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مقدمه :
گفتم  :خدایا از همه دلگیرم.
گفت  :حتی از من ؟!
گفتم  :خدایا دلم را ربودند.
گفت  :پیش از من؟!
گفتم  :خدایا چه قدر دوری ...
گفت  :تو یا من ؟!
گفتم  :خدایا تنها ترینم ...
گفت  :پس من ؟!
گفتم  :خدایا کمک خواستم ...
گفت  :غیر از من ؟!
گفتم  :خدایا دوستت دارم .
گفت  :بیش از من ؟!
گفتم  :خدایا انقدر نگو من ...
گفت  :من توام و تو من .
تنهایی ﺁدمی را ﻋوﺽ میکند...
از تو چیﺰی میسازد که هیﭻ وقت نﺒودی .
گاﻩ انقدر بی تفاوﺕ مﺜﻞ سنﮓ ،گاﻩ انقدر حﺴاﺱ مﺜﻞ ﺷیﺸه.
انقدر با خودﺕ حرﻑ می زنی که برای حرﻑ زدﻥ با دیگراﻥ ﻻم تا کام دهانت باز نمی ﺷود.
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غﺬایت را سرد می خوری! نهار را نﺼفه ﺷﺐ ،ﺻﺒﺤانه را ﺷام...
ساﻋت ها به یک ﺁهنﮓ تﮑراری گوﺵ می کنی و هیﭻ وقت ﺁهنﮓ را حفﻆ نمی ﺷوی!
ﺷﺐ ها ﻋﻼمت سوال های ﻓﮑرﺕ را می ﺷماری ،تا خوابت بﺒرد.
تنهایی از تو ﺁدمی میﺴازد:
که دیگر ﺷﺒیه ﺁدم نیﺴت!...
[هنگامی که مرا دﻓن کردید  ،روی سنﮓ قﺒرم حﮑاکی کنید  :بِاَیِّ ذَنﺐِ قُتِلَت ؟"به کدامین گناﻩ
کﺸته ﺷد؟" ]
با ﺻدای بلند ضجه زد :
بهار :ﺁقای قاضی خدا ﺷاهدﻩ که این مرد ،دروغ میگه .ﺷما رو به خدا قﺴم! حرﻑ من رو باور
کنید !
قاضی با لﺤن سرد و جدی جواب داد :ساکت خانم! چرا قﺴم میدی؟ نظم دادگاﻩ رو به هم
نﺰنید.
بغض سنگین ﺷدﻩ اﺵ را نگه داﺷت .حاﻻ وقت گریه کردﻥ نﺒود! در دل مدام نام خدا را ﺻدا
میزد .برای جرم نﮑردﻩ مجازاﺕ ﺷدﻥ ستم بﺰرگی است! چﺸم های وحﺸی و گﺴتاخ ﻋلیرضا را
که دید؛ بﺬر نفرﺕ برای ﺻدمین بار در دلش جوانه زد.
مردک سودجو ،همه چیﺰ را به نفع خودﺵ تمام کردﻩ بود .بهارِ بیﺴت پنج ساله و ﻋلیرضا با
بیﺴت و هﺸت سال سن؛ حال در دادگاﻩ کیفری منتظر مجازاﺕ بودند  .با ﺻدای بلند و رسای
دادستاﻥ حواسش جمع حﮑم ﺻادرﻩ ﺷد :
_طﺒق اقرار های سرکار خانم بهار ربیعی و اقای ﻋلیرضا ربیعی .با توجه به تمایﻞ دو طرﻑ و
تهمت واردﻩ به اقای ربیعی؛ دادگاﻩ برای سرکار خانم بهار ربیعی هﺸتاد ضربه ﺷﻼق حد ،ﺷش
ماﻩ زنداﻥ و جریمه نقدی در نظر گرﻓت  .اقای ﻋلیرضا ربیعی با پنجاﻩ ضربه ﺷﻼق حد و ﺷش ماﻩ
زنداﻥ مجازاﺕ خواهند ﺷد ...ختم جلﺴه.
در ﺁﻥ لﺤظه ﻓقط از خدا مرگ خواست .چه زود بهار زندگی اﺵ خﺰاﻥ ﺷدﻩ بود ...
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زمانی به خودﺵ ﺁمد که تمام اﻓراد حاضر در اتاقک دادگاﻩ رﻓته بودند؛ اما ملک ﻋﺬابش هنوز هم
با هماﻥ لﺒخند کﺜیف نگاهش میکرد .به جرمش اضاﻓه میﺷد اگر او را میکﺸت؟
پﺴر ﻋموی بی ﺻفتش را رها کرد و از ﺁﻥ مﮑاﻥ مرگﺁور بیروﻥ رﻓت  .ذهنش پر کﺸید به
دوراﻥ کودکی  ،به دورانی که بی مهابا میخندید و معنی غم برایش گنﮓ بود .
***
ﻓلش بک:
دور حوﺽ کوچک خانه میچرخید و از ته دل میخندید  .کودکی ﺷش ساله که از غم بﺰرگاﻥ
غاﻓﻞ بود! در دنیای زیﺒای خودﺵ میخندید ،میرقﺼید و بچگی میکرد .هیﭻ گاﻩ دختری هم
سن خودﺵ با او هم بازی نﺸدﻩ بود ! تنها هم بازی های کودکی اﺵ پﺴر ﻋموهایی بودند که سه
سال بیﺸتر از او سن داﺷتند.
پدرﺵ او را "بهارکم" ﺻدا میزد و مادر او را "گﻞبهار" خطاب میکرد ؛ اما همه میدانیم که
ﺷادی حتی در دوراﻥ کودکی مقطعی دارد! برای بهار هم ﺷادی به پایاﻥ رسیدﻩ بود .
تنها کاﻓی است که خﺴته ﺷوی ...
خواهی دید که تمام مﺸﮑﻼﺕ تو را انتخاب میکنند و ﺁﻥ زماﻥ باید با کوهی از مﺸﮑﻼﺕ مﺒارزﻩ
کنی!
با ﺻدای پدرﺵ ،دست از چرخیدﻥ دور حوﺽ برداﺷت  .به سرﻋت خودﺵ را به او رساند و در
ﺁغوﺵ پر مهرﺵ جای گرﻓت .میدانید ؟ ﺁغوﺵ پدر برای هر دختری امن ترین مﮑاﻥ دنیاست
 .پدر ،بهار کوچک را بغﻞ گرﻓت و سمت خانه کوچﮑﺸاﻥ حرکت کرد .
پدر :بهارکم چطورﻩ ؟ دلت واسه بابایی تنﮓ نﺸدﻩ بود ؟
همانند هر دختر دیگری خودﺵ را لوﺱ کرد و دست دور گردﻥ پدرﺵ انداخت .
بهار :بابایی جونم برام لواﺷک خریدی ؟ خیلی دلم براﺕ تنﮓ ﺷدﻩ بود .
پدر قهقهه سر داد از ﺷیرین زبانی دخترﺵ .
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پدر :ای دختر بد من رو گول میزنی؟ بله که براﺕ خریدم .مگه من چندتا بهارخانوم دارم؟
بازهم ملوسانه برای پدرﺵ دلﺒری کرد  .پدر بهار را روی زمین گﺬاﺷت و روی پله نﺸﺴت و از
هماﻥ جا با ﺻدای بلندی گفت:
_گلی خانم ؟ امﺸﺐ غﺬا به اندازﻩ هﺸت نفر بار بﺰار! داداﺷم و اقاجوﻥ رو دﻋوﺕ کردم .
و اگر پدر میدانﺴت قرار است چه اتفاقی بیاﻓتد؛ ﺁﻥ ﺷﺐ هرگﺰ برادرﺵ را دﻋوﺕ نمیکرد!
***
زماﻥ حال:
با ﺻدای منﺤوﺱ ﻋلیرضا از ﻓﮑر گﺬﺷته بیروﻥ ﺁمد و از حرکت ایﺴتاد  .خیالش راحت بود هنوز
داخﻞ سالن دادگاﻩ بودند .
ﻋلیرضا :وایﺴا بهار  ،کارﺕ دارم .
چادرﺵ را مﺤﮑم در مﺸت گرﻓت و چﺸم هایش را بﺴت .در دل نالید "خدایا این کابوﺱ روزهای
بی قراری قﺼد پایاﻥ ندارد؟"
ﻋلیرضا رو به روی او ایﺴتاد و با هماﻥ لﺒخند پلیدﺵ گفت  :ﻋﺰیﺰم دیگه مﺸﮑﻞ حﻞ ﺷد  ،ﻓردا
باید به مﺤضر بریم .
از ﺷنیدﻥ نام مﺤضر لرز به تنش اﻓتاد .به هیﭻ وجه به زندگی کنار مردی بوالهوﺱ ﻋﻼقه نداﺷت
!
سعی کرد با تمام نجابتی که در خودﺵ سراغ دارد؛ پاسخش را بدهد .
بهار :بله خودم اطﻻع دارم .
خودﺵ را به جﺴم از بین رﻓته ی دخترک نﺰدیک کرد و با لﺤن منﺰجری گفت :
_ﻓﮑر کن تو خانم خونه ام بﺸی  ...وای بهار غوغا میکنم .
اگر میتوانﺴت ،هماﻥ جا سیلی جانانه ای نﺜار مردک وقیح میکرد .
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بهار :وقاحت تا چه حد ؟ برو خجالت بﮑش پﺴرﻋمو .
حرﻓش را که زد به سرﻋت از کنار او گﺬﺷت .چگونه میﺷد انﺴانی به درجه ای از رذالت برسد
که بر ناموﺱ خودﺵ رحم نﮑند؟ الﺒته هنگامی که خﺒر بهار و ﻋلیرضا در روزنامه ها منتﺸر
ﺷد ،چه بﺴیار بودند زناﻥ و دخترانی که از ﺷجاﻋت بهار روحیه گرﻓتند .و برای ﺷﮑایت اقدام
کردند؛ اما بهار با بقیه متفاوﺕ بود! او روح پاکش را همراﻩ جﺴمش در بطن زمﺴتاﻥ دﻓن کرد .
بیروﻥ دادگاﻩ که رسید به سرﻋت سمت مخالف خیاباﻥ حرکت کرد و در هماﻥ حین ماﺷینی در
یک قدمی اﺵ ترمﺰ کرد .
رانندﻩ :دختر مگه کوری؟ از جلوی ماﺷین برو کنار!
از ﺷوک بیروﻥ امد و خود را به پیادﻩ رو رساند  .با خودﺵگفت " تمام کﺴانی که مرا میبینند
نﺸناخته در حقم کم لطفی میکنند .خدای بﺰرگم رسم دنیایت را ﻋوﺽ کن".
ﺁرام ﺁرام کنار مردمی که هرکدام دغدغه ای در زندگی داﺷتند قدم برمیداﺷت ؛ یعنی کﺴی بود
که بتواند مﺸﮑﻞ او را درک کند ؟ قطعا کم تر کﺴی او را درک میکرد .به ایﺴتگاﻩ اتوبوﺱ که
رسید روی ﺻندلی نﺸﺴت .
انتظارﺵ برای رسیدﻥ اتوبوﺱ طوﻻنی نﺸد ؛ اما هنگامی که خواست از پله ی اول باﻻ برود
چﺸمانی ﺁﺷنا را دید که زمانی دنیا را در ﺁﻥ خﻼﺻه کردﻩ بود! چه حس ﻋجیﺒی بود که از
ﺷﺒاهت چهرﻩ ﺁﻥها منﺰجر نمیﺷد .
سﺴت ﺷدﻥ زانوهایش نﺸاﻥ از این داﺷت که هنوز هم ﻋﺸق او را ﻓراموﺵ نﮑردﻩ! هرچند خودﺵ
او را رها کردﻩ بود ؛ اما هنوز هم در رویاهایش دست اورا میگرﻓت و انﺒوﻩ ﻋاﺷقانه هایش را
برایش خرج میکرد .با یادﺁوری حرﻑ ﻋلیرضا نگاهش را از او گرﻓت .ﻓردا باید به مﺤضر میرﻓت و
ﻋقد ناجواﻥمردی میﺷد که از او تنفر داﺷت .ﺁخر چه قدر تفاوﺕ بین دو انﺴاﻥ ؟
نگاهی سرسری به اتوبوﺱ انداخت .وقتی در قﺴمت زنانه جایی برای نﺸﺴتن جایی نیاﻓت ،سمت
پیرمردی رﻓت با سﺴتی روی ﺻندلی خالی نﺸﺴت .زیر لﺐ زمﺰمه کرد :
_سال هاست منتظر روزهای بهترم؛ اما نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند؟
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پیرمردی که کنارﺵ نﺸﺴته بود گفت:
_چیﺰی گفتی دخترم؟
نگاهی به پیرمرد انداخت و با لﺒخند پاسخش را داد:
بهار :نه پدرجاﻥ چیﺰی نگفتم.
پیرمرد هم لﺒخند چروکیدﻩ ای زد و سر تﮑاﻥ داد .با دیدﻥ این مرد پیر بازهم یاد گﺬﺷته و
خاطراتش اﻓتاد ...
***
ﻓلش بک:
پدربﺰرگ مﺤﮑم بهار را در اغوﺵ گرﻓت .
پدربﺰرگ :نوﻩ ی ﻋﺰیﺰ من حالش چطورﻩ؟
با ذوق خود را به پدربﺰرگ ﻓﺸرد و با هماﻥ لﺤن ﺷیرین و کودکانه دلﺒری کرد.
بهار :خوبم بابابﺰرگ جونم  ،ﺷما خوبی ؟ ﺷوکوﻻﺕ نداری ؟
پدرﺵ خندﻩ سر داد و گفت:
پدر :میبینی باباجاﻥ؟ پدرسوخته به هوای خوراکی چه قدر ﺷیرین زبونی میکنه.
پدربﺰرگ از جیﺐ کت قدیمی اﺵ ﺷﮑﻼتی بیروﻥ اورد و سمت بهار گرﻓت.
پدربﺰرگ :اگه یه بوﺱ خوﺵ مﺰﻩ بدی ،ﺷﮑﻼﺕ هم دارم .
سریع لپش را به لﺐ پدربﺰرگ چﺴﺒاند و ﺷﮑﻼﺕ را از دستش قاپید .از ﺁغوﺵ پدربﺰرگ ﻓرار کرد
و سرخوﺵ دور خانه چرخید .
***
زماﻥ حال:
با توقف اتوبوﺱ ،به خودﺵ امد .پیادﻩ ﺷد و راﻩ باقی ماندﻩ تا خانه را پیادﻩ رﻓت .
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جلوی درب خانه که ایﺴتاد نگاهش به پارچه ی مﺸﮑی باﻻی در ثابت ماند .مادر ﻋﺰیﺰﺵ را چهﻞ
روزی بود که نداﺷت! قلﺐ کوچک مادرﺵ این همه نامردمی را تاب نیاورد .
لﺒخند تلخی زد که ﺷاید از هﺰار بار گریه غم انگیﺰ تر بود! کلید انداخت و وارد خانه ﺷد .نگاهش
روی حوﺽ وسط حیاط ثابت ماند و بازهم غرق ﺷد در گﺬﺷته ...
***
ﻓلش بک:
پدر :بهارکم بابا! با بچه ها برید تو حیاط بازی کنید.
زﻥ ﻋمویش لﺒخند زناﻥ دست امیر را گرﻓت و گفت:
زﻥﻋمو :امیر که ناخوﺵ احواله ،با ﻋلیرضا برو ﻋﺰیﺰکم .
بهار از جا برخواست و با لﺒخند همراﻩ ﻋلیرضا وارد حیاط ﺷد  .ای کاﺵ هیﭻ گاﻩ ﺁﻥ ﺷﺐ به
حیاط نمیرﻓت !
سرخوﺵ دور حیاط میچرخید و ﻋلیرضا هم به دنﺒال او بود .
بهار :هورا  ...تو نمیتونی من رو بگیری .
ﻋلیرضا از او ﻓرذ تر بود .با یک جهش خود را به بهار رساند و پیراهنش را چنﮓ زد.
ﻋلیرضا :گرﻓتمت ،من از تو قوی ترم .
بهار اخم دل نﺸینی کرد و پیراهنش را از چنﮓ پﺴرﻋمویش درﺁورد .
بهار :نه خیرم ،کی گفته تو از من قوی تری؟
ﻋلیرضا به اﻓﮑاری که دوستانش در مدرسه یادﺵ دادﻩ بودند ،اندیﺸید  .لﺒخند پیروزی زد و
گفت :
ﻋلیرضا :خﺐ بیا یه کاری کنیم ،اوﻥ جوری معلوم میﺷه تو قوی تری یا من !
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و بعد از حرﻓش دست بهار را گرﻓت و او را به سمت زیرزمین کﺸید  .بهار اﻓﮑار کودکانه و زیﺒای
خودﺵ را داﺷت؛ چه میدانﺴت نیت ﻋلیرضا چیﺴت ؟
هر دو وارد زیر زمین ﺷدند و ﻋلیرضا رو به روی بهار ایﺴتاد  .دست هایش را باﻻ برد و گفت :
ﻋلیرضا :بیا بﺒین  ،اگه تونﺴتی دست های من و بگیری!
قطع به یقین قامت او از بهار بلند تر بود! بهار لجوجانه روی نوک پا ایﺴتاد و سعی کرد دستاﻥ
کوچﮑش را به دست های پﺴرﻋمویش برساند .ناگهاﻥ دست های ﻋلیرضا دور تن کوچک بهار
حلقه ﺷد .بعد ﻋلیرضا بود که دامن چین دار بهار را چنﮓ زد .
ﺁﻥ زماﻥ هیﭻ کس نفهمید که جیغ های پی در پی بهار از سرخوﺷی و بازی نیﺴت! و هیﭻ گاﻩ
کﺴی نفهمید ﺁﻥ ﺷﺐ در ﺁﻥ زیر زمین چه بﻼیی برسر دنیای کودکانه ی بهار امد! او یک ﺷﺒه پا
به دنیایی سراسر غم و اندوﻩ گﺬاﺷت .
***
زماﻥ حال:
با ﺻدای زنﮓ خانه از ﻓﮑر بیروﻥ ﺁمد  .چه مدﺕ بود که غرق گﺬﺷته در حیاط ایﺴتادﻩ بود؟ چادر
مﺸﮑی اﺵ را روی سر انداخت و سمت در رﻓت  .در را گﺸود و با دیدﻥ مرد همﺴایه اخم غلیظی
روی پیﺸانی اﺵ نﺸﺴت.
بهار :سﻼم...بفرمایید؟
مرد همﺴایه لﺒخند کریهی زد .
مرد:خوبی بهار خانم؟گفتم بیام بﺒینم به چیﺰی نیاز نداری ؟
چادرﺵ را بیﺸتر روی ﺻورتش کﺸید  .با لﺤن تندی پاسخ داد:
بهار :نه خیر ﺁقا .
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و در را مﺤﮑم روی مرد بﺴت .این مردم با خود چه ﻓﮑری میکردند؟ که اگر دختری بی پناﻩ ﺷد،
به خودﺷاﻥ اجازﻩ دهند از او سواستفادﻩ کنند؟ ﻋﺼﺒی چادر را از سر برداﺷت و وارد خانه ﺷد  .در
دل ارزو کرد کاﺵ اگر مادر نیﺴت حداقﻞ پدر را کنار خود داﺷت .
کیفش را روی زمین انداخت و مانتوی سیاﻩ و مقنعه اﺵ را هم از تن درﺁورد  .به دسته ی مﺒﻞ
قدیمی تﮑیه داد و به این ﻓﮑر کرد که ﻓردا بعد از مﺤضر ؛ چگونه ﺷش ماﻩ را در زنداﻥ سپری
میکرد ؟ تنها امیدﺵ به دوست روزهای سختش بود ! سرﺵ را باﻻ گرﻓت و از ته دل نالید :
_خدای بﺰرگم من رو تنها نﺬار  ،من بین این مردم غریﺒم .
سمت اﺷپﺰخانه رﻓت اما چوﻥ حوﺻله تهیه ی غﺬا نداﺷت ،بی حوﺻله تر از قﺒﻞ ﺁﺷپﺰخانه را
ترک کرد .خودﺵ هم نمیدانﺴت این همه تنهایی جﺰای کدامین گناﻩ است؟ نهار نخوردﻩ به
اتاق کوچﮑش رﻓت .هماﻥ اتاقی که کودکیِ بﺰرگانه اﺵ را در ﺁﻥ سپری کردﻩ بود ! روی زمین
دراز کﺸید و سر روی بالش گﺬاﺷت  ،خودﺵ هم متوجه نﺸد چگونه به خواب رﻓت .
نمیدانﺴت چه مدﺕ را در خواب غفلت سپری کردﻩ؟ با ﺻدای زنﮓ درب خانه ،از جا برخواست ،
به ساﻋت کنج اتاق که نگاﻩ کرد چﺸم هایش گرد ﺷد! چگونه ممﮑن است از ﺻﺒح روز قﺒﻞ تا به
حال خوابیدﻩ باﺷد ؟! با تﮑرار ﺻدای زنﮓ چادر سفید و گﻞدار مادرﺵ را روی سر انداخت ،
سمت درب رﻓت و ﺁﻥ را باز کرد  .با دیدﻥ ﺷخص مقابﻞ در دل گفت ":روزی که با دیدﻥ این
مردک ﺷروع بﺸه  ،خدا ﺷﺒش رو به خیر کنه !"

اخم هایش را در هم کﺸید و منتظر به

پﺴرﻋموی نامردﺵ خیرﻩ ﺷد  .اما او با لﺒخند گفت :
ﻋلیرضا :سﻼم ﻋﺰیﺰم  ،گفتم بیام دنﺒالت با هم بریم مﺤضر .
با یادﺁوری اتفاقاﺕ تلخ و ناگوار روز گﺬﺷته دلش گرﻓت  ،سرﺵ را زیر انداخت و پاسخ داد :
بهار :نیازی به همراهی ﺷما نیﺴت ! خودم میام  ،خدانگهدار .
درب را مﺤﮑم کوبید  .ﺁخر این مرد حیا نداﺷت ؟ با چه رویی توی ﺻورﺕ بهار نگاﻩ میکرد ؟
به سمت خانه حرکت کرد و با خودﺵ زیر لﺐ گفت :
بهار :باید برم ثﺒت احوال بگم اسمم رو از بهار به خﺰاﻥ تغییر بدﻥ !
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حق داﺷت دخترک  ،دیگر چیﺰی از بهار نماندﻩ بود ! هرچه داﺷت در زمﺴتاﻥ از دست داد ،
میگفتند پاییﺰ ﻓﺼﻞ ناکامی هاست ! اما بهار در سن بیﺴت و پنج سالگی به زمﺴتاﻥ تﺒدیﻞ ﺷد .
دیگر میلش به ﺻﺒﺤانه هم نمیرﻓت .هماﻥ لﺒاﺱ های دیروز را پوﺷید و از خانه بیروﻥ رﻓت ؛
باید خودﺵ را به دست تقدیر میسپرد !
با یک تاکﺴی دربﺴت خودﺵ را به مﺤضر رساند  ،هیﭻ دوست نداﺷت به خاطر تاخیرﺵ با ﺁﻥ
مردک همکﻼم ﺷود .وارد مﺤضر ﺷد و از پله ها باﻻ رﻓت .با هرقدمی که برمیداﺷت احﺴاﺱ
میکرد جانش میرود ...
همه احﺴاساﺕ پاک و رویاهای دخترانه اﺵ به خاکﺴتر تﺒدیﻞ ﺷدند ؛ در دل نالید "خدایا این
روزگار سیاﻩ حق من نﺒود ! من ﺁرزوهای ﺻورتی داﺷتم  ".باﻻخرﻩ به طﺒقه ی مدنظر رسید .زیر
لﺐ نام خدا را ﺻدا زد و وارد ﺷد .در هماﻥ وهله ی اول متوجه نگاﻩ کﺜیف ﻋلیرضا و نگاﻩ منﺰجر
ﻋمویش ﺷد  .خواست برود یقه ی ﻋموی بی غیرتش را بگیرد و ﻓریاد بﺰند ":مردک تو مگه
ﻋموی من نیﺴتی ؟ چرا میگﺬاری پﺴرﺕ با من چنین کاری کنه ؟" ولی اماﻥ از نجابتی که
مادرﺵ به اوﻥ ارثیه دادﻩ بود !
نگاﻩ از ﺁﻥ ها گرﻓت و روی ﺻندلی نﺸﺴت  ،ﻋاجﺰانه با خدایش درددل کرد :
بهار :خدای بﺰرگم بیا و برای من معجﺰﻩ کن  ...نگﺬار من زیر بار این ذلت جاﻥ بدم.
و خدا چه مهرباﻥ است که حاجت دلش را برﺁوردﻩ کرد .امیدﺕ که به خدا باﺷد مﺸﮑﻼﺕ معنی
ندارند .
خدایی که یوسف را از قعر چاﻩ بیروﻥ کﺸید و او را ﻋﺰیﺰمﺼر قرار داد  ،بﺴیار رحیم و رئوﻑ تر از
ﺁﻥ است که بندﻩ ی خویش را ناامید کند !
به جﺰ ﺻدای مﺤضر دار که داﺷت خطﺒه ی ﻋقدی را جاری میکرد هیﭻ ﺻدایی نمیﺁمد .بهار
نگاهش به دختری که با لﺒخند قراﻥ میخواند اﻓتاد  ،یعنی او حق نداﺷت این چنین ازدواجی
داﺷته باﺷد؟!
نوبت ﻋقدﺷاﻥ که ﺷد وارد اتاق ﺷدند  ،ﻋاقد نگاهی به چهرﻩ ی غم زدﻩ بهار انداخت و بعد لﺐ باز
کرد :
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ﻋاقد :ﺷناسنامه ها رو تﺤویﻞ بدید .
ﻋلیرضا با لﺒخند ﺷناسنامه را تﺤویﻞ داد و بهار در پی ذرﻩ ای امید بود! چوﻥ چارﻩ ای نیاﻓت
دست در کیف کوچﮑش کرد و ﺷناسنامه را تﺤویﻞ داد .دو ماموری که از طرﻑ دادگاﻩ بودند
ﺷاهد ﻋقدﺷاﻥ میﺷدند .
هر دو کنار هم روی ﺻندلی نﺸﺴتند  ،یﮑی خوﺵحال و دیگری در غمگین ترین حالت ممﮑن
! بهار حتی کﺴی را نداﺷت که روی سرﺵ قند بﺴابد  ،کﺴی نﺒود که برایش زیر لفظی بخواهد ،
هیﭻ کس را نداﺷت این دختر ! مدتی که گﺬﺷت ﻋاقد سرﻓه ای کرد و گفت :
ﻋاقد :خﺐ ﻋروﺱ خانم و اقا داماد ﺁمادﻩ اند؟
ﻋلیرضا با لﺤنی بﺸاﺵ پاسخ داد:
ﻋلیرضا :بله بله  ...ﺁمادﻩ ایم .
بهار با خودﺵ ﻓﮑر کرد تا به حال در دلش این چنین از کﺴی متنفر نﺒودﻩ ! ﻋاقد دﻓتر بﺰرگش را
باز کرد و ختﺒه را خواند :
ﻋاقد :النِّﮑَاحُ سُنَّتِی ﻓَمَنْ رَغِﺐَ ﻋَنْ سُنَّتِی ﻓَلَیْسَ مِنِّی .و قال (ص) :مَنْ تَﺰَوَّج ﻓَقَدْ أَحرَزَ نِﺼفَ دینِهِ
ﻓلیَتّقِ اهللَ ﻓی النِﺼفِ الﺒاقی...دوﺷیﺰﻩ ی مﮑرمه سرکار خانم بهار ربیعی ﺁیا به بندﻩ وکالت
میدهید به ﺻداق معلوم  ،ﺷما را به ﻋقد دائم اقای ﻋلیرضا ربیعی در بیاورم؟
و بهار از اول تا ﺁخر ذهنش قفﻞ ﺷد روی کلمه "دوﺷیﺰﻩ" که از دهاﻥ ﻋاقد بیروﻥ امد  ،چه قدر
دوست داﺷت اﻻﻥ مادرﺵ اینجا بود و میگفت ":ﻋروﺱ رﻓته بچینه"  .دلش پر کﺸید برای پدر
و مادر مهربانش  ،اماﻥ از بیکﺴی و تنهایی  ...اماﻥ !
سﮑوﺕ طوﻻنی اﺵ همه را کﻼﻓه کردﻩ بود  ،ﻋاقد که از قﺒﻞ مدارک ﻻزم مﺒنی بر حﮑم دادگاﻩ و
گواهی ﻓوﺕ پدر بهار را در دست داﺷت وقت تلف کردﻥ را بی معنی میدانﺴت.
ﻋاقد :سرکار خانم ربیعی بندﻩ وکیلم ؟
به دیگر ﻋروﺱ ها هم میگفتند سرکار خانم؟ ﺷاید به ﺁﻥ ها میگفتند ﻋروﺱ خانم! خواست
دهاﻥ باز کند و بله را بگوید ،اما با ﺻدایی ﺁﺷنا حرﻑ در دهانش ماند .
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همه ی نگاﻩ ها سمت درب ورودی مﺤضر کﺸیدﻩ ﺷد  ،همگی متعجﺐ به او خیرﻩ ﺷدﻩ بودند! به
راستی او در این مﺤضر چه میکرد ؟
بهار بهت زدﻩ به او خیرﻩ ﺷدﻩ بود .ﻋﺸق قدیمی اﺵ برای ﻋقدﺵ به مﺤضر ﺁمدﻩ؟ واقعا نﮑته ی
جالﺐ و تعجﺐ برانگیﺰی بود برای همگاﻥ ! زودتر از همه ﻋمو به خودﺵ ﺁمد.
ﻋمو :امیر؟تو این جا چه کار میکنی پﺴرم؟
نﺰدیک ﺁمد و بدوﻥ توجه به همه رو به دو مامور ایﺴتاد .
امیر  :من اﻋتراﻓاتی دارم  ...اوﻥ ﺷﺐ ﻋلیرضا به بهار دست نﺰد ،من بودم!
چﺸم های بهار از ﻓرط تعجﺐ گﺸاد ﺷدند !
یعنی چه این حرﻑ ؟ درست است ﺁﻥ ها برادر دوقلو بودند اما بهار ﻋﺸقش را میﺷناخت.
بهار :تو چی میگی امیر ؟
بازهم به بهار توجهی نﮑرد.
امیر  :حتی حاضرم ﺁزمایش هم بدم ! ...
زباﻥ همه از این کارﺵ ،بند ﺁمدﻩ بود .اﺻﻼ امﮑاﻥ نداﺷت امیر ﺁرام و سر به زیر مرتﮑﺐ چنین
جرمی ﺷدﻩ باﺷد! ﻋلیرضا ﻋﺼﺒی بازوی برادرﺵ را کﺸید .
ﻋلیرضا :چه غلطی داری میکنی ؟ برو از این جا!
او به خوبی میدانﺴت که بهار و امیر ﻋﺸق ﻓنا ناپﺬیری داﺷتند  .نگاﻩ سرد امیر به او ﻓهماند که
ذرﻩ ای از موضعش کوتاﻩ نمیاید  .دوبارﻩ سمت دو مامور برگﺸت.
امیر :لطفا این موضوع رو به قاضی پروندﻩ اطﻼع بدید.
با این که برای ﺁﻥ دو هم باورپﺬیر نﺒود ! اما یﮑی از دو مامور سر تﮑاﻥ داد و موبایلش را به دست
گرﻓت  .لﺤظاتی سخت ،گﺬﺷت تا مامور تماﺱ را قطع کرد و جواب قطعی قاضی را داد.
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مامور :جناب قاضی ﻓرمودﻥ ﻋقد برای امروز منتفی هﺴت  ...دو متهم به زنداﻥ منتقﻞ میﺷن و
ﻓردا به ﺁزمایﺸگاﻩ میبرندﺷوﻥ ؛ اگر ﺻﺤﺒت ادﻋا مﺸخص بﺸه ﻋقد انجام خواهد ﺷد .
امیر جدی و مﺼمم سرتﮑاﻥ داد .برادرﺵ را نادیدﻩ گرﻓت و کنار بهار ایﺴتاد .
و اما بهار؛ به هیﭻ وجه ذرﻩ ای در باورﺵ نمیگنجید که امیر چنین کاری کردﻩ باﺷد!
تمام توانش را به کار گرﻓت و زیر لﺐ نالید:
بهار :توروخدا این کار و با من نﮑن ...
چوﻥ توجهی ندید سﮑوﺕ کرد .این روزهای ﻋجیﺐ حرﻑ هایش را با سﮑوﺕ ﻓریاد میکرد!
درست است که همیﺸه در رویاهایش خود را کنار امیر مجﺴم میکرد  ،اما هیﭻ گاﻩ چنین
وﺻلتی در باورﺵ نﺒود ! ﻋاقد بازی با کلماﺕ را رها کردو دﻓتر را بﺴت.
ﻋاقد :پس مﺸﮑﻞ که حﻞ ﺷد ،بندﻩ در خدمتم.
دیگر جای حرﻓی باقی نماندﻩ بود  ،لﺐ های خﺸﮑش را با زباﻥ تر کرد .
بهار :بله درسته  ،با اجازﻩ ی ﻋموجانم دیگه بریم .
چه قدر این دختر مهرباﻥ و نجیﺐ بود ؟ با این که ﻋمو ذرﻩ ای او را جﺰء ﺁدم حﺴاب نﮑردﻩ بازهم
اجازﻩ اﺵ را میخواست .
ﻋمو با نفرﺕ از او رو گرﻓت و به سرﻋت از مﺤضر خارج ﺷد  .دو مامور داداگاﻩ بهار و امیر را به
سمت پژو مﺸﮑی رنﮓ راهنمایی کردند  ،لﺤظه ی ﺁخر ﻋمو با کراهت گفت :
ﻋمو :وایﺴا بهار  ،کارﺕ دارم .
متعجﺐ ﺷد!ﻋموی بی رحمش را با او چه کار بود؟ چادرﺵ را روی سرﺵ مرتﺐ کرد و سمت
ﻋمو چرخید  .ﻋمویش با بی رحمی تمام از ﻻ به ﻻی دنداﻥ های کلید ﺷدﻩ اﺵ غرید :
ﻋمو :نمیدونم امیر چرا چنین حماقتی کرد؟ اما این رو هیﭻ وقت یادﺕ نرﻩ بهار ،تو مایه ی ننﮓ
خانداﻥ ما هﺴتی ؛ بعد از زنداﻥ حق ورود به خونه ی من رو نداری !
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لﺒخند غمگینی روی لﺒاﻥ بهار جاری ﺷد  .خواست بگوید "ﻋموجانم  ،ﺷما اگر نمیگفتی هم من
تا ابد پا به خونه اﺕ نمیگﺬاﺷتم !" چه قدر باید طعنه های مﺜﻼ اقوامش را به جاﻥ میخرید ؟
از ﻋمو و ﻋلیرضا رو گرﻓت و با دلی ﺷﮑﺴته دروﻥ ماﺷین نﺸﺴت .امیر را هم نﺸاندند و ماﺷین به
راﻩ اﻓتاد  .ﻓﮑرﺵ به قدری درگیر امیر و کارهایش بود که ﺁﻥ دو مامور را ﻓراموﺵ کرد  .برگﺸت
سمت امیر و نالید :
بهار :چرا این کار رو کردی؟ ﺁزمایش بگیرند بدبخت میﺷی.
ﺁرام نگاهش را به بهار دوخت  .ﺁخر مگر ﻋاﺷقی تواﻥ دیدﻥ نابودی دنیایش را داﺷت ؟ امیر هم
ﻋاﺷق او بود .دوست نداﺷت بهارﺵ به این زودی خﺰاﻥ ﺷود ! تنها لﺒخند بی جانی تﺤویﻞ بهارﺵ
داد و هیﭻ حرﻓی نﺰد ؛ اما بهار با بغض نالید :
بهار  :نمیبینی چه به سر زندگیم اومدﻩ؟ تو دیگه چرا داغوﻥ ترم میکنی؟ توروخدا نوبت به نوبت
مﺸﮑﻞ ها رو روی سرم بریﺰید.
ﺁرام ﺁرام قطرﻩ های اﺷک روی گونه اﺵ غلطید  .حال امیر ،اما از او خراب تر بود ! ﺷما تﺼور
کنید ؛ برای چند ثانیه تﺼور کنید به ﻋﺰیﺰ جانتاﻥ بی حرمتی کنند  ،جلوی چﺸمانت ﺁزارﺵ
دهند و در حقش ،ناحقی کنند  ،تاب میﺁورید ذرﻩ ذرﻩ ﺁب ﺷدنش را تماﺷا کنید ؟
امیر هم طاقت نداﺷت از بین رﻓتن رویایش را به تماﺷا بنﺸیند .با ایﺴتادﻥ ماﺷین مقابﻞ نﺴواﻥ
 ،یﮑی از مامور ها بهار را راهنمایی کرد  .به مامور خانم نﺴواﻥ تﺤویلش داد؛ بعد از بازرسی بدنی
و تﺤویﻞ وسایﻞ ﺷخﺼی او را به بند بردند  .هیﭻ گاﻩ ﻓﮑرﺵ را هم نمیکرد گﺬارﺵ به چنین
جایی بیاﻓتد!
با لﺒاﺱ های معمولی اﺵ وارد بند زندانیاﻥ نﺴواﻥ ﺷد  .هر کس را به جرمی ﺁوردﻩ بودند ،جرم
بهار چه بود ؟ ﺷاید جرمش سﮑوﺕ در برابر ظلم بود  .به زﻥ هایی که با چﺸم هایی همچوﻥ
ﻋقاب او را زیر نظر داﺷتند نگریﺴت  .مامور خانم او را تﺤویﻞ وکیﻞ بند داد و رﻓت .
وکیﻞ بند :خوﺵ اومدی خانم خانم ها .جرمت چیه؟

www.98iia.com | Page16

بهار در زمستان _ مریم خسروی کاربر نودهشتیا

ﻋجیﺐ سﮑوﺕ کردﻩ بود ! خﺐ چه حرﻓی برای زدﻥ به این زﻥ داﺷت ؟ میگفت به جرم نﮑردﻩ
مرا به زنداﻥ ﻓرستادند ؟! خﺐ قطعا او باور نمیکرد  .در ﺁﻥ لﺤظه برای رهایی از نگاﻩ تیﺰ و برّندﻩ
ی زﻥ ﻓقط یک کلمه از دهانش خارج ﺷد .
بهار " :زِ"...
پوزخند کریه زﻥ به او ﻓهماند که چه ﻓﮑر کﺜیفی در ذهن او ﺁمدﻩ  .برای این که بیﺸتر ﻋﺼﺒی
نﺸود نگاهش را به زمین دوخت  .زﻥ بازویش را کﺸید و او را به سمت سلولی کﺸید  .به زﻥ های
داخﻞ سلول اﺷارﻩ کرد و لﺤن منﺰجر کنندﻩ ای گفت :
وکیﻞ بند  :همه ی این ها مﺜﻞ تو هﺴتن  ،پی ﻋﺸق و حال بودﻥ گرﻓتنﺸوﻥ  .حرﻓش را که زد
رﻓت .
او رﻓت اما ندید قلﺐ کوچک بهار به هﺰار تﮑه تﺒدیﻞ ﺷد و هر تﮑه اﺵ خاری ﺷد در جگرﺵ  .به
راستی چرا خوﻥ به جگر این دختر میکردند ؟
ما مردﻩ به دنیا میﺁییم ! مدﺕهاست که دیگر نﺴﻞهای ما از پﺸت پدراﻥ و از رحم مادرانی زندﻩ
به دنیا نیامدﻩاند.دانﺴتن این معنا حتی برایماﻥ دلچﺴﺐ است ،لﺬﺕ میبریم که چنین هﺴتیم.
ما ساختگی و تﺼنعی هﺴتیم و دائما نیﺰ بر این تﺼنعیبودﻥ اﻓﺰودﻩ میﺷود .مدﺕهاست که به
ﺁﻥ خو کردﻩایم .به گمانم به زودی بر ﺁﻥ خواهیم ﺷد تا ترتیﺒی بدهیم که به ﺻورﺕ اندیﺸه
مﺤض متولد ﺷویم.
روحش جلوی درب هماﻥ سلول ﺁتش گرﻓت و از خاکﺴترﺵ ققنوسی برخواست از جنس بی
تفاوتی ! تا کی باید برای گناﻩ نﮑردﻩ طعنه و لعنت های دیگراﻥ را تﺤمﻞ میکرد؟ این لعن و
نفرین ها ارزانیِ ﻋموزادﻩ اﺵ باﺷد که او را به خاک سیاﻩ نﺸاند !
داخﻞ سلول رﻓت و روی تخت سفت نﺸﺴت  .به نگاﻩ های کﺜیف هم بندی هایش توجه نﮑرد و
چﺸم بﺴت ؛ غرق ﺷد در گﺬﺷته و خاطراتش.
***
ﻓلش بک:
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پدر :بهارکم بابایی؟ چرا نمیای پیش ما غﺬا بخوری ؟
بهار کوچک خودﺵ را مچاله کرد و نالید :
بهار :من نمیتونم غﺬا بخورم  ...من میدونم ﺷما من رو دﻋوا میکنی !
پدر لﺒخند پرمهری بر لﺐ جاری کرد و دستاﻥ بهارﺵ را گرﻓت  .ای کاﺵ هماﻥ روز ها درد
پنهاﻥ دخترکش را میﻓهمید.
پدر :دخترم من چرا باید ﺷما رو دﻋوا کنم؟ بیا بریم ﺷام بخوریم بعدﺷم با ﻋلیرضا و امیر برید
بازی کنید .
با ﺷنیدﻥ نام ﻋلیرضا از دهاﻥ پدرﺵ رنﮓ از رخﺴارﻩ اﺵ پرید  .پﺴرﻋموی مهرباﻥِ دیروز حال
برایش دیو قﺼّه های امروز ﺷدﻩ بود .چگونه بﻼیی که بر سرﺵ ﺁمدﻩ بود را ﻓراموﺵ میکرد ؟
کودک بود این دختر و سنی نداﺷت  .چگونه با غمی به این بﺰرگی کنار میﺁمد ؟!
بغض کرد و اﺷک در چﺸمانش حلقه زد  .با التماﺱ از پدرﺵ خواهش کرد :
بهار :بابایی اجازﻩ میدی بخوابم ؟ خواهش میکنم بابا جونم  ...من نمیخوام بازی کنم .
پدر از رﻓتار او متعجﺐ ﺷد ! بهارکش هیﭻ گاﻩ از بازی با پﺴرﻋموهایش ﺻرﻑ نظر نمیکرد .بوسه
ای بر پیﺸانی اﺵ زد و ارام گفت :
پدر :باﺷه بهارکم گریه نﮑن  .بخواب بابایی  ،ﺷﺐ به خیر!
پدر که چراغ اتاق را خاموﺵ کرد و رﻓت  ،کابوﺱ های ﺷﺒانه اﺵ به سراغش ﺁمدند  .تا چﺸم
هایش را میبﺴت چهرﻩ ی خﺒیث ﻋلیرضا را میدید .
***
با ﺻدای زنی نﺰدیک گوﺷش از گﺬﺷته به حال بازگﺸت .
ﺷهناز :حالت و کردی حاﻻ رﻓتی تو هپروﺕ ؟ ﺷوهر داﺷتی ؟ چه قدر واست بریدﻥ ؟ سنگﺴار
که نمیﺷی؟ ﺁخه این اﻓﺴر و براﺵ سنگﺴار بریدﻥ .
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از سوال های پیاپی زنک کﻼﻓه ﺷدﻩ بود  .توجهی به او نﮑرد و چﺸم بﺴت  ،به ﺁرامش نیاز داﺷت
 .لﺤظه ای بعد هماﻥ زﻥ مﺤﮑم بر سرﺵ کوبید و نعرﻩ زد:
ﺷهناز  :مگه با تو حرﻑ نمیزنم زنیﮑه؟ جواب من و نمیدی؟
تﺤمﻞ و ﺻﺒر هم حدی داﺷت  ،نداﺷت ؟! از جا برخواست و با ﻋﺼﺒانیت رو به زﻥ ﻓریاد زد :
بهار  :چی از جونم میخوای ؟ﺁرﻩ برام یه حﮑم بریدﻥ از سنگﺴار بدتر ،راحت ﺷدی؟
زﻥ با چﺸم های به خوﻥ نﺸﺴته به ﺻورﺕ بهار چنﮓ انداخت و همچوﻥ بﺒری زخمی هوار
کﺸید:
ﺷهناز  :سر من داد میزنی نفله ؟ دخلت و میارم .
بعد از حرﻓش به ﺻورﺕ بهار چنﮓ انداخت  ،هیﭻ کس جراﺕ نداﺷت سمت زنک وحﺸی قدم
بردارد  .زمانی از حرکت ایﺴتاد که بهار او را مﺤﮑم به ﻋقﺐ هُﻞ داد و سرﺵ به لﺒه ی ﺁهنین
تخت مقابﻞ اﺻابت کرد .
اقﺒال از زندگی این دختر رخت بر بﺴته بود .ماﺕ و مﺒهوﺕ به زنی که مقابلش غرق خوﻥ اﻓتادﻩ،
خیرﻩ ﺷد  .ترسیدﻩ دو قدم به ﻋقﺐ برداﺷت اما نگاهش را از ﺁﻥ زﻥ نگرﻓت  .زنی که اﻓﺴر معرﻓی
ﺷدﻩ بود باﻻی سر ﺷهناز نﺸﺴت و تﮑانش داد .چوﻥ هیﭻ حرکتی از او ندید رو به بهار گفت :
اﻓﺴر :اگه مردﻩ باﺷه بدبخت میﺷی  ،ﻓقط دﻋا کن!
از سلول خارج ﺷد و به وکیﻞ بند اطﻼع داد تا او را به درمانگاﻩ و در ﺻورﺕ نیاز بیمارستاﻥ انتقال
دهند .
ﺷهناز را که بردند اﻓﺴر رو به بهار گفت :
اﻓﺴر :اگه بمیرﻩ حداقﻞ حﮑمت اﻋدامه .
چرا این زناﻥ نمیگﺬاﺷتند بهار راحت باﺷد ؟ روی تخت نﺸﺴت و ﺁهﺴته نجوا کرد .
بهار  :من از خدامه اﻋدامم کنن  ،توام دﻋا کن من رو اﻋدام کنن.
اﻓﺴر متعجﺐ ﺷد که دختری به سن بهار چرا باید ﺁرزوی مرگ داﺷته باﺷد؟ او که سنی نداﺷت .
دیگر حرﻓی زدﻩ نﺸد و بهار هم خودﺵ را به دست خواب سپرد  .ﺷاید با خوابیدﻥ گرسنگی و بی
کﺴی اﺵ را از یاد میبرد .
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با ﺻدای اﻓﺴر که او را ﺻدا میزد چﺸم باز کرد و به او خیرﻩ ﺷد .
اﻓﺴر :پاﺷو دختر  .اول ﺷام بخور بعد هم برو بﺒین وکیﻞ بند چه کارﺕ دارﻩ؟
تا به حال در زنداﻥ غﺬا نخوردﻩ بود و ﻓﮑر میکرد باید حاﻻ امتﺤاﻥ کند کارهایی را که تا به حال
نﮑردﻩ است !
کنار اﻓﺴر نﺸﺴت و به غﺬا نگاهی انداخت  .املت هم غﺬای دلچﺴﺒی بود برای معدﻩ ی خالی
بهار  .غﺬا را در ﺁرامش خورد  ،میگویم ﺁرامش چوﻥ زناﻥ دیگر نگاهش نﮑردند و سوالی
نپرسیدند .
از جا بلند ﺷد و سمت اولین سلول حرکت کرد تا بفهمد وکیﻞ بند با او چه کار دارد ؟
به میله های سلول تﮑیه زد و رو به زﻥ گفت :
بهار :ﺷما با من کار داﺷتید ؟
زﻥ به مقابﻞ تختش اﺷارﻩ کرد و گفت :
وکیﻞ بند :بیا بﺸین این جا  ،کارﺕ دارم.
بهار سر به زیر وارد سلول ﺷد و مقابﻞ زﻥ نﺸﺴت  .ﺻدای جدی و خﺸن زﻥ به او ﻓهماند در
زنداﻥ از مهر و ﻋطوﻓت خﺒری نیﺴت !
وکیﻞ بند  :امروز ﺷرّ درست کردی و ﺷهناز و ﻓرستادیدرمانگاﻩ؛ اما یادﺕ بمونه این جا هرکاری
یه سﺰایی دارﻩ .
مﮑﺜی کرد و از چای لیوانی اﺵ ،کمی هورﺕ کﺸید و بازهم ادامه داد .
وکیﻞ بند :گفتم بیای که بهت بگم ﺷهناز حالش خوبه .ﻓردا که برگردﻩ ساکت نمیمونه حواست
رو جمع کن .
او بهار را از چه میترساند ؟ دیگر چه بﻼیی میتوانﺴتند بر سر این دختر بیاورند ؟ روح و
جﺴمش را یک جا نابود کردﻩ بودند .
دل ﺷﮑﺴتن هنر است  .تا می توانی دل بﺸﮑن ،بخند و بر ﻋیﺐ های دیگراﻥ ﻋیﺐ بگﺬار .تا جا
بﺸوی در جمع ﺁدمیاﻥ ! تا بﺸوی همرنﮓ جماﻋت .و مطمئن باﺵ که این روزها برایت نمی ماند.
چرا روزهای خوب برای بهار کم بودند؟ در زندگی ﺷمار روزهای بد بﺴیار زیاد بود ! روزهایی که
به او دست درازی ﺷد ،روزی که پدرﺵ را از دست داد  ،روزی که به او ﺕ*ج*ا*و*ز ﺷد  ،روزی
که مادرﺵ را از دست داد  ...از ﺁﻥ روز به بعد دیگر حتی لﺤظه ای روی خوﺵ زندگی را ندیدﻩ

www.98iia.com | Page21

بهار در زمستان _ مریم خسروی کاربر نودهشتیا

بود .
برای زﻥ چاق رو به رویش سر تﮑاﻥ داد و به سلول خودﺵ رﻓت .برای او یک سلول انفردای کاﻓی
بود که تنهایی هایش را با ﺁﻥ ﺷریک باﺷد ؛ اما یک سلول انفرادی را هم از او دریغ میکردند .
به تختش رﻓت و خوابید  .در دنیای بی خﺒری هم کابوﺱ های ﺁﻥ ﺷﺐ ﺷوم دست از سرﺵ
برنمیداﺷت  .مدام در خواب ناله میکرد :
بهار :ﻋلیرضا  ..توروخدا بهم کاری نداﺷته باﺵ  ..به من دست نﺰﻥ  ..نﮑن ﻋلیرضا ..
ناگهاﻥ با جیغ بلندی از خواب پرید  .یﮑی از زﻥ ها ﻋﺼﺒی پتو را از روی سرﺵ کنار زد و غرید :
زﻥ :چه مرگته نﺼفه ﺷﺒی ؟ بﮑپ دیگه .
پاسخ زﻥ را نداد و دانه های درﺷت ﻋرق را از پیﺸانی اﺵ زدود .تا خود ﺻﺒح چﺸم بر هم
نگﺬاﺷت و به امیر ﻓﮑر کرد  .اگر در ﺁزمایش اثﺒاﺕ ﺷود که حرﻑ او دروغ بودﻩ با او چه میکردند
؟ بهار دوست نداﺷت تار مویی از سرﺵ ﻋﺸقش کم بﺸود  .ﺁﻩ روزگار چرا با خوباﻥ این چنینی ؟
خیانت باید جای ﻋﺸق مقدﺱ را بگیرد و ظالم بر مظلوم ﻓرماﻥروایی میکند .
با ﺻدای وکیﻞ بند که همه را از خواب بیدار میکرد تا برای نماز ﺁمادﻩ ﺷوند از جا برخواست .
همراﻩ دیگر زناﻥ به سمت توالت رﻓت و بعد از وضو گرﻓتن به نمازخانه رﻓت  .از چادر های
سفیدی که گوﺷه ی اتاقک اﻓتادﻩ بود یﮑی را برداﺷت و قامت بﺴت  .دوست داﺷت ﻓرادی
نمازﺵ را بخواند .
سﻼم نمازﺵ را که داد سر به سجدﻩ گﺬاﺷت و زیر لﺐ زمﺰمه کرد :
بهار:خدای بﺰرگم تو مهربوﻥ تر از اونی که ﺁدم بی گناﻩ رو مﺤاکمه کنی  .خدایا امیر رو از این
جریاﻥ نجاﺕ بدﻩ و نگﺬار با زندگیش بازی کنه ؛ چوﻥ من جونم رو برای ﺁرامش اوﻥ وسط می-
ذارم.خدایا جونم رو بگیر اما به امیر ﺻدمه ای نرسه .
سر از سجدﻩ برداﺷت و در گفت "الهی ﺁمین".به سلول برگﺸت کنار دیگر هم سلولی هایش
مﺸغول ﺻﺒﺤانه خوردﻥ ﺷد  .چند دقیقه و ﺷاید هم چند ساﻋت که گﺬﺷت مامور زﻥ به دنﺒالش
ﺁمد تا او را به ﺁزمایﺸگاﻩ بﺒرد .ﺁیت الﮑرسی در دل خواند و مانتوی رنﮓ و رو رﻓته اﺵ را تن کرد
 ،روسری و چادرﺵ را هم مرتﺐ کرد و همراﻩ زﻥ به راﻩ اﻓتاد .
با دو مامور زﻥ او را به ﺁزمایﺸگاﻩ بردند  .داخﻞ که ﺷد نگاهش به امیر اﻓتاد که با یک پیراهن
چهارخانه ی ﺁبی_مﺸﮑی و ﺷلوار پارچه ای روی ﺻندلی ﺁزمایﺸگاﻩ دست بند به دست نﺸﺴته
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بود  .امیر که متوجه ی بهار ﺷد نگاهش کرد  .جگرﺵ سوخت از تهمتی که به ﻋﺸق پاکش زدﻩ
بودند .
هر دو روی ﺻندلی نﺸﺴته بودند و هیﭻ کدام سﮑوﺕ را نﺸﮑﺴتند ؛ چوﻥ اجازﻩ اﺵ را نداﺷتند .
مدتی گﺬﺷت و منتظر بودند که ﺁﻥ ها را برای انجام ﺁزمایش ﺻدا کنند ؛ اما هیﭻ کس انتظار
دیدﻥ ﻋلیرضا را در ﺁزمایﺸگاﻩ نداﺷت !
ﻋﺼﺒی داخﻞ ﺁزمایﺸگاﻩ ﺷد و کنار مامور مرد ایﺴتاد .
نگاﻩ ﻋﺼﺒی اﺵ را روی بهار بی پناﻩ قفﻞ کرد ؛ اما بهار دیگر از او هراسی نداﺷت  .زمانی که دید
هیﭻ کس به او توجهی نمیکند  ،با حرص رو به مامور گفت :
ﻋلیرضا :این دارﻩ دروغ میگه ؛ چرا زودتر نمیبرید ﺁزمایش تا مﺸخص بﺸه ؟
بهار مضطرب ﺷد و امیر از ﻓرط ﻋﺼﺒانیت ﺻورتش سرخ ﺷد  .برادرﺵ تا چه حد بی غیرﺕ و رذل
بود ؟
اما ﻋلیرضا به ﺁﻥ ها توجهی نﮑرد و ادامه داد :
ﻋلیرضا :من خودم اوﻥ ﺷﺐ رو یادمه  .خودم به بهار دست درازی کردم مﺴت که نﺒودم .
دیگر خﺒری از اضطراب نﺒود ! تن بهار هم چوﻥ کورﻩ ی ﺁجر پﺰی ﺁتش گرﻓت و تمام توانش را به
کار گرﻓت تا حرﻓی به ﺁﻥ مرد بی ﺁبرو نﺰند .
ﻋلیرضا_ﺁقای مﺤترم میﺷنوی چی میگم ؟ بابا مﻥ تک تک نقاط بدنش رو بهتوﻥ میگم دیگه
چی میخواید ؟
قﺒﻞ از این که امیر به برادﺵ برسد و مﺸتی حواله ی ﺻورﺕ کﺜیفش کند ،اتفاقی که نﺒاید اﻓتادﻩ
بود!
بهار دستاﻥ دست بند زدﻩ اﺵ را دور گردﻥ ﻋلیرضا حلقه کردﻩ بود و با تمام تواﻥ ﻓﺸار میداد .
دو مامور زﻥ در تﻼﺵ بودند او را از ﻋلیرضا جدا کنند ،اما بهار،گویی زوری دﻩ برابر گرﻓته بود که
هیﭻ کس حریفش نمیﺷد!
امیر و دو مامور مرد هم دخالت کردند و هر پنج نفر در ﺻدد بودند زنجیر دست بند بهار را از دور
گردﻥ ﻋلیرضا باز کنند ؛ اما بهار دیگر دچار جنوﻥ ﺷدﻩ بود  .این مرد با وقاحت تمام میخواست
اجﺰای بدﻥ بهار را به تﺼویر بﮑﺸد!
تنها زمانی همگی دست از تﻼﺵ برداﺷتند که همزماﻥ با باز ﺷدﻥ دست بند بهار .ﻋلیرضا بی
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جاﻥ بر زمین اﻓتاد  .هر پنج نفر ﺷوک زدﻩ به جﺴم بی جاﻥ ﻋلیرضا خیرﻩ ﺷدند  .بهار هم به اوﻥ
خیرﻩ ﺷدﻩ بود؛ اما مانند دیگراﻥ ﺷوک زدﻩ نﺒود !
باﻻخرﻩ با دست های خودﺵ کابوﺱ کودکی تا به حالش را به سﺰای کارﺵ رساندﻩ بود  .بیﺴت و
پنج سال این مرد از جﺴم او سواستفادﻩ کردﻩ بود و بهار برای حفﻆ ﺁبرو ﺻدایش در نیامد ؛ اما
تﺤمﻞ و ﺻﺒر هم حدی داﺷت و برای بهار ﺁﻥ موقع همه چیﺰ به پایاﻥ رسیدﻩ بود .
مامور مرد باﻻی سر ﻋلیرضا نﺸﺴت و سعی در به هوﺵ ﺁوردنش داﺷت .
مامور :ﺁقا ﺻدای من رو میﺷنوی ؟ چﺸمت و باز کن ...
در ﺁﻥ میاﻥ امیر بیچارﻩ ترین ﺁدم بود ! برادر نامردﺵ را که از دست داد هیﭻ ؛ ﻋﺸق کودکی تا به
حالش را هم از دست داد.
دقایقی گﺬﺷت تا ﺁمﺒوﻻنس رسید و امدادگراﻥ ﺷروع به معاینه ی ﻋلیرضا کردند  .ﺻدای امدادگر
باﻋث ﺷد بهار برای هﺰارمین بار در خود بﺸﮑند .
امدادگر :متاسفانه ایﺸوﻥ ﻓوﺕ ﺷدﻥ  ،کاری از دست ما برنمیﺁد .
[من و دنیا هم دیگر را نقاﺷی می کنیم  ...او با مداد سفید  ،من با مداد سیاﻩ  .من روزهای را و او
موهای مرا ]...
بی رمق کف سالن ﺁزمایﺸگاﻩ نﺸﺴت و به نگاﻩ های ترحم بار ﺁﻥ جمع توجه نﮑرد  .جرم روزهای
قﺒلش سﮑوﺕ بود ؛ اما جرم قتﻞ چیﺴت ؟ اﺻﻼ او که از ﻋمد ﻋلیرضا را نﮑﺸته بود  .اﻓﮑار مﺰاحم
ثانیه ای دست از سرﺵ برنمی داﺷتند  .امیر کنارﺵ نﺸﺴت و با بغضی مردانه نالید :
امیر :بهارم چرا این کار رو کردی ؟ حاﻻ منه بدبخت چه خاکی تو سرم بریﺰم ؟
مامور ﺁﻥ دو را از هم دور کرد و بعد از انتقال جنازﻩ به بیمارستاﻥ ؛ بهار و امیر را هم به مﺤﻞ
زندگیِ جدیدﺷاﻥ بردند .
به سلول منﺤوﺱ و تاریک زنداﻥ که رسید خودﺵ را روی تخت سفت و ﺁهنی انداخت .
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در ﻓﮑر روزهای بعد از این بود که چگونه برایش سپری خواهد ﺷد ؟ با ﺻدای زمخت ﺷهناز
چﺸم باز کرد .
ﺷهناز :نفله از این به بعد خیلی حواست جمع باﺷه  ...یهو دیدی تو خواب لختت کردﻥ .
از لﺤن کﺜیف حرﻑ های او حالت انﺰجار در سراسر وجودﺵ رخنه کرد  .یک زﻥ چگونه می تواند
این قدر بی حیا و نانجیﺐ باﺷد ؟
ﺻدای وکیﻞ بند که به میله های سلول تﮑیه دادﻩ بود حواﺱ بقیه را از بهار پرﺕ کرد .
وکیﻞ بند :زیاد دور این دخترﻩ نپلک ﺷهناز .ﺷنیدم امروز که بردنش زدﻩ پﺴرﻋموﺵ و کﺸته .
همه اﻓراد حاضر در ﺁﻥ جمع نگاهﺸاﻥ را به بهار که بی تفاوﺕ روی تخت خوابیدﻩ بود  ،دوختند .
دیگر نه حرﻑ مردم برایش اهمیت داﺷت  ،نه این نفس های نﺼفه و نیمه که دوست داﺷت بروند
و هرگﺰ برنگردند !
دستم بوی گﻞ می داد  ،من را به جرم چیدﻥ گﻞ مﺤﮑوم کردند ؛ اما هیﭻ کس ﻓﮑر نﮑرد  ،ﺷاید
من ﺷاخه گلی کاﺷته باﺷم ...
ﺁﻥ ﺷﺐ پﭻ پﭻ زﻥ ها را ﺷنید و در جوابﺸاﻥ هیﭻ نگفت  .ﺁﻥ ها چه می دانﺴتند بهار چه زجری
کﺸیدﻩ که در ﺁخر مجﺒور به کﺸتن پﺴرﻋمویش ﺷدﻩ ؟
روز بعد او را به دﻓتر بازپرﺱ پروندﻩ بردند و سوال های تﮑراری را از سر گرﻓتند .
بازپرﺱ :ﺷما تو اﻋتراﻓاﺕ قﺒلی گفتید ﺁقای ﻋلیرضا ربیعی بهتوﻥ ﺕ*ج*ا*و*ز کردﻩ ؛ اما ﺁقای
امیر ربیعی ادﻋا کردند که ایﺸوﻥ بودند که به ﺷما دست درازی کردند .
کﻼﻓه سر تﮑاﻥ داد .
بهار :اﻻﻥ هم میگم ﻋلیرضا اوﻥ ﺷﺐ به من ﺕ*ج*ا*و*ز کرد .
بازپرﺱ :اما ﺷما ایﺸوﻥ رو به قتﻞ رسوندید و مدرکی دال بر اثﺒاﺕ حرﻓتوﻥ ندارید.
با بیچارگی نالید .
بهار :من قﺴم می خورم دروغ نمیگم  .درسته امیر و ﻋلیرضا دوقلو هﺴتند ؛ اما از بچگی باهم
بﺰرگ ﺷدیم و من اوﻥ ها رو به خوبی می ﺷناسم .
بازپرﺱ :دلیلتوﻥ برای به قتﻞ رسوندﻥ ﻋلیرضا ربیعی چیه ؟
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دستاﻥ دست بند زدﻩ اﺵ را به پیﺸانی چﺴﺒاند.
بهار :نفهمیدم چی ﺷد  ...انگار تو یه لﺤظه دچار جنوﻥ ﺷدم .
بازپرﺱ :پس اﻻﻥ از کارتوﻥ پﺸیمونید ؟
مﺤﮑم و قاطع پاسخش را داد .
بهار :نه به هیﭻ وجه پﺸیموﻥ نیﺴتم .
بازپرﺱ :پس قﺒول می کنید که به ﻋمد ایﺸوﻥ رو به قتﻞ رسوندید ؟
کمی مﮑث کرد  .با خودﺵ گفت من که دیگر ﺁب از سرم گﺬﺷته  ،برایم چه ﻓرقی دارد ماندﻥ یا
رﻓتن ؟
بهار :بله قﺒول می کنم .
بازپرﺱ :خانم دقت کنید بازهم می پرسم  ،ﺷما به ﻋمد ﺁقای ربیعی رو به قتﻞ رسوندید ؟ لطفا
با ﺻدای بلند و قاطع جواب بدید .
دیگر در تﺼمیمش ﺷک نداﺷت  .زندگی برایش در هماﻥ نقطه به پایاﻥ رسیدﻩ بود .
بهار :بله من به ﻋمد ﻋلیرضا رو کﺸتم .
بازپرﺱ تمام حرﻑ های بهار را در پروندﻩ یادداﺷت کرد و دستور داد او را به زنداﻥ بازگردانند .
روزها از پی هم گﺬﺷت و بهار حتی وکیﻞ تﺴخیری که از طرﻑ دادگاﻩ برایش گرﻓته بودند را هم
قﺒول نﮑرد  .روز دادگاهش خیلی زود تر از ﺁﻥ چه تﺼورﺵ را می کرد ﻓرا رسید و بهار ﻓقط نگراﻥ
یک چیﺰ بود !
درست است ﻋمو و پﺴرﻋمویش بی غیرﺕ و نامرد بودند ؛ اما رویِ نگاﻩ کردﻥ به ﺻورﺕ مهرباﻥ
زﻥ ﻋمویش را نداﺷت  .در تمام این مدﺕ که ﻋلیرضا او را اذیت کردﻩ بود ،زﻥﻋمویش بعد از
مرگ مادرﺵ تنهایش نگﺬاﺷته بود  .حاﻻ بهار پﺴر او را به قتﻞ رساندﻩ و این یعنی اوج ﻓاجعه !
چادرﺵ را روی ﺻورتش پایین کﺸید و همراﻩ دو مامور زﻥ وارد دادگاﻩ ﺷد  ،این چندمین باری
بود که به دادگاﻩ می رﻓت ؟ ﺷمارﺵ از دست خودﺵ هم خارج ﺷدﻩ بود .
وارد اتاق مﺤاکمه که ﺷد سیلیِ زﻥ ﻋمویش همانند تیرِ غیﺐ روی ﺻورتش نه  ،روی قلﺒش
نﺸﺴت  .سرﺵ را باﻻ نگرﻓت ؛ چوﻥ نمی توانﺴت در چﺸماﻥ او نگاﻩ کند .
مامور ها او را به سمت جایگاﻩ متهم کﺸیدند و بعداز دقایقی نفس گیر  ،قاضی به همراﻩ دادستاﻥ
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وارد اتاق ﺷدند .
خودﺵ حُﮑمش را می دانﺴت ؛ اما قﺒول کردﻥِ ﺁﻥ حﮑم برایش خیلی سنگین بود .
خدایا مگر می ﺷود کﺴی برای جرم نﮑردﻩ  ،این چنین تاواﻥ دهد ؟ این چه رسم روزگار است ؟
بهاری که در تمام ﻋمرﺵ حتی مورچه ای را نﮑﺸته بود  ،حاﻻ به جرمِ قتﻞِ یک انﺴاﻥ باید
مجازاﺕ می ﺷد .
ﺻدای قاضی سﮑوﺕ سنگین اتاق را ﺷﮑﺴت .
قاضی :متهمه به جایگاﻩ بیاﻥ!
بهار ﺁرام از برخواست و در جایگاﻩ متهم ایﺴتاد  .از نگاﻩ های نفرﺕ بارِ ﻋمویش باک نداﺷت ؛ اما
سرﺵ را به سمت ﺁﻥ ها نچرخواند که مﺒادا زﻥ ﻋمو او را نفرین کند ! به هر حال داغ ﻓرزند دیدﻩ
بود و حالش خراب بود  ،مﺜﻞ روزهای بهار .
ﺻدای مﺤﮑم و جدیِ قاضی بازهم سﮑوﺕ را ﺷﮑﺴت .
قاضی:خانم بهار ربیعی  ،ﺷما طی اﻋتراﻓاتتوﻥ قید کردید که به ﻋمد  ،ﻋلیرضا ربیعی رو به قتﻞ
رسوندید  .ﺁیا این رو قﺒول می کنید ؟
برای لﺤظه ای دچار تردید ﺷد و خواست بگوید"نه  ...من تا چند سال پیش نمی دانﺴتم قتﻞ
چیﺴت ؟ به خدا که من او را به ﻋمد نﮑﺸتم !" ولی اگر حرﻓی خﻼﻑ اﻋتراﻑ هایش میﺰد  ،بیﺸتر
او را اذیت می کردند .
بهار :بله قﺒول می کنم .
ﺻدای ناله وار زﻥ ﻋمو  ،برایش مانند سوهانی بود که روی تخته سیاﻩ کﺸیدﻩ باﺷند .
زﻥ ﻋمو :به من نگاﻩ کن و بگو بچه ام رو به ﻋمد کﺸتی  ...با توام بهار تو چﺸم های من نگاﻩ کن
 ،بگو که ﻋلیرضام و به ﻋمد نﮑﺸتی.
تمام تنش ﻓرو ریخت از ﺻدای ﺷﮑﺴته مادری که ﻓرزندﺵ را از دست دادﻩ بود  .سرﺵ را پایین
انداخت و سﮑوﺕ کرد  .حرﻓی برای گفتن نداﺷت .
قاضی  :خانم لطفا سﮑوﺕ رو رﻋایت کنید  ...خانم ربیعی ﺷما اگر دﻓاﻋیه ای دارید ارائه بدید .
بی جاﻥ سرﺵ را تﮑاﻥ داد و حرﻓی نﺰد  .بهار به دستور قاضی به جایش برگﺸت و قاضی این بار
از ﻋمویش پرسید :
قاضی :جناب ربیعی ﺁیا حاضرید رضایت بدید ؟
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ﺻدای مﺤﮑم و قاطع ﻋمویِ بی رحمش به او ﻓهماند که طنابِ دار از همین حاﻻ دور گردنش
انداخته ﺷدﻩ .
ﻋمو :بندﻩ تقاضای اﺷدّ مجازاﺕ رو دارم جناب قاضی .
قاضی :لطفا درخواستتوﻥ رو ﺻریح بیاﻥ کنید .
ﻋمو :من از خوﻥ بچه ام نمی گﺬرم  ،تقاضای اﻋدام دارم .
ای کاﺵ در ﺁﻥ لﺤظاﺕ کﺴی و بود که ﺷﮑﺴتن ﺁﻥ دختر را می دید  .در سن بیﺴت و پنج
سالگی  ،به جرم قتﻞ اﻋدام ﺷدﻥ برای هر زنی دﺷوار است  ...نه ﻓقط زناﻥ که بلﮑه مردهای کوﻩ
مانند هم با دیدﻥ طناب دار  ،دین و دنیایﺸاﻥ را از یاد می برند !
باﻻخرﻩ قاضی حﮑم را ﺻادر کرد و قرار اﻋدام  ،برای بهار را اﻋﻼم کرد .
چند روز باقی ماندﻩ ی ﻋمرﺵ را با خدا خلوﺕ می کرد و برای پدر و مادرﺵ طلﺐ مغفرﺕ می
کرد  .ﺷﺐ ﺁخر او را به سلول انفرادی منتقﻞ کردند تا قﺒﻞ از اذاﻥ ﺻﺒح حﮑم را اجرا کنند .
گوﺷه ی سلول تاریک نﺸﺴت و سرﺵ را رو به سقف گرﻓت .
بهار :خدایا اگر ازﺕ چیﺰ دیگه ای هم می خواستم انقدر زود اجابت می کردی ؟ قربوﻥ مهربونیت
برم  ،همین که من رو از ﺁدم هاﺕ نجاﺕ دادی برام کاﻓیه ...
سرﺵ رو به دیوار چﺴﺒاند و ﺁهﺴته ادامه داد:
بهار :خدایا من رو بﺒخش ! خودﺕ می دونی که از قﺼد نﮑﺸتمش  ...من رو به خاطر دلِ ﺷﮑﺴته
ی زﻥ ﻋمو بﺒخش .
ﺁﻥ ﺷﺐ تا توانﺴت با خدایش راز و نیاز کرد  .نیمه های ﺷﺐ او را از سلول بیروﻥ ﺁوردند و به
مﺤﻞ اجرای حﮑم منتقﻞ کردند .
کﺴی جﺰ خانوادﻩ مقتول حق ورود به ﺁﻥ مﮑاﻥ را نداﺷت  ،و یا اگر هم داﺷت  ...بهار کﺴی را
نداﺷت !
زمانی به خودﺵ ﺁمد که رو به روی چهارپایه ای بلند ایﺴتادﻩ بود و با وحﺸت به طناب زمختی
که تا دقایقی بعد  ،گردنش را مﺤاﺻرﻩ می کرد خیرﻩ ﺷدﻩ بود  .تواﻥ قدم برداﺷتن نداﺷت و
حتی تواﻥ اﺷک ریختن هم نداﺷت !
کاﺵ زندگی از ﺁخر به اول بود  .پیر به دنیا می ﺁمدیم  ،ﺁﻥ گاﻩ در رخ داد یک ﻋﺸق جواﻥ می
ﺷدیم  ،سپس در کودکی معﺼوم می ﺷدیم و در نیمه ﺷﺒی با نوازﺵ های مادر ،ﺁرام می مُردیم .
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ماموری ﺷانه هایش را گرﻓت و جﺴم بی جانش را به سمت چهارپایه هدایت کرد  .روحانی ای که
از طرﻑ دادگاﻩ ﺁمدﻩ بود  ،هر چه کرد نتوانﺴت رضایت ﻋمویش را جلﺐ کند  .دیدﻥِ چهرﻩ ی
مظلوم بهار  ،کنار چوبه ی دار دل سنﮓ را به درد می ﺁورد .
روی چهارپایه ایﺴتاد و سربازی که کﻼﻩ باﻻکﻼوا روی سرﺵ کﺸیدﻩ بود  ،پﺸت سرﺵ ایﺴتاد .
ثانیه ها برایش ساﻋت وار می گﺬﺷت و از ترﺱ زبانش بند ﺁمدﻩ بود  .تمام وجودﺵ دچار رﻋﺸه
ﺷدﻩ بود و موقعیتش را درک نمی کرد .
سرباز طناب را دور گردﻥِ نﺤیف بهار انداخت و گرﻩ اﺵ را سفت کرد  .ﻋمویِ بی رحم رویش را
برگرداند ؛ اما زﻥ ﻋموی مهربانش با چﺸمانی گریاﻥ به بهار بی گناﻩ خیرﻩ ﺷدﻩ بود .
چه کﺴی گفته است " :سر بی گناﻩ تا پای دار میرﻩ ؛ اما باﻻی دار نمیرﻩ ".
در ﺁﻥ نیمه ﺷﺐِ زمﺴتانی و سرد  ،بهار را بی گناﻩ سﻼخی کردند و تنِ گرمش تا ابد اسیر دست
زمﺴتاﻥ ﺷد .
سرباز چهار پایه را از زیر پایش کنار کﺸید و ﻓقط خدا دید که زنی را بی گناﻩ به دار ﺁویختند .
پاهایش که در هوا مدام تﮑاﻥ می خورد  ،ﺻﺤنه ی دل خراﺷی را به نمایش می گﺬاﺷت  ...و
لﺤظه ای بعد  ،بهار بود که بی جاﻥ و با چهرﻩ ای کﺒود از حرکت ایﺴتاد .
ﺁﻥ ﺷﺐ بهار را کﺸتند و ﺻدایش به گوﺵ کﺴی نرسید ؛ اما چه بﺴیارند بهارانی که از ترﺱ
ﺁبرویﺸاﻥ زباﻥ بربﺴته اند و راز خود را ﻓاﺵ نمی کنند .
به امید روزی که بهار های سرزمینم در ﺁرامش و به دور از ظلم  ،در ﺁرامﺸی بی پایاﻥ روزگارﺷاﻥ
را سپری کنند .
ظاهرم قﺼر است .اما از دروﻥ ،ویرانه ام
من ﺻدای خﺴته ی پروانه ای بی خانه ام
ﻋاﺷق ﺻیادم و ﻋمدا به دام اﻓتادﻩ ام
ﺁﻩ … او پنداﺷت من دنﺒال ﺁب و دانه ام .
***
تاریخ ﺷروع :سوم اردیﺒهﺸت ماﻩ نودوهﺸت.
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تاریخ پایاﻥ  :دوازدهم اردیﺒهﺸت ماﻩ نودوهﺸت .
سخن نویﺴندﻩ :
دوستاﻥ گلم  ،امیدوارم از خوندﻥ این داستاﻥِ کوتاﻩ لﺬﺕ بﺒرید و به درد دخترها و زﻥ هایی که
مورد ظلم قرار گرﻓتند پی بﺒرید .تﺸﮑر می کنم از ﻓاطمه  ،ﻓریﺒا و پری ﻋﺰیﺰم که تا پایاﻥ داستاﻥ
همراﻩ من بودند .
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جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس www.98iia.com
مراجعه کنید.
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