
 طیشرا نیعشق در بدتر

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
2 

 

 

   

 

   

 
 

 



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
3 

 

 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

   سایت آدرس
 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

این رمان بصورت فروشی ارائه گردیده این فایل برای رفاه حال مشتریان عزیز ارائه شده تا قبل از خرید از کیفیت 

 اطمینان حاصل کنند .خوب رمان 

 

 

 

 یامزدبه مناسبت ن کانیاز نزد یکی یالیرفتن به جشن بود. جشن در و یدر حال آماده کردن خود برا نهیمقابل آ

 .شدیپسرشان برگزار م

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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انجام داده بود، از  یصورت یو رژ کیخط چشم بار کیکمرنگ با  شیو  آرا دیسف یشال ،یبلند مشک یمجلس یمانتو

 حرکت کردند. یجمال یآقا یالیآمد و با پدر و مادرش به سمت و رونیاتاقش ب

 یروشن بود. او دوست داشت عشق را با همه یاقهوه یو چشمان دیسف یابا چهره طونیش ،یاحساس یدختر دایش

 . دادیاز خواستگارانش جواب مثبت نم کی چیبه ه نیتجربه کند. بخاطر هم شیو تلخ ینیریدرد، رنج، ش

 ییو مادرش جا دایها بود. شجوان یها جاو مراسم هایجور مهمان نیبود که ا بهیآشنا و غر یهاپر از مهمان الیو

فت. ربه طرفشان  لیفام یمردا دنیبا د دایپدر ش دیسالن را انتخاب کردند و کنار هم نشستند. آقا سع یگوشه

که،  زدیم دیسررفت. به دور تا دور سالن د اشهکنارش مشغول صحبت بود. حوصل یهاخانم خانم هم با هیمرض

 یرد. ولک وهیشده بود. نگاهش را از او گرفت و خود را مشغول پوست گرفتن م رهیافتاد که به او خ یچشمش به جوان

 یفت، صدابلند شد و ر یکار یها برااز خانم یکیکه مادرش با  نی. همکردینگاه او را حس م ینیاحساس سنگ

سرش را بلند کرد.  خواست،یکه از او اجازه نشستن م یپسر جوان ی. با صدادیو شن شدیم کیکه به او نزد ییهاقدم

. شدیص محو او مکه ناخواسته شخ یاالعادهفوق تیکه جذاب یعسل یروشن و چشمان یابا قد بلند و چهره یپسر

 نشست و گفت:  دایبا فاصله کنار ش ییبایسالم داد و با لبخند ز

 هستم. یلیجل نیشاه من

 انداخت و گفت: نییجواب سالمش را داد و سرش را پا یپاچگبا دست دایش

 هستم.  یزیعز دایش

 :دیرسگذاشت و انگشتانش را در هم قالب کرد و پ شیپاها یرا رو شیهابه جلو خم شد و آرنج دست یکم نیشاه

 بپرسم چند سالتونه؟  تونمیم

 جواب بدهد، گفت: دایش نکهیاز ا قبل

مه که االن کمه، اونم دل میتو زندگ زیچ هی. فقط کنمیکار م مارستانیاالن هم در ب خونمیم یبگم من پزشک البته

 کرده. ستیا نجایا

  :دیگرد شده به او نگاه کرد و پرس یهابا چشم نیشاه ییپرو یاز طرز حرف زدن و کم دایش

 د؟یکنیم یخواستگار دیو دار هیمجلس خواستگار انگار
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 و گفت: دیخند یبلند یبا صدا نیشاه

 درسته؟ د،یشنویم دیقلبم و دار یموندگار شد و فکر کنم صدا نجاینگم قلبم ا دروغ

 خودش را کنترل کرد و گفت: نحالیاش گرفته بود با اخنده دایش

 .بندمیدل نم یمن برخالف شما به هر کس کنه؟یم ریقلبتون گ عیسر نقدریا دیرسیبه هر کس م شما

 دلخور گفت: یاو شدم. با لحن یاش متوجه دلخورچهره رییتغ از

 . با اجازه...دیریبگ یحرفم رو جد دوارمیو ام ستمین یآدم نیچن من

 گذشت. یگریحرف د چیو آن شب بدون ه نداختین دایهم به ش ینگاه مین یآن لحظه حت از

 کردندیرد م یکی یکیها رو هم قبول کرد. مغازه دایتماس گرفت که با او به بازار برود. ش دایآن روز دوست ش یافرد

 راهنیو پ یشال صورت دایها وارد شدند و نگار دوست شاز مغازه یکیمورد نظر خودشان را بخرند. بالخره در  زیتا چ

. در راه دندینگار خر یبرا ییخوشرنگ و کادو یاسی الهم ش دایجشن تولدش و ش یبرا یخوشکل یبلند صورت

 . اصرار کردند که او را برسانند، قبول نکرد دای. هر چقدر به شدیها را دبرگشت برادر نگار آن

 دعوت شدند.  یجمال یعقد پسر آقا یبرا نکهیتا ا گذشتیم یاهفته کی

فتاد. در دلش ا دایبود. چشمش به ش ستادهیا در سالن یروبرو نیکه شدند، شاه الیاش وارد وو خانواده دایش

دش عهد کرد . با خوندیاو را باز بب دیتا شا زدیم یهفته به هر در کی نیبه پا شد. آرام و قرار نداشت. ا ییغوغا

 . اوردیرا بدست ب دایامشب حتما دل ش

نها تکه او را  نی. همشدیاز او برداشته نم نی. چشم شاهوستیبعد از عوض کردن لباسش به جمع دخترها پ دایش

 :دیبه طرفش رفت، سالم کرد و پرس د،ید

 باهات حرف بزنم؟ خواهشاً. قهیچند دق تونمیم

از او خوشش  بود، دهید گرید یرا در مقابل خود و دخترها نیکه از همان موقع ورود به سالن، نگاه و رفتار شاه دایش

 آمد و درخواست او را قبول کرد.
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 د،یبگو خواستیکه م یزیگفتن چ یبرا نیکنار چند درخت نشستند. شاه ییهایصندل ید و روسالن خارج شدن از

 مکث کرد و گفت: یکم

 . یبگم رو بد برداشت نکن خوامیکه م یزیچ دوارمیام

 سکوت کرد و بعد ادامه داد: یکم

اما  زهایچ نیگفتن ا یزوده برا دونمیکردم و دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. البته م دایبه شما عالقه پ من

چطوره؟  م،یشآشنا ب شتریتا با هم ب میمدت با هم ارتباط داشته باش هی. اصال چطور دیشما هم به من فکر کن خوامیم

 .دیریفرصت رو از من نگ نیفقط خواهشًا ا

 انداخت و گفت: نیپر از التماس شاه یهابه چشم ینگاه دایش

 ارتباط از حد فراتر بره. نیدوست ندارم ا گهید زیچ هیمادرم بگم. به پدر و  دی. اما من باباشه

 را قبول کرد... دایهم شرط ش نیشاه

 گفت: دایرو به ش یبا خوشحال نیشاه

 . یشینم مونیباش پش مطمئن

 دای. شزدندی. با هم حرف مکردندیرا مالقات م گریدو هفته هر روز همد نیها در او آن گذردیآن شب دو هفته م از

به  توانستندیبود که هر دو  نم شده ادیها به هم آنقدر زدر قبالش را دوست داشت.   عالقه آن نیشاه یهاتیاز حما

 بهت بگم. زیچ هی خوامیم دایبه او گفت: ش نیقرار گذاشتند. شاه پشا یروز در کاف کیرابطه ادامه بدهند.  نجوریا

 گفت: یهم با لبخند دایش

 بهت بگم. زیچ هی خوامیمنم م اتفاقا

 خب تو اول بگو_

 نه تو اول بگو_

 ها مقدمترن بگوخانم_
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 شرم و ترس گفت: یبا کم دایش

 خودمم دوست ندارم. تشی. واقعمیادامه بد نجوریا ستنین یپدر و مادرم راض راستش

 :دیپرس طنتیش یبا کم نیشاه

 عشق من کشک بود؟ نهمهیا یعنی ؟یبا من باش یخواینم یعنی

 گفت: عیناراحت شده و درست حرف او را متوجه نشده، سر کرد،یفکر م نیشاه یکه از چهره دایش

 !؟ ونهید یگیم یچ

 :دیکه بخود گرفته بود، پرس یمظلوم یافهیباز با همان لحن و ق نیشاه

 ندارم. یمن حرف یراحت نجوری. اشکال نداره، اگه ایازم جدا بش یخوایو م یدوستم ندار یعنی گهید آره

 کنارش نشست و گفت: یصندل یاز حدقه در آمدند. بلند شد و رو نیشاه یهابخاطر حرف شیهاچشم دایش

 ... یعنیبشه.  گهیجور د هیگفتم دوست ندارم؟ گفتم رابطمون  یک من

 :دیگوش او آورد و پرس کیسرش را نزد نیشاه

  ؟یدوستم دار یعنی

 گفت. یاانداخت و بله نییسرش را از شرم پا دایش

 و گفت: دیبلند خند نیشاه

 .اتمیشرم و ح نیجانم... عاشق ا یا

 ادامه داد:  بعد

 ؟یگیم ی. چیخواستگار امیرو بگم و بگم فردا ب نیهم خواستمیمنم م راستش

 گفت: یسرخ و لبخند کمرنگ یهابا گونه دایش

 .گمی. به پدر و مادرم مباشه
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 گل کرد و گفت: نیشاه طنتیش باز

ه اومدم، منتظر کزنم تو خونه باشه و برام غذا درست کنه و لباسام و بشوره و اتو کنه. از سر کار  خوامیمن م یراست 

 و در کنه. می... خستگهیلبخند و  هیو با  رهیو کتم رو بگ فیدم در باشه که ک

 او کرد و گفت: یبازو یحواله یمشت دایش

 .ذارمیت نمنهپام و تو خو هینطوریاگه ا ؟یخدمتکار اورد مگه

 بلندتر شد و گفت: نیشاه یخنده یصدا

اصال من  یخوایبگم. م یزیمن غلط بکنم باالتر از گل به تو چ دایش ی. ولیخوریحرص م یوقت دهیم یفیک عجب

 من کار کن. یخونه بمونم تو جا

 گفت: یبدجنس یهم با کم دایش

 تو خونه بمون. کنمیمن کار م باشه

 و گفت: دیآرام خند نیشاه

 ...یگرفت یتعارف کردما تو هم جد هی حاال

شدند. بعد  ییرایاتاق پذ وارد دیرفتند. با تعارف آقا سع  یخواستگار یبرا دایش یاش به خانهبا خانواده نیشاه شب

 گفت:  دیبه آقا سع یلیجل یکاناپه نشستند، آقا یرو نکهیاز ا

طه از دختر شما خوشش اومده و بهش عالقه داره. فکر کنم شما هم از راب نیچون پسرم شاه میمزاحم شد امشب

 مارستانیدر ب دیدونیم نی. در مورد کار شاهمیکن یرابطه رو رسم نیا می. حاال هم اومددیدو تا جوون باخبر باش نیا

 یکارها د،یهست یما راضاست . حاال اگه با درخورهیبگ روبده تا تخصصش  و البته قراره درسش رو ادامه کنهیکار م

 .میرو از فردا شروع کن یعقد و عروس

 زد و گفت: یلبخند دیسع آقا

 ندارم. ی. اگه اون موافق باشه، من حرفداستیبا ش یینظر نها راستش

 را صدا کرد و گفت: دایش یبلند یخانم با صدا هیمرض



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
9 

 

 .اریرو ب ییمامان چا دایش

شد. با  ییرایها وارد اتاق پذفنجان ینیو با س ختیها ررا در فنجان یبا ذوق چا د،یمادرش را شن یهم که صدا او

تعارف  نیرا اول به پدر و بعد به مادر شاه ییباعث خجالت او شد. چا نیسالمش همه همزمان جوابش را دادند. هم

 آرام گفت: دایچشم در چشم ش نیاه. شدیرس نیکرد که هر کدام از او تشکر کردند تا به شاه

 . ایامشب خوشکل شد مینکنه. خودمون درد دستت

 :دیرو به دخترش پرس دیانداخت و کنار مادرش نشست. آقا سع نییبر لب نشاند و سرش را از شرم پا یلبخند

 ه؟یکردن. نظرت چ یپسرش تو رو خواستگار یبرا یلیجل یآقا دا،یش

 گفت: یبه آرام دایش

 .دیشما بگ یچ هر

 بلند شد و گفت: یلیزد. خانم جل یلبخند دیسع آقا

 .دیکن نیریدهنتون رو ش دییمبارکه. بفرما میبگ پس

 داد و گفت: نیجعبه انگشتر را به شاه یلیجل خانم

 جان بلند شو انگشتر رو تو انگشت نامزدت بذار. نیشاه

ت. همه گذاش دایرا در انگشت ش بایاما ز دیسف نینشست. انگشتر ساده با نگ دایبرخاست و کنار ش شیهم از جا او

 گفتند. کیدست زدند و تبر شانیبرا

 گفت: ووارد اتاق شد و در را پشت سرش بست  دایبعد از ش نیرفتند. شاه دایاجازه پدر و مادرها به اتاق ش با

. از لحن حرف کردمیگم و گور م یریکو ،یادره ،یکوه یباال ییجا هیخودم و  ،یگفتیراحت شدم. اگه نه م شیآخ

 اش گرفته بود. خنده دایزدن و ادا و اصول درآوردن او ش

 مظلوم به خود گرفت و گفت: افهیق

 .ی. فعال دور دور توئه خانمرسهیبخند. نوبت من هم م چاکنهیعاشق س نیبخند. به ا آره
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 نثارش کرد.  یاونهیو د دیخند دایش

دو هفته کارها  نیموکول شد. در ا گریبه دو هفته د یقد و عروسشد. مراسم ع یو رسم یها علنآن شب رابطه آن از

 دایرو به ش نیکه شاه رفتندیم نیرا در دستشان گرفته بودند و به طرف ماش دهای. خردادندیرو با سرعت انجام م

 م؟یو با هم حرف بزن میرستوران ناهار بخور می: بردیپرس

 قبول کرد و با هم به رستوران رفتند... دایش

 شد.  رهیخ دایسفارش ناهار را داد و به ش نینشستند. شاه هایصندل یور

 :دیکه به او چشم دوخته بود. پرس دیرا د نیسرش را بلند کرد، شاه نکهیبه محض ا دایش

 شده؟ یزیچ ؟یکنینگام م نطوریا چرا

 گفت: شیشگیهمان لبخند هم با

 نگات کنم.  نطوریفقط دوست داشتم هم نه،

 سکوت کرد و ادامه داد: یکم

 ؟یمن حکم مرگ رو داره تو چ یبرا ؟یکنیم کاریچ م،یشد و از هم جدا شد یزیاگه چ دایش

 گفت: ینگاهش را از او گرفت و با دلخور دایش

 هایباز از همون شوخ ؟یامتحانم کن یخوایم زنه؟یحرف م نطوریا شیقبل از عروس یکس ؟یگیم یهست چ معلوم

 هاته؟طنتیو ش

 به خود گرفت و گفت: یجد یگذاشت و چهره زیم یرا رو شیهادست نیشاه

 سؤاله که دوست دارم بدونم. هی. فقط یشگیهم یهاطنتیو نه ش هیشوخ نه

 را قورت داد و گفت: شیبغض در گلو دایش

دستش  م ازعشق و عالقه رو با تو تجربه کردم و دوست ندار نی. چون اولشمیم ونهیباشه، آره د ؟یبدون یخوایم

 .یها دلم رو آشوب کردحرف نیها دست بردار. با احرف نیاز ا کنمیبدم. خواهش م
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 گرفت و گفت: دایش یرا جلو ی. دستمالختندیر یگریپس از د یکیهم  گرید یهاشد، اشک ریاشک که سراز نیاول

 و پاک کن.  اشکهات

 گفت: یبه شوخ بعد

حرف  نین ا. با گفتزمیعز نقدریا دونستمیشگون نداره. نم ایمی. به قول قدیکن هیگر یداره قبل از عروس یلیدل چه

 آورد. دایو لبخند را به لبان ش دیخند

 کارها رفت. هیاستراحت و انجام بق یرا به خانه رساند، برا دایش نکهیاز ا بعد

. به دادید مب یانداخت و آرام و قرار را از او گرفت. انگار دلش گواه دایدلهره و ترس را به دل ش نیشاه یهاحرف

 زیزاد چآجز بوق  یو از حال او باخبر شود. اما هر چه منتظر ماند، پاسخ ردیتماس بگ نیرفت تا با شاه یطرف گوش

 :دیاو پرس ازدخترش  یقراریب دنیخانم با د هی. مرضدینشن یگرید

 شده؟ یزیچ ده؟یچرا رنگت پر دایش

 جواب داد: یدرماندگ با

 .ترسمی. مدهیجواب نم زنمیهم زنگ م نیبه شاه ی. هر چهیطور هیمامان. دلم  دونمینم

 دخترش را آرام کند، گفت: نکهیا یخانم برا هیمرض

 قبل از یدلشوره تو هم هر عروس نی. ادهی. حتما کار داره و سرش شلوغه که جواب نمستین یزیدلم چ زیعز

 داره.  شیعروس

ه تلفن بودن ک ختهیشام به آشپزخانه رفتند. هنوز شام را نر زیم دنیچ یو مادرش برا داینه شب بود که ش کینزد

 از دستش افتاد. مادرش به او گفت: هاوانیل ینیو س دیترس دایزنگ تلفن ش یزنگ خورد. با صدا

 ؟یرو شکست هاوانیشد؟ چرا ل یچ

 .گفتیپدرش بود که چه مچشم و گوشش به تلفن و دهان  دایش

 :دیپرس یفیضع یلیخ یداد و با صدا هیتک زیاز دست پدرش افتاد، به م یکه گوش نیهم
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 نیشده... شاه ی...چ بابا

 باز سؤالش را تکرار کرد: دایش

 ...نیشاه بابا

 انداخت و گفت: نییسرش را پا نیسنگ یبا غم دیسع آقا

 تصادف کرده. نیشاه

 یورهم دخترش را  دیشد. آقا سع ریخانم بر صورتش زد و اشکش سراز هیشد. مرض نینقش زم دایجمله ش نیهم با

آنجا  نیکه شاه یمارستانیشد. به ب نشیخانم سوار ماش هیعقب گذاشت و بعد با مرض یدستانش بلند کرد و در صندل

 تخت اورژانس گذاشتند.  یرا رو دایبود، حرکت کردند. ش

 نیصادف شاهتپدرش و خبر  نیغمگ یکم چهرهو کم دید مارستانیمد، خودش را در ببعد که به هوش آ یساعت کی

او به  دنیکش ادیاو و فر یت خوندس دنیو از اتاق خارج شد. پدر و مادرش با د دی. سرم را از دستش کشآمد ادشیرا 

زانو  نشایو جلو دیبه طرفشان دو نیو مادر شاه پدر دنی. با دکردیرا صدا م نیفقط اسم شاه دایسمتش رفتند. ش

 :دیپرس آورد،یرا به درد م یکه دل هر شخص ییزد و با صدا

... تازه رهیبم دیا... اون نبد؟یحالش خوبه. اون نمرده، نه؟ چرا ساکت دیست. بهم بگزنده نیشاه دیبهم بگ عمو

 .میو شروع کن مونیزندگ میخواستیم

 چرا؟ ؟یخواستیو نم میکجاست؟ تو خوشبخت نمیشاه ایخدا

تمام شد و  نیکفن و دفن شاه یکردند. صبح کارها قیتزر یبخشبود. بزور به او آرام دهیفایب دایکردن ش آرام

از دست دادن عشقش را باور نداشت. خود را در اتاقش حبس کرده بود و  دایظهر به خاک سپرده شد. ش کینزد

 یرییتغ چیه دایاما در حال ش گذشتیماز آن اتفاق  یماه کیزد اما موفق نشد.  یبار دست به خودکش نیچند

پزشک نشان دهد. با روان کیمجبور شد دخترش را به  دیآقا سع نکهی. تا اشدیتر منشد بلکه افسرده جادیا

 کیجا به که آن یبه سفر بود. سفر دایدکتر بردن ش یهاهیاز توص یکیتر شد. بهتر و آرام دایش یهفتگ یهامراجعه

سر بزند و با او  نیبه سفر برود. دوست داشت هر روز به شاه کردیقبول نم دایکند. اما ش دایدست پ ینسب یرامشآ

را  ایکه به شمال بروند. او در یسفر کردند به شرط نیبه ا یرا راض دایش یلیجل یبا کمک آقا دیدردودل کند. آقا سع

خواستند  یو شب آتش روشن کنند. م نقدم بزن ایقرار گذاشته بودند با هم کنار در نی. چونکه با شاهخواستیم
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را با حسرت نگاه  یها. منظرهنیسفر رفت اما بدون شاه نیخودشان رقم بزنند. بالخره به ا یرا برا ییایشب رو

 به خواب رفت... نیشاه ادیرا بست و به  شیها. چشمختیریو اشک م کردیم

 :دیانداخت و پرس یشد. به اطرافش نگاه داریب کرد،یم شیخانم که صدا هیمرض یصدا با

  م؟یدیرس

 جواب داد: مادرش

 .یا، اونجا استراحت کن اگه بازم خسته الیو یتو میبر ای. بمیدیرس آره،

 تکان داد و گفت: یسر

 کم برم ساحل قدم بزنم.   هی خوامی. مستمیخسته ن نه،

 . ینکن رید یباشه. ول _

 خودتم باش. مواظب

حرف  ادی و آرامشش به ایدر دنیساحل نرم قدم زد. با د یرفت و رو ایگفت و قدم زنان به کنار در یاهم باشه او

 :گفتیافتاد که م نیشاه

ساحل قدم  یهارو شن ی. وقتیو باهاش حرف بزن ینیهمش کنارش بش یکه دوست دار دهیم یبه آدم آرامش ایدر

 هوا و آرامشم.  نی. عاشق ایکنیپرواز م یاون انگار دار یو خنک یاز نرم یزنیم

 شدند و با خودش گفت: ریسراز شیهالبخندش اشک همراه

 .یو تنهام گذاشت یتو به قولت عمل نکرد یول نجامیمن ا ن؟یشاه ییکجا

ر از ضعف و فشاروز صبح در حال قدم زدن  کیببرد.  ینتوانست از بودن در آنجا لذت دایگذشت و ش یروز چند

لند باز تخت  خواستیکه م نی. همدیناآشنا د ییکنار ساحل از حال رفت. چشم که باز کرد، خود را در جا یروح

 مانع او شد و گفت: یشود، خانم

 .ستی. حالت خوب نیاستراحت کن شتریب بهتره
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 :دیها پرسآن دنیجوان هم وارد اتاق شدند. با د یو پسر دختر

 کنم؟یم کاریچ نجایا من

 خانم گفت:  آن

ونجا ا یو چون کس میدیساحل د یرو هوشیدخترم مهنازه و بهرام پسرم هستن. ما تو رو ب نیهستم و ا یکمال من

 . میاریب نجایتو رو ا مینبود، مجبور شد

 :دیپرس بعد

 ت کحان؟دخترم؟ خانواده هیچ اسمت

 کرد و گفت:  یتشکر دایش

 هستم. تنها اومده بودم قدم بزنم. دایش من

 :دیاز او پرس بهرام

. فکر کنهیم هوشینه ب کنهیحال آدم و خوب م ایدر میدیواال ما شن د؟یاومد رونیکه حالتون خوب نبود، چرا ب شما

 . دیشد هوشیب ایخوب در یکنم از هوا

 رو به بهرام گفت: یکمال خانم

 .ریآروم بگ بهرام

 گفت. یهم چشم بهرام

 ها نشست.بعد از مدت دایبر لب ش یلبخند

 فت: گشد و  رهیبه او خورد، با تعجب به او خ دایکه چشم ش نیوارد شد. هم یموقع پسر بزرگ خانم کمال نیا در

 چهره، نه... نه...  نیها، اچشم نیممکنه. ا رینداره. غ امکان

. خانم کردندیمه به هم از تعجب نگاه مه دایش یهارا با دو دستش گرفت و سکوت کرد. از حرکت و حرف سرش

 : دیپرس یکمال
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 پسر بزرگم بهمنِ. نیشده؟ ا یزیچ دخترم

 : دیپرس یبا سردرگم بهمن

 کردم؟  ییچه خبره؟ خطا نجایبپرسم ا تونمیم

 سرش را بلند کرد و گفت: دایش

 چطور تو ... شباهتت...  ی. ولیستین شناسمیکه م یتو اون ؟یهست یک تو

 .المونیبرم و خوامیم دیریبگ نیبرام ماش کنمی. خواهش م اااااایخدا

 و بهرام اصرار کردند که او را برسانند، قبول نکرد... یچه خانم کمال هر

 :دیدرهم از مادرش پرس ییهابا اخم بهمن

 کرد؟ ینجوریا دنمیچش بود؟ چرا با د نیا

 : دیرسشده بود. مردد از او پ جیگ دایکه از کار ش یکمال خانم

 ست؟ین ادتیو تو  دیداشت یبرخورد ایو  دهیاون تو رو د ای یدید ییجا هیتو اونو  دیشا بهمن

 مات حرف مادرش، با تعجب گفت: بهمن

 بود. دهیاون کجا منو د دونمی. نمشناسمیبه خدا قسم اونو نم گم؟یدروغ م یکنیفکر م تو

 بزند، که بهمن گفت: یخواست حرف بهناز

 . حال ندارم.دیدر موردش حرف نزن گهید خواهشاً

 سکوت همه.  یعنیجمله بهمن  نیا

 کاناپه نشست و گفت: یبعد از صبحانه، بهرام کنار مادرش رو صبح

 بشه و... یبهمن راض دیبکنم شا یکار هی خوامیم مامان

 زد و گفت: ینشست. بهرام به مادرش چشمک یصندل یبدست رو یاموقع بهمن با مجله نیهم در
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 .هیدختر خوشکل و خوب دا،یدختره ش نیا انمام

 باال انداخت و گفت: ییابرو مادرش

 ...خب

 به برادرش کرد و ادامه داد: ینگاه مین بهرام

 ه؟یقسمت شد و من هم سروسامون گرفتم. نظرت چ دیشا م؟یاش آشنا بشخانواده با

 :دیدهان باز کند، بهمن همان طور که نگاهش به مجله بود، پرس یخانم کمال نکهیاز ا قبل

  ه؟یباز ای هیازش خوشت اومد؟ مگه ازدواج الک عیسر دنیبار د هیبا  ؟یدونیازش م یچ تو

 حق به جانب گفت: بهرام

 شیرو پکم حرف ازدواج و کم میشیش آشنا ممن ازش خوشم اومده. تازه با خانواده ای. ثانهیمن نگفتم باز اوال

 .میکشیم

 او گفت: یپرت کرد و بلند شد و رو برو زیم یحرف او، بهمن مجله را رو نیا با

 هیچ ؟ینخودت و بدبخت ک یخوای. مستیاون تو حال خودش ن ؟یدی. مگه حالش و ندهیاو باز یانگار واقعاا برا نه

 دختر تو رو جذب کرده؟ نیا

 زد و گفت: یلبخند بهرام

 خانم خوشت اومده، آره؟ دایتو از ش نکنه

 درشت شده گفت: یهابا چشم بهمن

فطرت؟ واقعاا بهرام پست هی ؟یفرض کرد یبعد من برم طرفش؟ منو چ ،یاونو بزن دیق گمیمن به تو م ؟یگیم یچ

 نه؟ینظرت در مورد من ا

. دوباره رو به بهرام کردیهمن قبول نمها داشت اما بدر آرام کردن آن یسع یخانم کمال د،یرس نجایکه به ا بحثشان

 :دیپرس
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 جوابم و بده. بهرام

 گفت: یبکشد، به آرام نجایکار به ا کردیکه فکر نم بهرام

 ه؟یدختر اشکالش چ نیازدواج با ا یفکر رو بکنم. ول نیداداش من غلط بکنم در مورد تو ا نه

 پشتش را به بهرام کرد و گفت: بهمن

 . ستیشو. اون مناسب تو ن الشیخیب بهرام

 :دیشد و پرس ترکیچند قدم نزد بهرام

 بگو بهمن. ؟یاحساست و تو خودت بکش یخوایم یآخر رو بزن. پنهون نکن. تا ک حرف

 ... ختیریبهمن م یاز سر و رو عرق

آن  در حق یرا ظلم نیخودش خبر نداشت. او ا یندهیاز آ یاز احساس و عشق حرف بزند وقت توانستیچطور م او

گذاشت و به  شیپهلو ی. دست رودیچی. درد در تمام بدنش پکردیم ی. احساس ناتواندانستیشخص مقابلش م

 گفت: ادیفر هیشب ییطرف بهرام برگشت و با صدا

 ...؟ینیبیرو م نایا ؟یزنیاز کدوم احساس حرف م ؟یاحساس چه

 ها زد و ادامه داد:آن یقرار داد و محکم رو شیدو پهلو یرا رو شیهادست

تو رو  یندگرو بدبخت کنم؟ اگه حرص ز گهید یکی دیچرا با ؟یفهمی. ممونمیبرام نگذاشتن. من زنده نم یزندگ نایا

 . خوشبخت...نمتیخوشبخت بب خوامیم خورم،یم

رفش طو بهناز به  یسر خورد. بهرام و خانم کمال نیزم ینداشت و رو ستادنیا ینا گرید یداد ول هیستون تک به

 . دندیدو

 کنارش زانو زد و گفت: بهرام

ت تخت یگفتم. بلند شو تا رو ینجوری. بخدا فقط بخاطر تو بود اگمینم یچیه گهی. غلط کردم ددیببخش بهمن

 بذارمت. 
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 گفت: یفیضع یبا صدا بهمن

 . رمیمینفس بکشم. دارم م تونمی. نمهامهیکل بهرام

 تختش گذاشتند. یاو را با کمک بهناز بلند کردند و رو بزور

 شیماری. هر چه از بکردیبهمن را پاک م هیشانیپ یرو یهاعرق یبا دستمال یبه اورژانس خبر داد. خانم کمال بهناز

 نکرده بودند.  دایپ وندیپ یبرا هیاما هنوز کل شدیحالش بدتر م گذشت،یم

 کرد و گفت: قیحال بهمن توسط بهرام، مسکن و دارو را به او تزر فیاورژانس با تعر دکتر

 وندینوبت پ دیشا دی. با دکترش حرف بزندیبکن شونیا یبرا یفکر اساس هی نکهیاز ا ریکرد غ شهینم یاگهیکار د فعال

 رو هم سر وقت انجام بده. زشیالید دیرو جلو انداختن. با شونیا یهیکل

 تخت نشست و گفت: یلبه یکه رفت، بهرام کنار برادرش رو دکتر

 به فکر خودش باشه. خواستمینداشتم فقط م یبخدا قصد بد ی. ولکردمیم شیعصبان دیمنه. نبا ریتقص همش

 را پاک کرد و گفت:  شیهااشک یکمال خانم

 ...میاریبهش فشار ب دینبا یبهرام جان. ول دونمیم

د شد و از . از تختش بلندیرا کنارش ند یشد. به اطرافش نگاه کرد اما کس داریدو ظهر بود که بهمن ب کینزد ساعت

سته بود، نش یصندل یداد و به مادرش که رو هینبود. به چارچوب در آشپزخانه تک یآمد. در سالن هم کس رونیاتاق ب

 :دیسالم داد و پرس ینگاه کرد و با لبخند کمرنگ

 گرسنمه. یلیآخه خ د؟یبهرام و بهناز کو؟ ناهار خورد مامان

 هم جواب سالمش را داد و گفت: مادرش

ناهارت و  ،یدست و صورتت رو بشور یکدوم اشتها نداشتند. تا بر چیتو اتاقم خوابه و بهناز هم تو اتاقشه. ه بهرام

 . کنمیگرم م

 و گفت: دیمادرش را گرفت و بوس دست
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 . دیلبخند کوچولو بزن هی. حاال بخاطر من نمتیناراحت بب نطوریا تونمیکردم. نم تتیاذ یلیببخش. خ منو

 بر لب نشاند. یتبسم یکمال خانم

 و گفت:  دیهم خند او

 .میبا هم ناهار بخور ارمیشد قربونتون برم. منم برم بهرام و بهناز رو ب حاال

تاق مادرش رفت اکرد که با هم ناهار بخورند. به  یدونه خواهرش او را راض هی دنیناز کش یاتاق بهناز رفت و با کم به

 کرد: داریو آرام او را ب دیبهرام کش یموها یتخت نشست و دست رو یلبه یوو ر

 بلند شو تنبل. ؟یدیداداش بلند شو. چطور بدون ناهار خواب بهرام،

 داد و گفت: هی. بلند شد و به تاج تخت تکدیرا باز کرد و برادرش را کنارش د شیهاچشم بهرام

 . شدیو حالت بد نم اومدیبهت فشار نم کردم،ینم تیان. اگه عصبمیبرات نگران شد یلیخوبه؟ خ حالت

 گفت: یشوخ به

 .یخواستیزن م شی. چند ساعت پیزنیها حرف مبچه مثل

 به خود گرفت و گفت: یحالت جد بعد

. ارنیا بتونن دووم بت یباش یمحکم گاههیخواهر و مادرت تک یو برا یصبور باش دی. بایابعد از من تو مرد خونه بهرام،

 ...؟یکنیم کاریچ رمیپس اگه بم یتو اتاق بغ کرد نجوریاتفاق صبح ا نیتو حاال با ا

 دهان برادرش گذاشت و گفت: یدستش را رو بهرام

 نیتا از ا ذارمیو به پات م می. بخدا داداش زندگوفتمیهستم که از پا م ینفر نیروز برسه. چون من اول نینکنه ا خدا

 .یراحت بش یماریب

 گفت: یشدند. بهمن او را در آغوش گرفت و به شوخ ریسراز شیهام شکست و اشکبهرا بغض

 .کنمیعف مضگرسنمه دارم  یلیکه خ میناهار بخور میبر ایتو رو خدا. ب کنهیم هیچطور گر نیبلند شو مرد. بب حاال

 گفت:  یاز ناهار خانم کمال بعد
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 تا... میقبول کن خونه رو بفروش بهمن

 باال نرود، گفت: کردیم یکه سع ییبلند شد و با صدا یعصب بهمن

 نجایو نه ا رمیعمل م رینه ز دیبکن نکاروی. اگه بدون اطالع من ادیو بکن نکاریا خوامینه... قبال هم گفتم نم نه،

 د؟یدی. فهممونمیم

 ها داد و ادامه داد:را به چارچوب در گذاشت و پشتش را به آن دستش

. دیخونه بش نیاخونه به  نیآواره از ا دیخوایم د؟یبر دیخوایکجا م دی. اگه بفروشمیکه ما دار هیزیخونه تنها چ نیا

 خونه بشنوم.  نیدر مورد فروش ا یحرف خوامیبابامه. نم ادگاریخونه  نیا

  ؟یااجاره یه. خوندیبذار دیخوایاز محبت به برادرش کرد و گفت: اگه بهرام بخواد ازدواج کنه، زنش رو کجا م ینگاه

 طرف مادرش برگشت و گفت: به

  . بهرام با تعجب به مادر و خواهرش نگاه کرد و گفت:نمیو بب شیو عروس رمیبهرام زن بگ یبرا خوامیم

 ؟یچ

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده

 . خب انگار بهرامزدیحرف م دایبود؟ آهان، ش یصبح بهرام در مورد اون دختره اسمش چ د؟یتعجب کرد چرا

اونم تو  نمیداداشم و بب یو منم عروس شاءاهلل قبول کنن. انشیخواستگار میخانم مامان بر دایخوشش اومده از ش

 آخر... یروزها نکهی. دوست دارم قبل از ایلباس داماد

 دست زد و گفت: تیسکوت کرد و بهرام با عصبان بهمن

 یگیصبح م یها. اگه بخاطر حرفیو دلمون رو بلرزون یکن تیاذما رو  یخوب هر روز دوست دار نیآفر ن،یآفر

و به فکر  یبش دواریام یه زندگکم ب هیها بخاطر تو بود که من غلط اضافه کردم. اون حرف یریبرام زن بگ یخوایم

 ...یخودت باش

  گفت: فشرد،یرا سخت م شیکه گلو یمبل نشست و سرش را با دو دستش گرفت و با بغض یرو بهرام
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از  میخوایکم به فکر ما هم باش. ما نم هی. یدیعذابمون م ینجوریبخدا ا ؟یکشیم شیمدام حرف مردن رو پ چرا

 . یریمیم ینگو دار گهیبه جون خودم د دمیَقسَمت م ؟یفهمی. ممیدستت بد

 او گذاشت و گفت: یشانه ی. به طرفش رفت و دست روخواندیبرادرش م یالتماس را در صدا بهمن

 . گمینم گهی. چشم دخوامیم معذرت

 از آن بلند شد و به اتاقش رفت. بعد

 اش شد اما سکوت کرد مبادا مادر و برادر و خواهرش باز هم نگران شوند. شبانه یحالیشب دچار همان ب مهین

 و گفت: ستادیا شانیبهمن روبرو نکهیگذشت تا ا یروز دو

. میناهار بخور کنار ساحل اونجا میناهار و آماده کن بر لیبهناز بلند شو وسا د؟یرینم رونیچرا ب د؟یغمبرک گرفت چرا

 . دیهست یتنبل و کسل ی. عجب جوونامیاریرو ب لیبنداز تا ما وسا ینگاه نیتو هم بهرام به ماش

 گفت: یبه شوخ یکمال خانم

 کنم؟ کاریچ یمن نگفت به

 و گفت: دیخند بهمن

 د؟یبزن دیو سف اهیبا وجود ما مگه قراره دست به س م؟یکن کاریچ دیفقط دستور بد شما

 عا کرد.پسر بزرگش در دل د یسالمت یپاک کرد و برا دینیبهمن آن را بب نکهیرو قبل از ا یاشک سمج یکمال خانم

 قرار دادند و به طرف ساحل رفتند. نیآماده شد و در ماش زیچ همه

ود، بنشسته  راندازیز یرا کنار مادرشان که رو گرید لیو وسا یساحل پهن کردند و فالکس چا یرا رو راندازیز

من پرت کرد. او کردند. بهرام توپ را به طرف به یباز بالیکه با خود آورده بودند، وال یگذاشتند و بعد هر سه با توپ

 برخورد کرد... یشخص بهتا به توپ ضربه بزند، از پشت سر  رفتیهم عقب عقب م

ها که از آن ییهابا چشم دایهم اول جا خوردند بعد ش دنیبود. هر دو از د دایکرد شکه بهمن با او برخورد  یشخص

 گفت: د،یباریآتش نفرت م
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تو رو دوست  دیبا ،یعشق از دست رفتم هیچون شب  یفکر کرد ؟یباش دیچرا هر جا هستم تو هم با ؟یهست یک تو

 را بلندتر کرد و گفت: شیداشته باشم؟ بعد صدا

 ؟یفهمی. مستیمثل او ن چکسیمن تکه. ه نیشاه .یکور خوند نه،

قدرت تکلم و حرکت را از بهمن گرفته بود. با آمدن بهرام و بهناز کنارش، به خودش  دا،یش یشیدرشت و م یهاچشم

نگاه کرد. دهانش خشک شده  دایشد. سردرگم به اطراف و به ش کردند،یها نگاه مکه به آن یاآمد. تازه متوجه عده

 و گفت: دیتوپ دای. بهناز به شختیریم شیشانیبود و عرق شرم از فکر مردم در موردش از پ

 تیو اهماصال برادرم به ت گهید زیچ هیعشقت تکه برادر منم تکه.  ،یکنیمواظب حرف زدنت باش. اگه فکر م خانم

 که بخواد دنبال تو باشه. مفهوم شد؟ دهینم

 گفت: تشیهمان عصبان با دایش

 سرراهم سبز نشه. گهیبه برادرت بگو که د پس

 ود برد. خبه طرف دخترش آمد و او را آرام کرد و با  دیبهرام خواست جوابش را بدهد، بهمن مانعش شد. آقا سع تا

 بعد برگشت و به بهمن گفت: یکم

 یندازهااز  شیاز شباهت ب دم،یبار که شما رو د نی. راستش من هم اولکنمیم یاز طرف دخترم از شما عذرخواه من

نوز با ه ینامزدش رو از دست داد ول شی. چند ماه پدیهست یکیجا خوردم. انگار  امرزیشما با نامزد دخترم خدا ب

 . دیدخترم رو ببخش یگستاخ دوارمی. امومدهیخودش کنار ن

ه بهناز کسفره گذاشت. بهمن تو خودش بود  یمادرشان برگشتند. ناهار را رو شیهر سه پ ،یصبور یاز رفتن آقا بعد

 :دیپرس

  ؟یخوریچرا نم ؟یخوب داداش

اد. اما درا ماساژ  شیهاچشم یرفت. کم یاهیس شیهاکه به او آمده بود، چشم یاز فشار یرا باال برد ول سرش

 :دیشد. با سؤال بهرام بطرفش چرخ حالترینکرد و ب یرییتغ

  ؟یخوب همنب
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 زیچ هیشدم  داری. بشمیتر مکم خستمه. اگه بخوابم فکر کنم سرحال هی یزد و گفت: خوبم ول یجانیب لبخند

 . خورمیم

 گفت: مادرش

 بهمن... اما

 گفت: یفیضع یبا صدا یفکر یبسته و خسته یهابرادرش گذاشت و با چشم یپاها یرا رو سرش

 .ادیفقط خوابم م ستین یزیچ

 و گفت: دیپشت گردنش کش یشد. رو به سه جفت چشم، دست داریگذشت و او ب یساعت کی

 داشتم. حاال ناهارم که خورده نشده؟ اجیخواب احت نیبه ا یول دیببخش

 و گفت:  دیخند بهناز

 . میداداش، نترس ناهارت و کنار گذاشت نه

 و گفت:  دیبا صدا خند بهمن

 . ینشد تی. داداش تو که اذنیگل تو و مامان درد نکنه. نه آفر دست

 کمر برادرش گذاشت و گفت: یدستش را رو بهرام

 حاضرم. یگذارمن در خدمت ه؟یچه حرف نیا

 .دیهم بلند خند او

 خوردن بهمن به مادرش گفت: درحال

انگار من  دنیداونو اورده. اما با  نجایحالش بهتر بشه، پدرش ا نکهیا یدختر برا نیبهتره من برگردم خونه. ا مامان

 ...زهیاعصابش بهم نر گهید دیحالش بدتر شده. اگه برم شا

 به بهناز گفت: بست،یها را مساک کهیدر حال یخانم کمال صبح
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 جا نمونه. یزیچ ؟یرو آماده کرد زیچ همه

 :دیآمد و با تعجب به مادر و خواهرش نگاه کرد و پرس رونیاز اتاقش ب بهمن

 د؟یگردیچخبره؟ مگه شما هم با من برم نجایا

 به او کرد و جواب داد: ینگاه مادرش

 ؟یدی. فهممیگردیبا هم برم م،یهمه با هم اومد شه؟یمگه م ؟یبذارم بر تنها

 گفت: یگحوصلهیبا ب بهمن

 خوش بگذرونن. یکم هیها بچه دی. بذاردینگران من هم نباش د؟یگردیبرم یچ یشما برا آخه

 به او رفت و گفت: یاچشم غره مادرش

 نشنوم. یزیچ گهیکه گفتم. د نیهم

 جمله ساکت شد. نیهم با ا بهمن

 به دخترش کرد و گفت: ینگاه سرزنش بار یصبور یآقا

 خوادیو متحاال هم بخاطر  ؟یبرخورد کرد نطورینداره. چرا باهاش ا ریتقص نه،یشاه هیاگه اون جوون شب دایش نیبب

به  یبخوا یول یایکنار ب نیبا مرگ شاه ی. درسته هنوز نتونستیبرگرده خونشون. تو روزشون و براشون زهر کرد

. واقعا خودش و کردیاصال نگات هم نم نکهیبا ا یبردمردم  یآبروش و جلو روزی. تو دذارمینم ،یکن نیمردم توه

 . یکن یازشون عذر خواه یبر خوامیو حرمت نگه داشتند. حاال م یش مردونگخانواده

 اخت و گفت:اند نییسرش را پا دایش

وش و بره.جل دینذار یول دیشما بگ یدفعه چم شد. دست خودم نبود. باشه هر چ هی دونمی. نمخوامیمعذرت م من

 .دیریبگ

 گفت: دیسع آقا

 کجاست. دونمیرو نم الشونیمن که و چطور؟
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 گفت: یبلند شد و با خوشحال عیسر دایش

 . میبرس رید نکهیقبل از ا میبلدم. بر من

 و گفت: دیخند مادرش

 .یدنشیاالن که هول د ای یرو ندار دنشیکه چشم د یبه وقت نه

 کرد و گفت: یاخم دایش

 .ستین نطوریا رینخ

در  یریگو گوشه یدخترش را از افسردگ دارهاید نیبود ا دواریام دیتکان داد. آقا سع یزد و سر یلبخند پدرش

 .اوردیب

 بهمن رفتند. یالیو پدرش به و دایش

 ...دندیزنگ در را شن  یاش آماده رفتن بودند که صداو خانواده بهمن

 :دیبا تعجب پرس بهرام

 . میشناسینم نجایرو ا یما که کس د؟یهست یکس منتظر

 گفت: یکمال خانم

 .میپشت در ولش کن ستی. قرار نهیک نیبرو بب خب

 :دیاو پرس از یبلند یاو باعث شد بهمن با صدا ریرفت تا در را باز کند. تاخ بهرام

 ؟یبود؟ چرا اونجا موند یک بهرام

 :دیتعجب کرد و پرس دایو ش دیآقا سع دنیسمت بهرام با باز شدن در و د آن

 نجا؟یا شما؟

 جواب داد: دیسع آقا
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 کنه.  ی. دخترم اومده از آقا بهمن بخاطر اونروزش عذرخواهمیمزاحمتون شد دیببخش

 ها بود، گفت:که هنوز مات آن بهرام

 .دیی. بفرماکنمیم خواهش

از  یکه قسمت یآب یبا شال یآب نیو شلوار ج یمشک یبا مانتو دایافتاد. ش دایها به سالن، چشم بهمن به شورود آن با

 نکهیبودند. تا ا گریهمد یرهیخ کرد،یکه بهمن را جادو م یمشک یهااز شالش در آمده بود و آن چشم ش،یموها

 :تها تعارف کرد و گفنسکوت را شکست و به آ یخانم کمال

 . دینیبش دییبفرما

با  دایش شدیگذاشت. باورش نم یلبه صندل یبه عقب برگشت و دستش را رو یکه تازه به خود آمده بود، قدم بهمن

 او آمده است. یالیکه از او دارد، به و یتمام نفرت

 زد و گفت:  یلبخند دیسع آقا

 .دیاز لطفتون. راستش دخترم اصرار داشت که با شما حرف بزنه و نذاره شما بر ممنون

 گفت: یرو به خانم کمال یبا مکث دایش

 کنم. یاز رفتار اونروزم از شما عذرخواه اومدم

 شد و گفت: رهیبه بهمن خ بعد

 هیخدا شما دو نفر رو  داتون. انگارصهاتون، لبخند و . چهرتون، چشمدیشباهت دار نمیبه شاه یلیشما خ راستش

. دهیما به من آرامش مش دنی. دامیب دنتونیبه د دیها اجازه بدوقت یخواهش ازتون دارم. گاه هی. فقط دهیزمان آفر

 ها که رنگشون خاصه. چشم نیخصوصا ا

 را برگرداند و گفت: شیرا بست ورو شیهاچشم بهمن

 نی ابا شما ندارم. خواهشاً  ینسبت چیخواهشتون رو قبول کنم چون من ه نیا تونمینم ی. ولدمیشما رو بخش من

 ...دیرو فراموش کن دارید

 در ادامه گفت: بهمن
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 ینگاه عاشقانه بود ول امرزیکنم. نگاه اون خدا ب ینقش اونو براتون باز دیازم انتظار نداشته باش ست،یشما حاال ن نامزد

 من به شما ترحم کنم؟  دیخوایشما که نم. هینگاه من به شما نگاه ترحم و دلسوز

 کرد و گفت: دیرو به آقا سع بعد

درخواستشون  نیا یول دمیرو بخش شونی. من همون اول ادیهمه راه و اومد نیکه بخاطر من ا یصبور یآقا شرمنده

 . ستیقابل قبول ن

 مبل کنارش نشست. ینبود. رو ستادنیقادر به ا گرید

 شد و گفت: کینزد با خشم چند قدم به او دایش

 یادیز زی. من که چکننیم یچطور با تو زندگ انتی. واقعا موندم اطرافدیو مغرور باش احساسیب نقدریا کردمینم فکر

. به مهموناش کردیپاچه آقا بود. به همه کمک م هی. اون یشباهت ندار یاز نظر اخالق نمینخواستم. تو اصال به شاه

 . براتون متاسفم.نهیباشه، بش یخصوصا اگه بزرگ وناشکه قبل از مهم کردینم یاحترامیهم مثل شما ب

 ها دنبال دخترش رفت. از آن یهم بعد از خداحافظ دیاو رفت و آقا سع 

 بلند بشود.  دیاز آقا سع یخداحافظ یاز خودش شرمنده بود که نتوانست برا بهمن

 گفت: یاخفه یند، دستش را باال برد و با صداو مادرش ناراحت از برخورد او، تا خواستن حرف بزن بهرام

 فقط قرصم... دینگ یزیچ کنمیم خواهش

آب آن  یقرص را در دهان بهمن گذاشت و با کم عیرا بست. بهرام سر شیهاداد و چشم هیمبل تک یرا به پشت سرش

و از  دیاز کشکاناپه در یو با کمک بهرام رو یحالیرا قورت داد. بهرام از او خواست که رو کاناپه دراز بکشد. با ب

 خوابش برد. شیپهلو ساژماساژ دهد. در حال ما یرا کم شیداداشش خواست که پهلو

 .آمدیهم از دستشان برنم یسخت بود اما کار شانیبرا نحالیاو در ا دنید

 : گفتیم راهیلب فقط به بهمن بد و ب ریسرخ شده بود. مدام ز تیاز عصبان د،یکه رس شانیالیبه و دایش

 .کنهیبه اون بدم که فراموشش نکنه. منو مسخره م ی. درسیاز خود راض یپسره ه؟یکرده ک فکر
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 نشست،یمبل م یو رو آوردیدخترش، همانطور که کتش را در م گاهیو قدم زدن گاه و ب تیعصبان دنیبا د دیسع آقا

 گفت:

 یترو بهت گفته. پس ناراح قتیاون جوون حق ؟یشد یبه تو زده که جوش ی. مگه اون چه حرف بددایباش ش آروم

 چون باهات روراست بوده؟ برو خوب فکرات و بکن... ه؟یتو واسه چ

 

 هم دوست ی. ولنیناراحت و غمگ یو گاه شدیم یعصبان یرفتارش را کنترل کند. گاه توانستینم گرید دایش

 مشیتصم نیا نکهیرا گرفت با ا مشی. بالخره تصمندیاو را هر روز بب خواستیکند و هم م تیداشت بهمن را اذ

 انجامش بدهد.  خواستیمحض بود، اما م هیگوانهید

 و گفت: را بهم زد شیهازد و دست یاش، لبخند قشنگحال گرفته خانواده دنیبعد بهمن با د روز

. بابا بلند سرنرفته؟ بخدا حال من گرفت الیو نیا واریدر و د دنیشما از د یحوصله یکمال یآقا یخانواده دیببخش

 .دیریگیبرام مراسم م دی. انگار از حاال دارمیبر ییجا هی دیبش

 و گفت: دیدفعه از جا پر کی بهرام

و ما هم با تو گب یهر جا دوست دار رون،یب میبر یخوایاگه م ایبود. ثان یامزهیب هیشوخ ه،یحرف آخرت اگه شوخ اوال

 .میشیهمراه م

 باال برد و گفت: میدستش را به حالت تسل بهمن

 . مادرش گفت:میتو شهر بزن یکه گشت دی. اما حاال زود آماده بشمیتسل

س تو خونه نشست، از ب دی. بهناز رو هم با خودتون ببردیبگذرونخوش دیدارم. شما بر ادی. کار زرمیمادر من نم نه

 خسته شد. 

و  ناتییتز دنی. بهناز از دکردندیم دنیها دمغازه یشدند و به طرف شهر حرکت کردند. از همه نیسه سوار ماش هر

به فکر  کند اما بهرام چند بار به او گوشزد کرد که دیخر ادیو دوست داشت ز بردیو قشنگ لذت م کیش ورآالتیز

 باشد.  فشیک یپول تو
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به بهرام  ند،یکه بهمن نب یشد. طور کرد،یم بیها را تعقکه آن دایمتوجه شحال گشت زدن و غر زدن به بهرام  در

 شیشانیبر پ یظی. اخم غلدیرا د دایاشاره کرد که به آن جهت نگاه کند. بهرام هم به همان سمت نگاه کرد و ش

 : دیپرساخم بهرام  دنیموقع بهمن طرفش برگشت و با د نینشست. در ا

 داد.  رییکنارش تغ ینگاهش را به مجسمه ریمس عیبعد به بهناز نگاه کرد اما بهناز سر ؟یشده؟ چرا اخم کرد یچ

 : دیپرس یحرص نباریا

 نه؟ ای دیزنیدو تا چتون شده؟ بهرام، بهناز. حرف م شما

 بهمن حلقه کرد و با ناز گفت: یدستش را دور بازو بهناز

به  یخواهر . خب اومدن باشهیم یرتیغ اینخر  گهیم ای. دهیم ریگ زیچ هیبهرام هر دفعه به  نینشده داداش. ا یزیچ

 . گهیعوارض رو داره د نیا یخوشگل نیا

 زد و گفت: یزیرو به بهرام کرد و چشمک ر بعد

 . ریاخمت و باز کن. حالمون و نگ نیآقا بهرام. حاال ا بله

 شدند... گرید یو وارد مغازه دندیحرف بهناز، بهمن و بهرام هر دو خند نیا با

 

رصت استفاده کرد فبعد از  یرا از آنجا دور کند. کم دایاز بهرام خواسته بود که سر بهمن را گرم کند تا بتواند ش بهناز

 رفت. ملتمسانه از او خواهش کرد و گفت: دایو به طرف ش

بردار. بهرام منو  دست از سرشحالش بدتر شده.  دهیتو رو د ی. تو رو خدا. از وقتنهیبرو. نزار داداشم تو رو بب نجایا از

 بکشه.  کیبار یممکنه کار بجا نه،ی. اگه بهرام تو رو باز ببینش کمونینزد گهیفرستاده تا به تو بگم د

 گفت: یبا ناراحت دایش

و با من در تماس باش.  ریمنو بگ یشماره نیا کنمیم بشه. خواهش ممتوجه ذارمی. نمنمشیاز دور بب دیبذار فقط

 تو رو خدا. ؟یدیآدرستون رو بهم م

 تند به او داد و گفت:شماره رو ازش گرفتم و آدرس را تند عیسر شدند،یبهرام و بهمن که از مغازه خارج م دنید با
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 برو نمون. فقط

 :دیطرفشان رفت و پرس به

 راه انداخت؟  یباز سیحتما باز بهرام خس د؟یدینخر یزیچ

 : دیتعجب به بهناز پرس با بهمن

 زد؟ بتیدفعه کجا غ هی تو

 از استرس کرد و گفت: یمصنوع یاخنده بهناز

از  یکنم. ول دایپ یترخوشکل یزایچ گهید یمغازه هی یتو دیداداش جونم برات بگه از دست بهرام فرار کردم شا واال

 ردن.ک یکیدارا هم با بهرام دست به نکردم. انگار مغازه دایپ یچیشانس خوشگلم ه

 و گفت: دی. بهرام خنددیبهناز بلند خند یها و اداهااز حرف بهمن

 .یکنیکارو م نیبرام ا زم،یبهرام داداشم، عز یالتماس کن یایفردا نم نمیاز من بد بگو بب یبهناز خانم، حاال ه باشه

 و گفت:کنار بهرام قرار گرفت  عیسر بهناز

 البته بعد از بهمن.  یبهرامم، مگه من جرئت دارم ازت بد بگم. تو داداش گلم داداشم،

 و گفت:  دی. بهمن لپ بهناز رو کشدندیدو خند هر

 و من خبر نداشتم. یبود طونیش تو

 و گفت: دیخند بهناز

 مثل به... یطونیداشتن برادر ش خب

 داد و گفت: رییحرفش را تغ یبهرام، ادامه یهاچشم دنید با

 .ادیدر م طونیبهمن، خواهرش هم ش مثل

 بهرام و بهمن بلند شد. بهمن دست بهناز را گرفت و گفت: یقهقه
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 بخر... یخوایم یاون مغازه هر چ میبر طونمیگل و ش یآبج ایب

 کرد و گفت: کیبه بهمن نزد شتریخودش را ب بهناز

 بهرام. ریبگ ادیداداش دست و دلبازم برم.  یفدا

 گفت: د،یکشیبهناز خط و نشون م یبرا کهیدر حال بهرام

 از دست شما دخترا. ی. آیکه لوس شد باز

 دو برادرش قرار گرفت و گفت: نیب بهناز

 بکنم. خدا شما رو برام نگه داره. نکارویا یک یشما خودم و لوس نکنم، برا یبرا اگه

 :دیو خوشحال بود، پرس یراض دشیز که از خرشدند. بهنا کینزد یفروش یبستن هیکه تمام شد، به  دهایخر

 م؟یکجا بر م؟یکن کاریچ حاال

 جواب داد: بهمن

 .میبخور یبستن میبر ایب

 نشستند.  هایصندل یرو

 :دیبود را به بهناز نشان داد و پرس دهیمادرش خر یکه برا یروسر

 خوشکله؟ بنظرت

 شد و متوجه سؤال بهمن نشد و گفت: ییحواس بهناز پرت جا یالحظه یبرا

 داداش؟ یگفت یزیچ

 :دیرا جمع کرد و پرس یروسر بهمن

 ست؟اون دختره ای دونم؟یکه من نم یدار یشده بهناز؟ حواست کجاست؟ نکنه خواستگار سمج یچ

 ت افتاد و گفت:پبه ت بهناز
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. اون دختره هم با یشینفر شما باخبر م نیبزنه اول یفقط حرف یداداش... خواستگار کجا بود؟ اگه کس یگی... میچ

 .شهینم داشیپ گهید یکه بهش زد ییهااون حرف

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 باشه. نطوریا دوارمیام

 به بهناز رفت و گفت: یابرادرش، چشم غره یبا ناراحت بهرام

 . میخوش بگذرون میاومد یناسالمت م؟یدختر ندار نیاز ا ریغ یما حرف حاال

 سفارش بدم؟ دیخوریم ی. خب چرونیب دییایفکر اون ب از

ت دس یبا فالوده خواستند. بهرام که رفت، بهناز دست رو یو خود بهرام بستن جیو بهمن آب هو یبستن بهناز

 برادرش گذاشت و گفت: 

 ناراحتت کنم. خواستمیداداش. نم خوامیم معذرت

 نگفت.  یزیاکتفا کرد و چ یبه لبخند کوچک بهمن

اور نکرد. به ب دیرا که د یزیبرگشت، چ یابلند شدن بهمن لحظه نیدر ح ج،یهوو فالوده و آب یاز خوردن بستن بعد

 شده بود.  جینبود. گ دایاز ش یکرد و دوباره به آن سمت نگاه کرد اما خبر یبهناز و بهرام نگاه

 :دیبهناز و بهرام پرس از

 د؟یدونستیبود. شما م نجایاون االن ا د؟یدیرو شما هم د  دختره

 خودش را به ندانستن زد و گفت: بهرام

 ...ی. از بس تو فکرشیدیاونو د یکنیفکر م ای یدیرو د یاگهی. نکنه کس دمیدیما که اونو ند ش؟یدید کجا

 گفت: ینشست و عصب یصندل یدوباره رو بهمن

 د؟یکنیرو پنهون نم یزی. شما که از من چدمشینشدم. د ونهید من

 با اخم گفت: بهرام
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 هی. شیدیهم د نجایا یکنیفکر م یاز اون دختر دور بش یخوایاز بس م نهینگفتم . منظورم ا نویتازه من ا ؟یچ مثال

 مطمئن باش.  میکنینم میقا یچیوقت از تو ه چیما ه گهید زیچ

گفت  یا. بهرام باشهاوردیپارک کرده بود را ب ابانیرا که آن طرف خ نشیاو، بهمن ازش خواست ماش یجمله نیآخر با

بود، به  دهیرا که خر یرا به مادرش نشان داد. بهمن هم روسر شیدهایکه برگشتند، بهناز خر الیرفت. به و عیو سر

و تشکر کرد. بعد از آن  دیبهمن را بوس یشانیسر کرد. پ یحالآن را با خوش یروسر دنیبا د یمادرش داد. خانم کمال

مشغول بود. او  ده،یرا د دایبه اتاق رفت تا استراحت کند. اما فکرش به آن لحظه که ش یخستگ یبهمن به بهانه

 دایها هم با شکه آن دیترسیم یاز آن روز کردند؟یاما چرا خواهر و برادرش انکار م دهیرا د دایمطمئن بود که ش

 بهرام به بهناز گفت: د،یکنند. بهمن که خواب یهمکار

روغ دکرد؟ اگه بفهمه ما بهش  کاریبهمن چ یدینشه ؟ د کیبه ما خصوصا بهمن نزد گهیکه د یاون دختره گفت به

 بشه.  دختره هم بهش اضافه نیبگذره. بهمن کم درد نداره که ا ری. خدا کنه بخکنهینگاهمون هم نم یحت میگفت

 :دیمتعجب پرس یکمال خانم

 افتاده بود؟ یتو شهر اتفاقخبر شده؟  چه

 و گفت: دیبود را سرکش وانیکه در ل یآب بهناز

خواست  و. دلم واقعا براش سوخت. شمارش و داد نهیفقط از دور بهمن رو بب خواستیدنبالمون اومده بود. م دایش

. مامان کردیبرسه . اما اون التماس م شینشه و به زندگ کیبه ما نزد گهیباهاش در تماس باشم. منم بهش گفتم د

 ؟ کردمیم کاریچ دی. بانداشتم  یخب اون لحظه چاره ا

 به طرف بهناز گرفت و گفت: دیانگشتش را با تهد بهرام

  ؟یفهمی. مکنمیبا تو و اون برخورد م گهیدنبال بهمن به راه افتاده، جور د ایو  یبشنوم باهاش تماس گرفت فقط

 تکان داد.  دییاز ترس بهرام سرش را به عالمت تا بهناز

 بهمن نگاه کرد و گفت: یدر اتاق بستهبه  یهم با نگران یکمال خانم

 ...دادیه مدل به معالج نطوریا دی. شاکردیرو قبول م دایکاش ش ی. استیتو خواب هم راحت ن گهیوضع د نیبا ا حاال
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روشن کردند و دور هم به  یرفتند و آتش ایکنار در یو خنده گذراندند. بعد همگ یرا با شوخ الیآخر در و شب

 مشاعره پرداختند. 

 داد. دایخبر بازگشت خودشان را به ش بهناز

 گفت: هم به او دایش

 با من رابطت رو قطع نکن.  کنمیخواهش م ی. ولمیهم قراره امروز برگرد ما

 .ریرو ازم نگ یداده. پس زندگ یبهمن به من زندگ دنید

 به ناچار قبول کرد.  بهناز

منتظر بهمن  نیو در ماش شدیم داریهم هر روز صبح ب دایبه شهرشان، بهمن سرکار رفت و ش دنیاز رس بعد

 :گفتیپدر و مادرش شده بود. اما او فقط م یکار او موجب ناراحت نی. اندیتا او را بب نشستیم

 دنشیا دب. دیکم درکم کن هیجاش رو به بهمن داده و تمام وجودم شده.  نیازش دست بکشم. شاه تونمینم دیکن باور

 . شمیم خودیباز خود

 گفت: تیبا عصبان پدرش

وسط . خصوصا اون برادرش که تمیاونها بش یبشه که شرمنده یزینذار چ ؟ینش کیبه بهمن نزد گنیبهت نم مگه

 شو. خانواده نیا الیخیب دایخواهرش حرف آخر رو زده. ش

 نداشت. ها رو قبولحرف نینزد اما قلبا ا یحرف دایش

هم  گاهیاه و بکردن گ زیالی. دشدیروز به روز الغرتر م شیهاهیکل یکارکار و کم یآن طرف بهمن بخاطر خستگ از

نتوانست  گرید کهیاش را خصوصا بهرام را ناراحت کرده بود. به طوروضع خانواده نیدر ا دنشی. دکردیم حالترشیب

 و گفت: ستادیبرادرش ا یو روبرو اوردیدوام ب

 یسمم براا. البته رمیبگ خوامیم یتومن ونیلیوام ده م هیداداش من  نیخواهش ازت دارم فقط نه نگو. بب هی داداش

و اونجا  نجایز احاال ا شه؟یچقدر م هیکل وندیپ نهیهز گه؟یم یچ هاتهیکل یبرا مینیدکتر بب شیپ میوام دراومده. بر

 . مارستانیب مین داداش بلند شو بری. آفرمیکنی. به خدا توکل مشهیجور م شهیهم بق
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به همراه  لیدل نیمخالفت کند. بهم توانستینم گریمادرش د زیآمبهرام و نگاه التماس یهاحرف دنیبا شن بهمن

 رفت. مارستانیبرادرش به ب

 

 دکتر معالج بهمن شدند.  ،یزیاتاق دکتر عز وارد

 یها سالم کرد و دست داد. با تعارف دکتر روبلند شد و به آن یصندل یاز رو یبهمن و بهرام با لبخند دنیبا د او

 نشستند.  هایصندل

 :دیرو به بهمن پرس بعد

 ؟یروزها انجام داد نیو سونو رو تو ا شاتیبهمن حالت چطوره؟ آزماآقا خب

 در جوابش گفت: بهمن

. نمیبش یصندل یرو ادیز تونمیبه غذا ندارم. نم ییاشتها ادی. زشمیخسته م شتریروزا ب نی. اما استمین بد

 و سونو رو هم انجام دادم.  شاتیآزما

 ها رو به دکتر داد. تمام آن بهرام

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو شیهاها، دستبه آن یبعد از نگاه کل او

ت فشار به خود ادیوزا زر نیا یتو خوامینشده. فقط ازت م دایپ هیهنوز کل یول یهست هیکل وندیتو نوبت پ بهمن

 . یاریدووم ب ینرسه. تا حداقل بتون هاتهی. سرما به کلیازین

 :دیپرس بهرام

 شه؟یچقدر م نشیهز م،یبخر هیکل میدکتر اگه بخوا یآقا

 گفت: یسکوت کرد و با آه یکم دکتر

کرد و رو به  یتلخ یعمل، بهمن خنده ینهیهز دنی. با شنمارستانیب ینهیتومن بدون هز ونیلیم یدر حدود س هیکل

 بهرام گفت:
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نمونده.  یحرف گهیصورت د نیا ری. در غکنمیو زنده بودم که عمل م دیرس تمیشو. اگه نو هیکل نیا الیخیب داداش

  نگه دار. تیزندگ یپول رو برا نیفقط بهرام ا

 گفت: یبا ناباور بهرام

 .تونمیمن نم م؟یو دست رو دست بذار مینیبش یعنی ؟یچ یعنی

 :دیکه بلند شد، بهرام پرس بهمن

 ...؟یریم یدار کجا

 گفت: نیو خشمگ یبه طرفش برگشت و عصب بهمن

 ؟یبکن یخوایم کاریچ ؟یچ یبرا

 اش را به طرف برادرش گرفت و گفت:انگشت اشاره بعد

 یدید منم اومدم. ،یعمل رو بدون ینهیو هز نهیرو بب تتیتا وضع یزیدکتر عز شیپ میبر ایب یبهرام، گفت نیبب

تومن هم  ونیلیم ستیب م،ی. بابا دار و ندارمون رو هم بفروشادیاز دست تو و من برنم یکار چی. هگفت یچ شونیا

. ستمین یدنمن مون یهم بکن یاگه نخواد هر کار یکنه ولیم دایرو پ ی. اگه خدا بخواد زنده بمونم، برام راهشهینم

 .خونه میبر ایحاال ب

 کرد و از اتاق خارج شد. یدکتر خداحافظ با

که  یبهمن و عجز یهاداده بود. اما با حرف هیپشت در تک گریبا دکتر کرد. در اتاق د یسرسر یهم خداحافظ بهرام

اش گونه یاشک رو نیرا بست و اول شیهانشست و سرش با دو دستش گرفت و چشم نیزم یبود، رو شیدر تن صدا

 اخالق بهمن شده بود. یوانهیاو را شناخته بود، د یمدت که بهمن و خانواده نیشد. در ا ریسراز

و  بردندیرنج م هیلک یماریها هم از ب. آندیکوچک و بزرگ را د ماریکه چند ب گذشتیم مارستانیاز راهرو ب بهمن

 :گفتیکه م دیشن را یمادر یموقع صدا نیعمل به التماس افتاده بودند. در ا یبرا یبخاطر نداشتن مال کاف

 . دیام را نجات بد. فقط بچهدمیکم مرو کم هیبق دیرو قبول کن هیاز پول کل یخدا قسمت بخاطر

 و گفت: دیموقع دختر بزرگش از راه رس نیا در
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 تا داداش رو عمل کنن. میبهشون بد میبر ایاوردم. ب ریپول گ مامان

 :دیبا تعجب از او پرس مادرش

 نکنه... ؟یپول رو از کجا اورد نیا نینازن

 انداخت و گفت: نییسرش را پا دختر

بخوام برام فراهم  زیهست اما دوستم داره و حاضره هر چ یتنها راهه. تازه اون مرد مسن نیبخاطر داداشم ا مامان

 کنه.

 به صورتش زد و گفت: مادرش

 .یدخترم خودت رو بدبخت کرد ؟یکرد نکارویا چرا

 و گفت:با بغض در گل دختر

 . ادیکه از دستم برم هیتنها کار نیچشمام از دست بره. ا یداداشم جلو نمیبب تونمینم مامان

 کردند. هیاو را در آغوش گرفت و هر دو شروع به گر مادرش

قش بود ن کیحالش دگرگون شد و نزد کهیبود بطور نیبهمن سنگ یدختر برا هیصحنه و از خود گذشتگ نیا یتماشا

 خارج کرد... مارستانیبغلش را گرفت و او را از ب ریهرام زشود که ب نیزم

عرق  یلداد. بهرام با دستما هیتک واریعقب برد و به د ینشستند. سرش را کم مکتین یرو مارستانیب یمحوطه در

 :دیاو را پاک کرد و پرس یشانیپ یرو

 ؟یشد ینجوریچت شد؟ چرا ا داداش

 گفت: حالیبسته و ب یهابا چشم بهمن

ام تا اون دختر مرد مسن داده. بهر هینجات برادرش تن به ازدواج با  یاون دختر برا ؟یدیاون مادر و دختر رو د بهرام

 . مواظب بهناز و مامان باش. بهرام...دمیترس یلیبهناز افتادم. بهرام خ ادی دمیو د

 با ترس دست او را گرفت و گفت: بهرام
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بزرگتر از خودش  یبرادر ای یاون دختر حتما پدر کنه؟یم نکارویوجود ما اداداشم آروم باش. مگه بهناز با  بهمن

 داده. بهمن... بهمن... نکارینداره که تن به ا

 شده بود.  نیسنگ شیهاجواب دادن نداشت. نفس یاو نا اما

صورت او ترس رو  یکرد. سکوت و داغ شیبلند شد و دو طرف صورت بهمن را گرفت و صدا شیوحشت از جا با

 مارستانیپرسنل ب ایتقاضا کرد که به پرستار  شد،یکه از کنارشان رد م یاز شخص عیبه جان او انداخت. سر شتریب

کنار بهرام قرار گرفت. بهرام  مارستانیباز پرسنل مرد  یکیبعد  یحالش خراب شده. کم یکس نجایخبر دهند که ا

 مارشیخبر دادند که ب یزیاورژانس منتقل کردند. از آن طرف هم به دکتر عزداد و او را به  حیبرادرش را توض تیوضع

 حالش بد است.

 به اتاق دکتر وارد شد و گفت: پرستار

 .دیهست شونیشما پزشک ا گهیداداشش م د؟یدار یبه اسم بهمن کمال یماریدکتر شما ب یآقا

 هر دو بلند شدند. دکتر رو به پرستار گفت: شیآوردن اسم بهمن دکتر و شخص روبرو با

 شده؟ یزی. چطور مگه؟ چبله

 زد و سالم کرد و گفت: یدکتر لبخند یشخص روبرو دنیبا د پرستار

 براش؟ دیکنیم زیتجو یحالش بد شده. انگار تب کرده. چ مارتونیب

 کرد و در حال خارج شدن از اتاق گفت: زانیرا به گردنش آو یبا عجله گوش دکتر

 باال سرشون.  رمیم خودم

 دو از اتاق خارج شدند و به سمت اورژانس رفتند... هر

ها نآبود، به  دهیدراز کش حالیتخت ب یکه رو یبهرام و بهمن دنی. با ددندیو آن شخص بطرف اورژانس دو دکتر

. بغض دیو دکتر را د . سرش را باال بردکردیشدند. بهرام دست برادرش را گرفته بود و مدام او را صدا م کینزد

 شد: ریاشکش سراز یاجا خوش کرده بود و قدرت حرف زدن نداشت. با گفتن کلمه شیدر گلو یسخت

 .داداشم.. دکتر
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 نشست و رو به پرستار گفت: شیشانیدر پ یبهمن کرد. اخم ینهیشروع به معا دکتر

کم  شهیتا درد کل دی... رو بذاریسرمش هم دارو ی. تودیکن قیتزر عیاوردن تبش سر نییپا یآمپول... رو برا بهش

 بشه. 

 به بهرام رو کرد و گفت: شیهاهیچشم به دهان دکتر دوخته بود. دکتر بعد از توص بهرام

 شد؟ نطوریباشه. چرا ا نجایا یچند ساعت دینباش. فعال با نگران

 بود، خورد.  ستادهیانس اچشمش به آن شخص که پشت در اورژ کرد،یدکتر از بهرام سؤال م کهیحال در

بهرام را با  یابا بهمن تنها باشد. دکتر هم با بهانه یاز دکتر درخواست کرد که کم شیهاشخص با اشاره و چشم آن

 نقدریو اا. تا به االن به زدیقلبش تندتر م شد،یم ترکیخود به اتاقش برد. آن شخص هر چه به تخت بهمن نزد

را رو به  بهمن یشانیپ یرو یبا او تنها ماند. موها مجهولش که تمام شد، رفت و شخص نشده بود. پرستار کار کینزد

بود، در  شهویبهمن بر او غلبه کرد. او را که ب دنیدر آغوش کش اقیزد. اشت شیشانیپ یرو یاباال فرستاد و بوسه

 آغوش گرفت و از تمام وجودش خدا را صدا کرد.:

 خدا... یشنوی. مرمیبشه. حاضرم من به جاش بم شیزیچ دینبا ایبندگانت نجاتش بده. خدا نیزتریتو به عز ایخدا

دست  یبالشت گذاشت و رو یام سرش را روباران کرد. بعد آرفشرد و او را بوسه اشنهیبهمن را محکم به س سر

 زد و گفت: یابوسه

 .یبرگرد یبه زندگ دیجونمم بدم. تو با اگه قرار باشه ی. حتوفتهیبرات ن یاتفاق چیه دمیبهت قول م بهمن

 اورژانس را ترک کرد و رفت... اتاق

و ساعت د یکیتخت نشست.  یلبه یاز آنکه آن شخص از اتاق خارج شد، بهرام وارد اتاق شد و کنار برادرش رو بعد

تر شد و  شیکه خورد، گلو یرا به اطراف چرخاند. با آب شیهارا باز کرد و آب خواست. چشم شیهابعد بهمن چشم

 :دیپرس

 نجام؟یشده؟ من چرا ا یچ

 و گفت: دیتلخ خند بهرام
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 .ی. االن هم خدا رو شکر خوبیشد حالیکم ب هینشده داداش. فقط  یزیچ

 را با زبانش تر کرد و گفت: شیهالب بهمن

 کم نبود درسته؟ هی

 دست او را گرفت و گفت: بهرام

 خونه. میریو بعد م کنهیم تنهیو معا ادیم یزیدکتر عز گهیکم د هیت خوبه. که حال نهی. مهم اداداش الیخیب

 را بست و هر دو سکوت کردند.  شیهاآمدن دکتر بهمن چشم تا

 وارد اتاق شد و گفت: یباز شد و دکتر با لبخند در

چطور تو منم رو هم  دونمی. نمنطوریمنم هم ،یبابا تو نه فقط داداشت رو نصف جون کرد ؟یشد داریآقا بهمن ب بهبه

  ؟یکرد ونهید

 کرد و گفت: یجانیب یخنده بهمن

 براتون نداشتم. یزیشما چ تیاز اذ ریدکتر شما چرا؟ من که غ آخه

 کرد و گفت: یاخم مصنوع دکتر

. یارینبه خودت فشار  نقدریو ا یتا دو روز بخواب کنمیم قیبهت تزر یآمپول ،یحرف بزن ینجوریا گهیبار د هی

 وره؟چط

 شان گرفت.و بهمن هر دو خنده بهرام

 را به او داد و از او قول گرفت. یشگیهم یهاهیاز مرخص شدنش دوباره دکتر توص قبل

 شدند و به سمت خانه براه افتادند... نیماش سوار

 کیزده کرده بود. اگر برادرش را وحشت نطوریشدن بهمن او را ا هوشیبود. فقط ب یبد یلیبهرام روز خ یبرا امروز

 را باخبر نکرد. یبا خود گرفت اما کس یمی. تصمشدیم وانهیروز از دست دهد، د

 گفت: یرفت. وارد اتاق دکتر شد و بعد از سالم و احوال پرس مارستانیآن روز بهرام به ب یفردا
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 انجام بدم؟ دیبا ییکارایبدم، چ هیاگه بخوام به برادرم کل دکتر

 به او کرد و گفت: یاز سر دلسوز ینگاه دکتر

  .دیوفتی. ممکنه هر دوتون تو خطر بستین یاکار ساده دونه؟یبهمن م ؟یرو بکن نکاریا یخوایم یمطمئن

 کامل گفت: نانیبا اطم بهرام

 .کنمیم یخطر کنم. من به خاطرم داداشم هر کار حاضرم

 خاطر گفت: نی. بهمدیرا که در کالم بهرام بود، را د یتیجد دکتر

ز دکتر تشکر کرد و انه؟  بهرام  ای یو بد تهیکل یتونیم ایآ نمیتا بب یرو انجام بد شاتیآزما یسر هی دی. فعال باباشه

 .سرکارش برگشت شات،یرا به پرستار داد. بعد از انجام آزما شیآزما یرفت و نسخه قاتیبه طرف اتاق تزر

 شاتیها تماس گرفتند و گفتند جواب آزماآن یبه خانه مارستانیکار بود، از بکه بهرام سر یاز چند روز وقت بعد

 مارستانیا سرعت به ببرا برداشته بود، بهمن بود. او هم  یکه گوش ی. کسدیریبگ لیها رو تحوآن دیتونیحاضره و م

ر راهرو شده باشد، چند بار د یماریبهرام دچار ب نکهیا س. از ترردیبگ لیبهرام را تحو شاتیرفت تا جواب آزما

 شود. نیبود نقش زم کینزد مارستانیب

 :دیها را نشان او داد و پرسوارد اتاق دکتر شد و آن شاتیگرفتن آزما با

 ه؟یچ یبرا شاتیآزما نیچش شده؟ ا برادرم

 انداخت و گفت: نییسرش را پا شاتیآزما نیا قتیگفتن حق یمردد برا دکتر

 ...یباشآروم  خوامیاول م بهمن

 سکوت گفت: ینکند، بعد از کم نیتر از اکه بهمن را آشفته یداشت با جمالت یسع دکتر

بهت نخوره با پسش  شاتشیزمابشه، ممکنه آ دایپ هیاگه برات کل یت رو نگران کرده و حتوضع تو خانواده بهمن

 .یبزن

 را با زبان تر کرد و ادامه داد: شیهاکرد و لب یمکث
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 بکنه.  نکارویا خوادیباشه. بهرام هم م کاتیاز نزد دهیم هیکه بهت کل یچه بهتر کس پس

 و گفت: دیبا خشم از جا پر بهمن

از من مراقب  سالم باشه که بعد دیبه درد من دچار بشه. اون با ذارمیمن نم د؟یشده؟ شما چطور قبول کرد ونهید مگه

 .دمینم یکار نیخواهر و مادرش باشه. من اجازه چن

 به دکتر فرصت حرف زدن بدهد، از اتاق خارج شد. نکهیا بدون

داشت، جرئت سؤال کردن  یشانیکه بر پ یظیوضع آشفته و اخم غل دنیو بهناز با د یخانه که برگشت، خانم کمال به

بهرام از سرکار برگشت. سالم داد. خواهر و مادرش  نکهیگذشت تا ا یساعت مینشست. ن یمبل ینکردند. رو دایپ

 :دیپرس یند اما بهمن ساکت بود. با نگرانجواب داد

 شده؟  یچ بهمن

 :دیتند بهمن، او را ساکت کرد. بهمن از او پرس نگاه

 ؟یانجام داد یچ یرو برا شاتیآزما بهرام

 کرد و گفت:  یبهمن چه بوده، من من تیو عصبان یناراحت هیبعد که متوجه شد قض یسؤال برادرش اول جا خورد ول از

 بهمن من... نیبب

 و گفت: دیبهرام را چسب یقهیماند.  یبهمن حرفش ناتمام باق یلیس با

تموم  یتو همه چ یهیبا کل یکنیفکر م ؟یفکر کرد یچ ؟یمثل من بش یخوایم ،ینیبیبهت گفتم؟ منو م یچ اونروز

چرا...  د؟ینینب کدومتونچیمنو ه دنیبرم که درد کش ییجا یخوای. مخوامیم هیو نه کل کنمیمن نه عمل م شه؟یم

 چرا... 

نبود.  شهیند هممان نبارینشنود اما ا یاش را کسکرد در سکوت درد بکشد و ناله ی. سعدیچیدر تمام بدنش پ درد

ها به درد آمد.. بهرام آن یدل هر سه زد،یمانند بهمن که خدا را صدا م ادیفر یبهرام او را در آغوش گرفته بود. صدا

 بغض گفت:با التماس و 

 . بهمن... بهمن...دمیت انجام نمبدون اجازه یو کار گمینم یچیه گهیغلط کردم. بهمن بخدا غلط کردم. د داداش
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 شده بود.  دهیچیاش از درد در خانه پبهمن ناله اما

 .دیوابخدست بهرام  یرو حالیکم  آرام شد و بکم نکهیاو را به او خوراندند تا ا یدارو بزور

کرد.  نیاو را غمگ شیلیسرخ بهرام از س یشد. گونه رهیرا باز کرد و به داداشش که کنارش بود، خ شیهاچشم

 و گفت: دیاو کش یگونه یدستش را رو

خودم رو  تونستمینم گهیبود که د نیکارت برام سنگ نقدریدست روت بلند کنم. اما ا خواستمیمنو ببخش. نم بهرام

 کنترل کنم.

 همراه با بغض کرد و گفت: یاخنده بهرام

ت ناراحت چطور از دست ،یتو همزمان برام پدر و برادر بود ؟یکنیم یبرم داداش حقم بود پس چرا عذرخواه قربونت

 دلخور بشم.  ای

 کرد و گفت: فیتعر دایش یهم بهناز تمام اتفاقات را برا شب

به روز  . روزمینگرانش یلیداشم زنده بمونه. خکنم اما دا یمن خودم حاضرم هر کار م؟یکن کاریچ میدونینم گهید

 . شهیحالش بدتر م

 گفت: یعصب دایش

نم و قانعش بتونم باهاش حرف بز دی. شاهیحرف مرگ و زندگ ه؟یچ ایبازبچه نی. اکنهیحرف گوش نم کنهیم خودیب

 .میکن شیکمک کنم. فعال بذار راض تونمیمنم م یکنم. از نظر مال

 چطور با بهمن حرف بزند.  نکهیبهناز بود و ا یهاتمام حواسش به حرف دایشام ش زیم سر

باال  یاهخانم هم شان هی. مرضخوردیچرا شام نم دایکه ش دیبه همسرش کرد و با اشاره از او پرس ینگاه دیسع آقا

 .داندیانداخت که نم

 :دیکرد و پرس دایرو به ش دیسع آقا

  ؟یخوریشده؟ چرا غذا نم یزیچ دخترم

 گفت: یحوصلگیبا ب دایش



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
44 

 

 ندارم. امروز بهناز خواهر بهمن تماس گرفته بود. اشتها

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: پدرش

 ...خب

 و گفت: دیکش شیشانیبه پ یرا در بشقابش رها کرد و دست قاشق

 ستیو حاضر ن کمبود دارن یانجام بده. چون از نظر مال هیکل وندیپ ستیحاضر ن یداره ول هیکل ی. ناراحتمارهی.بهمن ب

 بابا بهمن رو هم از دست بدم... ترسمیرو قبول کنه. م کسچیکمک ه

 

 را در هم قالب کرد و متفکرانه گفت: شیهاو انگشت دیدست از غذا کش دیسع آقا

برسه به چه  رهیگیش کمک نمخصوصا از تو. اون از خانواده کنهینمرو قبول  یکمک چیاون ه یدونیتو م دایش نیبب

 . یکنیتر مما. پس با بحث کردن با او فقط حالش رو خراب

 بلند شد و گفت: یبا ناراحت دایش

 ببره. یباهاش حرف بزنم تا به اشتباهش پ دی. باشهینم نجوریا

س تما یخانم کمال کینزد یاز آشناها یکی یدریهفته از برخورد بهمن و بهرام گذشت. صبح بود که خانم ح کی

 پسرش دعوت کرد. یگرفت و او را به جشن نامزد

 جشن آماده شدند. یبرا یغروب همگ کیهم دعوت را قبول کرد. نزد یکمال خانم

احساسش  یاو خوشش آمده بود، اما پا رو یخورد. بهرام از رفتار و چهره یجا بود که چشم بهرام به دخترآن در

بهرام را  یرفتارها یاز سالن نشسته بود و همه یا. بهمن در گوشهفتدویچشمش به او ن گرید کردیم یگذاشت و سع

د و دست بلند ش شینداشت. از جا یادهیبرود، فا دخترنظر گرفت. هر چقدر منتظر ماند که بهرام به طرف آن  ریز

 :دیبهرام گذاشت و پرس یشانه یرو

نه  ؟یخوایم یچ گهید ینیو سنگ یخوب نیبابا دختر به ا شه؟یبلند نم یبرادر من چرا از تو بخار ؟ینشست کاریب چرا

 برات دست به کار بشم. دیانگار خودم با
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 گفت: یکوتاه یبا دهان باز به برادرش چشم دوخته بود که بهمن با خنده بهرام

ت داره. بعد تا آخر عمرت رو دس بیپسره حتما مخش ع نیا گهیو بعد م نتتیبیو ببند زشته. دختره م دهنت

 ...یمونیمامانت م

 

 به برادرش گفت: یآرام یکرد و با صدا یاتک خنده بهرام

 ایم نظر ندارم که بخوام دنبالش بر یدختر چی. خب از حرفت تعجب کردم. من که به هگهیآبروم و نبر د داداش

 بفکرش باشم.

 گفت: د،یکشیدست او را با خود م کهیدر حال بهمن

 .مینیبیم حاال

 کرد و گفت: یجذاب سالم یجمع دخترها شدند و بهمن با لبخند کینزد

  د؟یریپذیمحترم ما رو هم به جمعتون م یهاخانم

 و گفت: دیعشوه و ناز خند یاز آن دخترها با کم یکی دایل

 .میرو راه ند یپیتخوش نیبه ا انیآقا شهی. مگه مکنمیم خواهش

که بهمن  کرد و در حال ترک جمع بود یو عذرخواه امدیخوشش ن دایلکه چشم بهرام را گرفته بود، از رفتار  یدختر

 رو به او گفت:

 .میما بر نطورهی. اگه امیمزاحمتون شد انگار

 را بلند کرد و در جواب بهمن گفت: سرش

 .خوامیمختلط عادت ندارم. بازم از شما عذر م یهاجور جمع نی. راستش من به اکنمیم خواهش

 ناز داد و گفت: یکم شیبه صدا دایرفت، ل یوقت

 . شهینم یقاط لیفام ی. با پسرهانطورهی. اون اخالقش ادیناراحت نش مینس از
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 به بهرام زد و در گوشش آرام گفت:  یچشمک بهمن

 نجایگه ا. ایچند مرده حالج نمی. ببیبرم برات خواستگار گهیدو روز د خوامی. ماریدنبالش و دلش رو بدست ب برو

 . گهی. برو دیدونیخودت م یو اون دهنت و باز کن یتعجب کن یادوباره بخو

 یجا نیتردر گوشه یمبل یجا را ترک کرد و روآن یابا بهانه یول ستادیهمان جا ا یکه رفت، بهمن هم کم بهرام

 ...کردیها نگاه مجوان یکوبیسالن نشست و در سکوت به رقص و پا

 

خودش  کاناپه کنار یو رو دیکه وارد خانه شدند، بهمن دست برادرش را کش نیاز جشن به خانه برگشتند. هم بعد

 :دینشاند و پرس

 م...خان میطرف نس یکه دوباره بر زنمتیم یروباه، چنان پس گردن یبگم اگه بگ زیچ هیروباه ؟ فقط  ای یریش

 مبل جا به جا شد و گفت: یرو یمات عجله و نشاط بهمن بود. کم بهرام

 .نکاریا یبرا ادهیوقت ز ه؟یچ یوضع برا نیا یازدواج من تو یداداش عجله برا آخه

 گفت: یعصب بهمن

 نه؟ ای ی... بگو حرف زدبهرام

 بهمن آب دهان را قورت داد و گفت: یعصبان یچهره دنیبا د 

 ...یحرف زدم ول باهاش

رابر بهمن سکوت هم در ب یممکن بود ول ریبهرام غ یبهمن از خشم قرمز شده بودند. گفتن ادامه حرف برا یهاچشم

 در ادامه گفت: نیهم یمحال بود برا

 .ستیمون درست ن. چون فعال وضع خونهامیب شیخواستگار یبرا تونمیبهش گفتم حاال نم یول

 گفت: ینسبتا بلند یو با صدا دیحرفِ بهرام از جا پر نیبا ا بهمن
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 یمنو دست دست یوضعمون چشه؟ بهرام تو دار ؟یرو بهش بگها حرف نیفرستادمت که ا ؟یکرد نکارویچرا ا تو

نه من نه تو. بابا بذار دلم و به ازدواجت خوش کنم. بذار تا سر پا  گهید یخواستگار ی. به واهلل اگه فردا نریکشیم

 به دهن باشن. انگشتکه همه  رمیبرات بگ یعروس خوامیباشم. م تیهستم تو عروس

 گرفت و گفت: شیهاو دو طرف صورت بهمن را با دست دیرام به سمتش دوبه نفس نفس افتاد. به بهمن

 . فقط آروم باش.    یتو بگ یبرم داداش. باشه. اصال هر چ قربونت

 مبل نشست و گفت: یبا کمک بهرام رو بهمن

 ؟ رهیتا بهرام با اونا تماس بگ یخانم رو دار مینس یشماره خانواده مامان

 و گفت: ستادیبهمن ا یروبرو یکمال خانم

 یرو ای. حاال برمیگیودم باهاشون تماس مش رو دارم و خآره شماره ؟یشیم یمادر، چرا زود ناراحت و عصب بهمن

 .نیمبل بش

 و به بهرام گفت: دیکاناپه دراز کش یرو بهمن

 کم پهلوهام و ماساژ بده.  هی بهرام

 :دیپرس داد،یکنارش قرار گرفت و همانطور که ماساژ م بهرام

 ؟یخوریقرصت و م ؟یدرد دار ادیز داداش

 داد:  جواب

 ..دیریبگ مینس یفردا از خانواده یخواستگار ی. شما فقط جواب رو براشمیحاال آروم م کنهیکم درد م هیفقط  نه،

به  خواستیکه م نیفردا را گذاشت، رو به بهمن کرد. هم یتماس گرفت و قرار خواستگار یکه خانم کمال نیاز ا بعد

 راحت شد، او خوابش برده بود.  التیخ دیبهمن بگو

 یامآر یلیخ یش گذاشت و با صدا ینیب یبزند، مادرش انگشتش را به عالمت سکوت رو یدهان باز کرد حرف بهرام

 گفت:
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قبول  گهیم یتو حساسه. پس هر چ یندهیبه آ ینیبیداداشت گوش کن و باهاش مخالفت نکن. م یبه خواسته بهرام

 کن.

 به ناچار قبول کرد. بهرام

داشتند ، اما بهمن سر از پا  یاسترس و نگران یهمه آمادهِ رفتن بودند. بهرام و خانم کمال یخواستگار شب

 او زد و گفت: یِشانیپ یرو یاو بوسه ستادیبرادرش ا ی. روبروشناختینم

 شکرت.  ایرا داشتم. خدا یروز نیچن ی. چقدر آرزوگمیم کیتبر بهت

 را برگرداند و گفت: شیحلقه زد. رو شیهادر چشم اشک

 نشه. رید میبر عیسر

 یبدتر شده بود. او سع شیهاهی. اوضاع کلکردیم یبراه افتادند. بهمن روز به روز احساس ناتوان مینس یسمت خانه به

 . ندیبب یداشت بهرام را سروسامان بدهد. دوست داشت برادرش را هر چه زودتر در لباس داماد

 :دیبه او کرد و پرس یلبخند بر لب داشت. بهرام نگاه نیماش در

 ز؟یالید یبرا مارستانیب ینرفت چرا

 با همان لبخندش گفت: بهمن

. چون دیرفتیبدون من م دیبا ای میکردیامشب کنسل م یخواستگار شدم،یم زیالیاگه د ایحالم خوبه. ثان اوال

چقدر  یدونیماست. نم یهمه یبرا ی. امشب شب مهممی. حاال بگذرکنهیم حالیروز کامل ب هیمنو  زیالید یدونیم

 نشم.  زمیداداش عز یو شرمنده ارنیدر ن یبرام باز هاهیکل نیخوشحالم. فقط خدا کنه ا

 ترمز کرد.  ابانیکنار خ عیآخر بهمن، بهرام فرمان را محکم گرفت و سر یجمله با

 :دیبا تعجب پرس بهمن

 ؟یچرا نگه داشت ؟یکنیم کاریچ

 ر کرد. نزد. بهمن باز سؤالش را تکرا یحرف چیه ود،یشده  رهیبود و به روبرو خ دهیکه فرمان سفت چسب همانطور
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 :دیاو گذاشت و پرس یصندل یو دستش را رو دیطرف بهمن چرخ به

. مگه تسیاز تو نبهتر  کسچیبهت بگم ه زیچ هیبذار  ؟یشرمنده بش دیاصال چرا با اقت؟یلیمِن ب ؟یک شرمنده

 . زنمیازدواج رو م یهر چ دیق یِداره؟ بخدا داداش اگه از شرمندگ یشرمندگ یماریب

 را باال برد و گفت: شیهادست میبه حالت تسل بهمن

 شد. رید وفتی. حاال راه بباشه

 و گفت: دیها توپبه آن یکمال خانم

 .دیبحث رو کش بد شتریشما ب یه گمینم یچیه ی. چخبرتونه. هدیبحث نکن گهید

 و بهرام هر دو همزمان گفتند: بهمن

 .دی. ببخشچشم

 و بهمن زنگ در را فشار داد. دندیرس یمیرح یآقا یخانه به

 شدند. ییدر را باز کرد و با سالم و تعارف او به سالن راهنما یمیرح ینگذشت که آقا یاقهیدق

 شروع شد.  هیها نشستند و تعارفات اولمبل یرو

 کرد و گفت: یکوتاه یفهسر بهمن

 . دینفرست یما رو دست خال دوارمی. امریامر خ هی یبرا میما امشب مزاحم شما شد یمیرح یآقا

 را با زبان تر کرد و ادامه داد: شیهالب یکم

 یزد. ما دختر شما رو در جشن نامگمیم کیخواهر منه، به شما تبر یکه جا یدختر نیاوال از داشتن چن راستش

تون دختر یخواستگار یامشب برا نیهم یو از وقار و متانت دخترتون خوشمون اومد. برا میدید یدریح یپسر آقا

 .میداداشم بهرام مزاحمتون شد یبرا

 من در خدمتم. دیبخوا ی. هر چدیو قبول کن دیکن یشما در حق من و برادرم پدر گهید

 و گفت: دیخودش را جلو کش یکم یبا لبخند یمیرح یآقا
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از نظر  دونمیو م  شناسمیخوب م یلیش رو خو خانواده امرزیخدا ب یکمال یاز شماست. من آقا یخوب دیدار اریاخت

 میسؤال، نس هیهست. فقط  میبا نس ییوصلت ندارم. نظر نها نیبا ا ی. راستش من مخالفتدیکم ندار یو مردونگ یخوب

شما درست  یرادر شما چرا گفته بود که وضع خونهب یکه با آقا بهرام داشت، به من گفت. ول ییهادر مورد حرف

 اوضاعتون درست بشه؟  نیو دخترم صبر کنه تا ا ستین

 گفت: یمصنوع یبه بهرام کرد و بعد با لبخند ینگاه تند بهمن

ام و بهناز من به پدرم قول داده بودم که بهر یمن اول ازدواج کنم بعد خودش ول خوادینبوده. داداشم م یمهم زیچ

 رو سروسامان بدم...

 ادامه گفت: در

 بود بعد نوبت خودمه. یاگه عمر شاءاهللان

 کرد و گفت: یمیرو به خانم رح یکمال خانم

 و نظرش و بگه؟ مشینیبب ادیب خوادیعروس خانم ما نم نیا خب

ها ه آنبسالم داد و  یوارد شد. به همگ یچا ینیهم با س میرا صدا کرد. نس میهمسرش، نس یبا اشاره مینس مادر

 :دیپرس میبه لب رو به نس یبا لبخند یتعارف کرد و کنار مادرش نشست. خانم کمال ییچا

 ؟یزن پسرم بش یکنیرو به عهده خودت گذاشته. قبول م ییشما نظر نها یدخترم بابا خب

 گفت: یآرام یانداخت و با صدا نییبود. سرش را پا سرخ شده شیهااز شرم گونه مینس

 . دمیبزنم. بعد از اون جوابم رو م یکمال یبا آقا دیدارم که با ییهامن حرف دیاجازه بد اگه

ادر و مادرش که تحمل کنند تا مراسم تمام شود و بر زدیحرف م شیهاهی. مدام با کلدیاز درد کش یقینفس عم بهمن

 بهم بخورد. یرخواستگا نیآگاه شوند و ا شیماریها از بآن خواستیخانواده شرمنده نکنند. او نم نیا یرا جلو

 گفت: میبه نس رو

 .دیبرس به تفاهم دوارمی. امدیبهرام و شما با هم تنها حرفاتون رو بزن یمیرح یآقا یحق شماست. با اجازه نیا

 هم گفت: یمیرح یآقا
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 .دیاتاقت با هم حرف بزن دیرام بربا آقا به میندارم. نس یحرف من

 رفتند. میدو بلند شدند و به طرف اتاق نس هر

 یوحرف زدن بهمن مرتب عرق ر نیمشغول صحبت بودند. در ح میبا مادر نس یو خانم کمال یمیرح یبا آقا بهمن

 دنیا دسخت شده بود. بهناز ب شیگذشته بود که تحملش تمام شد. نشستن برا یساعت می. نکردیرا پاک م شیشانیپ

 :دیاز او پرس یمیرح یبلند شود. آقا ترعیفرستاد که سر امیحال بهمن به بهرام پ

 .دیکنیعرق م ادیز ده؟یبهمن حالتون خوبه؟ رنگتون پر آقا

 :دینگاهش به بهمن افتاد و پرس یکمال خانم

 ؟یمادر خوب بهمن

 فت:را به مادرش دوخت و گ حالشیخمار و ب یهاچشم

 ...شرمنده

 گفت: یبا نگران یکمال خانم

 شده؟  یمادر چ بهمن

 گذاشت و گفت: شیپهلو یرو دست

ما هستن. ش نجای. مادرم و بهرام اشمی. از خدمتتون مرخص مستیمقدار حالم خوب ن هی. خوامیهمه عذر م از

 من... دیرو بگ طتونیشرا

 گفت: یمیرح یدرد لبش را به دندان گرفت. آقا از

 مارستان؟یب میبر دیخوایم ه؟یچ تونی. ناراحتدیبر دیتونیحالتون نم نیا با

 دست پسرش را گرفته بود و گفت: یکمال خانم

 داره. هیکل یناراحت
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بهمن که از درد به خود  دنیآمد. با د رونیبهناز، بهرام با سرعت از اتاق ب یبلند بهرام صدا کرد. با صدا یبا صدا بهناز

 :دیرا گرفت و پرس شیبه طرفش رفت. بازوها د،یچیپیم

 قربونت برم حالت خوبه؟ بهمن،

 :دیپرس مینس مادر

 ه؟یارث شونیا یهیکل یماریب

 به همسرش کرد.   ینگاه تند یمیرح یآقا

تمام  گریاز طرف د یطرف و درد شرمندگ کیاز  هیبشود. درد کل ریبود که اشکش سراز یبهمن کاف یسؤال برا نیهم

 را به بهرام دوخت و نجواگونه گفت: شیهاتوانش را گرفت. چشم

 داداش. خراب کردم. شرمندتم

 و گفت: دیبرادرش آتش گرفت و او را در آغوش کش یگونه یاشک رو دنیبا د بهرام

 . میبلند شو بر ه؟یچ یاشکا برا نی. نگو شرمنده. داداش من ااومدمیکاش نم یبه من. لعنت به من. ا لعنت

 . دیشنینم یزیبود که چ حالیبهمن آنقدر ب یول

 بهرام گذاشت و گفت: یشانه یدست رو یمیرح یآقا

 هم اعصابت رو خراب نکن. نقدریو بذار استراحت کنه. ا دیداره، بهش بد ییآروم باش. اگه دارو پسرم

 .دیخوردن قرصش خواب با

طر نشد بخا یمیرح یسؤال آقا یمتوجه ینبود. حت یاگهید زیچ چیبهرام فقط به بهمن بود و حواسش به ه نگاه

 جواب داد: یخانم کمال نیهم

 هیکل شده. منتظره شتریکه دردش ب هیچند مدت نیشدت. ا نیداره اما نه به ا هیکل یسه چهار سال ناراحت بهمن

 بشه.  هیکل وندیبشه، پ دایاگه پ میهست

 :دینبود، پرس یکه از نگاه همسرش و اوضاع بوجود آمده راض یمیرح خانم
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 جدا از شما؟ ای کنهیم یاگه آقا بهرام بخواد ازدواج کنه با شما زندگ پرسم،یم نویا دیببخش

از سؤال مادرش. خانم  نیشرمگ میو بهرام با خشم و نس یمیرح یسؤال او به طرفش نگاه کردند. آقا نیبا ا همه

 گفت: یبا ناراحت یکمال

 .میخوایاونو م ی. ما خوشبختمیندار یها حرفبهرام بخواد من و بچه اگه

 و با تعجب گفت: دیبه طرف مادرش چرخ بهرام

از  یمیرح یآقا یهالب یرو ی. لبخندرممکنهی. غکنمینم نکارویا نیا رمیمامان؟ من از شما جدا بشم؟ بم یگیم یچ

 را از ظرف برداشت و به طرف بهرام گرفت و گفت: ینیریجواب بهرام، نشست. ش

کرده و  یتنها بذاره، نامرد وضع نیا یش خصوصا برادرش رو توکه بخواد خانواده ی. کستیبه تو و مردونگ نیآفر

 ...خورهیبه درد دخترم نم یداماد نجوریا

 

انه که ندن در آنجا نداشت. به خما یبرا ییرو گریکه افتاد، د یشد. اما با اتفاق داریگذشت که بهمن ب یساعت

م و مادرش بهرا یحرف نزد. صبح قبل از رفتن سرکار، گفتگو یاکلمه کسچیبه اتاقش رفت و با ه میبرگشتند مستق

 . بهرام به مادرش گفت:دیرا شن

به  بهمن یوقت شبی. درنیگیکنم، خودشون تماس م ی. اگه قبول کردن که با شما زندگریباهاشون تماس نگ گهید

 رو بهم بزنم. تو چطور یهمه چ خواستمیم یمی. بعد با حرف خانم رحرمیمن گفت شرمندتم، دوست داشتم بم

 ؟یتصور کرد ی. مامان منو چمیندار یما حرف یگیبهشون م

 حرکت کرد. یمیرح یآقا یشود، از خانه خارج شد و به سمت خانه دهید نکهیا بدون

 :دیبهمن تعجب کرد و پرس دنیبا د یمیرح یمنتظر ماند تا در باز شد. آقا یدر را فشار داد. کم زنگ

 د؟یوقت صبح اومد نیشده که ا یزیآقا بهمن. چ سالم

 زد و گفت: یلبخند بهمن

 وقت مزاحمتون شدم. نیا یکم حرف با شما دارم. البته شرمنده تو هی. نه فقط ری. صبحتون بخ سالم
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 و گفت: دیخند یمیرح یآقا

 . بفرما پسرم. دشمنت

 بهمن تعجب کردند. دنیو مادرش هم از د میسالن که شدند، نس وارد

 را در هم گره زد و گفت: شیهاتعارف کرد و کنار پدرش نشست. بهمن انگشت ییچا میکه نشستند، نس همه

ام هم بهر یرو به شما بگم. من برا یمطلب خواستمیوقت صبح مزاحم شدم. راستش م نیکه در ا خوامیعذر م بازم

 یارث راحت باشه التونیمن خ یماریبکنم. از نظر ب یبهرام هر کار یخوشبخت یپدر بودم و هم برادر. حاضرم برا

 یول کنمیم یام با خواهر و مادرم زندگکه زنده یقت. تا ورمیگی. من براش جدا مستین یخونه هم مشکل ی. براستین

 یهم عروس خوامی. مرهیازدواج صورت بگ نیا دی. فقط خواهشاً بذارمراقب خودشون باشن توننیاگه مردم اونها م

 ازش راحت باشه. المیو هم خ نمیبهرام رو بب

 زد و گفت:  یلبخند یمیرح خانم

 ریدرگ و اگه بخوان از حاال فکرشون شونهی. خب اول زندگدیترهم شما و هم خود عروس و داماد راحت ینطوریا

 شما...

 گفت: یبلند یدفعه با صدا کی یمیرح یآقا

 قبولش ندارم ... ش جدا بشه اصالاگه بهرام از خانواده ه؟ییچه حرفا نی... اگهید بسه

 پدرش گفت: یهابعد از حرف مینس

 بگم؟ زیچ هی تونمیبابا م دیببخش

 ادامه داد: میتکان داد. نس دییسرش را به عالمت تا پدرش

 دیق یما حاضر. آقا بهمن شستمین نکاریبه ا یکنم به آقا بهرام ندادم. اصال راض یجدا زندگ نکهیبر ا یمبن یشرط من

 د؟یاگه ازدواج کن یحت د؟یتون رو بزنخانواده

 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف بهمن

 .نه
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 زد و گفت: یلبخند کمرنگ مینس

 اش.گفتم داد دیآقا بهرام قبول کنه. البته ببخش دیخوایداداش بهمن چطور م پس

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده بهمن

 م؟یرو راه بنداز ی. پس بگم مبارکه؟ از فردا مقدمات عروسیخوشحالم منو داداش خودت دونست یلیخ

رش دانست. به همس تیرضا یسکوت و شرم دخترش را نشانه یمیرح یانداخت. آقا نییاز خجالت سرش را پا مینس

 کرد. ینگاه سؤال

 رو به بهمن گفت: نیهم یبرا هم سکوت کرد. مینس مادر

 . میهست ی. بله ما راضرهیکه خ شاءاهللان

 را در آغوش گرفت و تشکر کرد.  یمیرح ی. بلند شد و آقادیگنجیدر پوست خود نم یاز خوشحال بهمن

 از گرفتن جواب، به شرکت رفت. وارد اتاقش  بعد

شرکت  سیرئ یزنگ خورد. منش زشیم یرو ینشست. کارش را هنوز شروع نکرده بود که گوش زشیو پشت م شد

 بود:

 با شما کار دارن.  یبهزاد یآقا ،یکمال یآقا_

 :دیپرس یبا او چه کار دارد. اما از منش سیکه رئ زدیحدس م بهمن

 با من چه کار دارند؟ یبهزاد یآقا دیدونینم

 آهسته گفت: یمنش

. دیببن دییای. حاال بدیچند مدت گرفته بود نیکه ا یادیز یهایدر مورد مرخص کنمیفکر م ی. ولدونمینم قایدق

 نباشه. یمهم زیشاءاهلل چان

 به در زد و وارد شد. یارفت. تقه سیهم بعد از تشکر، تماس را قطع کرد و به سمت اتاق رئ بهمن



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
56 

 

زند. دست دست کرد تا حرفش را ب یکم یبهزاد ینشست. آقا سیمقابل رئ یصندل یرو ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 شد و گفت: رهیبه بهمن خ

 شیچند وقتت باعث شد کارها کند پ نیا یهای. اما مرخصیآقا بهمن تو کارمند خوب و با اخالق شرکت هست نیبب

 مجبورم عذرتون رو بخوام... د،یکن بتیبهت بدم. اگه بازم غ یمرخص تونمیبه بعد نم نیبره. از ا

ود. اما باو نخواهد  بتیغ نیآخر شیهاهیکل یروزها نیبا وضع ا ستدانیبود و م قتیگفتن نداشت. حق یبرا یحرف

بهرام از  مادر و دیآمد، با خودش گفت نبا رونیکه ب یبهزاد ی. از اتاق آقادیفقط توانست چشم بگو سیدر مقابل رئ

 موضوع مطلع شوند.  نیا

 :دیبود. از مادرش پرس وفتادهین یلبخند به خانه برگشت انگار اصال اتفاق با

 .گهید دیکارهاشون رو زود انجام بد د؟یبر گهید یزایو چ یانگشتر نامزد دیخر یقراره برا یک چخبر؟

 پسرش شد و گفت: یهمه شاد نیمبهوت ا مادرش

 . میدیرو انجام م گهید یجواب بدن بعد کارها دیمادر اول با خب

 مادرش زد و گفت: یگونه یرو یابوسه بهمن

 کنه. یبا ما زندگ میجان جواب رو ازشون گرفتم. در مورد خونه هم اونا قبول کردن که نس مامان

. از دیاو دلش لرز یخنده دنیبا د ی. خانم کمالدیبلند خند ی. بهمن با صداکردیبا دهان باز به او نگاه م یکمال خانم

ر . بغضش گرفت و اشک ددادیبد م یبهمن دلش گواه یشاد نهمهیکه پسرش را از دست بدهد. از ا دیترس یروز

 :دیمشغول کرد و پرس یارجمع شد. به طرف اجاق گاز رفت و خودش را به ک شیهاچشم

 ؟یدونیاز کجا م تو

 نشست و رو به مادرش گفت: یصندل یرو

 نینه چکبهرام  ی. خوشحالم براهیخوب و عاقل یلیدختر خ میاونها بودم و باهاشون حرف زدم. واقعا نس یخونه خب

قرار  تا شب دیبخر گهید یزایانگشتر و چ دیعصر بر نی. مامان همدیاورد ریگ یعروس نیشما که چن یو برا یهمسر

 کارها با من.  هی. بقمیرو بذار یمراسم نامزد
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 در آورد و به مادرش داد و گفت: بشیعابر بانک از ج کارت

 یبود، بگو. تا من هستم همه یکم و کسر یخرج نکنه. هر چ یچیکارت استفاده کن. فعال بهرام از خودش ه نیا از

بهرام تو  دنید یخدا دارم برا یانداز باباست. وابا منه. به بهرام نگو از منه، بگو از پس یو عروس یخرج مراسم نامزد

 .کنمیم یشمارلحظه  شیعروس

حظه که ل نیفرستاد. در ا رونیپزخانه ببهمن را از آش یاتحمل کند، با بهانه توانستینم گریکه د یکمال خانم

 جوابش را داد. را پاک کرد و شیهااشک عیسر یو سالم کرد. خانم کمال دیشدند، بهرام از راه رس ریسراز شیهااشک

 :دیبرگ کاهو برداشت و در دهانش گذاشت و با همان دهان پرس زیم یاز رو 

 مامان؟ میدار یچ ناهار

 از پشت سر جواب داد: بهمن

 آقا داماد. یکه دوست دار یزیچ همون

 نشست. شیسر او زد و روبرو یرو یاو بوسه دیخند بعد

 : دیمتعجب پرس بهرام

 ...؟یداماد چه

 گفت: یبا اخم ساختگ بهمن

 دیریا مامان مجواب مثبت رو دادن. بعد از ظهر ب می. پدر و مادر نسگهید ییخب داماد تو ؟یگرفت مرینکنه آلزا بهرام

. میه بشآماد دیبا یمراسم نامزد یخونشون. از فردا هم برا میریو امشب م دیخریمورد نظر رو م یزایانگشتر و چ

 یاگهیسؤال د . اون دهن بازت رو هم ببند.رهیلباس و طال و غ ثلمربوط به عروس با تو م دیمراسم با من و خر یکارها

 هم هست؟

 :دیوارد آشپزخانه شد و پرس بهناز

 برم؟ یبا ک خوامیمن داداش؟ من هم لباس م پس

 گفت: یکرد و عصب یاخم بهرام
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 چخبر شده؟ نجایا نمیبذار بب ؟یگیم یچ تو

 بغ کرد و کنار بهمن نشست. بهرام رو به برادرش گفت: بهناز

 .گهید امیرو کوتاه نم نجایبهمن. ا شمیباشم من از شما جدا نم گفته

 و گفت: دیخند بهمن

ب آقا داماد خ. یهست یموندن نجایو ا یمن شیر خی. بابا تو بیلجباز و اخمو شد یهامثل پسر بچه ؟یدیو د تافهیق

 به من بگو. یبخر. پول کم داشت یخواست یهر چ یریمامان م ایتو هم بهناز جان با من  ؟یدیبله رو م

بم برم. بهمن زد و گفت: قربون داداش خو یگونه یرو یا. بهناز هم بوسهدیو خند دیپشت گردنش کش یدست بهرام

دو سرکار  را گذاشتند. روزها هر یو عروس یو قرار مراسم نامزد خیرفتند و تار یمیرح یآقا یشب دوباره به خانه

دارکات و بهمن ت رفتندیو مادرش به بازار م مینس اب یعروس دیخر یبودند و عصرها بهرام و مادرش و بهناز برا

 را فراموش کرده بود... زشیالیسرگرم کارها بود که نوبت د نقدری. اکردیا فراهم مر یمراسم نامزد

 :دیبهرام از برادرش پرس صبح

  ؟ینرفت مارستانیب زیالید یبرا روزید بهمن

 به او بکند، جواب داد: ینگاه نکهیبدون ا بهمن

 . مینکرو هم دعوت  گهید یامروز هم چند خانواده دی. بارمی. فعال حالم خوبه. بذار کارها تموم بشه بعد منه

 داد و گفت: رییتغ مارستانیب ریرا در مس نیرا عوض کرد و ماش ریمس بهرام

 ؟یازندیو پشت گوش م یستینه. چرا بفکر خودت ن زیالید یبرا یهست ول گهید یکارا ی. وقت برایبر دیبا امروز

 گفت: یه نرمب نیهم یرا بزند. برا زیهمه چ دیروزها با بهرام مخالفت کند. ممکن بود ق نیدر ا دینبا دانستیم بهمن

. بهرام خواست اعتراض کند، گردمیبا آژانس به خونه بر م زیالیکارا. خودم  بعد از د هی. اما تو برو دنبال بقرمیم باشه،

 بهمن گفت:

 .شهینم یزینباش. چ نگران
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شد  ادهیپ مارستانیبگذارد. بهمن کنار در ب انیآمد او را در جر شیپ یزیزد کرد اگه چبه او گوش یقبول کرد ول بهرام

پشت سر بهمن تا پشت در اتاق  هیسا کینظر داشت، مثل  ریبهمن را ز یو بهرام رفت. شخص مجهول که تمام کارها

را  شیهابر بهمن غلبه کرد. چشم یحالیو ب یخستگ زیالیانجام د ی. در طستادیآمد و همان جا منتظرش ا زیالید

 حال او گفت: دنیبزور باز نگه داشت. پرستار با د

 نبالتون؟د ادیبه برادرتون بگم ب دیخوای. مدیبه خونه برگرد ییتنها دیتونینم زیالیشما بعد از د یکمال یآقا

 زد و گفت: یجانیلبخند ب بهمن

 یحرف گریدمزاحمش بشم. پرستار  خوامیداداشم کار داره. نم برم خونه. تونمی. مستیهم بد ن نقدرهای. حالم انه

دم بر قداد و آرام  هیتک واریو رخوت از تخت بلند شد و دستش را به د یبا سخت ز،یالینزد. بعد از تمام شدن د

که  نی. همآمدیباال م نیو نفسش سنگ ندسست شد شیحرکت نداشت. پاها ینا گری. در راهرو دداشتیم

رام بسته شدند و فقط توانست اسم به شیهاشود، شخص مجهول او را در آغوش گرفت. چشم نینقش زم خواستیم

 او را صدا کرد: ی. شخص مجهول با نگراندیرا بگو

 ... بهمن...بهمن

 

 :دیاز پرستارها پرس یکیبهمن، بهمن شخص مجهول دو پرستار کنارش آمدند و  یصدا با

 شده؟  یچ آقا

 زد: ادیمجهول سرش را باال برد و فر شخص

 .دیرو صدا کن یزیدکتر عز عیسر د؟یکنینگام م نجوریا چرا

 او پرستار رو ترش کرد و گفت: ادیفر با

 ؟یزنیچخبرته؟ مگه با خدمتکارت حرف م آقا

 را به او دوخت و گفت: شیطوفان یهاچند برابر شد و چشم تشیکه نگران حال بهمن بود، عصبان او
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دکتر  عیسر ومدهیبرگه اخراجت دست ن نکهیکرد. حاال قبل از ا یادآوریبهت  دیبا یستیو بلد ن تفهیوظ یوقت

 ...عیکن. سر جیرو پ یزیعز

تخت گذاشتند که دکتر خودش را  یکرد. بهمن را رو جیرفت و دکتر را پ رشیدوم با سرعت به طرف پذ پرستار

 گفت: نهیرساند. بعد از معا

 اومده؟ . پس برادرش کو؟ نکنه تنهاوفتهیزودتر از پا م نجوریا ارهیبخودش فشار ب گهید دیشده. نبا فیضع بدنش

 شخص جواب داد: آن

 ؟یریکمک بگ گهید یهامارستانیاز ب یتونیکن. نذار از دست بره. نم یکار هیتنها اومده. دکتر  آره

 تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یسر دکتر

 .گذاشتیاونو تنها م دی. بهرام نبادمیانجام م ادیاز دستم برب یهر کار من

 .کردیبهرام را صدا م یداریدر خواب و ب بهمن

 دستش را گرفت و گفت: دکتر

 ... بهمن جان...بهمن

 .. نگاه کردند، بهرام بود. یبهمن زنگ خورد. هر دو به صفحه گوش یلحظه گوش نیهم در

 

 سبز را زد: یکه جواب دهد. دکتر هم دکمه مجهول به دکتر اشاره کرد شخص

 

 ؟یکرد ریچرا د ؟ییسالم بهمن. کجا_

 سالم بهرام جان._

 :دیپرس زد،یو تعجب موج م یکه در آن نگران ییشد. با صدا دهیآشنا در گوش بهرام شن یکم ییصدا
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 داداشم کجاست؟ شما؟

 را دور کند، گفت: یاز دل بهرام نگران نکهیا یهم برا دکتر

 بود... حالیخسته و ب زیالی. بهمن بعد از دمیزیجان دکتر عز امبهر

 اجازه حرف زدن به دکتر را نداد و گفت: بهرام

 و تماس را قطع کرد. امیم دارم

 و گفت: دیکش یپوف دکتر

 .ادیحرفم رو بزنم. داره م یهینداد بق اجازه

ه پرستار ک یرا گرفت. به اتاق یزیسراغ دکتر عز رشیشد و از پذ مارستانینگذشته بود که بهرام وارد ب یساعت مین

ند، با بسته بود شیهاو چشم دهیتخت دراز کش یبهمن که رو دنینشان داده بود، وارد شد. دلش آشوب بود. با د

 :دیترس از دکتر پرس

 نکنه حالش بد شده؟  ده؟یچرا خواب بهمن

 :دیآرام پرس یول یعصب یکم دکتر

ازش خسته  ،یکنیرو نداره؟ نکنه چون داره ازدواج م یقبل ییاون توانا یدونیگه نمتو م اد؟یتنها ب یگذاشت چرا

 ؟یشد

بهمن  دانستیهم داشت؟ مگر دکتر نم یگریاز بهمن برادر د ریبود. مگر او غ نیسنگ یلیبهرام خ یدکتر برا حرف

 بود؟ شیایتمام دن

 برادرش زد و همان طور که نگاهش به برادرش بود، گفت: یشانیبر پ یابوسهشد و  خم

. اگه ارهیبو بدست  شیبکنم تا سالمت یو حاضرم هر کار زهیبهمن برام عز دیدونیدکتر. شما م دیحرف از شما بع نیا

 . زنمیرو بهم م یاالن همه چ نیبهمنه، هم یازدواجم مانع سالمت دیکنیفکر م

 کرد و گفت: یاخم دکتر
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. امروز خدا بهش رحم کرد تو ادیب زیالید یبه بعد تنها برا نینذار بهمن از ا گمیزدم؟ من م یحرف نیچن من

 ...؟یدیدیبنظرت االن حالش و چطور م ابونیوسط خ ای گهید یحالش بد شد. اگه جا مارستانیب

 

 باران کرد و گفت:گذاشت و او را بوسه اشنهیس یتخت نشست و سر بهمن را بلند کرد و رو یبهمن رو کنار

 کردم. شرمندتم داداش. اشتباه

 :دی. پرسدیچشم باز کرد و برادرش را کنارش د بهمن

  ؟یاومد یشد؟ تو ک یچ

 برادرش کرد و گفت: یدست در موها بهرام

 داداش ها... یدیاومدم. خوب خواب شیساعت پ هی. یکم خسته بود هینشده. فقط  یزیچ

 ؟یبهتر حاال

 ه برگشتند.از دکتر به خان یتخت بلند شد. بعد از خداحافظ یتکان داد. با کمک بهرام از رو دییبه عالمت تا بهمن

مشغول شدند.  یکوبیاها به رقص و پجوان یکه پخش شد، همه کی. موزشدندیوارد سالن م یکی یکی هامهمان

و شلوار  دست در دست بهرام که کت یمشک یدهیکش ییهاروشن با چشم یابلند سبز رنگ و چهره راهنیبا پ مینس

 خود نشستند. گاهیبود، در جا دهیپوش یطوس

بهناز  بودند. ستادهیسالن ا گرید یاز سالن و شخص مجهول در گوشه یاشود در گوشه دهید نکهیهم بدون ا دایش

از  یسکخواست جلوتر برود،  دایکه ش نیدست بهمن را گرفت و به وسط سالن برد و با هم شروع به رقص کردند. هم

 پشت سر به او گفت:

 ...؟یفهمی. میبش کیبهش نزد یندار حق

و رقص بهمن و  ستادینداشت. همان جا ا گرینبود. جرئت جلو رفتن د یاما کس ندیبرگشت تا صاحب صدا را بب دایش

و دوست داشت  افتادیم نیشاه ادیبا نگاه به بهمن  دایبهناز را تماشا کرد. هر کدام غرق در افکار خودشان بودند. ش

 یها سر رووقت یبگذارد، قدم بزند، برقصد، بخندد و گاه اوگذشته دستش را در دست  یدر کنار او باشد. مثل روزها
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گذاشت اما  شی. قدم پرقصدیاست که م نیلحظه احساس کرد او شاه کیکند. در  دایاو بگذارد و آرامش پ یشانه

 برگشت.  شیآن شخص افتاد و سرجا دیهدت ادی

ها شد. دوست بهمن و بهناز تمام وجودش پر از عشق نسبت به آن یهاو خنده یشاد دنیمجهول هم با د شخص

ه شود. در حال رقص تمام حواس و چشم بهرام ب رابیوجودش س یتا از گرما ردیداشت بهمن او را در آغوش بگ

را  مینس وموقع بهناز به طرفشان آمد و دست او  نیحلقه زد. در هم شیهاشماو اشک در چ یبهمن بود. از خوشحال

 . دندیهر چهار نفر رقص گرید کیگرفت و به وسط سالن برد. با شروع موز

 زد و گفت: شیشانیپ یرو یابهمن برادرش را در آغوش گرفت و بوسه د،یرس انیکه به پا کیموز

 .دیهر دو خوشبخت باش دوارمی. امیخوشحالم. ممنونم که منو به آرزوم رسوند یلیخ

 یبه اصرار خانم کمال میسنشان رفتند و به خانه یمیو خانه خلوت شد. آقا و خانم رح دیرس انیجشن به پا کمکم

 ماند.

ل برگشتن به رفت. اما در حا ییشد و به دست شو داریبوجود آمد، ب شیهاهیکه در کل یشب بهمن از درد یهامهین

 ییپا یداموقع مادرش ص نی. در ادیچرخی. خانه دور سرش مآمدیباال م ی. نفسش به سختدیاتاقش درد امانش را بر

قوط سرش س. در حال خوردیتلوتلو م دی. از اتاقش خارج شد و چراغ سالن را روشن کرد. بهمن را ددیرا در سالن شن

 گفت: بهرام ... داداشت... یبلند یبا صدا یآخش بلند شد. خانم کمال یبه ستون برخورد کرد و صدا

و از  دندیاز جا پر یخانم کمال یبا صدا می. او را در آغوش گرفت. بهرام و بهناز و نسدیبعد به طرف او دو و

ار بهمن و سر بهمن نشسته بود. بهرام با سرعت کن یو باال کردیم هیگر یآمدند. خانم کمال رونیب شانیهااتاق

 :دیمادرش نشست و پرس

 به دکتر زنگ بزن. عیبهناز سر ه؟یشده؟ چرا سرش خون یچ

سرش به  افتاد،یدفعه داشت م هی. چرخهیپهلوش و گرفته و دور خودش م دمی... اومدم ددونمیجواب داد: نم مادرش

 . رهیبکن. بهمن داره از دستم م یکار هیستون  برخورد کرد. بهرام 

ه بود. شد رهیرا گم کرد و فقط به برادرش خ شیبودن او دست و پا هوشیبهمن و ب یشانیپ یخون رو دنیداز  بهرام

 او را تکان داد و گفت: می. نسزدینم یحرف

 بکن. اورژانس خبر کن... یچرا ماتت برده؟ کار بهرام
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 .دیسرش د یرا باال میرا باز کرد و مادر و برادر و خواهرش و نس شیهاچشم

 .دیبگو یزیشرم نتوانست چ از

 :دیو پرس دیکش شیموها یتخت نشست و دست رو یکنارش رو یکمال خانم

 کنه؟یجان حالت خوبه؟ سرت درد نم بهمن

 فقط مادرش بشنود، نه گفت. کهیبه طور آرام

 کرد و گفت: نهیبعد دکتر وارد اتاق شد و او را معا یکم

 .میاقدام کن عیسر اد،یب شیپ یتا اگه مشکل یبمون نجایامروز ا بهتره

 گفت: یفیضع یرو به دکتر با صدا بهمن

 .کنمیندارم. خواهش م یبمونم. حالم خوبه. مشکل مارستانی. دوست ندارم بدیمرخصم کن خوامیم

 کرد و گفت: هیبه بق ینگاه دکتر

پاشون تو  هینگرانتن و  چقدر نیت بکن. ببنگاه به خانواده هی. یکه به سرت خورده، بهتره بمون یابخاطر ضربه بهمن

جون  کم هیباش تا  مارستانیتو ب ی. خسته شدن. حداقل چند روزیستیپاشون خونه. تو بچه که ن هیو  مارستانیب

 .یریبگ

هر بار با بد  ایها جور او را بکشند آن دی. چقدر باگفتیرا م قتی. دکتر حقدیاش دخودش را سربار خانواده بهمن

 را بست و سکوت کرد.  شیهاچشم یو شرمندگ یرزد.  از ناراحتشدن حالش تنشان بل

به  گذارند،یم شیو نه تنها شوندیاز او نه خسته م یاکه لحظه دیبه برادرش قوت قلب بدهد و بگو نکهیا یبرا بهرام

 دکتر گفت:

 سرش هستم.  یخونه و خودم تمام شب باال برمیرو م داداشم

 بسته گفت: یهابا چشم بهمن

 خونه. دی. بردیاخسته ی. شما همگمونمیم نجایا
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 پشت دست او زد و گفت: یادست برادرش را گرفت و بوسه بهرام

 .ستمی. خسته هم نذارمیبرم داداش. تنهات نم قربونت

 و گفت: دیقورت داد و دستش را کش یرا به سخت شیدر گلو بغض

 تنها باشم... خوامی. مدیاستراحت کن دیبرو. مامان و بهناز و نامزدت رو با خودت ببر. با بهرام

 

ها شوب آنبه خانه برگشتند. دل آ یو نگران یاضافه شده بود. همه با ناراحت شیجسم یماریبد بهمن به ب یروح حال

ا اگر به برگشت. پشت در اتاق بهمن نشست ت مارستانیو به ب اوردیبعد نتوانست طاقت ب یآرام نداشت. بهرام ساعت

 داشتند، آنجا باشد. اجیاو احت

 :دیپرس ،یبا بهناز تماس گرفت و بعد از سالم و احوال پرس دایش

 خبر؟ عروس و داماد چطورن؟ از بهمن چه خبر؟ چه

بهمن  خراب شدن حال دنیاز شن دایکرد. ش فیاو تعر یرا برا شبیاتفاقات د یهمه هیبغضش گرفت و با گر بهناز

اعث امر ب نیبرادرش. هم ینامزد یاو برا وصفیب یبهمن و شاد شبیوب دحال خ یادآوریحالش بد شد. خصوصا با 

 کند. وندیبه پ رفرصت مناسب با او حرف بزند و او را مجبو کیدر  ردیبگ میشد تصم

کنند  مدت برگزار نیرا در ا یاز بهرام خواست مراسم عروس یگذشت. بهمن کم حرف و آرام شده بود. ول یروز چند

بود و  هختی. حال و وضع بهمن اعصاب او را بهم ربستیرا معلق نگذارد. بهرام دل به کار نم یمیرح یو خانواده

 تریتر و عصبدرمانده شتری. بآمدیاز دستش برنم یکار چیه نکهیفکر کند. از ا یدوست نداشت فعال به عروس

 .شدیم

 ود.بنشسته  نشیشرکت بهمن منتظر او در ماش کینزد یروز باران کیدر  داینمانده بود که ش یهفته به عروس کی

از سر و  یشود. خستگ یستا سوار تاک ستادیا ابانیتر کنار خ. آن طرفآمدیم رونیکه از شرکت ب دیدور بهمن را د از

 او نگه داشت و گفت:  یرا کنار پا نیماش دای. شدیباریبهمن م یرو

 :دیپرس . بهمن چشمش که به او افتاد،رسونمتیم یریجا م هر
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 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم ؟یکنیکار م یچ نجایا تو

 زد و گفت: یلبخند دایش

 ...سوار شو ینش سیخ ادیز نیاز ا شتریب یخوای. اگه نمدمیسوار شو بعد تمام سؤاالتت را جواب م ایب حاال

را شکست و  نشانیسکوت ب دایهم به او نکرد. ش ینگاه مین یشد اما حت دایش نیسوار ماش یاز سرناچار بهمن

 گفت:

  ؟یکلمه بگ هیکه  یخوایم یرزبونی. نکنه زییتو برعکس تمام جوونا ؟یساکت چرا

 به او کرد و گفت: ینگاه تند بهمن

 ت بره. قربون صدقه ایعاشقونه بگه  یکه برات شعرا ستمین شهیمن اون شخص عاشق پ ؟یدنبالم اومد یچ یبرا

 زد و ادامه داد:  یپوزخند بعد

 ت. دلباخته نیشاه مثل

 و گفت: دیدفعه ترمز کرد و به سمت بهمن چرخ کی نیاسم شاه دنیبا شن دایش

 منو؟  ای یکنی. تو اونو مسخره میاریاسمش و به زبون ب خوامینم

 شد. بهمن رو به او گفت:  ادهیهم پ دایش نیخارج شدن بهمن از ماش با

 خوامی. من نمیکنیاشتباه م ی. ولتمیمن مثل نامزد قبل یاما تو رو آره. چون فکر کرد رو مسخره نکردم نیشاه من

 ؟یدیعالقمند بشم. فهم یدختر چیبه ه

 :دیتمسخر زد و پرس یاز رو یلبخند دایش

 درسته؟ ،یمردم ینه، فکر کنم منتظر ترحم و دلسوز ؟یکنیچرا با خودت لج م ته؟یماریب بخاطر

داره، تو  اجیبه ترحم احت ی. حاال کنه؟ برات متاسفم شه،یت از رو دوشت برداشته مخانواده تیمسئول گهید ینجوریا

 .ینکرد یرییتغ چیکردم اما تو ه دایمن؟ من خودمو پ ای

 گفت: شد،یغرش رعد و برق گم م یکه در صدا یبلند یتمام وجود بهمن را گرفته بود. با صدا خشم
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. یهست نجایشباهت ا نینه. حاال هم بخاطر ا ؟یوفتادینبودم، دنبالم راه م نیهشا هی. اگه شبیکنیمن و درک نم تو

امثال تو  یبه دلسوز اجیو احت مارمیبهت گفته من ب ی. اصال کخوامیرو م گهیبرو من نه ترحم تو رو و نه ترحم کس د

 . یاومدینم لمدنبا ،یکردیرو فراموش م نیدارم. مطمئنم اگه شاه

 گفت: دایبرنداشته بود که ش یکرد و قدم دایبه ش پشت

 نکن. هر بار تنشون رو نلرزون.  تشونیبردار. اذ یت دست از لجبازخانواده بخاطر

 شد و رفت... یبعد سوار تاکس یمکث کرد ول یکم بهمن

. خانم شهیتر از همبودند و حالش خراب سیخ شیها. تمام لباسشهیخانه برگشت. سرشکسته و افتاده تر از هم به

 سر و وضع پشت دستش زد و به طرفش آمد و گفت: نیاو با ا دنیبا د یکمال

 . یکنیبرو لباسات و عوض کن. االن تب م عیسر ؟یکجا بود سن؟یلباسات خ چرا

 را به بهناز دوخت و گفت: نشینگاه خسته و غمگ بهمن

باهاش حرف بزن. اون  ایب ستچارهیبدبخته، ب ماره،یداداشم ب یگفت ؟یگفت یبه اون چ ؟یرابطه دار دایبا دختره ش تو

  ؟یمنو شکست ؟یچرا؟  تو منو خورد کرد ؟یموقع تو شمال هم بهم دروغ گفت

 : دیپرس یکمال خانم

 ؟یزنیحرف م نطوریشده؟ چرا با خواهرت ا یچ بهمن

 داد و گفت:  هیتک واریبه د بهمن

 خورد کرد. هابهیغر یکه برادرش را جلو زمیبهناز بپرس. از خواهر عز از

 رد...کاز مادر و خواهرش باشد، کشان کشان به اتاقش رفت و در را از داخل قفل  یگریمنتظر حرف د نکهیا بدون

. بهناز رفتیپذن.هر چقدر در زدند تا در را باز کند، ستادندیو بهناز به دنبالش رفتند و پشت در اتاقش ا یکمال خانم

 شد و گفت: لیهق تبدکه به هق اشهیگر

 . تو رو خدا در رو باز کن. خوامیمعذرت م داداش
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 گفت: شد،یم دهیشن یبه سخت شیکه صدا او

 .دیتنهام بذار کنمیبرو راحتم بذار. خواهش م بهناز

که غرور برادرش را با  فرستادیمبل کز کرد و خودش را لعنت م یگوشه کیمبل نشستند. بهناز  یو مادرش رو بهناز

 ه کرده بود.کار ل نیا

 .زدیو قدم م شدیبلند م قهیمبل بند نشد و هر دق ینگران و دلواپس حال بهمن رو یکمال خانم

 یمچاله رو گذشت تا بهرام به خانه آمد. به محض ورود به سالن مادرش را نگران در حال قدم زدن و بهناز را یساعت

 :دی. پرسدید هیمبل در حال گر

 شده؟ بهمن کجاست؟ یچ

 جواب داد: مادرش

کرد و رفت تو اتاقش در و قفل کرد. چند  اومد. بعد با بهناز جرو بحث سیخ یهاشده؟ با لباس یچ دونمینم واال

د. در که مجبور شد که در را محکم هل دهد و قفل را بشکن د،ینشن یکرد. چون جواب شیضربه به در اتاقش زد و صدا

نش بد دیطرفش رفت و دستش را گرفت. از تب شد به. دندیتخت د یرو سشیخ یهاباز شد، او را با همان لباس

شده  شهوینداشت. از تب ب یادهیرا عوض کرد و سر و بدنش را خشک کرد اما فا شیها. به سرعت لباسسوختیم

 یشانیپ یبرساند. در حال پاک کردن عرق رو عیبود. بهرام با دکتر تماس گرفت و از او خواهش کرد که خودش را سر

 :دیزد و پرس ادیبر سر بهناز فر یبلند یهمن با صداب

  ؟یستیکه از دستت ناراحت شد؟ چرا به فکرش ن یکرد کاریچ

 گفت: هیبا گر بهناز

ش حرف بزنه و قانعش با بهمن درباره معالجه تونهیدر مورد بهمن حرف زدم. فکر کردم م دایمنه. من با ش ریتقص آره

 بشه... نجوریا خواستمیکنه. بخدا نم

 

 گفت: شیکنار بهمن بلند شد و با همان تن صدا از
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بهمن نشه. تو و اون  کی. مگه نگفتم با اون دختره حرف نزن. مگه بهش نگفتم نزدیباهاش حرف زد یکرد خودیب تو

د که تا اب کنمیم ی. با اون دختره هم کاربخشمینشه واال بخدا قسم تو رو نم شیزیبهمن چ دیدعا کن دیدختره بر

و بهناز انداخت.  یترس را در دل خانم کمال نیداد و ایبهرام خشم درونش را نشان م هیطوفان یهانره. چشم ادشی

ها داد. کامل را به آن حاتیبا اورژانس تماس گرفت و توض عیبودن او سر هوشیحال بهمن و ب دنیبا د یزیدکتر عز

. بعد از تماسش رو به بهرام و کردیدر هم دکتر نگاه م یهبهرام چشم به دهان دکتر دوخته بود و با وحشت به چهر

 کرد و گفت: یخانم کمال

 هیفقط  .ارهیدووم ب یادیبگم مدت ز تونمیهم نم نحالی. با اادیبه هوش ب دوارمی. امهیبد یلیخ تیدر وضع بهمن

 برگردونه. یاونو به زندگ تونهیمعجزه م

داد  هیتک واریدبه  ینتوانست از خودش نشان دهد. خانم کمال یالعملعکس چیدکتر بهرام شوکه شد و ه یهاحرف با

 گفت: یلرزان یکند و با صدا یریتا از سقوطش جلوگ

 .خوامیخدا... بهمنم و از تو م ای

 گفت: هیزد و با گر یغیج بهناز

 . شهینم چشینه ، داداشم ه نه،

 طرف بهمن رفت و او تکان داد و داد زد: به

 یگب ی. داداش غلط کردم بلند شو. داداش چشمات و باز کن. بخدا هر چرمیمیبشه. بهمن من م تیزیچ دینبا تو

 .کنمیگوش م

او در  وقرار دادند  شینیدهان و ب یرا رو ژنیبرانکارد گذاشتند و دستگاه اکس یو بهمن را رو دیسر رس اورژانس

فتند. دکتر کرد و به دنبال آمبوالنس ر نشیآمبوالنس گذاشتند. بهرام که به خودش آمد مادر و خواهرش را سوار ماش

 فیبهمن افتاده بود، را تعر یکه برا یو اتفاق . در راه به شخص مجهول زنگ زدشد و حرکت کرد نشیهم سوار ماش

 یاز دستش افتاد و با صدا وانیبهمن ل میحال وخ دنیدستش بود، با شن در ییچا وانیکرد. شخص مجهول که ل

 گفت: یاخفه

 دکتر؟ یبشه، متوجه شیزیچ دینه؟ اون نبا رهیمینم بهمن
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راه افتاد.  مارستانیرا برداشت و به سمت ب نشیماش چیتوجه کند، لباس تن کرد و سو شیپا یبه سوختگ نکهیا بدون

 کهیبه طرف اورژانس رفت. بطور د،یکه رس مارستانیبزند. به ب ادیست داشت از ته دل فربرپا بود. دو ییدر دلش غوغا

به اتاق دکتر رفت و آنجا منتظر او  ژهیو یهازد. به محض انتقال بهمن به اتاق مراقبت دینشود، اوضاع را د دهید

نشست. ترس از دست دادن بهمن همه رو به وحشت انداخته بود. دکتر که وارد اتاق شد، سرش را به طرف در 

 چرخاند.

 :دیدکتر قرار گرفت و پرس یافتاد. بدون توجه  روبرو نیزم یرو یکه صندل یاز جا بلند شد طور عیسر

 چطوره؟ بهوش اومد؟  حالش

 زینشست. شخص مجهول به دنبال او کنار م شیصندل یرفت و رو زشیانداخت و به طرف م نییسرش را پا دکتر

 :دیبه طرف دکتر خم شد و پرس یگذاشت و کم زیم یرا رو شیهاو دست ستادیا

 شده؟  یبزن. چ حرف

 شد و گفت: رهیخ شیهارا بلند کرد و به چشم سرش

 فیضع یلیبدنش تحمل نداره. خ گهی. دادیب رشیگ هیدو سه روزه کل نیا یتو دوارمی. امستیاصال خوب ن حالش

 . ستین یکار چیقادر به ه یول ادیبه هوش ب گهیچند ساعت د دیشده. شا

 دنیا دشود. دکتر ب نینبود. هر لحظه ممکن بود نقش زم شیپاها یرو ستادنیوضع خراب بهمن قادر به ا دنیشن با

 را به او داد و گفت: یآب وانی. لندیمبل بنش یحال او بلند شد و به او کمک کرد که رو

مادر و خواهرش  به اون بهمن و ی. پس کدیو از پا افتاد دیطرف وا رفت هیطرف و اونا از اون طرف. هر کدام  نیاز ا تو

 بده؟ هیروح

 :گفتیکه در حال خودش نبود، فقط م او

مونه. از بزنده  دی. بادمیخودم و م یهیاگه بشه کل یحت گردمیم هیدنبال کل رمیبشه. همه جا م شیزیچ دینبا اون

تاق خارج نکرد و از ا یکرد اما او توجه شیدر را که گرفت، دکتر صدا یرهیبلند شد و به طرف در رفت. دستگ شیجا

 شد...
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جا پشت در بهناز همان یرش به اتاقش رفتند ولاش را گرفت. بهرام و مادبهمن به هوش آمد و سراغ خانواده شب

 ماند. 

 گفت: یفیضع یرا به مادر و برادرش دوخت و با صدا اشمارگونهیب نگاه

ه؟ بهرام بهناز کجاست؟ از دستم ناراحت نی. ادینمونده که راحت بش یزیچ گهیکردم. فکر کنم د تیشما رو اذ بازم

 .خرهی. بهش بگو داداشش نازش و مادیصداش بزن ب

 فت:آب به او خوراند و گ یکم عیسر یاش شد. خانم کمالکرد که باعث سرفه یکوتاه یخنده

 داداشش بشم. خدا تو رو برام نگه داره. یفدا من

و سرش را  ستادی. بهناز در چارچوب در اختندیریم و از درون اشک دندیها چشرا همه آن یتلخ نی. ادیخند تلخ

ا لبخند بداد.  هیتخت نشست و به بالشتش تک یکه داشت، رو یدرد یگرفته بود. بهمن با کمک برادرش با همه نییپا

 به خواهرش گفت:

 . شمیپ نجایا ای. بریرو باال بگ سرت

 ریست زدبود. بهمن  نییهمچنان سرش پا یتخت نشست ول یلبه یبهمن رو یشد و با اشاره کیآرام به او نزد بهناز

 :دیپرس یاو با ناباور یدهیپف کرده و رنگ پر یهاچشم دنیاو گذاشت و سرش را باال برد. با د یچانه

 نکنه بهرام دعوات کرده، آره؟  ؟یبه روز خودت اورد یچ ؟یکرد هیگر تو

 :برادرش گذاشت و گفت ینهیس یشدند. سرش را رو ریسراز شیهاتکان داد و اشک نیسرش را به طرف بهناز

 . ارمی. داداش بدون تو دووم نمرمیمیبشه، م تیزیتو نبود. اگه چ یتم. بخدا قصدم ناراحتشرمنده داداش

 نشست و گفت: شیشانیبر پ یظیاخم غل بهمن

 یادیزمن  یول ینکرد یتو اشتباه ؟یچ یعنی رمیمیم ست؟یمگه بهرام داداشت ن ای. ثانیکن یزندگ دیتو با اوال

 حساس بودم. 

 کرد و گفت: رو به بهرام بعد
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مواظب  خوامیم مونیبه برادر دمیپس قسمت م وفتهیاتفاق ب نیهر آن ممکنه ا یول ستیمرگ من دست من ن بهرام

اگه  ؟یدیبرگزار بشه. فهم دیبا ته،یپس فردا عروس گهید زیچ هیو  یها نگتر به اونو از گل نازک یبهناز و مامان باش

 ؟یدی. قول منمیبب یهر دوتون رو با لباس عروس خوامی. میایبا عروست ب دی. بااین نجایا گهید ،ینکرد نکارویا

. دستش را گرفتندیسبقت م گریاش از همدگونه یرو یها با چه سرعتنبود و آن شیهاقادر به کنترل اشک بهرام

 دراز کرد و در دست برادرش گذاشت و گفت: 

 .یکنارمون باش دی. تو بایبر شمونینذارم از پ نکهیا دمیم گهیقول د هی یبه حرفت گوش کنم ول دمیم قول

 کند اما بروز نداد و گفت: یخداحافظ زیبا همه چ دیروز با کی نکهیدلش گرفت از ا بهمن

 ...دیبهرام تو با نیبب

 بهمن تمام نشده بود که بهرام گفت: حرف

نه نباشه، کمر داداش بزرگ تو خو یدونی. میبخاطر ما با مرگ بجنگ دی. تو بایمحاله بذارم از دستمون بر نیتو بب نه

 ...تونمیبهمن. نم ستمیبا گهید تونمینم شکنه؟یم کهیداداش کوچ

 نتوانست تحمل کند و از اتاق خارج شد... گرید

 به مادرش کرد و گفت: ینگاه بهمن

 ...مامان

 کنار پسرش نشست و گفت: یکمال خانم

 شهی. تو همستیما آسون ن از چکدومیه یست. نبودن تو برابهت وابسته یدونی... از دست اون ناراحت نشو. مجانم

سته نش شیدر گلو یبخاطر ما بمون. بغض بد کنمی. خواهش میبجنگ یزندگ یبار هم برا نیا خوامیم ،یبود یقو

 یشت. کماو گذا ینیدهان و ب یرا رو ژنیماسک اکس عیبود و را نفسش را گرفته بود. به نفس نفس افتاد. بهناز سر

د. ماسک را شدن ریاش سرازگونه یرو یگریپس از د یکینبود و  شیهاقادر به کنترل اشک گریکه آرام شد، د

 گفت: دهیبر دهیبرداشت و بر

. بخاطر شما نمشونی... ببنجای... ا ارشونی... برگزار کن... بعد بخوامی... که...که میبهرام... همون جور یعروس مامان

 .ادی. خسته شدم. خوابم مجنگمیبا...با مرگ م
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 او زد و به همراه بهناز از اتاق خارج شدند. یبر گونه یابوسه یکمال خانم

 و گفت: ستادیپسرش ا ینشسته بود. روبرو مکتین یرو بهرام

 ییزج یخونه و کارا دیشدن. فقط با نیی. تاالر و مهمونا همه تامیرو راه بنداز یعروس یکارها دیبا میوقت ندار بهرام

 . یدیانجام م یریموندن اونم با خانمت م

 گفت: یبا ناباور بهرام

  م؟یهست یتیتو چه موقع یدونیم ؟یگیم یچ مامان

 محکم و قاطع گفت: مادرش

دلشکسته گوش  مادر هی یخدا به دعا دوارمی. امخوامی. بهمن رو از خدا ممیبکن نکارویا دیبه خاطر بهمن با ی. ولآره

 .کنه

فت و با بهمن آمده بودند، از کوره در ر ادتیع یکه برا مارستانیب یو پدرش در راهرو دایش دنیبه محض د بهرام

 رفت و گفت: دایبه طرف ش تیعصبان

. کنهیم یمارمرگش لحظه ش ی. داره برایروز انداخت نیافتاده. تو اونو به ا یبه چه روز نیبرو بب ؟ینیبب ویک یاومد

 یراحت زندگ ذارمیو نم بخشمیاگه بخدا داداشم و از دست بدم نه تو و نه بهناز رو م ؟یفهمی. مشکنهیکمرم داره م

 .یکن

 به او زد و گفت: یمحکم یلیو س دیاو را کش یمادرش ساکت شد. بازو یصدا با

. پس قولت به یکنیم دیکنن. تو خواهر خودت و هم تهد دیدختر رو تهد هیبزرگ نکردم که  نطوریهام و ابچه من

 ...؟یاز مادر و خواهرت مراقبت کن یخوایم ینجوریبهمن کجا رفت؟ ا

 با همان لحن تندش به بهرام گفت: یکمال خانم

 . بخشمتیو گرنه بواهلل نم یکنیم یاالن عذرخواه نیهم

 شده بود، گفت: دهیرنج یکه از برخورد بهرام کم یصبور یآقا
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دخترم قصد  ی. ولکردیرفتار م نیبدتر از ا دیبود شا شونیا ی. هر کس جامدیحق م شونینداره. من به ا یاشکال

 .دیخودتون ببخش ینداشت. فقط راه کمک کردن رو بلد نبود. به بزرگ یبد

 بود، گفت: یصبور یکه نگاهش به بهرام بود و طرف صحبتش با آقا یکمال خانم

کرده،  یاحترامیب دهیاشتباه از پسرم بود. فکر کنم خودش فهم د؟یکنیم یشما چرا عذرخواه کنمیم خواهش

 درسته بهرام؟

 یها دور شد. خانم کمالخداحافظ از آن یکلمه کیتکان داد و با  دییبه عالمت تا یسر شیباطن لیرغم م یعل بهرام

 گفت: یصبور یرو به آقا

. دیوابتازه خ د،ینیبهمن رو بب دی. اگه بخواستین یزیته دلش چ یتنده ول ی. رفتار بهرام کمکنمیم یخواه عذر

 زه. خداحافظ.با اجا دیبشه. ببخش داریب نکهی. فقط خواهشاً قبل از ادینیاونو بب دیتونی. مستیخوب ن ادیحالش هم ز

 خارج شدند. مارستانیو بهناز از ب یکمال خانم

و  کرد یبه مادرش نگاه نیماش یجلو ینهینشست. بهرام در آ نیدر عقب ماش یحرف نیبدون کوچکتر یکمال خانم

 :دیپرس

 . ستی. درست ننیجلو بش ایب ؟یچرا عقب نشست مامان

 گفت:  کرد،یبه اطراف نگاه م کهیدر حال مادرش

. من یدیپدر دختره خجالت نکش یجلو ی. تو حتیکردیبرخورد نم نطوریا وقتچیتو ارزش داشتم، ه یمن برا اگه

 بزرگتون کردم؟ آره بهرام؟ نجوریا

 انداخت و گفت: نییسرش را پا بهرام

از دستم  کنمی. خواهش مکنهیم مونهیداداشم و از دست بدم، د نکهیمامان. بخدا دست خودم نبود. فکر ا شرمنده

 کارامون... یبرا میبر عیتا سر نیجلو بش ایناراحت نشو. ب

رفته بود ، اما بهمن او را قبول  مارستانیبهمن به ب دنید یام برابهر یانجام شد. صبح روز عروس یکی یکی کارها

 نیبرد و خودش ماش شگاهیرا به آرا می. نسدیایب دنشیبا همسرش به د ینکرده بود و از او خواسته بود بعد از عروس

در  یجور نگران کیخوشحال باشند  نکهیا ینبود . همه به جا یداد . دل تو دل کس یبه گلفروش نییتز یرا برا
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وارد  کیبه  کیروز دلش گرفته بود و هر لحظه ممکن بود ببارد . مهمانها  نیدلشان خانه کرده بود . آسمان هم در ا

. دندبو یکوبیها مشغول رقص و پابهمن بود. جوان ونیتدارکات را مد نیبود و بهرام ا یعال زیشدند و همه چ یتاالر م

تا  شمردیها را م هی. بهرام ثانکردیم هیاما در دل خون گر د،یخند یت. در ظاهر مبه رقص نداش یاقیاما بهناز اشت

 یافتاد، وقت شیمراسم نامزد ادیوسط سالن چشم دوخت.  یهابرادرش برود. به جوان داریجشن تمام شود و به د

اشک در چشمان حلقه زد.  دارد؟ یچه حال مارستانی. حاال او کجاست؟ در بدیرقصیو با او و بهناز م دیخندیبهمن م

کم  هیگفت : نگران نباش.  یبا لبخند می. نسدیدستانش نشست و به طرف او چرخ یرو میموقع دست نس نیدر ا

نشوند . با  ریسراز شی. بهرام سرش را باال گرفت تا اشک هامیریاگر جشن تمام نشه، ما م ی. حتششیپ میریم گهید

 ...کنهیترسم . قلبم داره درد م یگفت : م یآرام یاصد

 

پسرشان گرفتند .  نیا یبرا یچه جشن انمارستیها شروع شد که با بودن بهمن در بسالن پچ پچ یگوشه گوشه  در

هر  یها براحرف نیا دنی. شنرندیبگ ینتونن عروس گهید رهیپسر بزرگشون بم ترسنیعجله دارند. م یلیانگار خ

 یواننده را از او گرفت. با صداخ یشد و بلندگو کیزدعروس و داماد ن گاهیبه جا ینم کمالها دردناک بود. خاآن یسه

 ها گفت: مهمان یروبرو یبلند

 یبه کسان خوامیرو م یزیچ کی ی. ول کنمیو تشکر م گمیمراسم اومدن خوش آمد م نیکه به ا ییهاهمه مهمان به

لکه دلمون ب،  میندار ی، نه ... ما دل خوش میدار یبرادر بهمن دل خوش ایخواهر و  ایکنند مِن مادر و  یکه فکر م

و  دیزحمت کش یلیجشن خ نیبرگزار کردن ا یبرا بهمنکه  لیدل نیبه ا میمراسم رو گرفت نیخونه. اگر االن ا

د و نش یما قبل از عروس دنیحاضر به د یباشه. او حت مارستانیب یاگر تو یبرگزار بشه. حت یعروس نیخواست ا

نها تمراسم  نیا یما رو تو نکهیبره. بازم ممنونم از ا دنشیبه د یشرط کرد که بهرام با عروسش بعد از عروس

جالت خخانواده حرف زده بودن را  نیکه پشت سر ا یمادر دلسوز دست زدن و تمام کسان نیا یبرا ه. همدینگذاشت

و مادرش به  میستاالر را ترک کردند. بهرام به همراه ن یگریدپس از  یکیزده کرده بود. شام را که دادند ، مهمان ها 

 . شوک به همه وارد شد... شدندمواجه  ی، با تخت خال دندیرفتند . به اتاق بهمن که رس مارستانیب

 

 :دیپرس ی. آشفته و نگراندیپرستار دو گاهیبهمن، وحشت کردند. بهرام با سرعت به جا یتخت خال دنید با

 بود، کجا رفت؟  یاتاق بستر نیا یه توبرادرم ک خانم،
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 :دیپرونده بلند کرد و پرس یسرش را از رو پرستار

 اتاق؟ کدوم

 گفت: ختهیبهم ر یبا اعصاب بهرام

 .یهشتاد و دو. بهمن کمال یشماره اتاق

 اسم بهمن، گفت:  دنیکه با شن پرستار

فت. رمنتقل کردن.حالش خراب شد و از هوش  وی یس یرو به آ شونیداشت؟ ا هیکل ی... همون جوون که ناراحتآها

 و ممنوع المالقاته.  ومدهیتا حاال بهوش ن

 با دو دستش به صورتش زد و گفت: یکمال خانم

 زهرا... بهمنم. ای

 زل زده بود. یافقط به نقطه یحرف چینشود. بهناز خشکش زد و بدون ه نیداد تا نقش زم هیتک واریبه د بهرام

 ها گفت:و روز آنحال  دنیبا د پرستار

 تحمل کنه.  دوارمیام

 ادامه داد: قهیاز چند دق بعد

 .دمیهم منتظر شما هستم. االن بهشون خبر م یزیدکتر عز یراست

خت دراز ت یبهمن که رو یروبرو شهیو پشت ش دیدو وی یس یاز جا بلند شد و به طرف بخش آ هاوانهیمثل د بهرام

 وانهید شتریبهمن او را ب یبسته یهاو چشم دهیرنگ پر ی. چهرهستادیبه او وصل بودند، ا ییهابود و دستگاه دهیکش

 و نداد. ااو را گرفت و اجازه ورود به  یپرستار جلو شود،وارد  خواستیکه م نیشد و هم کیکرد. به در اتاق نزد

 

 دار شده بود، گفت:که از بغض خش یبلند یبا صدا شهیپشت ش از
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و  یبخواب نجوریچطور دلت اومد ا ؟ینیبب یرو با هم با لباس عروس میتا من و نس امیب یمگه نگفت ؟یدادقول  نجوریا

 خونمون. خودم نوکرتم.  می. بلند شو داداش بریبخواب دیبهمن بلند شو. تو نبا ؟ینیمنو نب

 .شده بود رهینقطه خ کیگوشه کز کرده بود و فقط به  کی نیزم ی. بهناز روختیریاشک م صدایب یکمال خانم

 به بهرام گفت: یبا تند پرستار

 . شنیم تیاذ مارای. بمارستانهیب نجایداد نزن. ا آقا

 را به او دوخت و گفت:  نشیقرمز و خشمگ یهاچشم بهرام

 ...عیکجاست؟ برو صداش کن. سر یزیعز دکتر

 کرد.  جیرا پو از چشم او دور شد.  چند بار دکتر  دیبهرام از جا پر ادیبا فر پرستار

 :دیدکتر به طرفش رفت و پرس دنید با

  هوشه؟یبرادرم چرا ب گه؟یم یپرستار چ دکتر،

هرام داد. بهرام . چند قدم جلوتر رفت و پشتش را به بدیبهمن را به او بگو یهیپا و اون پا کرد که چطور قض نیا دکتر

ب به پشت سر بهرام که شخص مجهول بود، کرد و مردد جوا یسؤالش را تکرار کرد. دکتر بطرفش برگشت و نگاه

 داد:

به  گهید شیهاهی. کلمونهیانجام نشه، متاسفانه زنده نم گهیدو روز د وندیپ نینشه و اگه ا وندیتا پ ادیبهوش نم بهمن

 . دنیجواب نم زیالید

 عقب عقب رفت و گفت: بهرام

 براش؟  یکنینم ینه... چرا تو کار نه... ره؟یبهمن داره از دستمون م یعنی ؟یچ یعنی

 داد زد: یبلند یبه بهناز افتاد و با صدا نگاهش

 ...نیبب ؟یکرد کاریچ نیبب

 ...اااااایخدا ؟ی. راحت شدستیبهمن ن گهید
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تحمل وزنش را نداشنتد. قبل از  شیرا باز کند اما نتوانست. پاها راهنشیپ یدکمه کردیم یشد و سع نیسنگ نفسش

 :دیو او را گرفت و پرس دیشود، دکتر به دادش رس نینقش زم نکهیا

 آروم باش. چت شده؟ بهرام

 گفت: دهیبر یهانفس با

 . ترکهی. سرم داره مرهیبم دی... نبابهمن

 پرستارها را صدا کرد.  یبلند یبا صدا دکتر

ا بسته شدن برا بست.  شیهامنتقل کردند. دکتر فشارش را گرفت، باال بود. کم کم چشم یسرعت بهرام را به اتاق به

 شد... ریاشکش هم سراز شیهاچشم

 

هد. د یرا دلدار کیکدام  دانستیشد. نم ریسراز شیهاوضع خراب خانواده همسرش اشک از چشم دنیبا د مینس

مطمئن شد حال بهرام خوب شده،  یمچاله شده بود. وقت یاها حالش بدتر بود. چون مات در گوشهآن یبهناز از همه

هناز زنگ خورد. ب یموقع گوش نی. در ادادینم نشان یالعملعکس چیکنار بهناز نشست و با او حرف زد. اما بهناز ه

 بود. دایرا جواب داد. ش یگوش میبار سوم نس ینکرد. برا یتوجه یول

 کرد.  فیتعر شیاتفاقات را برا یهمه ،یاز سالم و احوال پرس عدب

. هر چه پدر و رفتیطرف و آن طرف م نیبه ا هاوانهیآمد و مثل د مارستانیبهمن به ب تیوضع دنیبا شن دایش

 بود. دهیفایدر آرام کردنش داشتن ب یمادرش سع

 را به او داد و گفت: یشد و کاغذ یخانم کمال کیموقع پرستار نزد نیا در

بودند. فکر کنم  پسرتون به برادرشه. البته نتونست کاملش کنه. قبل از اون هم با او تماس گرفته یهانامه، حرف نیا

 . ختیاز کارش بود. چون بعد از تلفن کامال بهم ر

 نامه را گرفت و بلند خواند: یکمال خانم
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دوست داشتم تو و  یلیخوشحالم. خ یلی. برات خیرو راحت کرد المیو خ یجان ممنونم منو به آرزوم رسوند بهرام

 دونمیم ؟یدیپوش میدیکه با هم خر یبهم مهلت بده. اون کت و شلوار خوادیاجل انگار نم یول نمیرو بب مینس

از ازت دارم، مامان و بهناز و تنها نذار. بعد  هشخوا هی. بهرام جان یشاءاهلل خوشبخت بش. انیشیخوشکل و جذاب م

 ...دیغصه بخوره. حاللم کن ادی. سنگ صبور مامان باش. نذار زیامن تو مرد خونه

 زار زد: یلندب یشدت گرفت و با صدا اشهیکم گرشد و بعد کم ریاشکش سراز نیکلمات نامه اول دنیبا شن بهناز

 ... ؟ییکجا خرمینازتو م ی... بلند شو. مگه نگفتداداش

 سر دادند... هیو با هم گر دیاو را در آغوش کش مادرش

 .زدیچنگ م شینرم و مشک یو به موها زدیاتاق دکتر شخص مجهول مرتب قدم م در

 رو به او گفت: دکتر

 . میش باشسنگ صبور خانواده دیبا شه؟یدرست م یبا غصه و حرص خوردن کار یکنی. فکر مریبگ آروم

 و بغض گفت: تیمجهول با عصبان شخص

 . شهیدرست نم یچی. بدون اون هرهیکه نم یبکن ی؟ قرار بود هر کارمونده یچه کار گهید

 :رفت،گفتیبه طرف در م کهیحال در

 . امیم هیبا کل ای رمیمیم ای. زمیتو سرم بر یچه خاک نمیبب برم

 :دیدر را گرفت، دکتر مچ دستش را گرفت و پرس یرهیکه دستگ نیهم

 . یانجام ند یاانهیدفعه کار ناش هی ؟یریم کجا

 باز کرد و گفت: دررا

 جونم باشه. متیاگه به ق یحت دمیانجام م ادیاز دستم برب ینجات بهمن هر کار یبرا

هناز به ببلند  یصدا مارستانیب یبدهد. در راهرو یبه دکتر فرصت حرف نکهیاز اتاق خارج شد و رفت. بدون ا بسرعت

 .  شدیتر مگوشش خورد. بغضش سخت و سخت
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برنداشته  شتریب یشد. چند قدم ادهیخلوت نگه داشت و پ یاتپه یکرد. رو یشد و با سرعت رانندگ نشیماش سوار

 گفت: یاادگونهیفر یدو زانو افتاد و سرش را باال برد و با صدا یبود که رو

 .... اااااایخدا

 ؟یشنویصدامو م ؟ییکجا

 ست؟ نگامون کن...بسته میزنیم یبه هر در چرا

 ...اااااایکنم که بهمن بمونه. خدا کاری. چریو ازمون نگ بهمن

را  یت. جوانشد و به طرف اورژانس رف ادهی. پدید یبعد سوار شد و حرکت کرد. در راه تصادف یآنجا بود ول یساعت دو

 :دی. جلوتر رفت و از او پرسکردیم نهیسرش او را معا یکه پرسنل اورژانس باال دیبرانکارد د یرو

 ست؟ ؟  زندهچطوره شیاتیح عالئم

 :دیکرد و پرس یشخص مجهول نگاه به

 د؟یهست شونیا یآشنا شما

 داد: نه، دکترم. جواب

 اورژانس به او گفت: پرسنل

 ده.ش ی. فکر کنم مرگ مغزنمیبینم شونیدر ا یاتی. من عالئم حدیکن شنهیمعا هیرو شکر حداقل شما هم  خدا

. بعد دیا دجوان کرد. پلک چشم او را باال برد و مردمک چشمش ر ینهیرا از او گرفت و شروع به معا یعجله گوش با

 به اورژانس گفت: 

 هم داره.  یاگهیخوب د یو دکترا یزی... . اونجا دکتر عزمارستانیب دشیببر

 تماس گرفت... یزیکه حرکت کرد، با دکتر عز آمبوالنس

 گفت: یزیدکتر عز به
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ش حرف بود، با خانواده نجوریشده. اگه ا یمرگ مغز ادیه احتمال زفرستادم. ب مارستانیرو به ب یجوون تصادف هی

و  شیو بدم تا بهمن سالمت مییپسرشون رو به بهمن بدن. دکتر حاضرم تمام دارا یهاهیکن که کل یبزن و اونا رو راض

 .امیباش. منم دارم م رشیگیپ ؟ی. متوجهارهیبدست ب

 حرکت کرد. مارستانیسرعت به سمت ب با

جوان  نشسته بودند، که همان مکتین یرو یدورتر از خانم کمال یکم مارستانیب یو مادر و پدرش در راهرو دایش

ها بود. دنبال از اقوام آن یکیش او را شناختند. او و خانواده دایگذشت. ش شانیاز جلو اریتخت س یرو یتصادف

و  ناتیمعا یوارد اتاق شدند. بعد از کل گریکتر دد دوو  یزی. دکتر عزستادندیرفتند. پشت در اتاقش ا یجوان تصادف

 شده، دادند.  یمرگ مغز نکهیبر ا یرا مبن ییدکترها با هم نظر نها گرید یزهایو چ اسکنیست

ه طرف خانم بخبر با عجله  نیا دنیبا شن دایکرد. ش شیبرا شودینم یکار چیپدر و مادر جوان هم خبر دادند که ه به

افتاد که  یروز ادیها دلش سوخت. آن یماتم زده یچهره دنیکه پدر و مادر آن جوان بودند، رفت. با د یاوری یو آقا

 . کنارشان نشست و گفت:دندیها را از مرگ او به آتش کشاش دادند و دل آنرا به او و خانواده نیخبر تصادف شاه

حرف  نیا دیردناکه. چون خودم تجربه کردم. شاچقدر د زیعز هیمرگ  دونمیمتاسفم. م یلیخ یآقا مرتض یبرا من

 هی کنمیم. ازتون خواهش چشهیطعم تلخ مرگ رو م گهیجوون د هیبشه  ریاالن درست نباشه اما اگه د زنمیرو که م

 یاشک یهابا چشم یاوریشما خواهم بود. خانم  ونیتا آخر عمر مد دیبکن نکاروی. اگه ادیجوون رو از مرگ نجات بد

 گفت: دایبه ش

ست دپسرمون رو از  میتونستیاگه م م،یبه جوون رو از مرگ نجات بد میتونیما چطور م دا؟یحالت خوبه ش تو

 . میدادینم

 که هر لحظه در حال شکستن بود، گفت: یبا بغض دایش

به پاتون  .دیرو نجات بد مارستانهیب نیهم یجوون که تو هیفرستاده که جون  نجایخدا شما رو ا یول دیدونینم شما

 ...دیکن هیجوون هد نیپسرتون رو به ا یهاهیکل کنمیو ازتون خواهش م وفتمیم

 گفت: یبا ناراحت یاوری خانم

 کنم؟  کهیت کهیبدن پسرم و ت یخوایم ؟یکنیخواهش و از ما م نیچطور ا ؟یگیم یچ یدونیتو م دایش

 نشست و گفت:  شیپاها یرو یاوریخانم  یبلند شد و روبرو شیو از جا دیکش شیهابه چشم یدست دایش
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جواب رو از اون  نیاگه هم د؟یکردیم کاریچ د،یپسرتون بود یو شاهد مرگ هر لحظه دیاون مادر بود یشما جا اگه

ست و هنوز هم ازدواج نکرده. بخاطر اون جوون پسر بزرگ خانواده د؟یگفتیم یدر موردش چ د،یدیشنیمادر م

 .رهیمیداره م هاشهیکل

 نظرتون عوض بشه.  دیشا د،ینیاونو بب دییایلحظه فقط ب هی

 رو به همسرش گفت: یاوری یآقا

و با از دست دادن پسرمون  مییایب مارستانیب نیقسمت بود که به ا دی. شامینیش رو ببهم جوون و هم خانواده میبر

 پسرمون روحش شاد بشه. نطوریا دی. شامیرو نجات بد گهیجوون د هی

 و بهناز دلشان سوخت.  یخانم کمال دنیگذشتند. با د مارستانیب یاز راهرو دایهمراه ش به

ظه لح کیبهمن در آن وضع در  دنیبا د یاوری. خانم دندید شهیشدند و بهمن را از پشت ش کینزد وی یس یآ به

مادر بهمن برداشت و  ند قدم به طرفچاش را سوزاند. اشک گونه ی. قلبش فشرده شد و گرمادیاو د یپسرش را جا

 گفت:

پسرمون رو به  یهاهیکل میشده. ما حاضر یهستم که تازه بهش خبر دادن پسرش مرگ مغز یمادر جوون من

 برگرده.  شیپسرتون به زندگ دوارمی. اممیبد هیپسرتون هد

 گفت: هیافتاد و با گر یاوریخانم  ی. بهناز به پادندیدفعه از جا پر کی میو بهناز و نس یکمال خانم

 . میشما هست ونی. تا آخر عمر مددیداداشم و بهم برگردوند نکاریکمتون نکنه. شما با ا یخدا از مادر 

 بهناز را بلند کرد و گفت: یاوری خانم

 ش برگرده. برادرت سالمت به خونه دوارمیخداونده. ام ریتقد نیحرف رو نزن. ا نیا

 را فشرد و گفت: یاوریهم دست خانم  یکمال خانم

ر که دل منه ماد نیروح پسرت و شاد کنه و به شما صبر بده. هر چقدر ازتون تشکر کنم، بازم کمه. هم خدا

 یکتر به اتاقپر خون از مرگ پسرشان به همراه د یبا دل یاوری یممنونم. خانم و آقا ایدن هی دیدلشکسته رو شاد کرد

 پرونده رفتند. لیتکم یبرا



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
83 

 

بهمن را  شیآزما یکارها عیبر اهداء عضو امضاء کردند. شخص مجهول سر یمبن یاورقه ریز یاوری یو آقا خانم

 نیبا هم سازگار بود. به هم یبهمن و مرتض شاتیفرصت را از دست بدهد. آزما نیانجام داد. دوست نداشت کوچکتر

 خاطر اتاق عمل را آماده کردند...

 :دیو پرس ستادیاتاق عمل بودند که بهرام کنار مادرش ا یحال آماده کردن بهمن برا در

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق یچ

 بر لبانش نقش بست و گفت: ییبایقرار گرفت و لبخند ز شیروبرو مادرش

 ریه خعمل رو ب نیو قراره االن عملش کنند. دعا کن مادر خدا ا میکرد دایپ هیخدا بهمون رحم کرد. کل بهرام،

 بگذرونه

 بود، گفت: انیکه ذوق و بغض در آن نما ییشد. با صدا ختهیبهرام درهم آم یو تعجب در چهره یخوشحال

  گرده؟یبهمن، داداشم به خونه بر م یعنیداد؟  هیکل یک ؟یچطور

 ... بهمون رحم کن. اااااایخدا

 پسرش را پاک کرد و گفت: یگونه یرو یهااشک یکمال خانم

ردن کو باهاشون حرف زد تا قبول  شناختیاونها رو م دایاوردن. ش نجایشده بود رو ا یرو که مرگ مغز یجوون

دا خبدن.  گهیرو به کس د شونیزیاز اعضاء عز یکیسخت بود براشون که  نکهیپسرشون رو بدن. با ا یهاهیکل

 پسرشون.  یخاکسپار رمیاز بهمن راحت بشه، م المیبده. من هم فقط خ یبهشون صبر و سالمت

 . کردیچند بار زمزمه وار خدا رو شکر م هرامب

ها نگذاشته بود. آن یرا برا یعمل رمق رین بهمن زها کشنده بود. ترسه تحمل نکردآن یعمل برا یهیبه ثان هیثان

عد از تلفن ب می. پدر و مادر نسخوندندیدعا م میو بهناز و نس خواندیقرآن م یو خانم کمال زدیبهرام مرتب قدم م

م از اتاق که مدا یماندند. پرستار مارستانیو دامادشان در ب یآمده بودند و همراه خانم کمال مارستانیبه ب مینس

بعد از چند  .ردیآرام گ یتا قلبش کم کردیمرتب بهرام از او سؤال م داد،یو دستورات دکتر را انجام م شدیخارج م

و  یکمال انمو همکارانش از اتاق خارج شدند. بهرام و خ یزیباالخره عمل تمام شد و دکتر عز ریگساعت انتظار نفس

 زد و گفت: یبخشتیها لبخند رضاآن دنی. دکتر با ددندیبه طرف دکتر دو هیبق
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 شیشما نگهش داشت و به جوون ی، اما خدا با دعا میبود بهمن رو از دست بد کیبار نزد کیسخت بود.  یلیخ عمل

 .ادیبهوش ب میصبر کن دیرحم کرد. االن هم با

 دست دکتر را گرفت و فشرد و گفت: بهرام

 بده یخدا بهتون سالمت دکتر

 دونم.... یشما م یگرم برادرم رو اول از مهر خدا و دوم از دست ها ینفس ها من

 

 بهرام گذاشت و گفت: یشانه یبرادرش، دست رو یسالمت یاز حد بهرام برا شیب یشاد دنیبا د یزیعز دکتر

 تونهیم مارستانیر اونم در بنف کیدو ماه  یکیتحت نظر باشه. تا  دیتره. چند ماه باو مراقبت بهمن االن سخت توجه

خودش هم  . البتهدیایاز پسش برب دوارمیباشه. ام وندیاز قبل پ شتریب دیبهتره بگم مراقبتش با دیباشه. شا ششیپ

 کنه.  یهمکار دیبا

 . بهناز به دکتر گفت:دیخونه استراحت کن دیبر .دیندار یکار گهید نجایشما ا فعال

 لحظه فقط. هی نمش؟یبب میتون یاالن نم یعنی

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 . ارهیو بدست ب شیتا سالمت دیکم تحمل کن هی دی. شما باشهینم فعال

 :دیرا پاک کرد و پرس شدند،یم ریسراز شیهااز چشم یکه از شاد ییهااشک یکمال خانم

هر  شنهیزاتاقش تنها باشه. ه شهیپسرم؟ اگه م شیپ امیب تونمیم یاما من از ک دیاخسته دونمیدکتر م دیببخش

 . میکنیباشه، پرداخت م یچ

 تکان داد و گفت:  یسر دکتر

هم  مارستانیب سیبا رئ ی. در مورد اتاق خصوصدمی. در مورد موندنتون بهتون خبر مستفهیوظ کنمیم خواهش

 . زنمیحرف م
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 شان رفتند. به خانه یکمال یدکتر به اتاقش رفت و خانواده د،یاز تشکر و خسته نباش بعد

اش و و خانوادهاکه انجام داده بود، تشکر کرد و از او خواست به همراه  یتماس گرفت و بابت کار دایبا ش یخانم کمال 

 هم قبول کرد. دایآن جوان بروند. ش یبه خاک سپار

 یه از آنجا برارفتند ک یاوری یآقا یبه خانه دایو خود ش دایآماده شدند. با پدر و مادر ش یانه همگبعد از صبح صبح،

 دفن جوان به قبرستان بروند. 

از  یاگوشه میو نس دایو بهناز و ش دایو مادر ش یگفتند و خانم کمال تیها تسلشدند. به آن یاوری یآقا یخانه وارد

 هیو گر زدیبر سر و صورتش م یاوریهمه بلند شد. خانم  یو ناله ونیرا که آوردند، شجوان  یسالن نشستند. جنازه

که بهمنش از مرگ  کردیهمه درد آور بود. مادر بهمن مدام در دلش خدا رو شکر م یصحنه برا نیا دنی. دکردیم

 یطاقت مرگ بهمن را نخواهد داشت و بزود دانستیمادر باشد چون م نیا یبود. اصال دوست نداشت جا افتهینجات 

 تیخواهد رفت. بهناز از ترس جنازه پشت مادرش پنهان شد. او هم ترس از دادن بهمن و بودن در موقع ششیپ

او را از  نیشاه یجسد سوخته یادآوریجنازه به لرزه افتاد.  دنیتمام تنش از د دایش زجر آور و کشنده بود. شیبرا

شدن  کیآن جوان بود. جرئت نزد یزار زد. بهرام از همان دور شاهد به خاک سپار یبلند یصدا کرد و با خودیخود ب

سرما تمام وجودش را گرفت و  شد؟یم یجوان بود، چ نیا یاگه بهمن جا نکهیلحظه فکر ا یبه جنازه را نداشت. برا

برادرش برود و او را در  دنیه دب ایشان برگردند به جانش نشست. دوست داشت هر چه زودتر به خانه یفیلرز خف

را بعد از فوت  شیزندگ یلحظه محتاج آغوش گرم و پرمهر بهمن بود. بهرام لحظه به لحظه نی. در اردیآغوش بگ

 ون بهمن بود. یپدرش مد

 نشست و گفت: یاوریکنار خانم  یبعد از مراسم خانم کمال

خرت رو بهتون و آ ایممنونم و خدا اجر دن دیکه کرد یغمتون باشه و خدا بهتون صبر بده. بازم از کار نیآخر دوارمیام

 شاءاهلل...بده. روح پسرتون شاد باشه. ان

 کرد. یگفت و بعد خداحافظ تیرا فشرد و به او تسل یاوری یهم دست آقا بهرام

ت را چند مد نیا دی. اما بادیطلبیضور بهمن را م. قلب و وجودشان حدندیکش یخانه که برگشتند، نفس راحت به

 .کردندیتحمل م
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 یشخص مجهول برا هی. اخم و بداخالقکردندیبهمن را چک م تیو شخص مجهول وضع یزیدکتر عز مارستانیب در

مورد  نیاشتباه در ا نیکوچکتر کردیم دیها تاکدرست مراقبت کردن از بهمن پرستارها را ترسانده بود. مدام به آن

 نکاریبود و البته جرئت ا دهیند فهیانجام وظ یاو را در ط یلبخند و شوخ یپرسنل چی. هشوندیاخراج م مارستانیاز ب

 . دانستندیاز حد او به بهمن را م شیب تیرا با او نداشتند. حاال هم حساس

به او داد را به  دیکه با ییهایدنیشسروقت او و نو زیالیداروها و د قیتزر یبرا ییهاهیکه بهوش آمد، دکتر توص بهمن

 . دادیاو را انجام م ییجز یسر پسرش آمد و کارها یباال یپرستارها کرد. از روز بعد خانم کمال

 گفت: یفیضع یبه مادرش کرد و با صدا ینگاه

 ...خوامی... آب ممامان

آب  یکم بخورد. کمگذاشت و مقابلش گرفت تا کم وانیرا در ل یشد و ن کشیبدست نزد یآب وانیبا ل یکمال خانم

 خورد و بعد گفت:

 .دیروز خوش نداشت هیمشکل برام بوجود اومد،  نیا ی. از وقتکنمیم تتونی. فقط اذتمشرمنده

 شیشانیپ یعرق رو گرشیتخت نشست و دست پسرش را گرفت و با دست د یلبه یرو یبا اخم کوچک یکمال خانم

 را پاک کرد و گفت:

و زجر  تیبا ناراحت اینکنم و  من بهت توجه یخوای. چطور میتن من هست یها رو نشنوم. تو پارهحرف نیا گهید

دکترن  یاشاره هیندارن. فقط منتظر  یبهناز و بهرام خواب و خوراک درست حساب یدونیغصه نخورم. م دنتیکش

ازش و نتو گرمه. بهناز منتظره داداششه که  به. پشتش شهی. بهرام بدون تو کمرش راست نمننیتو رو بب انیکه ب

 . میخوایرو م یبخره. ما بهمن سالم و قو

 آن زد. یرو یاگذاشت و بوسه شیهالب یدست مادرش را رو بهمن

 

 :دیدوم بعد از عمل بود. بهمن از مادرش پرس یهفته

 د؟یگیبپرسم راستش و م زیچ هی مامان

 منتظر نگاهش کرد. بهمن ادامه داد: یکمال خانم
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 درسته؟ شه،یم ادیز نشیچقدره؟ اگه بخوام دو سه ماه بمونم، هز یشب یاتاق خصوص ینهیهز

 فت:را به دست او داد و گ وانیشد. ل وانیدر ل وهیکردن آب م یرا برگرداند و مشغول خال شیرو یکمال خانم

 ارزش داره.  ایدن هیبرامون  ،یبرگشت شمونیکه حالت خوبه و پ نی. همستیمهم ن نشیهز

 به مادرش گفت: نیشرمگ

 ...مامان

 و گفت: دیبه او توپ یعصب یکمال خانم

 ،یرف بزنح نجوریا گهیدفعه د هیبکنم. اگه  نکارویا یک یخرج نکنم برا یتو که پسرم ی. من اگه براامانیو  مامان

 . ادیدر ن گهیکه نطقت د زنمیبهت م یلیچنان س

اش رفت دلش قربان صدقه لبخند بهمن در دنیبا د یاش گرفت. خانم کمالحرص خوردن مادرش خنده دنید با بهمن

 نازک کرد و گفت: شیبرا یبود. پشت چشم یدر آن لحظه وصف نشدن شیو خوشحال

 . رسمیبخند. پات برسه خونه به حسابت م آره

 بهمن اوج گرفت. یحرف خنده نیا با

داروها  قید شد. با تزروار شیدادن داروها یموقع پرستار برا نیاش گرفت. در همخنده یاو خانم کمال یخنده با

با دارو سر  دیا باتمام عمرش ر باینداشت و تقر یابود اما چاره زاریداروها ب نیاز ا نی. بخاطر همشدیم حالیبهمن ب

 . گرفترا  شیهاکم خواب چشمداروها کم قیکند. با تزر

مدت  نی. در اآوردیدوام م دیماه کامل با کیبهرام و بهناز بود اما تا  قرارهی. بهمن بگذشتندیم پشت سر هم روزها

 انجام دهند.... یخوبکارشان را ب شیهاهیقدم بزند تا هر چه زودتر کل یراهرو کم ایدکتر از او خواسته بود که در اتاق 

 

 یاز به جاروز صبح بهن کیمرخص بشود.  تواندیداد دو ماه تمام بشود، م نانیگذشت. دکتر به او اطم میماه و ن کی

 مادرش مراقبت از برادرش را به عهده گرفت. 
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آب  شیخواست، براخشک شده بود، از بهناز  شیبودند. بهمن که گلو مارستانیب یقدم زدن در راهرو مشغول

موقع  نیاستراحت کند. در هم یداد تا کم هیتک واریدآوردن آب او را تنها گذاشت. بهمن به  ی. بهناز برااوردیب

 :دیها را شنآن یهاکه دقت کرد، حرف یاش را جلب کرد. کمدو پرستار توجه یگفتگو

نگار فقط کردن. ا زیدندون ت هاشهیکل یهنوز از مرگ جوون مردم مطمئن نشدن، برا شن؟یم دایپ ییچه آدما یدید

 از ادیپسره اشک تو چشاشون بود، اونوقت دختر فکر کنم عشقش بود، م . بدبخت پدر و مادرزهیپسر خودش عز

 عاطفه هستن. یچقدر خودخواه و ب ینیبی. مخوادیپسرشون رو م یهاهیها کلاون

 گفت:  کرد،یم دییدوستش را تا یهاکه حرف گریپرستار د

 بگن.  تیچه خوشحال و شادن. حداقل نرفتن به اون خانواده سر بزنن و تسل نی. بعد ببیگیم راست

کرد.  ریتسخ سست شدند. سرما تمام بدنش را شینداشت. پاها ستادنیها قدرت اآن یهاحرف دنیبا شن بهمن

ها را آن ربطیب یهااز حرف ی. سرپرستار هم که قسمتشدیکه از آب خارج شده باز و بسته م یدهانش مانند ماه

ها بود، دفعه چشمش به بهمن که پشت سر آن کیها را مورد مؤاخذه قرار داد. ها تشر رفت و آنبود، به آن دهیشن

 شیهاهمن چشمببه او برسد،  نکهیجلو آمد اما قبل از ا ی. قدمخوردیم تیبهمن که به م یرنگ چهره دنیافتاد. با د

. دکردند و او را به اتاقش منتقل کردن جیر را پها را از جا پراند. دکتآن بلند سرپرستار یرا بست و از هوش رفت. صدا

تاق بهمن بود، پشت در ا دهیلحظه از راه رس نی. شخص مجهول که در اکردینگاه م هوششیبهناز با ترس به برادر ب

 بهمن توسط دکتر شد.  ینهیو منتظر تمام شدن معا ستادیا

 :دیرو به سرپرستار پرس دکتر

 شده؟  یزیشد؟ چ نجوریا چرا

 مردد جواب داد: سرپرستار

 شد.  نطوریپرستارها حالش ا ربطیب یهاحرف از

ها کرد. شخص مجهول هم سخت توانست پرستارها را بازگو کرد. بهناز شروع به سرزنش آن یهاحرف بعد

رفت و  شری. به سراغ پذدییسایرا بهم م شیهارا مشت کرده بود و دندان شیهارا کنترل کند. دست تشیعصبان

 ها گفت:آن یکرد. روبرو دنیشروع به لرز شانیو پاها شخص مجهول دست دنیسراغ پرستارها را گرفت. با د

 . ستمین یاخراج نکنم، من دکتر مهدو نجای. اگه من شما رو از ادیکرد یبزرگ اشتباه
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 ها تکان داد و گفت:اش را مقابل آنانگشت اشاره بعد

 ...دیباش منتظر

 نکرد.  یکردند، توجه هیهر چه التماس و گر پرستارها

 یالمتحفظ س یکار را برا نیرفت و گزارش کار پرستارها را داد و از او خواست ا مارستانیب سیطرف اتاق رئ به

 گرفته شود. یینها میکرد تا در موردشان تصم کاریاز کار ب یمدت یپرستارها برا مارستانیب سیانجام دهد. رئ مارانیب

 گفت: یآرام ینرم داداشش کرد و با صدا یلبه تخت نشست. دست در موها یکنار برادرش رو بهناز

همنوع خودشون رو  یخوشحال دنیسنگدل هستند و چشم د نقدریچرا مردم ا ؟یکن یراحت زندگ دیتو نبا چرا

 ندارن.

 فت:گبود،  انینما شیمن داشت و در تن صدابه  دنید یکه برا یلحظه بهرام تماس گرفت و با شور و شوق نیا در

 یبر یتونیو تو م امی. االن میآبج دیببخش ؟یخسته شد یلی. حالت خوبه؟ بهمن امروز بهتره؟ حتما خیآبج سالم

 خونه. 

 گفت: یاگرفته یبا صدا بهناز

 . ترسمیبهمن رو تنها بذارم. م تونمی. نمیایتا تو ب مونمیخوبم. م نه،

 :دیبه خود گرفت و پرس یرنگ نگران شیصدا

 افتاده؟ یست؟ اتفاقصدات گرفته چرا

 مارستانیتماس را قطع کرد و به سمت ب یکرد. بهرام بدون خداحافظ فیصبح رو تعر یماجرا یبغض کرد و همه بهناز

شم خو  تیاز عصبان ییهاکه رگه ییرفت و با صدا رشیبه طرف پذ میمستق د،یکه رس مارستانیحرکت کرد. به ب

 :دیداشت، پرس

 کجاست؟ مارستانیب سیرئ اتاق

 اتاق را نشان داد.  یحرف چیبدون ه د،یقرمز بهرام را که د یهاو چشم چهره پرستار
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 : دیدر کنترل خشمش داشت. آرام سالم کرد و پرس یبه در وارد اتاق شد. سع یاضربه با

 به برادرم زدن؟ یااون پرستارها چه ضربه دیدونیم د؟یشما از اتفاق امروز خبر دار سیرئ یآقا

 را در هم گره زد و گفت: شیهاگذاشت و انگشت زیم یرا رو شیهادست سیرئ

 گهید موضوع دکتر به من گفت و همون لحظه حلش کردم و پرستارها فعال از کار کنار گذاشته شدن. نیمورد ا در

 .ستین ینگران یجا

به طرف اتاق بهمن به راه افتاد. وارد اتاق که شد، بهناز را کنار  مارستانیب سیئاز ر یبعد از تشکر و خداحافظ بهرام

 :دیپرس یشد. به آرام کیها نزد. آهسته به آندیبرادرش د

 دش؟یچطوره؟ دکتر د حالش

 بلند شد و گفت: شیبهرام از جا یصدا با

وش هاومده و از  نییکه بهش وارد شده فشارش پا ی. بخاطر شوکستین ینگران یکرد و گفت جا شنهیمعا دکتر

 رفته. 

 شیهاشمچکه بهرام پشت دست او نشاند،  یا. با بوسهدیبهناز نشست و دست برادرش را گرفت و بوس یبه جا بهرام

 نشست و گفت: شیهابر لب یرا باز کرد. بهرام لبخند

 داشتم.  نجایاومدن به ا یچقدر عجله برا یدونیم ؟یخوب بهمن

بودند  نینگس شیبود، آنقدر برا دهیکه شن ییهارا برگرداند و بخاطر ذهن مشغولش جواب بهرام را نداد. حرف شیرو

 :دیپاچه پرس. بهرام دستکردیکه قادر به تکلم نبود. نگاه نگران بهرام و بهناز به او، او را کالفه م

و  ین کجو ؟یاون پرستارها دروغه. ما رو باور ندار یهاداداش باور کن حرف ؟یگینم یزیشده؟ چرا چ یچ داداش

 ؟یقسم بخورم که باور کن

 تند بهمن، او را ساکت کرد. نگاه

است تا او را شده بود، از بهرام اجازه خو یبهمن عصب یکه از کارها دای. شاوردیبر زبان ن یبهمن کالم یسه روز دو،

 و با او حرف بزند.  ندیبب
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را  شیهااخم دایش دنیاتاق بهمن شد و در را پشت سرش بست. با بسته شدن در، بهمن سرش را چرخاند و با د وارد

 . دیدر هم کش

 گفت: یبا پوزخند دایش

چطور تو پسر بزرگ  ییخدا ست؟یزشت ن یپسر بزرگ کمال یکه نازتو بکشه؟ برا یهست یکینکنه منتظر  ه؟یچ

  ؟یادامه بد ینجوریا یخوایم یتا ک ؟یهست یکمال

 را به طرف پنجره برگرداند و گفت: شیرو بهمن

 اونها یبرا کاریتو چ ؟یستیمگه تو دختر بزرگ پدرت ن ؟یخوب هست یلیبگو. تو خودت خ خوادیدلت م یچ هر

 یهاهیسؤالم و جواب بده. چطور پدر و مادر اون جوون کل هیبکن. فقط  یاگهیکس د یو برا حتتیپس نص ؟یکرد

 پسرشون رو به من دادند؟..

 به بهمن کرد و گفت: ینگاه دلخور دایش

رو در  یگو مردون یعشقم بود. من تمام خوب نیرو از دست دادم که اول ی. من کسکنهیمن با تو فرق م یهیقض اوال

 ین مرد. میهست فیضع یلی. اما تو خزدیدم نم هاشیبود. از ناراحت یدر مقابل مشکالت قو نی. شاهدمیدیاون م

پسرشون رو به  یهاهیکل لیبگم اونا با کمال م دیبا سؤالتدرد خودش رو همه جا دم بزنه. در مورد  نقدریکه ا دمیند

 بود. ی. اون مرد واقعینی. تو برعکس شاهنبود یاجبار چیتو دادن و ه

 نیدر دلش ا بهمن را وا داشت که به او نگاه کند. داد،ینشان م نیکه تمام احساسش را به شاه دایآخر ش یجمله با

دل  توانستینافذ که م یهادر نظرش دختر جذاب و با چشم دای. شکردیم نیبودن به آن را تحس داریهمه عشق و پا

را در  نیعاشق شاه یهاچشم دایغرق شده بودند. ش گریمده یهاهر دو در چشم یقیدقا یرا بلرزاند. برا یهر کس

 دلش او را رسوا کند، پشت به بهمن کرد و گفت: نکهی. قبل از ادیدیبهمن م یهاچشم

 تیمسئول دوارمیمآخر ما باشه. ا دارید نیباشن. فکر کنم ا نیشاه نانیو اطم ییرایبه گ توننیها نمچشم نیا یحت

 .ارنیخودشون رو بدست ب یو پسر بزرگ قو دیخونه رو از دوش آقا بهرام بردار

 در را گرفت که بهمن او را صدا کرد: یرهیقدم به طرف در رفت و دستگ چند

 ... صبر کن...دایش
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 .یپسوند چی. آن هم بدون هکردینامش را صدا م نگونهیکه بهمن ا هیبار نیاول نیا

 گفت: وارزمزمه

 صدام نکن... نجوری... ایلعنت

 انم...و من بگم ج یکه با تمام عشقت صدام کن ییکجا نم؟یشاه ییکجا

 کرد: شیو باز صدا د،ینشن یکه جواب بهمن

 ...دایش

 بود، گفت: شیکه در صدا یو عجز یحبس شد و به آرام اشنهینفس در س دایش نباریا

 ... بلهج

 ادامه داد: بهمن

حاضرم  ین. اگه قبول کیتونیم ،ی. اگه اراده کنیخواینم نویاز ته دل ا یول یکنیرو فراموش م نیشاه یگفت تو

 ...یادامه بد تیو به زندگ یفراموشش کن یکمکت کنم که بتون

 کرد و گفت: یاخم دایش

 .یندارم. تو هم بهتره به خودت کمک کن اجیاحت یکس یبه ترحم و دلسوز من

 گفت: طونیش یهابا چشم بهمن

تو  رو زتیعز نیشاه یریکه هر جا م نهی. بهتر از اکنمیمنم کمکت م ،یتو کمکم کرد ؟یخوریچرا حرص م حاال

 . نهیبب هیبق یچهره

 شده بود، گفت: یکه از حرف بهمن جوش دایش

 رو.  گهید یمارایبعد ب یکردیحداقل اول خودت رو معالجه م ؟یبعد اونوقت تو روانشناس ،یآخ

 :خوشش آمده بود، گفت دایاش گرفته بود و از حرص خوردن شکه خنده بهمن
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 . یکنیضرر نم ؟یمن تو باش ماریب نیداره اول یاشکال چه

 زد و گفت: یپوزخند دایش

سته نکن، خخودت رو  ادی. حاال دکتر، شما زیروان یمارایچه برسه به ب شه،یم ونهیبا تو بودن آدم سالم هم د واال

 . گهیچند وقت وقت د یو بذار برا تیانرژ

 شد و گفت: رهیخ دایبه ش میو مسنق دیخند بهمن

دارم از پدر و مادر اون جوون بخواه که  گهیخواهش د هی. کنمیم دایو هم خودم رو پ شهیکن. هم به تو کمک م قبول

 . کنمیبکنم. خواهش م نکاروی. برام اخوادیباهاشون حرف بزنم. دلم آروم شدن م خوامی. مانیب نجایا

همن به تکان داد. در حال خارج شدن، ب دییبه عالمت تا یخواهش بهمن، نتوانست مخالفت کند. سر دنیبا شن دایش

 او گفت:

 . شهیفردا کار ما شروع م از

 گفت:   یطونینگاهش کرد و باز با لحن ش یسؤال دایش

 .یریجواب بگ یدر مدت کوتاه دمیم نانی. اطمگهیباشه د نجایصبح ا دیمن با ماریب خب

 یمدوست داشت ک ی. دست خودش نبود ولدیمحکم در نشان داد و رفت. بهمن بلند خند دنیحرصش را با کوب دایش

 کند و حرصش بدهد. تشیاذ

ز که قرار گرفت، و بهنا ی. مقابل بهرام و خانم کمالگفتیم راهیلب فقط به بهمن بدوب ریآمد، ز رونیکه از اتاق ب دایش

 گفت:

 . دیریبگ لیپسرتون رو تحو دیبر

 ادامه داد: یکمال رو به خانم بعد

 دمیکشیگوشش رو م ایشما باشم،  ی. من جادیپسرتون رو هم لوس و هم پرو بزرگ کرد نیا یول گمیم نویا دیببخش

 که درست بشه. با اجازتون من برم خونه. زنمیچپ و راست م هی ای

 شان گرفته بود...شدن او خنده یو بهناز از طرز حرف زدن و حرص بهرام
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 بهرام زد.  هیشانیپ یرو یارا در آغوش گرفتند و بهمن بوسه گریخنده بهرام و بهناز وارد اتاق شدند. همد با

 دو کنار بهمن نشستند که بهرام گفت: هر

 بود. یجوش یآتشفشان شده بود؟ حساب نجوریکه ا یدختره کرد نیبا ا کاریچ داداش

 باال انداخت و گفت: یاو شانه دیخند بهمن

 .کنهیآخر قبول م دونمیم یکرد.ول یبهش دادم، اونم قاط شنهادیپ هی. فقط یچیه بابا

 و گفت: دیگوشش را کش یتخت او شد و به شوخ کینزد یکمال خانم

 ؟یکنیم تیبنده خدا رو اذ نی. منم قبول کردم. چرا تو ایگفت گوش تو رو بکشم که درست بش دایش

 گفت و بعد از رها شدن گوشش آن را ماساژ داد و گفت: یآخ آخ بهمن

 دادم.  کم حرصش هیبوده. منم  یآدم خوب و واقع امرزشیمغروره. فکر کرده فقط نامزد خدا ب یلیدختره خ نیا آخه

 و گفت: دیبلند خند بهناز

 به داداش خودم. ولیا

 یاش گرفت و سربهمن خنده یها بود از جملهحرف یباز اتاق بهمن شاهد همه مهیدر ن یمجهول که از ال شخص

شد و با خود عهد کرد تا نفس  یز شادها تمام وجودش مملو اخوشحال آن یهاتکان داد. با نگاه به تک تک چهره

 برود.  نیاز ب یشاد نیها باشد و نگذارد امراقب آن کشد،یم

چون به  دیبه خودش دروغ بگو توانستی. او نمدیکشیم گذشته بود و بهمن انتظار آمدنش را دایاز آمدن ش یروز دو

وارد  یاوریو آقا و خانم  دایسرش را به طرف در چرخاند. در که باز شد، ش یاتقه یعادت کرده بود. با صدا دایش

 نگاه کرد... یسؤال دایشها به آن دنیزد اما با د یلبخند دایش دنیشدند. با د

 

 سالم داد و گفت: دایش
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و برات  انیکه مادر و پدر اون جوون هستن، خواستم ب یاوریطور که قول دادم، از آقا و خانم بهمن همون آقا

 بدن. حیخودشون توض

رفت. با  یاهیس شیهاچشم یجلو یدهانش خشک شد و کم کیها از نزدآن دنیحرف و د نیا دنیبهمن با شن 

و خوراند. آورد و به ا یآب وانیل عیاو سر یدهیرنگ پر دنیهم با د دای. شاوردیآب ب شیخواست برا دایاشاره از ش

 زد و گفت: همنبر سر ب یاشد و بوسه ترکینزد یاوری یجا آمد، آقا یحالش که کم

از مرگ نجات  یکیپسرم  یهاهی. واقعا خوشحالم که با کلمیچقدر خوشحال مینیبیحاال که تو رو سالمت م یدونینم

 االن روح پسرم شاد و.راحته.  دونمیشکرت. م ایکرده. خدا دایپ

 اش را پاک کرد و گفت:گونه یرو یهااشک یاوری خانم

ما با  رو هم الزمه بهت بگم که یزیچ هیخوشحالم حالت بهتر شده. مراقب خودت و پسرم باش.  ؟یپسرم. خوب سالم

 نبوده. یاجبار چیو ه میداد هیرو بهت هد هاهیتمام وجودمون کل

 دار شده بود، گفت:که از بغض خش ییصداآرام با  بهمن

 دونمیم. منکرد دایکنه رو پ انیو حال االنم رو بتونه ب دمیکه شن یکه حال اونروز یاقاصره. راستش جمله زبونم

 قیالشما هستم و اگه  ونیمن مد یول گه،یبه کس د زیاز اون عز یو بعد هم دادن عضو زیسخته از دست دادن عز

 یه خوبب دیدر خدمت شما خواهم بود. شا شهی. همدیگبه من ب د،یداشت یو هر کار دیبودم، من و پسر خودتون بدون

 . دیباش یکه از من راض کنمیو م میپسرتون نباشم اما تمام سع

 شیصدامن هم در حال رفتن، به دایکردند. ش یبهمن از او خداحافظ یبرا یسالمت یبعد از آرزو یاوری یو آقا خانم

 کرد:

 ...دایش

 مکث کرد. بهمن ادامه داد: یکم دایش

 .رمیگیجلوتو نم ،یبر یخوای. بعد هر جا ممیبه هم کمک کن اینذار. ب منتظرم

 همانطور که پشتش به او بود، گفت: دایش

 .دمیفکر کنم. بعد بهت جواب م دیبا
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اء کرد. را امض یمرخص یبرگه ت،یکه با درخواست او و قبول مسئول گذشتیم مارستانیبهمن در ب یماه از بستر دو

 اما قبل از رفتن، دکتر به او گفت:

 دیضربه برات خطرناکه. فعال نبا نی. کوچکتریاز قبل مراقب خودت باش شتریب دیبا یشیبهمن االن که مرخص م نیبب

 دیرو نوشتم. داروهات با یبخور دیرو که با ییزهایبرگه چ نیا ی. تویو بلند کن نیسنگ یزایو نه چ ینه رانندگ

 .ریاومد باهام تماس بگ شیپ یسروقت خورده بشن. اگه مشکل

 گفت: یاش گرفته بود. با لبخندخنده هیتوص نهمهیبهمن از ا 

 از خودم مراقبت کنم. تونمیو هفت سالمه. م ستیب ی. ناسالمتستمیبچه ن من

 آرام گفت: بهرام

 .یکردی. ما رو که هر بار نصف جون میچطور مواظب خودت بود دمید

 برادرش زد و گفت: یآرام بر بازو یمشت بهمن

 آقا بهرام. میداشت

 به خانه برگشتند. یدو بعد از خداحافظ هر

 .دندیها بودند که زنگ در را شنو بهناز منتظر آن یکمال خانم

 گفت: یبلند یبرادرانش با صدا دنیدر را باز کرد و با د بهناز

 اومدن. مامان

 یسالمت یاتا دور سر پسرانش بچرخاند و بر ستادیکنار در سالن ا خت،یریآتش م یاسپند رو کهیدر حال یکمال خانم

 یسمچ بر رو یگاه کرد. اشکو به اطراف ن ستادیچند لحظه ا یکه بهمن پا به سالن گذاشت، برا نیها دعا کند. همآن

 :دیاش سر خورد. بهناز با تعجب پرسگونه

  ؟یناراحت ه؟یچ یاشک برا نیا داداش
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 دهانش را همراه با بغض کوچک قورت داد و گفت: آب

 .میبرگردم و دور هم جمع بش نجایدوباره به ا کردمی. فقط فکر نمستمیناراحت ن نه،

 . بعد رو به او گفت:ندیبنش کاناپه یبرادرش را گرفت و به او کمک کرد که رو یبازو ریز بهرام

 . میکنیخدا رو شکر م ،یما برگشت شیکه سالمت پ نی. هممیاز گذشته حرف نزن گهید

 بهمن، گفت: هیشانیبر پ یابا بوسه یکمال خانم

 ؟یکم دراز بکش هیاتاقت  یبر ستی. بهتر نمیها بگذرحرف نیاز ا حاال

 آورد و گفت: یشانیبه پ ینیچ

ده بود . دلم لک زمیو حرف بزن مینی. حاال دوست دارم دور هم بشدمیمامان. خسته شدم از بس رو تخت دراز کش نه

 دور هم بودن... نیا یبرا

 ییجان چااز آشپزخانه آمد. هر کدام فن ییچا ینیکاناپه نشسته بودند که بهناز با س یو بهرام کنار هم رو بهمن

 بهرام گفت: ،یچا دنیخودش را برداشت و در حال نوش

م هبشه. بعد ما  داشونیپ یکی یکیخواستگارا  گهیخواهرمون بزرگ شده و فکر کنم چند وقت د یدقت کرد بهمن

 چطوره؟ م،یکن تیرو اذ ومدهیداماد ن نیکم ا هی

 یهانهگو دنیبه خواهرش کرد و با د یانداخت و کنار مادرش نشست. بهمن هم نگاه نییاز خجالت سرش را پا بهناز

 :دیبه خود گرفت و پرس یکند، حالت جد تیبهرام را اذ یکم نکهیا یزد و برا یخواهرش لبخند یسرخ شده

بهناز ازدواج  که یکرد کاریزنت چ یبرا یتو که ازدواج کرد ایثان خبرم؟یبهناز اومده که من ب یبرا یبهم بگو ک اوال

 کنه؟ حتما اون داماد هم مثل توئه؟

 به خود گرفت و جواب داد: یراحتحالت مظلوم و نا بهرام

از  دارید یبرا روزیخانم بنده د ای. ثانمیبذار خبریو شما رو ب میبکن یکار شهیدستت درد نکنه داداش من. مگه م اوال

 بشه. داشیرفت.فکر کنم االنه که پ شیمادر و پدر گرام

 زنگ که آمد، بهرام با خنده گفت: یصدا
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 ستزادهکن چه حالل نگاه

 باز کردن در رفت. یشد. بلند شد و برا داشیاسمش اومد، پ تا

 :دیپرس یبلند یکردن، بهمن با صدا ریکه د یکرد. کم یسالم و احوال پرس مینس با

 د؟یدیرو ند گهی. مگه چند روزه همدگهید دییایب د؟یدیطولش م چقدر

 گرفت و سالم داد و گفت: نییسرش را پا میدو وارد سالن شدند. نس هر

 .رفتمیو اال نم دیشیامروز مرخص م دونستمیداداش. نم دیشببخ

 در جوابش گفت: بهمن

رست و د یهم نداشت یسرگرم چیچند مدت هم به خاطر من ه نیبهرامه. حتما ا ریتقص دونمینداره. م یاشکال نه

 .کنمیم ی. من ازت عذر خواهیدیهم بهرام رو هم ند یحساب

 و گفت: دیحرف بهمن پر انیم مینس

کار رو  نیسخت به فکر خودم باشم. اگه بهرام ا یاون روزا یکه بخوام تو ستمین یالیخیمن آدم ب د؟یگیم یچ شما

 شیت پخوشحالم داداشم سالم یلی. حاال هم خکردمینم یباهاش زندگ قهیدق هیکه  دیشک نکن کرد،یشما نم یبرا

 ما برگشته.

 بر لب نشاند و گفت: یبخش تیلبخند رضا بهمن

و نده. بعد فکر بهرام ر نیمهم رو بهت بگم، به ا زیچ هیمثل تو و بهناز باعث افتخارمه. اما  ییمن داشتن خواهرا یابر

 .شناسمشی. برادرمه مشهیو دستوراتش شروع م هیخبر کنهیم

 شان گرفته بود. بهرام با خنده گفت:خنده هیو بق مینس

 داشت... میبرات خواه یحرف هینه؟ وقت زن گرفتنت ما هم  گهید هینجوریدرد نکنه. خب حاال ا دستت

 شان شدت گرفت....ادا و اصول بهرام همه خنده نیا با
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 :دیشد. با کمک برادرش به اتاقش رفت. مادرش از او پرس انیبهمن نما یدر چهره یگخسته کمکم

 ؟یخورینم یزیمادر چ بهمن،

 جواب داد: بهمن

 .خورمیم زیچ هیشدم،  داریبخوابم. ب خوامی. مندارم لیمامان. االن م نه

رده بود، کرا که درست  یسوپ یهم اصرار نکرد. عصر همان روز خانم کمال ی. خانم کمالدیرا بست و خواب شیهاچشم

 کنار بهمن گذاشت و گفت: زیم یرو

 دنتید یراو آشنا قراره ب لیچند نفر از فام گهیدو ساعت د یکی... ی. راستیریکم جون بگ هیسوپ رو بخور تا  نیا

 بخره.  وهیو م ینیریخودت رو آماده کن. بهرام هم رفته ش ،ی. سوپ رو که خوردانیب

 بار به او گفت:از خوردن سوپ، کاسه را به آشپزخانه برد که مادرش سرزنش بعد

 .اوردیکاسه رو م مینس یذاشتیم ؟یاومد نجایچرا ا تو

 و گفت: دیخند بهمن

 کم قدم بزنم. هی خواستمیان، خوبم. خودم هم منباش مام نگران

داشته بود.  را به زور باز نگه شیهاچشم ینشستن نداشت حت ینا گری. درفتندیو م آمدندیم یکی یکی هامهمان

 و زود خوابش برد. دیکاناپه دراز کش یها، روبعد از رفتن مهمان

ها آن یپرساش بودند. با سالم و احوالو خانواده دای. بهرام در را باز کرد. شدندیموقع زنگ در را دوباره شن نیهم در

برگردند که  خواستندیکردند و م یکاناپه خواب بود، عذرخواه یبهمن که رو دنیکرد. اما با د ییرا به سالن راهنما

 ها شد و گفت:مانع آن یخانم کمال

 یمدند. برابهمن او ادتیع یبرا هایلی. راستش امروز خدیکن لیم ینیریو ش ییچا دینیبش د،یاومد نجایکه تا ا حاال

 . دیو خواب ارهینتونست دوام ب گهید نیهم

 او شد. یبهمن نشست و محو تماشا یروبرو دایش
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در کمرش  یفیپهلو به آن پهلو بود که درد خف نیاز ا دنیدر حال غلت کرد،ینم یکاناپه احساس راحت یکه رو بهمن

کرد. اما  شتریکارش دردش را ب نی. همدیو مادر و پدر او، از جا پر دایش دنیرا باز کرد. با د شیهاچشم ی. کمدیچیپ

کرد.  یسالم و احوال پرس یجی. در گاوردیمسکن ب شیرا. آهسته در گوش بهرام گفت که باوردیخودش ن یبه رو

 بلند شد و گفت: شیاز جا دیمسکن را که خورد، آقا سع

 . میشیشاءاهلل فردا زودتر مزاحمتون م. انمیشما اومد دنید به ریما د امشب

 گفت: یگبا شرمنده بهمن

 . دمیخوابینم د،ییاریب فیشما قراره تشر دونستمیکردم. اگه م یاحترامیب دیببخش د؟یبلند شد چرا

 گفت: طنتیش یبا کم دایش

 .دی. فردا جبران کندیخودتون رو ناراحت نکن ادیز حاال

. دید داد،یرا نشان م کی کیانگشتانش که  یاو و اشاره یهالب یرا رو طنتیکرد و لبخند ش دایبه ش ینگاه بهمن

ها، با تن آناو را حرص بدهد. بعد از رف گریباعث شد با خودش فکر کند جور د نیآن اشاره را فقط او متوجه شد و هم

 گذاشت، خوابش برد. شبال یکه سرش را رو نیکمک بهرام به اتاقش رفت و هم

 بهرام سرکار برود، بهمن او را صدا کرد: نکهیقبل از ا صبح

 صبر کن. قهیدق هی بهرام

 گفت: داشت،یکه آرام قدم برم همانطور

وابم کردن. که قبل از عملم ج میبمونم. شرکت قبل کاریطور ب نیکه هم تونمینم ؟یریگیکار برام سراغ م هی بهرام

 .گردمیدنبال کار ممن خودم از فردا هم 

 برادرش گذاشت و گفت: یشانه یدست رو بهرام

بخاطر تو  ی. ولمیکنیمشورت م یزی. بعد با دکتر عزیفعال استراحت کن تا کامال خوب بش ؟یاحاال چه عجله داداش

 .رمیگیچند جا برات سراغ م هی

 بر لبش نشست و از بهرام تشکر کرد. یلبخند
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و شلوار  یکوتاه آب یاو در مانتو دنیآمد. مادر و پدرش با د رونیآماده از اتاقش ب دایهشت بود که ش کینزد ساعت

کرده بود، زبان به  یادیز رییکم که با آن تغ شیداده بود و با آرا رونیرا ب شیاز موها یکه قسمت دیو شال سف یخی

و بعد از فشار دادن  دندیبهمن رس ی. به خانهدانستندیم منرا از وجود به دایش یروح رییتغ نیگشودند. ا نیتحس

و بهمن و  یوارد شدند که با استقبال خانم کمال دایگشوده شد. اول پدر و مادر ش شانیزنگ، در توسط بهرام برو

 افتاد، ماتش برد... دایچشم بهمن به ش نکهیروبرو شدند. اما هم میبهناز و نس

 

 گفت: یرد. با لبخند معناداررا به خود آو دایبهمن و ش یمصلحت یبا سرفه دیسع آقا

 . شما هم خدا رو شکر حالتون بهتره.میاومد دنتونیو به د میبه قولمون عمل کرد ما

 و گفت: دیکش یقیبه تپش افتاده بود، نفس عم نهیکه قلبش در س بهمن

 . دیدی. ممنونم که زحمت کشدیکرد لطف

 . دیترسیرابطه م نیا انی. از پاکردیفرار م دایش گاهیبار بهمن از نگاه گاه و ب هر

دست شستن با  یبه بهانه دایرفت. ش اطیبه ح یعذرخواه کیبلند شد و با  شی. از جاکردیم یگخفه احساس

 اطیرفت. بهمن وسط ح اطیرفت.  بعد از شستن دستش از راهرو گذشت و به ح ییشوبهناز به دست ییراهنما

 :دیک شد و پرسی. آرام به او نزدکردیو منرمش فر یبود و مدام دستش را در موها ستادهیا

 بزرگ خانواده.  یبده آقا تیسالمت یبرا ؟یکنیم کاریسرد چ یهوا نیا یتو

 :دیدفعه به عقب برگشت و با تعجب پرس کی بهمن

 بکنن.  گهیفکر د هیممکنه  هی. بقیباش نجایا ستیدرست ن ؟یکنیم کاریچ نجایا تو

 گفت: یبا دلخور دایش

 نیچن اصال ازت کنن؟یفکر م یدر موردمون چ هیکه بق یفکر نکرد نیبه ا م،یکه به هم کمک کن یازم خواست یوقت

 .یبد یو منو باز ینداشتم که با خودت روراست نباش یانتظار

 .ستادیبهمن ا یبا صدا شد،یسست وارد سالن م یهابا قدم کهیبه بهمن کرد و در حال پشت
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 صبر کن... دایش

 نشوند.  ریسراز شیهارا باال گرفت تا اشک سرش

 شد و گفت: ترکینزد بهمن

وابسته  ای یوابسته بش ترسمی. م..دایش ترسمی... مترسمیرابطه م نیا انیاز پا ی. ولکنمینکردم و نم یبا تو باز من

 .مینباز دوارمیو سر قولم هستم. فقط ام میبشم. قول دادم که به هم کمک کن

 زد و گفت: یکوچکلبخند  دایش

 .یکم تو شهر بگرد هیدنبالت که  امی. از فردا موفتهینم یاتفاق نیباش چن مطمئن

 بدهد وارد سالن شد. یبه بهمن فرصت حرف نکهیبدون ا بعد

و  گشتندیمرا بگذرانند. در شهر  یتا با هم ساعات آمدیخودش به دنبال بهمن م نیبا ماش دایهمان شب ش یفردا از

 یکلمات یگاه کردیم یسرحال بود و شوخ یلیبا بهمن خ دای. شزدندیکار سرم یادارات برا ایها هم به شرکت یگاه

 . گفتندیم گرید زیو زبانش چ زیچ کی شیها. چشمداشتیکه بهمن را به فکر وام راندیبه زبان م

 :دیپرس دایکه بهمن از ش رفتند،یم مارستانیآپ به بچک یبرا یروز

 ؟یعشقت رو نسبت بهش فراموش کن یتونست یعنی ؟یرو فراموش کن نیکه شاه یتا حاال موفق شد چقدر

 به او کرد و گفت: ینگاه تند دایش

 فراموشش کردم.  یادیست. تا حد ز. اون مال گذشتهینگ یزیچ نیاز شاه خوامیم ازت

 گفت: اورد،یر زبان باو بود، را ب یهاکه در چشم یزیچ خواستیکه دست بردار نبود و م بهمن

ود ز نقدریاز اوردن اسمش ا ی. اگه فراموشش کرده بودیخوایچون نم یتونیو نم ی. فراموشش نکردیگیم دروغ

 من و؟  ای یزنیخودت و گول م ی. داریشدینم یعصب

 گفت: یبا ناراحت دایش
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خاک دفن کردم. دوست  ری. من خاطرات با اون رو زیبکش شیرو پ نیگذشته و شاه خوامیبا تو هستم نم یوقت

 . کنمی. خواهش میندارم نبش قبر کن

 نگه داشت و گفت: مارستانیدر ب کینزد

 . مونمیمنتظرت م نجایدکترت. من ا شیپ برو

 رفت و آمدها را نیا دیندارد و با یرابطه سرانجام خوش نیکه ا زدیم بیبه خودش نه یشده بود ول دایش ریگ دلش

 :دیاز دکتر پرس نه،یتمامش کند. به اتاق دکتر رفت و بعد از معا ایکمتر کند 

 .ستگهید زیچ ایکه دارم  یفکر یهابخاطر دغدغه دونمیدارم. نم جهیو سرگ ادیم نییها فشارم پاوقت یگاه دکتر

 مقابلش نشست و گفت: یصندل یقرار گرفت و رو شیروبرو دکتر

 یدفاع تمسیداروها با س نیممکنه از داروهات باشه. چون ا گهید زی. چیاریبه خودت فشار ب ادیز دیاوال نبا بهمن

 .یندار یبا بدنت سازگار کنن. فعال مشکل شتریخودشون رو ب دیجد یهاهیتا کل کننیبدن مبارزه م

 :دیاز راه را رفته بودند که بهمن پرس یشد. کم نیاز دکتر سوار ماش یبعد از خداحافظ بهمن

 ؟یبه خواستگارت جواب مثبت بد یحاضر ،یرو فراموش کرد نیاگه واقعا شاه دایش

 :دیبود، پرس رهیهمانطور که به روبرو خ دایش

 هست؟ یک

فقط کمکش کند. با  خواستیشد. م یاش شود ولوابسته دی. چون گفته بود نبادیخودش را بگو دیچرخینم زبانش

 گفت: یآرام یصدا

 ؟یکنیباشه. فقط بگو قبول م یهر کس کنه؟یفرق م مگه

س چرا دلش پرا فراموش کرده بود؟  نی. واقعااا شاهدیایکنار ب توانستی. با خودش نمزدیتندتر م دایقلب ش ضربان

 اسم خواستگار آشوب به پا کرده.... دنیبا شن
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 :دیباز پرس دایمنتظر چشم به او دوخته بود که ش بهمن

 بگو بهمن... ه؟یک یگیکه م یخواستگار اون

 و گفت: دیکش یقیعم یرا برگرداند و نفس شیرو بهمن

 ...من

در  یاو باعث شد بهمن به جلو خم شود و درد نکاریترمز کرد. ا یدفعه و ناگهان کیحرف،  نیا دنیبا شن دایش

حال بهمن  دنیبا د دایرا بست. ش شیهاگفت و چشم یکه به جانش افتاد، آخ ی. از درددیایبوجود ب شیپهلو

 شد:یم ریسراز شیهاو اشک از چشم کردیپاچه شد و مدام او را صدا مدست

 قبوله.  یتو بخوا یبهمن... تو رو خدا جواب بده. غلط کردم. چشمات و باز کن. اصال هر چ

 .یبخوا ومن  دی. باخوامینم ینطوری. من جواب استیزد و گفت: نه، قبول ن یکه داشت، لبخند یدرد یبا همه بهمن

 و گفت: دیخند اشهیگر انیدر م دایش

 .یونهیواقعا د ؟یستیو دست بردار ن یکشیدرد م یدار

ه ببرگشت و  مارستانیبا سرعت به ب دای. شختیریم شیشانیشد. عرق از پ شتریکرد که دردش ب یکوتاه یخنده

 گفت: نهیکردند. دکتر هم بعد از معا جیپ عیرا سر یزیتخت اورژانس دراز بکشد. دکتر عز یبهمن کمک کرد که رو

 کن.  استراحت یدو سه روز یول ننیبب بیآس هاتهیکه حالت خوب بود. خدارو شکر ضربه محکم نبوده که کل تو

 اش برگشت.او را به خانه رساند و خودش به خانه دایش

ت رابطه شکس نیبهمن در ا دیترسیم د،یدیو بهمن را م دایش یآن طرف شخص مجهول که تمام رفت و آمدها از

بود و  دهیاو شن یو روان یو حاالت روح دایخراب کند. چون در مورد ش یرابطه را به نوع نیبخورد. دوست داشت ا

 نیمه یخواهد خورد و زنده ماندنش محال خواهد بود. برا یشود، بهمن شکست سخت یرابطه جد نیاگر ا دانستیم

جات بهمن تنها راه ن نیکند که از بهمن جدا شود. بنظر او ا دیو او را تهد دریتماس بگ دایکرد ناشناس با ش یسع

 بود....
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 شب بهرام به برادرش گفت: کی

 هیخانم دختر خوب دایبنظرم ش ؟یریکه تو هم سروسامون بگ دهیبه نظرت وقتش نرس داداش

 گرفت و گفت: شیهادست انیآشفته و نگران سرش را م بهمن

 یو همه چ ادیب یبشه بعد طوفان یجد دایمن و ش یربطه نیکه ا نیشاد بشم و بخندم. از ا نکهی. از اترسمیم بهرام

 ندارم.  یرو خراب کنه. حس خوب

 به او گفت:  یکمال خانم

 میکنیهم م یااشاره هی میری. مش و بهت نشون دادهو ترس به دلت راه نده. اون که عالقه ریمادر، سخت نگ بهمن؛

 . باشه بهمن؟یکنیه چه بهتر و انگشتر تو انگشتش ماگه قبول کرد ک

که  یدند. کموارد سالن ش دیرفتند و با تعارف آقا سع یصبور یآقا یآن شب به خانه یقبول کرد. فردا یسر ناچار از

ر منتظ یر طوسرفت. بهمن با آن کت و شلوا اطیبه ح یاحرف بزند، به بهانه دایتنها با ش نکهیا ینشستند، بهمن برا

را دور  شیهاپرواز کرد و با شوق و لبخند دست شی. به سودید منرا به نیاو، شاه دنیبه محض د دایبود. اما ش دایش

 کمر بهمن حلقه کرد و گفت: 

 منتظرت بودم. عاشقتم. ؟یاومد یک ؟ییتو نیمن... شاه یخدا یوا

 نیاسم شاه دنیبود و تنش با شن دهیبرگشت. رنگش پر دایبود که بهمن شکست و غرورش له شد. به طرف ش نجایا

 یو هم فرار کردیجذب م نیاو را هم به شاه ی. چرا حسافتادیاسم او تنش به لرزه م دنی. چرا با هر بار شندیلرزیم

 دوخت و گفت: دایرا به ش نشی. نگاه غمگدادیم

ارد سالن شد. از شدم. و مزاحمت دی. ببخشیفراموش کن ی. فکر کنم من و بهتر بتونیت رو دوست دارگذشته تو

خواست که  بردند. کنار بهرام نشست و از او یحالش پ یبه دگرگون هیو بق یورودش بهرام و خانم کمال یهمان لحظه 

 هسته به او گفت:اشاره کرد که بلند شوند. بهرام آ مادرشبه برادر و  د،یآب را که سرکش وانیبه او بدهد. ل یآب وانیل

 شده؟  یزیچ ؟ی. چرا عجله دارمیقرار نبود حرف بزن مگه

 دست بهرام گذاشت و گفت: یدستش را رو 
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از حد گرم و لرزان بهمن باعث وحشت بهرام شد. بهمن  شی. دست بشمینگو. دارم خفه م یچی. همیفقط بر بهرام

 نلرزد، گفت: کردیم یکه سع ییمتوجه بشود، با صدا یکس نکهیبدون ا

 . میشیشما مرخص م یبا اجازه ما

 :دیبا تعجب پرس دیسع آقا

 . دیباش نجای. شام ادیکه اومد شهینم یشما که ساعت چرا؟

 دفعه بهرام گفت: نیا

 . گهیدفعه د هیشاءاهلل کم کار دارم. ان هی. دیآقا سع ممنونم

سر  سرهکیآب را  یرا نداد و از بهرام باز هم آب خواست. بطر چکسیشدند، اجازه سؤال به ه نیکه سوار ماش نیهم

 گفت: یکه بهرام آن را از او گرفت و با ناراحت دیکشیم

 ....؟یکنیم یدار کاریچ

 

دش آن صحنه وجو یادآوری. از دیتخت دراز کش یبه اتاقش رفت و در را بست و رو میمستق دند،یخانه که رس به

. دیخواب شیداروها. بدون خوردن شدیآتش درونش خاموش نم خورد،ی. هر چه آب مگرفتیلحظه به لحظه آتش م

ا بتختش شد.  کی. جلوتر رفت تا نزددبو دهیخواب شیکه بهمن بدون خوردن داروها دیمادرش به اتاقش آمد و د

 کرد: شیاو و در خواب حرف زدنش، صدا یشانیپ یعرق رو دنید

 مادر، بلند شو. چشمات و باز کن. بهمن... بهمن،

 :دیخمارش را به مادرش دوخت و پرس یهاچشم

 د؟یینجایشده؟ چرا ا یچ

 او را پاک کرد و گفت: هیشانیپ یعرق رو یبا دستمال مادرش

 .یزنیتو خواب حرف م یو دار یداروهات و نخورد دمید اومدم
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 :دیو پرس دیحرف از جا پر نیا با

  گفتم؟یم یچ

 گرد شده به پسرش نگاه کرد و گفت: یهاچشم با

 ؟یزدیخواب حرف م یتو یدیفهم یوقت ی. حاال چرا هول شدیتخواسیمتوجه نشدم فقط از بهرام کمک م یزیچ

 بالشتش گذاشت و گفت: یدوباره سرش را رو بهمن

 ؟یدیآب بهم م وانیل هی. مامان دمیپرس ینطوری. همیچیه

ز خوردن داروها آب برداشت و به پسرش داد. بعد ا وانیل کیرا با  زیم یرو یاز کنار او بلند شد و داروها یکمال خانم

 بسته به مادرش گفت: یهارا بست. با همان چشم شیهاچشم

 نگو.  یزیها چدر مورد امشب به بچه مامان

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یاهم باشه مادرش

. ختیگریاو م رفتن با رونیب مختلف از یهابه بهانه ی. حتدادیرا نم دایش یهاجواب تلفن گریآن روز بهمن د از

 یهاتا از سؤال کردیشغول ممو عصرها خود را به مطالعه  رفتیم رونیکردن کار از خانه ب دایها زود به قصد پصبح

 اش فرار کند. خانواده

 قصد رفتن به اتاقش را داشت، بهرام به او گفت: گرید یهاکه مثل شب بهمن

 ده..... بابا به خدا دلمون واست تنگ شنمتیبذار بب نیبش نجایا ای. فقط بکنمینم یسؤال چیباش ازت ه مطمئن

 

ذاشتند. حاال که حالش بهتر نگ شیکه قرار داشت، پشتش بودند و تنها یطیها در هر شرا. آندادیها حق مآن به

عالوه بر مشکالت خانه،  دیبا یا کتها را رفع کند. آن ایشده باز هم نتوانسته بود مثل قبل به مشکالتشان گوش کند 

م ه نیشاه یبه پا یاو حت گفتیراست م دایباشد. ش شخودش هم بر دوش بهرام و مادر یهایمشکالت و ناراحت

 پر کند.  دایرا در قلب ش نیشاه یجا خواستی. چطور مدیرسینم
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کوچک کنار او قرار  زیم یرا رو یفنجان چا میبهرام نشست. نس کینزد یمبل یها گام برداشت و روبه سمت آن آرام

 داد. 

 :دیاز آن را خورد و پرس یگذاشت و کم شیهالب یرا رو فنجان

 منم.  مقصر ی. اگه قبول نشیبخاطر من از درست افتاده بود یتم آبجکنکور اومدن؟ شرمنده جینتا بهناز،

 بهناز خواست دهانش را باز کند و جواب بدهد، بهرام گفت: تا

خودت  ی. حتیرو فراموش کرد زیو همه چ یدونینم ای یبپرس یخوایاز خونه نم یزیچ هگیعجب! فکر کردم د چه

. داروهات هم یخوری. غذا نمیزنیو تو خواب حرف م یکنیهمش عرق م ؟یشیچطور م یخوابیم یوقت یدونیرو. م

  ؟یکنیبا خودت م کاریچ ی. داریخورینندازه، نم ادتیاگه مامان 

 بلند شد. در حال رفتن گفت: شیزد و از جا یلبخند تلخ بهمن

 نیمرد ا گهیخانم هم هستم. من نتونستم د مینس یمادرم هم هستم. شرمنده یتو هم هستم. شرمنده شرمنده

 .یهم دار یداداشم. حق امر و نه یدار ولیخونه باشم. تو ا

 داد:نشاند و ادامه  شیهاآن اشک در چشم یکرد که تلخ یکوتاه تلخ یخنده باز

 .دی. نگران نباشکنمیم یفکر هیخودم  یبرا گهیمدت د هی

 بلند شد و گفت: شیاز جا یبا ناراحت بهرام

در  یزیچ جور نیو گفتم؟ من غلط بکنم ا نیمن به برادر بزرگم ا نه؟یبرداشتت از حرفام ا ؟یگیم یچ یدونیم بهمن

 .ی. ببخش تو بزرگگمینم یزیو چ بندمیم گهینگاه کن دهنم و د ذهن و قلبم باشه. بهمن نگام کن. تو رو خدا...

سط . بهمن دستش را به ستون وداستیرا برداشت. با اشاره گفت ش یموقع تلفن زنگ خورد و بهناز گوش نیا در

 . زندیداد و اشاره کرد که حرف نم هیسالن تک

. مادرش زدیرا به ستون چسباند و قلبش همچنان تند م شیشانیآورد و تماس را قطع کرد. پ یاهانههم ب بهناز

 :دیشد و پرس کشینزد

 شد؟ یت چپس عالقه ؟یدیشده؟ چرا جوابش و نم یچ بهمن
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 از بغض گفت: یاخفه یچند بار با کف دستش به ستون زد و با صدا یعصب بهمن

. اون نهیبیمرو در من  نایا ی. همهخوادیو م نیشاه یهیگر ن،یکه بهمنم. خنده شاه ی. نه منخوادیو م نیشاه اون

 نه بهمن.  کردیکمک م نیبه شاه

 بود که بغضش شکست و ادامه داد: نجایا

 شکستم.  د؟یفهمیعاشقتم. م نیحلقه شدن نه بهمن. اون شب به من گفت شاه نیشب دستاش دور کمر  شاه اون

چشم از بهمن که خرد شده بود، بر  میتر بود. نسسخت تیاما بودن در آن موقع یحرف نینچ دنیبود شن سخت

 آرام او را صدا کرد: ی. خانم کمالگفتیم راهیلب بد و ب ری. بهرام زداشتینم

 ...بهمنم

 زد:  ادیفر میاز ستون رها شدند که نس شیهاتوان نگه داشتنش را نداشتند. دست شیپاها

 داداش بهمن.... بهرام،

 

ا به اتاقش نداد. با کمک مادر و خواهرش او ر یکرد، جواب شیبهرام افتاد. هر چه بهرام صدا یهادست یرو هوشیب

همن فقط آب خوراند. اما ب یآب به صورتش انداخت و بهرام به او کم یتخت گذاشتند. مادرش کم یبردند. او را رو

را  شیهاچشم یتح ایکند  یحرکت ای دیبگو یزیبتواند چ کهاز آن بود  ترحالیرا باز کرد و دوباره بست. ب شیهاچشم

 برساند.  عیباز نگه دارد. بهناز با دکتر تماس گرفت و از او خواست خودش را سر

 :دیبهمن بود که شخص مجهول پرس یرفتن به خانه یدر حال آماده شدن برا دکتر

 عجله؟ نیبا ا کجا

 کرده بود، گفت: یظیاخم غل ف،یها در کو گذاشتن آن لشیوساکه در حال جمع کردن  دکتر

 حالش دوباره بهم خورده. یبهمن. انگار شیپ رمیم

 :دیو پرس دیدفعه از جا پر کیمجهول  شخص
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 ده؟یضربه د ایداروهاش و نخورده  چرا؟

 که کالفه بود،گفت: دکتر

اثر  شهیوحتو ر نقدریا کردمیگفته بود اما فکر نم دایدر مورد بهمن و ش ییزایچ هی. بهرام دونمیدرست نم خودمم

 بذاره.

 گفت: گرفت،یشماره م کهیرا برداشت و در حال یگوش یعصبان

نشده،  رید ادیبرسه. االن هم ز نجایبه ا هیقض گذاشتمیم دی. نبارسوندمیقائله رو به آخر م نیهمون روز ا دیبا

 .کنمیتمومش م

 :دیبا تعجب پرس دکتر

 ؟یبکن یخوایم کاریچ

 کرد و گفت: کیرا به گوشش نزد یگوش

 .ینیبیم حاال

 گفت: دایبه عالمت سکوت گذاشت و به ش شینیب یبزند، انگشت رو یدکتر حرف نکهیقبل از ا بعد

 .یسالم خانم صبور_

 شما... یآشنام البته نه برا هیمن _

                          ....._ 

 نکن. یرو بهت بگم. با احساسات بهمن باز زیچ هیمن تماس گرفتم  نیبب_

                           ...._ 

 یاون رو ،یکن یبهمن باز یو با زندگ یادامه بد یبا اون دارم. فقط اگه بخوا ینداشته باش من چه نسبت یتو کار_

 ؟ینیبیمن و م

                        ......._ 



 طیشرا نیعشق در بدتر

 
111 

 

 خداحافظ ؟یفهمی. مذارمیبشه راحتت نم شیزی. بهمن چیعالجه کنحرف آخرمه، بهتره خودت و م نیا نیبب_

 را برداشت و به دکتر گفت: نشیماش چیسو

 .شهیم ری، داره د میبر

 :دیاز حدقه دراومده پرس یهادکتر با چشم 

 رم؟یدارم کجا م یدونیکجا؟ م تو

 را باز کرد و گفت: در

 بهمن. یمعلومه، خونه خب

 ؟یخودت و نشون بد یخوایم ؟یشد ونهید_

 زد و گفت: یتلخ لبخند

دم در  . من شما روستیحاال موقعش ن یرو فاش کنم ول قتیو حق ستمیها بااون یرو در رو یک دونمینم نه،

 . مونمیهست، اونجا منتظر شما م شاپیکاف هیاونورتر  ابونیو دو سه خ کنمیم ادهیشون پخونه

 ادهیکتر پبهمن نگه داشت و د یبهمن حرکت کردند. دم در خانه یقبول کرد و هر دو سمت خانه یاز سر ناچار دکتر

 شاپ رفت.  یشد و خودش به کاف

کند. پس  قیرا تزر ،اوردیب نییکه فشار او را پا یاو را باال بزند تا آمپول راهنیپ نیاز بهرام خواست آست نهیاز معا بعد

 شد. دکتر به بهمن گفت: یعاد شیهانفسآمپول ، بهمن آرام و  قیاز تزر

ت چپ یدست چپ و پا خوامیبگو. بعد م ،یهر جا درد داشت ذارمیچپ و راستت م یپهلو یجان من دست رو بهمن

 . باشه؟ یرو تکون بد

 نشست.  شیشانیپ یرو یآخش در آمد. اخم پررنگ فیضع یراست بعد چپ گذاشت که صدا یپهلو یرو دست

 و گفت: چپ او را گرفت دست

 ؟یشنویدستت و تکون بده. م بهمن
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 . نطوریچپش را هم یبلند کرد. پا یدستش را کم یسخت به

 : دیباز پرس دکتر

 کشه؟یم ریحاال بگو پهلوت ت ده؟ینشون م رویوضعت چ نی. پس ایستیبچه ن یحرف بزن. تو که گفت بهمن

 گفت: فیضع یبا همان صدا بهمن

 .کنهیکم درد داره. تمام تنم درد م هی

 با تاسف تکان داد و گفت: یسر دکتر

 یتو یچند روز دیو گرنه با ستین ینگران یجا ،ینداشت یو مشکل یراه بر یو تونست یتا صبح بهتر شد اگه

 ...یبش یبستر مارستانیب

 

 گفت: یاز بهتر شدن حال او مطمئن شد، رو به بهرام و خانم کمال یکرد و وقت قیرا به دست بهمن تزر سرم

 تا راحت بخوابه.  رونیب میبر

ت و کنار را کنار دکتر گذاش ینشست و بهناز فنجان چا یمبل یرو یرفتند، با تعارف خانم کمال رونیاتاق که ب از

 را خورد و گفت: ییاز چا یمادرش نشست. دکتر مقدار

 روم سوزنش روکه داره  مسکن بهش دادم. سرمش که تموم شد، آ یدرد ی. براستیوجود ن ینگران یکه جا فعال

 زایچ نیا خوره؟یروزا خوراکش چطوره؟ داروهاش و سروقت م نی. اخوابهیم اد،ین شیپ ی. تا صبح اگه مشکلدیبکش

 .  شهیم هاهیدر کل یاومدن مشکل شیها موجب پدر اون یمهم هستن. کوتاه یلیخ

مبل گذاشت تا از  یلبه یها را روآن دند،یلرزیم شیساعت پ کیهنوز از اتفاق  شیهاکه دست یکمال خانم

 لرزششان کم کند. سرش را بلند کرد و گفت:

 یزندگ ودکتر هستم. شما هم از کار  یشما آقا ی. شرمندهرمیاگه بهش سخت بگ یبشه. حت ینجوریا ذارمینم گهید

 . دیافتاد

 زد و گفت: یلبخند یزیعز یآقا
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دوستش دارم. هر وقت  یلیخ یچرا ول دونمیمن مثل پسر نداشتمه. نمبه ای. ثاننهیمن ا یفهیاوال وظ ،یکمال خانم

 . زنمیبهش سر م امیبتونم م

 شاپ رفت. یکرد، به طرف کاف یها خداحافظکه از آن دکتر

و به طرفش رفت و با  دیدکتر از جا پر دنیبا د شد،یبرداشته نم یگوش یمجهول که چشمش از صفحه شخص

 :دیپرس تیعصبان

 . حاال حالش چطوره؟رمیحداقل آروم بگ ؟یخبر نداد هیبهم  چرا

 .گهیکه نبود؟ حرف بزن د یمهم زیچ

 گفت: دند،یخندیاز هول بودن شخص مجهول م شیهاکه چشم دکتر

 .یاجازه حرف زدن بهم بد اگه

 زد و گفت: شیبه موها یچنگ

 . شمیاغون مدکتر. دارم د یستیمن ن یدردناکه. جا یلی. انتظار خستیدلم ن یدل تو بخدا

 گرفت و ادامه داد: شیهادست انینشست و سرش م شیصندل یرو

 ...کشمیو هم درد م ترسمیهر دردش هم م با

 :دینشست و پرس شیروبرو دکتر

  ؟یو خودت رو نشون ند یساکت باش یخوایم یک تا

 زد و جواب داد: یتلخ لبخند

 خصوصا بهمن.  ترسمیها ماون یالعمل همه. از عکسیزود نیبه هم دیوقت و شا چیه دی. شادونمینم

 

 شده بود، گفت: نیو خشمگ یعاص دایآن طرف بهرام که از کار ش از
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و  وفتهیدنبال بهمن راه ب کنهیم خودیو فراموش نکرده، ب شیکنه. اون که نامزد قبل یبا احساسات بهمن باز دینبا اون

 . برهیم نیاز بداره بهمن و  ینجوری. ارهیبا اون تماس بگ

 گفت:  مادرش

 . میبهش حق بد دی. باستیحالش خوب ن یدست خودش نباشه. اون هم از نظر روح دیشا

 از قبل گفت: تریعصب بهرام

 .ینیبیم ی. خودت داربرهیم نیاون داره بهمن رو ذره ذره از ب ؟یحق چه

 مبل نشاند و گفت: یرا گرفت و او را رو شیپسرش شد و بازو کینزد

 .میکم از بهمن دورش کنکم دی. بامیدفعه بهش بتوپ هیکه  ستیراهش ن نیا

اناپه ک یرو یگریمبل و د یرو یکیبه مادرش و بهرام که  یآمد و نگاه رونیشد، از اتاقش ب داریصبح که ب بهمن

 بود، کرد و آهسته به طرف آشپزخانه رفت. دهیخواب

 خواستیه مک نیباال در آورد و هم نتیرا از کاب یچا یهاوانیرا دم کرد. ل یو چا دیچ زیم یصبحانه را رو لیوسا

شدند و به  داریمه به وانیشکستن ل یافتاد و شکست. با صدا نیزم یها رواز آن یکیبگذارد،  زیم یها را روآن

 :دیبود، پرس حالآشپزخانه پا گذاشتند. بهرام که از سرپا بودن بهمن خوش

 ...؟یکنیم کاریچ نجایاول صبح ا ؟یو استراحت ندار من شما خواب داداش

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده بهمن

وجود  نی. با اصبحونه حداقل بهتون بدم هیبلند شدم  نیهم یبرا د،یشد تیبازم اذ شبیو د دیاخسته دمید راستش

. دمیخریا نون گرم مب یآش ایو  یمیحل ای یاپاچهکله هی رفتمیم شکست،ینم وانی. اگه لدیحالم امروز خوبه، نترس

 :گفتبه او  یها خانم کمالخورده شهیدر حال جمع کردن ش

 .کنمیخودم جمع م ،یتو دست بزن خوادینم ؟یکنیم کاریچ

 داد و گفت: هیبه چارچوب در تک بهرام

 . رونیرنگ و روش بره ب نیبا ا خواستیشکست و اال داداش ما م وانیرو شکر که ل خدا
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 گفت: یشد و با اخم کیبه بهرام نزد مینس

 گفتن. یبزرگتر ؟یکنیم تیچرا داداش بهمن رو اذ تو

 نگاه کرد و گفت: میگرد شده به نس یهابا چشم بهرام

 می. نسریبگ لیآقا بهمن تحو ایکاله موند. ب ی! فقط سر من بگهیبله د ؟یشد شونیخانم من. شما هم طرفدار ا باشه

 ؟یمار دار یداداش من شما مهره گمیهم طرفدار تو شد. م

 و گفت:  دیبلند خند بهمن

 .میکن کاری. چگهید مینیا ما

ندان خلبان پسرانش  شهیدر دل آرزو کرد هم ی. خانم کمالدیپر کش یبرادرش دلش از شاد یخنده دنیبا د بهرام

 باشد. 

 صبحانه نشستند. بهرام رو به برادرش گفت: زیاز شستن دست و صورتشان پشت م بعد

 . دهیحالت اصال خوب نبود. االن هم رنگت پر شبیکم دلم آروم بشه. د هیدکتر تا  میبر داداش

 گفت. یاتکان داد و باشه دییتا یاز رو یسر

ا شاغل بود، که خودش در آنج یدر شرکت یبهرام کار نکهیبود. تا ا دهیفایب گشت،یبود که هر چه دنبال کار م یمدت

 .شدیکم م شیروح یو هم از فشارها کردیم دایپ یخالص یکاریکرد. با شاغل شدن هم از ب دایبهمن پ یبرا

 موضوع آن شب را به پدرش گفت و از او کمک خواست.  دایآن طرف ش از

 ناراحت شد و گفت: یلیکه دخترش کرده بود، خ یکار دنیبا شن دیسع آقا

 ورت کنه...با گهیکه د کنمیگمون نم کنه؟یفراموش م یبه آسون یکنیفکر م ؟یبه بهمن زد یاچه ضربه یدونیم تو

 

ات بهمن با احساس یبه وجود آمده چه کار کند؟ اصال قصد باز تیوضع نیبا ا دانستیرا غم گرفت. نم دایش یچهره

 که او را باور کند؟  دیچطور به او بگو یرا نداشت ول
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 رش رو کرد و گفت:پد به

که اومده. بابا شکستن  نهیلحظه فکر کردم شاه هی یبرا دمشیکه د پیکمکم کن. من بهش عالقه دارم. با اون ت بابا

 .دیبرام بکن یکار هی. من اون و غرورش و له کردم. دمیبهمن و د

 شد. ریسراز شیهاشکست و اشک دایش بغض

 گذاشت و گفت: اشنهیس یدلش به حال دخترش سوخت. او را در آغوش گرفت و سر او را رو دیسع آقا

 شی. برو پیت ادامه بدبه معالجه دی. نگران نباش. اما اول بادمیبرات انجام م ادیاز دستم برب یباش. من هر کار آروم

 .کنهیاونوقته که بهمن قبولت م و شهیبذار. مطمئن باش حالت خوب م انیپزشکت و وضعت رو با اون در مروان

تمام  یبطور جد گریکه د ییهتر شد تا جااو ب یکم حاالت روح. کمنظر روانپزشک قرار گرفت ریز دایآن روز ش از

 یو روان یحماه که از عالج رو کیاز آن بر جا نگذاشت. بعد از  یاثر چیرا کامال سوزاند و ه نیخاطرات و فکر شاه

 بهمن رفت. یش به خانهخود مطمئن شد، با پدر

تن، بهرام را رف یحیو نه تفر یبعد از ازدواج تا حاال نه مسافرت دیدیو م سوختیو بهرام م مینس یکه دلش برا بهمن

رد. بهمن به که همه با او باشند، قبول ک یرا در شهر بگرداند و خوش بگذرانند. بهرام هم بشرط میمجبور کرد که نس

 او گفت:

سفر  ،دیبگرد ییکم دوتا هیبابا  ؟یخوایم یچ یآخه مزاحم برا فرستمیم رونیب یمن، دارم شما رو مجرد داداش

 .دیبر

 شان گرفت. . از لحن حرف زدن بهمن، همه خندهرونیخودم ننداختمتون ب نکهیهم بلند شو برو قبل از ا حاال

 رادرش گفت:کرد. در حال رفتن بهمن به ب یخداحافظ یآماده شد، از همگ مینس

 . افتاد؟یایب یشیهمه جا بگردونش. زود هم بلند نم ریداداش من. دست زنت و بگ نیآفر

 و گفت: دیخند بهرام

 . شما امر کن.چشم

 زنگ در آمد. ینگذشته بود، که صدا میاز رفتن بهرام و نس یساعت کی
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 با تعجب گفت: بهمن

 وقت شب؟ نکنه برگشتن؟ نیا هیک

 گفت: بهناز

 ه؟یک نمیرم ببنکنم. ب فکر

 بلند شد و گفت: بهمن

 . رمیخودم م خوادینم

 دستش را گرفت و گفت: خواهرش
سایت رمانکده تهیه ادامه این رمان رو میتوانید از سایت رمانکده تهیه فرمائید یا مستقیما از لینک زیر از فروشگاه 

 فرمائید :

/www.shop.romankade.com/productطیشرا-نیبدتر-در-عشق-رمان/ 

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

اشقانه عاین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.shop.romankade.com/product/رمان-عشق-در-بدترین-شرایط/
https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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