

 عزيزت ، خوبه ؟كنيم ، ولي فردا صبح تو را مي بخشم به بهرام 

ياس نگاه عاقل در اندر سفيهي به او انداخت و زمزمه كرد : كثافت بي شرم ! حالم ازت به هم مي 

 خوره .

رامين بدون توجه به توهين او گفت : بهتره كه پيشنهادمو قبول كني اين به نفعته ، تو اون مديكه رو 

 دوست داري ، مگه نه ؟

 . ندم خواري مي دم بميرم ، اما تن به اينياس با تحكم پاسخ داد : ترجيح 

رامين پوزخندي زد و گفت : ميل خودته ، يعني بستگي به غيرت دوستت داره بعد از رفتن من 

حاضر به پذيرفتن رفيقه نجيبش بشه يا نه . چون به هر حال ما امشب با هم ازدواج مي كنيم ، ولي 

 ظرمه .من نمي تونم ببرمت آمريكا چون اونجا همسرم منت
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يا با ناباوري نگاهش كرد و فكر كرد او دستش انداخته است ، اما وقتي او را جدي ديد پرسيد : 

 منظورت چيه ؟

منظورم اينه كه من هيچ وقت تو رو دوست نداشته ام ، منظورم اينه كه من هفت سال پيش ازدواج  -

كرديم چون پدر از همسر من به هيچ  ساله دارم . البته ما مخفيانه ازدواج ۴كردم و حاال هم يه پسر 

 وجه خوشش نمي امد .

ياس كه از شنيدن اين سخنان سخت حيرت كرده بود پرسيد : يعني تو ... تو... قبل از مرگ پدرم 

 ازدواج كرده بودي ؟ اون زمان كه عمو هوشنگ منو از پدر خواستگاري كرده بود ؟

متاسفم اين ديگه بيچارگي خودته كه پدر دوست رامين لبخندي رذيالنه اي تحويلش داد و گفت : 

داشت تو عروسش بشي . به من گفت اگه با تو ازدواج نكنم منو از ارث محروم مي كنه و همه 

 داراييشو مي بخشه به تو ....

 ثروت به زندگي ي ادامه براي ، نداشتم اي چاره ديگه من خب:  و بعد شانه اي باال انداخت و گفت

شتم .مي فهمي كه ؟ با اين حال قصد نداشتم همه چيز رو اينجا تموم كنم .مي خواستم دا احتياج پدرم

ببرمت آمريكا ، ولي ويدا بعد از مرگ پدر ديگه حاضر نيست از ازدواج من و تو رو بپذيره . منم 

ناچارم كه طرف اون باشم چون پدرش يه تاجر بزرگه و ويدا تنها فرزندش . فكر كنم تو بتوني 

نو درك كني . ياس با نفرت به صورتش تف انداخت و گفت : پست فطرت شيطان صفت ! شرايط م

 به درد تو همون دختراي آشغال و هرزه مي خورن ، تو لياقت يه زندگي پاك و نجيب رو نداري .

رامين با خشم دستش را كشيد و از جا بلندش كرد و فرياد زد : فكر كردي خودت خيلي پاكي ؟ 

 بهت ثابت مي كنم .امشب همه چيزو 

و او را به سوي اتاق خواب كشاند . ياس در حالي كه دستش از شدت درد بي حس شده بود با زاري 

 گفت : خدايا خودت كمكم كن .

رامين در مقابل اتاق خواب توقف كرد و گفت : خدا ؟ امروز جبهه ي شيطون قوي تره جونم ! حاال 

 قيقه ي ديگه ميام اونجا ، فهميدي ؟برو تو اتاق و لباس خواب بپوش تا سه د

و او را به داخل اتاق خواب هل داد . ياس فكر كرد كه بهتر است همين حاال خودش را از بالكن به 

بيرون پرتاب كند ، اما ناگهان صداي زنگ در بلند شد. با شنيدن اين اين صدا ، اشك شادي در 

يد و در عين حال تا اين حد از سر رسيدن مهماني چشمانش حلقه بست . هيچگاه تا به اين اندازه نا ام

 ناخوانده خوشحال نشده بود .
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رامين ناراحت از سر رسيدن مزاحمي كه هنوز نمي دانست كيست با بي ميلي در را گشود و بهنام را 

در مقابل خود ديد . بهنام با ديدن او به بنفشه حق داد كه نگران باشد از صورت اين مرد پستي و 

 ؟ اس خونه يا:  پرسيد و كرد سالمي.   مي باريدشرارت 

 رامين بدون پاسخ به سوال او گفت : چي كارش داري ؟

 حال همسرم بده تنها از عهده اش بر نميام . اومدم دنبال ياس . -

و بعد بدون تعارف قدم به داخل گذاشت . ياس با شنيدن صداي او از اتاق خواب خارج شد و بدون 

به سويش دويد و خودش را پشت سر او پنهان كرد . بهنام با ديدن اوضاع پريشان و  توجه به رامين

 نابسامان ياس به سويش چرخيد و پرسي : چي شده اينجا چه خبره ؟

ياس با التماس گفت : به دادم برس ، اون مي خواد ... مي خواد ....اما نتوانست جمله اش را به پايان 

ي كرد . بهنام بدون هيچ مخالفتي اجازه داد تا او در پناهش آرام برساند و خودش را پشت او مخف

گيرد . از تصور آنچه كه در حال روي دادن بود پشتش تير كشيد و به او حق داد كه با سررسيدن 

يك حامي اين چنين به هيجان آيد . در همان حال زمزمه كرد : آروم باش ، آرامو باش . من نمي 

خشم به رامين نگريست . رامين نيز كم نياورد و با عصبانيت نگاهش كرد  ذارم كسي اذيتت كنه . با

 و گفت : ياس نامزدمه ، بهت اجازه نمي دم كه ....

 اما ياس كالمش را بريد و فرياد زد : خفه شو .

 و رو به بهنام گفت: ديگه همه چيز تموم شد ، اون ازدواج كرده و بچه هم داره .

 كرد : حرومزاده ، حيوون كثيف . بهنام با ناباوري زمزمه

 صورت هب كوبيدن براي را مشتش و چسبيد را اش يقه ، برداشت خيز او سوي به عصبانيت اوج در و 

 نهمي به و آيد پيش ناجوري اوضاع است ممكن شرايط اين تحت كه كرد حس ياس.  گرفت باال او

ن كار رو نكن بذار بره ولش كن . ارزش اي:  گفت بهنام به التماس با و گرفت قرار دو آن بين دليل

 نداره كه خونتو به خاطرش كثيف كني .

بهنام دستش را پايين آورد و ياس را كنار كشيد . سپس در حالي كه هنوز يقه رامين را در دست 

 داشت فرياد زد : گمشو ! از اينجا برو بيون ، اگه يه دفعه ي ديگه اينجاها پيدات بشه با من طرفي !

در خروجي اشاره كرد . رامين نگاهي مردد به هر دوي آنها انداخت و وقتي بهنام را در اوج  و به

عصبانيت ديد ، چاره اي جز اطاعت نيافت و از آپارتمان خارج شد ، اما از اين كه تنوانسته بود حتي 

 براي يك شب اين دختر را صاحب شود لفسوس خورد . بهنام در را بست و دوباره به سوي ياس

 آمد. منارش نشست و گفت : حالت خوبه ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های تنهایی شب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 3  

 

او به عالمت تصديق سرش را تكان داد و با نگاهي قدرشناسانه گفت : اگه سي ثانيه دير تر مي 

 رسيدي خودمو پرت كرده بودم پايين .

 بهنام با مالمت نگاهش كرد و گفت : ديگه از اين فكر هاي احمقانه به سرت نزنه ها !

بخندي زد و گفت : ممنونم كه اومدي .... خيلي ممنونم..... هيچ وقت از ديدنت يا آرام تر از پيش ل

 انقدر خوشحال نشده بودمد .

 بهنام تبسمي كرد و گفت : بنفشه منو فرستاد خيلي نگرانت بود .

و بعد از او را از جايش بلند كرد و گفت : ديگه بهتره بريم ديگه همه چيز تموم شد ياس.نگران 

 نباش .

ياس با اعتماد به گفته ي او رفت كه لباسش را عوض . وقتي به خانه ي ليال رسيدند چراغ هاي طبقه . 

ي اول خاموش بود و ليال بدون اطالع از جريان خوابيده بود ، اما در طبقه ي دوم بنفشه بيدار بود و با 

د . او را در آغوش كشيبي قراري انتظارشان را مي كشيد . وقتي آنها را با يكديگر ديد با خوشحالي 

خدا رو شكر كرد . با شنيدن كل كاجرا ، از اين كه آسيبي به او وارد نشده بود بيشتر خوشحال شد و 

 گفت : از اولشم احساس بدي نسبت به اون داشتم . خداروشكر كه به هدفش نرسيد .

همه چيز اينجا و بعد رو به ياس كه غمگين و در خود فرورفته بود گفت : ياس خوشحال باش كه 

تموم شد . اون لياقت تو رو نداشت . ياس در حالي كه دوباره اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت 

 : ناراحت نيستم . دارم تاوان گناهي رو كه مرتكب شده ام پرداخت مي كنم .

 بهنام با سرزنش گفت : چه گناهي ؟ تو كه كار خالفي انجام ندادي چرا خودتو سرزنش مي كني .

 دل بهرامو شكستم گناهي بزرگتر از اين هست ؟ -

بنفشه به سويش آمد و دستش را گرفت و گفت : بس كن عزيزم فراموشش كن . تو بايد يه زندگي 

 جديد واسه ي خودت بسازي .

وبدون آن كه فرصت پاسخ به او بدهد از جا بلندش كرد و گفت : بريم بخوابيم ، امشب خيلي خسته 

 شدي .

 به اتاق خواب برد . و او را

ساعت شش صبح روز بعد رامين پرواز داشت و ياس كه هنوز هم مي ترسيد او برگردد ، از بهنام 

خواهش كرد كه او را به فرودگاه ببرد تا خيالش از رفتن او آسوده شود . صبح زود قبل از اين كه 

تند . وقتي رامين از پلكان ليال از خواب بيدار شود هر سه از خانه خارج شدند و به فرودگاه رف

هواپيما باال رفت و دقايقي ديگر هواپيما از روب باند بلند شد هر سه نفس راحتي كشيدند و براي 

 رفت انهآشپزخ به يكراست ياس آپارتمان به ورود محض به.  رفتند ياس آپارتمان صرف صبحانه به
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 در صدا زد . به مرغ بازگشته و را آنها و شد چيزي ي متوجه خواب اتاق ي پنجره پشت بنفشه ،

 برگشته ببين:  گفت هيجان با و كرد اشاره پنجره ي لبه روي بالكن

ياس با خوشحالي از آنچه كه مي ديد بي درنگ پنجره را گشود و مرغ عشق داخل اتاق پريد و روي 

: دست او نشست . ياس در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود او را نوازش كرد و گفت 

 ممنونم كه برگشتي .

و با هيجان به بهنام و بنفشه نگاه كرد . بهنام با لبخندي گفت : به تو عادت كرده ياس ريال دوستت 

 .ببندي رو قفس داره ، ديگه احتياجي نيس كه در

 سشقف به را او و ياس سرش را به عالمت تاييد گفته ي او تكان داد و سر كوچك پرنده را بوسيد

اما در قفس را باز گذاشت تا هر هرگاه كه خواست از آنجا بيرون بيايد و آزادانه در  ، بازگرداند

 آسمان بچرخد .

بنفشه ناهار را نيز در آپارتمان ياس صرف كرد و تا غروب راجع به خيلي چيز ها صحبت كردند، 

ز ر وقتي بهنام ادرباره بچه ي بنفشه ، درباره بهرام ... شعر هاي ياس .... و آخرين نمايشگاهش . عص

محل كارش به خانه بازگشت ، بنفشه هنوز نيامده بود . به طبقه ي پايين و نزد ليال رفت تا با او چاي 

بخورد و احوالش را بپرسد . بيست و چهار ساعتي مي شد كه او را نديده و از حالش بي خبر بود ، اما 

ود . يك هفته بيشتر نتوانسته بود در در آنجا با كمال تعجب بهرام را ديد كه به ديدنشان آمده ب

اهواز دوام بياورد و امروز صبح به تهران باز گشته بود . دو برادر يكديگر را در آغوش گرفتند و از 

ديدار مجدد هم ، اظهار خوشحالي كردند . سپس ليال فنجان چاي را در مقابل بهنام گذاشت و پرسيد 

 فكر كردم حال بنفشه بد شده .: ديشب چه خبر بود ؟ كجا رفتي و اومدي ؟ 

 بهنام لبخندي زد و گفت : نه بنفشه طوريش نشده بود . من رفتم پيش ياس.

چهره ي بهرام با شنيدن نام ياس رنگ به رنگ شد . ليال در مقابل او نشست و با تعجب پرسيد : 

 ياس ؟ طوري شده ؟

ه بود سراغش و قصد آزارشو بهنام به عالمت تصديق سري تكان داد و گفت : پسر عمويش رفت

داشت . ياس تصميم گرفته بود كه خودشو بكشه . اگه يه خورده دير تر رسيده بودم اين كار رو مي 

 كرد .

قلب بهرام از شنيدن اين سخنان به تپشي سخت افتاد . اگر ياس خودش را مي كشت چه ؟ اگر 

در برابر اين دختر احساس  رامين باليي سرش مي آورد و بي آبرويش مي كرد چه ؟ هنوز هم

مسئوليت مي كرد و تعصب مي كرد و برايش نگران بود ، اگر چه ياس خود فكر مي كرد كه 
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تاوانگناهش را پس مي دهد ، اما او هيچگاه راضي نبود كه يار بي وفايش گرفتار چنين مصيبتي شود. 

 د ، ياسو بدبخت مي كنه .ليال ناراحت از شنيدن اين جمالت گفت : اصال از اين پسره خوشم نميا

 .كنن نمي ازدواج هم با ديگه اونا -

اين بار برق از سر بهرام جهيد . آيا آنچه را كه مي شنيد واقعيت داشت ؟ تالش بسياري براي حفظ 

 ظاهر و كنترل درون پر غوغايش كرد . ليال پرسيد : چرا ؟

بچه داره . البته پدرش از جريان بي خبر بوده . و بهنام پاسخ داد : اون قبال ازدواج كرده و حاال هم يه 

رامين حتي قبل از اين كه پدرش ياسو از برادرش خواستگاري كنه ، ازدواج كرده بود . سكوتش 

براي اين بوده كه از ارث پدرش محروم نشه ، چون هوشنگ بهش اخطار داده بود اگه با ياس 

بخشه . پست فطرت ديشب هم قصد داشت كه  ازدواج نكنه ، تمام ثروتش رو به برادرزاده اش مي

 ياسو اغفال كنه و بعد اونو ول كنه به امون خدا و بره پي كارش .

چهره ي بهرام سرخ شد . بيچاره ياس چه عذابي كشيده بود . بايد از اين كه رامين باليي را كه او بر 

 و به خاطر بي پناهيسرش آورده بود تالفي كرده خوشحال باشد ، اما برعكس بسيار غمگين شد 

 اون دلش به حالش سوخت .

 ليال با تاسف سري تكان داد و گفت : بيچاره ياس ، اين دختر چقدر بد شانسه .

و بعد هر دو به بهرام نگريستند ، اما او بدون هيچ عكس العملي چهره اي بي تفاوت به خود گرفت . 

 .  ه جون خيلي كار دارملحظاتي بعد نيز از جا برخاست و گفت : من بايد برم عم

سپس با هر دو آنان خداحافظي و تركشان كرد ، در حالي كه بهنام و ليال انقالبي را در وجود او حس 

 مي كردند و به حالش تاسف مي خوردند .

          

در طول راه افكاري پريشان و مغشوش داشت . از شنيدن اين خبر بهت زده بود . ياس آزاد شده 

ي كه مي خواست او را تصاحب كند از گود خارج شده بود . بايد خوشحال ميشد ، اما نشد . بود و مرد

آيا باز هم او را مي خواهد ؟ آيا خواهد توانست يك بار ديگر به سويش برود و او براي خود بخواهد 

 ت و؟ تا يك ساعت پيش همواره خود را در برزخ مي ديد . آنچه را كه بر سرش آمده بود باور نداش

خود را گرفتار كابوسي مي ديد كه چهار ماه به طول انجاميده بود . اما اكنون ... حاال ديگر ياس رها 

شده بود ، ولي خودش چي ؟ آيا هيچگاه قادر به عفو او خواهد بود ؟ آيا هيچگاه قادر به فراموش 

از پيش به درد  كردن بي وفايي او خواهد شد ؟ آيا هنوز هم خواهان زندگي با اوست ؟ دلش بيش

 آمد .
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وقتي به خانه رسيد صداي زنگ تلفن از اتاق نشيمن به گوش مي رسيد . خيلي سريع وارد اتاق شد و 

 به او رسيدن گوشي را برداشت . بهمن پشت خط بود . تلفن كرده بود تا از صحيح و سالم

نست راجع به خبري كه نتوا بهرام اما ، كردند صحبت هم با دقيقه ده.  كند حاصل اطمينان تهران

شنيده بود حرفي به او بزند . پس از قطع تلفن احساس خفگي شديدي كرد . اي كاش توانسته بود با 

او درد دل كند ، اما افسوس كه قادر به انجام اين كار نبود . رفت تا دوشي بگيرد كه كمي آرام شود . 

بهنام در سرش تكرار شد . راستي  در همان حال كه زير آب سرد ايستاده بود ، باز هم حرف هاي

اگر او خودش را كشته بود چه ؟ آيا تا اين حد به او سخت مي گذرد ؟ بيچاره ياس ...... اما نه .... 

بيچاره تر خود او . يك بار ديگر صداي زنگ تلفن به گوشش رسيد كه شايد هانيه باشد ، اما ديگر 

براي گفتگو و درد دل كردن با او در خود دير شده و صداي زنگ قطع شده بود . نياز شديدي 

احساس مي كرد . بالخره بايد اين خبر را به كسي مي داد و خودش را خالص مي كرد و چه كسي 

بهتر از هانيه ؟ دفعه ي بعد وقتي از حمام خارج شده بود و موهايش را خشك مي كرد ، تلفن دوباره 

 ين .به صدا در آمد . گوشي را برداشت و گفت : بفرماي

 سالم بهرام . -

صداي گرم و مهربان هانيه بود . با خوشحالي لبخندي زد و گفت : آه هانيه تويي ؟ سالم حالت 

 چطوره ؟

 متشكرم . سفر چطور بود ؟ -

 صداي او نيز شاد و بشاش بود و بهرام را بيشتر سر ذوق مي آورد .

 بد نبود . -

 زود برگشتي كي اومدي ؟ -

 نتونستم بيشتر از اين دوام بيارم . امروز صبح ، -

 موافقي امشب با هم شام بخوريم ؟ آيدين پيش مادرمه و منم تازه از مطب برگشتم . -

 اگه مهمون من باشي قبول مي كنم . -

 هانيه نرم و متين خنديد و گفت : باشه ، به حساب تو . كجا مي ريم ؟

 فرق نمي كنه . -

 : رستوران نزديك استاديو چطوره ؟ با چلو مرغ موافقي ؟و پس از لحظه اي تامل گفت 

 عاليه . -

 پس تا نيم ساعت ديگه ميام دنبالت .-

 منتظرم . فعال خداحافظ .
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 خداحافظ .

هانيه مقابل مجتمع مسكوني بزرگي كه به همراه پسرش در آنجا زندگي مي كرد منتظرش بود كه او 

هانيه سوار ماشين شد و پاسخ سالمش را به گرمي داد : حالت  از راه رسيد و در برابرش توقف كرد .

 خوبه ؟

 ممنون . -

 و با نگاهي دقيق به صورت و دست هاي او خنديد . بهرام با تعجب پرسيد : چرا مي خندي ؟

خودتو تو آينه نگاه كن .عين زغال اخته شدي . بهرام نگاهي در آينه به خود كرد و ديدن چهره ي  -

 ته اش لبخندي بر لب آورد ، اما آنقدر ها حالش خوب نبود كه بتواند با او شوخي كند .آفتاب سوخ

 حال پدرت چطوره ؟ -

 خوبه ، مثل هميشه سخت كار مي كنه . آخر يه روز خودشو از پا مي اندازه . -

 مثل تو كه داري خودتو زير بار اين فعاليت شديد خفه مي كني . -

 وضعيت من فرق مي كنه . بهرام آهي كشيد و گفت :

چه فرقي ؟ اونم همسرشو از دست داده و سالهاست كه داره تنها زندگي مي كنه . فقط كاره كه  -

 اونو از فكر كردن باز مي داره . مثل تو بهرام .... درست مثل خودت .

 بهرام براي تغيير موضوع صحبت گفت :امروز از شر پسرت در اماني نه ؟

و گفت : واي اين حرفو نزن، فداي پسر قشنگم مي شم من . آخه كدوم مادري از هانيه اخمي كرد 

 دوري فرزندش احساس راحتي مي كنه ؟

مكثي كرد و افزود : با اين حال اعتراف مي كنم كه موقع صحبت كردن با تو اون نباشه بهتره ، چون 

 اصال به من فرصت نمي ده .

توجه ي لرزش دستان بهرام شد و پرسيد : اتفاقي افتاده بهرام و هر دو خنديدند . ولي ناگهان هانيه م

 ؟

 او سرش را تكان داد و گفت : نه طوري نشده ؟

 مي خواي من پشت رل بشينم ؟ -

 نه . -

و سعي كرد حواسش را جمع كند ، ولي چند لحظه بعد كم مانده بود كه با پسر بچه اي در وسط 

، قضيه به خير و خوشي تموم شد . هانيه كه از شدت ترس  خيابان تصادف كند كه با زيركي پسرك

چشمانش را براي چند لحظه بسته بود ، دست هايش را از مقابل صورتش برداشت و نفس عميقي 

 كشيد و پرسيد : حالت خوب نيس بهرام ؟
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 خوبم .... خوبم . -

 نگه دار ، بهتره كه من رانندگي كنم. -

 نه هانيه گفتم كه ....

 و دستش را بلند كرد و با دعوتش به توقف گفت : خواهش مي كنم.اما ا

بهرام بدون مخالفت ديگري توقف كرد و جايشان را عوض كردند . وقتي دوباره به راه افتادند هانيه 

 پرسيد : اتفاقي افتاده . مگه نه ؟

ه يد و دريافت كبهرام به عالمت تصديق سرش را تكان داد . هانيه چهره اش را گرفته تر از پيش د

 او درگير افكاري است .

 درباره اون ...؟ -

 اما سوالش را ناتمام گذاشت و نام ياس را بر زبان نياورد . بهرام باز هم سرش را تكان داد .

 قرار ازدواجشون با پسر عمويش به هم خورد . -

 هاينه با تعجب نگاهش كرد و او را باز هم آرام و غمگين ديد .

 اشتي مي رفتي اهواز گفتي عموش مرده و حاال مي گي كه .... مي دوني علتش چيه .وقتي د -

اونطور كه بهرام مي گفت اون از اولش هم ياسو دوست نداشته و به خاطر ثروت پدرش مي پذيره  -

كه با او ازدواج كنه ، چون پدرش تهديد كرده بود كه اگه با ياس ازدواج نكنه از ارث محرومش مي 

 كنه .

 هانيه آهي كشيد و پرسيد : كه اين طور . و حاال كه پدره مرده اون همه ثروتشو به جيب زده ، نه ؟

 بهرام به عالمت تاييد سر تكان داد و گفت : و ياسو قال گذاشته .

هانيه باز هم او را دقيق تر برانداز كرد و چون چيزي از حالت چهره اش خونده نمي شد پرسيد : 

 ؟خوشحالي بهرام 

 به خاطر اين كه پسر عموش انتقام منو ازش گرفت ؟ -

به خاطر اين كه ياس آزاد شده ، به خاطر اين كه كسي نيس تا اونو از تو بگيره ، به خاطر اين كه  -

 حاال بازم ....

بهرام كالم او را قطع كرد و فرياد زد : بين ما همه چي تموم شده . ديگه چيزي بين من و ياس نيس . 

 چيز چهار ماه پيش تموم شد .همه 

رگه اي از بغض ميان صدايش دويد و او را وادار به سكوت كرد . هانيه در برابر رستوران توقف كرد 

و هر دو وارد رستوران شدند . در جايي آرام كنار پنجره نشستند و غذا سفارش دادند . هانيه در 
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سر به زير و آرام در دنياي خودش سير مي تمام اين لحظات خيلي چهره ي بهرام را مي كاويد و او 

 كرد .

 كجايي بهرام ؟ -

 او لبخند غمگيني بر لب آورد و گفت : همين جا.

 پس عشقتون چي ؟ تو هميشه راجع به اين موضوع فكر مي كردي . هردوتون هنوزم عاشقين نه ؟ -

 چه اهميتي داره ؟ -

ره و حاال نيست . تو مي توني زندگي گذشته تو دوباره نداره ؟ تا امروز كسي بود كه ياسو از تو بگي -

 احيا كني .

 چرا بايد اين كار رو بكنم ؟ -

به خاط همين عشقي كه هميشه ازش حرف مي زني ، به خاطر دلت ، به خاطر چيزي كه توي  -

 وجودته .

 بهرام با نااميدي ري تكان داد و گفت : اين عشق ديگه ارزشي نداره لكه دار شده .

 لكه هارم ميشه پاك كرد . -

 اما نه هر لكه اي رو . بعضي از لكه ها هيچ وقت از بين نمي رن . -

 قلبت چي ؟ تو كه هنوزم دوستش داري . -

 نامردي با كه رو كاري دارم تازه.  كرد رو كار اين اون  قلبم مي سوزه هميشه .... تا آخر عمر . -

 بيرون . كشم مي قلبم توي از آروم آروم كرد

هانيه به چشمان پر دردش خيره شد و با قاطعيت گفت :دروغ مي گي ! نتونستي حتي يه ذره از 

 احساستو تغيير بدي ، تو هميشه به اون فكر مي كني . نگو كه دروغ مي گم .

بهرام سرش را به زير انداخت و گفت : دنياي فكر و واقعيت فرق داره هاني . من ..... من هيچ وقت 

 گذرمب تافوت بي موضوع اين كنار از تونم نمي وقت هيچ  تونم كاري رو كه كرد فراموش كنم .نمي 

 . شدند اشك از پر چشمانش و.  ببخشمش تونم نمي وقت هيچ چون ،

 پس گذشت يعني چي ؟ به درد چه روزايي مي خوره ؟ -

 بهرام با حيرت نگاهش كرد و پرسيد : گذشت ؟ در برابر كدوم خطا ؟

 ه فرقي مي كنه ؟ تازه ياس كه مرتكب خطايي نشده ، مجبور بود .چ -

 بهرام با لجبازي گفت : نبود .... مجبور نبود .

 تو اصال موقعيت اونو درك نمي كني . خودتو بذار جاي اون . -
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بهرام هيچ نگفت . هانيه نيز سكوت كرد و براي مدتي هردو فقط با غذايشان بازي كردند .اما پس از 

ايقي هانيه دوباره شورع به صحبت كرد و سعي كرد به او اميد بدهد و گفت : مي تونين يه زندگي دق

جديد شروع كنين . با يه عشق تازه ، محكمتر از قبل . مي تونين از تجربيات گذشته استفاده كنين و 

 بيشتر قدر هم رو بدونين ، مي تونين تالش كنين كه ...

ت امكان نداره ، ديگه هيچ وقت به احياي روابط گذشته فكر نمي كنم. نه هانيه اين ديگه هيچ وق -

 همه چيز تموم شده نمي تونم قلبم رو مرمت كنم .

 شايد ياس بتونه .

 بهرام با تعجب پرسيد : اون ؟ خودش اينجا رو شكست .

 دستش را روي قلبش گذاشت و نفس عميق و پر دردي كشيد .

 همين احساسو نسبت به پدرتم داشتي .بهش فرصت بده . در گذشت ه  -

بهرام با شنيدن اين حرف پوزخند زد . چرا او ؟ چرا او بايد به همه ي دنيا فرصت بدهد ؟چرا بايد 

 همه در حق او ظلم كنند و او به آنا فرصت جبران بدهد ؟

 موضوع پدر فرق مي كرد . هر كاري مي كردم بازم پسرش بودم. -

 بكني بازم ياسو دوست داري ريا، اينو خوتم خيلي خوب مي دوني . حاال هم هر كاري كه -

بهرام با گاليه گفت : لعنتي قرار بود كمكم كني اين ماجرا رو پشت سر بذارم . پس اين پرت و پال 

 ها چي ان كه مي گي ؟ چرا داري داغمو تازه مي كني ؟

گه اي بود ، ولي حاال ... امروز جريان هانيه نگاه آرامي به او كرد و گفت :اون موقع شرايط طور دي

 عوض شده ، تو هستي .... ياسم هست ... و يه عشق دو جانبه ، اما به قول خودت لكه دار شده .

 از كجا مي دوني كه ياسم هنوز به من فكر مي كنه ؟

رون بي اينو از حرفهاي خودت فهميدم . دليل جدايي اون از تو كسي بود كه حاال ديگه از اين قضيه -

 رفته ، چرا نمي خواي به آيدنه اميدوار باشي ؟

او با ناتواني گفت : نمي تونم هانيه .... نمي تونم ، اين عشقديگه ارزششو پيش من از دست داده . 

 ديگه به همه چي شك دارم .

 به من گفتي كه هيچ وقت به ياس شك نكردي . -

گم ، اما ديگه توان اينو ندارم كه از نو شروع كنم بهرام سرش را به زير انداخت و گفت : هنوزم مي 

 و باز يه حادثه ديگه ...

قدري مكث كرد و چند قطره اشكي كه روي صورتش نشسته بود پك كرد و ادامه داد : يه زندگي 

قشنگمون تا مرز نابودي پيش رفت و نذاشتيم كه چنين اتفاقي بيفته ، اما بالخره باز هم از هم جدا 
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خره يه حادثه دستمونو از هم جدا كرد. حاال ديگه تاب تحمل يه شكست ديگه رو ندارم شديم . بال

.اگر يه بار ديگه چنين اتفاقي بيفته ، اين بار نمي تونم از عهده ي تحملش بربيام . چرا بايد اين همه 

 شكنجه بشم ؟

؟ چرا شكنجه ؟  هانيه با دلسوزي نگاهش كرد و سعي كرد او را آرام كند و پرسيد : چرا شكست

 بعد يدفعه كه نكنين سعي چرا ؟ ديگه آرام و عاشق دنياي يه ؟ ديگه چرا خوشبختي نه ؟ يه زندگي

 مي تنهات بعدم ي دفعه ؟ چي بعد ي دفعه اما ، نداشت اي چاره ياس بار اين.  باشين تر محكم

   ؟ ذاره

 ه كه دوباره شروعش نكنيم .شايد دفعه ي بعد من مجبور به انجام چنين عملي بشم . پس بهتر -

 ياس هميشه باعث آرامش تو بوده . با دلت مي خواي چي كار كني ؟ -

 بهرام با كالفگي پاسخ داد : يه باليي سرش ميارم ديگه ؟

 اين طوري ؟

 و به چهره پريشان او اشاره كرد .

روز زخمت تازه سر در اين مورد فكر كن بهرام ، شايد گذشت زمان راه درست رو نشونت بده ، ام

 باز كرده ، بذار يه خورده از اين جريان بگذره .

 اما بهرام پاسخي به اين حرفش نداد .

 . جون هانيه اومدين خوش خلي:  گفت حين همان در و كرد دعوت سالن به را هانيه بنفشه 

 او تبسمي كرد و گفت : ممنونم عزيزم . مي بخشي كه مزاحم شدم .

 ن چه حرفيه ؟خواهش مي كنم اي

و او را به داخل فرستاد . ليال با ديدن او از جا برخاست و پاسخ سالمش را داد . بنفشه با معرفي اش 

 گفت : مادر ايشون هانيه جون همكار بهرام در گروه موسيقي ميشناسيدشون كه ؟

 ليال با ياد آوري او سري جنباند و گفت : بله .... بله خيلي خوش اومدين .

 اين كه اين از اميدوارم:  گفت و گرفت جاي او كنار در ليال تعارف با هم روبوسي كردند . هانيهو با 

 . باشم نكرده ناراحتتون شدم مزاحمتون ناگهاني طور

لليال نيز مثل بنفشه با دلخوري تصنعي نگاهش كرد و گفت : اين حرفو نزنين هانيه جون . صفا 

 آوردين . خيلي خوشحالمون كردين .

هانيه تحت تاثير مهمانوازي آنان سرش را به زير انداخت و گفت : اين نهايت لطف شما رو مي 

 رسونه بهرام هميشه راجع به شما و خوبياتون حرف مي زنه .

 ليال پرسيد : اتفاقي افتاده كه شما افتخار آشنايي بيشتر رو نصيب ما كردين ؟
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 تي پيش آمد و نه بهونه اي .همه هميشه مشتاق ديدار شما بودم ولي نه فرص -

 و ليوان شربتي را كه بنفشه تعارف مي مرد برداشت و گفت : ممنونم عزيزم زحمت نكش .

 بنفشه تبسمي كرد و گفت : قابل نداره نوش جونتون .

و با تعارف ليواني ديگر به ليال، ميوه و شيريني نيز تعارف مي كرد . امروز صبح هانيه به او تلفن 

ذاشتن قرار مالقات بعد از ظهر او و ليال را متعجب و كنجكاو ساخته بود . پس از اتمام كرده و گ

پذيرايي در برابر انها نشست و با خنده پرسيد : حاال چه بهونه اي باعث شد تا اين سعادت نصيب ما 

 بشه ؟

 راستش بهرام. -

ه ن افزود : البته موردي پيش نيومدآندو با تعجب به او نگاه كردند و او براي جلوگيري از نگراني آنا

كه باعث نگراني شما بشه كم واضح تر عرض كنم موضوع بيشتر به ياسم مربوط ميشه و من به 

 همين علت مزاحم شدم .

 بنفشه متعجب تر از قبل پرسيد : ياس ؟

اد بود به ي ديده را او قبال كه دوباري از يكي و با خود انديشيد او ياس رو از كجا ميشناسه ؟آيا از

 داردش يا بهرام در اين باره حرفي به او زده ؟

 بله در حقيقت من براي پيگيري قضيه ي ياس و بهرام در گذشته و حاال اومده ام اينجا . -

 بهرام در اين مورد با شما صحبت كرده ؟ -

ده و بعد بله . مي شه گفت ما با هم درد دل كرديم . اون به من گفت كه چطور با ياس آشنا ش -

 ماجراي عشقش نافرجام موند . در اين مورد خيلي با هم صحبت كرديم .

ليال لبخند از رضايت بر لب راند و گفت : خدا رو شكر يكي پيدا شده كه بهرام حرف دلشو به اون 

مي زنه و درد دلي مي كنه . از بهرام خيلي بعيده كه حاضر شده از مكنونات قلبي خودش باكسي 

 . كنه صحبت ه زنبخصمص با ي

هانيه در تاييد سخنان او سري جنباند و گفت : حق با شماست . بهرام آدم تودار و كم جوشيه ، ولي 

در مقابل منم به همان اندازه پر رو و سمجم ، اونقدر مثل كنه چسبيدم بهش تا بالخره بنده خدا وادار 

 شد كه حرفاشو بزنه و خودشو راحت كنه .

نگاهش كرد و گفت : خيلي ممنون كه شريك بهرام در تنهايياش شدين ، اما مي  بنفشه با قدر داني

 تونم بپرسم كه چرا اين كار رو كردين .

واقعيت اينه كه تغيير روحي و رفتار ناگهاني بهرام باعث شد كه من كنجكاو بشم ، البته چون من  -

ن بتدا به همين علت از صحبت با ميه روانپزشكم طبيعي بود كه در رفتار بهرام دقيق بشم و اونم ا
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امتناع مي كرد ، ولي بالخره تونستيم با هم كنار بيايم . دليلشم برقراري رابطه دوستانه و صميمانه و 

 صادقانه بود .

 تونستيد چيزي بفهميد اين كه چطور با اين قضيه كنار مياد ؟ -

ها و بلكه ماه ها توي خودش غرق بهرام ضربه ي سختي از اين جريان خورده . روزر ها ، هفته  -

بوده و دنيا رو فراموش كرده. فكر مي كنم اين موضوع رو خودتون هم درك مي كنين . من در طي 

اين دو ماهي كه راجع به اين قضيه صحبت مي كنيم سعي كردم اونو براي مبارزه با شرايط موجود و 

فق نبوده ام ، ولي خبري كه ديروز به پشت سر گذاشتن اين بحران ياري بدم كه البته چندان هم مو

من داد باعث شد از همون لحظه شنيدن ، جبهه موعوض كنم . ديروز بهرام به من گفت كه قرار 

 ازدواج ياس با پسر عموش به هم خورده .

ليال سري جنباند و گفت : درسته ، طفلك ياس خيلي شكنجه ميشه . درست مثل خود بهرام ، اون 

 س هيچ عالقه اي به پسر عموش نداشته و مجبور به انتخاب اين راه شده ؟بهتون گفته كه يا

هانيه از روي تاسف سري تكان داد و گفت : بله گفت كه به خاطر پدرش اين كار رو كرده ، اما اون 

معتقده كه ياس نبايد به هيچ قيمتي اين ازدواج تحميلي رو مي پذيرفت . عمل ياس در نظر اون بي 

 . وفايي بزرگيه

 بنفشه پرسيد : ديروز وقتي اين خبر رو به شما داد چه حالي داشت ؟

داغون .... هم عصبي بود ، هم هيجانزده و هم مبهوت و گيج . زخماش دوباره سر باز كرده بودند ، 

يه جور دوگانگي محسوس وجودشو فرا گرفته بود . اون ماه ها سعي كرده بود رفتن ياس رو باور 

يان كنار بياد ، اما ناگهان بهش خبر ميرسه كه مرد دوم ميدون رو خالي كرده ، خب كنه و با اين جر

 درك حالش اونقدر هم مشكل نيست . ميشه گفت خودشو گم كرده .

 به برگشتن پيش ياس فكر نمي كنه ؟ -

م ، ااتفاقا منم همين پيشنهاد رو بهش دادم ، اما بعدا فهميدم كه در مطرح اين سوال كمي عجله كرده 

بهرام عشقشو لكه دار شده مي بينه و معتقده احياي اون روابط گذشته ديگه ارزش سابقو نداره ، اما 

من اميدوارم كه به مرور زمان نظر اون تغيير پيدا كنه و بازم به ياس متمايل بشه . فكر مي كنم كه 

 الزمه در اين باره بحث و صحبت بيشتري داشته باشيم .

 ين بين از دست ما چه كاري ساخته است ؟ليال پرسيد : در ا

هانيه لبخندي زد و گفت : من فكر كردم كه شايد بهتر باشه با خود ياسم صحبت كنم . ، چون به 

همون اندازه و پا به پاي بهرام عذاب ميكشه . فكر كردم بهتره اول با شما صحبت كنم تا اين 
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د بزرگواري و مهرباني هانيه قرار گرفته بو تاثير تحت كه موضوعو به اطالع ياس برسونين. بنفشه

 پرسيد: هانيه خانوم ! شما فكر مي كنين اين راه كمكي به اونا بشه ؟

من مي خوام نظز ياسو در اين باره بدونم تا با بهرام بهتر كنار بيام . اگه بدونم ياس چي مي گه و  -

 به چي فكر مي كنه راحت تر مي تونم كارمو انجام بدم .

 تمام در ، هكن مي فكر بهرام به فقط اون: گفت محسوسي ناراحتي با ه سرش را به زير انداخت وبنفش

 . دونه مي گناهكار اون مورد در خودشو و نشده غافل بهرام فكر از لحظه يك حتي مدت اين

ا ونا كه مي دونم ، بهرام هم يك لحظه از فكر كردن به ياس غافل نمي مونه . شايد بشه كاري كرد -

 دوباره همديگر رو پيدا كنن . اين بار با عشقي بيشتر به همراه تجربياتي كه كسب كرده ان .

 ؟ كنين مي كمكم شما:  پرسيد و بعد

بنفشه لبخندي زد و گفت : البته ، من هم همين امشب ميرم سراغ ياس و نتيجه را فردا به شما خبر 

 مي دم . خوبه ؟

و گفت : ممنونم فقط يه نكته در اين بين هست و اونم اينه كه بهرام  هانيه نگاه پر سپاسي به او كرد

 نبايد از اين بابت چيزي بدونه ، چون اون موقع ديگه حاضر نمي شه با من صحبت كنه .

 و خندكنان افزود : كلمو مي كنه .

ستين و ا هآن دو نيز لبخند زدند و با سپاسگزاري گفت : بي نهايت از شما ممنونم كه به فكر بچه ه

 سعي دارين كمكشون كنين .

 اين وظيفه ي منه خانم. ما همه انسانيم و در برابر هم مسئول . تازه اين جزيي از شغل منه . -

و بعد با صداقت و بي رياي افزود : آرزوي بزرگ من اينه كه اين دو تا بازم به هم برسن و زندگي 

 جديد و پر شوري رو اغاز كنن.

           ********************************** 

 شآمدن دليل بعد از ظهر ، ياس در آپارتمانش انتظار او را مي كشيد . بنفشه ۵دو روز بعد در ساعت 

 حاالت هب پي تا امد مي سراغش به روانپزشكي كه اين دليل به نه ، بود هيجانزده بسيار او و گفته را

ش شده بود صحبت كنند ، بلكه از اين جهت خوشحال گرفتار كه مصيبتي ي درباره ببردو اش روحي

بود كه كسي به ديدنش خواهد آمد كه از بهرام با او حرف خواهد زد .همه چيز در مورد بهرام او را 

 ودخ دوست هيجانزده مي كرد . و اكنون چه خوب بود كه با كسي آشنا مي شد كه بهرام او را امين و

 نيز وفا بي دختر اين فكر در مهربان چه خوب كه اين دوست و كرد مي دل درد او با و دانست مي

 . كند صحبت او با خواست مي دلش و بود
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 دهسپر خاطر به قبليشان ديدار از كه گونه همان را گذشته بود كه او آمد ياس ۵چند دقيقه از ساعت

المش داد و س به مهري پر و گرم پاسخ.  دانست مي بهرام برازنده و متناسب او چقدر و ديد بود

 پرسيد : مزاحم نيستم ؟

ياس سري به عالمت منفي تكان داد و گفت :هرگز خيلي خوش اومدين . لبخندي زد و گفت : شما 

 رو يادم مياد .

 هانيه با مهرباني دستي به گونه اش زد و گفت : منم تو رو يادمه دختر قشنگ .

اشت . نگاهي از سز تعجب و تحسين به و با اين خطاب هر دو خنديدند و او پا به آپارتمان گذ

اطرافش انداخت و بعد دوباره رو به ياس گفت : تو بي نظيري ياس. بهرام از خونه ي قشنگت خيلي 

 برام تعريف كرده بود .

 ياس با شنيدن نام او كمي غمگين شد و گفت : اون عاشق اينجا بود .

 سخته .هانيه دستي به شانه اش زد و گفت : مي فهمم كه چقدر 

ياس با ديده ي سپاس نگاهش كرد و از اين كه حالش را درك مي كرد خوشحال شد . در همين 

 دقيقه ي اول چقدر از او خوشش آمده بود و قلب هايشان را به هم نزديك مي ديد .

 ممنونم كه به ديدنم اومدين .

فت هانيه تبسمي كرد و گ مهرباني او باعث شد كه اين گونه خودماني صحبت كند و خوشامد بگويد .

 : منم خوشحالم كه خونه ي قشنگ و رويايي هنرمند محبوب جوناي ايروني رو مي بينم.

 غلو نكنين هانيه . نيومده دارين مشابه ي حرف هاي بهرام رو تحويلم مي دين ؟ -

 و بعد پرسيد : دوست دارين كجا بشينيم ؟

 ش ياساي قشنگت .هانيه به بالكن نظر انداخت و گفت : اونجا پي

و باز هم لبخند قشنگي زد . ياس از قبل احساس كرده بود او آنجا را خواهد پسنديد و سايل 

پذيرايي را نيز انجا بده بود ، او را به بالكن هدايت كرد و يك ليوان شربت خنك هم برايش آورد تا 

 خستگي راه از تنش به در شود .

با خوشحالي نگاهش كرد و گفت : من آدم شكمويي هستم .  عصرونه رو با من مي خورين ؟ هانيه -

 ياس هم با خنده در پاسخش گفت : همبرگر منم به اندازه ي سه نفره .

 آخ دختر جون داري منو بي قرار مي كني .-

 : برداشت بود نوشته رويش را تمامي نا شعر ياس و بود ميز روي و كاغذ ابرو بادي كه را

 بگريم تار شب نيمه اين در بگذار     ذار بگريمبگذار بگريم من و بگ

 بگريم دلدار دوري بر كه بگذار       او رفت و اميد دل من دور شد از من
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 بگريم گلزار به ابر چون كه بگذار            درماتم پژمردن گل هاي اميدم

 بگريم گرفتار مرغ ايم بر بگذار        مرغ دل من پر زد و افتاد به دامش

 بگريم زار خود غمخواري به بگذار  غمخوار من خسته بجزديده من نيست

 بگريم كار عاقبت اين بر بگذار    درورطه ديوانگي ام مي كشد اين عشق

  

 كارت قشنگه ياس .

 اوتبسمي كرد و گفت : از اظاهر لطفتون ممنونم ، اما بايد بگم كه ديگه برام عادي شده

 چي ؟ -

 نگهقش كارت ، ارم تعريف كنن. به هيجان نميام . خيلي معموليه ، همه همينو ميگناز اين كه از ك -

 . كه فهمين مي ، شده عادي ديگه شون همه...  حالت به خوش....  نظيري بي....  ياس

 هانيه سرش را جنباند و گفت : در مورد بهرام چي ؟ تعريف هاي او هم تو رو به هيجان نمياره ؟

رام با همه فرق مي كنه . حرف هاي اون هميشه براي من يه چيز ديگه اي بوده ، قضيه در مورد به

موجب تقويت روحيه و قلبم مي شد . اعتماد به نفسمو زياد مي كرد اون هميشه اولين كسي بود كخه 

 كار جديدمو مي ديد و درباره اش اظهار نظر مي كرد .

افزود : شايد اون براتون گفته كه ما براي هم  سرش را زير انداخت و با انگشتان دستش بازي كرد و

 چي بوديم .

 البته كه گفته ، هنوزم هستين ، مگه نه ؟ -

 ياس با افسوس سرش را تكان داد و گفت : نمي دونم.... نمي دونم.

 ياس چه احساسي داري ؟ -

 درباره ي چي ؟ -

 اده ، راجع به بهرام ؟ رامين ؟ پدرت ؟د رخ سال يك اين در كه اتفاقاتي ؟ درباره ي اين جريانات  -

حرف زدن در موردش خيلي مشكله ، اما اونچه كه مسلمه اينه كه من در برابر بهرام گناهكار  -

بزرگي ام . شايد دليل كاري كه كردم براي شما و سايرين قابل درك باشه ، ولي از همون روز اول به 

 اون حق مي دادم كه وضعيت منو درك نكنه .

 اون كه بيشتر از هر كس ديگه اي وضع تو رو مي فهميد چرا چنين انتظاري ازش نداشتي ؟ -

نه هانيه ، من بهرامو مي شناختم ، خيلي خوب شناخته بودمش . اون آدم حساسيه ، وقتي با من  -

آشنا شد هيچ رابطه اي با هيچ دختري در تمام طول عمرش نداشت . هيچ وقت عاشق كسي نشده 

هفكر مي كردن كه خيلي مغروره ، فكر مي كردن كه خيلي بلند پروازه ، وقتي با هم قرار بود . هم
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ازدواج گذاشتيم اين جريان همه جا پخش شد و خبر نامزديمون خيليا رو متعجب كرد . شايد انتظار 

نداشتن كه ما تا اين درجه خواهان هم باشيم كه به ازدواج فكر كنيم . تمام كساني كه دور و 

افمون بودن منتظر بودن كه ببينن آيا چنين اتفاقي مي افته يا نه و بهرام با اطمينان از آينده حرف اطر

مي زد ، اما بعد از اون روز لعنتي همه چي به هم ريخت ، غرورش شكست ، احساسش جريحه دار 

خر عمرش از شد ، قلبش به درد آمد.... من همه ي اينا رو درك مي كنم هانيه . اون حق داره كه تا آ

 من بيزار باشه .

 اما نيست اينو مي دوني ؟ -

 ياس با لبخند تلخي گفت : خودش گفت ؟

هانيه به عالمت تاييد سري تكان داد و گفت : بايد مي شد چون نتونسته بود دليل كارتو درك كنه ، 

ه تو اين مدت ببايد ازت متنفر ميشد ياس ، چون عشقشو از دست داده بود ، ولي نتونست ، در تمام 

 فكر مي كنه و افسوس مي خوره .

آدم بزرگواري بود براي من حتي از جونش مايه گذاشت خيلي خوشبخت بودم كه اون به من 

 عالقمند بود ، اما مي بينين كه نتونستم خوشبختيمو حفظ كنم .لياقتشو نداشتم .

م مي دوني كه چقدر موجب هانيه با مالطفت نگاهش كرد و گفت : اين حرف رو نزن ياس . خودت

 آرامشش مي شدي ، وقتي تو رو از دست داد خيلي عوض شد ، بي روح شد ياس .

   مي دونم ، مي دونم. -

 و آرام و بي صدا گريست . هانيه با دلسوزي پرسيد : خودتم به همين حال دراومدي مگه نه ؟

ده . ديگه اون ياس مهربوني هر دو روحمونو پيش هم گذاشتيم . احساس مي كنم قلبم سنگ ش -

كه بهرام هميشه بهش افتخار مي كرد نيستم . دلم مي خواست بميرم ، اما اينجوري نباشم ، بميرم ، 

 اما بهرام ازم نرنجه .

هانيه با مالطفت دست دور گردنش انداخت و اشكهايش را پاك كرد و پرسيد :پس اين اشكها چي 

 كنه .هستن ؟ آدم سنگدل هيچ وقت گريه نمي 

ياس سرش را به بازوي او فشرد و هيچ نگفت . هانيه او را بسيار ضعيف و بي روح ديد ، مثل بهرام . 

 احساس كرد كه هردوي آنها در پوچي مطلق زندگي مي كنن .

 ياس خيلي احساس تنهايي مي كني ؟ -

اون خيلي راحت بودم ، بنفشه و بهنام دوستان نازني ان ، اما هيچ وقت جاي بهرامو نمي گيرن . با  -

 حرف هايي رو كه به هيچ كس نمي تونستم بگم به اون مي گفتم .
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از ياد آوري اون روز ها لبخند تلخي زد و گفت : احساسم مثل احساس يه زن به شوهرش بود . 

 بيشتر اوقاتمون رو با هم سپري مي كرديم . ميشه گفت با هم زندگي مي كرديم . مي فهمين ؟

 مان حال كه نوازشش مي كرد سرش را تكان داد و گفت : آره عزيزم .هانيه در ه

 و بعد اضافه كرد : حاال كمي در مورد عمو و پسر عموت صحبت كن .

 چي بايد بگم هانيه ؟ اونا خوشبختيمو ازم گرفتن . -

 بدون شك از رامين كه نمي گذري ، اما عموت چي ؟ از اونم دلگيري ؟

خواستگاري كرد خيلي خوب يادمه . پدر قبول كرد ، شايد هم فكر مي كرد تا زماني كه منو از پدر 

سالهاي بعد خيلي چيزا تغيير مي كنه . عمو هوشنگ پسرشو نمي شناخت ، در صورتي كه من هميشه 

 ازش نتفرت داشتم . گاهي وقتا از عمو هوشنگ مي رنجم ، اما كار اونم فقط از سر دلسوزي بود .

 ود بازم خواستگاري عموتو قبول مي كردي ؟اگه پدرت زنده ب

 البته كه نه . اگه زنده بود حتما راضيش مي كردم . -

 آه پر دردي از سينه بيرون داد و گفت : افسوس كه اون مرده .

 مي دونستي در صورت ازدواج با رامين چه زندگي مشكلي در انتظارته ؟

، با اين حال فكر مي كنم كه وضعيت فعليم از  خودمو براي بدترن وضع ممكن آماده كرده بودم -

چيزي كه در انتظارم بود خيلي بهتره ، اگرچه دارم تاوان گناهمو پس مي دم ، ولي االن نسبت به دو 

 هفته پيش از وضعيتم خيلي راضي ترم .

 اميدواري كه روز هاي بهتري در انتظار داشته باشي ؟ -

 ؟ زندگيم كه ديگه نغييري نمي كنه .ياس با تعجب پرسيد : روز هاي بهتري 

از كجا مطمئني ؟ زندگي هر كس دستخوش تغييرات زياديه ، درست همونطور كه در گذشته  -

 اتفاقات متعددي رو تجربه كردي ، از اين به بعد هم چنين جرياني ادامه دارد .

 به هر حال ديگه هيچ وقت روز هاي بهتري رو در زندگيم نمي بينم .

 ؟ اگه بهرام بياد چي ؟ اگه برگرده ؟ فكر مي كني اون موقع هم خوشبخت نباشي ؟چرا  -

ياس با نااميدي سرش را تكان داد و گفت : نه هانيه ، اون ديگه هيچ وقت برنمي گرده . هيچ وقت و 

من هم چنين انتظاري ازش ندارم . بين ما هرچي بوده تموم شده و هرگز قابل احيا نيست. 

 بود هانيه . حاال ديگه به من به چشم يه مجزم نگاه مي كنه ، يه گناهكار بزرگ . تقديرمون اين

 اما هر گناهكاري يه روز بخشيده ميشه ، بعد از اين كه محكوميتش تموم ميشه . -

 پس اونايي كه حبس ابد دارن چي ؟ -

 نشدي . هانيه نگاه نگراني به او انداخت و گفت : دست بردار ياس تو كه گناهي مرتكب
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 پس معني بي وفايي يعني چه . -

 همه ي جدايي ها كه به معني بي وفايي نيست .

كاري كه من كردم بي وفايي بود هانيه . الاقل از نظر بهرام اين طور بود . خب مسئله مهمم نظر اونه . 

ن ؟ شايد نمي دونم چرا در حالي كه خودمو گناهمو به گردن گرفته ام همه راي به بي گناهيم مي د

مي خوان از اين طريق از سنگيني بار گناهم كم كنن ، اما من مي دونم كاري كه كردم غير قابل 

بخششه . االن كه به اون روزا فكر مي كنم ، مي فهمم كه چقدر سنگدل و بي عاطفه شده بودم . نم 

دم فكر مي كنم دونم چطور دلم اومد كه اونو از خودم برونم . اگه يه دفعه ديگه به گذشته برگر

نتونم چنين رفتار بي رحمانه اي باهاش داشته باشم . اون روز .... اون روز نمي دونم چه مرگم شده 

 بود .

 خيلي درباره اش فكر مي كني ؟ -

خيلي زياد ، مثل گناهكاري كه ارتكاب به گناهشو به ياد مياره و فكر مي كنه اگه اين كار و مي  -

رد شايد حاال وضعيت بهتري داشت . مي دوني هانيه ؟االن كه به اون روز ها كرد يا اين كار رو نمي ك

عميق تر فكر مي كنم ، مي بينم راه ديگه اي هم بود . من نبايد به اين زودي تسليم مي شدم . من 

خيلي زود دست از تالش كشيدم و تسليم خواسته ي اونا شدم . حتما بهرام هميشه به اين موضوع 

 من خيلي زود از پا در اومدم . فكر مي كنه كه

 دلت مي خواد يه روزي دوباره ....؟ -

 ياس كالمش را بريد وگفت : گفتم كه امكان نداره .

من در مورد امكان واقعيت نپرسيدم ، مي خوام ببينم هنوزم دلت اونو مي خواد يا نه ؟ ياس با درد  -

مي تونم كسي رو جايگزينش كنم ؟ تمام بيشتري نگاهش كرد و گفت : معلومه كه مي خواد . مگه 

مدت به اون فكر مي كنم . هر شب به يادش گريه مي كنم . من ... من هيچ وقت قادر نيستم اونو از 

 زندگيم جدا كنم . و بعد سرش را به زير انداخت و گفت : دلم براش تنگ ميشه .

 اونم دلتنكت ميشه خيلي زياد

و به چشمان پر عطوفت او نگاه كرد و گفت : همه ي آرزوم اينه  ياس با اين جمله سرش را بلند كرد

كه يه روز منو ببخشه . ديگه به زندگي كردن با اون اميدي ندارم ، اما دعا مي كنم كه از گناهم 

 بگذره .

هانيه با درك صداقتش گفت :اين كار رو مي كنه ... و يه روزي هم دوباره همديگه رو پيدا مي كنين ، 

 ل مي دم .به تو قو
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و چون نمي خواست بيش از اين او را با انديشيدن به گذشته آزار دهد با خنده گفت : ياس دلم داد 

 "همبرگر  "مي زنه 

ياس لبخندي زد و سرش را به عالمت تاسف تكان داد و گفت : معذرت مي خوام ، حسابي خسته 

 تون كردم .

 ياس ! پس كي مي خواي اشعار جديدتو چاپ كني ؟

 هان ؟ چي ميگي ؟ -

 مي گم چرا اشعارتو چاپ نمي كني ؟ -

اما ياس باز هم متوجه سوالش نشد . تازه بازيشان گرم شده بود . او بنفشه و آيدين . مي خنديد و به 

نظر مي آمد كه ناراحتي ساعاتي پيش را به كلي فراموش كرده بود . دو ماه از زمان اولين مالقاتش با 

اكنون دوستاني صميمي شده بودند . بنفشه هم به جمعشان اضافه شده بود و روز هانيه مي گذشت و 

 هاي خوبي را با هم مي گذراندند .

همين امروز صبح ياس و بنفشه نتايج امتحانات آخر ترمشان را گرفته بودند . بنفشه قبول شده بود، 

مي شد و به او اخطار داده بودند اما ياس باز هم مشروط . اين براي دومين بار متوالي بود كه مشروط 

كه بار سوم از دانشگاه اخراج خواهد شد . بنفشه از اين جريان سخت برآشفت و او را مالمت كرد 

كه بهتر است به جاي فكر كردن و غصه خوردن درسش را بخواند و خود را بدبخت نكند ، اما ياس و 

اس ساعتي را اندوهگين غرق در فكر شد و هانيه مي دانستند كه باز هم پاي بهرام در بين است . ي

حتي با آيدين و بنفشه و هانيه كه در آپارتمانش بودند ناهار نخورد ، ولي بعد از ظهر وقتي چهار نفر 

براي تغيير حال و هوا به پارك آمدند ، همه چيز را فراموش كرد و حاال پا به پاي آيدين و بنفشه 

ه بود و در حين تماشاي جنب و جوش انها ، شعر جديد ياس بازي مي كرد . هانيه روي نيمكتي نشست

 را كه همين ديشب سروده بود مي خواند.

نيم ساعتي بعد وقتي بنفشه و آيدين دست در دست هم براي خريد بستني آنها را ترك كردند ، 

ياس كنار هانيه روي نيمكت نشست و در حالي كه نفس نفس مي زد پرسيد : واسه بچه اش خطر 

 ره ؟ اين بنفشه اصال حرف گوش نميده .ندا

هانيه در تاييد حرف هاي او با افسوس سري تكان داد و گفت : مادر بي فكريه اميدوارم اتفاقي نيفته 

. 

 خونديش ؟ -

و به دفترش اشاره كرد . هانيه تبسمي كرد و گفت : مثل هميشه بايد بگم كه خيلي قشنگه و بازم مي 

 .دونم كه تو خوشت نمياد 
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ياس با خنده گفت : تو خيلي نازي هاني ، اعتراف مي كنم كه حاال ديگه تعريف هاي تو هم منو آرام 

 مي كنه .

 پس من خيلي خوشبختم كه عضو گارد ويژه شدم . -

 . گم مي جدي اينو عزيزي خيلي برام تو:  گفت و و دوباره به رويش لبخند زد

، چون منم شيفته ي محبوبترين دختر دانشگاه تهران شدم  هانيه تلنگري به او زد و گفت : مي دونم

. 

 بس كن ، باز كه پرت و پال ميگي . -

 كي مي خواي شعراتو چاپ كني ؟ -

 شعرامو؟ -

 او سرش را تكان داد و گفت : آره حاال ديگه خيلي شدن ، به اندازه اي هست كه چاپشون كني.

 فكر نكرده ام ..... يعني حوصله اش را ندارم .ياس شانه اش را باال انداخت و گفت : بهش 

 مي تونم بپرسم حوصله ي سركار كجا تشريف بردن ؟

 ياس دوباره خنديد و به شوخي گفت : پيش بستني .

 اما هانيه خيلي جدي گفت : خودتو لوس نكن ياس جواب منو بده .

 ر ، اصال قدرت فكر كردن ندارم .ياس آه بلندي كشيد و گفت : چه مي دونم ؟ هانيه امروز راحتم بذا

 چرا ؟ -

 و باز هم با سماجت منتظر پاسخ ماند .

واي خداجون تو چقدر كنه اي . مي خوام امروز درباره ي بهرام حرف نزنم . اين امكانو به من مي  -

 دي ؟

 چاپ شعرات چه ربطي به بهرام داره ؟ -

 خيلي هم داره . -

 رفت .و ناگهان لحن صحبتش بوي غم گ

 . مرتبطه اون به من زندگي همه چيز -

 چه ربطي داره ياس ؟ -

 و دستش را روي شانه ي او گذاشت .

 نمي دونم .... نمي دونم هانيه . نمي خوام شعرامو چاپ كنم . -

 چرا ؟ -
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 ، به بهرام قول داده بودم كه كتاب دومم رو به اون تقديم كنم اما حاال ديگه اين كار عملي نيست -

 چاپ شعرامم هيچ لطفي نداره .

 چرا عملي نيس ؟ -

 ياس با تعجب نگاهش كرد و گفت :ديوونه .

 اما هانيه با ماليمت گفت : عزيزم شايد اين كار باعث بشه كه ....

ياس پشتش را به او كرد و با صدايي بلند گفت : بس كن هانيه ! اينقدر عذابم نده . آخه چرا انقدر 

 نه مي زني ؟حرف هاي احمقا

حرف هاي من احمقانه نيس عزيزم. تويي كه همه چيز رو از ياد بردي . از اين طرز فكر و  -

 نااميديت اصال خوشم نمياد .

 ياس دوباره به سويش چرخيد و گفت : معذرت مي خوام ، گاهي اوقات اختيارمو از كف مي دم .

 ت .هانيه تبسمي كرد و گفت : فردا با هم ميريم پيش ناشر

 به خاطر توهيني كه كردم معذرت خواستم ، نه به خاطر .... -

هانيه كالمش را بريد و با عصبانيت گفت : االغ ! حاالم از اين پرت و پال ها به هم مي خوره ، 

 هردوتون لنگه ي هميد . ديوونه ها !

 و با سرزنش و ناراحتي نگاهش كرد

 ه خدا اين كار امكان نداره ! جراتشو ندارم .تو نمي توني وضع منو درك كني هانيه . ب -

 اما من دارم و وادارت مي كنم كه اين كار را بكني . -

ياس از جا برخاست و شروع به قدم زدن كرد و گفت : چطوري ؟ مي رنجه هانيه . چرا بايد عذابش 

 بدم ؟

 و اشك در چشمانش حلقه زد .

مي دونم ديگه ، اونكه ظاهر و باطنش يكي نيس . اگه  اتفاقا خيلي هم احساس آرامش مي كنه . من -

 اين كار رو بكني آرامش قلبي قشنگي بهش هديه مي كني . تو فقط به قولت عمل كن خب ؟

 در موردش فكر مي كنم . -

 باز داري خر ميشي ها . -

قلم به ديگه ع به جهنم . هر غلطي كه دلت مي خواد بكن .... هر اتفاقي كه بيفته تقصير توئه ، من -

 جايي قدنمي ده.
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و به استقبال بنفشه و آيدين كه به سويشان مي امدند رفت . آن دو در حالي كه مي خنديدند بستني 

ها را نشانش دادند و ياس آيدين را در آغوش گرفت . هانيه با عصبانيت پرسيد : دو تا بستني 

 خريدن اين همه معطلي داره ؟

 او گفت : چي شده افتادين به جون هم ؟بنفشه متعجب از لحن صحبت 

 و نگاه كاوشگرش را به هر دو دوخت . هانيه دوباره پرسيد : كجا بودين ؟

 رفتيم قايق سواري خيلي هم خوش گذشت . -

 ياس با دلخوري گفت : پس چرا به من نگفتين ؟ منم مي خواستم بيام .

 هايين . هانيه با تاسف نگاهش كرد و گفت : دوتاتونم مثل بچه

 قايق سوار شدن بچگيه ؟ -

 و با دلخوري زير چشمي نگاهش كرد .

تو اون كاري رو كه من مي گم بكن تا خودم روزي صد دفعه ببرمت قايق سواري . اصال با كشتي  -

 مي فرستمت اونور دنيا .

 ي .ياس نيز همراهش خنديد و گفت : احتياجي به كرامت سركار نيست . نمي خواد ولخرجي كن

 بنفشه پرسيد : اينجا چه خبره چرا همديگه رو مي خورين ؟

هانيه ايتبار ياس را رها كرد و به او نزديك شد و با لحني جدي و تهديدآميز گفت : اگه يه دفعه ي 

 ديگه بدوي و جنب و جوش زياد بكني به بهنام و مادرت مي گم فهميدي ؟

 مه ش يه جا بشينم حوصله ام سر ميره .بنفشه براي توجيه كارش گفت : نمي تونم كه ه

هانيه كمي نرم تر از قبل گفت : اون كوچولو چه گناهي كرده كه مادر شيطوني مثل تو داره ؟ اگه 

 اتفاقي بيفته جوب شوهرت را چي ميدي ؟

 چشم قربان معذرت مي خوام . -

 و بعد يك بستني به دستش داد و با لودگي گفت : بيا با هم آشتي كنيم !

 . بال:  گفت و كشيد را لپش هانيه لبخندي زد و

 و بعد آيدين را از ياس گرفت و گفت : خودتو خسته نكن عزيزم .

 ياس به شوخي گفت : خيلي بدبختم كه گير تو افتاده ام .

 بنفشه خنديد و هانيه گفت : خيلي هم بايد خوشبخت باشي .

 و بستني ديري را از بنفشه گرفت و به او داد .

                          ******************************* 
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صبح روز بعد هانيه طبق آنچه كه گفته بود به آپارتمان ياس رفت و او را واداشت تا شعرهايش را 

 خوشحال او و بردارد و نزد اقاي تهراني بروند . پس از اين كه اشعار ياس را در اختيارش قرار دادند

 ياس دل كه اين براي ، داد خواهد قرار چاپ الويت ول داد كه كار او را در اولينق آنها ديدن از

 . خوردند هم با را ناهار و رفتند سواري قايق به بزند غر هانيه به كمتر و شود خنك

 ودب شده خسته و كرده  شلوغ در ابتدا شب هانيه شام آيدين را كه آن روز در خانه مادرش حسابي

پسرك را خواباند . قصد داشت ان شب پرونده پزشكي چند بيمار را كه از سه روز  سپس و داد او به

اما نيم ساعت بعد بهرام به ديدنش آمد . پيش فرصت نكرده بود نگاهي به آنان بياندازد بخواند ،

 او هب خوشحالي با هانيه.  داد او به داشت دست در كه را جعبه ي بزرگ شيريني و دسته گل زيبايي

 تبريك مي گم فترق التحصيلي مبارك آقاي مهندس . : گفت

 بهرام خنديد و گفت : متشكرم مشاور گرامي .

و روي مبل ولو شد . هانيه گل ها را در گلدان هاي روي ميز گذاشت و لبخندي زد و تشكر كرد . 

 سپس شيريني ها را در ظرفي چيد و قهوه درست كرد و پرسيد : شام خوردي ؟

 پزي كردم .آره امشب آش -

 چه عجب !

 اخه ديشب پدر اومده تهران . -

 راستي ؟ چشمت روشن . -

 ممنونم.-

 حالش چطوره ؟ -

 خوبه ، االن رفت خونه عمه منم اومدم اينجا. -

 هانيه با دو فنجان قهوه وارد اتاق نشيمن شد و مقابل او نشست و پرسيد : خوشحالي نه ؟

 راحت شدم . بهرام نفس عميقي كشيد و گفت :

 ياس چي ؟ -

بهرام به او خيره شد هيچي نگفت . هانيه با اين كه روز قبل جريان را دريافته بود ، با اين حال وانمود 

 كرد كه از سكوت او پي به قضيه برده است .

 بازم بهرام ؟ -

 انتظار داري چي كار كنم ؟ -

 ؟وضع نمره اش چطور بود -

 . مثل اون دفعه ..... عالي
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 چطور دلت مياد ؟ ترم ديگه اخراجش مي كنن . -

 بهرام سيگاري آتش زد و گفت : به تو ربطي نداره .

 تازگيا خيلي بد شدي . آدم نمي تونه باهات حرف بزنه . عين سگ پاچه مي گيري . -

 اعصابم داغونه . -

 جوابتون خيلي معقوله حضرت آقا .

 ز هم هيچي نگفت.بهرام با بي تفاوتي نگاهش كرد و با

 مصرف سيگارتم كه رفته باال ، روزي چند تا مي كشي ؟

 بهرام با كالفگي گفت : به تو چه ؟ چرا انقدر تو كاراي من دخالت مي كني؟

هانيه سيگار را از بين انگشتان او بيرون كشيد و گفت : ديگه حق نداري جلوي من سيگار بكشي، 

 فهميدي ؟

 وونه ؟ لعنتي آرومم مي كنه .چي كار داري مي كني دي -

 اين كثافت ؟ -

 وبا افسوس سرش را تكان داد .

اگه دو سال ديگه به اين وضع ادامه بدي نابود ميشي . خدارو شكر كه تا به حال نرفتي دنبال  -

 مشروب .

 انقدر ها هم خر نيستم . -

 خدا كنه . -

 انقدر به من كنايه نزن هانيه . خسته ام كردي . -

و از جا برخاست و به كنار پنجره رفت . براي دقايقي آرام و بي صدا به آسمان پر ستاره نگاه كرد و 

 سپس با تغيير حال محسوسي برگشت و گفت : هانيه فكر مي كني تا االن ازم متنفر شده ؟

 چرا اين سوالو مي پرسي ؟ -

 به خاطر باليي كه به سرش آوردم . -

 بخور .... سرد شد .بيا بشين قهوه ات را  -

بهرام به جاي اولش باز گشت و فنجان قهوه اش را برداشت و منتظر شنيدن پاسخ به صورت او 

 چشم دوخت .

 مگه تو تونستي ازش متنفر بشي ؟ با وجود اين كه معتقدي بي وفايي بزرگي مرتكب شده ؟ -

م . دلم به اين خوشه كه فكر مي اگه يه روز بفهمم كه ازم بيزاره ، حتي يه لحظه هم زنده نمي مون

 كنم هنوزم به من فكر مي كنه و دوستم داره .
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اين موضوع را با لحني غمگين و ترسي پنهان بيان كرد . هانيه مطمئن بود كه او مي گويد . با تاسف 

 گفت : مي بيني چه حال دوگانه اي پيدا كردي ، ببين چه باليي به سر خودت آوردي .

 . دست خودم نيست -

 . باشي خوشبين خورده يه هست بهرام ، فقط اگه -

 به چي ؟ -

 همه چي . -

 ولش كن هاني ، ديگه راجع به اين جريان چيزي نگو. -

 بسيار خب نظرت راجع به اين دختر جديده چيه ؟ -

 متيرا رو مي گي ؟

ضافه ش به گروه اميترا دختر كرمانشاهي چشم سبز بيست و دو ساله اي بود كه حدود سه هفته پي

 شده بود و سنتور مي نواخت .

 به نظرم يه تخته اش كمه ، نه زشته و نه خوشگل ، ولي روي هم رفته بي نمكه ، توجهمو جلب نكرد .

 گير داده به تو . -

و زير چشمي نگاهش كرد . بهرام با خونسردي پاسخ داد : مي گفت من شبيه يه مرد كرمانشاهي 

 با هم ازدواج كنن ، ولي اون دو سال پيش مرده .هستم كه قرار بوده 

 باهاش حرفم زدي ؟ -

 من نه ، ولي اون مرتب وراجي مي كنه . -

 به نظر من كه همه حرف هاش چرته . همه مي گن اون چاخان ترين زن دنياست . -

 چرا نسبت به اون حساسي ؟ -

 من ؟ -

 آره ، چرا ازش بدت مياد ؟ -

 ت : مي ترسم تورو اغفال منه .هانيه خنديد و گف

 بهرام اخمي كرد و گفت : خل نشو .

 باور كن مي ترسم . -

 پس هنوز منو نشناختي . -

 حق با توئه . هيچ كس نمي تونه تو رو بشناسه

 ياس منو مي شناخت خيلي خوب . -

 پس دختر زيركي بوده .
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 همين طوره . -

 ي ؟راستي بعد از اين مي خواي چه كار كن -

 نمي دونم .... شايد كار كنم . -

 مي ري پيش پدرت اهواز ؟ -

 اونجا كه نمي رم . همين جا براش كار مي كنم . -

 چرا ؟ -

 چرا سوالي رو مي پرسي كه جوابش رو مي دوني ؟

 نمي خواي درست رو ادامه بدي ؟ -

لي مي گه وضع نمراتم خوبه و خينمي دونم پدر مي گه برم انگليس . دانشگاه كمبريج يا آكسفرد ،  -

راحت قبولم مي كنن ، پايان نامه ام چشم همه رو گرفته . رئيس دانشگاه هم مي گه مي تونم بورس 

 بگيرم .

 هانيه با هيجان نگاهش كرد و گفت : اين كه خيلي عاليه .

 عاليه اما براي كسي كه شرايطشو داره . -

 شرايط تو كدوم شرايط رو كم داري ؟ -

 بهرام دستش را روي قلبش گذاشت و گفت : اينجا .

 احمق نباش بهرام .... نبايد اين موقعيت عالي رو از دست بدي . -

 نمي تونم هانيه .... تو كه خيلي خوب بايد بفهمي . -

من ديگه از دست كار هاي تو ديوونه شده ام . از يه طرف كار مي زني توي شكمش و از طرف  -

 ازش دل بكني . آخه تو به كدوم صراط مستقيمي ؟ديگه نمي توني 

 اينش كه مهم نيس . -

چرا نيس ؟ داري بخاطر اين قضيه بزرگترين شانس زندگيت رو از دست ميدي . حماقت از اين  -

بزرگ تر ؟ تو كه مي گفتي همه چي بين شما تموم شده .... تو كه مي گفتي ديگه چيزي بينتون نيس 

. 

سليم دست هايش را بال آورد و گفت : باشه .... باشه بذار اعتراف كنم كه هنوز بهرام به عالمت ت

 پيش ماه دو نتونستم احساسمو نسبت به اون تغيير بدم تا تو راحت بشي .... بذار اعتراف كنم كه از

.  جنگم مي خودم با دارم....  كشم مي درد دارم هم هنوز كردن باز سر زخمام و شده آزاد ياس كه

 راضيت مي كنه ؟ اينا

 اين وسط داري با كي لج مي كني ؟ -
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بهرام پاسخي نداد و هانيه با ديدن سكوت او ادامه داد : تا بايد اول از همه تكليفت رو با خودت و 

 دلت روشن كني .

 نمي تونم ، هنوز نمي تونم با خودم كنار بيام . -

 بيشتري بده .... مهم نيس ، شيش ماه زمان زيادي نيس ، به خودت فرصت -

 بهرام به عالمت قبول گفته ي او سر تكان داد .

 بالخره با درست چه مي كني ؟ -

 همين جا امتحان مي دم . -

 به هر حال اميدوارم كه ضرر نكني . -

 ممنونم هانيه -

ساعت از يك نيمه شب گذشته بود كه به خانه رسيد . آنقدر خسته بود كه حال دوش گرفتن را 

شت و حتي بدون تعويض لباس روي تختش افتاد . جشن تولد بيست و چهار سالگي افتضاح ترين ندا

جشن تولدي بود كه برايش گرفته بودند. ميترا با لوس بازي ها خودشيريني هاي بي حدش حالش 

را به هم زده بود و هانيه مثل سگ پاسبان مي پاييدشان تا مبدا يك لحظه اسير اين دختر شود. بچه 

 ي گروهش برايش جشن تولد ترتيب داده و حسابي پول خرج كرده بودند .ها

قبل از رفتن به جشن هم هديه بهمن كه ساعت بغلي اش همراه با تمثال رويا روي آن بود و او در 

كودكي هميشه دوستش به دستش رسيد . بنفشه و بهنام هم در جشن حضور يافتند، اما به او حتي 

و در تمام طول مدت جشن اعصابش متشنج و به هم ريخته بود .  يك لحظه هم خودش نگذشت

اغلب از حال ديگران غافل و غرق در عالم خود بود و فكرش به سال گذشته و جشن تولد خصوصي 

 . كشيد مي پر بود تنها ياس با كه بيست و سه سالگي اش

كوچك روي آن چقدر آن شب خوش مي گذشت . خودشان كيك پختند و ياس بيسن و سه تا شمع 

روشن كرد و با يك فوت بلند همه را خاموش كرد . سپس ياس پوستر هاي خوشنويسي اش را به 

همراه يك زنجير طالي ظريف كه هديه ي مادر به پدرش در اولين سالگرد ازدواجشان بود و پدر 

. اما امشب  نيز در ده سالگي آن را به دخترش هديه كرده بود و او را تا مي توانست به هيجان آورد

چه ؟ فقط در رويا سير كرده بود و تا جا داشت از سختگيري هانيه و بيمزگي ميترا حرص خورده 

 بود .

با بي حوصلگي تمام جورابهايش را از پاهايش بيرون كشيد . در همين لحظه تلفن به صدا در آمد . 

 لو .غلتي در رختخواب زد تا دستش به گوشي رسيد و آن را برداشت و گفت : ا

 اما هيچ پاسخي نشنيد يك بار ديگر گفت : الو بفرمايين .
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اما باز هم هيچ . در اين سو قبل ياس به شدت مي تپيد . صداي محبوبش را س از هشت ماه وقفه 

دوباره مي شنيد و وجودش از اين واقعه سخت مي لرزيد . بهرام با بي حوصلگي گفت : لعنتي وقت 

 گير آوردي ؟

جايش گذاشت . ياس در حالي كه اشك بي اختيار از چشمانش مي جوشيد به گوشي  و گوشي را سر

تلفن خيره ماند . امشب شب تولد بهرام بود و او حتي جرات نداشت كه به او تبريك بگويد يك بار 

ديگر چند جمله ي كوتاهي را كه او بر زبان آورده بود در گوشش زنگ زد و دختر را وا داشت تا 

بگيرد . بهرام با كالفگي گوشي را برداشت و چون باز هم پاسخي نشنيد پرسيد :تويي  دوباره شماره

 ميترا ؟ خودتو لوس نكن حوصله ندارم .

ياس باز هم چيزي نگفت و با خود انديشيد كهميترا كيست ؟ آيا او دوست جديدي يافته كه هانيه از 

نتي حرومزاده اگه يه بار ديگه زنگ وجودش بي اطالع است ؟ بهرام با عصبانيت فرياد كشيد : لع

 بزني هر چي ديدي از چشم خودت ديدي !

و گوشي را روي تبفن كوبيد . صبح روز بعد وقتي هانيه براي ديدن ياس و تعريف جريان ديشب به 

 آپارتمانش رفت ، او يدون مقدمه پرسيد : هانيه ميترا كيه ؟

 ين اسمو از كجا شنيدي ؟هانيه با تعجب نگاهش كرد و گفت : ميترا ؟ تو ا

ياس جريان تلفنش به بهرام را براي او شرح داد . هانيه كه تحت تاثير ناراحتي عميق او قرار گرفته 

بود و درك مي كرد كه چه شب سختي را گذرانده است گفت : ميترا از بچه هاي گروه و نوازنده ي 

 سنتوره . مدتيه كه گير داده به بهرام .

وسي در صدايش گفت : بهرام چي ؟ هانيه با خواندن آثار غم بر چهره ي او ياس با انوه محس

 لبخندي زد و گفت : نه جونم مگه عقلشو از دست داده ؟

بعد دستش را روي شانه ي او گذاشت و خيره نگاهش كرد و ادامه داد : اون فقط به تو فكر مي كنه 

 چون تنها كسي كه ارضاش مي كنه تو هستي .

مي دوني ياس ؟ افرادي مثل بهرام  -روي شانه ي او گذاشت و پرسيد : بالخره چي ؟  ياس سرش را

كه دلبستگي شديدي به شخصي خاص دارن ، اما بنا به داليلي اون از دست داده ان ، هرگز نمي تونن 

دل به شخص ديگه اي بسپرن ، مگر اين كه اتفاقي خاص افكار و عقيده شونو عوض كنه و يا اين كه 

ردي رو به رو بشن كه تمام خوبي هاي محبوبشون رو يك جا داشته باشه و حتي نسبت به اون با ف

 برتر باشه .

در غير اين صورت ت اونا هرگز نمي تونن نسبت به گذشتشون بي اعتنا باشن . اين جور افراد 

ساختار  هميشه در خودشون غرقن و هيچ وقت از دنياي خودشون بيرون نميان ، اما نياز جسمي ....
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روحي انسان باعث ميشه كه بي اختيار به طرف جنس مخالف كشيده بشن ، فقط و فقط به دليل به 

خاطر پر كردن خاليي كه در وجودشان احساس مي كنن . اينجا فرد مهم نيس ، بايد كسي باشه كه 

ن در اي نيازشو برطرف كنه . نياز جسمي مساله ي مهميه كه هيچ وقت جدا از آدم نيس و متاسفانه

نوع افراد ممكنه اين ميل و خواسته موجب به وجود اومدن انحرافات اخالقي بشه ، چون اونا روح 

آشفته اي دارن . . چون كنترلي بر افكارشون ندارن . از يه طرف خواسته دل و از يه طرف نياز 

 نباشنمتاسفانه جسمي در اونا كشمكي ره به ره وجود مياره كه اگه از اراده قوي و محكمي برخوردار

 موجب تباه شنشون ميشه .

ياس سرش را بلند كرد و با وحشت به او نگريست . درك گفته هاي هانيه چندان مشكل نبود و در 

 يك كالم نشان از نگراني او براي آينده بهرام مي داد .

 ؟ اون يعني...  بهرامم يعني        -

اند و در حالي كه مي لرزيد خودش را به او چسباند . هانيه برس پايان به را كالمش نتوانست اما        -

موهايش را نوازش كرد و گفت : ميترا همون شخص سومه كه سر راه بهرام سبز شده . من مطمئنم 

كه بهرام هرگز به زني جز تو فكر نمي كنه ، اما اون نيازي كه در موردش با تو صحبت كردم ممكنه 

 ميفهمي منظورمو ؟اونو به سمت ميترا جذب كنه . 

 انحراف...  همون ؟ چي بشه طوري اگه...  اگه:  گفت و داد تكيه او ي شانه به را سرش ياس        -

 ؟ هانيه نه مگه هست حلي راه يه ؟ گي مي تو كه اخالقي

 چهي دست از باشه نداشته اي اراده چنين بهرام اگه اما ، باشم مراقبشون كنم مي سعي من -        -

 كاري ساخته نيس . فقط بايد صبر كنيم . كس

 ؟ كنه نابود زندگيشو اون تا....  تا بذاريم دست روي دست ؟ صبر -        -

 فرق ام داشته كار و سر باهاشون من كه افرادي ي همه با بهرام.  ياس دونم نمي....  دونم نمي        -

نمي تونم رفتار و عكس العملش را  وقت هيچ من.  نيس اون مثل دنيا توي كس هيچ. كنه مي

 پيشبيني كنم.

....  تو شايد:  گفت و دوخت چشم او به و كرد بلند اش شانه روي از را ياس سر ناگهان اما        -

 اون يگهد بار يه بايد ، كني نزديك بهرام به خودتو بايد تو.  ياس توئه دست اش همه يعني....  يعني

 كني . احيا وجودش در رو قديمي عشق

 ؟ هاني ميگي چي تو....  تو.....  ؟ من ؟... من:  پرسيد لكنت با ياس        -

.  بده قسو تو سمت به دوباره اونو كتابت چاپ شايد ، كني عوض اونو توني مي تو فقط خدا به        -

 . ميشه درست چي همه افتاده دلم به.  ياس اميدوارم خيلي من
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 ي . خيلي زياد .هان ترسم مي من        -

 .مطمئنم ، ميشه درست چي همه ، باش داشته صبر كمي يه ، عزيزم نترس        -

                                                             **********************************

**** 

را يك ترم تحصيلي با آغاز ترم جديد تحصيلي ، ياس تنهاتر از هميشه به دانشكده رفت ، زي

مرخصي گرفت تا در ماه هاي آخر به استراحت بيشتري بپردازد ، اگر چه او هيچ آرام و قرار 

نداشت و اين مرخصي نير به اصرار بهنام و ليال تقاضا شد. يك هفته بعد نتايج آزمون كارشناسي 

ده وتحصيل در ارشد اعالم شد و همان طور كه انتظار مي رفت بهرام در اين مقطع پذيرفته ش

دانشكده ي سابقش را از سر گرفت . در تمام طول مدتي كه انتظار نتايج را مي كشيد نگران اين 

 موضوع بود كه اگر در دانشگاه خودش پذيرفته نشود چه ؟

قيد معتبر ترين دانشگاه هاي انگليس را به خاطر ياس زده بود ، اما اگر در اين مرحله بد شانسي مي 

؟ البته نگراني هايش ختم به خير شدند تا باز هم دورادور زيستن با دختركبيوفاي  آورد چه مي شد

خوش چهرهي محبوبش را ادامه دهد ، اگر چه با برنامه اي كه او در پيش گرفته بود ياس در پايان 

 اين ترم از دانشگاه اخراج ميشد .

ه و تار شد . هانيه به اتفاق آيدين در همان شب اول كه نتيجه آزمون اعالم شد رابطه او و هانيه تير

براي گفتن تبريكي صميمانه به ديدار بهرام رفت . تا پس از صرف شام نيز همه چيز مرتب و مثل 

هميشه بود ، اما بر اثر اشتباه آيدين قضيه ي ارتباط هانيه و ياس لو رفت و بهرام را سخت بر آشفت 

بهران هنوز هم آنها را بر ديوارهاي اتاق  . پسرك با ديدن چند تابلوي خوشنويسي از ياس كه

 خوابش محفوظ نگه داشته بود گفت كه خاله ياسش به آنها از همين تبلو ها داده است .

بهرام از شنيدن اين جمله سخت تعجب كرد و هانيه سعي كرد روي حرف پسرش سرپوش بذارد 

 تي بينشان در گرفت .ولي بهرام كوتاه نيامد و سرانجام با لو رفتن موضوع ، دعواي سخ

 كردم اعتماد تو به كه بودم احمق چقدر من كه آخ.  دادي بازي منو مدت اين تمام تو لعنتي        -

 . كنم كمكت خواستم مي ، كردم مي خودت خاطر به رو كار اين        -

ل ؟ احوا جاسوسيمو يا كردي كمكم ؟ طوري اين ؟ كني كمكم:  غريد و آمد جوش به بيشتر بهرام 

 پريشونمو به ياس گزارش مي دادي ؟ تو ... تو به چه حقي رفتي ديدن اون ؟

يك لحظه آرام و قرار نداشت و از شنيدن اين جريان سخت به جوش امده بود . سرانجام نيز پس از 

يك دعواي طوالني و بعد از اين كه هرچه دلش مي خواست به هانيه گفت ، او با حالت قهر دست 
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گرفت و آنجا را ترك كرد ، در حالي كه بهرام مثل ماري زخم خورده به خودش مي پسرش را 

 پيچيد .

سه هفته بعد از اين جريان ، هردو تا حدود زيادي آرام گرفتند ، اما در طي اين مدت حتي يك كلمه 

نا تبا همديگر حرف نزده بودند و در هنگام تمرين و اجرا در گروه سرمستان نيز نسبت به هم بي اع

بودند . بهرام از اين كه هم صحبت خوبي مثل او را از دست داده بود اندهگين بود ولي هنوز قادر به 

 بخشش خطاي او نبود .

آن روز پس از پايان تمرين صبح، هانيه در حال خروج از استديو ميترا و بهرام را با هم ديد. طبق 

بهرام در جست و جوي راهي براي فرار از  و برد مي سر را او حوصله هايش باوراجي دختر  معمول

دستش بد . اعصابش آنقدر مغشوش بود كه حتي متوجه نشد دختر براحتي و به قصد شوخي كيف 

پولش را از جيب كتش خارج كرد . بالخره راهي براي فرار يافت و وقتي سرپرست گروه صدايش 

ه نه بود جلوتر رفت و قبل از اين كزد نفس آسوده اي كشيد و به دفتر رفت . هانيه كه ناظر اين صح

ميترا به داخل كيف نظر بيندازد آن را از دستش گرفت . بهرام هنوز هم عكس ياس را در كيفش 

داشت و هانيه آن را چند بار ديده بود ولي دوست نداشت اين دختر مزاحم از زندگي خصوصي او 

 ه من او كيفو .چيزي بداند . ميترا كتعجب از عمل او با خشونت گفت : بدش ب

اما هانيه قافيه رو نباخت و با تهديد به او گفت : از سر بهرام بردار .اگه يه دفعه ي ديگه جلوي 

 راهش سبز بشي من مي دونم و تو .

ميترا بي ادبانه او را به عقب هل داد و گفت : به تو هيچ ربطي نداره آشغال . نكنه مي خواي خودتو 

 ت ؟بهش قالب كني بيوه زن بدبخ

با بلند شدن سر و صدايشان چند تا از بچه ها دورشان جمع شدند و سعي كردند آرامشان كنند . 

هانيه كه از توهين او بسيار رنجيده بود ترجيح داد سكوت كند و با اين دلقك بي سر و پا دهان به 

لك با چه ك دهان نگذارد ، اما ميترا كه ول كن قضيه نبود گفت : فكر كردي هيچ كس نمي فهمه كه

 هايي مي كشيش به طف خودت ؟

 هانيه اينبار يقه ي او را گرفت و گفت : خفه شو وگرنه دندونات رو خرد مي كنم .

در همين لحظه بهرام از دفتر سرپرست گروه خارج شد و با ديدن چنين اوضاعي به سويشان آمد . 

كرد ؟ ميترا با ديدن او گفت : بيا  آندو چرا به جان هم افتاده بودند ؟ كيفش در دست هانيه چه مي

 ببين معشوقه ي بيوه ات چه قشقرقي به پا كرده .
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بهرام در حالي كه از شنيدن اين كلمات توهين آميز بشدت جاخورده بود با خشونت گفت : خفه 

خون بگير ، يه بار ديگه چنين كلماتي رو به زبان بياري چنان به حسابت مي رسم كه تا عمر داري 

 نره .يادت 

و بعد باناباوري به هانيه نگريست . اين حركات از او بعيد و بي سابقه بود . حتما اتفاقي روي داده بود 

كه او را وادار به نشان دادن چنين عكس العملي كرده بود . هانيه كيف پولش را به سوي او گرفت و 

 كردهگفت : بگيرش اين خانوم آدم مناسبي رو براي تمرين جيب بري انتخاب 

بهرام كيف را از دست او گرفت و نگاهي پر افسوس به آندو انداخت و سپس بدون حرف ديگري از 

آنجا دور شد .هانيه در پي اش از استاديو خارج و شد و صدايش زد ، اما بهرام كوچكترين اعتنايي به 

ستاد رابر پنجره اياو نكرد و در ماشينش جاي گرفت . هانيه قبل از حركت او به اتومبيل رسيد و در ب

 و گفت : امروز ماشينمو نياوردم منو مي رسوني ؟

 كار دارم هانيه .

 بسيار خب تا هر جا كه مسيرت مي خوره منو برسون . -

بهرام هيچ نگفت و سرش را به زير انداخت و هانيه فورا سوار ماشين شد . وقتي بهرام شروع به 

آب پاكي بريز رو دست اين دختره و خودتو از شرش حركت كرد هانيه گفت : بهت گفته بودم كه 

 خالص كن .

بهرام با خونسردي گفت : ممنونم كه كيفمو ازش گرفتي ، ولي لطفا از اين به بعد ديگه توي كار هاي 

 من دخالت نكن . ديگه نمي خوام موعظه هاتو بشنوم فهميدي ؟

هاي اون دختره ي بي سرو پا رو نوش جان هانيه با دلخوري فرياد زد : لعنتي من به خاطر تو توهين 

كردم ، اونوقت تو اينو به من مي گي ؟ به من گفت دارم خودمو به تو قالب مي كنم معشوقه ي بيوه 

!!! 

با عصبانيت خنديد و در حالي كه دست هايش را با هيجان به هم مي كوبيد گفت : ممنونم كه لقب 

دهنش . دستت درد نكنه بهرام خيلي خوب ازم قشنگشو شنيدي و به خاطر توهينش نزدي توي 

 دفاع كردي .

اين را گفت و بي اختيار به گريه افتاد . بهرام با دلسوزي نگاهش كرد و كنايه اش را به جا و از روي 

 حق دانست .

معذرت مي خوام هاني . همه اش به خاطر من بود . فردا مي زنم توي گوشش تا آروم بگيري خوبه  -

 ؟

 يچ نگفت . سعي كرد از گريه كردن خودداري كند ، اما تالشش بي فايده بود .هانيه ه
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 توروخدا گريه نكن هاني .... فردا پدرشو درميارم .... لعنتي بس كن . -

 يه گوشه نگهدار .

 مي رسونمت خونه .

 به هواي آزاد نياز دارم ... بايد كمي با هم صحبت كنيم . -

وقف كرد و وارد پاركي كه در مقابل رويشان قرار داشت شدند . در اين بهرام دويست متر جلو تر ت

ساعت از روز پارك خلوت بود . كمي قدم زدند تا هانيه آرام گرفت . سپس بهرام گفت : به خاطر 

برخورد اون شبم ازت معذرت مي خوام هاني ، االن فهميدم كه عشق من و ياس .... عشق لكه دار 

 مه بينهايت ازت ممنونم .شده ي ما چقدر برات مه

 هانيه نفس عميقي كشيد و گفت : فراموشش كن . ولبخندي زد و پرسيد : حالت خوبه ؟

يه هفته تمام از حالش بي خبر و نگرانش بود و بهرام با يك نگاه ساده به چشمان او اين را درك 

 كرد .

از دست مي دم ؟ مي دوني توي  نه هاني .... خيلي داغونم . چرا هر كسو كه باعث آرامشم مي شه -

 اين مدت به من چه گذشت ؟

 هانيه روي نيمكتي نشست و گفت : البته كه مي دونم ولي من هيچ وقت تنهات نمي ذارم .

 بهرام كنارش نشست و پرسيد : از بي وفاي من چه خبر ؟

 .و لبخند تلخي بر لب آورد . هانيه سري تكان داد و گفت : اونم مثل تو داغونه 

 و بعد كادويي را از كيفش بيرون آورد و آن را به سوي بهرام گرفت و گفت : مال توئه .

 بهرام با تعجب به هديه نگاه كرد و پرسيد : به چه مناسبت ؟

 هانيه شانه هايش را باال انداخت و گفت : همين طوري .كادوي آشتي كنونه .

 : برام كتاب خريدي ؟بهرام هم تبسمي كرد و بسته را لمس كرد و پرسيد 

هانيه پاسخي نداد و او كاغذ را باز كرد و كتاب را به دست گرفت ، اما ناگهان دستش شورع به 

 لرزيدن كرد . با دو دست محكم آن را نگه داشت و با دقت نوشته هايش را خواند .

 مجموعه شعر هاي شبهاي تلخ تنهايي ... شاعر ، ياس رهنما .

 و پرسيد : كي اين كار رو كرده ؟به هانيه نگاه كرد 

 هفته ي پيش توزيعش شروع شده . -

 چرا ميديش به من ؟ خب براي اين كه مال توئه نگاش كن .

بهرام كتاب را گشود . در صفحه اول چاپ شده بود تقديم به بهترين و وفادار ترين محبوب عالم 

 :بهرام .
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ياس بهرام مات و مبهوت يك بار ديگر متن چاپ اهدايي از دل شكسته ترين دختر بي پناه دنيا :

 شده را خواند و با درك آن پرسيد : چرا دست از سرم بر نمي داره هانيه ؟

 بهت قول داده بود فراموش كردي ؟ -

 قول مهمترشو از ياد برده بود . با اين كارش چيو مي خواد ثابت كنه ؟ -

يمكت گذاشت و به سوي اتوميبلش رفت . هانيه نيز و پوزخندي زد و از جا برخاست . كتاب را روي ن

با عجله كتاب را برداشت و در پي اش راه افتاد و اينبار بدون كسب اجازه وارد اتومبيل شد . بهرام او 

را تا آپارتمانش همراهي كرد ، اما هانيه پس از پياده شدن كتاب را سرجايش روي صندلي گذاشت 

 .و گفت : رد كرئن هديه كار بديه 

 برش دار هاني منو اذيت نكن . -

 اگه نخواستيش پاره اش كن . -

و بدون حرف ديگري بهراه افتاد . بهرام براي چند لحظه به جلد كتاب نگاه كرد و بعد شروع به 

حركت كرد ، اما وقتي به خانه رسيد آن را برنداشت و روز بعد هانيه كتاب را همان جايي كه روز 

. بهرام نه آن را پذيرفته بود و نه توانشته بود آن را دور بيندازد . شعر هاي قبل گذاشته بود ديد 

ياس را هميشه با احساس عميق و عشقي سرشار مي خواند و به هيچ انوان دوست نداشت در چنين 

 شرايطي حتي يك شعر تازه از اشعار او بخواند .

 ! بنفشه دكمه آيفون را فشار داد و رو به سايرين گفت : ياسه

ليال ، و بهمن و بهنام نگاهي با يكديگر رد و بدل كردند و بعد ليال گفت : اونم مي بريم چه عيبي داره 

 ؟

و باراني اش را پوشيد . بنفشه در سالن را گشود و پس از سالم و احوال پرسي با ياس او را به داخل 

ايرين را سر و پا ديد دريافت دعوت كرد . ياس قدم به داخل سالن گذاشت و سالم كرد ، اما وقتي س

كه آنها عازم جايي هستند و همچنين از ديدن بهمن نيز جا خورد . از سال پيش كه نامزدي اش با 

بهرام به هم خورده بود ، هيچگاه با او مواجه نشده بود . سرش را زير انداخت و گفت : مثل اين كه 

 بد موقعي مزاحم شدم .

 را گرفت و گفت : اتفاقا خيلي هم به موقع اومدي . ليال به سويش آمد و شانه هايش

امشب ، شب تولد بيست و شش سالگي بهنام بود و ياس آمده بود تا به او تبريك گويد . يك هفته 

تمام وقتش را صرف بافتن جليقه اي كرده بود كه مدلش را از روي ژورنال جديد هانيه انتخاب 

 فت : سالم حالتون چطوره ....؟كرده بود . وقتي با بهمن رو به رو شد گ
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اما جمله اش را ناتمام گذاشت و سرش را به زير انداخت . نمي دانست كه او را چه خطاب كند . در 

گذشته پدر صدايش مي كرد . اما آيا اكنون بايد مثل بنفشه او را دايي صدا مي كرد ؟ بهمن افكارش 

 لي خوش اومدي .را خواند و لبخندي زد و گفت : سالم دختر قشنگم خي

ياس سرش را بلند كرد و به چشمان با محبت او نگريست و در حالي كه بغض آزار دهنده گلويش 

 را مي فشرد گفت : دوستتون دارم .

 منم تو رو دوست دارم ، مثل دخترم و خيلي خوبم دركت مي كنم .

 متشكرم پدر . -

ويژه برنامه دارن و بهرام به عنوان هديه تولد  بنفشه گفت : داريم مي ريم پيش بهرام ، اونا امشب يه

 بهنام دعوتمون كرده اونجا .

 اميدوارم خوش بگذره ، من زحمتو كم مي كنم تا ديرتون نشه . -

سپس هديه ي بهنام را از كيفش خارج كرد و آن را به سوي او گرفت و گفت : تولدت مبارك . 

ي كني . بهنام بسته را از او گرفت و همراه با نگاهي اميدوارم سال هاي سال با خوشي و سالمتي زندگ

 پرسپاس گفت : ممنونم ياس چرا زحمت كشيدي ؟

 و در همان حين كاغذ كادو را باز كرد و گفت : ولي تو هم بايد باهامون بياي .

 ياس نجواكنان پاسخ داد : چي مي گي پسر جون مگه خل شدي ؟

 اس حتما بايد بياي ، اصال خودمون قصد داشتيم بيايم دنبالت .اما ليال با شنيدن نجوايش گفت : نه ي

ياس به سوي او چرخيد و گفت : مادر جون اونجا كه جاي من نيس ، من نباشم بيشتر خوش مي 

 .  گذره

 بهنام هديه ي زيبايش را به سايرين نشان داد و گفت : ببينين ياس چه سليقه اي داره .

 فت : خيلي نازه ياس ، دستت درد نكنه .بنفشه با هيجان و قدرداني گ

 ياس تبسمي كرد و گفت : قابل بهنامو نداره .

بهنام تشكر كرد و ان را پوشيد . رنگ قهوه اي ماليمش را رنگ كرم جين او تناسب بسيار داشت . 

 بهمن گفت : خودت بافتي ؟

 بله . -

اري انداخت و گفت : زود باشين بچه ها و ديگران را بيشتر به وجد آورد . ليال نگاهي به ساعت ديو

 داره دير ميشه .

 ياس زود تر از سايرين آماده ي رفتن شد و گفت : پس من رفع زحمت مي كنم .

 ولي ليال با قاطعيت گفت : ياس ! گفتم كه تو هم بايد باهامون بياي .
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ناراحت ميشه . اوايل  ياس لبخند غمگيني زد و گفت : اصرار نكنين مادر جون ، بهرام از ديدن من

ماه آذر سپري مي شد و يك ماه و نيم از چاپ كتاب او مي گذشت ولي بر خالف پيش بيني هانيه 

هيچ تغييري در رفتار بهرام به وجود نيامده و حتي اندكي هم به سوي ياس متمايل نشده بود . كتاب 

هم به آن نينداخته بود . حاال  اهدايي او را در داشبورد ماشينش گذاشته و هنوز حتي يه نگاه گذرا

ديگه شرايط موجود را تا حدودي پذيرفته بود . اما باز هم مطمئن بود كه هيچ زني جاي ياس را در 

قلبش نخواهد گرفت . ميترا هنوز دست از سرش برنداشته بود و بهرام نيز با او راه مي امد . يك 

اتومبيل بهرام پياده شدند . بهرام از ديدن هانيه  روز هانيه در مقابل استوديو اندو را ديده بود كه از

غافلگير شده و سعي كرده بود خيلي زود خودش را از انها جدا كند و نزد پسر ها برود ، اما ميترا با 

سماجت هميشگي او را نگه داشته و بعد با آب و تاب براي هانيه تعريف كرده بود كه براي صرف 

بعد هم براي تماشاي يك فيلم عاشقانه بسيار زيبا ، كه البته هانيه ناهار به يك رستوران فرانسوي و 

 قبال آن را ديده بود و به نظرش بسيار هم مسخره مي آمد ، به سينما رفته اند .

بهرام در تمام مدت سرش را به زير انداخته بود و جرات نگاه كردن به چشمان شعله ور و 

هر چه سعي كرده بود با بهرام راجع به اين قضيه صحبت و  انودهگين هانيه را نداشت . هانيه ان روز

كمي نصيحتش كند ، قادر به انجام اين كار نشده بود . اگر بهرام خودش اينگونه مي خواست 

نصيحت و هشدار هيچ فايده اي نداشت و اين موضوع را هانيه در طي ماه هاي گذشته خوب ديافته 

 بود .

قبل با ميترا حرف مي مي زد و بيش از پيش اوقاتش را با او مي  پس از ان روز بهرام راحت تر از

گذراند و عكس العملي را كه از هانيه انتظار داشت سر بزند نديد . درضمن وقتي كه با ميترا بود 

مجبور نبود به گذشته ي دردناكش فكر كند ، اما در گفتگو و همنشيني با هانيه هميشه حرف از ياس 

وايل باعث آرامش او مي شد وليكن در اين اواخر به خصوص پس از چاپ مي آمد و اگرچه در ا

كتاب جديد ياس موجب آزار روحي او ميشد و در اكثر مواقع نيز گفتگويشان به بحث و مجادله مي 

انجاميد . هانيه اطمينان داشت كه بهرام تنها براي فرار از گذشته و پر كردن اوقاتش ميترا را تحمل 

رصت انديشيدن بيابد . با اين حال مي دانست كه ادامه ي اين رابطه به صالح او مي كند تا كتر ف

نيست و ميترا هم دختري نيست كه به اين سادگي ها دست از سر او بردارد . راجع به آن دو بار ها 

با ياس به گفتگو پرداخته بود تا شايد او مجبور شود كه قدمي بردارد و خودش را به بهرام نزديك 

اما ياس آن اندك اميدي را هم كه هانيه در طي دو سه ماه گذشته در دلش به وجود آورده بود  كند ،

از دست داده بود ، بخصوص اين كه دوستي بهرام و ميترا هم جدي تر شده بود . ياس مي دانست 

 يكه بهرام عاشق ميترا نيست ، ولي وجود خود را هم در زندگي بهرام كم رنگ مي ديد و تنها نگران
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اش اين بود كه بهرام به زندگي كردن با چنان بي قيدي و بي مسووليتي كه در روابطش با ميترا به 

چشم مي آمد عادت كند . ليال با مهرباني دستي به سرش كشيد و گقت : عزيزم حرفم رو گوش كن 

 و بيا ، شايد مصلحتي در كار باشه .

 چه مصلحتي ؟ مي دونم كه ناراحت ميشه . -

 حت نميشه ، از اون روزها زمان زيادي مي گذره .نارا -

 رو عمه حرف در ادامه حرف او بهنام گفت :ياس اگه مي خواي هديه ي قشنگتو قبول كنم پس

 . بيا ما با و كن گوش

ياس به سوي او چرخيد تا در مقابله با او هم چيزي بگويد ، اما اين بار بنفشه چنين فرصتي به او نداد 

 اه بيفت ديگه ، دير شد .و گفت : ياس ر

 و خودش دست او را گرفت و افزود : ديگه بهونه نيار بايد بياي .

ياس چاره اي جز تسليم نديد و همراه انان رفت ، ولي دلش مثل سير و سركه مي جوشيد و از وربه 

ميده فه رو شدن با بهرام هراس داشت . هانيه به او گفته بود كه وقتي بهرام جريان دوستي آن دو را

چقدر ناراحت شد و اين كه هديه اش را نيز نپذيرفتپس چرا بايد مي رفت و او را بيش از اين عذاب 

مي داد ؟ در بين راه چند بار خواست از انها تقاضا كند كه پياده اش كنن ، ولي مي دانست كه اين 

ن محل اجراي كار بي فايده است و به حرفش گوش نخواهد داد . شانس آمورد وقتي كه به سال

برنامه رسيدند ، كمي دير شده بود و آنها اجرا را آغاز كرده بودند . نفس آسوده اي كشيد و كنار 

بنفشه نشست و با خود فكر كرد كه بعد از اتمام برنامه نيز بالفاصله از انها خداحافظي و سالن را 

كه داشت سه تار مي زد دلش  ترك خواهد كرد تا بهرام با او مواجه نشود . وقتي چشمش بهرام افتاد

گرفت . مدت ها بود كه او را در حال نواحتن نديده بود . در گذشته هميشه از شنيدن صداي ساز او 

آرام مي گرفت آما اينبار دستش را روي قلبش گذاشت و تمام تالشش را كرد تا از فرو ريختن 

 . اشكهايش جلوگيري كند . با اين حال مثل هميشه سعيش نتيجه نداد

 مانده ام در حسرت باال باليي روز و شب

 شب و روز ديرآشنايي دوري از دهم جان                           

 هر سحر نام تو را با سوز و دل سر دادم

 شب و روز صدايي من از رسد تو به مگر تا                          

 عاشقان كو به كو شهر شما را گشته ام

 روزوشب ردپايي تو از شايد بيايم تا                                
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حس قشنگي كه بهرام گرفته بود دلش را خروش وا مي داشت . بنفشه كه در كنارش نشسته بود در 

 يافت كه ياس چقدر بي قرار است و براي شريك شدن در حس حال او ، دستش را گرم فشرد .

 دل خوشم با خطرات هر شب تو روز ها

 روزوشب ماجرايي خود دل با دارم تو بي                           

 پيش رويم قاب عكسي از تو دارم ماه من

 روزوشب صفايي دارم تو ياد با روزوشب                            

بهرام در حال نواختن براي چند لحظه نگاهي به ميان جمعبت گرداند تا مهمانان را بيابد . با اندكي 

جو انها را يافت اما ناگهان از ديدن او در كنار بنفشه دستش سست شد . خدايا ! او در اينجا چه جس

مي كند ؟ لعنتي ! از جانم چه مي خواهد . هانيه زمزمه كرد : حواست كجاست بهرام ؟ داري خراب 

 مي كني .

 بهرام سعي كرد ارام باشد اما تالشش بي فايده بود .

 ؟اون اينجا چه مي كنه 

 كي ؟ ياس ، تو آورديش ؟

 خل نشو ، من هيچي نمي دونم .

 و بعد افزود : سرپرست گروه داره چپ چپ نگاهت مي كنه ، حواست كجاس ؟

تالش بهرام بي فايده بود و حتي يك لحظه هم نتوانست از انديشيدن درباره اين موضوع ، ذهنش را 

قتي برنامه تمام شد و او از صحنه خارج شد رها سازد . امشب بدترين اجراي تمام عمرش بود . و

 سرپرست گروه با عصبانيت گفت : معلوم هست داري چه كار مي كني ؟

 اين چه وضعي بود بهرام . -

بهرام پاسخي به او نداد و وري يك صندلي نشست . سرپرست باز هم به او توپيد و هرچه دلش 

ز بچه ها رو به بهرام گفت : خانواده ات هنوز خواست گفت ، ولي سرانجام هانيه دورش كرد . يكي ا

 توي سالنن .

آنها مانده بودند تا از او خداحافظي كنند و بد بختانه ياس نتوانسته بود از دستشان بگريزد . بهرام از 

 جا برخاست و با خشونت رو به هاينه گفت : مي دونم همه اش زير سر توئه عوضي .

د با عصبانيت به سالن رفت . هانيه نيز در پي اش دويد ، اما تالشش و بدون اين كه منتظر پاسخي باش

براي آرام كردن او بي فايده ماند . بهرام به سوي خانواده اش رفت ، اما بدون توجه به حرف هاي 

ديگران يك راست به سراغ ياس رفت و با او سينه به سينه شد . بدون تعلل سيلي محكمي به 

ايش در سالن خلوت ، سايرين را به وحشت انداخت. سپس با گوشش نواخت كه انعكاس صد
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خشونت فرياد زد : لعنتي چرا دست از سرم بر نمي داري ؟ چرا احتم نمي ذاري ؟ حالم ازت به هم 

مي خوره كثافت . برو به درك نمي خوامت ، ازت بيزارم .... ازت بيزارم . مي فهمي ؟ برو راحتم 

 بذار.

خود ياس بود . آرام آرام اشك مي ريخت و در حالي كه روي گونه اش  تنها كسي كه جيك نمي زد

سوزش وحشتناكي حس مي كرد سرش را به زير انداخته بود ، اما بهرام ناگهان يقه پالتويش را 

چسبيد و نگاه عصبي اش را به صورت و حشتزده ي او دوخت و آرام ولي ترسناك گفت زمزمه كرد 

 يگه نمي خوام عذاب بكشم .: از زندگي من برو بيرون ! د

و بعد در حالي كه از شدت خشم دندانهايش را به هم مي فشرد او را رها كرد . ياس در حالي كه 

صورتش غرق در اشك بود بدون يك لحظه تعلل شروع به دويدن كرد و از سالن خارج شد . بهنام 

 يد : اين چه كاري بود بهرام ؟نيز در پي اش دويد ، اما سايرين با مالمت نگاهش كردند و بهمن پس

انقدر منو اذيت نكني . با احساساتم بازي نكنين . بذارين توي دنياي خودم باشم . حالم از همه تون  -

 به هم مي خوره .

 و پشتش را به انها كرد . هانيه به سوي انان رفت و گفت : بهتره شما برين ، بذارين كمي تنها باشه .

شان كرد . وقتي دوباره به سالن بازگشت بهرام در همان گوشه روي يك و تا در خروجي همراهي

صندلي نشسته و دست هايش را در هم قالب كرده بود . ياس را از خود رانده بود . عطر ياس بعد از 

مدتي قريب به يك سال به مشامش خورده و در دلش غوغا به پا كرده بود مثل اولين باري كه در 

سينه به سينه شد و از عطر خوشش حال غريبي يافت . مدت ها بود كه اين رايحه سالن دانشگاه با او 

 ي هوس انگيز را از ياد برده بود ، اما امشب باز هم او موفق شد كه حالش را دگرگون كند .

اي كاش توانايي ان را داشت كه به جاي نواختن ان سيلي بي رحمانه به زير گوشش او را در آغوش 

 بگيرد .

ان دلش شديدا هواي آپارتمان كوچك او روز هاي خوش گذشته را كرد . هانيه نزديكتر آمد و ناگه

پشت سرش ايستاد . نگاهش را به او دوخت و در حالي كه حالش را درك مي كرد با او همدردي مي 

 كرد . بهرام ديگر نتوانست تحمل كند و به گريه افتاد .

دم توي گوشش ؟..... چطور دلم اومد ؟؟؟ اخ خدا جون چطور چرا اين كار رو كرده هاني ... چرا ز -

 تونستم صورت قشنگشو ....؟

و صورتش را با دست هايش پوشاند هانيه هيچ نگفت و سعي كرد تا او خودش را سبك كند . در 

كنارش روي يك صندلي نشست و منتظر ماند تا خودش دوباره به حرف بيايد . بهرام به موهايش 
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هايش را بست و ادامه داد : جلوي همه ... جلو روي همه ... چقدر من بي رحمم  چنگ زد و چشم

 هاني .

 جون اب  با ناتواني به هانيه نگريست و گفت : چرا بهش گفتم حالم ازت به هم مي خوره در حالي كه

 ام شده مريض ؟؟؟من دارم احتياج بهش كه حالي در ، خوامت نمي گفتم چرا ؟ دارم دوستش دل و

 ني ، نه ؟ ديوونه شدم ... رواني ام .ها

اروم باش بهرام ؟، انقدر خودتو اذيت نكن ، همه چي درست ميشه . بالخره با خودت كنار مياي ،  -

 آروم باش ... آروم باش .

 و او را از جايش بلند كرد .

نيافتند و  بهمن و بنفشه و ليال هر چه در خيابان هاي مجاور چشم گردادند اثري از بهنام و ياس

 يط پياده بارون زير را راه تمام.   بناچار به خانه رفتند . ساعت دو و نيم بامداد ان دو به خانه آمدند

 اربسي ياس صورت ديدن با سه آن.  بود رفته آنها ي خانه به ياس بهنام اصرار به و بودند كرده

سرخ شده بود و به كبودي  سرخ بهرام محكم سيلي اثر بر دختر ي گونه.  شدند ناراحت و متعجب

 مي زد . در طول راه يك ريز اشك ريخته بود .

بنفشه با ديدن اوضاع نابسامان در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود ، او را در آغوش گرفت 

 و گفت : خداجون ! ببين چه به روزش امده . معذرت مي خوام ياس ، نبايد اصرار مي كرديم .

: مهم نيس هر باليي به سرم بياد حقمه ، مادر راست مي گفت اومدنم مصلحتي  او با دلمردگي گفت

 داشت ، الاقل بهرام خودشو سبك كرد .

 خيلي دردآلود اين جمله را بيان كرد و همه را متاثر ساخت .

ه ببهرام نيز وقتي به خانه رسيد كه ساعت دو و نيم بعد از نيمه شب بود . ليال به بهمن اجازه نداد كه 

خانه اش برود تا بهرام در تنهايي آرام بگيرد . اينبار وقتي خواست از اتومبيل پياده شود كتاب ياس 

را از داشبرد برداشت وآن را به سينه فشرد . اين گونه با عشق و دوري زيستن عجب تلخ و نفسگير 

ميان ورقه هاي  است و امشب چقدر به او محتاج بود ، اما افسوس كه تنها مي توانست تامش را در

كتابش در آغوش بگيرد . امشب چقدر براي در آغوش كشيدن ان پيكر ظريف و دلربا بي تاب بود 

و چقدر به آن دستان مهربان نوازشگر احتياج داشت . چقدر دلش مي خواست كه در ميان گل هاي 

كار در رنگارنگ خانه اش بشيند و از ال به الي شاخه هاي پيچك ، موهاي قشنگش را هنگام 

آشپزخانه تماشا كند ، چقدر تشنه ي شنيدن صداي روحاني و حرف هاي مهربانش بود ، حرف هايي 

كه هزار بار از حرف هاي هانيه آرامش بخش تر بودند . آه عميقي از حسرت كشيد و به داخل خانه 

رك شب هاي رفت . تمام ان شب را در ميان اشك و انديشه سپري كرد . با خواندن اشعار ياس ، با د
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تلخ تنهايي او ، باز هم دلهاشان به هم نزديك شده بود . بيشتر از هر وقت ديگري . باز هم سايه ي 

او را همراه خود و برق چشمان شفاف پر مهرش را در انتهاي سينه اش حس كرد . امشب بيشتر از 

د توانايي ان را خواهد هر زمان ديگري به او مي انديشيد و دوستش داشت ، اما آيا صبح كه از را برس

 داشت كه باز هم اين افكار را مرور كند و در صدد تحققشان برآيد ؟

 بهنام هر چه كرد نتوانست آرام بگيرد و گفت : اگه باليي سر خودش بياره چي ؟

ليال با ترديد نگاهش كرد و او ادامه داد : شما كه مي شناسيدش . هر كاري از دستش ساخته اس. 

 ر برم خونه . نمي ذارم خودش بفهمه . همين كه خيالم راحت شد دوباره بر مي گردم .بذارين يه س

 بهمن در حال موافقت سر تكان داد و در حالي كه خودش هم بي قرار بود گفت : برو .

بهنام به سرعت از جا برخاست و سالن را ترك كرد و به سرعت به سوي منزل پدر راند . پس از 

خانه ُ با همان سرعت از اتومبيل پياده شد و با دستپاچگي دنبال دسته كليدش توقف در مقابل در 

گشت . پس از پيدا كردن كليد، آن را در قفل انداخت و بي درنگ وارد شد . تمام طول حيات را 

دويد ، اما پس از قرار گرفتن پشت در ورودي راهرو ، چند لحظه مكث كرد تا بر اعصابش مسلط 

 ا آرام گشود .شود و آنگاه در ر

وارد اتاق نشيمن شد و بدون سر و صدا به سمت اتاق بهرام رفت . صداي سه تار و زمزمه ي غم 

آلودش را شنيد و نفسي از آسودگي كشيد ، با اين حال در را آهسته باز كرد تا با ديدن او خيالش از 

 هر جهت راحت شود .

در دست داشت . چه عاشقانه مي نواخت و چه  بهرام روي لبه ي تخت نشسته بود و سه تارش را نيز

 آرام و بي دغدغه بود . بهنام دوباره در را بست و با سبكبالي به زمزمه هاي او گوش داد .

 آنكه بي باده كند جان مرا مست كجاست

 كجاست دست دلم و جان از كند بيرون آنكه                        

 .آنكه سوگند خورم جز به سراو نخورم

  كجاست؟ بشكست ام توبه و سوگند كه آن                  

                                     ************ 

 هب روز ياس مجبور شد سه روز در خانه حبس شود تا سرخي صورتش از بين برود . هانيه در هر سه

هاي بارداري اش را سپري مي كرد  روز آخرين كه را بنفشه اما رهانيد، تنهايي از را او و آمد ديدنش

ياس از آمدن به آپارتمانش منع كرده بود و البته او نيز در اين روز ها بسيار سنگين شده بود . 

بعد از ظهر باقي مانده بود كه بهرام خانه را ترك كرد . . در طي سه روز گذشته  ۴دقايقي تا ساعت 

د . از اين كه يك بار ديگر قدم پيش نهد و شكست بسيار با خود چنگيده بود ، اما هنوز هم مي ترسي
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 گفته و كرده صحبت او با ياس و بي وفايي ديگري در انتظارش باشد .امروز صبح هانيه كمي در مورد

 در ياس هاس كالس درباره قبل از او كه اي برنامه طبق.  است شده برطرف صورتش سرخي كه بود

هر به آموزشگاه مي رفت و به همين دليل بهرام مي خواست بعد از ظ ۴ بايد امروز او ، داشت اختيار

كه امروز به آپارتمانش برود و يك بار ديگر آنجا را ببيند .هنوز هم كليد آپارتمان او در دستش بود 

. عجيب دلتنگ آن خانه ي رويايي شده بود . از سه روز پيش كه براي مدتي هرچند اندك با ياس 

دلپذير چون عطشي بي پايان سينه اش را مي سوزاند . قسم خورده بود رو به رو شده بود ، آن عطر 

 ، يا لحظه چند برخورد يك از پس كه داشت قدرتي دختر اين اما ، كه ديگر به هيچ زني نينديشد

 ايدش.  شود رو روبه او با ديگر بار يك كه نداشت را ان توانايي. .  بود كرده ديوانه را او چنين اين

مي زد و او را مي آزرد ، اما مي توانست به آپارتمانش برود و با تجديد خاطرات  سرش به هم باز

 تومبيلشا از و كشيد سبكبالي از نفسي قديمي كمي از آن عطش سوزان بكاهد . وقتي به آنجا رسيد

ا ب را ها پله اين هايي روز چه كه آورد ياد به رفت مي باال ها پله از آرام آرام كه همانطور.  شد پياده

 لبانش بر ختل لبخندي انديشه اين از ببيندو را او تر زود ثانيه عجله و دو تا يكي طي كرده بود تا چند

 شفرق تنها.  بود هميشه مثل.  شد آپارتمان وارد و گشود را در و چرخاند قفل در را كليد ، نشست

 ادكلن ي ايحهر تا كشيد عميق نفسي.  بگويد خوشامد تا نيامد استقبالش به ياس اينبار كه بود اين

 بدنش هاي سلول تك تك به و كند رسوخ جانش اعماق به مختلف هاي گل عط با آميخته ياس

 بود نصب سابقش جاي همان در هم هنوز عشقش مرغ قفس.  چرخاند اطراف در را نگاهش.  برسد

مرغ عشق هم  اين  . خواند مي و بود نشسته داخلش در پرنده اما ، بود باز درش كه اين عجيب و

مثل اهدا كننده عاشقش مجنون اين بوستان بود . اتاق خواب .... بالكن .... آشپزخانه ، از همه جاي 

اين خانه هزار خاطره رنگارنگ زيبا و نازيبا به ذهن سپرده بود . چقدر دلش او را مي خواست . روي 

در ياد روز هاي خوش كاناپه ي مورد عالقه ي ياس نشست و دستش را به زير چانه گذاشت . 

گذشته و اوقاتي را كه با او سپري كرده بود غرق شد .شوخي هايشان .... بحث هايشان .... صبح 

 و كرد يم غافلگير هايي كه با ميز مفصل صبحانه كه معموال با يك شاخه گل تزيين شده بود ، او را

 از اد و ياس كه خستگيد مي شرح برايش شمرده شمرده را درسي هاي كتاب مفاهيم كه هايي شب

 يم بهانه را بودند وقت دير هميشه و كند بيرون خانه از زور به را او خواست مي باريد مي چشمانش

 . روح بي چقدر ، تنهاست قدر ، است مرده چقدر دلش كه كرد احساس و زد پوزخندي.  كرد

و نا باوري ناي نفس  ياس با قدم هاي لرزان به اتومبيل نزديك شد و در حالي كه از شدت حيرت

 هك پذيرفت مي بايد چطور.  نه.....  ؟ نه.....  ؟ بهرام.  انداخت نظر اتومبيل كشيدن نداشت به داخل

 ؟ ندك مي چه اينجا در اتومبيلش پس اما ، نبود كردني باور نه....  ؟ نه ؟ است آمده آپارتمانش به او
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ده است . اين انديشه كمي آرامش كرد . اما با ديدن ام اش خانه به او اتومبيل با بهنام شايد...  شايد

كيف سه تار و سامسونت بهرام در صندلي عقب اين فكر را از سرش بيرون راند . آيا او آمده بود تا 

 هرگز و بودند شده تبديل ياس به اميدهايش تمام داد روي شب ان كه .... ؟ نه .... نه . با حادثه اي

داشت . . پس چه شده ؟ آيا خاطرات گذشته او را به اينجا كشانده است ؟ ن را اي واقعه چنين انتظار

 نگيگ دقيقهبا چند.  نه يا با سردرگمي نگاهي به باالي سرش انداخت و مردد ماند كه به داخل برود

 وجود هب خود در را او با رويارويي قدرت تنتوانست اما ، ايستاد بهرام اتومبيل كنار در سرگرداني و

 . بناچار از اتومبيل فاصلخ گرفت و وارد پارك شد . بياورد

روي نيمكتي نشست و آپارتمانش را كه از آن نقطه قابل مشاهده بود زير نظر گرفت . هنوز از رسوا 

 شدن او واهمه داشت و نمي خواست بيش از اين عواطفش را جريحه دار كند .

او به جا گذاشته بود ، پس چه لزومي داشت  خانه در كه اگر بهرام تنها به دليل سركشي به خاطراتي

كه باعث رسوايي اش شود ؟ اگر بهرام به ديدن او آمده بود اين كار را ساعتي انجام مي داد كه او در 

خانه باشد . با اين انديشه ي تلخ آه عميقي از سينه بيرون داد و به انتظار نشست تا او را در حين 

 خروج از خانه ببيند .

ني به خود آمد كه ساعت از شش و نيم گذشته بود و با وحشت از جا پريد. پس چرا ياس بهرام زما

 عيس و كشيد سرك جا همه به حسرت با ديگر بار يك.  هنوز نيامده بود ؟ چه خوش شانسي بجايي

 و عشق خانه از كندن دل دوباره كه حالي در سپس.  بسپارد ذهن به را خانه جزئيات تمام كرد

 . كرد ترك را آنجا نمود مي سخت بسيار اميدش

ياس با ديدن او از راه دور از جا برخاست و ديد كه او دوان دوان به سوي اتومبيلش شتافت و 

بالفاصله نيز شروع به حركت كرد . در حالي كه قلبش به شدت فشرده مي شد و قادر به حفظ 

تن ه او نگريست . سپس با باز يافرفت رد به تعادلش نبود به درختي تكيه داد و براي مدتي طوالني

آرامشش پارك را ترك كرد و راه آپارتمانش را در پيش گرفت . وقتي در را گشود و قدم به درون 

خانه گذاشت حال خلسه مانندي وجودش را فرا گرفت . مي توانست بوي بهرام را به وضوح 

. ، در حال بوييدن گلهايش  استشمام كند ، مي توانست سايه ي قدم هايش را در طول اتاق حس كند

، در حال زمزمه با مرغ عشقش .... در حال سرك كشيدن به آشپزخانه از پشت پيشخوان .... و در 

 فضا رد كه را او ادكلن تند عطر.  داد تكيه ان به و بست را در.  بالكن در حال تماشاي آسماني باراني

 ش آمد كه آپارتمانش صفاي ديگري يافتهنظر به و كشيد جان به عميقي نفس با بود شده پراكنده

 است .

                              ********************* 
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بهمن در آشپزخانه مشغول بود كه بهرام سر رسيد . بهمن آرامشي بطبوع را در چهره اش خواند . 

ويه االد البهرام پاسخي سرسري به سواالتش داد و پس از شستن دست و رويش به كمك او امد . س

درست كردند ، اما قبل از اين كه چيزي بخورند بهنام از بيمارستان تماس گرفت و گفت بنفشه را 

براي ووضع حمل به اتاق زايمان برده اند . بهمن با هيجان و دستپاچگي گفت كه همين االن او و 

ام در طول راه خدا بهرام به آنجا خواهند رفت و سپس هر دو بدون معطلي خانه را ترك كردند . بهر

خدا مي كرد كه اي كاش ياس در انجا نباشد و البته همين طور هم بود . بهنام قبل از آنها به ياس 

تلفن كرده بود ، اما او به خاطر راختي بهرام از رفتن به بيمارستان سر باز زده بود . وقتي ان دو به 

د . او و بهنام صاحب دختري شده بودن بيمارستان رسيدند ، بنفشه چند دقيقه پيش وضع حمل كرده و

ليال كه با خوشحالي انتظار بهرام و بهمن را مي كشيد اين خبر را به آنها داد و هر دو را به وجد آورد 

. 

صبح وقتي مادر و كودك هر دو از بيمارستان مرخص شدند ، بنفشه به محض ورود به خانه به ياس 

قبل تولد دخترشان را به او اطالع داده بود و او را بي نهايت تلفن كرد و با او صحبت كرد . بهنام شب 

خوشحال كرده بود . تصميم داشت صبح به ديدن بنفشه برود ، اما همين كه او گفت بهرام و بهمن 

نيز در خانه ي انها هستند ، از تصميمش منصرف شد و با دكر دليل نرفتنش از او و بهنام عذر خواهي 

به همراه هانيه به خانه ي ليال رفت . به محض ديدن بنفشه او را در آغوش كرد . در عوض روز بعد 

كشيد و هر دو از فرط خوشحالي گريستند .تا عصر به اتفاق هانيه در انجا ماندند و به خاطر نوزاد 

 كوچك و تپل بنفشه و بهنام جشني خودماني به راه انداختند . ياس پرسيد : راستي اسمش چيه ؟

 اد : تصميم گرفتيم اسم مادر بهنام رو روي دخترمون بذاريم .... رويا .بنفشه پاسخ د

ياس و هانيه با شنيدن اين و حرف و به انتخاب و دليل انتخاب آنها آفرين گفتند . ياس تصميم 

داشت راجع به موضوع مهمي كه چند روز قبل به آن نديشيده بود با آنان صحبت كند وليكن 

و سايرين مانع شد كه حرفي بزند . حتم داشت آنها با شنيدن جريان خوشحالي بنفشه و بهنام 

 ناراحت خواهند شد و به هيچ عنوان دوست نداشت شاديشان را برهم بزند .

                        ****************** 

، در  ددو روز پس از تولد رويا كوچولو در حالي كه ياس اكثر اوقاتش را در كنار بنفشه سپري مي كر

عملي كردن تصميمش مصمم تر از قبل شده بود ، اما هنوز هم جرات نداشت چيزي به بنفشه بگويد 

. پس از برخورد آن شبش با بهرام در محل اجراي برنامه گروه سرمستان اين تصميم را گرفته بود 

  ه بود .و پس از ديدن او در حين خروج از آپارتمانش با عزمي جزم شروع به تدارك مقدمات كرد
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آن روز پس از اتمام الس هاي بعد از ظهر دانشكده ، ياس به آپارتمان هانيه رفت تا از او كه در سه 

چهار روز گذشته از حالش بي خبر بود و تنها يكبار در طي اين مدت به صورت تلفني با هم صحبت 

مراه گروه براي اجراي كرده بودند ، ديدن كند و حالش را جويا شود . هانيه گفت كه پس فردا به ه

برنامه در چند شهر سمنان ، در اين استاد سفر خواهند كرد و خوشحال شد كه قبل رفتن فرصتي 

پيش امده است تا يكديگر را ببينند و با خنده افزود جاي تعجب داره كه بنفشه او را رها كرده است 

. 

اه و پرسيد : ياس محمل نمايشگدر حيني كه در كتابخانه ي كوچك بنفشه شطرنج بازي مي كردند ا

 جديدت كجاست ؟

 شيراز:  داد جواب بود بود بازي ي متوجه حواسش تمام كه حالي در ياس    

 هانيه با تعجب گفت : هي دختر ! منظورم جديدترين كاراتن .

 فهميدم جونم . -

 و تو مي خواي قبل از اين كه اون ها رو در تهران بذاري ببريدشن شيراز ؟ -

 ديگه هيچ وقت توي تهران نمايشگاه نمي زنم . -

 اين پرت و پال ها چيه كه مي گي ياس ؟ -

 ياس به او خيره شد و با لحني جدي گفت : حقيقتو گفتم مي خوام برم شيراز.

 چي ؟ -

 حواست كجاست ايننطوري مي بازي ها . -

ينم ه جهنم ! روشن تر حرف بزن ببهانيه كه از شنيدن اين سخنان گيج شده بود با كالفگي گفت : ب

 چه مرگته .

 طويم نيس ، فقط مي خوام برگردم شيراز به خونه ي پدرم پيش بهجت خانوم و آقا سلمان . -

 هانيه متعجب تر از قبل گفت : برگردي ؟ مگه عقلتو از دست دادي ؟

 اتفاقا به نظرم دارم عاقالنه ترين كار تمام عمرمو اجام مي دم . -

 د مهره ي اسبش را حركت داد و گفت : مات . باختي عزيزم .و بع

و با خوشحالي براي خودش كف زد . هانيه كه از خونسردي او به جوش آمده بود فرياد زد : ممكنه 

 يه خورده جدي باشي و منو به بازي ندي ؟

 جدي ام هانيه . چرا حرفمو باور نمي كني ؟ -

 پس درست چي ميشه ؟ -

 نصراف بدم .مي خوام ا -
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 هانيه متعجب تر از قبل گفت : انصراف ؟ چيزي به اسم عقل توي كله ي تو هست ؟

ياس نگاه حق به جانبش را به او دوخت و گفت : نيست ؟ خودتم مي دوني كه اين ترم مشروط 

 ميشم ، اون وقت باز هم حرف بيخود مي زني ؟

 شايد اين ترم .... -

س كن هانيه من كه نبايد از واقعيت فرار كنم ، بهرام نمي خواد منو ببينه يا كالمش را بريد و گفت : ب

. 

 اين چه فكريه كه به سرت زده ؟ -

 چي ؟ -

 همين كه ميگي مي خوام برگردم شيراز . -

 بهترين راه هانيه ، باور كن . -

ني غم آلود گفت چي رو باور كنم داري از چي فرار مي كني ؟ياس سرش را به زير انداخت و با لح -

: از چيزي فرار نمي كنم اما بايد برم ، به خاطر بهرام .... به خاطر خودم . اينطوري هردومون راحت 

 تر مي تونيم اين جريانو پشت سر بذاريم .

 كدوم جريان ؟ مي بيني كه خودت از واقعيت فرار مي كني ؟ -

 واقعيت چيه ؟ -

 رو دوست دارين و مهم ترني نكته همينه.واقعيت اينه كه شما هنوز هم همديگر  -

ياس پوزخندي زد و با نااميدي گفت : نه هانيه حقيقت اينه كه بهرام نمي خواد به گذشته ها برگرده 

.... حقيقت اينه كه از ديدن من رنج مي بره .... حقيقت اينه كه من سوهان روحش شدم . ديدي اون 

 عذابش بدم ؟شب چه اتفاقي افتاد ؟ چرا بايد بمونم و 

 هانيه اين بار آرام تر از قبل پرسيد : فكر كردي اگه برگردي همه چيز درست ميشه ؟

 ياس سري تكان داد و گفت : اميدوارم اينطور بشه .

 نه جونم ، با رفتن تو مسئله حل نمي شه . مگه بهرام نمي تونه بياد شيراز ؟ -

 ياس فرياد زد :

 م ....مي رم يه جايي كه پيدام نكنه .اصال خودمو گم و گور مي كن -

فكرت اشتباهه ياس ، اين راه چاره نيست . چرا داري آينده تو خراب مي كني ؟ فكر كردي فردا  -

 آقا ات خونه توي بشيني خواي مي ؟ بشه خواد مي چي خب....  شيراز چي به سرت مياد ؟فرضا رفتي

زي كنن ؟ تا دو سال ديگه يكي پيدا بشه و با برات رو مادرت و پدر نقش خانوم بهجت و سلمان
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شوهر كني ؟ تا صاحب بچه بشي و به خيال خودت خوشبخت بشي ؟ آره ياس ؟ لعنتي تو كه روحيه 

 ي زندگي بي عشقو نداري ، پس به چي فكر مي كني .

ياس در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت : به هرچي فكر كنم مطمئن باش كه به 

 فكر نمي كنم.ازدواج 

دوباره پوزخندي زد و ادامه داد : مگه اين كه پدرم قبل از مرگش قول ازدواجمو به يكي ديگه داده 

 باشه .

 پس مي خواي چه غلطي بكني ؟ -

نمي دونم .... نمي دونم هانيه . فقط ... فقط اينو مي دونم كه بايد برم ، برم تا بهرام آزاد بشه .... تا  -

 و فراموش كنه .بتونه گذشته ر

 خودت مي توني اين كار رو بكني ؟ -

 وضعيت من فرق مي كنه . -

هانيه بلند تر از پيش پرسيد : چه فرق ؟ اونم زخم خورده ، تو هم خوردي ... اونم داره رنج مي كشه 

 ، تو هم داري مي كشي ، اما مطمئن باش با اين كارت زود تر موجب نابودي اش ميشي .

كشيد و گفت : تو نمي توني نظرمو عوض كني . من تصميمو گرفته ام و به نظرم كار  ياس آه بندي

 درستيه به همين خاطر انجامش مي دم .

 هانيه با عصبانيت از جا برخاست و گفت : به جهنم هر غلطي كه دلت مي خواد بكن .

راه افتاد و گفت : لوس و با دلخوري از كتاب خانه خارج شد . ياس ناراحت از رنجاندن او در پي اش 

 نشو هانيه . خودتم مي دوني كه چاره ديگه اي ندارم .

 هانيه روي مبلي نشست و گفت : به بنفشه گفتي ؟

 نه دلم نيومد از حاال روزاي قشنگشو خراب كنم ، خيلي ناراحت مي شه نزديكاي رفتنم مي گم . -

 تو ديوونه شدي ياس . -

 هانيه . واسه خودمم سخته كه برم اما اين دست ترين كاره .به اين شجاعت احتياج دارم  -

 و در كنار او نسشت . هانيه با افسوس به چهره ي خيس از اشك او خيره شود و پرسيد :

 پس كار خوشنويسيت چي ميشه ؟

 دورمو خيلي وقت پيش تموم كردم . -

 شهريار چي اونم چيزي نگفت ؟ -

 ، بهتره كه اونم چيزي ندونه .نه ، سعي مي كنه منصرفم كنه  -

 من چي ؟ حق ندارم منصرفت كنم ؟ به بهرام مي گم ياس ، مي گم كه چه قصدي داري . -
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 تو اين كار رو نمي كني . من بهت اعتماد كردم . -

 اعتماد ؟ به خاطر اين اعتماد بايد ساكت بشينم تا تو هر خاكي كه دوست داشتي به سرت بريزي ؟ -

جهنم ى فكر كردي چه كار مي كنه ؟ دلتو به چي خوش كردي هانيه ؟توي اين مدت چه  بگو ، به -

 كاري انجام داده كه بازم منتظر بمونم .همه اش كلكي اميدوارم مي كني. ديگه خسته شدم .

 از چي ؟ -

 واي بس كن هانيه . تو حال منو مي فهمي مگه نه ؟ -

بايد جلوي حماققت رو بگيرم ؟ چون سنگ صبورتم هانيه با خشم پرسيد : چون دركت مي كنم ن

 نبايد به كارات ايراد بگيرم . اونقدر برات ارزش ندارم كه ناراحتيم برات مهم باشه ؟

ياس شديد تر از پيش گريست و گفت : خفه شو ! همه حرفات مسخره هستن . كي گفته كه دوست 

ي كنه كه تو سنگ صبور مني ؟ بي ندارم ؟ كي گفته كه برام ارزش نداري ؟ كدوم خري فكر م

انصاف من دوستت دارم ، مثل بنفشه ، اما .... اما بالخره بايد اين چيزارو به يكي مي گفتم و بارمو يك 

كمي سبك مي كردم ، آخه تو بهتر از بقيه مي فهمي . هانيه او را در آغوش كشيد و در حالي كه 

 م واست تنگ ميشه البه ، اين كار رو نكن ياس .ناراحتي شديد او را درك مي كرد زمزمه كرد : دل

 فراموشم نمي كني مگه نه ؟ با آيدين مياي شيراز ؟ -

 اگه دست به اين دوونگي بزني مجبورم بايم . -

و بوسه ي پر مهري بر گونه اش زد . ياس لبخندي آسوده زد و گفت : دوستت دارم هيچ وقت به 

 اين شك نكن

ان برگشتم نظرت عوض شده باشه . بيخود اميدوار نباش چون چنين اتفاقي اميدوارم وقتي از سمن -

 نمي افته .

 و او نيز با دنيايي از عشق صورت سنگ صبور مهربانش را بوسيد .

                             ************************** 

تاريخ روز بعد از بازگشت آنها در طول غيبت هانيه و بهرام ، ياس ترتيب كار هايش را دادو حتي به 

بليط پرواز شيراز را تهيه كرد . هانيه در تمام مدت ناراحت اين قضيه بود و حتي بهرام نيز پي به بي 

قراري اش برده بود و جوياي علت شد ، اما او نتوانست چيزي بگويد . چنرد بار به سرش زد كه 

لعمل مناسبي نشان ندهد . سرانجام در روز آخر بهرام را از اين قضيه آگاه كند اما ترسيد كه عكس ا

و در راه بازگشت به تهران صبرش تمام شد و لب به سخن گشود . بهرام در كنارش نشسته و 

سرش را به شيشه ي اتوبوس تكيه داده بود . باز هم همان بهرام غرق در دنياي درون شده بود . 

به رو شده بود دوباره نسبت به ميترا بي تفاوت بعد از ان شبي كه در محل اجراي برنامه با ياس رو 
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شده بود و اكثر اوقت به موضوعي مبهم مي انديشيد ، مساله اي كه خودش هم نمي دانست چيست 

اما بايد به آن مي انديشيد . از هنگامي كه به آپارتمان ياس رفته بود اين حال در او شدت پيدا كرده 

يدن به خاطرات گذشته به او ثابت كرده بود سرگرمي بود . برخورد چند لحظه با ياس سرك كش

هاي ظاهري هرگز نخواهد توانست او را ارضا كنند و از گذشته اش دور نگه دارند . اين جريان به او 

ثابت كرده بود كه هرگز نخواهد توانست خودش را از انديشه ياس خالص كند و هيچ زني به او 

البته ميترا دست بردار نبود ، اما بهرام به شدت او را از آرامش مطبوع ياس را هديه نخواهد كرد 

خود مي راند و كوچكترين توجهي به وراجي هاي او نداشت . يك بار ديگر به هانيه پناه اورده بود و 

اين موضوع براي ميترا كه چند روز قبل با نگاه هاي متبكرانه اش هانيه را به مسخره مي گرفت و 

ديد بسيار گران تمام مي شد . هانيه از رفتن بهرام به اپارتمان ياس چيزي خود را پيروز ميدان مي 

نشنديه بود و حتي ياس هم در اين باره سكوت كرده بود ، اما مي توانست تشخيص بدهد كه بهرام 

 دوباره گرفتار برزخ شده و در حال كشمكش با دوناگنگي ذهن خود است .

 بيداري بهرام ؟ -

 يه كمي حرف بزنيم ؟دوست داري  -آره  -

 حرف هاي تو رو هميشه دوست دارم . -

 هانيه با قدرداني نگاهش كرد و گفت در مورد ياسه.

 چي شده ؟ -

 مي خواد برگرده شيراز . -

 بهرام از شنيدن اين جمله جا خورد ، ليكن سعي كرد خونسردي اش را حفظ كند و پرسيد : شيراز ؟

 آره . -

 خب ؟ -

 انصراف بده .مي خواد  -

 چرا ؟ -

 چون ناخودآگاه اين ترم تو باعث اخراجش ميشي . -

اين مله را با كنايه بيان كرد ، اما بهرام بدون توجه به لحن او گفت : مي خواد اينطوري به خودش 

 دلداري بده ؟

 بعد كثي كوتاه افزود : اينم يه نقشه ي ديگه اس كه براي سر به راه كردن من كشيدي ؟

 انيه خيره به او جواب داد : شوخي نكردم بهرام .واقعا مي خواد برگرده .ه

 ميگي چي كار كنم ؟
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 وايه تو مهم نيست ؟ -

 معلومه كه مهمه معلومه كه دور از اون زندگي آسون نيست اما من كه نمي تونم كاري بكنم . -

 نمي توني ؟ تو حتي نمي خواي واسه ي دل خودت يه كاري بكني . -

 خب اين كار رو بكن . تو منصرفش كن . -

اين غرور زيادي نابودت مي كنه بهرام ! آخه ديوونه اون كه به حرف من گوش نمي ده. به خاطر  -

 تو داره مي ره نه من . تو بايد بخواي بمونه ... تو بايد جلوي رفتنش رو بگيري .

 اين كار از من ساخته نيس . آمادگيشو ندارم . -

 مي خواي امادگي پيدا كني ؟پس كي  -

نمي دونم . هنوز نمي تونم با خودم كنار بيامهنوزم از فكر كردن به اون روزا پشتم مي لرزه .  -

 هنوزم گاهي وقتا كابوس مي بينم . با اين شرايط نمي تونم كاري بكنم هاني .

 اين كلمات را با هيجان بسيار و بدون وقفه بيان مي كرد .

و براي متقاعد كردن اون مي كنم اما تو هم غرورت رو بذار كنار و فقط به خودت ، من همه سعيم -

 ياس و عشقتون فكر كن . به نظر من حاال ديگه اون لكه از بين رفته . نرفته ؟

 شايد ... شايد . -

 و حرف ديگري نزد .

اد ي از استوقتي از آموزشگاه خارج شد بارش برف نسبت به نيم ساعت پيش كه براي خداحافظ

شهريار به دفترش رفت شديدتر شده بود . تاكسي سوار شد يكراست به آپارتمان هانيه رفت . 

شهريار از شنيدن اين خبر غير منتظره بازگشت او به شيراز سخت متعجب كرد، اما تالشش براي 

 عوض كردن نظر او بي فايده ماند .

عت پيش همراه گروه به تهران بازگشته ، دوشي وقتي به آپارتمان هانيه رسيد ، او نيز يكي دو سا

گرفته و در كنار شومينه لميده بود و از پنجره بارش برف را تماشا مي كرد . با بلند شدن صداي 

زنگ در ، فكر كرد مادرش آيدين را آورده است ، اما وقتي آن را گشود ، ياس را در برابر خود ديد 

سپس ياس وارد اتاق نشيمن شد و دستكش هايش را از  . بي درنگ يكديگر را در آغوش كشيدند ،

 دست هايش خارج كرد و گفت :

 واي ! چه برفي مي باره ! همه اش مي ترسيدم نكنه توي راه اتفاقي براتون بيفته. -

 هانيه با لبخند گفت : خوشحالم كه به خاطر بهرام نگران من هستي .

كمه هاي پالتويش ابرو هايش را در هم كشيد و گفت ياس روي كاناپه ولو شد و در حين باز كردن د

 : داري خودتو لوس مي كني ها !
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 و بعد پرسيد : خوش گذشت ؟ بدك نبود . كجا رفتين ؟

 سمنان..... شاهرود .... دامغان و گرمسار . -

 هوم پس حسابي گشتين . -

به سوي آشپزخانه مي عوضش خيلي خسته شديم . هر هفت شبم برنامه داشتيم .و در حالي كه  -

 رفت گفت : شام برات چي درست كنم .

 ممنونم هاني شام نمي مونم. -

 حاال تو داري خودتو لوس مي كني ها . -

 نه هاني باور كن كار دارم ، بايد برم .

 كجا بايد بري؟-

 اومدم خداحافظي كنم . -

 هانيه با تعجب دوباره به او نزديك شد و پرسيد : خداحافظي ؟

 ياس سرش را به زير انداخت و گفت : فردا صبح برمي گردم شيراز .

 هانيه كنارش نشست و با مالمت پرسيد : بالخره كار خودتو كردي ؟

 به تو گفته بودم كه بايد برم . -

 دانشگاهوچه كردي ؟ -

 انصراف دادم . -

 خل ديوونه . -

 ت .هر چي كه دوست داري بگو امشب شب آخره ، مي بخشم -

و سعي كرد بخندد . اما هانيه بدون توجه به مزاحش گفت : خفه شو ! تازه داشتم فكر مي كردم كه 

 چه جوري منصرفت كنم. فكر كردم كه شايد سر عقل اومده باشي .

 گفتم كه اميدوار نباش . بليط گرفتي -

 گاهي وقتا بهم سر ميزني ؟

 البته         -

ياس خيره به اوپرسيد : مي تونم روي تو حساب كنم ؟..... مي تونم  و اشك در چشمانش حلقه زد .

 هر وقت كه بهت احتياج داشتم ....

اما نتوانست جمله اش را ادامه دهد و بي اختيار گريست . هانيه او را بيشتر در ميان بازوانش فشرد و 

 هر دو با هم بلند بلند گريه كردند .
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چ وقت فراموشت نمي كنم ، هيچ وقت لطف و مهربونياتو رو از ياد هي ، هانيه دارم دوستت         -

 نمي برم .

 . كنم مي افتخار تو به بقيه مثل منم ، دارم دوست رو تو منم -         -

بعد دستهايش را روي گونه هاي او گذاشت و آنها را فشرد و زمزمه كرد : اگه به اشتباهت پي بردي 

 به راهتم.دوباره برگرد، من هميشه چشم 

 ياس با لبخند گفت : متشكرم . به جاي من آيدين رو ببوس .

 . ببوس رو اون خودت فردوگاه ميام هم با فردا         -

 . بيندازي زحمت به خودتو نيست احتياجي         -

 . بزنيم حرف جدي شده كه بارم يه براي بذار ، نشو لوس ديگه         -

 خنديدند.و هر دو در ميان گريه 

 جدي گفتم هانيه . -

 غلط كردي حاال چرا شام پيشم نميموني ؟

 . كنم خداحافظي هم بهنام و بنفشه از برم بايد         -

 ؟ رفتي استاد پيش         -

 . نرفتم بار زير من اما ، كرد دعوام حسابي آره         -

 ب ؟خ باش خودت مراقب خيلي.  ديگه كلفتي پوست         -

 مي تو به باش بهرامم مواطب:  داد ادامه و انداخت زير به را سرش و.  همينطور هم تو باشه         -

 . سپارمش

 . ميشه درست چيز همه كه معتقدم بازم.  نباش نگران         -

ياس هيچ نگفت و براي مدتي خاموش و ساكت در آغوش او باقي ماند تا مهرباني بي ريا و آرام 

او را به خازر بسپارد . وقتي آپارتمان هانيه را ترك كرد ، هوا كامال تاريك شده بود و بر اثر بخش 

سرماي شديد ، خيابان ها خلوت بودند . تاكسي سوار شد و خود را به خانه ليال رساند . بهمن و بهرام 

الن شدند . بهرام هم آنجا بودند . بهنام به استقبال ياس رفت و پس از دقايقي هر دو با هم وارد س

بيشتر از سايرين از ديدن او در آن وقت شب متعجب شد . بنفشه صورتش را بوسيد و گفت : خوش 

 آمدي .

 و ليال او را به كنار خود خواند و گفت : خوب موقعي اومدي ، تازه مي خوايم شام بخوريم .

 ياس لبخند محزوني زد و گفت : ممنونم زياد مزاحمتون نمي شم .
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ام از جا برخاست تا سالن را ترك كند ، اما ياس پيشدستي كرد و افزود : اومدم خداحافظي كنم بهر

 كه مزاحم كسي نشم .

خطاب به بهرام صحبت مي كرد ، يعنب اين كه احتياجي نيست به خاطر او از خانه خارج شود و 

نگفت و در كنار خودش چند دقيقه ي ذيگر براي هميشه مي رود تا او راحت شود . بهرام هيچ 

 پنجره ايستاد . ليال گفت : مگه قراره جايي بري ؟

 . شيراز رم مي فردا بله         -

بهرام با اين جمله فرو ريخت . آيا منظورش از اين جمله بازگشت هميشگي به شيراز بود ؟ يعني 

و فكر كرده بود  نكرده اعتنا او سخنان از يك هيچ به لحظه آن تا  حرف هاي هانيه حقيقت داشت ؟

هانيه مي خواهد احساساتش را تحريك كند ، اما اكنون چه مي شنيد ؟ آيا به راستي ياس مي 

 خواست او را براي هميشه ترك كند ؟

بنفشه اعتراض كرد و گفت : ياس االن كه وقت شيراز رفتن نيست ، مي ذاشتيش واسه بعد از 

 امتحانات .

 و بعد پرسيد : چند روزه ميري ؟

 وقتي نمي رم واسه هميشه برميگردم.م

آهسته اين جمله را بر زبان آورد ، اما همه آن را شنيدند و به جز بهرام كه لحظاتي قبل پي به 

 موضوع برده بود همه سخت متعجب شدند . بهنام پرسيد : ديوونه شدي ياس ؟ اين حرف ها چيه ؟

آزاردهنده گلويش را مي فشرد گفت : ياس سرش را به زير انداخت و در حالي كه بغض شديد و 

معذرت مي خوام كه در طول اين مدت هميشه اذيتتون مي كردم ..... معذرت مي خوام كه هميشه 

دردساز بودم .... معذرت مي خوام كه وقت و بي وقت مزاحمتون شدم و خيلي وقتا حوصله تونو سر 

 ب كردم .بردم.... معذرت مي خوام كه روزاي زيادي از زندگيتونو خرا

اين جمله را تنها خطاب به بهرام گفت و اشك روي گونه هايش جاري شد . بنفشه به شدت گريست 

و به بازويش چنگ انداخت و با ناباوري گفت : يعني مي خواي از پيشمون بري ؟ مي خواي منو تنها 

 تيم ؟ا هم دوسبذاري ياس ؟ مگه قول نداده بودي در همه حال پيشم باشي ؟ مگه نگفتي كه هميشه ب

 . بگيره ازمون رو ما دوستي تونه نمي كس هيچ.  عمرمون آخر تا ، بنفشه دوستيم هنوزم         -

اشك در چشمان بهرام نيز حلقه زد . بنفشه با بي قراري گفت : اگه اين كار رو بكني ديگه هيچ وقت 

 نمي بخشمت .

 متاسفم بنفشه ، اما بايد برم .
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رد و در حالي كه به هق هق افتاده بود از سالن خارج شد . ياس نگاه شرمساري به بنفشه او را رها ك

سايرين انداخت . بهرام پشتش را به آنها كرده بود . همه فكر مي كردند تنها كسي كه تحت تاثير 

قرار نگرفته است و اين موضوع برايش اهميتي ندارد اوست . ليال گفت : چرا اين تصميمو گرفتي ؟ 

 ت چي ميشه ؟پس درس

 . اومدم نمي اولشم از كه بود بهتر شايد ، دادم انصراف دانشگاه از.  مادر شدم خسته         -

 او اما انداختند بهرام به گذرا نگاهي سه هر و كردند درك خوب خيلي را منظورش آنها         -

 . سنگدل و بي رحمي دارد برادر چه كه كرد فكر لحظه چند براي بهنام.  بود آنان به پشتش همچنان

 ياس گفت : با اجازه تون مي رم پيش بنفشه .

و از سالن خارج . بنفشه در اتاق كودكش بود . دخترك بشدت مي گريست و او كه از گريستن 

خودش هم نمي توانست خودداري كند سعي در آرام كردن او داشت . با ديدن ياس پشتش را به او 

 ي . خيلي ديوونه اي .كرد و گفت : خيلي بي وفاي

 ارهاش با بعد و  ياس به او نزديك شد و گفت : چاره اي ندارم بنفشه ، تو رو خدا وضع منو درك كن .

 ! شه گرسنه شايد:  گفت كودك به اي

 همين االن بهش شير دادم . -

 جاشو خيس نكرده ؟ -

 نه ، كي تصميم گرفتي برگردي ؟

 رو به رو شدم . خيلي وقته ، اون شب كه با بهرام

 بنفشه با لحن گاليه آميزي گفت : پس چرا چيزي به من نگفتي ؟

و رويا را در آغوش گرفت ، اما دستهايش به شدت مي لرزيدند و دخترك از ديدن صورت گريان او 

به وحشت افتاد . ياس كودك را از او گرفت و در حالي كه او را در آغوشش تكان مي داد گفت : 

 داره ؟ مگه فرقي هم

 الاقل سعي مي كردم منصرفت كنم . -

 عزيزم من بايد برم . -

 به خاطر بهرام ؟ -

 ياس سرش را به زير انداخت و گفت : چاره چيه تقدير اين بود .

دخترك در آغوش او خيلي زود آرام گرفت و چند دقيقه بعد هم به خواب رفت . ياس او را روي 

را بوسيد . سپس هردو اتاق نوزاد را ترك كردند و به اتاق  تختش گذاشت و صورت نرم و كوچكش
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نشيمن رفتند . بنفشه روي مبلي نشسيت و همان طور كه يكريز اشك مي ريخت از او كه كنار پنجره 

 ايستاده و بارش برف را نظاره مي كرد پرسيد : انصراف دادي ؟

 اره .-

 حاال مي خواي چه كار كني ياس ؟ بعد از اين ؟ -

س با نااميدي سري تكان داد و اشكهايش را از صورتش پاك كرد و گفت : نمي دونم شايد يا

 خوشنويسي تدريس كنم و يا شايد يه آموزشگاه بزنم .

و بعد با دلي پر درد و سوزان و چشماني بي قرار به او نگاه كرد و گفت : شايد توي زندگيم تغييراتي 

 جا هيچ وقت هيچ تغييري به وجود نمياد.به وجود بيارم ، اما اين جا .... اين 

دستش را روي قلبش گذاشت و دل شكسته تر از هر وقت ديگري با نهايت صداقت گفت : اينجا تا 

آخر عمر فقط به بهرام اختصاص داره . هيچ مردي نمي تونه جاشو بگيره، درست تا همونطور كه تا 

شنگ ما اختصاص داره ... عشق من و بهرام .... امروز نگرفته . اينجا فقط .... فقط به عشق پاك و ق

روزاي قشنگمون .... حرفاش ..... محبتاش ..... خوبياش .... چطور اينارو فراموش كنم بنفشه ؟ چطور 

بهشون پشت كنم ؟ ترك اينجا .... آپارتمانم ..... جدايي از شما .... دوري از بهرام ..... واسه خودمم 

.. به خاطر اون بايد اين كار رو بكنم . دوره عشق ما تموم شده .... همه چيز سخته ، اما به خاطر اون ..

 تموم شده .

آه پر دردي كشيد و بعد سرش را به ديوار تكيه داد و هاي هاي گريست . بنفشه از جا برخاست و 

. .به سويش آمد . شانه هايش را فشرد و گفت : مي فهمم ياس ..... مي فهمم دلت چقدر پر آشوبه ..

 مي فهمم داري چي مي كشي .

ياس به طرفش چرخيد و هر دو يكديگر را تنگ در آغوش گرفتند و زار زدند . مدت زمان بسياري 

را در اين حال باقي ماندند . شايد چيزي در حدود نيم ساعت . وقتي حسابي سبك شدند بنفشه 

 پرسيد : پيشمون مياي كه ؟

 وش نكنين . مواظب بهنام و رويا باش .معلومه كه ميام ، شما هم منو فرام -

 خيالت راحت باشه . -

در اين لحظه بهنام چند ضربه به در زد و بعد وارد اتاق شد . وقتي ان دو را آرام تر از قبل ديد، لبخن 

 محزوني زد و نزديك شد . نگاه پر مهري به ياس كرد و گفت : نبايد اين كار رو مي كردي .

 ت : من بنفشه رو قانع كردم اون هم تو رو قانع مي كنه .ياس هم با لبخندي گف

 و بعد پرسيد : بهرام رفت ؟

 نمي دونم توي سالن نبود .
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 مي رم از پدر و مادرتون خداحافظي كنم . -

 بنفشه گفت : فردا ميايم فرودگاه ساعت چند ميري ؟

 هشت صبح ولي احتياجي نيست .....

 ت : خيلي مواظب خودت باش خب ؟بنفشه حرف او را قطع كرد و گف

و بار ديگر او را در آغوش گرفت . بعد ياس با بهنام هم خداحافظي و سپس خانه شانرا ترك كرد و 

به طبقه پايين برگشت . تا با ليال و بهمن نيز خداحافظي كند ، اما در حين عبور از ايوان سايه اي روي 

بهرام زير بارش شديد برف روي لبه ي كوتاه باغچه ديوار حياط ديد . به رو به رويش نگاه كرد . 

نشسته بود و جز همان تي شرتي كه در هواي گرم داخل خانه پوشيده بود چيز ديگري به تن 

 رد.  آمد درد به پيش از بيش ياس قلب  نداشت . ، دستهايش را بغل زده بود و سخت مي لرزيد .

؟ به ياد آورد كه دكترش به او گفته بود كه بايد  بود آورده روزش به چه و.  كرده چه پسر اين حق

از كليه اش در برابر سرما حفاظت كند و با يادآوري اين موضوع ، بي اختيار از پله ها پايين رفت . به 

او نزديك شد و پشت سرش ايستاد . اشك هايش روي گونه هايش مي غلتيدند. آرام پالتويش را از 

اي او انداخت . بهرام وجودش را حس كرد ، اما هيچ نگفت . ياس تن خارج كرد و آن را روي شانه ه

شانه هايش را آرام فشرد و با لحني تبدار گفت : منو به خاطر ظلم بزرگي كه در حقت انجام دادم 

ببخش بهرام ، منو به خاطر بي وفاييم ببخش . مي دونم .... مي دونم كه قدر سختي كشيدي .... مي 

م مايه گذاشتي ، اما من مزد خوبي هاي تو رو با بي وفايي دادم ..... مي دونم دونم كه تو از حون برا

كه قلبتو بدجوري شكوندم . معذرت مي خوام ..... معذرت مي خوام بهرام . حاال مي رم تا تو كمي 

اروم بگيري ... از اين به بعد ديگه مجبور نيستي منو ببيني و با ياداوري گذشته ها عذاب بكشي .... 

 گه راحت ميشي بهرام .دي

صدايش بشدت مي لرزيد و هيجان نفسگيري وجودش را فراگرفته بود . بيش از اين چيزي براي 

گفتن نداشت . دستهايش را كنار كشيد و بدون حرف ديگري از او دور شد . بهرام پس از چند لحظه 

 تعلل برگشت و فرياد زد : ياس !

هم فشرد . چند لحظه به طول انجاميد تا توانست بر  ياس بر جا ميخكوب شد و چشمانش را روي

هيچان فوران كننده درونش فائق آيد . سپس سرش را به عقب گرداند و صورت او را خيس از 

اشك ديد و در حالي كه دلش ريش ريش مي شد ، با شرمساري سر به زير انداخت. بهرام از جا 

مي خواي يه بار ديگه ... مي خواي يه بار ديگه برخاست و پرسيد : دوباره مي خواي تنهام بذاري ؟ 

 اتيشم بزني ؟؟؟ مي خواي بري ياس ؟
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و دستش را جلوي دهانش گرفت تا از هق هقش خودداري كند . ياس قدمي به سويش برداشت و 

زمزمه كرد : اگه تو بخواي .... اگه تو بخواي مي مونم . من .... من دوستت دارم بهرام . مثل اونوقتا 

بيشتر از اونوقتا .... من .... من هميشه به تو فكر مي كنم ، در تمام اين مدت فقط با ياد تو زندگي  ....

مي كردم . با ... با روحي كه پيشم گذاشته بودي ، من .... من فقط تو رو دوست دارم بهرام ، فقط 

 تورو ....

داشتم ، منم ... منم فقط تو رو مي و ديگر گريه به او مجال نداد . بهرام با زاري گفت : منم دوستت 

خواستم ، منم فقط تو رو مي خوام .... من فقط به ياد تو زندگي مي كردم ياس . وقتي ... وقتي تو 

 رفتي من مردم ... نفس مي كشيدم ، اما نبودم ، تو ... تو نمي دوني با دل من چه كردي .....

برد . چه حال قشنگي داشت . از بيست روز  نفس عميقي كشيد . چقدر از استشمام عطر او لذت مي

پيش كه در محل اجراي برنامه اش به اتفاق گروه با او برخورد كرد در اتش عشق او مي سوخت . 

وقتي به اپارتمانش رفت عطشش شدت گرفت و اكنون از اين كه او را در كنار خود داشت احساس 

 ميشه ياس .... هيچ كس .آرامش و امنيت مي كرد . آرام گفت : هيچ كس مثل تو ن

در همه حال تو مرد زندگي من بودي ، حتي اون لحظه كخ گفتم مجبوريم از ازدواج صرف نظر كنيم 

. 

 ديگه حرف اون روز ها رو نزن ياس ديگه همه چيز تموم شد . -

ز يو موهايش را بوسيد . ماه ها در فراغ هم سوخته بودند و اكنون با بزيافتن مجدد يكديگر همه چ

 رنگ نويي به خود گرفته بود . يك عشق نو ، يك پيمان نو ، يك زندگي نو .

 دوستت دارم ياس خيلي زياد . -

لحنش تاثير گذار و مهربان بود و ياس را واداشت كه خودش را در چشمان سياه و پررازش گم كند 

 از خيس و سرد و  رده. هر دو روي زمين زانو زدند و ياس دستهايش را روي گونه هاي تازه تيغ خو

 ومن:  پرسيد بعد و.  داري دوستم كه نكردم فراموش وقت هيچ دونم مي:  گفت و گذاشت او اشك

 ؟ بخشي مي

 بهرام دستش را بوسيد و چند قطره از اشكهايش روي انگشتان او چكيدند .

 بازم تو رو دارم ياس. اين از همه چي مهمتره . -

 زدواج مي كني ؟و لبخندي زد و گفت : با من ا

 ويار درميان را ان و ياس دوباره به گريه افتاد . از خيلي وقت پيش از شنيدن اين جمله نااميد شده

 . خواست مي را او بازهم نهايتش بي بزرگواري با بهرام اكنون اما.  بود كرده فراموش هايش

 خيلي زود ، هروقت .... هروقت كه تو بخواي . -
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 ه ؟اخر امتحانات خوب -

ياس سرش را به زير انداخت . ديگر متحاني در كار نبود . بهرام صورتش را كف دستاش گرفت و 

سرش را بلند كرد و با مهرباني سابق گفت :پس گرفتن انصراف كه كاري نداره . ياس نفس راحتي 

 از سينه بيرون داد و گفت : ديگه هيچ وقت از هم جدا نميشيم .... هيچ وقت .

 صبرانه منتظره تا قصمونو بنويسه ريال بعد از عروسي ميريم پيشش ، باشه ؟ مهتاب بي -

 از امروز هر چي كه تو بگي ..... هرچي كه تو بخواي . -

 از امروز فقط هرچي كه عشقمونو نگه مي داره ، خب ؟

 ياس به عالمت اطاعت سرتكان داد و هر دو با فراغ بال به روي هم لبخند زدند .

                         ************************* 

 بنفشه فكر مي كنم نظر ياس براي رفتن عوض شده .

بنفشه كه هنوز مي گريست سربلند كرد و به بهنام كه در كنار پنجره ايستاده بود و چشم به باغچه 

 كوچكشان داشت نگاه كرد .

 بيا بنفشه ياس ديگه نميره . -

 هاي او چيزي درك نمي كرد از جا برخاست و به كنار پنجره رفت . بنفشه در حالي كه از حرف

 اونجا رو ببين ، بازم همديگر رو پيدا كردن . -

 دو عاشق به نظر جدانشدني مي آمدند . بهنام ! بهانم ! نمي تونم باور كنم .

ر را دوو در حالي كه بدنش از شدت هيجان مي لرزيد ، سرش را به شيشه چسباند . بهنام دستش 

 كمر او حلقه كرد و گفت : خداروشكر .

 و هر دو نفس عميقي از روي آرامش كشيدند .

آنجا در زير چتر سياهرنگ شب دو دلداده حرف هايي را كه ماه ها در سينه انباشته بودند براي 

ر هيكديگر زمزمه كردند و بهنام و بنفشه از فاصله ي دور ، اما با قلبهايي نزديك ، چگونگي حال 

 يك را درك مي كردند . شبهاي تلخ تنهايي به پايان رسيده بود و دوباره ايام به كام گشته بود .

 

 

 پايان
 

 

 پايان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 


