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 ! تاك  کیت... تاك  کیت... تاك  کیت

لذت بخش آتش  یداغ. شمرد  یساعت را م يعقربه ها يو روشن اتاق خواب نشسته بود و صدا کیتار يتو

 توانستیاما آنقدر استرس داشت که نم. ، او را خوابالود کرده بود  دیتاب یچپ تنش م ي مهیکه به ن نهیشوم

 . به تن خشک و صامتش بدهد  یحرکت توانستینم یحت. بخوابد 

 اریاخت یو ب دیپارکت کف اتاق شن يرا رو يمردانه ا يباز و بسته شدن در ، و بعد از آن انعکاس قدم ها يصدا

منقبض گرفته بود  اریاخت یعضالت تنش را ب يهمه .  شدیاش خارج م نهیاز س دهیبر دهینفس داغش بر.  دیلرز

 : کرد  شیآهسته صدا یلیبهرام خ. 

 ؟  يدیهنوز نخواب... مهناز جان  -

 :  گفت

 ! نه  -

 . شانه اش نشست  يکه دست داغ بهرام رو زدیلرزانش از جا برخ يخواست با زانوها و

 ! راحت باش ...  زمیعز نیبش -

بهرام هنوز کت . فرو رفت و با اضطراب به شوهرش نگاه کرد  يو سورمه ا دیسف يهمان کاناپه  يباز تو مهناز

گره کراواتش را شل  کهیمقابل مهناز نشست و در حال یصندل يرو یبا خستگ. به تن داشت  يو شلوار داماد

 : ، گفت  کردیم

 ارهیکه داماد لباس عروس رو از تنش در ب ستیشما رسم ن لیفام يتومگه !  يلباس عوض کرد عیچقدر سر -

 ؟ 

پلک  ریز.  کردینگاهش م یاما مهناز هنوز هم به حالت گنگ.  دیرا باال انداخت و خند شیابرو يلنگه  کی

 .  دیپر یشوخ نیچپش از اضطراب ا

مهناز  فیظر يکه به چهره  نهیآتش شوم. به او انداخت  یقیزد و نگاه عم هیاش تک یصندل یبه پشت بهرام

اما به همان اندازه هم او را . آورد  یبند م نهیس يکرده بود که نفس بهرام را تو بایزده بود ، او را آنچنان ز هیسا

 : بهرام گفت .  دادیپناه ، ترسان و معصوم جلوه م یب

 ! کوچولو ؟ از من ؟ یترس یتو از من م -

فر بودنش ، در مقابل  نیبهرام شاه يغرورش و همه  يکه با همه  افتیا اما ناگهان خود ر. چه شد  دینفهم

 .  کندیمهناز زانو زده و با عشق و التماس نگاهش م يپاها
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عاشق  نی؟ آخه ا تمیتم ؟ عاشقتم ؟ روان وونهید یدونیمن چقدر دوستت دارم ؟ مگه نم یدونیآخه مگه نم -

 ! که ترس نداره  چارهیب

. رنگ مهناز راه گرفتند  یب يگونه ها ياشک ها رو.  دین مهناز را هزاران بار بوسخم کرد و کف دستا سر

شد و  رهیمهناز خ يچشم ها يتو هیگناهکار چند ثان يبهرام مثل آدم ها.  توانستینکند ، اما نم هیگر خواستیم

 . بعد سر او را در آغوش گرفت 

 :  دیهق هقش نال نیبهرام و ماب راهنیچنگ زد به پ. پناه بود  یتنها بود ، خسته بود ، ب مهناز

 ! بهرام  -

 . در آغوشش تکان داد  یو او را مثل کودک دیرا بوس شیموها يرو بهرام

رسه که به  یم يروز هی!  کنمیمن درستش م.  شهیدرست م یهمه چ!  زمینکن عز هیگر... نکن  هیگر -

 !  میخند یامشبمون م ياشکا

 يدو دستش بلند کرد و رو يآنوقت بهرام او را رو. کرد ، تا از نفس افتاد  هیآنقدر در آغوش بهرام گر مهناز

 ریز. پرپر شده غرق شد  يخوش رزها يمالفه ها و بو يخنکا يمهناز تو. تختخواب گذاشت  يخوشخوابه 

 :  دیگرم بهرام را شن يگوشش نجوا

 !  زمی، عز ریشب بخ -

 . به خواب رفت  و

تختخواب او به  يآرام تو نقدریمهناز ا نکهیاز ا. شد  رهیخواب خ يمعصوم مهناز تو يبه چهره  یمدت بهرام

 یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها اریاخت یشد که ب يجار شیرگها يتو یخواب رفته ، چنان احساس آرامش

! دست منه  یحاال همه چ " دبا خود فکر کر.  ستادیتختخواب بلند شد و وسط اتاق ا يسپس از لبه .  دیکش

  "!  کنمیدرستش م!  کنمیدرستش م

پر از مهر  یباز نگاه. آمد  یخسته بود ، اما خوابش نم. کاناپه انداخت  يو کراواتش را از تن خارج کرد و رو کت

 .  ...محض فرو رفته بود  یکیتار يباغ تو.  ستادیروشن کرد و رفت پشت پنجره ا يگاریس. به مهنازش انداخت 

 *** 

 ادی، ناخودآگاه به  کردیبود و به باغ نگاه م ستادهیاش پشت پنجره ا يبهرام در شب داماد ینود و دو ، وقت سال

 رانیرفتن از ا کردیکه فکر م يزیساله بود و به تنها چ کیو  ستیجوان ب کی یوقت. افتاد  شینوروز ده سال پ

 ستادهیپنجره ا نیاتاق ، پشت هم نیهم يآمد که آن روز هم تو یم ادشی. خاطراتش بود  ياز همه  يو دور
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شده بود ،  يسپر یسخت اریآن سال زمستان بس.  کردیبه باغ سرما زده و لخت نگاه م یحوصلگ یبود و با ب

درختها جست و  نیزدند و بچه ها ب یباغ کنار هم قدم م يجوان ها تو. نداشتند  يشکوفه ا چیدرختان هنوز ه

 يکه مطابق معمول سرشان با دوقلو ها ندیرا بب ژنیتوانست بهار و ب یفاصله م ناز آ.  کردندیم يزو با زیخ

 . گرم بود  يسپهر يآقا

جشن  نیاز ا. مطالعه پرت کرد  زیروز م يگاریجاس يرا تو گارشیاز پنجره فاصله گرفت و ته س یو عصب کالفه

حالش از جشن و . بود  زاریشدند ب یآوار م شانیخانه  يکه تو یآدم نهمهیپدرش و ا ينوروز يهر ساله  يها

مثل  ییجا کی،  خواستیم رامکوچک و متروك و آ يجا کیدلش .  خوردیبهم م یشلوغ يو هر جا یهمانیم

اجازه را به او  نیپدرش ا یول. که فقط خودش باشد و خودش  ییجا کی. ، مثل جهنم  يابد دگاهیتبع کی

 .  کردیاش جدا م یقد علم کرده بود و او را از جهنم موعود و دوست داشتن شیجلو وارید کیمثل .  دادینم

 :گفت  یحوصلگ یپدرش با ب یوقت. او و پدرش رخ داده بود ، افتاد  نیبحثش که همان روز ب نیآخر ادی

مادرمرده  ي؟ من واسه تو نجاستیتو بهتر از ا يبرا ی؟ آخه کدوم گورستون يبر یکدوم گورستون يخوایم -

 ؟  يبر يخوایکم گذاشتم که حاال م یچ

 . نشود  یکرده بود عصبان یسع بهرام

 ! برم  دیمن با!  یفهم یبابا ، تو نم -

 : گفت  یزد و به شوخ یلبخند کمرنگ بزرگمهر

 ! کرده ؟ شوییموطال هیدلت هوس  -

 : چنگ زد و گفت  شیموها يبهرام با خشم تو و

 !  یفهم یدمو نمبه خدا در...  یفهم ینم -

 یروشن کند که کس يگاریفوت کرد و باز هم خواست س رونیبحث مزخرفش ، نفسش را با حرص ب يادآوری با

 : گفت  یبا بدخلق. آرام به در زد 

 ! ؟ هیچ -

 :  دیرا از پشت در شن یدخترک يصدا

 . گشتن  ی؟ جناب بزرگمهر دنبالتون م نییپا دیاری ینم فیآقا ، تشر -

 : گفت  بهرام

 !  امی یاالن م -
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 . رفت  رونیبرداشت و از اتاق ب یصندل يکتش را از رو تیبا عصبان و

 چیاماه. است  امتیخانه ق دادی، نشان م شدیپخش م نییکه پا يشاد يگفتگوها و ترانه  يهمهمه  يصدا

 . کارش  یآن دخترك خدمتکار هم رفته بود پ یحت.  دیباال ند يرا در طبقه  یکس

 يپنجره  يکه از ال یمیکج شده بود و به خاطر نس وارید يپدربزرگش شد که رو يپرتره  خکوبیم شنگاه

اول رفت پنجره را کامل بست و تابلو را صاف کرد ، و بعد به .  خوردی، مدام تکان م دیوز یم دوریباز ته کر مهین

 . رفت  نییپا يطبقه 

با خودش فکر کرد . رفت  جیلحظه سرش گ کیو سرسرا را پر کرده بودند ،  ییرایکه پذ یآنهمه آدم دنید با

و  کردندیم يکتابخانه نشسته بودند و ورق باز يرا که تو ییرمردهایالبته اگر پ. دارند  همانیم يحداقل صد نفر

را بدهد ،  به خودش زحمت لبخند زدن نکهیبدون ا. شد  یباز هم عصبان. گرفت  یم دهیباغ را ناد يتو يجوانها

 . به طرف پدرش رفت  میگذشت و مستق تیاز وسط جمع

نشسته بود و با او حرف  يسپهر يو مشاورش ، مهد لیکنار وک ییرایپذ يباال ياز مبل ها یکی يرو بزرگمهر

 . سالم کرد  يبلند يبهرام با صدا نکهیآنقدر غرق حرف زدن بود که متوجه حضور بهرام نشد ، تا ا. زد  یم

 . شد  رهیبه بهرام خ يقطع کرد و با اخم محو يحرفش را با مهد بزرگمهر

 !  گهیم یچ يمهد نیبب ای؟ ب يبالخره اومد -

 :  دیپرس. آن نشست  يو به رو دیپدرش کش يجلو یصندل کی بهرام

 شده ؟  یچ -

 . به او انداخت  ی، نگاه کوتاه گذاشتیلبش م يگوشه  يگاریس کهیدر حال بزرگمهر

 !  يبگو ، مهدخودت بهش  -

 : بزرگمهر گرفت ، و گفت  گاریس ریآتش فندك را ز يمهد

 ؟  دیشناس یرو م يریصادق کب -

 : لحظه فکر کرد و گفت  کی بهرام

 ! آره  -

 . شهر  يبدون اطالع ما با افغان ها معامله کرده ، بار آورده تو -

 . زد  یعصب يپوزخند بزرگمهر

 ! هم شده  یاتفاقا فکر کرده خر بزرگ! خر شده ! واسه ما شاخ شده ... بی همه چیز -
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 : به بهرام نگاه کرد و گفت  بعد

 ! خب ، نظرت ؟ -

کار را هم  نیاحتماال روز و ساعت ا یحت. گرفته  يریکب ينابود يرا درباره  مشیپدرش تصم دانستیم بهرام

را گفت  يزیهمان چ يبا خونسرد نیهم يبرا. بهرام را امتحان کند  تخواسیانتخاب کرده است ، و حاال فقط م

 : پدرش دوست دارد بشنود  دانستیکه م

 ! نداره  دنیکه پرس نیا.  مشیزن یگرم م نیبه زم -

 : دخالت کرد  يمهد

 دینبا. کسب کرده  يخودش اعتبار يافغان ها برا نیب ینگ یبگ يریکب!  میبرخورد کن یاحساس دینبا -

 .  میخودمون رو با افغان ها در بنداز

 :  دیپرس بزرگمهر

 ؟  میکن کاریچ یگیپس م -

 . کنار  مشیو بذار میحساب شده جلو بر ينقشه  کیبا  دیبا. فکر کنم  دی، با دونمینم -

 : گفت  بهرام

اگه . تن همه شون دور برداش.  ستنیو دو تا ن یکیخرده فروشا  نیا! حساب شده ام  يمن مخالف نقشه  -

 .  کننیهم کم کم شروع م هیسر جاش ، بق میرو ننشون يریکب

 : گفت  يمهد

 مثال ؟  میکن کاریخب ، چ -

 نیاز ا.  کردیزد ، به پسرش نگاه م یبرق م یکه از فرط خوش ییسر جا لم داده بود و با چشم ها بزرگمهر

که در طول سال ها جزو ذات  يا یرحم یو ب يخونخوار. برد  یپسرش لذت م قیحساب شده و دق يخونخوار

 : بهرام گفت .  کردیم يریجلوگ شانیاش شده بود و از سقوط نام خانوادگ فهیطا

 يدوستانمون تو!  دارهیبرم االتیرو خ بامونی، رق ستیما خوب ن يبرا ينجوریا. امن شده ان  يادیمرزها ز -

 !  مینیبالزمه دمشون رو ب.  ادی یهم داره صداشون درم یانتظام يروین

 . شد  رهیمتفکرانه به او خ يمهد

 ؟  میهماهنگ کن سیکه با پل نهیمنظورتون ا...  یعنی -

 : کرد  حیحرفش را تصح بهرام
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 ! با سرهنگ جهانبخش  -

 : بزرگمهر گفت  و

 ياگه بفهمن تو. نکنن  يادیکه آت و آشغال بهش بدن تا ضرر ز میدیبهشون اطالع م! و البته با افغان ها  -

 !  ادی، حساب کار دستشون م مینفوذ دار سیدم و دستگاه پل

 :  دیپرس يمهد

 ... اونوقت . ترسم پاش به دادگاه برسه و چاك دهنش رو وا کنه  یرو بسازه ؟ م يریکار کب تونهیسرهنگ م -

 :  دیوسط حرفش پر بزرگمهر

. ما ثابت کنه  هیرو بر عل يزیتونه چ یخودش رو بکشه هم نم يریبحث ، کب نیخارج از ا!  تونهیمعلومه که م -

 ! نداره  یمدرک

 یبهرام با ب. به خشونت نداشت  يمحتاط بود و عالقه ا يادی، اما ز دیفهم یرا م نهایا يهمه  يخود مهد البته

 : از او چشم گرفت و گفت  یحوصلگ

 یشمام بهتره فعال ب. باغ  يرم تو یبهرحال من م! کاره  نیکه پدر بگه بهتر یهر چ. با پدره  یینظر نها -

 . کنن یمردم دارن نگاهتون م.  دیبحث ش نیا الیخ

توانست حالش را  یکه م يزیشلوغ و خفه کننده تنها چ يآن فضا يتو. رفت  یبلند شد و به سمت در خروج و

 . خوشگل باغ بود  ياز دخترها یکیاس زدن با *، ل اوردیجا ب

 یرا دنبال فندك م شیها بیج يلبش گذاشته بود و تو يگوشه  يگاریس. گذاشته بود  یمهتاب يپا تو تازه

بود ، برادر چهارده  ژنیب.  فتدیب نیزم يرو گارشیمحکم به او خورد و باعث شد س یگشت که ناگهان جسم

 .  کردیپر از ترس به بهرام نگاه م ییزد و با چشم ها ینفس نفس م تیاز شدت فعال. ساله اش 

 !  دمیند!  دیداداش ، ببخش -

 ي قهیاو هستند ،  يفکر کند چند نفر در حال تماشا نکهیبدون ا. باروت منفجر شد  يناگهان مثل تپه ا بهرام

 . را گرفت و محکم پس گردن او کوباند  ژنیلباس ب

 بزنم ناقصت کنم ؟ ! چشمتو بپا  يجلو نهیبوز -

 .  دیچیگوشش پ يتو يدختر بچه ا غیج يصدا کدفعهی

 ! تو رو خدا ولش کن ! ولش کن ... ولش کن  -
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.  دیلرز یم دیبود و مثل ب ستادهیبرادرش و بهار ا نیآن سو تر ، ماب یکم.  يسپهر يبود ، دختر مهد مهناز

 . بهرام گذاشت  يمشت گره کرده  يو دو دست کوچکش را رو دیاز جا پر کدفعهی

 ! ه بودم من دنبالش کرد... نداشت  يریاون که تقص. نزنش  -

شل  اریاخت یمشتش ب. او نگاه کرد ، و بعد ناگهان ماتش برد  سیو خ اهیس يچشم ها يتو یبا کالفگ بهرام

 . را رها کرد  ژنیلباس ب ي قهیشد و 

 : زد  ادیکرد ، خصمانه فر تیو چون احساس امن دیساختمان دو يمثل فشنگ به سمت در ورود ژنیب

 !  يمنو زد گمیبه بابا م -

. مهناز نگاه کرد  يو لرزان چشم ها سیخ يبه دو ستاره  رهیخ رهیباز هم خ یعکس العمل چیبهرام بدون ه اما

 : گفت  اریاخت یب

 ! تو چند سالته ؟... تو  -

بهرام . اش از او دلخور بود ، فقط اخم کرد و از کنارش گذشت  يمهناز که به خاطر کتک خوردن همباز اما

از  یکی،  نیشوك بود که نازآفر يهنوز تو. رفت  نییخواب زده از پله ها پا يم هاو مثل آد دیکش یقینفس عم

 : کوباند و گفت  شیبه بازو یمشت ی، به شوخ لیخوشگل فام يدخترها

 ! ها  يکرد یکوچولو خال ژنیب يبهرام ؟ خوب دلتو رو ییکجا -

که از طرز نگاه او خنده اش گرفته بود ، دستش را گرفت و او را  نینازآفر. نگاهش کرد  یجیفقط با گ بهرام

 . دنبال خود کشاند 

،  کردیم يحکم باز گرانیبا د ایزد و  ینشسته بود ، با او حرف م نیکه بهرام کنار نازآفر یتمام آن ساعات در

اله جلب شده ، از خود ده دوازده س يبچه  کیتوجهش به  نکهیاز ا. آن دختربچه بود  ریذهنش فقط و فقط درگ

 نیو تلخ تر نیتر یمیقد يتو ییناآش يدرشت و معصوم آن دختر رد پا ياما چشم ها.  دیکش یخجالت م

درست .  ردیاش بگ هیگر شدی، که باعث م دادیاو آنقدر به بهرام آرامش م ينگاه آشنا. خاطرات بهرام داشت 

 .  افتهیشلوغ  ابانیخ کیازدحام  يورا ت زشیعز يکه بعد از سال ها گمشده  یمثل آرامش کس

 : آمد و داد زد  یمهتاب يتو یکس

 . سال مونده  لیتحو يساعت تا لحظه  میفقط ن...  ونیخانوما آقا -

 یب. عمارت رفت  يو تو دیحلقه خورده بود ، از جا پر شیکه دور بازو نینازآفر يتوجه به دست ها یب بهرام

 ومیو بهار دور آکوار ژنیمهناز با مهرداد و ب.  دیراحت د یلیگشت ، و او را خ یدنبال مهناز م یسیتعارف و رودربا
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 يبرا ینگاهش را حت نکهیبهرام بدون ا.  کردیم هها نگا یبود و به ماه ستادهیا نیهفت س يبزرگ کنار سفره 

، و  کردیم ری، جست و خ دیخند ی، م گفتیمهناز م. ها نشست  یاز صندل یکی ي، رو ردیلحظه از او بگ کی

 .  دییپا یم رتیمعجزه با ح کیحرکاتش را مثل  يبه او چشم دوخته بود و همه  صانهیبهرام حر

 ينجوریبزرگم که بشه هم!  هیچقدر توبغل ": ذهنش گفت  يتو. کند  هیگر خواهدیدلش م نقدریچرا ا دانستینم

  "! چقد فعاله !  کنهیم يچه ورجه وورجه ا ایخدا! مونه  یکوچولو م

 یسال کرد ، بهرام تکان لیتحو يشروع به خواندن دعا یجمع شدند و کس نیهفت س يهمه دور سفره  یوقت

شد و  کیسال شل لیبالخره توپ تحو. مهناز قفل بود  ياما نگاهش هنوز رو. جلوتر رفت  یبه خود داد و کم

  " يدیخورش يو هشتاد و دو صدیهزار و س کیآغاز سال  ": گفت  یکس

بهرام گذاشت و او را با  يشانه  يدستش را رو دیناه. ها آغاز شدند  یبوس دهینواخته شد ، د يشاد آهنگ

از مهناز  قهیچند دق يبهرام به اجبار برا. بود  گرانیپس از او نوبت پدرش و د.  دیبه سمت خود کش یمهربان

انگار آمده .  دید يسپهر يدو مه پدرشدوباره به خودش آمد ، مهناز و سه همراهش را کنار  یوقت. غافل شد 

همان موقع بهار به سمت او برگشت و . بهرام نشست  يلب ها يرو یلبخند کمرنگ.  رندیبگ يدیبودند ع

 . کرد  ریلبخندش را غافلگ

بهار با خنده دست . هوا تکان داد  يبهار تو يرا در آورد و برا یبرد و اسکناس بشیج يدست تو اریاخت یب بهرام

 . شد  زانیردن برادرش حلقه زد و از او آورا دور گ شیها

 ! مبارك  دتی، ع یداداش -

که بهرام دستش را باال گرفت و با انگشت اشاره سه بار به گونه اش ضربه  ردیاش را بگ يدیاسکناس ع خواست

 . اش را گرفت  يدیو بالخره ع دیبار ، که سه بار بوس کیبرادرش را نه  يرفت و گونه  سهیبهار از خنده ر. زد 

 : گفت  ژنیب

 ؟  يدیم يدیبه منم ع -

 . اخم کرد  بهرام

 !  دمیبه تو کوفتم نم -

 . از رو نرفت  ژنیاما ب! مادرسگ : لب ادامه داد  ریز و

 ! کنار  میها رو بذار نهیک دیبا يدیدم ع گهیبابا م! ، داداش  گهیبده د يدیع -
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 یخال نهیها را از ک نهیس دیدر سال جد! بود  یشعار قشنگ! اوهوم  ": دلش گفت  يزد و تو يپوزخند بهرام

داشت او را  یشده بود و سع زانیرا که از گردنش آو ژنیو بعد ب "!  سنشیسر در سازمان ملل بنو میبگ!  میکن

 : ببوسد کنار زد و گفت 

 ! شرت رو کم کن  ریبگ! تو  يدیع نمیا... خب بابا  -

 یآنسوتر ، با چشمان یکه کم ندیآنوقت بهرام توانست مهناز را بب. اش را گرفت و کنار رفت  يدیع ژنیب

 .  کردیبود و به او نگاه م ستادهیپرخجالت ا

 يتو يزیچ.  کنندیم ریس ینیریخواب ش يکه تو یحس نشئه داشت ، مثل کسان. زد  يناخودآگاه لبخند بهرام

 . اسمش را چه بگذارد  دیاب دانستیقلبش تکان خورده بود و او نم

 ؟  زمی، عز دیخواینم يدیشما ع -

 : گفت . خانم متشخص  کیزد و جلو رفت ، درست مثل  يلبخند مهناز

 ! مبارك  دتونیع -

 : گفت . ضعف رفت  یبهرام دلش از خوش. برد  شیدست دادن با بهرام پ يدستش را برا و

 ! شما هم مبارك  دیع -

 . کرد  میاش را با احترام تقد يدیبا او دست داد و ع و

 شیگلو يتو یبغض بزرگ. چشمانش را بست و لبش را گاز گرفت  اریاخت یمهناز از او دور شد ، بهرام ب یوقت

 یوقت! و معصومه  یچشماش چقدر مشک ": با خودش فکر کرد . رفت  یم نییالنه کرده بود و مدام باال و پا

  "! گونه هاش چال افتاد  يرو دیخند

 . زد  يلبخند اریاخت ی، و بعد ب ردیاش را بگ هیگر يتا جلو دیکش یقیعم فسن

 ! ، مهناز کوچولو  يبه قلب تنها و بدبخت من خوش اومد -

 *** 

، آنقدر او را کالفه کرده بود که سر  دیتاب یمهناز م يبسته  يپلک ها يرو میسمج ساعت ده که مستق آفتاب

 : لب گفت  ریزد و ز یجا با حرص غلت

 ! سر صبح ؟ دهیپرده رو کش يکدوم مردم آزار -

 ! ، عروس خانم  دمیمن پرده رو کش -
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بهار . شد  زیخ میرا به سرعت باز کرد و سر جا ن شیگوشش ، پلک ها خیبهار درست ب يصدا دنیبا شن مهناز

 : ادامه داد 

 ! کردن تو بود  داریقصدم هم فقط ب -

 : کرد و گفت  يدهان دره ا.  شدیمهناز کم کم داشت فعال م يخواب رفته  مغز

 خونه سر کنم ؟  کی يتو يچه جور خوامیبه بعد من با تو م نیاز ا! بود  يبگو قصدم مردم آزار -

 . تخت ولو کرد  يو خود را رو دیخند بهار

 !  یشیاصفهان ، از دستم راحت م گردمیفردا برم نیهم! نترس بابا  -

بهار تنها دوست و . داشت  يبهار بخواهد از آن خانه برود ، حس بد نکهیاز ا. شد  یخال کبارهیدل مهناز به  ته

 .  شدیآن خانه محسوب م ياو تو يآشنا

خسته و  نقدریکه ا يکردیم یچه غلط شبی، عروس خانم ؟ مگه تو د یاز رختخواب بلند ش يخوایحاال نم -

 ! ؟ يکوفته ا

 :  دیاو ، پرس کیرک یتوجه به شوخ یب مهناز

 ساعت چنده ؟ -

 ! ده و ربع ، با اجازه تون  -

 : از جا جست و با وحشت گفت  کبارهیبه  مهناز

 ! خدا آبروم رفت  يوا -

صورتش را شست و  يبه تند. دوش گرفتن نداشت  يبرا یوقت.  دیدو یبهداشت سیبه سرعت به سمت سرو و

 . و سر کمد لباسش رفت  دیدو رونیباز ب. مسواك زد 

 ! بپوشم ؟ یحاال چ -

 : گفت .  افتین یمناسب زیاما چ. و رو کرد  ریرا ز شیلباس ها يلرزان همه  ییدست ها با

 ! زود باش ! کن بپوشم  دایپ یچ هیبهار ،  -

 شیموها يتو يتافت ها و ژل ها.  دیآشفته اش کش يموها يانداخت و برس را رو نهیآ زیخودش را مقابل م و

 نهیآ يمستأصل و ناراحت تو.  دیرس یممکن به نظر م ریآشفته غ يبود که شانه زدن آن خرمن مو ادیآنقدر ز

 . کف اتاق نشست  یچارگیبا ب! بود  اهیهم که هنوز س شیچشم ها ریز. شد  رهیبه چهره اش خ

 ! ت آبروم رف... وقت ندارم ! برم حموم  دیبا! شدم  یشکل نیچرا ا! خدا  يوا -
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او  يشانه  ي، بالخره جلو رفت و دستش را رو کردیاو نگاه م يکه تا آن لحظه با خنده به حرکات شتابزده  بهار

 . گذاشت 

 !  ي، خسته ا گهید یخب عروس! آبروم رفت آبروم رفت  گهیم یه! خب بابا  -

 : قدم عقب رفت و ادامه داد بهار دو . اش را به سمت بهار پرتاپ کرد  یشد و مشت عاص زیخ میسر جا ن مهناز

 یچقدر تو منحرف!  ی، استرس داشت يبود شگریدست آرا ری، از صبح ز يدیرقص ادیز شبیکه د نهیمنظورم ا -

 ! به خدا 

 . دو دستش گرفت و گهواره وار تنش را تکان داد  نیدوباره سرش را ب مهناز

 ! من چقدر تنبلم  کننیحاال همه فکر م! آبروم رفت ، بهار  -

 : پخش و پال شده کف اتاق اشاره کرد و گفت  يبه لباس ها بهار

 ! و البته چقدر شلخته  -

 . بخندد  يبلند يبه او رفت که باعث شد با صدا يچشم غره ا مهناز

حق  دنیما تا لنگ ظهر خواب يخونواده  يتو. نترس  نقدری، ا یحاال خارج از شوخ یول! ، جونم  گایاخمشو ن -

، اونم فقط واسه  شهیم داریب کیساعت  لیتعط ي، روزا ینیبیآقا شوهرت رو که م نیهم!  هیمسلم هر فرد آزاد

 ! نهار بخوره و باز بخوابه  نکهیا

 : رفت ، گفت  یمهناز م يسراغ لباس ها کهی، و بعد در حال دیخند باز

 !  شتیپ ادیب کنمیبهرامم صدا م! ها  ی، همونو فقط بپوش ذارمیمن واست لباس م. حاال تو فعال برو حموم  -

از حمام خارج شد ، بهار همه  یساعت بعد وقت مین. از کف اتاق بلند شد و به سمت حمام رفت  یلیم یبا ب مهناز

تخت انداخته  يرو شیبرا بایو فوق العاده ز دیسف راهنیپ کیبود و  دهیکمد چ يرا دوباره تو شیلباس ها ي

لحظه خواست برود سر  کی "!  وانهیبهار د ": لب گفت  ریخنده اش گرفت و ز راهنیآن پ دنیمهناز با د .بود 

 . را به تن کرد  راهنیاما بعد منصرف شد و همان پ. بلوز و شلوار بپوشد  کیو  شیلباس ها

دوباره . خل آمد که در باز شد و بهرام دا دیکش یرا برس م سشیخ ينشسته بود و موها نهیزآیمقابل م هنوز

 . تن مهناز نشست  يتو یهمان لرز لعنت

 : براق گفت  یبا لبخند و نگاه بهرام

 !  زمی، عز ریصبح بخ -
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کوچک  زیعمارت م ياز خدمتکارها یکیپشت سرش . در اتاق را چهارطاق باز کرد و به سمت او آمد  و

 يرا رو کیش يدو نفره  يصبحانه  کیسالم آرام رو به مهناز ،  کیاتاق هل داد و بعد از  يرا تو يچرخدار

 : رفت ، بهرام گفت  رونیخدمتکار از اتاق ب یوقت.  دیچ نهیکنار شوم زیم

 ؟  يدیخوب خواب -

 : لب گفت  ریز. را گم کرده بود  شیدست و پا یبیبه طرز غر مهناز

 ! آره  -

 .  دیگر گرفته اش کش يبه گونه  یدست و

را ، چه آن  یخجالت دوست اشتن نیچه ا. دیپرست یدخترك را م نیا زیهمه چ.  کردیبا لذت به او نگاه م بهرام

 ! صبحانه ، بانو  دییبفرما: گفت . را  انیپا یب يها یبددهان

صبحانه رفت  زیبه طرف م يشتریو و با آرامش ب دیخند اریاخت یکرد که مهناز ب میتعظ یبا چنان ژست بانمک و

 . 

 يچاقو را محکم تو يدسته . اش را حفظ کند  يبهرام خونسرد ي رهینگاه داغ و خ ریز کردیم یسع مهناز

اما .  گرفتیخودش لقمه م يافتاده برا نییپا يمشتش گرفته بود تا لرزش دستش معلوم نشود ، و با سر

 : و خنده گفت  صالیسرانجام طاقتش تمام شد و با است

 ! ؟ هیچ -

 .  کردیگاه چانه اش قرار داده بود و با لذت و خنده نگاهش م هیتکدستش را  بهرام

 !  یچیه -

 ؟  یکنیم گامین ينجوریچرا ا -

 . از رو نرفت  بهرام

 ! ؟ يچه جور -

 . بشقابش انداخت  يو چاقو را تو دیکش یقینفس عم مهناز

 ؟  يخوریشد ؟ چرا نم یچ -

 ! شدم  ریممنون ، س -

 : بهرام گفت . لبش را پاك کرد  يبا دستمال گوشه  و

 چشمامو ببندم ؟  يخوای؟ م کنهیم تتینگاه من اذ -
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 : ادامه داد  ی، به شوخ دیمهناز د يلب ها يرو یچون لبخند کمرنگ و

 ! پشتم رو بهت بکنم ؟ يخوایاصال م -

زبانش را .  کردینگاه ماو  دنیبهرام موشکافانه به خند.  ردیخنده اش را بگ ينتوانست جلو گرید ندفعهیا مهناز

پا  دیآرام در زد و بعد ناه یکه کس دیبگو يزیو باز خواست چ دیکش شیدندان ها يرو ینیدر کم يمثل گربه 

 . اتاق گذاشت  يتو

 بهرام جان ؟  -

 : مهناز گفت . شد  دهیاو کش يآنها به سو يهر دو نگاه

 !  ریصبح بخ -

 : پاسخ داد  یشد و بعد از مکث کوتاه رهیخ یبیاو با حالت عج يچشم ها يچند لحظه تو دیناه

 !  زمی، عز ریصبح بخ -

 یاون همه چ...  دونهیاون م: و با خود فکر کرد  دیبه خود لرز یمهناز از ترس مجهول. باز به بهرام نگاه کرد  و

 !  دونهیرو م

 شده ، مادر ؟  یچ -

 . خودش رفته شمال  نیمشت الت و لوت ع کیبا  ژنیب -

 خودمون ؟  يالیو يکنار ؟ تو دونیکجا ؟ فر -

 ! آره  -

 .  دیخند یعصب بهرام

 ... ! بهش گفته بودم دوستاش رو نبره اونجا ! االغ  ي کهیمرت -

 : و گفت  دییرا به هم سا شیدست ها یتاب یبا ب دیناه

خبر زده جاده  ی، ب یکه اون پسر نصفه شب نهیمسئله ا! ، بهرام  ستین یکوفت يالیاالن که بحث سر اون و -

 ؟  یفهم یم!  دهیکش مارستانیخورده کارش به ب يشمال و ساعت هشت صبح از بس زهرمار ي

 . اخم کرد  بهرام

 ؟  هیدردش چ -

 : گذرا به مهناز انداخت و گفت  یباز هم نگاه دیناه

 ؟  یزنیتو باهاش حرف م. نگرانشم  یلیخ! مسخره  يپسره ...  دونمینم -
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 من ؟  -

 ! اون برادرته ! بهرام  کنمیخواهش م -

 . لم داد  شیو دوباره سر جا دیکش یقینفس عم بهرام

 !  کنمیادبش م!  کنمیبه حالش م يفکر کیخب ،  یلیخ -

 : مشتش مچاله کرد و گفت  يدامنش را تو يگوشه . رنگ خشم گرفت  دیناه نگاه

 ؟ مگه ادب کردن اون کار توئه ؟  هیمنظورت چ -

 : گفت  يانگشت اشاره اش را به سمت او گرفت و با لحن تند بهرام

 يزایسرت به چ دیحاال که با. بند بود  گهید يزایسرت به چ يکردیم تشیترب دیکه با يخانم ، روز نیبب -

 ؟  يافتاد تشیبند باشه ، به فکر ترب گهید

 : داد زد  بایبرداشت و تقر به سمت او یوحشت زده قدم دیناه

 ... که  يحق ندار...  ي؟ تو حق ندار هیمنظورت چ -

 نیرا به زم شیسرانجام پا.  ابدیمناسب حس و حالش ب يکلمه ا توانستیکرد ، انگار از شدت خشم نم یمکث

 : و گفت  دیکوب

 ! برادرته ! برادرته ! اون برادرته  -

نفس  دیناه.  کردینگاه م نهیمتفکرانه به آتش شوم یبود و با اخم دهیکاناپه لم يدوباره تو. نزد  یحرف بهرام

 : گفت  يبعد با لحن آرام تر و خونسردتر. چند لحظه سکوت کرد  يو برا دیکش یقیعم

فقط اونو ! نکن  تشی، اذ زمیپسرم ، عز.  میکمکش کن دیما با.  ستیحالش مساعد ن یاز لحاظ روح ژنیب -

 .  شاریواسه من ب

 : به سمت مهناز برگشت و ادامه داد  بعد

 ... با برادر خودش ، همخون خودش  یآخه کس! مهناز ، تو بهش بگو  -

 : و گفت  دیوسط حرفش پر بهرام

 ؟  يشد یراض. ور دلت  گردونمیامروز با سالم و صلوات برم نیجونو هم ژنیب! خب بابا ، دلم سوخت  یلیخ -

 : لب گفت  ریز. بود  بینگاهش کاونده و عج. شد  رهیبه مهناز خ دیناه

 ! آره ، ممنونم  -

 . رفت  رونیو از در ب دیبه عقب چرخ شیپا يپاشنه  يبعد رو و
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 *** 

مهناز در . اش خم کرده بود  ینیسنگ ریرا ز وهیدرختان م يباغ را پوشانده و شاخه ها يهمه  یکدستی برف

باغ  نیا يتماشا.  کردیبه باغ نگاه م نیغمگ ییبود ، با چشم ها دهیچیباالپوشش را محکم دور تنش پ کهیحال

که فقط با قار قار دوردست  يریآن سکوت محزون و دلگ ياما آن روز تو.  دادیم یبه او حس خوب شهیهم

 . کند  هیگر خواستیدرهم شکسته بود ، فقط دلش م یکالغ

 یعنی ": با خود گفت .  دادیداشت آزارش م شیکه در پ ینامعلوم ي ندهی، و فکر آ ژنیخانواده اش ، فکر ب فکر

 گفتیم... اونجا مواظبشونه  گفتینه ؟ بهرام م ای دنیفرانسه ؟ مهردادو د دنیاالن مامان و بابا کجان ؟ رس

! نرفتن فرانسه ؟ شبیگفته باشه ؟ نکنه اصال د وغنکنه در ": و بعد ناگهان با وحشت فکر کرد  "! هواشونو داره 

  "!  شهیراحت نم المیتا من باهاشون حرف نزنم خ یول!  دنیرس گفتیم. باهاشون در تماسه  گفتیبهرام م یول

پر گره  ياش را به تنه  هیزانو زد و تک نیزم ي، رو شیدو پا يرو. رفت  جیاز شدت دلشوره و وحشت گ سرش

لعنت به بهرام که . نداشتند  یامتم چوقتیدلشوره ها که ه نیلعنت به ا!  یزندگ نیلعنت به ا. داد  یدرخت

 !  دادیاو را به حد مرگ شکنجه م شهیهم نشیسنگ ي هیوحشت سا

 :  دینال یچارگیبا ب. اش راه گرفتند  خزدهی يگونه ها يداغ اشک رو يها قطره

 ! مراقبشون باش ... همه شون رو به تو سپردم !  ایخدا -

که آنجا ،  ندیدو دختر بچه و دو پسربچه را بب تواندیناگهان احساس کرد م.  دیدرخت ها چرخ نیب سشیخ نگاه

 اریاخت یاش ب هیگر نیماب. زنند  یقهقهه م يبلند و کودکانه ا يدوند و با صدا یدرخت ها دنبال هم م نیماب

 ! آن روزها چقدر احمقانه شاد بود . لبخند زد 

را  شیچشم ها. بولوار الدن  يبایز ییالیو يآن خانه  يد ، و تو، کنار مهردا رانشیو مامان ج يبابا مهد کنار

دلش . آن خانه ، سانت به سانت و آجر به آجرش را به خاطر آورد  يایو خفا ایتوانست تمام زوا یبست م یکه م

پر  يویپاس يپنهان شده بود ، برا دیب ختکه پشت در اطیح يگوشه  یو آهن دیآن تاب سف يبرا دیکش یپر م

 دیفهم یآن روزها غم نم. اش  یدرس ياو بود و کتاب ها.  رشیو نورگ بایاتاق ز يمادرش ، برا اهیگل و گ

 ادینواختن را  انویپ رانشیمثل مامان ج ایشود ،  لیاش وک يبود که مثل بابا مهد نیا شیآرزو يهمه .  ستیچ

از  شهیکه هم یرنگ يوز افتاد ، و فرم سورمه ادانش آم يکوچه ها يتو یرانتفاعیغ رستانیآن دب ادیبه .  ردیبگ

دو  ي، مسابقه دادن ها ریبخ ادشی.  اطینصب شده وسط ح بالی، تور وال ریبخ ادشی. به تن کردنش منزجر بود 

 . نفره اش با بهار 
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 : لب گفت  ریهم فشرد و ز يرا محکم رو شیها پلک

 ! آخ ... آخ بهار  -

،  کردندیمدرسه ثبت نام نم کی ياگر تو دیشا.  شدیسرنوشتش تلخ نم نقدریاگر او و بهار همسن نبودند ، ا دیشا

 يگرفتند تو میکه با بهار تصم یلعنت به آن تابستان... . نشستند  ینم مکتین کیکالس و پشت  کیاگر سر 

باغ دراندشت بدبختش  نیهم . وداش شده ب یباعث بدبخت تیمیصم نیهم دیشا. مدرسه درس بخوانند  کی

گرفتار شدم ؟ چطور  یاز ک ": با خود فکر کرد . بودند  يو بهار همباز ژنیکه او و مهرداد با ب نیهم. کرده بود 

  "گرفتار شدم ؟ 

که پشت سر گذاشته بود  ییو زمستان ها زهاییآن بهارها و تابستان ها و پا يهمه . گذشته را مرور کرد  ي همه

  "! ؟ ی؟ از ک یپس از ک ": ذهنش تکرار کرد  يباز تو. خوب بود و او گرفتار نشده بود  زیهمه چ. 

 کیاز . از همان نقطه شروع شده بود  زیهم واقعا همه چ دیشا. نگاه کرد  يبزرگ مرمر یچرخاند و به مهتاب سر

! بود ، احتماال  بهشتیارد دیشا.  اوردیب ادشی يتر قیدق خیبه ذهنش فشار آورد تا تار. و خوش هوا  يروز بهار

 .  خواندیامتحان کنکور درس م يچون آن سال با بهار برا. هفده ساله بوده باشد  دیو او با

بهار اما مدام .  رهیقرمز ت يبا تشک ها بایز يریحص يها یصندل يرو. نشسته بود آن روز  یهمان مهتاب يرو

بعد ناگهان از کوره در رفت و کتابش را به . زد  یماش را ورق  یکتاب تست عرب یرفت و با کالفگ یراه م

 .  دیمهناز از جا پر. سمت او پرتاپ کرد 

 ؟  یچه مرگته وحش -

 :  دیها نشست و نال یاز صندل یکی يرو یبا خستگ بهار

 !  ي، هم منو به کشتن داد يهم خودت رو دق مرگ کرد! رشته انتخاب کردنت  نیتو با ا يریبم یاله -

 : گفت  يدندان نما زد و با لحن لج درآر يلبخند مهناز

 !  ینیریش نی؟ رشته به ا هیواه ، مگه چ -

 : گفت  ظیبا غ بهار

 ! ؟ پس کتابو از پهنا بکن تو حلقت  نهیریش یلیاه ؟ خ -

 : زد ، گفت  یآن را با آرامش ورق م کهیبرداشت و در حال نیزم يکتاب تست را از رو.  دیباز هم خند مهناز

 !  ادیم ادتی ی، همه چ خونمیمن االن برات م نیبب.  یبخون یستیتو بلد ن. نداره  يکه کار نیا -
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مهناز . رفته بود  سهیبهار از خنده ر. خواند  یعرب یو ته حلقوم ظیغل يتست را انتخاب کرد و با لهجه  کی و

صورتش تکان  يانگشت اشاره اش را جلو شانی یعرب ریاش نشاند و به عادت دب یشانیپ يرو یمصنوع یاخم

 . داد 

 !  رونیب ندازمتیاز کالس م!  هینخند خانم ، بحث جد -

 . کرد  يمضحک و روده بر کننده ا دیتأک یاصل ي نهیگز يبهار خواند و البته رو يها را برا نهیگز بعد

 باشد ؟  یم نهیکدام گز حیخب ، حاال پاسخ صح.  مهیالعز! دقت کن خانم  مهیالعز -

 : گفت  یبه سخت نحالیبا ا.  ردیخنده اش را بگ يجلو توانستینم بهار

 !  هیمونده به آخر یکیهمون ... همون  -

 . سوم  ي نهیبابا ، بگو گز یخودت رو کشت -

 : را در آورد و گفت  شانی یعرب ریدب يباز ادا و

 !  يخاکستر يواقعا مرحبا به اون سلوال! سه بود  ي نهیگوز حیدختر گولم ، جواب صح نیآفر -

 یلیپشت سر مهناز جلب شد ، و بعد خ يزیچون ناگهان نگاهش به چ. ادینه ز نباری، اما ا دیباز هم خند بهار

 : ساده گفت 

 ! سالم داداش  -

با خود فکر  .کند  لیذهنش تحل يبه همان حالت ماند تا توانست حرف بهار را تو شیچند لحظه سر جا مهناز

... بهرام  یعنی نیپس ا. داداش  دیگویو فقط به بهرام م کندیخطاب م شهیرا با اسم کوچکش هم ژنیکرد ، او ب

 .  ستادیا شیسر جا خیو س دیبه هوا پر کدفعهی

 ! سالم  -

باال آمد و به  یمهتاب يبود ، از پله ها لشیموبا يچون همانطور که سرش تو. عجله داشت  یلیبهرام خ ظاهرا

 : گفت  يتند

 !  دی، راحت باش دینیبش! سالم ! سالم  -

رد  نیبهرام ، ا يها ییاعتنا یب نیبه ا. نشست  شیو دوباره سر جا دیکش یمهناز نفس راحت. داخل رفت  و

م انجا يبرا يکار شهیاو هم. کار باشد  یبود که بهرام ب دهیند چوقتیه. عادت داشت  عشیتند و سر يشدن ها

 . فکر کردن داشت  يبرا يزیدادن و چ

 : گفت  بهار
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 بهت بگم ؟  یچ هی،  يمهناز -

 . شد  رهیبراق شده بودند ، خ بیاو که ناگهان عج يچشم ها يسر بلند کرد و تو مهناز

 . آره  -

 ؟  یکنی؟ تابلو نم مونهیخودمون م نیب يدیقول م -

 . مهناز اخم کرد  نباریا

 شده حاال ؟  یمگه چ! واه  -

 : مرموز زمزمه کرد  یو با لحن دیمهناز کش کیاش را کامال نزد یصندل بهار

 . زدن  یحرف م یکتابخونه بودن داشتن با هم خصوص ي، مامان و بابام و بهرام تو شایچند روز پ -

 : گفت . آمده بود  جانیبه ه مهناز

 ؟  یچ يدرباره  -

 گهیاونم نه م. داماد بشه  دیداده که با ریبهش گ هیبابام مدت. سالشه  و هفت ستیبهرام االن ب یدونیخب ، م -

، رد  دهیم شنهادیرو که مامان بهش پ ییدخترا ياما همه .  ستین لیم یهم ب یلیانگار خ. نه  گهیآره ، نه م

 . کنهیم

 .  دیخند یرکیرزیز مهناز

 ! خره  گهیخب اون عاشقه د -

 . کرد  یتبسم بهار

 !  یاگه بدون... مهناز  یآخ اگه بدون -

 . باز گفت . نشان نداد  یبهار توجه ي هیشده بود که به کنا يخبر سرّ نیآنقدر غرق ا مهناز

 شده ؟  یبهرام عاشق ک نیدیشد ؟ فهم یحاال آخرش چ!  یشیخواهر شوهر م يدار یپس به سالمت -

 : خونسرد گفت  یلیبعد خ. کرد  یمکث بهار

 ! آره ، تو  -

شدت .  کردیبهار نگاه م يچشم ها يمهناز هنوز با همان لبخند احمقانه تو. شد  يدر سکوت سپر هیثان چند

بعد کم کم لبخندش پاك شد و رنگ از رخسارش .  کردیاحساس نم يبود که او هنوز درد يقو يضربه به حد

 : با تته پته گفت .  دیپر

 ؟  يندازیمنو دست م ي، بهار ؟ دار یکنیم...  یشوخ -
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 . سرش را به چپ و راست تکان داد  بهار

 ! ابدا  -

 : داد  حیتوض و

بهرام . داد  شنهادیکه مامان تو رو بهش پ دمیگوشام شن نیبا هم. بودم  ستادهیمن خودم پشت در اتاق گوش ا -

 ! و گفت که مبارکه  دیاما بعد بابا خند. نگفت  یچیه

 یبهار ب. کند  هیگر خواهدیدلش م نقدریچرا ا دانستینم داغ شده بود ، شیپشت پلک ها. نگفت  يزیچ مهناز

 : توجه به حال او گفت 

 . هم گفتم  ژنیرو به ب هیاتفاقا قض -

 . شد  خکوبیصورت بهار م يتو عیسر یلیمهناز خ يها چشم

 گفت ؟  یاون چ -

 .  يتر کیو از بهرام نه سال کوچ يچون تو هنوز بچه ا. امکان نداره تو رو بدن به بهرام  گفتیاون که م -

 ي، با صدا دیکوب یم نی، پا به زم زدیداد م خواستیدلش م. چرا  دیفهم یدلش پر بود ، نم. زد  يزهرخند مهناز

قرار بود به . فر ، بهرام قدرتمند او ، مهناز را دوست داشت  نیشاه يپسر ارشد آقا.  کردیم هیبلند گر

 کی!  لیهم برز دیرفتند فرانسه ، شا یماه عسل م يو برا کردندیم ینها عروسآنوقت آ.  دیایاش ب يخواستگار

اما چرا خوشحال نبود ؟ چرا دلش . مطلق در انتظار او بود  تیحما ایدن کیثروت و  ایدن کیعشق ،  ایدن

 : گفت  اطیدست او گذاشت و با احت يکند ؟ بهار دستش را رو هیبکوبد و گر نیداد بزند ، پا به زم خواستیم

 ؟  یبا بهرام ازدواج کن خوادی؟ دلت نم یمهناز ، خوب -

 : گزنده گفت  یبا لحن مهناز

 ! بپرم داداشتو ماچش کنم ؟ ینکنه انتظار داشت. خوبم ، معلومه که خوبم  -

اش  یکوله پشت يرا تو لشیلرزان وسا ییبا دست ها کهیدر حال. تحمل آن فضا را ندارد  گرید کردیم احساس

 : ، گفت  ختیر یم

 ! خدانگهدار . از طرف من از مادرت تشکر کن . برم ، بهار  دیبا گهیمن د -

خروج  يرا برا یشن ي کهیو راه بار دیصورتش را بوس عیسر یلیبه بهار مهلت حرف زدن بدهد ، خ نکهیبدون ا و

هق  يانش گرفت تا صداده يدستش را رو. از بهار دور شد ، بغضش را رها کرد  یوقت. گرفت  شیاز باغ در پ

که  یباغ نیهم يتو!  دیشده بود ، شا عاشقباغ  نیهم يتو!  ژنیب...  ایخدا:  دیلب نال ریهقش باال نرود ، و ز
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.  شانیدنهای، دنبال هم دو شانیها ي، توپ باز شانیها يتک تک گرگ باز يتو. بود  شیحاال شاهد اشک ها

داغ  يهمان روزها. برد  یمرد و زن پ يکه به تفاوت ها يچه ، از روز یعنیازدواج  دیکه فهم ياز روز دیشا

 یلیهم از خ دیشا. تا بچه دار شوند  زندیآم یبود مرد و زن درهم م دهیشن شتشانبهدا یبلوغش که از زبان مرب

 ییها تیآن حما ياسم همه  دی؟ شا دانستیچه م یکس! هم کمتر  دیشا ایهفت ساله بود ،  یقبل تر ، از وقت

که با او در برابر بهار و  یپوچ ایگل  يدو نفره  يآن گروه ها ي، اسم همه  کردیم ژنیاز ب شیها يکه در باز

 یخوب زیکه شروع شده بود ، چ ییعشق هر چه که بود و از هر کجا نیاما ا. ، عشق بود  دادیم لیمهرداد تشک

 ! نبود 

 ژنیاو با عشق ب. اند  دهیرا داشت که به ته خط رس ییهاحال آدم . ، آن روزها  گذراندیم یسخت يروزها چه

او  يته خط برا. بود و به مرد و ازدواج و زناشویی فکر کرده بود  دیبه بلوغ رس ژنیبزرگ شده بود ، با عشق ب

 .  دیبود که اسمش را کنار اسم بهرام د یوقت

بگذرد ، آخر شب  ریکه اگر بخ کردیروز نذر م هر.  گفتیو ذکر م کردیو دعا م خواندیآن روزها مدام نماز م مهناز

را که در تمام طول  يآن انتظار ي، همه  گذشتیساعت از هشت م یشب ها وقت. صلوات بفرستد  حیتسب کی

آمد  یم رتریهم د یگاه. بود  نهرأس ساعت هشت خا یپدرش گاه.  شدیبود ، سخت تر م دهیروز بر دوش کش

و ناخودآگاه به  کردیحبس م نهیس يبود ، مهناز نفسش را تو یاز شب که م یآمد ، هر ساعت یاما هر وقت م. 

که از دخترشان  ییمردها هیو شب ستیپدرش عاد يکه چهره  شدیراحت نم الشیتا خ.  زدیلباسش چنگ م

لب خدا را شکر  ریو ز زدیم يآنوقت بود که لبخند آسوده ا.  کردی، نفسش را رها نم ستیشده ن يخواستگار

از جانب خانواده  یاقدام چیاما هنوز ه. ماه  کیهفته شد دو هفته ، سه هفته ،  کی. هفته گذشت  کی.  کردیم

 . فر صورت نگرفته بود  نیشاه ي

را اشتباه  زیبهار همه چ دیشده ، شا یمنتف زیهمه چ کردیبا خود فکر م.  شدیمهناز کم کم داشت راحت م الیخ

 .  دیرس یاما بالخره آن شب شوم لعنت. است  دهیفهم

را باز گذاشته بود ، اما هنوز  منینش يپنجره ها يهمه  رانیج نکهیبا ا. گرم آخر خرداد بود  ياز شب ها یکی

فرمانده  يانداخته بود و ادا شیشانه ها يمالفه رو کیمهرداد .  زدیهم از شدت گرما با روزنامه خودش را باد م

 یمبل م يدسته  ياش را مدام رو یسیزبان انگل ابو کت دیخند یمهناز قاه قاه م. آورد  یا در ملشکر روم ر ي

 . خنده اش را پنهان کند  کردیم یسع یول رانیج.  دیکوب

 !  گهید دیبخواب دیبر! شما دو تا  دیسرمو برد! نخند مهناز  نقدریتو هم ا!  یتو چقدر دلقک! بسه ، مهرداد  -
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 : به سمت او برگشت و با همان ژست روده بر کننده اش ، گفت  مهرداد

 میآنوقت ما برو. بنشاند  اهیما را به خاك س خواهدیگور به گور شده م يسورنا نیا! من  ي، بانو دییاجازه بفرما -

 ! ؟ میریبم میریرختخوابمان بگ يتو

 يپا تو يهمان لحظه در باز شد ، و مهد.  دیمبل کوب يرفت و کتابش را به دسته  سهیمهناز باز هم از خنده ر و

حال بد او ناگهان  دنیمهناز با د. برد  یرنج م یحالش اصال خوب نبود ، انگار از سردرد مزمن. خانه گذاشت 

 : گفت  رانیج. افتاد  شیآن روزها يتمام استرس ها ادیو  دیپر شیرنگ از رو

 ! سر و صدا  ی، چه ب يخوش اومد -

 : ، گفت  کردیم ییغرا میتعظ کهیاو رفت و در حالبه سمت  مهرداد

که شما نزول اجالل  میزدیسورنا حرف م يخوشگلمان درباره  سیبا امپراتر میداشت!  صری، ق دیمشرف فرمود -

 !  دیکرد

مبل  نیتر کینزد ينگاهش هم نکرد و فقط خود را رو ی، حت دیاو نخند یبه شوخ ي، مهد شهیهم برعکس

با لحن  رانیآنوقت ج. و مهرداد رد و بدل شد  رانیج نیسرشار از سوال ب ینگاه. انداخت و چشمانش را بست 

 :  دیپرس يمحتاطانه ا

 ؟  زمیحالت خوبه عز -

 . انداخت  یطوالن یبود ، نگاه دشید ریرا باز کرد و به مهناز که در مس شیناگهان چشم ها يمهد

 ساعت چنده ؟  -

 : اب داد جو مهرداد

 ! ساعت دوازده و ربعه  -

 : گفت  یو با بدخلق دیصورتش را درهم کش يمهد

 ؟  يرو ادامه بد ایمسخره باز نیا گهیاونوقت قراره تا چند ساعت د! آها  -

 : گفت  يکرد و به تند یدست شیپ رانی، اما ج دیبگو يزیدهان باز کرد تا چ مهرداد

 !  دیپاش!  دیبخواب دیبر دی؟ پاش دیبمون داریب دیخوایم ی، تا ک گهیآره د -

 یکس چیبود که ه یعیطب ریاوضاع آنقدر غ. نزنند و بروند  یبا چشم و ابرو به مهناز و مهرداد فهماند که حرف و

 : لب گفت  ریمهرداد ز. جرأت مخالفت نداشت 

 !  ریشب بخ -
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فکر کنند  گرانید نکهیا يبرا. اتاق حبس کرد  يمهناز هم به ناچار پشت سر او به راه افتاد و خود را تو. رفت  و

 . آغوشش فشرد  يتختخوابش نشست و متکا را با اضطراب تو يآنوقت تو. ، چراغ را خاموش کرد  دهیخواب

او را  خواستیاگر بهرام م کردیفکر م. اضطراب او وجود ندارد  نهمهیا يبرا یلی، دل کردیخود فکر م با

بالخره . حرفها خودش را آرام کند  نیبا ا توانستیاما نم. کرده بود  یکند ، حتما تا به حاال اقدام يخواستگار

 .  دیسرك کش رونیباز کرد و به ب یدر اتاقش را به آرام يال. تخت بلند شد  يو از رو اوردیطاقت ن

اند ، اما  دهیدرش هم خوابپدر و ما دیلحظه فکر کرد شا کی. خاموش بودند  یهمگ ییرایهال و پذ يها چراغ

 . حبس کرد  نهیس ي، باز نفسش را تو دیپچ پچشان را شن يصدا یوقت

 :  گفتیکه م دیرا شن رانیج يصدا

که  نیا! که فکر کردم چه خبر شده  يدیخونه و به بچه ها توپ يتو ياومد يجور هی!  يمهد یمنو کشت -

 ! خوبه  یلیخ

 . زد  يپوزخند يمهد

 خوبه ؟  یلیخوبه ؟ خ -

و  دیخز رونیدر اتاق ب يآهسته از ال نحالیبا ا. است که فلج شود  کینزد کردیاز شدت دلهره حس م مهناز

باز  رانیج. پدر و مادرش را واضح تر بشنود  يصدا توانستیحاال م. دو قدم به جلو برداشت  کیتار دوریکر يتو

 : هم گفت 

 نی، هم يخواستگار يتو اومد یپدر منم وقت.  دیشینگران م يدخویب!  دیاخالقتون رو دار نیشماها ا يهمه  -

 ! و قراره به عنوان داماد قبولت کنه  یمرد کامل کیتو  دونستیبود که م نیهم ا لشیدل. حالتها رو داشت 

 : گفت  يمهد

شوهر ندم  يمرد نیسگ بندازم و به همچ يمن حاضرم دخترم رو جلو.  ستیاز نظر من کامل ن یکی نیاما ا -

 . 

 يهنوز جسمش تو کردیحس م. شده  یکیاز تار یجزئ کردیراهرو نشسته بود و حس م ظیغل یکیتار يتو مهناز

تنش نبض شده بود و  يهمه . دهد  یمکالمه گوش م نیروحش است که دارد ناباورانه به ا نیاتاق است و ا

سردش  شتریو هر لحظه ب ندآمد یو فرود مسر ا يبودند که رو یبرف ياما کلمات درست مثل دانه ها.  زدیم

 : گفت  يمهد.  کردندیم

 !  کننیشناسمشون ، دخترم رو بدبخت م یم گهیمن د.  ارنیشورش رو در م يزیهر چ ياون دیوونه ها تو -
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 : گفت  رانیج

 . هستن  یهم مردم متعادل و معقول یلیاتفاقا خ!  اریحرف واسه خودت در ن يخودیب -

شونه خورده  ي، موها یکه تو اسمش رو متعادل و معقول گذاشت يزیسرشونه ، و چ يچون مغز آدما تو! آره  -

 ! است 

 .  دیخند يبا طناز رانیج

 ! فر رو برده  نیبالم که دختر خوشگلمون دل بهرام شاه یبه خودم م! خوشحالم  یلیمن خ یول -

 : کوتاه بود  يجمله  کیفقط  يپاسخ مهد و

 ! مهناز  یخوشگل نینت خدا به الع -

گرفت ،  ریمخزن ق کی يتکه جواهر ارزشمند از تو کیخفه کننده ، مثل  یکیآن تار ياسم خودش را تو مهناز

 یبا ناراحت رانیج.  کردیوجود حس م يدرد را با همه ... شده بود  یعلن زیپس همه چ. و بعد از درون مچاله شد 

 : گفت 

به  یول.  یگیاز اونا به من نم يزیتو چ یعنی.  دونمیخانواده نم نیا يدرباره  یچیجان ، من ه يمهد نیبب -

ظلم کنه ،  دیبا. رد بشه  يادیز يآدما ياز رو دیبه قدرت برسه ، با یکه هر کس دونمیم نویعقل و منطق ا لیدل

فهمه  یم يهر بچه ا. داره  يادیبزرگمهر خان هم قدرت ز يآقا نیخب ، ا! واضحه  زیچ هی نیا! کنه  تیجنا

.  یدونستیم زویکه تو همه چ نهی، اما بحثم سر ا ستمیموافق ن زایچ نیمن با ا.  ستیکه قدرتش مشروع ن

 نهمهیا لیپس حاال دل.  يکرد يباهاشون همکار.  يسر و کار دار ییبا چه آدما یدونستی؟ م یدونستینم

 ؟  هیچ ییبدگو

 : گفت  يمهد

، چه الس وگاس ،  نجایچه ا!  هیهر سگدون ي، الزمه  یگیکه م یتیجرم و جنا نیا! ، خانم خوشگلم  نیبب -

 نیا. داره که به دکتر و مهندس  ازیو آدمکش ن یهمونقدر به قاچاقچ یهر مملکت.  کنهینم یفرق. چه ته آمازون 

 !  شهیم شغالآ زیچ هی، منطق  ادیدخترت وسط م يپا یاما وقت!  هیمنطق زیچ کی

 يراهرو چسبانده بود و گوشه  واریتنش را به د. کند ، اما خودش را کنترل کرده بود  هیگر خواستیم مهناز

وصلت  نیپدرش مخالف ا دید یم نکهیروشن شده بود از ا یاما دلش اندک. فشرد  یمشتش م يلباسش را تو

 . است 
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آلود شوهرش سر  انیهذ يها ییبدگو نیهم موافق بود و حوصله اش از ا يمادرش موافق بود ، بدجور یول

 : گفت . رفته بود 

داره از نظر  يرادی، چه ا یتیو با شخص یخوب نی؟ پسر به ا هیمشکل تو با بهرام چ!  يفهممت ، مهد یمن نم -

 ...  کنهیم ییغلطا هی یتو ؟ فقط چون پدرش گاه

گوش مهناز  يخنده اش تو يصدا.  دیزد و خسته و دردآلود خند هیمبل تک یسرش را به پشت يمهد ناگهان

 .کرد و قلبش را به درد آورد  دایانعکاس پ

تو ! ؟ هیوونیچه ح تیآقا پسر باشخص نیا یفهم ی؟ چه م یفهم یتو چه م! زن کم عقل ... آخه زن کم عقل  -

 ! یفهم یم!  کنهیحال م تیپسرش با جنا نی، ا کنهیکار م تیکثافتش اگه با جنا ياون بابا!  شیشناس یکه نم

 ! نوبره  يفرها جد نیشاه ياز تخم و ترکه  یکی نیا

 دیشد و سرانجام با ترد رهیوحشت زده به شوهرش خ ییچند لحظه با چشم ها.  دیبه وضوح ترس رانیج نباریا

 : گفت 

 !  میکنیپسره رو رد م... خب  -

کارمون  گهیاونوقت د. خاطرخواه مهناز شده باشه  يجد يپسره جد نیا ترسمیمن م!  نهیمشکل منم هم -

 ! بهش نه گفت ؟ شهیمگه م! دراومده 

 يحرفها. گفتن نداشت  يبرا یهم انگار حرف رانی، ج گفتینم يزیچ يمهد. برقرار شد  یطوالن یسکوت

خترش وحشت زده است ، چرا با وصلت د نقدریا يچرا مهد دیفهم ینم. شوهرش ، شک به جانش انداخته بود 

شانس  کردیفکر م نهایا ي همهترسد ؟ اما با  یفر مخالف است ؟ حاال چرا از نه گفتن به آنها م نیبا بهرام شاه

 . دختر او را دارد  اقتیبه آن ها رو آورده و بهرام ل

تا بغض مردانه اش را  دیکش یقیاز جا برخاست و نفس عم يافکارش غرق بود که ناگهان مهد يهنوز تو رانیج

 : گفت . ان کند پنه

 نیا يعاشق چشم و ابرو یکه به سادگ ادیالبته به نظر اونقدر احمق م! دخترت رو بپز !  رانیگوش کن ، ج -

چون من مردش !  یبه همه چ شهیگند زده م... اگه قبول نکنه ... درصد بگه نه  کیاگه  یبشه ، ول کهیمرت

 ! کنم  شاگه نخواد ، من دلشو ندارم که مجبور... که به زور شوهرش بدم  ستمین
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که انگار  دیپدر و مادرش را شن يپاها ياما چون صدا. لحن حزن آلود پدرش ، بغض کرد  ریتحت تأث مهناز

کرد  باز را چفت مهیاتاقش رفت و در ن يتو یآمدند ، به چابک یم دوریرفتن به اتاق خوابشان به سمت کر يبرا

 : که گفت  دیحسرت آلود پدرش را شن يآخر صدا يدر لحظه . 

 دمیکش یفاجعه رو م کیمن مدتهاست انتظار ! مرتب بود  يادیز یهمه چ!  رانی، ج میخوشبخت بود يادیز -

 ... 

 *** 

ش سر يشالش را از رو یالیخ یاش به خانه برگشته بود و با ب یحوصله از قدم زدن طوالن یخسته و ب مهناز

 . کرد  خکوبیاو را سر جا م ژنیب ادیفر يکه ناگهان صدا داشتیبرم

 نویا! فره ، منم هستم  نیهستم ؟ همون اندازه که بهرام پسر بزرگمهر خان شاه یمن ک نیشماها فکر کرد -

 !  نیگوشاتون فرو کن يتو

 کیبعد از گذشت ... برگشته بود  ژنیب... بود  ژنیب يآن صدا.  دیکوب یاش م نهیس يوار تو وانهیمهناز د قلب

 يرو اریاخت یفرستاد و دستش را ب رونیاش ب نهیو تکه تکه از س ینفسش را به سخت! اش  یهفته از عروس

 . قلبش گذاشت 

 : داد زد  بهرام

از کف  امیتن تو بود ، مجبور نبودم ب يمو از پدرمون تو هیاگه ! تنه لش  ي کهی، مرت نییپا اریصداتو ب -

 ! قمارخونه ها جمعت کنم 

 : التماس کرد  هیبا گر دیبعد ناه و

 !  دیبس کن...  دیتو رو خدا بس کن -

بود و به  ستادهیحرکت ا یصامت و ب شیمهناز همانطور سر جا. آمد  یم یاتاق صبحگاه ياز تو شانیصدا

 : از پشت سرش گفت  یکه کس کردیگوش م شانیحرفها

 ! سالم مهناز خانم  -

 : مهناز گفت . عمارت  يخدمتکارها نیتر یمیاز قد یکیبود ،  رایالم

 ! سالم  -

آب دهانش را . شد  یته دلش ناگهان خال. و چسب پر بود  نیدستش نگاه کرد که از باند و بتاد يتو ینیبه س و

 : قورت داد و گفت  یبه سخت
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 چه خبره ؟  نجایخانم ، ا رایالم -

 ! خان برگشتن  ژنیکه خانم ، ب دینیب یم -

 . اشاره کرد  لشیبه وسا مهناز

 ؟  يبر یاونا رو کجا م -

 : گفت  يآهسته ا يو با صدا دیلبش را آهسته گز. مچاله شد  یاز ناراحت رایصورت الم ناگهان

از  یچه خون دیدونینم! خانو آش و الش کرده  ژنیبهرام خان زده ب! خبر مرگم رو بهتون بدم خانم  یاله -

 !  ادیدماغشون م

 ! دستش بشکنه  یاله:  دیدلش نال يتو اریاخت یاز نهاد مهناز برآمد و ب آه

 : گفت  رایالم

 . بچه آورده  نیسر ا ییبهرام خان چه بال نمیبا اجازه تون ، من برم بب -

 : ش گفت از استرس یناش یحال یرا گرفت و با ب شیخواست از کنارش بگذرد که مهناز بازو و

 ! من اومدم  یبگ یبه کس ستیالزم ن -

اگه  کردیکه حس م کردیمهناز آنقدر احساس ضعف م. رفت  یاتاق صبحگاه يتو ياطاعت کرد و به تند رایالم

اش گرفته بود ، اما دستش را  هیگر نکهیبا ا.  شودیولو م نیزودتر خودش را به اتاقش نرساند ، همانجا کف زم

 ":  کردیدلش مدام تکرار م يتو.  دخونسرد باش خواستیم. بغضش را فرو داد  یفشرد و به سخت شیلبها يرو

رحمانه  یب یو فحاش ادیداد و فر ياما صدا "!  ستیبه تو مربوط ن ادیکه سرش م ییهر بال... نداره  یبه تو ربط

و  دیاز پله ها باال دو يبه تند. معطل نکرد  گرید. گوشش بود ، ناگهان بغضش را شکاند  يبهرام که هنوز تو ي

 . نباشد  شیشاهد اشک ها یکرد تا کس اناتاقش پنه يخود را تو

 *** 

که  يروز. بزند  یحرف توانستیزده بودند که نم ینیاما انگار به زبانش قفل سنگ. بود  زیمخالف همه چ مهناز

است ،  ژنیعاشق ب دیتوانست بگومخالف است ، ن دیبهرام حرف زد ، نتوانست بگو يمادرش با او درباره 

 . نگاه گرم اوست  يرایذبهرام نشسته و پ يکه روبرو دیبه خودش آمد د یروز وقت کینتوانست ، و 

سرد و مغرور که از بس  شهیبهرام هم. ، تعجب کرده بود  دید یبهرام را متفاوت از گذشته م نقدریا نکهیا از

به لب داشت و چنان  یداد ، حاال چنان لبخند گرم یجواب سالمش را م یاوقات به سخت یمشغله داشت گاه

 ژنیب نکهیاما از ا. اش غرق بود  ی، که مهناز در شرم دخترانه و دوست داشتن کردیو دوستانه به او نگاه م میمال
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،  کندیخود پرتقال پوست م يبرا يبرادرش شرکت کرده بود و داشت با خونسرد ياو برا يدر مراسم خواستگار

 نیاز ا. هم او را دوست بدارد  ژنیب خواستی، م ندیبب نیرا غمگ ژنیب خواستیدلش م. دلخور و سرخورده بود 

دوست داشت زودتر آن .  شدیم وانهیمانند خواهرش عالقه داشته باشد ، داشت د اوبه  ژنیب دیفکر سمج که شا

 ژنیب يرحمانه  یب يخونسرد نیبه ا. برگردد  امن اتاقش يمراسم عذاب آور تمام شود و او دوباره به گوشه 

 . گرم بهرام را نداشت  ينگاهها يحوصله  گری، د کردیکه فکر م

فکر کند ، با نگاهش  يمهد یو حت گرانیبه حضور د نکهیبدون ا. بهرام برعکس او داغ و خوشحال بود  اما

مهناز از .  دید یمشتش م ي، مهنازش را تو شدیفراغ پنج ساله اش داشت تمام م.  دیهزاران بار مهنازش را بوس

چرخاند  تیجمع يرا تو شیو چشم ها دبا حرص سر بلند کر. شده بود  ینگاه ممتد و داغ بهرام کالفه و عصب

 .  دهیپوستش دو ریناگهان گر گرفت ، حس کرد خون ز. شد  ریغافلگ ژنیب يکه با نگاه و لبخند دوستانه 

 نه ؟  ای يجواهرت رو بخر یخره تونستمهناز خانم ، تو بال نمیبب -

 : کرد و فقط گفت  رتیبحث را مطرح کرده بود ح نیا یمقدمه و ناگهان یب نقدریا ژنیب نکهیاز ا مهناز

 ! نه  -

 : اش بلند کرد و گفت  وهیبشقاب م يسرش را از رو بهار

 !  ستین یفروش گفتیم. کرد بهش نداد  يهر کار -

دو . اش شده بود  يهرچند اندك ، هرچند برادرانه باعث شاد ژنیتوجه ب.  شدیکم کم داشت گرم م مهناز

 : گفت  ژنیب. نزند  غیناغافل ج اقیاشت نیهم قفل کرد و لبش را گاز گرفت تا از ا يدستش را تو

 ! داره  یمتیق هی يزیهر چ! امکان نداره  -

 : گفت  يبا لحن شاد مهناز

 ! من چقدر التماسش کردم  یدونیتو که نم. اشت ند متیانگار واقعا ق یکی نیاما ا -

 . نشست  ژنیب يلب ها يرو بایدوستانه و ز يا خنده

 ؟  يچقدر التماس کرد -

مسخره  یالتماس درهم گره زد و با لحن يرا به نشانه  شیکه بهار دست ها دیبگو يزیباز هم خواست چ مهناز

 .  اوردیمهناز را درب يکرد ادا یسع

 ! آقا  کنمیرو م تونیزیتا آخر عمرم کن نیکهربا رو بهم بد! آقا  دیبه من رحم کن! آقا  کنمیآقا خواهش م -

 . او زد  يبه پهلو ياز شرم سرخ شد و با حرص سقلمه ا مهناز
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 ! جمع کن خودتو ، قاشق نشسته  -

را  شیراه گلو يدچشم شد و حس ب ياما همان لحظه دوباره با بهرام چشم تو. نگاهش را از او گرفت  ظیبا غ و

. بود  امدهیخوشش ن ژنیمهناز و ب انیبگو بخند م نیو معنادار شده بود ، انگار از ا زیت نبارینگاه بهرام ا. بست 

فکر کرد اگر بهرام از راز بزرگش باخبر .  دوختچشم  شیجمع و جور تر نشست و به دست ها اریاخت یمهناز ب

 . مجهول پر شد  یترس؟ و بعد ناگهان قلبش از  کندیشود ، چه م

کامال  نحالیاما با ا. بهرام پرت کند  ي رهیخ يرا به حرف گرفته بود تا حواسش را از نگاهها يمهد بزرگمهر

کرد و رو به  یمصلحت يسرفه ا نیبنابرا. دلش احساس خطر کرد  يمهناز شد و تو بیو غر بیمتوجه رفتار عج

 : جمع گفت 

 . سر اصل مطلب  میخب ، بهتره بر -

 : ادامه داد  یبا لحن شوخ دیو ناه رانیرو به ج و

 ؟  گهیوقت د کی يبرا دیمد لباس رو بذار يخانوما ، ممکنه بحث درباره  -

 : بزرگمهر گفت . مهناز و بهرام : از دو نفر  ری، به غ دندیخند همه

، چون ما  ستیخانواده ها هم ن ییبحث آشنا. بشه  یخشک و رسم یلیمجلس خ خوامیخب ، من راستش نم -

خان کامال شناخته  يشما و مخصوصا مهد يهمه  يپسر من ، برا.  میا الهیسالهاست که با هم دوست و هم پ

 ! به گفتن نداره  يازین اشیچشم ما جا داره و خوب يهم که رو زیمهناز خانم عز... و مهناز . شده است 

 شیاز شدت خشم لبش را گاز گفت و سر جا ياما مهد. نشست  رانیج يلب ها يبخش رو تیرضا يلبخند

 : بزرگمهر ادامه داد . جا بجا شد 

،  اتشونیافکارشون ، روح. هستن  یاجتماع يطبقه  کیهر دو از . و با اصل و نسب اند  تیهر دوشون با ترب -

 يسپهر کیدر مرحومش ، پسر منم که از طرف ما هیسپهر کیدختر درجه  کیمهناز . همه  هیآرزوهاشون شب

 ... .  دییبفرما ازه، البته اگر شما اج شهیم یخوب و موفق یلیبه نظر ازدواج خ.  شهیمحسوب م

 : گفت  یکرد و به سخت يسرفه ا يمهد. به گردش در آورد  رانیو ج يمهد نینگاهش را ب و

 ...  قتشیچه عرض کنم ، جناب بزرگمهر ؟ مهناز دختر خودتونه ، اما حق -

سرانجام . کرده باشد  انیحالت ممکن نما نیکه مخالفتش را به مودبانه تر دیچه بگو دانستینم. کرد  یمکث

 : گفت 

 .  میما تا االن به ازدواجش فکر نکرده بود. بچه است  یلیاون خ -
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 . زد  يلبخند پر مهر بزرگمهر

 !  میرسیهم به توافق م نبارهی، در ا دیشما موافقت کن -

 : گفت  يبزند ، اما بزرگمهر به تند یدهان باز کرد تا حرف يمهد

ها دو ساعته ساکت نشستن ،  چارهیب نی؟ ا میهم از خود عروس و داماد بپرس ينظر هیکه  هینظرتون چ -

 !  ستیبه فکرشون ن یشکیه

 :بزرگمهر گفت . مهناز زد  يبه پهلو يسقلمه ا انهیو بهار هم ناش دندیبه طنز کالم او خند دیو ناه رانیج

 ! با هم تنها حرف بزنن  يا قهی، بچه ها برن چند دق يجان ، اگر اجازه بد يمهد -

فر ،  نیچشمانش ، آن هم همراه بهرام شاه يشدن دخترش از جلو بیغ. وجود مخالف بود  يبا همه  يمهد

 : ، پاسخ داد  ياما از سر ناچار.  دادیبود که او اجازه اش را م يزیچ نیآخر

 .  ستین يمسئله ا -

 : زد و رو به مهناز گفت  يلبخند یبا سبکبال رانیج

 ! کن  یی، بهرام خان رو راهنما زمیمهناز جان ، عز -

خلوت کردن با بهرام را دوست نداشت ، . مشتش فشرد  يلباسش را تو ياخم کرد و گوشه  اریاخت یب مهناز

چاره  نحالیبا ا. کرده اند  انتیکه به شوهرشان خ دادیبه او دست م ییحس زن ها.  ژنیچشمان ب يآنهم جلو

 . مهم باشد  یسر سوزن يبه اندازه  ژنیب يبود که برا دواریام یبود ، و نه حت ژنیچون نه او زن ب. نداشت  يا

 يبه هوا یوقت. رفت  اطیح ياجازه خواست ، تو گرانیاز د یرلبیز نکهیافتاده بلند شد و بعد از ا نییپا يسر با

!  کنمیامشب تمومش م نیخودم هم: دلش گفت  يتو.  دیکش قی، چشمانش را بست و چند نفس عم دیآزاد رس

 ! برداره  خیکار ب ذارمینم

 ! ؟ يمگه از زندان آزاد شد -

 : گفت . است  اطیح يرفته بود که با آن مرد تو ادشی. ترساند  یبهرام ، مهناز را حساب یحضور ناگهان اعالم

 ! تحت نظر بودم  يادیذره اونجا ز هی... ه ، خب ن... نه  -

 . به لب نشاند  یلبخند نرم بهرام

 ! ، گفته باشم  يتحت نظر نجامیا -

 : نشست و گفت  اطیته ح دیتاب سف يرفت رو. خنده اش گرفته بود  لیدل یب مهناز

 . حرف بزنم  ادیز تونمیاگه تحت نظر باشم ، نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٢ 

 : باغچه نشست و گفت  يلبه  ياو ، رو يروبرو بهرام

 ! ترن  نیریخانوما اگه کمتر حرف بزنن ، ش.  ستین یبغرنج يمسئله  یلی، خ يراستشو بخوا -

کامال و واضح  نباریو ا "! ؟ یمخم رو بزن يچه طرز حرف زدنه ؟ مثال اومد گهید نیا ": دلش گفت  يتو مهناز

 : بهرام گفت . بهرام اصال ناراحت نشده  ياز جمله  دیدی، م کردیخوب که فکر م.  دیخند

 یذره ب هیراستش من . خودت ببخش  یمنو به خانوم کنمی؟ خواهش م يکه گفتم ، ناراحت شد يزیاز چ -

 ! نزاکتم 

 خواستیم. دوستانه حرف بزند  ریغ تواندیمرد نم نیبا خود فکر کرد ، با ا. نگاه پر لبخندش را به او دوخت  مهناز

 یشده بود که مهناز ناخودآگاه از الك دفاع یدوست داشتن ياشد ، اما بهرام در آن شب به قدرتر ب يجد یکم

 . آمده بود  رونیاش ب

 .  ستمیازتون ناراحت ن -

 ؟  یگینم يزیپس چرا چ -

 ! ترن  نیریخودتون ، خانوما اگه کمتر حرف بزنن ، ش شیطبق فرما -

 .  دیخند بهرام

 ! ستیذره حرف زدن اشکال نداره ، واسه تنوع بد ن هیحاال  -

 .  ردیبه خود بگ يجد یکرد حالت یجا بجا شد و سع شیجا يتو یکم مهناز

 ؟  میحرف بزن يجد -

 . شده بود  يهم به نظر جد بهرام

 !  يکامال جد -

 : گفت  مهناز

 ؟  دیبا من ازدواج کن دیباعث شده که شما بخوا یچ دونمیراستش من هنوز نم -

 .  دیوار باال پر کیبهرام به صوت اتومات يابرو يلنگه  کی

 با تو ازدواج کنم ؟  دیچرا نبا!  یآل دهی، از همه لحاظ ا ی، باهوش ي، خانواده دار ی؟ تو خوشگل هیمنظورت چ -

 : صادقانه گفت  مهناز
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خب ، ... اما شما . و بهار دوستم  ژنیبا ب. هستم  یمیصم یلیشما خ يمن با خانواده ... سال ها  نیا يآخه تو -

 یب یلیخ شهیشما هم!  دیباش دهیمنو د یشک داشتم که شما درست و حساب یسال ها حت نیا يراستش تو

 !  دیکن اهکه به من نگ ومدی یم شیکم پ یلیو خ دیعجله داشت یلیخ.  دیتفاوت بود

. شروع به کوبش کرد  نهیس يقلبش تو .بهرام نشست  يلب ها ياعترافات ، رو نیا دنیآرام از شن يلبخند

 سالها ؟  نیاز ا دانستیآخر مهنازش چه م

،  يزیعز یلیمن خ يبدون ، تو برا نویفقط هم!  ستیجاش ن نجایحرفا دارم که بهت بزنم مهناز ، اما ا یلیخ -

 . رفته باشه  ادتیخودت هم  دیشا یازت دارم که حت یخاطرات!  شایوقت پ یلیاز خ

،  زهیغر يتنش را از رو يلبش را آهسته گاز گرفت و همه . مهناز از شدت شرم گر گرفته بود  يها گونه

کرد  یسع نحالیبا ا.  ژنیاز ب یاست ، حت زیعز شیبود که برا دهینشن يمرد چیاز ه چوقتیه. منقبض کرد 

 : بلند ، اما لرزان گفت  يا صداب. را تمام کند  زیهمه چ شهیهم ياو آنجا آمده بود تا برا.  ردیقرار نگ ریتحت تأث

 ینم ادیهر چند ز.  دیآل دهیکه شما هم از هر نظر ا کنمیراستش من فکر م... فر ، من  نیشاه يآقا دیدونیم -

 . چون من واقعا قصد ازدواج ندارم .  ستیمسئله مهم ن نیهم ا یلیبهرحال ، خ... شناسمتون ، اما 

، اما خوشحال بود که خود را  دیترس یاز عکس العمل بهرام م.  دیکش یقیحرفها را گفت و بعد نفس عم نیا

 ! ظاهرا آرام بود ، اما فقط ظاهرا . به بهرام نگاه کرد  یچشم ریز. راحت کرده است 

که به جانش انداخته بود ،  یو حس کند ، واگرنه حتما از آتش ندیباطن بهرام را بب توانستیبود که او نم خوب

 تمیمراقب بود که ر. شده بود  رهیخ نیزم يرو يبه خود بدهد ، به نقطه ا یتکان نکهیون ابهرام بد.  سوختیم

را دور از چشم  شیدست ها. عجز او بداند  و يدیاز خشم ، ناام يزیمهناز چ خواستینم. تند نشود  شینفس ها

 نیا دی؟ چطور ممکن بود ؟ با خواستیمهناز او را نم. مهناز مشت کرده بود تا بلکه بتواند خشمش را کنترل کند 

 ؟  گذاشتیدلش م يرا کجا یبدبخت

کرد و  بشیج ياز خود بروز ندهد ، دست تو یآرام شده که حرکت نامعقول يحس کرد آنقدر یوقت سرانجام

 :  دیپرس یبه آرام. را در آورد  گارشیپاکت س

 ؟  کنهیناراحتت که نم -

دود که به مغزش . از آن گرفت  قیرا روشن کرد و چند کام عم گارشیبهرام س. فقط سرش را تکان داد  مهناز

گرفته بود ، اما حاال  يجد يادیمهناز را ز يناز بچگانه  نیا یلحظات يبرا. ، عقلش کامال سر جا برگشت  دیرس

 . کند  ابطهر يمهناز را وادار به ادامه  خواستیم. تحت کنترل بود  زیهمه چ
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 ! خب ، حاال بگو چرا  -

 . نگاهش کرد  جیگ يمثل آدم ها مهناز

 ، چرا ؟  یچ -

 ... با من  يخواینم یول يقصد ازدواج دار نکهیا ای؟  يچرا قصد ازدواج ندار -

 : و گفت  دیوسط حرفش پر يگناهکار به تند يمثل آدم ها مهناز

 . حاال ازدواج کنم  خوامیمن فقط نم.  سین گهیکس د ایمسئله شما ! نه به خدا  -

 . بود  يزد تا از اضطراب مهناز کم کند ، اما همچنان جد يلبخند بهرام

 ؟  یگرفت سانستویل نکهی؟ بعد از ا یازدواج کن يخوایم یپس ک -

 !  ستین ایزود نیبهرحال به ا.  سانسمیبعد از فوق ل دمیشا... آره ، خب  -

 . باال انداخت  ییابرو بهرام

 ؟  یبش کارهیچ يخوایحاال م! اهللا  کیبار -

 انیآنها به پا يقصد ازدواج ندارد ، گفتگو نکهیبعد از اعالم ا کردیفکر م. آورد  یاز رفتار او سر در نم مهناز

باشد ، نشسته بود و از  دهیمهناز را شن يخونسرد ، انگار نه انگار که حرف ها ياما حاال بهرام با ظاهر.  رسدیم

 !  دیپرس یدرس و دانشگاهش م

 !  لیوک -

 همکار پدرت ؟  -

 ! آره  -

به  یحقوق يپرونده ها ياون تو يبه جا یتونیپدرت خودشو بازنشسته کرد ، تو م یوقت!  هیاوهوم ، فکر خوب -

 !  یچه عال!  يما مشاوره بد

 :  دیبه مهناز فرصت فکر کردن را بدهد ، ناگهان پرس نکهیها را گفت و تا قبل از ا نیا

 به ازدواج کردنت داره ؟  یچه ربط نایخب ، ا -

 : فقط گفت . نکرد  دایپ يپاسخ قانع کننده ا چیچند لحظه ه يپاتک خورده بود که برا عیسر يبه قدر مهناز

 ! خب ربط داره  -

 .  دادینشان م دنیاما همچنان خودش را منتظر جواب شن بهرام

 ؟  یچه ربط -
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 ! درس بخونم  تونمیخب ، اگه ازدواج کنم نم -

 ؟  یتونینم چرا -

 . مهناز کالفه شده بود !  يبعد سوال

مجبوره شام  نکهیا ای! اونوره  نوریهمش ا! درس بخونه که  کنهیآدم متأهل وقت نم!  گهیتونم د یخب ، نم -

 ! بپزه و ظرف بشوره و لباس اتو بکشه 

 . زد  يلبخند بهرام

 يو فانفار سوار يشهرباز برمتیهر شب م یاگه زن من بش یکنیتو فکر م یعنی؟  هیاونوره ؟ منظورت چ نوریا -

 ؟ 

 .  دیخند اریاخت یب مهناز

 ... نه ، خب  -

 : باز گفت . به او مهلت حرف زدن نداد  بهرام

شوهر  يخونه  يتو یکنیواقعا فکر م... بشور و بپز و بساب کردنات  يدرباره !  يهم زد گهیحدس د هی -

 ؟  يفکر کرد ی؟ واقعا همچ یقراره مس بساب

که به  شدی، و او نه تنها از دستش ناراحت نم کردیمرد داشت مسخره اش م نیا.  دیخند یم یبا درماندگ مهناز

 .  دیخند یم یحت شیحرف ها

 ! لطفا  دیفر سفسطه نکن نیشاه يآقا -

 !  دونمیرو نم یکه گفت يکلمه ا یمعن -

 !  دیدونیراهکار استفاده اش رو خوب م ی، ول دیشا -

 : گفت  بهرام

بوده که زنم  نیا میبزرگ زندگ ياز آرزوها یکیمن . بهت بگم  يزیچ هی خوامیم... گوش بده !  الیخ یب -

 . به زور گرفتم  سانسمویخودم اصال درس خوندن رو دوست نداشتم و ل نکهیداشته باشه ، با ا ییباال التیتحص

 : گفت  مهناز

 واقعا ؟  -

 ، واقعا ؟  یچ -

 ؟  ادیعا شما از درس خوندن خوشتون نمواق -
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برم دانشگاه ، اما پدرم  خواستمیاصال هم نم! سرم از مدرسه فرار کردم  يموها يبه اندازه ! ازش متنفرم  -

 !  خوندمیاما درسمو نم کردمیم یفر نبودم ، مسافرکش نیشاه کی؟ من اگه  یدونیرو م يزیچ هی. مجبورم کرد 

 !  شدیم یجالب ي؟ عجب صحنه  یفر و مسافر کش نیبهرام شاه.  دیباز هم خند مهناز

که مثل خودتون از درس خوندن  دیازدواج کن یبا کس دیبا دیندار يخب ، شما که به درس خوندن عالقه ا -

 . متنفر باشه 

 : گفت  طنتیرا باال گرفت و با ش شیابروها بهرام

،  میجذب بش گهیمقابل من باشه تا به سمت همد ينظر نقطه  نیازدواج کنم که از ا یبا کس دیبرعکس ، با -

 ! باشه  لیکرده باشه ، مثال وک لیخانمم تحص دیمن با. مثل دو قطب آهنربا 

رفته بود ، گفت  لیکه از شدت شرم تحل ییرا بست و با صدا شیچشم ها یلحظات يبرا. دوباره گر گرفت  مهناز

 : 

 ! اما من که گفتم ، قصد ازدواج ندارم  -

 . کند  لیوقت آن بود که بهرام نظرش را به او تحم حاال

 !  میشی؟ ما با هم خوشبخت م یبگ يزیچ نیهمچ یتونیچطور م -

 . بسته اش رسم کرد  يرا پشت پلک ها ژنیب ریتصو مهناز

 !  میشینم -

 ! من دوستت دارم  -

بهرام  یخود واقع نیرفته بود و حاال ا ژنیب ریتصو. را گشود  شیدوباره چشم ها اریاخت یداغ تر شد و ب مهناز

 . بود که در برابرش نشسته بود 

 !  ستیحرفا درست ن نیزدن ا... فر  نیشاه يآقا کنمی، خواهش م کنمیخواهش م -

 . زد  یلبخند تلخ بهرام

! ، بگه دوستش داره  کنهیفر صداش م نیشاه يآقا بهیغر هی نیکه ع يآدم به دختر ستیآره خب ، درست ن -

 !  امی یاما من دوستت دارم ، و از حرفم کوتاه نم

به نام بهرام فرار  یطانیش ياز آنجا ، از وسوسه  خواستیدلش م.  شدیاش داشت ذوب م نهیس يمهناز تو قلب

 :  دینال صالیبا است. کند 

 !  دیدرکم کن نمکیخواهش م! تونم  یمن نم!  شهینم... تو رو خدا  -
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شخص  يبرد که پا یپ یلیدل چیه یگوش بهرام نواخته شد ، چون او بالفاصله و ب يزنگ خطر تو ناگهان

چون خوب . نشان نداد  یاما عکس العمل. وجودش را گرفت  يباز هم خشم همه . است  انیدر م يگرید

 . ببرد  ااستفاده ر نیشتریقرار داده ، و خواست از فرصت ب ریبود که مهناز را تحت تأث دهیفهم

اما تا قبل از . و خواست از جا بپرد  دیکه مهناز ترس یناگهان نقدریا. از جا برخاست و به سمت مهناز رفت  ناگهان

 يلبه  گرشیتاب ، و با دست د ریدستش زنج کیبا . بود  دهیبه تنش بدهد ، بهرام به او رس یبتواند تکان نکهیا

که بخواهد شکارش را  يآرام ، مثل مار یبا لحن.  داختان هیتن مهناز سا يگاه تاب را گرفت و کامال رو هیتک

 : افسون خود کند ، زمزمه کنان گفت 

 دونمیم. ، هنوز زوده  یآشنا بش ایدن نیبا ا نکهیا يواسه  دونمیم!  يبچه ا یلیتو خ دونمی، م زمیمهناز ، عز -

 کنمی، خواهش م کنمیاما خواهش م.  یکن یبا ازدواج کردنت باهاشون خداحافظ یترس یکه م يآرزو دار یکل

 ! ؟ یفهم یمن دوستت دارم ، دوستت دارم ، م! فرصت بده  هیبه من 

 رهیخ رهیبهرام خ راهنیپ ي قهیگفتن نداشت و فقط به  يبرا یحرف چیو مست ، ه جیگ يمثل آدم ها مهناز

 : بهرام ادامه داد .  کردینگاه م

 یسع.  میفرصت بد کیبه هم  ایب! حق با توئه  یبهم ثابت کن نکهیرم ، مگر ا یبا نه گفتن تو من از رو نم -

 يکه ما دوتا لنگه  دمیاما مطمئن باش من زودتر بهت نشون م!  میخوریما به درد هم نم یکن بهم ثابت کن

 !  دمیبهت قول م نویامهناز ،  کنمیمن خامت م!  می، مال هم میهم

 . را بشکند  شیبالخره توانست قفل لب ها مهناز

 ؟  دیخوایم یاز من چ -

 : به سرعت گفت  بهرام

منو  یاگه بازم گفت خورمیبعدش قسم م. تا بعد از امتحان کنکورت ... فقط دو ماه ! دو ماهه  ينامزد کی -

 ! نکنم  ياصرار گهید يخواینم

 : و ادامه داد  دیخند طنتیش با

 ! بندم  ی، باهات شرط م یگینم نویاما مطمئنم که ا -

تازه آن لحظه بود که متوجه شد .  دیاو باال کش يچشم ها يبهرام تا تو ي قهی ينگاه مبهوتش را از رو مهناز

ق پوست عر يبهرام رو ينفس ها یداغ. لحظه مسخ شد  کیدر . است  کیاز حد نزد شتریب یلیبهرام به او خ

 زیمردانه و ترسناك ، همه چ يروی، آن ن خاستیکه از صورت او برم يویافتر ش يمویل ي حهیکرده اش ، را
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را هم  یکینزد نیا. اش نشست  یشانیپ يرو يعرق سرد. او تازه و اغواگرانه بود  يروح بکر و دخترانه  يبرا

فشرد ،  یم نهیس يقلبش را تو یبیاما ترس عج. چه مرگش شده  دانستینم.  خواستیو هم نم خواستیم

 . و مست کننده بود  ندیخوشا شیکه برا یترس

 دیترس یم.  کردیبه خود حس م کیاز اندازه نزد شیو ب بایاندازه ز شیمهنازش را ب.  دیناگهان عقب کش بهرام

او . نبود  هسیاو آمده و رفته بودند قابل مقا یزندگ يکه تو ییاز زن ها چکدامیمهناز با ه. دستش هرز برود 

آن موج  قیکرد با چند نفس عم یسع. کند  يدست دراز يبوسه ا يبه اندازه  یبه دخترکش حت خوستینم

 : افتاده بود مهار کند ، و بعد گفت  انیبه جر شیرگ ها يرا که تو یداغ

 داخل ؟  میبر -

 : خود را کنترل کرد و گفت  یاما به سخت. کم مانده بود که از شدت شرم همانجا از حال برود  مهناز

 !  میبر -

افتاد و  يزیچ ادیاما بهرام ناگهان . به سمت در رفت  اندازدیبه بهرام ب ینگاه نکهیخودش زودتر ، بدون ا و

 :  دیپرس

 ؟  یگفتیکه به اون دو تا م هیجواهرت چ نیا ي هی، قض یراست -

 : و گفت  تا حالش بهتر شود ، دیکش یقینامحسوس نفس عم یلیخ مهناز

. کوچولو و خشک شده  یلیخ يپروانه  کی يرو ختهیصمغ درخت ر. کهرباست  کهیت هی.  ستین يزیچ -

 !  هیابیکم زیچ گنیم

 خوشگلم هست ؟  -

 ! من که عاشقش شدم  -

 ... . تا اول مهناز داخل شود  ستادیدر سالن را باز کرد و کنار ا.  دینپرس يزیچ گریزد و د يلبخند بهرام

 *** 

از بعد از ظهر که بهار از اصفهان به خانه برگشته . باغ بود  ياز دوازده شب گذشته بود ، اما مهناز هنوز تو ساعت

بود و در  ستادهیکتابخانه ا يا شهیبهرام پشت در ش. خوشحال بود  نقدریبود ، انگار او از قفس آزاد شده بود که ا

اگر بخاطر برگشت بهار  یمهناز را ، حت يخنده ها.  کردیتماشا م، با لذت مهنازش را  دیکش یم گاریس کهیحال

 . بود دوست داشت 
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به قلب  یمانیلحظه پش کی.  دیخند ی، زجرآور م دیخند ی، پر حسرت م دیخند یبا او بود تلخ م یوقت مهناز

بود ، اما  یاو تنها م دیآنوقت شا.  کردیرا شروع نم يباز نیا چوقتیکاش ه يبا خود فکر کرد ا. بهرام چنگ زد 

که مهناز  دانستیبود اما م یمعن یبهرام ب يکه برا ییآن خدا. توانست  یاما نم. غم نداشت  نقدریمهنازش ا

 . توانست از مهناز دست بکشد  یقبولش دارد شاهد بود که او نم يبدجور

آن شب . که بهم زدند  ییرف هاح يهمه  ادیکرد ، و به  يافتاد که از مهناز خواستگار یشب ادیبه  ناخودآگاه

که  ییمثل آدم ها یحت. مخالفت مهناز را به پدرش گفته بود ، پدرش اصال تعجب نکرد  انیجر ییدر تنها یوقت

 : و گفت  دیبود ، خند آمدهدرست از آب در  شانیمورد عالقه  میبرد ت يدرباره  شانینیب شیپ

 !  کنهیم که برات ناز دونستمیاز اول م!  دونستمیخب ، م -

 :  دیبزرگمهر تاب داد و پرس يچهره  ينگاه گرفته و متفکرش را تو بهرام

 ؟  دیدونستیاز کجا م -

 ! که  یدونیاز دختراشون شدم ، م یکی ریخودم اس. شناسم  یرو م فهیطا نیخب ، من ا -

 : خم شد و ادامه داد  شیپاها يرو بعد

خوشگلن ، و  دوننیم يا گهیخودشون بهتر از هر کس د نکهی؟ ا هیچ يسپهر يدخترا رادیا نیبزرگتر یدونیم -

 !رحمن  یب یلیهم خ نیهم يواسه 

 ! رحم  یب! رحم  یب:  کردیذهنش مدام تکرار م يتو.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیفقط چشم ها بهرام

 : ادامه داد  بزرگمهر

سه  نیا يتو! سه سال گذشت  بایکنم ، تقر شیتونستم به ازدواج راض یتا وقت دمیکه مادرت رو د یاز روز اول -

ازدواج کردم تا بالخره قبول کرد رسما  يهشت بار ازش تقاضا.  کردمیم بشی، تعق شدمیاش م یسال مدام پاپ

 !  شیبرم خواستگار

 يکه او هم برا گفتیپدرش زنده بود تا به او م خواستیدلش م. زد  یخاطراتش لبخند کمرنگ يادآوریاز  بهرام

حاال مهنازش مال او  یول!  دیوجود جنگ يبه مهناز پنج سال صبر کرد ، پنج سال تالش کرد ، با همه  دنیرس

که کرده  ي، هر کار کردیبا خود فکر م. د یکش يزد و نفس آسوده ا يباز هم لبخند! او بود  يخانه  يبود ، تو

 . ناز نگاه کرد و باز هم با لذت به مه. بود ارزشش را داشت 

 : بهار گفت . بهرام است  يداینگاه ش ریز دانستیو نم زدیباغ قدم م يبهار تو يبازو به بازو مهناز

 ، بهت خوش گذشت ؟  يکه عروس ما شد یمدت نیا يکن ، چه خبرا ؟ تو فیخب ، تعر -
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 . به لب نشاند  یلبخند تلخ مهناز

 !  یلیآره ، خ -

 : خودش گفت  یذات يبا همان خونسرد بهار

 ؟  دی، چرا ماه عسل نرفت یراست -

 سرما ؟  نیا يتو! دلت خوشه ها  -

 . گرم  يجا هیبرو ! شده  خبندانیعصر  ایسرما انگار کل دن یگیم يجور هیداره ؟  یخب چه اشکال -

 : با خنده اضافه کرد  بعد

 !  گزهیو ککش هم نم رهی، وسط زمستون شمالشم م ژنهیهرچند ، اگه بهرام داداش ب -

برادرش دلش  يادآوریبهار که از . از درون آتش گرفته است  کردیشده بود ، و باز مهناز حس م ژنیحرف ب باز

 : و گفت  دیکش يگرفته بود ، نفس غمبار

 برادر الدنگ من چه خبر ؟  نی، از ا یراست -

 . نلرزد  شیصدا کردیم یسع مهناز

 !  نمشیب ی، نم دونمینم -

 نیقانون نانوشته ب کی یانگار ط.  دید ی، اما او را نم کردیم یخانه زندگ کی يتو ژنیبا ب. اش گرفته بود  خنده

که با هم  کردندیشدند و تمام تالششان را م یسبز نم گریراه همد يتوانستند جلو یکه م ییخودشان تا جا

بود  یآنهم وقت. بودند  دهیرا د گریک بار همدیبار ، و فقط  کیدر تمام آن سه هفته . نداشته باشند  يبرخورد

 دهی، اما مهناز وانمود کرد که او را ند ستادیسر جا ا ژنیب. برود  رونیب خواستیو او م زدیباغ قدم م يتو ژنیکه ب

 : بهار گفت . و از باغ خارج شد 

؟ چه مرگشه  میبود يبود که ما باهاش همباز يهمون پسر خوب و قابل اعتماد ژنهیب نیا شهیمهناز باورت م -

 ؟  هیدردش چ!  فهممی؟ نم

 : گفت  مهناز

 !  یباهاش حرف بزن دیتو با!  کنهیکه اون داره خودشو نابود م فهممی، من فقط م دونمینم -

 :  دینال صالیبا است بهار

 ؟  ادیاز دستم برم يآخه من چه کار -
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 يچشم ها هیچشم ها چقدر شب نیمهناز با خود فکر کرد ا. بود  بهار اشک حلقه زده یعسل يچشم ها يتو

 . است  ژنیب

 ... ترسم  یمن م. باهاش حرف بزن ، مجبورش کن خودشو جمع و جور کنه ! ، بهار  یتو خواهرش -

 يهمه  بیعج یبست ، اضطراب خی شیرگها يخون تو. ناتمام ماند  ژنیاش با باز شدن در باغ و ورود ب جمله

بهار با . فرارش را بسته بود  ي، اما حضور بهار پا کردیحتما از آنجا فرار م توانستیاگر م. فلج کرد  تنش را

 : گفت  يبلند يصدا

 !  ژویسالم ب...  يآها -

اما مهناز هنوز . برساند  ژنیتا بغضش را مهار کند و پا تند کرد تا زودتر خودش را به ب دیکش یقینفس عم سپس

را در آغوش  گری، و آن دو همد دیرس ژنیبهار به ب.  کردیشده بود و با بهت نگاهش م خکوبیم شیسر جا

. او ثابت ماند  يبعد از مدتها رو ژنینگاه داغ ب. با هم حرف زدند و بهار آنوقت به او اشاره کرد  یکم. گرفتند 

 : گفت . ت لرزان به سمت آنها رف یندانست و با زانوان زیرا جا ستادنیسر جا ا گریمهناز د

 ! سالم  -

 : گفت  يشداریبه خودش آمد و با لحن ن عیسر یلیاما خ. مات و مبهوت او بود  ژنیب

 احواالت شما ؟ ! سالم عروس خانم ... به به  -

 .  دیخند بهار

 عروس خانم ؟  یگیهنوز بهش م!  ژنیب يمسخره ا یلیخ -

 : پاسخ داد  مهناز

 ! ممنون ، خوبم  -

 ! شما  يها یاحوالپرس منم خوبم ، از -

 : گفت  ژنیب.  دیباز هم خند بهار

سرش به  یلیخ ستین.  دمیمدت اصال ند نیا يزن داداشمون رو تو نیبهار ؟ من ا شهیبگم باورت م یچ هی -

 !  نهیب یگرمه ، منو اصال نم يشوهردار

 : نگاه کرد و گفت  ژنیب يچشم ها يتو يمهناز نتوانست خونسرد باشد ، با غم و دلخور گرید نباریا

 ! سردمه . داخل  رمیم گهیبهار ، من د -
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گذاشت متوجه بهرام  یمهتاب يپا تو یوقت. و به سمت در عمارت رفت  دیبه عقب چرخ شیپا يپاشنه  يرو و

 .  کندیو آنها را تماشا م ستادهیکتابخانه ا ییو کشو يا شهیشد که پشت در ش

 *** 

، و نفسش به  دیلرز یم شیعرق کرده بود ، دست و پا. سختش بود  یلیرفت ، خ رونیکه با بهرام ب يبار نیاول

با بهرام بگذراند ؟ اما بهرام  تواندیرا چگونه م يدو ماه نامزد نیا کردیفکر م صالیبا است. آمد  یباال م یسخت

 . ود و عرق هم نکرده ب دیلرز یش نمیدست و پا نکهیحداقل ا. حالش از او بهتر بود  یلیظاهرا خ

 :  دیپرس يعاد یلینشستند ، خ نیماش يبا هم تو یوقت

 خب ، کجا برم ؟  -

 !  دونمینم:  دیکلمه توانست بگو کیفقط  مهناز

 یمهناز سرش را به صندل. در سکوت گذشت  یمدت. نگاهش کرد و بعد استارت زد و به راه افتاد  یمدت بهرام

او بود که سکوت  نیسرانجام هم ا.  کردیم یبهرام هم در آرامش رانندگ.  کردیرا تماشا م رونیزده بود و ب هیتک

 : را شکست 

 شام ؟  میبعد بر میاول قدم بزن ای،  میبعدش قدم بزن میشام بخور میاول بر -

 : داد و گفت  دهیعق رییبعد تغ یول!  دونمینم: دوباره گفت  مهناز

 !  میقدم بزن میاول بر -

 : بهرام گفت  اما

 ! ، من گشنمه  میول شام بخورا -

! ؟ یپرس یخب پس چرا نظر منو م ": دلش گفت  يتو ظیداد و با غ رونیب نهیضرب از س کینفسش را  مهناز

با بهرام  نکهیاز ا.  اندازدیب قیدوست داشت قدم زدن و صحبت کردن را به تعو شتریهرچند خودش هم ب "

شدن با او وجود  مصحبته يبرا يزیاگر راه گر. داشت  او رو کند ، واهمه شیهمکالم شود و دستش را پ

احساسات احمقانه اش قبول کرده  ریاو را تحت تأث يدو ماه نامزد شنهادیپ نکهیاز ا.  شدیم رایداشت ، حتما پذ

 . بود  يبود ، از خودش کفر

 گریمهناز د. از مهناز بپرسد ، غذا سفارش داد  ينظر نکهیبرد ، و خودش بدون ا یکیاو را به رستوران ش بهرام

 : و گفت  اوردیطاقت ن

 ؟  نیهست ينطوریهم شهیهم -
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 . با تعجب نگاهش کرد  بهرام

 ؟  يچطور -

 !  دیریگیم میتصم گرانید يبه جا نکهیا -

 یسیرو دربا یو ب به لب نشاند يبهرام هم لبخند. زد  ي، لبخند ردیاز بهرام بگ يرادیتوانسته ا نکهیاز ا یراض و

 : گفت 

 !  شهیراستش ، هم -

 . شد  یشاک یکم مهناز

 ؟  دینیب یرفتارتون نم نیا يهم تو يرادیا چیه -

 : ساده پاسخ داد  یلیباز خ بهرام

 ؟  نمیبب دینه ، چطور مگه ؟ با -

 : زد و ادامه داد  يلبخند بعد

 ذوقت خورد ، نه ؟  يتو -

 : و گفت  دیکش یقیباز هم نفس عم مهناز

 ! انتظارش رو داشتم !  یلیراستش نه خ -

 : و گفت  اوردیخودش ن يزده بود ، اما بهرام به رو هیکنا

 ! شما  یهست يبزنم به تخته ، عجب خانم بساز -

 . نتوانست بحث را ادامه بدهد  گریلحظه سفارشاتشان را آوردند ، و مهناز د همان

که انگار  کردینگاهش م بیآنقدر موشکافانه و عج. اصال نگاهش را از صورت مهناز نگرفت  بایغذا بهرام تقر سر

. را دوست نداشت و دستپاچه شده بود  نینگاه سنگ نیاما مهناز ا.  کندیحرکات او را از حفظ م يدارد همه 

. بود  رممکنیغ بایکار تقر نیاما ا.  خوردبه بهرام نگاه نکند و شامش را ب تواندیکه م ییتا جا کردیم یسع

اعتراض کند ، بهرام شروع به حرف زدن  خواستیبود و م دهیجوش رس يکه به نقطه  یسرانجام درست وقت

 . مهناز را آب کرد و او را به خنده انداخت  خیکرد و آنقدر گفت و گفت تا بالخره 

 دیترس یاز آنچه مهناز از آن م یحثب نکهیزدند و حرف زدند ، بدون ا یها گشت ابانیخ ياز شام هم تو بعد

 ازدهیبه خودش آمد که ساعت  یوقت. آنقدر به مهناز خوش گذشته بود که متوجه گذر زمان نشد . مطرح شود 

 : و گفت  دیاز جا پر کدفعهی. شب بود 
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 ! شد  رمید يوا يا -

 : گفت  یبه شوخ بهرام

 رفت ؟  ادتیشد ، بچه مون رو سر گاز  یچ -

 . ناز گر گرفت مه يها گونه

 ! بابام گفته قبل ساعت ده برگردم خونه  -

 ! تخت  التیبابات به من اعتماد داره خانم ، خ -

 : و گفت  دیبه سمت او چرخ بعد

 ! ها  رفتیم ادمی، داشت  نمیبب ستایوا -

 : نگاهش کرد  یجیبا گ مهناز

 ؟  یچ -

 :گفت . مثل بچه ها سر حال آمده بود .  دیخند بهرام

 ! چشماتو ببند  -

 . بلند بخندد  ينگاهش کرد که باعث شد بهرام با صدا يجور کی مهناز

 ! نشدم بابا  وونهی؟ د یکنینگاهم م ينجوریچرا ا -

 . بهرام توانسته بود فکرش را بخواند خجالت زده شد  نکهیاز ا مهناز

 ! نکردم  يفکر ی؟ من همچ هیحرفا چ نیا -

 !  عیزود تند سر... حاالم چشماتو ببند ! اره کن پ کهیکم واسه من تعارف ت -

 . را ببندد  شیامتناع کند ، اما بهرام آنقدر اصرار کرد تا بالخره مجبور شد چشم ها خواستیم مهناز

 ! جلو  اریخب ، حاال دستت رو ب -

 .  دیتپ یاش م نهیس يوار تو وانهید اقیمهناز از شدت اشت قلب

 ؟  یواسه چ -

 ! که گفتم رو انجام بده  يکار! سوال نپرس  نقدریا -

 ي هیحدس بزند که هد توانستی، اما اصال نم کشدیانتظارش را م يا هیهد دانستیم. دستش را باال برد  مهناز

بهرام داشت با لبخند نگاهش . را آهسته گشود  شیپلک ها ي، ال یمخمل یبا حس لمس جسم.  ستیبهرام چ

 .  کردیم
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 !  ادیخوشت ب دوارمیام...  ایجواهر دن نیخوشگل تر يبرا -

 يقلبش تو. نگاه کرد  رهیخ رهیدستش خ يرنگ جواهرات تو يکوچک و سورمه ا يبه جعبه  یمدت مهناز

آهسته در جعبه را باز کرد و . نشان بدهد  یچه عکس العمل دیبا دانستیواقعا نم.  شدیاش داشت ذوب م نهیس

 .  زدیلبخند م شیداشت به رو شیبایز يکهربا.  دیکش يبلند غیج اریاخت یبعد ب

 ...  یلیخ نیا...  نیا...  ایخدا يوا -

به کهربا چشم دوخت  یفتگیدهانش گرفت و با ش يدستش را جلو.  دیچه بگو دیبا دانستی، واقعا نم دانستینم

اش را بدست آورد  يدخونسر یتوانست کم یسرانجام وقت.  فتدین هیبه گر یبود از شدت خوشحال دواریفقط ام. 

 : ، فقط گفت 

 ! واقعا ممنون ... ممنون  -

 : پر وسوسه گفت  یو با لحن دیخند بهرام

 ! من مال توئه  یزندگ يهمه ... که  یدونیقابل تو رو نداره ، م زایچ نیا -

 نیکه ا دانستیخارج شده بود و حاال م نیریش يبا حرف بهرام از آن خلسه .  دیمهناز ناگهان عقب کش اما

 . چون او همسر بهرام نبود .  ستیمال او ن زهایچ

 ...  تونمیمن نم.  ستیمعلوم ن يزیقبولش کنم ، هنوز چ تونمینم -

 . مهناز گذاشت  يلب ها يرو یانگشت اشاره اش را به نرم بهرام

 ! مال تو باشه  دی، پس با ییکهربا نیاما تو عاشق ا. بشه  یقراره چ ندهیدر آ ستیمهم ن -

را از او  يدیگرم و آرامشبخش بود که هر ترد ياما لبخند بهرام به قدر. نگاهش کرد  یو دودل دیبا ترد مهناز

 . تاب داد  شیبایز يکهربا يبر لب نشاند و باز نگاهش را رو يباز هم لبخند. گرفت 

اعتراف کرد . ب داشت به ل یکرد و به خانه رفت ، هنوز لبخند کمرنگ یمهناز از بهرام خداحافظ یشب وقت آخر

که حاال مال او بود حال  ییبایاست ، و البته آن جواهر ز ندیبا بهرام خوشا ینیاز حد تصورش همنش شتریکه ب

 .  کردیخوبش را خوب تر م

 *** 

مهناز . رفته بود  رونیاز دوستانش ب یکی دنید يخانه نبود و بهار هم برا دیناه. بود  يریسرد و دلگ صبح

 کردیباشکوه فرشته نگاه م يکتابخانه نشسته بود و به پرتره  يتو يگهواره ا یصندل يحوصله رو یو ب نیغمگ

 . 
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که مهناز از او  ییزهایاما چ. بود  بایز تینها یداشت و لبخندش ب یمعصوم یمشک يقاب ، چشم ها يتو زن

، هوس باز و  فیکث یبود ، زن دهیشن گرانیکه وصفش را از د یزن. بود  ریتصو نیبود ، کامال متفاوت با ا دهیشن

. رفت که به دست او کشته شد  شیپ کار نیا يکرد ، و آنقدر تو انتیکه به شوهرش خ یزن. کار بود  انتیخ

خبر با فاسقش فرار  یشب ب کیبلکه او . که بزرگمهر او را نکشته است  ندیگویم یبعض گفتیم رانیالبته ج

 . نفس بکشد  یخاک يکره  نیا يجا کی دیکرده ، و هنوز هم شا

پارك ملت کنار  يتو. شب خوب و آرام بود  کی. افتاد که بحث فرشته را با بهرام مطرح کرد  يبار نیاول ادی

 :  دیبهرام پرس.  کردیخورده غوغا م سیدرختان خ ي، بو زدندیهم قدم م

 ساعت چنده ؟  -

. صورت او گرفت  يدن بود ، دستش را جلودر حال ورزش کر انسالیهمانطور که نگاهش به دو زن م مهناز

 . او با دقت نگاه کرد  یساعت مچ يبهرام به صفحه 

 !  مینه و ن -

 .  دیکش یقیشلوارش فرو کرد و نفس عم بیج يرا تو شیها دست

 ؟  يکردیم کاری، چ يمهناز اگه االن با من نبود -

 . زد و بالخره از آن دو زن نگاهش را گرفت  يلبخند مهناز

 ! کنکور دارم  ریسرم ت ری، خ خوندمیاحتماال داشتم درس م!  دونمینم -

 :  دیپرس يبا کنجکاو و

 ؟  نیکردیم کاریشما چ -

 .  دیخند بهرام

 !  کردمیفوتبال نگاه م -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم مهناز

 !  میخودمون رو عالف کرد یالک! ها  میکردیرو م مونیزندگ میداشت -

و  ردیزدنش را بگ ادیفر يشلوارش مشت کرد تا جلو بیج يرا تو شیدستها. خشم قلب بهرام را فشرد  ي پنجه

 : پاسخ داد  یبه شوخ

 ! واگرنه من که همون اول گفتم زنم شو خودتو راحت کن . حرفا رو بگه  نیبه خودت ا دیبا یکیآره واهللا ،  -

 ! من هنوز قصد ازدواج ندارم  -
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 . قائله را تمام کند  یباز هم خواست با شوخ بهرام

 ! قصد تو رو کرده  ياما ازدواج بدجور -

 : طلبکار گفت  یو با لحن ستادیا شیسر جا اریاخت یب. مهناز داغ شد  تن

دو ماهه بود که اگه هر کدوم از دو  ينامزد کیفقط قرار  نیاما ا! فهمم  یمن نم...  دیشما گفت...  دینیبب -

 ... . استن طرف نخو

 : و گفت  دیوسط حرف او پر زیهشدارآم يبا لبخند.  دیایاو کوتاه ب ينتوانست جلو گرید بهرام

 واقعا ؟  شهیم یعنی؟  یش الیخ یجون مادرت ب شهی، م زمیمهناز ، عز -

 . دوخت  نیرا به زم نشینگاه خشمگ مهناز

 ! برم خونه  خوامیم -

 : گفت  يعاد یلیخ بهرام

 ! نه  -

 : باز گفت .  دیلرز ی، م ستیچ يبرا دانستیکه خودش هم نم یاز شدت خشم مهناز

 ... ، واگرنه  دیمنو ببر. برم خونه  دیمن با -

،  دیکش یم یمکتیاو را به سمت ن کهیرا گرفت و در حال شیبازو. به او اجازه نداد حرفش را تمام کند  بهرام

 : گفت 

 !  یتو چقدر زودجوش! حاال  نیبش ایب -

 رکانهیز اریشد ، نگاهش بس رهیبهرام هم به او خ. نشست و به بهرام چشم دوخت  یو عصب نهیدست به س مهناز

 . بود  قیو عم

در . بال بال نزن  يخودی، ب خورهیبهم نم یطیشرا چیتحت ه يدو ماه نامزد نیا! از من به تو  حتینص هی -

 رادیا هیو  یکن چیکن منو سوال پ یمثال سع!  یاستفاده رو بکن تیو البته نها يکن ازش لذت ببر یعوض سع

 يدرد چیه یازدواج کن يخواینمکه به خاطر درست  لیدل نیچون ا.  يریواسه دك کردنم بگ یدرست و حساب

 !  کنهیازت دوا نم

راس را بهرام ه خواستینم. دوخت  نینرم از بهرام گرفت و به زم یلیفقط نگاهش را خ. نگفت  يزیچ مهناز

 .  دیاو ترس يچشم ها يتو يلحظه از برق برنده  کیچرا  دانستی، خودش هم نم ندیاو بب يچشم ها يتو
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. از آن گرفت  یقیروشن کرد و کام عم يگاریس. چند لحظه سکوت کرد تا بتواند خشمش را مهار کند  بهرام

 : ، گفت  کردینگاه م چیدر پ چیبه دود پ کهیسپس در حال

 ! خب ، شروع کن  -

 . نگاه گنگش را به او دوخت  مهناز

 رو ؟  یچ -

 ! کردن منو  چیسوال پ -

 : ، اما بالخره گفت  دیچه بگو دیبا دانستینم.  دیکش یقینفس عم مهناز

 ؟  هیشما چ یشغل اصل -

 .  دیخند بهرام

 ؟  یدونیتو نم یعنی -

 !  نیقرار بود من سوال بپرسم و شما جواب بد -

 ادی. مشتش فشرد تا لرزش دستانش مشخص نشود  يرا تو شیمانتو يگوشه . قلب مهناز باال رفته بود  ضربان

، اما  کندیکار م تیبزرگمهر با جنا... !  تیجنا. افتاد که پدرش در آن شب گرم به مادرش گفته بود  ییحرف ها

 ... بهرام 

... دارم ، هم بساز و بندازم ، هم  یپزشک زاتیهم شرکت واردات تجه! سرم شلوغه  يادیذره ز هیخب ، من  -

 ! کارا  نیبالخره از هم! خب 

 ! ؟ یمثال قاچاقچ ایبگه من آدمکشم ؟  یخواستیپس م: دلش غر زد  يتو! ؟ نیفقط هم! شد  یمهناز خال باد

 . بدون فکر به زبان آورد  بایرا تقر يبعد سوال

 ، نه ؟  يولدارپ یلیشما خ -

او  ییراحت از دارا نقدریا توانستینم يگریکس د چیقطعا ه. او خنده اش گرفت  ي انهیسوال ناش نیاز ا بهرام

 نیتر یکرد منطق یسع نحالیبا ا. هفده ساله  يدختربچه  کی، به جز  یکس چی، ه ردیسوال کند و پاسخ بگ

 . جواب ممکن را بدهد 

هم  گهید يآدما یلیبا خ سهیاما در مقا.  رمیواقعا فق ایبا بعض سهیمن در مقا.  هینسب زیچ کیخب ، ثروت  -

 : ، نگاهش کرد و گفت  ردیبخواهد مچ او را بگ نکهیمهناز مثل ا! هستم  يگفت بله ، آدم ثروتمند شهیم

 ؟  دیبر یاز ثروتتون نم يادیز ياستفاده  یول -
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 . متعجب نگاهش کرد  بهرام

  ؟يکرد يفکر نیچرا همچ -

که اونم  شناسمینفرو م کیاما .  دیدار نیماش کیمثال شما واسه خودتون فقط !  گهید نمیب یخب ، م -

 !مسابقه داره  ينایماش ونیکلکس یثروتمنده ول

 !دختربچه ساده بود  نیکه چقدر ا يوا.  دیبلند خند يبا صدا بهرام

 هست ؟  یحاال طرف ک -

 !  هیمنظورم ک دونهیبهار هم م. داداش دوستم  -

 ! نکن  سهی، خواهشا منو باهاش مقا زمیپسره عقب افتاده است عز نیا -

 : معترض شد  مهناز

 ! گفتم  يمن جد -

 ! بودم  يخب منم جد -

؟  ستینشان دادن ثروت کار ابلهانه ا يبچگانه برا يمانورها نیکه ا دادیم حیاو توض يداشت اگر برا يسود چه

 یلیرژه رفتن خطرناك است ؟ چه دل گرانیجلو چشم د يادیمثل او ز ییآدم ها يبرا گفتیبه او م دیچرا با

و  گذراندیداشت خوش م ی؟ حساب دو پر از حساب کتاب خود کن بیعج يایداشت که مهناز کوچکش را وارد دن

 خکوبیمهناز او را سر جا م يمقدمه  یو ب یبرد که سوال ناگهان یبچگانه لذت م يشدن ها چیسوال پ نیاز ا

 . کرد 

 !  دیاز مادرتون برام بگ -

 

از دست داد و  يسابقه ا یاش را به طرز ب يخونسرد. بست  خیبهرام  يرگ ها يخون تو يا هیصدم ثان در

 . کرد  دنیشروع به لرز شیدست ها

 !  شناسه یاز من اونو م شتریپدرت بود ، پدرت حتما ب ي؟ اون دختر عمو یبدون يخوایم یمادرم ؟ خب ، چ -

 :  دیبا سماجت پرس! زده بود به هدف  نکهیمثل ا. متوجه حال بد او شد  مهناز

 !  گهینم زایچ نیبابا اصوال از ا!  دیشما برام بگ خوامیمن م یول -

 گاریگذاشت و با ته س شیلب ها يگوشه  يگرید گاری، س دیلرز یم یکه به طرز واضح ییبا دست ها بهرام

 . روشن کرد  یقبل
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 ! اون مرد ، من فقط پنج سالم بود  یوقت.  ادینم ادمیازش  يادیز زیمن چ! خب ، مادرم ... مادرم  -

 !  دیاون اتفاق افتاد ، شما هم اونجا بود یوقت گنیم -

 . شد  رهیپشت سر مهناز خ يمات و سرد بهرام به نقطه ا نگاه

 ! آره  -

 نیبحث نداشت ، و ا يبه ادامه  یلیانگار بهرام تما.  دیخورد و لبش را آهسته گز کهیسرد او  ياز صدا مهناز

 دیبس است و با گریمهناز فکر کرد که د. نبوده است  راهیپشت سر فرشته چندان هم ب عاتیکه شا دادینشان م

 : اما بهرام خودش شروع به حرف زدن کرد . حرف را عوض کند 

 کدفعهیلب آب ، که  میمن و بابا رفته بود. گرفت  شیآت الیصبح بود که و کینزد!  ادمهیمن اون روز رو  -

 ! ما  يالیاز مغرب طلوع کرد ، درست از سمت و دیخورش میمتوجه شد

 . چشمانش را بست  هیچند ثان يکرد و برا سکوت

! سوخت  یم شیآت يداشت تو الیو...  الیسمت و میدیبعد ، ما دو. ساحلو گرفت  ينور داغ و سرخ همه  کی -

 ...و ما ! سوخت  یمامان داشت م

 : گفت  يمهناز با دلسوز. اش را با دست فشرد  یشانیهم سکوت کرد و پ باز

 ! بوده باشه  یدردناک یلیخ يتجربه  دیحتما با! واقعا متأسفم  -

 . صورت او قفل شد  يبهرام رو يها چشم

 ... ، واگرنه  امیخاطره کنار ب نیدارم که تونستم با ا يالدمن واقعا اعصاب فو! کننده بود  وونهید! دردناك ؟ -

 : تا بغضش را پنهان کند ، و گفت  دیکش یقیعم نفس

.  میکن یم هیگر میدر حال سوختنه و من و بابا دار الیکه و نمیب یخواب م.  نمیب یخوابشو م یهنوز هم گاه -

که شبش همون  دوننیرم و بعدش هم همش کج خلقم ، همه م ینم نییکه من واسه صبحانه پا ییروزا

 !  شهینم چمیپاپ یمعموال کس.  دمیکابوسو د

 : زد و ادامه داد  يزهرخند

 !  ستمیخوش اخالق ن نقدریا شهیمن هم یگفتم که بدون نویا -

 یحنش حالتبه ل کردیم یسع کهیفوت کرد و درحال رونیکه بهرام نفسش را به ب دیبگو يزیخواست چ مهناز

 : شوخ بدهد ، گفت 

 ! چقدر حرف زدم ، گلوم خشک شد  -
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 ... . بود  شهیهم يبحث برا انیپا يبه معنا نیا و

آن سکوت و  يداشت ، مثل آن که تو یبیمهناز حس عج. کتابخانه را فرا گرفته بود  يفضا يهمه  سکوت

فرشته گرفت و به  يبعد ناگهان نگاهش را از چشم ها. بود  دهیرس يمنتظره ا ریو غ بیعج زیبه چ ییتنها

 . عقب برگشت 

 ! سالم عرض شد  -

 . از جا برخاست  یرا محکم گرفت و به سخت یصندل يدسته . را فرا گرفت  شیسر تا پا یبیعج لرز

 ؟ یینجایا یاز ک -

 . باال انداخت و چند قدم جلوتر آمد  يا شانه

 !  شهیم يا قهیچند دق... خب  -

 : گفت . شد  یعصبان مهناز

 ... اگه به بهرام بگم  یدونیداخل؟ م ياومد یواشکی یبه چه حق -

 خودش اجازه نگرفته ؟  يواسه ورود به خونه  ژنیب یخانم خوشگله ؟ بگ یبهش بگ یچ يخوایم -

 یگستاخ و دائم الخمر و ب ژنیب نیاز ا! متنفر بود  ژنیب نیچقدر از ا. نفس شده بود  مهیاز شدت خشم ن مهناز

 ! جو  نهیمصرف و ک

 ! مال منم هست ! منه  يخونه  نجایا... تو ؟ ... تو ؟  يخونه  -

 . زد  يپوزخند ژنیب

 !  وزتیمال تو و اون شوهر پوف! مال توئه  زینبود که همه چ ادمیآره خب ،  -

 .  دیاز جا پر مهناز

 !  یکن نیبهش توه يحق ندار -

خود و مهناز را پر  انیم يبا دو قدم فاصله .  دیدرخش ژنیمهربان ب شهیروشن و هم يچشم ها يخشم تو برق

 . او براق شد  ي نهیس يکرد و تو

 ! دلت رو برده  یراست یانگار راست! خوبه  یلیخ... خب  -

 . به عقب رفت  یقدم مهناز

 ! اون شوهر منه ... اون  -

 .  دیخند ژنیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٥٢ 

 ! آشغال زنت بمونه  يکه زنت فقط به خاطر دو تا شناسنامه  زهیچقدر ترحم برانگ! بهرام  چارهیب -

 : داد زد . رفتار و حرکاتش نداشت  يرو یتسلط چیه. اعصابش در شرف انفجار است  کردیحس م مهناز

 ! زنشم ... من زنشم ! اون شوهر منه  -

 :  دیکوب نیبه زم پا

 ! زنشم  -

انگار ! زنشم : مشق کرد  گریدلش هزار بار د يتو.  ختندیر یصورتش فرو م يرو مهابا یب شیها اشک

 دنیکه در اوج درد است و با کوب یمثل انسان. خود بسپارد و زجر بکشد  يرابطه را به حافظه  نیا خواستیم

 .  کندیحس لذت م واریسرش به د

 : باال آورد و گفت  میتسل يرا به نشانه  شیدست ها. او شده بود  ي هیمات و مبهوت گر ژنیب

 ! آروم باش ! خب  یلیخ -

 : به جلو گذاشت و ادامه داد  یقدم اطیبا احت بعد

 . که ناراحتت کردم  خوامیمعذرت م.  زمیآروم باش ، عز -

گفت  ژنیب.  دیدلش شعله کش يعشق باز هم تو. و پر مهر او دوخت  یعسل يرا به چشم ها سشینگاه خ مهناز

 : 

 ؟  يدیمنو بخش -

 .  دینشن یجواب

واسه من از مرگ بدتر بوده ، و حاال خود احمقم اشکتو  شهیتو هم يها هیباور کن ، گر! من چقدر کثافتم  -

 !  ستیبه خدا دست خودم ن... اما به خدا ! درآوردم 

مهناز حس . ت چشمان مسخ او دوخ يو نگاه داغ و عاشقش را تو ستادینفس مقابل مهناز ا کی يفاصله  در

!  انتیخ زدیدلش داد م يتو يزیچ.  کردیرا در مجاورت تنش احساس م یآتش ینفس کم آورده ، داغ کردیم

 . قدم از قدم بردارد  توانستیعشق کهنه شده بود ، نم نیاما او مسخ ا!  انتیخ

 !  یتونم قبول کنم که تو عاشقش هم هست یمن نم... تونم  ینم... اما !  یتو زن بهرام دونمیم... من  -

 ... . و دستش را باال آورد !  زمیعز!  زمیعز: لب تکرار کرد  ریز. به لب آورد  یپر حسرت لبخند
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. شده باشد  داریبود که از خواب ب نیمثل ا. گونه اش ، ناگهان به خود آمد  يرو ژنیدست ب یبا حس داغ مهناز

و از او فاصله  دیکوب ژنیدست ب ریقدرتش ز يو او ناگهان با همه !  انتیخ:  دزیقلبش بلندتر داد م يتو يصدا

 . گرفت 

 ! رو به من نزن ، آشغال  فتیدست کث -

 ... . فرار کرد  ژنیو از ب دیدو رونیاز کتابخانه ب يبعد به تند و

 *** 

اما جواب .  کردیمهناز را با سواالتش کالفه نم چوقتیه. خونگرم ، خوش مشرب ، الرج . بود  یآدم خوب بهرام

مشروب .  دادینظر را م نی، غالبا خودش بهتر دیپرس ینم ياز مهناز نظر.  دادینم خواستیرا هم که نم یسواالت

.  دیکش یم ادیز گاریاما س. بدهد  دستاش را از  ياریلحظه هوش کی يبرا یحت خواستی، چون نم خوردینم

 يتو یزن چیه.  ستیتا به خودش ثابت کند معتاد ن گذاشتیکنار م ي، آن را چند روز یالبته هر از چند گاه

 .  گرفتیم يجد یلیعاقل بود ، پخته بود ، کارش را خ. آتو نداشت  یکس چیدست ه. اش نبود  یزندگ

اما آخر شب ها . افتاد  یم ژنیب ادی، کمتر به  گذشتیم شتریو هر چه ب گذراندیخوش م شهیکنار او هم مهناز

 .  ختیر یاشک م ژنیب ياش برا ییتنها ي، اما شب ها تو دیخند یکنار بهرام م. بود  ژنیفکر ب يتو شهیهم

اگر . به او عالقه داشت  الشیخ يبود و تو الشیخ يفقط تو ژنیکنارش بود ، اما ب شهیبود ، هم یواقع بهرام

 !  توانستیآخ اگر م... سرکش را مهار کند  الیخ نیا توانستیم

ذهنش  يتو ژنیب يکه درباره  یاالتیاگر خ. شد و او را تو صدا کرد  یمیبا بهرام صم یآمد از ک ینم ادشی

 ياو مزه . گذاشته بود  مشیکه پا به حر شدیمحسوب م يمرد نی، بهرام اول گذاشتیبافته بود را کنار م

 يبهرام را دنبال خودش تو نکهیاز ا.  دیمرد را با بهرام چش کیدر کنار  تیامن يمرد را ، مزه  کی یهمراه

 نیاز او از ا شتریب یلیکه بهرام خ دانستیبرد ، و نم یالك ناخن بخرد لذت م کیتا  چرخاندیپاساژها م

 . سرمست است  تیمیصم

شب ها کابوس  گرید .عمرش آرامش داشت  يوشش سال گذشته  ستیب ياز همه  شتریآن روزها ب بهرام

پر کرده بود که درست مثل  یدخترك کم سن و سال ریآن کابوس ها را تصو يجا.  دید یسوختن مادرش را نم

کنار  يچقدر پاساژگرد! دختر بچه بودن خوب بود  کیچقدر عالف . بود  زیو وسوسه انگ ری، نفس گ بایمادرش ز

مهنازش لواشک دست ساز بخرد  يتا برا ستادیا یم بانایکه کنار خ یچقدر از آن لحظات! مهنازش لذت داشت 

 ! برد  یلذت م
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 .  شدیبرداشته م انشانیاز م یپوچ لعنت الی، اگر آن خ زیخوب بود ، همه چ زیچ همه

مختلف آن مرد دستفروش کنار  يداشت لواشک ها یوقت.داشت  ادیآن شب گرم آخر خرداد را خوب به  مهناز

ظرف  نکهیو بعد از ا افتیبالخره طعم دلخواهش را . کند  دایرا پ نشیتا ترش تر کردیطرقبه را تست م يجاده 

بود ، داشت پول لواشک ها را  امدهیبهرام هنوز ن. نشست  نیماش ي، رفت و تو دیلواشک را از دست مرد قاپ

 .  کردیحساب م

 یآف کید و با ترا روشن کر نیپشت رل نشست و ماش. به ذهنش خطور کرد  زیآم طنتیش يفکر ناگهان

مهناز  دیفهم یبه عقب برگشت و وقت نیماش يها کیالست غیج يصدا دنیبهرام با شن. حرکت کرد  یشینما

 لشیبالفاصله موبا داو توقف کرد ، و بع يمتر ستیب يدر فاصله  نیماش.  دیخند اریاخت یکرده ، ب يچه کار

 ! مهنازش بود . زنگ خورد 

 ! جانم ؟ -

 :  دیچیگوشش پ يشاد مهناز تو يصدا

 چطور بود ؟  میرانندگ -

خود  يبرا يگاری، س رفتیم نشینرم نرمک به سمت ماش کهیدر حال. شد  ریآرامش باز به قلبش سراز احساس

 : روشن کرد و گفت 

 !  خرمیرنو م هی، واست  يزنم شد نکهیبعد از ا! بدك نبود  -

 : گارد گرفت  مهناز

 !  یوقت هی یورشکست نش! رنو ؟!  یاهک -

 . ، پر از لذت و آرامش  دیخند بهرام

 !  میداریبرم نتیواسه مدل ماش يفکر هیحاال تو زنم شو ،  -

رد کردن بهرام  ياول برا يمثل روزها گرید. بود  میتصم نیا ریدرگ يروزها بدجور نیا. سکوت کرد  مهناز

 : بهرام گفت . مصمم نبود 

 مهناز جونم ، واست شعر بخونم ؟  -

 .  دیخند مهناز

 ! ؟ هیخبر!  يشد کیامشب رمانت -

 ! واست شعر بخونم  خوامیم!  گمیم يمسخره نکن ، دارم جد -
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 . را بست  شیرها کرد و چشم ها یصندل يخودش را رو مهناز

 ! خب ، بخون  -

جشن  نهیصدها گل جدا کردم ، تو س نیتو را از ب:  دیچیگوشش پ يگرم و پر از عشق بهرام تو يصدا آنوقت

عشق من ، عشق من ... که صدا کردم  يبود ی، تو تنها اسم ییتنها انیپا ينقطه  يبرا! عشقت رو به پا کردم 

 ! عشق من ، آخ عشق من ... 

نفس .  دیبا وحشت چشم گشود و بهرام را کنار خود د. باز شد  نیغرق بود که در ماش یبیحس غر يتو مهناز

 .  افتیکرد که ناگهان خود را در آغوش داغ بهرام  رونیب نهیآسوده اش را از س

اما . دستش هرز نرفته بود  چوقتیبه دو ماه بود که کنار او بود ، اما ه کینزد. او را در آغوش گرفته بود  بهرام

. اش بند آورد  نهیس يتو جانیآن شب او را در آغوش گرفت ، آنقدر گرم و عاشقانه که نفس مهناز را از شدت ه

 :  ردو کنار گوشش زمزمه ک دیاش را نرم و پر حرارت بوس هقیشق

 ! دوستت دارم  یلیدوستت دارم ، خ -

  يبه من بگو دوستم دار تو

 ... پرده است  يانسان هم موجود کنمیبه تو ثابت م من

 يخاطره . بود  ریهمه حادثه داغ و نفس گ نیآن شب هنوز هم پس از گذشت پنج سال ، و پس از ا ي خاطره

 يلبخند بزند و تو شیاشک ها انیتا م داشتیآن آغوش ، و آن بوسه ، و آن دوستت دارم مهناز را هنوز هم وام

  "!  کنهیخوشبختم م... دوستم داره  ":  دیبگو نانیدلش با اطم

تا کنکور فاصله داشتند ،  گریفقط چهار روز د. بود  ریاش افتاد ، روز اول ت یزندگ يکه آن اتفاق بزرگ تو يروز

، پاسخش مثبت  کردیکه فکر م یمنطق. خود را به بهرام بدهد  یپاسخ قطع دیکه با دانستیو پس از آن مهناز م

محض  یوانگیبه او ابراز عالقه نکرده بود ، د مبار ه کی یکه حت ي، مرد ژنیمثل ب يمرد يسوختن به پا. بود 

 .  نیغمگ یلی، خ بود نیقلبش غمگ نهمهیاما با ا. بود 

 : به تنش داد  یکتاب ها رها کرد و کش و قوس يخودکارش را رو بهار

 ! راحت شه  المونیخ میکنکورو بد نیباشه ا یک! خسته شدم ...  شیآخ -

انداخت  نیزم يدستش را رو يتو يمهناز هم برگه .  زدندیتست ها را م نیاتاق نشسته بودند و آخر يدو تو هر

 : و گفت 

 !  ارمیدارم باال م گهید -
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 : گفت  ینازك کرد و به شوخ یبهار پشت چشم. عق زدن را در آورد  يادا و

 عروس ؟  يحامله ا -

از شدت خنده  کهیبهار در حال. را به سمت بهار پرتاپ کرد  ياز شرم به سرعت سرخ شد و بعد جامداد مهناز

 نیپشت عمارت و زم اطیبه ح. هم دنبالش رفت  ، مهناز دیدو رونیراحت نفس بکشد ، از اتاق ب توانستینم

نشسته  يریحص يها یصندل ين فر رویشاه يخانم و آقا. بودند  يدر حال باز ژنیبهرام و ب. رفتند  نتونیبدم

 : زد  غیبهار از همان فاصله ج.  کردندیم قیبودند و پسرانشان را تشو

 با هم ؟  نیرافائل و راجر باز کل گذاشت... !  وهوی -

 : پر از لبخند نگاهشان کرد  ییبا چشم ها دیاهن

 !  دیبخور وهیم دیایب... دخترا  -

بهار . دست داد  مانهیبلند به همه سالم کرد و با بزرگمهر صم يدو به سمت آنها رفتند ، آنوقت مهناز با صدا هر

 : برادرانش  قیاز آب پرتقالش را خورد و بعد شروع کرد به تشو يجرعه ا يبه تند

 ! بهرام ...  ژنیب! بهرام ...  ژنیب! بهرام ...  ژنیب -

 : گفت  بزرگمهر

 ! نزن دختر ، سرسام گرفتم  غیج -

 ! گرم شه  يباز کنمیم قشونیدارم تشو! واه  -

 . کن  قیرو تشو شونیکیپس حداقل  -

 ! برادرام فرق بذارم  نیامکان نداره ب -

 : شد  رهیخ نتونیبدم نیه زمهوا تکان داد و باز ب يدستش را تو بزرگمهر

 !  کنهیم قیمهناز بهرام رو تشو -

 : ، اما بهار دست برنداشت و گفت  دیبا خجالت خند مهناز

 ! کن  قشیزود باش تشو -

 : داد زد  نیاز وسط زم بهرام

 !  گهید کنهیم قیداره تشو! ولش کن بهار  -

 خواهدیچرا هنوز نم دانستینم. برود و مهناز از خجالت سرخ شود  سهیآمد که باعث شد بهار ر ییچشم و ابرو و

انگار . انداخت  ینگاه ژنیبه ب یچشم ریانداخت و ز نییسرش را پا. ها بکنند  یشوخ نیاز ا ژنیب يجلو گرانید
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گفت  اریاخت یمهناز ب. زد که گل شد  يضربه ا یدقت یبا ب. نگفت  يزیچ نحالیدستپاچه شده بود ، اما با ا یکم

 : 

 ! از خط رد شده بود !  ستیقبول ن -

 : از بهرام گذاشتند ، و بهار گفت  يطرفدار يحرف او را به پا نیا همه

 ! سماور ، دقت کن داور  ریاگزوز خاور ، ش -

 : گفت  يشده بود ، با دلخور یاز دست خود عصب مهناز

 ! نداشتم  يمن منظور -

 يخواباند و مشتش را به نشانه  ژنیب نیزم يهمان لحظه بهرام توپ را تو. ها نشست  یاز صندل یکی يرو و

 ... . کف زد  شیآرام برا یلیبه لب آورد و خ تیاز سر رضا يفر لبخند نیشاه يآقا. هوا تکان داد  يتو يروزیپ

 : ، گفت  کردیصورتش را خشک م يرو يعرق ها زشیو تم دیسف يبا حوله  کهیدر حال بهرام

 خانم خوشگله ؟  يشما چطور -

 . شده بود  رهیکه به سمت آنها خ ندیرا بب ژنیپهن بهرام ب يشانه  ياز رو توانستیم. زد  يلبخند مهناز

 ! ممنون ، خوبم  -

 ؟  دمیکه من نفهم ياومد یک -

 .  ياون موقع خونه نبود. ساعت نه بود  -

 . آها ، آره نبودم  -

به  بای، تقر عیسر یلیکه داشت خ ژنیشد به سمت ب دهینگاه مهناز باز کش.  دیش را سر کشآب پرتقال وانیل و

 : بهار داد زد .  شدیچشم او دور م يو از جلو زدیعمارت را دور م دنیحالت دو

 ... من رفتم داخل  يمهناز -

بهرام بدون . او خنده اش گرفت  يمهناز از اداها. زد  یلیبا سرش به بهرام اشاره کرد و آهسته به صورتش س و

 : به سمت او برگردد گفت  نکهیا

 ! به سالمت  -

 : هوا تکان داد و باز گفت  يتو دیتهد يانگشت اشاره اش را به نشانه  بهار

 ! ها  دیمن گشنمه ، تو رو خدا ما رو نکار! داخل  دیاریب فیزودتر تشر دی، شما هم لطف کن دنیغذا رو کش -

 :  دیخند بهرام. رفت  و
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 ! کثافت  يدختره  -

 : مهناز نگاه کرد  يچشم ها يتو و

 ؟  میبر -

 . برم  دی، منم با دییشما بفرما -

 کجا ؟  -

 !  گهیخب ، خونه د -

 . رسونمت  یبمون ، بعدش خودم م نجایناهار هم -

 : خواست مخالفت کند  مهناز

 ... زودتر  دیممنون ، با -

 : دن نداد بهرام به او مهلت حرف ز اما

 ! طرف لطفا  نیاز ا! حرف نباشه  -

گذاشت تا  شیتنها قهیکرد و چند دق یآنوقت بهرام از مهناز عذرخواه. دو دوشادوش هم وارد عمارت شدند  هر

 ينگاهش را به چهره . و مرتب  زیآمد ، تم نییاز پله ها پا ژنیبعد از رفتن او بود که ب قهیدو دق.  ردیدوش بگ

 : ، گفت  دزده نشان ده رتیخود را ح کردیم یسع کهیمهناز دوخت و در حال

 !  نجاستیمهناز هم که هنوز ا -

 یاما بهار به سادگ. کرد  رشیجمع تحق يتو یلیس کیدرست مثل  ژنیحرف ب نیا. مهناز داغ شد  يها گونه

 : پاسخ داد 

 ! آره ، ناهار با ماست  -

زمزمه  يآهسته ا يبا صدا ژنیب. رفت  يگریاز آن دو جدا شد و به سمت د لشیپاسخ دادن به موبا يبعد برا و

 : کرد 

 !  میافتاد یعروس هی يجد يجد نکهیمثل ا... آهان  -

 ژنیدوم را هم از ب یلیانگار س. برداشت کرد ؟ اما باز گر گرفت  نطوریمهناز به اشتباه ا نکهیا ای زدیطعنه م داشت

او داشت زن بهرام . اش آتش روشن شد  یالیخ یب نهمهی، ا ژنیب یانصاف یب نهمهیدلش از ا يتو. خورده بود 

.  خواستیم هیدلش گر. خورده به مهناز دست داده بود  بیحس زنان فر. هم نبود  الشیخ نیع ژنی، و ب شدیم
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دلش  يتو نگاه کرد و ژنیپر از نفرت به ب. آن خانه را تحمل کند  طیمح توانستیهم نم هیثان کی یحت گرید

 ! عروس خانواده شده باشم  یو قانون یخونه که رسم نیا يتو امیب یوقت گهید يدفعه  خورمیقسم م: گفت 

بهار . رفت  رونیو باز ب ختیاش ر یکوله پشت يرا تو لشیبه سرعت وسا. اتاق بهار رفت  يجا بلند شد و تو از

 :  دیپرس رتی، با ح دیدیرفتن م يکه او را آماده 

 ! کجا ؟... اه  -

 .  دیایو خونسرد به نظر ب يعاد کردیم یسع مهناز

 ! اومده ، گفتن زودتر برگردم  شیپ یمشکل. از خونه زنگ زدن بهم  -

 ... عجله ؟ صبر کن االن بهرام  نیآخه چرا با ا یول -

 :  دیحرفش پر وسط

 . بمونم  تونمینم. کن  یاز طرف من ازش عذرخواه -

و بزرگمهر هم تکرار کند و متقاعدشان کند که  دیناه يجمله ها را برا نیهم نیبور شد عآن سوتر مج یکم

آزاد چند نفس  يهوا يتو. انداخت  رونیدور مانده از آب ، خود را از عمارت ب یبعد مثل ماه. بماند  تواندینم

را از  ژنیب ينرفته بود که صدا رونیاما هنوز از باغ ب. تا بغضش را فرو خورد ، و بعد به راه افتاد  دیکش قیعم

 :  دیپشت سرش شن

 ! لحظه صبر کن  هی... مهناز  -

 . شد صبر کند  مجبور

 ؟  هیچ -

 . هم گره زده بود ، مشخص بود که اضطراب دارد  يرا تو شیدست ها.  ستادیمقابلش ا ژنیب

 ؟  ياز دست من ناراحت شد -

 : برافروخت  مهناز

 ! معلومه که نه  -

 . اش را گرفت  یبند کوله پشت ژنیو برود ، اما ب ردیخواست راهش را بگ باز هم و

 . باهات حرف بزنم  دیبا -

 ؟  یچ يدرباره  -

 ... امممم  -
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 : اما سرانجام گفت . مطمئن نبود  دیبگو خواستیکه م يزیچ یپا و آن پا کرد ، انگار هنوز هم از درست نیا یکم

 ... بهت  زویراه همه چ يوطرف خونه ات ؟ من ت میبر يخوایم -

 : گفت  يو به سرد دیمهناز وسط حرفش پر اما

 !  شنومیم! بگو  نجاینه ، هم -

 : گفت  ژنیب. فرو برد و سالنه سالنه شروع به قدم زدن کرد  شیمانتو يها بیج يرا تو شیدست ها و

 ؟  یترس یبرسونمت ؟ از بهرام م يخوایچرا نم -

 بهرام ترسناکه ؟  يچرا فکر کرد -

. هم به دور از پاسخ مطلوبش بود  دیبود خارج از انتظار و شا دهیکه شن يزیشد ، انگار چ خکوبیسر جا م ژنیب

 :  دیپرس يدیبا ناام

 ؟  یزنش بش يخوای؟ م يدوستش دار -

 :  دیزد و پرس یلبخند تلخ.  دیاو لرز يصدا يدیمهناز از ناام قلب

 برادرت زودتر ازدواج کنه ؟  خوادیدلت م یلی؟ خ یپرس یم یواسه چ -

 ! الزمه که بدونم ... بدونم  خوامیم یول! معلومه که نه  -

 . ، و نگاهش را به آسمان دوخت  ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يتا جلو دیکش یقینفس عم مهناز

 !  هیبهرام مرد خوب -

 . زد  يشخندین ژنیب

 ؟  يجد -

 :  دیباز پرس و

 ؟  یزنش بش يخوایم یعنی -

 !  دیشا... خب  -

 : گفت  جانیو با ه ستادیسر جا ا کدفعهی ژنیب

 !  یکارو بکن نیا دینبا...  دیاما تو نبا -

 .  کردیمات و مبهوت نگاهش م مهناز

 چرا ؟  -

 !  يآخه تو منو دوست دار -
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 : گفت  یبه سخت. تنش گر گرفت . کرد  ریمهناز گ ي نهیجناق س يتو نفس

 ! مزخرف نگو  -

 . اش را گرفت  یدنبالش رفت و باز بند کوله پشت ژنیاما ب.  دیدو یبه حالت فرار به سمت در خروج و

 تونمینم...  تونمینم گهیاما د.  ختمیدلم ر يرو تو یهمه مدت همه چ نیا.  زنمیدارم حرف م... مهناز  ستایوا -

 ! خفه بمونم 

 : و با خشونت گفت  دیا عقب کشخودش ر. افتاده بود  هیبه گر مهناز

 ؟  يشد وونهی؟ د يشد وونهید! ولم کن  -

 ؟  رشیز یبزن یراحت نیبه هم يخوایم! ، دوستت دارم  يدوستم دار! نه مهناز ، عاقل شدم  -

 ! باهاش ازدواج نکن  کنمیخواهش م...  کنمیخواهش م: با التماس اضافه کرد  و

... 

 

 

 

 

 

 يآواز زنجره ا يصدا. آمد  یاتاق م يدستپخت مادرش تو يغذا يفوتبال و بو يمهرداد پا ادیداد و فر يصدا

 رونیآن ب یزندگ.  دیرس یچهارطاق باز به گوشش م يخانه کرده بود هم از سمت پنجره  شانیباغچه  يکه تو

 يرو ین زندگاش ، سوز یخال لبق يذهن عاجز از تفکرش و تو ياتاق مهناز ، تو ياما تو. بود  انیدر جر

، دوستت  يدوستم دار ": گفت  ییپروا یبا ب ژنیکه ب يهمان لحظه ا يرو. کرده بود  ریگ شیهشت ساعت پ

. بشنود  ژنیجمله را از ب نیهم خواستیمدت دلش م نیدر تمام ا.  دیخند شیاشک ها نیمهناز ماب "! دارم 

به  کبارهیکه به  یحجم خوشبخت نیاما حاال در برابر ا. است  هشتورود او به ب يبرا يجمله در نیا کردیفکر م

 . اعتراف چگونه نفس بکشد  نیآوار ا ریز دانستیحاال نم. سمتش آغوش گشوده بود ، درمانده بود 

 . باز شد  یدر اندک يال

 ؟  يداریب... مهناز  -

 يا دهیبود ، فا دهیبستر د ينشسته تو او را رانیاما حاال که ج. خودش را به خواب بزند  خواستیم. بود  مادرش

 .نداشت 
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 ! بله  -

 گلم ؟  يچرا چراغ اتاقتو خاموش کرد -

 . را پس زد و از ته دل آرزو کرد مادرش چراغ را روشن نکند  شیاشک ها یحوصلگ یبا ب مهناز

 باهام ؟  نیداشت يکار -

 . جلو آمد  یکیتار يتو رانیج

 ! بهرام پشت تلفنه  -

را فرا  شیسر تا پا یقی؟ لرز عم دادیبه او م یچه جواب دی؟ با گفتیبه بهرام چه م دیبا. شد  یخال دل مهناز ته

. اتاق را ترك کند  رانیصبر کرد تا ج. تلفن را از مادرش گرفت  یدستش را بلند کرد و گوش یبا دو دل. گرفت 

 . و تلفن را به گوشش چسباند دیکش یقیسپس نفس عم

 الو ؟  -

 مهناز جان ، حالت خوبه ؟  -

 . که بهرام را مشکوك کند  زدیم یحرف دینبا. کرد  یمکث

 ! خوبم  -

 ؟  رسونمتی؟ مگه بهت نگفتم خودم م یرفت یخبر کجا گذاشت یظهر ب -

 ... به بهار گفتم بهت بگه  -

 گرانیکه د نیاز ا! م بگو به خود میالزمه که بدونم ، مستق يزیچ. نفرست  غامیو اون پ نیواسه من با ا گهید -

 .  ادیاصال خوشم نم یرفت یگذاشت هویبهم بگن 

 . سکوت کرد  مهناز

 خاموشه ؟  تیحاال چرا گوش -

 ...شارژش  -

 :  دیوسط حرفش دو بهرام

اگه  یفهمیمن نگرانتم ؟ نم یفهمیبه شارژ ؟ نم یمدت بزن نیا يتو یتونستینم. هشت ساعته که خاموشه  -

 دمیترسیم. شدم زنگ بزنم خونه تون  ی؟ خودمو کشتم تا راض شمیم وونهیخبر باشم د یازت ب قهیدق کی یحت

 !  میفکر کنن با هم دعوا کرد

 . بهرام حبس کرد  ي نهیس يهق هقش نفس را تو يصدا. افتاد  هینتوانست تحمل کند و به گر گرید مهناز
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 ؟  یکنیم هیگر يدار -

 . نگفت  يزیچ مهناز

 مزاحمت شده ؟  ی؟ کس زمیکرده عز تتیاذ یخوبه ؟ کس مهناز حالت -

. کشاند  یاحتماالت م نیمشکوك بهرام را به بدتر شهیسکوتش ذهن هم نیبا ا دانستیم. نگفت  يزیهم چ باز

 .سکوتش را بشکند  توانستیاما نم

 ... افتاده نترس ، بهم بگو  یاگه اتفاق -

 . اش شدت گرفت  هیگر

 ... بهرام ، من  -

 . هم فشرد  يرا رو شیها لب

 ! جانم ؟ -

 !  تونمینم!  تونمینم... باهات ازدواج کنم  تونمینم -

 .  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها. بدون فکر به زبان آورد  بایجمله را تقر نیا

 ! لعنت به من ! لعنت به من ... من  یول یخوب یلیتو خ! دوستت ندارم ...  تونمینم -

 : گفت . مهناز ناگهان به وحشت افتاد . آمد  یهم نم ينفس ها يصدا یحت. کرده بود سکوت  بهرام

باور کن تو رو ... من ...  ی، تو خودت خواست تونمیمن بهت گفتم که نم.  میقرارو داشت نیبهرام ما از اولم هم -

 ؟  یدرکم کن یتونیم! ندادم  يباز

بود ، از دست خودش  ختهیرا بهم ر زیفکرانه همه چ یب نقدریا کهنیمهناز از ا. سکوت برقرار شد  نشانیهم ب باز

 : بهرام گفت . کالفه بود 

 ؟  زمیعز يشد وونهید -

 . کمر مهناز را از وحشت لرزاند  ي رهیخنده اش ت.  دیخند و

 ...  میما از اول قرار داشت... بهرام ، ما  -

 : بهرام گفت .  دیچه بگو دیبا دانستینم

 !  يگرما زده شد دیمقدار هوا گرم بود ، شا هیامروز .  ستیتو فعال حالت خوب ن -

 : مهناز گفت . حرف مهناز را باور نکرده باشد  دیرسینظر م به

 !  زنمیحرف م ينه ، من دارم جد -
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 ... اممم ...  نیبب! آره ، خب آره  -

ذهنش را  توانستیکه نم ادیز نقدری، ا شدیم ریغافلگ نقدریکه ا ییوقت ها. دستپاچه شده بود  ینظر کم به

او فرار  يحد وسط برا هیقض نیا يتو.  گرفتیمتمرکز کند و درست عکس العمل نشان بدهد ، حد وسط را م

 : گفت  يبه تند. بود 

 ، خب ؟  میزنیفردا با هم حرف م. قطع کنم  دیمن کار دارم ، با -

 : بهرام آهسته زمزمه کرد . نگفت  يزیچ مهناز

 ! ، خدا حافظ  زمیعز یخوب بخواب -

 دیکه شا کردیفکر م یینشسته بود و به فردا شیبه دست سر جا یمهناز اما همچنان گوش. را قطع کرد  یگوش و

 ... . بود  یبا بهرام م دارشید نیآخر

از  یاز وقت. ساعت چند است  دانستینم. را در آغوش گرفته بود  شیداور نشسته و زانوها زیاتاق ، پشت م کنج

کردند هم حاضر نشد  شیناهار صدا يبرا یوقت یحت. آن اتاق حبس کرده بود  يبود ، خود را تو ختهیگر ژنیب

 .  دیترس یم ياحساسش بلغزد بدجور يپا نکهیاز ا. را نداشت  ژنیدل روبرو شدن دوباره با ب. برود  رونیب

سراغش آمده ، و باز  ژنیب دیفکر کرد شا. ترس نبض مهناز را از کار انداخت . اتاق آمد  يتو یباز شد و کس در

 ....  دیدیاتاق خوابش م يرا تو ژنیو ب دیرسیفکر کرد که اگر بهرام سر م

 :  دیرفته بود ، پرس لیکه از شدت ترس تحل ییصدا با

 ؟  هیک -

 .  دیبکش یو نفس راحت ندیو آنوقت توانست بهرام را بب دیدراور سرك کش زیاز پشت م یبه سخت.  دینشن یپاسخ

 ! ؟ ییآه تو -

 باشه ؟  یک یانتظار داشت -

را از چهره  زیآن حالت رقت انگ کردیم یسع کهیدر حال. اما خود را نباخت . بهرام جا خورد  بیسوال عج نیا از

 : بلند شد و گفت  نیزم ي، از رو ردیخونسرد به خود بگ ياش پس بزند و ظاهر

 ! بهار  -

 .  دیپشتش به بهرام بود ، پوزخند تلخ او را ند چون

 .  رونیبهار از ظهر رفته ب! ره  یم یو ک ادیم یبفهمه که ک دمی، نبا کنهیاتاق حبس م يکه خودشو تو یکس -
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بهانه  نیباز کرد تا با ا شیبرس را برداشت و بند از موها. حرف زدن را نداشت  ينگفت ، حوصله  يزیچ مهناز

 : و گفت  دیکش یقینفس عم. نشد  الشیخ یاما بهرام ب. مکالمه اش را با بهرام کوتاه کند 

 ! چه مرگته  نمیکن بب فیخب ، حاال تعر -

 : با اخم به او نگاه کرد و گفت  نهیآ ياز تو. جا خورد  مهناز

 ! چه طرز حرف زدنه ؟ نیا -

 دیکش شیخرمن موها يمهناز نگاهش را از او گرفت و برس را تو. را باال انداخت  شیشانه ها يدیبا الق بهرام

 :  دیبهرام باز با لجاجت پرس. 

 !  ینگفت -

 . مهناز از کوره بدر رفت  گرید نباریا

 به من ؟  يداد ریتو چته ؟ گ -

 .  دیکشیچشمانش شعله م یاهیس يخشم تو. را گرفت  شیو شانه ها ستادیمقابل او ا بهرام

عزا گرفته جلو روم  ي افهیق نی، حاالم با ا ینرفت رونیصدات کردن ب یاتاق ، هر چ نیا يتو يدیاز صبح چپ -

 ...  ای یزنیبهت ؟ حرف م دمیم ریگ یگیو باز م يستادیوا

 : گفت  مهناز

 ! ولم کن  -

گاز  اریاخت یرا بلبش . کند  هیگر خواستیداغ شده بود ، دلش م شیپشت پلک ها. را بست  شیچشم ها و

 .  دیکش یقیبهرام کالفه او را رها کرد و نفس عم. گرفت 

 ! لعنت  طونیبر ش -

 .  ستادیبهرام باز مقابل او ا. مهناز راه گرفتند  يگونه ها يها رو اشک

 ! د آخه چته تو ؟ چته ؟ -

 : گفت  یبه سخت شیاشک ها نیماب. به هق هق افتاده بود  مهناز

 ! خسته شدم ... من خسته ... ، فقط  یچیه... من  -

 . سر جا خشکش زد  بهرام

 ؟  یچ -

 ... کاش  يموندم ، ا ینم نجایکاش ا يا!  خوادیبابامو م...  خوادیدلم مامانمو م -
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ماه هم از ازدواجشان نگذشته بود ، هنوز عروسش  کیهنوز .  دیکش ریسابقه قلب بهرام را به زنج یب یخشم

 . خنده اش گرفت  اریاخت یب!  یراحت نیبه هم! خسته شده است  فتگیباکره بود ، و م

 ؟  ي؟ خسته شد یکنیم یشوخ -

 : ناگهان داد زد  بعد

 !  یزنیدلت واسه من زر م ریزده ز یبه الالت گذاشتم ، خوش یل یل يادیز!  يکه خسته شد يتو غلط کرد -

 :  دیهق هقش نال نیماب مهناز

 !  شنونیصداتو م! تو رو خدا داد نزن  -

 : بهرام بلند تر داد زد  اما

خسته  یگینگذشته م تیماه از زندگ هیتو که هنوز  یکنم ؟ به دلخوش يآبرودار یبه کدوم دلخوش! به درك  -

 !  يد آخه تو غلط کردي که خسته شد... شدم 

 :  گفتیم ینرمبلند شد که به  دیناه يو بعد صدا دیآهسته به در کوب یکس

 ! ، در رو باز کن  زمیعز... بهرام جان  -

 : ، گفت  ردیاز اشک مهناز بگ سیخ يرا از چهره  نشیبدون انکه نگاه خشمگ بهرام

 ! رد کارتون  دی، بر دیشماها دخالت نکن -

 : باز هم گفت  دیناه

 ... ، بهتره  دیهست یشماها االن عصبان زمیعز -

 : بهرام داد زد  نباریا

 ! رد کارتون  دیگفتم بر -

 .  دیوسط در کوب یمشت محکم و

 : بهرام باز به سمت مهناز آمد و خصمانه گفت .  امدین دیناه يصدا گرید

 ! ، هان ؟ يکه خسته شد!  یگفتیم یخب ، داشت -

 : گفت  مهناز

 !  شمی؟ خسته شدم ، دارم خفه م یفهم یچرا نم! آره ، خسته شدم  -

 ... ؟ مگه بهت نگفتم  ی؟ از من ؟ آخه مگه مجبورت کردم زنم بش يخسته شد یاز چ -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز
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 ! غلط کردم ، غلط کردم  -

او چنگ زد و او را  ياما بهرام به خرمن مو. نشست و از ته دلش زار زد  نهیزآیمقابل م یصندل يرو یبا خستگ و

با هر دو دستش ساق دست بهرام را گرفته  کهیدر حال کرد و يمهناز از شدت درد ناله ا.  دیبه سمت خود کش

 : بهرام با خشم بغل گوشش گفت .  ستادیبود ، سر پا ا

تو مغز خرت فرو  نویاما بهتره ا. رو به اون رو کرده  نیافتاده که تو رو از ا یامروز چه اتفاق دونمی، من نم نیبب -

هم  یماهه که تموم شده ، حاال اگه خودت رو بکش کیبخواه و نخواهت هم  ي هیقض!  یکه تو زن من یکن

 شمیرو قبول کن ، واگرنه مجبور م رتیتقد نیا ،رو  دیجد یزندگ نیقبول کن مهناز ، ا نویا!  دمیمن طالقت نم

 ! مغزت فرو کنم  يخودم تو

از اتاق  تیبانتخت پرتاپ کرد و با عص يو او را رو دیمهناز کوب ي قهیاشاره اش را سه بار محکم به شق انگشت

 . رفت  رونیب

از  دیناه. خودش جمع کرد و از ته دلش زار زد  يتخت افتاده بود ، تنش را تو يبا صورت رو کهیدر حال مهناز

 يهمدرد يدستش را به نشانه  خواستیم. شد  کیو دو قدم به مهناز نزد دیباز به داخل اتاق خز مهیدر ن يال

 . شد و به سرعت اتاق را ترك کرد  مانیپشلرزان او بگذارد ، اما  يشانه  يرو

 *** 

درست مثل روح سرگردان و .  کردیسرما را حس نم نیباغ سرد بود ، اما قلب بهرام آنقدر ملتهب بود که ا يهوا

از رفتار مهناز اصال شوکه نشده بود ، .  دیکشیم گاریو س زدیباغ آهسته قدم م يوسط درخت ها یشانیپر

تپد  یم گرید ییکه قلبش هنوز جا دانستیکه مهناز به او پاسخ مثبت داد م ياز همان روز. انتظارش را داشت 

 يزد و تو یلبخند تلخ اریاخت یب. و دلشکسته نباشد  نیکه حاال غمگ شدیباعث نم نیاما ا.  ستیو مال او ن

 ! دندم نرم چشمم کور ، : قلبش گفت 

 نیخوشگل اند ، و ا دانندیم يسپهر ي فهیزنان طا يپدرش گفته بود همه . کرده بود  ینیشبیرا پ شیروزها نیا

زنهاست ،  نیاز ا یکیگفته بود چون عاشق . رحم تر شوند  یب يتکاریاز هر قاتل و جنا یگاه شودیباعث م

 ! کارش زار است 

با او بود  یمهنازش وقت. جداست  ایمردم دن يمهنازش از همه  کردیاما او آن روزها فکر م.  دیخند یبه تلخ باز

مثل  گری، د کردیتعارف نم گری، د زدیحرف نم یبا او رسم گریمهنازش د!  دیخند ی، م گفتی، م گذراندیخوش م

قلب مهنازش را  کردیفکر مآن روزها .  کردیمبا تنفر نگاهش ن یبا حرص و خشم ، و گاه یاول گاه يآن روزها
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را خاموش کرد و بعد  لشیکه چرا مهنازش هشت ساعت موبا دیچه شد ، نفهم دیبعد ، نفهم یول. برده است 

رابطه را ادامه دهد  نیا تواندینم گفتیو م کردیبا هزار مکافات توانست با او حرف بزند پشت تلفن هقهقه م یوقت

 . 

 . فرو برد  شیها هیر يتو يشتریزد و دودش را با ولع ب گارشیبه س یآن شب پک محکم يادآوری با

 قتیمهناز حق يحرف ها يکه باور کند همه  خواستیو نم توانستینم. شوك بود  يکلمه تو یواقع يمعنا به

چطور امکان داشت !  دیگویدارد مزخرف م!  دیگویم انی، چون هذ دهیتب کرده ، کابوس د دیفکر کرد شا. است 

 دی، آنقدر شد گفتیرا م نیداشت ا ی؟ چرا وقت خواهدیاو را نم دیبگو یراحت نیدو ماه به هم کیاز نزدمهناز بعد 

 .او را مشکوك کرده بود  هیگر نی؟ ا کردیم هیگر یو عصب

مثل  یکی یکیجوان دسته دسته و  يدخترها. شلوغ  اریبس ابانیظهر بود و خ کینزد. بعد سراغ مهناز رفت  روز

 دایپ دیو به ام دیلبش را جو تیبهرام با عصبان. طرف و آن طرف پخش و پال بودند  نینگهبان ا یب يگله  کی

تا کنکورشان  گریفقط سه چهار روز د یتبفهمد وق توانستینم. چشم انداخت  تیجمع يبهار تو ایکردن مهناز 

 . آموزشگاه کنکور رفت و آمد دارند  نیمانده ، چرا هنوز به ا یباق

و  کردیرا مرتب م شیبهار داشت موها. بودند  ستادهیدورترمنتظرش ا یکم.  ندینست مهناز و بهار را ببتوا بالخره

به حرف  یتوجه دیرسیزده بود و به نظر م هیتک واریافتاده به د نییپا ي، اما مهناز با سر گفتیبه مهناز م يزیچ

چشم کنجکاو مردد شد ، اما بعد با خود  نهمهیا يلوسوار کردن آنها ج يلحظه بهرام برا کی. او ندارد  يها

 ! داره ؟ نامزدشم خب  يرادیچه ا: گفت 

 يرمقش تو یحس و حال و ب یهمان لحظه مهناز سرش را بلند کرد و نگاه ب. ترمز زد  يآنها رو يپا يجلو

در عقب  رفت و شیپ یحال ی، اما مهناز با ب دیاز دوستانش خند یکیبهار به متلک . بهرام قفل شد  يچشم ها

. پاسخ سالمش را نداد  یحت.  گفتن يزیفروغ او بود ، چ یبهت نگاه ب يبهرام هنوز تو. را باز کرد  نیماش

 : جلو نشست و گفت  یصندل يهنوز خنده به لب داشت رو کهیو در حال یبرعکس او بهار با سرخوش

 ! سالم داداش  -

 . لب جوابش را داد  ریز بهرام

 ؟  هیخبر! شده  داتونیطرفا پ نیداداش ، ا نیکرد يزیناپره -

 : گفت  يبهار باز هم با لحن شاد. متوجه مهناز بود  نهیآ ينگاهش از تو. به راه افتاد  بهرام

 !  شنیمتحول م!  شنیمتعهد م!  رنیگی، مردم زن م گهیآره د -
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 . ترمز زد  يو بالفاصله رو دیچیپ یاصل ابانیخ يهمان لحظه تو. کرد  یتلخ مهناز اعصابش را خط خط پوزخند

 !  ياتوبوس ده قدم اونورتره ، هر ستگاهیبهار خانم ا -

 : تعجب زده نگاهش کرد  بهار

 خونه ؟  دیرسون یمنو نم! شم ؟ ادهیپ -

 . را باال نبرد  شیخودش را کرد تا صدا یسع یلیخ بهرام

 ! شو  ادهیلطفا پ.  ییجا میبر دینه بهار ، منو و مهناز با -

 : گفت  ينازك کرد و با دلخور یحال پشت چشم نیبا ا. است  يجد هیقض دیفهم اربه

 . دنبالم  نیفرستادیرو م گهید یکیپس حداقل ! د؟یکنی، دکم م یگرم نیبه ا يمگه سر گردنتون سوارم ؟ هوا -

 . شد  ادهیکرد و پ یبا همان لحن دلخور خداحافظ و

 . نگاهش کرد  یشد ، بهرام به سمت مهناز برگشت و عصب ادهیبهار پ نکهیاز ا بعد

 !  نیجلو بش ایپاشو ب -

 : نگاهش کند ، آهسته پاسخ داد  نکهیبدون ا مهناز

 ! راحتم  -

 . اخم کرد  بهرام

 ؟  یبه بهار نگفت -

 رو ؟  یچ -

 !  یزن من بش ستیقرار ن نکهیا -

 نیشدن ا یچرا از علن دانستینم. نگفته بود  یکس چیبه ه! نه ، نگفته بود . فقط لبش را گاز گرفت  مهناز

 : بهرام گفت . ترسد  یمسئله م

 ؟  دونهی؟ اونم نم یبابات چ -

 : گفت . داشت به او نگاه نکند  یهمچنان مصرانه سع مهناز

 ! خودمون حل بشه  نیمسئله اول ب نیفکر کردم بهتره ا!  دونهینم -

 .  دیخند یعصب بهرام

 !  يپروند ونیهذ يزیچ هیو  يتب کرد شبیلحظه فکر کردم د کی!  یپس هنوز سر حرفت هست -

 . موفق نبود  یلیمحکم و استوار بدهد ، اما خ یآهنگ شیکرد به صدا یو سع دیکش یقینفس عم مهناز
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 ! بله ، سر حرفم هستم  -

به  یناگهان یلیبعد خ.  ردیزدنش را بگ ادیفر يتا جلو دییهم سا يقدرت رو يمه را با ه شیدندان ها بهرام

 . زمان بخرد و خشمش را کنترل کند  یکم نکهیا يرا به حرکت انداخت ، فقط برا نیمهناز پشت کرد و ماش

 یکه تنش را کنار در جمع کرده بود و کوله پشت دییپا یمهناز را م نهیآ ياز تو. توقف کرد  يچراغ قرمز پشت

 : گفت . را مسموم کرد  شیتلخ راه گلو یحس. فشرد  یبغلش م ياش را تو

 ؟  میبا هم حرف بزن مینیجا بش هی میبر... مهناز جان  -

 . کلمه بود  کیمهناز فقط  پاسخ

 ! نه  -

 ...  شهیکه نم ينجوریاما آخه ا -

 :  دیحرفش دو انیم مهناز

 !  شهیزود برگردم خونه ، مامانم نگران م دیبا -

 !  یبهش زنگ بزن و بگو با من يخوایخب ، م -

ها کالفه  دنیپاسخ نش نیگرفتن ها ، از ا دهیناد نیبهرام از ا. سرش را هم بلند نکرد  ینگفت ، حت يزیچ مهناز

نفسش را کالفه فوت کرد . راه آمدن با ناز مهناز است  یتنها راه نجاتش از آن بن بست لعنت دانستیاما م. بود 

 . و چون چراغ سبز شده بود ، باز به راه افتاد 

مغز  يکه تو ییحرف ها دنی، چون از تصور شن دیچه بگو دیبا دانستیبهرام نم. سکوت حاکم شد  نشانیب باز

 يآقا يخانه  کینزد. واهد کرد نخ یسکوت به او کمک نیکه ا دانستیاما خوب م.  دیترس یم گذشتیمهناز م

 . پارك کرد  ابانیخود را گرفت و باز کنار خ میبودند که تصم دهیرس يسپهر

 !  یاحمقانه رو گرفت میتصم نیافتاده که تو ا یچه اتفاق دونمیمهناز ، من نم نیبب -

 : فورا گارد گرفت  مهناز

 !  ستیاحمقانه ن چمیه -

 . باشد  نهایکرد همچان لحنش دلجو یاو سع اما

!  يبود ي، عاد ي، خوب بود يما بود يخونه  يتو روزی، تو د میدیهمو د روزید نیما هم!  نیخب ، بب -

تو رو  نقدریکردم که ا کاریبفهمم چ تونمینم کنمیفکر م یهر چ! شد  یچ دمیو من نفهم یخبر رفت یبعدش ب

 ! کرده  یعصبان
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مشتش گرفته بود و به  ياش را تو یافتاده سگک کوچک کوله پشت نییپا يمهناز همچنان با سر. کرد  یمکث

 : کرد  شینرم صدا توانستیکه م ییبهرام تا جا.  دیکشینفس م يتند

 ! نگام کن ... منو نگاه کن ... مهناز جان  -

 . انداخت  یبه او نگاه زانهیسرش را بلند کرد و گر نباریا مهناز

 ! جبرانش کنم  دمیقول م ی، و اگه بهم خطامو بگ هیچ دونمیکه نم ییا، به خاطر خط خوامیمن ازت معذرت م -

 .  دیلرز یاز بغض م شیبه حرف آمد ، صدا نباریا مهناز

 خوامیمن معذرت م. از جانب شما نبوده  ییخطا چی، به خدا ه دینکرد يشما کار!  خوامینه نه ، من معذرت م -

وصلت انجام  نیکار ، ا نیا دونستمیاز همون اول م کهیمدت تلف کردم ، درحال نهمهیکه وقت هر دومون رو ا

 !  هینشدن

و  دیو هشدار دهنده خند یعصب. نشان دهد  یچه عکس العمل دیبا دانستیشد ، آنقدر که نم نیخشمگ بهرام

 : گفت 

 تو ؟  یگیم يدار یچ -

 :  زدیوقفه حرف م ینفس و ب کیمهناز  اما

! شما ، پدرتون ، پدرم ، همه رو بردم  ياحمقانه حاال آبرو یسیرودربا هیکه واسه خاطر  امخویمن معذرت م -

 ... و  دوننینامزد م بایکه ما رو تقر یمردم شیپ

 ؟  یچ یعنی بایتقر! تونم بفهممت  یلحظه ساکت شو ، من نم هیمهناز ؟  یچ یعنی بایتقر -

نزدم چون روشو نداشتم ،  یبه پدر و مادرم حرف!  رمیبم خوادیحالم بده ، به خدا دلم م یکاف يمن به اندازه  -

،  نیعذابم ند گهیشما د. جواب بدم  یچ خوامینم گمیبعد دو ماه حاال م یواسه چ دنیاگه پرس دونستمیچون نم

 ... زخمم  يبا حرفاتون نمک رو گهید

 :  دیداشت باال برد و عربده کش رویکه ن ییرا تا جا شیصدا. شد  زیبهرام ناگهان سرر خشم

 ! خفه شو ! خفه شو ! خفه شو  -

 نیا. شد  رهیبهرام خ نیبا وحشت تنش را به در چفت کرد و به صورت خشمگ. مهناز شکست  يگلو يتو صدا

را رها کرد ،  دادیگلو آزارش م يکه از مدتها قبل تو یناگهان بغض! کرده بود  وانهیکرده بود ، د وانهیمرد را د

 . خط انداختند  شیگونه ها يوقفه و معصومانه رو یاشک ب يدانه ها
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چند . دستانش گرفت و چشمانش را بست  انیسرش را م. چه کند ، درمانده شده بود  دانستینم گرید بهرام

ه به خود بهرام بود ک نیسرانجام ا. هق هق آرام مهناز پر شده بود  يگذشت که فقط با صدا یدر سکوت قهیدق

 . آمد 

 بایتو تقر! شده  یباهام حرف بزن بگو چ! منو زجر نده ، خودتو زجر نده ! نکن  هیگر... نکن عشق من  هیگر -

 !  شمینم التیخ یمن ب! ؟ یفهم یم! ، نامزدم  یتو نامزدم... مهناز  یستینامزد من ن

دهانش گرفت تا بلکه خود را  يدستش را جلو. او شدت گرفت  يصدا يمهناز از التماس نهفته تو ي هیگر

 . ندارد  يا دهیفا یعنی... نه  یعنیسرش را تکان داد ،  نحالیکنترل کند ، و با ا

هان ؟ چطوره ؟ تو از من !  مینیده روز همو نب میقرار بذار ایاصال ب! برو خونه قشنگ استراحت کن ، فکر کن  -

 یکار ندارم ، حت یچیمن به ه! قربونت برم  شهینم ری، د زمیعز شهینم رید!  دمیم؟ بهت زمان  يخوایزمان م

تو قانعم کن ، .  میزن یبا هم حرف م امیروز م هبعد د. نداره  يهم از نظر من مورد میاگه چند سال نامزد باش

 ! بگو  يزیچ هیاشکات بشم ،  ينکن فدا هیمهناز گر!  کنمیمن قانعت م

 : گفت  یوارش به سخت وانهید ي هیگر نیماب مهناز

 ! تو رو ندارم  اقتی، من ل دیتو رو خدا ببخش!  دیببخش... اگه ده سال هم بگذره  ینداره بهرام ، حت يا دهیفا -

 . چه کند  دیبا دیفهم ی، نم دیچه بگو دیبا دیفهم ینم گرید.  دیمستأصل و ناباور خند بهرام

 !  یفهم یم نویودتم او خ یگی، مزخرف م زمیعز یگیمزخرف م -

 !  میگرفت ییدو تا مویتصم نی، بهشون بگو ا يبهرام تو رو خدا ، اگه واقعا منو دوست دار -

 . روحش را به روبرو دوخت  یداد و نگاه مات و ب هیتک یصندل یسرش را به پشت بهرام

 ! زده به سرت ! ، زده به سرت  يشد وونهیتو د -

اتفاقات که در  نیا يهمه . افتاده  انیبدنش از جر يخون تو کردیحس م. از تنش رفته بود ، مات بود  حس

 یمضحک م يقابل باور ریسرش آوار شده بود ، به طرز غ يو چهار ساعت رخ داده و رو ستیعرض کمتر از ب

شود  الشیخ یب توانستیهرام نمباشد ، چون ب يجد توانستیاو نم! اش گرفته بود ، مطمئنا  یمهناز شوخ. نمود 

 یداشت:  دیبگو ینتواند خنده اش را پنهان کند ، قهقهه بزند و به شوخ گریهر لحظه منتظر بود که مهناز د. 

 :  گفتیکه م دیدورگه از اشک مهناز را شن يآن ، صدا ياما به جا! ها  يکردیسکته م

 ! خداحافظ ، بهرام  -
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التماسش را هم به  نیآخر یروح یسرد و ب يبا صدا. بدهد  یبه تنش تکان تواندیمرده که نم کردیحس م بهرام

 : زبان آورد 

 ! به من رحم کن ، به خودت رحم کن ! نرو مهناز  -

 : بود  ینحس لعنت يپاسخش همان کلمه  اما

 ! خداحافظ  -

حرکت  یاش ب یصندل يرو رتیبهرام هنوز در همان حالت بهت و ح. شد و رفت  ادهیپ نشیاز ماش مهناز

.  شدیافتاده اما با عجله از او دور م نییپا يکه داشت با شانه ها کردیتماشا م نهیآ ينشسته بود و او را از تو

 يالیو کیقبل مقابل  هاکه سال  يداغ شد ، درست مثل آن پسربچه ا. برنگشت  گرینفسش رفت و د

از ترانه  یکی ادی.  ختیچشمش فرو ر يگوشه  از یقطره اشک.  کردیم هیبود و فقط گر ستادهیآتش ا کپارچهی

 ... مهنازش ، آه . دوست داشت  یلیافتاد که مهنازش خ ییها

 ... آوارم  ریآوار ، من ز نی، لعنت به ا وارید نی، لعنت به ا دارید نیبه ا لعنت

 افتهی انیآنها پا يرابطه . و نه مهناز از او  گرفتیم ينه او از مهناز خبر. هفت روز  دیگذشت ، شا يروز چند

و پاسخ ردش را  کندیدست دست م نقدریمهناز چرا ا دانستیبهرام نم. بداند  يزیچ یهنوز کس نکهیبود بدون ا

اگر چند روز  کردیبا خود فکر م.  کندیفکر م اردمردد شده و د دیبود که شا دواری، اما ته دلش ام کندینم یعلن

 يکه از حرفها دیاگر مهناز به او بگو کردیفکر م. راغش خواهد رفت از مهناز نشود ، س يهم بگذرد و خبر گرید

 شیکه حتما به پا کردیو فکر م دیلرز یاز شوق م اریاخت یشده ، چه خواهد کرد ؟ ب مانیچند روز قبلش پش

 ! خواهد افتاد 

 . تمام شد  زیآن شب همه چ اما

تماشا  ونیزینشسته بودند و تلو منینش يو بهار تو دیناه. نه شب بود که به خانه برگشت  کینزد ساعت

برخورد کند باال برود که در کتابخانه باز  یبا کس نکهیخواست بدون ا. نبود  يخبر ژنی، اما از پدرش و ب کردندیم

 .  ستادیچارچوب در ا يرا در دست داشت ، تو پشیپ کهیشد و پدرش درحال

 ؟  يبالخره اومد -

 .  دیبه سمت او چرخ بهرام

 ! ، سالم بله  -

 ؟  میبا هم حرف بزن يوقت دار -
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 . بهرام نواخته شد و ضربان قلبش باال رفت  يگوش ها يخطر تو زنگ

 ؟  يدر چه مورد. بله  -

بهرام به . باز رها کرد و به داخل کتابخانه برگشت  مهیجوابش را بدهد ، در را همانطور ن نکهیبدون ا بزرگمهر

 . کتابخانه انداخت  يرا توراه رفته را برگشت و خودش  يتند

 بابا ؟  -

 ! درو ببند  -

 نکهیبا ا.  ستادیپدرش ا کیو رفت نزد دیدر را پشت سرش به هم کوب.  کردیاش م یآرامش بزرگمهر عصب نیا

 . کرد خود را خونسرد جلوه دهد  ی، اما سع دیلرز یو اضطراب م جانیتنش از شدت ه يهمه 

 ...  دیزودتر بگ شهیمن خسته ام بابا ، اگه م -

 :  دیباز با آرامش وسط حرفش پر بزرگمهر

 !  نی؟ خب ، بش يخسته ا یلیخ -

او را  رکانهیو ز قیبزرگمهر عم. مقابل پدرش نشست  یراحت يفوت کرد و رو رونینفسش را کالفه به ب بهرام

 : اش شد و گفت  یمتوجه کالفگ. نظر گرفته بود  ریز

 ؟  یکشیم گاریس -

 ! نه  -

 . زد  يلبخند رگمهربز

 ؟  یترک ينکنه طبق معمول تو -

 ! نه  -

 ! نبود  گاریواسه ترك س یخوبه ، چون االن اصال وقت خوب -

با لجاجت وانمود کند خونسرد  خواستیبهرام باز هم م. و فندکش را به سمت بهرام پرت کرد  گاریس يجعبه  و

و  دیکش رونیجعبه ب ياز تو يگاریس اریاخت یکه ب ردکیبه دود م يازیاست ، اما در آن لحظه چنان احساس ن

 : بزرگمهر گفت . لبش گذاشت  يگوشه 

 ؟  يریم شیبا نامزدت چطور پ -

 . شد  خکوبیو پرشکوه مادرش م بایز يپرتره  يپر از حرف او ، و سپس رو يچشم ها يبهرام اول تو نگاه

 چطور مگه ؟  -
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 . ، خنده اش پر از حسرت بود  دیخند بزرگمهر

 دیفهم یپسر ؟ فرشته م یدونیم. که هنوز همسرم نشده بود  ییاون روزا ادی! مادرت افتادم  ادیامشب باز  -

 .داد  یجواب منف میخواستگار نیخاطر به اول نیعاشقشم ، و به هم يبدجور

 .د رو شده بو زیپس درست حدس زده بود ، همه چ. زد  یپوزخند تلخ بهرام

کردم تا  يمن هشت بار ازش خواستگار!  گمیرو م يسپهر يدخترا! رحمن  یب يبهت که گفته بودم ، بدجور -

 ! که دوستش دارم  دیفهم یدوستش داشتم ، م.  رمیتونستم ازش بله بگ

 : و ادامه داد  دیکش یقیعم نفس

 ! نوا  یب يپسره  يا!  يعاشقش شد يبه نظر تو هم بدجور -

گفت  اطیبزرگمهر با احت.  دیکش یم گاریفرو رفته بود و س یمبل راحت يتو. نشان نداد  یعکس العمل چیه بهرام

 : 

 ...  گفتیم! بود  نجایا يمهد شیدو ساعت پ بایتقر -

 : ادامه داد  يلحظه سکوت کرد ، و باز به تند چند

 التیخب ، تو خ یول. صد ازدواج نداره ناز و نوز کرده و گفته ق يمقدار هیانگار ... دخترش گفته  نکهیمثل ا -

 !  کنمیماه نشده واست عقدش م کیمن  يتو بله رو بد! نباشه 

 . زد  يپوزخند بهرام

 !  ستین يازین -

 . بزرگمهر تعجب کرد . را گفت و از جا برخاست  نیا

 ؟  یدونستیتو م -

 ! وقته  یلیآره ، خ -

 ؟  يقبولش کرد یراحت نیو به هم -

 ! کرد ؟ شهیخب ، چه م یراحت نبود ، ول یلیخ -

 .  دیکش ینفس راحت بزرگمهر

 ! خبرو بهت برسونم  نیا يچطور کنمیمنو بگو دو ساعته دارم فکر م -

 !غش کنم ؟ دیدیترس یچطور ؟ م -
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رفت ،  یبه سمت در م کهیسپس در حال. پرت کرد  يگاریجاس يرا تو گارشیبه جلو گذاشت و ته س یقدم

 : گفت 

 !  ریعال شب بخف -

سر  زیچ چیاز ه. شد و دهانش را باز کرد تا نام او را صدا کند  زیمخیبزرگمهر سر جا ن. رفت  رونیاز کتابخانه ب و

اش  یصندل يباز رو. اما حال بد پسرش را درك کرد . داشت  دنیپرس يبرا يادیز يآورد ، سوال ها یدر نم

 . گرفت  پشیاز پ یقینشست و کام عم

 ! خب ، به درك : اول با خودش گفت  شب

 ی؟ اصال مگه قحط رمیحاال مگه اون زن من نشه ، قراره بم! آره ، به درك : لبش نشست  يگوشه  يپوزخند

 دختر اومده ؟ 

دو  نیا يتو. سمت مهناز  دیفکرش پر کش. خاموش کرد  توریبه مان یطوالن یکارش نشست و نگاه زیم پشت

و درشت و  اهیس يچشم ها. شده بود که حاال تک تک اجزا چهره اش را از بر بود  رهیبه او خ يماه به قدر

 یگونه هاش م يرو دیخند یم یکه وقت ییکوچکش ، و آن چال ها کلیاش ، ه یمشک يمعصومش ، موها

 یم شینشسته بود و برا شینحس تمام نشده بود حاال احتماال مهناز روبرو ينامزد نیفکر کرد اگر ا. افتاد 

 : گفت  اریاخت یو ب دیکش يآه حسرت بار.  دیندخ

از  یکوفت يکسر نیو رو کنم تا بفهمم ا ریشرکتو ز يحساب کتابا يهمه  دیبا! سرم  يرو ختهیچقدر کار ر -

 ! سرم خراب شده  يکجا رو

 . را روشن کرد  وتریبا شصت پا ، کامپ و

سرش را به چپ و راست کج کند ، و آخر شب آنقدر خسته بود که تا  نکهیوقفه کار کرد ، بدون ا یساعت ب پنج

 . خوشخوابه انداخت از هوش رفت  يتنش را رو

 ! چقدر کار دارم : دوم باز با خودش گفت  روز

بار دست از کار  زدهیباز پنج ساعت کار کرد ، اما س. شب قبل را نداشت  ياما حوصله . وقفه کار کرد  یباز ب و

 .  دیآتش را د يتو الیسوختن و يهم کابوس تکرار دیخواب یو وقت. بکند  یبکشد و استراحت يگاریتا س دیکش

و  دیو اصالح کند لباس پوش ردیدوش بگ نکهیبدون ا. سوم اما از همان اول صبح با همه سر جنگ داشت  روز

 : به بزرگمهر گفت .  دیتوپ دیکه دستش رس یصبحانه به هر کس زیسر م
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کجا  نمیبب کنمیهفته است شب و روز دارم حساب کتاب م کی!  کنمیحسابدارو م کهیمرت نیمن امروز پوست ا -

 ! صفر کم گذاشته  هیجفنگ  ي کهیمرت دمیکردم ، تا فهم ادهیمخم رو رسماً پ. شده  يدزد

 :  دیرفتن حاضر شده بود ، توپ رونیب يبه بهار که برا بعد

 ؟ هان ؟  يریم يکدوم گور!  رونیب یزنیم کشهیقت مهر وقت عش یکنیتو غلط م -

 : رنجش گفت  یو اندک رتیبا ح بهار

 ... که  میقرار گذاشت يبا مهناز سپهر -

 : و خصمانه گفت  دیبهرام وسط حرفش پر اما

 ! ها  یستیصاحاباش ن یتو از اون ب!  یقرار گذاشت خودیب -

 . بار مهناز کند ، دلش خنک شد  يچاریل نیتوانسته بود چن نکهیاز ا و

از  یقسمت بزرگ کردیاما حس م.  دانستیمهناز ، نم دنیند ایبه خاطر کابوسش بود . روز خلقش تنگ بود  تمام

به رفتن  یلیم چیه.  کردیم یها رانندگ ابانیخ يهدف تو یشب شده بود و او ب ازدهیساعت . روحش گم شده 

که  دیشن یرا م ییداشت آهنگ ها اومهناز به دستگاه پخش وصل بود و  یو صورت دیفلش سف. به خانه نداشت 

خب ، . ها دوست دارد  کیموز نیمهنازش از ا دانستیاما م. نداشت  دنشانیبه شن یرغبت چیتا دو ماه قبل ه

 : لب گفت  ریز. نبود  نیجز ا يگریراه حل د یرفع دلتنگ يانگار برا

 !  يدیخریهله هوله م خواستیدلت م یبردمت طرقبه ، هر چ یامشب م ياگه بود! آخ مهناز خانم  -

قسمت  نیبدتر. ، اما او را نداشت  خواستیمهناز را م. تنگ بود يدلش تنگ بود ، بدجور.  دیکش یپر حسرت آه

اش را  یدغدغه دارد زندگ یآسوده و ب یلیراحت ، خ یلیمهناز حاال خ دانستیبود که م نیاش ا یداستان عشق

 . افتد  یاو نم ادیلحظه هم به  کی يبرا یتو ح کندیم

 ؟  يخوایمنو نم یکم گذاشتم که بعد دو ماه گفت یواست کم گذاشتم ؟ چ ی، چ اقتیل یآخه ب -

او بود ، مهناز از همان اول  یدلخوش يدو ماه همه برا نیا.  خواستیآمد که مهناز از همان اول او را نم ادشی و

 .  دیخند یو عصب نیخشمگ. مضحکه کرده بود  یدست یبهرام خودش را دست. هم او را دوست نداشت 

 ! آره ؟! دور و برته  يها یاز همون بچه قرت یکی اقتتیل -

 : و داد زد  دیبعد ناگهان مشتش را وسط فرمان کوب و

 ! تو رو کم نکنم  ير باشم اگه رومن از سگ کمت! کثافت  يدختره ! کثافت  -

 . کنارش بردارد  یصندل يرا از رو لشیدستش را دراز کرد تا موبا. شده بود  یسرش زده بود ، روان به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٧٨ 

 ...  ای شهیآدم زنم م يمثل بچه  ای گمیبهش م! آره ...  زنمیبهش زنگ م -

 .  دیکرد و باز مشتش را وسط فرمان کوب یمکث

 ! بدبخت ! بدبخت ! ، بدبخت  یبکن یتون ینم یغلط چیه -

ترمز گذاشت و بعد  يپا رو ابانیوسط خ اریاخت یب. بغل گوشش ناگهان او را به خود آورد  يبوق کشدار يصدا

 يها ، صدا نیبوق ماش يصدا. و باعث شد تکان وحشتناك بخورد  دیاو کوب نیاز پشت به ماش ینیناگهان ماش

. کرد  ریانها ناگهان از قلبش سراز ي، خشم و نفرتش از مهناز ، همه  يپشت سر نیماش يراننده  ادیداد و فر

 ... .  دیدهان مرد کوب يحرف مشت گره خورده اش را تو یرفت و ب یشاک يشد و به سمت راننده  ادهیپ

. کنارش نشست  یصندل يرو یداده و چشمانش را بسته بود که حس کرد کس هیسرد تک واریرا به د سرش

 .  دیآرام و خونسرد حسام را د يکه باز کرد ، چهره چشم 

 ؟  یرو به راه -

 . لبش سر باز کند  يزد که باعث شد زخم گوشه  يپوزخند بهرام

 ! آره  -

 !  ومدی یرقمه کوتاه نم یچیه! بود  یاز دستت شاک یکل. ، حرف زدم  هیدی، پرا اروی نیبا ا -

 :  دیکلمه به ذهن بهرام رس کی فقط

 ! درك  -

 . شد  ياو کفر يقلدرمآبانه  يدیو الق يخونسرد نیحسام از دست ا گرید نباریا

سرش آوار  يرو یکن یازش عذرخواه نکهیا ي، به جا يبدبخت رو داغون کرد نیماش ي؟ زد یچ یعنی -

 ! ، آخرشم به درك ؟ يشد

 !  يدیصحنه تصادفو ند نکهیمثل ا! من  نیاون زد به ماش -

سرعت  يوسط بزرگراه با صد و خرده ا یآخه ک!  يحتما مست بود گفتمیشناختمت م ی، و اگه نم مدیچرا ، د -

 رو ترمز ؟  زنهیم کدفعهی

. داد  هیتک واریرا بست و سرش را به د شیدوباره چشم ها. گفتن نداشت ، حق با حسام بود  يبرا يزیچ بهرام

سر و کله زدن با  دانستیم. فوت کرد و باز به همان غالب خونسرد خود بازگشت  رونیحسام نفسش را به ب

 !الت و زبان نفهم  نقدریهم... بودند  نیهم شهیفر هم نیشاه ي فهیطا نیا. ندارد  يا دهیبهرام فا

 .  یکنامضاش  دیهم پر کردم که تو با تنامهیشکا کی.  يآزاد قهیوث دیبا جناب سرگرد حرف زدم ، امشب با ق -
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 :  دیبسته پرس يبا چشم ها بهرام

 ؟  یواسه چ تنامهیشکا -

 . شده  ریاونم باهات درگ نکهی، و ا نتیزده به ماش هیدیاون پرا نکهیواسه ا -

 ؟  هیاداها واسه چ نیا گهید. من مقصرم  یگیتو که م -

حاالم پاشو ! ، بهتر از گناهکار شناخته شدن تمام و کمال توئه  ستیبد ن ضهینبودن عر یبهرحال واسه خال -

 . نصفه شب شده  يساعت دو. زودتر شرش کنده شه  میبر

بهرام ساکت . حسام به سمت عمارت به راه افتادند  نیخارج شدند و با ماش يساعت بعد ، هر دو از کالنتر مین

 :  دیحسام پرس.  کردیخلوت شهر نگاه م يها ابانیبود و از پنجره به خ

 آپارتمان من ؟  يایامشبو ب يخوایم -

 : پاسخ داد  یحوصلگ یبا ب بهرام

 . نه ، منو برسون عمارت  -

 . به تنش داد  یو کش و قوس دیکش يا ازهیخم و

بهرام  نیبا ا دانستیگفتن داشت ، اما م يبرا يادیز يحرف ها. انداخت  یچشم به او نگاه ياز گوشه  حسام

 ي قهیدق ستیکمتر از ب. به اجبار ساکت شد و به سمت عمارت راند . کرد  یچندان بحث شودینم یصبخسته و ع

 : بهرام با حسام دست داد و گفت . بعد مقابل در عمارت بودند 

 .  ینزن یخودمون بمونه ، به پدرم حرف نیب هیقض نیاما ا. بابت امشب ممنونم  -

 : گفت  حسام

 !  دهیرو لو م یلبت همه چ يمن هم نگم ، زخم رو -

آن شب او تصادف کرد ، کتک خورد ، تا مرز بازداشت .  دیزخم لبش کش يزد و دستش را رو يپوزخند بهرام

 ! بود  دهیآزاد شد ، و مهناز راحت و آسوده خواب قهیوث دیشدن رفت و با ق

 : گفت  يبرادرانه ا يبا دلسوز حسام

 تو ؟  يشد ينجوریبهرام ؟ چرا ا هیدردت چ -

 : گفت  یحال بدش را بپوشاند با لحن شوخ یکم نکهیا يبرا بهرام

 ؟  يدیکه تو هم فهم زنمیو هشت م شیش نقدری یعنی -

 : و آرام گفت  يحسام همانطور جد اما
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 يدیدهنتو کش يکارمندا پاشنه  يهمه  يجلو گفتیم. پدرت بودم که حسابدار شرکتون زنگ زد  شیامروز پ -

تو چه مرگته پسر ؟ اصال .  يبه آب داد یدسته گل یشبم که همچ.  يفحش بارش کرد یکه تونست ییو تا جا

؟ که  یکن یبددهن رمردیپ کیبه  دی؟ که تو نبا يفر نیکه تو بهرام شاه یفهم یحواست به خودت هست ؟ م

 نی؟ ا رهیست الکل بگازت ت ابونیوسط خ سیپل دی؟ که نبا یبش قهیدست به  ابونیکوچه و خ يبا مردم تو دینبا

 ؟  تهیرو حال زایچ

 گفتیاگر به حسام م. توانست بفهمد  یدرد او را نم یکس چی، اما ه دیفهم یرا م زیهمه چ.  دیکش یآه بهرام

آورده و مدام چپ و  ریگ نگیر يدختر بچه او را گوشه  کیدختر است ، که  کیسر  ریز نهایا يکه همه 

 یدردش را نم یچکسی، ه گزهر...  دیفهمیاز سرزنش ؟ نم شتریب يزی؟ چ شدیم دشی، چه عا کندیراستش م

 .  دیفهم

 :  گفت

 يریبگ ستیب يکن نمره  ی، سع یدرس و دانشگاهت موفق باش يکن تو یسع شهیحسام ؟ هم هیچ یدونیم -

رو کم  يسپهر يشر مهد یوقت شاهللایا! خانواده  یخصوص لیها ، بکنمت وک يزود نیبه هم خوامیچون م! 

 ! کردم 

 .شد و به سمت در باغ رفت  ادهیپ نیاز ماش يحرف زدن بدهد ، به تند يبه حسام اجازه  نکهیبدون ا و

 *** 

 . به خانه بازگردانده بود  عقلیشب او را مست و ال مهین کیبود ، و باز هم بهرام  دیدو روز ناپد ژنیهم ب باز

کرده بود  یاما باز هم سع. ب پسرش رنگ به رو نداشت آن روزها ، از ترس و اضطرا يمثل همه  دیناه

 دیشا. فکر بود  يدمق و تو يبهرام بدجور. بنوشد  يخانواده چا ياعضا ي هیظاهرش را حفظ کند و با بق

 . بود  ژنیب شیمهناز هم آن لحظه فکرش پ.  کردیفکر م ژنیداشت به ب

از .  گفتیم ياز هر در. ان شروع به حرف زدن کرد حاکم بر فضا خسته شده بود ، ناگه نیکه از جو سنگ بهار

آلمان مطرح بود ، و رنگ رژ لب  يکه در دانشگاهها يدیجد ی، تا بحث روانشناس لشیدانشگاه و خاطرات تحص

 ایاز مهناز  یسوال یبزنند ، و گاه یکلبخند گرانیکه د دیام نیبه ا کردیم یشوخ یگاه. بود  دهیکه خر يدیجد

همصحبت  يبرا دی، نه مهناز ، نه بهرام و نه ناه یکس چیاما ه.  شدیم اینظرشان را جو ایو  دیپرس یمادرش م

 . نکردند  یشدن با او تالش
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دل و  کردیبود که حس م نیآنقدر استرس داشت و غمگ. او  یجیتدر یبود ، به فکر تباه ژنیبه فکر ب مهناز

اما بالخره طاقت . بروز دهد  گرانید شیپ خواستیحالت تهوع گرفته بود ، اما نم.  چدیپ یروده اش بهم م

 . دهانش گذاشت و عق زد  يو دستش را رو اوردین

 دیلبش را گاز گرفت و خواست از جمع جدا شود که ناه یمهناز با ناراحت. نگاهها به سمت او برگشت ي همه

 : دست او گذاشت و گفت  يآرام دستش را رو یلیخ

 ؟  ستی؟ حالت خوب ن زمیشده عز یچ -

 : به زور آب دهانش را قورت داد و گفت  مهناز

 ! مقدار هم خسته ام  هی. فقط حالت تهوع دارم !  ستین يزیخوبم ، چ -

 . زد  يلبخند خسته ا دیناه

 ! ؟ يحامله ا -

 نیا توانستینم یخود به خود حامله شود ؟ ول یکس شدیمگر م! نه ، البته که نبود . از سوالش شوکه شد  مهناز

 : و گفت  دیرا بهم کوب شیبهار با ذوق کف دستها.  دیبگو دیا به ناهر

 ! ؟ شمیآره ، مهناز ؟ دارم عمه م -

. شد  دهیبه سمت بهرام کش اریاخت یب شیمبهوتانه به صورت سرخوش بهار نگاه کرد ، و بعد چشم ها مهناز

 . زد  ياحساس نگاهش کرد و بعد پوزخند یسرد و ب یلیبهرام خ

 ! نه ، معلومه که نه  -

 . سماجت کرد  بهار

 از کجا معلومه ؟  -

 ...  یعنی... خب ، آخه من  -

ناگهان در با ضرب و به شدت باز شد ، و بعد . بدهد  یچه جواب دیبا دانستیبه تته پته افتاده بود و نم مهناز

 : فضا را پر کرد  يهمه  ژنیب ادیفر يصدا

 ؟  یخوکدون نیا ياده منو برگردونه توبه خودش جرأت د یکدوم کثافت -

به دور  دیناه يانگشت ها. به عقب برگردد را نداشت  نکهیآمد ، اما او جرأت ا یدرست از پشت سر مهناز م صدا

نگاه وحشت زده و . کند  يریبا چنگ زدن به مهناز از سقوط خود جلوگ خواستیمچ دستش حلقه خورد ، انگار م

.  دیترس یآشکار م نیتوه نیبرابر ا دراز عکس العمل شوهرش . بهرام قفل کرد  يچهره  يمهناز رو ي دهیرم
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دستش  يرا تو يچا دیفنجان سف يخونسرد و عاد یلیخ.  دیشن یرا نم شیو صدا دیدیرا نم ژنیاما بهرام انگار ب

 : داد زد  ژنیباز هم ب.  کردینگاه م واریگرفته بود و به د

؟ آخه مگه  ياریبرادرا رو درب يادا يخوای؟ چرا م يچرا دنبالم راه افتاد! جواب منو بده ! با توام ، کثافت  -

 ! مادرت هم که از مادر من جداست !  یستیپسر پدر من ن!  یستی؟ تو برادر من ن یفهمینم

به دور دست  دیلبخندش باعث شد فشار انگشتان ناه. زد  ينرم نگاهش کرد و بعد لبخند یلیبهرام خ نباریا

 . دهد  ینم یخوب يلبخند معنا نیکه ا دانستیخوب م یلیاو خ. شود  شتریمهناز ب

 !  یش الیخ یب يخوایو نم یاز رو بست رتویخب ، از قرار معلوم شمش -

 يکوچک و سورمه ا يجعبه  يگذاشت و در عوض از تو زیم يبعد خم شد و فنجان را رو. زد  يهم لبخند باز

 . برداشت  گارینخ س کیرنگ مارلبرو 

هم بهم  گهید ي قهیچند دق دمیبهت اجازه م. و عذرت خواسته است  یتو مست! ، داداش کوچولو  ممیمن تسل -

 !  یکن نیتوه

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 : ادامه داد  يپرتاب کرد و با لحن سرد دیبه سمت ناه ینگاه کوتاه بعد

 !  رونیب دیکن شییزودتر راهنما کنمیم هیالبته به شمام توص -

شده بود و  خکوبیاما مهناز همچنان سر جا م. هجوم بردند  ژنیو به سمت ب دندیو بهار مثل فنر از جا پر دیناه

بدون توجه به تقال و التماس مادر و خواهرش باز  ژنیب. سرش را به عقب بچرخاند نداشت  نکهیتوان ا یحت

 : گفت 

 گهید!  کشمینم گهید! بسمه ...  ممی؟ بابا من تسل رمیکه واسه خودم کندم بم يهمون گور يتو يذاریچرا نم -

 ؟  یفهم یآخه تو چه م...  یفهمیتو نم! زجرو ندارم  نیتحمل ا

اما نگاه . داغ شده بود  شیپشت پلک ها. و هر آن امکان داشت از حال برود  دیلرز یم یبه صورت واضح مهناز

باز هم  ژنیب.  ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يکه هست جلو یباعث شده بود به هر سختبهرام  بیو غر بیعج

 : داد زد 
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 یکی دیبا مونیهمه چ. پسر همون مردم ! فرم  نیشاه ژنیام مثل تو ، من ب یکیمن ... شرف  یکثافت ب -

 .  ذاشتمیم دینبا زیهمه چ ی، من ب يازم بدزد مویزندگ يتو همه  ذاشتمیم دیمن نبا. باشه 

 : داد زد  دیناه

 ! خفه شو ! خفه شو  ژنیب -

حالت تهوع مهناز شدت .  دیفهم یمست بود و نم ژنیاما ب. بزند و او را ساکت کند  ژنیدهان ب يکرد تو یسع و

 . بهرام هنوز فقط متوجه او بود  بینگاه عج. دهانش گذاشت و باز عق زد  يدستش را جلو. گرفت 

با  يخوای؟ چرا م ياریبرادرا رو درم يپس چرا بازم ادا!  يرسوند نجایتو منو به ا!  يدیازم دزد مویتو زندگ -

،  کنمیدرست م زویهمه چ يروز هی! ، پست کثافت  خورهی؟ حالم ازت بهم م يزجرم بد شتریزنده نگه داشتنم ب

 ...  رمیگیازت پس م مویزندگ! آره 

 يگاریرسیاما بهرام ز.  دینفهم يزیچ هیچند ثان يکه مهناز برا یآنقدر ناگهان. اتفاق افتاد  یناگهان یلیخ

 غیج يصدا. پرتاپ کرد  ژنیقدرتش به سمت ب يو با همه  دیمقابلش قاپ زیم يرا از رو نیسنگ ستالیکر

 . زد  یلیگوش مهناز س يو تو ختیبا هم در آم ژنیدرد آلود ب ادیو بهار و فر دیپروحشت ناه

دهانش گرفته  يرا جلو شیزانو زده و دست ها نیزم يرو ژنیب. به عقب برگشت  وحشت از جا برخاست و با

 .  ختیر یفرش م يانگشتانش به رو يخون سرخ از ال. بود 

مقابلش نگاه  يبودند که شوك زده فقط به صحنه  ختهیسرش ر يانگار آب سرد رو. رفت  جیمهناز گ سر

رفت که بهار خود  ژنیبهرام به سرعت از جا بلند شد و چند قدم به سمت ب. نداشت یحرکت چیه يارایو  کردیم

 : زد  غیج هیرا سد راه او کرد و با گر

 ! ولش کن ! ، ولش کن  ی؟ دندوناشو شکست يدار کارشیچ -

 : گفت  یخفه و تودماغ ییبا صدا بهرام

 !  رونیبرو ب نجایمهنازو بردار و از ا -

 : ، داد زد  دیر نداز بها یچون حرکت و

-  ااهللاید  ! 

 دهیرا د دید یم دینشان نداد ، هر چه نبا یمهناز مقاومت. را گرفت  شیبه سرعت به سمت مهناز رفت و بازو بهار

 ... . شد  دهیاراده به دنبال بهار کش یب. بود 

 *** 
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 یاز زندگ يآدم به هر جنبه ا! دغدغه ، خوشبخت  یآرام ، ب.  باستیز یلیهست که خ یزندگ يتو ییروزها کی

دانش آموز بعد از کنکورش ، مثل حس  کیدارد مثل حس  یحس. است  لیتکم ندیب ی، م کندیاش که فکر م

آرامش قطعا آرامش قبل از  نیا. شک کرد  زیبه همه چ دیروزهاست که با نیا! مادر بعد از تولد نوزادش  کی

 . طوفان است 

، بدون  دی، بدون ترد ی، بدون دلواپس ژنیاو بود و عشق داغش به ب. مهناز پر از آرامش بود  ياروزها بر آن

پدرش هنوز هم . دوست بهار بود  نیتر یمیاو هنوز هم صم. مثل قبل بود  زیظاهرا همه چ. عذاب وجدان 

 .  گذراندیم ژنیکه با ب بود یاش آن لحظات یقسمت زندگ نیبهتر! آه ...  ژنیفر بود و ب نیبزرگمهر شاه لیوک

و با  شدیم یرتیغ ژنیهرچند ب. بپا گذاشته باشد  شیبهرام برا دیترس یمهناز م.  دندید یرا نم گریهمد ادیز لیاوا

 يرابطه  يماجرا خواستیندارد ، اما مهناز ابداً نم یبه بهرام ربط گریآنها د يکه رفت و آمدها گفتیم يقلدر

 . ها فاش شود  يآنها حداقل به آن زود

مورد عالقه اش حقوق را در دانشگاه آزاد مشهد  ياو رشته . برسند  شانیسال انگار قرار بود همه به آرزو آن

دفتر فروش  ياداره  يبرا ژنیب.  زدیدر  يدر بجنورد ، مهرداد معمار ینیبال یقبول شده بود ، بهار روانشناس

 دیرا کل يمجتمع تجار کیساخت  ي وژهتوانسته بود پر هم يمهد. سهام شرکت پدرش به تهران رفته بود 

 . بزند 

 . سرشان آوار شد  يرو زیهمه چ. شب  کیخراب شد ، در عرض  زیهمه چ کبارهیبه  اما

 یدر طول زندگ. نگران بود  رانیج. نبود  ياز مهد يخبر چیشب ساعت از دوازده گذشته بود ، اما هنوز ه آن

به قلبش  يبد يحادثه . خبر بگذارد  یاو را از حال خود ب يمشترك نوزده ساله شان سابقه نداشته بود که مهد

 : ، گفت  فتر یم نییمدام طول خانه را باال و پا کهیدر حال. الهام شده بود 

 شد ؟ جواب نداد ؟  یچ -

 : گذاشت و گفت  شیتلفن را سر جا یگوش يدیبا ناام مهناز

 ! ، خاموشه  دهیمجواب ن -

 : از شدت دلشوره به لباسش چنگ زد  رانیج

 !  ایخدا...  يوا يا -

 : بدهد ، گفت  ياو را دلدار نکهیا يمهناز برا. مبل رها کرد  يخودش را رو و

 ! تموم شده  لشیشارژ موبا دیحاال شا -
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 : مهرداد گفت  اما

 ! مزخرف نگو  -

 : رو به مادرش ادامه داد  و

 ؟  رهیح بهتون نگفت کجا ماصال صب -

 !  گردهیتا شب برم گفتیاما م!  دهیرندیخ يفرا نیشاه نیشهرستان دادگاه داشت ، سر امالك هم. چرا  -

 ! خب ، پس حتما تو راهه : گفت  مهرداد

 . چندان مطمئن کننده نبود  شیصدا اما

او تماس  لیاز ده بار با موبا شتریمدت ب نیمهناز در ا. برنگشته بود  يهم گذشت ، اما مهد گریساعت د مین

زنگ تلفن او را از جا  يکه ناگهان صدا بردیتلفن خوابش م يداشت پا گرید. گرفته بود ، اما هر بار خاموش بود 

 : برداشتند ، اما او زودتر پاسخ داد  زیو مهرداد به سمت تلفن خ رانیج. پراند 

 ! الو ؟ -

 :  دیچیش پگوش يتو يخسته و لرزان مهد يصدا

 دخترم ؟  یخودت... الو ، مهناز  -

 . از گل مهناز شکفت  گل

 !  یاز نگران میخاموشه ؟ ما که مرد تونیشما ؟ چرا گوش نیکجا موند!  ییسالم بابا -

 حیپدرش انقدر نگران کننده بود که ترج يصدا. ، اما مهناز کنارش زد  ردیرا از او بگ یکرد گوش یسع مامان

 .به گوش مادرش نرسد  دادیم

به مادرت بگو دلواپسم . برگردم  یک ستیمعلوم ن.  رهیگ نجایراستش ، کارم ا.  زمیعز امیمن امشب خونه نم -

 ! نباشه ، حالم خوبه 

 . جا وا رفت  سر

 ؟ آخه چرا ؟  یچ -

 . مراقب مادرت باش ، نذار حرص بخوره . صحبت کنم  تونمینم گهیمن د -

 ... بابا  یول -

 .  دیرا با خشونت از او قاپ یبالخره گوش مهرداد

 !  نمیبدش بب -
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 :  دیاز مهناز پرس. کرد با پدرش حرف بزند ، اما ارتباط قطع شده بود  یسع و

 ؟  گفتیم یچ -

کرد  یاو سع الیخ یآسودگ يبرا. بود از حال برود  کی، نزد چارهیزن ب. انداخت  یبه مادرش نگاه مهناز

 . بزند  يلبخند

 . خونه  گردهی، شب برنم دهیگفت کارش طول کش!  نیشلوغش کرده بود يخودیب! بابا  یچیه -

 :  دیپرس رانیج

 قطع کرد ؟  عیسر نقدریرو ا ی؟ چرا گوش گردهیکه برنم یچ یعنی -

 . زنگ زده ، خود بخود قطع شده  ایتلفن کارت نیالبد از ا! مامان  دونمیمن چه م -

 : خاست گفت  یاز جا برم کهیو در حال دیکش يا ازهیخم بعد

 !  ریفعال شب بخ. بخوابم ، فردا صبح کالس دارم  رمیم گهیمن د -

 : فرستاد  یامیبالفاصله به مهرداد پ. اتاقش رفت  يتو و

 ! اتاق من ، کارت دارم  ایب یهر وقت تونست -

تا  دیطول کش یساعت کی بایتقر.  دیتختخواب دراز کش يچراغ را خاموش کرد و در انتظار برادرش رو سپس

 ؟  یداشت کارمیچ -: گفت . مهرداد توانست به او ملحق شود 

 : باال نرود ، گفت  شیداشت صدا یسع کهیتخت نشست و در حال يرو مهناز

 !  يریاز بابا بگ يخبر یتونیم نیبب. فرا  نیشاه يفردا برو در خونه  -

 چطور مگه ؟  -

 . بابا اصال حالش خوب نبود ، من نگرانشم  -

 چرا نگران ؟  -

 . ازش داشته باشن  ياونا خبر دیشا.  دونمینم -

فوت کرد و از  رونی، اما با حرص نفسش را به ب دیبگو يزیچ خواستیم. اتاق به او زل زد  یکیتار يتو مهرداد

 . رفت  رونیاتاق ب

. ، اما اصال حواسش به درس نبود  کردینگاه م اهیبه تخته س روز بعد مهناز سر کالس نشسته بود و صبح

است و  يعاد زیکند همه چ نیبود که به مادرش تلق نیا يراستش اگر آن روز به دانشگاه آمده بود فقط برا
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از طرف مهرداد به  یامیپ.  دیدستش لرز ریز لشیافکارش غوطه ور بود که موبا يتو.  ستین ینگران يجا

 . بود  دهیدستش رس

 .  ستین يظاهراً خبر. رفتم در خونه شون  -

 : کرد  پیدر پاسخ به سرعت تا مهناز

 ؟  یمطمئن -

 : بعد جوابش آمد  قهیدق دو

خونه  چکدومشونیه گفتیم. باغ راه نداد  يتو یدربونشون منو حت.  زدنیمشکوك م یلیخ. معلومه که نه  -

 !  گفتی، اما دروغ م ستنین

 تواندیپدرش افتاده ، آنقدر بد که م يبرا ياتفاق بد گفتیبه او م یحس. لبش چنگ انداخت مجهول به ق یترس

 : فرستاد  امیپ ژنیمهرداد شد و به ب الیخ یب. را از هم بپاشاند  شانیخانواده 

 شماست ؟  شی؟ پ يمن خبر دار يتو از بابا -

آنجا  توانستینم گرید.  شدیخلقش لحظه به لحظه تنگ تر م.  دینرس شیبرا یپاسخ چیصبر کرد ، اما ه یمدت

 . از کالس خارج شد  يرا برداشت و به تند فشیک.  اوردینشستن را تاب ب

. ، داخل شد  دیفست فود که رس کیبه .  زدیهدف قدم م یها ب ابانیخ يشده بود ، اما مهناز همچنان تو ظهر

چانه اش  ریدستش را ز. نشست  یخال يزهایاز م یکید و پشت همبرگر سفارش دا چیساندو کیناهارش  يبرا

به  ژنیب يشماره  دنیبا د.  دزنگ خور لشیکه موبا کردیم يباز يدستمال کاغذ يزده بود و داشت با جعبه 

 : پاسخ داد  يتند

 ؟  ژنیالو ، ب -

 : مکث کرد و سپس گفت  يلحظه ا ژنیب

 ! سالم  -

 . اصال سرحال نبود  شیصدا

 .  ژنیسالم ب -

 ؟  یخوب -

 ! زده  بشیغ روزینگران بابام ، از د.  ستمینه ، اصال خوب ن -

 : کرد ، و بعد گفت  یطوالن یباز هم مکث ژنیب
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 ! نگرانش نباش ، حالش خوبه  -

عمق فاجعه را  توانستیآنقدر شوکه شده بود که نم. مهناز منجمد شد  يرگ ها يخون تو هیصدم ثان کی در

 :  دیآهسته پرس. درك کند 

 شماست ؟  شیپ -

 ! آره ... خب  -

 ! هنوز شهرستانه  گفتیم شبی؟ اون که د یچ يبرا -

 ! تو نگران نباش .  هیکار يمسئله  کیآره ، راستش  -

 . مهناز حلقه زد  يچشم ها يتو اشک

 آخه چرا ؟ چرا ؟  -

 : گفت  يباز هم با دلسوز ژنیب و

 ! ، من مراقبشم  زمین نباش عزنگرا -

راستش در آن .  دیکوبیاش م نهیس يوار تو وانهیقلبش د. افتاده است  يبد یلیخ یلیکه اتفاق خ دانستیم مهناز

 : التماس کرد . به زنده بودن پدرش شک داشت  یلحظه حت

 حالش خوبه ؟ ! تو رو خدا راستشو به من بگو ... تو رو خدا  ژنیب -

 ! به جون تو خوبه ! آره ، گفتم که خوبه  -

 ... مامان !  ششیپ میایب دیکجاست ؟ ما با یگیپس نم یواسه چ -

 : و گفت  دیوسط حرفش پر يبه تند ژنیب

 ! کف دست مادرت ها  يبذار يوقت نر هی.  گمیرازه که دارم به تو م کی نیمهناز ؟ ا يشد وونهید -

 :  دیلب نال ریز. تن مهناز را سست کرد  يهمه  ترس

 رازه ؟  -

 ... واگرنه .  يلو بد یکس شیپ دینبا یطیشرا چیتحت ه! من و تو بمونه  نیب دیبا هیقض نیا...  نیآره ، بب -

؟  کردیآنها چه م شی؟ پدرش پ گفتیچه م ژنیب. شد  يخون مهناز جار يمهلک کم کم تو یمثل سم خشم

 سر پدرش آورده بودند ؟  ییآنها چه بال

 !  سیپل شیپ رمی، م یاالن بهم نگ نی؟ به خدا اگه هم ژنیب نیسرش آورد ییچه بال -

 . شد  یعصب ژنیب
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! ماست  شیراحت کنم ، که پ التویبه نظرت ؟ من فقط خواستم خ میاری یسرش م ییچه بال! مزخرف نگو  -

 ! قطع کنم ، اصال از اول تماسم باهات اشتباه بود  دیبا گهیحاالم د! که جاش امنه 

 : گفت  يبا زار مهناز

 ! تو رو خدا !  ژنیقطع نکن ، ب -

 ... .  دیچیگوشش پ يبوق اشغال تو يصدا اما

 *** 

دلش گرفته بود .  زدیباغ قدم م يدست نخورده  يفرو کرده بود و وسط برف ها شیپالتو بیج يرا تو دستانش

 ژنیو هر لحظه صورت خون آلود ب شهیهم روزیاز د. قار قار محزون کالغ ها باعث شد بغض کند  يصدا. 

 هیتلخ شد و رفت کنار بق يخاطره  کی نیا دیهمه شا يبرا.  دادیچشمانش بود و به حد مرگ آزارش م يجلو

که  دانستیم. ه داشت عالق ژنیدلش به ب ياو هنوز تو. نبود  یسادگ نیبه هم هیاو قض يخاطرات ، اما برا ي

او . آن را انکار کند  توانستینم یقیطر چیعالقه بود و به ه نیندارد ، اما ا شیهم برا يگناه است و البته سود

. بودن داشت  یحس ته. اش مقابل چشمانش کتک بخورد و خرد شود  هتحمل کند مرد مورد عالق توانستینم

 . شده است نیتوه شانیجمع به خدا يکه جلو ییحس آدم ها

 . بهار بود . که به شانه اش خورد ، باعث شد از فکر خارج شود و به عقب برگردد  یبرف ي گلوله

 !  یکنیم ریآسمونا س ي؟ تو قیرف ییکجا -

 . زد  يخسته ا لبخند

 !  نجامیهم -

 . هم قدم زدند  ي، سپس هر دو شانه به شانه  دیصبر کرد تا بهار به او رس یمدت

 !  ژنیمن و تو و ب.  میکرد يباغ باز نیا يکه ما چقدر تو نی، به ا کردمیفکر م امونیبچگداشتم به  -

 .  دیخند یبه تلخ بهار

 !  ریبخ ادشیآره ،  -

 :  دیبه خود جرأت داد و پرس مهناز

 حالش چطوره ؟ ...  ژنیب -

به  يازیخدا رو شکر ن گفتیدکتر م.  شهیبهتر م خورهیمقدار درد داره که مسکن م هی.  ستیخوبه ، بد ن -

 .  ستین یجراح
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 : بغض گرفت ، گفت . مقابل چشمان مهناز نقش بست  ژنیصورت خون آلود ب باز

 ؟ اون چه مرگشه ؟  دیکش نجایحرف مفت زد تا کار به ا نقدریا ژنیشد ؟ چرا ب نیآخه چرا همچ... آخه  -

 یول.  شمیزبونش حرف بکشم ، موفق نم ریز زا کنمیم یسع یهر چ. چه مرگشه  دونمیمهناز ، نم دونمینم -

 !  شهیچشمام آب م يام داره مثل شمع جلو چارهیداداش ب

. فوت کرد و نگاهش را به آسمان گرفته دوخت  رونینفس غمبارش را به ب. گفتن نداشت  يبرا یحرف مهناز

 : بهار گفت 

  از مشهد بره ؟ یمدت هی دیبهرام بهش گفته با یدونستی، م یراست -

 . کرد  ریمهناز گ ي نهیس يتو نفس

 کجا بره ؟  -

 !  دونمیمن ، نم شیپ انیب دمیشا. اصفهان  انیمن بهشون گفتم که باهام ب.  شیاحتماال با مامان برن ک -

 :  دیپرس اطیآب دهانش را قورت داد و با احت مهناز

 قراره بمونن ؟  یتا ک -

 . ، تا هر وقت الزم بشه  دونمینم -

 : اضافه کرد  طنتیبا ش بعد

 ! بله ... و بهرام و  یمون یخونه فقط تو م ياونوقت تو -

که انگار تا قبل از آن اتاق خوابشان با او و مادرش  زدیحرف م يجور کی. از لحن او خنده اش گرفت  مهناز

 : به شانه اش زد و گفت  یمشت! مشترك بود 

 ! گمشو ، حوصله ندارم  -

برم سراغ درس و دانشگاه و  دیاز فردا با. امروزو خونه ام  نیمن فقط هم.  يوصله ندارکه ح يتو غلط کرد -

 قیعقل سروکله زدن ، باز دنبال کتاب و جزوه و تحق نیریش ي دهیخدا ، باز با اون مهسا و سپ يوا.  میبدبخت

!  یحوصله نداشته باش یکنیه ؟ تو غلط میچ یدونیاصال م! نشستن  يباز سر کالس استاد تقو!  ي، وا دنیدو

 به من خوش بگذره ، مفهومه ؟  دیامروز با

 : و گفت  دیحق به جانبش خند ي افهیبه ق مهناز

 ؟  میدار جیآشپزخونه هو يواسه دماغت تو! مجسمه ات رو بسازم  خوامیم ستایگوشه وا هی. خب باشه  -

 :  دیکش غیاز سر حرص ج بهار
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 ! ؟ جهیهو حاال دماغ من شکل! مهناز  کشمتیم -

 .  دیبه دنبال مهناز دو و

را فراموش کرد و شد همان مهناز  زیهمه چ یقیدقا يبرا. اش داشت  یتازه ، مثل دوران بچگ یحس مهناز

را  یآدم برف نیاول انهیآزاد و وحش يخنده ها انیم.  کردیم ي، و برف باز دیخند ی، م زدیم غیج. پانزده ساله 

 : بهار گفت .  دندیچشم و ابرو و دهان کش شیبهار برا یشیساختند و به کمک لوازم آرا

 ! شما بچه ات کجاست خانم خوشگله ؟!  يناز ی، چه آدم برف یآخ -

 : گفت  یبا سرخوش مهناز

 ! هنوز بچه نداره  نیا -

 : رفت و گفت  يبه او چشم غره ا یبه شوخ بهار

 یبچه هنوز پس ننداخت هی،  ين داداش ما شدماهه ز کیمگه همه مثل تو اجاقشون کوره ؟ ! گمشو بابا  -

 ! براش 

 : بهار گفت .  دیخند يبلند يبا صدا زشیاز لحن مبالغه آم مهناز

 !  يخوبه خودتم قبول دار! ها  -

تنش نمانده بود  يتو یرمق گرید. ساختند  یقبل یکنار آدم برف یکوچک یهر دو دست به کار شدند و آدم برف باز

 : ها رها کرد و گفت  برف يخودش را رو. 

 ! خواهر شوهر ؟ گهیامر د! بچه اش  نمیا -

 : گفت .  دیکش یچشم و ابرو م شیزانو زده بود و برا یآدم برف يجلو بهار

 ! بچه اش خوشگله ، نه ؟ به باباش رفته  -

 :  دیو پرس دیبه سمت مهناز چرخ کدفعهی بعد

 باباش کجاست ؟  یراست -

 : گفت  يبلند يمهناز از تعجب گرد شد و با صدا يها چشم

 ؟  يواسش شوهر هم بساز يخواینکنه م -

 ! مهناز  یزنیبچه دار شد ؟ چه حرفا م شهیمگه بدون شوهر هم م! واه  -

 : اضافه کرد  طنتیرا گاز گرفت و با ش لبش

 ! هم واسه بچه دار شدن هست  گهیراه د هی،  يالبته راستشو بخوا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 .  دیو به گوش بهرام رس دیچیدرختان پ نیخنده اش ماب يصدا. قهقه زد  يبلند يبا صدا مهناز

باغ  يآنها تو دیمهناز فهم يخنده  يداخل عمارت برود که از صدا خواستیبود و م دهیتازه به خانه رس بهرام

داشت  يدور.  شدیو کم با او همکالم م کردیبود که مهنازش کم نگاهش م يچند روز. تنش داغ شد . هستند 

 . راهش را کج کرد و به سمت دخترها رفت  اریاخت یب.  کردیاش م وانهید

مثل . هم خنده اش را خورد و هم جمع و جورتر نشست  اریاخت یو ب دیپشت به او بود ، اما مهناز او را د بهار

 ! تنها  یلیبهرام ناگهان احساس کرد تنهاست ، خ. گذاشته است  مشیپا به حر يا بهیغر نکهیا

 : گفت  یبلند و سرخوش يکه حاال متوجه او شده بود ، با صدا بهار

 ! سالم داداش  -

 امدهیکاش سراغ مهناز ن يبود ، ا امدهیکاش به آنجا ن يا کردیبا خود فکر م. نداشت  یدل و دماغ گرید بهرام

 . بود 

 شدم ؟  تونیمزاحم باز! سالم  -

 !  میکردیلق مخ يکه ، اثر هنر میکردینم يباز -

 يبر لب ها يهمان لحظه پس از چند روز لبخند.  دیکج و معوج انداخت و خند يها یبه آدم برف یکوتاه نگاه

 : قلبش باز گرم شد ، گفت .  دیمهناز د

 !  میدیناناز خانم رو هم د يو خنده  مینمرد! چه عجب  -

 : گفت  یرا باال گرفت و با لحن متعجب شیابروها مهناز

 ! خندم  یم شهیمن که هم یمنو ؟ ول يخنده  -

 !  يباهام قهر! با من نه  ی، ول دیشا هیبا بق -

 : با شرم گفت . مهنازش قرمز شدند  يها گونه

 !  يتو قهر...  ستمیمن که قهر ن -

 ستیبهار بالفاصله متوجه شد حضورش اضاف. اش را به مهناز دوخت  فتهیگرم شد و نگاه ش لیدل یبهرام ب قلب

 : و گفت 

 ! درست کن  ییشوهرشو خودت تنها! برم  گهیمن د...  گمیم -
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و به دور و برش  کردیاو نگاه م يچشم ها يبود که مهناز هم تو نینگاهش را از مهناز نگرفت و جالب ا بهرام

را کنار ساختمان رفت ، و بعد جلو رفت و خودش  يمنتظر شد تا بهار تو. بهرام داغ داغ بود . نداشت  یتوجه

 . برف ها انداخت  يمهناز ، رو

 چقدر دوستت دارم ؟  یدونیباهات قهر باشم ؟ مگه نم تونمیاصال مگه م! من غلط بکنم با تو قهر باشم  -

. انداخت و لبش را گاز گرفت  نییمهناز سرش را پا.  دیانگشتانش را بوس يرو يدست مهناز را گرفت و به تند و

مهناز انداخت و او را  يرا دور شانه ها شیبازو. ، اما خوشحال شد  فیعکس العمل او ، هر چند خف نیبهرام از ا

 : گوشش زمزمه کرد  ریز.  دیکامال در آغوش کش

 ماه عسل ؟  میبر يایم -

 . کند  ریبود که توانسته دوباره او را غافلگ خوشحال

 ! گذشته  مونیاز عروس شتریماهم ب کیاالن ؟  -

 ؟  میحاال بر. داره ؟ گرفتار بودم نتونستم زودتر بگم  یه اشکالخب چ -

 . مهناز نشست  يلب ها يرو یگرم لبخند

 ؟  میخب ، کجا بر -

 : ، و گفت  ندیرا بب شیتا بتواند چشم ها دیخودش را از مهناز عقب کش یو کم دیخند بهرام

 !  گمیوقتش که شد م! بماند  گهید نیا -

. انداخت  نییشد و سرش را پا نیافتاده باشد نگاهش غمگ يزیچ ادی نکهی، اما بعد ناگهان مثل ا دیخند مهناز

چقدر مهناز را دوست داشت ، کنار او و فقط . شده بود  رهیاو خ نیرخ خوشتراش و غمگ میبه ن یفتگیبهرام با ش

ته آنقدر عاقل بود که بداند آنجا الب.  ببوسدخوش حالت او را  يلب ها خواستیدلش م.  گرفتیکنار او آرامش م

سرش را به سمت صورت او خم  اریاخت یاما عشق و هوس چنان به جانش چنگ انداخت که ب.  ستین شیجا

 . کرد 

 ي قهی يبوسه بود که ناگهان مشتش را پر از برف کرد و تو نیفرار از ا يمهناز متوجه حال او شد و برا دیشا

و به سرعت پا به فرار  فتدیبلند به خنده ب يباعث شد مهناز با صدا دیکه کش يادیفر. لباس بهرام فرو برد 

 . بگذارد 

از جا برخاست و رفت تا مهناز را . شدن خنده اش گرفت  دهیفرار از بوس ياو برا يترفند بچگانه  نیاز ا بهرام

. بغلش گرفت  ریمتکا ز کیو او را مثل  دیراحت به او رس یلیخ. او را ببوسد  خواهدیو آنطور که دلش م ردیبگ
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دو پا  يانداخت و مقابلش رو نیزم ياو را رو مبهرا. دست و پا زد  ییرها يو برا دیکش یپر نشاط غیمهناز ج

 : داد زد . او نشست  ي نهیس يکرد و خودش رو نیاما مهناز به سرعت از جا جست و او را نقش زم. نشست 

 ! حرکت  یب -

 نیدو نفره ، از ا يباز نیچقدر از ا.  زدیبهرام حاال قهقهه م.  ختیسر و صورت بهرام ر يبرف رو يبعد به تند و

و خودش باال سر او قرار  دیکش ریمهناز را گرفت و او را به ز يباز بازوها. برد  یکودکانه لذت م یهماغوش

بودند و به  دهیها دراز کش برف يهر دو رو. افتادند  يچقدر گذشت که از تب و تاب باز دندینفهم. گرفت 

 : مهناز گفت .  کردندیآسمان نگاه م

 !  زنمیبرفا غلت م يدو ساعته دارم تو.  کنمیپهلو م نهیمطمئنم که امشب س -

 . ، دستش را دراز کرد و دست مهناز را گرفت  کردیهمانطور که به آسمان نگاه م بهرام

 !  یپرستارم تو باش دیتب کنم شا یاله -

 .  دیخند مهناز

 بال به دورته ؟  يجا -

 ! به گفتن نداره  يازین نکهی، ا زمیبشه عز کیبه تو نزد کنهیبال غلط م -

 : سپس از جا برخاست و گفت .  دیانگشتان او را بوس يرو و

 !  چسبهیداغ م يچا هی تیوضع نیبا ا! داخل ، پاشو  میپاشو بر -

بود تا بهرام برف  ستادهیا عیآرام و مط يدختربچه  کی نیناز عمه. دست مهناز را گرفت و او را بلند کرد  و

مهناز در آغوش او . فشرد  نهیو او را به س دیاش را بوس یشانیپ يسپس با مهر رو. لباسش را تکاند  يرو يها

 : بغل گوشش زمزمه کرد  هبهرام آهست. دستانش را دور کمرش حلقه زد  اریاخت یگرم شد و ب

 ؟  يدر بر رشیاز ز ینتونست يدید... از بوس ما  نمیا -

 يا شهی، که پشت در ش ژنیب دیو ناام نیغمگ يچشم ها يتو شیاما همان لحظه چشم ها.  دیخند مهناز

 ... . بود قفل شد  ستادهیکتابخانه ا

 *** 

. خانه بازگشت آشفته و بلند به  یشینامرتب و ر يبا ظاهر ياز سه روز ، ساعت شش بعد از ظهر ، مهد بعد

از آمدنش  يبقدر رانیج نحالیبا ا. خاکستر غلت خورده بود  يکه انگار تو دادیم گاریس يتنش آنقدر بو
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بود از سر شوق به  کینزد کهیرا گرفت و در حال يدست مهد. نداشت  یتوجه زهایچ نیخوشحال بود که به ا

 : ، گفت  فتدیب هیگر

 ؟  ینگرفت ی؟ چرا با من تماس زمیحالت خوبه عز ي، مهد يتو کجا بود -

 : گفت .  دیاشک آلودش را کاو يو عطوفت چهره  یدو دست زنش را گرفت و با خستگ يمهد

 ! حاال هم باور کن ، فقط خسته ام ! دادم نگرانم نباش  غامی، من که پ زمیخوبم عز -

شوهرش را  يبازو رینند ، زک یبا پدرشان احوالپرس یاجازه نداد مهرداد و مهناز درست و حساب یحت رانیج

آخر به ظاهر  يمهناز خشک زده تا لحظه . کرد  تیگرفت و با ناز و نوازش او را به سمت اتاق خوابشان هدا

 دیخب ، شا. بودند را قورت داد  دهکه تا پشت لبش هجوم آور ییماند و سوالها رهیپدرش خ يعاد ریآشفته و غ

کند  فیتعر بتشیسه شبانه روز غ نیاز ا شانیپدرش همان شب برا تخواسیداشت که م ییجایواقعا هم انتظار ب

 ! فردا  يبماند برا زیفکر کرد فردا ، همه چ. 

از حرف زدن  يمهد.  دیاز زبان پدرش نشن يقانع کننده ا حیتوض چیبعد هم گذشت و ه يفردا و فرداها اما

و  کردیم ادیو داد و فر رفتیاز کوره در م یگاه یحت.  دیاز آن سه روز بگو يزیحاضر نبود چ.  رفتیطفره م

دروغ .  اوردیب ییبهانه ها شدیمهم مجبور  یاما گاه. ندارد  یاش به خانواده اش ربط یشغل لیمسا گفتیم

بود که  نیبود ، ا بیمهناز عج يکه برا يزیچ.  رفتیبه خورد زن زود باورش نم یکه حت انهیآن چنان ناش ییها

آنها بوده است و  شیخانواده اش بفهمند که او تمام مدت پ خواستینم.  زدیا نمفره نیاز شاه یپدرش حرف

 .  دادینم یاحتمال نیدرصد هم چن کیحاال  دیشنیرا نم نیا ژنیخودش از ب ياگر مهناز با گوش ها دیشا

به عادت گذشته هر . ظاهرش را حفظ کند  شیزن و بچه ها يجلو کردیم یکه برگشته بود سع لیاوا يمهد

.  دیکشیبه اندازه م گاریو س خواندی، روزنامه م دیپوش یم زیتم ي، لباس ها کردیو اصالح م گرفتیروز دوش م

روزانه  يدوش ها. کند  تحملصورتش  يرا رو يقادر نبود آن ماسک خونسرد یحت گریاما در عرض دو هفته د

 گرید. شد  لیرفتن و قدم زدنش تعط رونیشد ، ب لیتعط دنشین و اخبار دشد ، روزنامه خواند لیاش تعط

روشن کردن کار  گاریرا با س گاریگوشه نشستن و به فکر فرو رفتن و س کیبود که جز  دهیرس ییکارش به جا

 . نداشت  يگرید

 .  دهیهم ترس یلیخ...  دهیترس يزیاو از چ گفتیبه مهناز م یحس

و  شدیداشت نابود م. مثل او خواب و خوراك نداشت .  دیکشیمثل او زجر م.  شدیاو تباه م يهم پا به پا رانیج

تمام  تشیواقعا ظرف گریروز صبح د کیاما . مهربان باشد  يداشت مثل گذشته با مهد یهنوز هم سع نحالیبا ا
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و مهناز هم کالس برود ،  زدیبه  خواستیمهرداد همان روز م. صبحانه جمع شده بودند  زیهمه سر م. شد 

 .  زدیرا هم م شیهدف چا ینشسته بود و ب زیهم به اجبار زنش پشت م يمهد. داشت 

 : گفت  یسرخوش و مهربان يبا صدا رانیج

 !  میخرده بچرخ هی رونیب میما هم بر ایب.  شونیدنبال کار و زندگ رنیبچه ها که م! جان ، دلم گرفته  يمهد -

 : گفت  يسرد يرا باز کند که پدرش با صدا یخنده و خواست سر شوخ ریزد ز یپق مهرداد

 .  گهیوقت د هی يبذارش برا!  رانی، ج کنهیسرم درد م -

را باال  شیصدا خواستیبود ، اما باز هم نم دهیبه مرز انفجار رس. ضرب گرفت  زیم يرو رانیج يها انگشت

 . ببرد 

 ... يسردردا نیهم يخوندم درباره  یمطلب هی!  کنهیآزاد حالت رو بهتر م يهوا! پارك  میریم... ؟ خب  يجد -

 :  دیوسط حرفش پر يمهد

 . با دوستات برو  -

 ؟  رونیجان ، من حق ندارم بخوام با شوهرم برم ب يمهد یول -

 !  گهیوقت د هیگفتم که ، باشه . من دل و دماغشو ندارم  یچرا ، ول -

 یشدن ناگهان دهیبر جمع آنها حاکم شده بود ، با به عقب کش هیچند ثان يکه برا يسرد و غم زده ا سکوت

 .  دیچشم ها به سمت او چرخ يهمه . ها ، در هم شکست  کیسرام يرو رانیج یصندل

 !  گهید يکرد ؟ ندار شهیخب ، چه م!  يمنو ندار يحوصله ... خب خب  -

زنش ، به  یناگهان انیطغ نیمات و مبهوت از ا يمهد. رج شد ، از آشپزخانه خا دیلرز یاز خشم م کهیدر حال و

 : رفت و گفت  منینش يدنبال او تو

 يروزا حوصله  نیگفتم ؟ من ا یتو رو ندارم ؟ ک يگفتم حوصله  ی؟ من ک يذاریدهن من م يچرا حرف تو -

 !  ستین... هم به ت رمیاگه بم ی؟ حت یفهمیم! خودمو ندارم 

 : داد زد  رانیج و

 !  ي؟ خسته ام کرد یفهمیم...  يخسته ام کرد! ندارم  گهیتو رو د يمنم حوصله  -

 ریتنها تصو نیا.  کردندیپدر و مادرشان گوش م يآشپزخانه بودند و با تعجب به دعوا يو مهرداد هنوز تو مهناز

 : مهناز گفت . خشن و پر خشونت ذهن آنها از روابط پدر و مادرشان بود 

 ! شد ؟ یچ!  دمینفهم -
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 : و گفت  دیخند ينخود مهرداد

 !  دهیمامان رس ينجایبه ا گریفکر کنم د -

 نکهیبا مهناز ، بدون ا يسرسر یخداحافظ کیآنگاه پس از .  دیاش کش یشانیپ يرو یفرض یبا دستش خط و

 . رفتن به فرودگاه از خانه خارج شد  يپدر و مادرش شود ، به آژانس زنگ زد و برا يمزاحم دعوا

شانه اش انداخت و از خانه  ياش را رو یسپس کوله پشت. صبحانه را جمع و جور کرد  زیهم بلند شد و م مهناز

 . رفت  رونیب

. خانه شوکه شده بود  يحاکم بر فضا بیاز سکوت عج. پنج بعد از ظهر بود که به خانه برگشت  کینزد ساعت

خاموش  يرا به صفحه  نشینشسته و نگاه غمگ ییبه تنها ونیزیتلو يمبل روبرو يکه رو دیرا د رانیج

حرف به صورت  یمادرش نشست و ب يمقابل پاها. قلب مهناز آوار شد  يتو يزیچ. دوخته است  ونیزیتلو

 : آهسته گفت  رانیج. او چشم دوخت  نیغمگ

 ! باباتو جادو کردن مهناز ، به دهنش قفل زدن  -

آهسته . پشتش به لرزه افتاد  ي رهیفر رسم شد و ت نیبزرگمهر شاه ریذهنش تصو يتو. زد  یلبخند تلخ مهناز

 : گفت 

 !  میکنیمامان ، درستش م شهیدرست م -

 .  ندیاش را نب هیاتاقش رفت تا مادرش گر يبه سرعت از جا بلند شد و تو و

. شام پخت گذاشت و  یمیآهنگ مال. و شاد جلوه دهد  يخانه را عاد يرا کرد تا فضا شیسع يروز همه  آن

 . بخورد  يزیغذا حاضر نشد و البته که مادرش هم نتوانست چ زیاما هر چه کرد پدرش سر م

و آنها باز هم  گذردیم نهایا ي، همه  يروز کیبالخره  کردیفکر م نحالیبا ا. بود  دهیبه شکست انجام تالشش

 نی، مادرش ا شودیشت خارج مالك وح نیبالخره پدرش از ا کردیفکر م.  گردندیبرم یزندگ يبه روال عاد

به  نکهیاما شب به محض ا. ماه قبل  کیمثل  شودیم زی، و باز همه چ گذاردیرا پشت سر م یو دلشکستگ أسی

 .  دید یبیخواب رفت ، کابوس عج

. دغدغه  یخوب و ب يجمع شده اند ، مثل همان روزها اطیح يخانواده تو ياعضا يکه همه  دیخوابش د يتو

، و او با مهرداد  کردیم يشطرنج باز ییگل رز بود ، پدرش به تنها يباغچه مشغول حرس بوته  يمادرش تو

کرد ،  هیداد زد ، گر.  دیخز پدرش يپا ریز یشد که به آهستگ يبعد ناگهان متوجه مار.  کردندیم يباز بالیوال

 .  دیرآن مار را از پدرش دور کند ، اما همان لحظه از خواب پ خواستیم.  دیکش غیج
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حرکت ماند و  یسر جا ب یمدت يبرا. حال شده بود  ینفس شده و تنش سست و ب مهیشدت ترس و وحشت ن از

کابوس و حاصل  کیفقط  نیداد که ا يدلش به خود دلدار ياما تو. اش گرفته بود  هیگر. را بست  شیچشم ها

اما تا در . آب بنوشد  یوانیحالش بهتر شود بلند شد تا ل نکهیا يبرا. مدت بوده است  نیا يفشارها يهمه 

، آنقدر پر عجز ، آنقدر ناتوان ، که  دیشن یهق هق پدرش را م يصدا. شد  خکوبیاتاقش را باز کرد ، سر جا م

 یحس چیه گریکرده بودند ، د کیمهناز شل يمغز آشفته  يخالص تو ریت نکهیمثل ا. تن مهناز را سرد کرد 

 ... . سر داد  نییزد و تنش را به پا هیدر تک يهسته به کومه آ. نداشت 

 :  دیامان و پر وحشت مادرش از خواب پر یب يها غیج يبعد با صدا روز

 !  يمهد! ... کمک ! کمک ... مهناز  -

 : داد زد .  زدیزار م يبلند ينشسته بود و با صدا نیزم يمادرش رو.  دیدو رونیفشنگ از اتاقش ب مثل

 شده ؟  یمامان چ... مامان  -

 يبه سرعت تو. باز بود  مهیدر حمام ن.  دیاتاق دو يمهناز تو. فقط توانست با دست به در اتاق اشاره کند  رانیج

 ... . رگش را زده بود  يمهد. پر از خونابه زانو زد  يها کیسرام ي، و بعد رو دیحمام دو

 

خم شد و . بسته بود  رانیج يچشم ها. به تخت مادرش رساند اورژانس رفت و خود را  يتو یبا خستگ مهناز

 . او باز شد  ينگران و به خون نشسته  يبالفاصله چشم ها.  دیمادرش را بوس یشانیآهسته پ

 حالش خوبه ؟  -

 ! نکن  تیخودتو اذ نقدریقربونت برم ، ا شهیخوب م. زدن  هیآره ، رگش رو بخ -

 دیبا نحالیبا ا. سوالش مردد بود  دنیپرس يمهناز برا. را بست  شیازد و باز چشم ه یلبخند تلخ رانیج

 : کرد  شیآهسته صدا. افتاده است  یچه اتفاق دانستیم

 ! مامان  -

 : گفت  رانیج

 !  کردیم هیگر یلیخ...  کردیم هیمنو بغلش گرفته بود و گر يساق پاها. شده بود  یبیحال عج هی شبید -

 . را براق کرده بود  شیچشم ها یاهیته س یپرده اشک کمرنگ. را باز کرد  شیهم چشم ها باز
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حرف بزن بگو ! جون من ! من  زیبهش گفتم چته ؟ عز.  دمیترس یلیخ! بودم  دهیاش رو ند هیمن تا حاال گر -

غمت  کیبارو بذار شر کی نیا. خوبت بودم  يروزا کیهات ، شر يشاد کینوزده سال شر!  يدار یچه حال

 ...  هیگر... فقط .  کردیم هیاما اون فقط گر! باشم 

 ي، برا سوختیخودش م يدلش برا.  ختیچشمش فرو ر ياز گوشه  شیو اشک ها دیمهناز لرز ي چانه

 .  سوختیکرده بود م یخودکش یپدرش که در پنجاه سالگ ي، برا سوختیمادرش م

 ! مامان جون  -

 :  دیبا التماس نال رانیج

 !  رمیم یم ين مهدمن بدو -

 . کرد  هیو خسته و مستأصل گر دیصورتش کش يرا تو مارستانیب دیسف يمالفه  بعد

شد  یم يهفته ا کیخبر  یبه مهرداد که از همه جا ب یحت. نگفتند  یکس چیرا به ه يمهد یخودکش يماجرا

 .  دندیترس یم نشانیسنگ يمردم ، از تهمت ها ياز حرف ها. بود ، نگفتند  زدی

.  دادینم یتیجز شوهرش اهم يزیچ چی، ه يزیچ چیمادرش به ه. مشکل کمر خم کرده بود  نیبار ا ریز مهناز

را به حال خود بگذارد و او  يلحظه مهد کی دیترس یچون م دیشا.  کردیوقتش را صرف او م يهمه  بایتقر

که همه  دانستیم.  ختیر یم اشک ییداشت تنها بود و تنها نهیکه در س يمهناز با راز. کند  یدوباره خودکش

با .  دیبگو يگریراز را به شخص د نیا توانستینم یحت. ثابت کند  توانستیاما نم. فرهاست  نیشاه ریتقص زیچ

اگر .  کردیاحساس گناه م لیدل یب. بود که حدسش اشتباه بوده باشد  دواریوجودش ام يبا همه  نحالیا

 . مرد  یم صهپدرش کار آنها بود ، حتما از غ یخودکش

در .  دیرفت تا صورتش را بشو رونیشب قبلش ، از اتاق ب يپف کرده از اشک ها ییروز صبح با چشم ها آن

 يو احتماال صبحانه  خواندیرا بشنود که داشت آواز م رانیج میمال يصدا توانستیم. اتاق پدر و مادرش باز بود 

. رفت  ییدستشو ياتاقشان گرفت و تو رحالش را از د حس و ینگاه ب.  دادیشوهرش را آرام آرام به خوردش م

دستش گرفته بود ، از اتاق خارج شد تا به  ياش را تو یکوله پشت کهیو آماده در حال دهیبعد لباس پوش یقیدقا

 . آمد  رونیصبحانه را در دست داشت از اتاق ب ینیس کهیدر حال زیاما همزمان مادرش ن. دانشگاه برود 

 ! مامان  ریصبح بخ -

 . نقش بست  رانیج يلب ها يشاد و سر زنده رو يلبخند

 دانشگاه ؟  يریم يدار...  ریصبح بخ -
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 . مادرش  يکردن ها يشاد یبود ، حت یو مصنوع يآن خانه اجبار يتو زیهمه چ.  دیکش يآه سرد مهناز

 . آره  -

 ! ها  رونیب يبدون صبحانه نر.  دمیصبحانه رو چ زیم -

 . از کنارش رد شد  یزد و به نرم يلبخند باز

تختخوابش نشسته بود  يرو يمهد.  دیباز به داخل اتاق پدر و مادرش سرك کش مهیدر ن ياز ال اطیبا احت مهناز

 . نگاه پدرش بالفاصله جلب او شد .  دیدر به داخل خز ياز ال اریاخت یمهناز ب.  کردیو از پنجره به آسمان نگاه م

 ، احوال شما ؟ امروز حالتون چطوره ؟  ریصبح بخ -

 : پاسخ داد  یبه آرام يمهد. لبخند بزند  کردیم یسع

 ! خوبم  -

مهناز از آن نگاه داغ رو . از دست رفته اش بود  زیبه عز يبود ، مثل نگاه پر حسرت فرد بیعج یلیخ نگاهش

 . برگرداند و به سمت پنجره رفت 

 !  دیشیروزا سر پا م نیهم خدا دیبه ام. اشتهاتون که خوبه  -

 ! غذا بخورم  یبکنم ، حت يبه خاطر مادرت حاضرم هر کار -

 ؟  دیبه دستپخت مامان ندار یلیم چیخودتون ه دیگیم یعنی -

 : و بدون غرض باشد ، ادامه داد  یعیلحنش طب کردیم یسع کهیو سپس در حال دیخند

 ! م همون زدن رگتونه منظور...  دیچرا اون کارو کرد دیآخرشم نگفت یول -

 : گفت  يبه تند يمهد

 !  رونیبرو ب!  الیخ یحماقت کردم ، ب -

لبه  يجلو رفت و رو.  اوردیکه شده سر از ماجرا در ب يداشت آن روز به هر نحو میتصم. مهناز از رو نرفت  اما

 : دوستانه گفت  یتختخواب نشست و با لحن ي

 دونمیمن م یول.  دیزد ، کجا بود بتونیاون سه روز که غ دینگفت یحت.  دیگیبه ما نم یچیشما ه! خب ، البته  -

! 

 : هراسانش زل زد و ادامه داد  يچشم ها يتو میمستق

 فرها ، درسته ؟  نیشاه شیپ -

 :  دیآهسته پرس. انکار کند  توانستینم. دخترش نگاه کرد  يچشم ها يدر سکوت فقط تو یمدت يمهد
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 ؟  یاطتو با اون پسره در ارتب -

 . ؟ در هر صورت او سرش را به چپ و راست تکان داد  ژنیب ایمنظورش بهرام بود .  دیبه صورت مهناز دو خون

 ! نه  -

 ؟  ي؟ بهم رودست زد یدونیپس از کجا م -

 . مهناز برق زد  يها چشم

 !  نیپس اونجا بود -

 : گفت . شد  یعصبان یبه طور ناگهان يمهد

 ! شمال ؟ يسه روز با دوستام زدم جاده  نیا ينکنه فکر کرد! معلومه که بودم  -

 :  دیپر وسوسه پرس یو با لحن دیخود را جلوتر کش یتوجه به خشم او ، کم یب مهناز

 ؟  خواستنیم ی؟ ازتون چ دیخب ، چرا اونجا بود -

 !  خواستنیازم م ومیزندگ يهمه !  یسادگ نی، به هم مویزندگ ي؟ همه  خواستنیم یچ -

، نگاهش را از مهناز  ستیو متوجه کالمش ن دیگویم انیکه هذ یمثل کس. افتاده بود  يبه تن مهد يبد لرز

 : گفت  يآهسته ا يگرفت و با صدا

اما اون ! هم داشتم  یسکیو و گاریتختخواب داشتم ، غذا داشتم ، س. بودم  کیاتاق کوچ کی يسه روز تو -

سه روز کامل با نورش چشمامو ، اعصابمو ! بود ، سه روز کامل شکنجه ام داد  زونیکه از سقف آو یچراغ لعنت

 ! لو دادم  يکرش شیرو پ نیچرا قرارشون با مع: سوال داشتن  کیفقط هم ! نابود کرد 

 : کرد و ادامه داد  يا ناله

 ! نزده بودم  یمن حرف! نکرده بودم  انتی، من خ دونستیخدا خودش م! اما من لو نداده بودم  -

همان . نشسته دخترش است  شیکه روبرو یشخص نیفراموش کرده بود ا یحت دیشا. حال خودش نبود  يتو

 شیحاال روبرو. شغلش دور نگه داشته بود  يها ینکبت ها و سخت يکه هجده سال کامل او را از همه  يدختر

 .  کردیم فیتعر شیاش را برا یلجن زندگ يو بم کارش ، همه  ریز ينشسته بود و همه 

 :  دیبغض گرفته اش پرس يبا صدا مهناز

 قرارشون رو لو داده بود ؟  یک...  یپس ک -

 : مچاله شد  يمهد يمشت لرزان و عرق کرده  يتو مالفه

 ! بهرام  -
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 . را متوقف کرد  دنشیچند لحظه نفس کش يبرا یصاعقه زده سر جا خشک شد و حت يمثل آدم ها مهناز

 ! بهرام ؟ -

بهرام قرار پدرش را  دیآخر چرا با! ، مطمئنا  گفتیم انیپدرش داشت هذ. بود ، اعتماد نداشت  دهیآنچه شن به

 يهمه  يعرق سرد! نداشتند  يا نهیپاپوش درست کند ؟ آنها که از هم ک يمهد يدشمن لو بدهد و برا شیپ

 ! تند ؟نداش يا نهیواقعا ک. تنش را پوشاند 

اصال اگه دنبال تو ! واسه خاطر اون مادر کثافتش ، واسه خاطر تو ! ها متنفره  يسپهر ياون از من ، از همه  -

 می، تصم دهیاما حاال که دستش به تو نرس! کنه  یتو خال يهاشو رو نهیبود که عقده هاشو ، ک نیاومد ، واسه ا

گرفته بود ، آخرشم زهرشو  نیکُش واسه من کم مین یافع کیسال مثل  نهمهیا! گرم بزنه  نیگرفته منو به زم

 !  ختیر

،  شهیآن بهرام مهربان و عاشق پ کردیباور نم.  کردی، باور نم دیشن یرا که م ییحرف ها. الل شده بود  مهناز

به سر پدرش آورده است ،  ییبال نیکه او چن کردیباور نم. به دنبال او آمده است  یمیقد ي نهیک کی يبرا

 . که باور کند  خواستیو نم کردیباور نم. در حقشان مرتکب شده است  یتیجنا نیچن

 : ادامه داد  يمهد

 کردمیفکر نم!  میستیمقابل هم با يروز هی کردمیفکر نم.  دونستمیعمر خودم رو دوست بزرگمهر م يهمه  -

 . ه بزن ياون واسه له کردنم دست به هر کار يروز هی

 : رفته بود ، گفت  لیکه از شدت ترس تحل ییبا صدا مهناز

 ... دارن  نهیازمون ک یدونستی؟ تو که م یشینم الشونیخ ی؟ چرا ب یشیچرا ازشون جدا نم... چرا  -

 :  دیوحشت زده نال يمهد

 يکارهاش باخبرم ، همه  ياز همه ! بزرگمهر بودم  یشخص لیسال وک ستی؟ ب یفهم یسال ، م ستیب -

من  الیخ یشم ؟ اصال ، اونا ب الشونیخ یب یسادگ نیبه هم شهیحاال مگه م!  دمیبا چشم د اشویکثافت کار

!  رنیخانواده ام رو ازم بگ ترسمیم...  ترسمیمنم م. بزنم  یحرف ترسنیم... دنبالمن  هیهمه جا مثل سا!  شنینم

نتونم  گهیتا د رمیبم دیخفه شم مهناز ، با دیمن با! دستشون  ریز فتهیام ب ترسم زنم ، پسرم ، دختر نازپرورده یم

 ! خانواده ام شن الیخ یکنن تا ب تیحس امن دیاونا با! بزنم  یحرف

 جیسرش از شدت وحشت گ.  دیشن یخبر م نیا ینیسنگ ریگردنش را ز يشکستن استخوان ها يصدا مهناز

 : چنگ زد و گفت  يمهد يبه بازو. رفت 
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 ؟ آره ؟  یکن یاونا بهت گفتن خودکش -

مهناز آنقدر حالت تهوع گرفته بود که . چنگ زد  شیموها يافتاد و تو هیناگهان به گر. نگفت  يزیچ يمهد

اتاق رساند و بازش کرد ،  يخودش را به پنجره  یبه سخت.  اوردیدل و روده اش را باال ب خواهدیم کردیحس م

 يبه تند. بعد ، خشم عقل و منطقش را از کار انداخت  یول. حالش بهتر شود  یمآزاد ک يبلکه با استنشاق هوا

 ... . زد  رونیاش چنگ زد و از خانه ب یبه بند کوله پشت

 : گفت  دربان

 .  دینیرو بب شونیا دیتون یندارن ، شما نم فیبهار خانم خونه تشر -

 . توانش به عقب هل داد  يدربان گذاشت و او را با همه  ي نهیتخت س يکف دستانش را رو مهناز

 ! من با بهار خانمتون کار ندارم  -

 : داد زد  ریپشت سرش دربان پ.  دیبه سرعت داخل باغ دو و

 ! خانم ، کجا ؟ ستایوا -

قدم  چند.  دیدو یعمارت م يسرعتش به سمت در ورود يو فقط با همه  کردیبه او نم ییاعتنا چیمهناز ه اما

مهناز به . را از پشت سر گرفت  شیو بازو دیبرسد که دربان به او رس يمرمر ورود يمانده بود تا به پله ها

 : خشم و نفرتش داد زد  يو با همه  دیسمتش چرخ

 ! ؟ یزنیکه به من دست م یهست یتو ک!  یولم کن عوض -

 : گفت . شده بود  یعصب يبدجور دربان

 ...  ای رونیب يریخانم با زبون خوش م -

 :  دیحرفش پر وسط

؟ از اربابت هم حرف مفت بشنوم ، از پسر اربابت هم بشنوم ، از تو هم  یکن کاریچ یتونی؟ هان ؟ م یچ ای -

 همه شون ؟  يرو

 ، هان ؟  شهینم تیحرف آدم حال -

 . کند که مهناز با دست و پا از او فاصله گرفت  رونیو او را به زور ب ردیباز خواست دستش را بگ و

بابام  نیصاحابم ؟ فکر کرد یب نی؟ فکر کرد نیفکر کرد یشماها چ! به من دست نزن ! به من دست نزن  -

 ! مرده ؟

 :  دیبهرام را از پشت سرش شن يلحظه صدا همان
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 چه خبره ؟  نجایا -

آمد و به آنها  یم نییپا یمهتاب يم داشت از پله هابهرا. به طرفش برگشت و با نفرت نگاهش کرد  مهناز

 : دربان گفت ! گردنش را بشکند  توانستیکاش م يا! چقدر از او منزجر بود ، چقدر متنفر بود .  شدیم کینزد

 ... بهش گفتم  یهر چ!  رمیتقص یآقا من ب -

 :  دیکالمش دو انیم بهرام

 ! برو دنبال کارت !  تیخاص یخب ، ب یلیخ -

 . خصمانه به سمت مهناز پرتاپ کرد  ینگاه دربان

 ! چشم آقا  -

 : و گفت  ستادیآنگاه بهرام مقابل مهناز ا. از آنها جدا شد  و

 ؟  هیخب ، حاال حرف حساب تو چ -

مهناز از سر . بپاست  یقلبش چه آشوب يکه تو دانستیاما فقط خدا م. بود  یعصب ینگاهش سرد و کم ظاهرا

 : فقط گفت  نحالیبا ا. صورت او بکوبد  يتو یمحکم یلیس خواستیدلش م.  دییرا بهم سا شیخشم دندانها

 ! ندارم  یمن با تو حرف -

 . را گرفت  شیبازو يخواست از کنار او عبور کند که بهرام به تند و

 ! کجا ؟ -

 ! ولم کن  -

ما بهرام او را سفت گرفت و با خشم ا. داد تا بلکه بتواند خودش را از چنگ او خالص کند  شیبه بازو یحرکت و

 :  دیغر

 کجا ؟  دمیپرس -

 ! ندارم  یمن با تو حرف -

مثل ! گرفتن  یاون خونه واسه حرف زدن با تو وقت قبل يانگار تمام آدما يندار یبا من حرف یگیم يجور هی -

 !  رونینکن که مجبور بشم بندازمت ب يآدم بگو چه مرگت شده ، کار

تلخ حرف بزند ، آخر بهرام  نقدریباور کند که بهرام با او ا توانستینم. مهناز حلقه بست  يچشم ها يتو اشک

بود که  نیاصال اگه دنبال تو اومد ، واسه ا ":  دیچیگوشش پ يپدرش باز تو يحرف ها! نبود ؟. عاشق او بود 
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 "! خاطر اون مادر کثافتش  متنفره ، واسه اه يسپهر ياون از همه ! کنه  یتو خال يها و عقده هاشو رو نهیک

 : شد و گفت  رهیبهرام خ يچشم ها يتو. باز خشم و نفرت قلبش را پر کرد 

واسه  دونمینم...  يعقده ا يشما کثافتا!  رهیگیازتون عقم م!  خورهیاومدم بهتون بگم حالم از همه تون بهم م -

 نقدریا! من  يگردن بابا شیو بنداز یکن نتایبه پدرت خ يکه تو حاضر شد ادیز نقدریا!  نیبا ما عقده دار یچ

 !  دیکنیم بودخانواده اشو نا ایکنه  یخودکش دیبا ای دیکه به بابام بگ

 :  دیوسط حرفش پر تیبا عصبان بهرام

 ؟  یگیکه م هیمزخرفات چ نیا! حرف دهنتو بفهم ، مهناز  -

 : بغض آلود گفت  يدست به کمر زد و با زهرخند مهناز

شما نمک نشناسا  يبود که به پا يفهمم مزخرف تمام اون سالها عمر یحاال م! مزخرف ؟ آره ، مزخرف  -

 دشیعا یچ یپنجاه سالگ يبود که پدرم حروم شما کرد ، که حاال ، تو ییاون وفا يمزخرف همه ! حروم شد 

 !  دهیرگ بر هیبشه ؟ 

معنا را به ذهن مهناز القا کرد که او انتظار  نینگاهش ا. شد  رهیبه او خ یبینزد ، فقط به حالت غر یحرف بهرام

 :  دیباز با نفرت غر. باز داغ دلش تازه شد . اصال ناراحت نشده است  دنشیخبر را داشته ، و حاال هم از شن نیا

 ي؟ بابا یفهم یم! من  يخوردن ، نه بابا یچهارده ساله است که شکست عشق يکار دختربچه ها یخودکش -

درجه از خفت  نیشرفا اونو به ا یکرد ، شما ب دیکرد ، موهاشو با شرافت سف یمن عمرشو با شرافت زندگ

 ! خدا ازتون نگذره ، خدا نگذره بهرام !  نیرسوند

 حالش چطوره ؟  -

 : زد  يزهرخند مهناز

 ! چشمتون ، خوب خوبه  يبه کور -

 میگرفت میاختالفمون حل نشد و تصم. ، درست  میداشت یچشم ما ، مهناز ؟ ما با پدرت اختالف يچرا به کور -

 تونمیبود ، نم یبیحرکت عج.  میدونستینم يزیما چ... کار پدر تو  نیاما ا. درست  نمی، ا میبا هم کار نکن گهید

 ... باور کنم که 

 : گفت  مهناز

 !  یگیدروغ م يدار -

 : اخم کرد  بهرام
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 ! مودب باش  -

کثافت  قیچون آمار دق! بغلش بود  ریپرونده تون ز يکنه ، چون همه  یخودکش دیشما خودتون بهش گفت -

 ! رو داشت  اتونیو آدم کش ایکار

 . بهرام واقعا از کوره در رفت  گرید نباریا

 !  یزنیزر م يدار گهید! خفه شو مهناز  -

 . مهناز از رو نرفت  اما

 يقصه !  یچرا نگفت یاومدم تا باهاتون اتمام حجت کنم ، که فردا پس فردا نگ نجایمن ا! حضرت آقا  نیبب -

من  يبابا الیخ یبهتره ب!  دوننیهم م گهی، نه فقط من ، که چند نفر د دونمیشما رو حاال منم م يدسته گال

 !  کنمیساقطتون م یو از هست سیپل شیپ رمی، واگرنه م دیبش

 .  دیخند یخفه و عصب بهرام

 !  یچقدر احمق... جوجه  ي؟ آخه تو یترسونیم سیمنو از پل يدارتو  -

 !  يپس بهتره پا رو دمم نذار.  یتصورشو بکن یتونینم یکه حت وونهید نقدریا! ام  وونهید! آره ، احمقم  -

و خواست آنجا را ترك  دیبه عقب چرخ شیپا يپاشنه  يرو. کرده بود  یرا زده بود ، دلش را خال شیها حرف

 : و گفت  ستادیکند که بهرام مقابلش ا

 شیکه پ یعقل داشته باش نقدریا دوارمیاما ام.  رمیگیم دهیرو نشن یکه گفت یگوش بده مهناز ، امروز هر چرت -

 !  يشر و ورا تفت ند نیاز ا گهید یکی

 : کودکانه گفت  یبا لجاجت مهناز

 !  گمیبه همه م...  گمیم -

 . را گرفت و تنش را محکم تکان داد  شیبازوها بهرام

همه مثل من عاشق چشم  يفکر کرد!  یکنیم یچه غلط يدار یفهمیکرده احمق ؟ نم يادیسرت به تنت ز -

 شن ؟  التیخ یابروتن که ب

 : زد  ادیو فر دیکش رونیاو ب يدست ها نیحرکت خود را از ب کیبا  مهناز

 ! منم بکش راحتم کن ! آره ، منم بکش  -

بهرام هنوز مات و مبهوت سر جا . فرار کرد  یچابک از کنار دستش به سمت در خروج یمثل خرگوش بعد

 ... .  کردیداشت به مردن مهناز فکر م دیشا. خشکش زده بود 
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 *** 

دم در اتاقش آمده بود ،  یخداحافظ يزود بهار برا یلیصبح خ. خانه نبود ، فقط مهناز بود و مهناز  یکس چیه

بهرام با او . کنند  یبا او خداحافظ نکهیرفته بودند بدون ا شیهم به ک ژنیو ب دیناه. برود اصفهان  خواستیم

 . رفت و او را تنها گذاشت  شیاما بعد با مباشرش سراغ کارها. صبحانه خورد 

هر وقت هم . ازشان نداشت  يخبر چیرفته بودند ، ه یتاز وق. دلتنگ پدر و مادرش و مهرداد بود  يبدجور مهناز

مغزش شکل گرفته بود و داشت  يوحشتناك تو يفکر.  رفتیبار جواب طفره م ری، از ز دیپرس یکه از بهرام م

 ؟ ... امکان داشت بهرام  یعنی.  شدیلحظه به لحظه بزرگ تر م

بهرام به او قول داده بود که ! معلوم بود که امکان نداشت .  دیکش قیرا محکم تکان داد و چند نفس عم سرش

 .  زدیقولش نم ریمراقبشان است ، او ز

 : بلند شد  رایالم يسرسرا بود که صدا يهنوز تو. رفت  نییپا يو به طبقه  دیلباس پوش يفور

 ؟  دیبر یم فیخانم ، کجا تشر -

 ! از تحمل مهناز  شتریب یلیفضول بود ، خ يادیز زن نیا. و بعد به طرفش برگشت  ستادیسر جا ا مهناز

 ! به تو چه ؟ -

 : ادامه داد ! فر نبود  نیطرز صحبت کردن اصال در شأن همسر بهرام شاه نیا

 ! و من خبر ندارم ؟ یهست ای...  یستین شتریخدمتکار که ب کیتو  -

 . سرخ شد و لبش را از خجالت به دندان گرفت  رایالم صورت

 ! آورده بودم  يخانم ، واستون چا یچیه -

 : ، گفت  شدیاز در خارج م کهیسپس در حال. با غرور به او پشت کرد  مهناز

 ! برش گردون آشپزخونه  -

  ستیچ دمیدیم کاش

 از چشم تو  آنچه

 ...  ستیعمق و جودم جار تا

که  يبرف انبوه و دست نخورده ا. آن را باز کرد  یکه به در زد ، به سخت يقفل چرخاند و با تنه ا يرا تو دیکل

 اطیح يدر عبور داد و قدم تو يبه زور خود را از ال. باز شود  یدر به سخت شدیبود ، باعث م دهیبار اطیح يتو

 . خانه گذاشت 
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که در  ياش بود ، همان خانه ا یمحبوب دوران کودک يهمان خانه  نیا. نشست  شیلب ها يرو یتلخ لبخند

خانه را  نیبه او نگفتند که بهرام ا چوقتیمادرش و مهرداد ه. شد  دهیبار مشکالت خم ریز ، و بعد دیآن قد کش

بعد از . کند  ریگناه و تقص حساساز آن ا شتریاو ب خواستندیچون نم دیپس از حراج بانک صاحب شده ، شا

 نیحاال باز هم صاحب ا. بهرام سندش را پشت قباله اش انداخت  یوقت.  دیموضوع را فهم نیعقدش بود که ا

 . نداشت  یبعد از خانواده اش ارزش يزیچ چیه گریخانه بود ، اما د

درختان باغچه که  ي دهیخم يو شانه ها اطیح يگوشه  دیچراغ ها و تاب سف يها یحباب يرو دیچرخ نگاهش

 . گذشت  اطیو از ح دیکش يآه سرد. شده بودند  دپوشیسپ یهمگ

در و  ينگاهش را رو. کفش به گزگز افتاد  يتو شیپا يپنجه ها کهیساختمان به شدت سرد بود ، به طور داخل

متروکه و عنکبوت  يخانه ها يرا داشت که تو ییحس آدم ها.  دیخند یلخت خانه تاب داد و به تلخ وارید

و  دیسف يانویپ يجا. بود  یخال یمادرش خال يویپاس. زد  ییرایهال و پذ يتو یچرخ. افتاده اند  ریگرفته گ

 . بود  یخال واریهم کنار د شیبایز

پدر  يبایاتاق ز. شلوغ مهرداد حاال لخت لخت بود  شهیاتاق هم. به اتاق خواب ها زد  يگذشت و سر دوریکر از

خانه تجربه کرده  آن يافتاد که تو یخاطرات خوش يهمه  ادیبه . ، و البته اتاق خودش  نطوریو مادرش هم هم

لشکر روم را  يفرمانده  ایآلن دلون  يادا شتبلند مهرداد که دا يبلند و آزادشان ، صدا يخنده ها يصدا. بود 

پدر و مادرش که  يبعد صدا. ها  هیکالو يانگشتان مادرش رو يبایو رقص ز انویپ زیسحرآم ينوا. آورد  یدر م

 .  خواندندیاو و مهرداد جشن گرفته بودند و آهنگ تولدت مبارك را م یشانزده سالگ الدیبه مناسبت م

!  يکمک ، مهد! کمک  ": خاطرات  نیا يهمه  يپر وحشت مادرش خط انداخت رو غیج يناگهان صدا بعد

و از خانه خارج شد و  "! روز انداخت  نیاون ما رو به ا! سر اونه  ریهمش ز ": گفت  نهیمهرداد با بغض و ک "

 . هاشان ، التماس هاشان  غیهاشان ، ج هیگر يصدا. برنگشت  رگید

آزار دهنده  يگذاشت تا بلکه مغزش از آن صداها شیگوش ها يرا رو شیدست ها. مهناز درهم شکست  بغض

 :  دینال. زانو زد  نیزم يرو. شود  یکننده خال وانهیو د

 دردت به جونم ؟  یی؟ کجا ییکجا! ، مامان  يوا -

*** 

آنوقت بود که . سر زدن به خانواده اش به مشهد برگشت  ي، مهرداد برا يمهد یخودکش يه بعد از ماجراما کی

. راه انداخت  دادیشد و داد و ب یاول عصبان.  دیرا فهم زیخانه شد و همه چ بیو عج يرعادیمتوجه جو غ
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آرام گرفت و  یپس از آن که کم اما. را از او پنهان کرده اند  یمهم ي هیقض نیقبول کند که چن توانستینم

 . گرفت خانواده را از نو بسازد  میفکر کند ، تصم یتوانست منطق

داشتند  زین يآمده بود ، آنها کم کم با مشکالت ماد شیپ شانیکه برا یو روان یمشکالت روح ياز همه  يجدا

داده بود ، آن ها بخش  انیپا زیهمه چ یب يفرها نیاش را با شاه يهمکار يمهد یاز وقت.  شدندیروبرو م

به شصت و هشت درصد سهامشان در شرکت  دشانیتنها چشم ام. از درآمدشان را از دست داده بودند  یمهم

 . بودند  کیشر گانیشا يبه نام آقا يبود که با مرد محترم و قابل اعتماد يمانکاریپ

نکرده بود و قول داده بود تا  یاما پشتش را خال. دانست  یرا نم يمهد یناگهان ینیخانه نش لیدل گانیشا يآقا

بود  یمهرداد هنوز ناراض نهایا يبا همه . شرکت را اداره کند  یی، خودش به تنها يمهد یروح تیوضع يبهبود

. خانواده در مشهد بماند  ياوضاع اقتصاد نترلک يکاره رها کند و برا مهین زدیدرسش را در  خواستیم لیاوا. 

 یکار درست نیا دید ی، م کردیفکر م یخودش هم که منطق. پدر و مادرش روبرو شد  دیبا مخالفت شداما 

برود و باز هم دستش از خانواده کوتاه  ي، باز مجبور بود به سرباز شدیچون اگر از شر دانشگاه خالص م.  ستین

 . بود 

 ياش را برا یفراوان توانست انتقال يها یرفت و با دوندگ زدیکه در مشهد بود ، دوباره به  يهفته ا کیاز  بعد

تا زودتر آن ترم تمام شود و او  کردیم ياز آن پس لحظه شمار.  ردیمشهد بگ یمهندس یترم به دانشگاه فن کی

 . خانواده اش برگردد  شیبه مشهد ، پ

مادرش هنوز هم فقط . ده بود تنها ش ایکل دن يانگار تو.  کردیم یبیعج ییبدون مهرداد احساس تنها مهناز

 یم یو ک دیآ یم یمهم نبود مهناز ک شیبرا یحت. نداشت  یو به او توجه کردیوقتش را با شوهرش صرف م

 . سر بهرام است  ریهم ز نیکه ا دانستیآن روزها بهار هم ارتباطش را با او قطع کرده بود و مهناز م. رود 

فر به تهران رفته بود و تنها  نیشاه ير فروش سهام شرکت آقادفت تیریمد ياو برا. هم مشهد نبود  ژنیب

 یگاه ینبود و حت یناراض ادیز تیمحدود نیاما مهناز از ا. بود  گاهشیگاه و ب يارتباطش با مهناز تلفن ها

در دلش داشت ،  ژنیکه نسبت به ب یقحس تعل نیارتباط اندك و ا نیا.  دادیرا نم ژنیب يعمدا جواب تلفن ها

افتاده است ، از خودش شرم  يکه به چه روز کردیبه پدرش نگاه م یوقت. عذابش شده بود  ي هیآن روزها ما

. او نبود  يتحت اراده  وانهیعشق سرکش و د نیاما ا. فر است  نیپسر بزرگمهر شاه يکه دلباخته  کردیم

 .  دیکشیاراده بود و فقط زجر م یعشق ب نیدر برابر ا.  دیایبا او کنار ب توانستینابودش کند ، و نم توانستینم
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قلبش با . تعجب کرد  یلی، خ کشدیزده و انتظار م هیتک نشیکه دم در دانشگاه به ماش دیاو را د یروز وقت آن

 نیاز آخر یسه ماه بایتقر. بود  دهیرا ند ژنیوقت بود که ب یلیخ.  دیکوبیاش م نهیس يتوان تو يهمه 

پنهان  ژنیگرفت خود را از چشم ب میتصم. تا بر احساساتش غلبه کند  دیکش یقینفس عم.  گذشتیم دارشانید

 . بود  ستادهیا ژنیبه خود آمد که مقابل ب یاش کرد و وقت وانهیاما باز هم عشق د.  زدیکند و از آنجا بگر

 ! ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 . زد  يد پرمهراش را از چشم برداشت و به او لبخن یآفتاب نکیع ژنیب

 ! سالم  -

 .  دیغرق شد و باز قلبش لرز ژنیخوشرنگ چشمان ب یعسل يمهناز تو نگاه

 . سالم  -

 ! دلم برات تنگ شده بود .  نمتیاومدم بب -

 . زد  یپوزخند تلخ اریاخت یب مهناز

 ؟  ياومد ریکم د هی یکنیاما فکر نم! چه عجب ! هه  -

نفسش را  دانهیبعد ناام یول.  ندیاو بب يچهره  يتو یاز شوخ ییشد تا بلکه رد پا رهیصورت مهناز خ يتو ژنیب

 : فوت کرد و گفت  رونیبه ب

 !  کنمیخواهش م... رسونمت خونه  یم. سوار شو  ایب -

 شیحرف پ یب. دلتنگ شده است  شیبرا يدلش اعتراف کرد که بدجور يتو.  دینتوانست به او نه بگو مهناز

در سکوت گذشت تا  یمدت. هم دوباره پشت فرمان نشست و راه افتاد  ژنیب. جلو نشست  یندلص يرفت و رو

 :  دیمهناز پرس نکهیا

 بهار چطوره ؟  -

 . دانشگاهشه  يرفت و آمدا ریدرگ.  ستیخوبه ، بد ن -

 : شد  ریآنکه دست خودش باشد ، دلگ یمهناز ب لحن

 زنگ به من بزنه ؟  هی تونهینم یکه حت رهیدرگ نقدریا -

 : گرفته گفت  ییبه او انداخت وبا صدا یچشم نگاه ياز گوشه  ژنیب

 ! اجازه نداره  -

 سراغم ؟  ياومد یک يپس تو به اجازه  -
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 : بعد به طعنه ادامه داد  و

 ! وقت  هیبابات دعوات نکنه  -

 . لبش را گاز گرفت  ژنیب

 ! بس کن ! بس کن  -

 : باال برد  یرا کم شیصدا. مهناز به جوش آمد  خون

ما  یجاسوس يخوای؟ م یجاسوس يسراغم ؟ آره ، اومد ياومد يزینکنه تو با برنامه ر... رو بس کنم ؟  یچ -

 ! ؟ یرو بکن

 : معترضانه گفت  ژنیب

 ! مهناز  -

 ... بگو . نشده  وونهیبابام هم نمرده ، مامانم هم د!  هیما عال یاز قول من بهشون بگو زندگ -

 :  دیوسط حرفش پر ژنیب

 ؟  يآزارم بد ينجوریا يخوایکردم که م کارتی؟ مگه من چ یزنیتلخ حرف م نقدریچه ات شده مهناز ؟ چرا ا -

 : گفت  یبه سخت. نشود  ریسراز شیکه اشک ها کردیدلش خداخدا م يتو. مهناز داغ شد  يپلک ها پشت

 ! ، دو ماهه که خراب شده  ژنیخراب شده ب زیهمه چ -

 : ملتمس گفت  یبا لحن ژنیب

 ! عشق من و تو خراب نشده ! نه مهناز ... نه  -

خراب  زیاما همه چ!  میما عاشق هم بود. بودن  کیپدرامون دوست بودن ، شر.  میکنار هم بود یزمان کیما  -

جبورش کرد م... زد  انتیبعدش به پدرم انگ خ.  دیکرد و جواب رد شن يتو ازم خواستگار يبرادرت به جا. شد 

 ... . کنه  یخودکش

 : گفت  ژنیب

 ...  دونستمیبه خدا نم! نبودم مهناز  انیمن در جر -

 .  ختندیر یصورتش م يوار رو میصدا و آرام و تسل یب شیبغض مهناز سر باز کرده بود و اشک ها گرید حاال

عشق  نیما هم وندیتنها پ!  میا گهیمقابل همد...  میستیکنار هم ن گهیما حاال د!  ژنیخراب شده ب یهمه چ -

 !  کنمینابودش م!  کنمی؟ قطعش م یفهمیبرمش ، م یم...  هیلعنت

 : گفت  يبلند يبا صدا ژنیب
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 !  کنمیبه خدا مهناز ، من درستش م...  کنمیدرستش م.  ذارمیحرف نزن ، من نم ينجوریا -

 ي نهیاز من در برابر ک یکه بتون یستین يقواعتراف کنم اونقدر  دیمن دوستت دارم ، اما با.  یتونیتو نم -

 !  يایتو از پسش بر نم.  یبرادرت محافظت کن

 : داد زد  ژنیب

 ! مهناز  -

 : التماس کرد  يآرام تر يبا صدا بعد

به من ! به کارش نداره  يکار یکس گهید. پدر تو االن کامالً در امانه . کردم  شیمن با پدرم حرف زدم ، راض -

 ! نباش  دیناام نقدریتو رو خدا ا. اعتماد کن مهناز 

 : زمزمه کرد  یاحساس یبا لحن ب مهناز

 !  کنهیما رو عوض نم یزندگ تیواقع نیاما ا! از لطفت ممنونم  -

 : وجود داد زد  يشد و با همه  یناگهان عصبان ژنیب

 !  میسوز یم میاحمق ، که دار مییمن و تو تیواقع -

 : گفت  ادیمهناز هم با فر و

 يمرد نیزن پسر چن ستمیحاضر ن اهیمنو بکشه ، و من صد سال س يتو خواسته بابا يکه بابا نهیا تیواقع -

 !بشم 

 :  زدیو داد م دیکوب یم نیمشت به در ماش. شده بود  وانهیلحظه د کیدر  انگار

 ! شم  ادهیپ خوامیوامونده رو ، م نینگه دار ا... نگه دار  -

خواست . را کم کرد  نیبد شده بود ، به اجبار سرعت ماش یلیاما چون حال مهناز خ.  کردیابتدا مقاومت م ژنیب

اما هنوز درست توقف نکرده بود که مهناز در . او را آرام کند  یپارك کند تا بلکه بتواند کم ابانیرا کنار خ نیماش

 .  دیپر رونیرا باز کرد و ب نیماش

 : داد زد .  ستادیا یوانگید نیلحظه از ا کی يبرا ژنیب قلب

 ! مهناز  -

، و در  دیدو یباشد به سرعت م يشکار یسگ بیکه در تعق ییاما مهناز درست مثل آهو. شد  ادهیبه سرعت پ و

 ... . شد  دیناپد ژنیب دیاز مقابل چشمان ناام يلحظه ا

*** 
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 ياعضا يهمه  ي هیروح. گرفتن امتحانات ترم ، مهرداد دوباره به مشهد برگشت  انیماه ، با پا يد اواخر

که اوضاع آنقدرها  شدی، دلش خوش م دید یاو را م يخنده ها یمهناز وقت. خانواده با حضور او بهتر شده بود 

 .  ستیبد ن کندیهم که فکر م

 :  دیه دانشگاه برود ، مهرداد پرسب دشیانتخاب واحد ترم جد يبرا خواستیمهناز م یروز صبح وقت کی

 خانم خانما ؟  يریکجا م -

بهم عالقه داشتند ، اما طرز صحبت  يوار وانهیاو و مهرداد هر چند به حد د. با تعجب به او نگاه کرد  مهناز

 : گفت ! کردنشان هرگز دوستانه نبود 

 ! دانشگاه  رمیم -

 ؟  يریم نیبا ماش -

 : و صادقانه پاسخ داد  دیخند مهناز

 ! تصادف کنم  ترسمیم!  رمینم نی، با ماش هیبرف ابونایکه خ ییراستش روزا -

بود  دهیزنان شن یکه در رابطه با رانندگ ییجک ها يمطمئنا داشت همه . نگاهش کرد  هیعاقل اندر سف مهرداد

 : گفت  یناگهان یلی، بعد خ کردیذهنش مرور م يرا تو

 ! رسونمت  ی، م یکنصبر  قهیدو دق -

 : تعارف کرد  مهناز

 !  رمی، خودم م شمیمزاحم نم -

 : آشپزخانه داد زد  ياز تو رانیج اما

؟ مهرداد پاشو برسونش ، سر راهت  یکز کن ادهیپ يپا يخوایکجا م يسرد نیبه ا يهوا! ، مهناز  هیمزاحم چ -

 !  ریهم ماست و نوشابه واسه ناهار بگ

 : هم گفت  يمهد

 ! روز افتادم ، بذار اون مراقبت باشه  نیحاال که من به ا! پاره نکن  کهیمهناز ، با برادرت تعارف ت -

 : گفت  یعوض کردن جو ، به شوخ ياما برا.  دیاز رخسار مهرداد پر رنگ

 ! اصرار دارن پر ما رو وا کنن ؟ واقعاً چرا ؟ نقدریچرا ا نایا -

آنوقت مهرداد از جا برخاست تا لباس بپوشد و . تأسف سرش را تکان داد  يبه نشانه  ي، و مهد دندیخند همه

 . مهناز را برساند 
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زده بود و به  هیتک یصندل یمهناز سرش را به پشت. درهم شکسته بود  يشاد کیموز يرا صدا نیماش سکوت

 یخسته و ب بیآن روزها عج.  کردیگرمشان نگاه م يلباس ها يو رهگذران قوز کرده تو یبرف يها ابانیخ

 یب يو مادرش و چک ها رنگران پد نکهیبخوابد ، بدون ا یاپیروز پ نیچند خواستیدلش م. حوصله شده بود 

 . باشد  ژنیمحل و ب

درز پنجره  يو خاکسترش را از ال دیکشیم گاریمهرداد س. انداخت  یبه مهرداد نگاه یچشم دزدک يگوشه  از

 : مهناز گفت .  ختیر یم رونیب

 ! شده ؟ يگاریتا حاال س یگل پسرش از ک! چشم بابا روشن  -

 .  دیبه او انداخت و خند ینگاه مین مهرداد

 ! کف دستش ها  يبذار يحاال نر -

 .  دیهم خند مهناز

 ؟  يدشت کرد يزدیچند تا دوست دختر !  پهی، داداش خوشت نمیکن بب فیخب تعر -

 : کشدار گفت  یبا لحن مهرداد

 ! فعال که دستم از همه شون کوتاست . تانکر خونه  گرمینگو که ج! کبابم  يو کرد یگفت نهیمد! جووون  -

 :  دیحرف را گرفت و پرس ياما مهرداد ادامه . نزد  یحرف گریو د دیباز هم خند مهناز

 !  زجانیعز یستیروزا اصالً رو فرم ن نیا! کن  فیخب ، تو تعر -

که باعث شده بود  ی، همان بحث یبودند سر بحث اصل دهیانگار رس. مهناز جمع شد  يچشم ها يتو اشک

 . کند و برساند  نیمهرداد او را با اصرار سوار ماش

 !  ینیبیم يبگم ؟ خودت که دار یچ -

 . گرفت  يمهرداد رنگ دلسوز نگاه

 ! سخته  یلی، خ دونمیم -

. اونه  شیمامان هم فقط پ.  ینیب ی، خودت که م ستیشته نبابا اصالً مثل گذ! تنهام  یلیمهرداد ، من خ -

من تنها بودم ، ...  يتو نبود یوقت.  کنهینم یمرده و زنده ام واسش فرق کنمیفکر م ی، اما گاه شهیباورت نم

 ... من ... که  نهیبعدش ا!  یمهرداد ، خدا رو شکر که حاال تو هست یدونینم. روم بود  یفشار روان

گلو  يهق هقه اش را تو يدهانش گرفت تا صدا يدستش را جلو. تمام رها کرد  مهیحرفش را ن هیشدت گر از

 : مهرداد گفت . خفه کند 
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 شده مگه ؟  یآروم باش فدات شم ، چ -

 : گفت  دهیبر دهیوقت مهناز بر آن

 ! سر منه  ریز ایبدبخت نیا يهمه  کنمیحس م یعنی... دونم  یمهرداد ، من م -

 به تو چه آخه ؟ !  مزخرف نگو -

خبر هم اخراجش کرد ، اگه بابا  یاگه بهرام واسه بابا پاپوش درست کرد و اون بزرگمهر از خدا ب یدونیم -

 ... اگه من ... خب من ... بود که  نیگرفت که رگش رو زد ، به خاطر ا یبعدش از بس افسردگ

 . کرد  هیگر يشتریلبش را گاز گرفت و با شدت ب. ادامه بدهد  نتوانست

 : گفت  یمهرداد متوجه منظور او شد و با بدخلق اما

 ؟  يدیواسه من تفت م هیشر و ورا چ نیا!  خودیب -

خواهرش خانواده  یقبول کند که خواستگار قبل یراحت نیبه هم توانستینم. بند آمده بود  رتیاز شدت غ نفسش

 دیکش قیچند نفس عم. دست و پا را داشت  یاحمق و ب ياحساس آدم ها. نشانده است  اهیاو را به خاك س ي

 : اش را بدست آورد ، و سپس گفت  يتا باز خونسرد

.  نیکه از ا نیا.  ستیمربوط ن ارویما به اون  يمشکالت خانواده ! اوال که حرفات همه مفته ! ، مهناز  نیبب -

تو دختر .  يزیخاطرش اشک بر که تو واسه ستین يزیچ نیبازم ا... حق با تو باشه  میریکه گ نیدومش هم ا

خودتو  نیپس به خاطر ا.  میکنینم یشاق رکا.  میستییهمه جوره پشتت با دی، ما هم با یی، ناموس ما ییما

 .ناراحت نکن 

 : از اشک مهناز زد و گفت  سیخ يبا انگشتش به گونه  یدوستانه کردن جو ، به شوخ يبرا و

 باشه خواهر کوچولو ؟  -

 : زد و آهسته پاسخ داد  يلبخند. دلگرم شود  یباعث شد مهناز اندکمهرداد  يها حرف

 ! باشه  -

تو واسه  ستیالزم ن گهی، د میمشکالت دار یکاف يما به اندازه . نکن مهناز  يحرفا خودخور نیواسه خاطر ا -

 میتالشمون رو بکن يهمه  ایواسه مامان و بابا ، ب میبردار يفکر هی ایعوضش ب.  یبتراش یالیخودت مشکل خ

از گور اون پسره بلند  شایآت نیو ا اشهاگرم حرف تو درست ب. خوبش  يبه اون روزا میبرگردون زویکه همه چ

 !  میمال یپوزه اش رو به خاك م! شده  یمتیبه هر ق...  میخونواده رو حفظ کن دیشده باشه ، من و تو با
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خانواده اش را حفظ  خواستیاو هم م. با مهرداد بود حق . گرفت  دنیدرخش یمهناز برق سیخ يچشم ها يتو

 : گفت . خانواده اش را به دل بهرام بگذارد  دنیاز هم پاش يآرزو خواستیکند ، م

 !  میکنیخانواده رو حفظ م! آره ، حق با توئه ... آره  -

 . زد  يلبخند مهرداد

 ! ها  يزیبرادر مرده ها اشک بر نیا نیع یغم بغل گرفت يزانو نمینب گهیپس د!  دهیفهم يبچه  کالیآبار -

 : داد مهناز بلند شد  يصدا

 ! ... همش  یکنی، خودتو لوس م یخدا نکنه روان -

و گرمش  دیکشیقلبش شعله م يباز هم تو دیام. رو به آن رو کرده بود  نیمهرداد ، مهناز را از ا يها حرف

 تیاهم شیکه در آن لحظه برا يزیتنها چ. مهم نبود  شیبرا ژنینبودن ب یحت گریخسته نبود ، د گرید.  کردیم

 .  ندیبب رومندیبود که دوباره پدر و مادرش را سالم و ن نیداشت ، ا

مادرش را مجبور کند دوباره به  خواستیم. بعدش برنامه داشت  يسال ها یروزها بعد ، ماهها بعد و حت يبرا

 يورزش تو يبرنامه . کند  گاریپدرش را متقاعد به ترك س خواستیم. بپوشد  بایز يبرود و لباس ها شگاهیآرا

هم  یگاه.  دیرقص یو با مادرش م گذاشتیخانه که بودند ، آهنگ شاد م يتو. پارك محل را گذاشته بود 

و  کی، ک کردیدرست م دیجد يغذاها. برقصد  یبا مادرش کم کردیو مجبورش م دیکش یدست پدر را م

 .  دیرس یمادرش م يپخت ، به گل ها یم ینیریش

او .  کردیم یخانواده بود و با نگاهش از او قدردان ي هیروح يایاح ياو برا يتالش ها يشاهد همه  مهرداد

اما حاال که . نداشت  تیبه بهبود وضع يدیچندان ام لیکه به مهناز گفته بود ، اوا ییبایز يبرخالف حرف ها

حاال که .  شدیم دواریکم خودش هم ام کمگذاشته ،  ریذهن خواهرش تأث يآنقدر تو بایز يدروغ ها نیا دید یم

پدرش را در دست  یو مال يامور کار خواستیخانه را به دست گرفته بود ، او هم م یخواهرش زمام امور داخل

 .  ردیبگ

 يبا آقا يجلسه ا. پسر جوانش گذاشت  ياش را بر عهده  يکار لیمسا يهمه  یمقاومت چیه یب يمهد

او را . شرکت پر خواهد کرد  ياش را تو یخال يبه بعد مهرداد جا نیبرگزار کرد و به او اعالم کرد از ا گانیشا

خود را بازنشسته . را به او سپرد  شیاش گذاشت و حساب و کتاب ها یمال يبده بستان ها يهمه  انیدر جر

 . دیداشت پسر کم تجربه و جوانش از پس کارها بر آ دیکرده بود و ام
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 ختهیکالغ ها آنقدر ترسشان از انسان ها ر.  شدینم دایتکه ابر هم پ کیآسمان  يسرد و خشک بود ، اما تو هوا

 .  دادندینم یتیشدن مهناز اهم کیزدند و به نزد یچمن ها قدم م يرو یبود که به راحت

. آنها انداخت  يو جلودر آورد  بشیاز ج تییسکویتکه ب کی،  زدیآن ها لبخند م يبه رو کهیدر حال مهناز

او برخالف . نشست  شیلب ها يرو یگرم يخنده . آمدند  شیشدند و به سو قیبالفاصله کالغ ها با او رف

 يبه جا شهیداشت و هم دوستشانچرا ، اما  دانستینم. و زشت را دوست داشت  اهیس يپرنده ها نیها ، ا یلیخ

 .  ختیریآنها غذا م يگنجشک ها برا

 : مادرش درست از بغل گوشش بلند شد  يآهسته به شانه اش خورد و بعد صدا یدست

 پهلوون پنبه ؟  يخسته شد!  یزنیشد ، مهناز ؟ در جا م یچ -

تازه رنگ کرده  ياسپرت و با آن موها يآن شلوار و مانتو يمادرش تو. شد  رهیو با لذت به او خ دیخند مهناز

 يبازو ریز کهیانداخت و در حال یشانه اش به او نگاه ياز رو يمهد.  شدیم دهیاش فوق العاده جوان و جذاب د

 : راه کند ، گفت  يبه ادامه  بیتا او را ترغ گرفتیرا م رانیج

 !  یروغن نبات يجوونا -

 یقینفس عم. پدر و مادرش را کنار هم دوست داشت  يشاد و سرزنده  ریتصو نی، ا بایز يتابلو نیچقدر ا مهناز

 !  ی، مرس ایخدا: لب زمزمه کرد  ریز. و نگاهش را به آسمان دوخت  دیکش

را  شیسپس با آرامش خاطر دست ها. کرد  یمورد عالقه ش را پل کیگوشش گذاشت و موز يرا تو يهندزفر

 . پارك قدم زد  ي هیفرو کرد و در حاش شیها بیج يتو

 : مهرداد بود .  دیچیگوشش پ يتو لیموبا آالرم يمتوقف شد و صدا کیخودش بود که موز يحال و هوا يتو

 ؟  نیکنیشما ؟ چرا درو باز نم نیکجا رفت -

و  زدندینشسته بودند و با هم حرف م مکتین کی يدورتر از او رو یکم. به پدر و مادرش انداخت  ینگاه مهناز

 .  دندیخند یم

 ؟  يندار دیسوماً ، مگه تو کل. خونه  يپارك جا میدوماً ، ما اومد! اوالً سالم  -

 ! کجا بود دلت خوشه  دمینه بابا ، کل -

وسط  يبه کالغ ها کهیرا گرفته بود و در حال رانیدست ج يحاال مهد. باز هم به پدر و مادرش نگاه کرد  مهناز

 .  کردیم فیاو تعر يبرا يزیشده بود ، چ رهیچمن ها خ

 خونه ؟  می؟ برگرد یکن کاریچ يخوایحاال م -
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 . اونجا  امینه ، من دارم م -

 . زد  يلبخند مهناز

 رفت ؟  شیدانشگاه چطور پ يکارا -

 ... رو انجام دادم ، فردا انتخاب واحد دارم و  يادار يکارا!  یعال -

. را کنار گوشش گرفت  یبرخاست و بعد گوش رانیپدرش زنگ خورده بود ، چون او از کنار ج لیموبا نکهیا مثل

 : رداد گفت مه

 !  نمشونیب یاطراف نم نیاون دو تا فنچ عاشق کجان ؟ ا -

 :  دیپرس یپدرش شده بود ، با حواس پرت یتلفن يمکالمه  ریذهنش درگ يهمه  مهناز

 ؟  ییمگه تو کجا -

 ! پشت سرتم  -

به سمت  خواستیبود و م ستادهیا ابانیمهرداد آن طرف خ.  دینگاهش را از پدرش گرفت و به عقب چرخ مهناز

 . مهناز را پوشاند  يلب ها يرو يلبخند.  دیایپارك ب

 !  يدیآهان ، چه زود رس -

 : از پشت سرش بلند شد  يبلند و پر وحشت مهد ادیفر يصدا ناگهان

 !  این...  نوریا این! سر جات  ستایوا... نه مهرداد  -

بعد ناگهان . که سر جا بماند  خواستیرداد مو از مه زدیپدرش داد م. شد  خکوبیم شیشوك زده سر جا مهناز

. انداخت  ابانیمهرداد ، خود را وسط خ شیرفتن پ يمثل برق از کنار مهناز گذشت و برا. کرد  دنیشروع به دو

 .  دیچیخلوت پ ابانیخ يتو ینیبوق بلند و ممتد ماش يهمان لحظه صدا

برخورد  يمهرداد ، صدا ادیفر ي، صدا ینیماش یترمز ناگهان يصدا. را بست  شیچشم ها اریاخت یب مهناز

 ... . امان مادرش  یب يها غی، و بعد ج ابانیبا آسفالت کف خ يزیچ

 ... .  دید ابانیغرق در خون پدرش را کف خ کریکه باز کرد ، پ چشم

 يا شهیش ، کنار در نیزم يمادرش رو.  کردیسرد و گنگ و مبهوتانه به اطراف نگاه م واریداده بود به د هیتک

نگاهش سرد بود ، مثل نگاه مرده .  فشردیرا در آغوش م شیچمباته زده بود و زانوها ژهیو يبخش مراقبت ها

 . ها 
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آن روز  کردیالبد با خود فکر م. بود  دیرنگ چهره اش مثل گچ سف.  زدیآن سوتر مهرداد با دکتر حرف م یکم

 فشار برآمد ؟  نهمهیاز پس ا ییرگش را زد ، خواهرش چطور تنها يکه مهد ینحس

 يضربه  نیا يانگار هنوز درد کشنده .  گرفتیاش نم هیگر یکه حت ادیمهناز هنوز شوکه بود ، آنقدر ز اما

و مرگبار از کجا بر سرش فرود آمد ؟  یناگهان يصاعقه  نیا!  دانستیچه شد ؟ نم.  کردیرا حس نم يکار

 سیبه پل توانستینم ید ، و او حتیمقابل چشمانش در خون خود غلتاز او  یده قدم يپدرش در فاصله !  دینفهم

 !  ينقره ا ایبود  دیکه به او زده بود سف ینیرنگ ماش دیبگو

 . نگاهش نکرد  یمهناز حت. از دکتر جدا شد و آمد ، کنار او نشست  مهرداد

 ؟  یروبه راه -

 . نشست  شیلب ها يرو یتلخ پوزخند

 ؟  گفتیم یدکتر چ -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم مهرداد

 ... خبر بدش هم . که سرش ضربه نخورده  نهیخبر خوبش ا. هم خبر خوب ، هم خبر بد  -

 . مهناز سر چرخاند و پرسشگر به او چشم دوخت . کرد  یمکث

 ...  ی، ول کننیفردا عملش م.  دهید بینخاعش آس -

 . در اعماق وجود مهناز ترك برداشت  يزیچ

 ! ؟ شهیفلج م -

 :  دیلب نال ریهم فشرد و ز يرا رو شیمهناز پلک ها. حرف او تکان داد  دییتأ يسرش را برا مهرداد

 ! آخ ... آخ ، مهرداد  -

 : بخش گفت  یخواهرش را گرفت و گرم و تسل يبازوها مهرداد

ما ...  شدیم يه مغز، فکر کن اگه ضرب دهیند بیکه مغزش آس یخدا رو شکر کن دیتو با... فدات شم  نمتیبب -

 ! ها  يوقت غصه نخور هی. دختر  میخوشحال باش دیبا

 یکم بتیمص يفلج شدن مهد دانستی، واگرنه خوب م گفتیبه مهناز م یدلگرم يها را برا نیا يهمه  البته

غم  نیبار ا ریتا خواهرش ز کردی، اما ظاهرش را حفظ م شدیغم منفجر م نیاز ا نهیس يقلبش داشت تو.  ستین

 : مهناز گفت . کمر خم نکند 

 !  رهیم یم...  کنهی؟ اون دق م میبگ يبه مامان چطور -
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 ! اونش با من ، تو غمت نباشه  -

 .  ستادیجا برخاست و مقابل مهناز ا از

 . شده  دیمرده ها سف نیپاشو برو خونه استراحت کن ، رنگت ع.  ستین يامشب خبر گهید -

 . سرش را به شدت تکان داد  مهناز

 !  ذارمینه ، من تنهاتون نم -

پاشو برو ، بلکه بتونم مامان رو هم .  یدست و بال يتو یکمک باش نکهیاز ا شتریاما امشب ب.  يبذار دمینبا -

 .  ادیکنم باهات ب یراض

 يبلند شد و شانه به شانه  مکتین ياز رو. شد  یاما به خاطر مادرش راض. باز هم خواست مخالفت کند  مهناز

 . مهرداد به سمت مادرش رفت 

که  یبیعج يبا خونسرد. بلند شود  ژهیو ياز پشت در بخش مراقبت ها شدیحاضر نم یعنوان چیبه ه رانیج

 یو وقت. کار ندارد  یو به کس ندینش یکه تا صبح همانجا م گفتیانداخت ، م یمهناز و مهرداد را به وحشت م

مهرداد و مهناز از ترس . کرد  دادیو ب دآنها مواجه شد از کوره در رفت و شروع به دا ياز اندازه  شیبا اصرار ب

 : مهرداد گفت . به او نکردند  ياصرار گریآبرو د

 . نداره  يا دهیفا چیموندنت ه نجایا. خونه  يحتما شب برگرد دی، اما تو با ادیاون نم -

 . نگفت  يزیچ گریکه در مغزش جرقه زد د يخواست مخالفت کند ، اما با فکر مهناز

 يمهناز رو. گرفت و آدرس را به راننده داد  یتاکس شیبرا. کرد  یهمراه مارستانیاو را تا مقابل در ب مهرداد

فاصله گرفتند ، آنوقت گفت  مارستانیاز ب یصبر کرد تا کم. داد  هیتک یعقب نشست و سرش را به پشت یصندل

 : 

 ... . بولوار باهنر  دیلطفا بر.  رمیآقا ، من الدن نم -

 : و پرخاشگرانه گفت  ستادیچشم دربان به او افتاد ، فوراً سر جا صاف ا تا

، قلم پاتو  يقدم از قدم بردار ندفعهیا! ها  هیخبر یداخل ، فکر نکن يبر يباز یبا کول یقبل تونست يدفعه  -

 !  کنمیخرد م

حوصله  یحت. نشست  ابانیجدول خ يدو قدم به عقب رفت و روسپس . نگاهش کرد  رهیخ رهیفقط خ مهناز

 : و گفت  ستادیسرش ا يرفت باال یمحمد تق. مرد جر و بحث کند  نینداشت با ا

 ... . در خونه  يپاشو از جلو -
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 : دربان باز گفت . نکرد  یتوجه مهناز

 .  نیبش گهید يجا هیپاشو برو  گمی؟ م يشنو ینم -

که انگار گداست  زدیحرف م يجور کیمرد با او  نیبود ، اما حاال ا يسپهر ياو دختر مهد. مهناز شکست  قلب

 : گفت . 

 ! جمعم کنه  ادیب سی؟ برو زنگ بزن بگو پل نیدیبه تو چه ؟ مگه کوچه رو هم خر -

 . شت باغ برگ يگفت و باز تو... لب ال اله اال ا ریز.  دید دهیفا یبحث با او را ب دربان

حس شده بود ، آنقدر که  یبدنش از شدت سرما ب. در عمارت نشسته است  يچند ساعت است جلو دانستینم

 يتو.  کردینگاه م ابانیچسبانده بود و به کف خ شیکف دستانش را به بازوها.  کردیانگشتانش را حس نم گرید

از آنهاست ،  یکیکرد ، حتما  رخود فک شیپ. مقابل در باغ توقف کرد  ینیخودش غرق بود که ماش يحال و هوا

 . فر است  نیهم خود بزرگمهر شاه دیشا

 :  دیاش را شن یمیدوست قد يباز شد ، و بعد صدا نیماش در

 ؟  ییتو...  زمیمهناز ، عز -

 . نشست  شیزانوها يبه سرعت به سمت او رفت و مقابلش ، رو بهار

 ؟  یکنیم کاریچ نجایفدات بشم ، تو ا یاله -

 يفرها نیآن شاه ياز همه . بهار  یاز محبت و دوست یقلبش سرد بود ، حت. حرف نگاهش کرد  یب هنازم

و بعد  کردیم نیپدرش را تضم تیکه امن ژنیاز ب شتریاز بزرگمهر ، از بهرام ، و از همه ب. آمد  یبدش م یلعنت

 : گفت .  زدیم رشیز

 پدرت خونه است ؟  -

 . و مهربان بهار جمع شده بود  یعسل يچشم ها يتو اشک

 ... ؟ خانواده ات خوبن ؟ مهرداد  یخوب. خونه باشه  دیبا -

 :  دیوسط حرفش دو مهناز

 !  کنمی؟ خواهش م نمشیبب تونمیم -

 . بلند کرد  نیزم يرا گرفت و او را از رو شیبازو بهار

 ! دلم  زیعز یبست خی. داخل  می، پاشو بر زمیپاشو عز -
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 يهنوز تو. جا نشستن باد کرده اند  کیتنش از شدت سرما و  ياستخوان ها کردیحس م. از جا بلند شد  مهناز

 .  دیحال خود بود که ناگهان بهار او را محکم و خواهرانه در آغوش کش

 ! ذره شده بود  هیفدات بشم مهناز ، دلم برات  یاله -

متقابل  دنیدر آغوش کش يحسش را برا یافتاده و ب نییپا يدست ها یحت. نشان نداد  یکس العمل چیه مهناز

او را گرفت و  يبازو ری، ز کردیم هیبه شدت گر کهیدر حال. او نشد  يبهار هم البته متوجه سرد.  اوردیبهار باال ن

 : ، گفت  دیدربان تا او را د. به سمت عمارت رفت 

 !  دمیبه خاطرش سرکوفت شن یبه زور اومد کل شیپ يدفعه . داخل  ادیدختره اجازه نداره ب نیبهار خانم ا -

 :  دیبه او توپ بهار

 بره داخل ؟  یاز سرما منجمد شده ، شما نذاشت رونیب نی؟ دوست من ا یآقا محمد تق هیحرفا چ نیا -

 ییاعتنا به دربان مهناز را به داخل عمارت راهنما یاش ، ب فهیخاص طا يارباب منشانه  ي هیبا همان روح و

مهناز خورد باعث شد چشم  يبسته  خیورود به صورت  يکه در لحظه  یمطبوع و لذت بخش يگرما .کرد 

دوباره  یوقت. بوده است  ردشبفهمد چقدر س توانستیتازه در آن لحظه بود که م. را ناخودآگاه ببندد  شیها

 . شد  ریو بهرام غافلگ دیو پر از سوال بزرگمهر و ناه رانیح يچشم باز کرد ، با صورت ها

 : گفت  هیبا گر بهار

 ! با شما حرف بزنه  خوادیبابا ، مهناز م -

شوکه کننده بود که  يبه قدر زیحضور مهناز با آن ظاهر رقت انگ. نشان نداد  یعکس العمل چیکس ه چیه

 : گفت  دیسرانجام ناه. چه کند  دیبا دانستینم یکس

 ؟  يشد يرنجوی؟ چرا ا یکنیم کاریچ نجایتو ا زمیمهناز ، عز -

 .  کردیم هیبهار هنوز هم گر. به سرعت بلند شد و به سمت او آمد  و

 ! فکر راهش نداده  یب یمحمدتق نیا. پشت در منتظره  یاز ک ستیمعلوم ن -

 : داد زد  دیناه

 !  دیزود باش...  دیاریگرم ب یدنینوش هی -

شوفاژ نشاند و شال  کیمبل نزد يبود ، رو ستادهیدر ا کینزد یو لرزان سیخ يمهناز را که هنوز مثل جوجه  و

 . دوش او انداخت  يخودش را رو
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. نگاه کرد  انیاطراف يسرش را بلند کرد و به چهره . ذهنش را متمرکز کند  توانستیهنوز منگ بود و نم مهناز

،  کردیم تیحما بود و از او یم دیکه با یوقت. باز هم نبود  ژنیب.  زدیذوقش م يتو يبدجور ژنیب یخال يجا

 . نبود 

 يو معده  دیچیاش پ ینیب يو گرم شکالت داغ تو نیریش يبو. صورتش گرفت  يرا جلو یبزرگ وانیل دیناه

 . دهانش گرفت و عق زد  يکف دستش را جلو اریاخت یب. کرد  کیاش را تحر یخال

 :  دیچیگوشش پ ينگران و پر از حس ترحم بزرگمهر تو يصدا

 ؟  ینیمنو بب یخواستی؟ چرا م یکنیم کاریچ نجایشده ، دختر جان ؟ تو ا یچ -

اشک به چشم  البیناگهان س. شد  رهیاو که حاال کنارش نشسته بود ، خ يسر بلند کرد و به چهره  مهناز

 . هجوم آوردند  شیها

.  کردیخب ، اون با شما کار م... ؟ پدرم  مینبود.  میهم بود يما دوستا...  دونمیشد ، نم یچ دونمینم... من  -

نقطه  نیبه ا يچطور دونمینم! شد  یدونم چ ینم... نبود ؟ بعد ما . طرف شما بود  شهیهم. محرم شما بود 

 ! بهم گره بزنم و جون پدرم رو التماس کنم  اموشما ، در برابر شما ، دست شیپ امیمن ب نکهیبه ا...  میدیرس

 . شده بود  جیپاك گ بزرگمهر

 پدرت حالش خوبه ؟ ! فهمم  یچه خبره ؟ من نم -

 پدرم ؟  -

 . ، و باز هم هق هق کرد  دیخند یتلخ به

خب ، فعال ! زد بهش و در رفت  نیماش هیاز من ،  یچند قدم يفاصله  يچشمام ، تو يامروز ظهر جلو -

 ! قطع نخاع شده ، اما هنوز زنده است .  هوشهیب

 . شد  ي، و پس از آن نگاهش پر از وحشت و ناباور دیبزرگمهر لرز يچشم ها یاهیس

 تصادف کرده ؟ قطع نخاع شده ؟  يمهد...  يمهد -

 . بزرگمهر زانو زد  يمقابل پاها نیزم يسرش را تکان داد ، و بعد ناگهان رو مهناز

، پدرم  دیداردست از سر ما بر!  دیرو تمومش کن يباز نی، ا کنمیالتماس م... فر  نیشاه يآقا کنمیخواهش م -

 میتیبه  یراض کنمیفر ، اما خواهش م نیشاه يآقا دونمیشما گذشته ، نم نیب یچ دونمیمن نم!  دیرو رها کن

 !  دیشدن من نش
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اما .  کشاندیم یبه تباه شتریو ب شتریآورد غرورش را ب یکه به زبان م يبا هر کلمه ا.  زدیو حرف م کندیم جان

 يگری؟ به چه راه د شدیفر اداره م نیکه به دست امثال شاه یرحم و گرگ یب يایدن يبود ، تو يگریچه راه د

 ؟  ردنکند ، جز زانو زدن و التماس ک نیپدرش را تضم تیامن توانستیم

 : گفت  یجیبا گ بزرگمهر

 ... تو ؟ من  یگیم يدار یچ -

به عقب  اریاخت یمهناز هم ب. شد  رهیاشک آلود مهناز گرفت و به پشت سرش خ ينگاه ناباورش را از چهره  و

 . خورد  یسخت ي کهیصورت سرد ، مکار و پر از آرامش بهرام  دنیبرگشت و با د

 : احساس شد  یبزرگمهر ناگهان سخت و ب يصدا

 ! گفتن ندارم  يهم برا ی، و حرف یزنیحرف م یاز چ فهممینم -

 : و بهار گفت  دیو به ناهر یعصب یبا لحن.  ستادیبلند شد و وسط اتاق ا یصندل يرو از

 !  دییبفرما... دنبال کارتون  دی؟ بر دیکنیم کاریچ نجایشما ا -

 : رو به مهناز ادامه داد  و

 !  ستیاومدن ، در شأن تو ن یموقع به مهمون یخبر و ب یب ينطوریا. تو هم برو خونه ات دختر جان  -

 : زار زد  مهناز

 ! فر  نیشاه يآقا -

 : اش گفت  هیگر نیمهناز ماب. شد  خکوبیبه سمت او برود ، اما با تشر پدرش سر جا م خواستیم بهار

 !  دیرحم یب نقدریکه ا گذرمینم... فر  نیشاه يآقا گذرمیازتون نم -

 : گفت  بزرگمهر

 ؟  یزنیو بهم تهمت م نجایا ياومد یتو با چه مدرک!  یگیمزخرف م يدار -

 :  و بهار داد زد دیباز رو به ناه و

 باال ؟  دیبر گمی؟ مگه نم دیستادیوا نجایشماها چرا ا -

 . بهرام بود . مهناز را گرفت  يبازو ریز یکس

 !  میزنیآروم باش ، حرف م... آروم باش مهناز  -

. شود  تیآنوقت توانست متوجه موقع. مبل نشست  يبلند شد و رو نیزم ياز رو یمقاومت چیبدون ه مهناز

 . آنجا نبودند و او با بهرام و بزرگمهر تنها بود  گریو بهار د دیناه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ١٢٥ 

 : گفت .  دیکش یم گاریس یبیبود و با خشم عج ستادهیکنار پنجره ا بزرگمهر

 !  یزنیرو به من م یتهمت بزرگ نیچن يدار یبا چه مدرک ینگفت! خب ، سرکار خانم  -

 : بزرگمهر ادامه داد . نگفت  يزیچ مهناز

 ؟  هیچ يکه تو کرد يکار نیجرم ا یدونیم -

 .  ردیلبخند تلخش را بگ ينتوانست جلو مهناز

که  هییتهایبعد از جنا بتونیو عج انهیوحش يخونسرد نی، ا کنهیمتعجب م یلیشما منو خ يکه درباره  يزیچ -

 !  دیشیمرتکب م

 : سرد و مواخذه گر گفت  یبا لحن بهرام

 ! مودب باش ... مهناز  -

 . شد  دهیمهناز به سمت او کش نگاه

 ! تا از من مدرك نخواد ؟ یگیچرا نم... ؟  یگی، نه ؟ چرا به پدرت نم یدونستیتو م -

 . زد  يپوزخند بهرام

 !  ینیب یم ادیز یسیپل لمیو ف یاحمق... مهناز  یتو احمق -

از چشم  ینامرئ يارهارشته ت کی، درست مثل  يداغ و قو یحس. شد  رهینگفت و فقط به او خ يزیچ مهناز

بهرام آن  نکهیبا ا. روح سرد او را نوازش کرد  میشد و مثل نس ریاو به سمت قلب بهرام سراز يبایو ز اهیس يها

باز . باز قلبش گرم شد و به تپش افتاد  دیخود د يوجود از مهناز متنفر بود ، اما تا آن نگاه را رو يروزها با همه 

 نیپناه و بددهان دانست و باز هم خواست او را از ا یدختر ب نیهم پس از مدت ها خود را آشنا و دوست ا

 : گفت . مخمصه نجات بدهد 

 مهناز ؟  يدیگوش م یبه حرف منطق -

 : به سمت او خم شد و ادامه داد  یکم

 ! گوشت فرو کنم  يه زور توب شمیمجبور م يچون اگه گوش ند -

 . نگاهش کرد  یحرف چیه یب مهناز

با منطق جلو  هیفقط کاف.  یباش نیخشمگ یلیکه حتما خ ستین يازی، ن یبش روزیمبارزه پ يتو يخوایاگه م -

 . و دستت هم پر باشه  يایب

 : ادامه داد  هیزد و با کنا يلبخند
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 ! بشه  لیسرد م دیکه با هیذیلذ يانتقام غذا گهیهست که م یمعروف يجمله  -

از  شتریب. کرد  لیبود که او سرد م يذیلذ يبله ، انتقام غذا. مرد تف کند  نیصورت ا يدوست داشت تو مهناز

 نیا فیمهناز همه به خاطر انتقام کث یچارگیب.  بردیسال صبر کرد تا سرد شود ، و حاال داشت از آن لذت م کی

 . مادرش بود  یمرد از بدنام

 يجلو چوقتیه...  يما زانو زد يجلو ياشتباه کرد!  زمیعز نجایا يکه با توپ پر اومد يهناز اشتباه کردم -

 !  ياگه واقعا درمونده بود یزانو نزن ، حت یکس چیه

 : زد  هیاش تک یصندل یبهرام از او فاصله گرفت و به پشت. فقط با نفرت نگاهش کرد  مهناز

 ... يبرا دتمیمن تنها ام یوقت!  یکنینگاهم م ينجوریکه ا یکنیاشتباه م ... یکنیاشتباه م يحاالم دار -

 :  دیاتاق به او توپ يبزرگمهر از گوشه . و پر لذت نگاهش کرد  قیحرفش را نگرفت و عم ي ادامه

 ! دختره بفهمون حرفاش مفته  نیبه ا يجور هی!  ستیس زدن ن*ا*االن وقت ل... بهرام  -

 : رو به مهناز ادامه داد  و

 !  ستیکار من ن!  ستیتصادف پدرت کار من ن... گوش بده دختر  -

بود  یرفتارش مثل کسان.  دیکشیم گاریبود و س ستادهیسر چرخاند و به او نگاه کرد که هنوز کنار پنجره ا مهناز

 دینبا... حق با بهرام بود  نباریانگار ا.  ستادیاز جا بلند شد و وسط اتاق ا. باشند  دهیرا شن یکه خبر ناگوار و تلخ

 .  زدیمقابل آنها زانو م

 !  دیگیدروغ م دیدار -

 ... به شرافتم قسم  -

 :  دیباز مهناز وسط حرفش دو و

 ؟  دیهم دار یمگه شما شرافت -

 . بزرگمهر اخم کرد  نباریا

 !  یکنیدرازتر م متیپاتو از گل يدار... گوش بده دختر جون  -

 :  ردیرا بگ انهیکرد با همان لحن خونسرد و آرام م یسع بهرام

 ...  دیدار لیشما اگه م. کنم  یرو راض يمن بتونم خانم سپهر کنمیپدر جان ، فکر م -

 :  دیبه سمت او چرخ مهناز

 ! واسه گفتن ندارم  یفر ، مخصوصا با تو حرف نیشاه ياز خود آقا ریبه غ یکس چیمن با ه -
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 : گفت  بزرگمهر

 ... و  یهست يسپهر يدختر مهد رهیم ادمی، واگرنه  رونیحاال برو ب نیهم. نداره  یبا تو حرف یکس چیه نجایا -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

 ! صورتتون  يتو گردهی، چون مثل تف سر باال برم دینکن دیاز دست دادن نداره رو تهد يبرا يزیکه چ یکس -

با مهناز مودب و پر نشاط گذشته فرق داشت  یو عاص بیدختر عج نیچقدر ا. هاج و واج نگاهش کرد  بزرگمهر

 : بهرام گفت . 

 ...  يبر نجایاز ا گهیمهناز بهتره د -

 . با تنفر نگاهش کرد  مهناز

 اهیخاك سهمه تون رو به .  دینیب یکاراتون رو م نیتقاص ا يروز هی دیمطمئن باش... از همه تون متنفرم  -

 ! نشونم  یم

هر چه زودتر آن  خواستیرا زده بود ، م شیحرف ها. رفت  یو به طرف در خروج دیچرخ شیپا يپاشنه  يرو و

اما هنوز چند قدم مانده به در ، بهرام . آنجا مسموم است  يهوا یحت کردیحس م. نحس را ترك کند  يخانه 

 .  دیرا گرفت و او را به سمت خودش کش شیبازو

که  دیکشیچشمانش شعله م یاهیس يخشم آنقدر واضح تو.  دیپریچشم چپش م ریمنقبض شده بود ، ز شفک

بهرام او را سر جا محکم و صامت  يقو ياما دست ها. و خواست خود را عقب بکشد  دیمهناز ناخودآگاه ترس

 . نگه داشت 

 یسرد و عصب يچشم ها نیمرد با هم نیا يروز کی کردیشده بود و باور نم رهیپناه به او خ یو ب دهیرم مهناز

 اریاخت یب. به قلبش چنگ انداخت  یحس ترس و ناامن.  دیلرز شیشانه ها. است  کردهیبه او عاشقانه نگاه م

 : بزرگمهر بلند شد  يصدا. بغض کرد و چانه لرزاند 

 ! ولش کن بره ... بهرام  -

قدرت به سمت  يو با همه  دیکش رونیاو ب يت هادس نیمهناز خود را از ب. بهرام کم شد  يانگشت ها فشار

 ... .  دیدو یخروج

*** 

را پاك کرد و پشت در  شیبه سرعت اشک ها. ، او را به خود آورد  ییرایپذ ي شهیش مهیباز شدن در ن يصدا

 يقدم ها يبه جز صدا يزیرا بشنود ، اما چ رونیب يکرد تا صداها زیگوش ت. بود  دهیترس. گرفت  نیاتاق کم
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بالفاصله نگاهش با چشم .  دیکش ركس رونیدر را باز کرد و به ب يآهسته ال.  دینشن ییاعتنا یخونسرد و ب

 . کرد  دایپ یبهرام تالق ركیپر لبخند و ز يها

 !  ي؟ منو ترسوند ییآه ، تو -

 : بهرام گفت . رفت  رونیو ب دیکش يآسوده ا نفس

 ! سالم  کیعل -

 : پاسخ داد  یحالیب با

 ! م سال -

 دزدم ؟  يفکر کرد -

 : لخت آشپزخانه نشست و در همان حال جواب داد  شخوانیپ يرو رفت

 !  يسر و صدا اومد یچه ب. آره  -

 :  دیخند يور کی بهرام

راحت شد ، شکر خدا کار  المیخ.  یکنیم کاریو دزد اومد ، چ يخونه تنها بود يروز تو هیاگه  نمیخواستم بب -

 !  يدیانجام نم ياحمقانه ا

 . مهناز شد  ماریسرخ و ب يبالفاصله توجهش جلب چشم ها و

 ؟  يکردیم هیگر -

 : گفت  یخورد و با خشک يا کهی مهناز

 ! نه  -

 ... چشمات  یول -

 : براق شد و جواب داد  شیچشم ها يبا خشونت تو نباریا

 ! گفتم نه  -

 . اش کرده است  یکه عصب دیو مهناز فهم دیش باال پرچپ ياما ابرو. نگفت و فقط نگاهش کرد  يزیچ بهرام

 :  دیپرس يانداخت و با لحن دوستانه تر و آرام تر نییرا پا سرش

 ؟  نجایمن اومدم ا يدیاز کجا فهم -

 .  یستیزنگ زدم خونه ، گفتن ن -

 .  نجایا امینگفتم که م یبه کس یول -
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 : زد  يپوزخند بهرام

 .  رمیبرم بم دیکه با یکنیم کاریو چ ییمن اگه نفهمم تو کجا -

 : ادامه داد . از ته قلبش دعا کرد مهناز متوجه منظور او شود و حواسش را جمع کند  و

 بگم واست مبله اش کنن ؟  يخوایم.  زنهیذوق م يتو يبدجور نجایا یهمه چ. برقا قطع شده  نکهیمثل ا -

 : زد  یلبخند کمرنگ مهناز

 .  الیخ ینه ، ب -

 : بهرام گفت . را تکاند  شیو پشت پالتو دیپر نییپا شخوانیپ يز روا و

 ؟  یبمون نجایا يخوایم یتا ک -

 . برگردم خونه  خواستمیم گهیاالن د -

 !  میریبا هم م -

 . نگاهش کرد  مهناز

 . اومدم  نیمن با ماش -

 رونیناهارو با هم ب...  يایتو با من م. رو برگردونه خونه  نتیفرستم که ماش ینفرو م هیبعداً !  دونمیم -

 ! میخوریم

 . مهناز نشست  يلب ها يرو یکج لبخند

 . باشه  -

و  ستادیراه سر جا ا ي انهیاما در م. به سمت اتاق رفت  فشیبرداشتن ک يو برا دیچرخ شیپا يپاشنه  يرو و

 . دوباره به سمت بهرام برگشت 

 بهرام ؟  -

 ؟ جانم  -

 مامان و بابا کجان ؟  -

 : گفت  ینگاهش کرد و بعد از مکث کوتاه یبیبه حالت عج بهرام

 !  یدونیخودت هم م نویا!  سیفرانسه ، پار -

 . لبش را گاز گرفت  یاز ناراحت مهناز

 !ندارم  يمن ازشون خبر... خب ، من . شده  شتریماهم ب کیاالن از ... رفتن  یاز وقت...  یآره ، ول -
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و  ختیر شیچشم ها يعجز و التماسش را تو يهمه .  ردیاش بگ هیبود گر کیتند شد ، باز نزد شیها نفس

 : گفت 

 حالشون خوبه ؟  -

 ...  یازشون ندارم ، ول یباور کن من خبر خاص -

 . چنگ زد  شیدستش را باال برد و به گلو مهناز

 ! تو رو خدا ... بهرام تو رو خدا  -

 : کرد  شیبهرام صدا. را بست  شیزد و چشم ها هیتک وارید ي غهیبه ت یچارگیبا ب و

 ! مهناز ؟ -

 . را گرفت  شیخودش را به او رساند و شانه ها يتند به

 ؟  یکنیحرفامو باور نم! ندارم  يبه خدا ، به جون تو ازشون خبر... به من نگاه کن مهناز  -

 . نگران او دوخت  يفروغش را به چهره  یو ب ینگاه اشک مهناز

 ؟  یگیراست م -

 !  کنمیم داشونینکن ، واست پ هیگر... نکن فدات شم  هیگر. آره  -

و  ردیرا بگ شیاشک ها يتا جلو دیکش یقینفس عم. مهناز حرفش را باور کرد . نگران و صادقانه بود  نگاهش

 : آهسته گفت 

 ! ممنون  -

 . زد  يلبخند بهرام

 ؟  می، بر زمیخب عز -

 :  دیکش رونیاو ب يدست ها نیخود را از ب هنازم

 ... رو بردارم  فمیک رمیم -

 ... . به سمت اتاق رفت  و

 : گفت . در عمارت توقف کرد  يباغ برد و جلو يرا تو نی، مباشر بهرام ، ماش یسبحان يآقا

 !  ومدی، بگم از خونه خوشتون ن دمیپس من اگه آقا رو د -

 : گفت  مهناز

 !  دمیم حیمن خودم توض.  دیبگ يزیشما چ ستیبهرحال الزم ن...  ادینه ز -
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 : ، گفت  شدیم ادهیپ کهیدر را باز کرد و در حال سپس

 ! بهرحال ممنون  -

 کیرفته بود تا  یسبحان يآن روز به خواست بهرام با آقا. رفت  یبه مهتاب یمنته ضیعر يبه سمت پله ها و

که پشت سر  یسبحان. بود ، اما ندانست چرا به دلش ننشست  يو دلباز کیآپارتمان ش.  ندیواحد آپارتمان را بب

 :  دیبلند پرس يشده بود ، با صدا ادهیاو پ

 ؟  ستین يخانم با من امر -

 : از همان فاصله پاسخ داد  مهناز

 ! نه ، به سالمت  -

که با  کردیپالتو اش را باز م يشت دکمه هابود و دا ستادهیسرسرا ا يهنوز تو. در را باز کرد و داخل رفت  و

 : سر جا خشکش زد  شیروبرو ریتصو دنید

 ! خانم ؟ دیناه -

لبخند . افتاد و ضربان قلبش تند شد  ژنیب ادیناگهان به ! به خانه برگشته بود ، بعد از گذشت سه هفته  دیناه

 . او را از بهت در آورد  دیناه يگرم و دوستانه 

 ! سالم  -

 . کرد  یبوس دهیجلو رفت و گرم و دوستانه با او د يخودش آمد ، به تند به

 !  نیخوش اومد یلیخ! ، سالم  دیببخش -

 : زد و ادامه داد  يلبخند سپس

 استقبال ؟  میایب نی؟ چرا خبر نداد نیاومد یک! رو نداشتم  دنتونیراستش اصالً انتظار د -

 ؟  يتو کجا بود. تو و بهرام بشم نخواستم مزاحم .  دمیرس شهیم یساعت کی -

 : و پالتو اش را به مستخدم سپرد و به او گفت  فیک

 ! اریب يبرامون چا -

 : ادامه داد  دیرو به ناه و

 !  میزن ی، اونجا حرف م منینش يتو میبر دییبفرما -

اتاق ، مقابل  نیهم يتو يروز کیآمد که  یم ادشیمهناز . هم نشستند  يرفتند و روبرو منیهم به نش با

 :  دیپرس دیناه. شوهرش زانو زده و التماس کرده بود  يپاها يجلو. زن خوار شده بود  نیهم
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 چه خبر ؟ اوضاع چطوره ؟  -

 . زد  یکمرنگ لبخند

 هوا چطور بود ؟  شیشما چه خبرا ؟ ک. هست که بوده  یهمون زیهمه چ.  ستین یخبر خاص -

 . نه گرم و نه سرد ... خوب  -

 خوب بود ؟  ژنیب -

 . و نگاهش را به دستانش دوخت  دیخند یبه تلخ دیناه

 ! باشه  یتا خوب از نظر تو چ -

 :  دیقورت داد و پرس یآب دهانش را به سخت مهناز

 افتاده ؟  یاتفاق!  دیرسیگرفته به نظر م -

 . حرف او تکان داد  دییتأ يو سرش را برا دیخند یباز هم به تلخ دیناه

کلمه شون به گوش  کی یکه اگه حت زنهیم ییحرفا! شده  وونهیزده به سرش ، د!  ژنهیب يدرباره . ..اوهوم  -

 ... بهرام برسه 

 : شد  رهیمهناز خ نیغمگ يچشم ها يتو میو محکم و مستق دیکش یقیعم نفس

! اگه بهت زنگ زد ، جوابشو نده ! پر به پرش نده ، محلش نذار ! خوب و عاقل ... مهناز  یهست یتو دختر خوب -

 ! باش  ژنیمراقب خودت و ب...  کنمیخواهش م

نشان  یچه عکس العمل دیبا دانستیچنان شوکه شده بود که نم. لحظه مهناز حس کرد مرده است  کی يبرا

 : گفت  دیناه. شده بود  رهیخ دیناه يره مجسمه بدون پلک زدن به چه کیفقط مثل . بدهد 

سال  کیاز  شتریب یعروس بزرگمهر شدم کم یوقت. نداشتم  چوقتیه یعنیندارم ،  یاز بهرام دل خوش -

 نیقراره جانش. خونه باشم  نیا يقراره بانو کردمیبودم و فکر م الیخوش خ. مرده بود  شیکه زن قبل گذشتیم

بزرگمهر تا لحظه ! فر ، اونه  نیخانم شاه! خونه هنوز هم فرشته است  نیاول ا يبانو! فرشته باشم ، اما نبودم 

 ... از من دوست داشت ، و بهرام  شتریزن اولش رو ب يمرگش هم جنازه  ي

 .  دیکش یقیکرد و نفس عم یمکث

شر و  يتا قبل از اون اتفاق بهرام پسربچه . اون سخت نبود  يبه اندازه  یکس چیمرگ فرشته واسه ه -

 یکه من زن بزرگمهر شدم حت یلیاون اوا. شد  ياما بعدش افسرده شد ، منزو. بود  ییپر سر و صدا طونیش

اتاق و مدام از  يتو ردشب یم.  زدیبزرگمهر ساعت ها باهاش حرف م. اومده  نیواسه مادرش جانش دینفهم
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روز من و  هی. داشته باشه  یبختکه پسر شاد و خوش نهیبهشت ا يآرزوش تو يهمه  نکهی، و ا گفتیمادرش م

ما رو . که در باز شد و بهرام اومد داخل  میزدیحرف م میو داشت میاتاقمون کنار هم نشسته بود يبزرگمهر تو

از اون روز به بعد شروع کرد به زجر . نگاهش عوض شد  يتو يزیچکه  دمینزد ، اما من د یحرف.  دیکنار هم د

دوستا و  يزشت زدن جلو يگل هام ، با حرف ها ي، با شکستن ساقه  واراید يرو دنیبا خط کش. دادن من 

 .  ژنیکردن ب تیاومد ، با کتک زدن و اذ ایبه دن ژنیبعد که ب. مهمونام 

 . با هم نداشتند  یخوب ياز همان اول رابطه  ژنیذهنش عبور کرد که بهرام و ب ينگفت ، اما تو يزیچ مهناز

 گهیکه د دونستی، م شکستیگلدونامو نم گهید. داد  رییزجر دادن من تغ يو برااش ر وهیبزرگتر که شد ، ش -

 بیاما شد رق. مودب شد ، منو مامان صدا زد .  دیدست از فحش دادن هم کش. نداره  یتیواسم اهم زایچ نیا

 هیهم حاال قبول داره  ژنیخود ب یحتکه .  دیاونو ند چوقتیپسر منو پسش زد که بزرگمهر ه يجور هی!  ژنیب

 . نسبت به بهرام کم داره  يزیچ

مشت شده بود ،  شیپا يکه رو یاما از دست لرزان. را بخواند  شیچشم ها توانستیبود ، مهناز نم نییپا سرش

 . شده است  نیخشمگ دیفهم

مجبور بودم . که از بهرام داشتم مجبور بودم تحملش کنم  ینفرت يبود که من با همه  نیقسمتش ا نیبدتر -

 نیب دینبا گفتیبزرگمهر به من م...  شدیم یمادر خوب کنارش باشم ، چون بزرگمهر شاک کیمثل  شهیهم

اون .  ذاشتیفرق م نشونیب مهاز ه شتریخودش ب کهیدر حال. بذارم  یخودم فرق يبهرام با دو تا جگر گوشه 

... من ... راستش . منم مجبور بودم به سازش برقصم . دوست داشت  ژنیاز بهار و ب شتریب شهیبهرام رو هم

 ... من ... دل شوهرم  ندیواسه خوشا

احساس  یهمان طور سرد و ب... او بود  يچهره  يرو رییتغ ینگاه مهناز اما همانطور ب.  دیلرز یداشت ، م بغض

 . 

کتابخونه ، بهش گفتم مهناز رو  يز نحس تواون رو. دادم  شنهادی، من بودم که تو رو به بهرام پ یدونیم -

اومد سراغم و بهم گفت که دوستت داره ،  ژنیبعدش که ب!  خواستیاما م!  یچینگفت ، ه يزی؟ چ يخوایم

 ! کردم  میعشق پسرم رو به برادرش تقد... مرتکب شدم  یچه اشتباه دمیفهم

 نکهیبا ا.  کردینگاه م دیخصمانه به ناه. ند ک یکند ، عقده اش را خال هیداد بزند ، گر خواستیدلش م مهناز

منطق شده بود ،  یب.  دانستیم شیها یاما او را مسبب بدبخت ستین دیبه گردن ناه يریتقص چیه دانستیم
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 ياحساساتش ، با صدا يهمه  خالفاما بر. کند  هیباشد تا بتواند سرش داد بزند و گر یکس خواستیدلش م

 : گفت  یخشک

نشستم که  ییکه حاال همون جا دونمیاعتقاد دارم و م ریمن به تقد! خانم  دینداره ، ناه يحرفا سود نیزدن ا -

 يبرا نیبرد یاز من نم یبهرحال ، اگر شما هم اسم! ، حداقل نه شما  ستیمقصر ن یکس. برام خواسته  رمیتقد

.  زنیو برنامه بر رنیبگ میتصم شیگزند يبرا گرانید دهیکه اون اجازه نم دیدونیشما م.  کردینم یبهرام فرق

 . که دلخواه اون بوده  دیرو برد ینظر گرفته بوده ، و شما فقط همون اسم ریمنو ز شیوقت پ یلیاون از خ

بردم  یاز تو م یچه من اسم یعنی نیانتخاب کرده بود ، و ا شیوقت پ یلیبهرام تو رو از خ! آره ، حق با توئه  -

بود ، منو  یعصبان.  دونستینم ژنی، اما ب دونستمیم نویمن ا! نوام نبود  یپسر ب يبرا یبردم شانس یو چه نم

به دست و پاش . من نذاشتم  یتو با بزرگمهر حرف بزنه ، و ل يبره درباره  خواستیم.  دونستیم رکاریتقص

... مهناز  ونستمدیمن م!  یمونی، به پاش م یگفتم اگه تو واقعا دوستش داشته باش! التماسش کردم ... افتادم 

 !  ومدی ی، از پسش برنم شدیبهرام نم فیحر ژنیب

 . زد  شیمهناز ن يچشم ها يتو اشک

 ...  ژنیکه ب دونستیاگه م دیشا یول -

 : و گفت  دیخند یبا خستگ دیناه

 ؟  دونهینم یکنیفکر م -

 : مردد گفت  یرا محکم بست و با لحن شیچشم ها.  دیمهناز دو یرگ و پ يتو ترس

 !  دونهینم -

از همون سال ها ...  دونهیاون م!  ی، معلومه که هنوز شوهرت رو نشناخت یهست يعجب دختر ساده ا -

 !  يبهش جواب رد داد یکه به خاطر چ دونستیم

 . نگاهش کرد  يپر از ترس و ناباور مهناز

 ؟  کنهینم يپس چرا کار -

 توانستینکند ؟ چطور م يچطور ممکن بود بداند و کار.  داندیرا م ژنیعشق او و ب يکه بهرام ماجرا کردینم باور

مطمئن  شانیبه هر دو نقدریکنند ؟ واقعا ا یسقف زندگ کی ریخانه ، ز کی يحاال تو ژنیاجازه دهد مهناز و ب

 بود ؟ 
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هر ... تف سر باالست . برادرشه ، چه بخواد و چه نخواد  ژنی؟ ب ادیازش برم يکنه ؟ چه کار کاریچ يخوایم -

 . ، باز مجبوره مکافاتش رو خودش بکشه  ارهیکه سرش ب ییبال

، خودش داغدار  کشتیاگر او را م! تف سر باال بود ... آره ، برادرش بود . مهناز نشست  يلب ها يرو يزهرخند

 يفر بود ، و برا نیشاه کی ژنیچه کند ؟ ب توانستیم.  دشیاعتبار م ی، خودش ب کردیم شیآبرو یاگر ب.  شدیم

 يباز نیا یبدبخت او بودند که قربان يخانواده  نیا.  دیترسیو فلک نم دیهرگز از ابر و باد و مه و خورش نیهم

 . مسخره شدند 

... ازش بترس مهناز .  رهیقرار بگ ژنیب ي، مجبورش نکن رو در رو کنمیخواهش م! از بهرام بترس ، مهناز  -

 ! بهانه دستش نده ... تف کنه  ژنیصورت ب يکُشه که منتظره زهرشو تو میو ن یزخم یافع کیاون مثل 

را از طرف آشپزخانه  یشخص سوم يقدم ها يکه صدا دیبگو يزیدهان باز کرد چ. شده بود  یعصب مهناز

 .  دیشن

 :  دیافتاده ، پرس یار نه انگار اتفاق، انگ یمعمول یبالفاصله صاف نشست و با لحن دیناه

 .  دنشیبرم د دی؟ دلم براش تنگ شده ، با ياز بهار چه خبر دار -

 .  دیکش یقیهم فشرد و نفس عم يرا با حرص رو شیپلک ها مهناز

 ! زنگ زده فقط  يدو بار یکی. ندارم  يخبر -

 زیم يبساط عصرانه را رو نکهیپس از ا. خوشامد گفت  دیکه بر لب داشت به ناه يوارد شد و با لبخند رایالم

 : گفت  يآهسته ا يبا صدا دیبه محض خروجش ، ناه. رفت  رونیکرد و ب ی، از دو خانم خانه عذرخواه دیچ

 !  کنهیبهرام م يبرا تویجاسوس... مراقب رفتارت باش  یلیزن خ نیا يجلو -

 : گفت .  دادیآزارش م يادیز زیبحث تمام شود ، همه چآن  خواستیم. فوت کرد  رونینفسش را به ب مهناز

 براتون ؟  زمیبر يچا... خانم  دیناه دیکن لیم دییبفرما -

 *** 

 ي شهیش يو کالفه اش تو یعصب ياتاق کنفرانس ضرب گرفته بود و به انعکاس چهره  زیم يانگشتانش رو با

هم که  توانستینم.  اوردیب يگاریجاس کی شیبرا دیشرکت نمانده بود تا بگو يتو یکس چیه.  کردینگاه م زیم

 گارینخ س کیدلش  بیعج ماا.  زدیبر نیزم يآداب رو يمباد رمردیپ نیرا را مقابل ا گارشیخاکستر س

 : گفت .  خواستیم

 ؟  یچ یعنیحرفا  نیا...  گانیفهمم جناب شا یمن نم -
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 . دستش رها کرد  ریز يکاغذها يو خودکارش را رو دیکش یپوف گانیشا

 ! واقعا مجبورم ... مجبورم  -

 : شد  یعاص مهرداد

که پا  ستیحاال وقتش ن.  دیدونیخانواده امو م تیوضع.  دیدونیپدر منو م تیحاال که شما وضع... حاال نه  یول -

 !  دیپس بکش

 : گفت . آرام بود  گانیاو شا برخالف

 یحسابش م يو ماه به ماه سود پدرت رو تو کنمیرکت رو اداره متنه دارم ش کی بایده ماهه که تقر!  دونمیم -

 . کم نذاشتم  يرفاقت با مهد يمن تو یبدون خوامی، اما م ستین یمنت.  زمیر

 :  دیدستانش گرفت و کالفه پرس انیسرش را م مهرداد

 ؟  دیسهامتون رو واگذار کن دیخوایچرا م... پس چرا  -

اگه اون . بشه درمونش کرد  دیشا. ببرمش  رانیاز ا دی، با ضهیپسر من مر!  یدونیم نویتو ا! به خاطر پسرم  -

 يکار نجایا گهی؟ من که رفتم د خورهیشرکت به چه دردم م نیا گهیاون نباشه د! نباشه  ایدن خوامینباشه م

 . رم ندا يکه چاره ا دونهی، خدا م شممجبورم بفرو.  ارمشیخودم ب يرو ندارم که جا یکس گهید. ندارم 

اش را  ییدارا يهمه  خواستیبود و او م ماریتنها فرزندش ب. که حق با اوست  دانستیمهرداد م... با او بود  حق

با خانواده  کردیاما چه م.  کردیم دییرا تأ گانیعقل و احساسش کار شا. برود  کایدرمانش به امر يبفروشد و برا

 بود ؟  دشانیسررس کیکه نزد ییو چک ها اش یخال یبا حساب بانک کردیاش ؟ چه م يدر شُرُف نابود ي

 کنم ؟  کاریچ دیحاال من با!  ستیرسمش ن نیا...  گانیشا يآقا دیکارو با من نکن نیا -

حفظ خانواده ،  يوارش برا وانهیتالش د يپسر را دوست داشت و برا نیا. نگاهش کرد  يبا دلسوز گانیشا

 : آهسته گفت . که تجربه نداشت و هنوز گرگ نشده بود  سوختیدلش م. احترام قائل بود 

.  گرفتمیبه جاش چک م! به تو  کردمیاگه پول الزم نبودم ، به خدا ، به جان تنها پسرم ، سهمم رو واگذار م -

 ... ، واگرنه  خوامیپول نقد م...  تونمیکه نم یدونیاما خودت م

و گفت ... النه کرده بود را پس بزند  شیگلو يکه تو یا بغضت... را صاف کند  شیکرد تا صدا يسرفه ا مهرداد

 : 

بولوار  يتو يسه هزار متر نیزم هی. شده  شنهادیپ ونیاوکاز تیموقع کیاالن به ما ...  گانیشا ي، آقا دینیبب -

هم  يتجار ي نهیگز يباهاش حرف زدم متقاعدش کردم رو. بسازه  یمسکون خواستیصاحبش م.  یفردوس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

.  شهیاما بهرحال درست م.  دنینم یسادگ نی، پروانه ساخت به هم شهیکارمون سخته م دونمیم. فکر کنه 

هم به صاحب  یدرصد مشخص هی،  میسازیو م میداریبرم يمانکاریما پ. پول نداره واسه ساختش  یچیپسره ه

 !  شهیمون دو برابر م هیسرما...  گانیشا يآقا هیعال تیمن حساب کردم ، موقع.  میدیم نیزم

اما . شد او را متقاعد کرده  دواریلحظه ام کیاو گوش داد که مهرداد  يبه حرف ها یبا چنان آرامش گانیشا

 : ، اعصابش را به کل مختل کرد  دیکه شن يجمله ا

 ! برم  رانیاز ا دیاما من وقتشو ندارم ، با!  هیحق با توئه ، عال -

! به درك ! به درك : داد بزند  خواستیدلش م.  دیزد و سرش را عقب کش چنگ شیموها يتو یعصب مهرداد

 : ادامه داد  گانیشا

 شنهادویپ نیپدرت ، ا يحاالم من جا.  کردیبهت م حتوینص نیتونست حتما ا یاگه پدرت م دونمیدرضمن ، م -

 ! رد کن 

 . دست خودش باشد خصمانه نگاهش کرد  نکهیبدون ا مهرداد

 ! چرا ؟ -

 ! کاسه است  مین ریز يبدون که کاسه ا نویبود ، ا یعال یوقت!  هیعال ین همه چچو -

 : باز هم تکرار کرد  صالیمهرداد با است. و بلند شد  دیاش را عقب کش یاش را تمام کرد ، صندل جمله

 !  ستیرسمش ن نیا...  گانیشا يآقا -

 : او گذاشت  يشانه  يدستش را رو گانیشا

 ! واقعا متأسفم ... متأسفم مهرداد جان  -

 . رفت  رونیاز اتاق کنفرانس ب و

 خواستیشده بود ، اما او هنوز نم کیهوا تار... ساعت ، دو ساعت ، سه ساعت  کی. اما همانجا نشست  مهرداد

نشست  فقط همانجا. نکرد  یهم توجه لشیمکرر موبا يبه زنگ خوردن ها یحت. بلند شود  یآن صندل ياز رو

 .  دیکش یهم خجالت نم زدیبر نیزم يرا رو گارشیس يخاکسترها نکهیاز ا گریحاال د. دود کرد  گاریو س

 دیکه فهم یدر انتظارش هستند ؟ روز اول نیسه جفت چشم غمگ دانستیکه م يرفت ؟ به خانه ا یکجا م دیبا

اداره . سرش آوار شده بود  يآن غرور احمقانه رو ياما حاال همه . خانواده است ، احساس غرور کرد  دیتنها ام

 یگرگ نهمهی، سر و کله زدن با عمله و بنا و مصالح فروش ، در افتادن با ا یخانواده ، پر کردن حساب بانک ي

 . نبود  یکه دور و برش را گرفته بودند ، کار آسان
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اگر  دیشا. نکرده بود  يکار چیآمد ، اما ه زدیکه بتواند امور خانواده را سامان دهد از  دیام نیبه ا شیماه پ شش

 دانستیفرصت داشت و م گریحاال فقط دو ماه د.  دیرسینبود تا بحال چند بار به بن بست م گانیشا يآقا نیهم

 . دو ماه معجزه شود  نیا يتو ستیکه قرار ن

 خواستیم. او را تنها بگذارد  یتیموقع نیچن يتو خواستیمردك م. باز خلقش تنگ شد  گانیشا يآور ادی با

قابل اعتماد باشد ؟ . باشد  یتازه وارد چه آدم کیمعلوم نبود شر!  دانستی؟ خدا م یبه ک. سهامش را واگذار کند 

 شیتا بلکه شانس و اقبال برا ندیبنش کاریجا ب کینبود که بتواند  یتیموقع يباشد ؟ مهرداد تو سکیاهل ر

 یاز آن به تباه شتریتا خانواده را ب...  فتدیتا پس ن گرفتیم شیدست پ.  کردیم یحرکت دیبا. بلند کند  یدست

 . کوتاه کند  شانیرا از زندگ یلعنت يفرها نیکه به خواهرش داده وفا کند و دست شاه یتا بتواند به قول... نکشد 

فرها  نیسر شاه ریز اناتیجر نیا ينکند باز همه  نکهیفکر ا. مغزش افتاد  يمثل خوره تو یفکر سمج ناگهان

 ... باشد ؟ 

بود  شیبار هشت سال پ نیاول. طول اتاق کنفرانس را قدم زد  تیبلند شد و با عصبان یصندل ياز رو اریاخت یب

نداشت به  يکار تجربه ا نیا ياما چون تو.  اندازدیراه ب يمانکاریشرکت پ کیکه به فکر پدرش خطور کرد 

. روشن شود ، ذهنش روشن شد  یقرا بزنند و اتا یچراغ دیکل نکهیمثل اناگهان . بود  کیشر کیدنبال 

 ! کرد  یرا به پدرش معرف گانیبار شا نیفر اول نیبزرگمهر شاه

گفته  يبزرگمهر به مهد. ورشکست شده بود  یبدشانس کیبود که به خاطر  يعمران کار با تجربه ا گانیشا

 !  گانیاز تو ، کار از مهندس شا هیسرما: بود 

باز ... فر  نیبزرگمهر شاه. مغزش پخش شد و منطقش را از کار انداخت  يمهلک آرام آرام تو یمثل سم خشم

منبع  نیدوم خواستیکند ، م لیاش را تکم يریروند انتقام گ نکهیا يظاهراً برا! فر  نیهم بزرگمهر شاه

خانه انداخت ، حاال هم  يتکه گوشت گوشه  کیاول پدرش را مثل . درآمدشان را هم از چنگشان در آورد 

 !  گذاشتیمرد هم نم یاگر م یحت...  گذاشتیاما او نم. بکشاند  یخانواده اش را به فقر و گرسنگ خواستیم

. گفته بود سهامش را واگذار کند  گانیاحتماال او به شا. بزرگمهر را حدس بزند  یاحتمال يکرد نقشه  یسع

 یرا از او م گانیو سهم شا شدیممکن بود خودش دست به کار م یحت. لج کند شرکت را عمالً ف خواستیم

 گانیشا يپدرانه  يها حتینص قیراز ط توانستیاگر حاال فقط م. افتاد  یکامال دست او م يآنوقت باز.  دیخر

و  شدیباز دارد ، آنوقت عمالً دست به کار م یبولوار فردوس يسه هزار متر نیزم يرو يگذار هیاو را از سزما

 .  کردیم یکارشکن
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خواهرش را ، ناموسش را از بهرام .  کردیکوتاه م شانیبزرگ را از زندگ طانیدست آن ش.  گذاشتیاو نم اما

 . شوند  دیخانواده اش ناام گذاشتینم گرید.  کردیفر دور م نیشاه

 : ا گرفت ر گانیشا يفکر تلفن را برداشت و شماره  یب

 ! نقد ...  خرمیمن سهم شما رو م!  گانیشا يالو ، آقا -

اخم  اریاخت یبود باعث شد ب دهیچیکه در فضا پ يگاریدود س يهاله . به در زد و وارد شد  یکوتاه يتقه  مهناز

 . هوا تکان دهد  يکند و دستش را تو

 !  يخودت رو خفه کرد... مهرداد  یکشیم گاریچقدر س -

 وانیمهناز جلوتر رفت و ل. به او نگاه کرد  یمقابلش باال آورد و با مهربان يانبوه کاغذها يسرش را از رو مهرداد

 . صورتش گرفت  يآب زرشک را جلو

، دلواپس  شهیناراحت م. قلبش هم از کار افتاده  یعنینشون بده ،  یعکس العمل تونهیفکر نکن حاال که بابا نم -

 ! گناه داره ...  شهیم

 .  دیاز شربت خنک را نوش يآب زرشک را گرفت و جرعه  وانیل هردادم

 ! فکرم ، مهناز  يتو -

 ؟  يچه فکر يتو -

 يزهایچ یلیجاغرق و خ يکوچکشان تو يالیگلبهار و و يها نیسند زم. نگاه کرد  زیم يرو يبه کاغذها و

 .  دیرا د گرید

 ؟  یکنیم کاریچ يدار -

حرف  یزن چیکارش با ه يدرباره  چوقتیپدرش ه. کند  یمال لیمسا ریرگخواهرش را د خواستینم مهرداد

 : گفت  اریاخت یب! اما او پدرش نبود .  زدینم

وام درست  کیرو بفروشم و  الیو و نایاگه بتونم زم.  ارمیب ریگ تونمیچقدر پول نقد م نمیبب کنمیدارم حساب م -

 !  شهیمبلغ جور م نکهی، مثل ا رمیو درمون بگ

 . مهناز گرد شد  يها چشم

 ؟  يپول الزم دار نهمهیا يچه کار يواسه  -
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 يمهناز الزم است بداند تا مانعش برا کردیکه فکر م يآنقدر. داد  حیتوض شیرا برا انیمختصر جر یلیخ مهرداد

 يآن شب سرد و خفت بار د ادیو به  دیفرها رنگش پر نینام شاه دنیاما مهناز با شن. فروش امالك نشود 

 : لرزان از شدت وحشت گفت  يبا صدا. افتاد  یماه

خواهش ...  کنمیاما خواهش م. الزمه انجام بده  یدونیم يهر کار. فهمم مهرداد  یحرفا نم نیاز ا يزیمن چ -

 ! ندارم  دویجد يگرفتار کیطاقت  گهیمن د. مراقب باش  کنمیم

 : نگاه کرد و آهسته گفت  زدیذوق م يتو يالغرخواهرش که از شدت  يبه استخوان ترقوه  يبا دلسوز مهرداد

 !  رمیبابا پرستار بگ يواسه  نیدادیکاش اجازه م يا! هم تو ، هم مامان ... مهناز  یشیم تیاذ یلیخ -

 . زد  یلبخند ناراحت مهناز

 . نامحرم تر و خشکش کنه  ي بهیغر کی خوادیکه بابا دلش نم دونمیم.  میای ی، از پسش بر م ستیالزم ن -

 کردیفراموش م یخودش گاه.  کردیم شیمهناز نسبت به پدر فلجشان را ستا يوفادار نیا. مهرداد گرفت  دل

اما مهناز هنوز هم به پدرش با .  گرفتیاش م دهیناد یو گاه دیکشیم گاریمقابلش س. که پدر همان پدر است 

مثل او خودش را  توانستی، نم شتمهناز را ندا يوفادار.  ردبیو ازش حساب م گذاشتیوجود احترام م يهمه 

 : او گذاشت و گفت  فیدست الغر و ظر يدستش را رو اریاخت یب. وقف خانواده کند 

 ؟  گفتیم یاالن به من چ یکنیحرف بزنه ، فکر م تونستیاگه بابا م... مهناز  -

و  یمنطق يمرد شهیاو هم.  دیذهن کش يتو پدرش را در دوران اقتدارش ریرا بست و تصو شیچشم ها مهناز

مثل مهرداد فکر .  کردیقمار نم کیجا صرف  کیاش را  ییدارا يهمه  چوقتیاگر او بود ، ه. محتاط بود 

 .  داشتقدرت  یلیکه خ ییآن وقت ها ی، حت دیایتنه از پس همه برب کی تواندیم کردینم

 ! ، و ازشون فرار کن  فتیفرها در ن نیبا شاه گفتیم...  گفتیم -

 *** 

مطالعه  زیم يرا از رو يبعد خودکار.  کردیرا مطالعه م يکاغذ يسرسر یلیبود و خ ستادهیوسط اتاق ا بهرام

 : گفت . کاغذ را امضا زد  ریز یحوصلگ یبرداشت و با ب

 امروز چه خبرا ؟  -

پوست  یخود پرتقال يدر آرامش برا کهیدر حال. که مخاطبش اوست  دانستی، اما مهناز م کردینگاه نم یکس به

 : کند ، جواب داد  یم

 .  ستین یخبر خاص -
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 ؟  ینیخونه رو بب یرفت یبا سبحان -

 !  ومدیآره ، راستش خوشم ن -

 ! بود که  یخوب يچرا ؟ خونه ... اه  -

 . به دلم ننشست  یآره ، ول -

 ! خونه مال توئه !  يکه دوست دار يهر جور... خوب  اریبس -

 : و گفت  دیبعد برگشت به سمت ناه. به مهناز زد  یلبخند مهربان و

 ؟  دیشما چطور -

از بهرام در  یقیلحظه فراموش کرد او چه تنفر عم کی يبه لب نشاند که مهناز برا یچنان لبخند مهربان دیناه

 : دل دارد ، و گفت 

 !  ستمیبد ن -

 ؟  نیمشهد هست یتا ک -

 چطور مگه ؟ . بهار  شیسر هم برم اصفهان پ هی خوامیم. بمونم  يدو هفته ا دیشا -

 : ، گفت  گذاشتیپاکت م يکاغذ را تو کهیدر حال بهرام

 . خونه تنها باشه  يمهناز تو خوامینم.  هیبرم ترک يچند روز دیبا گهید يهفته  -

 . شلوغ پرتاپ کرد و رفت کنار مهناز نشست  زیم يپاکت را رو و

 پسر غالمرضا سکته کرده ، آره ؟  گنیچه خبرا بود ؟ م شی، ک یراست -

 ! و دو سالشه  ستیهمون که ب. بود  شیآره طفلک ، پسر دوم -

 .  دیبهرام باال پر يابروها

 ؟  يمغز يو دو ساله رو چه به سکته  ستیپسر ب هی؟  يجد -

نصف تن بچه اش فلج ! چشمش خون  کیچشمش اشک بود و  هی...  يدیدیاگه مادرشو م!  گهیقسمته د -

 ! شده 

 شهیدرمان پسرش م ي نهیهز یبه غالمرضا سپرده بودم هر چ یول! اوضاعش داغونه  نقدریا دونستمیمن نم -

 ! بهش برگردونم ... کنه  ستیواسه من ل

 !  کردنیهم دعات م یلیاتفاقا خ!  گفتنیآره ، م -
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به او نگاه کرد  رهیخ رهیخ یمدت دیناه. شد  یمشغول پوست کندن پرتقال یالیخ ینگفت و با ب يزیچ گرید بهرام

 . زد  یو بعد لبخند تلخ

 ! ، به جز برادرت  يدیاز همه پرس -

 : ، گفت  ردیدستش بگ ينگاهش را از چاقو و پرتقال تو نکهیبدون ا بهرام

 ! احوالش هستم  يایدورادور جو -

 يرییتغ چیه. شد  دهیکش دینگاهش به سمت ناه اریاخت یخورد و ب یسخت ي کهیاو  ياز لحن پر طعنه  مهناز

اما چنان . لبش را هم پاك نکرده بود  يآن لبخند مهربان گوشه  یرخ نداده بود ، حت دیناه يچهره  يتو

 . از حال برود  دیبود که مهناز ترس دهیرنگش پر

 ! حرف بزنم  يمسئله ا يباهات درباره  دیبا... شد  ژنیحرف از ب -

 : گفت  بهرام

 !  شنومیم -

 : اما سرانجام گفت . مطمئن نبود  زدیکه م یحرف یانگار از درست. چند لحظه مکث کرد  دیناه

 ! بره  رانیاز ا ژنیب خوامیم -

 : ادامه داد  دیناه. نگفت  يزیچ بهرام

 .  یبند کن يدستشو به کار خوامیم -

 : گفت  بهرام

 بازتر بشه ؟  يکجا بره مثالً ؟ الس وگاس ؟ تا دستش واسه کثافت کار -

 : و خصمانه پاسخ داد  ردیخودش را بگ ينتوانست جلو دیناه گرید نباریا

 !  ستین يباز کهیفقط قمار و زن يکثافت کار -

 : به خود گرفته بود ، گفت  یمتعجب يچهره  کهیسرش را بلند کرد و در حال بهرام

 ! ته چاهه  شهیهم نمیهم يواسه .  ادیدو کار از دستش برم نیفقط هم ژنیمنتها ب!  ستیمعلومه که ن -

. پاسخ طعنه اش را بدهد  یواضح نیانتظار نداشت بهرام به هم. شوکه شده بود  دیناه. سکوت برقرار شد  یمدت

 : گفت  يتر میاما دوباره خودش را جمع و جور کرد و با لحن مال

 . بکشه  رونیکمکش کن خودشو از ته چاه ب. ازت کمک خواستم  نمیهم يه واس -

 !  ستیآدم بشو ن ژنیب یول!  زمیخانواده ام کمک کنم ، عز يکه به اعضا نمیمن عاشق ا -
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 : گفت  یتاب یبا ب.  شدیداشت تمام م دیناه صبر

 نه ؟  ای رونیب شیبر یم رانیاز ا... بهرام  -

 !  نمشینب یمدت هیاگه  شمیمن اتفاقا خوشحال م! بره  رانیاز ا... باشه باشه  -

از  یکیاما همان لحظه . اش را  ي، احتماال سوال بعد دیبگو يزیدهان باز کرد چ. برق زد  دیناه يها چشم

 : خدمتکارها سراغشان رفت و گفت 

 !  نجاستیآقا ، مباشرتون ا -

 : گفت  يبه تند بهرام

 !  امیاالن م. ابخونه بهش بگو بره کت... خب خب  -

 . را ترك کرد  منیمهناز گذاشت و به سرعت نش يدست ها ياش را رو وهیبشقاب م و

 دیناه. نگاه او دوخت  يو نگاهش را تو دیچرخ دیسپس به سمت ناه. رفتن او را با نگاهش دنبال کرد  مهناز

 چی، اما زبانش به ه دیبگو يزیچ خواستیمهناز م. زد و سرش را به عالمت افسوس تکان داد  یلبخند تلخ

 .  دیچرخ ینم یحرف

 کی يمهناز برا. و خسته از او دور شد  ختهیآو نییپا يبا شانه ها یحرف چیاز جا برخاست و بدون ه دیناه

 یمبل یسرش را به پشت.  ردیشکستن بغضش را بگ يتا جلو دیکش یقیرا بست و نفس عم شیلحظه چشم ها

، دو تا پنجره  یسنگ وارید کی يتو: زمزمه کرد  یمیقد يلب ترانه ا ریداد و ز هیآن نشسته بود تک يکه رو

 ... من  شونیکیتو  شونیکی، دو تا خسته دو تا تنها ،  رنیاس

 ! مهناز خانم  -

همان . را باز کرد و صاف نشست  شیپلک ها يال يمچش را گرفته باشند ، به تند يسر دزد نکهیا مثل

 .  کردیبود و نگاهش م ستادهیرا به بهرام داده بود ، چند قدم دورتر از او ا یسبحانکه خبر آمدن  يخدمتکار

 بله ؟  -

 . گفتن صداتون کنم . آقا کارتون دارن  -

به سمت کتابخانه رفت که باز  يعجله ا چیو بدون ه یسپس به نرم. جا بلند شد و دامنش را صاف کرد  از

 : کرد  شیدخترك خدمتکار صدا

 ! اتاق خوابتون هستن  يتو. اونجا نه ، خانم  -

 . داد و از پله ها باال رفت  رییرا تغ رشیبعد مس. انداخت  یشانه اش به دخترك نگاه يرو از
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 . ، و بعد در را کامل باز کرد  دیپا تند کرد تا زودتر به اتاق رس. باز بود  مهیاتاق ن در

 بهرام ؟  -

 . مهناز داخل شد .  دیکش یم گاریبود و س ستادهیکنار پنجره ا بهرام

 ؟  یداشت يبا من کار -

بهرام . به لرزه افتاد  اریاخت یسرد شد و تنش ب شیدست ها. بهرام دلهره به جانش انداخت  زیو ت قیعم نگاه

 : گفت 

 ! درو ببند . آره  -

 . در را پشت سرش بست  یکرد ، و بعد به آرام یمکث مهناز

 شده ؟  یچ -

 ! باهات حرف بزنه  خوادیپشت تلفن م یکی -

 .  دندیناخودآگاه باال پر شیابروها

 ؟ بهار؟  یک -

 ! مادرت  -

تنش در . خورد و دو قدم به عقب رفت  یشده باشد ، تکان سخت یمهناز خال يپا ریز نیزم نکهیمثل ا ناگهان

؟ آن  گفتیاش گرفته بود ؟ داشت دروغ م یشوخ. ناباورانه به بهرام چشم دوخت . بست  خی هیثان کیعرض 

اما . باور کند  توانستیرا نم چککو يها یخوشبخت نیا گریاش را باور کرده بود که د یبدبخت يروزها به قدر

 .  دیبه او دروغ بگو توانستینگاه محکم ، مطمئن و دلواپس نم نیا

 . را برداشت  ید و گوشچطور خود را به تلفن رسان دینفهم. شد  وانهیگر گرفت ، د ناگهان

 الو ، مامان ؟ مامان جونم ؟ ... الو  -

 .  دیچیگوشش پ يمادرش تو انیگر يصدا

 گل نازم ؟  یمهنازم ؟ خودت یخودت -

 یم شیدست ها يتلفن را چنان با حرص تو یگوش!  دیخندی، م زدی، زار م دیلرز یم. شده بود  وانهید مهناز

 . فشارد  یگرم و مهربان مادرش را م يفشرد که انگار دارد دست ها

صدات تنگ  يدلم برا... با من حرف بزن . دونه دونه اشکات بشم  ينکن فدا هیگر! نکن دختر نازم  هیگر -

 ! شده 
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 : گفت  دهیبر دهیاش بر هیهق هق گر نیماب

 ! تنگ شده ... برات ... دلم  -

 ! قربونت برم  یاله... ترم قربونت برم دخ یاله...  کنمیدق م تیمن دارم از دور -

 اریاخت یب.  دیلرز يپدرش و مهرداد ؟ قلبش از شدت شاد.  دیدو مرد را از آن طرف خط شن ي هیگر يصدا

 . وارش به خنده افتاد  وانهید ي هیگر نیماب

 ! شکرت  ایخدا... شکرت  ایخدا!  دی، خوشبخت دی، آروم دیقربونتون برم که سالم! من قربونتون برم  یاله... نه  -

مهم نبود اگر سرنوشت . کار او درست بود .  کردیم یبار احساس آرامش و سبکبال نیاول ياز مدت ها برا بعد

 يصدا. و سالم بودند  کردندیم یمهم خانواده اش بود که هنوز هم کنار هم زندگ... خودش را نابود کرده بود 

  : دیچیگوشش پ يمهرداد از آن طرف خط تو

 ! الو ، مهناز ؟ -

 ! خود مهرداد بود ! حالش خوب بود ... مهرداد بود  نیا. حس شد  یب یمهناز از شدت خوش تن

 ؟  يمامان و بابا رو دار ي؟ هوا یشینم تیاذ بیکشور غر ي؟ اونجا تو یداداش یخوب -

 : زد  ادیفر زیمهرداد جنون آم. ها اوج گرفت  هیگر يصدا

 ! من احمق ... روز انداختم  نیبخشم که تو رو به ا ینم! ز بخشم مهنا یخودمو نم -

 ... تو حالت بده  یوقت کشمیم يمن چه زجر یتو اگه بدون! آروم باش فدات بشم ، تو رو خدا آروم باش  -

 .  زدیزار م... پناه  یخطاکار و ب يپسربچه  کیمثل .  کردیم هیگر مهرداد

 !  خواستمیبه خدا نم!  شهینطوریا خواستمینم... ازت محافظت کنم  خواستمیمن م -

آخه مگه چند ...  يندار یتو گناه!  يومدی، اما از پسش برن یخواستیتو م! فدات شم  دونمی، م زمیعز دونمیم -

 ! نبود  چکدوممونیه ریتقص! مهرداد  میکه بزرگ شد میبچه بود یلیسالت بود ؟ من چند سالم بود ؟ ما خ

ترس برش .  کردیداشت نام پدرش را بلند بلند صدا م. و وحشت کرد  دیرا شن پر وحشت مادرش غیج يصدا

 : گفت . داشت 

 شده ؟ بابا حالش بد شده ؟  یچ -

 : پاسخ داد  يبه تند مهرداد

بعداً با هم . برم مهناز  دیمن با! تو خودتو ناراحت نکن ! فکر کنم فشارش رفته باال !  ستین يزیچ... نه نه نه  -

 مگه نه ؟ !  میدیرو د گهیهمد دمی، شا میزنیحرف م
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 : مهرداد گفت ! ؟ يشد یچ...  يمهد يوا: زد  غیج مادرش

 ! فعال خداحافظ فدات شم  -

 : زد  غیج مهناز

 الو ؟ الو ؟ ... شده ؟ قطع نکن مهرداد  یبابا چ -

 .  دیچیگوشش پ يبوق اشغال تو يصدا. شده بود  رید گرید اما

. را بست  شیزانو زد و چشم ها نیزم يو تکه تکه شود ، رو دهیکوب نیکه به زم یتو خال يمجسمه ا مثل

 يگدازه ها یو روان یدرست به آرام... آرام آرام بود . داشت  یبیحس عج. گوشش بود  يصداها هنوز تو

 . در شرف انفجار  یآتشفشان

 حالت خوبه ؟  -

دلش  يانفجار تو يحاال برا. بود به اعصابش  دهیکش تیبهرام کبر يصدا. را باز کرد  شیو چشم ها دیجا پر از

 . شمرد  یشمارش معکوس را م

 ؟ آرامت کرد ؟  يباهاشون حرف زد -

 . مشت شد و نفسش را حبس کرد  شیپا يدستش رو. نگفت  يزیچ

 رانیاز ا نکهیراستش مهرداد بعد از ا! خب ، داستانش مفصله ... کردم ؟  داشونیپ يچطور یبدون يخواینم -

 ... رفت 

را  شیلحظه چشم ها کی يبرا یاز شدت ناراحت. بودن آرامش مهناز شده بود  يعاد ریمتوجه غ. کرد  سکوت

 : گفت . بست 

 ! ؟ پاشو فدات شم  ینشست نیزم يچرا رو -

 : زد  غیکه ناگهان مهناز ج ردیرا بگ شیرا به سمت مهناز دراز کرد و خواست بازو دستش

 ! به من دست نزن  -

نفرت . چسباند  واریبلند شد و تنش را به د نیزم ياز رو يمهناز به تند. هوا ثابت ماند  يبهرام تو دست

 . رفت  جیلحظه سر بهرام گ کینگاهش آنقدر پر رنگ و زننده بود که 

 ! مهناز ؟ -

 ! برو عقب ! برو عقب  -

 شده مهناز ؟  یچ -
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 : داد زد  مهناز

 ! ازت متنفرم  -

 :مهناز ادامه داد .  دیکش یقیرابست و نفس عم شیچشم ها يبهرام به تند. بود  یلیس کیدرست مثل  حرفش

! به اسم تو  دمیردشو گرفتم رس یکه سرمون اومد وقت ییهر بال... از همون روز اول ! توئه  ریهمش تقص -

 ! ؟ يخوایم یازمون ؟ چ يخوایم یچ!  يمون کرد وونهی، د يبدبختمون کرد

 : گفت  یعصب یبهرام آرام ول. از شدت خشم و نفرت  نباریافتاد ، ا هیبه گر باز

 !  یکنیاشتباه م يدار -

 : زد  غیبلندتر از قبل ج مهناز

 ! برم  خوامیم... اونا  شیبرم پ خوامیم! جا برم  نیاز ا خوامیم...  خوامیمن مامان و بابامو م -

 . انداخت  رونیو خودش را ب دیبه سمت در دو. از جا کنده شد  ناگهان

 يکه برا يهم مثل پرنده ا دیشا. وزن بود  یوزن ب یب میمثل نس.  کردیرا تجربه م يسابقه ا یب یسبک حس

. بود  دهیاز شدت جنون به انفجار رس. دیشن یم ییو نه صدا دید یم يزینه چ. بار پرواز را آموخته است  نیاول

شده ، از آن باغ نحس خارج شود ، همه  نیاگر از آن عمارت نفر کردیر مفک.  دیدو یو م کردیم هیگر يها يها

 يخاطراتش بو يکه تو ییبه آن سال ها. به همان سال ها  گرددیو او بر م ردیگیانتها م شیها یبدبخت ي

اما هنوز چند قدم مانده . تابستان لذت بخش بود  يو به اندازه آفتاب ظهرها دادیو خاك مرطوب م سیچمن خ

 . چنگ زد و او را به عقب برگرداند  شیزوبه با یکه دست یبود به در خروج

 دیتنش دو يتو یچنان ضعف. رفت  لی، ناگهان تحل شدیم یکه از خشم و جنونش ناش یتوان و قدرت ي همه

را گرفت  شیبخورد ، اما بهرام شانه ها نیبود زم کینزد. تحمل کند  شیپاها ينتوانست وزنش را رو یکه حت

 . و او را به خود چسباند 

 ! نکن  هیگر ينجوریا! آروم باش ! آروم باش مهناز ... آروم  -

چه  دیبا دانستینم. بهرام درمانده بود .  دیلرز یم کیستریه یو به حالت کردیم هیفقط گر.  دیشن ینم ییصدا

 یلیس.  شیموها يچنگ زد تو. کرد  شیبار مهناز را محکم در آغوش فشرد و باز رها کی یبا دستپاچگ. کند 

 . تنش را تکان داد . به گوشش نواخت  ینه چندان آرام

 !  ریتو رو قرآن آروم بگ... تو رو خدا آروم باش ! نکن  هیگر... مهناز  يلرز یم يدار -
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خدمتکارها دورشان حلقه زده بودند و  يهمه . ه بود خانه را متوجه خود کرد نیساکن ادشانیداد و فر يصدا

و شاد  روزیپ... با همه تفاوت داشت  دیاما نگاه ناه.  یبا ناراحت یو بعض يبا کنجکاو ی، بعض کردندینگاهشان م

بهرام را همان .  کردیبهرام نگاه م یچارگیو ب صالیاست نیبود و فاتحانه به ا ستادهیا تیدورتر از جمع یکم! بود 

 ! شک نداشت  نیا يتو... را بهم زده بود  ایآورد ، که به خاطرش دن یاز پا در م يزیچ

 يدار...  يریم یم يدار... مهناز تو رو قرآن ! کن  یفحش بده ، داد بکش ، خودتو خال! منو بزن مهناز  ایب -

 !  یکنیبدبختم م

رها کرد و با  نیزم يمهناز را رو اریاخت یچنان بر قلب بهرام چنگ انداخت که ب یو درماندگ یچارگیب ناگهان

 :  دیتوانش داد کش يهمه 

 !  يام کرد وونهید!  يام کرد وونهید -

 . چنگ زد  شیموها يبا هر دو دست تو و

و لذت برق  یاز سر خوش شیهنوز هم چشم ها. بهرام گذاشت  يشانه  يبار جلو آمد و دستش را رو نیا دیناه

 : آهسته گفت .  زدیم

 !  شهیدرست م...  زمیوم باش عزآر -

 : تشر زد  گرانیبعد رو به د و

 !  ارهیو فندك ب گاریهم بره س تونیکی... اتاقشون  يتو دیشماها چرا خشکتون زده ؟ خانم رو ببر -

 ... . بلند کند  نیزم يکرد او را از رو یبهرام را گرفت و سع يبازو ریز و

 ي، اما رو کردیتنش درد م ياستخوان ها يهمه  نکهیبا وجود ا. شده بود  کیچشم باز کرد ، هوا تار یوقت

 :شد و گفت  زیمخیآرنجش ن

 ! بهرام ؟ -

دراور  زیمقابل م ي هیچهارپا يکه رو ندیاما بالفاصله توانست بهرام را بب. بود  دهیترس ییو تنها یکیتار از

 . راحت شد  الشی، و خ دیکشیم گارینشسته بود و س

 ؟  جانم -

 . خوشخوابه رها کرد  يمهناز دوباره تنش را رو. بخش بود  نانیبهرام آرام و اطم يصدا

 ؟  يدیساعت چنده ؟ چرا هنوز نخواب -

 تو حالت خوبه ؟ .  ومدیخوابم نم!  مهیدو و ن -
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 . را بست  شیچشم ها مهناز

 !  کنهی، تنم درد م ادینه ز -

 : و ادامه داد  دیکش یقیعم نفس

 !  دمیدیداشتم خواب مامان و بابا رو م -

 : به لب نشاند و گفت  یتوجه به سکوت او ، لبخند پر لذت یمهناز ب. نگفت  يزیچ بهرام

 انویو مامان واسمون پ میجمع شده بود ییرایسالن پذ يبعدش ما همه کنار هم تو. برقا رفته  دمیخواب د -

 ... مهردادم . بابا بود  يشونه  يسرم رو.  زدیم

بهرام  يدارینه بدن دردش ، نه شب ب. نبود  یعیطب يزیچ چیه.  شدیذهنش داشت فعال م. را قطع کرد  حرفش

 . دوباره بلند شد و به بهرام چشم دوخت . آمد  یم ادشیکه کم کم داشت  یپر تنش يآن صحنه  ي، و نه همه 

 شده ؟  یبهرام چ -

 ظیغل یکیتار يتو اهشیس يچشم ها.  ستادیبلند شد و آمد ، مقابل مهناز ا یصندل ياز رو. نگفت  يزیچ بهرام

 .  زدیآن وقت صبح ، برق م

 !  یبهتره استراحت کن. نشده  يزیچ -

 :  دیپرس دیترد با

 ؟  میما با هم دعوا کرد -

بهرام . ولو شد لبش را گاز گرفت و دوباره سر جا . ذهنش  اتیحدس يزد به همه  دییمهر تأ نباریبهرام ا سکوت

 . را نوازش کرد  شیتخت ، کنارش نشست و آهسته موها يرو

 !  يمن دعوا نکردم ، تو دعوا کرد -

نگاهش کرد  یاما مهناز با شرمندگ. مهناز را از آن حال بد در آورد  خواستیم.  دادیم ییطنز و دلجو يبو لحنش

 : و گفت 

 ! فحشت دادم ؟ یلیخ -

 . مهناز عادت کرده بود  يها یاو به فحاش.  دیخند بهرام

 !  يازم متنفر یگفت! آره  -

 . را بست  شیچند لحظه چشم ها يو شرم برا یاز شدت ناراحت مهناز

 !  دیببخش -
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 یبهرام با مهربان. فرو رفت  اهشیس يخرمن موها يو تو دیچشمانش جوش ياز گوشه  اریاخت یب شیها اشک

 : صورت او گذاشت و گفت  يدستش را رو

 ؟  وونهید یکنیم هیگر... مهناز  -

 یچه برزخ يدارد مهنازش را تو دانستینم. کرد  دتریمهناز را شد ي هیاو فقط گر ي انهیمهربان و دلجو يصدا

 ادشی چوقتیه. اش را از هم پاشانده بود  یکه زندگ یهمان بهرام. همان بهرام بود  نیا.  دهدیعذاب م

 رفتینم ادشی.  یشدت سردرگم زا دیرسیو به جنون م زدیاش هق م ییاتنه يکه تو یتلخ يآن روزها رفتینم

که  یهمان بهرام. هرگز حرف نزد  گریدور بودن از او پس از تصادفش د يهمان بهرام بود که پدرش برا نیا

آورده  نییهرزه پا کیبرگه چک برگشت خورده او را تا حد مرگ ترسانده بود ، تا حد  کیبه خاطر  يروز کی

بود آن شب را ، درست مثل  ادشیهنوز هم . خواهد انداخت  شیپا وبود ، و قسم خورده بود که او را به دست 

 کیخالص را شل ریت نیا کردیکه در برابر آتش زانو زده باشد ، مقابل بهرام زانو زده بود و التماس م یآتش پرست

و عاشق و  رمنگاه گ کردیوز به خاطر داشت ، اما تا چشم باز مرا هن زیاو همه چ.  ردیبرادرش را از او نگ... نکند 

که  يمرد نیا! عاشق و صبور  يرو نیا... بهرام بود  گرید يرو نیا.  دیلرزیو قلبش م دیدیمهربان بهرام را م

که پنج سال به آب و آتش زد تا  يمرد نیا.  شدیاما متنفر نم دیدینفرت م.  دادینم یاما پاسخ دیشن یحرف م

 .  گرفتیدستش را نم یبدون اجازه اش حت ومهناز را مال خود کند ، و حاال کنارش نشسته بود 

 : اش گفت  هیهق هق گر نیماب.  شینه راه پس داشت و نه راه پ. برزخ محبت و نفرت مانده بود  يتو مهناز

 !  یلیخ... بدبختم  یلیمن خ -

 : زد  یلبخند تلخ بهرام

 ؟  یبدبخت یچون زن من -

 کردیاش را آهسته نوازش م یشانیپ يرو يموها کهیصورتش خم شد و در حال يرو. مهناز مهلت انکار نداد  به

 : ، گفت 

... ، خوشبختم که تو رو دارم  یبعد از اونهمه بدبخت!  یکه تو بدبخت یلیبه همون دل قایمن خوشبختم ، دق یول -

 ! ازم متنفر باشه  میتنها دلخوش نیاگه ا یحت

 : به لب آورد و ادامه داد  يخسته ا لبخند

فرانسه ، از  دیپاش رس نکهیمهرداد بعد از ا...  گمیواست قابل تحمل تر بشم م یکم نکهیدر ضمن ، جهت ا -

 نکهیبا وجود ا یحت. سر قند عسلشون آوردم  ییمن بال کردنیپدر و مادرت فکر م. من فرار کرد  يدست آدما
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بهم اعتماد  تونستنیشده بود و نم سمومدادم ، اما ذهنشون م لشونیکردم و تحو دایبعداً مهرداد رو واسشون پ

خواستن ، به من  ينطوریخودشون ا.  لیرو جدا کردن و رفتن ل شونیبدون اطالع من زندگ نیواسه هم. کنن 

 ! نداره  یربط

از او فاصله  خواستیم کهیو بعد در حال دیمهناز را بوس يغ و تب زده دا یشانیآهسته خم شد و پ. کرد  یمکث

 : ، گفت  ردیبگ

 ... مقاومت بدنت  گفتیدکتر م...  یبهتره استراحت کن گهیحاال د -

 : دست او را گرفت و گفت  يبه تند. اجازه نداد بهرام از او دور شود  مهناز

 !  یکه خانواده ات رو از دست داده باش یستیمثل من ن!  يدار ی؟ تو که همه چ یتو چرا بدبخت -

 : مهناز ادامه داد . شد  رهیپر از حرف به او خ یینشست و با چشم ها شیدوباره سر جا بهرام

! تا مردن  می؟ مردن دار رنیم یآخه مگه همه نم! ؟ نیبهرام ؟ پدر و مادرت مردن ؟ فقط هم هیدرد تو چ -

 یاون تنها نمرد ، حت!  نیکن کاریباهاش چ نیسر قبرش دسته گل آوردن که مونده بود درنقیتو که مرد ، ا يبابا

مثل ! قلبش گرفت و فوت شد  خواب يشب تو هیکرد ؟  شهیخب چه م یول. بعد از مرگش غرورش رو داشت 

 ! زنش  يبچه هاش ، جلو يجلو... نشد  ریمن تحق يبابا

 : زد و ادامه داد  یتلخ پوزخند

تو که ! پسر ارشد جناب بزرگمهر خان ؟ یبدبخت باش دیچرا با گهیتو د!  یبدبخت یگیدلت و م ریده زز یخوش -

تو که . مادرت به گوشت نخورده  يدیپر از ناام يها هیگر يتو که صدا!  يدیوان پر از خون ند کی يباباتو تو

مغرور ،  نقدریهم شهیهم! فر  نیشاهبهرام ...  يبود نیهم شهیتو هم! برادر جوونت جلوت هق هق نزده 

 !  يقو نقدریهم

 : گفت . و نگاهش را از او گرفت  دیکش یقینفس عم بهرام

 یمن وقت یول!  ینیبیم انوی، خوابشو پشت پ شهیکه دلت واسه مامانت تنگ م ییخوبه که وقتا یلیمهناز ، خ -

 !  نمیبیم شی، خواب آت شهیمادرم تنگ م يدلم برا

آتش  الینبودند که و الیو ياو و پدرش تو...  يباز همان داستان تکرار. را بست  شیچشم ها يدیبا ناام مهناز

به مادرش  یسال خودش را عذاب داده بئد چون نتوانسته بود کمک نهمهیا!  نیهم! گرفت و مادرش سوخت 

 ...  دانستیاش مخانواده  يها یختبدب ي؟ اگر خودش را مقصر همه  کردیمهناز بود چه م ياگر به جا. بکند 
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و  گاریس يبسته  یپاتخت ياز رو کهیبعد در حال. زد  هیو به تاج تختخواب تک دیتنش را باال کش یکم بهرام

 : ، گفت  داشتیفندکش را برم

 ؟  ياریدراور برام ب يمنو از رو يگاریجاس شهیم! ...  دمیکش گاریامشب چقدر س -

سطل  ياول آن را تو. بود  گاریپر از ته س يگاریجاس. اور رفت در زیبلند شد و به سمت م یحرف چیه یب مهناز

 : بهرام بالفاصله شروع کرد . کرد ، و بعد دوباره به سمت بهرام برگشت  یخال زیم ریکوچک ز يزباله 

 يگذشته ، مثل زن و شوهرا مونیکه از عروس يماه و اند کیبار ، بعد از  نیاول يامشب برا!  هیچه حال خوب -

 ! زن و شوهرا  يمثل همه !  میزنیو با هم گپ م مینشست یمعمول

 . زد  یقیگرفت و پک عم گارشیس ریفندك را ز ي شعله

تو  يکنم ؟ من جلو کاری، اما چ دونمیم! اشتباه محضه  کی،  یتیموقع نیهمچ يحرفا تو نیگفتن ا دونمیم -

 ! همه شون  يهم رو یکی نیواسه خاطر تو اشتباه کردم ، ا نهمهیا! کال فکم لقه 

 :  دیرا به سمت مهناز گرفت و پرس گاریس بعد

 ؟  اتیدخان -

 . گرفت  گارشیاز س یقیبهرام باز هم کام عم. تکان داد  یسرش را به عالمت منف مهناز

 ! ، که اون اتفاق افتاد  شتریب یدو سه ماه دیفقط پنج سالم بود ، شا -

 کدوم اتفاق ؟  -

 : که بدون توجه به سوال او ، ادامه داد  دینشنمهناز را  يصدا انگار

جالبه که اون شب رو مو  یول. ندارم  يخاطره ا چیه.  ستیتو ذهنم ن یچی؟ من قبل از اون اتفاق ه یدونیم -

 . از اون شب شروع شد  ایمن دن يگفت واسه  شهیم! از برم  هیبه ثان هیبه مو ، ثان

  : دیسر چرخاند به سمت مهناز و پرس بعد

 ؟  یدونیم ی، تو از مادر من چ یراست -

درشت و معصوم داشت و هنوز هم  يو چشم ها اهیس يافتاد که موها یپوش دیآن زن سف يپرتره  ادیبه  مهناز

 کیبوده و  یفیزن کث نکهیا. بود  دهیکه در موردش شن یعاتیشا يهمه  ادیو بعد . اول آن عمارت بود  يبانو

 يالیو يو الشه اش را تو کشتهفر او را  نیهم خود بزرگمهر شاه دیشا. شب با فاسقش فرار کرده است 

 : زد و گفت  يپوزخند اریاخت ی، ب دیبهرام سکوت معنادار او را که د. است  دهیکنار به آتش کش دونیفر

 همون مزخرفات ، آره ؟  -
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 . صورت مهناز گرفت  يو آزاردهنده اش را از رو زیو بالخره آن نگاه ت دیکش یقیعم نفس

...  دونمیمن م! اسم مادرم ، شرافتش رو با دروغاشون لکه دار کردن !  زیهمه چ یب يشرفا یب! شرفا  یب -

پدرم رو  تیثیح خواستنیاونا م.  کنهیم شتریهم زجرم رو ب نیگفتن ، و هم ییکه پشت سرش چه حرفا دونمیم

مراسمش هم در  يتو ادمهی یحت! اومده بود ، تا تونستن سوء استفاده کردن  رشونیگ یتیموقع هی. به باد بدن 

مهناز ، من  یول! داد  صلهیرو ف هیملک رو بلند کرد و قض يبابا زن آقا نکهی، تا ا کردنیپچ پچ م گهیگوش همد

 ! افتاد  یاون شب چه اتفاق دونمیچون من م! دروغ بود  یکه همه چ گمیبه تو م

شده  رهیاو خ يمهناز به لرزش دست ها. روشن کرد  یقبل گاریپاکت در آورد و با ته س ياز تو يگرید گاریس

.  کندیم دنیاو شروع به لرز ي، دست ها دیآ یم انیاز مادر بهرام به م یهر وقت اسم دانستیحاال م گرید. بود 

 . بود  بیعج یمثل او کم یرحم یمرد خونسرد و ب يبرا نیا

نشسته  نهیهم ، کنار شوم يروبرو یدو تا صندل ي، پدر و مادرم رو الیو يتو. سرد بود  یلیاون شب هوا خ -

 .  کردمیم يو باز دمیدو یمنم م... منم .  زدنیبودن و حرف م

 . به لب نشاند  یتلخ پوزخند

بکش  نویا! بنگ بنگ ... ود ب يمورد عالقه ام تفنگ باز يباز شهیهم. انگار از همون زمان کله ام باد داشت  -

 یبلوز آب کیاون شب مامانم .  کردمیم يو باز خوردمیاونا وول م يدست و پا نیمن ب... خالصه ! و اونو بکش 

 .  دیکشیم گاریهم و س يوپاهاشو هم انداخته بود ر. کوتاه تنش کرده بود  یو دامن مشک

 . و سرش را با تأسف تکان داد  دیخند یتلخ به

داشت ؟  یکه به گردنش بسته بود ، چه طرح يبهت بگم گردنبند یحت يخوای؟ م ادمهیچه خوب  ینیبیم -

 بود ؟  یبهت بگم رنگ الك ناخناش چ يخوایم یحت

 يزد و تو رونیاش ب ینیب يدو فواره دود از سوراخ ها. گرفت و به سقف زل زد  گارشیاز س یقیکام عم باز

 . صورتش پخش شد 

داشت که اسمش  ینگهبان کی الیو. شکار  رفتیباهاش م یداشت که گاه يشکار يتفنگ برنو کیبابا  -

 يو همه  کردیم شیروغن کار.  کردیم ي، اون از تفنگ بابا نگهدار میکه ما نبود ییوقتا. عاصف بود  رزایم

رفت  طونیتفنگ و ش اونمن چشمم خورد به  هوی.  یدر خروج کینزد ذاشتیو م کردیم یگلوله هاشو هم خال

 . برداشتم و جلو رفتم  وارید يرفتم و تفنگ رو از گوشه ! جلدم  يتو
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نه ، مطمئنا ! مادرش ...  يتفنگ شکار... بهرام . شده بود  خوکوبیو اضطراب سر جا م جانیاز شدت ه مهناز

 !  کردینبود که او فکر م يزیآن چ هیقض

که متوجه  ينفر نیاون تفنگ از کجا آورده بودم ؟ اولبرداشتن  يهنوزم برام سواله اونهمه زور و قدرت رو برا -

 !  زکمیبذارش سر جاش عز! بهرام : شد ، خودش بود 

 .  دیو پر حسرت خند تلخ

 !  کردیتلفظ م يجور هیمثل تو بود ، ر رو ! واسه بهرام گفتناش  رهیدلم م -

و پشت سر هم نفس  کردیگاه مدرشت شده از وحشت به او ن يمهناز با چشم ها. شده بود  ظیاتاق غل يهوا

!  زدیاشتباه حدس م...  زدیداشت اشتباه حدس م... نه . ردیخفه شدنش را بگ يتا جلو دیکشیم قیعم يها

 .  زندیمطمئن بود دارد اشتباه حدس م

:  دیبابا خند! ماما ، بزنمت ؟ بکشمت ؟: گفتم ! اش  قهیتفنگ رو بلند کردم و سر لوله رو گذاشتم رو شق -

 ! پسر خودمه : ؟ و با افتخار گفت  یمنو شکار کن يآهو يخوایم

 يتو یرا به سخت گاریس.  دیلرز یم شیچشم ها اهی، مردمک س دیلرز یم شی، صدا دیلرز یبهرام م يها دست

 : خاموش کرد و ادامه داد  يگاریجاس

داشت  یخود کثافتش وقت! رده ک یعاصف تفنگو خال رزایم کردیفکر م! بزنش : بزنمت ؟ بابا گفت : باز گفتم  -

! دروغ نگفت ، حواسش پرت شده بود  دمیشا... دروغو گفت  نیچرا ا دونمینم! گفت گلوله ها رو برداشته  رفتیم

ماشه رو . من به حرفش گوش نکردم  یول! بذارش سر جاش بهرام ! خطرناکه : مامان گفت  یول!  دونمینم

 ! بنگ ... فشار دادم و بعد 

 يرا بست و نفسش را تو شیچشم ها اریاخت یکرده بود ، مهناز ب یمغز مهناز خال يخالص را تو ریت نیا انگار

 ! بهرام مادرش را کشته بود .  دانستیرا م زیحاال همه چ. حبس کرد  نهیس

و سر جا خشکش زد  دیاز اشک بهرام را د سیخ يو روشن اتاق چهره  کیتار يدوباره چشم باز کرد ، تو یوقت

 ! ؟ کردیم هیرام داشت گربه. 

 یکه م ییبدبخت و تنها ي وونهید نیاز اون شب به بعد شدم ا! من مادر خودم رو کشتم ! کشتمش ، مهناز  -

عاشقت شد ، وابسته ات شد ، و !  دی، اما تو رو د شدیزجرکش م شییتنها يکه داشت تو يا وونهید نیا!  ینیب

 ! بعدش بدبختت کرد 
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 چیه ياشک ها دنید توانستیخصلت او بود ، هرگز نم نیا. تکه آهن گداخته داغ داغ شد  کیمهناز مثل  قلب

او در  یهر سه مرد زندگ.  دهیواقعا به ته خط رس یعنی،  کندیم هیگر يمرد یوقت دانستیم.  اوردیرا تاب ب يمرد

 !  امپدرش ، مهرداد ، و حاال هم بهر. افتاده بودند  هیبرابرش به گر

 . را گرفت  شیحرکاتش دست خودش باشد ، به سمت بهرام کج شد و مچ دست ها نکهیا بدون

 ! تو رو مرگ من ! تو رو خدا ... نکن  هیگر -

 ينگاه پسربچه ا یو هراسان یپناه ینگاهش به ب. شد  رهیبه او خ سشیخ يسر بلند کرد و با چشم ها بهرام

 . بود که کتک خورده باشد 

 يو نه رو دمیآرامش رو د ينه رو چوقتیه گهیمادرم رو کشتم ، د نکهیبعد از ا ...تنهام  یلیمهناز من خ -

بچه که هنوز  نقدری، ا يبچه بود یلیکه خ ییاز همون روزا!  میزندگ يتو يبعدش تو اومد یول! رو  یخوشبخت

 کردیمخدر آرومم م کی نیو ع داختان یمادرم م ادیچشمات منو ! من عاشقت شدم ...  يکردیسرت نم يروسر

بود  نیکه کردم ، هر غلطی که کردم واسه ا یمن هر غلط!  یدونی، نم زمیمن چقدر بدبختم عز یدونیتو نم. 

 ! ؟ یمتوجه منظورم هست! تنها راه نجات من از برزخ بود  نیچون ا!  ارمیکه تو رو بدست ب

خودش را عقب  یسرش را تکان داد و کم.  گفتن نداشت يبرا یآلود حرف انیاعترافات هذ نیدر برابر ا مهناز

 : تکان داد  انهیاو را گرفت و تنش را وحش ياما بهرام ناگهان هر دو شانه .  دیکش

سر من نکوب که ازم  يتو نقدریا! بفهم  نویا! رحم بدذات من  یدوستت دارم ، ب! دوستت دارم ، مهناز  -

 نینه ؟ ا ای گمیم یچ یفهم یم! نداشتم  نیجز ا يمن چاره ا. نگو من در حقت ظلم کردم ...  يمتنفر

 یراه چیه گهیو د یمن رامشآ ي هیقبول کن که زن من ، ما! تلخت رو قبول کن  ریتقد نی، ا اهویسرنوشت س

 !  یوجود نداره که از من جدا بش

 :  دیو با التماس نال دییلباسش را گرفت و بو يگوشه . مهناز را رها کرد  يها شانه

 !  رمیم یمن بدون تو م...  زمیعز رمیم یمن م -

سر بهرام را در آغوش  دیبه خود آمد ، د یاما احساسات چنان بر او غلبه کرد که وقت. چه شد  دینفهم مهناز

 .  کندیرا نوازش م شی، موها زدیر یامان اشک م یب کهیگرفته و در حال

 ! نکن  هی، گر ياگه منو دوست دار... نکن بهرام  هیگر -

زن و شوهر  کیبار مثل  نیاول يآن دو برا. به لباس او چنگ زد و در آغوشش هق هق کرد  یپناه یبا ب بهرام

بار با بهرام احساس  نیاول يمهناز برا.  اندازدیفاصله ب نشانیب یفکر شخص سوم نکهیکنار هم بودند ، بدون ا
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 یهم او را م یو گاه لغزاندیاو م اهیس يموها انیانگشتانش را آهسته م. کرد و خواست مرهمش باشد  يهمدرد

 . زد  يبهرام مچش را گرفت و بر کف دست او بوسه ا.  دیبوس

 ، مهناز ؟  سوزهیدلت برام م -

 : باز گفت .  دیلرز یچشمانش از شدت التماس م سیخ يستاره . شد  رهیبلند کرد و به مهناز خ سر

 نقدریمن ا نکهیاز ا یخوشحال باش دیبا!  یبرام دل بسوزون دیکه نبا ی؟ تو اگه از من متنفر باش سوزهیدلت م -

 ! بدبختم 

 .  دیاش را بوس یشانیزد و آهسته پ یاو لبخند ناراحت زیترحم برانگ يبه چهره  مهناز

 !  ستمیمن ازت متنفر ن -

بند آمده  نفس مهناز در آغوش او.  دیدر آغوش کش ریجا بجا کرد و مهناز را سخت و نفسگ یتنش را کم بهرام

...  دیبهرام او را بوس.  توانستیکه م ي، به هر نحو کردیآن شب بهرام را آرام م دیاو با. نکرد  یبود ، اما اعتراض

 .  تیو بعد پر از حرص و احساس مالک انهاول نرم و عاشق... اش  قهی، شق شیاش ، گونه ها یشانیپ

تنش را  يها چهیماه يهمه  يزیغر یلیم ي، از رو اریاخت یب. حس شد  یو تنش ب دیمهناز ناگهان پر رنگ

گوشش  ریاما بهرام او را محکم تر از قبل در آغوش فشرد و ز. کرد خود را عقب بکشد  یسفت گرفت و سع

 : زمزمه کرد 

 ! آرومم کن دردت به جونم ... آرومم کن ، مهناز  -

چه شد که  دیبعد نفهم یول. کرد خود را از او جدا کند  یاول سع.  دیلرز فانهیعف یمهناز از سر شرم يها شانه

بار پا  نیاول ي، اجازه داد بهرام برا دیلرز یتازه م یتنش از هجوم حس يهمه  کهیدست از تقال برداشت و در حال

 ... . اش بگذارد  یزگیدوش میبه حر

 *** 

را دور تن او حلقه  شیبهرام دست ها. کرد شد ، اما چشمانش را باز ن داریبهرام از خواب ب لیزنگ موبا يصدا با

 یتا بالخره قطع شد ، ول دیزنگ خورد و لرز يبه قدر یپاتخت يرو لشیموبا.  دیکشیزده بود و آرام نفس م

 . نشد  داریبود که ب نیسنگ يخواب بهرام به قدر

لب فحش  ریز کهیبه خود داد و در حال یبهرام تکان نباریا. زنگ خورد  لشیبعد ، دوباره موبا ي قهیاز دو دق کمتر

 . را برداشت  لشی، موبا دادیم

 چه خبرته سر صبح ؟  -
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بهرام .  دادیم حیرا توض يزیرا از آن سمت خط بشنود که داشت تند تند چ يمردانه ا يصدا توانستیم مهناز

 مگه امروزه ؟ ساعت چند ؟  -: گفت 

 : گفت  یبلش گوش کرد و بعد با اوقات تلخطرف مقا يهم چند لحظه در سکوت به حرف ها باز

 ! زنگ بزن کنسلش کن !  امیب تونمیمن امروز نم -

خود  يرا برا شبیهنوز اتفاقات د! بود از جا بپرد و از بهرام بخواهد که قرارش را کنسل نکند  کینزد مهناز

اما بهرام باز . داشت  اجیاحت ییتنها یبه کم. تمام روز او را کنار خود تحمل کند  توانستیهضم نکرده بود ، نم

 : گفت 

آره ...  گهیروز د هیسرهم کنه قرارو بندازه واسه  یدروغ هیزنگ بزن حسام بگو ! به تو چه آخه ...  تونمینه نم -

 ! خداحافظ ...  کنهینم ی، فرق

که مجبور است رو در  کردیفکر م نیداشت به ا دانهیمهناز ناام.  دیرا قطع کرد و دوباره سر جا دراز کش یگوش و

را  لشیهم نگذشته بود که بهرام دوباره موبا قهیاما هنوز دو دق. او چشم باز کند و صبحانه را با او بخورد  يرو

 . را گرفت  يبرداشت وشماره ا

 ! آره ، خداحافظ ! ...  امیآره ، م...  یزنگ بزن خوادینم گهیخب ، د... حسام ؟  يزنگ زد... الو مهران  -

 . ع کرد قط و

ساعت خودش را به خواب زد  کی کیمجبور شد نزد. نزند  غیج یآهسته لبش را گاز گرفت تا از خوشحال مهناز

کنار سر  یپاتخت يو حلقه اش را از رو یساعت مچ يعاد یلیبعد هم خ.  دی، تا بهرام دوش گرفت و لباس پوش

 . رفت  رونیاو برداشت و از اتاق ب

آرام و عاشقانه  یلیو قبل از رفتنش خ دیایانتظار داشت بهرام ب. د و لبش را گاز گرفت کر یاخم اریاخت یب مهناز

. به خنده افتاد  یو سرخوردگ یحس ناکام نیبه خاطر ا کدفعهی. ذوقش خورده بود  يتو يبدجور. او را ببوسد 

زد و نگاهش را به سقف  یسر جا غلت. بوده باشد  مشدن از جانب بهرا دهیحد مشتاق بوس نیکه تا ا کردیباور نم

 ! بدن کار خودش را کرده بود  يانگار معجزه ... دوخت 

 *** 

آنها فرود آمد ، به همان اندازه  يغمزده  يخانه  يبمب تو کیفر ، درست مثل  نیفوت بزرگمهر شاه خبر

 . ، و به همان اندازه تکان دهنده  یناگهان
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رفته بود . بود  دهیشن گانیخبر را مهرداد از شا. حرف بزند  توانستینم قهیتا چند دق دیخبر را شن نیا یوقت مهناز

 چیمهناز ه. ، و بالفاصله با خانه تماس گرفت  دیکه خبر را شن ردیبگ یاز دانشگاه مرخص ندهیترم آ يتا برا زدی

او خوش بود ، که خبر آتش  يخبر همانقدر برا نیا. افتاد  هیگربعد ناگهان به . ، انگار الل شده بود  زدینم یحرف

 . ملت  کی يجنگ بزرگ برا کیبس در 

سرانجام .  دیچه بگو دیبا دانستیهنوز هم نم.  دیلرز یو م کردیم هیگر.  دیاتاق پدر و مادرش دو يتو بالفاصله

 : گفت 

 ! فر مرده  نیبزرگمهر شاه... بزرگمهر مرده  -

تحمل  شیپاها ينتوانست وزنش را رو گریمهناز د. ماند اشک آلود او ثابت  يچهره  يپدر و مادرش رو نگاه

 . ولو شد  یصندل يکند و رو

 ! که مرده  کنمیباور نم!  شهی، باورم نم ایخدا -

 : مبهوتانه زمزمه کرد  رانیج

 که مرده ؟ آخه چرا مرده ؟  یچ یعنی -

 : ناگهان اخم کرد  بعد

 ؟  یخوشحال نقدریتو چرا ا -

 يکه مرگ بزرگمهر برا دانستیمادرش نم.  دیخند شیها هیگر انیشد و م رهیاو خ يروهااب انیبه گره م مهناز

دستش را . بلند شد و کنار او نشست . پدرش افتاد  ادیبعد ناگهان . دارد  یدر پ یتیاست و چه امن یآنها چه نعمت

 : دست سرد او گذاشت و گفت  يرو

 ! شما رو بکشه ، اما حاال خودش رفته به درك  خواستیاون م! بابا ؟ بزرگمهر مرده  نیدیشن -

هرگز لب باز نکرد  گریبعد از تصادفش د. مبهوت و خاموش به او زل زد  يمهد. بود  نهیلحنش پر از ک ناخواسته

، انگار  گفتینم يزیاما او چ. حرف بزند اگر بخواهد  تواندیاو م گفتیم.  دهیند يمغزش ضربه ا گفتیدکتر م. 

 .  دیدیخود امن م يرا برا ياموش و منزوخ يایهمان دن

 حق نشسته ، مگه نه ؟  يخدا جا -

 يخواند ، شاد دیو ام میمهناز از نگاه او ب.  دیلرز یمتولد شده بود و م يستاره ا يمهد يچشم ها یاهیس يتو

 ! بهرام : داشتند  شیکه در پ يتر ختهیخواند ، و ترس از مشکل به مراتب بزرگ تر و افسارگس

 : غر زد  رانیج
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 !  ادیخدا قهرش م... خوشحال بشه  یآدم واسه مرگ کس ستیخوب ن -

 : پاسخ داد  يآشکار يبه سمت او برگشت و با شاد مهناز

 ! گفته من خوشحالم ؟ یک -

 .  دیرا پشت دست شوهرش کش یسیبا اخم نگاهش را از او گرفت و دستمال خ رانیج

 ! رش زده به س... جان  يولش کن مهد نویا -

 : گفت  مهناز

 !  میکنیما هم شرکت م. جنازه شه  عییفردا تش -

 : به سمت پدرش برگشت و با غرور ادامه داد  بعد

 !  دیفرو بخور نیبزرگمهر شاه يحلوا دیشما با -

تاب  یو هر لحظه ب دیکشیمهناز تنوره م يبایو ز یلباس مشک ریگرما ز. گورستان داغ و تَف زده بود  يهوا

کننده هم نتوانسته بود  وانهید يآن گرما یحت. آخر هفته ها شلوغ بود  يبهشت رضا مثل همه .  کردیترش م

 . اهل قبورشان نروند  ارتیمردم را متقاعد کند به ز

آن  يو حواسش بود که تو کردیاز عرقش را پاك م سیکه در دست داشت مدام صورت خ یبا دستمال مهناز

 :  دیپرس. ه نرود شلوغ راه را اشتبا يها ابانیخ

 ساعت چند شد ؟  -

 : عقب پاسخ داد  یصندل ياز رو مادرش

 ! گذشته  ازدهیاز  -

 : لب غر زد  ریشد و ز کالفه

 ! بابا  يا... شد  رید -

 گفتی، مهرداد م زدیماندند و او غر م یم کیتراف يتو یوقت شهیهم. بوق زد  ییجلو نیماش يبرا تیبا عصبان و

 ییدنده هوا نشانیکاش ماش يآن روز مهناز از ته دلش آرزو کرد که ا "بزنم ؟  ییکنم ؟ دنده هوا کاریچ ": 

 : گفت  رانیج. داشت 

 !  میندار یباهاشون صنم گهیما د. بود  خودیاز اولشم اومدن ما ب -

 : روبرو به پدرش نگاه کرد و گفت  ي نهیآ ياز تو مهناز

 !  میصنم دار...  میدار -
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کنار  یخانوادگ يکه مقبره ها چدیبپ یابانیخ يهمان لحظه توانست تو. زد  یچشمک يمهد يبرا طنتیبا ش و

از دور توانست . قاب گرفته شده بود  لیاص يسر درشان نام پرتبختر خانواده ها يشده بودند و باال فیهم رد

 يبزرگ برا يمه دسته گل هاد و آنهیبزرگمهر را د ریبنر بزرگ تصو. فر را بشناسد  نیخاندان شاه يمقبره 

داشت ، اما  رتیاحساس با وجدانش مغا نیا. باشد  نینچنیا خواستینم! ته قلبش آرام گرفت ...  تیعرض تسل

 : دلش گفت  يتو. بود  ریاش از مرگ بزرگمهر انکار ناپذ یخوشحال

 ! محشور بشه  تییجهنم روحت با روح اون زن هر جا يتو دوارمیام... خدا رحمتت کنه بزرگمهر خان  -

 . زد  يلبخند و

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

به سرعت . کند  دایپارك پ يتوانست جا یمختلف پارك بود که به سخت يها نیآنقدر ماش ابانیطرف خ دو

به لبه  یاول دست. آن نشاند  يرا رو ي، مهد رانیصندوق در آورد و با کمک ج يرا از تو يچرخدار مهد یصندل

محو خود را چک  شیآرا نیشبغل ما ي نهیآ يسپس از تو. ب کرد کت و کراوات پدرش زد و او را مرت يها

وار قلبش را  وانهیکوبش د. چرخدار گرفت و آن را به سمت مقبره هل داد  یصندل يکرد ، و آنوقت دسته ها

. کند  دایفر را پ نیشاه يخانواده  يراحت توانست اعضا یلیوارد مقبره شدند ، خ یوقت.  کردیحس م نهیس يتو

و  یشکالت يترمه  يبهار دست رو. را به خاك سپرده بودند  هربودند ، چون بزرگم دهیرس رید یظاهراً کم

 يجلو يهم همانجا ، کنار قبر زانو زده بود و با دستمال کاغذ دیناه.  زدیو زار م دیکشیقبر پدرش م يرو ییطال

 يو بهرام با لباس ها ژنیب. نکرده  هیبود که گر از آن فاصله هم مشخص یحت. اش را گرفته بود  ینیدهان و ب

آرام ، سرد  يبهرام با چهره ا. بود ، اما بغض نداشت  یمنقلب و عصب ژنیب. بودند  ستادهیسر قبر ا يباال یرسم

 بتیمص يبفهمد تنها اعضا توانستیم کردیکه به آنها نگاه م یهر کس. دوخته بود  نیو سوگوار نگاهش را به زم

کرد  یچرخدار پدرش وارد کرد ، سع یکه به صندل يمهناز با فشار. بهرام و بهار هستند  یواقع يعنابه م دهید

 . انبوه حاضر در داخل اتاقک را بشکافد و جلوتر برود  تیجمع

صورت مغرور مهناز  ينگاهش را از رو توانستیشده بود که نم ریچنان متح. بود  ژنیب د،یکه او را د یکس نیاول

هر چه  خواستیسرد و سخت بهرام بود و دلش م ينگاهش دنبال چهره . اما مهناز متوجه او نبود . بردارد 

 .  ندیزودتر عکس العمل او را بب
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که او حسام  دانستیمهناز م. شد و سرش را کنار گوش او خم کرد  کیقدم به بهرام نزد کیاز پشت سر  یکس

 . ش است پدر نیفرهمند ، جانش

 تیجمع نیتند و با عجله ب یلیبهرام خ يآنوقت چشم ها. گوش بهرام زمزمه کرد  ریز يزیکوتاه چ یلیخ حسام

 .  ندیچرخدارش بب یصندل يرا رو يراحت توانست مهد یلیو خ دیرا کاو

نظر داشت و مثل  ریاو را ز يمهناز حرکت چشم ها. از نگاهش خواند  شدیبود که م يزیتنها چ يو ناباور رتیح

 يپاها ينگاه بهرام رو.  شدی، روحش سرد و پر لذت م کشندیرا جرعه جرعه سر م ییکه شربت گوارا یکسان

 . شد  دهیباال کش زمهنا يصورت او تا چهره  يصورتش ، و از رو يتا رو يحرکت مهد یفلج و ب

 ! ؟ کردیمهناز آنجا چه م. لحظه ضربان قلبش کند شد و مغزش قفل کرد  کی يبرا

الغر شده بود ، اما  یبه صورت وحشتناک نکهیبا وجود ا! بود  دهیچقدر به خودش رس. را نداشت  دنشید انتظار

 ! کرده بود  شیبایشوق و لذت انتقام ز... داشت  یبیصورتش طراوت عج

 یکم ییآشناسالم و  يسرش را به نشانه .  ردیرا بگ زشیرآمیپوزخند تحق ينتوانست و نخواست که جلو مهناز

تا خشمش را مهار  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها عیسر یلیبهرام خ. خم کرد و منتظر پاسخ ماند 

گوش پدرش  يخم کرد و آهسته تو رس.  بردیکند ، لذت م نیموفق شده او را خشمگ دیدیم نکهیمهناز از ا. کند 

 : زمزمه کرد 

 ! پاتون  ریو بزرگمهر ز... بابا  دیینجایدفعه شما ا نیا -

 ... . فشرد  جانیپدرش را از شدت ه يشانه  و

پدرش را تنها گذاشت  قهیچند دق يمهناز برا.  کردیبود و با آنها خوش و بش م ستادهیو بهار ا دیکنار ناه رانیج

 . و به سمت آنها رفت 

 کندیچرا حس م دیمهناز نفهم.  دادیاو را م تیلدست مادرش را گرفته بود و داشت با محبت پاسخ ابراز تس دیناه

 یبه حس اندك عذاب وجدانش زد و با خود فکر کرد وقت يپوزخند.  ستین نیشوهرش غمگ يزن در عزا نیا

 بزرگمهر از مردنش شاد است ، او چرا نباشد ؟  یزندگ کیشر

 : رفت و گفت  جلو

 ! خدا بهتون صبر بده  دوارمیام... فر  نیخانم شاه گمیم تیتسل -

 .  دیبوس یبا او خانمانه دست داد و گونه اش را به نرم دیناه

 !  زمیممنون عز -
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گوشش با  ریو ز دیاما بهار به سرعت او را در آغوش کش. سمت بهار برگشت و خواست با او هم دست بدهد  به

 : هق هق گفت 

 ! بدبخت شدم ... شدم مهناز  میتی -

 . شد  دتریاش شد هینگاه کرد و گر يه مهدشانه اش ب يرو از

 ! تو رو خدا ببخشش ! حاللش کن ... مهناز  -

 یمیدوست قد نیاما قلبش از اندوه ا.  دیهرگز هرگز هرگز بزرگمهر را نخواهد بخش... که هرگز  دانستیم مهناز

 . او را به خود فشرد  اریاخت یو ب دیلرز

 ! بود  یتو پدر خوب ياون برا. فکر نکن بهار  یچیبه ه -

 .  دیرا از پشت سرش شن ژنیب يغرق بود که صدا یاندوه موقت نیا يرا در آغوش داشت و تو بهار

 ! مهناز  -

آن  يدلش برا. بهار را از خود جدا کرد و به سمت او برگشت  يبه تند. کرد  خیقلبش باال گرفت ، تنش  ضربان

دو روز بعد از تصادف پدرش بود که . بود  زیغم انگ اریبس دارشانید نیآخر. تنگ شده بود  نیغمگ يها یعسل

 يبرا ژنیب.  شدیافتاد ، قلبش داغ م یم انهاش هیگر ادی یهنوز هم وقت. به مشهد برگشت و سراغ او آمد  ژنیب

 توانستینم اما مهناز هرگز. او را آرام کرده بود ... ارزش داشت  یلیمهناز خ ياشک او برا! کرده بود  هیپدر او گر

اش از رگ و خون بزرگمهر و بهرام است  یزندگ يروزها يعشق همه  نیکه ا ردیبگ دهیتلخ را ناد تیواقع نیا

 . 

 ! بله ؟ سالم  -

 ؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا! سالم  -

 . مهناز در هم فرو رفت  يها اخم

 !  تیعرض تسل ياومدم برا -

 !  دمینشن یتیمن از تو تسل -

 !  دمیند يخب منم از تو خوشامد -

 : از هم باز کرد و آهسته گفت  یرا کم شیاخم ها. کند  ینیعقب نش ژنیمهناز باعث شد ب یتند و تدافع لحن

 ... لحظه فکر کردم  کیاما راستش !  دی، ببخش زمیحق با توئه عز -

 ؟  یچ يفکر کرد -
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 !  يخوش اومد!  ستی، مهم ن یچیه -

 : او ، آهسته لب زد  يچشم ها يجادو ریمهناز باز هم تحت تأث. زل زد  با محبت به او و

 !  ژنیمتأسفم ، ب -

 : زد  یلبخند تلخ ژنیب

 ! ندارمش  گهیباور کنم د تونمیچرا نم دونمینم... اما . رو ازم گرفت  زایچ یلینبود ، خ یخوب يبابا -

کرده بود ، حسابش با  هیپدر او گر يبهرحال او برا. بتواند آرامش کند  دی، شا دیبگو يزیدهان باز کرد چ مهناز

 .  زدیبود و داشت با او حرف م ستادهیاما ناگهان متوجه بهرام شد که مقابل پدرش ا. جدا بود  گرانید

از ب شیپا ریز نیزم... را فرا گرفت  شیسر تا پا یقیرا بست ، لرز عم شیراه گلو يو کُشنده ا قیعم اضطراب

 . هم سست شد 

بعد سر خم . به لب نشاند  یظیاو پوزخند غل دنیبهرام با د. گذشت و به طرف آنها رفت  ژنیسرعت از کنار ب به

 دیکفشش چرخ يپاشنه  يمهناز به آنها برسد ، رو نکهیگفت و آنگاه تا قبل از ا يزیچ يکرد و کنار گوش مهد

 . از آنجا دور شد  همانانشیبه م ییخوشامدگو يو برا

 . گرفت  شیدست ها يسرد او را تو يپدرش زانو زد و دست ها يمقابل پاها يبه تند مهناز

 ! گفت بهتون ؟ یکرد ؟ چ نیکرد ؟ توه دیتهد...  دیبهتون ، بابا ؟ بهم بگ گفتیم یچ -

 اریاخت یمهناز ب نگاهش آنقدر تلخ بود که. آن چند ماه در سکوت فقط نگاهش کرد  يطبق روال همه  يمهد

 . بغض کرد 

تو رو خدا خودتون رو ! بکنه  تونهینم يکار چیه...  گفتهیداشته مزخرف م! گفت ، غلط کرد  یغلط کرد هر چ -

 ! تو رو جون مهنازتون ...  دیناراحت نکن

 یدشمن اصل فراموش کرده بود. از کف بدهد و همانجا بلند بلند گور پدر بهرام را فحش بدهد  اریبود اخت کینزد

 يده متر يتو یآن مار افع ی، وقت کردیم تیچقدر احمقانه شاد بود و احساس امن. او بهرام است ، نه بزرگمهر 

نگاه عمرش را  نیسر چرخاند و نفرت بار تر.  کردینم غیدر يکار چیزدن او از ه شین يبود و برا ستادهیاش ا

لعنت .  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها. پوزخند پر طعنه بود  کیپاسخش باز هم ... نثار بهرام کرد 

 ! لعنت به او ... به بهرام 

 *** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ١٦٤ 

کردن  کوریو مان ونیالسیبعد از اصالح و اپ. گذرانده بود  اموندید شگاهیآرا يرا تو یو عال یروز طوالن کی مهناز

 . خواب راحت بود  کی خواستیکه م يزی، حاال به خانه برگشته بود و تنها چ شیناخن ها

 یب.  دیرا از طرف کتابخانه شن ییگفتگو ياز سرسرا گذشت و خواست از پله ها باال برود که صدا یالیخ یب با

 . باز کتابخانه کج کرد  مهیراهش را به سمت در ن اریاخت

 :  گفتیم یبا لحن مضطرب دیناه

 ؟  یبرگشت یچ يواسه  -

 . منجمد شود  شیرگها يباعث شد خون تو ژنیب يصدا

 ! منه  يخونه  نجایا -

 .  هیکه بهرام رفته ترک یدونستیم! خبر  ی، ب یواشکی...  يدزد اومد کیاما مثل  -

 : با التماس اضافه کرد  بعد

 ... داغت رو به دلم  ترسمیمن م!  ژنیبرگرد ب -

آب دهانش را  یمهناز به سخت. کرد تمام رها  مهیلحظه متوجه حضور مهناز پشت در شد و جمله اش را ن همان

 : قورت داد و گفت 

 ! سالم  -

 : گفت  یبود ، به سرعت به عقب برگشت و با لبخند پهن ستادهیکه پشت به او ا ژنیب

 !  داریمشتاق د... سالم ، مهناز  -

  :گفت  دیناه. سر داد  دیبه سمت نگاه مضطرب ناه ژنینگاه سرگردانش را از صورت خندان ب مهناز

 ... بهار و بعدش  دنیبره د خوادیم... خب .  دهیرس شیپ ي قهیچند دق ژنیب -

 :  دیوسط حرف او پر ژنیب

 ! رو هم ندارم  یکس چیه داریقصد د. خونه ام بمونم  يتو خوامیمن م -

 يچهره  خکوبیچون نگاهش م. متوجه نشد  ژنیاما ب. و برنده به سمت او پرتاپ کرد  یعصب ینگاه دیناه

 :  دیپرت کند ، پرس ژنیب ي رهیحواس مهناز را از نگاه خ نکهیا يبرا دیناه. مهناز بود 

 ؟  زمیعز يخوریناهار م -

 : ، و گفت  ردیرا بگ شیلرزش صدا يکرد تا بلکه بتواند جلو يسرفه ا مهناز

 ! ناهار خوردم  رونیب. نه ، ممنون  -
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 . لرزششان مشخص نباشد ، به اتاقش رفت را مشت کرده بود تا  شیدست ها کهیبعد در حال و

مهناز اصال .  هیرفته بود ترک يقرار کار کی يکه بهرام برا ی؟ آن هم درست وقت کردیم یآنجا چه غلط ژنیب

 . برساند  یبیآس ژنیشود و به ب یعصبان دیترس یم.  دیترس یاز عکس العمل بهرام م. نداشت  یحس خوب

برگشت او را به بهرام  انیجر دیبا دانستینم. گرفت  شیدستها نیتختخواب نشست و سرش را ب يلبه  يرو

اما اگر بهرام !  گفتیبودکه نم نیهم بهتر ا دیشا... که او را حساس نکند  گفتیم يجور کی دینه ؟ با ای دیبگو

 .  کردیاز فکرش حس مرگ م یحت... دارد  يسر و سر ژنیکه او با ب کردیفکر م

 : و گفت  دیاز جا پر. به در زده شد  یآرام ي قهت

 بله ؟  -

 تو ؟  امیب تونمیم -

 : و گفت  دیکش ی، نفس راحت دیناه يصدا دنیشن با

 !  دییبفرما -

 . اتاق آمد و در را پشت سرش بست  يتو دیناه

 شده ؟  يزیچ -

 !  یبهش نگ ژنیاومدن ب يدرباره  يزی، چ يحرف زد یاومدم ازت خواهش کنم اگه با بهرام تلفن. نه  -

 . چنگ زد  یبه روتخت مهناز

 !  تونمینم -

 ! چرا ؟ -

 ... کنم و اون فکر کنه  یازش مخف ترسمیم -

 :  دیوسط حرفش پر دیناه

 يزیکه چ زنمیبا خدمتکارا حرف م.  گهیامروز ، تا دو ساعت د نیهم... بره  فرستمیم ژنویمن ب.  فهمهیاون نم -

 ! بهش نگن 

با  خواستیاما او م. صفر بود  بایبه گوش بهرام نرسد ، تقر ژنیخبر برگشتن ب نکهیامکان ا. فکر کرد  یکم مهناز

 . واقعا از مشهد برود  ژنیبود ب دواریفقط ام. کند  يهمکار دیناه

 !  گمیبه بهرام نم يزی، من چ شهیم ریختم بخ هیاگه با نگفتن من قض -

 . به خود گرفت  يدواریام رنگ دیناه يصدا
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 ! ممنون  -

 . به سرعت از اتاق خارج شد  و

 نیاتاق حبس کرده بود ، به ا يمهناز خودش را تو. از خانه نرفت  ژنیداده بود ، ب دیکه ناه يوعده ا برخالف

 ژنیه بک کردیمهناز مدام احساس م. انگار او آمده بود که بماند  یول.  فتدین ژنیچشم ب يکه چشمش تو دیام

!  دیترسیاز خوش م...  دیترس یاو م یول.  دیایاتاقش ب يگرفته و هر لحظه امکان دارد تو نیپشت در اتاقش کم

روبرو شود و  ژنیباز با ب دیترسیم. ، خوشحال بود  کردیها کنار بهرام تجربه م یکه تازگ یاز احساس آرامش

 . دوباره دلش را بلرزاند  یآن عشق داغ لعنت دیترسیم. بلغزد  شیپا

. صرف شام صدا کرد  ياز خدمتکارها باال آمد و او را برا یکیاتاقش حبس کرد تا بالخره  يخودش را تو آنقدر

. شام حاضر نشود  زیسر م يبهانه ا چیبا ه توانستیاما نم. باز هم دوست نداشت پناهگاهش را ترك کند 

 . فت ر نییلباسش را تنش کرد و پا نیتر دهیپوش

نکرد و  یاما او توجه. شد  زیمخیبا ورود او سر جا ن ژنیب. نشسته بودند و منتظر او بودند  زیپشت م ژنیو ب دیناه

که نگاهش به  کردیرا م شیتمام سع.  ندیاو بنش يمتأسفانه مجبور بود روبرو. نشست  زیحرف رفت سر م یب

 :  دیپرس دیناه. سمت او نلغزد 

 ؟  يبا بهرام صحبت کرد -

 : نگاهش کند ، گفت  نکهیبدون ا.  ستیاو دلواپس چ دانستیم مهناز

 ! بله  -

 :  دیشد ، دوباره پرس دیچون از حرف زدن مهناز ناام یول. بود  يشتریب حاتیانگار منتظر توض. کرد  یمکث دیناه

 حالش خوب بود ؟  -

 : گفت  باز

 ! بله  -

چقدر عذاب دهنده  دانستیگرفته بود ، م ادیب دادن را از بهرام مدل جوا نیا.  دیقاشق چش يسوپ را با لبه  و

 : گفت  یسکوت کرد و بعد با لحن کامال مستأصل يباز هم لحظه ا دیناه! است 

 ؟  گردهیبرم ینگفت ک -

 :  دیکش یقینفس عم مهناز

 ! زود  یلیخ -
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 يگوشه  ي، لبخند مسخره  ژنیتنها عکس العمل ب. دوخت  ژنیصورت ب يمحکم تو یلینگاهش را خ نباریا و

 : گفت  دیناه. لبش بود 

 بهار ؟  شیاصفهان پ میدو روز بر یکی یموافق گمیم...  گمیم... خب  -

از  دیاحتماال ناه.  ستیاو چ یناگهان شنهادیپ نیا لیدل دانستیم. مکث کرد  يدر پاسخ دادن لحظه ا مهناز

 . کارش صد در صد موافق بود  نیبا ا. مهناز را از آنجا دور کند  خواستیشده بود و حاال م دیناام ژنیرفتن ب

 ! هم دلم براش تنگ شده  یلیاتفاقا خ.  میموافقم ، بر -

 . بر لب آورد  يو لبخند دیکش ينفس آسوده ا دیناه

 ... تا قبل از برگشتن بهرام .  میفردا بعد از ظهر بر! خوبه  -

 :  دیوسط حرفش دو ژنیب

 ؟  یبهرام بهرام نکن نقدریا شهیم -

 : گفت  يبه مهناز نگاه کرد و با لحن پر مهر بعد

 ؟  ی؟ خوش یخوب! از خودت حرف بزن مهناز  -

 : افتاده گفت  نییپا يبا سر. داغ شده بود  مهناز

 ! خوبم  -

 ؟  یحال منو بپرس يخوای؟ نم يکم حرف شد نقدریچرا ا -

 : با خشم نگاهش کرد  دیناه

 !  ژنیب -

که آن سه نفر با خود در  يراز.  زدیم شیگلو يقلبش داشت تو.کرده بود  ریاش گ نهیجناق س يمهناز تو نفس

 .  کردیداشت جلوه م انیداشتند ، حاال آشکار و عر نهیس

کوتاه  یعذرخواه کیبلند شد و پس از  یصندل يبه سرعت از رو. نتوانست آن فضا را تحمل کند  گرید مهناز

 . ، آنجا را ترك کرد  دیرو به ناه

خودش را  ژنیراه بود که ب يها مهین ياما هنوز تو.  دیاز سرسرا گذشت و از پله ها باال دو زیتند و ت ییقدم ها با

 . به او رساند و راهش را سد کرد 

 ؟  يریم يکجا دار -

 : رفته ، گفت  لیو تحل ریز ییبا صدا.  زدیمهناز از شدت وحشت دو دو م يها چشم
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 ! برو کنار ! رو کنار ب -

 !  میبا هم حرف بزن دیبا -

 .  ردیاش بگ هیبود گر کینزد

 ! ندارم  یمن با تو حرف -

 . من حرف دارم  یول -

 ! تو ندارم  يحرفا دنیبه شن يمن عالقه ا -

 . را گرفت  شیشد و بازو کتریبه او نزد ژنیعبور کند ، اما ب ژنیباز خواست از کنار ب و

 : و گفت  دیت خود را از او کنار کشبا وحش مهناز

 ؟  یکنیم یچه غلط ي؟ دار ژنیب يشد وونهید -

 . شد  یعصب ژنیب نباریا

 ادتی یانگار همه چ یکنیرفتار م يجور هی؟ هان ؟ چرا  هیچ يکارات برا نی؟ ا یکنیم یچه غلط يتو دار -

 ! ؟ يبهرام وا داد يها جلو یراحت نیرفته ؟ نکنه به هم

 !  ژنیخفه شو ب... خفه شو  -

آنقدر سفت و محکم که مهناز  نباریرا گرفت ، ا شیدوباره بازو ژنیاما ب. فرار کند  ژنیکرد از دست ب یسع دوباره

 . هر چه تقال کرد نتوانست خودش را جدا کند 

 !  یولم کن روان!  وانهیولم کن د -

 !  يبر ذارمینم يتا به حرفام گوش ند -

 ؟  یبدبختم کن يخوایکنم ؟ م کاری، چ نهیز خدمتکارا ما رو با هم ببا یکیاگه  -

 ! ؟ ینیپس نگران ا -

 . زد و دو قدم از مهناز فاصله گرفت  يپوزخند

 .  مینیرو خارج از خونه بب گهیفردا همد میتونیم -

 ! نه  -

 !  فهمهینم يزیبهرام چ... نگران نباش  -

 ! گفتم نه  -
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بهشان تعرض  ابانیبود که وسط خ یحالش مثل کسان. اعصابش نداشت  يرو یتسلط چیه.  دیلرز یم مهناز

 . شده 

 ؟  کنهیم ي، چه فکر نهیما رو با هم بب یکیاگه االن ! تو رو خدا بذار برم  -

 !  ستیمن مهم ن يبرا -

 ! من مهمه  يبرا یول -

 ! شاپ سه ستاره  ی، کاف...  ایخب ، پس فردا صبح ب -

 : محکم گفت  یبا لحن ژنیاز کرد تا دوباره مخالفت کند ، اما بدهان ب مهناز

 !  دارمینگهت م نجایتا صبح هم یاگه قبول نکن! ، مهناز  ستین میمن باک -

 کی هیبود ، شب دهیآنها را ند یتا همان لحظه هم که کس. نداشت  يچاره ا. شد  رهیاو خ يچشم ها يتو مهناز

 : گفت . آنجا بماند  دیترسیم گریاز آن د شتریب. معجزه بود 

 !  يعوض شد...  ژنیب شناسمتی؟ نم يذاریشاپ م یبا زن برادرت قرار کاف!  يشد یوونیچه ح گهیتو د -

 . زد  یپوزخند تلخ ژنیب

 ! دو ماهه ... آره عوض شدم  -

 . و از او فاصله گرفت  دیکش یقینفس عم بعد

 ! سه ستاره  شاپ یفردا ساعت ده ، کاف... نره مهناز  ادتی -

نبود که بتواند دوباره قلب  یآدم ژنیب نیا... نه .  دیبا خشم نگاهش را از او گرفت و به طرف اتاقش دو مهناز

 .  مهناز را بلرزاند 

 *** 

تمام سالن بچرخد  ياما مجبور بود تو.  زدندینبض م شیها قهیبود منفجر شود ، شق کیاز شدت درد نزد سرش

 .  دیخوشامد بگو همانانشیم يو به همه 

. بود  بتیمص نیشوك ا يهنوز هم تو. نشد  داریو فردا صبحش ب دیخواب يعاد یلیشب قبل پدرش خ دو

 . تنهاتر شده است  شهیاز هم ایدن يکه تو دیفهمیفقط م.  کردی، عمق فاجعه را درك نم دیفهم ینم يزیچ

که  دانستیم.  کردیرو داشت آماده م شیکه در پ یسخت يروزها يخود را برا دیحد مرگ خسته بود ، اما با به

تا رقبا به اشتباه فکر  دادینشان م يو خود کردیم يکار دیبا. را از دست خواهد داد  زشیبجنبد همه چ ریاگر د
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غم مرگ پدر را . بود  نی، هم دیفهم یم که يزیفعال تنها چ. مانده است  نیجانش یبزرگمهر ب گاهینکنند جا

 . را بکند  شینگه داشته بود تا سر فرصت عزادار

قرار  انیافتاده است که بهتر است او زودتر در جر یخود را به او رساند و کنار گوشش زمزمه کرد اتفاق حسام

کارش اتاق  يباال تو يکرد و به سرعت به طبقه  ی، عذرخواه کردیکه با او صحبت م يبهرام از مرد.  ردیبگ

 . حسام هم پشت سرش وارد شد . رفت 

 شده حسام ؟  یچ -

 ؟  ستیحالت خوب ن -

 : کارش نشست و گفت  زیم يرو یبا کالفگ. نداشت  دنیبه پرس يازین نینبود و ا خوب

 شده ؟  یچ گمیم. خوبم  -

 : گفت  ژنیب. اتاق آمدند  يتو نیاز مستخدم یکیو پشت سرش  ژنیباز شد و اول ب در

،  خورهینشسته داره قهوه م نییخودش االن پا اروی! شغاال موندم  نیاز ا یکف سرعت عمل بعض يمن تو -

 ! اونوقت خبر فوت بابا رو تا تهران رسونده 

 . او ثابت ماند  يچهره  يبهرام رو يو کالفه  یعصب يها چشم

 ! ؟ یک -

چشم به دخترك خدمتکار  يو با گوشه  اش گذاشت ینیب يسکوت رو يانگشت اشاره اش را به نشانه  حسام

 : گفت  ژنیآنوقت ب. رفت  رونیو ب دیچ زیم يرا رو يچا يساکت شدند تا او فنجان ها یهمگ. اشاره کرد 

مردم وحشت . ارزش سهام شرکت سقوط کرده . همه جا پخش کرده  ازداغیپ یخبر فوت بابا رو با کل يرینص -

خالصه .  خرنیسهامشون رو م یواقع متیدالال دارن با نصف ق . رونیپولشون رو بکشن ب خوانیکردن م

. را داشت  انتظارشکه  ییزهایآن چ يپس شروع شده بود همه . بهرام خنده اش گرفت ! اوضاع افتضاحه 

 : گفت 

 !  يزود نیوجدانا نه به ا یانتظارشو داشتم ، ول -

 : گفت  ژنیب.  ختیآو نییپا شیشانه ها نیرا بست و سرش را از ب شیاز شدت سردرد چشم ها و

 ! بفروشن  خوانیدفتر فروش ، م يتو ختنیحاال ؟ مردم ر میکن کاریچ -

 : گفت  یبا بدخلق بهرام

 ! بفروش برن بابا  -
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 !  میکنی؟ ورشکست م يشد وونهید -

 ! به درك  -

 : به سمت او براق شد  ژنیب

 ! ؟ هیمگه بچه باز!  میکنی؟ ورشکست م گمیم یچ ستین تیحال -

 : شد و با مشت گره کرده اش به سمت او حمله برد  نیخشمگ بهرام

 جوجه ؟  يبه من درس بد يخوایتو م -

 . و بهرام را به عقب هل داد  ستادیا نشانیبهم برسند ، حسام ماب نکهیتا قبل از ا اما

 ژنیب... سر جات  نیاالن وقت دعواست آخه ؟ بهرام برو بش! ها  نییپا نیدیجفتتون امروز کرکره ها رو کش -

 ! تو هم خفه شو 

 يبهرام هم فنجان چا. زد  هیتک واریقالب کرد و به د نهیس يرا رو شیدستها یدرهم و ناراض يبا چهره ا ژنیب

رد و به بهرام و روشن ک گاریدو س. صبر کرد تا فضا آرام شود  یحسام اندک.  دیداغ را برداشت و تلخ سر کش

 : داد و گفت  ژنیب

مردم وحشت .  ستیاوضاع اصال خوب ن. سهام مردمو بخر  میکه بودجه دار ییتا جا!  ژنیحق با بهرامه ، ب -

 . به زمان دارن تا آروم بشن  ازیکردن ، ن

 : گفت  ژنیب

 ادامه داد ؟  ينجوریا شهیم ی؟ تا ک یخب بالخره که چ -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

.  میکنیدر موردش صحبت م دیکه تنشا خواب گهیچند روز د هیبذار !  ستین میحال یچیمن االن مغزم قفله ، ه -

به !  گهید زیچ هیآهان ، .... حداقل دو ماه بعد  يتو فعال برو بگو سهام مردمو بخرن و بهشون چک بدن واسه 

 کی. بخرن  نییپا متیسهام مردم رو با ق الدال ي هیمثل بق ستنیچند تا از بچه ها بگو کنار دفتر فروش وا

 ! هیلی، خودش خ میجمع کن ينجوریا میرو هم که بتون هیصدم سرما

 : آهسته گفت . آرام تر شده بود  یحاال کم ژنیب

 ! باشه  -

 : کرد  شیبرود که بهرام باز صدا رونیخواست از اتاق ب و

 ؟  يریکجا م -
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 ... نم زنگ بزنم تهران ،هماهنگ ک رمیم -

 : حرفش را قطع کرد  یحوصلگ یبا ب بهرام

 ؟  نهییاالن پا يرینص. کرده  کاریواسه ناهار و مسجد چ نیبب ریبگ یهم از سبحان يخبر هی -

 . آره  -

 . بهرام نشست  يلب ها يرو يشخندین

 ! برو بهش بگو ! خدمتش  امیسالم منو بهش برسون بگو االن م -

پدرش نشسته و او شخص دوم است ،  ياز همان روز اول بهرام به جا دیدیم نکهیاز ا ژنیب. زد  يشخندیباز ن و

 .  دیرفت و در را پشت سرش بهم کوب رنیاز اتاق ب یحرف چیاما بدون ه. بود  یعصبان

به مرگ پدرش که کم از فاجعه  کردیفکر م.  کردیو فکر م دیکشیم گاریبسته س ییاما هنوز با چشم ها بهرام

صد و  يآن دختره  یحت. کنند  یرا خال شانیعقده ها يهمه  يریساخته بود تا امثال نص یتیکه موقع ...نبود 

 .بود  دهیشاخ و شانه کش شی، مهناز هم هم برا یشصت سانت

 : گفت  حسام

 !  ریسخت نگ نقدری، ا کنمیبابا من درستش م!  يچه مرگته بهرام ؟ هنوز که تو فکر -

 : گفت  یالیخ یرا باز کند ، با ب شیچشم ها نکهیبدون ا بهرام

 ؟  يخوریم يکه پس به چه درد يایبرن يکار ساده ا یاگه از پس همچ. اون که بله  -

 چته ؟  گهیپس د -

 : اضافه کرد  اطیبا احت و

 ؟ یناراحت يبه خاطر کار امروز خانم سپهر -

او هنوز هم ! حق با او بود ... به هدف  حسام زده بود. شد  رهیناگهان چشم باز کرد و با خشم به او خ بهرام

پدرش  کریخانواده اش ، و پ تیثیبه غرورش ، ح کردیاحساس م. مهناز را باور کند  نیتوه نیا توانستینم

 . و ببخشد  ندفراموش ک يها یسادگ نینبود که او به هم يزیچ نیا. شده است  نیتوه

 کاری؟ چ رنیبدونم کجا م خوامیم. خانواده رو چوب بزنه  نینفرو بفرست بره زاغ ا هی... گوش بده حسام  -

و چهار  ستیتا ب ارهیآمار مرتب ازشون در ب هیرفت و آمد دارن ؟ درآمدشون از کجاست ؟ کال  ای؟ با ک کننیم

 رهیرو هم واسم آمارشو بگ نشونیماش یفمبلغ قبض تلفن و خال یحت خوامیم. کارم  زیم يبذاره رو گهیساعت د

 ! ها 
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 : گفت .  دانستیرا خوب م نیو حسام ا کردیم يرو ادهیشده بود ، داشت ز طرناكخ

 !  يریگیم يدختربچه رو جد کی یدهن کج يادیز يدار -

 .  دیکوب زیم يبا خشم رو بهرام

 ... اون ! کرد  نیاون دختربچه بهش توه... پدر من هنوز گرم بود حسام  يجنازه  -

داشت که نخواهد در برابر  رتیمهناز غ يهنوز هم آنقدر رو. نزند  یهم فشرد تا حرف نامربوط يرا رو شیلبها

 : آهسته گفت . کند  نیمثل حسام به او توه يمرد

 !  امیمنم االن م. حسام ، حواست به مهمونا باشه  نییبرو پا -

 . خود را سر جا رها کرد  و

 . رفت  رونیرا مرتب کرد و ب شیلباس ها. نگفت  يزیچ گرید حسام

بود که از  یبود و از آن بدتر درد زخم دهیسر درد امانش را بر.  دیکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم بهرام

کار او را  نیدلش قسم خورد تا ا يتو. کار را از او نداشت  نیانتظار ا.  کردیقلبش احساس م يحرکت مهناز رو

قدم  یخلوت ابانیکه با مهناز در امتداد خ بش کی. از خاطراتش افتاد  یکی ادیجهت  یو ب خودیب. جبران کند 

 یخواب م گفتیم.  دادیآمد و آزارش م یسراغش م کباریگفت که هر چند وقت  یاز کابوس شی، مهناز برا زدیم

،  ینمجتمع مسکو کی يراه پله ها يتو یخانه ، گاه کی يتو یگاه. افتاده است  ریگ يبسته ا يجا يتو ندیب

از  توانستینم شیخواب ها يتو چوقتی، او ه کردینم یفرق. و ناآشنا  بهیغر ي لهمح ایشهر  کی يتو یو گاه

آن  يدنبالش است و او تو ستیک داندیکه نم ينفر کی شیکابوس ها يهمه  يتو گفتیم. آن فضا فرار کند 

 .  کندیمدام از دست آن نفر فرار م بهیبسته و غر يفضا

مهنازش از  دهدیاجازه نم کشدینفس م یآن شب دست او را گرفت و از ته قلبش قسم خورد که تا وقت بهرام

 !  گذاشتیاگر م...  گذاشتیآخ اگر م. ، اما مهناز نگذاشت  خواستیاو م. بترسد  يزیچ

 ! فدات شم  یخودت خواست... مهناز  یخودت خواست -

 *** 

شده بود و  قهیدق ستیساعت ده و ب.  کردیشاپ نگاه م یکاف يدر ورود به یبود و با کالفگ ستادهیا ابانیخ وسط

 یگوش. نداشت  یاحساس خوب. شاپ را بدهد  یآن کاف يرفتن تو يبه خود اجازه  توانستینم کردیاو هر چه م

 : بعد از دو بوق جواب داد . را گرفت  ژنیب ياش را در آورد و شماره 

 ؟  يای؟ چرا نم يکجا موند -
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 !  امیشاپ نم یکاف يمن تو -

 :  دیتعجب پرس با

 ! ؟ یچ -

 !  امیشاپ نم یکاف يگفتم من تو -

 : شد  یخشن و عصب ژنیب لحن

 ...  يایاگه ن. باهات حرف بزنم  خوامیم.  اریدر ن يمسخره باز -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

بهتره به خودت .  رمیمونم و بعد م یم نجایا قهیفقط ده دق...  قهیده دق. شاپم  یکاف يپارك روبرو يمن تو -

 !  یبجنب

شد  ژنیپارك نشست و منتظر ب ي هیدر حاش یمکتین يرو. به سمت پارك رفت  یرا قطع کرد و با کالفگ تلفن

بعد ، کنار  ي قهیسه دق ژنیب... مستجاب نشد  شیاما دعا.  دیایو ن فتدیسر لج ب ژنیکه ب کردیدلش دعا م يتو. 

 . او بود 

 ؟  يسرش در آورد يمسخره باز نهمهیبا هم داره که ا یو اونجا چه فرق نجایا دییبفرما شهیم -

که راه  یانتیحس تلخ خ نیمهناز از ا دیفهمم یهم نم دادیم حیتوض شیرا برا زیاگر همه چ یحت...  دیفهم ینم

 .  دیکشیم يرا بسته بود ، چه زجر شیگلو

 ! چون من وقت ندارم . نداره ، پس حرفاتو بزن  یو اونجا فرق نجایاگه واقعا ا -

 .  دیکش یاش دست ییخرما يموها يتو یبا کالفگ ژنیب

 ! ؟ يعاشق بهرام شد يجد ي؟ نکنه جد یزنیحرف م ينجوریچت شده مهناز ؟ چرا با من ا -

 : گفت  يبلند يبا صدا مهناز

 ؟  یفهم ینم نویچرا ا! اون شوهر منه  -

 : گفت  يتربلند يبا صدا ژنیب و

 ! نشوند  اهیکه خانواده ات رو به خاك س هیاون کس -

 . انداخت  نییاو نگاه کرد و بعد سرش را پا يچشم ها يچند لحظه با بغض و غصه تو مهناز

 ! به بهرام نداره  یربط لیاون مسا -

 .  ندیکرد تا بلکه بتوانده صورت مهناز را بب کیسرش را به سر او نزد ینشست و کم مکتین يکنارش ، رو ژنیب
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 ؟  یدونیاز کجا م -

 ... خودش گفت که  -

 : حرفش را قطع کرد  ژنیب

 ؟  يساده ا نقدریتو چرا ا!  گهیهم م گهید يدروغا یلیخودش خ... خودش گفت ؟ خب معلومه مهناز  -

 .  کردیناراحتش م ژنیاز حد ب شیب کینزد نیا. از او فاصله گرفت  یکم مهناز

 !  گهیبهرام به من دروغ نم -

 . پا انداخت  يپا رو یزد و عصب يشخندین ژنیب

 ! هنوز از مادر زاده نشده  یاون عوض يلنگه .  گهیبهرام به خدا هم دروغ م -

 يآه سرد. است  ژنیخود اعتراف کرد که حق با ب شیاما پ. اخم کرد و خواست از شوهرش دفاع کند  مهناز

 : و گفت  دیکش

. کردن بدم  یزندگ دیکنم ؟ برم خودمو بکشم ؟ من مجبورم با قبول دروغاش به خودم ام کاریچ یگیخب م -

سر بهرام نبوده ، واگرنه از غصه دق  ریز ایمن مجبورم قبول کنم که اون قضا!  یفهم یمنو نم تیتو موقع

 !  کنمیم

 : زل زد و گفت  ژنیخوشرنگ ب یعسل يچشم ها يبه اشک نشسته تو ییچشمها با

 آخه ؟  یفهمیمن چقدر بدبختم ؟ چه م یفهمیتو چه م -

 .  دیکشینگاهش زبانه م يداغ و سرکش تو يباز هم مهر. را پر کرد  نشانیانک ماب يفاصله  ژنیب

ا که چر فهممینم نویا یول.  کشمیاز تو عذاب م شتریب یلیبه خدا من خ! فهمم  ی، م زمیعز فهممیمن م -

 ؟  یعذاب رو تموم کن نیا يخواینم

 .  ردیشکستن بغضش را بگ يتا جلو دیکش قیباال گرفت و چند نفس عم یسرش را کم مهناز

که دو ماهه زن بهرامم و  ینیبیم!  کنمیم مویدارم زندگ.  امیمسئله کنار ب نیکه با ا کنمیرو م میمن دارم سع -

 !  یعذابو تموم کن نیو ا یبه خود بجنب دیکه با ییتو نیا! دو ماه خودمو نکشتم  نیا يتو

 : نگاه کرد و ادامه داد  ژنیب يچشم ها يچرخاند و تو سر

که از  یاون احساس يدور بنداز همه ... مسخره رو  يباز نیتمومش کن ا!  ژنیب میمن و تو قسمت هم نبود -

 ! من االن زن برادر توام .  يقلبت دار يمن تو
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 یسرش را تکان داد و به سخت. بزند  هیگر ریگرفت که انگار هر لحظه امکان داشت ز یحالت ژنیب يها چشم

 ! قسمت رو قبول ندارم  نیمن ا!  ذارمینم... مهناز  ذارمیمن نم -: گفت 

 : گفت . دل سوزاند  شیمهناز برا.  دیکش قیرا در جهت مخالف مهناز چرخاند و چند نفس عم صورتش

 ؟  يقلبت نگه دار يداغ رو تو نیتا آخر عمرت ا يخوای؟ م یکن کاریچ يخوایپس م -

که چهار  یفکر کن يشنهادیهمون پ يرو خوامیم.  میتا با هم حرف بزن يایازت خواستم ب نیهم يبرا! نه  -

 ! بهت دادم  شیسال پ

 . دلش احساس خطر کرد  يمتوجه منظورش نشد ، اما تو مهناز

 ؟  شنهادیکدوم پ -

 . دستش را گرفت  يدواریبا ام ژنیب

 !  که دست بهرام بهمون نرسه  ییجا میریم! من و تو ...  رانیفرار از ا -

 : آهسته زمزمه کرد . و ناباور بود  جیگ مهناز

 ! ؟ یچ -

 : گفت  یبیعج جانیبا ه!  طانیمسخ ش... مسخ شده بود انگار  ژنیب

 ... قلبم  يتو یداغ لعنت نیا گهیاونوقت د!  میکنیم یبا هم زندگ -

 . دهانش خرد شد  يمهناز ، تو یسخت و ناگهان یلیاش با س جمله

 ! ازت متنفرم ! خفه شو کثافت ... خفه شو  -

از .  دیلرز یمهناز از شدت خشم و نفرت م.  کردیمهناز نگاه م یناگهان انیطغ نیمثل برق گرفته ها به ا ژنیب

 : بلند شد و داد زد  مکتین يرو

 ! شناسمت  ینم گهیبه خدا د...  شناسمتی؟ نم ژنیب يپست شد نقدریا یاز ک -

 : شده بود ، داد زد  لیکه به التماس تبد یبا خشم ژنیب

 ! من دوستت دارم  -

 يها کهیو در حال دیبه عقب چرخ شیپا يپاشنه  يبه سرعت رو. او را بشنود  يآنجا نماند تا حرفها گرید مهناز

 ... . ، از آنجا فرار کرد  کردیم هیگر يها

 ! و آرام  یچهار روز عال... روز در اصفهان  چهار
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بود  دهیآن چهار روز چ يبرا یکامل و عال يبرنامه  کی. خوشحال شده بود  اریمادرش و مهناز بس دنیاز د بهار

کنار زنده رود قدم  ییتنها. داشت  ازین ییاما مهناز به تنها. تمام شهر بگرداند  يرا تو همانانشیم خواستیو م

از  شتریآنجا ب. انتها قدم بزند و فکر کند  یب ي هتا نقط زیسحرآم طیدر آن مح توانستیم. زدن را دوست داشت 

خاطره . داشت  نیریاو فقط خاطرات ش يآنجا ، کنار زنده رود ، برا. افتاد  یخاطراتش م ادیبه  يگریهر زمان د

که بر  یخوشبخت يخانواده  ي، خاطره  يادگاری يعکس ها يبه اصفهان ، خاطره  شانیمسافرت خانوادگ ي

 چوقتیمهناز ه. بهرام واقعا به آنها بد کرد ، آنها را بدبخت کرد . بود  ژنیواقعا حق با ب دیشا... . باد رفت 

و واضحا کار  کامال شانیمال یاما ورشکستگ! درست  نینتوانست ثابت کند تصادف پدرش کار بهرام است ، ا

آن روزها بغض  يادآوریبا . پاسخ محکم و دندان شکن بود در برابر پوزخند او به مرگ بزرگمهر  کی. بهرام بود 

 ! ... مهرداد مغرور و جوانش ...  دیکشیم يمهردادش چه زجر. گرفت 

*** 

دوقلوها را تماشا  یگتولد شانزده سال لمینشسته بودند و ف ونیزیتلو يروبرو يکاناپه  يرو يو مهد رانیج

جلو رفت  يبعد مهد.  کردیمعروف را اجرا م يقطعه  کینشسته بود و  انویپشت پ رانی، ج لمیف يتو.  کردندیم

سال  يهمه  يکه آشنا يپدرانه ا وگرم  يو دست مهناز را گرفت و او را وسط سالن کشاند و با همان صدا

 ! نوگل باغ تمنا رو بنازم ... تو رعنا رو بنازم  يقد و باال. خواند  يشعر شیمهناز بود ، برا یکودک يها

که او را  زدی، مدام غر م گرفتیم لمیو مهرداد که داشت ف زدیبرق م شیو لذت چشم ها یاز شدت خوش مهناز

 ! لوس کرده اند 

به آن  ردندخویزل زده بودند و حسرت م ونیزیتلو ي، خاموش و مات و مبهوت به صفحه  يو مهد رانیج

 . که بر باد رفت  یمطلق یخوشبخت

 يکتاب آشپز يسرش را رو. تدارکات ناهار بود  یو در پ دیچرخ یآشپزخانه م يخبر از آن دو ، تو یاما ب مهناز

 : لب گفت  ریز.  خواندیگوشت را م نیخم کرده بود و با دقت دستور طبخ ته چ

 ! چهارتا . تخم مرغا رو اضافه کنم  دیبا... حاال  -

 لشیهمان موقع موبا. تخم مرغها رفت و دو تخم مرغ برداشت  فیو ظر یبه سرعت به سمت سبد مفتول و

 . نگاه کرد  لشیموبا يباز به سمت کانتر برگشت و به صفحه . کرد  دنیکانتر شروع به لرز يرو

 يتخم مرغ ها از دستش رها شدند و رو. هم پاره شد  ، ناگهان بند دلش از دیرا که د ژنیرند ب ي شماره

 . درهم شکستند  شیکف آشپزخانه ، مقابل پاها يها کیسرام
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جواب بدهد ، اما دلش  خواستینم.  دیکش یقورت داد و به سمت پدر و مادرش سرک یدهانش را به سخت آب

 : پاسخ داد  يرفته ا لیتحل يرا برداشت و با صدا لشیموبا یبالخره با دودل.  گرفتیقرار نم

 الو ؟  -

 ! ؟ یخوب... الو مهناز  -

 . و خوشتراشش گذاشت  دهیگردن کش يدستش را بلند کرد و رو اریاخت یمهناز ب.و مضطرب بود  یعصب ژنیب

 ؟  یتو خوب. بله  -

 کنمی، خواهش م پرسمیسوال م هی.  ستیبافتن ن سمونیرفتن و آسمون و ر هیاالن وقت حاش...  زمیعز نیبب -

 ! راستشو بگو 

 . قلبش اوج گرفت  ضربان

 !  گمیبه تو دروغ نم چوقتیمن ه -

وجود به او اعتماد داشت ، اما  يکه با همه  يدختر نیا يبرا سوختیدلش م. چند لحظه سکوت کرد  ژنیب

 . او باشد  يبرا یپناه خوب تواندیخودش آنقدر از خود مطمئن نبود که م

 ؟  دیحساب دار...  يه موسس يشما تو -

 یاز سکوت او پاسخش را گرفت و با درماندگ ژنیاما ب. حرف بزند  توانستیآنقدر شوکه شده بود که نم مهناز

 :  دیپرس

 حسابتونه ؟  يتو يادیپول ز -

 : گفت  مهناز

 شده ؟  ی؟ باز چ ژنیشده ب یچ -

 .  کردیوجود حس م ياز حد خطر را با همه  شیب یکینزد. داغ شده بود  شی، گونه ها دیپر یچشم چپش م ریز

پولتون رو از حسابتون  ي، برو بانک و همه  يامروز تا قبل از تموم شدن وقت ادار نیهم... گوش بده مهناز  -

 .  رونیبکش ب

 ؟  ژنیشده ب یچ -

 ! بشه  رید گهیفردا د دیشا! حاال  نیهم... امروز  نیمهناز ؟ هم يدیشن -

 :  دیکش غیوجود ج يبست و با همه  را شیچشم ها مهناز

 شده ؟  یشده ؟ چ یشده ؟ چ یگفتم چ -
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 : از کوره در رفت و داد زد  کدفعهی ژنیب

 !  نییپا اریصداتو ب -

 يبعد از لحظه ا. سر او داد زده است  نکهیبود از ا مانیهم پش ژنیو ب گفتینم يزیمهناز چ. برقرار شد  سکوت

 : مکث ، گفت 

من مخالفت کردم ، مامان هم مثل .  رونیبکشه ب...  يداده سهام خانواده رو از موسسه  ریبهرام گ هیمدت هی -

 . نداد و گفت تابع نظر جمعه  ياما بهار نظر. من مخالفت کرد 

 : کرد و باز ادامه داد  یمکث

از  میداشت یما درآمد خوبآخه ... چون من مشکوك بودم ، چون ! البته بهارم حاال اومده تو گروه ما ... البته  -

اصرارشو  نهمهیا لیدل تونستمیمن نم! اونهمه پول  ریبکشه ز تیکبر تونهیمثل بهرام م يا وونهید هیفقط . اونجا 

 !  ادیازم برنم يهم دستم کوتاهه ، کار نجایا. بفهمم 

 . زد  یناخودآگاه پوزخند تلخ مهناز

 رشیدستگ يزیبورس ، چ يکرده بود تو قیبود پرس و جو ، تحق رفته.  رهینفرو فرستادم بره واسم آمار بگ هی -

 ادی هویچرا  دونمینم یول. حرف بهرامو قبول کنم  خواستمیم!  شدمیداشتم خر م... من مونده بودم . نشده بود 

 ... شما  زدمیحدس م!  زنهیپولو م نهمهیا دیشما وسط باشه ، ق يپا یبهرام فقط وقت. شما افتادم 

 : به لب نشاند و زمزمه وار ادامه داد  يزهرخند

 ! نبوده  راهیانگار حدسم هم ب -

 : داغش گذاشت و گفت  یشانیپ يکف دستش را رو. بغض گرفته بود  مهناز

 ! خدا ... خدا  يوا -

و کار  رندیوام بزرگ بگ کیقرار بود .  شانیحساب بانک يآن ها پول نقد شده بود و رفته بود تو یزندگ ي همه

...  دیشن یاگر م يوا! وام بود  نیمهرداد به هم دیام يهمه . را شروع کنند  یبولوار فردوس نیت و ساز زمساخ

 !  دیشن یاگر م

 : گفت  ژنیب

،  رونیاگه بهرام سهام خانواده رو بکشه ب. کن  یامروز برو حسابتون رو خال نیگوشت با منه ؟ هم... الو مهناز  -

تالشمو  يمهناز من همه .  رهیپول شما به باد م ي؟ اونوقت همه  یفهمیم!  کنهیموسسه عمال ورشکست م
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بهرام پاشو گذاشته رو . ادامه بدم  ينجوریا تونمیم یتا ک دونمیواقعا نم... دونمی، اما نم رمیکه جلوشو بگ کنمیم

 !  شهینم الیخ یرو انجام نده ، ب خوادیکه م يخرخره ام و تا کار

حرف  يکرد عاد یاما آب دهانش را قورت داد و سع. افتاده بود  هیبه گر یچارگیو ب صالیاز شدت است مهناز

 . او نشود  ي هیمتوجه گر ژنیبزند تا ب

 ! باشه ... خب  -

 : گفت . پناه  یدختر ب نیا يدلش سوخت برا ژنیب

موسسه تنها  نیهم یکنیفکر م! بکنه  تونهینم یغلط چیبهرام ه گهیحاال د! فدات شم غصه نخور ... مهناز  -

 یکارتون راه م! اونجا بهتره ، امن تره ... هست  يبانک وابسته به بانک مرکز نهمهی؟ ا استیکل دن يموسسه 

 !  کنمیمنم کمکتون م... افته قربونت برم 

هنوز هم به حد مرگ  شیگلو يبغض تو.  خوردیبه غرورش برم.  خواستیرا نم ژنیحس ترحم ب نیا مهناز

 : را پس زد و گفت  شیاما اشک ها.  دادیآزارش م

 !  میایاز پس خودمون برب میتونیما م -

 !  کنمیبهت افتخار م!  دونمیم...  زمیعز دونمیم -

 .  دیکش یقینفس عم مهناز

 ! زنگ بزنم مهرداد  دی؟ با يندار يکار -

 ! مهناز ؟...  ینه ، موفق باش -

 بله ؟  -

 ! دور و برش باشه  يبه مهرداد بگو حواسش به آدما -

 : باز هم با غرور پاسخ داد  مهناز

 ! حواسش هست  -

 هیبلند گر يبا صدا اریاخت ینشست و ب يناهارخور زیم يها یاز صندل یکی يرا قطع کرد ، همانجا رو یگوش

که انداخته بودند ، بردارند  ییباز مجبور بودند سپرها. شده بود  یباز هم طوفان شانینسبتا آرام زندگ يایدر. کرد 

 ! و باز هم با بهرام بجنگند ... کنند  زیکه غالف کرده بودند ت ییرهایمجبور بودند شمش. 

. را دوست نداشت  دنیجنگ چوقتیاو ه. نبود  هیآن لحظه وقت گر. فوت کرد و بلند شد  رونیرا به ب نفسش

 یقیباز نفس عم. وجود بجنگد  يماده بود تا با همه اما آن روز آ.  دانستیرا نم دنیجنگ یمعن دیشا چوقتیه
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 شیاما تا پا. در موسسه قرار بگذارد  يرا برداشت و رفت تا به مهرداد زنگ بزند و با او جلو لشیو بعد موبا دیکش

 ... . شد  خکوبیو سر جا م دیگذاشت ، نگاه نگران پدر و مادرش را د رونیرا از آشپزخانه ب

 *** 

 يرفت خودش را رو. اتاق حالش را خوب کرد  يمطبوع فضا يگرم و بو يهوا. ز کرد و وارد شد اتاقش را با در

 : کاناپه انداخت و گفت 

 ! بخوابم  خوامیفقط م گهیاالن د!  یمردم از خستگ!  شیآخ -

 کیپر تنش و پر مذاکره توانسته بود  يهفته  کیبعد از . راحت راحت بود  الشیخ. را بست  شیچشم ها و

رو به حسام . همراهش هم وقت استراحت داده بود  میاستراحت کند و به ت خواستیحاال م. ببندد  یقرارداد عال

 : ، گفت  کردیپا و آن پا م نیرفتن ا ياتاقش بود و برا يکه هنوز تو

 بچه ها کجان ؟  ي هیبق -

 ! خطا نکردن  هفته که از ترس تو دست از پا کی نیا يتو...  یبا اجازه تون رفتن مرخص -

 .  دیبهرام با خباثت خند.  ختیر یخود جام يرا باز کرد و برا رازیدر بطر شراب اصل ش و

 !واقعا خدا حفظم کنه ! کردم  تیهمه تون رو به راه راست هدا! هاها  -

 .  دیخند حسام

و  ستمیخالقت هم سر از س کنمیراستش حس م! است  دهیچیپ یلیخ تیاصول اخالق... بهرام  کنمیدرکت نم -

 !  ارهیمنطقت در نم

 .  دیخند بهرام

مخت رو !  ستین یخوب زیبرادر من ، چ...  ستین یخوب يزی؟ بابا چ یکنیرو درك نم خورمیمشروب نم نکهیا -

اموالت رو به نام  ياومدم ازت امضا گرفتم همه  یعالم مست يتو يدید هوی... تو هم نخور !  کنهیم لیتعط

 ! دم ها خودم ز

دلش . بسته به مهناز فکر کرد  يلم داد و با چشم ها شیبهرام باز سر جا. نگفت  يزیچ گریو د دیخند حسام

 دیمهنازش خر يبرا رفتیم دیفردا صبح با یول. فقط و فقط بخوابد  خواستیآن شب م. او تنگ بود  يبرا

 دیخریم يعطر اصل فرانسو کی شیابر دیبا. به خانه برگردد  یدست خال توانستیبعد از هشت روز ، نم.  کردیم

که ناگهان متوجه شد حسام هنوز  رفتیمهناز م يذهنش قربان صدقه  يداشت تو.  یشب عال راهنیپ کیو 

 : گفت .  کندیو دارد نگاهش م ستادهیهمانجا ا
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 چته پسر ؟  گهید -

 : مقدمه گفت  یب یلیکرد ، و بعد خ یمکث حسام

 ! برگشته مشهد  ژنیب -

 نییاخم کرد و سرش را پا اریاخت یب. ، خراب شد  ژنیاسم ب دنیلحظه با شن کیحال خوش بهرام در  ي همه

 . انداخت 

 برگشته ؟  یک -

 !  شیشش روز پ -

 : با خشم داد زد . اش بند آمد  نهیس يبهرام تو نفس

 ! ؟ یگیبه من م يرفته خونه و تو االن دار شی؟ حسام اون شش روز پ شیشش روز پ -

چنگ . داد بزند  خواستیبرگشته ؟ دلش م ژنیبه او نگفت ؟ چرا نگفت که ب يزیبا خود فکر کرد چرا مهناز چ و

 .  دیو با خشم سرش را عقب کش شیموها يزد تو

 مشهد ؟  يبر يکه وسط کار بذار گفتمیبهت م -

 ! پس ؟ يکردیم یچه غلط يمن بود ياتو ج!  رفتمیآره که م...  رفتمیم -

 .  دیترس یخبر بدتر را بدهد ، اما از عکس العمل بهرام م خواستیم. شد  کیدو قدم به او نزد حسام

 . امروز هم قرار بوده برگرده  نیهم! مهناز روز بعد از برگشت اون ، رفته اصفهان  -

. مهناز رفته بود اصفهان ، درست .  شدیاو مرهم نم يحرفها برا نیا. و سرش را تکان داد  دیخند یبه تلخ بهرام

 برگشته است ؟ چرا نگفته بود ؟  ژنیاما چرا به او نگفته بود که ب

از  گفتیم کنهیخونه ات کار م يکه تو یاون خانوم!  ستیاون ن ریبه خدا تقص!  ستیاون ن ریبهرام ، تقص -

اتاق حبس  يخودشو تو شهیهم بایخانم رفت اصفهان ، تقر دیکه با ناه یبرگشت خونه ، مهناز تا وقت ژنیب یوقت

 ! ، اونم مجبور بوده  رونیبار رفته ب کیفقط . کرده 

 :  دیو مشکوك پرس یعصب یصورت او براق شد و به حالت يتو بهرام

 چرا مجبور بوده ، هان ؟  -

باز دو قدم جلو رفت و .  دیبهرام بگوخبر را چگونه به  نیا دیبا دانستیواقعا درمانده بود ، نم. سکوت کرد  حسام

 :  دیپرس یبا لحن مطمئن و محکم

 ، بهرام ؟  يبه من اعتماد دار -
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 : پاسخش را داد  يبه تند بهرام

 ! اعتماد ندارم  یکس چیمن به ه -

 :  دیدوباره پرس. او ناراحت نشد  حیاز پاسخ تند و صر حسام

 ! ؟ ي؟ به اونم اعتماد ندار یبه زنت چ -

اعتماد داشته باشد ، اما نداشت  خواستیدلش م.  شیموها يسرش را تکان داد و چنگ زد تو یبا درماندگ بهرام

 : حسام ادامه داد . او به مهناز هم اعتماد نداشت ! 

!  یبه قرآن قسم بهرام ، تو مثل برادرم.  کنهیکارو نم نیهم ا چوقتینکرده و ه... نکرده  انتیمهناز بهت خ -

 ! نکرده  انتیمهناز بهت خ گمیمن دارم بهت م... برام مثل ناموس خودم مهمه ناموست 

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

 حرفا ؟  نیا یچ یعنیحسام ؟  هیبافتنا چ سمونیآسمون ر نیا یمعن -

شده  رهیخونسرد و آرام او خ يبهرام به چهره . پا انداخت  يبهرام نشست و پا رو يمبل روبرو يرفت رو حسام

احتماالت فکر کند تا با  نیبه بدتر کردیم یسع. از زبان او بشنود  يزیباز قرار است چه چ کردید و فکر مبو

 : حسام گفت . شوکه نشود  ادیز یخبر اصل دنیشن

قرار  هیهاشم کیپارك نزد هی يتو ژنیبا ب... که بعد از ظهرش مهناز رفت اصفهان ، همون روز صبح  يروز -

 خکوبیخورد و بعد سر جا م یبرق از تن بهرام گذشته باشد ، ناگهان تکان سخت يقو انیجر نکهیمثل ا! داشته 

 : شد و ادامه داد  رهیناباور و مبهوت او خ يچهره  يحسام تو. شد 

 !  نیفقط هم. و از اونجا رفته  ژنیگوش ب يبعدش مهناز زده تو...  دهیطول کش قهیمالقاتشون فقط هفت دق -

زنش و . را بست و دستش را مشت کرد  شیچند لحظه چشم ها يبرا.  دیکشینفس م نیسخت و سنگ بهرام

دلش . را بست  شیراه گلو ینیبغض سفت و سنگ! زنش و برادرش ... داشته اند  یبرادرش با هم مالقات پنهان

بغض  يهمه .  گرفتیماش ن هیگر یبزرگ بود که حت يبقدر بتیمص نیکند ، اما بدبختانه ا هیگر خواستیم

 :  دیلب غر ریز. و کورکننده  یطوفان یشد به خشم لیتبد شیگلو يتو

 ! کثافتا ! کثافتا  -

 : جا بلند شد و داد زد  از

 ... به خدا قسم که جفتشون رو ...  کشمشونیم! کثافتا  -

 : و داد زد  دیناگهان مثل فنر از جا پر حسام
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 !  نییپا اریصداتو ب -

آرام  يهم برا یتالش چیواقعا از کوره در رفته بود و ه نباریاما ا. شود  یآمد که او عصب یم شیکم پ یلیخ

 : او را به عقب هل داد  یبهرام گذاشت و کم ي نهیتخت س يرا رو شیدست ها.  کردیکردن خود نم

پس  تاوانشو ي، حاالم دار ي، به حرف منم تره خرد نکرد يکرد یکه خواست یهر غلط! سر جات  نیبش -

 ! ؟ نهیاز ا ریمگه غ!  يدیم

 : داد زد . شده بود  وانهیاز شدت خشم د بهرام

 ! دخالت نکن ... تو دخالت نکن حسام  -

دختره ،  یزندگ يرو يبختک افتاد نیپنج ساله که ع!  دهیرس نجایدخالت نکردم که کارت به ا نیهم -

؟ هان ؟ چون عوض تو  خواستتیچون نم! ؟ کهیمرت یآخه به چه جرم...  يرو به او رو کرد نیاز ا شویزندگ

 ! داداشت بود ؟ ریدلش گ

قلب  دانستیمهناز ، چون م یگند زده بود به زندگ. او را قبول داشت  يحرف ها يهمه ... قبول داشت  بهرام

قطعا او ،  کردیکه او با مهناز کرده بود ، با خواهرش م ییدهم از کارها کی ياگر مرد دانستیم. است  ژنیاو با ب

اما . شرم و چفت و بست خودش  یوجدان ب ردر براب یحت... او گناهکار بود .  گرفتیم ریز نیرا با ماش

 . کوباند  واریلباسش را گرفت و او را د ي قهی. حسام را تحمل کند  يپرده  یلحن رك و ب نیا توانستینم

 ! حرف دهنتو بفهم االغ  -

 : ، و باز ادامه داد  دیکش رونیبه خود داد و لباسش را از چنگال بهرام ب یحرکت حسام

از هم  ي؟ خب تو غلط کرد خوانیدو تا همو م نیا یدونستینم! ؟ یدونستی؟ هان ، نم یدونستیمگه نم -

بابا تو ذهن خرت ! دختره شو ؟ نیا الیخ یچقدر بهت گفتم بهرام ؟ چقدر بهت گفتم ب!  يجداشون کرد

و ساز خودت رو  ينکرد ولمنو قب يکه حرفا يخر بود نقدریاما تو ا!  یتونی، نم یتحمل کن یتونینم! ه مسموم

 !  يخبر ندار... بهرام  يخبر ندار!  يخبر ندار یشیم وونهید يدار! بکش ... اش  جهینت نمیا!  يزد

 : گفت  بهرام

 ! کرد  وونهیمنو مهناز د -

دلش باهام  ستیبرام مهم ن یگفتیدوسش دارم ، م یگفتیم یه! روز انداخت  نیخودت به ا يتو رو کارا -

مگه ! ؟ هیآخه شوخ...  ی؟ پنج ساله که واسش بپا گذاشت نانتیبود اطم نیا. دارم  نانیبهش اطم یگفتیم.  ستین

را چ.  ریجدا بگ ي، پس حداقل واسش خونه  يدختره رو عقد کرد يغلطو کرد نیمن بهت نگفتم حاال که ا
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؟ هان ؟  یرو ثابت کن یچ یخواستیکنه ؟ م یخونه زندگ کی يتو ژنیبا ب يبهرام ؟ چرا مجبورش کرد ینگرفت

زنش و برادرش  يساده  کیفکر کنه ، از صبح تا شب نگران سالم عل زایچ نیکه از صبح تا شب به ا یآدم

 ! چشمت کور دندت نرم ...  ی؟ تو خودت خواست رهیازش م يچه انتظار گهیباشه ، د

. تا مهناز تبرئه شود  شدینم لیدل زهایچ نیاما ا. بهرام قبول داشت که متأسفانه حق با اوست . با حسام بود  حق

 : داد زد  یچارگیو ب صالیبا است

 ! گذاشته  یبا عشق سابقش قرار پنهان! ؟ زنمه  تهیحال... اون زنمه  -

 : دیخند یعصب حسام

 ، هان ؟  يحتما تا االن حکم سنگسارشم صادر کرد!  یقرار پنهان! ، نگو نه  يا نهووید گمیم -

 : نگاهش کرد  نیو خشمگ یعصب بهرام

 با هم قرار داشتن ؟  یمگه نگفت! ندارم  اتویخوشمزگ يحوصله  -

 گفتم که مهناز مجبور شده بره ؟  نمیا -

 ! اش ؟ قهیگذاشته رو شق ریهفت ت هی ژنیب یعنیمجبور شده ؟  -

 :به طعنه پاسخ داد  حسام

 ! احتماال از ترس آبروش رفته  یول!  ستیتو رو بلد ن يکارا ژنینه بابا ، ب -

 ؟  یدونیاز کجا م -

که تهش  يا قهیقرار کوتاه هفت دق کیپشت ! ؟ استدالل کن  يتو هم مغز دار!  کنمیمغز دارم ، استدالل م -

 نشسته باشه ؟  یمهناز تموم شه ، ممکنه چه عشق و حال یلیبا س

 يتو!  انتیخ یعنی نیخارج از خانه مالقات داشته ، و ا ژنیاز نظر او مهناز با ب.  دیفهمیحرف حساب نم بهرام

 نیاما ا. سخت  یلیسخت بود ، خ شیبرا. بهم عالقه مند هستند  ژنیکه مهناز و ب دانستیتمام آن سال ها م

مهناز بپا گذاشت و  يتا از مهناز دور باشد ، برا رانرا فرستاد ته ژنیب.  ردیتا بتواند از مهناز دل بگ شدینم یلیدل

 زیحاال همه چ کردیعقدش کند ، فکر م خواستیم یوقت. پنج سال تمام لحظه به لحظه اش را کنترل کرد 

. که زنش و برادرش عاشق هم بوده اند ، ساده است  قتیحق نیفکر نکردن به ا کردیفکر م. تمام است  شیبرا

 چیبه خود ثابت کند ه خواستیبود که م نیا ياش آورد ، برا يپدر ياگر زنش را به خانه  لیاوا. اما ساده نبود 

 ریاگر ز یبه خود ثابت کند که آنها حت خواستیم.  ستیو مهناز ن ژنیب نینگاه خاص هم ب کی ی، حت يزیچ

 ریتر و نفس گ ختس یلیخ تیاما تحمل آن وضع. کنند  انتیکنند هم امکان ندارد که به او خ یسقف زندگ کی
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از طرف او . ، خدمتکار عمارت را مراقب اوضاع گذاشته بود  رایالم.  کردیبود که تصورش را م يزیتر از آن چ

، با  شدیم نیخشمگ.  چدیپ یاو م يبه دست و پا یگاه ژنیندارد ، اما ب ژنیبه ب يکه مهنازش کار دیفهمیم

تا از  شیرا فرستاد ک ژنیسرانجام ب.  گرفتیاما باز آرام نم.  شکستیرا م ژنیب ي، دندان ها کردیمهناز دعوا م

خارج از  ژنیکه مهناز و ب دیفهمیاما حاال م. خود و زنش بود  يمستقل برا يخانه  کیمهناز دور باشد ، و دنبال 

 ؟  کردی؟ چه م کردیچه م دیبا. اند  دهیرا د گریخانه همد

 !  رانیامشب بفرست برم ا نیمنو هم -

 : گفت  حسام

 . نه تهران و نه مشهد  ست،ین رانیبه ا يپرواز چیامشب ه -

تخت  يرا رو یبلند شد و به سرعت در کمد را باز کرد و چمدان خال. نگفت  يزیشد ، اما چ یعصب بهرام

 :  دیحسام پرس. انداخت 

 ! ؟ یکن کاریچ يخوایم -

حسام باز .  ختیچمدان ر يکمد برداشت و تو يرا درهم و نامرتب از تو شیلباس ها. جوابش را نداد  بهرام

آخه برادر من تو .  ستین رانیسمت ا يپرواز چیامشب ه گمی؟ دارم م ینصفه شب يکجا بر يخوایم -:  دیپرس

 ؟  یفهمیچرا حرف آدم نم

 :  به سمت او برگشت و سرش داد زد بهرام

 !  رونیبرو ب -

 . بود  دهیفا یهتل بند کند ، اصرازش ب يآن شب بهرام را تو توانستینم. نفسش را کالفه فوت کرد  حسام

 !  زمیتو سرم بر یچه خاک تونمیم نمیفرودگاه بب رمیتو بمون ، من م! خب  یلیخ -

 . اومد  رمیگ يلحظه آخر طیبل دیشا.  رمیخودم م -

 يدست تو.  شدینم فشیاما حر. از مهناز دور نگه دارد  امدهیسر عقل ن یبهرام را تا وقت دیکه با دانستیم حسام

 یبهرام را گرفت و با لحن يبعد رفت شانه ها. فوت کرد  رونیبه ب یو نفسش را با کالفگ دیکش شیموها

 : دوستانه گفت 

 ! ؟ یبزن گهیگند د هی يبر يخوای؟ دوباره م کنهیم یامشب با فردا شب چه فرق! سر جات  نیبش ریبگ -

 . شد  رهیاو خ يچشم ها يو هشداردهنده تو زیت بهرام
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و  يخبر دار یشش روزه که از همه چ!  رسمیمن حساب تو رو بعدا سر فرصت م! خفه شو ... خفه شو حسام  -

 اعتماد کرد ؟  یبه ک شهیم گهیآخه د...  یبه من نگفت

 : ، گفت  رفتیبه سمت در م کهیتخت برداشت و در حال يچمدانش را از رو. را جمع کرده بود  لشیوسا

 !  دیپس فردا همه تون شرکت باش... بچه ها رو فردا بعدازظهر برگردون  -

 . به طرفش رفت  حسام

 !  امیباهات تا فرودگاه م -

 ! تره اعصابم آروم  نمیتو رو کمتر بب ي افهیمن ق... الزم نکرده  -

 ... . رفت  رونیتوجه به حسام از اتاق ب یب و

 *** 

 ياما بهرام معموال وقت ناهار تو. ناهار شرکت را ترك کرده بودند  میتا يکارکنان برا شتریظهر بود و ب سر

 انسالیم یپر از اعتراض منش يصدا. آرام وارد شد و به سمت اتاق او رفت  یلیحسام خ. ماند  یاتاقش م

 .  دیرسیباز اتاق بهرام به گوشش م مهیدر ن يشرکت از ال

من حق آب و گل دارم ... کرد  ریرو دا نجایا امرزتونیکه پدر خداب یاز وقت...  نجامیا یساله که منش ستیمن ب -

 ؟  دیتونی؟ چطور م دیکن رونمیب یراحت نیبه هم دیتونیچطور م. شرکت گذروندم  نیا يتو مویمن جوون! مهندس 

 . خسته و مستأصل بهرام ، حسام را به خنده انداخت  يصدا

 ؟  دیگفته قراره شما اخراج بش یک! سرکار خانم ... آخه خانم محترم  -

 یفرستاده باشم ، تلفن یرو اشتباه یهم کرده باشم ، فکس یکه من اشتباه رمیحاال گ! گفتن  يمظفر يآقا -

مانتال بزك کرده  یسانت يها ی؟ حاال مگه اون منش مکنیخب مگه از عمد اشتباه م... جواب نداده باشم 

 ! ؟ کننیاشتباه نم چوقتیه

 :  دیخند بهرام

 !  خوامیمن از شما عذر م! گفت  يزیچ هیبود  یعصبان يمظفر يآقا... خانم  -

 . داخل رفت  یباز اتاق را کامال باز کرد و چند قدم مهیدر ن حسام

 ! سالم  -

اش  ينسکافه ا يموها یمنش. صورت او دوخت و سرش را تکان داد  يرا تو طنتشینگاه پر از خنده و ش بهرام

 : کنان گفت  نیف نی، ف شدیبه احترام حضور حسام از جا بلند م کهیشالش و در حال ریرا سر داد ز
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 ! فرهمند  يسالم آقا -

 : گفت  يفور بهرام

 ! سر کارتون  دیبرگرد دیبا گهیساعت د مین...  دیکن لیناهار م دیببر فیتشر یخانم سعادت -

 : را کامال دك کرده باشد ، رو به حسام ادامه داد  یخانم سعادت نکهیا يبرا و

 !  میکار دار یکه کل نیبش ایبدو ب!  يخوش اومد -

 یلب عذرخواه ریز یخانم سعادت.  گرددیم يزیو وانمود کرد داخل آن دنبال چ دیکش رونیرا ب زشیم يکشو و

 .  دیکش یقیآنوقت بهرام در کشو را دوباره بست و نفس عم. رفت  رونیکرد و از اتاق ب یکوتاه

 !  يوروره جادو راحت کرد نیبده ، منو از دست ا رتیخدا خ! راحت شدم ...  شیآخ -

 ؟  یدکش کن يخوایم يجد -

 : را باال انداخت و با طعنه گفت  شیابرو يلنگه  کی بهرام

 ! خاطره داره  یکل امرزمیبا پدر خداب... حق آب و گل داره  نجایدکش کرد ؟ ا شهیمگه م! نه بابا  -

پا  يبهرام نشست و با آرامش پا رو زیم يروبرو يها یاز صندل یکی يبعد رفت رو.  دیبه متلک او خند حسام

 : به تنش داد و گفت  یبهرام کش و قوش. انداخت 

 چه خبرا ؟ ... خب  -

 : گفت  حسام

 .  دمیشن ییزایچ هی يسپهر يه از خانواد -

 . بخواند  يزیآرام او چ ياز چهره  توانستینم. شد  رهیو پر از سوال به حسام خ يخورد و جد يا کهی بهرام

 ؟  یچ -

 !  یافتادن به خنس يانگار بدجور -

 ! ادامه بده :  یعنی نیا. شلوغش دوخت  زیسرش را تکان داد و نگاهش را به م. درهم گره خورد  شیها اخم

ساخت و سازشون رو ... بوده  یدار و ندارشون رو خرجش کردن ، وقف يکه همه  یبولوار فردوس نیاون زم -

طلبکارا و . و اون داره  نیمحل دست ا یچک ب ینزول ، کل ریتا خرخره رفته ز يمهرداد سپهر. کردن  لیتعط

 . شرخرا در خونشون رو غرق کردن 

 : ادامه داد  يلحن مرددکرد و با  یمکث حسام
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 ییخوابا گهیحسم م!  پلکهیم يدور و بر خانم سپهر يبدجور... مهرداد  ياز طلبکارا... هست  ییاروی هی -

 !  دهیواسش د

 دیپرس یبم و تودماغ ییبا صدا. عرق کرد  شیداغ شد ، کف دست ها شیگوش ها... زد  کیچپ بهرام ت پلک

 : 

 هست ؟  کارهیچ -

 گهید ونیلیم یس ستینقد کرده ، اما فکر کنم صد و ب شویمبلغ هی. از مهرداد چک داره دستش ! آهن فروشه  -

 . طلبکاره 

طلبش مثل سگ افتاده بود  ونیلیم یس ستیآهن فروش به خاطر صد و ب کی. خنده اش گرفته بود  بهرام

... زد  رونیرگ گردنش ب.  دانستندیرا م نیاشهر  ينامزد او بود و همه  یزمان کیکه  يمهناز! دنبال مهناز 

 ! اهانت را قبول کند  نیا توانستینم

 از کار در اومده ؟  یوقف يچطور نیزم -

 يمحضر يبرادر بوده که خواهرا به برادرشون وکالتنامه  کیمال سه تا خواهر و . ظاهرا چفت و بست داشته  -

 ينامه  تیاز خواهرا تونسته وص یکیبعد . برداشته  نویزم يمانکاریاونم اومده سراغ مهرداد و مهردادم پ. دادن 

 نایا يکاسه کوزه  يزده تو گهیبعدشم که د.  دهوقف کر نویزم نیکه پدرشون ا دهیکنه و فهم دایپدرشو پ یاصل

 : با حرص گفت . بود  یبهرام عصبان! 

 ... نکرده که حاال  شیچرا محکم کار! آخه مگه مهرداد کور بوده ؟ کر بوده ؟ خر بوده ؟ -

 :  دیوسط حرفش دو حسام

 ؟  يدار يپسربچه چه انتظار هیآخه از . نداره  شتریسال ب ستینوزده ب! اون بچه است بهرام  -

 ؟  ستیبچه است ، واسه نزول کردن بچه ن زایچ نی؟ واسه ا يجد -

 ! بوده  یبچگ يخب اون کارشم از رو -

 : حسام گفت .  ختیرا با حرص بهم ر شیرا بست و موها شیچشم ها بهرام

ظاهرا خونه شون هم  یحت. کرد  شهینم شمیکار چیاونا ورشکست شدن ، ه. که شده  هیکار نیا... بهرحال  -

 ! رهن بانکه و امروز فرداست که حراج بشه  يتو

 : زد و ادامه داد  یتلخ شخندین
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دنبال  يکرد ، حاال هر ننه قمر یعمر با آبرو زندگ هی...  سوزهیم يسپهر يمن دلم واسه مهد! به درك  نایا -

 ... افته و  یناموسش م

 : شد و داد زد  نیخشمگ بهرام

 بکنم ؟  یقراره چه غلط نمیبب یلحظه ساکت ش هی شهیم -

 :  دیپرس يو با لحن مودبانه تر دیکش یقیآنوقت بهرام نفس عم. بر فضا حاکم شد  یکوتاه سکوت

 ؟  هیاسمش چ... آهن فروشه  اروی نیا -

 !  یصوف دیمج...  یصوف -

 ! مهرداد همراهش باشه  يحواست باشه حتما چک ها... شرکت  يبکشونش تو يجور هیامروز  نیهم -

 .  کندینگاه م وانهید کیبه او زل زد که انگار دارد به  يجور کیزده  رتیح حسام

 ؟  نجایا ارمشیکنم ؟ ب کاریچ -

 ! آره  -

 ؟  یکن کارشیچ يخوایم -

 . حرف زدن نداشت  يبود و حوصله  یعصب بهرام

 کنم به نظرت ؟  کارشیچ خوامیم! دو تا ماچش کنم  یکی خوامیم -

 ... اون کانال ؟ آخه  يتو باز زد -

 ! خواستم ؟... نخواستم حسام  يمن از تو نظر -

 . اخم کرد  حسام

 ؟  دهیم یچه معن اتیباز نیفرد نیرفته ؟ پس ا ادتی!  يدیکه خودت واسشون د هیخواب نیا -

 . و برنده نگاهش کرد  زیت بهرام

 ؟  یدونیواقعا نم -

که او  دانستندیهمه م...  دانستیم. تأسف تکان داد  يچند لحظه فقط نگاهش کرد و بعد سرش را نشانه  حسام

 :  دیکش یقیبهرام نفس عم. مهناز است  ریهنوز دلش گ

 !  ارشیلهش نکردم ، ب نمیماش يچرخا ریسگ ولگرد ز کیتا خر نشدم و مثل ... حسام  ارشیواسم ب -
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دلواپس مهنازش که آن ... بود و دلواپس  نیغمگ. فوت کرد و از جا بلند شد  رونیبه ب یرا با خستگ نفسش

رفت پشت .  خواستیم ییحسام را نداشت ، دلش تنها يحوصله  گرید.  گذراندیرا م یسخت یروزها انگار زندگ

 . بود حسام درکش کند  دواریام. شد  رهیو به آسمان خ ستادیپنجره ا

 خواستیم. بود که او از مهناز گرفته بود  يکارها سر انتقام احمقانه ا نیا يهمه ! متنفر ... خودش متنفر بود  از

شروع کرده  یالک یرا الک يباز نیا. وامشان را گرفت  يمهناز را به فوت پدرش جبران کند ، جلو یدهن کج

چقدر دلش ! که چقدر از خودش متنفر بود  آخ. و مات شده  شیک يجد يکه مهنازش جد دیدیبود ، اما حاال م

 !  واریسرش را بکوبد به د خواستیم

 اریاخت یرا بست و بعد ب شیچشم ها. حسام رفته بود  نکهیمثل ا...  دیباز و بسته شدن در اتاق را شن يصدا

 ... .  دیکوب واریاش را به د یشانیپ

 ! احمق  يا... احمق  -

که  ییجا...  کردینگاه م ابانیبه برج بلند آن طرف خ دیبود و با اخم و ترد دهیکش نییرا پا نشیماش ي شهیش

 گفتیمرتب بود ، اما حس ششمش م زیظاهرا همه چ. کند  داریفر د نیبه نام بهرام شاه يقرار بود با مرد

. شده بود  يمالقات فور کی واستارفر با او تماس گرفته بود و خ نیخود مهندس شاه. در راه است  یاتفاق

 کیبفهمد  توانستینم کردیاما هر چه فکر م. از دوستان مشترك گرفته  یکی قیشماره اش را از طر گفتیم

رفتن و نرفتن دو  يبرا. د داشته باش تواندیم يآهن فروش چه کار کیبا  یپزشک زاتیدارو و تجه يوارد کننده 

کرد تا به  بیکه به او داده بود ، او را ترغ یفر و آدرس نیمهندس شاه ي هاما لحن مرموز و محترمان. دل بود 

 . مالقات تن دهد  نیا

فر را  نیشاه يتا آقا رفتیم! هرچه بادا باد ... نگاه کرد و باز وسوسه شد  ابانیبه برج بلند آن سمت خ باز

 ! د مالقات کن

که  کردیلباسش را مرتب م ي قهی نهیآ يداشت تو. پارك کرد و سوار آسانسور شد  نگیپارک يرا تو نشیماش

 ! فر بود  نیبهرام شاه... زنگ خورد  لشیموبا

 ! فر سالم  نیجناب شاه... الو  -

 ؟  دیارینم فیشما ؟ تشر نیکجا موند... سالم آقا  -

 چه بود ؟  ياصرار برا نهمهیا. لحظه شک به دلش افتاد  کی

 ! خدمتتون  رسمیاالن م... آسانسورم  يراستش تو -
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 ! ، منتظرتونم  نیآورد فیاما حاال که تشر.  گهیوقت د هیواسه  می، خواستم قرارو بذار دیکرد رید دمی؟ د يجد -

 . تلفن را قطع کرد  و

را  يا دهیه توانست مرد جوان و اتوکشدرش باز شد ، بالفاصل یوقت... هفتم توقف کرد  يطبقه  يتو آسانسور

 . فر است  نیکه او بهرام شاه گفتیم شیلب ها يو آشنا و لبخند کمرنگ رو رهینگاه خ.  ندیخود بب يروبرو

 فر ؟  نیمهندس شاه يآقا -

 : حسام پررنگ تر شد  لبخند

 ؟  یصوف يآقا -

 . او خوشش آمد  تیمیاز صم یصوف دیمج. هم دست دادند  با

 ! داخل  دییبفرما...  نیخوش اومد یلیخ! خوشوقتم آقا  -

با . و لحن دوستانه و مودب حسام قرار گرفته بود  دهیو اتوکش کیظاهر ش ریناخودآگاه تحت تأث یصوف دیمج

.  ختیدلش فرو ر يتو يزیخلوت و سوت و کور شرکت چ يفضا دنیوارد شد ، اما بالفاصله با د یراحت الیخ

 :  دیپرس دیبا ترد

 مهندس ؟  لهیشرکت تعط -

 !  ستمیفر ن نیدر ضمن ، من مهندس شاه!  یصوف يکه گذشته ، آقا شهیم یدو ساعت ياز وقت ادار -

 : ادامه داد . به لب نشاند و به سمت اتاق بهرام رفت  يمرموز لبخند

 ! اتاقشون منتظر شما هستن  يجناب مهندس تو -

 کردیشده بود ، حس م جیگ یصوف دیمج. دستش گرفت و خود را منتظر او نشان داد  يدر را تو ي رهیدستگ و

حسام در را باز کرد و خود را . بلند خود را به حسام رساند  ییبا قدم ها نحالیبا ا.  ستیوسط درست ن نیا يزیچ

 يمرد شیروبرو. د ش خکوبیسر جا م ناگهانچند قدم داخل رفت و بعد  یصوف. تا اول او وارد شود  دیکنار کش

دور وبرش پنج مرد جوان و .  کردیبه او نگاه م یو عصب يگردانش فرو رفته بود و جد یصندل يکه تو دیدیم

حاال .  کنندیکه انگار دارند شکارشان را برانداز م کردندینگاهش م يجور کیتنومند پخش و پال بودند و همه 

 : ت و گفت در را پشت سرش بس حسام. بود  دهیواقعا ترس گرید

 ! جناب مهندس هستن  شونیا -

 : گفت  یبیبه او انداخت و با لحن عج ینیینگاه از باال به پا بهرام

 !  یصوف ي، آقا دیخوش اومد یلیخ یلیخ -
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 ! افتاده بود  ریگ... لرزانش را مشت کرد  يرا بست و دست ها شیچشم ها یصوف دیمج

 ؟  هیچ انیجر... خب  یلیخ -

 .  دیخند بهرام

 ! خوشم اومد ازت !  يزیچه ت... به به  -

 :  دیدوباره پرس یصوف

 ؟  هیچ انیجر دمیپرس -

 .  دیکش یقینفس عم بهرام

 کنن ؟  ستیسرو نجایکه قراره به خاطرش ا يخورد ي*ه*چه گ رایفکر کن اخ نیبش -

 . کرد  يشد و از شدت خشم دندان قروچه ا رهیبه او خ یصوف

 ... مودب باش ، واگرنه  -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

 ! ؟ هان ؟ یواگرنه چ -

 يا کهیاو چنان  يچشم ها یرحم یو ب ياز سرد یصوف. پاسخ نشان داد  دنیخود را کنجکاو و منتظر شن و

 : بهرام گفت . سکوت کرد  اریاخت یخورد که ب

 دمی، بهت قول نم يبر ورتمهیاعصاب من  يرو يخوااما اگه ب.  یشینم تیاذ ادیز یباش یپسر خوب...  نیبب -

 ! اوهوم ؟!  رونیب يدر بر نیکه زنده از ا

 یبهرام کم. آن همه آدم گرفتار شده بود  يدر محاصره  یوقت دیبگو توانستینم يزیچ. نگفت  يزیچ یصوف

 : خم شد و شمرده شمرده گفت  زیم يرو

 !  ریو معادلش از من چک روز بگ... رو بده من  يمهرداد سپهر يچکها -

 . نگاهش کرد  رتیبا ح یصوف

 ! ؟ نیهم -

 : زد  يشحندین بهرام

 ! که نه  نیهم نیهم -

 ! ؟ یکارو بکن نیا يخوایچرا م -
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چون ...  دمیبه تو جواب م کدفعهی نیا یبپرسه ، ول یکه ازم سوال دونمینم يرو در حد یکس چیمن معموال ه -

 !  یتصادف ی، حت نمتیلحظه به بعد دور و بر بولوار الدن نب نیاز ا امخویم

از  یکیمرد هم  نیانگار ا. روشن شد  شیو بعد ناگهان ماجرا برا...  کردینگاهش م رتیهنوز هم با ح یصوف

 . زد  يپوزخند اریاخت یب! بود  يخواهر خوشگل مهرداد سپهر يها يمشتر

 ! نه  -

 نه ؟  یچ -

 !  دمیرو بهت نم يمهرداد سپهر يچک ها -

 .  دیخند زیو هشدارآم ینگاه کرد و بعد عصب شیچشم ها يچند لحظه تو بهرام

خرده هم  هیالبته ...  ی، پر دل و جرأتم هست یهست زیت!  برمیم یبه محاسنت پ شتریب گذرهیکه م یهر چ -

 !  یخوشگل

 : دور و برش نگاه کرد و گفت  يبه مردها بعد

 ! بچه ها ؟مگه نه  -

 . و از خشم و خجالت سرخ شد  دیمنظور او را فهم یصوف. کردند  دییو حرف او را تأ دندیخند یهمگ

 ...  وزیپوف ي کهیمرت يا -

 ورشیبه او برسد ، دو نفر به سمتش  نکهیاما تا قبل از ا. با مشت گره کرده اش به سمت بهرام هجوم برد  و

 . بردند و او را با خشونت سر جا نگه داشتند 

 !  ادیداره ازت خوشم م... خوبه ، ادامه بده ! هم اعتماد بنفست  تیبعد تیمز... ، پر دل و جرأت ، خوشگل  زیت -

 : با نفرت داد زد  یصوف

 !  یشرف یب یلیخ -

 . د شد و به سمت او آمد بلن زشیبهرام از پشت م. خورد  یسخت یلیاهانتش س نیبه خاطر ا بالفاصله

هنوز مونده ...  يکوچه ا کیهنوز اندر خم  زیاما تو دوست عز!  دوننیشهر م يهمه  نویا... شرفم  یآره که ب -

 !  ینیمنو بب يایشرف یتا ب

 : دستور داد  يخشک و جد یبا لحن... اش  نهیبه س نهی، درست س ستادیاو ا يروبرو

 ! چک ها رو بده من  -

 : با سماجت گفت  یصوف
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 ! نه  -

 يکشنده و فلج کننده تو يدرد. دهانش فرود آمد  يو پر از خشم و نفرت بهرام تو نیمشت سهمگ بالفاصله

زانو  نیزم يکمر خم کرد و خواست رو اریاخت یب. دهانش احساس کرد  يگند خون را تو يمزه ...  دیتنش دو

 . اش فرود آمد  نهیستخت  يتو يالفاصله مشت بعدشکمش نشست و ب يتو يگریاما مشت محکم د. بزند 

 دنیفرصت نفس کش شانیرحمانه  یب يکتک ها ریکرده بود و ز ریپنج مرد گردن کلفت گ يمحاصره  يتو

 .  رسدینم یکس چیبه ه شیآنکه فکر کند صدا یب زدیداد م...  زدیفقط داد م. نداشت 

او دنبال ... در دل داشت  یبیعج ي نهیمرد ک نیاز ا.  کردیرحمانه به کتک خوردن او نگاه م یب یبا لذت بهرام

همانجا سر او  دیبگو خواستیدلش م کردیکه فکر م زهایچ نیبه ا! مهنازش افتاده بود ، مهنازش را آزار داده بود 

 . شود  شتریخشمش ب شدیباعث م نیخود اوست ، و ا یکه در واقع مقصر اصل دانستیاما ته قلبش م. را ببرند 

از آنها او را به زور سر پا نگه داشت و دست  یکی.  دندیکش یحسام مردها دست از کتک زدن صوف ياشاره  با

او را گشت و بالخره دو فقره چک  يبا سرعت و خشونت لباس ها گرینفر د کیرا از پشت سر گرفت ،  شیها

در گوش حسام زمزمه کرد ،  يزی، چ اختبه چک ها اند یبهرام نگاه کوتاه. کرد و به بهرام سپرد  دایمهرداد را پ

 . و بعد دوباره به سمت او آمد 

 دو تاست ؟  نیهم -

 : با نفرت گفت  نحالیبا ا. را باز نگه دارد  شینا نداشت چشم ها یصوف دیمج

 !  یآشغال یلیخ -

 دو تاست ؟  نیهم دمیپرس -

تر از آن  يجد یلیخ زیهمه چ. ، اما کم آورده بود  اندازدیراه ب ادیداد و فر خواستیهنوز هم م یصوف دیمج

 يپولش تو ونیلیو سه م یصد و س يجانش را به اضافه .  کردیورودش تصور م يبود که او در لحظه  يزیچ

 . مقاومت کند  توانستیاز آن نم شتریب.  دیدیم یآن مرد روان يدست ها

 ! آره  -

 ! خوبه  -

 : رو به حسام گفت  و

 ! امروز بره نقدش کنه  نیلش چک بده هم تنه نیبه ا -

 .  ردیزبانش را بگ ينتوانست جلو یصوف. به سمت در به راه افتاد  و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ١٩٦ 

 ! ، هان ؟ یتو هم تو کَفش -

 .  ستادیسر جا ا بهرام

 ؟  یتو کف چ -

 !  يخواهر سپهر... همون  -

 : ادامه داد  یصوف. بهرام نشست  يلب ها يرو یتلخ شخندین

 بود ؟  نیواسه هم یکه راه انداخت يتأتر نی، آره ؟ ا شیخوایتو هم م...  هیدختر خوشگل -

 .  ستادیا شیو دوباره روبرو دیکفشش به سمت او چرخ يپاشنه  يرو بهرام

 !  يدیخوبه که فهم... آره  -

با خشم و نفرت  از برگه چک ها را یکی کهیفک او را گرفت و در حال. مهلت حرف زدن نداد  یصوف دیمج به

 : چپاند ، ادامه داد  یاو م يدهان پر از خونابه  يتو

اونوقت ! کرده ، کارت زاره  ریاش گ هیات به سا هیدوباره اگه بفهمم سا! که مال منه ، نپلک  يزیدور و بر چ -

 ! جمع کنه  ابونیتنت رو از کف خ يها کهیدستش و ت رهیبگ یمامان جونت گون دیبا

 . او کرد و چند قدم عقب رفت  يو نفرت حواله  ریپر از تحق ینگاه

 ! افته  ینگاهم بهش م رهیگیعقم م! اَه ...  نجایاز ا دیجمعش کن -

شرکت دنبالشان  یحسام تا دم در خروج. بردند  رونیرا با خشونت از اتاق بهرام ب یصوف دیتنومند ، مج مردان

دوستانه  یلیرا همانجا چال کند و خ هیکنند که بهتر است قض همرفیرا ش یصوف دیرفت و سفارش کرد حتما مج

 دیکشیم گارینشسته بود و س زشیپشت م ازبهرام ب. اتاق برگشت  يسپس دوباره تو.  ردیبرود بانک پولش را بگ

 : حسام گفت . 

 ! برامون دردسر نشه  دوارمیام...  يکتکش زد ينکرد یکار خوب -

که چه مرد آبرومند و  دانستیو م شناختیرا دورادور م ياو مهد.  زدیذت برق مو ل ياز شاد شیته چشم ها اما

 نکهیاما حاال خوشحال بود از ا. به باد رفت  يمرد نیچن یکه زندگ خوردیافسوس م شهیهم. است  یمحترم

 . هست  ياما مراقب دختر مهد شیها يبد يبهرام با همه  دیدیم

کرد ، اما بعد مثل  يریرا برداشت و شماره گ لشیموبا. انداخت  نیزم يرا رو گارشیزد و ته س يپوزخند بهرام

 ... . تلفن را برداشت  یپرت کرد و گوش زیم يرا رو لشیموبا. شد  مانیباشد پش دهیبه ذهنش رس يزیچ نکهیا
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خسته و غمزده اش بر و بر به تخته  يکالس نشسته بود و با چشم ها یصندل نیو دورافتاده تر نیآخر يرو

اش داغ تر از جهنم خدا  یآن روزها زندگ.  سوختیم هیو گر یاز شدت کم خواب شیپلک ها.  کردینگاه م اهیس

بانک اخطار داده بود . نداشتند  یچ پولیه.  زدیآن دست و پا م يشده بود که آن روزها تو یفقر باتالق. شده بود 

 يمحبوبشان ، خانه ا يفکر از دست دادن خانه . سرپناهشان را از دست خواهند داد  ایکنند و  هیتسو دیبا ایکه 

 يها ياریبدب يهمه  نیاما ا. وحشتناك بود  یاش را در آن گذرانده بود به اندازه کاف یدوران کودک يکه همه 

 . نبود  شیآن روزها

که متوقف شد  یفردوس نیاخت و ساز زمس.  شینزول غرق شده بود ، نه راه پس داشت و نه راه پ يتو مهرداد

چک ها برگشت خوردند ، ... بهره  يقرض پشت قرض ، بهره رو. آنها هم عمال از کار افتاد  ی، چرخ زندگ

 . را از جا کندند  شانیشدند ، شرخرها در خانه  یطلبکارها شاک

از  يتاب بود و کار یرختخوابش ب يکه تو ي، با پدر کردیم هیگر وسانهیکه مأ يتنها بود با مادر! تنها بود  او

 . از او نداشت  يخبر چیه شدیکه سه روز م يآمد ، با برادر یدستش برنم

. بود  دهیبه جنون رس یمهناز از شدت سردرگم. بود  امدهیبه خانه ن شیسه روز بود که از ترس طلبکارها مهرداد

مهرداد  يقول داده بود برا ژنیب. با او در تماس است  ژنیب دانستیبود که م نیهم شیآن روزها یتنها دلخوش

هم کرده بود ، اما مهرداد به  یکمک مال شنهادیپ یحت.  فتدین شیطلبکارها ریخواهد کرد تا گ دایپ یسرپناه

 . او را رد کرده بود  شنهادیپ نیشدت ا

دختر  هیکه سا گذاشتینم یپدرش حت شیکه تا سه سال پ يآنهمه مرد نیتنها ب يتنها... تنها بود  مهناز

 یب يشنهادهایو پ کیرک ي، متلک ها دیدیتنش م يرا رو فشانیکث ياما حاال نگاهها.  نندینازپرورده اش را بب

کاش مهردادش به او  يفقط ا!  ودنب يگرید يچاره .  زدی، اما دم نم دیشن یرا بغل گوشش م شانیشرمانه 

 !  دادیاز حال خود م يکاش به او خبر يا...  زدیزنگ م

خون به مغزش هجوم برد ، دست و ...  دیدستش لرز يتو لشیخودش غرق بود که موبا يحال و هوا يتو

خود مهرداد است که با  نیمطمئن شد ا گری، د دیو ناآشنا را که د بهیغر يشماره . کرد  دنیشروع به لرز شیپا

 : زمزمه کرد  ستهرا فشرد و آه لشیموبا سبز يدکمه  انیلر ییبا دست ها. او تماس گرفته است 

 ! رو نگه دار  یلحظه گوش هی... الو  -

 ياز پسرها یکیاما . برود  رونیکرد بدون جلب توجه از کالس ب یمشتش پنهان کرد و سع يرا تو لشیموبا بعد

 : را بلند کرد و گفت  شیلوس و متلک پران کالس صدا
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 !  نیدیکه وسط کالس تلفن جواب م دیفرهنگ یب یلیشما خ يخانم سپهر -

 يزیبود که مهرداد چ دواریام. مهناز از شرم سرخ شد .  دندیاو مهناز را لو داده بود ، خند نکهیکالس از ا ي همه

 : گفت  يآشکار ضیبا خشم و غ. باشد  دهینشن

 !  دیکنینداره دخالت م یکه بهتون ربط يکار يکه تو دیفرهنگ تر یب یلیشما خ يمرو يآقا -

 : برخورد خنده اش گرفته بود ، گفت  نیاستاد هم که از ا. شد  شتریها از پاسخ تند و خشن او ب خنده

 ! سر کالس  دیتر برگرد عی، سر نیتلفنتون رو جواب بد دییبفرما يخانم سپهر -

 . باز به سمت تخته برگشت  و

 دوریکر يبه سرعت خودش را به انتها. رفت و بعد کالس را ترك کرد  يچشم غره ا يدوباره به مرو مهناز

 : کرد  کیرا به گوشش نزد یو گوش.  دیرا نخواهد شن شیگفتگو يصدا یکس کردیکه فکر م ییرساند ، جا

 ! مهرداد ؟... الو  -

 : باز گفت . درست نفس بکشد  توانستیو نم زدیو اضطراب دل دل م جانیاز شدت ه. داشت  بغض

 فدات شم ؟  یزنیچرا حرف نم...  یالو داداش -

 ! سالم  -

و  واریزد به د هیتک! شده بود  جیگ... باور کند  توانستینم. حبس کرد  نهیس يخورد و نفسش را تو یسخت تکان

 : و ناباور زمزمه کرد  دیناام. را بست  شیچشم ها

 !بهرام ؟ -

 *** 

تجربه به او ثابت کرده بود که .  شدیاش ذوب م نهیس يانگار قلبش داشت تو... گرفته بود  یبیعج ي دلشوره

 يو حاال باز رو در رو. ، بازنده خواهد شد  ردیبهرام قرار بگ ياش رو در رو یدر زندگ یلیهر وقت به هر دل

 : بهرام دوباره گفت ! بعد از نه ماه ... بهرام بود 

 ! نم سالم عرض شد ، مهناز خا -

 : رفته بود ، گفت  لیو اضطراب تحل جانیکه از شدت ه ییقورت داد و با صدا یدهانش را به سخت آب

 ! ؟ يخوایم یچ...  یچ -

 : خودش را متعجب نشان داد  بهرام

 !  یچیه -
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 ؟ يچرا به من تلفن کرد -

 ! بد کردم ؟. حالت رو بپرسم  خواستمیم -

 :  دیبهرام پرس. تب زده اش گذاشت  یشانیپ يدستش را روو کف  دیاو خند يادعا نیبه ا مهناز

 حاال حالت خوبه ؟  -

 : و با تمسخر گفت  دیخند یعصب

 !  هیچقدر عال یکه همه چ یتصورشو بکن یتونینم یحت! توپ ... آره  -

 : داد و گفت  ریرنگ طعنه و تحق شیهم به صدا بهرام

 یزندگ نیا يتا رو در رو درباره  میبذار يقرار هی هیحاال نظرت چ! شنوم  یم نوی؟ خوشحالم ا یگیم يجد -

 !  میحرف بزن یعال

 : گارد گرفت  يشد و فور يجد مهناز

 ؟ چرا ؟  میما با هم قرار بذار -

 !  شهیم لیحال خوبت تکم يدارم که اگه بشنو ییصحبتا هی... خب  -

مهرداد افتاد و از ترس  ادی. کرد  دنیروع به لرزبست و ش خی شی، دست و پا دیتنش دو يتو اضطراب

 . رفت  یاهیچشمانش س

 ؟  ییچه صحبتا -

 . بگم  تونمیپشت تلفن نم -

 مهرداده ؟  يدرباره  -

 ! تو  يو درباره ... مهرداد  يدرباره  -

 ! چقدر متنفر بود ... بهرام متنفر بود  يآرامش و خونسرد نیچقدر از ا. کرد  ياز خشم دندان قروچه ا مهناز

 نه ؟  ای يایم -

 ؟  ستیواسه آزار ما ن دتیجد ينقشه  نیاز کجا بدونم که ا.  يبه ما بد کرد یلیتو خ! من به تو اعتماد ندارم  -

اما با !  نطوریو الدنگت هم هم رتیغ یو البته با اون برادر ب... با پدرت چرا !  زمیمن با تو سر جنگ ندارم ، عز -

 !  رسونمینم يتو سر جنگ ندارم و مطمئن باش بهت آزار

 .  دیاو به پدر و برادرش بغض کرد و لب ورچ يرحمانه  یب يها نیاز توه مهناز

 ! من با تو سر جنگ دارم  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

 .  دیخند بهرام

چنگ و دندون و  یکنیماده پلنگ نگاهم م هی نیهستم که تو ع ییاون وقتا یمن روان!  یهم عال یلیخ -

 !  يدینشونم م

داشته  یبهرام ممکن بود با او چه کار مهم. فکر کند  یکرد منطق یرا محکم بست و سع شیچشم ها مهناز

تا اتفاق  دانستیو م شناختیبهرام را م. بزرگمهر گذشته بود  نیدر مراسم تدف دارشانید نیباشد ؟ نه ماه از آخر

 ریچنان خشم غ شیخنده ها یو حت اولحن صحبت  يمخصوصا که تو.  دیآ یباشد ، سراغ او نم فتادهین یمهم

 .  گرفتیم يرا جد هیکه ناخودآگاه قض کردیدرك م يقابل مهار

 نه ؟  ای يایشد ؟ م یچ -

 !  امیم -

 ...  ایدنبالت  امیب! اوهوم  -

 :  دیحرفش پر وسط

 ! پارك ملت  يتو گهیساعت د کیتا !  امیخودم م -

 .  میکن دایرو پ گهیزنگ بزن که همد يدیهر وقت رس. باشه  -

 ... . قطع کرد  یبدون خداحافظ و

بچه ها مدام .  زدندیقدم م یها نشسته بودند ، بعض مکتین يها رو یبعض. شلوغ  یلیشلوغ بود ، خ پارك

و همانطور که قدم  را گرفته بودند گریهمد يدست ها یزن و شوهر جوان.  کردندیم زیو جست و خ دندیدویم

حجم جنب و جوش و  نیاز ا تمهناز دلش گرف.  زدندیم سیل شانیها یفیق ی، به بستن دندیخند یو م زدندیم

 . بود  بینص یشده بود و او از آن ب میتقس ایمردم دن يهمه  نیکه ب یخوشبخت

مهناز . فکر بود  يتو بیعج.  دیکشیم گارینشسته بود و س یمکتین يکه رو ندیراحت توانست بهرام را بب یلیخ

دو پسر . داغ شدند  شیچه مرگش است ، گونه ها دانستینم. دلش پاره شده  يتو ياحساس کرد بند دنشیبا د

مهناز خدا را شکر . زد  یو چشمک نداختبه او ا يا دهیاز آنها متلک آب نکش یکیجوان از کنارش عبور کردند ، 

 . آرام و مردد به سمت او رفت  يه است ، و با قدم هاصحنه نبود نیکرد که حواس بهرام به ا

صبر کند تا او تعارفش کند ؟ اخم  ای ندینکند ؟ بدون تعارف بنش ایسالم کند . داشت  يریدلش با خود درگ يتو

 باشد ؟  يعاد ایکند 
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همچنان . آورد  یخودش نم يشده بود و به رو ایبهرام هنوز متوجه حضور او نشده بود ، و .  دیبه او رس بالخره

رفت و . نگرفت  یمهناز آهسته سالم کرد ، جواب.  کردینگاه م نیزم يمتفکرانه به رو یو با اخم دیکشیم گاریس

 : آنوقت بهرام گفت . از بهرام نشست  یقابل توجه ي، با فاصله  مکتین يرو

که هنوز تو از من ...  میودکه هنوز نامزد ب یی، اون وقتا شیسه سال پ.  کردمیداشتم به گذشته ها فکر م -

 ؟  ادتهی.  میکردیو صحبت م میزدیپارك و با هم قدم م نیا يتو میومدی ی، ما م يمتنفر نبود

 : و ادامه داد  دیخند یتلخ به

که  یگفتیتو به من م.  میزدیهم حرف م مونیزندگ يرازها نیتر یکه از خصوص میبود یمیبا هم صم نقدریا -

! چقدر خوشحالم که خدا قسمت نکرد  گفتمیمن به تو م. خدا قسمت نکرد  یول یبش گریباز یچقدر دوست داشت

 ادتهی! که ترس از ارتفاع دارم  گفتمی، من بهت م یترس یکه از زنبور و سوسک و مارمولک م یگفتیتو به من م

 ! که سوار فانفار بشم  ي؟ اونوقت تو منو مجبور کرد

 .  دیخند یهم با تلخ باز

تنت چشم  ي، تو همه  میاون باال که بود.  ينقطه ضعف دار هیازم  يکردی، حال م يبدجنس بود نقدریا -

!  نمیچشماتو بب يتنم چشم شده بود تا اون برق شوق و لذت تو ي، من همه  ینیشده بود تا ترس منو بب

 تیاسه اذ، تو و گفتمیچون اگه بهت م. بودم  تیو بدجنس یرحم یب نیبهت نگفتم که عاشق هم چوقتیه

 يتو ییروین چی، ه يزیچ چیه کردمیاون روزا با خودم فکر م! جدا که خنده داره !  يشدیکردن من مهربون م

 ایدن يچون تو!  يزیچ چیه...  طونینه انسان ، نه ترس ، نه مرگ ، نه خدا و ش!  رهیتو رو از من بگ تونهینم ایدن

با تو بودن ، خود  يمهم تر از لحظه ها.  کردمیاما اشتباه م. نبود  بودنبا تو  يمن مهم تر از اون لحظه ها يبرا

 تونمینم... با تو بجنگم  تونمینم. راهم کنار بزنم  يتو رو از جلو تونمیمن نم...  يخود تو سد راهم شد!  يتو بود

 !  تونمیمهناز ، نم

 : و گفت  دیبعد به سمت مهناز چرخ.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیلحظه چشم ها کی

 ؟  يکه منو از خودت روند ينشد مونی؟ پش ينشد مونیپش چوقتیه... مهناز  -

 . بغض کرد  مهناز

! به ترس از ارتفاع تو بخنده ، مرده  کردیکه وقت م ياون مهناز! گذشته  مایقد. حرف نزن  مایبا من از قد -

 ! له شده  اشیبار بدبخت ریز... سرنوشتش گم شده  یشلوغ ي، حاال تو ینیب یکه م يمهناز نیا
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و پر خشونت اشک  یعصب. سر خورد  شیگونه ها يو رو دیجوش شیچشم ها يقطره اشک از گوشه  دو

 : را پس زد و ادامه داد  شیها

چون و چرا زنت  یمن ب گشتیاگه زمان به عقب برم.  مونمیهم پش یلیخ...  مونمیمن پش! آره ، حق با توئه  -

من  يبابا...  گردهیکه زمان به عقب برنم دونمیاما م. نکنم  لیرو به خانواده ام تحم یبدبخت نهمهیتا ا شدمیم

مثل اون روزا  یچیه.  ادینم رونیب یو بده ضقر نهمهیبار ا ریبرادر من از ز!  ستهینمیپاهاش وا يرو گهید

 ... منم .  شهینم

فشرد تا  شیلب ها يسرش را در جهت مخالف بهرام چرخاند و کف دستش را رو. نتوانست ادامه دهد  گرید

چقدر دلش .  کردیاو نگاه م يبهرام با احساس گناه و عذاب وجدان به اشک ها.  ردیهق هقش را بگ يجلو

اما مهناز . اش بگذارد  انهش ي، او را به سمت خود برگرداند و سرش را رو ردیمهناز را بگ يدست ها خواستیم

. انداخت  یآن ها فاصله م نیهم انباشته شده بود و ب يرو نهیآن سال ها ک يهمه  يبه اندازه ... از او دور بود 

 : قورت داد و گفت  یآب دهانش را به سخت

 ! تو فقط لب تر کن ... دلم  زیعز کنمیرو درست م ی؟ من همه چ گردهیگفته زمان به عقب برنم یک -

 : بهرام ادامه داد .  دیخند یاش به تلخ هیگر نیماب مهناز

 یبره درس بخونه ، واسه خودش کس... بره  رانیفرستمش از ا یم.  کنمیمهردادو صاف م يها یبده يهمه  -

 ! بشه 

 . اش مچاله شد ، نگاهش رنگ التماس گرفت  نهیس يقلب بهرام تو. فقط سرش را تکان داد  مهناز

درست  یهمه چ!  ندازمشیمن راه م...  ایدن يدکترا نیبهتر شیفرستم پ یباباتو م! مهناز  کنمیدرستش م -

 ! منو پس نزن ... مهناز  خورمیمن به دردت م! تو فقط بخواه ...  شهیم

 . دوباره سرش را تکان داد  مهناز

 گهیتو د... رسم ت ینم يزیاز چ گهید. تجربه کردم  مویاتفاقات زندگ نیمن بدتر.  شهیدرست نم یچیه -

شده !  ارمیخودم درش م. زندان  رهیمهردادم فوقش م!  ياریبزرگتر از فلج کردن بابام سرم ب ییبال چیه یتونینم

 ... ام رو بفروشم و  هیکل

 :  دیبا خشم وسط حرفش پر بهرام

 ! زندان و تموم ؟ رهیم یکنی؟ فکر م يشد وونهیزندان ؟ د -

 !  يپشت سرت رو خراب کرد يپال يتو همه .  ستیمهم ن یچیه گهیمن د يبرا -
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 مهناز ؟  یدونی؟ م شهیم یدست شرخرا چ فتهیاگه ب یدونیم -

 . مهناز کوباند  ي نهیدر آورد و محکم به تخت س بشیج يبرگه چک مهرداد را از تو يتند به

آشغال  نی؟ هر دفعه که به خاطر ا گفتیم ی؟ آره ؟ بگو بهت چ یشناسیرو م یصوف دیتو مج...  نیبب نویا -

 ؟  گفتیم یاومد سر راهت سبز شد ، چ

همان مرد درشت ...  شناختیرا م یصوف دیمج. مهرداد نگاه کرد  يبه امضا یجیچک را برداشت و با گ مهناز

و او را به حد مرگ  کردیشرمانه زمزمه م یو ب کیرک يشنهادهایکه مدام کنار گوشش پ یاندام و خوش پوش

 . ترساند  یم

دستانش گرفت و او را با  يالغرش را تو يبازوها. چک آتش گرفت  ياو رو ي دهیپناه و ترس یاز نگاه ب بهرام

 . خشونت به سمت خود چرخاند 

شرف واسه خاطر  یاون ب!  یزنیدست و پا م يدار ییشلم شوربا يایچه دن يتو نیبب... کن مهناز  گاشین -

 کاریچ توننیم گهیگنده تراش د نیحاال بب! خواهر و مادرشه  قیزد که ال ییرفاپول به تو ح ونیلیم یصد و س

 !  يوا... خدا  ياو...  یفتیاگه تو دستشون ب...  فتهیاگه مهرداد دستشون ب نیبب! کنن 

 .  شیموها يرا رها کرد و چنگ زد تو مهناز

سر راهت و  ادیب یقراره ک... بشه  یقراره چ يبر نجایاز ا یوقت نکهیفکر ا!  شمیم وونهید...  شمیم وونهیدارم د -

 !  شمیم وونهی، دارم د ایخدا... بهت بگه  یچ

 . به سمت مهناز برگشت و دستش را گرفت  دوباره

 اجیتو به من احت! کنه  تتیاذ کنهیجرأت نم یچکیه گهید یاگه زن من بش!  ایبا من راه ب... لج نکن مهناز  -

 ! منو پس نزن  کنمی، التماس م کنمیخواهش م...  يدار

 : ، باز هم با خشونت داد زد  دیچون سکوت مهناز را د و

من ازت ... داداشت رو ببخشه  یبده ونیلیم یتا صد و س یکثافت ازت خواست باهاش بخواب یصوف دیمج -

ن کثافت هم بدتره که او شنهادیاز پ شنهادمیپ یعنی! به پات  زمیبر مویزندگ يتا همه  یباهام ازدواج کن خوامیم

 ! ارزش فکر کردن نداره ؟

لحظه  کیفقط ... لحظه  کی.  ردیاش را بگ هیگر يتا جلو دیکش قیرا بست و چند نفس عم شیچشم ها مهناز

، اما  خواستیم. تمام شود  زیقبول کند تا همه چ خواستیم. و پا سست کرد  دیبهرام را شن يشنهادهایپ يهمه 

بود که او  نیا يها برا يباز نیا ي همه. دلش آنقدر پررنگ و آنقدر زننده بود که باز راهش را بست  ينفرت تو
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نشاند و حاال هم فقط خود او  اهیبهرام آنقدر قدرت داشت که آنها را به خاك س...  دانستیم.  فتدیدست بهرام ن

به دل  نهیمهناز از او ک.  شدینم هیهم تسوحساب آنها با  زهایچ نیاما با ا. را درست کند  زیهمه چ توانستیم

 . بود که داغش را به دل او بگذارد  نیاو را عذاب بدهد ، ا توانستیکه م یداشت و تنها راه

 ! نه  -

انداخت و  شیپاها يبرگه چک مهرداد را رو.  ستادیبهرام ا رتیپر ح ياز جا جست و مقابل چشم ها يتند به

.  يندار یفرق چیه یصوف دیتو با مج! بکن  يخوایکه م يهر کار! اجرا برو بذارش ...  رشیبگ -: گفت 

 !  یکیحداقل نه به تو ...  ارمند یاما من قصد تن فروش!  دیمنو با پول بخر دیخوایم...  دیشرف یجفتتون ب

 : به سمت او خم شد و با نفرت ادامه داد  یکم

 !  يبر یمنو به گور م يتو آرزو -

اما هنوز . زد و بعد به او پشت کرد و با غرور آنجا را ترك کرد  يشخندیشده بود ، ن نیبهرام که حاال خشمگ به

مهناز به حد مرگ . را گرفت و او را به عقب برگرداند  شیاز پشت سر بازو ینرفته بود که کس شتریچند قدم ب

،  کردینگاهش م یگرگ زخم کی نیکه ع امهرب دنی، اما با د اندازدیراه ب ادیشد و خواست داد و فر یعصب

 .  دیدهانش ماس يحرف تو

 یزود افسارت م یلیخ!  یشیم مونیحرفات پش نیبه خاطر ا يروز هی دمیقول م...  زمیعز دمیبهت قول م -

تو رو با همه ...  کنمیکارو م نیبه جون خودت قسم که ا... ندازمت مهناز  یبه دست و پام م... افته دست خودم 

 !  زنمیبا هم طاق م تویزندگ ي

او گذاشت و با  ي نهیتخت س يرا رو شیکف دست ها. اما خودش را نباخت .  دیهم ترس یلی، خ دیترس مهناز

 : حرص او را به عقب هل داد 

 !  یولم کن روان -

 : مهناز گفت . را رها کرد  شیعقب نرفت ، اما دست ها بهرام

 ! بکن  یتونیکه م یهر غلط -

نکرده بود ، باز به او نگاه کرد و  یهنوز دلش را خال نکهیاما مثل ا. شم از او رو گرداند و چند قدم دور شد با خ و

 : از همان فاصله داد زد 

 !  یتا تو راحت ش شمیم یصوف دیمج نیزن هم رمی؟ م هیچ یدونیاصال م -

 .  ختیقدرت از آنجا گر يباز به او پشت کرد و با همه .  ندینماند تا عکس العمل بهرام را بب گرید و
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 *** 

. شد  زیمخیسر جا ن یرا باز کرد و کم شیدرست پشت در اتاق خوابش به زور چشم ها يدادیداد و ب يصدا با

 يصدا کردیحس م. تا مغز خواب رفته اش فعال شد و آنوقت دلشوره به قلبش چنگ زد  دیچند لحظه طول کش

 .  شنودیبهرام را م

قلبش از شدت اضطراب و . رفت  رونیآشفته از اتاق ب يخواب و موها راهنیاز جا جست و با همان پ يتند به

اما انتظار ... بهرام تنگ شده  يخودش اعتراف کرد که دلش برا شیپ.  زدیاش م نهیس يمحکم تو جانیه

 .  اندازدیدعوا راه ب گرانیبا د دهینداشت هنوز از راه نرس

تر  نییپله از او پا کیکه  دیصورت ناه يتو یعصب ییبود و با صدا ستادهیراه پله و پشت به او ا يتو بهرام

 :  زدیبود ، داد م ستادهیا

از من  نکهیثابت کنه ؟ ا ویکارا چ نیبا ا خوادی؟ مگه نگفته بودم ؟ م ادیمگه من نگفته بودم که حق نداره ب -

 نداره ؟  يحرف شنو

 : گفت . شده بود  رهینگران و مضطرب به او خ ییبا چشم ها دیناه

 !  ژنهیپدر ب يخونه  نجایاما ا.  ستین نینه ، منظورش ا -

 ...  ژنیمثل ب يآشغال کله ا يالتا يمن جا يبابا يخونه  -

 ! سالم  -

رمزده بود ، ش دهیمقدمه و پابرهنه وسط بحثشان دو یب نقدریا نکهیسالم کرد و سپس از ا یناگهان یلیخ مهناز

مکث کرد ، و  يلحظه ا. صورت او دوخت  يگرفت و تو دیاش را از ناه یبهرام نگاه عصب. لبش را گاز گرفت 

 : پاسخ او را داد  یبه آرام نشیبعد برخالف نگاه خشمگ

 ! سالم  -

 !  نمتیب یبعدازظهر م کردمیفکر م!  يسر و صدا اومد یچه ب -

 ! کنم  رتیخواستم غافلگ... آره  -

بهرام از او رو برگرداند و انگشت اشاره اش را . جا خورد  یکالم او شد و به صورت واضح يمتوجه طعنه  مهناز

 : تکان داد دیصورت ناه يجلو دیتهد يبه نشانه 

 يخونه  نیهم يواگرنه تو.  نمشینب دوارمیاما ام.  ژنهیپدر ب يخونه  نجایا دونمیم... گوش بده خانوم  -

 !  خونمیشو م، فاتحه ا شیپدر
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متلک  یجیگ يمهناز هنوز تو. اتاق رفت  يبعد به او پشت کرد و بدون توجه به حضور مهناز ، به سرعت تو و

 . اتاق رفت  ياما پا تند کرد و پشت سر او تو. بهرام بود 

بود و  ستادهیمجسمه وسط اتاق ا کیحرکت ، مثل  یو ب جیگ. چرا  دانستیعبوس و گرفته بود و مهناز نم بهرام

بهرام کت و کراواتش را از تن کند و کف اتاق انداخت ، حلقه و .  کردیاو نگاه م يو شتابزده  یبه حرکات عصب

حمام رفت و در را پشت سرش  يو بعد تو دی، کمربند شلوارش را از کمر کش دیکوب یپاتخت يساعتش را رو

 .  دیمحکم بهم کوب

طبق . رفت  رونیو از اتاق ب دیکش یقیحرکات او را تماشا کرد ، و بعد نفس عم يساکت و صامت همه  مهناز

و  دیدو رونیتا متوجه مهناز شد ، به سرعت ب.  دییپا یباز اتاقش ، اتاق آنها را م مهیدر ن ياز ال دیانتظارش ناه

 :  دیآهسته و خفه پرس ییبا صدا

 ؟  هیعصبان نقدریچرا ا نیچه خبر شده مهناز جان ؟ ا -

 . را باال انداخت  شیشانه ها مهناز

 ! شده  یعصبان ژنیحتما از بابت برگشت ب!  دونمینم -

 . مچاله شد  یاز نگران دیناه ي چهره

 ! کنه  ریخدا بخ -

 :  دیشد و نال زانیمهناز آو ياز بازو کدفعهی بعد

 ! برو آرومش کن فدات شم ! بردار  يفکر هیبرو ...  زمیمهناز جان ، عز -

 : گفت . نگاهش هم نکرده است  یحت قهیچند دق نیا يکه بهرام تو دیبگو دیبه ناه دیخجالت کش مهناز

 ؟  ادیاز من برم يآخه چه کار -

 !  یتونیفقط تو م... برو آرومش کن !  یتو زنش -

 . کرد  سیرا با زبانش خ شیو لب ها دیکش یقینفس عم مهناز

 کجاست ؟  ژنیب -

 ! رفته  يوم گورسر صبح کد دونمینم -

 ! خانم  دیناه کنمیخواهش م... بره  دیرو بفرست ژنیاما تو رو خدا ب. بهرام رو آروم کنم  کنمیم یمن سع -

را به  یعسل يچشم ها نیخودش فکر کرد که او ا شیمهناز پ. روشن شد  دیناه يچشم ها يتو يدواریام برق

 ! را  بایز یعسل يچشم ها نیا... ارث داده  ژنیبهار و ب
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 !  زمیممنون عز! ممنون  -

تا آرامشش را بدست  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچند لحظه چشم ها. اتاق برگشت  يدوباره تو مهناز

و  دیرا برس کش شیبعد موها. افتاده بودند ، جمع کرد  نیبهرام را که پخش و پال کف زم يلباس ها. آورد 

. ها کرد  هیشمردن ثان هاب نشست و به انتظار بهرام شروع بتختخو يلبه  يسپس رو. کرد  یشیمختصر آرا

نرم  یلیاما بهرام خ. کرد  دایپ ینگاهشان بالفاصله در هم تالق. آمد  رونیبعد بهرام از حمام ب ي قهیحدود ده دق

 . تاب داد و به سمت پنجره رفت  نیزم يرا رو شیچشم ها

 چه خبرا ؟  -

 .  دیکش ينفس آسوده ا مهناز

 خوش گذشت ؟  ایآنتال. نبود  یخبر خاص -

 : جوابش را داد  يجد یلیکرده بود ، اما بهرام خ یشوخ

 ! من خوش گذشت ؟ ی؟ ب یتو چ. بد نبود  -

آهسته پاسخ . کند  ریبهرام را چه تعب يلحن پر طعنه  نیا دیبا دانستینم. مهناز حبس شد  ي نهیس يتو نفس

 : داد 

 ! بهار  دنیاصفهان درفتم ! بود  یآره ، عال -

 : گفت  یطوالن یبعد از مکث.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها بهرام

 ؟  يدیبهم م گاریس هی -

و فندك را برداشت و  گاریس يبسته  یپاتخت ییباال يکشو ياز تو. رفت  یبلند شد و به سمت پاتخت مهناز

را روشن کرد و  گاریتوجه به نگاه او ، س یمهناز ب.  کردیبهرام منتظر نگاهش م.  دیکش رونیب گارینخ س کی

 يکرد جلو یاما سع. سرفه انداخت  هرفت و او را ب شیها هیر يحجم دود تو... به آن زد  یقیپک عم انهیناش

 . بهرام خنده اش گرفته بود . گرفت  گاریاز س يگریکام د يو دوباره با لجباز ردیسرفه اش را بگ

 !  یگرفت ادی ییبودم چه کارامن ن... چشمم روشن  -

رد سرخ رژ لب  ینگاه بهرام رفت پ. را به او سپرد  گاریو بعد بلند شد و س دیخند يصورت او با طناز يتو مهناز

 .  گارشیس دیسف لتریف يمهناز ، رو

 برگشته ؟  ژنیکه ب یچرا به من نگفت -

 : را باال انداخت و صادقانه پاسخ داد  شیشانه ها مهناز
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 ! مانت خواست بهت نگم ما -

 چرا ؟  -

 !  یبش یتو برگشته ، ممکنه عصبان يچون بدون اجازه  گفتیم!  دونمیچه م -

صداقت کالم مهناز به . انداخت  نیینگاه کرد و بعد سرش را پا رهیخ رهیاو خ يچشم ها يتو هیچند ثان بهرام

 : مهناز گفت . ورودش بود  يآرام تر از لحظه  یلیحاال خ... دلش نشسته بود 

 ؟  ياوردیواسم ن یسوغات -

 . گرفت  یبهرام رنگ شرمندگ نگاه

 ... راستش ... نه  -

 . نداد  حیبه او فرصت توض مهناز

 !  یفرهنگ یب یلی؟ خ ياوردین -

 . زد  يبهرام هم لبخند!  دیخند و

 !  دیببخش... حق با توئه  -

 : کرد  شیبهرام صدا. از بهرام فاصله گرفت و به سمت در رفت  و بعد چند قدم دیکش یقینفس عم مهناز

 کجا ؟  -

 ! اتاق  يتو ارنیبگم صبحانه مون رو ب رمیم -

 : زد و ادامه داد  يلبخند

 ! شدم  داریحاال ب نیهم... آخه منم صبحانه نخوردم  -

 : گفت . دوباره بدخلق شده بود  بهرام

 ! من فرصتشو ندارم ...  خوادینم -

او  يمهناز با تعجب به حرکات شتابزده . پرت کرد و به سمت کمد لباس رفت  رونیرا از پنجره ب گارشیس و

 : گفت .  کردینگاه م

 ؟  يبر ییجا يخوایم -

 ! آره  -

 کجا ؟  -

 !  رونیب -
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 . گرفت  لجش

 ! جواب منو درست بده  -

 : ، گفت  بستیرا م راهنشیپ يو همانطور که دکمه ها دیبه سمت او چرخ بهرام

 !  رونیب رمیبا اجازه تون دارم م... بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین  -

 . انداخت  نییسرش را پا يآشکار ياخم کرد و با دلخور مهناز

 ؟  یکنیمسخره م -

 ! جوابتو درست بدم  یتو گفت -

 : گفت  زیاعتراض آم. بغض کرد  مهناز

 ! بهرام  -

 : گفت . اش گرفته بود  هیگر. تختخواب نشسته  يلبه  يرفت رو و

! دلت برام تنگ شده  کردمیمتأسفم که فکر م... خودم متأسفم  ي؟ واقعا برا یکنیرفتار م ينجوریچرا با من ا -

بعد از جا .  ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يسرش را باال گرفت تا جلو یفوت کرد و کم رونینفس غمبارش را ب

 . و او را به خود چسباند  رفترا گ شیاما بالفاصله بهرام بازو. بلند شد و به سمت در اتاق رفت 

 ! هم تنگ شده  یلیاتفاقا خ... خب دلم برات تنگ شده  -

خنده  ياما نتوانست جلو. نشان دهد  یهمچنان خودش را دلخور و عصب خواستیمهناز م.  دیاو را بوس یشانیپ و

 .  ردیرا بگاش 

 ! ولم کن  -

 : اش زمزمه کرد  قهیبه خود فشرد و بغل شق شتریاو را ب. او گرم شد  ياز خنده  بهرام

 !  ادیرنگ مو چقدر بهت م نیا...  يناناز يچه خوشگل شد -

 .  دیخند مهناز

 !  شهیم رتید... ولم کن بهرام  -

 : گفت  اریاخت یب صورت و گردن او تاب داد و ياش را رو فتهینگاه ش بهرام

 !  تمیروان... عاشقتم مهناز  -

 : گفت  طنتیبا ش مهناز

 !  فتهیوظ... خب  -
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 . باال انداخت  ییابرو بهرام

 ؟  هیتو چ ي فهی؟ اونوقت وظ يجد -

 .  دیخودش را عقب کش یمتوجه منظورش شد و با ناز کم مهناز

 ! کنم بره دنبال کاراش  یزن خوب ، شوهرم رو راه کیمثل  نکهیا -

 . حلقه زد  کشیدوباره او را به خود چسباند و دستش را دور کمر بار. از او دور شود  یلینگذاشت مهناز خ بهرام

 آهو خوشگله ؟  يایپلنگ عشوه م يجلو -

را باال و شانه اش  دیخند اریاخت یمهناز ب. و او را قلقلک داد  دیچیبناگوش مهناز پ يزمزمه مانندش تو يصدا

را بست و تن سست شده از لذتش را در  شیمهناز چشم ها.  دیهزار بار بوس...  دیبهرام صورتش را بوس. گرفت 

 ... . آغوش او رها کرد 

 ي نهیمهناز از ک.  کردیفرشته نگاه م زیانگ شیو ستا بایز ریبه تصو میکتابخانه نشسته بود و مستق يتو دیناه

حضورش را  يزیر يخودش را جمع و جور کرد و با سرفه  نحالیبا ا. شگفت زده شده بود  شیچشم ها يتو

 . برداشت  زیبالفاصله متوجه او شد و به طرفش خ دیناه. اعالم کرد 

 اوضاع چطوره ؟  -

 !  دینگران نباش... خوبه  -

 :  دیداد و باز پرس رونیب نهیرا تکه تکه از س نفسش

 ؟  ستین یعصبان گهید...  گهید -

 ... فقط خسته است و . نبود  یاز اولم عصبان -

 : ادامه داد  يو به تند دیپله ها شن يآرام و مغرور بهرام را از تو يقدم ها يصدا

 ! به خونه برنگرده  ژنیبهرحال بهتره ب -

 يبهرام تو. رفت  رونیرو برگرداند و از کتابخانه ب دیمهناز به سرعت از ناه. کرد  شیلحظه بهرام صدا همان

 .  ستادیمهناز مقابلش ا. بست  یاش را م یبود و داشت بند ساعت مچ ستادهیسرسرا ا

 ؟  يریم يدار -

 . را تکان داد  سرش

 ... خودم  ی، ول نینبرد شیاز پ يکار یخونه که ظاهرا هنوز تو و سبحان يدرباره . برم  دیبا -

 . آنها را ساکت کرد  يو هر دو دیچیتمام سرسرا پ ياز باغ تو ژنیب ادیفر يصدا ناگهان
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 ! ؟ نکنه اربابت برگشته ؟ یکنیم کاریچ نجای؟ ا یی، تو یسبحان -

 یاز عکس العمل او م. صورت بهرام دوخت  ياز شدت استرس لبش را گاز گرفت و نگاه نگرانش را تو مهناز

 : گفت . ، اما بهرام ظاهرا آرام بود  دیترس

 !  زمیظ عزفعال خداحاف -

 . رفت  و

اش  یقبل يهنوز هم سر جا دیناه.  دیحبس کرد و به سرعت به سمت کتابخانه دو نهیس ينفسش را تو مهناز

 .  کردیفرشته نگاه م رینشسته بود و به تصو

 ! اومده  ژنیب... خانم  دیناه -

 .  دیاز جا پر دیناه

 ؟ کجاست ؟  یک -

 !  ششیاالنم بهرام رفت پ.  میدیباغ شن ياالن اومد ، صداشو از تو نیهم -

. مرتب بود  زیظاهرا همه چ. همانجا ماندند و جلوتر نرفتند  ی، ول دندیکتابخانه دو ییدو به سمت در کشو هر

 یمهناز نفس راحت. از تنش بود  ی، انگار صحبتشان خال زدندیبودند و حرف م ستادهیمقابل هم ا ژنیبهرام و ب

فرود آمد و  ژنیصورت ب يبهرام تو ي ندهسخت و کوب یلی، که ناگهان س دیبگو يزیچ و دهان باز کرد دیکش

 .  ختیبهم ر زیبعد ناگهان همه چ

 : لب زمزمه کرد  ریز. بکند  یحرکت توانستیآنقدر شوکه شده بود که نم دیناه

 ؟  کنهیم یداره چه غلط -

 نیماش يگرفت و او را محکم به تنه  یلباسش را دو دست ي قهیبهرام . مشتش را به سمت او پرتاپ کرد  ژنیب

خشم آلود بهرام درهم  ادیفر يبا صدا غشیج يصدا.  دیکش يبلند غیناگهان از شوك در آمد و ج دیناه. کوباند 

 . زد  یلیگوش مهناز س يو تو دیچیپ

 ! در صندوق رو بزن ...  یسبحان -

 :  دیکش ادیچه کند ، بلندتر فر دیبا دانستیبود و نم ستادهیا اهنوز هاج و واج و مستأصل سر ج یچون سبحان و

-  ااهللاید  ! 
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وجود تالش  يپراند و با همه  یو مشت و لگد م کردیم ادیداد و فر ژنیب. باز شد  نیصندوق عقب ماش در

 دهیچسب یلباس او را دودست ي قهیکه  يبهرام همانطور.  امدیخودش را نجات دهد ، اما از پس بهرام برن کردیم

 : زد  غیزده و ناباور ج وحشت دیناه. صندوق انداخت و درش را بست  يبود ، او را با هزار زحمت تو

 بهرام ؟  یکنیم یچه غلط يدار -

 .  دیبه طرفش دو دیناه. را کنار زد و پشت فرمان نشست  یتوجه به او ، سبحان یب بهرام

 ! ومزاده صبر کن کثافت حر... صبر کن  -

 . کرد  یسبحان يبازو يحواله  یمشت و

 !  ریجلوشو بگ!  ریرو بگ يریزنج ي وونهیاون د يجلو -

بلند به بهرام و جد و آبادش  يو با صدا دیدو یدنبالش م دیناه. راه افتاد  یآف گوشخراش کیت يبا صدا نیماش

بوق گذاشت و آنقدر پشت سر هم بوق زد تا دربان مجبور شد دستپاچه و  يبهرام دستش را رو.  کردیم یفحاش

 . و از باغ خارج شد  اشتپدال گاز گذ يآنوقت بهرام دوباره پا رو. با عجله در را باز کند 

 :  زدیداد م.  دیچیتمام باغ پ يو درد آلودش تو دیناام ي هیگر يصدا... به زانو افتاد  نیزم يرو دیناه

 ! خدا لعنتت کنه ! خدا لعنتت کنه  -

 ... .  کندیم هیگر دیشد نقدریا یاز ک دیبود و نفهم ستادهیا ییمهناز هنوز پشت در کشو و

مهناز .  اورندیباال رفت که مجبور شدند پزشک به خانه ب يبقدر دیفشار خون ناه. بود  ختهیخانه بهم ر اوضاع

اما بهرام جوابش را . کند  یراض ژنیکه بتواند او را به بازگرداندن ببهرام زنگ زد تا بل لیبار به موبا نیچند

 . بماند و از او مراقبت کند  دیاتاق ناه يبود که تو نیآمد ا یکه از دستش برم يتنها کار.  دادینم

 نیماش.  دیدو رونیمهناز به سرعت ب.  دیچیباغ پ يبهرام تو نیماش ياز نه شب گذشته بود که صدا ساعت

پشت سرش . شد  ادهیعقب پ یصندل يتوقف کرد و بهرام از رو یبه مهتاب یمنته يپله ها يدرست روبرو

 يتو ژنیمدت ب تمام نکهیمهناز از تصور ا.  دیو به سمت صندوق عقب دو دیپر نییاز پشت رل پا یسبحان

 : گفت . تاب شد ی، ب شدهیبهرام بوده و شکنجه م نیصندوق عقب ماش

 ؟  ينوا رو به کشتن بد یاون ب يخوای؟ م هیکارا چ نی؟ ا هیکارا چ نیا -

 :  دیو خسته به او توپ یعصب بهرام

 ! تو دخالت نکن  -

 : گفت  يبلندتر يمهناز دست برنداشت و با صدا اما
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 ! مرد  ی؟ داشت م يدیدخالت نکنم ؟ مادرشو د یچ یعنی -

صورت و بدن  دنیمهناز با د. بکشد  رونیصندوق ب يرا از تو ژنیبا کمک دربان توانست ب یلحظه سبحان همان

 . دهانش گرفت و عق زد  يدستش را جلو اریاخت یب... پر از خون و استفراغ او دل آشوبه گرفت 

را گرفت و او را دنبال خودش داخل  شیبازو یبا کالفگ.  ندیصحنه را بب نیا شتریمهلت نداد که او ب بهرام

هم  يتکاریرحم و جنا یبا چه مرد ب اوردیب ادیبود تا مهناز دوباره به  یکوتاه کاف ریاما همان تصو.  دیعمارت کش

 : تقال کرد تا خودش را از دست او خالص کند ، و گفت . شده  نیبال

 !  یفیچقدر کث گهیتو د! اون برادرته ! ، نه ؟ يتو رحم ندار! ولم کن ... دست از سرم بردار  -

فشرد ، با خشم  یم شیپنجه ها نیب یاو را به سخت يدو بازو کهیو در حال دیبه سمت او چرخ کدفعهی بهرام

 : بلند شد  دیناه يکه صدا دیبگو يزیدهان باز کرد تا چ. زل زد  شیچشم ها يتو

 ! ، پسر خلف بزرگمهر ؟ يبالخره اومد -

 ماریب ییش و با چشم هاداده بود به چارچوب در اتاق هینفس تک یحال و ب یب دیناه. دو به طرف او برگشتند  هر

 .  کردیباز با نفرت به بهرام نگاه م مهیو ن

 ! رحم و کثافت و نفرت آور  یب!  یبابات نیحقا که ع -

، چند  دادیهوا تکان م يتو دیتهد يانگشت اشاره اش را به نشانه  کهیمهناز را رها کرد و در حال يبازوها بهرام

 : شد  کیقدم به او نزد

 !  کهیپدر من ببند ، زن يرو فتویدهن کث -

مچ دستش را گرفت و او را پشت  نباریبهرام باز به سمت مهناز برگشت ، ا. بود  ی، پوزخند کم حال دیناه پاسخ

 :  دیچیتمام عمارت پ يپشت سرشان بلند شد و تو دیپر نفرت ناه يصدا.  دیسرش به سمت اتاقشان کش

حسرت  نیا يبسوز تو!  يریاز پسر من پس بگ يخوایرو که م يزیاون چ یتونینم اتیکثافت کار نیبا تمام ا -

 !  يریپسش بگ یتونینم... ، پسر بزرگمهر 

 یقیاما نفس عم. را خفه کند  دیمشت محکم ناه کیوسوسه شد برگردد و با .  ستادیلحظه سر جا ا کی بهرام

. خودش هم پشت سرش وارد شد  مهناز را هل داد داخل و. و با چند قدم بلند خودش را به اتاق رساند  دیکش

 یقابل کنترل بهرام به ترس ریو غ بیخشم عج دنیبا د تشیعصبان ياما همه . بود و بغض داشت  یمهناز عصب

را  ژنیاو از صبح ب. و کالفه است  یعصبان نقدریا يزیبهرام از چه چ دیفهمینم. شد  لیمجهول و پانگرفته تبد

هم نداشت  یوجدان! بود  دهیند یبیخودش که آس... شهر گردانده بود  يحبس کرده و تو نشیصندوق ماش يتو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

بود که  یزخم یگرگ هیبود ؟ حالش شب نیخشمگ نقدریپس چرا ا. که مهناز فکر کند حاال عذاب وجدان گرفته 

 .  کندینم دایپ رونیبه ب یراه کشدیافتاده و هرچه پنجه به اطراف م ریگودال گ کی يتو

بهرام طول اتاق . آمد  یاتاقشان م ي، تا تو شدیهمراه م کیرک يبا فحش ها یکه گاه دیناه يها هیگر يصدا

 .  زدیها با خودش حرف م وانهیو مثل د کردیم نییمدام باال و پا یتند و عصب ییرا با قدم ها

از سگ  یعنی...  ذارمیشرفتو به دلت م یمن داغ اون پسر ب! با اون پسر کثافت تر از خودت ... کثافت  یغربت -

 ! نکنم  سشیکمتر باشم اگه سرو

 : کنترل اعصابش را از دست داد و عربده زد  کدفعهی بعد

 !  یببر صداتو لعنت...  رید خفه خون بگ -

مهناز .  ختیر نیزم يشده بود را رو دهیچ زیم يرو یشیدست برد و هر چه کرم و عطر و لوازم آرا اریاخت یب و

 : رفته گفت  لیتحل ییبا صدا. شد  رهیگرد شده از وحشت به او خ ییهاو با چشم  دیکش يخفه ا غیج

 ! چته تو ؟ -

 . صورت او پرتاپ کرد  يرا تو نشینگاه برنده و خشمگ بهرام

 ؟  شمیم وونهیدارم د ستیکه کم آوردم ؟ معلوم ن ستیمعلوم ن... ؟  ستیمن چمه ؟ هان ؟ معلوم ن -

 : پشت پنجره عربده زد . و از جا کند  دیقدرت کش يبه سمت پنجره رفت و پرده ها را با همه  کدفعهی

 !  شمیم وونهیمن دارم د! مردم  يآها... کم آوردم  -

 شانیشب عروس يقدرت به سمت پرتره  يبه آباژور چنگ زد و آن را با همه . قدم از پنجره فاصله گرفت  دو

 زیم ي نهیکوباند و آ نیاتاق را به زم يگوشه  سینف يمجسمه ... د واژگون کرد را با لگ یپاتخت. پرت کرد 

 ژنیآمد ، از ب یاز مهناز بدش م.  ندخشمش را چگونه مهار ک نیا دانستیبود و نم نیخشمگ. دراور را شکاند 

 يکه تو یوتعنکب نیع...  شدیم وانهیداشت د. از همه از خودش متنفر بود  شتریوسط ب نیآمد ، و ا یبدش م

 يکه خودش برا یزندگ يتو. خودش مانده بود  يکارها يعقوبت همه  يخودش گرفتار شده باشد ، تو يتارها

 یمغزش خال يگلوله تو کیهمانجا زانو بزند و  خواستیمانده بود که م رانیخود ساخته بود ، چنان درمانده و ح

بعد از مرگ برادرش زنش را تصاحب  دیترسیها م وانهیمثل د یاو معنا نداشت وقت يهم برا یاما خودکش. کند 

 .  کندیم
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کف اتاق و  يها شهیبا تعجب به خرده ش. را خراب کرده و شکانده است  زیهمه چ دیبه خود آمد و د کدفعهی

و  شودیم وانهیروز که از خشم د نیبه ا... روز افتاده ؟  نیبه ا یکنده شده نگاه کرد و فکر کرد از ک يپرده ها

 . به سرعت دنبال او گشت  شیها چشممهناز افتاد و با  ادیبعد ... . خودش را کنترل کند  تواندینم

 کندیاو نگاه م يها يباز وانهیو به د زدیریصدا اشک م یو ب ستادهیلرزان ا ییکه کنج اتاق با زانوها دیرا د مهناز

 : گفت . انگار مهناز را ترسانده بود ...  دیاز رفتارش خجالت کش. 

 ...  دمیمن نفهم... من  -

 دیکش یقینفس عم. سر جا توقف کرد  یقدم به سمت مهناز برداشت ، ول کی! ؟ گفتیچه م دیبا... کرد  سکوت

 : و گفت 

 ... ! نکن  هیگر -

تن داغش  دیرا باز کرد تا شا هنشرایپ ییباال يدست برد و دو دکمه . بزند  یاز آن حرف شتریب دینچرخ زبانش

سکوت . و محکم فوت کرد و به سمت در رفت و در را باز کرد  قیباز هم نفسش را عم. خنک شود  یکم

 : از همان دم در داد زد . آمد  یهم نم دیناه یفحاش يصدا یحت گرید... تمام عمارت حاکم بود  يمحض تو

 ! رو جمع و جور کنه  نجایا ادینفرو بفرست ب هی...  رایالم -

بهرام . گذاشته بود  شیزانوها ياتاق نشسته بود و سرش را رو يحاال مهناز گوشه . اتاق برگشت  يتو دوباره

رها کرد و چشم  نهیشوم کینزد يکاناپه  يرو یتنش را با خستگ... حوصله نگاهش را از او گرفت  یخسته و ب

 . را بست  شیها

بود  ستادهیبهرام کنارش ا.  کردینشسته بود و به باغ سرما زده و لخت نگاه م یمهتاب يتو يریحص یصندل يرو

 : گفت ... 

 !  رمیمن دارم م -

 . سرد بود ، مهناز هم سرد نگاهش کرد  شیصدا

 ... ، اما  يرو انتخاب نکرد يخونه ا چیچرا تا حاال ه دونمینم -

 : کرد و ادامه داد  يزیر ي سرفه

 ! صبر کنم  تونمینم نیاز ا شتریب گهیمن د -

 . از او گرفت و دوباره به باغ چشم دوخت  يزارینگاهش را با ب مهناز

 ؟  یکه چ... خب  -
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نشد هم مهم .  شهیاحتماال تا امشب آماده م. هنرستان مبله کنن  ياز واحدا رو تو یکیبه بچه ها گفتم  -

 !  میخوابیخودمون م يخونه  يمن و تو امشب تو...  ستین

 نیمحض او روبرو شد ، خشمگ یتفاوت یاما چون با ب. منتظر عکس العمل مهناز بود ... لحظه صبر کرد  چند

 : شد و گفت 

 نه ؟  ای يشنو یم -

 . دوباره به او نگاه کرد  مهناز

 !  کنمیرو جمع م لمیوسا يتا شب همه ! اوهوم  -

 . زد  يپوزخند بهرام

 ! خوبه  -

 . که ته باغ پارك بود ، رفت  نشیاشنگفت و به سمت م يزیچ گرید و

از دست  شبیبا اتفاقات د ریچند وقت اخ نیا تیمیصم يهمه .  دیکش یقیرا بست و آه عم شیچشم ها مهناز

مهناز دوباره از آن مرد به حد مرگ متنفر شده بود ، باز . ترس ها و نفرت ها برگشته بود  يرفته بود ، همه 

 . اول  يباز همه برگشته بودند سر خانه ... گذشته ها را کرده بود  يدلش هوا

هم لبخند  يهر دو به رو. بود  دیناه. را گشود  شیچشم ها يشانه اش ، به تند يرو یدست يحس گرما با

. ها نشست و شنلش را دور شانه اش جابجا کرد  یاز صندل یکی يرو یبه نرم دیزدند ، آنوقت ناه ینیغمگ

 :  دیپرس

 حالت چطوره ؟  -

 .  دیکش يآه سرد مهناز

 ! خوبم  -

 : گفت  مانیپش یبا لحن دیناه

 ! کرد  تیبه خاطر مزخرفات من ، بهرام تو رو اذ.  زدمیاون حرفا رو م شبید دیمن نبا! منو ببخش مهناز جان  -

 : گفت  مهناز

 .  ستینه ، مهم ن -

و به حد مرگ  نشیصندوق عقب ماش يپسر منو انداخت تو.  رمیخودم رو بگ يجلو تونستمیباور کن نم یول -

 ! زجرش بدم  خواستمیم! ازش متنفر بودم ... شکنجه داد 
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 : بخش بدهد ، و گفت  یدهنده و تسل يحالت دلدار شیکرد تا حد ممکن به صدا یسع مهناز

 چطوره ؟  ژنیب.  دیکه اون حرفا رو زد ستیمهم ن! خانم  دیمن خوبم ، ناه -

 .  دیدو دیبه چشمان ناه اشک

 !  ارهی، مدام باال م کنهیتنش درد م يهمه !  ستیاصال خوب ن...  ستیخوب ن -

 : گفت  دیناه.  ردیاش را بگ هیگر يلبش را گاز گرفت تا جلو مهناز

از  ییبعدش هم که درس بهار تموم شد ، سه تا. بهار  شیاصفهان پ میریحالش بهتر شد ، با هم م یوقت -

زنش  چوقتیکه من ه يهمونطور...  ستیپسر بزرگمهر ن ژنیب.  ستین یزندگ نیا يما تو يجا.  میریم رانیا

 : مهناز گفت ! نبودم 

 يخونه  میمن و بهرام قراره امشب بر!  دییخونه شما نیخانم ا...  دیشما بمون.  ستیکار ن نیالزم به ا -

 يو رو دیچشمانش جوش يآرام از گوشه  یلیاشک ها خ! با غم ، با حسرت ... نگاهش کرد  دیناه! خودمون 

 . راه گرفت  شیگونه ها

 ! بهرام ، عشق ناکام پسر من ؟ يخانم خونه  یشی؟ م هیخودتون ؟ منظورت چ يخونه  -

 :  دیاو را فشرد و نال يزانو یچارگیمهناز با ب. کرد  هیصورتش گرفت و گر يرا جلو دستانش

 نیا يمن خانواده ام رو پا. تموم شده  یهمه چ!  ستیحرفا درست ن نیزدن ا.  دیتمومش کن کنمیخواهش م -

 ! کنم  یزندگ کنمیم یحال بازم سع نیداستان مضحک دادم ، با ا

 : قورت داد و ادامه داد  یدهانش را به سخت آب

 ..  ژنیتحمل کنم که ب تونمینم گهیباختم ، اما د مویمن همه چ! کنه  یاونم زندگ دیبگ ژنیبه ب -

از  سیخ يچشم ها دیناه. و هر آن امکان داشت بشکند  شیگلو يشده بود تو يبغض سد. کرد  سکوت

 . صورت او دوخت  ياشکش را تو

 !  رمیهر دوتون بم يبرا یاله...  رمیمن بم یاله -

 .  ردیاش را بگ هیگر ينتوانست جلو گرید مهناز

 ! خدا تمومش کنه  يمحض رضا... تمومش کنه  دیش بگبه -

لباسش را  يانداخت و گوشه  نییمهناز سرش را پا. شد  لیامان تبد یب یبه هق هق دیناه يصدا یب ي هیگر

آمد از دو دختربچه و  ادشی، باز  انیعر يباز نگاه کرد به باغ سرد و درخت ها. مشت لرزانش مچاله کرد  يتو
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از دست رفته  یآن خوشبخت يباز همه ...  کردیم يو باز دندیدو یباغ دنبال هم م نیا يکه تو يدو پسربچه ا

 . اش را سوزاند  نهیشد و س یآه

 دیبا...که آن سال ها گذشته اند  کردیقبول م دیبا.  دیچیپ شیگوش ها يتو یقارقار دوردست کالغ يصدا

 ... فت حر ف از جا برخاست و به سمت باغ ر یب!  کردیقبول م

*** 

را از پا کند و از همان دم  شیکفش ها. حوصله  یخسته بود و ب. قفل در چرخاند و در را باز کرد  يرا تو دیکل

 : در داد زد 

 ! من اومدم ... مامان  -

. آپارتمان گذشت  يورود لتریزد و از ف يگرم و استقبال پر شکوه پوزخند يخانه  نیبه ا. جوابش را نداد  یکس

اتاق پدر و مادرش  يکانتر آشپزخانه گذاشت و تو يرا رو دیخر يها لونینا. نبود  منینش يتو یکس چیه

مطالعه  نکینشسته و با ع مانطورهم کنار دستش ه رانیبود و ج دهیتختخوابش خواب يرو يمهد.  دیکش یسرک

 !  شهیمثل هم: دلش گفت  يتو. اش به خواب رفته بود 

اتاق  يتو یکس. اتاق مشترکش با مهرداد رفت  يو تو دیدر اتاق آنها کنار کشسر و صدا خودش را از پشت  یب

توجه  یبود و ب ستادهیبالکن ا يکه تو افتیزود او را  یلیلحظه از نبود مهرداد هول کرد ، اما بعد خ کی. نبود 

 !  شهیباز هم مثل هم...  کردیدود م گاریس ایدن يبه همه 

حوصله مانتو و  یب. سوت و کور رفت  منینش يشود اتاق را ترك کرد و تومزاحم خلوت مهرداد  نکهیا بدون

 . شد  رهیخاموش خ ونیزیاز مبل ها نشست و به تلو یکی يمقنعه اش را از تن در آورد و همانجا رو

شوك بود و  يکننده که مهناز هنوز تو جیو آنقدر گ عیآنقدر سر... کرده بود  رییدر عرض چند ماه تغ زیچ همه

 .  کردیحس نم يزیچ

بعد از آنها چه  دینفهم. از طرف بانک چوب حراج خورد و به فروش رفت  شانی یو دوست داشتن بایز ي خانه

وامشان بانک به  ي هیکه بعد از تسو یپول ي ماندهیاما باق. مهم هم نبود  شیبرا... صاحب آن خانه شد  یکس

 دیشه ابانیدر خ یآپارتمان کوچک توانستندبود که  يآنقدر حداقل. بود  یآنها برگردانده بود ، مبلغ قابل توجه

از  یبعد از آن هم شرکت بود و بعض. کنند  هیخرده کار مهرداد تسو يرهن کنند و با چند نفر از طلبکارها يستار

استان تهران داشتند که با  ياز شهرستان ها یکیکه در  ینیمادر و زم يانویمثل پ شانیخانه  متیگرانق لیوسا
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 يبازداشت شدنش ، بالخره همه  یبار تا سر حد مرگ کتک خوردن مهرداد و مدت کی هفروش آنها و البت

 . و قائله ختم شد  دندیطلبکارها به پولشان رس

و همه  گذردیدور تند م ياش رو یزندگ لمیآنقدر سرگرم شد که حس کرد ف... شد  شیها یسرگرم بدبخت مهناز

شاهانه و آرام سقوط کرده بود و اگر  یاز آن زندگ يبه خود آمد که بدجور یوقت.  شودیاو رد م يبدون اراده  زیچ

 .  شدیغرق م دیجنب یبه خود م رید

 فیو به خانه برگردد ، متوجه شد که ک ردیبگ یتا تاکس ستادیا ابانیاز دانشگاه خارج شد و کنار خ یشب وقت کی

مجبور . پول نمانده بود  شیها بیج ياتوبوس شرکت واحد هم تو ي هیکرا يبه اندازه  یحت.  ستیپولش خال

، مادرش را  دیخسته و دردناکش به خانه رس ياکه با پاه یکند و وقت یط ادهیدانشگاه تا خانه را پ ریشد تمام مس

 .  زندیو بدون گوشتشان را هم م یشیو دارد سوپ درو ستادهیاجاق گاز ا يکه پا دید

اتاقش رفت و از ته  يحرف تو یب.  ختیوجودش فرو ر يتو يوارید... قلب مهناز شکست  يتو یاحساس

و بعد از ساعت ها اشک ... بود  دهیرس نجایآن مهناز نازپرورده و مغرور که حاال به ا يکرد برا هیقلبش گر

 نطوریو هم. نکند  هیگر تچوقیه گریدوباره از خاکستر خود متولد شد و قسم خورد که د یمثل ققنوس ختنیر

 یمیاز دوستان قد یکیدفتر وکالت  يتو. احساس شد  یسخت شد ، سنگ شد ، ب. نکرد  هیگر گرید... هم شد 

 ادیحاال . را چرخاند  یهفتصد هزار تومان زندگ یمشغول به کار شد و با حقوق کم ماه یپدرش به عنوان منش

دختر  کیو قصاب و بقال و نانوا چانه بزند و چطور مثل  بخانهگرفته بود چطور پس انداز کند ، چطور با صاح

 . را بگذراند  یزندگ یمعمول

 . آمد  منینش ياتاق باز شد و مهرداد تو در

 ؟  يتو اومد... اه  -

 : مهناز با خشم گفت . را باز کرد  خچالیآشپزخانه و در  يتو رفت

 احمق ؟  يتو باز مست کرد -

 : م او داد زد بدون توجه به خش مهرداد

 که کوفت کنم ؟  شهینم دایپ یچیخراب شده ه نیا يتو! من گشنمه  -

 : گفت  مهناز

 !  شنیم داریمامان و بابا ب...  نییپا اریصداتو ب -

 ! اون دو تا هم که همش خوابن  -
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 . مبل سه نفره انداخت  يآمد و خودش را رو رونیآشپزخانه ب يتو از

 ! پاشو ... بخورم  اریب یچ هیپاشو برو  -

 : غر زد  مهناز

 ! االن برگشتم  نیهم... من خسته ام  -

 ایپر از لوب يظرف کوچک و دربسته . گشت  یرا باز کرد و کم خچالیدر . آشپزخانه رفت  يبلند شد و تو اما

م او نگه شا ياست که مادرش ظهر پخته و برا يناهار نیا دانستیم. گذاشت  کروفریما يپلو را در آورد و تو

وسط . را بدهد و زودتر برود بخوابد دشام مهردا خواستیم. به شام نداشت  یلیم چیاما خودش ه. داشته است 

 .  دیشن منینش يمهرداد را از تو ي هیگر يبود و منتظر بود تا غذا گرم شود که صدا ستادهیآشپزخانه ا

 . شانه اش گذاشت  يرا رو به سرعت خود را به او رساند و دستش. لحظه ترس برش داشت  کی

 چته تو ؟ ... مهرداد  -

 . او دوخت  يصورت خسته  ياز اشکش را تو سیخ يسر بلند کرد و چشم ها مهرداد

 ! ؟ ياریکه تو خرج خونه رو در م... سر کار  يریکه تو م یزنیتو سرم م يدار -

 رونیبه ب یمهناز نفسش را با کالفگ. اش را از سر گرفت  هیمبل گذاشت و گر يدسته  يباز سرش را رو و

 . فوت کرد و کنارش نشست 

 ! نبود  نی؟ منظور من ا یزنیم هیحرفا چ نیا!  وونهینه د -

بار اومدم خودم  هی. من که عرضه اش رو نداشتم .  یچرخونیرو م یخونه زندگ يتو دار...  یگیخب راستم م -

 !  یگرفتم ، گه زدم به همه چ سیرو رئ

و  دادیو فحش م کردیمست م ای. بود  نیورشکسته شده بود ، کارش هم یاز وقت. برادرش سوخت  يبرا دلش

 زدیکه م ییو با حرف ها ختیرینشست و مثل دخترها اشک م یگوشه م کی ای،  دیکوب یدر و تخته را بهم م

وحشتناك  یلیاش خ یروحاوضاع ... شود  وانهیبرادرش د دیترس یمهناز م.  کردیم تیشخص بیخودش را تخر

 . بود 

 : گفت  يشتریب یمهربان با

 .  میرو اداره کن یزندگ میتونی، بهتر م میریاگه جفتمون حقوق بگ! خب تو هم برو سر کار . نکن مهرداد  هیگر -

 . روز انداخت  نیم پدرسگ ما رو به ااون بهرا!  میرو باخت یما همه چ! مهناز  شهینم گهید...  شهینم گهینه ، د -

 : زمزمه کرد  تکارانهیجنا یجانیاو را گرفت و با ه يبه سمت مهناز برگشت و دست ها کدفعهی بعد
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زندان  يتخت گوشه  الیبا خ رمیکشمش ، بعدش م یم... آره ! فکرم که برم بکشمش  يتو... مهناز  یدونیم -

 !  نمیشیم

 : دست مهرداد بود ، بلند شد و گفت  يهمانطور که دستش تو.  دید دهیفا یحرف زدن با او را ب مهناز

 ! پاشو فدات شم ! تختت  يپاشو ببرمت تو...  یپاشو داداش -

مهناز او را تا اتاق خواب . تابع و حرف شنو ، دنبال مهناز راه افتاد  ينشان نداد و مثل پسربچه ا یمقاومت مهرداد

 يو تو دیکش رونیب يواریکمد د يخود از تو يسپس پتو و بالش برا. واباند تخت خ يکرد ، و رو ییراهنما

غذا خوردن  يحوصله  یاما او حت. بود  رداشتهخانه را ب يپلو همه  ایگرم و مطبوع لوب يبو. برگشت  منینش

 .  دیمبل دراز کش يچراغ را خاموش کرد و رو. نداشت 

که احاطه اش  یبیعج یروزمرگ يمهناز غرق بود تو!  یفهد چیه یب...  يرییتغ چیه ی، ب گذشتیم یزندگ

نظم سر کالس ها حاضر شد و درس  یآن ترم آنقدر ب. سر کار بود  شتری، اما ب رفتیدانشگاه م یگاه. کرده بود 

 یو چرخ زندگ گرفتیبود که م یقمهم فقط هفتصد هزار تومان حقو. مهم نبود  شیبرا. خواند که مشروط شد 

.  کردینم یفرق گریاو د ياما برا!  دیشا... کند  یقرار بود تا ابد همان طور زندگ دیشا. چرخاند  یرا با آن م شانی

 . که چند ماه قبل گرفتارش بود  یپر تنش و عذاب یبه زندگ دادیم حیاما آرام را ترج رانهیحق یاو آن زندگ

سالنه سالنه به سمت خانه  ختهیآو نییاپ ییحوصله با شانه ها یمهناز خسته و ب. هشت شب بود  ساعت

 : کرد  شیصدا یخودش بود که کس يحال و هوا يتو. و سوت و کور بود  کیکوچه تار.  رفتیم

 !  ایلحظه ب هیدختر خانم ... خانم  -

نگاهش  رهیخ رهیبود و خ ستادهیاو ا یدر چند قدم یانسالیمرد م. و به پشت سرش نگاه کرد  ستادیجا ا سر

 . شد  کیدو قدم به او نزد اریاخت یمهناز ب.  دیرسیتاب به نظر م یو ب شانیپر یاما به نظر کم...  کردیم

 بله ؟  -

 : گفت  مرد

 !  ایلحظه ب هی -

 يبلند غیو هراسان ج دهیمهناز ترس. بعد ناگهان مچ دست مهناز را گرفت و او را به سمت خود پرتاپ کرد  و

 : بغل گوشش زمزمه کرد . دهان او گرفت  يو کف دستش را جلو دیبه او چسب از پشت ياما مرد به تند.  دیکش

 ! لحظه  هیفقط ...  ایلحظه ب هی!  واشی...  سیه -
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اما ... آغاز کرد  یخالص يبرا يوار وانهید يتقال.  گرفتیاش نم هیگر یبود که حت دهیآنقدر ترس مهناز

افتد ، مغزش قفل کرده بود و  یم یبفهمد دارد چه اتفاق توانستینم. خودش را از آن مرد جدا کند  توانستینم

 شودیم چارهیو اگر به خود نجنبد ب ستادهیاش ا یدر دو قدم يکه فاجعه ا دانستیفقط م...  کردینم لیتحل يزیچ

 . نفس شده بود  مهیو تقال ن هیاز شدت گر. 

وار تقال  وانهیمهناز هنوز هم د. کشاند  یم ابانیبلند و درهم کاج آن سمت خ يداشت او را پشت درخت ها مرد

 يمهناز چنگ زد تو... اش را پاره کرد  قهیاو و  يمرد چنگ زد به مانتو.  زدیدست و پا م ییرها يو برا کردیم

 یلحظه کاف کیاما همان . مهناز جدا شد  نلحظه دستش از دها کیکرد و فقط  يمرد از درد ناله ا. صورتش 

 .  ردیبکشد و بعد دست مرد را گاز بگ یبلند و از ته دل غیبود تا مهناز ج

و  زدیم غیاما مهناز حاال فقط ج. صورت او کوباند  يتو یمحکم یلیزمزمه کرد و س کیرک یلب فحش ریز مرد

 . بالخره مرد مجبور شد او را رها کند . از آنجا فرار کند  کردیم یتوان سع يبا همه 

.  خوردیدرهم گره م شی، پاها رفتیم جیسرش گ. کرد  دنیوحشت شروع به دو لرزان از ترس و یبا بدن مهناز

 یرا برداشت و با لحن فونیمادرش آ. زنگ گذاشت  یشاس يو دستش را رو دیاما بالخره به در مجتمع رس

 : گفت  یعصب

 ؟  هیک -

 : گفت  زدیزار م کهیدر حال مهناز

 ! زود باش ! باز کن ... باز کن درو  -

اما هنوز .  کردیم تیاحساس امن یحاال کم. خود را به داخل پرتاپ کرد و در را پشت سرش بست . د باز ش در

بود و  ستادهیمادرش دم در ا. از پله ها باال رفت و خودش را تا دم در واحدشان رساند  زانیافتان و خ. ناآرام بود 

مهناز شوکه شده بود که  شانیزار و پر ي افهیاز ق نقدرآ.  کردیو وحشت به او نگاه م یپر از نگران ییبا چشم ها

 . آپارتمان کشاند و در را بست  يفقط او را تو.  دیبگو يزیچ توانستینم

 وانهید يهق هق ها نیقدرت تالش کرد ماب يدست انداخت دور گردنش و با همه . نفس کم آورده بود  مهناز

. زانو زد  منی، همانجا کف نش اوردیلرزانش تاب ب يهازانو ينتوانست وزن تنش را رو گرید. وارش نفس بکشد 

 : مقابلش نشست  رانیج

 ! ؟ هیچه سر و وضع نیشده مهناز ؟ ا یچ -
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. مادرش نگاه کرد و بعد او را در آغوش گرفت  يچشم ها يتو. چنگ زد به قلبش  یبیعج یپناه یب احساس

 :  دیو نال راهنشیمهناز چنگ زد به پ.  دیرا بوس شیموها ياش فشرد و رو نهیتخت س يسر او را رو رانیج

 ! مامان  -

 ! مهرداد بود ... جدا کرد  رانیرا گرفت و او را از ج شیاز پشت بازو یکس کدفعهی

 چه خبر شده ؟  -

فراموش . چند لحظه بند آمد  ياش برا هیاو آنقدر شوکه شد که گر يبه خون نشسته  يچشم ها دنیاز د مهناز

کوچه  ينفر تو کی گفتیبه آن ها م یبه چه زبان دیحاال با. خانه هستند  يه پدرش و مهرداد هم توکرده بود ک

 : کند ؟ با تته پته گفت  يبه او دست دراز خواستهیخفتش کرده و م

 !  یچیه...  ـیه -

 : صورتش عربده زد  يقدرت تو يبا همه  مهرداد

 ! شده ؟ یچ گمیبهت م -

 :  دیعقب کش یمهناز را گرفت و او را کممداخله کرد ، دست  رانیج

 ؟  لرزهیچطور م ینیبینم... سرش داد نزن  -

 : گفت  یعاص یدو قدم از آن ها فاصله گرفت و با لحن مهرداد

 ! بفهمم چه مرگش شده ؟ دیسر و وضعشو ؟ من نبا ینیبینم... ؟  ینیبیتو نم -

. زخم لبش گذاشت  يانداخت و دستش را رو شیمانتو يپاره شده  ي قهیبه  چارهیمستأصل و ب ینگاه مهناز

 : گفت 

 ... به خدا  -

 : باز هم داد زد  مهرداد

 ! اسم خدا رو نبر  -

 : بم و دورگه زمزمه کرد  ییرا بست و با صدا شیبعد چشم ها و

 آره ؟ ... بازم اون کثافت  -

 : گفت . شده بود  جیگ رانیج

 ! کدوم کثافت ؟ -

 : ال او پاسخ نداد و دوباره گفت مهرداد به سو اما
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 ! آره ؟ -

... نه . از فرط وحشت برق زد  شیتا مهناز متوجه منظور او شد ، و بعد ناگهان چشم ها دیلحظه طول کش چند

! دوباره شروع شده باشد  زیامکان نداشت همه چ... امکان نداشت که حدس مهرداد درست باشد ! امکان نداشت 

 : و به سمت مهرداد رفت  دیاز جا پر! رحم نبود  یب نقدریاو ا...  کردیکار را نم نیاو ا! بود  نه ، مهناز مطمئن... 

 !  شناختمشینم... بود  یک دمیمن اصال نفهم! نه به قرآن ... نه به خدا  -

 . شد  دهیمهناز دنبالش کش. مبل نشست  يدسته  يو رو دیخند یتلخ و عصب مهرداد

 ! صورتم  يتو دیتقال کردم ، کوب. دهنم رو گرفت  يدستم رو گرفت ، جلو... اومد سمتم  -

 ! وحشت کرد ... مهناز از سکوتش دستپاچه شد .  گفتینم يزیچ مهرداد

 ! واسه همه ...  ادیب شیپ یکه ممکنه واسه هر کس هیاتفاق نیا!  هیعیطب زایچ نیبه قرآن قسم ا -

 : و گفت  برگشت به سمت پدرش بعد

 ؟  ادینم شیمگه واسه همه پ...  دیبابا شما بهش بگ -

از ... که داشت  یکالفه شد از سرنوشت تلخ... از سکوت ترسناك برادرش ... شد از نگاه پر درد پدرش  کالفه

،  دیلرز شیزانوها. داشت  قتیحق ادیذهنش انداخته بود و به احتمال ز يکه مهرداد تو یفکر تلخ و ترسناک

 :  دیخند یناباور و عصب. رفت  یاهیاز ترس س شیچشم ها

 ! بهرام آدم فرستاده سراغ خواهرش  کنهیفکر م... است  وونهیپسرتون د نیبابا ا -

 . افتاد  هیو دوباره گر دیخند یباز به تلخ و

 یپناه یب ي، برا شیها یبدبخت يکرد برا هیگر. گذاشت  شیزانوها ينشست و سرش را رو نیزم يرو همانجا

 يصدا یآرام و ب ياشک ها يبرادر مغرورش که شکسته بود ، برا يبغض مردانه  يکرد برا هیگر...  شیها

به  هیمادرش که از شدت گر يا، بر کردیخانواده اش را تماشا م ينابود دانهیبود و ناام لچریو يپدرش که رو

 . سرفه افتاده بود 

دلش با خشم و نفرت اسم  يو تو کردیم هیمهناز گر!  يدی، پر از ناام هیرباز هم ماتم سرا شد ، باز پر از گ خانه

 ی؟ چرا آن باال نشسته بود و به بدبخت کردی؟ چرا خدا تمامش نم شدیپس چرا تمام نم...  کردیخدا را تکرار م

؟ خدا  گرفتینم یپاسخ کردی؟ چرا هر چه التماس م شدیمستجاب نم خواندی؟ چرا هر چه دعا م دیخند یم شانی

 ؟  کردینم يپس چرا کار... دست گذاشته بود  يچرا دست رو

 : مردانه اش گفت  ي هیگر نیماب مهرداد
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 بود ؟  یبتیچه مص نیبود ؟ ا یبتیچه مص نیا...  ایخدا -

 . صورت خواهرش دوخت  يسر بلند کرد و نگاه زخم خورده اش را تو بعد

 ! روز انداخت  نیاون ما رو به ا! سر اونه  ریهمش ز !شرف  یاون ب... سر اونه  ریز میکشیم یهر چ -

از جا ... و مستش کرد  دیجوش شیرگ ها يلذت گرم انتقام تو. برداشت  انیخشم و نفرتش سر به طغ ناگهان

 : بلند شد و داد زد 

 !  کنمیکم م مونیشرشو از زندگ!  کشمشیبه قرآن م...  کشمشیم -

 :  دیشد و بعد ناگهان از جا پر رهیوحشت زده به او خ سشیخ يبا چشم ها مهناز

 ! تو رو خدا ... نه مهرداد  -

 : باز گفت . شده بود  وانهیمهرداد د اما

 !  ذارمینم گهید! کارو با ما بکنه  نیا ذارمینم...  کشمشیامشب م نیهم -

 : س کرد التما. شد  زانیآو شیو از بازو دیاو دو يمهناز به سو. به سمت در رفت  و

 ! تو رو مرگ من نرو ! تو رو خدا ... مهرداد  يریکجا م -

 : بعد رو به مادرش داد زد  و

 !  رونینذار بره ب... برو درو قفل کن  -

توجه به  یپرت کرد و ب منیحرکت مهناز را کنج نش کیبا . حرف ها بدهکار نبود  نیمهرداد گوشش به ا اما

مهناز به سرعت خودش را جمع .  دیمادرش از خانه خارج شد و در را پشت سرش بهم کوب يو التماس ها هیگر

شده  رید گرید.  دیهم نرس شیگرد پا بهکوچه رفت، اما  يها مهیتا ن.  دیدو رونیو جور کرد و به دنبال مهرداد ب

و  یوجود احساس درماندگ يه اش افتاده بود دست بهرام و او باز هم با هم یباز افسار زندگ!  رید یلیخ... بود 

 نهمهیهنوز هم بعد از ا. او گذاشته بود  يزانو يپدرش و سرش را رو ينشسته بود کنار پاها.  کردیم یبدبخت

 شمردیدلش م يها را تو هیسر گذاشته بود و ثان. پدرش بود  ي، زانو دادیم تیاو حس امن هکه ب ییاتفاق تنها جا

داده بود  هیمادرش تک. از مهرداد نشده بود  يخبر چیهنوز ه یول دادینشان م شب را مهیساعت دوازده و ربع ن. 

دل  نیداد از ا ایخدا:  کردیم مهحزن آلود زمز یباباطاهر را با لحن يها یتیبسته چهارب ییو با چشم ها واریبه د

 ... دل  نیدم من نگشتم شاد از ا کیکه ... دل  نیداد از ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٢٢٦ 

 ينمانده بود ، اما هنوز هم بغض تو شیبرا یاشک گریکرده بود که د هیگر نقدریا.  دیکش يآه سرد مهناز

به همان اندازه دلهره آور و عذاب ... پدرش بود  یخودکش ياحساسش درست مثل روزها.  دادیآزارش م شیگلو

 . در راه است  يبد یلیخ یلیمطمئن بود که اتفاق خ. دهنده 

نشان دهد ، به  یمادرش عکس العمل نکهیمهناز قبل از ا. ز جا پراند بلند شد و هر سه را ا فونیزنگ آ يصدا

و  هیمادرش از پشت سرش با گر.  دیتپ یوار م وانهید نهیس يقلبش تو. در را فشرد  یو شاس دیدو فونیسمت آ

 : لبخند گفت 

 ! خدا رو شکر ... خدا رو شکر  -

 : دلش تکرار کرد  يمهناز هم تو و

 ! شکر  -

 . در آپارتمان را باز کرد  و

را پشت گوشش زد  شیموها. عجله داشت  یلیخ نکهی، مثل ا دیشن یراه پله ها م يمهرداد را تو دنیدو يصدا

 يکه تو یکس دنیاما درست همان لحظه با د... با او کرد  مانیپر و پ يدعوا کی ي، اخم کرد و خود را آماده 

 ! بهرام ... بند آمد  تریپاگرد پله ها ظاهر شد ، زبانش از ح

ناباورانه . سراغش آمد  ی، همان لرز لعنت شیزهرمانند راه گلو یهمان ترس مجهول و پانگرفته ، همان تلخ باز

 : لب زمزمه کرد  ریز

 ! بهرام ؟... بهـ  -

 : گفت. بود ، نگران بود  یعصب بهرام

 ! مهناز ؟ -

 يو از رو يزیکامال غر یحرکت يخورد و بعد از رو یتکان... مهناز به خود آمد . پا تند کرد تا زودتر به او برسد  و

 : گفت . در گذاشت  يرا ال شیاما بهرام به سرعت خود را به او رساند و پا. حس دفاع در را بست 

 !  میبا هم حرف بزن دیبا... درو باز کن مهناز  -

 : داد زد  اریاخت یب. تقال کرد در را ببندد . افتاده بود  هیبه گر مهناز

 ! ولمون کن ! برو ... برو  نجایاز ا -

 : گفت  یمینگران ، اما مال يدر با صدا يبهرام دوباره از ال اما

 ... افتاده که  یاتفاق هی... مهناز  میبذار حرف بزن -
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 :  دیوسط حرفش دو مهناز

 !  خوامینم -

مهناز از شدت . قدرت هل داد و به زور داخل خانه شد  يدر را با همه . او نماند  يتظر اجازه من گرید بهرام

بهرام هم . انداخت  منینش يخودش را تو زانیو افتان و خ دیکش يبلند غیج. ترس و جنون فلج شده بود 

 . دنبالش آمد 

 ! افتاده  یاتفاق هیگوش بده ... مهناز گوش بده  -

 شانیمهناز مقابل هر دو. شد  زانیخشک و فلج او آو يرساند و از پاها يدش را به مهدهراسان خو رانیج

 . و خود را سد راه بهرام کرد  ستادیا

 !  رونیاز خونه مون برو ب...  رونیازمون ؟ برو ب يخوایم یچ -

 . اما تالش کرد مهناز را آرام کند . و نگران بود  یعصب بهرام

 !  يدادیجواب نم زدمیبهت زنگ م ی، هر چ امیمجبور شدم ب -

 : ، داد زد  کردیم هیگر کیستریبه صورت ه کهیو در حال دیکش يبلند غیکه مهناز ج ردیاو را بگ يخواست بازو و

 ! دست نزن ... به من دست نزن  -

 . باال برد  میرا به حالت تسل شیدست ها بهرام

 ... بگم مهم بهت  زیچ هی دیبا! آروم باش ! باشه ... باشه  -

 :  دیدوباره وسط حرفش پر مهناز

 ! ندارم  یمن با تو حرف... برو  نجای؟ از ا یبگ يخوایم یچ -

 : صورت مهناز داد زد  يبعد تو.  شیموها يچنگ زد تو یاز شدت خشم دو دست بهرام

 ! اونو کشته ... شده  زیما ، با دربان گالو ي؟ اومده دم در خونه  تهیحال... مهرداد گند زده  -

*** 

 : گفت  رانیج

 !  رونیب يپس بالخره از اون خونه اومد... خب  -

 . دستش جابجا کرد  يتلفن را تو یو گوش دیکش یآه مهناز

 !  شهیم يهفته ا هیآره ،  -
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 مینداشت یما حال و اوضاع درست درمون تیسر عروس. اونجا  یرفتیم دیاصال از اولشم نبا!  يکرد يخوب کار -

 !  رهیواست خونه جدا بگ گفتمی، واگرنه من خودم به او پسره م

هستند که  ایدن يفکر کرد آخر چند نفر تو. منظور مادرش از آن پسره ، بهرام بود . خنده اش گرفت  مهناز

 ! ؟ کنندیدامادشان را آن پسره صدا م

 !  میوقت واسه خونه نداشت. تاد اتفاق اف يعجله ا یهمه چ میسر عروس...  یدونیمامان تو که م -

 : گفت  یحوصلگ یبا ب رانیج

خونه واست جور  هی تونستینم یعنی،  شهیشوهرت ادعاش م نقدریا! هم وقت بود  یلی، خ اریخود بهونه ن یب -

 کنه ؟ 

 : و ادامه داد  دیکش یآه

 ! مغزش بوده که تو رو ورداشته برده ور دل زن باباش  يتو یباز چ دونهیخدا م -

مسئله فکر نکرده بود که چرا بهرام او را به  نیبه ا چوقتیتا به حال ه! حق با مادرش بود ... جا خورد  مهناز

 يزیباشد بهرام چ دواریام شدیعالمت سوال باعث م نیهم در آن حضور داشت ؟ هم ژنیبرده بود که ب يخانه ا

. به هم نگه دارد  کینزد نقدریو آن ها را ا کندب سکیواگرنه امکان نداشت ر. خبر ندارد  ژنیاو و ب يه از گذشت

 : باز او را از فکر در آورد  رانیج يصدا

 هست ؟ بزرگه ؟  یحاال خونه ات چه شکل -

 : به دور و برش نگاه کرد و پاسخ داد  یجیگ با

 ! سه تا خواب داره ...  ستیآره ، بد ن -

 !  زمیمبارکت باشه عز -

 : کرد و ادامه داد  بغض

 !  نجایا يایب شدیم یکاشک! چقدر دلم برات تنگ شده  یدونینم -

 : فوت کرد و گفت  رونیحوصله نفسش را به ب یخسته و ب مهناز

 ! قربونت برم  شهیمادر من ، نم شهینم -

 ؟  شهیچرا نم -

 !  امیب ذارهینم یی، منم تنها ادیب ستیاون حاضر ن.  دیارند یخوب ي ونهیآخه فدات شم شما با بهرام م -

 : فورا گارد گرفت و خصمانه گفت  رانیج
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 !  متینیحقمونه که بب...  ییتو دختر ما! که نگرفته  ریاس! احمق  يغلط کرده پسره  -

 : باز بغض کرد و ادامه داد  بعد

 ! رو با خودم به گور ببرم  دنتیدوباره د يو آرزو رمیبم ترسمیم -

 : گفت  یمادرش را عوض کند ، با مهربان يحال و هوا نکهیا ياما بعد برا. سکوت کرد  يلحظه ا مهناز

 چه خبرا ؟ بابا و مهرداد کجان ؟  گهید -

 . متفرقه حواس مادرش را پرت کند  يکرد با حرف ها یسع و

و مشغول درست  دیچرخ یآشپزخانه م يتو رایالم. په انداخت کانا يبعد تلفن را قطع کرد و خودش را رو یقیدقا

تنش گوش شده و حرف  يکه همه  دانستیظاهرا حواسش پرت کار خودش بود ، اما مهناز م. کردن ناهار بود 

 : از همانجا داد زد .  شنودیاو را م يها

 ! مامانم بود  -

 . و به او نگاه کرد  دیدست از کار کش رایالم

 ! بله ؟ -

 : و دوباره تکرار کرد  دییهم سا يرا با حرص رو شیدندان ها مهناز

 ! ؟ یشماره اش رو چک کن يخوایم... گفتم مامانم بود  -

 . انداخت  نییسرخ شد و سرش را پا رایالم

 ! به من چه اصال ؟! بکنم  يمن غلط بکنم همچه کار... نه خانم  -

 . زد  يشخندین مهناز

 !  يط ندوقت گزارش غل هیگفتم  -

 . اتاقش رفت  يبلند شد و تو و

از  کندیم یکه او هم اگر جاسوس دانستیم. با او بد حرف بزند  خواستینم.  رایالم يبرا سوختیدلش م یگاه

خودش تحت کنترل است و هر حرکتش گزارش  يخانه  يتو کردیکه فکر م نیاما هم. است  يسر ناچار

 ! از ذهن شکاك بهرام متنفر شود  شتریو ب رایاز الم شدی، باعث م شودیم

مثل  يزیچ چیکه ه شدیم يهفته ا کی. که به آپارتمان خودشان نقل مکان کرده بودند  شدیم يهفته ا کی

بار که بهار از اصفهان به او تلفن کرده  کی یحت. بود  دهیرا د دیداشت و نه ناه ژنیاز ب ينه خبر. گذشته نبود 

.  رفتیم شیبد پ یلیرابطه اش با بهرام خ.  سدبپر يزیچ ژنیتوانسته بود از حال بن رایبود هم به خاطر حضور الم
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 دیشا.  کردیم يچرا ، اما از بهرام دور دانستیاو را نداشت و او هم نم يبهرام حوصله . هر دو از هم دور بودند 

بهرام  نباریاما ا.  ردیقدم باشد و با او گرم بگ شیپ یصلح و آشت يبهرام باشد که برا نیا شهیمثل هم خواستیم

 .  دیکشیهم نازش را نم

جنب و جوش مردم را .  کردیرا تماشا م رونیبود و ب ستادهیاتاق ا يمهناز پشت پنجره . شده بود  دیع کینزد

ل آن سال مث... ها  ابانیخ يبرود تو خواستیدلش م.  گرفتیحالت تهوع م شتریراکد خود ب یاز زندگ دیدیکه م

 نیهفت س يسفره  يبرود ، برا شگاهیبخرد ، آرا دیلباس ع. با پدرش  یهمراه مادرش و مهرداد ، و گاه! ها 

شاد و  يصدا يباز شدن در آپارتمان ، و متعاقب با آن صدا يخودش بود که صدا يحال و هوا يتو. کند  دیخر

آن وقت روز تعجب زده شد ،  ياز حضور او تو.  کردیحال و احوال م رایکه داشت با الم دیبهرام را شن يسرزنده 

 . قدم هم از پشت پنجره کنار نرفت  کیاستقبال از بهرام ،  يبرا یحت.  اوردیخودش ن ياما به رو

 !  نیسالم آقا ، خوش اومد -

 مهناز خانم ما کجاست ؟  نیا! ...  یسالم ، خسته نباش -

 ! اتاقشون بودن فکر کنم  يتو -

 . و بالخره از پنجره دل کند و به عقب برگشت  دیباز شدن در اتاق را شن يصدا مهناز

 ؟  یخوب... احواالت مهناز خانم ؟  -

 . به لب نشاند  یکرد و ناخودآگاه لبخند کمرنگ رتیاز رفتار گرم و راحت او ح مهناز

 ! سالم ، خوبم  -

 .  دیگوشش را بوس يرمه بهرام هم کنار او نشست و ن. تختخواب نشست  يلبه  يرفت و رو و

 ؟  یکنیم کاریخونه چ يوقت روز تو نیا -

 .  رونیب میاومدم امشب با هم بر -

 : با تعجب نگاهش کرد  مهناز

 ! کجا ؟ -

من حرص بخورم  یکن یتو رانندگ...  میشهر بچرخ يتو می، بر میکن دیواست خر میبر.  یکه تو بگ ییهر جا -

 ! 

 يمقدمه  یو ب یمحبت ناگهان دنیبود که حاال با د دهیکش ییآن مدت تنها يمهناز آنقدر تو. زد  يلبخند و

 : و به حالت قهر گفت  دیلب ورچ اریاخت یبهرام ، ب
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 !  خوامینم -

 : گرم و عاشقانه گفت  یاو را آهسته نوازش کرد و با عطوفت ياما بهرام بازو. صورتش را از او برگرداند  و

 یعال زیسورپرا هیکه من امشب واست  نهیبعدشم ا.  گذرهیبهمون خوش م!  کنمیخواهش م...  گهید میبر -

 ! بغلم  يپریم ياریبال درم ياگه بشنو... دارم 

 : ، ادامه داد  دیمهناز را د دیچون ترد و

 ینش مونیپش دمیقول م...  ایامشبه رو با من راه ب -

تحرك و کسالت بارش  یب یآنقدر از زندگ. کالم او مقاومت کند  ينتوانست در برابر وسوسه  گریمهناز د!  

که  ییبا صدا. چند ساعت حاضر بود دست به دامن بهرام شود  يبرا یدادنش حت رییتغ يمتنفر بود که حاال برا

 : از شوق و شعف باشد ، گفت  یخال کردیم یسع اریبس

 ! امشب باشه  نیکه فقط هم یبه شرط -

مهناز را  کلیه يهمه  سینگاه خ کیو و با  دیبهرام خند. صورت او تاب داد  يرا توبراقش  يچشم ها و

 ... .  دیگرفت و او را محکم در آغوش کش شدیحاضر شدن بلند م ياو را که برا يبعد بازوها. برانداز کرد 

 

 : بهرام گفت .  دیزد و آهسته خند ومیآکوار يبه جداره  یآرام يبا انگشت اشاره اش ضربه  مهناز

 ؟  يخند یم یبه چ -

 !  میچشمشون ، همنوعشون رو خورد يجلو -

مهناز از نگاه او خنده اش گرفت ، ادامه داد . شد  رهیبه او خ هینگفت و فقط به حالت عاقل اندر سف يزیچ بهرام

 : 

 ؟  یشیم یچه حال! پاره کنن و بخورن  کهیآدم رو ت کیچشم تو  يخب ؟ فکر کن جلو هیچ -

 : تأسف تکان داد و گفت  يسرش را به نشانه  بهرام

 ! رو آب طال گرفت  يخاکستر ياون سلوال دیبا...  کنهیاز مغزت تراوش م یچه افکار جالب -

 . رفت  سهیمتلک او از خنده ر نیا يمهناز برا و

کرده  دیها گشته بودند ، خر ابانیخ يبا هم تو.  کردیم ینیشبیخوبتر از آنچه پ ییخ... را گذرانده بود  یخوب روز

بعد  يرستوران نشسته بودند و داشتند قهوه  يبودند ، و حاال هم تو دهیکش گاریپارك خلوت س کی يبودند ، تو

 .  دندینوش یاز شامشان را م
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را  وارشیچهار د... بود  ییبایز يجا. ساکت و نسبتا خلوت رستوران چرخاند  يفضا ينگاهش را تو مهناز

 انوسیوسط اق کردیاحساس م.  دیرسیسقف کوتاه رستوران م یکیپوشانده بود که قدش تا نزد ییبایز ومیآکوار

رستوران  نیبا او به ا يدو بار یکیآمد سال ها قبل که نامزد بهرام بود هم  یم ادشی.  خوردینشسته و شام م

ه کت و شلوار و کراوات به تن و متوسط القامت بود ک انسالیم ي، مرد يزاهد يصاحب رستوران، آقا. آمده بود 

 یاز آن مرد پر حرف هم خوشش م یمهناز حت.  کردیم یشوخ شیها يو با مشتر گشتیم زهایداشت و وسط م

 . آمد 

 : گفت  مهناز

 بپرسم ؟  يزیچ هیبهرام  -

 . نگاهش کند ، سرش را تکان داد  نکهیبدون ا بهرام

 ! اوهوم  -

 ! ... ؟ یدروغ گفت دمیاصال شا ایبود ؟  ی، چ يواسم دار یکه گفت يزیاون سورپرا -

دوستانه جلو آمد و رو  يبا لبخند يزاهد ي، آقا دیبگو يزیاما تا خواست چ. زد و به او نگاه کرد  يلبخند بهرام

 : به مهناز گفت 

 ؟  نیبود یراض ییرایخوب بود ؟ از پذ یهمه چ... خب خانم  -

 : فت محجوبانه به لب نشاند و گ يلبخند مهناز

 ! بود  یبله ، عال -

 . زد  يهم لبخند يزاهد يآقا

 ! خوشحالم ! خوبه  -

 : باز رو به مهناز گفت .  دییبهرام خم شد و لباس او را بو يشانه  يرو بعد

 !  ادیخوشم م یلیخ نیعطر ا يمن از بو -

 :  دیاز بهرام پرس شیساعت پ کیبار در طول  نیچهارم يبرا و

 ! ؟ یزنیم یادکلن چ -

 : خنده اش گرفته بود ، گفت  بهرام

 !  ستین ادمی،  دونمینم -

 : گفت  یبه شوخ يزاهد يآقا
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 !  ستین ادتی... آره  -

 :  دیپرس يآهسته ا يآن ها را ترك کرد ، مهناز با صدا يزاهد يآقا نکهیاز ا بعد

 !  دیام کرد از بس پرس وونهی؟ د یگیچرا اسم ادکلنت رو بهش نم -

 .  دیدخن بهرام

 ! ؟ یبدون زمیاز سورپرا يزیچ يخواینم! اونو ولش کن  -

 . مهناز برق زد  يها چشم

 ؟  يکردنم دار زیواسه سورپرا يزیواقعا چ -

 : گفت  یفتگیاش بهم گره زد و با غرور و خودش نهیس يرا جلو شیدست ها بهرام

 ! االن برآورده اش کنم  نی، تا هم هیآرزوت چ نیبزرگ تر یبگ خوادیدلم م -

 :  دیکش يفقط نگاهش کرد و بعد آه سرد هیچند ثان يبرا مهناز

 ؟  یبرآورده اش کن یتونیواقعا م -

 ! آره  -

 !  نهیمن ا يآرزو نیبزرگتر!  نمیاونا رو بب خوامیم... پدر و مادرم  -

تر و نگاهش  قیه لبخندش عمجمله درهم نرفت ، بلک نیا دنیخالف تصورش نه تنها صورت بهرام از شن بر

 . براق تر شد 

 ! طور  نیکه ا... خب  -

 : و ادامه داد  دییرا با لذت بهم سا شیدست ها کف

 ! حاال برآورده شو  نیهم... مهناز  يآرزو نیبزرگتر...  یال ترج یمج یاج -

 يزده  رتیح يچشم ها يبه فرانسه را جلو ییسفر هوا طیکتش فرو برد و دو بل بیج يبعد دستش را تو و

دهانش  يرا جلو شیدست ها! الل شده بود ...  دیچه بگو دیبا دانستیمهناز نم... . گذاشت  زیم يمهناز ، رو

 ریحد غافلگ نیتوانسته بود او را تا ا نکهیبهرام از ا.  کردینگاه م طینزند و فقط به دو بل غیگرفته بود تا ناغافل ج

 : گفت .  دیبال یکند به خود م

 خوشت اومد ؟  -

 : مهناز بالخره سکوتش را شکست . شد  رهیاش و با لذت به مهناز خ یصندل یزد به پشت هیتک و

 ! ؟ هیراستک نیا...  نیبهرام ا -
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بهم خورده بود  شیانطباق چشم ها جانیاز شدت ه. ها هجوم برد و بازشان کرد  طیبه سمت بل يبعد به تند و

 قتیحق! است  قتیکه حق دیرا بخواند ، اما فهم طیبل يکلمه از اطالعات درج شده تو کی یحت توانستیو نم

 : بهرام گفت .  کندیخانواده اش را مالقات م ياست و او به زود

 ... تهران و از اونجا هم  میریم. است  گهید يسه هفته  يبرا -

 تواسنتیمهناز هنوز هم نم. دار زد کش یلب سوت ریو ز دیآرام و منظم به سمت باال کش یرا با ژست دستش

 : گفت . درست حرف بزند 

 ... آخه ...  یعنی؟  يچجور... چـ  -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

بذارم  انینشد نخواستم تو رو در جر یفکرشم ، اما تا قطع يوقته تو یلیخ. دوستم واسمون دعوتنامه فرستاد  -

بلند شود و  خواستیداشت ، آنقدر خوشحال بود که دلش م یاحساس سبکبال.  دیچه بگو دیبا دانستیمهناز نم! 

و براق بهرام  اهیس يچشم ها يتو حبتشم يسرانجام سر بلند کرد و با همه . همانجا وسط رستوران برقصد 

 : شد  رهیخ

 ! ممنون  -

. گرم به او نگاه کرده باشد  قدرنیمهناز ا چوقتیآمد ه ینم ادشی. از نگاه گرم و پر محبت او دستپاچه شد  بهرام

، با حواس  دیایب رونیاز فکر نگاه مهناز ب یکم نکهیا يبرا. افتاد  انیپوستش به جر ریز یلذت بخش يگرما

 : و گفت  دیقهوه اش را نوش يجرعه  نیآخر یپرت

 ؟  میبر... خب  -

سپس در . گذاشت  فشیک يآهسته برداشت و تو يزیعز ءیها را مثل ش طیمهناز بل. از جا بلند شد  يبه تند و

بهرام به سمت در  يجا خوش کرده بود ، شانه به شانه  شیلب ها يرو نیسبکبار و دلنش يلبخند کهیحال

 . به راه افتاد  یخروج

قلبش درست مثل . خوشحال  یلیخ یلیخ... خوشحال بود . کمر او گذاشت  يگود يکف دستش را رو بهرام

بود که مهناز او را  يبار نیاول نیا.  دیلرز یاش م نهیس يکه تازه عاشق شده اند ، تو ییقلب دختربچه ها

به همه  خواستیبود که دلش م خوشحالآنقدر . شده بود  رهیبود که با عالقه به او خ يبار نیاول... بود  رفتهیپذ

 ياسکناس درشت از تو کی .که تازه پاسخ مثبت از عروسش گرفته باشد  يدرست مثل داماد... شاباش بدهد 
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برود  رونیسپس کنار رفت تا اول مهناز ب. گذاشت  یدر خروج کینزد نیهفت س يدر آورد و کنار سفره  بشیج

 : کرد  شیدوباره صدا يزاهد يهمان موقع آقا. 

 ! حضرت آقا ؟ -

که مهناز از آنجا گذشته بود اشاره کرد و آهسته  يریبا چشم و ابرو به مس يزاهد يآقا. به عقب برگشت  بهرام

 :  دیپرس

 ! ؟ يدلشو برد -

 .  دیخند بهرام

 ! کارو کردم  نیفکر کنم ا... آره  -

 .  دیهوا قاپ يبه سمت او پرتاپ کرد که بهرام آن را تو یسپس پرتقال درشت.  دیهم خند يزاهد يآقا

 ! براوو  -

 *** 

را  شیپا يجلو یآنقدر حالش بد بود که حت.  رودیراه م یظیمه غل يارد تود کردیحس م... بود  جیو و جیگ

 ختهیبه او آو یپناه و ترسان یب يکه دستش را گرفته و مثل بچه  یکس نیا دیفهمینم یحت...  دیدیدرست نم

مغز آشفته و در  يرفت که برایم یقتیحق يو به سو داشتیترسان و نامطمئن قدم برم. است ، بهرام است 

 . آخر را داشت  کیعنفوان انفجار او ، حکم شل

 : ، بهرام به او گفت  يدر کالنتر دم

 ! بده من  تویمهناز گوش -

 : دوباره گفت . گنگ و نامفهوم نگاهش کرد  مهناز

 ! بدش من !  يبد لشونیتحو نجایهم دیبا. داخل  يببر لتویموبا ياجازه ندار -

.  دادینم یلیتحل چیکلمه مغزش فلج شده بود و تن به ه یواقع يبه معنا. نگاهش کرد مهناز دوباره فقط  و

نه لمس . نکرد  یاعتراض چیبگردد ، و او ه لشیکردن موبا دایپ ياو را برا يها بیبهرام مجبور شد خودش ج

سر و ته هر  یب يس هااز کابو یکی يتو گاران...  نینه شاد بود و نه غمگ... و نه دردها را  کردیها را احساس م

 . نداشت  یاحساس چیکه ه کردیم ریشبه اش س

مهناز چنگ زد به دست . کرد  تیهدا يدختربچه به داخل کالنتر کیدوباره دستش را گرفت و او را مثل  بهرام

که در رفت و آمد  ینسبتا خلوت بود ، اما همان تک و توك آدم يکالنتر. بود  دهیترس یلیبود ، خ دهیترس... او 
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دا کرد و بزرگ شد که حس کرد وسط جهنم یمغز او آنقدر انعکاس پ يحرف زدنشان ، تو يبودند و سر و صدا

 . داغ شد و به نفس نفس افتاد .  ستادهیا

مهناز به . گفت  يزیپوش صحبت کرد و بعد به سمت او برگشت و چ فرمیونیبا سرباز  يچند جمله ا بهرام

. گم شود  دیترسیانگار م... اما محکم تر از قبل به دست او چنگ زد .  دینفهم يزیشد و چ هریخ يحرکت لب ها

با هم از پله ها باال . کرد  تیدادست خود داشت ، او را به سمت پله ها ه يبهرام همانطور که دستش را تو

از کنار زن و . بود  یانتظام يروین يمربوط به هشدارها يعبور کردند که پر از پوسترها يدوریرفتند و بعد از کر

، بعد پشت  دادندینسبت م یکیرک يبلند بهم فحش ها يو با صدا کردندیم ادیگذشتند که داد و فر يشوهر

 : مهناز را رها کرد و گفت  دستآنوقت بهرام . توقف کردند  يدر

 يبرا...  فتهیکن باهات سر لج ن یسع یلیخ... مهناز  نیبب! مهرداد  يمأمور پرونده !  هیریاتاق سرگرد کث نجایا -

 !  شهیمهرداد بد م

 : فرستاد و ادامه داد  رونیب قیرا عم نفسش

 ! ؟ يآماده ا -

اما همان . فقط توانسته بود اسم مهرداد را بشنود  شیتمام جمله ها يتو. او نشده بود  يمتوجه حرف ها مهناز

 . اتاق شود  به خود بدهد و بدون در زدن وارد یاسم باعث شد که تکان

 ! داخل ؟ ادیو م نییپا ندازهیسرشو م رسهیاز راه م یقانون نداره هر ک نجایبله بله ؟ ا -

قصد نداشت  نکهیرا بست و بعد با ا شیلحظه چشم ها کی، بهرام  يریسرگرد کث نیخشمگ ادیفر يصدا با

 . است  یاعصاب یو ب يمرد جد دانستیقبال آمار او را گرفته بود ، م. همراه مهناز داخل اتاق شود اما وارد شد 

 !  ستنی، متوجه رفتارشون ن ستیحالشون خوب ن شونیا...  خوامیعذر م یلیخ -

 :  دیبه او توپ یبا همان بدخلق يریکث سرگرد

 ؟  نیهست ی، شماها ک نمی؟ اصال بب یشما که حالت خوبه چرا جلوشو نگرفت -

 : ، فقط گفت  دیلرز یکه از شدت بغض م ییبا صدا مهناز

 ! مهرداد  -

 : سرگرد فورا به سمت او جلب شد  یعصب يها چشم

 ؟  نیبله ؟ شما خانم مهرداد -

 : داد  حیهم بهرام توض باز
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 ... که  یهمون جوون.  يهستن ، خواهر مهرداد سپهر يمهناز سپهر شونیا -

 : متوجه منظور او شده ، سر و دستش را تکان داد و گفت  نکهیا يبه نشانه  يریکث سرگرد

 !  يمهرداد سپهر!  دمیفهم... خب خب  -

 : بود ، انداخت و گفت  ستادهیوسط اتاق ا یو لرزان دهیترس يبه مهناز که مثل جوجه  ینییبعد نگاه از باال به پا و

 ؟  دیشماها بزرگتر از خودتون ندار -

 : گفت  یبه سخت مهناز

 ... من ... از حال رفته بود ... مامانم حالش ... ما ! ... فلج شده ...  یعنی... ن ، بابام م -

 : اشاره کرد و گفت  زشیم يروبرو يبا دستش به مبل چرم و قهوه ا. گرفت  يرنگ دلسوز يریسرگرد کث نگاه

 !  نیبش ایب -

 :  دیبعد دوباره از بهرام پرس و

 ! و شما ؟ -

 ! ملک من اتفاق افتاده  يقتل تو!  فر نیبهرام شاه -

 : جابجا شد و گفت  شیسر جا يبا حرکت تند. برق زد  يریسرگرد کث يها چشم

 !  کنمیخواهش م دییبفرما...  دینیبش دییبفرما! بله بله  -

 :  دیپرس. آن دو در نوسان بود  انیم يرینگاه سرگرد کث. مهناز نشست  يمبل روبرو يجلو رفت و رو بهرام

 ! ؟ نیبا هم اومد -

 ! بله ؟ -

 ؟  رهیم شیپ يروابط چجور -

 : اخم کرد و گفت . متوجه منظور او نشد  بهرام

 !  شمیمتوجه منظورتون نم -

 . به سمت او خم شد  زشیم يرو یکم سرگرد

 ؟ مهرداد چرا خواسته شما رو بکشه ؟  هیو برادرش چ شونیشما با ا يرابطه ! سوالم واضحه  -

کشتن او قصد ورود به خانه را داشته و  يکه مهرداد برا دانستیخوب م. سوال را داشت  نیکامال انتظار ا بهرام

 . خبر نشان داد  یاما خودش را متعجب و ب. شده است  ریدرگ یبا محمدتق نیهم يبرا

 منو بکشه ؟ چرا ؟  -
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 !  نیبهش جواب بد دیکه شما با هیسوال نیا -

 یصندل يو دوباره تو دیرا مال شیچشم ها يگوشه  یحوصلگ یبا ب يریسرگرد کث. برقرار شد  یکوتاه سکوت

 . اش فرو رفت 

. شما رو بکشه  خواستهیبگه چرا م ستیاما حاضر ن. شما اومده  يبه قصد کشتن شما به خونه  گهیمهرداد م -

 ... مسئله روشن بشه ، اما  نیا دوارمیهنوز ادامه داره و من ام ییالبته بازجو

 : آرام و متقاعد کننده گفت  یبا لحن بهرام

... اونم نه من و مهرداد .  میداشت یدوران هی... البته !  میندار یما با هم اختالف!  هیچ هیقض دونمیمن واقعا نم -

چرا  دونمینم.  دمیمهرداد رو د یبار ک نیآخر ادینم ادمیمن راستش . پدرم بود و پدر مهرداد  نیبود ب یهر چ

 ! بکنه  يکار نیهمچ خواسته

 : اش نشاند و گفت  یشانیپ يرو ياخم محو يریکث سرگرد

 !  دیزنیچقدر خونسرد از کشته شدن خودتون حرف م -

 . زد  يشخندین بهرام

 ! تخت  التونیمنو بکشه ، خ تونهینم یکس -

 :  دیپرس یناگهان یلیشد و بعد خ رهیتفاوت او خ یصورت ب يبدون پلک زدن تو هیچند ثان يریکث سرگرد

 ؟  هیشغل شما چ -

 : گفت  يبا لحن سرد بهرام

 ؟  شهیمهرداد مربوط م يبه پرونده  -

 : ، و گفت  دیبگو يزینداد سرگرد چ اجازه

 . دارم  یپزشک زاتیمن شرکت واردات تجه -

 بود ؟  ی، چه اختالفات يسپهر يپدر شما و آقا نیب -

 . پدر من بودن  لیوک يسپهر يآقا!  ياختالفات کار -

 پدر شما االن کجا هستن ؟  -

 : پا انداخت و گفت  يپا رو یحوصلگ یبا ب بهرام

 !  شیپ میسال و ن کی... فوت کردن  شونیا -
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.  دیبگو يزیشد و باز هم خواست چ رهیاو خ يحوصله  یصورت سرد و ب يتو هیباز هم چند ثان يریکث سرگرد

 . لرزان و نامطمئن مهناز ، توجه او را معطوف خود کرد  ياما صدا

 شده ؟  یمهرداد ، چ... برادرم ... آقا  -

 .  دیو به سمت او چرخ دیکش یقینفس عم يریکث سرگرد

 ! آقا  نیا يدر خونه  رهیساعت نه شب م کیبرادر شما ، نزد -

 : انگشت به بهرام اشاره کرد و ادامه داد  با

.  شهی، مانع ورودش م انیعامر یاما دربان اونجا ، محمدتق. اه انداخته و خواسته وارد خونه بشه ر ادیداد و فر -

 یچشم حداقل هشت نفر شاهد ، محمدتق يکه همراه داشته جلو ییو بعد مهرداد با چاقو شنیم ریاونا با هم درگ

 !  رسونهیرو به قتل م

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

! آدم را کشته بود  کیمهرداد ... قتل . حس شد  یمهناز را فرا گرفت ، تنش از وحشت ب يسر تا پا یقیعم لرز

 شدیانگار کم کم داشت از آن شوك خارج م. کرد  هیگر يبلند يصورتش گرفت و با صدا لیرا حا شیدست ها

 : کفت  يریسرگرد کث.  کردیو عمق فاجعه را درك م

 !  شهیدرست نم يزیتو چ ي هیبا گر... آروم باش دخترم  -

 : گفت  یاش به سخت هیگر نیسرش را تکان داد و ماب مهناز

 ...  دیبا...  نمشیبب خوامیم -

 : گفت  يریکث سرگرد

 !  ستیکامل نشه امکانش ن شییمتأسفانه تا بازجو -

قتل  نیچن گفتیتجربه اش به او م.  اوردیاو و بهرام سر در ب يکند و از رابطه  چیخواست مهناز را سوال پ و

، معموال  ستندین شانیها زهیحاضر به فاش کردن انگ یول شوندیباکانه مرتکب م یب نقدریکه قاتالن ا ییها

باز هم نفسش را . از او نپرسد  يزیاما حال بد مهناز و حضور بهرام باعث شد که فعال چ. دارند  یناموس لیدال

 : فوت کرد و باز گفت  رونیبه ب

 ! نکن  هیرگ... آروم باش دخترم  -
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در .  کردیخلوت را تماشا م ابانیروح خ یخسته و ب ییو با چشم ها یصندل یداده بود به پشت هیرا تک سرش

 یحس بود و مغزش ب یتنش ب. نداشت  ختنیر يبرا یاشک گریکرده بود که د هیطول آن چند ساعت آنقدر گر

 يو به پدر و مادرش درباره  گرددبه خانه بر ییبا چه رو دیبا دانستیشب بود و او نم مهین يساعت دو. حس تر 

 .  دیمهرداد چه بگو

 :  دیپرس. مهناز زد  ینیب ریو ادکلن تنش ز گاریس يبو. باز شد و بهرام پشت رل نشست  نیماش در

 حالت چطوره ؟  -

 : آناناس را به سمتش گرفت و گفت  یران. جوابش را نداد  مهناز

 !  شهیذره بخور حالت بهتر م هی -

 ! قصاص  یعنی... قتل عمد  یعنی نیا!  یبا قصد قبل... خودش اونو کشته  يبا چاقو گهیم -

 : گفت  یبعد آب دهانش را قورت داد و با لحن نه چندان مطمئن. بدون پلک زدن نگاهش کرد  بهرام

 ! کار نشد نداره ...  يریبگ تیرضا یتونیم!  ستین امیاونجور... نه  -

 ؟  یدن چندا تیاگه رضا -

اما . چه کند  دیبا دانستیواقعا نم...  دانستینم. انداخت  نیینگاهش را از صورت او گرفت و سرش را پا بهرام

 .  یمنطق يدارد ، نه حرف ها ازین يدختر حاال فقط به دلدار نیکه ا دیفهمیم

 !  دنیم تیرضا! نگران نباش  -

را گرفت و  یقوط یحرف چیه یب. دستش را رد نکرد  نباریمهناز ا. را به سمت او گرفت  یران یبعد دوباره قوط و

گونه و زخم کوچک  يکبود... صورت او  يشده بود تو رهیبهرام خ.  دیاز آب آناناس خنک را نوش يجرعه ا

 :  دیپرس يبا لحن مردد. مغزش شده بود  يخوره  يلبش بدجور يرو

 ؟ شده  یصورتت چ... مهناز  -

.  دیپر نییپا نیدهانش گرفت و به سرعت از ماش يدستش را جلو. کرد  يدیناگهان احساس تهوع شد مهناز

دو زانو  يکنارش رو یبهرام با نگران. رساند و از ته دل عق زد  ابانیجدول خ يخودش را به لبه  زانیافتان و خ

 . نشست 

 ! ؟ ی؟ خوب يشد یمهناز چ -

 :  دیدوباره پرس. او کالفه شده بود  بیبهرام از رفتار عج. افتاد  هیبه گر اریاخت یدوباره عق زد و بعد ب مهناز

 ؟  مارستانیب میحالت بده ؟ بر! بگو  يزیچ هیآخه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٢٤١ 

مرد  نیچقدر بدبخت بود که به ا! کس و کار بود  یچقدر تنها و ب. کرد  هیسرش را تکان داد و باز هم گر مهناز

 يخانه افتاده بود ، برادرش تو يگوشه  رینگیعمرش حاال فلج و زم يپدرش ، قهرمان همه ! برده بود پناه 

آناناس  یو با او ران نشستیم فیمرد کث نیصاحب و تنها و بدبخت بود که کنار ا یو او آنقدر ب... بازداشتگاه بود 

 !  شدیدشمن ناموسش محسوب م یحتکه ... روز انداخته بود  نیکه آنها را به ا يمرد نیهم!  خوردیم

پشتوانه بودن سخت بود  یمرد بودن ، ب یچقدر ب! بد بود  ییچقدر تنها. ته دل زار زد و اسم خدا را تکرار کرد  از

 نییاز عرش بلند و پرشکوه خود پا قهیچند دق يخدا برا خواستیدلش م.  کردیم یبیعج ییچه احساس تنها! 

و آنقدر چنگ  کردیم هیآغوش خدا گر يتو خواستیدلش م.  گرفتیدر آغوش م یآمد و او را مثل کودک یم

خدا و آهسته به خواب  يزانو يرو گذاشتیسرش را م خواستیدلش م...  ردیتا آرام بگ شیبه شانه ها زدیم

 ! بد بود  ییکه چقدر تنها يوا! او را تنها گذاشته بود ... اما خدا نبود .  رفتیم

 .  دیکش قیبهرام به طرفش گرفته بود ، صورتش را شست و چند نفس عم که یآب معدن يبطر با

 ازت بکنم ؟  یخواهش هی شهیم -

 : ، اما گفت  ستیحدس بزند خواهش او چ توانستینم. پر از شک نگاهش کرد  بهرام

 ! تو دستور بده  -

 حرم ؟  يمنو ببر شهیم -

 .  دیناخودآگاه باال پر شیابروها

 ...  دیبا.  يدار ازیدکتر ن کیبه  شتریتو االن ب -

 :  دیوسط حرفش پر یبا بدخلق مهناز

 نه ؟  ای يبریم -

 : کرد و گفت  یمکث بهرام

 !  برمتیم...  زمیباشه عز -

آرامش دهنده و پر شکوه به نظر  گریاز هر زمان د شتریاما ب... مطهر آن وقت شب خلوت و ساکت بود  حرم

حواسش به .  دیکشیمعطر آنجا را سر م يو هوا زدیصحن قدم م يسست و ناتوان تو ییمهناز با زانوها.  دیرسیم

حس . هم نبود  کردیاش م یهمراه انهحواسش به بهرام که چند قدم دورتر از او محتاط یدور و برش نبود ، حت

 یدرست به آرام... آرام بود  یشده است که پس از آنهمه سردرگم قیبه روحش تزر يمخدر قو کی کردیم

 ... . که پس از سال ها به خانه برگشته است  یکس
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از ! نگاه داغ خدا  ریز... تحت نظر است  کردیحس م.  رفتیچادرش را گرفته بود و آرام آرام جلو م يها گوشه

 نیآمد آخر ینم ادشی.  دیلرزیاشکش م يپشت پرده  ییطال حیضر. صحن گذشت و وارد قسمت بانوان شد 

. به امام مهربانش پناه برده بود  وقلبش به آن مکان مقدس  ياما آن شب با همه ... به آنجا آمده بود  یبار ک

 .  شدیاما قفل زبانش باز نم...  دیبگو شیها هیآمده بود حرف بزند ، داد بزند ، درددل کند و از گال

 يرو یبسته اش به آرام يک هاپل يزد و بعد دو قطره اشک گرم و معطر از ال يرا بست ، لبخند شیها چشم

 .  دیفرو لغز شیگونه ها

 ! سالم  -

 . برساند  حیبگذرد و خودش را به ضر تیجمع نیکرد از ب یسع...  ییطال يکرد به سمت پنجره  پرواز

 ! به من رحم کنه  دیبهش بگ...  دیشما بهش بگ! چرا  دونمینم...  دهیمن گوش نم يخدا به حرفا -

 .  حیدست دراز کرد و خواست از همان فاصله چنگ بزند به ضر. شده بود  دتریاش شد هیگر

 یب نیا دیبگ...  هیادیز گهید نیا دیبهش بگ!  دیریدستم رو بگ...  دیکمکم کن! من امشب به شما پناه آوردم  -

 !  رمیم ینکنه ، واگرنه من م... کارو با من نکنه  نیا!  هیرحم

باز دستش را پرتاپ کرد و .  دید یرا نم ییاشک جا البیاز پشت س. شد  لیدامان تب یب یاش به هق هق هیگر

 : زار زد . قلبش داغ داغ شد ...  حیچنگ زد به ضر نباریا

بکنه  خوادیم يهر کار...  رهیبرادرمو ازم نگ دیبهش بگ!  دیمنو از خودتون دلسرد نکن! من به شما پناه آوردم  -

 دیمنو از خودش ناام! منه  دیام... منه  ياون خدا دیبهش بگ!  هیرحم یب نیا! نه  یکی نیندارم ، اما ا یاعتراض

 !  رهیبرادر جوونمو ازم نگ! نکنه 

باز چشم ... شد  تیچند قدم به عقب هدا... فاصله گرفت  حیاز ضر اریاخت یشد ، دستش ب ادیتن ها ز فشار

را زده بود ،  شیحرف ها يهمه . ق در هوا بود پر معل کی یقلبش به سبک. را بست و باز لبخند زد  شیها

 ... .  کندیکه خدا با لبخند نگاهش م دانستیحاال م! اتمام حجت کرده بود 

 دهیچیپ ینبود که پرونده را کم يمبهم و حرف نگفته ا ينکته  چیدادگاه مهرداد برگزار شد و ه يجلسه  نیاول

 یخود وارد ملک شخص يشده با چاقو نییتع شیاز پ میتصم کیکامل عقل و با  یمهرداد در سالمت. کند 

 دیده بار به ام يمهناز روز. بود  ندهرا به قتل رسا انیعامر یفر شده و دربان آنها ، محمدتق نیشاه يخانواده 

 کردیفکر م نیبه ا دانهیناام.  دیرسینم يزی، اما به چ کردیو رو م ریاو را ز يپرونده  يهمه  زیگر ينقطه  کی

که او در  یلیتابش ، وک يآقا. مختومه و حکم صادر خواهد شد  ندهیماال پرونده تا حداکثر شش ماه آکه احت
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تنها راه  گفتینداشت و م يدیو حاال هم وکالت مهرداد را بر عهده گرفته بود هم ام کردیدفتر وکالتش کار م

 . دم است  يایاول تینجات مهرداد ، رضا

شده و  یارتکاب جرم دچار جنون آن نیدوم به دادگاه ثابت کند که مهرداد در ح يجلسه  يقصد داشت برا مهناز

از کجا  دیبا دانستیو سردرگم بود و نم جیگ. به شاهد داشت  ازیکار ن نیا ياما برا. نداشته است  یحال درست

 . زد و سراغ بهرام رفت  ایسرانجام دل به در. کند  دایپ يشاهد

 زشیپشت م یخانم سعادت. آرام و نامطمئن وارد شرکت شد  ییکه با قدم هاو ربع صبح بود  ازدهی ساعت

.  دید یینمایس يمجله  کیدستش  يمهناز جلوتر رفت ، تو یوقت.  کردیمطالعه م يزینشسته بود و با دقت چ

 : محکم گفت  یرا صاف کند و با لحن شیکرد تا صدا يسرفه ا

 ! سالم  -

 . شد  رهیبلند کرد و به صورت او خمجله  يسرش را از رو یسعادت خانم

 ! ، امرتون ؟ دییبفرما... سالم  -

 : کرد و گفت  يباز هم سرفه ا مهناز

 دارن ؟  فیفر تشر نیمهندس شاه يآقا -

 : مطالعه اش را از چشم برداشت و پاسخ داد  نکیع یسعادت خانم

 بله ، چطور مگه ؟  -

 ؟  نمشونیبب تونمیمن م -

 . زد  يشخندین یسعادت خانم

 !باشمتون  دهیقبال د ادینم ادمی کنمیفکر م ی؟ آخه من هر چ دیداشت یقرار قبل شونی، شما با ا خوامیعذر م -

به  يچه کار يبرا دیکند و بگو یخودش را چه معرف دیبا دانستینم. قورت داد  یآب دهانش را به سخت مهناز

 : سرانجام گفت . آنجا آمده 

 !  شنی، خودشون متوجه م دیاسمم رو بهشون بگ. هستم  يمن مهناز سپهر -

 یرا م ياو مهد. آشنا بود  شیبرا ياسم سپهر. صورت او انداخت  يتو يتر قینگاه عم یخانم سعادت نباریا

شرکت رفت و آمد  نیهم يبزرگمهر بود و تو یدوست زندگ نیو قابل اعتمادتر نیکه بهتر ییشناخت ، آنروزها

 : اما باز هم گفت . داشت 

 ! مزاحمشون نشن  یاالن مهمون دارن ، و گفتن کس شونیمتأسفانه ا -
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 !  رنیپذ یمطمئنم که منو م. من اومدم  دیبهشون اطالع بد کنمیخانم خواهش م -

 !  ستیعرض کردم خانم ، امکانش ن -

مجله  يصفحه  يتو يوودیهال گریعکس درشت باز مطالعه اش را به چشم زد و نگاهش را به نکیباز ع و

مجله  خواستیچقدر دلش م. عقب رفت  یو چند قدم دییرا بهم سا شیدندان ها یمهناز کالفه و عصب. دوخت 

 ! مغزش بکوبد  يو تو ردیرا از دست آن زن زبان نفهم بگ یینمایس ي

بعد از چهار بوق بالخره بهرام . رفت بهرام را گ يدر آورد و به سرعت شماره  بشیج يرا از تو لشیموبا

 . پاسخش را داد 

 ! الو ؟ -

مهناز . نداشت  لشیموبا يصفحه  يمهناز را رو يشماره  دنیانتظار د.  دیبار یم يو ناباور رتیح شیصدا از

 : گفت  يزمزمه مانند ينگاه کرد و با صدا یبه خانم سعادت یچشم ریز

 ! سالم  -

 افتاده ؟  ی؟ اتفاق یسالم ، خوب -

 : را از دست راست به دست چپش فرستاد و گفت  لشیموبا یگوش. پا و آن پا کرد  نیا یکم

 یخانم منش!  نمتیراستش من اومدم بب... ، اما  يسرت شلوغه و مهمان دار دونمیم. که مزاحم شدم  دیببخش -

 . اتاق  يتو امیب دهیاجازه نم

 : گفت  يشتریب رتیبا ح بهرام

 ؟  یینجایا؟ تو  یچ -

کت به تن نداشت و .  ستادیچارچوب ا يبه دست تو لیبعد بالفاصله در اتاق کنفرانس باز شد و بهرام موبا و

مهناز . سرگرم کارش بوده است  يمشخص بود که بدجور. را تا آرنج باال زده بود  دشیسف راهنیپ يها نیآست

 . به لب نشاند  یلبخند لرزان و نامطمئن

 ! سالم  -

سرش را تکان داد و  یجیبا گ. کند  هیخودش توج يشرکت برا يهنوز هم نتوانسته بود حضور او را تو بهرام

 : گفت 

 !  يخوش اومد یلیخ... سالم  -

 :  دیپرس يبا لحن پر طعنه ا یسعادت خانم
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 ! هستن ؟ انیاز آشنا... مهندس  يآقا دیببخش -

 : ، و بعد گفت  ندیجمع و جورتر بنش یرد که باعث شد کمبه سمت او پرتا ک يو برنده ا زینگاه ت بهرام

 !  نیدی، حضورشون رو حتما به من اطالع م نجایآوردن ا فیبه بعد هر وقت خانم تشر نیاز ا -

 : سپس رو به مهناز ادامه داد  و

 ! داخل  ایب -

 یکی يحسام رو. داد و به سمت اتاق کنفرانس رفت  یخانم سعادت ينگاه وارفته  لیتحو یلبخند مهربان مهناز

مهناز .  کردیپخش و پال شده را جمع و جور م يبزرگ کنفرانس نشسته بود و کاغذها زیم يها یاز صندل

 یلب ریاخم کرد و ز اریاخت یب. به دل داشت  نهیاز او ک نیهم يپدرش است و برا نیمرد جانش نیا دانستیم

 : مودب و خوشرو به احترام حضورش از جا برخاست و گفت  اریبرعکس او ، حسام بس. داد  يسالم سرد

 !  نیخوش اومد یلیحالتون چطوره سرکار خانم ؟ خ! سالم از ماست  -

حسام با شتاب . ها نشست  یاز صندل یکی يبهرام ، رو ییتشکر کرد و بعد با راهنما یلب ریباز هم ز مهناز

 یصندل يکوتاه ، کتش را از رو یعذرخواه کیسپس با . رتب کرد و در لپ تاپش را بست کاغذها را م يشتریب

 : بهرام گفت . رفت  رونیبرداشت و ب

 قهوه ؟  ای يچا! رو نداشتم  دنتیراستش اصال انتظار د...  يخوش اومد یلیخ -

 : گفت  یدست عرق کرده اش گرفت و با لحن آرام يمانتو اش را تو يگوشه  مهناز

 ؟  ینیازت خواهش کنم چند لحظه بش شهیم! ، ممنون  یچیه -

 نقدریسنگ است که ا ریز يمعلوم بود دست مهناز بدجور. و متفکرانه نگاهش کرد  قیعم یلیخ هیچند ثان بهرام

 شانیفاصله . آن نشست  يو رو دیکنار مهناز را جلو کش یصندل یحرف چیه یب!  کردیمودب شده و خواهش م

جمع و جورتر نشست ، اما  یو کم رفتمهناز لبش را گاز گ.  خوردیبهم م شانی، آنقدر که زانوها کم بود یلیخ

 ! بشنود  یبهرام مطمئن بود قرار است خواهش محال گریحاال د.  اوردیبه زبان ن یاعتراض چیه

 ! ، گوشم با شماست  دییبفرما -

 . زده اش را دور تا دور اتاق چرخاند  جانیآب دهانش را قورت داد و نگاه مضطرب و ه مهناز

 ! از کجا شروع کنم  دونمینم... من ، راستش  -

 ! راحت باش ، برو سر اصل مطلب  -

 :  دیمهناز راحت تر کند ، پرس يحرف زدن را برا نکهیا يبعد برا و
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 مهرداده ؟  يدرباره  -

 . حرف او تکان داد  دییتأ يو سرش را برا دیکش یقینفس عم مهناز

 ! دوم دادگاهشه  يجلسه  گهیسه روز د... آره  -

 .  کردینگاهش م یاش و با اخم کمرنگ یصندل یزده بود به پشت هیتک نهیدست به س بهرام

 ! خب ؟ -

 : و گفت  دیمانتواش کش ياز عرقش را رو سیکف دست خ. را گم کرده بود  شینگاه او دست و پا ریز مهناز

 یهمه چ.  مینداشت يدیراستش از اولشم ام.  میندار یچندان دیتابش ام يآقا من و یعنی... خب ما ... خب  -

 ! واضحه  یلیخ یلیخ

 ! خب ؟! آره واضحه  -

 . تاب تر شد  یب مهناز

 يهم تو هم همه ! نداشته  يکارو کرده حالت عاد نیکه ا یکه نه ، حتما مهرداد اون موقع دیشا...  دیاما شا -

 ...  یجنون آن کی ریمهرداد تحت تأث!  نیخونه ات شاهد بود يخدمتکارا

 ! متوجه منظورت شدم ! ادامه نده ... مهناز  هیکاف -

 .  نیزم يشد به رو رهیپا انداخت و خ يپا رو. شده بود  قیپررنگ و عم یلیمحو صورتش حاال خ اخم

خونه  يدو تا از خدمتکارا یکیو البته ... ه نداشت يدادگاه و شهادت بدم که مهرداد حالت عاد امیمن ب يخوایم -

 درسته ؟ . که اونام شهادت بدن  ارمیرو هم ب

 : گفت  مهناز

 :  دیپرس دیمکث ، با ترد هیو بعد از چند ثان! آره  -

 ؟  یکنیکارو م نیا -

 ! نه  -

 . نگاهش کرد  يو ناباور رتیبا ح. و قاطع را نداشت  حیپاسخ صر نیانتظار ا. خورد  جا

 ! نه ؟ یچ یعنی! نه ؟ -

 کنمیخونه ام رو هم مجبور نم يکدوم از کارگرا چیه...  دمیدادگاه شهادت دروغ نم يمن تو!  نیهم یعنی -

 . کارو بکنن  نیا
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 دارشانیبودن د زیصلح آم يبرا گریحاال د. شد  يخون مهناز جار يتلخ و مهلک تو یذره ذره مثل سم خشم

 : گفت  يصورت بهرام براق شد و به تند يتو.  دادیاز خود به خرج نم یاندك تالش

 ! ازت انتظار دروغ نداره  یتو راستشو بگو ، کس -

 . راحت تر رفتار کند  توانستیاش را کنار گذاشته بود ، بهرام هم م يکه مهناز آن متانت و ادب ظاهر حاال

هم  ینبوده ، قاض يحالت عاد يرداد تودادگاه شهادت بدم که مه امی؟ من ب یمنطق یب نقدریمهناز تو چرا ا -

رو  يساده ا زیچ نیهمچ!  یحقوق يسرت دانشجو ریخ! و تموم ؟ بوسهیصورتشو م شهیو پا م کنهیقبول م

 : ؟ مهناز گفت  یدونینم

 یکار حداقل صدور حکم مدت نیبا ا. منه  دیتنها ام نیاما ا!  يبهم درس بد خوادیتو نم!  دونمی، م دونمیم -

 ! افته  یعقب م

 . بردار  یفکر اساس هی نیکارا بش نیا يدختر خوب ؟ به جا شیعقب بنداز يخوایم یتا ک -

 : گفت  یعاص یو با لحن دیکوب زیکف دستش را چند بار به م. شده بود  یعصب مهناز

 ! مهردادمو نجات بدم  يچطور دونمیخودم م! تو ندارم  يها ییبه راهنما يازیمن ن -

 : زد و با تمسخر گفت  يشخندین بهرام

 !  يمهردادتو نجات بد دیچطور با یدونیو م یهست یدختر عاقل نیخدا رو شکر که همچ -

 . بغض کرد  يدیاز شدت ناام مهناز

 ... ، من  يکور خوند یول!  یکن زمیمنو داغدار عز يخوایم. اتفاق افتاده  نیکه ا يتو از اولشم خوشحال بود -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

؟ خب  ستین زیاونا واسشون عز ياما بابا زهی؟ داداش تو واست عز یخودخواه نقدریتو چرا ا!  زمیعز! مهناز  -

ذره  هی!  یفقط دنبال نجاتش لکسیر نقدریگربه نکشته که تو ا. مهرداد پدرشون رو کشته ! اونا  يخودتو بذار جا

 !  تیعذاب وجدان داشته باش ، برو دنبال رضا

 نیا ي، نشون بدم مهرداد عمد تونمیکه م ییتا جا خوامیاما م! کنم  مالیخون پدرشون رو پا مخوایمن نم -

 ... چشماشو گرفته و  يخون جلو یول. نداشته  یمشکل انیعامر یچون اون اصال با محمدتق. کارو نکرده 

 :  دیوسط حرفش پر یحوصلگ یبا ب بهرام

 . نبوده  یجنون آن ری، چون مهرداد تحت تأث دمیمن شهادت نم!  زمیقصه نباف عز -
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. انداخت  نییپا يدیشد و بعد سرش را با ناام رهیاو خ يچشم ها يتو يچند لحظه با بغض و دلخور مهناز

 . بود که بتواند با او بحث و جدل کند  یخسته تر از آن

 دیکه االن با یکس!  يدیجنون کشکه تو مهردادو به  یدونیم... که بود  یدونیخودت خوب م! خدا لعنتت کنه  -

 ! نه اون نگهبان بدبخت  يمرد ، تو بود یم

 . متوجه منظور او نشد  بهرام

 ؟ چرا من ؟  دمیمن اونو به جنون کش -

 . شد  رهیاو خ يچشم ها يسرش را بلند کرد و با خشم و نفرت تو مهناز

از  یچ. بود  فتادهیاتفاق ن نیسراغ من ، حاال ا يکثافتو نفرستاده بود ي کهیاگه تو اون شب اون مرت! آره ، تو  -

چرا دست از سرم ! قبول کرده بودم  رمویخو کرده بودم ، من که تقد امی؟ من که با بدخت يخوایجونم م

  !کنن و دل تو خنک شه  تمیسر راهم تا اذ یآدم بفرست يکه بخوا یپست باش نقدریا کردمی؟ فکر نم يداریبرنم

بم و خفه  ییبا صدا. اشتباه متوجه منظور مهناز شده است  کردیفکر م. کرد  ریبهرام گ ي نهیجناق س يتو نفس

 :  دیپرس

 ! ؟ یچ -

 :  دیداد کش یو عاص نیخشمگ مهناز

کردن ما  ریاز آزار دادن ما ، از تحق یبوده ؟ ک یهان ؟ پس کار ک! کار تو نبوده ؟ یبگ يخوای؟ نکنه م هیچ -

 ؟  برهیاز ترسوندندمون لذت م یسمیساد ي کهیبه جز تو مرت ی؟ ک برهیسود م

 : داد زد . شده بود  یبه حد مرگ عصبان بهرام

 سراغ تو اومده ؟  کهیشده ؟ کدوم مرت یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 : و با تته پته گفت  دیقابل کنترل او ترس ریو غ بیلحظه از خشم عج کی يبرا مهناز

 ... کوچه  يکه اون شب تو یهمون... همون  -

 : از شرم سرخ شد و ادامه داد . نکرد  دایجمله اش پ يادامه  يبرا یمناسب يکلمه  چیه. ادامه دهد  نتوانست

 ؟  شیکار تو نبوده ؟ تو نفرستاده بود -

از شدت . انداخت  نییو سرش را پا دیخند یچند لحظه بدون پلک زدن فقط نگاهش کرد و بعد به تلخ بهرام

 ياما متأسف بود برا.  سوختیاش م نهیس يتنش داغ شده بود و قفسه  يکه به مهناز داشت ، همه  یتعصب
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راه را اشتباه  نقدریکه ا بودمتأسف . ذهن مهناز ساخته بود  يکه از خود تو يریمتأسف بود از تصو... خودش 

 .  دید یاش او را مقصر م یزندگ ریهر گ يکه حاال مهناز تو... رفته بود 

 :  دیرفته دوباره پرس لیتحل ییبا صدا مهناز

 ! بهرام ؟ کار تو نبوده ؟ یگیراستشو م يدار -

 :  دیشد و به او توپ زیمخیبه سمت مهناز ن. کرد  زیخشم بهرام مثل مواد مذاب از دلش سر ر يهمه  ناگهان

 ! معلومه که کار من نبوده ! تو دهنت ها  زنمیم -

نفس و بهت زده نگاهش کرد و بعد  یمهناز ب.  ستادیبلند شد و رفت وسط اتاق ا یصندل ياز رو يبعد به تند و

 . به لب نشاند  يلبخند ناباور

منو به جون خودم  يخواینبود ، حاال م یبرات کاف يکه سرم آورد ییهر بال!  یکنیم يباز فیکث یلیخ -

بود ،  یکامال تصادف انسالیآن مرد م يماجرا... اشتباه مهلک  نیسرش به دوران افتاده بود از تصور ا!  يبنداز

از مهرداد که با خشم کور و  يوا. افتاد  رهبه شما شینفس ها... حتدثه نداشته ، و مهرداد  نیا يتو یبهرام دست

 :  دیدستانش گرفت و نال انیسرش را م اریاخت یب! از مهرداد  يوا... نشاند  اهیمنطقش آنها را به خاك س یب

 !  يوا... خدا  يوا -

 : گفت  بهرام

 ... پستم که  نقدریمن ا یعنیمهناز ؟  يفکر کرد یمن چ يتو درباره  -

اما خشم و نفرت و .  شیموها يفوت کرد و چنگ زد تو یجمله اش را تمام کند ، نفسش را با کالفگ نتوانست

و به سمت  دیکمان رها شده باشد از جا پر يکه از چله  يریمثل ت... برداشت  انیبه عص مهناز ناگهان سر أسی

 .  گرفتهوا  يبهرام به سمت او برگشت و مچ دست او را تو. بهرام هجوم برد 

 ! جان ؟ -

 : با خشم داد زد  مهناز

 ! ولم کن تا نشونت بدم ... دروغگو  یولم کن عوض -

انگشتانش  انیاما بهرام مچ هر دو دستش را م. صورت بهرام چنگ بزند  يخواست با دست آزادش دوباره تو و

اما بهرام همانطور که دست . تا خودش را خالص کند  کردیمهناز تقال م. قفل کرد و او را به عقب هل داد 

مهناز . تن مهناز تاب داد  يرا رو طنتشیشچسباند و نگاه گستاخ و پر  واریرا محکم گرفته بود ، او را به د شیها

 : کالفه شده بود ، دوباره داد زد  تیکه از آن وضع
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 ! ولم کن کثافت ... ولم کن  گمیم -

 : گفت  طنتیپر از ش یو با لحن دیخند یخفه و عصب بهرام

 ! ؟ خورمیهمه بفهمن دارم از تو کتک م يخوایم!  نییپا اریصداتو ب -

 : شد و گفت  رهیاو خ يها چشم يخصمانه تو مهناز

 يروز هیمطمئن باش . که کار تو بود  مونیزندگ ي گهید يایبدبخت يمثل همه ! کار تو بوده ... کار تو بوده  -

 !  یچقدر پست کنمیبه همه ثابت م

 : گفت  یالیخ یسرانجام او خنده اش گرفت و با ب یب يبهرام از تقال. باز دست و پا زد تا خودش را آزاد کند  و

 !  یدلم زیعز -

 !  رهیحال تو رو بگ خوادیدلش م یلیاون خ!  يریسرگرد کث شیپ...  سیپل شیپ رمیم -

 !  رمیحالشو بگ خوادیدلم م یلیاتفاقا منم خ! حتما سالم منو بهش برسون  ششیپ یرفت -

 : و گفت  ستادیحرکت ا یجان و خسته سر جا ب یب. جان کشمکش و تقال نداشت  گرید مهناز

 .  ندازمیم ریمن بالخره تو رو گ!  یشیم مونیپش ینگرفت يحرفامو جد نکهیروز از ا هی -

 . به لب نشاند  يو پر مهر زیآم حیلبخند تفر بهرام

گنده تر از تو هم نتونسته  یلیخ.  یکن دیمنو تهد يکه بخوا یهست یجوجوتر از اون یلیشما خانم کوچولو ، خ -

 ! تخت  التیکنه ، خ جادیا یواسه من مشکل

کرد و  کیبه سر او نزد یسرش را کم اریاخت یب. او دوخت  یعصب يچشم ها يداغ و تب دارش را تو نگاه

گوش او را با دو انگشتش به  يشال مهناز برد و الله  ریدستش را ز... اش چسباند  یشانیاش را به پ یشانیپ

 . لمس کرد  ینرم

 ! گوشت کن  ي زهیآو نویا -

بهرام .  ختیدستش به طرف در گر ریسرعت از ز يگردن او و بعد با همه  يبالفاصله چنگ زد تو نازمه

 اریاخت یگردنش دست زد و ب يمهناز رو يبه رد ناخن ها. سر برنگرداند تا نگاهش کند  یحت... دنبالش نرفت 

 : مهناز پر حرص و بغض آلود گفت . به لب نشاند  یلبخند پر حسرت

به من  یکمک چیهم ه چوقتیه!  یستیسر سوزن قابل اعتماد ن يبه اندازه  یتو حت!  نمتیبب خوامینم گهید -

 !  یکنینم
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اما بهرام .  دادیحس گذرا به او قول کمک م نیا ریتحت تأث دیداده باشد ، شا دهیعق رییبود بهرام تغ دواریام دیشا

 : گفت 

 ! به سالمت  -

 .  دیپشت سرش محکم بهم کوب رفت و در را رونیمهناز از اتاق ب و

، بالفاصله سرش را بلند کرد و نگاه مشتاق و دلتنگش را به قامت مهردادش  دیباز شدن در را که شن يصدا

 یلیمهرداد نگاه خ. ، سالم کرد  دیلرز یم جانیو ه يکه از شاد ییاز جا بلند شد و با صدا اریاخت یب. دوخت 

 .  دیرا دزد شیچشم ها زود یلیبه او انداخت و بعد خ یکوتاه

 !  نمتیب یسالم مهناز ، خوشحالم که م -

چقدر خسته و ! چقدر الغر شده بود ... صورت او  يشده بود تو رهیمهناز خ. مقابل مهناز نشست  یصندل يرو و

 : گفت  يو با دلسوز دیپشت دست او کش یانگشت اشاره اش را به نرم!  دیرسیبه نظر م دیناام

 ؟  یخوب -

 . تلخ و دردآلود مهرداد داغش کرد  لبخند

 ؟  ياوردی؟ مامان و بابا خوبن ؟ چرا اونا رو با خودت ن یخوبم خواهر گلم ، تو خوب -

 ! باهات حرف بزنم  ییخواستم تنها -

 يتو ادیز دیکشیانگار خجالت م. چشم دوخت  نیکوتاه نگاهش کرد و باز به سرعت به زم یلیدوباره خ مهرداد

 :  دیمهناز پرس. او نگاه کند  يچشم ها

 ؟  هییزندان چه جور جا -

 . به لب نشاند  یباز هم لبخند تلخ مهرداد

 ! نه ، از اونم بدتره  ای! ... انگار خود جهنمه ... وحشتناکه  -

 ؟  یشیم تیاذ یلیخ -

 !  کنمیچون واسه شما کمتر دردسر درست م... راحت ترم  نجایمن ا!  ستیمهم ن -

 : دستانش فشرد و گفت  انیدست سرد برادرش را با محبت م. بغض کرده بود  مهناز

 ! جهنم  نیاز ا دمینجاتت م... قربونت برم  رونیب ارمتیم -

 : داغ و خسته اش را با دو انگشت فشرد و گفت  يمهناز پلک ها. نگفت  يزیچ مهرداد

 ! ؟ يقصد جون بهرام رو کرده بود یواسه چ یگیمهرداد ؟ چرا نم یگیچرا بهشون نم -
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اما اسم !  دانستینم...  یسرخوردگ ایاز سر نفرت بود .  گرفتیآمد ، مهرداد آتش م یبهرام که وسط م اسم

مرد  نیبود که در برابر ا دهیچون حاال خوب فهم! آزار  یب ي وانهید کی...  کردیاش م وانهید شهیبهرام هم

 !  تواندینم...  شدبک نییاو را از تخت حکومتش پا اندتوینم...  ستدیبا تواندینم بیعج

 !  کنهیبه من نم یچون کمک -

 : با حرارت گفت  مهناز

تو ! کنه  کیدم رو تحر يایو اول یقاض يحس دلسوز تونهیحداقل م!  کنهیکمک م... مهرداد  کنهیکمک م -

 ؟  یترسیم یآخه از چ!  ینگفت يزیتابش چ يبه آقا یحت

 : تکان داد و گفت  زیآم دیبه جز سکوت از او نگرفت ، انگشت اشاره اش را تهد یچون پاسخ و

 ...  زوی، مطمئن باش من خودم همه چ یساکت بمون ياگه تو بخوا -

 . و مهناز را به سکوت واداشت  دیکوب زیناگهان مشتش را وسط م مهرداد

 !  یکنیتو غلط م -

 . مهناز چشم دوخت  انریح يچشم ها يرا بلند کرد و با خشم تو سرش

 !  ترسمیم... مهناز  ترسمیمن از تو م! از تو ... ؟ خب معلومه  ترسمیم یمن از چ یپرس یم يدار -

 توانستیاما نم.  زدیرا بهم بر ایدن... داد بزند  خواستیچقدر دلش م. نفس شده بود  مهیشدت خشم و تعصب ن از

 . آمد  یاز دستش برنم يکار چیدفن شده بود و ه یآن زندان لعنت يتو... 

 گاریپشت س گاریو س کردمیمست م اهیکه س ییاون روزا!  یفهمیتو درد منو نم!  ستین تیمهناز تو حال -

و شکم گرسنه  یخال بینبودم که به باد دادم ، به فکر ج یبه فکر ثروت! نبودم  می، به فکر ورشکستگ دمیکشیم

 ي هی، فکر سا شیباشم و نه راه پ اشتهکه نه راه پس د ییبه جا...  دیکش نجایکه منو به ا يزیچ! مون نبودم 

 ! نحس بهرام بود 

 : و ادامه داد  شیموها يو سردرگم چنگ زد تو کالفه

... رو ازمون گرفت  مونیزندگ ياون کثافت همه !  خوادیفکر که اون تو رو م نیاز ا شدمیم یداشتم روان -

که به خواهرم داشت ، لطف  یاز سر عشق!  خواستیاون تو رو م یول!  ومدیازش بدم م! بدبختمون کرد مهناز 

 زایچ نیتو ا! گلوم  خیب دیغده شد چسب اردیلیم کیاون . منو از بازار جمع کرد  ياز چک ها اردیلیم کیکرد و 

 نید ریزبود که  نیمردم بهتر از ا یمن اگه م. من ضربه خورد  رتیبه غ یلیخ هیقض نیا يتو...  یفهمیرو نم
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!  ستین یخواهرت باشه شوخ یدشمن قسم خورده ات چشمش پ...  هیفکر نکن شوخ! اون پدرسگ باشم 

 !کرد  میروان... ام کرد  وونهید

 . شد  رهیاز اشک مهناز خ سیخ يچشم ها يسر بلند کرد و با بغض تو باز

 نجایمن احمق خاك بر سر ا.  شهیسخت م دنمینفس کش یوقتا حت یگاه! حاال وضعم بدتر از اون روزاست  -

کشمکشا ، ته  نیا يته همه  دونمیچون م... من حالم بده مهناز !  چرخهیو اون کثافت واسه خودش ول م رمیگ

 !  یمشتش يتو بازم تو ایبدبخت نیا يهمه 

 کردینمفکر  چوقتیه. تا او را عذاب دهد  کردیاز عشق بهرام استفاده م شهیاو هم. اش گرفته بود  هیگر مهناز

 . عذاب برادرش هم هست  ي هیحد ما نیعشق تا ا نیا

 ! بهش فکر نکن !  شهیمال چهار سال پ هیمهرداد ؟ اون قض هیفکرا چ نیا -

 : بعد باز دست مهرداد را گرفت و با التماس اضافه کرد  و

 يخوایچرا نم! بکنه  شویزندگ الیخ یو بهرام آزاد و ب یزندان باش يکه تو تو نیهم...  زمیعز نهیدرد منم هم -

 ! پس ؟ ی؟ چرا ساکت یکم کن مونیشرشو از زندگ

 : زد و گفت  یلبخند تلخ مهرداد

 هی،  میکردیو حساب کتاب م مینشست یکه با هم م ییهمون روزا... که بابا تصادف نکرده بود  ییاون روزا -

چرا !  يو پوکشون خبر دار کیج ي، از همه  يفر بود نیبزرگمهر شاه لیبابا ، تو که وک: روز بهش گفتم 

 جوابمو داد ؟  یچ یدونی؟ م يبد سیآمارشون رو به پل يرینم

 . فقط سرش را به چپ و راست تکان داد  مهناز

قاچاقا حساب  یگفت بعض!  یمثل بزرگمهرو بزن یکی رآبیز یتونیم یکنیکه فکر م يساده ا یلیگفت تو خ -

 تونهیو نم مهیتحر رانیخاص که ا يدارو ای یاتیح يکاال کیمثالً .  شنیتحت کنترل انجام م... شده ان 

باال اون کاال و  يآدما يهمکار و یبهرام ، با همدست ایمثل بزرگمهر  یکیاونوقت ... وارد کشور کنه  یقانون

 !  کنهیوارد م یدارو رو قاچاق

 : و ادامه داد  دیکش یقیعم نفس

ول  ابونایخ يکه تو ستنین ییقهرمانا اون کسا!  یکنیکه فکرشو م هیتر از اون دهیچیپ یلیخ ایمهناز دن -

 !  میبهرامو بزن رآبیز میکه بخوا میستین يمن و تو هم عدد.  دنیو شعار م چرخنیم

 : بزند ، اما مهرداد به او مهلت نداد و گفت  یدهان باز کرد تا حرف مهناز
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 يته همه  دونمیم... است  کارهیشرف چ یکه اون ب مهیمن حال!  دونمیم...  یبگ یچ يخوایمهناز م دونمیم -

بزنم ،  یدادگاه حرف يمن اگه تو!  ستیاما به قرآن قسم کله پا کردنش کار من و تو ن. رو در آورده  ایکثافت کار

دستش تا تو رو تحت فشار  ادیبهانه م قطف!  گزهی، مطمئن باش بهرام ککش هم نم سیپل شیپ يتو اگه بر

 . دلش برسه  يبذاره بلکه به خواسته 

 : و ادامه داد  دیخودش را به سمت مهناز کش یکم

که من و  ياون روز!  رهینذار پرش به پرمون بگ...  کنمیخواهش م!  یشیبهرام م الیخ یمهناز قسم بخور ب -

...  میاما االن بزرگ شد!  می، احمق بود میه بودبچ. ساله مون بود  فدهی، فقط ه میرو شروع کرد يباز نیتو ا

 ! گندو هم نزن  نیا...  ریداستان رو نگ نیا يادامه 

حرف  نیهم شیآمد چهار سال پ ادشی! حق با او بود ... بود  دهیکه شن ییحرف ها يفکر کرد به همه  مهناز

دختر  يپا ی، اما وقت ستییهر جا يزمه ال تیجرم و جنا نکهیا... بود  دهیاز زبان پدرش شن گرید یها را به نوع

و به بهرام  اندازدیسگ ب يرا جلو اوپدرش حاضر بود  نکهیا... مزخرف است  زیچ کیآدم وسط باشد منطق 

، اما به خاطر عشق  دانستیرا م زیهمه چ. آن روزها فقط هفده ساله بود .  دیترسیندهد ، اما از نه گفتن به او م

اش فقط  یمیاز سن تقو دیشا. حاال اما بزرگ شده بود .  ختیرا بهم ر زیداشت همه چ ژنیکه به ب ياحمقانه ا

 يحرف آخر همه . مدت تجربه کسب کرده بود  نیچهل سال در ا ياو به اندازه  ا، ام گذشتیچهار سال م

! از او فرار کند  تواسنتی، اما م فتدیبا بهرام در ب توانستینم دیشا: جمله بود  کیسال ها هم فقط  نیا اتیتجرب

 ! قدرت  يبا همه ...  کردیپس فرار م

 : ، گفت  دیکه سکوت او را د مهرداد

 يهمه ...  ترسمیمن از مردن نم! ، مواظب خودت باش  ی، اگه برام ارزش قائل يمهناز اگه منو دوست دار -

 !  فتهیات ب هیچشم بهرام به سا يدیاجازه نم یبه بعد حت نیقسم بخور که از ا... قسم بخور مهناز !  ییترسم تو

 : آهسته زمزمه کرد  مهناز

 ! مطمئن باش !  نهیبیامو نم هیسا یحت گهید... مهرداد  خورمیقسم م -

 ! داغ و عذاب آور ... بود  یجهنم واقع کیدوم دادگاه  ي جلسه

اول همراه  فیزده در ردکه دستبند  يو مهرداد... تابش  يسمت مهناز بود و پدر و مادرش به همراه آقا کی در

 .  داشتیبرنم نیزم يو شرمسارش را از رو دیلحظه نگاه ناام کی ینشسته بود و حت یسرباز جوان
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به مهرداد  ينشسته بود و با چنان خشم و تنفر لشانیسمت مقابل همسر مقتول به همراه پسر جوانش و وک در

 .  دیدیمحال م بایگرفتن از او را تقر تیکه مهناز رضا کردیگاه م

داد زد که خواستار قصاص قاتل  هیاز جا بلند شد و با خشم و گر یهمسر محمدتق... مشخص بود  زیچ همه

دادگاه را تماشا  انینشسته بود و جر شیاعنا سر جا یخونسرد و ب یلیاما ساسان ، پسر او خ. همسرش است 

 . جلوه دهد  راو را عزادا یهم نتوانسته بود اندک شیو ته ر یمشک راهنیآن پ یحت.  کردیم

 حاتیتوض يپاره ا يفر را برا نیخواست بهرام شاه یاز قاض يدیو در اوج ناام ستادیا گاهیتابش در جا يآقا

برخالف همه . کرد  ادداشتی يزیتکان داد و چ يسر یقاض. رابطه اش با مهرداد به دادگاه احضار کند  رامونیپ

 . شود  زبهرام به دادگاه با يبود پا دواریمهرداد ، مهناز ام يهشدارها ي

 نیا دانستیمهناز م. دادگاه موکول کرد  يبعد يرا به جلسه  زیباز هم حکم را صادر نکرد و همه چ یقاض

 دیکش ينفس آسوده ا.  شدیهمان روز تمام م زیهمه چ دیاحضار بهرام است ، واگرنه شا يمهلت کوتاه فقط برا

که وسط  ندیمادرش را بب توانستبالفاصله . کرد  تیاز اتاق هدا رونیچرخدار پدرش را به ب یو بعد صندل

 .  زدیافتاده بود و زار م انیخانم عامر يپر رفت و آمد به پا دوریکر

! از پسر من بگذر  کنمیالتماس م! منو داغدار جوونم نکن  کنمیالتماس م! دستم به دامنت ...  انیخانم عامر -

هنوز هم مثل روز اول  انیاما خانم عامر.  کردیبه آنها نگاه م يبود و با خونسرد ستادهیدورتر ا یمساسان ک

 . و داغدار بود  یعاص

! پدر کرد  یمنو ب يبچه ها... خونه دارم  يجفت دختر پونزده ساله تو کیمن ! کرد خانم  وهیجوون تو منو ب -

 !  گذرمیازش نم! بخشمش  ی؟ نم يازم دار یچه توقع

دو قدم جلو رفت تا او را از . نداشت  تیمادر مغرورش را در آن وضع دنیتحمل د. مهناز را فشرد  يگلو بغض

 . کرد  خکوبیتابش او را سر جا م يآقا ياما صدا. بلند کند  انیخانم عامر يمقابل پاها

 ! درت از برا ایاز غرورت بگذر  ای... تنها راه نجات مهرداده  نیا! جلو نرو مهناز  -

 يها يو ها دوریسرد کر واریزد به د کهیخسته و مستأصل ت. از برادرش بگذرد  توانستیبود که او نم مسلم

 يا.  زدیم یلیگوشش س ي، تو کردیم نیکه داشت به آواز بلند مهرداد را نفر انیخانم عامر يصدا.  ستیگر

 يکه مسبب همه  یآن کس.  ستینقربا کیبرادرش خود  دیکاش آنقدر جربزه داشت که داد بزند و به همه بگو

 .  کشدیم گاریآسوده س الینشسته و با خ نهیشوم يقصر خود پا يآن مشکالت بود حاال احتماال تو
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کرد او  یو سع دیرا پس زد و با خشم از آنجا دور شد مهناز به سرعت به سمت مادرش دو رانیج انیعامر خانم

 . بلند کند  نیزم يرا از رو

 !  خورهی، غصه م کنهیبابا داره نگات م! پاشو فدات شم ... پاشو مامان جون  -

 : تابش به سرعت خود را به او رساند و گفت  يآقا

... مشکل ماست  دیاون کل!  انیزود باش خودتو برسون به ساسان عامر... مادر و پدرت هستم  شیمهناز من پ -

 ! زود باش تا نرفته 

نداشت که  یچندان دیام. کرد  دنیشروع به دو تیجمع نیب انیکرد و به دنبال ساسان عامرمادرش را رها  مهناز

 : و بالفاصله داد زد  دیکند ، اما بالخره آنها را دم در دادسرا د دایاو را پ یآن شلوغ يبتواند تو

 !  دیچند لحظه صبر کن کنمیخواهش م انیعامر يآقا...  انیعامر يآقا -

تا متوجه او شد ،  انیخانم عامر. انداختند  یو به پشت سرشان نگاه ستادندیمهناز ا يصدا دنیو پسر با شن مادر

 . پسرش چنگ زد  يصورتش را از شدت انزجار جمع کرد و به بازو

 !  میبر... ساسان  میبر ایب -

 : ، گفت  زدیآنگاه همانطور که نفس نفس م.  دیکرد تا به آنها رس شتریسرعتش را ب مهناز

 ! فقط چند لحظه ...  انیعامر يآقا کنمیواهش مخ -

 انیخانم عامر. کنار گوش او زمزمه کرد  يزیخالف تصورش ساسان با آرامش به سمت مادرش برگشت و چ بر

 : آنگاه ساسان به سمت او برگشت و گفت . باز هم پر تنفر نگاهش کرد و بعد از او رو برگرداند و از آنجا دور شد 

 ! خانم ؟ يخوایم یچ -

 . ذهنش را متمرکز کند و حرفش را بزند  توانستیاو شوکه شده بود که نم يآنقدر از آرامش و خونسرد مهناز

 ... مهرداد ...  یعنیمن ، ... خب ... من  -

 : نگاهش را از او گرفت و گفت  یحوصلگ یبا ب ساسان

 ! ؟ هیامرتون چ دییبفرما! خانم من عجله دارم ، مادرم منتظرمه  -

 : گفت  یبا لحن محکم نباریتوانش را جمع کرد و ا يهمه  مهناز

 !  میموضوع صحبت کن نیا يو مفصل درباره  میبذار يتا با هم قرار دیکن نییروز رو تع هی خوامیازتون م -

 . کرد  زیرا ر شیچشم ها ساسان

 کدوم موضوع ؟  -
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 : زد و گفت  یظیساسان پوزخند غل. نگفت  يزیچ مهناز

 .  رمیگیباهاتون تماس م. به من  دیشماره تونو بد... خوب  یلیخ -

کرده  ویس لشیموبا يشماره اش را گفت و مطمئن شد که ساسان آن را تو يبا لحن تند و دستپاچه ا مهناز

 . شود  مانینرمش خود پش نیساسان از ا دیترسیانگار م. است 

 !  دیخانم ، منتظر بمون رمیگیمن باهاتون تماس م -

را بست و نفس  شیچشم ها هیچند ثان يمهناز برا. از او دور شد و به سمت مادرش رفت  یبدون خداحافظ و

قبول کرده بود  انیحاال که ساسان عامر. دوشش برداشته شده  ياز رو یبار بزرگ کردیحسم.  دیکش يآسوده ا

داخل ساختمان دادسرا  یبالو سبک يبا شاد.  گرفتیرا م تشیوارد مذاکره شود ، او هم هر طور شده رضا

 ... . تابش هم بدهد  يخبر را به پدر و مادرش و آقا نیبرگشت تا ا

!  گرفتیبار دوازدهم بود که از صبح تماس م نیا. نگاه کرد  لشیموبا يبه صفحه  یو سردرگم یبا کالفگ... 

 کندیم انتیبه پدر و برادرش خ ژنیبا حرف زدن با ب کردیفکر م. عذاب وجدان داشت  یعنی...  خواستیاما او نم

 . سبز را فشرد  يتمام دکمه  یلیم یبا ب خرهبال. اگر جواب ندهد ، او دست بردار نخواهد بود  دانستیم یول. 

 ! مهناز ؟... الو  -

 رومندیدوباره همان حس معطر و ن ژنیب يصدا دنیبا شن.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها مهناز

شد ، با او  دهیکالبدش دم يدختربچه بود تو کی یکه از وقت یهمان حس.  دیوجودش شعله کش يتو یطانیش

 .  ردیبگ اش دهینابودش کند و نه ناد توانستیو حاال نه م! بزرگ شد ...  دیرشد کرد و قد کش

 ! سالم  -

 : گفت  ینگران و عصب یبا لحن ژنیب

 هی؟ اومدم در خونه تون همسا يدیجواب نم زنمیزنگ م یدلم ؟ چرا هر چ زیعز ییمهناز ؟ کجا ییتو کجا -

دانشگاه هم . واگذار شده  گنیرفتم دم شرکت ، م!  نیرفت نیکرد یساله اسباب کش کی کیهاتون گفتن نزد

 ی؟ چرا بهم نگفت يدیتلفنامو نم اب؟ چرا جو يزجرم ند نقدریکنم که ا کاریکنم با تو ؟ چ کاریمن چ!  يریکه نم

 ؟  رونیب نیاز اون خونه اومد

 : لحن نگران او ، مهناز با آرامش گفت  برخالف

تو  نیهم!  يفر نیشاه کیهستم و تو  يسپهر يمن دختر مهد! نمونده  یما حرف نی؟ ب گفتمیم دیچرا با -

 .  دهیما رو نشون م يفاصله  يهمه  یلیفام
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 : سپس گفت ... چند لحظه سکوت کرد  ژنیب

خونه تون  یکه بهم بگ یدونینم يدر حد یاما تو منو حت! پشت توام ... من با توام ! نکن  سهیام مقامنو با بهر -

 ! عوض شده 

 : شد  يمهناز ناخواسته پر از دلخور لحن

 !  يدیفهم یاگه برات مهم بود ، خودت م -

ماه  نیکه چند ییوقت ها یحت... مراقب او بود و آمارش را داشت  شهیبهرام که هم یناخودآگاه فکرش رفت پ و

 : باز گفت .  دندید یرا نم گریو همد گذشتیم

 !  یهمه چ... تموم شده  یما همه چ نیب -

 : گفت  متیبا مال. تا از کوره در نرود  کردیتالشش را م يهمه  ژنیب

منو به عنوان . نکن  یخودت رو ازم مخف. اما بذار کمکت کنم . حق با تو باشه  رمیگ! باشه ... باشه مهناز  -

 ! دوست قبول داشته باش  کی، حداقل به عنوان  يعاشقت قبول ندار

 : سپس گفت . را جمع و جور کرد  شینزد و فکرها یچند لحظه حرف مهناز

 ؟  یکمک کن يخوایم! باشه  -

 ! آره ، معلومه  -

 مشهد ؟  ای یتهران -

 : کرد و بعد پاسخ داد  یمکث ژنیب

 !  رسونمیکمک به تو خودمو م ياهر جا باشم بر -

 : گفت  مهناز

 ! قرار دارم  انیساعت شش ، با ساسان عامر یفردا بعدازظهر ، حوال -

 :  دیبا شک پرس ژنیب

 ! ؟ هیک گهید انیساسان عامر -

 ؟  یتا فردا خودت رو بهم برسون یتونیم.  دنشیبرم د ییتنها خوامینم! همون دربونتون ... پسر مقتول  -

 : محکم گفت  یبالفاصله با لحن ژنیب

 !  تونمیم -
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منتظر .  کردی، نگاه م گذشتندیکه با سرعت از مقابلش م ییها نیبود و به ماش ستادهیاتوبوس ا ستگاهیا کینزد

که در آن شب نحس به او حمله  يو آن مرد یصوف دیمج انیبعد از جر. بود تا با او سر قرارشان برود  ژنیب

. به مالقات ساسان برود  ییبه تنها توانستیدلش داشت که نم يمردها تو ياز همه  یسکرده بود ، چنان تر

بدهد ، چه خواهد  یصوف دیمج شنهادیمثل پ یفیکث شنهادیدرصد ساسان بخواهد به او پ کیاگر  یفکر کرد حت

مه بدتر بود و به که بهرام از ه دیکرد ؟ باز هم دست به دامان بهرام خواهد شد ؟ و بعد بالفاصله به ذهنش رس

را درست بغل گوشش  ینیبوق ماش يکه صدا رفتیو آشفته اش کلنجار م شوشبا افکار مغ. او چشم داشت 

 . جلو رفت و سوار شد  یحرف چیه یب! بود  ژنیب...  دیشن

 ! سالم  -

 ؟  یخوب!  زمیماهت عز يسالم به رو -

بار هم  دیترس یم. او نگاه نکند  یعسل يتا به چشم ها کردیتالش م اریبس.  دیدزد ینگاهش را از او م مهناز

 . سر بخورد  شیپا

 که دارم ، به نظرت ممکنه خوب باشم ؟  یتیوضع نیبا ا -

 . اخم کرد  ژنیب

 ! کرده باشه  يکار نیباور کنم مهرداد همچ تونمینم! واقعا متأسفم ... من  -

 شیبرا... انفجار مهرداد شده بود  نیباعث ا یه اتفاقکه چ دیبه او بگو خواستینم.  دیکش یقینفس عم مهناز

 خواستیم.  کردیبهرام نبوده است ، حس حماقت م ریآن حادثه تقص دانستیحاال که م! نداشت  يا دهیفا

 . پنهان کند  گرانیحماقت خود و برادرش را از د

 !  میسر قرار باش دیبا گهیساعت د می؟ تا ن یافت یراه نم -

 : بدون توجه به حرف او ، گفت  ژنیب

 ؟  یکنیحاال تو چرا به من نگاه نم -

او باال  يگرفت و تا چشم ها ژنیب راهنیپ يسپس به اجبار نگاهش را از رو... خورد  يا کهیاز سوال او  مهناز

هم  ژنیب. به لب نشاند  یلبخند کمرنگ اریاخت یب. باز هم قلبش را لرزاند  ژنیو خالص ب ینگاه عسل.  دیکش

 .  دیانگشتانش را بوس يزد و بعد دست مهناز را گرفت و رو يلبخند

 قرارتون کجاست ؟  -

 : گفت  یسرخ شده بود ، به سخت جانیاز شدت شرم و ه مهناز
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 !  گمیراه بهت م يبرو تو... دانشجو  يپارکه طرفا هی -

 . نامحسوس ، نفس حبس شده اش را آزاد کرد  یلیچرخاند و خ شهیبعد صورتش را به سمت ش و

سپس . را پارك کند  نشیماش ژنیشد و منتظر ماند تا ب ادهیمهناز پ.  دندیبعد به محل قرار رس ي قهیدق ستیب

 . پارك رفتند  يهم تو يهر دو شانه به شانه 

و پسربچه نگاه د يشطرنج وسط پارك نشسته بود و به توپ باز یبزرگ و سنگ زیپشت م انیعامر ساسان

 : مهناز به او اشاره کرد و گفت . انگار هنوز متوجه آن ها نشده بود .  کردیم

 ؟  شناسهیتو رو م! اونجاست ... اوناهاش  -

 : ، گفت  کردیهمانطور که به ساسان نگاه م ژنیب

 !  کنمیم یاما من خودمو معرف... فکر نکنم  -

سکوت کرد و با قدم  ریناگز.  دیساسان سر چرخاند و آن ها را د مخالفت کند ، اما همان لحظه خواستیم مهناز

 . تندتر به سمت او رفت  ییها

آن دو  نینگاه مشکوك و پر از سوالش مدام ب. دست داد  ژنیساسان از جا برخاست و با ب. دو سالم کردند  هر

 : مهناز گفت .  دیچرخ یم

 ! سر قرار  دیآورد فیو تشر دیوقت گذاشت نکهیازتون بابت ا کنمیتشکر م یلی، خ انیعامر يآقا -

 : کوتاه گفت  یلیخ ساسان

 !  کنمیخواهش م -

 :  دیبود ، پرس ژنیو همانطور که نگاه پر از سوالش به سمت ب اوردیبعد طاقت ن و

 ؟  دیکنینم یمعرف -

  :کرد و زودتر از او گفت  یدست شیپ ژنیدهان باز کرد تا پاسخش را بدهد ، اما ب مهناز

 ! فر هستم  نیشاه ژنیب -

 : آمده باشد ، گفت  ادشی يزیچ نکهیلحظه اخم کرد ، و بعد ناگهان مثل ا کی ساسان

 ! ؟ دیشما برادر آقا بهرام! آهان  -

 نحالیبا ا. شناسد نه پسر بزرگمهر  یساسان او را به عنوان برادر بهرام م دیدیم نکهیبر خورد از ا ژنیب به

 : کوتاه گفت  یلیاش را نشان نداد و خ يدلخور

 ! بله  -
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 . ساسان درهم فرو رفت  يها اخم

 !  دیینایشمام که طرف ا! دمتون گرم ...  ژنیدستتون درد نکنه آقا ب -

 : گفت  ژنیب

ما همه !  يخانم سپهر یحت...  میستیشما ن يمخالف جبهه  يدر جبهه ا چکدومینه ساسان خان ، ما ه -

نه  ایتموم بشه  ییجا کی دیبا هیقض نیا یول!  میهم متأسف یلیخ...  میکه افتاده متأسف یتفاق تلخا نیبخاطر ا

 . زد  يشخندیساسان ن! ؟

 ! دار تموم بشه  يچوبه  يپا تونهیم! بله  -

 : گفت . رفت  جیتصور گ نیمهناز از ا سر

چشماتون نگاه  يتو کشمیحرفا رو بهتون بزنم ، خدا شاهده خجالت م نیا خوامی، من که م انیعامر يآقا -

... گرفتن  نیماش ریپدر من رو هم از عمد ز!  یچ یعنیظلم  دونمیمن م... برادر من گناه کرد ، ظلم کرد ! کنم 

 ! رو  تشیوضع دیدیشما خودتون که د! رفت  شیمرگ پ یقدم کیتا 

 : تکان داد و گفت  يسر ساسان

 هیکه برادر شما با  نهیاما حرف من ا. دارن  یمشکالت يسر هیخانواده ها  يهمه ! انم ، حق با شماست بله خ -

 گناه کشت ؟  یدعوا داشت ، چرا پدر منو ب گهینفر د

 :  دیتضرع آلود نال مهناز

 کیدادگاه  يتو نیواسه هم... که غلط کرده  دونهیخودش هم م! غلط کرد ...  دیفهمینم يزیاون موقع چ -

 ! به خدا  مونهیپش!  کنهیکلمه هم از خودش دفاع نم

 : گفت  یرحم یبا ب ساسان

 !  خورهیاون به درد من نم یمونیپش -

 : گفت . کالم را به دست گرفت  يمتوجه حال بد مهناز شد و بالفاصله رشته  ژنیب

 !  کنهیازتون دوا نم ياعدام شدنش هم درد -

 : ادامه داد  ژنیب. سکوت کرده بود  ساسان

،  ارهیخون نکبت م!  دیخانواده رو از هم نپاشون نیساسان خان ، به خاطر حس کور انتقام ا کنمیخواهش م -

پدرتون  يبرا!  دیمهرداد بگذر ریاز سر تقص!  دیببخش يسپهر يخون رو به خانواده  نیا...  ارهیم یبدبخت

 !  دیبخر يآمرزش ابد
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 : هوا تکان داد و گفت  يتو یحوصلگ یدستش را با ب ساسان

از اون گذشته ، ! گناه پدرم بگذرم  یمن واقعا برام سخته که بخوام از خون ب! شما ساده است  يگفتنش برا -

 ! بده  تیها رضا یسادگ نیبه هم دونمیم دیو بع ستادهیقصاص ا يسفت و سخت پا یلیمادرم خ

بود همانجا وسط پارك به  کینزد. را بست  شیگرفت و چشم ها شیدست ها انیم یچارگیسرش را با ب مهناز

 : متوجه منظور او شد که گفت  ژنیاما به نظر ب. و زار بزند  فتدیب انیساسان عامر يپا

 جوون بشه ؟  کیبه مرگ  یچطور ممکنه مادرتون راض -

اما . رفاه نبودم  يشما تو يه به انداز دیمن شا. پشت و پناه ما بود ، نون آور خونه مون بود  يپدرم همه  -

؟ فقر ،  یاما حاال چ! راحت درس بخونم  الیپدرم اونقدر شرافت داشت که خودش کار کنه و بذاره من با خ

 ! خانم  نیالبته به لطف برادر ا...  میحاال واسه پول اجاره خونه مون موند یما حت!  یفالکت ، بدبخت

که از مرگ پدرش گذشته ، آن ها حقوق او را به  یسه ماه نیا یطکند که در  يادآوریبه او  خواستیم ژنیب

 : مهناز گفت . نبود  يزیچ چیکه آن لحظه وقت ثابت کردن ه دانستیاما م. کرده اند  زیحساب مادرش وار

 يمن و مادرم هر شب برا!  شهیبه طور کامل پرداخت م شونیا ي هی، د نیبد تیشما رضا...  انیعامر يآقا -

 !  میدینذر م...  میخونیآمرزش روحشون قرآن م

 : گفت  يشد و بعد با لحن آرام تر رهیصورت پر التماس او خ يتو هیچند ثان ساسان

 ...  ی، ول هیمرد االن چه مبلغ ي هید دونمیمن نم -

 .  بافتن ها به زبان آورد سمانیاش را از تمام آن آسمان و ر یکرد و بعد بالخره هدف اصل یمکث باز

 !  کنمیم یو مادرم رو راض رمیگیم ونیلیصد و پنجاه م...  ونیلیصد و پنجاه م -

آن ها مبلغ  يبرا یزمان کی ونیلیصد و پنجاه م. مشت شد  اریاخت یو دست لرزانش ب دیاز رخسار مهناز پر رنگ

 نیبه ا دانهیاو هنوز ناام.  شدیپول جور نم نیفروختند ا یرا هم م شانیزندگ ياما حاال اگر همه . بود  يزیناچ

اما ! بود  ادیز یلیآن ها خ يبرا ونیلیصد و پنجاه م... چگونه جور کند  دیرا با هید یکه مبلغ قانون کردیفکر م

 : بالفاصله گفت  ژنیب

 ! قبوله  -

از  شیدوست نداشت ب. مخالفت کند  خواستیم.  دیمصمم او چرخ يمهناز به سمت چهره  يبهت زده  نگاه

روز  نیمهرداد او را به ا. نداشت  يگریراه د نیاما چاره چه بود ؟ به جز ا. پسران بزرگمهر باشد  نید ریز آن

 : ساسان گفت . انداخته بود که مجبور شود صدقه قبول کند 
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 ! خان ؟ ژنیب دیمطمئن -

و ما هم همونجا صد و پنجاه  نیبد تیشما رضا. جلو دادسرا  میبذار يقرار هی ندهیآ يهفته  يبرا! آره  -

 !  میکنیم میرو نقد تقد ونیلیم

هستند  يثروتمند يفر خانواده  نیشاه يکه خانواده  دانستیم.  کردینگاهش م دیشک و ترد یبا اندک ساسان

کند  گانهیآدم ب کیپولش را خرج  ونیلیبخواهد صد و پنجاه م یسادگ نیپسر به هم نیکه ا شدی، اما باورش نم

 : گفت . 

و  زنمیزنگ م يشد ، به خانم سپهر یهر وقت راض!  کنمیم شیو راض زنمیمن با مادرم حرف م... خب پس  -

 !  کنمیباهاشون هماهنگ م

او باشد ، خوشحال  یاز دوش مهناز بردارد و ناج يتوانسته بود بار نکهیاز ا. نشست  ژنیب يلب ها يرو يلبخند

 . حکم و مردانه با ساسان دست داد دستش را جلو برد و م. بود 

برگشت و  ژنیساسان رفت ، به سمت ب نکهیبعد از ا.  دادیآن ها گوش م یسکوت کرده بود و به خداحافظ مهناز

 : گفت 

 ! ازت تشکر کنم  يچطور دونمیمن واقعا نم... من  ژنیب -

 : صورت او چرخاند و گفت  ياش را تو فتهینگاه ش ژنیب

 ! پاداشه  نیمن بهتر ينگاه گرم تو برا.  خوامیمن تشکر نم -

 ... زمان الزم دارم ، بعدش  یفقط کم. جور کنم  تونمیرو خودم م یمبلغ هی، من  نیبب -

 :  دیوسط حرفش پر ژنیب

 ریکه ذهنت رو درگ يبهم قول بد خوامیاما االن م!  میگریالبته بعدها ازت پسش م...  دمیپولو من م يهمه  -

 باشه ؟ .  یکنیپول نم

 یآرام يضربه  یشد و بعد به شوخ رهیبا عشق به لبخند او خ ژنیب. زد  يپر از مهر نگاهش کرد و لبخند مهناز

 . به گونه اش زد 

 ؟  يدوبل چطور يقهوه اسپرسو کیحاال با ... خب  -

 ... . هم از پارك خارج شدند  يمهناز را گرفت و آنوقت هر دو شانه به شانه  دست

 *** 
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آنجا  ي گانهیب يبود و داشت هوا ستادهیا لیفرودگاه شهر ل يحاال تو نکهیوارد فرانسه شده بودند ، با ا نکهیا با

ها باز هم  يشاد نیته ا کردیشاد بود ، اما حس م.  کردیرا باور نم يزیچ چی، اما هنوز هم ه دیکشیرا نفس م

با او مهربان باشد  نقدریکه سرنوشت ا کردیباور نم .شبانه اش  نیریتلخ و ش ياز همان خواب ها یکیبه  رسدیم

 ! ها مالقات کند  يقرار است خانواده اش را به همان زود کردیباور نم... 

بود  جیمهناز آنقدر گ.  کردیکه به استقبالشان آمده بود ، صحبت م یبود و داشت با دوست ستادهیکنارش ا بهرام

بار  کی. را گرفته  شیچشم ها يمه جلو کردیحس م.  دیفهم یآن دو نم يکلمه هم از حرف ها کی یکه حت

 : و گفت  دیدست بهرام را کش اریاخت یب! ناواضح بود  زیاما هنوز همه چ... را محکم بست و باز کرد  شیچشم ها

 مامان و بابام کجان ؟  -

آغوش  ي، احتماال حاال تو دادیخبر را م نیاگر ا. خبر سفرش را به آن ها نداده است  نکهیشده بود از ا مانیپش

 : بهرام گفت .  کردیم هیگر يها يگرم و معطر مادرش ها

 !  زمیعز ششونیپ میریاالن م -

 : ، دوستش گفت  ارشیبهرام به ک. باز هم به سمت دوستش برگشت و با او حرف زد  و

 ! االن کجان ؟ -

 : انداخت و پاسخ داد  یمات و منگ مهناز نگاه يبه چهره  یچشم ریز ارشیک

 ! آپارتمانشون  کیاما پدر و مادرش طبق عادت هر روزشون رفتن پارك نزد. پسره ، مهرداد که االن سر کاره  -

 : فکر کرد و گفت  هیچند ثان بهرام

 ! صبر کنم تا برگردن خونه ؟ ای ششونیمهنازو االن ببرم پ دونمینم -

 : اخت و گفت به مهناز اند یباز هم نگاه کوتاه ارشیک

 ! هم معطل نکن  هیثان کی ی، حت يشنویاز من م -

. او آنقدر پررنگ بود که دلش به حالش سوخت  يچشم ها يتو يبهت و ناباور... به مهناز نگاه کرد  بهرام

 : گفت 

 !  یگیکه م یما رو ببر طرف همون پارک -

ته  یعنی کردیبا خود فکر م.  داشتیقدم برم اریختا یمهناز ب.  دیدست مهناز را گرفت و او را به دنبال خود کش و

به آن  نکهیمطمئن بود تا قبل از ا.  کردیرا باور نم يزیچ چیجاده قرار است به پدر و مادرش برسد ؟ نه ، ه نیا

 .  ختیر اهدرا بهم خو زیرخ خواهد داد و همه چ یها برسد ، اتفاق
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مهناز همانطور که . داد کنار او باشد  حیبهرام هم ترج... مهناز عقب نشست . شدند  ارشیک نیسه سوار ماش هر

اما مغزش آنقدر آشفته بود .  کردیتماشا م رونیفشرد ، از پنجره به ب یسرد خود م يدست ها نیدست بهرام را ب

 .  ددرك کن یمتمرکز شود و اطالعات يریتصو چیه يرو توانستیکه نم

 . اشاره کرد  یکیدر همان نزد يسبز يرا پارك کرد و به فضا نیماش ارشیک.  دندیبه مقصد رس بالخره

 ! همونجا باشن دیاالن با -

 . تکان داد  يسر بهرام

 ! هتل  یکه منو برسون امیبعد م. پدر و مادرش  شیپ برمیمنتظر بمون ، مهنازو م! ... باشه  -

 . شد  ادهیپ نیدست مهناز را گرفت و از ماش و

نشسته  لچریو يکه رو ندیرا بب یانسالیکم مرد م تیآن جمع نیراحت توانست از ب یلیخ. نسبتا خلوت بود  پارك

کتاب  شیو برا گشتیکه مثل پروانه به دور او م شیبایو زن ز...  کردیهدف به روبرو نگاه م یبود و گنگ و ب

چه اشتباهات ! کرد  ینیحش سنگرو يعذاب وجدان بختک شد و رو. چنگ انداخت  شیبغض به گلو.  خواندیم

بهرام ! بود  يسپهر يمرد ، مهد نیا!  دیدیجبران نم يبرا یراه چیچقدر بد بود که ه... مرتکب شده بود  یتلخ

 . و ناتوان شود  رینگیزم نقدریحق او نبود که ا... آورد  یاو را در دوران اوجش به خاطر م

 : دستش فشرد و گفت  يتو جانیمهنازش را با ه فیظر دست

 ؟  شونینیب یم! اونجان ... اوناهاش مهناز  -

را  دنینفس کش یحت هیچند ثان يبرا. شد  خکوبیکه او اشاره کرده بود ، برگشت و بعد سر جا م یبه جهت مهناز

به  ناتشجایه... هجوم برد  شیاشک به چشم ها البیس!  نشیپدر و مادر نازن... پدر و مادرش . برده بود  ادیاز 

 ... .در آمد  وازدست بهرام را رها کرد و به سمت آنها به پر.  دیاوج خود رس

که به  دیدوباره چشم باز کرد ، مهنازش را د یوقت.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیلحظه چشم ها کی بهرام

 ... .  دیبوس یآن ها را م يوار دست ها وانهیبود و د ختهیدامان پدر و مادرش آو

کنار او بودن ، کنار او نفس  نیچقدر شاد بود از ا.  يآرام مهد يچهره  يرو دیرقصیدلتنگ و پر مهرش م نگاه

 شیکه باز پ دیدیخواب م يشب ها تو یگاه!  یخوشبخت نیا ي کبارهیبغضش گرفت از حجوم !  دنیکش

بار انگار چرخ  نیاما ا. داشت ن شیاهایرو ریبه تعب دیام چوقتیه! فقط خواب بود  زیخانواده برگشته ، اما همه چ

 !  دیکشینفس م شیایرو نیتر نیریو ش نیخوش تر يچون او داشت تو... بود  دهیسرنوشت بر وفق مراد چرخ
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. از جا بلند شد و اتاق او را ترك کرد  یسپس به آرام. پشت دست پدر نشاند  یآرام يخم کرد و بوسه  سر

 :  دیپرس رانیج

 بالخره ؟  دیخواب -

 . بود ، چشم دوخت  ستادهیآشپزخانه ا يسر چرخاند و به مادرش که تو مهناز

 ! وقته  یلیآره ، خ -

 ؟  يلفتش داد نهمهیپس تو چرا ا -

 ! نشدم  ریصورتش س يهنوز از نگاه کردن تو! تنهاش بذارم  ومدی یدلم نم -

 . شد  رانیج يگرم مهمان لب ها يلبخند

 !  شتیپ امیم زمیریم ییاالن چا نیبرو بش!  یدلم زیعز -

 يچقدر تو.  دیفروبلع شیها هیر يتازه دم را تو يرا بست و عطر خوش چا شیچند لحظه چشم ها يبرا مهناز

او آشنا  يچنان برا زیم يحافظ رو وانیو د وارید يرو يزعفران و قاب عکس ها يعطر چا! خانه آرام بود  نیا

چند . مبل نشست  يسالنه سالنه رفت و رو. است  گانهیخاك ب يتو کردیلحظه هم حس نم کی یبود که حت

 . خوشرنگ به او ملحق شد  يبعد مادرش با دو فنجان چا قهیدق

 ! لب سوز و لب دوز ، مخصوص نفس مامان  يچا نمیا...  دییبفرما -

 . زد  يلبخند مهناز

 ؟  ادیم یپس مهرداد ک -

 : انداخت و گفت  يواریبه ساعت د ینگاه کوتاه رانیج

 ! بشه  داشیپ دیبا گهید -

 !  شیاز دور رمیم یدارم م! چقدر دلتنگشم  یدونینم -

 .  دیخند یبه نرم رانیج

 !  دیشیم تیاذ دیفتیاز هم جدا ب!  گهید نییدوقولو! اون از تو بدتره  -

 . کرد  کیرا برداشت و به لبش نزد ینیفنجان چ مهناز

 ! آره واقعا  -

 يشب تو هیواسه همون !  يکه مسموم شد يدور از چشم من خورد یتو چ دونمیچهار سالتون که بود ، نم -

 ! ازم در آورد  يمهرداد چه پدر نیا یدونیتو به کنار ، نم یضیمر يحاال غصه . کردن  تیبستر مارستانیب
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 : ادامه داد  رانیج.  دیخند مهناز

از هم دور  نکهی، اما به محض ا نیمدام رقابت و دعوا داشت نیبا هم که بود.  نیبود ينطوریهم تونیاز بچگ -

 !  نیکردیم یتاب ی، شروع به ب نیافتاد یم

 :  دیپرس مهناز

 نه ؟  ایهست  ی؟ پسر سر به راه کنهیم کاریحاال چ -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم رانیج

 اهیس کی ي، افتاده بود تو یمثل دوران بعد از ورشکستگ. سر به راه نبود  ادیز لی، اون اوا يراستشو بخوا -

 !  کردیمست م ی، گاه دیکشیم گاریمدام س. اومدن هم نداشت  رونیب الیچاله و خ

 . نگاهش کرد  یبا بهت و نگران مهناز

 چرا ؟  -

 نیتر فیکث يدست و پا ریه زناموسم افتاد گفتیم.  ياون شد يحماقتا يتو فدا گفتیمدام م! به خاطر تو  -

.  دیشن ی، اما اون حرف نم ارمشیو خواهش التماس سر عقل ب حتیبا حرف و نص کردمیم یسع لیاوا! دشمنم 

 ! گوشش  خیآبدار خوابوندم ب ي دهیکش هیروز رفتم سراغش و  هی نکهیتا ا

 . باال انداخت  ییابرو طنتیو با ش دیخند مهناز

 !  يکرد يخوب کار -

خواهرت خودشو فروخت تا تو آدم  رتیغ یب ي کهیبهش گفتم مرت! کردم  نشیداد زدم ، فحشش دادم ، نفر -

گذشت تا  شیزندگ يگفتم اون از همه ! دقش  ي نهییآ یهم بش نجایا نکهینه ا!  یکن یزندگ يزادیو آدم یباش

 يمجبور!  یرو تحمل کن یزندگ نیبه خاطر اون ، ا يحاالم مجبور.  یکن یراحت زندگ یبتون اقتیل یب يتو

 !  ی، موفق باش ی، خوشبخت باش یشاد باش

 حرفا سر عقل اومد ؟  نیبا ا -

 . زد  يلبخند رانیج

فروشگاه  کی يحاال تو. بعدش هم مشغول کار شد ! گرفتن زبان  ادیاون روز رفت سراغ  ياز فردا! بدجور  -

 !  چرخونهیم مونویزندگ رهیگیکه م یبزرگ صندوقداره و با حقوق
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... قبول شده بود  يمعمار زدیبرادرش دانشگاه .  شیشد به فنجان چا رهینگاهش را از او گرفت و خ مهناز

شده  یاما حاال راض. اش در رفاه مطلق بود  ی، زندگ دییسا یغرورش سر به فلک م! شود  تکتیآرش خواستیم

 .  دادیرا آزار م هنازم يبدجور دنیاز عرش به فرش رس نیا! فروشگاه  کی يتو يبود به صندوقدار

 : گفت  رانیج

 ؟  يریم شیپسره چطور پ نیبا ا! کن  فیتو تعر... خب  -

 .  دیخند مهناز

 منظورت بهرامه ؟  -

 : کج کرد و با طعنه گفت  ییابرو رانیج

 ! آره ، آقا بهرام  -

 : و بعد گفت  دیخند یباز هم به نرم مهناز

 ! من باهاش خوشبختم  -

 . صراحت گرد شد  نیاز ا رانیج يها چشم

 واقعا ؟  -

 :  دیپرس رانیج.  دیرا نوش شیاز چا يفقط سرش را تکان داد و بعد جرعه ا مهناز

 ؟  کنهینم تتیاذ -

 ! اون عاشقمه ! نه ! ؟ تیاذ -

 . به خود مغرور شد  نهمهیا کبارهیچرا به  دینفهم و

! زن و شوهرا  يخب مثل همه ...  شهیدعوامون م یالبته گاه. نکرده  تمیاذ چوقتیچهار ماهه که زنشم ، ه -

 . اما باهاش آرومم 

 . دست دخترش گذاشت  يدستش را جلو برد و رو. نشست  رانیج يلب ها يرو یآرام لبخند

تو  ختیریم ییترسا هی،  زدیبه سرم م ییفکرا هی یگاه!  يایباهاش کنار ب یکه نتون دمیترس یم شهیهم -

 !  واریسرمو بکوبم به د خواستیم ، که دلم مجون

 :  دیپرس مهناز

 کتکم بزنه ؟  يدیترس ی؟ م ییچه ترسا -
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دخترم حساسه ، بچه  گفتمیبا خودم م!  دادیفکرا بود و آزارم م نیاما بهرحال ا... فکرام مسخره بود  دونمیم -

بچه  هی نیدخترم ع گفتمیم.  کردمیم هیگر!  ارهیبشه درد دلشو واسم ب تیکه اگه اذ ششیپ ستمیمنم ن! است 

 نکهیا اینکنه بچه مو کتک بزنه ، آزار بده ، ! سوء استفاده کنه  شییپسره از تنها نینکنه ا! عروس شد  میتی

 ...  یبخواد زورک

 . اما مهناز متوجه منظور او شد و از شرم گر گرفت . حرفش را رها کرد  يو ادامه  دیگز لب

 ! دیکنیکه شما فکر م هیزیبهرام متمدن تر از اون چنه مامان ،  -

 . به لب نشاند  يرا بست و لبخند آسوده ا شیلحظه چشم ها کی يبرا رانیج

به دل  نهیشوهرتم ، اما واسه خاطر تو ازش ک ونیجون مهردادو مد دونستمیم نکهیمن با ا! خدا رو شکر  -

داره مهرش به  ي، انگار يخونه اش راحت بود يو تو تو بوده خودیفکرام ب يفهمم همه  یحاال که م. داشتم 

کاش پدرش و مهرداد هم او  يا. بود  رفتهیچقدر خوب بود که مادرش بهرام را پذ.  دیمهناز خند! افته  یدلم م

و در  دیقفل چرخ يتو دیبزند که همان لحظه کل یدهان باز کرد حرف.  شدیتمام م يباز نیتا ا رفتندیپذ یرا م

 . آپارتمان باز شد 

 هیثان کی يبرا. کرد  رینگاه مات و ناباور برادرش گ يو بالفاصله تو دیبه سرعت به سمت در چرخ نگاهش

... بعد ناگهان گر گرفت  یول... اش از دست رفتند  یاتیح میعال يافتاد و همه  انیاز جر شیرگ ها يخون تو

دم در خشکش  ریهم مات و متح زمهرداد هنو. به کوبش کرد  اش شروع نهیس يوار تو وانهیقلبش د! سوخت 

 : لب زمزمه کرد  ریز. زده بود 

 ! مهناز ؟ -

حرف  یب. را نمدار کرد  شیمژه ها یحلقه اشک کمرنگ.  دیبگو يزیچ توانستیآنقدر خوشحال بود که نم مهناز

 : مهرداد باز هم گفت . قدم به جلو برداشت  کی

 ! تو ؟ يمهناز -

 : گفت  رانیج

 ! ما  دنیاومده د! خواهرته ! مهنازه ، مامان  -

مهرداد ناگهان . سر خورد  شیگونه ها يو رو دیمهناز جوش يچشم ها يقطره اشک داغ و درشت از گوشه  دو

 : داد زد .  دیاز جا پر

 !  یخود خودش! دردت به جونم  يمهناز -
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نشان بدهد ، مقابل او زانو زد و ساق  یاند عکس العملمهناز بتو نکهیو قبل از ا دیبه سرعت به سمت او دو و

 . را در آغوش گرفت  شیپاها

 !  زمیعز!  زمیعز -

 يرا رو شیمهناز به سرعت دست ها.  دیبوس یمهناز را م يو پشت سر هم پاها کردیم هیپسربچه گر کی مثل

 . لرزان از هق هق برادرش گذاشت ومقابل او نشست  يشانه ها

 ! مهرداد ؟ فدات بشم  هیکارا چ نیا -

 . او را در آغوش گرفت  ریشد و بعد ناگهان سخت و نفس گ رهیاو خ يچشم ها يتو هیچند ثان مهرداد

 !  میزندگ يدلم برات تنگ شده بود ، همه  -

 !  شتریب!  شتریب!  شتریمن ب -

چند قدم دورتر از  رانیو ج... کردند  یرا خال يدور نیا يو هق زدند و عقده  ختندیدو در آغوش هم اشک ر آن

 ... .  کردینگاه م شیبود و با عشق به بچه ها ستادهیآن ها ا

. بود  دهیچیتنش خانه پ یآرام و ب يفضا ي، تو شدیپخش م ونیزیکه از تلو يشاد يویدیو کیموز يصدا

 : مهرداد گفت .  کردیاو را کوتاه م ينشسته بود و با دقت ناخن ها نیزم يپدرش رو يمهناز مقابل پاها

 ؟  رونیب میبر يخوایم -

 . به سمت او انداخت  ینگاه کوتاه مهناز

 ! نه  -

 ! ؟ يخواینم! شهرو نشونت بدم خره  میبر -

 ! نه  -

 ؟  یکن دیواسه خودت خر میبر يخوایم -

 ! ، نه  زمینه عز -

 :  دیرا تنگ کرد و پرس شیچشم ها مهرداد

 ! ؟ یکن کاریچ يخوایپس م -

 . مهناز نشست  يلب ها يرو یآرام لبخند

 !  نیهم! شما باشم  شیپ خوامیم!  یچیه -

 . برداشت  وهیسبد م ياز تو یو پرتقال دیخند مهرداد
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 !  یداشت يددر یلی، خ میبود رانیاون زمان که ا! ها  يشد یعجب دختر خوب -

 : پاسخ داد  يشکسته بسته ا يبا حرص نگاهش کرد و با فرانسو مهناز

 ! ) به توچه ؟! ( برادر  ویپس ، موس گاردهیکته ر -

 : گفت  یمهرداد از تعجب گرد شد و بعد با شوخ شیها چشم

 ! واسه من  یگرفت ادیفرانسه هم که !  کالیبار -

 : گفت  مهناز

 ! گرفتم  ادی شهیالزمم م ادیز دونستمیکه م ییجمله ها. آره  -

او خنده اش گرفته  يمهرداد از اداها. آمد  شیبرا ییمهرداد انداخت و چشم و ابرو يباالبه قد و  ینگاه بانمک و

رو  يو با لحن حرص درآر دیهوا قاپ يمهناز پرتقال را تو. دستش را به سمت او پرتاپ کرد  يبود ، پرتقال تو

 :  دیبه پدرش پرس

 ! پرتقال براتون پوست بکنم ؟ -

 . تأسف تکان داد  يبه نشانه و سرش را  دیباز هم خند مهرداد

که از  دیشده بود تا تلفن را بردارد ، اما همان لحظه مادرش را د زیمخیمهناز ن. زنگ تلفن بلند شد  يصدا

 يدوباره سر جا نشست و مشغول پوست کند پرتقال برا الیخ یب. زد به به سمت تلفن رفت  رونیآشپزخانه ب

. توجه همه را معطوف خود کرد  ، شدیادا م یکه به زبان فارس رانیج یسالم و احوالپرس يصدا. پدرش شد 

 :  دیمهرداد رو به او پرس

 !  مینداشت رانیاونم از ا یما که زنگ خور آنچنان! ؟ هیک یعنی -

ناخودآگاه . که فرد پشت تلفن ، بهرام است  زدیاما حدس م. نداد  یرا باال انداخت و پاسخ شیشانه ها مهناز

او را صدا  يبلند يبا صدا رانیهمان لحظه ج. نشست از لحن مودب و آرام مادرش  شیلب ها يرو یلبخند مات

 : کرد 

 ! بهرامه ! تلفن کارت داره ... مهناز جان  -

توجه به مهرداد به سمت تلفن  یب. مادرش هنگام به زبان آوردن نام بهرام  متیباز دل مهناز غنج رفت از صم و

  .را برداشت  یرفت و گوش

 ! الو ، سالم  -

 .  دیچیگوشش پ يگرم بهرام تو يصدا
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 ؟  زمیعز یخوب. سالم مهناز خانم  -

 ؟  شمیمن نگران م یخبر ؟ نگفت یب یکجا رفت روزی؟ د یخوبم ، تو خوب -

با لحن . است  کردهیبه او فکر م يمدت دور نیا يکه مهنازش تو نیریحس ش نیگرفت از ا دنیبهرام تپ دل

 : پاسخ داد  يتر میمال

گفتم زنگ ! دلتنگتم  ياما امروز بدجور. راستش نخواستم مزاحم خلوتت با خانواده ات بشم . هتلم  يمن تو -

 ! بزنم حداقل صداتو بشنوم 

 : گفت  یبه شوخ مهناز

 !  شنیآدم حساب م يشوهرا هم جزو خانواده ! ها  یتو شوهرم -

 : گفت  يسپس به تند... سکوت کرد  هیچند ثان بهرام

 !  نمتیبب ایدل بکن ب نایدو ساعت از مامانت ا یکیتو رو خدا ! ندارم مهناز  تویمن طاقت دور -

 .  دیخند مهناز

 ! دنبالم  ایمنتظرتم ، ب! که قسم خوردن نداره  نیا! خب بابا  -

 ! خوب بود  یچقدر آن روزها زندگ!  دیاز ته دلش خند...  دیخند بهرام

 فعال ؟  يندار يکار! اونجام  گهید قهیدق ستیب!  یخانم یگل یلیبه خدا خ -

 ! نه ، به سالمت  -

ناگهان سه .  دیبه عقب چرخ شیپا يپاشنه  يآسوده رو یالیگذاشت و بعد با خ شیتلفن را سر جا یگوش مهناز

از حرف ،  نگاه مادرش پر از لبخند بود ، نگاه پدرش پر. شد  خکوبیو سر جا م دیبه خود د رهیجفت چشم را خ

 .  یو ناراض نیو نگاه مهرداد خشمگ

 ؟  دیکنیشده ؟ شاخ در آوردم نگاه م یچ -

 :  دیپرس یعصب یمهرداد با لحن.  دیسرش کش يدستش را رو یبه شوخ و

 ! بود ؟ یک -

 : تفاوت پاسخ داد  یب مهناز

 ! بهرام  -

 ! داشت ؟ کارتیچ -
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چه  دیرا از قلب مهرداد پاك کند ؟ با نهیخشم و ک نیتا ا کردیچه م دیبا. سوال و جواب او شد  نیمات ا مهناز

 !  دی، حالم رو پرس یچیه - ؟  کردیم

 :  دیپرس یبه نرم رانیلحن خشن مهرداد ، ج برخالف

 ؟  زمیعز رونیب يبر يخوایم -

 : از صورت مهرداد چشم گرفت و گفت  مهناز

 !  گردمیبرم گهیدو ساعت د یکی... آره مامان  -

 . اعصابش  يمهرداد دوباره خط انداخت رو پوزخند

 !  یما باش شیپ یخواستیچقدرم که تو م -

از هر جهت احساس  خواستیدو روز هم که م. را نداشت  دنیو پوزخند د دنیاخم کرد ، اعصاب متلک شن مهناز

 کیبا  رانیا بدهد که جدهان باز کرد جوابش ر. فرستاد  یم تیکند و آرام باشد ، مهرداد مدام پاراز یخوشبخت

 : مهرداد را به سکوت واداشت و بعد رو به مهناز گفت  ظیغل يچشم غره 

 ! بپزم  يقرمه سبز خوامیم. خونه  دیواسه شام جفتتون برگرد -

 : مهرداد انداخت و گفت  یبرزخ ي افهیبه ق ینگاه یچشم ریز مهناز

 ! بهتره  میمزاحم نش یممنون ، ول -

 : به سمت مهرداد پرتاپ کرد و گفت  يباز هم نگاه تند رانیج

 !  می، منتظرتون دیایباز ؟ حتما ب هیمزاحم چ! نزن  خودیحرف ب -

 ! چشم  -: جواب داد  یلب ریز مهناز

 . اتاق رفت تا لباس عوض کند  يتو و

حرص ناخن شصتش را  مبل فرو رفته بود و با يمهرداد تو. رفت  رونیزود لباس عوض کرد و از اتاق ب یلیخ

تا متوجه حضور .  زدیاو حرف م يبرا نیخشمگ یآهسته ول ییکنارش نشسته بود و با صدا رانیج...  دیجو یم

که موضوع  دیراحت فهم یلیمهناز خ. به لب نشاند  یمصنوع يصاف نشست و لبخند يمهناز شد ، به تند

 : و گفت  اوردیخود ن يبه رو يزیچ نحالیبا ا. صحبت مادرش چه بوده است 

 با من ؟  دیندار يکار -

 : گفت  یبا مهربان رانیج

 ! ، سالم برسون  زمینه عز -
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.  کندی، اما اعصابش را کنترل م چدیپ یکه مهرداد دارد از شدت خشم مثل مار دور خود م دیدیبه وضوح م مهناز

 : به لب نشاند و گفت  یلبخند تلخ اریاخت یب

 ! خداحافظ ... چشم  -

 ... . در خارج شد از  و

. مهناز تاب داد و بعد دستش را دراز کرد و او را در آغوش فشرد  کیتن بار ينگاه براق و پر لذتش را رو بهرام

 یحت... خوب بود  زیآن روزها چقدر همه چ. او چسباند  ي نهیو صورتش را به تخت س دیخند يمهناز با طناز

 :گفت ! آغوش بهرام 

 .  نییپا يومدیزنگ بزنم ، اونوقت م يکردیصبر م ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

حاال که . پدرش زنگ بزند ، چقدر معذب است  يدوباره به خانه  نکهیبهرام از ا دانستیم. زد  يلبخند مهناز

 : گفت . بهرام را به سمت مهرداد هل دهد  خواستیمهرداد و بهرام افتاده بود ، دلش نم نیفاصله ب نیا

 ! کردم ؟ يبد کار!  گهیاومدم د -

 : با غرور گفت  بهرام

 دلت تنگ شده بود واسم ؟  یلیخ -

شهر  نیکه وارد ا روزید. فضا چرخاند  ينازك کرد و بعد نگاهش را تو یپشت چشم شیبرا یبه شوخ مهناز

 کردیرك ماما حاال د. و درك کند  ندیرا بب يزیچ چینتوانسته بود ه بایو اضطراب تقر جانیشده بود ، از شدت ه

ها تفاوت  یکه تازگ يمرد نی، و از ا آرامشب  نی، از ا بایشهر ز نیاز ا بردیلذت م.  زندیقدم م لیل يدارد تو

 . ذهنش  يتو يساخته شده  يوالیکرده بود با آن ه دایتا آسمان پ نیزم

،  نمیزتریواسه تو عز ایکه تو دن المیبه خ: گرم و گوش نواز بهرام در هم شکسته شد  يبا صدا نشانیماب سکوت

از  گهیکه تو بامن د المی، به خ ییآشنا شهیهم هیکه تو با من  المی، به خ نمیپامه اگه با تو رو زم ریآسمونها ز

 ... .  یبمون يایب خوامیالتماسه من م هی گهین دی، ا یمن هنوزم نگرانم که تو حرفهامو ندون ،ییهمه جدا

 یآواز ب... گرم و پرتپش سال ها قبل را به خاطر آورد  يخاطره . مهناز نشست  يلب ها ياراده رو یب يلبخند

 : گفت .  رینظ یبهرام ، آغوش داغش ، و آن دوستت دارم ناب و ب يمقدمه 

 ! بهرام  يدار یقشنگ يصدا -

 یرا به نرمانگشتانش  يجوابش را بدهد ، اما او دست مهناز را گرفت و رو یداشت بهرام باز هم به شوخ انتظار

 .  دیبوس
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 ! دوستت دارم مهنازم  -

 : بهرام ادامه داد . شد  رهیاو خ يچشم ها يسر چرخاند و تو مهناز

دوستم  یزمان هی،  يروز هی،  یوقت هی یبتون دیکه شا... که تو حالت خوب باشه  کنمیمن همه تالشمو م -

 !  یداشته باش

 : آهسته لب زد . مهناز سوخت  دل

 ! ن دوستت ندارم ؟گفته م یک -

دوست  هی.  خوامینم اشیاز اون زورک ایترحم ،  ياز رو يدوست داشتنا نیاز ا... نه  -.  دیخند یبه تلخ بهرام

 . تو به باد ندادم  يده سال عمرم رو پا نیا نمیخالص که تهش بب نقدریا خوامیم یداشتن

 : گفت  مهناز

 ؟  يکرد يخواستنت پافشار نیا يرو نقدریو چرا ا... ؟  يتو چرا عاشق من شد دمیمن آخرشم نفهم یول -

 : را باال انداخت و گفت  شیبعد شانه ها... مکث کرد  هیچند ثان بهرام

و چه  يهست ، چه بخوا تیزندگ يتو. آدم خارجه  اریهست که از اخت ییزایچ هی!  دونمیواقعا نم...  دونمینم -

با خودم  یلیده سال خ نیا يتو! عاشقت شدم  هوی شیده سال پ نکهیتا ا... اعتقاد نداشتم  ریمن به تقد.  ينخوا

من  نکهیا. سمتت  کشوندیمرموز منو م يروین هی شهیاما هم... شم  التیخ یگرفتم تا ب یکلنجار رفتم و کشت

 ریبه تقد يبدجور گهیحاال د!  رمهیدنبالت باشم ، مراقبت باشم و به فکرت باشم ، تقد نکهیعاشق تو باشم ، ا

 ! آوردم  مانیا

 : ادامه داد  یعوض کردن حال مهناز ، به شوخ يو برا دیخند

حتما  کردمی، فکر م يدادیکه دنبالت بودم و محلم نم ییاون روزا! آوردم  مانیدوباره پس از مرگم ا یبه زندگ -

 یراه يبر شیپ ينطوریهم!  دمیانجام دادم که حاال دارم تقاصشو پس م رهیگناه کب هی میقبل یزندگ يتو

 !  یکنیبهشتم م

 .  دیاو کوب يآرام و زنانه به بازو یو مشت دیخند مهناز

 ! مامان واسه شام دعوتت کرده  -

 . نگاهش کرد  رتیو با ح دیبه سمت او چرخ بهرام

 ! واقعا ؟ -

 . عالمت تعجب شده بود ، خنده اش گرفت  هیاو که شب ي افهیاز ق مهناز
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 ! ؟ يتعجب کرد نقدریچرا ا! خب آره  -

 ... خانواده ات  يکال همه  یعنی... مامانت ... آخه  -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

 ! نداره  یمشکل چیبا تو هم ه...  ستیمامان من از اوناش ن -

 :  دیکش ینفس راحت یاش گذاشت و به شوخ نهیس يدستش را رو بهرام

 ! و آه مادرزن  میتیاشک :  دیترس شهیهم دیبا زیاز دو چ! خدا رو شکر  -

 .  دیخند مهناز

 ... مهرداد ... اما راستش  -

تنش  یآرام و ب یآسمان بود و در سکوت خکوبیبهرام که نگاهش م مرخیزل زد به ن. لحظه ساکت شد  چند

 .  دیکشیاو را م يحرف ها يانتظار ادامه 

 ! درکش کن بهرام  -

 !  کنمیدرك م -

 ...  ياون بود يخب تو هم اگه جا -

 ! تمومش کن مهناز  -

 :  دیسپس پرس... چند لحظه سکوت کرد  مهناز

 نه ؟  ایما  يخونه  يایحاال م -

 !  کنهیمنو درك م طیمطمئنم شرا... از طرف من از مادرت تشکر کن  -

که بهرام  دیوبگ يزیدهان باز کرد چ. او را ناراحت کند  خواستیدلش نم. به او نگاه کرد  يدیبا ناام مهناز

 : فضا را عوض کند ، گفت  نکهیا يدستش را محکم گرفت و برا

 ! ؟ میبخور یبستن میبر -

 .  دیخند مهناز

 ! ... ام  هیپا -

 يانگار مادرش برا. لحظه جا خورد  کیو مرغ سرخ کرده  يخوش قرمه سبز يوارد آپارتمان شد ، از بو یوقت

رفت  يبه سمت مهرداد چشم غره ا اریاخت یو بعد ب دیدلش خجالت کش يتو! بود  دهیزحمت کش یلیشام خ نیا

 ... خوش اخالق تر بود  یاگر فقط کم... او بود  ریتقص. 
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 ! مهناز ؟ ییتنها -

 . بزند  يکرد لبخند یسمت مادرش برگشت و سع به

 ! آره ... سالم  -

 : با تعجب گفت  مادرش

 ؟  ومدیشوهرت ن -

 .  دیبوس یشد و گونه اش را با مهربان کیبه او نزد مهناز

 ... خب ... ازت تشکر کرد ، اما  یبهرام کل!  يدیزحمت کش نقدریقربونت برم که ا یاله -

 يچشم غره ها کردیو تالش م ونیزیشده بود به تلو رهیمهرداد خ. باال انداخت  يمهرداد نگاه کرد و شانه ا به

 :گفت  رانیج.  ردیبگ دهینادخواهرش را  زیسرزنش آم يمادرش و نگاهها

من به  يمهمونا يرفت و آمدا! بهرام هم دامادم ...  ی؟ تو دخترم یچ یعنیکارا  نیا... فهمم مهناز  یمن نم -

 !  ستیمربوط ن یکس چیه

 : ادامه داد  رانیج. زد  دنیباز هم خودش را به نشن مهرداد

 !  شمیبه خدا ازش ناراحت م ادی، اما بهش بگو اگه واسه فردا شب ن یچیامشب که ه -

آرام کردن  ياما برا. دلش عزا گرفته بود  يدعوت شام تو نیکردن بهرام به ا یراض ياز همان لحظه برا مهناز

 : مادرش ، گفت 

 ! باشه مامان خانم ، چشم  -

 : مادرش پشت سرش بلند شد  یشاک يصدا. اتاق رفت  ياز کنار او گذشت و تو و

 ! آقا دامادمون که افتخار ندادن !  میشام بخور میخوایم... زودتر برگرد  -

خسته بود . به مادرش ندهد  یفعال جواب دادیم حیترج. فوت کرد و در اتاق را بست  رونینفسش را کالفه ب مهناز

به اجبار لباس .  شودیم ینرود ، مادرش باز هم عصبان رونیشام ب ياگر برا دانستیاما م. آمد  یو خوابش م

 ... . رفت  رونیرد و دوباره از اتاق بعوض ک

بودند ، به جز  دهیخانه خواب ياعضا يهمه . فرو رفته بود  یکیخانه در سکوت و تار يفضا... شب بود  مهین

مهرداد اتاقش را به او سپرده بود و حاال .  کردیبود و به سقف نگاه م دهیتخت مهرداد دراز کش يتو! مهناز 

دل . اند  دهیپدر و مادرش هم خواب البدبا خودش فکر کرد ، . بود  دهیخواب منینش يتو يکاناپه  يخودش رو

افتاده بود ، اما آن  شانیزندگ يو تلخ تو بیاتفاقات عج نهمهیا. محکم آن دو نفر  وندیپ يمهناز غنج رفت برا
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 يرابطه . م بخوابند را به خاطر نداشت که آن دو جدا از ه یشب چیمهناز ه. را رها نکردند  گریها هرگز همد

 یعصب. بستر نشست  يزد و بعد بلند شد و تو یخواب یب ياز رو یغلت. داشتند  یستقابل شک ریو غ نیریش

 خواستیم. کالفه اش کرده بود  بیو عج دهیخواب از سرش پر.  دیکش یقیو نفس عم شیموها يچنگ زد تو

و  ماندهمان اتاق ب يداد تو حیشدن مهرداد ، ترج داریاما از ترس ب. دم کند  يچا یآشپزخانه و کم يبرود تو

 . شب را به صبح برساند 

هتل بود  يدر دل آرزو کرد که کاش همراه بهرام تو. کرد  نییو چند بار باال و پا نیشد و طول اتاق را چند بلند

را بست و  شیچشم ها. خواب شده باشد  یو فرانسه ، ب رانیاو هم به خاطر اختالف ساعت ا دادیاحتمال م. 

 یب.  کشدیم گاریفرو رفته و س یتمبل راح يتو یذهنش مجسم کند که خسته و عصب يکرد او را تو یسع

 ! داشت  گاریکاش او هم س يا. لبش نشست  يرو يلبخند اریاخت

 يچراغ ها ، به استثنا يهمه . رفت  رونیآهسته ب يدم کردن چا يو برا اوردیاتاق تاب ب ينتوانست تو بالخره

به سمت آشپزخانه  نیپاورچ نیپاورچ ظیغل یکیهمان تار يمهناز تو. ، خاموش بودند  منینش يباژور گوشه آ

 : مهرداد او را از جا پراند  يرفت که صدا

 ! ؟ يداریتو هنوز ب -

 ! بود  دهیترس یلیخ. را بست  شیچشم ها هیچند ثان يقلبش گذاشت و برا يدستش را رو مهناز

 ! چه طرز ابراز وجوده ؟ نیا! سنکوپ کردم مهرداد  -

 . کاناپه نشست  يو بعد بلند شد و رو دیبسته خند یبا دهان مهرداد

 ! ؟ يخونه راه افتاد يارواح تو نیع یواسه چ -

 : گفت  یدستش را به کمر زد و با سرتق مهناز

 ! ؟ يدیم کیو کش يداریب یکیتار يجغدا تو نیع یتو واسه چ -

 ! لم خواست د -

 ! منم دلم خواست  -

 : مهرداد گفت ! ، شروع به دعوا کردند  دندیتا به هم رس شهیباز مثل هم. اش گرفته بود  خنده

 !  يکرد داریمامان و بابا رو ب نییولومو بده پا! خب بابا  -

 : به مبل کنار دستش اشاره کرد و ادامه داد  و

 !  میکم اختالط کن هی نیبش ایب يداریحاال که ب -
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 . او رفت و کنارش نشست  يبه سو یبدون مکث و با خوشحال مهناز

 !  کردمیاتاق حبس نم ي، از سر شب خودمو تو يداریب دونستمیاگه م -

 : دوخت و گفت  زیم يو فندك رو يگاریمهناز نگاه پر حسرتش را به جاس. نداد  یپاسخ مهرداد

 ! ؟ یدعوام نکن يدیقول م...  خوادیم يزیچ هیدلم  -

 .  زدندیبرق م یکیتار يتو شیچشم ها. نگاهش کرد  رهیخ رهیخ هیچند ثان مهرداد

 ! بگو  -

 :  دیمعصومانه خند مهناز

 ! هوسشو کردم  بیعج!  خوادیم گارینخ س هیدلم  -

 : گفت  یرا باال انداخت و با لحن شوخ شیابروها مهرداد

داداش جونت اهل  نیبردار بکش که ع!  ارمیب یواست آب شنگول یبگ يخوایفکر کردم االن م... خب بابا  -

. گذاشت  شیلب ها نیو ب دیکش رونینخ ب کی گاریرنگ س يا روزهیپاکت ف ياز تو یمعطل یمهناز ب!  یدل

شعله . چند پک بکشد  شدیم بیرغت یبود ، گاه دهید گاریاما آنقدر که دست بهرام س. به دود نداشت  يعالقه ا

 . از آن گرفت  يگرفت و کام آرام و زنانه ا گارشیس ریرنگ فندك را ز یک و آبکوچ ي

مهربان ، سرخوش ، و پر ... بود  افتهی شهیاو را مثل هم.  کردیو فقط به خواهرش نگاه م گفتینم يزیچ مهرداد

سکوت را ! شکفته  دیشا ایکرده است و  رییدر وجود او تغ يزیچ کردیاحساس م نحالیاما با ا.  ياز حس دلسوز

 :  دیمقدمه پرس یشکست و ب

 ! مهناز ؟ یخوشبخت -

 :گفت  یسیرودربا یبه او انداخت و ب ینگاه کوتاه مهناز

 ! بدجور  -

پاسخ رك  نیآن حس با ا... حس مثل ذوب شدن و بر باد رفتن ... دل مهرداد بود  يکه تو يداغ و بد احساس

 يبرا شهیکه هم يافسانه ا ینه به آن خوشبخت دیشا! خوشبخت بود  خواهرش. مهناز آرام گرفت  يپرده  یو ب

 ! اما خوشبخت بود ... او آرزو داشت 

 ؟  یگیم يجد يدار -

 دیشا! اما نبودم ! الزمه  یخوشبخت يواسه  یکنیکه تو فکر م يزیهر چ... داشتم  یهمه چ! نبودم  لیاوا -

 ! ...  دونمینم... شد  یچ دونمیبعدش نم. نداشتم  يعالقه ا چیچون به بهرام ه
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 : حرفش را قطع کرد  ینرم يبا خنده  مهرداد

 !  يعاشقش شد! خرت کرد ، نه ؟ -

 . گرفت  گارشیاز س يگریزد و کام د يلبخند مهناز

 مویشوهرمو قبول کردم ، دارم زندگ... شمام  شیمن پ! خوبه  یاما االن همه چ! خرم کرد ...  ادهیاحتمالش ز -

 ستمیدلواپس ن...  ستمین یآسمون يدلواپس بالها!  ستمین یو چک برگشت یدلواپس قرض و بده گهید ! کنمیم

 ! خوبه ، نه ؟ یلیخ یهمه چ! و آزارم بده  رهیکوچه جلومو بگ يتو یکیکه 

 : گفت  یداغش گذاشت و با درماندگ يچشم ها يرا رو شیکف دستش ها مهرداد

 ! افتاد  یاتفاقا نم نیا چوقتیه یکاشک... چه مرگمه  دونمینم! حالم بده مهناز  -

 : مهرداد ادامه داد ... نگفت  يزیچ مهناز

که  نهیشیدلم م يتو یجور حسرت هی!  میبچه بود یلیکه خ ییهمون وقتا...  نمیبیشبا خواب اون سال ها رو م -

اما ته دلم ...  یخوشحالم که تو االن خوشبخت یلیمن خ!  گمیم یچ یدونیتو نم!  کنهیم رمیزود پ یلیمطمئنم خ

 !  دهسرمون آور ییو چه بالها هیافته شوهرت ک یم ادمی یوقت سوزهیم

 : صورت مهناز دوخت و گفت  يرا تو نگاهش

 نکهیاز ا سوزمیدارم م... بده  یلیبه خدا حالم خ! شوهرتو ندارم  دنیچشم د یفهمیم ینشو مهناز وقت ریازم دلگ -

 یمن ب... آبم روش  وانیل هیمشتش و  يو تهش هم خواهرمو گرفت تو دیبه گند کش مویزندگ ياون همه 

 ! نتونستم بخورم  یگه چیعرضه هم ه

 . گرفت  شیدست ها يو دست برادرش را تو دیخودش را به سمت مهرداد کش یکم مهناز

 یبردگ يبهرام برا يرت رفته خونه که انگار خواه یزنیحرف م يجور هی! مهرداد  يکرد دمیحرفا ناام نیبا ا -

 !  ستیبه خدا قسم که ن...  ستین ينجوریا! 

 : مهناز گفت . به لب نشاند و سرش را با تأسف تکان داد  یلبخند تلخ و پر حسرت مهرداد

 یفر قلدر و ب نیبهرام شاه! مشت منه  يبهرامه که تو نیا!  ستمیبه خدا ن...  ستمیمشت بهرام ن يمن تو -

 يباور ندار! خواهر تو رام رامه  شیشاخ و دمه ، پ یب يوالیه هی هیها شب یلیاز نظر خ دیکه شا یهمون... رحم 

من ردش کردم ، خردش ! کمکمون کنه  ذارمب کردیسر راهم و التماسمو م ومدی یم ییروزا هی؟ به خدا قسم 

 ستیب! هوامونو داشت ، تو رو نجات داد ... ا م يجبهه  يبعدش اومد تو! انتقام خانواده مون رو گرفتم ! کردم 

 !مودبانه و قابل احترام  یلیخ! کرد  يروز مونده به پروازمون ، باز ازم خواستگار
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 .زد  یپوزخند تلخ مهرداد

 ! مودبانه و قابل احترام ؟ يخواستگار! هه  -

 :انگشتانش فشرد و با حرص گفت  انیم يشتریب جانیدست او را با ه مهناز

 ؟  يکرد يفکر یشاهرگم و ازم جواب مثبت گرفته ؟ واقعا همچ خیبهرام چاقو گرفت ب يتو فکر کرد وونهید -

 : از او نگرفت ، ادامه داد  یچون پاسخ و

! برو ازش بپرس که تا هفت جدشون رو نکشوندم پابوس بابام بهش جواب مثبت ندادم ... برو از مامان بپرس  -

تا  دیمکافات کش یکل!  دیمحضر زانو زد جلو بابا و دستش رو بوس يطور توبهرام چ نیهم یبپرس تا بفهم

که انگار بهرام راهزن بوده اومده خواهرتو ازت  یزنیحرف م يجور هیاونوقت تو ! بالخره افتخار دادم زنش شدم 

 !  دهیدزد

اما نه آنقدر آرام که . آرامش کرده بود  یمهناز کم يحرف ها.  دینداشت که بگو يزیچ... نگفت  يزیچ مهرداد

که  یکس... که محرم اوست  یکس. خواهرش ، بهرام است  اریها حاال صاحب اخت نیا يفراموش کند با همه 

رختخواب  کی يکه شب ها با او تو یکس...  کندیاو را صادر م یزندگ يها میتصم يآخر همه  ياجازه 

.  اوردیتا بالخره توانسته مهناز را به چنگ ب دهیبهرام چقدر مکافات کش نکهیمهم نبود ا! بهرام است ...  خوابدیم

 شدیداشت که نقطه ضعف مهرداد محسوب م اریرا در اخت يزیشده بود و همان چ روزیبود که حاال او پ نیمهم ا

 ! خواهرش ... 

 : گفت  مهناز

االن وقت ! که واسمون زود بوده  میرو تجربه کرد ییزایچ یلیخ...  میدیکش یسخت یلیمهرداد من و تو خ -

 ؟ ستین! استراحته 

کرد و کش و  يدهان دره ا. پرتاپ کرد  يگاریجاس يسوخته را تو لتریگرفت و ف گارشیکام را از س نیآخر

 : به تنش داد و گفت  یقوس

 وونهیواگرنه د... فکر نکن  زایچ نیخونه و به ا يتو نینش! گذشته ها رو نبش قبر نکن ... برادر من  الیخ یب -

 یتو درست زندگ نکهیمن واسه خاطر ا!  شهیدرست نم یچیکردن ه يبا خودخور... گذشته ها گذشته !  یشیم

 !  يبردار االیفکر و خ نیازت انتظار دارم تو هم به خاطر من دست از ا... حاضرم جونمو بدم  یحت یکن

 :  دیخفه و دورگه پرس ییبا صدا مهرداد

 ! ؟ هشیم -
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 يفکر کن تو...  ستیفکر کن بهرام پسر بزرگمهر ن!  یتونیمطمئن باش م یگاردتو وا کن!  شهیآره که م -

 ! هان ؟...  ستیکه شوهر منه بهرام ن یاصال فکر کن اون. نداشته  ینقش چیما ه يگذشته 

...  گمیبهش بهرام نم تو يمنم جلو!  یبهرام صداش نکن یتونیاصال م -: ادامه داد  یزد و به شوخ يلبخند

 ! است  گهید یکیکه شوهر من  شهیم نیبهت تلق ينجوریا!  نیشرو گمیم

 يتو یفتگیبا ش. او قلب مهناز را گرم کرد  يخنده . نتوانست در برابر او مقاومت کند و به خنده افتاد  مهرداد

 : شد و گفت  رهیصورت او خ

 ! خوب اثر کرد  نهیتلق! ها  نهیهم -

دوست داشت دوباره به رختخواب ... حاال خوابش گرفته بود .  دیرا مال شیکرد و چشم ها يباز دهان دره ا و

 : از جا بلند شد و گفت . برگردد 

 ! سر کار  يتو هم بخواب که فردا قراره بر... بخوابم  رمیم گهیمن د -

 : کرد  شی، صدا زدین خنده موج مکه هنوز در آ ییمهرداد با صدا. به سمت اتاق خواب به راه افتاد  و

 ! مهناز ؟ -

 هان ؟  -

 ! ندارم  یمن مشکل! مامان  شیپ اریجونت رو ب نیشرو یفردا شب اگه خواست -

 .  دیخند مهناز

 ! شب خوش ! حتما  -

سرك  رونیو از پنجره به ب رفتیخانه راه م يمدام تو!  دیجوش یو سرکه م ریدلش مثل س... داشت  استرس

شام  يآن شب بهرام برا!  ستیاز بهرام ن يکه چرا هنوز خبر دانستیساعت هشت شده بود و او نم.  دیکشیم

 . برود  شیتنش پ یبمالقات آرام و  نیمهم بود که ا یلیخ شیبرا... آنها دعوت شده بود  يخانه 

از صورتش .  کردیمو رو  ریهدف ز ینشسته بود و شبکه ها را ب ونیزیبه مهرداد انداخت که روبرو تلو ینگاه

و با بهرام جار و  زندیداده بود نم شبیکه د یقول ریز چوقتیمهناز راحت بود که او ه الی، اما خ دیباریم یکالفگ

آشپزخانه دور  يگرفته بود و مدام تو يجد ادعوت شام ر نیا یلیخ رانیبرعکس مهرداد ، ج.  کندیجنجال نم

بود  يبار نیاول نیا.  گریمخلفات د یلیدو مدل غذا پخته بود با سوپ و دسر و ساالد و خ.  دیچرخ یخودش م

دلش  يمهناز تو. رود  شیپ یعال زیدوست داشت همه چ اری، و بس کردیکه دامادش را شام به خانه اش دعوت م
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واگرنه ممکن نبود . د بودن تصادف پدرش خبر ندار يها ، مثل عمد انیجر یلیخدا را شکر کرد که مادرش از خ

 . خودش را خسته کند  نقدریاز او ا ییرایپذ يبتواند بهرام را ببخشد و برا

اصال بهرام آن شب به خانه  دیبا خود فکر کرد شا... دل مهناز نشست  يکم جان و سست تو يو دلهره ا ترس

که همان لحظه  دیو نشان کشاو خط  يدلش برا يو تو دییرا از سر خشم بهم سا شیدندان ها!  دیایآنها ن ي

 ! بالخره آمد ... زنگ خانه بلند شد  يصدا

تا سر و  ختیاتاق خوابش گر يمادرش به سرعت تو... و در را باز کرد  دیدو فونیفشنگ به سمت آ مثل

!  ردیآب بگ ریسرش را ز یکه انگار قرار بود کس دیکش یقیبه ظاهرش دهد و مهرداد آنچنان نفس عم یسامان

مهناز لبخند  يدر دست داشت و به رو بایدسته گل ز کی کهیآمد در حال رونیبعد ، بهرام از آسانسور ب قهیچند دق

 : مهناز گفت .  زدیم

 !  يایب يخوایلحظه فکر کردم نم هی؟  يکرد رید نقدریچرا ا -

 : گفت  بهرام

 ! سالم  کیعل -

اما .  ردیدست دراز کرد تا دسته گل را از بهرام بگ به لب نشاند و يمهناز آسوده شده بود ، لبخند الیکه خ حاال

 :و گفت  دیدستش را عقب کش ياو به تند

 ! دست نزن ! مال مادر زنمه  -

 : گفت  یمهناز به شوخ. مهناز را کنار زد و وارد شد  و

 !  نیریخودش...  شیا -

که بزك دوزك کرده از  دیمادرش را د. آپارتمان گذشت  يورود لتریبه بهرام زد و جلوتر از او از ف ینرم يتنه  و

آشکار از  يریمهرداد به اجبار و با تأخ.  دیسالم بهرام را از پشت سرش شن يزد و همان لحظه صدا رونیاتاق ب

با  رانی، و ج دیبرداشت و تا صورت بهرام باال کش نیزم يو معنادارش را از رو قینگاه عم يجا بلند شد ، مهد

 : مادرانه گفت  يلبخند

 ! يخوش اومد یلیخ... سالم پسرم  -

دست او را .  ستادیا رانیبهرام از کنار مهناز گذشت و مقابل ج. دست دادن با بهرام جلو برد  يدستش را برا و

که با خود آورده بود را به او  یسپس دسته گل. انگشتانش زد  يرو یآرام ينرم در دست گرفت و بوسه  یلیخ

 :  سپرد و گفت
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 ! قابل شما رو نداره  -

 : دندان نما به لب نشاند و گفت  يلبخند. بهرام به وضوح ذوق کرده بود  ياز رفتار مودب و آقامنشانه  رانیج

 ! کن  ییمهناز جان شوهرتو راهنما...  زمیعز نیبرو بش!  یقشنگ يچه گال... ممنون  -

 : گفت  يدبه سمت او برداشت و با لحن سر یبه اجبار قدم مهرداد

 !  نیخوش اومد... سالم  -

 : پاسخ داد  بهرام

 ! پسر ؟ يچطور... سالم مهرداد خان  -

به او دست بدهد ، از  نکهیبه سمت مهرداد انداخت و بدون ا ینیی، نگاه از باال به پا رانیبه دور از چشم ج و

بهرام فروتنانه  دیاما چون د. مهناز از شدت حرص و خجالت سرخ شد . رفت  يکنارش گذشت و به طرف مهد

 ریبخ يرا با مهرداد فراموش کرد و برا وبوسد ، باز رفتار سرد ا یپدرش زانو زده و دست او را م لچریمقابل و

 . دلش شکر کرد  ي، خدا را تو ییگذشتن مراسم استقبال و خوشامدگو

 يتعارف رو یاول بهرام را با کل! مسابقه بود  کیآپارتمانش مثل سوت شروع  ي، حضور بهرام تو رانیج يبرا

، بعد  یبا گز و پولک ياول چا. را شروع کند  ییرایآشپزخانه رفت تا پذ ينشاند و بعد تو ییرایمبل پذ نیباالتر

مانعش شد و به  بود را هم ببرد که مهناز تهکه خودش پخ یخانگ يها ینیریش خواستیم...  ی، بعد بستن وهیم

 دیبه خاطر آورد که با رانیآنوقت ج.  نندیشام را بچ زیم گریساعت د کیکرد که قرار است تا حداکثر  يادآوریاو 

 . اش مرتکب شده بود ، ناراحت شد  ییرایپذ يکه تو یاشتباه نیو از ا بردیرا هم بعد از صرف شام م وهیم

بهرام ساکت .  شدیاز دهانش خارج نم یو مهرداد هم از بس بدخلق بود که حرف دیبگو يزیچ توانستینم يمهد

 ییرایپذ يتو رانیکه مهناز و ج کردینگاه م وارید يرو يبه قاب عکس ها يکارینشسته بود و از زور ب کاریو ب

 : ادرانه گفت م يبا لبخند رانیج. جمع و جور تر و مودبانه تر نشست  یبهرام کم. برگشتند و کنار او نشستند 

 ؟  يکردیعکسا رو نگاه م یداشت -

 . کرد  يسرفه ا بهرام

 از مهنازم عکس هست ؟ ! بله  -

 ؟  ینیبب ارمیرو ب یمیآلبوم قد يخوایاصال م. عکس دارم  یکل اشیاز بچگ! آره  -

 : معترضانه گفت  یمادرش جا خورد و با لحن تیمیصم نهمهیاز ا مهناز

 ! مامان  -
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 : بهرام گفت  اما

 ! شمیاتفاقا خوشحال م -

 يعکس ها.  وستیو قطور به جمع پ یمیبعد با دو آلبوم قد ي قهیاتاقش رفت و چند دق يبه سرعت تو رانیج

مطلق  یخوشبخت يبودند و تو رانیشد که همه ا ییآن سال ها نیریخاطرات تلخ و ش يادآوریباعث  یمیقد

و مدام از  دادیم نشانبه بهرام  یکی یکیر لب داشت عکس ها را که ب يبا لبخند رانیج.  کردندیم ریس

بهرام با .  کردیم شیحرف ها کیو او را هم شر گشتیبرم يوقت ها به سمت مهد یو گاه گفتیخاطراتش م

آرام تر از  زیهمه چ نکهیو مهناز خوشحال بود از ا دادیرا گوش م رانیج حاتیتوض يصبر و حوصله همه 

 ینم ینگاه گرانیبه د یدر واقع او اصال حت. مهرداد بود  زدینم یکه حرف یتنها کس.  رفتیم شیتصوراتش پ

 یو آرام بود که بدخلق یمیفضا آنقدر صم.  کردیو رو م ریشبکه ها را ز تیانداخت و همچنان با حرص و جد

 . را آزار ندهد  یاو کس يها

و رو کردن خاطرات  ریو ز یمیقد يعکس ها يشب چه قبل از شام و چه پس از صرف شام صرف تماشا تمام

 .همان لحظه از جا بلند شد و قصد رفتن کرد . بامداد بود  يبه خود آمد که ساعت دو یگذشته شد و بهرام وقت

 ! شد  رید یلیکم کم رفع زحمت کنم که خ گهیمن د... خب با اجازه تون  -

 : و بعد به او نگاه کرد و گفت  يواریاول به ساعت د رتیبا ح رانیج

 !موقع شب ؟ نی؟ ا يبر يخوایم -

 ! بله  -

 ! اصال حرفشم نزن  -

 : ، گفت  شدیاز جا بلند م کهیدستش را بست و در حال يتو آلبوم

 ! کمک  ایب... مهناز جان !  کنمیاتاق مهرداد رختخواب پهن م ياالن براتون تو -

 دیساعت بعد خودش را د مینبرد و او تا کمتر از ن ییشتن به هتل راه به جابرگ يبهرام برا انیپا یب ياصرارها

مهناز همچنان که .  کندیو دونفره نشسته و به مهناز نگاه م دیرختخواب سف يکه وسط اتاق مهرداد ، رو

 : ، گفت  زدیرا شانه م شیموها

 ! ها  يدل مامانم جا زد يخوب خودتو تو -

 : نشاند و گفت به لب  يلبخند خسته ا بهرام

 !  کنهیسرم درد م -
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 . نرم مهناز دلش را لرزاند  يخنده  يصدا

 ! کرد ؟ تیلیمامانم مغزتو ت -

 . و رو کرد  ریمهناز را ز يدستش را جلو برد و موها بهرام

 ! شش سالت بوده موهاتو پسرونه زدن ؟ یتو چرا وقت! نه بابا  -

 . بکشد  رونیانگشتان بهرام ب نیرا از ب شیکرد موها یسع مهناز

و موهامو  کردیم تمیپسره بود که همش اذ هیمهد  ياما تو. برم مهدکودك موهام بلند بودن  نکهیتا قبل از ا -

 ! آخر سر مامانم مجبور شد موهامو کوتاه کنه !  دیکشیم

 . اخم کرد  بهرام

 ! پس مهرداد از همون سن و ساال برگ چغندر بوده ؟! خود  یب -

انگشت اشاره اش را با  کهیبه عقب برگشت و در حال يبه تند. رفتار سرد او با مهرداد افتاد  ادیناگهان  مهناز

 : ، گفت  دادیجلو صورت او تکان م دیتهد

 ... واگرنه ! ها  یبا مهرداد من بد حرف نزن گهید...  یآهان راست -

 : دیوسط حرفش دو بهرام

 ؟  يدست از سر اون داداش الدنگت بردار يخوایرختخوابم هم نم يتو! شو تو رو جون مادرت  الیخ یب -

 .  دیکش یقیمکث کرد و بعد نفس عم هیچند ثان مهناز

 !  دیبخواب دییبفرما... خب  یلیخ -

و  شیبهرام دوباره چنگ زد به موها يبکشد که پنجه  شیموها يو خواست برس را تو دیباز به عقب چرخ و

 رونیکرد خودش را از آغوش او ب یمهناز سع. رختخواب ولو شد  ي، رو دیکشیهمچنان که او را در آغوش م

 : گفت ... بکشد 

 بهرام ؟ کنهیسرت درد م یلیخ -

 : بسته پاسخ داد  ییبا چشم ها بهرام

 !  یلیخ -

 ؟  ارمیواست قرص ب يخوایم -

 .  دیخند بهرام

 ! دلتنگشم  یکه حساب ادیو رد کن بمسکنم ر... آره قربون دستت  -
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، آنقدر قلقلک داد تا بالخره  کردیجدا شدن تقال م يمهناز زد و او را که هنوز برا ي قهیبه شق يزیر يبوسه  و

 ي نهینرود ، صورتش را به تخت س رونیقهقهه اش ب يصدا نکهیا يتن رها کرد و برا شیدست ها نیمهناز ب

 ... . او چسباند 

به تنش داد و  یکش و قوس. که به در اتاق زده شد ، چشم باز کرد  يتلنگر آهسته و محتاطانه ا يبا صدا صبح

 : خوابالود گفت  ییبا صدا

 ! بله ؟ -

 :  دیمادرش را از آن سمت در شن يآهسته  يصدا

 !  زمیعز ایلحظه ب هی... مهناز جان  -

. رفت  رونیرا تنش کرد ، در را باز کرد و ب دشیفنازك س شرتیت نکهیاز جا بلند شد و پس از ا يبه تند مهناز

 . رفتن بودند  رونیب يمادر و پدرش هر دو حاضر و آماده برا

 !  ریصبح بخ... سالم  -

 :گفت  مادرش

 !  زمیعز ریصبح بخ -

 ؟  دیبر دیخوایم ییجا -

که اگه  یخواستم بدون.  گردهیمهردادم از صبح زود رفته فروشگاه تا موقع ناهار برنم.  یوتراپیزیف برمیباباتو م -

 ! ، هول برت نداره  ستمین چکدوممونیه يدید يشد داریب هوی

 . زد  يلبخند اریاخت ینگاه خوابالود و مهربانش را به پدرش دوخت و ب مهناز

 ؟  نیگردیبرم یک. باشه  -

 . کانتره  يرو دیکل. ، برو  يبر ییجا یاستتو اگه خو.  ستیمعلوم ن -

آپارتمان هل  رونیرا به ب يمهد لچری، و يسرسر یخداحافظ کیو بعد از  دیمهناز را بوس يرفت و گونه  شیپ

. بود  دهیخواب از سرش پر. به تنش داد  یکرد و کش و قوس يمهناز دوباره دهان دره ا. داد و در را بست 

 . کند  داریبهرام را ب اعدد نه ، به سمت اتاق مهرداد رفت ت دنیبه ساعت انداخت و با د ینگاه

او را در آغوش داشت  يمهناز ، متکا يرختخواب افتاده بود و به جا يبه شکم تو... هنوز غرق خواب بود  بهرام

، خنده اش  دیاش را که د یشانیپ ياخم رو. نشست  نیزم يجلو رفت و کنار او رو نیپاورچ نیمهناز پاورچ. 
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اگر .  دیبوس یاو را به نرم یشانیخم شد و پ اریاخت یب! خواب هم دعوا داشت  يتو یمرد انگار حت نیا... گرفت 

 .  دیورز یمرد مهر م نیوجود به ا يآورد، اما آن روزها با همه  یچه به زبان نم

به خاطراتش  خواستینم گرید.  زدیا پس مآورد ، آن ها ر یکه افکار مسموم گذشته به ذهنش هجوم م یگاه

خسته شده  گریمهناز د.  کردیدردها معاف م یلیخ يآدم را از تجربه ... بود  یخوب زیحماقت چ یگاه. فکر کند 

با ... مرد  نیکند با ا یزندگ خواستیم.  دادیو خودش را شکنجه م کردیفکر م یمیقد يها نهیبود از بس به ک

 خواستیم. دل او را به دست آورد  کردیقدرتش تالش م يکه او را به خانواده اش رسانده بود و با همه  يمرد

 ! اش  یزندگ نیدل بدهد به ا

 : لب غرولند کرد  ریخورد و ز یبهرام تکان نباریا.  دیاو را بوس یشانیخم شد و پ باز

 ! ؟ یکنیم یچته سر صبح منو تف مال -

 . خنده اش گرفت  مهناز

 ! گهی؟ پاشو د یخوابیم نهمهیا یکشیخجالت نم -

 : زد و گفت  یتوجه به او غلت یب بهرام

 !  يکرد دارمیکه ب کارمیش ياز دست تو هم بدجور...  ادیهنوز خوابم م!  نمیبکش کنار ب -

 : آغوشش پرتاپ کرد و گفت  يحرکت تو کیرا انداخت دور گردن مهناز و او را با  دستش

 !  کنهیماچ و موچم م یکه ه دمیدیم يحور هیآخه داشتم خواب  -

 . کرد از آغوش او جدا شود  یو سع دیخند مهناز

مشت و مالت بده  یحساب ادیب هیاون حور گمی، م یصبحانه نباش زیحاضر و آماده سر م گهید قهیاگه تا ده دق -

 ! ها 

آشپزخانه رفت  يتو. برود  رونیبکشد و از اتاق ب رونیبهرام ب يدست و پاها نیاز ب بالخره توانست خودش را و

 یو گردو و خامه شکالت ریو با پن ختیر يدو فنجان چا. دم کرده بود  يمادرش چا.  ندیصبحانه را بچ زیتا م

 يمهناز بالفاصله صدا. آمد  زخانهآشپ يتو سیخ یهمان موقع بهرام با دست و صورت. گذاشت  زیم يرو

 : اعتراضش بلند شد 

 ! ؟ يچرا صورتتو خشک نکرد -

 :  دینشست ، پرس یم کهیو در حال دیعقب کش یصندل کی. به اعتراض او نداد  یجواب بهرام

 کجان ؟  هیبق -
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 !  یوتراپیزیمامان هم بابا رو برده ف. مهرداد سر کاره  -

 : دینشاند و پرس ینشایبر پ ياز سر کنجکاو یاخم بهرام

 ! ؟ یوتراپیزیف -

 .و سرش را تکان داد  دیدستش کش ينان تست تو يرو یخامه شکالت یالیخ یبا ب مهناز

 ! اوهوم  -

 به سر پا شدنش هست ؟  يدیام -

سوال و جواب  نهمهیا! خطر را احساس کرد  يبو... ، گوش چپش زنگ زد  ستادیمهناز از حرکت ا يها دست

 .صورت بهرام  يشد تو رهیبشقاب رها کرد و خ يداشت ؟ نان را تو یبهرام چه معن

 ؟  یپرس یچرا م -

 ! قطع نخاع شده  نیگفتیآخه قبلنا م! بدونم  خوامیم -

 :تلخ شد  مهناز

 نیکرد رمیتحق یدختر پاپت کیکه پشت در خونتون منجمد شدم و بعدش مثل  هیمنظورت از قبلنا همون شب -

 ! ؟

مهناز اشتباه . دوست نداشت آن بحث را ادامه دهد . نگاهش کرد  زیو هشدار آم زیو فقط ت نگفت يزیچ بهرام

مخارج درمانش  يداشتند ، او همه  يدیام يبداند اگر آنها به بهبود مهد خواستیاو م. متوجه منظور او شده بود 

 .  دیخچر یمهناز م مغز يکه تو یفیبود ، نه آن فکر کث ریقصدش خ.  ردیرا به عهده بگ

 .  ردیفوران خشمش را بگ يتا جلو دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها يتند به

 نقدریمن االن ا!  يکارو کرد نیخوب ا یلیبگم خ دیبا یکن یبود که منو عصبان نیاگه قصدت ا... خب  -

 ! برم دنبال کارام ؟ ستین یحاال اگه حرف! خرخره تو بجوم  خوادیام که دلم م یعصبان

دست مشت  يرو يدستش را به تند. شده بود  مانیپش ششیمهناز از رفتار چند لحظه پ. شد  زیمخیسر جا ن و

 :بهرام گذاشت و گفت  يشده 

 !  یاهل قهر کردنم که هست -

 . او زل زد  مانیپش يچشم ها يدوباره سر جا نشست و تو بهرام

من و  يچشما يکه اون شب اومد تو یاون! بفهم  کنمیخواهش م. ندارم  دنیمهناز اعصاب حرف مفت شن -

 !، نه من  یشرمنده باش دیپس تو با!  ياز دهنش در اومد بارمون کرد ، تو بود یپدرم زل زد و هر چ
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 : تا او را آرام کند گفت  دیبگو يزیکند ، چ ییخواست دلجو مهناز

 ...من  -

 :بهرام به او مهلت نداد و گفت  اما

...  یدونینشسته و تو منو مقصرش م لچریو يتصادف وحشتناك داشته و االن رو هیبابات  نکهیا ياما درباره  -

و منم بعدها هزار بار بهت گفتم که اون کار من  یتو همون شبم جوابتو گرفت! ندارم  يبگم من حرف تازه ا دیبا

 ، نه ؟  گهید یشناسیمنو م. نبوده 

 :ه داد بهرام ادام. سرش را آهسته تکان داد  مهناز

! کارام  ریدارم که بخوام بهت دروغ بگم و بزنم ز یدرست حساب يایو نه شرم و ح ترسمیم یمن نه از کس -

اما استثناعا تصادف پدرت کار .  ادیازم برم يام و هر کار یفیراحت که آدم کث التینه ، خ... من اون کارو نکردم 

 ! نکن  يخوایکن م رباو يخوایحاال م. حرف آخرم بود  نیا! اوهوم ؟... من نبوده 

 :لب گفت  ریز مهناز

 ! نداشتم  يمنظور... من  -

 : را بست و گفت  شیچشم ها یبا خستگ بهرام

!  خوادی، محبت م خوادیمن دلم آرامش م! متنفرم ...  یذهنت ساخت يکه از من تو يدوسر ویمتنفرم از اون د -

 ؟  یشیمهناز ؟ چرا عاقل نم یفهمیچرا نم!  خوادیخوب م یزندگ هی يو دربه در یبعد اونهمه بدبخت

 : دوباره تکرار کرد  مهناز

 !  گهیبس کن د!  دینداشتم ، ببخش يمن که گفتم منظور -

مهناز . تا سرد شود  دیکشیطول م. تمامش کند ، اما حرف مهناز آتشش زده بود  خواستیم. نگفت  يزیچ بهرام

 : ادامه داد 

 !باشه ؟!  میکن يورق باز میبعدش بر... صبحانه تو بخور ! تو رو خدا قهر نباش  -

از  شیهنوز هم گونه ها... او دستپاچه شده بود  نینگاه سنگ ریمهناز ز. نگفت و فقط نگاهش کرد  يزیچ بهرام

 :و گفت  دیکش یآه. ربطش سرخ بود  یب يشرم جمله 

 ! بده عوضش کنم ... سرد شد  تییچا -

 : گفت  بهرام

 ! خوبه  نینه ، هم -
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 :گفت . کالفه شد  مهناز

 ؟  یشیم الیخ ی؟ بگم غلط کردم ، ب شیخوریپس چرا نم -

 : گفت  ياما با همان لحن خشک و جد. خنده اش گرفته بود  بهرام

 ! افکارت ؟ ینیریش ایحرفات  ینیریبخورمش ؟ با ش یبا چ -

لبش نشسته  يگوشه  يلبخند کهیحال بعد متوجه منظورش شد و در. چند لحظه با تعجب نگاهش کرد  مهناز

 .  اوردیب زیبود ، بلند شد تا شکرپاش را سر م

او را آب  خیمهناز آنقدر حرف زد و متلک پراند تا بالخره توانست .  دیطول نکش شتریب قهیبهرام چند دق يدلخور

 ياز صبحانه هر دو تو بعد. بودند  شیبود مبتال یبرقرار سازد که مدت نشانیرا ماب یتیمیکند و باز همان صم

 نکهیو آنقدر تقلب کرد تا ا گرفتینم يجد را يالبته بهرام باز. کردند  يرفتند و سه دست حکم باز منینش

 يدلخور نیچگونه ا دیبا دانستیاما بهرام م. و به او پشت کرد  ختیر نیزم يمهناز به حالت قهر ورق ها را رو

 نکهیخواباند و آنقدر قلقلکش داد تا مهناز به خنده افتاد و از ا نیزم ياو را رو.  اوردیبچگانه را از دل مهناز در ب

بست و مهناز  شبندیبهرام پ. آشپزخانه رفتند تا ناهار درست کنند  يسپس هر دو تو! با او قهر کرده عذرخواست 

 : گفت . رفت  سهیاز خنده ر

 ! خنده داره ؟! هه هه هه  -

 : گفت  دهیبر دهیوارش بر نهواید يخنده  نیماب مهناز

 ! ؟ یمسمومم کن... قراره  ای! ؟ يبپز...  يزیچ...  يبلد -

 : و گفت  زریرفت سراغ فر بهرام

 !  يپاتم باهاش بخور يواست درست کنم که انگشتا يناهار هیحاال  ستایوا -

 . رفت  کروفریبسته گوشت چرخ کرده برداشت و سراغ ما کی،  زریو رو کردن تمام طبقات فر ریبعد از ز و

رفت ، مد بود  يکه دستم به آشپز يبار نیآخر! ندارم  ییآشنا دیجد يابزارها نیبا ا ادیالبته راستش من ز -

 ! ؟ ندازنیکار م يچجور نویا! ...  کردنیگوشتو سرخ م شیآت يرو

اتاق  يسپس تو. گذاشت و به آن برنامه داد  کروفریما يگوشت را از او گرفت ، تو يجلوتر رفت و بسته  مهناز

. دستگاه پخش گذاشت  يو تو دیکش رونیکمدش ب يتو يها يد یس نیاز ب يد یس کیمهرداد رفت و 

 ... .  دیخانه پر کش يتو يشاد فرانسو کیموز يصدا
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 ییسخت و نکبت بار گذشته ، همان سال ها يآن سال ها يتو. مهناز بود  یزندگ یعال ياز روزها یکیروز  آن

 نیچن دیگنج یاش نم لهیدر مخ چوقتی، ه کردیمرگش را م يآرزو یکه به بهرام داشت گاه یکه از شدت نفرت

 يکند ، برقصد ، عشقباز ياش آشپز يمنزل پدر يآشپزخانه  يکه با بهرام تو يروز. رو دارد  شیدر پ يروز

 يایرو نیبه چن شیته کابوس ها کردیفکر نم چوقتیه. را بفهمد  یبختخوش يوجود معنا يکند و با همه 

 : خواننده عربده زد ... . برسد  ینیریش

 !  الموسیبا -

 : لب گفت  ریز بهرام

 ! زهر مار  -

را در دست  ینیزم بیس يظرف پر از خالل ها کهیمهناز در حال. و رو کرد  ریتابه را با دقت ز يتو يکتلت ها و

 : به بهرام زد و گفت  یمیمال يتنه . بلند شد و به سمت اجاق گاز رفت  يناهارخور زیگرفته بود ، از پشت م

 !  یگازو گرفت يهمه ... کم خودتو بکش اونور منم جا شم  هی -

را از  شگاریبهرام به سرعت عکس العمل نشان داد و س. گرفت  یاو را برداشت و کام يلب ها نیب گاریس بعد

 : ظرف کتلت ها و گفت  يمهناز خم شد رو. او گرفت 

 ! ها  يکردیو رو نم يبود ییکدبانو! کرده  کاریچ نیبب... به به  -

 . و بعد دست او را که به سمت کتلت ها دراز شده بود ، پس زد  دیبه متلک او با دهان بسته خند بهرام

 ! اه ... دست نزن  -

 . ، هر دو را از جا پراند  رانیج يزده  رتیح ياو جوابش را بدهد که ناگهان صداصورت  يبراق شد تو مهناز

 ! مهناز ؟ -

. حرکت ماندند  ی، سر جا ب شخوانی، آن طرف پ يو مهد رانیج دنیدو به سرعت عقب برگشتند و بعد با د هر

و  رتیبا ح رانیج. نشان ندادند  یعکس العمل چیچند لحظه ه يبود که آنها برا یناگهان يحضورشان به قدر

رها شده  دهایترد ياز همه .  زد يدختر و دامادش چرخاند و لبخند آسوده ا انینگاهش را م یخوشحال یاندک

 .  دیدیمهنازش را م یبود ، حاال که خوشبخت

 !  میبه زحمت نبود ی؟ راض نیناهار درست کرد -

 یشدستیپ يرا تو گارشیبهرام به سرعت س. به خود دادند  یرکتحرف بهرام و مهناز از بهت در آمدند و ح نیا با

 : به جلو برداشت و گفت  یمهناز هم با خجالت قدم. پرتاپ کرد  یصندل يرا رو شبندیانداخت و پ زیم يرو
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 !؟ میمتوجه نشد نیاومد یک! سالم  -

 : با همان لبخند جذاب و آرامشبخش ، پاسخ داد  رانیج

 !  نیدیدرو نشن يصدا کیبلند موز ي، حتما واسه خاطر صدا میاالن اومد -

بهرام را نشانه  رانیج طنتینگاه پر ش. زد  يو لبخند دیبهرام به خواننده را شن یلب ریز يفحش ها يصدا

 : که مهناز گفت  دیبگو يزیگرفت و دهان باز کرد چ

 !  مکنیرو جمع و جور م نجای، من ا دیلباس عوض کن دیشما بر... خب  -

 : گفت  یلب ریزد و ز يدخترش لبخند يبه رو رانیج. اتاق مهرداد  ياز آشپزخانه خارج شد و رفت تو بهرام

 !دستت ها  یخوب افسارشو گرفت -

مهناز . را به سمت اتاق خوابشان هل داد  يمهد لچریو و دیخود غش غش خند يمتلک مادرانه  نیبه ا و

سرگرم . مرتب کردن آشپزخانه دست به کار شد  يو به سرعت برا رونینفسش فرو خورده اش را فوت کرد ب

 .  دیمادرش را شن يکار بود که باز صدا

 .  کنمیرو من جمع و جور م هیمهناز ، بق گهیبسه د -

به مادرش  یشانه اش نگاه کوتاه ياز رو. شست  یرا م فیکث يبود و ظرف ها ستادهیا نکیمقابل س مهناز

 : انداخت و گفت 

 !  شورمیخودم م... نه  -

 . جلو رفت و اسکاچ را از دستش گرفت  رانیج

 . آب انبه واسه بابات ببر  وانیل هی یستیفقط اگه خسته ن...  يبر یتونیتو م! کار خودمه  نای، ا زمیعز گهیبسه د -

 یوانیل يبه تند. آرامش بخش و مقدس بود  شیبرا... خدمت به پدرش را دوست داشت . زد  يلبخند مهناز

 يهدف تو یرا ب يا شهیش یسپس همانطور که ن. ، پرش کرد  خچالی يتو يبرداشت و از پاکت آب انبه 

 . چرخاند ، به سمت اتاق پدر رفت  یم وانیل

با باز شدن در اتاق ، .  کردیبسته به آسمان نگاه م ياش ، وسط اتاق نشسته بود و از پنجره  یصندل يرو يمهد

 . لبخند مهناز قلبش را لرزاند . چارچوب در سراند  ينگاهش را از آسمان گرفت و به سمت قامت مهنازش تو

 داخل ؟  امیاجازه هست ب -

 يدستش را رو يمثل دختربچه ا. پدرش زانو زد  يوار داخل اتاق رفت و مقابل پاها ينرم و پر ییبا قدم ها و

 .صورت او دوخت  ياشت و نگاهش را توپدرش گذ يزانو
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 رفت ؟  شیامروز چطور پ یوتراپیزیباباجون ؟ ف دیخوب -

 : ادامه داد . رنگ حسرت و آرزو گرفت  نگاهش

 ! دورتون بگردم  یآخ اله... ؟  نمیپاهاتون بب يکه من دوباره شما رو رو رسهیروز م هی يجد يجد یعنی -

، نگاهش از حسرت  کردیفقط نگاهش م يمهد.  دیانگشتانش را بوس يدست پدرش را گرفت و رو يبه تند و

قادر نبود عشقش به  یزبان چیهرگز با ه توانستیاما اگر هم م... حرف بزند  توانستینم. داغ و ملتهب بود 

 : گفت . او  يچشم ها يشد تو رهیمهناز خ. کند  انیدخترش را ب

 یخوشبختم که گاه نقدریمن خوشبختم ، ا!  دیمنو نخور يجون مهنازتون غصه ...  دیمنو نخور يبابا غصه  -

 ! خوشبخت بود  نقدریا شهیکنار بهرام هم م شهیباورم نم

 : زد  یتلخ لبخند

،  میبار اومد خواستگار نیکه بهرام واسه اول یی، همون روزا شیپنج سال پ یکاشک گمیدلم م يتو یگاه -

اگه شما ! مرتبه  یهمه چ...  ستیاما االن مهم ن! افتاد  یاتفاقا نم یلیخ دیاونوقت شا.  کردمیباهاش ازدواج م

 ! ؟بابا ! ...  شهیتر هم م یعال ی، همه چ دیدوباره راه بر دیبتون

 : پدرش زل زد و با همه احساسش ادامه داد  يچشم ها يتو باز

 ! از جونم دوستتون دارم  شتریب... دوستتون دارم  یلیخ -

 دیگونه اش فرو لغز يچشمش رو ياز گوشه  یرا بست و بعد قطره اشک داغ شیزد ، چشم ها يلبخند يمهد

اما نفس .  زدیاشک بر يها يپدرش بگذارد و ها يزانو يهمانجا سر رو خواستیمهناز بغض داشت ، م. 

 : گفت . شکستن بغضش را گرفت  يو جلو دیکش یقیعم

 ! اتاقتون  ياومدم تو یرفت واسه چ ادمی؟ من اصال  دیخوریم وهیآبم! ...  الیخ یب -

 ... . او چسباند  يرا به لب ها یصورت پدرش گرفت و ن يرا جلو وانیل و

 هیبود شب يزیانگار چ نباریغم داشت ، اما ا شهیهم یخداحافظ.  ستیگر یآغوش مادرش فرو رفته بود و م يتو

 .  زدیو بغل گوشش حرف م کردیلرزان دخترش را نوازش م يآهسته آهسته شانه ها رانیج. جان کندن 

قراره  يهر وقت بهم خبر داد!  مینیبیرو م گهیبازم همد! نکن درت به جونم  هیگر...  زمینکن عز هیگر -

 !  رانیا امیو با بابات م کنمیمادربزرگ بشم ، شال و کاله م
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؟  دیگذشته بود که نفهم نیریش يسه هفته  نیا یک. از آغوش گرم و معطر مادرش دل بکند  توانستینم مهناز

آرام بهرام باعث شد محکم  يصدا. مادرانه  ينوازش ها نیا يهنوز مثل روز اول داغ بود ، دلتنگ بود و تشنه 

 . مادرش  يتر از قبل چنگ بزند به پهلو

 !  زمیشد عز رید... مهناز جان  -

چشم  يدر راه داشت ، اما قسم خورده بود جلو یق طوفانهق ه کی. او را از خودش جدا کرد  یبه نرم رانیج

 : گفت  یبه شوخ.  زدینر یمهنازش اشک يها

 !  يبرو حوصله ام رو سر برد... مهناز  گهیبرو د -

 هیگر. او انداخت  يپاها يو خود را رو دیسپس دوباره به سمت پدرش چرخ.  دیخند شیاشک ها انیم مهناز

 نیدادن به ا انیپا ياش نگاه کرد و مهرداد برا یشد که بهرام به ساعت مچ یاش با پدر آنقدر طوالن

 . الغر خواهرش را گرفت  يجلو رفت و بازو یخداحافظ

 ! پاشو فدات شم ...  زمیپاشو عز -

شد  رهیصورت او خ يتو یمدت سشیخ يبا چشم ها.  ستادیبرادرش ا يلرزان بلند شد و روبرو ییبا زانوها مهناز

 . به لب نشاند  ینیخند غمگو بعد لب

 ! مراقبشون باش  کنمیخواهش م... مراقبشون باش مهرداد  -

 : گفت  مهرداد

جو از  هی یکاشک!  ي، اما تو بزرگتر از من رفتار کرد میهمسن هم بود نکهیبا ا!  يسرتر از من بود شهیهم -

 ! تن من بود  يعقل و شعور و جنَم تو تو

 : لب باز کرد تا اعتراض کند  مهناز

 ... مهرداد  -

 : او گذاشت و گفت  يلب ها يرو یمهرداد انگشت اشاره اش را به نرم اما

 ! که افتاد  ییاتفاقا ي، واسه همه  دیمنو ببخش دوارمیام! خدا  يتا خونه  نجایتو و مامان و بابام از ا يشرمنده  -

و مهناز باز ...  دیسرش را بوس يو رو دیحکم و برادرانه در آغوش کشاو را م.  دیبگو يزیمهلت نداد مهناز چ و

بود و به پدر و مادرش و مهرداد نگاه  ستادهیبعد کنار بهرام ا یقیدقا... .  ییجدا نیا یاز تلخ ختیهم اشک ر

 نهیپدرش و مهرداد هم دست به س يشانه  يمادرش دست گذاشته بود رو... بودند  ستادهیکنار هم ا.  کردیم

 يپاشنه  يهوا تکان داد و بعد رو يزد ، دستش را تو یمهناز لبخند تلخ.  کردیبود و رفتن او را تماشا م ستادهیا
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 اریاخت یب... دست بهرام را دور کمرش احساس کرد  يچند لحظه بعد گرما. و دور شد  دیکفشش به عقب چرخ

 ... . دست او گذاشت  يک شد و دستش را رویقدم به او نزد کی

 سیچمن خ يچهارطاق باز بودند و بو ییرایبزرگ پذ يپنجره ها... بود  یبهشتیشب گرم و دلکش ارد کی

اش فرو رفته بود و با لبخند  یصندل يمهناز تو.  کردیم دادیدرهم و برهم از طرف باغ ب يخورده و گل ها

 رینفسگ یتیرنگ جذاب یغوانآن لباس ار يتو...  ردکیرا برانداز م یماهان يخانواده  يتک تک اعضا یکمرنگ

 . کرده بود  دایپ

سربه هوا و سرزنده ، چقدر محجوب و  شهیبهار هم. مکث کرد  یصورت بهار اندک يو درخشانش رو بایز نگاه

مهناز ! عاشق شده  دادیبود ، اما برق نگاهش نشان م دهیبار هم نخند کی یاز اول شب حت! شده بود  یخجالت

فرها باشد  نیرحم شاه یپر زرق و برق و ب يایخارج از دن یکه شوهر بهار کس کردیتصورش را هم نم چوقتیه

... به همان اندازه متکبر و هراس آور و مرموز  ی، کس کردیبهرام تصور م هیشب یاو را کس یمرد زندگ شهیهم. 

 ! به تصورات او ندارد  یهتشبا چیکه دل بهار را برده ه یمرد مودب و خجالت نیا دیدیاما حاال م

خوش به حال ... خوش به حال بهار . بر لب نشاند  یقیلبخند عم نباریو ا یسمت حامد ماهان دینگاهش چرخ باز

 ! دیکشیم رونیلجن ب يایدن نیاو که داشت خودش را از ا

روبرو  يثروتمند و مغرور يخانواده  نیشده بود و انتظار نداشت با چن ریغافلگ. معذب بود  یکم یماهان يآقا

پا  يبهرام سرد و مغرور که پا رو نیبه ا دیبا دانستیچرخاند و نم یم ییراینگاهش را دور تا دور سالن پذ. شود 

سکوتش . باشد  ریچشمگ یکه کم دیپسرش بگو یژگی، از کدام و کردینگاهش م یانداخته بود و با اخم کمرنگ

 : و آهسته بغل گوش بهرام زمزمه کرد  اوردینطاقت  گریشد که مهناز د یآنقدر طوالن

 !بنده خدا ؟ نیواسه ا یگرفت افهیق نقدریا یواسه چ -

 : گفت  بهرام

 ! نگرفتم  افهیمن ق -

 : گفت . شد  یحرص مهناز

خواهر تحفه ات رو شوهر  يخواینم! نگرفتم ؟ افهیق یگیکه حرفشو بزنه ، اونوقت م يدیبهش رو نم یحت -

 ! ذره مهمون نواز باش آبرومون رفت  هیا ام! ، نده  يبد

. تعارف کرد  يوارد جمع شد و به همه چا ییرایپذ ياز خدمتکارها برا یکیهمان لحظه . نگفت  يزیچ بهرام

 :برداشت و به طعنه گفت  يفنجان چا کیکمرنگ  يبا لبخند یخانم ماهان
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 !  میریبگ ياز دست عروس خانم چا میها عادت دار یالبته ما اصفهان -

 : گفت  يدهان باز کرد پاسخش را بدهد ، اما بهرام به او مهلت نداد و با لحن سرد دیناه

 ! چشم  يشد ، به رو یهر وقت قطع. نشده سرکار خانم  یقطع يزیهنوز چ -

. عذرخواهانه به لب نشاند  يزهر کالم او را بشکند ، لبخند نکهیا ياز لحن سرد مهناز حرص خورد و برا مهناز

 :بالخره شروع کرد  یماهان يوقت آقاآن

بهار خانم و  دنید میکه ما رفت يبهار خانم با ما حرف زد ، روز يکه حامد اومد درباره  يراستش روز... خب  -

 ... اممم ... دختر خانم  نیچن يبه خواستگار میایکه قراره ب میکردیفکرشم نم ی، حت میکرد ارتیز شونویا

 : سرانجام گفت . استفاده کند  ياز چه کلمه ا دیبا دانستیانگار نم... کرد  یمکث

باشه بدون  یپسرمون هم هر چ يفر ، پاسخ خواستگار نیشاه يآقا میدونیهم کُف بودن رو خوب م یما معن -

 !  میکنیاعتراض قبول م

 : بهار نگاه کرد و بعد گفت  يبه دست لرزان و مشت شده  هیچند ثان بهرام

 دارن ، درسته ؟  یمیش سانسیوق لظاهرا آقا زاده ف -

 :پاسخ داد  يشتریبا اعتماد به نفس ب یماهان يآقا نباریا

 ! شده و اگه خدا بخواد قراره بره  هیکانادا بورس کیدرجه  ياز دانشگاهها یکی يدکترا تو يالبته برا! بله  -

 :  دیاز خود حامد پرس نباریبود ، و ا شخندین هیشب شتریزد که ب يلبخند بهرام

 ؟ دیمهاجرت دار میتصم -

 : گفت  حامد

 .  دمیزحمت کش تیموقع نیا يبرا یلیبله ، من خ -

 ! نه  ایبره  رانیبهار حاضره از ا دونمینم... خب  -

 : بعد گفت . صورت او نگاه کرد  يبدون پلک زدن تو هیچند ثان يخشکش زد و برا حامد

 !  کنمیم مخالف باشن ، منم از رفتن صرف نظر شونیاگه ا -

 :  دیتر شد و پرس ينگاه بهرام جد نباریا

 نه ؟  ای؟ درآمدتون خوبه  هیشغلتون چ -

بهار و  نیب نیدر ا.  دیاز دو ساعت به طول انجام شیکه ب یبحث طوالن کی يشد برا یسوال او شروع نیا و

افتاد که سال ها قبل  ییحرف ها ادیبا هم صحبت کنند و مهناز به  یباغ رفتند تا به طور خصوص يحامد هم تو
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که  دانستیم یحامد را آنقدر پسر مودب نکهیرد و بدل شد و خوشحال شد از ا ياو و بهرام در شب خواستگار نیب

 بیغر یاز اصفهان به مشهد آمده بودند و به نوع یماهان يسپس چون خانواده . محال بود دست از پا خطا کند 

 . بودند و پس از شام عمارت را ترك کردند  دیناه انهمی، شام را هم م شدندیمحسوب م

 :  دیپرس یاز خروج آنها ، بهار خودش را به مهناز رساند و با نگران پس

 ! بهرام مخالفه مهناز ؟ -

 : پاسخ داد  دیبا ترد مهناز

 !  دونمینم... نه  -

 :  دیزد و پرس يبعد لبخند و

 بهار ؟  یعاشقش -

 : تراف کرد و اع دیمعصومانه خند بهار

 !  هیچه پسر خوب یدونینم... مهناز  شیشناسینم -

و  بیبهار که به طرز غر. تمام ماند  مهیوارد شد و حرف آن دو ن یدرهم و ناراض یلحظه بهرام با صورت همان

بهرام او را سر جا  يکرد بدون جلب توجه جمع را ترك کند ، اما صدا یشده بود سع یخجالت يقابل باور ریغ

 : کرد  خکوبیم

 بهار ؟  یشناسیپسره رو از کجا م نیا -

 : محتاطانه پاسخ داد  یمکث کرد و سرانجام با لحن هیچند ثان بهار

 ... با خواهرش دوستم ، بعدش ... خب  -

 :  دیوسط حرفش پر يشخندیبا ن بهرام

هشتش گرو  شهیه همک یسیحق التدر يمعلم ساده  کیمن تو رو به  يمطمئن بود نقدریاونوقت از کجا ا -

 ؟  دمینهشه م

 : مادرش و مهناز چرخاند و گفت  انینگاه مضطرب و پر التماسش را م بهار

 ! استاد دانشگاست ... داداش  ستین یسیمعلم حق التدر -

و استبداد بهرام  یخودکامگ نیاز ا دیناه. چانه اش زد  ریپله نشست و دستش را ز نیاول يرو يدیبا ناام و

 يوصلت نداشت ، سکوت کرد و رفت تا به آشپزخانه سر نیبه ا یلیاما چون خودش هم م. ود شده ب یعصب

 : دیآهسته پرس ییو با صدا تجلو رفت و کنار بهرام نشس.  دانستیبهار م دیمهناز خود را تنها ام. بزند 
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 ؟  یچرا مخالف! بود بهرام  یپسر خوب -

 : سرش را بلند کرد و گفت  بهرام

دهنش و  يکه بزنم تو ستمی، منم باباش ن خوادشیبهار م! نداره  ي، مخالف هم باشم سود ستمیمن مخالف ن -

 ! اعصابم  یذره ب هی نیواسه هم...  سوزهیمن فقط دلم واسه حسام م! بنشونمش سر جاش 

 . دیمهناز باال پر يابروها

 ... فرهمنده ؟ نکنه اونم  يحسام ؟ منظورت آقا -

 :  دیبعد پرسسکوت کرد و  هیثان چند

 خودش بهت گفت ؟  -

 . سرش را به چپ و راست تکان داد  بهرام

، چون بهارو  اوردمیمنم به روش ن.  زنهینداشته باشه نم يسود چیکه تهش ه ینه ، اون معموال حرف -

ده پسره ، روشنفکر و سا نیمثل هم خواستینفرو م کیاون .  دادیبهار به حسام و امثال حسام دل نم.  شناسمیم

فرق  میکه ما توش هست ییاینکه تا حد ممکن با د یکی!  ختنیر ابونیکه کف خ یینایاز هم!  یو دم دست

 ! داشته باشه 

 کردیم ریکه در آن س یاش ، از رفاه يپدر یبهار را از زندگ يزاریب. او را قبول داشت  يحرف ها يهمه  مهناز

دلش تکرار کرد خوش به حال  يباز تو.  دیفهم ی، کامال م زدیاش م ینیب ریرفاه ز نیکه از ا یخون يو از بو

 !  کندیخوش به حال او که دارد دل م... بهار 

 : گفت  يبلند ياز جا بلند شد و با صدا بهرام

. بهت بگم  شویبکنم و بعدا جواب قطع يشتریب قیتحق دیالبته با! نبود  يبه نظر من پسر بد... گوش بده بهار  -

!  شکننیهستن که واست سر و دست م گهید يایلی، خ شیاگه نخواست... خوب فکراتو بکن  نیاما تو هم بش

 ! بار عاقالنه فکراتو بکن و جواب بده  نیواسه اول

 : بعد رو به مهناز گفت  و

 ! خونه  میشمام جمع و جور کن که بر -

 : تعارف کرد  يبا لحن سرد دیناه

 !  دیبمون نجایامشبه رو هم -

 :به او نگاه کند ، گفت  نکهیبدون ا بهرام
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 ! باغ منتظرتم  يتو! مهناز خانم زود باش مانتو بپوش ! ...  می، خونه راحت تر گهینه د -

 يتو طنتیو با لبخند و ش ستادیا هی، چند ثان دیبه بهار که رس. به سمت پله ها رفت  عیسر ییبا قدم ها مهناز

باال برود و  يسپس پا تند کرد تا زودتر به طبقه . فرستاد  یچشمک شیاو نگاه کرد و برا يذوق زده  يچهره 

 دیمانتو اش را پوش. وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست . اتاق خواب سابقش بردارد  يمانتو و شالش را از تو

به  مهناز. داخل آمد  یهوا باز شد و کس یسرش مرتب کند که در ب يتا شالش را رو ستادیا نهیآ يو سپس جلو

 ژنیب...  ستادیو قلبش از حرکت ا دیاش بر نهیس ينفس تو... و بعد ناگهان سر جا خشکش زد  دیسمت در چرخ

 ! 

 یحت. نشان بدهد  یبزند و نه عکس العمل یحرف توانستینه م.  دیفهم ینم يزیچ چیه... قفل کرده بود  مغزش

 يزیچ کیفقط .  ستیاتاق خواب سابقش با آن در بسته چه فاجعه ا يتو ژنیدرك کند که حضور ب توانستینم

 : گفت  یبه سخت! باغ بود  يبهرام تو نکهیو آن ا کردیو از بابت آن خدا را شکر م دیفهمیم

 !؟ یینجایتو ا... تو  -

 . سرش را تکان داد  ژنیب

 مهمونا ؟ شیپ يومدیچرا ن... پس چرا  -

 : گفت  ژنیب

 ! جمع تحملش کنم  کی يدو ساعت تو يبرا تونمینم یمتنفرم که حت از بهرام نقدریا -

اش  نهیس يتو دی؟ او با کردیم نیبه او توه یسادگ نیاز بهرام متنفر بود ؟ به هم. مهناز گر گرفت  يها گونه

از عشق  توانستیاگر م يگریهر کس د شیپ!  توانستینه ، نم... ؟  کردیشوهرش دفاع م تیثیو از ح شدیبراق م

 : و گفت  دیبه صورتش کش یدست.  توانستینم ژنیب شیبهرام نسبت به خود حرف بزند و از او دفاع کند ، پ

 !خداحافظ .  رمیم گهیخب من د... خب  -

 :  دیپرس ژنیاما ب. انداخت و به سمت در رفت  نییرا پا سرش

 ! خونه ات ؟ يریم -

 . فقط سرش را تکان داد  مهناز

 !اوهوم  -

 مهناز ؟ یخوشبخت -

 : باز گفت ... کرد  یمکث مهناز
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 !خداحافظ  -

 . به سرعت خودش را به او رساند و راهش را سد کرد  ژنیبه راه افتاد که ب یباز به سمت در خروج و

 ؟  يدوستش دار -

او بهرام را ! دوستش داشت . را بست  شیو چشم ها دیلبش را گز! نابود شد ... داغ شد ، آتش گرفت  مهناز

...  دیبگو ژنیبه ب دیکشیاما خجالت م. خو گرفته بود  زیبه همه چ.  خواستیاش را هم م یزندگ... دوست داشت 

 .  کردیم گناهاحساس شرم و  يبه صورت احمقانه ا یاحساس آرامش و خوشبخت نیاز ا

 ! تو رو خدا تمومش کن ! بس کن  ژنیب -

 . زد  یتلخ لبخند ژنیب

 !  رانیاز ا رمیدارم م -

 : ادامه داد  ژنیب. نگفت  يزیچ مهناز

!  اهیدنبال نخود س رمی، اما در اصل م یخارج يقراردادا ينظارت رو يمثال برا.  هیترک رمیم گهیماه د کی -

 !  دیتبع رمیمزاحم عشق و حال بهرام نباشم ، م نکهیواسه ا

 : آب دهانش را قورت داد و گفت  یبه سخت مهناز

 .  یکن دایاونجا پ یآرامش گمشده ات رو بتون دوارمیام...  دوارمیام -

 ! بدون تو ؟ -

. تخت نشست  يلبه  يدو قدم عقب رفت و رو. تحمل کند  شیپاها ينتوانست وزن تنش را رو گرید مهناز

 انی؟ سرش را م کردی؟ چرا تمامش نم دیفهم ینم ژنیچرا ب! تمام آن سال ها  يبه اندازه ... خسته بود 

 :  دیدستانش گرفت و نال

 ! داستانو  نیتموم کن ا...  ژنیتمومش کن ب -

 : گفت . چنگ زد  ژنیخشم به قلب ب يداغ و قو ي پنجه

ازم  مویهمه چ... اون بود که عشقمو ازم گرفت ! تو  یبه زندگ! من  یگند زد به زندگ... بهرام شروع کرد  -

 تمومش کنم ؟  يخوایم! ناکجا آباد  فرستهیحاالم داره منو م! ت گرف

 :  دیدوباره نال مهناز

 !  ژنیب...  ژنیب -
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مهناز وحشت زده سر بلند کرد و خواست خود . او زانو زد و ساق دستانش را گرفت  يمقابل پاها يبه تند ژنیب

شد  رهی، خ فشردیانگشتان خود م انیرا م شیهمانطور که دست ها... به او اجازه نداد  ژنیاما ب. را عقب بکشد 

 : او و گفت  يچشم ها يتو

رو که بهرام شروع کرده ،  یداستان نیا دمیبهت قول م...  کنمیتمومش م!  یتو بگ یهر چ... باشه عشق من  -

 !  نیفقط منتظر باش و بب! من تمومش کنم 

از او  توانستیلحظه نم کی یمهناز حت. بلند شد  نیزم يمهناز را رها کرد و از رو يها دست. زد  يشخندین

 يبدجور. بود  امدهیخوشش ن ژنیاز لحن ب چیه. وحشت کرده بود  یلیخ... وحشت کرده بود . چشم بردارد 

اتاق را  يگریحرف د چیه یسپس ب. کرد  ییغرا میاو تعظ يزد و برا يشخندین ژنیب.  کردیاحساس خطر م

 . باز گذاشت  مهیترك کرد و در را پشت سرش همانطور ن

 ژنیآخر ب يذهنش جمله  يمدام تو.  کردیرفتن او نگاه م ریپر وحشت به مس ییهنوز هم با چشم ها مهناز

 :  شدیتکرار م

 !  نیفقط منتظر باش و بب!  کنمیمن تمومش م -

. داشت  هیگر يهوا... داغ شده بود  شیپلک ها .را بست  شیدستانش گرفت و چشم ها انیسرش را م باز

تحمل  یحت گریشده بود ، که د فیآنقدر اعصابش ضع. نداشت  گرید بتیمص کی،  گرید يباز کیتحمل  گرید

 . را هم نداشت  دشیتهد دنیشن

 .شد  رهیصورت دخترك خدمتکار خ يو تو دیمهناز به سرعت از جا پر. اتاق زده شد  یکوتاه به در چوب يا تقه

 ... گفتن . باغ منتظر شما هستن  ي، تو رونیآقا ب... مزاحم شدم  دیببخش -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

 !  رمیاالن م! خب  یلیخ -

نگاه . رفت  رونی، از اتاق ب اندازدیب نهیآ يبه خود تو يگرینگاه د نکهیو بدون ا فشیبه سرعت چنگ زد به ک و

 ... . راهش بود  يآخر بدرقه  يمتعجب زده و مشکوك خدمتکار تا لحظه 

 *** 

تصورش را  چوقتیه.  کردیمعده اش احساس جوشش م يحالت تهوع داشت و تو... و دلواپس بود  کالفه

احساس بد و حد  نیمهرداد امضا شود ، تا ا يکه قرار بود حکم آزاد ياش ، روز یروز زندگ نیبهتر يتو کردینم

اش  یبار هزارم به ساعت مچ يبرا!  یدلواپس نیاز ا شدیم وانهیداشت د... اما دلواپس بود . داشته باشد  يخفه ا
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مقابل دادسرا چرخاند و  تیجمع انینگاه کالفه اش را م. ساعت از قرارشان گذشته بود  کی کینزد... نگاه کرد 

 :گفت 

 !  شهیساعت م کیداره  گهی؟ د ادیپس چرا نم -

 : اش نگاه کرد و گفت  یتابش هم به ساعت مچ يآقا

 ! نگران نباش !  ادیم -

 : شد و کنار گوشش گفت  کیبه او نزد ژنیب

 . ستیحالت اصال خوب ن!  نیخرده بش هی ایمهناز جان ، ب -

 !اصال  ادین ترسمیم! ، آره  ستمیخوب ن -

 یو باز هم جواب... زنگ زد  انیساسان عامر لیم به موبابار چهار يدر آورد و برا بشیج ياش را از تو یگوش و

با دو .  کردندیدورتر از او با هم پچ پچ م یتابش شد که کم يو آقا ژنیبه عقب سر چرخاند و نتوجه ب. نگرفت 

 :  دیقدم بلند خودش را به آنها رساند و پرس

 شده ؟  یچ -

 : تابش گفت  يآقا. قدم به عقب رفت  کیاش را از صورت او گرفت و  ینگاه گرفته و عصب ژنیب

 ...  یول. بخوان قرار امروز رو کنسل کن  یلیممکنه اونا به هر دل!  لهیدل یاسترس تو ب نهمهیدخترم ، ا نیبب -

 : رفته از وحشت گفت  لیتحل ییبا صدا. روح از تنش جدا شده  کردیاحساس م مهناز

 !؟ انیمگه قراره ن -

 : هوا تکان داد و و گفت  يرا تو شین او دست هاآرام کرد يتابش برا يآقا

بهرحال اونا داغدارن ، !  ستین یبیعج زی، چ ومدنیبگم اگرم ن خوامیمن فقط م! مهناز جان ، آروم باش  انیم -

 تیتهش رضا یعنیحاضر شدن وارد مذاکره بشن ،  نکهیاما هم.  ستیها ن یسادگ نیگرفتن به هم تیرضا

 .  دنیم

 .  دیکشینفس نم یحت گرید مهناز

 ؟  یچ یعنیحرفا ؟  نیا یچ یعنی -

 : پر سرزنش گفت  یاخم کرد و با لحن ژنیب

بخوان ما رو سر بدوونن ،  دیشا نکهیا یعنی... نداره  یچ یعنی!  یفتیاالن پس م گهید ریآروم بگ! بسه مهناز  -

 !  یرو داشته باش يزیانتظار هر چ دیتو با! بخوان نرخو باال ببرن  دیشا
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 شیلحظه چشم ها کی. زد  هیتک واریدو قدم به عقب رفت و به د. گرفته بود  جهیاز شدت استرس سرگ مهناز

 : گفت . را بست و آب دهانش را قورت داد 

 ! نه  ای ادیم نیبب... زنگ بهش بزن  هی ژنیب -

تحمل آن فضا را ندارد و  گریکه د کردیمهناز احساس م. نگاهش کرد  دینگفت و فقط با شک و ترد يزیچ ژنیب

 دنیو داغ بود که نفس کش ظیو هوا آنقدر غل شدیداشت خم م شیزانوها. هر لحظه ممکن است از هوش برود 

 .  کردیشکنجه دشوار م کیمثل  شیرا برا

!  ژنیزنگ بزن ب... که  شناسهیشماره ام رو م دیشا.  دهیجوابمو نم زنمیمن زنگ م! تو رو خدا زنگ بزن  -

 !  گهید ادینم ای ادیم ای... روشن بشه  فمونیبذار تکل. استرس  نیشدم از اخسته 

 : آرام گفت  يتابش با صدا يآقا

 ! فر  نیشاه يآقا دیزنگ بزن -

در  بشیج يرا از تو لشیموبا.  دیترسیهنوز هم از عکس العمل او م... به مهناز نگاه کرد  یباز هم با دودل ژنیب

لحظات  نیدرست مثل آخر...  گذشتیمهناز کشدار و کُشنده م يلحظات برا. آورد و مشغول شماره گرفتن شد 

دهانش گرفت و چند قدم از مهناز  يودستش را جل ژنیب. آتش  يمحکوم به مرگ در برابر جوخه  کی یزندگ

به مغزش  یخونرسان هیچند ثان يبرا. قلب مهناز تکان خورد  يتو يزیچ. شده بود  ینگاهش عصب. دور شد 

.  دیکش رونیانگشتانش ب نیرا از ب لشیموبا یحرف چیه یرساند و ب ژنیخودش را به ب يبه تند. مختل شد 

 :  دیچیگوشش پ يان تویساسان عامر یسرد و عصب يبالفاصله صدا

 ! قصاص بشه  دیاون پسره با...  میخواینم هیما د.  ستین یراه چیه! فر ، متأسفم  نیشاه يآقا ریخ -

 ياش گذاشت و پشت سر هم نفس ها یشانیپ يکف دستش را رو. است  دهیدرست نشن کردیفکر م مهناز

 .  کردیبود که او هنوز دردش را احساس نم يضربه آنقدر کار.  دیو کشدار کش قیعم

 ! ؟ انیعامر يگرفته آقا تونیشوخ -

و ناباور به لب نشاند و  یعصب يمهناز لبخند. ا نداشت مهناز ر يصدا دنیسکوت کرد ، انگار انتظار شن ساسان

 : باز گفت 

 ؟  دیکنیم یبا من شوخ دیدار -

 : ساسان سکوتش را شکست  بالخره

 !  يمتأسفم خانم سپهر -
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بود چه  دهیانگار هنوز نفهم... آرام بود  يسابقه ا یو ب بیبه طرز عج. هم فشرد  يداغش را رو يپلک ها مهناز

 . سرش آمده است  ییبال

 !  دیشما به من قول داد...  میما با هم حرف زده بود -

 .  شهیکه باشه ، اجرا م یحکم دادگاه هر چ!  ستیدر کار ن یتیرضا گهید یمتأسفم ، ول میبه خاطر بدقول -

نش رسم مهرداد مقابل چشما ختنیبه دار آو ریبالفاصله تصو! اعدام :  ستیحکم دادگاه چ دانستیخوب م مهناز

 .قلبش احساس کرد  يرو نیسنگ یداغ. شد 

 !  دیکارو با من نکن نیا...  انیعامر يآقا دیکارو با من نکن نیا... نه  -

 :باز تکرار کرد . درهم شکست  بغضش

 !  کنمیالتماس م...  انیعامر يآقا دیکارو با من نکن نیا!  دیشما به من قول داد -

 :اما ساسان دوباره گفت . آمد  یبند نم هیهق هق افتاده بود ، نفسش از شدت گر به

 !خداحافظ ! جورشو بکشه  دیمرتکب شده و حاال با ییبرادر شما خطا.  دیریبا من تماس نگ گهید -

 يرو تن رها کرد و اریاخت یب. و مقاومت کردن نداشت  ستادنیتحمل ا گرید.  دیلرز یمهناز م يپاها ریز نیزم

 : گفت  یاو را گرفت و با نگران يبازو ریز ژنیبالفاصله ب. زانو زد  نیزم

 ؟  ی، خوب زمیمهناز عز... مهناز  -

 : پدرانه و آرامشبخش گفت  یتابش با لحن يآقا

 نیکه ا دمیبهت قول م...  شهیمهرداد اعدام نم. دختر من  یمقاوم باش دیتو با! من که به تو هشدار داده بودم  -

 !  انیجا کوتاه م هیانواده بالخره خ

 يدیناام.  دیشن یرا نم گرانید يصدا یخود غرق بود که حت يایدن یاهیس يآنقدر تو.  دیفهم ینم يزیچ مهناز

بود که نه راه  دهیرس ياش به نقطه ا یزندگ يبار تو نیاول يبرا. گرفتارش کرده بود  يو فلج کننده ا بیعج

مشتش را باال برد و از سر  اریاخت یسپس ب. لب اسم خدا را تکرار کرد  ریچند بار ز.  شیپس داشت و نه راه پ

مچ  یبا خشونت و دستپاچگ ژنیب! سه بار ... دو بار ... بار  کی. سرش فرود آورد  يتو یچارگیو ب یبدبخت

 : دستانش را گرفت و داد زد 

 !  ریآروم بگ... آروم باش ! ؟ وونهید یکنیم کاریچ يدار -

در آن لحظه به چنان . و تقال کرد تا دستانش را آزاد کند  دیکش غیج. چه  یعنیآرام بودن  دیفهم یمهناز نم اما

که رد شد ،  ینیماش نیاول يبدود و خودش را جلو ابانیوسط خ یبه سادگ توانستیبود که م دهیرس یجنون
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 زدینبض م شیها قهیس عرق شده بود و شقیش ختن...  کردیو تقال دل دل م يدیاز شدت خشم و ناام.  اندازدیب

را درك کند و  يزیچ چیه توانستیاما نم.  دیدیرا م ژنیناواضح ب يو چهره  دیشنیم یدرهم و برهم يصداها. 

 .کلمه از هوش رفت  یواقع ياش به معنا یبار در تمام زندگ نیاول يو بعد برا... بفهمد 

تخت سفت و  يبود رو دهیمهناز دراز کش. جا خوش کرده بود  قاتیاتاق تزر يفضا يتو نیسرد و سنگ یسکوت

دستش فرو رفته بود ،  يکه تو یبدون توجه به سوزن سرم.  کردیبسته به خاطراتش فکر م ییسرد و با چشم ها

را بسته  شیچشم ها! عالم و آدم  بهتوجه  یب...  کردیانگشتانش را نوازش م يکه آهسته رو ژنیبدون توجه به ب

هر دو .  کردیسکوت برگزار م ينشست و با او مسابقه  یمهرداد م يکه روبرو کردیفکر م ییو به آن روزها بود

،  گفتیم يزیچ ای دیخند یهر کدام که زودتر م. ، بدون حرف و لبخند  شدندیم رهیخ گریچشم در چشم همد

اش را  ینیب ي، و بعد پره ها يمحکم و جد یلیاو ، خ يچشم ها يشد تویم رهیمهرداد خ. باخت  یرا م يباز

 . انداخت  یو او را به خنده م شکستیمقاومت مهناز را درهم م شهیکار او هم نیا.  دادیتکان م

رنگ مهناز نشست و بالفاصله دو قطره اشک از گوشه  یب يلب ها يآن سال ها رو يادآوریاز  یکمرنگ لبخند

 :ه گفت آهست ژنیب. فرو رفت  شیموها يو تو دیچشمانش جوش ي

 ؟  زمیعز يداریب -

 . و نگران او  ینگاه عسل يشد تو رهیچشم باز کرد و خ مهناز

 ؟  يبهتر -

 :  دیرا آهسته تکان داد و پرس سرش

 ساعت چنده ؟  -

 !  مهیو ن کی -

 مامانم زنگ نزد ؟  -

 . بهتره  يگفتم اگه خودت جواب بد. تماس گرفت ، جوابشو ندادم  يسه چهار بار -

 ؟ یچ انیساسان عامر -

انگشتان مهناز را با . ساسان داشته باشد  یمانیبه پش دیکه مهناز هنوز هم ام شدیباورش نم. سکوت کرد  ژنیب

 : احساسش فشرد و گفت  يهمه 

 ! میریگیم تیبه قرآن رضا... مهناز  میریگیم تیرضا -
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 يگرفت و به پنجره  ژنینگاهش را از صورت پر از حس ترحم ب. مهناز نشست  يلب ها يتلخ رو يلبخند

 . کوچک اتاق دوخت 

 تابش ؟ يبه آقا یزنیزنگ م هی -

 ؟  يدار کارشیچ -

 .  دنشیبرم د دیبا.  ریمحل کار ساسان رو بگ ایازش آدرس خونه  -

 . بالفاصله مخالفت کرد  ژنیب

 ! مهناز  يندار شویامروز آمادگ -

 .  ندیکرد از حا بلند شود و بنش یو سع دیکش یقینفس عم نازمه

 .که من هر دوشو دارم ... چشم پر اشک  کیو  خوادیدل خون م کی! که  خوادینم یآمادگ -

 ! هنوز سرم تموم نشده ... دراز بکش مهناز  -

 ؟  یزنیزنگ م -

 ! واسه امروز بسه ! نه  -

 جیلحظه سرش گ کی.  ستادیرا کنار زد و سر پا ا شیپاها يرو ياو ، ملحفه  يتوجه به اعتراض ها یب مهناز

 :گفت .  ردیتخت را بگ يتلو تلو نخورد ، لبه  نکهیا يرفت و او مجبور شد برا

زنگ بزن . باعث شده که نظرش عوض بشه  یبدونم چ دیبا! باهاش حرف بزنم  دیبا...  ژنیبرم ب دیبا -

 !  ریآدرسشو بگ

که  دانستیاما م.  کردیدست به کمر زده بود و کالفه و اخم آلود به او نگاه م. بود  یهم ناراض هنوز ژنیب

 : گفت . منصرف کند  مشیمهناز را از تصم تواندینم

 !  شهیم دتیعا یچ نمیبب میبر!  زنمیزنگ م... خب  یلیخ -

 : گفت  مهناز

 ... به خاطر من عالف  یکاف يتو امروز به اندازه .  رمیم ییمن تنها -

 :  دیوسط حرفش پر ژنیب

 ! حرف نباشه  -

 : ، با غرولند ادامه داد  رفتیسپس همانطور که به سمت در م و

 ! امان ... امان از تو .  رونیسوزن سرم رو از دستت بکشه ب ادیبمون ، بگم پرستار ب قهیدو دق -
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شاخ و . بود  کیبار يکوچه  کیته  یمانیس ينما دار کوچک با اطیح يخانه  کی انیعامر یمحمدتق ي خانه

 اهیس يگربه  کیرها شده بود و  وارید يشانه  ي، رو اطیح يتو اسی يبوته  يخشک و سرما زده  يبرگ ها

 .  کردینگاه م هنازو م ژنیبه ب یالیخ یلم داده و با ب یآفتاب کم حال زمستان ریدم در ز یخانگ

فکر کرد .  زدیکوچه پرنده پر نم يسر ظهر بود و تو. تمام فضا چرخاند  ينگاه سرگردان و مضطربش را تو مهناز

اما حاال که تا آنجا . انتخاب نکرده است  یزنگ زدن و صحبت کردن با ساسان و مادرش وقت مناسب يبرا دیشا

 : گفت  ژنیو به بسرد و لرزانش را مشت کرد  يانگشت ها.  دادیادامه م دیرفته بود ، با

 !  گهیزنگ بزن د... خب  -

بعد  هیچند ثان. زنگ را فشرد  یکوتاه شاس یلیبار خ کینگفت و  يزیاما چ.  دیباریم یتینارضا ژنیاز نگاه ب هنوز

 :پاسخشان را داد  فونیاز پشت آ ی، دختر جوان

 ؟  هیک -

 : صاف شود ، و گفت  شیکرد تا صدا يسرفه ا ژنیب

 دارن ؟  فیآقا ساسان تشر. سالم  -

 شما ؟  -

 : سپس گفت ... کرد  یمکث ژنیب

 .دم در  ارنیب فیچند لحظه تشر دیبهشون بگ! فر هستم  نیشاه -

آنوقت . رد و بدل شد  ژنیمهناز و ب نیب ینگاه کوتاه. را گذاشت  فونیآ یگوش یپاسخ چیجوان بدون ه دختر

بغلش گرفت و جلو در خانه شروع  ریرا ز شیهم دست ها ژنیزد و ب هیتک واریو به د دیکش یقیمهناز نفس عم

و هر  دیاط به گوش آن ها رسیح ياز تو یشخص يلخ لخ کفش ها يبعد صدا ي قهیدو دق. به قدم زدن کرد 

چارچوب  ي، تو کردیرا مرتب م دشیکاپشن سف ي قهی کهیدر باز شد و ساسان در حال. کرد  اریرا هوش شانیدو

خورد و لبخندش محو  یسخت ي کهی ژنیمهناز و ب دنیبود ، اما با د شیلب ها يرو یلبخند کمرنگ. ظاهر شد 

 . آنها را نداشته است  دنیکامال مشخص بود که انتظار د. شد 

 ! ؟ دییشما -

 : را جمع کرد و سکوتش را شکست  شیقوا يهمه  مهناز

 !سالم  -

 : حالت ممکن گفت  نیفرو رفت و او با سردتر ساسان به سرعت درهم يها اخم
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 ؟  شیفرما -

. و از کجا شروع کند  دیچه بگو دیبا دانستینم. سخت بود  شیحرف زدن برا. پا و آن پا کرد  نیا یکم مهناز

 : گفت  ژنیب

 !، آقا ؟ هیمشکل چ -

. نگاهش کردند  رتیبود که مهناز و ساسان به سمت او سر چرخاندن و با ح انهیجو نهیآنقدر خشن و ک لحنش

 : ادامه داد  ژنیب

 نیکه به ما داد يدواریبعد اونهمه ام دنیپا پس کش نی؟ ا دهیم یکارا چه معن نیا...  دیداد یشما به ما قول -

 ؟  یچ یعنی

 نیبفهمد علت ا توانستینم.  کردیاو نگاه م و اضطراب گرد شده بود ، به رتیکه از فرط ح ییبا چشم ها مهناز

نشان دادن و شاخ و  تیبود که عصبان نیا دیفهم یکه در آن لحظه م يزیتنها چ.  ستیچ ژنیب بیخشم عج

 : و گفت  دیهول و دستپاچه وسط کالم او دو.  کندیفقط اوضاع را بغرنج تر م دنیشانه کش

 ...  فتمیبه پاشون ب امی؟ ب دنینم تیمادرتون رضا!  هیمشکل چ دی، به ما بگ انیعامر يآقا -

 : هوا تکان داد و گفت  يدستش را تو یحوصلگ یبا ب ساسان

تاوان اشتباهشو پس  دیبرادر شما با.  دیخودتون نگه دار يغرورتون رو برا.  شهیحل نم زایچ نیمشکل ما با ا -

 ! بده 

 . ش را چند بار تکان داد دهانش گرفت و سر يوحشت زده دستانش را جلو مهناز

 !  کنمیخواهش م!  انیعامر ينه آقا... نه  -

 : باز هم گفت  ژنیب

؟ با  شهیحل م یپس با چ!  یهم عال یلیخ...  شهیخب ، مشکل شما با خرد شدن غرور مهناز حل نم یلیخ -

 ! پول ؟

 :ادبانه ادامه داد  یهمان لحن تند و ببه او نگاه نکرد و با  ژنیاما ب.  ژنیب يچنگ زد به بازو اریاخت یب مهناز

 ؟  هیچ ونیلیم ستیدو يکمه ؟ نظرتون درباره  ونیلیصد و پنجاه م -

 : نشاند و گفت  یشانیپ يبر رو یحال اخم نیبا ا. متعجب و دستپاچه شده بود  یکم ساسان

 ...در کار  یتیرضا گهید...  دیمتوجه نشد نکهیمثل ا -

 !  ونیلیو پنجاه م ستیدو -
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 . کرد  یمکث ساسان

 ...  میما تصم... نه  -

 :  دیدوباره وسط حرفش پر ژنیب

 ! تا  صدیس -

از  یسکوتش رنگ.  دیچه بگو دیبا دانستیکلمه جا خورده بود و نم یواقع يبه معنا. نگفت  يزیچ گرید ساسان

حالت تهوع  یبده نهمهیاز فکر ا یحت. درست نفس بکشد  توانستینم یمهناز حت. داشت  یو آشت تیرضا

و  کردیپول را جور م نیکه شده ا یچارگی، با هر ب شدی، اگر برادرش آزاد م کردیاما اگر ساسان قبول م.  گرفتیم

...  کردیفقط اگر ساسان قبول م.  کردیکار را م نی، اما ا فروختیاش را م هیاگر شده کل یحت.  پرداختیم ژنیبه ب

 : گفت . ساسان به تته پته افتاده بود  ! شدیاگر مهردادش از مرگ دور م

 ... ، راستش  دونمینم... من  -

مانند و  غیج يبودند پاسخ مطلوبشان را از ساسان بشنوند ، صدا دواریو مهناز ام ژنیکه ب يدرست در لحظه ا و

 .  ختیمعادالتشان را بهم ر يبلند شد و همه  اطیح ياز تو انسالیم یگوشخراش زن

 پشت دره ؟  یه ساسان ؟ کاونجا چه خبر -

 نهیهمان زن ک... بود  یزن محمدتق يصدا نیا. قلب مهناز فرو رفت  يتو نیداغ و آهن یمثل چنگال وحشت

 : ساسان گفت ! رحم  یو ب يا

 ! تو برو داخل ... مادر  ستین يزیچ -

. سرش نگه داشته بود ، دم در آمد  يچادر نازك و گلدارش را به زحمت رو کهیبار نرفت و در حال ریاو ز اما

 : قدم به عقب برداشت و گفت  کی اریاخت یب.  دیترسیبا او م ییمهناز از رودررو

 ! سالم ... سـ  -

سر  ریچند لحظه با نفرت و تحق. تف کند  نیزم يرو خواستیگرفته بود که انگار م یحالت یزن محدتق صورت

 : پسرش و گفت  يزد به بازومهناز را برانداز کرد و بعد چنگ  يتا پا

 !  یباهاشون حرف بزن يحق ندار! حرف نزن  نایبا ا... برو داخل ساسان  ایب -

 :  دینال زیبه جلو گذاشت و تضرع آم یقدم مهناز

 ... ، شما رو به روح همسرتون  انیخانم عامر -
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 يدستش را رو اریاخت یب. دهانش درهم شکست  يتو یزن محمدتق يسخت و کوبنده  یلیاش با س جمله

 یپر نفرت زن محمدتق غیج يبا صدا ژنیو اعتراض ب ادیفر يصدا. را بست  شیصورتش گذاشت و چشم ها

 : کرد  دایگوشش انعکاس پ يو تو ختیدرهم آم

رو شما  یمحمدتق!  ياریآخرت باشه اسم شوهر منو به زبونت م يدفعه !  یپاپت... سـ  يخفه شو دختره  -

 گذرمیکه حق قصاص رو حالل کرده قسم از حقم نم ییهمون خدا هی!  دیبه دلم گذاشت زیداغ عز شما...  دیکشت

 ! ذارمیبه دلتون م زیداغ عز! 

خسته تر . صورتش  يمشت بکوبد تو شیزن با حرف ها نیسکوت کرده بود تا ا...  گفتینم يزیچ چیه مهناز

. هل داد  اطیح يساسان با زور و تقال مادرش را تو! بود که بخواهد تقال کند ، دفاع کند ، بجنگد  يزیاز آن چ

 : و مهناز برگشت و گفت  ژنیسپس به سمت ب

 !  میدینم تیرضا...  میدینم تیما رضا! نشه  داتونیدور و ورا پ نیا گهید -

 :  دیقدم به جلو گذاشت و با التماس نال کی مهناز

 ...  انیعامر يآقا -

.  دیقدرت بهم کوب يرفت و در را با همه  اطیح يبه سرعت تو. به او مهلت صحبت کردن نداد  گرید ساسان

 : بم و گرفته گفت  ییبا صدا ژنیب. سراند  نیزم يزد و بعد نگاهش را از در بسته گرفت و رو یمهناز لبخند تلخ

 !  میبر -

رنگ چشم دوخت  یو سرب ریسرش را باال گرفت و به آسمان دلگ نباریا به لب نشاند و یدوباره لبخند تلخ مهناز

دست  ژنیب.  دیصورتش فرو چک يدو قطره باران رو یکیو بعد  دیآسمان غر.  کردیباران را احساس م يبو. 

 : او و باز گفت  يانداخت دور بازو

 .  نیماش يتو میبر.  شهیاالن بارون تند م... مهناز  میبر -

را ترك  انیعامر يو بن بست خانه  کیبار يهم کوچه  يهر دو شانه به شانه . نکرد  یمهناز مخالفت نباریا

گنگ  یاش و به حالت یزد به صندل هیرا روشن کند ، تک نیماش نکهیبدون ا ژنیب. نشستند  نیماش يکردند و تو

.  کردینگاه م رونیسرد و به ب ي اش را چسبانده بود به پنجره یشانیمهناز پ. شد  رهیو نامفهوم به روبرو خ

 : سرانجام مهناز سکوت را شکست و گفت . فضا را در بر گرفته بود  نیسرد و سنگ یسکوت

و  ستیخنک ن یشوخ کی،  دیجد بتیمص نیکه ا دمیبزرگ رس ي جهینت نی؟ به ا یدونیم! بود  یجالب دارید -

 ! گرفته بشه  يجد دیبا
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 : مهناز ادامه داد . ساکت بود  یبیهنوز هم به طرز غر ژنیب

و غش و ضعف  ختنیتا بفهمم با اشک ر. بشم  داریالزم بود تا از خواب ب... من الزم بود  يبرا یلیاون س -

 . ببرم  شیاز پ يکار تونمیکردن نم

 : مقدمه گفت  یبالخره سکوتش را شکست و ب ژنیب

 ! کار بهرامه ، مهناز  -

 : سرش را به سمت او چرخاند و گفت . متوجه منظور او نشد  مهناز

 ؟  یچ -

 : ، گفت  ردینگاهش را از روبرو بگ نکهیبدون ا ژنیب

 ! مطمئنم که کار اونه ! منصرفش کرده ... بهرام مخش رو زده  -

را بست و نفسش را  شیچشم ها. قلبش سرد شد  يتو یاحساس... در اعماق وجود مهناز درهم شکست  يزیچ

 : ادامه داد  ژنیب. حبس کرد  نهیس يتو

بعدش ساسان بدون چون و چرا و با اون  ي قهیدق کی. کردم  یمعرف میلیبا فام فونیمن خودم رو پشت آ -

 ! از من  ریغ یکی... فر رو داشته  نیشاه کی دنیمشخص بود انتظار د. اومد دم در  ختشیر یلبخند ب

که بخواهد با جان برادرش  ادیز نقدریپست بود ؟ ا نقدریبهرام ا یعنی!  خواستینم... باور کند  توانستینم مهناز

 کند ؟  يباز

 رحمه ؟  یب نقدریبشه ؟ چطور ا یچطور ممکنه به مرگ برادر من راض -

 . نشست  ژنیب يلب ها يتلخ گوشه  يلبخند

 !  ستیبهرام مهم ن يکه برا هیزیجون آدما تنها چ -

از  يزیچ چیکه ه دانستیاو فقط م.  کردیهم داشت اشتباه م دیبود ، شا ژنیحق با ب دیشا. نگفت  يزیچ مهناز

... شوکه نشده بود  ادیز.  داشتیرا از جانب او م يانتظار هر حرکت و هر خبر شهیهم دینبود و او با دیبهرام بع

شدن را  ریسراغ بهرام رفتن و با او درگ ينا... هم نداشت  هیگر ينا گرید.  کردیم یاحساس خستگ بیاما عج

 .  شدیتمام نم چوقتیکه ه يطرفه ا کیجنگ  نیاز ا...  یزندگ نیخسته بود از ا. هم نداشت 

 ؟  دارهی؟ چرا دست برنم ژنی، ب دارهیچرا دست از سر من برنم -
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نشسته بود و  شیگلو يدر برابر بهرام تو رشیتمام آن سال ها تحق يبه اندازه  یبغض. نگفت  يزیچ ژنیب

از پس  توانستیو او نم دیکشیمهنازش داشت زجر م... حد از خود متنفر نبود  نیتا ا چوقتیه.  دادیآزارش م

 ؟ شدیخفه نم رتی؟ چرا از شدت غ مردیپس چرا نم!  دیایبهرام بر ب

 . را بست  شیچسباند و چشم ها شهیاش را به ش یشانیدوباره پ مهناز

 ! کاش بتونم بخوابم  يا!  خوادیکابوس م یخواب ب کیدلم ... خسته ام  یلیخ!  ژنیمنو ببر خونه ، ب -

 یداغ کیدلش . انداخته بود  انیرا از جر شیرگ ها يسرد بود که خون تو نقدریا... بسته بود  خیسرد و  هوا

کنار . شیآدم ها يفرار کند از آن شهر و از همه  خواستیدلش م.  خواستیجهنم م یسابقه مثل داغ یناب و ب

آن روزها کارش . شده بود به ساسان  رهی، خ ابانیآن سمت خ يمغازه  ي شهیچمباته زده بود و از پشت ش وارید

و  رفتیجلو م یگاه. و نگاهش کند  ستدیساسان با يمغازه  ایکه برود دم در خانه  نیهم... شده بود  نیهم

 .  دادندیفرصتش را به او نمبزند ، چون  ینتوانسته بود حرف چوقتیاز آن ه شتریاما ب.  کردیم یسالم

 يمرده  کیسوم دادگاه و پس از آن که حکم قصاص مهرداد صادر شده بود ، مثل  يجلسه  ياز برگزار پس

، و  ردیکه نم دیخوابیو م خوردیم يفقط آنقدر.  دیخند ی، نه م زدیم یحرف ینه با کس.  کردیم یمتحرك زندگ

 . التماس سراغ ساسان برود  يباز بتواند برا

باال  شیپالتواش را تا پشت گوش ها ي قهیسپس . اش بسوزد  نهیاز ته دل کرد که باعث شد س يا سرفه

خواهد  رونیکه ساسان او را ب دانستیمغازه برود ، اما م يتو خواستیدلش م. رفت  ابانیو به آن سمت خ دیکش

 . شد به ساسان  رهیپوش خ تومان يمانکن ها نیباند و از بچس شهیصورتش را جلو برد و کامال به ش. کرد 

سورمه  ي، مانتو کردیخوش و بش م شیها ياز مشتر یکیبا  کهیبود و در حال ستادهیا شخوانیپشت پ ساسان

 کی يبرا. چشم شد  يسرش را بلند کرد و بعد ناگهان با مهناز چشم تو.  گذاشتیساك م يرا تو یرنگ يا

اما .  دیکش یقیعم فسانداخت و ن نییسرش را پا ياما به تند. به خود گرفت  يلحظه نگاهش رنگ دلسوز

 .  کردینگاه م رهیخ رهیمهناز همچنان به او خ

 يشماره . در آورد  بشیج ياش را از تو یو گوش ردیباعث شد با اکراه از او چشم بگ لشیزنگ موبا يصدا

 : جواب داد . تابش بود  يآقا

 ! تابش  يسالم آقا -

 : دیچیگوشش پ يتابش تو يآقا يگرم و پدرانه  يصدا

 سالم دخترم ، حالت خوبه ؟  -
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 . ساسان دور شد  يدو قدم از مغازه  یکیو  دیکش يآه سرد مهناز

 ...  يشده ؟ خبر تازه ا يزیچ.  سمیبد ن -

 : و گفت  دیتابش وسط حرفش دو يآقا

خودتو  یتونیم. برم  دیدارم و بعدش با گهیقرار د کی. دفترم  يمن تو! ، خودتو نگران نکن  ستین يزینه چ -

 ؟  نجایا یبرسون گهیساعت د میتا ن

 ؟  یچ يبرا -

 ؟  يایم.  میمهرداد حرف بزن تیوضع يدرباره  دیبا... حاال  ایتو ب -

 .  چشمانش را عقب زد يسرکش جلو يو طره  دیکش يدوباره آه سرد مهناز

 !  رسونمیخودمو م -

او داشت  الیخ یساسان که ب یباز نگاهش رفت پ. به سمت مغازه رفت  اریاخت یرا قطع کرد ، باز ب یگوش یوقت

بسته  خی يگونه  يکه رو یقطره اشک داغ.  یرحم یب نهمهی، و باز دلش شکست از ا کردیم يباز لشیبا موبا

 . از آنجا دور شد  ياش سر خورده بود را با پشت دست پس زد و به تند

که پشت  یدختر جوان دنیورودش با د ياز همان لحظه . تابش بود  يدفتر آقا يبعد تو ي قهیو پنج دق چهل

ا او ام! استخدام کرده بود  دیجد یتابش منش يانگار آقا. او نشسته بود ، دلش را غم برداشت  یشگیهم زیم

نشده بود ؟ جلو رفت و در  حاضرکه سر کارش  شدیدو هفته م کینزد یداشته باشد وقت ییچه ادعا توانستیم

دختر جوان بالفاصله . داد  یپس بزند ، سالم شیصدا يته قلبش را از تو يآن دلخور کردیم یسع کهیحال

 : گفت  ییدستش باال آورد و با خوشرو يتو يپوشه  يسرش را از رو

 امرتون ؟ ...  دییبفرما! سالم  -

 دارن ؟  فیتشر. تابش قرار داشتم  يمن با آقا -

 . تر شد  قیدختر جوان عم لبخند

 ! ؟ دیهست يشما خانم سپهر -

و به عقب  دیتابش را از پشت سرش شن يباز شدن در اتاق آقا يدهان باز کرد پاسخش را بدهد که صدا مهناز

 : گفت . بود  ستادهیب در اچارچو يتابش تو يآقا. برگشت 

 ؟  يسالم مهناز جان ، اومد -

 . قدم به جلو برداشت  دو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣١٥ 

، به من کمک  یکن دایبرگشتن سر کارت رو پ یکه تو آمادگ یقراره تا وقت! دختر من ... هستن  مایس شونیا -

 !  يهم خانم مهناز سپهر شونیا... جان  مایس! کنه 

 يشده که به جا داینفر پ کیدور و برش  يآدم ها يتو دیدیم نکهیبود از اتعجب کرده بود ، اما دلگرم  مهناز

 : تابش گفت  يآقا. دست داد  مایبر لب نشاند و با س يلبخند اریاخت یب.  کندیسنگ انداختن کمکش م

 .اتاقم  يتو میبر... خب  -

 : ادامه داد  مایرو به س و

 .کارمون تمومه  یتحمل کن گهیساعت د مین زمیعز -

آنجا را  يچقدر گرما. او نشست  زیم يرنگ روبرو اهیچرم و س یصندل يتابش شد و رو يوارد اتاق آقا مهناز

تابش را  يدوباره چشم باز کرد ، آقا یوقت.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها اریاخت یب! دوست داشت 

 .  کندیاو نشسته و متفکرانه نگاهش م يکه روبرو دید

 ؟ هنوز نرم نشده ؟  انیان عامرچه خبر از ساس -

 : گفت  مهناز

 ! کردن  نیبه ناله و نفر کنهیشروع م نهیبیتا منو م... مادرش هم از اون بدتر . باهاش حرف بزنم  ذارهینم یحت -

 : تابش سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت  يآقا

 !  دنیپا پس کش هویچرا ... بودن  یاونا که راض!  فهممینم -

 :زد و گفت  يشخندین اریاخت یب مهناز

 ! زده  شونوینفر رأ هی -

 : سپس گفت .  دهیمطمئن شود درست شن خواستیانگار م. نگاهش کرد  رهیخ رهیتابش چند لحظه خ يآقا

 ! ؟ یک -

 :  دیتابش اخم کرد و دوباره پرس يآقا. نداد  یپاسخ مهناز

 زده ؟  شونویرأ یک دمیپرس -

که پنج  يبه خاطر پاسخ رد یشرف و روان یآدم ب کی گفتی؟ اگر م گفتیم دیچه با. نداد  یهم مهناز پاسخ باز

 ؟  کردیتابش باور م ي، آقا کشدیرا به آتش م شانیاز او گرفته ، دارد زندگ شیسال پ

 ؟ دینیمنو بب دیافتاده که خواست ياتفاق تازه ا -

 :و گفت  دیکش یقیاز جواب گرفتن ، نفس عم دیتابش ناام يآقا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣١٦ 

 نه ؟ ای میاعتراض کن مینی، بب میخواستم با هم حرف بزن. اعتراض به حکمه  يمهلت ما برا نیفردا آخر -

 : اش و گفت  یصندل یداد به پشت هیحوصله تک یخسته و ب مهناز

 نه ؟  ایمجازات هست  فیبه تخف يدی؟ ام هینظر شما چ! به نظر من ، آره ...  دونمینم -

 : تابش گفت  يآقا

اما اگه تو ! مورده  یاعتراضمون ب کنمیندارم و فکر م يدیام چیه ي، راستشو بخوا نمیبیکه م یتیوضع نیبا ا -

 ! رو حلش کرد  زایچ یلیبشه خ دی، شا دیکن يو مهرداد با من همکار

 . متوجه منظور او نشد  مهناز

 ؟  هیمنظورتون چ -

 :  دیمقدمه پرس یمهناز و ب يچشم ها يشد تو رهیخ. کرد  یتابش مکث يآقا

 مهناز ؟  هیفر ، ک نیبهرام شاه -

دست  يتابش به رو يآقا يچشم ها يو نگاهش را از تو دیلب گز اریاخت یب. خورد  یسخت ي کهی مهناز

 :  دیتابش باز پرس يآقا. سر داد  شیها

پس ... ماجرا به خاطر او رخ داد  نیا يمهرداد چرا ازش متنفر بوده ؟ چرا خواسته اونو به قتل برسونه ؟ همه  -

 ؟  ستیپرونده ن يچرا اسمش تو

 : گفت  یو به سخت دیاش کش دهیخشک يلب ها يزبانش را رو مهناز

 یب يحادثه  کی!  ادیم شیپ ینیبدب یپدرامون ، کم نیب یمیاختالف قد کیسر !  تینس یچکیه... اون  -

 ! اون حماقت رو مرتکب بشه ... که مهرداد  شهیباعث م تیاهم

 :  دیپرس يشتریتابش با سماجت ب يآقا

 !  ستین یموجه لیدل يقتل کامال عمد کیواسه ارتکاب  تیکم اهم يحادثه  کیو  یمیاختالف قد کی -

 يدر سکوت تو هیتابش چند ثان يآقا. کرد  يباز فشیک پیافکنده با ز ییپا ينگفت و فقط با سر يزیچ مهناز

که شده ،  یقیبه هر طر خواستیدلش م.  خواندیاو م يترس از حرف زدن را از چشم ها. شد  رهیصورت او خ

 .اورد یسر در ب يسکوت اجبار نیاز ا توانستیاصال نم. قفل زبان او را باز کند 

 یچیتو چرا ه!  ستین یمونیپشبعد از اون هم فرصت !  شهیاعدام م گهیبرادر تو تا حداکثر پنج ماه د... مهناز  -

 ! آخه ؟ مملکت قانون داره  یترسیم ی؟ از چ یگینم
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اما او ...  دیفهمیتابش باتجربه هم نم يآقا ی، حت یکس چیه. مهناز نشست  يلب ها يتلخ رو يشخندین

سکوتش . با بهرام کسب کرده بود  دنیتلخ را از پنج سال جنگ ي جهینت نیا!  ستیدر کار ن یکه قانون دیفهمیم

 یبا لحن. پرتاپ کرد  زیم يبرداشت و رو شیچشم ها يرا از رو نکشیع يدیتابش با ناام يآقا. شد  یطوالن

 : خسته گفت 

 ياگه تو بخوا.  یخوب فکراتو بکن ینیچند وقت بش نیکه ا خوامیازت م.  کنمیاعتراض اقدام م يمن فردا برا -

 ! رو حل کرد  ازیچ یلیبشه خ دی، شا

 : گفت  مهناز

 !  ستین یجهنم يبه تکرار اون روزا یلزوم... تابش  يآقا کنهیاز من دوا نم ياعتراض درد -

سراغ بهرام  دیاو با.  شدیاو محسوب م يها یبرود که منشأ تمام بدبخت یسراغ کس دیدلش فکر کرد او با يتو و

 ؟ توانستی؟ واقعا م فتدیب شیپاها يسراغ او برود و رو توانستی؟ م توانستیم ایاما آ!  رفتیم

 :، گفت  کردیشانه اش جابجا م يرا رو فشیک کهیجا برخاست و در حال از

 . برم خونه  دیبا گهیتابش ؟ من د يآقا دیندار يبا من کار -

 : و گرفته گفت  نیغمگ ییتابش با صدا يآقا

 !  رسونمتیم نمیمن با ماش... بمون  -

 ! فکر کنم  یلیخ يزیچ هی يرو دیبا. قدم بزنم  دمیم حیترج... نم ممنو -

خارج شود ،  نکهیاما قبل از ا. کرد و به سمت در به راه افتاد  یلب خداحافظ ریمهناز ز. نگفت  يزیتابش چ يآقا

 : کرد  شیتابش باز هم صدا يآقا

 مهناز ؟ -

 بله ؟ -

 ! متأسفم  -

 .زد و سرش را تکان داد  یلبخند تلخ مهناز

 ! تابش  يخداحافظ آقا -

 . بست  یرفت و در را پشت سرش به آرام رونیاز اتاق او ب و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣١٨ 

 یو ب کردندیکه از کنارش عبور م ییتوجه به آدم ها یب. کرد  یط ادهیتابش تا خانه را پ يدفتر آقا ریمس تمام

 ادگاریاش که  یمشک میضخ يپالتو يشده بود تومچاله ...  زدندیکه کنار گوشش بوق م ییها نیتوجه به ماش

 . داشت یرو قدم برم ادهیپ ياش بود و آهسته آهسته تو یخوب زندگ يسال ها

، آن را با  دیکشیمغزش سرك م يتو یخوش ياگر خاطره  یگاه.  دیچرخیپنج سال م نیا يذهنش مدام تو

مثل خاطره . خاطراتش فکر کند و خودش را زجر بدهد  نیبه تلخ تر خواستیدلش م شتریب.  زدیپس م يسرد

 دایوان پر از خون پ يتو دهیو بعد پدرش را با رگ بر دیمادرش از خواب پر غیج يکه با صدا یآن صبح لعنت ي

 ییروزها ایو ...  ستادینا شیپاها يهرگز رو گریچشمانش تصادف کرد و د يکه پدرش جلو يآن روز ای... کرد 

از  چکدامیانداخت تا مطمئن شود ه یبه پشت سرش م ینگاه داشتیکه برم یهر چند قدم ابانیخ يکه تو

 نیخودش را با ا خواستیخود آزار م يمثل آدم ها... . تا آزارش بدهند  ستندیمهرداد دنبالش ن يطلبکارها

دختر نازپرورده و مغرور  کی...  دیبود و به کجا رس یکه چه کس دیایب ادشی خواستیم. فکرها شکنجه بدهد 

،  شدیداشت روز به روز بدتر م زیو درك کند که همه چ!  یابانیولگرد خ کیشده بود به  لیکه حاال تبد

او به خواب رفته بود و  یواقعا منج دیشا.  دادیروز خوب را م کی دیسال ها او به خود نو آنتمام  يتو کهیدرحال

 ! خت اندا یم طانیش يخودش را به پا دیاو با

به انبار باروت درونش و او شعله  شدیها جرقه زده م يبه همان زود يروز کی...  شدیو داغ م کردیم فکر

و چهار  ستیفقط ب... مهلت داد  گریو چهار ساعت د ستیذهنش به خودش فقط ب يتو.  سوختیو م دیکشیم

کرده و  ریآتش گ ي محاصرهکه در  یقائله را ختم کند ، مثل عقرب نیمدت ا نیا يتو توانستیاگر نم! ساعت 

 ! کردیخودش را نابود م... افتاد  یبهرام م يو به پا رفتیم...  زدیم شی، به خود ن ردیتا بم زندیم شیبه خود ن

از  دهیخم ییافتاده و شانه ها نییپا يبا سر!  دیرا بلند کرد و خودش را مقابل مجتمع محل سکونتشان د سرش

باز نخواهد  شیدر را برا یکس چیه دانستیزنگ نزد ، چون م.  ستادیدر آپارتمانشان ا يپله ها باال رفت و جلو

 . و کور گذاشت  وتو س کیتار يخانه  يخودش باز کرد و پا تو دیدر را با کل. کرد 

رختخواب ، به گوش  يپدرش از تو يکم جان مادرش و ناله ها يها هیگر ي، صدا يگریهر شب د مثل

 کیاما آن شب درست مثل . آمد  یخانه به صدا در م يبود که هر شب تو ییها تنها نوا هیگر نیا.  دیرسیم

 . زد  یلیگوشش س ياو دراز شد و تو يخانه به سو ظیغل یکیتار يتو یدست نامرئ

 : گفت  يدواریآمد و با ام رونیمثل هر شب تا متوجه برگشت او شد ، به سرعت از اتاقش ب مادرش

 مهناز ؟  ياومد -
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 :حوصله پاسخ داد  یخسته و ب ییپرت کرد و با صدا نیزم يرا رو فشیک نازمه

 ! آره مامان  -

 ؟ یکن شیراض ی؟ تونست ي؟ با پسره حرف زد يکرد کاریچ -

 هیگر يصدا.  شیموها يمبل نشست و چنگ زد تو يشال و پالتواش را از تن در آورد و رو. سکوت کرد  مهناز

 :گفت . اوج گرفت  رانیج ي

 !  خوامیمهردادمو از تو م! ، مهناز  خوامیمن مهردادمو از تو م -

تنش از شدت . آغوشش گرفت  ياز کوشن ها را تو یکیو  دیمبل دراز کش يرو. نگفت  يزیباز هم چ مهناز

داغش را  يو پلک ها! و چهار ساعت  ستیفقط ب: مغزش تکرار کرد  يباز تو. سرد شده بود  يدیو ناام أسی

 ... . مادرش ، به خواب رفت  يها هیحزن آلود گر ياشت و همراه با نواهم گذ يرو

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شیگونه ها يبه سرعت سر جا نشست و دستش را رو. بود  سیشد که صورتش از اشک خ داریب یدر حال صبح

به زور . بد بود  یلیاما حالش خ. کرده است  هیخواب گر يتو نقدریکه ا دهید یآمد چه کابوس ینم ادشی.  دیکش

زده اش  خیخشک و  يها تخوانآب گرم اس.  ستادیدوش ا ریو ز دیحمام کش يتن خسته و دردمندش را تا تو

 . داد و حالش را بهتر کرد  نیتسک یرا کم

از . رفت  رونیسر و صدا از اتاق ب یو ب دیاز حمام خارج شد ، شلوار و پالتواش را پوش نکهیپس از ا بالفاصله

به سمت در  نیپاورچ نیپاورچ. غذا خوردن را نداشت  يحالت تهوع گرفته بود ، اما حوصله  ینگشدت گرس

 .مادرش او را از جا پراند  يرفت که صدا یخروج

 سر صبح ؟ يریکجا م -

 .  ختیریم يبود و داشت چا ستادهیآشپزخانه ا يکه تو دیو مادرش را د دیبه عقب چرخ يبه تند مهناز

 مامان ؟  يداریتو ب -

 : نگاهش کند ، گفت  نکهیبدون ا رانیج

 !صبحونه بخور  ایب -

 .زودتر برم  دیبا... ندارم  لیم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٢٠ 

 .گذاشت و به سمت او هل داد  شخوانیپ يرو يفنجان چا کیبرگشت به سمت او و  رانیج

 ! امیب لباس بپوشم و باهات رمیمنم م یتا اونوقت!  یشینابود م ينطوریا... صبحونه بخور  ایب -

گذاشت و سپس خواست از آشپزخانه خارج شود که مهناز با دو قدم بلند خودش را  شخوانیپ يرا هم رو قندان

 . را گرفت  شیبه او رساند و شانه ها

 ! بابا  شیبمون پ!  ایتو ن... نه مامان  -

 : گفت . راهش کنار بزند  يکرد او را از جلو یسع رانیج

خودش جوون ! بالخره اون زن هم آدمه ، رحم داره .  امیمن امروز باهات م... م با بابات صحبت کرد روزید -

 !  گمیم یمن چ دونهیداره م

 : با سماجت مادرش را سر جا نگه داشت و ملتمسانه گفت  مهناز

 !  يبه پاشون افتاد نمیبیم یوقت شمیمن خرد م...  ایتو ن! نداره  یرحم چیبه خدا اون زن ه... نه فدات بشم  -

 : او و گفت  يچشم ها يشد تو رهیخ يبا خشم بغض آلود رانیج

 تیاگه رضا کنمی؟ تا آخر عمرم خدمتشون رو م کاریچ خوامی؟ غرورمو م یفهمیجون بچه ام وسطه ، م يپا -

 !  رمیمیم!  رمیمیبشه من م شیاگه مهرداد طور...  خوامیمن بچه ام رو م! بدن 

 . سرد او را گرفت  يدست ها نبارید و امادرش را رها کر يشانه ها مهناز

 ذارمیمن نم! به من اعتماد کن ! اعدام بشه  ذارمینم...  دمیمن مهردادو نجات م!  ایمرگ من ن... مامان  این -

 !مهرداد اعدام بشه 

 : گفت  يبلند يبا خشم مهناز را از خود دور کرد و با صدا رانیج

اونا افتاده  يمادرت به پا ینیبیم یوقت یشی؟ تو تو خرد م ی؟ هان ؟ که چ یکه چ يما کرد يخودتو سپر بال -

اوج غرورش  يدختر جوونم تو نمیبیم یوقت کشمی، زجر م شمیندارم ؟ منم خرد م رتیمن غ یکنیفکر م... 

 ! مهناز  خوامینم!  یما بکن یقربان خودتوتو  خوامیمن نم!  کنهیخبرو م یمادر و پسر از خدا ب هیالتماس  نقدریا

 : ادامه داد  يباز برگشت سمت مهناز و با لحن آرام تر. اش گرفته بود  هیگر

 نهمهیقربون ا... دورت بگردم دخترم  یاله! بالکش خانواده  يتو شد نمیبیم یوقت رهیگیمن حرصم م -

 ! بفهم !  یما بش یتو قربان خوامیمن نم! برم  تیمردونگ

 شیمهناز دست ها.  دیسر او را بوس ي، رو ستیگریبه شدت م کهیو در حال دیمهناز را در آغوش کش يبه تند و

 .جوجه در آغوش او فرو برد  کیرا حلقه کرد دور تن مادرش ، خودش را مثل 
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اگه اون اعدام بشه ، !  گردونمیمن بهت برش م...  يخوایتو مهردادو م! نکن  هیگر... نکن مامان جون  هیگر -

 ذارمیبه شرافتم قسم نم! مهرداد اعدام بشه  ذارمیمن نم... نکن فدات شم  هی؟ گر ورهخیغرور من به چه کارت م

! 

. آمد  رونیساسان رساند و آنقدر منتظر ماند تا از خانه اش ب يخانه  يروز هم مثل هر روز خودش را تا جلو آن

گذاشت و سوار موتورش شد  توجه به او کاله کاسکتش را به سر یاما ساسان ب. و سالم کرد  دیجلو دو يبه تند

 . و از آنجا رفت 

را برداشت  فونیآ انیخانم عامر. زنگ و زنگ زد  یشاس يغرورش شد ، انگشتش را گذاشت رو الیخ یب مهناز

اما .  دیکوب شیرا سر جا فونیآ یکرد و بعد گوش نیمهناز پشت در است ، باز شروع به ناله و نفر دیو تا فهم

رفت و سوار خط شد تا خودش را  بوساتو ستگاهیبه سرعت به سمت ا. کوتاه آمدن نداشت  الیمهناز آن روز خ

 . ساسان برساند  يبه مغازه 

به  شدیم رهیمانکن ها خ نیو از ماب ستادیا یم شهیپشت ش یگاه.  دیکش کیاو کش يروز را دم در مغازه  تمام

و  نشستیم واریجه به نگاه عابران همانجا ، کنار دتو یوقت ها هم ب یبعض.  زدیقدم م یآن حوال یساسان ، گاه

 .  گرفتیم یخستگ

 يخوابش نبرد از رو نکهیا يبرا. انداخت  یو سرما داشت مهناز را از پا م یخستگ. از نه شب گذشته بود  ساعت

 ازدهیکه او تا ساعت  دانستیمغازه بود و مهناز م يساسان هنوز تو. بلند شد و شروع به قدم زدن کرد  نیزم

چسباند و داخل مغازه را  شهیآن چند روز جلو رفت و صورتش را به ش يبه عادت همه .  کندینم لیشب تعط

زده بود و مهناز  بشیغ شیساعت پ کیهم از  کشیشر یحت. مغازه نبود  يبه جز ساسان تو یکس چیه.  دییپا

 . نه  ایکه قرار است برگردد  دانستینم

 زشیآم ریاز برخورد با او و رفتار تحق. د و با ساسان سر حرف را باز کند به سرش زد که وارد شو کدفعهی

؟ بالخره عزمش را جزم کرد  شدیعادش م يزیو نگاه کردن چه چ ستادنیاما چاره چه بود ؟ از آنجا ا.  دیترسیم

 .مغازه رفت  يو تو

 نیمطبوع داخل مغازه ، لرز تن مهناز را از ب يو گرما شدیپخش م زیم يرو وتریکه از کامپ یتیال کیموز يصدا

به  یبا حس ورود شخص.  کردیرا مطالعه م يزیو با دقت چ توریساسان سرش را خم کرده بود سمت مان. برد 

او را  دنیجا خورده بود ، انتظار د. ره شد یگرفت و به صورت سرخ مهناز خ توریداخل ، با اکراه نگاهش را از مان

 . ت داخل مغازه نداش
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از آنهمه  خوردیحالش بهم م... سالم نکرد . شد  رهیخ شیچشم ها يتو میو مستق ستادیاو ا زیمقابل م مهناز

چشم  يشد تو رهیفقط خ. عاطفه کرده بود  یرحم و ب یآدم ب نیآن مدت خرج ا يکه تو یپاسخ یسالم ب

 يرو يزیرآمیاخم تحق کهیدر حال وساسان باز شد و ا خیبالخره . و منتظر ماند تا او سر حرف را باز کند  شیها

 : اش نشانده بود ، گفت  یشانیپ

 داخل ؟  ياومد یک يبا اجازه  -

 : جواب داد  یرا درهم گره زد و با سرتق شیدست ها مهناز

 !که روش ورود ممنوع نوشته باشه  دمیدم در ند يکاغذ -

 :زد و گفت  يشخندین یعصب ساسان

 ! بعد اونهمه موس موس کردن و عز و جز زدن ... که بالخره نطقتون باز شده  نمیبیم! به به  -

 : گفت  يو با خونسرد دیکش یقینفس عم. او خودش را نباخت  نیاز توه مهناز

 !  میحرفامون رو بزن نیامشب اومدم اخر! آره  -

 . باز هم متلک انداخت  ساسان

 ! به گوشم ...  دییبفرما! ؟ مینکن تینحستون رو رؤ ختیر هگیقراره از فردا د یعنی! حرفامون ؟ نیآخر -

 : سپس گفت . نشست  شیو به رو دیساسان کش زیم يمغازه را جلو يگوشه  ي هیچهارپا مهناز

 !بده  تیو رضا ریقرارمون رو بگ ونیلیصد و پنجاه م -

 : به سمت مهناز خم شد و گفت  زشیم يرو.  دیو استهزاء خند ریبا تحق ساسان

 ! ستمیبده ن تیمن رضا! گم کن  نجایگورتو از ا... خانم  نیبب -

داده ،  ییایخوشگل و رو يکه بهت وعده ها یاون!  یخانوادگ يدعوا کیوسط  یانداخت يخودیخودت رو ب -

رو از دست  ونیلیصد و پنجاه م نیهم ا! چوب دو سر طال  یشیمطمئن باش تهش م!  ستین يآدم قابل اعتماد

 !  رسهیاربابت نم يدایاز وعده وع چکدومیدستت به ه، هم  يدیم

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت  یکم. جا خورده بود  ساسان

 !  رمیگیدستور نم ی؟ من از کس هیمنظورت چ -

 :زد و گفت  يپوزخند مهناز
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 نکهیندارم جز ا يمن چاره ا. بده  تیکن ، منت بذار و رضا یلطف کن ، مردونگ ایب... بهرحال !  دوارمیام -

،  کنمیخواهش م... راه حل منه  نیشما اول تیرضا! که هست  یقیجون برادرم رو نجات بدم ، حاال به هر طر

 ! مجبورم نکن برم سراغ راه حل دوم  کنمیالتماس م

 : گفت  يزیآم نیاز جا برخاست و با خشم توه يبه تند ساسان

گمشو از از !  یبکن یقراره چه غلط نمیسراغ راه حل دومت بب گمشو... ؟ برو گمشو  یکنیم دیمنو تهد يدار -

 !  رونیب نجایا

 : هم از جا بلند شد و با خشم و نفرت گفت  مهناز

 نیمطمئن باش من از ا نکهیو ا... حرف دهنت رو بفهم !  انیعامر يآخر ، جناب آقا میمن امشب زدم به س -

  !هم رفته  ونتیلی، صد و پنجاه م رونیدر برم ب

 : و باز با همان لحن تکرار کرد امدیساسان کوتاه ن اما

 !  رونیگمشو ب! و بس  نیهم...  شهیداداش تو اعدام م!  نمتیاطراف نب نیا گهید!  يهر...  رونیبرو ب -

 توانستیهم نم مردیاگر م یحت گرید! مرد متنفر بود  نیچقدر از ا. فقط نگاهش کرد  هیچند ثان يبرا مهناز

بود  دهیکه شن ییها نیتوه يبود و همه  دهیکه د ییرهایتحق يبه جبران همه  خواستیم. التماسش را بکند 

 : زد و گفت  يشخندین.  زدیزهرش را به او بر

 !تخت  التیخ!  شهیداداش من اعدام نم...  نیبب -

به خود . ونه به سمت راست  نه به سمت چپ نگاه کرد گرید. زد  رونیبه او پشت کرد و از مغازه ب يبه تند و

که از  يسمند زرد نیاول يرفت و برا ابانیبه سمت خ میمستق. شود  مانیپش دیترسیم... مهلت فکر کردن نداد 

 :کنارش گذشت ، دست تکان داد و داد زد 

 ! دربست  -

 يو بعد هم صدا شیپاها يآن اتاق بگذرد که اول صدا يتو زشیآم ریساعت از انتظار تحق کیبود  کینزد

خبردار  پوریش نکهیبالفاصله مثل ا.  اوردیب خیآب  شیبرا خواستیاز خدمتکارها م یکیکه از  دیرا شن ادشیفر

 یآب دهانش را به سخت. گذاشت  شیپاها يرو یرا به حالت رسم شیباشد ، صاف نشست و دست ها دهیشن

اتاق  يو پس از آن بالخره بهرام پا تو دیخچر رهیدستگ. قورت داد و نگاه مضطربش را به در بسته دوخت 

 . گذاشت 
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کرد با  یشد به بهرام و سع رهیخ. دلشوره گرفته بود و استرس داشت  یقابل وصف ریو غ بیبه طرز عج مهناز

 : گفت  ياما بهرام به تند. لرزانش از جا بلند شود  يپاها

 !  نیراحت باش ، بش -

گرفته بود که  دهیاو را ناد يجور کی. کارش رفت  زینگاهش را از مهناز گرفت و به سمت م عیسر یلیبعد خ و

 . اتاق آمد  يتو یدختر جوان نباریدوباره در باز شد و ا. چگونه سالم کند  دیبا دانستینم یاو حت

 ! آوردم  خیبراتون آب ... آقا  -

دختر خدمتکار پارچ آب و . کرد  يلب تشکر ریند ، زدستش بلند ک يکاغذ تو يسرش را از رو نکهیبدون ا بهرام

 :  دیو پرس ستادیآنوقت دوباره صاف ا.  دیکه کنار مهناز قرار داشت ، چ يزیم يرا رو وانیو ل خیظرف 

 برم ؟ تونمی؟ م ستین يامر -

و بهش بگو ! سرسرا منتظره  يتو...  یسبحان يکاغذ رو هم بده به آقا نیفقط سر راهت ا. نه ، ممنون  -

 . بره  تونهیم

و  دیکه بالخره بهرام به سمت او چرخ بردیگرفته شدن ها کم کم داشت مهناز را از کوره به در م دهیناد نیا

 : گفت 

 ! ؟ ي، چند وقته منتظر یراست. اکه منتظرت گذاشتم  دیببخش -

 : اجبار به لب نشاند و گفت  ياز رو يلبخند مهناز

 ! ستیمهم ن... ساعت  کی کینزد -

 : ، گفت  ختیریم خیآب  وانیل کیخودش  يبرا کهیمبل کنار او نشست و در حال يرو بهرام

... سرم شلوغه  يبدجور!  ستیدست من ن یچیروزا ه نیاما ا. منتظر بذارمت  نقدریا خواستمیباور کن نم -

 !خسته ام  یلیخ

اما مهناز سرش را به چپ و راست . را با دست به مهناز تعارف کرد  خیآب  وانیپا انداخت و ل يوقت پا رو آن

 : تکان داد و گفت 

 !  یمنو ببخش دیبا -

 چرا ؟  -

 !  يو تو خسته ا... مجبور شدم مزاحمت بشم  نکهیبه خاطر ا -

 .  دیاز آب خنک را نوش يو جرعه ا دیخند بهرام
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برو سر ...  ستیاما مهم ن!  يمودب و خانوم شد نقدرینوم که اشاخ دار بش يشنهادایانگار بازم قراره پ... خب  -

 ! تو وقت دارم ، خوشگلم  يبرا شهیمن هم! اصل مطلب 

 نیا. از شرم سرخ شده بود  شیگونه ها. انداخت  نییو سرش را پا اوردینگاه داغ او تاب ب رینتوانست ز مهناز

آب را  وانیبهرام ل. و سوء ضن بود  ینیاو پر از بدب دلش نسبت به يتو ی، وقت خواستیاو را نم ینگاه خواستن

تمام حرکات او را  یبا دقت و موشکاف کهیاش و در حال یصندل یداد به پشت هیگذاشت و بعد تک زیدوباره رو م

 : نظر داشت ، گفت  ریز

 !  شنومیم!  دییبفرما... خب  -

 : گفت  یو به سخت دیخشکش کش يلب ها يزبانش را رو مهناز

 ! مربوط به مهرداده  -

 ! خب  -

 : بهرام و گفت  يچشم ها يشد تو رهیسرش را بلند کرد و خ. بغض گرفت  مهناز

 ؟ دنیکه حکم براش بر یخبر داشت -

 : و مهناز ادامه داد ! نه  یعنیسرش را به چپ و راست تکان داد ،  بهرام

 ! حکمش اعدامه ... اعدام  -

چشمانش محو  یاهیس يرا تو يروزیو پ يبرق شاد توانستیکرد خودش را متأثر نشان بدهد ، اما نم یسع بهرام

 : نگاهش را از مهناز گرفت و گفت  يبه تند. کند 

 ! واقعا متأسفم  -

 .انداخت  نییزد و سرش را پا یتلخ شخندیاش به او نگاه کرد و بعد ن یخستگ يبا همه  هیچند ثان يبرا مهناز

 ؟  ستین یراه چیجز قصاص ه یعنی -

 !  هید...  گهیراه د کیچرا ، فقط  -

 هیمطمئنم زن و بچه اش با د. نبود  یخوش اخالق یلیآدم خ امرزیخداب یمحمدتق! هست  نمیا... آها ، آره  -

 !  شنیم یراض

 : فقط گفت  مهناز

 !  دونمیم -

 !اش رو بده و شرش رو بکن  هی؟ د یهست یخب ، پس منتظر چ -
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قدرت  يرا با همه  شیدندان ها.  دهدیخشم بالخره کار دستش م نیا دانستیشده بود و م نیخشمگ مهناز

 : ، گفت  دیسکوت او را د یبهرام وقت. نزند  یتا ناغافل حرف نامربوط دییهم سا يرو

 ! ؟ پول ؟ هی، مشکلت چ زمیخب عز -

لحظه  کی يشد که بهرام برا رهیاو خ يچشم ها يتو یسرش را بلند کرد و با چنان خشم و نفرت کدفعهی مهناز

 .عقب تر رفت  یجا خورد و کم

 ! نه  -

 ؟  یپس چ -

 !  شنینم یمقتول راض يکه خانواده  نهیمشکل ا -

 ... اونا که  یول -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

رحمش سر و کله  ینفهم و مادر ب يبا اون پسره  یکاف يچند ماه به اندازه  نیا يتو!  دونمیآقا ، م دونمیم -

تعجب ...  دنینم تیاما رضا! خوشحالن از مردنش  یحت دیندارن و شا یاز محمدتق یکه دل خوش دونمیم. زدم 

 ! جاست  نیمنم از هم

 : و ادامه داد  دیخند یعصب

نقد  ونیلیه ممن صد و پنجا. دادگاه  میبر میقرار گذاشت!  میبار با هم توافق کرد کیما  ی؟ حت یدونیم -

 . رو امضا کنن  تنامهیبهشون پول بدم و اونا هم همونجا رضا

 :و گفت  دیخند یهم عصب باز

باهاشون  یتونستم با هزار بدبخت یوقت. نشد  ي، خبر میمنتظرشون شد یهر چ.  ومدنیاما اونا سر قرار ن -

مشخص بود که ... مشخص بود ! حکم دادگاه اجرا بشه  دیو فقط با خوادینم هی، پسره گفت که د رمیتماس بگ

 ! کرده  مونشونیپش یکی

 ؟  هینفر ، ک کیمنظورت از اون  -

به ! ناگهان نگاه بهرام سخت و سرد و شد ، انگار متوجه منظور او شده بود . نگاهش کرد  رهیخ رهیفقط خ مهناز

 :گفت  يسرد

 !  رونیبرو ب -
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اتاق شروع  يشلوارش فرو کرده بود ، تو بیج يرا تو شیدست ها کهیو در حالبلند شد  یصندل يبعد از رو و

 :مهناز دستش را مشت کرد و گفت . به قدم زدن کرد

 ! من اومدم باهات حرف بزنم !  ستیاالن وقت دعوا ن...  نیبب -

  ! رونیبرو ب...  نهیتنها جوابم هم هم! و منم کامال متوجه منظورت شدم ...  يحرفاتو زد -

 ... ، من  یمهردادو مشخص نکن فیتا تکل یول -

 : قدرتش داد زد  يناگهان از کوره در رفت و با همه  بهرام

 !صداتو بشنوم  خوامینم! ، بسه  گهیبسه د -

تنش خم شد ، که مهناز ناخودآگاه خودش را عقب  يبه سمت مهناز آمد و رو یبعد با چنان خشم و سرعت و

 . مبل فرو رفت  يتو شتریو ب دیکش

کرده ،  مونیرو پش یمحمدتق يکه خانواده  یاون يفکر کرد! مشخص کنم ؟ من ؟ دیمهرداد رو من با فیتکل -

که  هیمسخره چ يفکرا نی؟ ا یاحمق نقدری؟ آخه تو چرا ا یکنیم نیمن و بهم توه يخونه  يتو يایمنم ؟ م

 به من ؟  يدیرو نسبت م تیو گور زندگ ریکه هر گ ياز من متنفر نقدری؟ چرا ا يمغزت دار يمن تو يدرباره 

 : و گفت  دیخند یقدم از مهناز فاصله گرفت و عصب دو

 !  يعذابم بد نقدریا دیکه نبا! داره  يشه صبر منم حد تیبزنمت که حال نقدریا! بزنمت  خوادیدلم م...  ایخدا -

سرش را تا حد  کهیاما موفق نشد و در حال.  ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يتالشش را کرد تا جلو يهمه  مهناز

 :گفت  یفیضع يبا صدا. افتاد  هیانداخته بود ، به گر نییممکن پا

 ؟ هیپس کار ک -

 : فقط گفت  بهرام

 !  دونمینم -

 ...اگه تو  کنمیخواهش م...  کنمیخواهش م -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

 ! یگیهمون مزخرفات رو م يبازم که دار -

. به او نخواهد کرد  یکمک چیبهرام ه دانستیگفتن نداشت ، نه حاال که م يبرا یمهناز حرف. رقرار شد ب یسکوت

کنار  زیم يآب را از رو وانیبهرام به سمت او آمد و ل!  زیاز همه چ... اش ، از آدم ها  یاز زندگ... بود  دیناام

 : سپس گفت .  دیدست او برداشت و سر کش
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 ! ندارم  يشتریب حیاما منم توض.  یشده باش یتو راض دونمیم دیهرچند ، بع.  میحرفامون رو زد کنمیفکر م -

 . شد  رهیاو خ یصورت خسته و عصب يسر بلند کرد و با التماس تو مهناز

 !تو باهاشون حرف بزن  کنمیخواهش م -

 : کلمه بود  کیبهرام فقط  جواب

 ! نه  -

 : دست بهرام را گرفت و گفت  ارنبیا. باز هم التماس کرد  مهناز

 ! تو رو خدا باهاشون حرف بزن ... تو رو خدا ! دارن  ياونا از تو حرف شنو!  یکن شونیراض یتونیتو م -

 !  دمیکه شن ییحرفا نیحداقل نه حاال ، و نه با ا.  کنمینم یدخالت هیقض نیا يمن تو! گفتم نه ، مهناز  -

هدف رها  یدست بهرام سر خورد و کنار تنش ، ب ياز تو شیدست ها. تن مهناز را سرد کرد  يهمه  يدیناام

 ینمانده بود که بتواند خودش را جمع و جور کند و از آن عمارت لعنت یتنش باق يآنقدر قدرت تو یحت. شد 

 . برود  رونیب

شده بود ،  دیحاال که از بهرام ناام...  دیکش قیمهناز چند نفس عم.  ستادیاز او فاصله گرفت و وسط اتاق ا بهرام

 يکه تو یبیبا ضعف عج!  شدیاش شروع م یواقع يانگار از آن شب عزادار! نداشت  ایبه دن يدیام چیه گرید

کرد  شیبهرام صدا. رفت  یبه سمت در خروج يداز جا بلند شد و به کن یدوانده بود ، به سخت شهیتمام تنش ر

 : 

 مهناز ؟  -

 : گفت  يبهرام با دلسوز. انداخت  یشانه اش به او نگاه يواز ر مهناز

، هر چقدر که باشه مهم  یداشت ازین يشتریکه اگه به پول ب نهیاونم ا...  ادیکار از دستم بر م کیمن فقط  -

 ! من حساب کن  ي، حتما رو ستین

 . رفت  رونیاز اتاق ب دیبگو يزیچ نکهیبه لب نشاند و بدون ا یلبخند تلخ مهناز

.  کردینم یاو فرق يبرا گری، د بودیاگر هم م. آن اطراف نبود  یکس چیه...  دیخودش را تا سرسرا کش یسخت به

و  لیعل يحاال او بود و پدر! غرورش هم مهم نبود  گریحاال د... باختن نداشت  يبرا يزیچ گریچون او د

 هیگر يها يها يبلند يبا صدا.  شتفاصله دا گریکه تا مرگ فقط پنج ماه د يو برادر وانهید مهین يمادر

که همه  ی، وقت کردیبهرام هم او را رد م یوقت. بهبود اوضاع ندارد  يبرا يدیام چیه گرید دانستیو م کردیم

 ... . به مهناز کند  یکمک شدیدست او بود اما حاضر نم زیچ
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 مهناز جان حالت خوبه ؟ ... مهناز  -

 يچشم ها يشد تو رهیاشک خ ياحاطه اش کرده بود ، سر بلند کرد و از پشت پرده  یظیغل یجیگ کهیدرحال

 .  ژنیو نگران ب یعسل

 ؟  یکنیم هی؟ چرا گر هیچه وضع نیا! ؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 یسادگ نی؟ به هم کردیاو داشت چکار م. قدم به عقب برداشت  کیو  سشیخ يگونه  يرو دیدست کش مهناز

 شدیم دیاز بهرام ناام دینبا...  کندیرا درست م زیکند ؟ او قسم خورده بود که همه چ ینیحاضر شده بود عقب نش

قائل  یارزش چیجان آدم ها ه ياو برا هک گفتیراست م ژنیب! رحم  یکله شق و ب... بود  یبهرام آدم کله شق! 

هم  دیپنج سال ، شا...  خواستیاو مهناز را م!  که در دست مهناز بود خواستیرا م يزیاما او همان چ.  ستین

 !  زدیداشتن او له له م يکه برا شدیم شتریب

او .  دی، دوباره از پله ها باال دو ژنیو بدون توجه به ب دیبه عقب برداشت و بعد ناگهان از جا پر یهم قدم باز

 نیجان برادرش از او تضم ي، اما برا دادیبه او م یاگر شده قول همخوابگ یحت...  کردیم یبهرام را راض

 .  گرفتیم

بهرام آنقدر از حضور .  دیکشیم گاریزده بود و س هیتک زیکه به م دیدوباره در اتاق را باز کرد ، بهرام را د یوقت

 : کلمه بود  کیتنها عکس العملش . بکند  یحرکت توانستیاو تعجب کرده بود که نم يدوباره 

 ! مهناز ؟ -

 . ستادیاتاق رفت و مقابل او ا يتو یحرف چیه یب مهناز

و  ستادمیتو ا يحاال اومدم جلو...  جنگمیبهرام ؟ پنج ساله دارم باهات م يخوایم ی؟ چ يخوایاز من م یتو چ -

 ! که باختم  کنمیاعتراف م

 . کردیهاج و واج نگاهش م بهرام

 ؟  یگیم يدار یچ -

 ریبرادرم رو از من نگ! نه  یکی نیاما ا!  ممیمن تسل... ، بکن  یبکن يخوایم يهر کار! دست توئه  يحاال باز -

 ! کارو با من نکن  نیا! نکن  کیمغز من شل يآخرو تو ریت نی، ا کنمیالتماس م... 

تحمل کند ، و  شیپاها يکه نتوانست وزنش را رو دیرس ییبه جا گرید.  رفتیم لیهر لحظه داشت تحل قدرتش

 يتو ژنیب یعصب يصدا.  کردینم یحرکت چیشده بود که ه جیبهرام آنقدر گ. زانو افتاد در برابر بهرام آهسته به 

 :  دیچیاتاق پ
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 ! چه خبره ؟ مهناز چه مرگشه ؟ نجایا -

به خود داد و  یبهرام تکان.  زدیبود و عربده م ستادهیهمان دم در ا.  دیایاتاق ب يآنقدر جرأت نداشت که تو یحت

 : گفت 

 ! نداره ، تنهامون بذار  یبه تو ربط -

 !  شهینم دتیعا یچیبهرام ه شیبا التماس پ! احمق نباش  نقدری، ا رونیب ایمهناز بلند شو ب -

 : بهرام از کوره در رفت و داد زد  نباریا

 ! تنه لش  گهیگمشو د...  رونی؟ برو ب ستین تیتو حرف آدم حال -

 . باز هم جا ماند  ژنیو ب دیبعد در را بهم کوب و

 ؟  یکنیم یچه غلط يمعلوم هست دار چیه...  نمیبب -

 کردیسرش را بلند نم یکه شکسته و خرد شده کف اتاق زانو زده بود و حت يمهناز... مخاطبش مهناز بود  نباریا

را  شیافتاده بود ، کنار او زانو زد و بازو ریکه در آن گ یتیاز موقع یبهرام دستپاچه و عصب. که به او نگاه کند 

 . گرفت 

 ي؟ پاشو از رو ستیکار من ن یمحمدتق يندادن خانواده  تیکنم که رضا یبه تو حال یمهناز من به چه زبون -

 !  نمتیبب ينجوریا ادیپاشو خوشم نم...  نیزم

 يفروغش را تو یو نگاه سرد و ب دیخودش را عقب کش یاما مهناز کم. بلند کند  نیزم يکرد او را از رو یسع و

 . او دوخت  ياچشم ه

 ! کشمیاگه مهرداد اعدام بشه ، خودمو م...  رمیمیمن م!  يقسم بخور دیبا...  يبهم قول بد دیبا -

 ! دلم  زیعز میزنیحرف م!  میزنیبا هم حرف م...  نیزم يپاشو از رو!  یخودتو بکش یکنیتو غلط م -

نا نداشت . در آغوش او رها شد  یمقاومت چیه یمهناز ب.  دیمهناز را گرفت و او را به سمت خود کش يها بازو

کرد  کینزد شیبه لب ها خیآب  یوانینشاند و ل یصندل يبهرام او را رو. سر شده اش را جمع کند  يدست و پا

 . 

 !ذره بخور حالت بهتر شه  هی -

 .گرفت  شیدست ها انیرا کنار زد و دست چپ او را م وانیل مهناز

 ! تو رو به روح پدر و مادرت ...  يکه دوستش دار یتو رو به جون هر کس! مهردادو نجات بده ، بهرام  -

 ! ادیاز دستم برنم يواقعا کار ینخوام ، ول نکهینه ا...  تونمی؟ من نم يآخه چه جور -
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 یرممکنیس هر غکه تو از پ نهیدارم ، ا مانیچند سال درك کردم و واقعا بهش ا نیا يکه تو يزیتنها چ -

؟ چطور  یکن دمیناام یتونیچطور م! از تو کمک خواستم ! بار به تو پناه آوردم  نیاول يحاال اومدم برا!  يایبرم

 ؟  یرحم یب نقدریا

آرام کند ، کف دستش را  یاو را اندک نکهیا يبرا. مهناز سوخت  ییایخولیو مال شانیلحن پر يدلش برا بهرام

 : دهد ، گفت  نیاش را تسک دهیفرزند ترس خواستیکه م يصورتش گذاشت و با لحن پدر يرو

 ! با هم  میزنیحرف م!  ریآروم بگ... آروم باش فدات بشم !  میزنیحرف م... باشه باشه  -

 يتو یاحساس. را بست و دستش را آهسته رها کرد  شینگاه مهربان و داغ او آرام گرفت ، چشم ها ریز مهناز

گرفته  ادیاما او . بودن به مهناز و لمس کردنش را دوست داشت  کینزد. و گرمش کرد  دیلب بهرام شعله کشق

 . از دور دوست داشته باشد  شهیبود مهناز را هم

 يبرا. را مهار کند  شیرگ ها يتا آن موج گرم تو دیکش قیاز مهناز فاصله گرفت و چند نفس عم يتند به

تالشش را  يهمه  قهیدر تمام آن چند دق. روشن کرد و چند بار طول اتاق را آهسته قدم زد يگاریخودش س

انداخت و بعد به سمت  يگاریجاس يرا تو گارشیاحساس کرد آرام شده ، س یوقت. کرده بود به مهناز نگاه نکند 

 :  دی، پرس کردینگاهش م رهیخ رهیخ کهیمهناز برگشت و در حال

 ؟  يآروم شد -

 .فقط سرش را چند بار تکان داد  زمهنا

 .افتاده  یچه اتفاق نمیکن بب فیحاال واسم تعر... خب  -

 !  یدونیرو خودت م یهمه چ -

 : هوا تکان داد و گفت  يدستش را تو یحوصلگ یبا ب بهرام

 ! بگو  دونمیرو که نم ییاونجاها -

 ! شما اتفاق افتاده  يخونه  يقتل تو! از من  شتریب ی، حت یدونیرو م زیتو همه چ -

 : گفت  زیآم هیاخم کرد و گال اریاخت یب

 ! بوده  يعمد ریغ زیکه همه چ يدادگاه شهادت بد يتو يایب يحاضر نشد یو تو حت -

 ! نبوده  يعمد ریغ نکهیا يبرا -

 . با حرص نگاهش کرد  مهناز

 ! نداشته  یمهرداد که با نگهبان شما مشکل! بوده  یجنون آن -
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 :زد و به طعنه گفت  يشخندین بهرام

 !مشکلش با من بوده  يهستم که همه  انیآره خب ، در جر -

 : گفت  یحوصلگ یبه تنش داد و با ب یو کش و قوس دیبا تمسخر خند بعد

 ! ادامه اش ... خب  -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم مهناز

 ... منم فقط و ! حاال دادگاه واسش حکم قصاص صادر کرده ...  يعمد ریغ ای يعمد -

 شدن ؟  مونیپش هیاز گرفتن د یمحمدتق يبگو چرا خانواده !  دونمیرو م نایخب ، ا -

اما با . آن ها ، کار بهرام است  بیعج دنیمطمئن بود که پا پس کش بایتا همان لحظه تقر. کرد  یمکث مهناز

 ریغ یی، علت ها گرید يذهنش دنبال علت ها يکرد تو یسع. مردد شده بود  ی، کم دیدیکه از بهرام م يرفتار

 : انداخت و گفت  الرا با شیشانه ها.  دیبه مغزش نرس يزیچ چیاما ه. از بهرام بگردد 

 !  دونمینم -

 نخواستن ؟  يشتریپول ب -

 ! حداقل نه از من ... نه  -

 ؟  ينکرد شنهادیو تو هم بهشون پ -

 :سرش را تکان داد و گفت  مهناز

 یمهرداد حت ياما برا. تونستم جور کنم  یرو هم با بدبخت ونیلیصد و پنجاه م نیهم. ندارم  يشتریمن پول ب -

 ! ام رو بفروشم  هیحاضرم کل

 . اخم کرد  بهرام

 ؟ یچرا نفروخت... خب  -

 !  خوانیپول نم. اونا فقط دنبال اعدام شدن مهرداد هستن .  کردیازم دوا نم يچون درد -

 ؟ ادیاز دست من برم يحساب چه کار نیبا ا! اوهوم  -

 . انداخت و لبش را گاز گرفت  نییسرش را پا مهناز

 ! یدرستش کن یتونیتو م -

 ! ؟ یبا سوپر من طرف ي؟ نکنه واقعا فکر کرد يچه جور -

 !  يایاز پسش برم يتو اگه بخوا ی، ول دونمینم شویچه جور!  یتونیم -
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 : و ادامه داد  شیموها ي، چنگ زد تو دیکش يسرد و غمبار آه

! شدم  ری، تحق دمی، حرف شن دمیمدت دو نیا ياز حد توانم تو شتریب یلی؟ خ یفهمیخسته شدم ، م گهیمن د -

 !راحت رگم رو بزنم و خودمو راحت کنم  یلیخ تونمیکه م دمیرس ییاالن به جا! کم آوردم  گهید

 :شد و گفت  کیبه مهناز نزد. اخم کرد  بهرام

 مفهومه ؟ !  شنومیاز دهنت م یچرت نیآخره که همچ يدفعه ...  یرگت رو بزن یکنیاوال ، تو غلط م -

 : بهرام ادامه داد . سرش را تکان داد  یحوصلگ یبا ب مهناز

 ؟  يقبول دار ارتیتام االخت ي ندهیتو منو به عنوان نما... دوما  -

 . شد  رهیاو خ يچشم ها يتو يدواریو ام يا شادبه سرعت سرش را بلند کرد و ب مهناز

 ! آره  -

 ؟  يخواینم حیکه از فردا به خاطر هر کارم ازم توض ی؟ مطمئن یمطمئن -

 : پاسخ داد . نداشت  ياما او چاره ا... چون و چرا به بهرام حماقت محض بود  یاعتماد ب. کرد  یمکث مهناز

 !  کنمیبهت اعتماد م... آره  -

 ! خوب  اریبس -

از حد او  شیب نانیغرور و حس اطم نیاز ا شهیمهناز هم. پا انداخت  يمبل کنار مهناز نشست و پا رو يرو

 : بهرام گفت . را دوست داشت  نانیحس اطم نیا نباریمتنفر بود ، اما ا

، نه با  يریمقتول م يالتماس دم در خونه  ينه برا!  یکنینم یدخالت چیمن ه يکارا يحاال تو نیپس از هم -

من راه  يدست و پا يو نه تو يخوایم حینه ازم توض!  یفروشیات رو م هی، و نه کل يذاریم هیقرار د یکس

که مهرداد رو  کنمیتالشم رو م تماممنم ! به من  يسپریم زویو همه چ یکشیخودت رو کامال کنار م...  يریم

 ! نجات بدم 

 ریبه لب نشاند و ز يلبخند آسوده ا اریاخت یب.  دیناز دومه يرگ ها يهمه  يتو یداغ و وصف ناشدن یآرامش

 : لب زمزمه کرد 

 ! ممنون  -

باز عشق و ! شده بود  دهیچقدر الغر و رنگ پر... صورت او  يشد تو رهیبهرام خ. انداخت  نییسرش را پا و

مهناز جا . صورت مهناز گذاشت  يدستش را جلو برد و رو اریاخت یب. قلبش  يحسرت چنگ شد و فرو رفت تو
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. را لرزاند  فشیظر يشانه ها فانهیعف یو شرم دینگاه ملتهب و مشتاق بهرام باال کش ينگاهش را تا تو... خورد 

 : بهرام گفت 

 ؟  یستیمهناز ؟ چرا به فکر خودت ن يالغر شد نقدریچرا ا -

 : تته پته کنان گفت  مهناز

 ... روزا  نیمن ا... من  -

 :  دیوسط حرفش دو یبه نرم بهرام

 ستیمهم ن...  یخواست يزیبار از من چ نیاول يتو برا!  کنمیبسپر به من ، خب ؟ من درستش م زویهمه چ -

به فکر خودت  یکم کنمیخواهش م...  کنمیخواهش م!  رسونمیمن تو رو به آرزوت م! ممکنه  ریخواسته ات غ

 !  نمیبیم فیضع نقدریتو رو ا یوقت کشمیمن زجر م! باش 

بهرام را سر جا  ییباز همان حس داغ و جادو. نگاه کرد  رهیخ رهیاو خ يچشم ها ينگفت و فقط تو يزیچ مهناز

ده .  دیپوستش دو ریشد و ز طانیاو را داشتن ، ش رینظ یحس خوب و ب... حس خواستن مهناز . کرد  خکوبیم

 ریز... بود  کشیمهناز نزد الحا.  سوختیمداغ و سرکش  يشعله  نیدختر ، ا نیسال بود که در حسرت ا

 ایرو کی دیترسیبود که بهرام م نیریآنقدر ش زیهمه چ.  کردینگاهش م رهیخ رهیو خ دیکشیدستانش نفس م

اگر در حسرتش  یدختر را آنقدر دوست داشت که حت نیا.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها! باشد 

 کی یحت.  ستادیو وسط اتاق ا دیخودش را عقب کش اریختا یب. کند  يبه او دست دراز توانستیهم نم مردیم

 : گفت . بلغزد  شیممکن بود پا... بود  سکیبه سمت مهناز ر گرینگاه د

 !برسونمت خونه ات  ایزودتر ب... منتظرتم  نییمن پا -

 ... .  ختیتوان از حس خواستن مهناز گر ياز اتاق خارج شد و با همه  يبه تند و

 دینگاهش چرخ. زد و آهسته چشمانش را باز کرد  یصورتش ، غلت يرو يزییآفتاب تنبل پا يساس گرمااح با

پتو را از  یبیعج يلحظه از سر عادت با هول و وال کی يبرا! شش و ربع بود ...  یپاتخت يسمت ساعت رو

داغ مثل مواد مذاب  ی، آرامش شبیاتافاقات د يادآوریاما با . شد  زیمخیآرنجش ن يکنار زد و رو شیپاها يرو

 . تخت رها کند  يگرفت و باعث شد دوباره خودش را رو انیجر شیرگ ها يتو

ساسان و  زیرآمیتحق يرا با فکر برخوردها شیالزم نبود روزها گرید...  کردیاز ماهها احساس آرامش م پس

همه . ول بچرخد  ابانیخ يدها توبپوشد و مثل ولگر یلباس دم دست کیالزم نبود به سرعت . مادرش تلخ کند 
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 شیآرا توانستی، م ردیاز خانه دوش بگ وجقبل از خر توانستیحاال م! باور داشت  قایرا عم نیا... مرتب بود  زیچ

 ! کرد  یکامل و عال يصبحانه  کیبار دلش هوس  نیاول يپس از ماهها برا... کند ، صبحانه بخورد 

 نییراحت از تخت پا الیبه تنش داد و با خ یکش و قوس. نشست  شیلب ها يپررنگ و نشاط آور رو يلبخند

 . و اتاقش را ترك کرد  دیپر

. رنگش به خواب رفته بود  يا روزهیف يترمه  يسجاده  يو گلدارش رو دی، با چادر سف منینش يتو مادرش

به پدر و  دیبا شبیداتفاقات  يدرباره . دلش افتاد و حال خوبش را بد کرد  يگنگ و مجهول تو یناگهان ترس

 ؟  گفتیمادرش چه م

انتظار .  دیباز ، به داخل اتاق سرك کش مهیدر ن يرا به سمت اتاق خواب پدر و مادرش کج کرد و از ال راهش

مچش را  يکه سر دزد یباز او روبرو شد ، مثل کس شیبا چشم ها یاما وقت.  ندیبب دهیداشت پدرش را خواب

 . را گم کرد و به تته پته افتاد  شیگرفته باشند دست و پا

 ؟  دیداریب... شما !  ریصبح بخ! سالم ... سـ  -

تخت صامت  يتو يمهد. اتاق رفت  يتو يشتریآنوقت با آرامش ب.  دیکش یقیمکث کرد و نفس عم يا لحظه

 چیه یب مهناز.  دییپا یحرکات او را م يو نافذ همه  اریهوش ییبود و با چشم ها دهیحرکت دراز کش یو ب

 .  دیجلو رفت ، کنار تخت او زانو زد و پشت دستش را بوس یحرف

 ! غم دق کنم  نیاز ا کهینزد گهید...  دیزنیچهار ساله که باهام حرف نم -

 : به لب نشاند و ادامه داد  یتلخ لبخند

دارم  ازیمن ن!  شد ، حال بهم زن شد یپات یقاط يبدجور یهمه چ! ، بابا  ختیبعد از سکوت شما بهم ر ایدن -

! دهنم  يتو دیو بزن دیباهام دعوا کن یگاه...  دیکن دمیی، تأ دیکن نمیتحس یدارم گاه ازین...  دیباهام حرف بزن

برسه که شما از من  يروز هی ترسمیم. شما بشم  یندگسرافک ي هیما ترسمیم! راهو اشتباه برم بابا  ترسمیمن م

 ...اما .  ادیبدتون ب

 : پدرش دوخت و گفت  يچشم ها ينگاه مرددش را تو. کرد  یمکث

 مگه نه ؟!  ستیمهم تر از جون مهرداد ن يزیچ چیه ایدن نیا يتو -

بار دوم پشت دست  يبه لب نشاند و برا يلبخند. ، دلش گرم شد  دیپدرش د يچشم ها يتو يلبخند رد

 :  دیمادرش را از پشت سرش شن يهمان لحظه صدا.  دیپدرش را بوس

 !  رونیب ی، مهناز ؟ فکر کردم رفت يتو هنوز خونه ا -
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 . مادرش تاب داد  يصورت دمق و گرفته  يسرش را به عقب چرخاند و نگاه پر لبخندش را تو مهناز

 !  ریصبح بخ -

 . به سمت او انداخت  ینگاه مشکوک رانیج

 شده ؟  يخبر -

 ! ؟ يچه خبر... نه  -

 ! یخوشحال یلیآخه خ -

 . دیکش یقینشست و آه عم واریکنار د یصندل يرو رانیج. فقط سرش را به چپ و راست تکان داد  مهناز

شدن به  دواری؟ ام یدونیم... که  دمید یخواب هی. سجاده خوابم برد  يامروز بعد از نماز صبح ، همونجا رو -

 !اما من دلم روشن شده . مسخره است  یلیخواب خ کی ریتعب

 : به لب آورد و ادامه داد  يلبخند اریاخت یب

نشستم و دارم  اطیچادر نماز و سجاده ، وسط ح نیمن با هم! هنوز  میبولوار الدن يخونه  يتو دمیخواب د -

.  دیرسیخونه به گوشم م يخنده هاتون از تو ي، اما صدا دیدور و برم نبود چکدومیشماها ه.  خونمیقرآن م

به :  گهیکه م يا هیدم به همون آیرس.  خوندمیعصر رو م يداشتم سوره ... دستم بود  میکتاب قرآن عروس

کبوتر  کیهمون موقع .  دمیقرآن رو بوس يمن سرم رو خم کردم و صفحه !  ستیآسان یپس از هر سخت نیقی

دم اوج گرفت و بع! به صورتم  دییبود که پرش سا کینزد نقدریا... شونه ام رد شد  يبا سرعت اومد از رو دیسف

 ! آسمون  يرفت تو

 : که از اشک تر شده بود ، به مهناز نگاه کرد و گفت  یبا چشمان. پررنگ تر شد  لبخندش

 !  دهیمطمئنم جوابمون رو م! مهناز  دهیالتماسمون رو م نهمهیخدا جواب ا -

خدا ! کرده بود  دییخداوند کارش را تأ. گفتن نداشت  يبرا یمعجزه حرف نیدر برابر ا... سکوت کرده بود  مهناز

تا برادرش را از ... او بود که بهرام را رام کرده بود تا به آن ها خدمت کند .  گرداندیبرم یکیرا به ن يهر شر

جلو رفت  اریاخت یب! را داشت  شیخدا هوا! به نفس  نفسقدم به قدم و ... خدا همراه او بود . مرگ نجات بدهد 

 ... .  دیچیاتاق پ يهق هقش تو يو بعد صدا دییچادرش را گرفت و بو يگوشه . مادرش زانو زد  يمقابل پاها و

بالخره .  شمردیهدف او را م یب يقدم ها یمبل سه نفره اتاق کار بهرام ، و با کالفگ ينشسته بود رو حسام

 : طاقتش تمام شد و گفت 

 !بابا  يکرد میروان... راه نرو  نقدریا -
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 : به او نگاه کند ، گفت  نکهیبدون ا بهرام

 !  کنمیدارم فکر م... ننداز  تیپاراز نقدریا -

 ! خودتو خسته نکن  يخودیب!  یراه چیه... نداره  یراه چیه گمی؟ دارم بهت م یفکر چ -

 : گفت  یکالفه و عصب یبهرام به سمت او برگشت و با لحن نباریا

 ... باشه ، واگرنه  دیبا! باشه  دیبا گمیمن م... هست  -

 : فوت کرد و کنار حسام نشست و گفت  رونیضرب به ب کیرا  نفسش

 یراه چیفر و ه نیکه جز متأسفم جناب شاه یکی نیا!  دادنیالاقل جواب آدمو م!  میقد يدادستانم دادستانا -

 !  ستیبلد ن یفر ، حرف نینداره جناب شاه

 : را برداشت و گفت  گاریس يمقابلش جعبه  زیم يم شد از روخ.  دیبسته خند یبا دهان حسام

چطور تا دادگاه سوم  کنمیواضحه که من تعجب م نقدریا یمن پرونده رو خوندم ، همه چ! حق داره پسر  -

 ! شده  دهیکش

خودش کام  گاریرا به بهرام داد و از س گارهایاز س یکیسپس . روشن کند  گاریکرد تا بتواند دو نخ س یمکث

 : گرفت و ادامه داد  یقیعم

اون چاقو رو  يجور هی شدیم دیشا. براش کرد  يکار شدیم دی، اگر حداقل قبل از صدور حکم بود ، شا یدونیم -

حاال بماند که چقدر ... مدل دفاع از خودش نشون داد  کیو حرکت مهردادو  امرزیخداب یمحمدتق شیبست به ر

 چیاصال ه. صادق بوده  يادیاعترافاتش ز يتواز اون ، مهرداد  يجدا. شده  رید گهیدحاال  یول! بود  یفیکار کث

 ! اعدام بشه  ادیبدش نم یلیانگار خ. نذاشته  یواسه چونه زدن باق ییجا

مغزش جوانه زده بود و کم کم  يکه تو کردیفکر م يبسته به نقشه ا ینگفت و فقط با چشمان يزیچ بهرام

 :  دیحسام پرس.  گرفتیبه خود م ینقص یداشت شکل کامل و ب

 ! گرفتنه  تیپسره ، ساسان ؟ تنها راهمون رضا نیا شیپ يریچرا نم -

 :آرام پاسخ داد  یچشمانش را باز کند ، با لحن نکهیبدون ا بهرام

 ! فهمهیبده ، مهناز م تیرضا هویاگه ساسان !  شهیتابلو م...  شهینم -

هم داره و به  يساسان چون نون خور شماست ، ازتون حرف شنو یگیهش مبفهمه ؟ فوقش ب خوادیاز کجا م -

 . بده  تیحرمت تو قبول کرده رضا
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 گرید. فوت کرد  رونیرا به ب گارشیدود س يچشمانش را باز کرد و با خونسرد. به خود داد  یحرکت نباریا بهرام

 ! بود  دهیانگار نقشه اش را کش...  شدینم دهیدر رفتارش د شیپ ي قهیچند دق یاز سردرگم ینشان

برادرش بشم  الیخ یاومده بود سراغ من که ازم بخواد ب نیهم يبرا شبیاصال د! بهم شک کرده ...  فهمهیم -

بده ، باز به  تیبخواد رضا هویاگه ساسان  یول. آروم تر شده  یکم هیرفتار کردم که حاال  يجور هیبعدش من ! 

 ...  ای،  میحکم ببر يومثال دست ت!  میکن دایپ يا گهیراه د هی دیبا.  شهیمن مشکوك م

 :  دیپرس حسام

 ؟  یچ ای -

 : و گفت  دیرا درهم کش شیحسام ناگهان اخم ها. نگاهش کرد  رهیخ رهیفقط خ بهرام

 ؟  یکنیم گامین ينجوریا یواسه چ -

 .اتاق شروع به قدم زدن کرد  يدوباره از جا بلند شد و تو بهرام

 ...  رهیدارم که اگه بگ ينقشه ا هی یول. فکر نکردم  اتشیجزئ يهنوز رو یعنی...  دونمیدرست نم -

 : گفت  ينسبتا بلند يحرف او را قطع کرد و با صدا حسام

 ! بعدشو ندارم  يدردسرا يواقعا حوصله ! نقشه نکش  یکیتو رو جون مادرت تو ... نه نه نه  -

 : گفت  یعصب یو با لحن دیرا در هم کش شیاخم ها بهرام

خواسته  يزیچ هیبار ازم  نیاول يکه مهناز برا فهممیمن فقط م!  فهممینم یچیمن ه... حسام  فهممیمن نم -

 ! مهردادو آزاد کنم  یطیتحت هر شرا دیمنم با... بار بهم اعتماد کرده  نیاول يبرا... 

 : گفت  حسام

 ایگانگستر باز نیا يبه جا!  يبر بیو غر بیعج يسراغ نقشه ها ستیالزم ن یول!  فهممیآره ، م...  فهممیم -

 !  نیهم! زنگ بزن به ساسان  هی، تلفنو بردار و 

 : را باز کرد و گفت  راهنشیپ ییباال يحوصله دکمه  یو ب یعصب بهرام

االشم چشم ح نیهم!  شهیازم متنفر م... ندادن ساسان کار منه  تیرضا فهمهیمهناز م!  خوامینم...  شهینم -

 ... که  ی، چه برسه به وقت نهینداره منو بب

 :  دیوسط حرفش پر حسام

سراغ  ادیب دیبفهمه که واسه نجات جون برادرش با یخواستی؟ مگه نم یخواستینم نویمگه تو هم! خب بفهمه  -

 ؟  ینخواست! تو خواهش و التماس  شیپ ادیب یمجبورش کن یبابا خودت خواست! ؟ ژنیتو ، نه ب
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 : گفت  بهرام

 ! نخواستم  نویا چوقتیمن ه -

 ؟  يزد شویمخ ساسان و رأ يرو یکه رفت يبود ضیپس مر -

 : شد و گفت  کیقدم به او نزد کی بهرام

بره سراغ اون  دیاون نبا!  ستیساخته ن يکار چیه چوقتیه ژنیاون بفهمه که از دست ب خواستمیمن فقط م -

به من ... سراغ من  ومدیاز اولش م دیاون با! کنه  هیبهش تک دینبا! حرف بزنه باهاش  دینبا... من  وزیداداش پوف

اونوقت من برادرشو بهش پس !  دادیم توربه من دس ومدیم... من خواهش و التماس نخواستم ازش !  گفتیم

 !  دادمیم

 : و ادامه داد  شیموها يچنگ زد تو.  دیکش يو کالفه ا قیعم نفس

نداشته  ییمدعا یدم رو ببندم به رگبار تا خون محمدتق يایاول یکی یکیاگه شده !  کنمیکارو م نیحاالم ا -

 ! کنمیکارو م نیا یباشه ، ول

 . شد  رهیو متفکرانه به او خ قیعم هیچند ثان حسام

 ؟  یکنیفکر م یبه چ يمغزته بهرام ؟ دار يتو یچ -

 : گفت  بهرام

 ... ی، ول گمیم...  گمیم -

 . پا انداخت  يمبل نشست و پا رو يرو يدوباره روسپس . کرد  یمکث

 ! واسم روشن کن  گاریس هی -

انگار مرگ بود که دور و برش نفس ... و تندش متنفر بود  نیسنگ ياز هوا!  یلعنت مارستانیب...  مارستانیب

بد چنگ  يحس ها يهمه . افتاد  یپدرش م یخودکش یروز جهنم ادی،  شدیکه م مارستانیوارد ب!  دیکشیم

دل  خواستیدلش م... بود  زاریب بوداش زده  ینیب ریکه ز یالکل يچقدر از بو. فشرد  یرا م شیو راه گلو شدیم

 .  اوردیو روده اش را باال ب

داد بزند  خواستیدلش م. آمد  یصورتش فرود م يتو یدر پ یپ يها یلیمادرش مدام مثل س يها هیگر يصدا

اطالعات انداخت  زیم يهراسان خودش را جلو. نگفت  يزیاما چ. اش را ساکت کند  هیگر يصدا يجور کیو 

 :  دیو پرس

 ...زندان  يکه تو يکدوم اتاقه ؟ همون پسر يخانم ، مهرداد سپهر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

 : و گفت  دیوسط حرفش پر یحوصلگ یبا ب پرستار

 ! باال  يطبقه  دیبر دیبا!  ازدهیاتاق صد و  يتو -

 : دیمهناز با لکنت پرس. انداخت  رانیبه سمت او و ج يزیآم رینگاه تحق و

 ...  یعنیشده خانم ؟  یچ...  یچ -

 :وجود سر مادرش داد زد  يبالخره صبرش تمام شد و با همه  و

 ! تو سرم شده  یچه خاک نمیلحظه آروم باش بب هیمامان  -

 : گفت .  کردیتر نگاهش م مانهیرح یپرستار کم نباریا. باز به سمت پرستار برگشت و با بغض نگاهش کرد  و

کرده و  یزخم ياما دست و پاشو بدجور! نبوده ، چون رگش رو نزده  یالبته قصدش خودکش! کرده  یخودزن -

 !  هیبستر يکه از دست داده ، احتماال دو روز يادیبه خاطر خون ز

کوتاه اطالعات گرفت تا مانع سقوط خود  زیم يدستش را به لبه . رفت  یاهیمهناز از سر وحشت س يها چشم

 زیهمه چ کردیکه فکر م ییدرست در روزها... کرده بود  یمهرداد خودزن.  دیکش يشود و از ته دل آه سرد

 :  دیپرس. بغض گرفت !  ردیدادن با او تماس بگ تیرضا يمرتب است و هر لحظه امکان دارد ساسان برا

 باال ؟ يطبقه  دیگفت -

 !  ازدهیاق صد و ات! اوهوم  -

اشاره .  کردیم هیصدا اما با شدت گر یکرد و به سمت مادرش برگشت که حاال داشت ب يلب تشکر ریز مهناز

 يباال رفت و خودش را به طبقه  ضیپهن و عر يسست و ناموزون از پله ها ییبه او کرد و بعد با قدم ها يا

 يکوچک نصب شده رو يها پالكبه گشتن و خواندن  يازین ازدهیکردن اتاق صد و  دایپ يبرا. دوم رساند 

که همان اتاق  دادیبود ، نشان م ستادهیدر بسته ا کیکه به حالت خبردار کنار  یپوش فرمیونیسرباز . درها نبود 

دو دو  شیچشم ها. خون به صورتش هجوم برده بود ... تلوتلو خوران به سمت اتاق رفت . است  ازدهیصد و 

جواب  یکرد ، اما او را ب شیکه مادرش از پشت سر صدا دیشن.  ندیبب ار شیپا يدرست جلو تتوانسیو نم زدیم

بلند  ياتاق برود ، اما صدا يگذاشت تا در را باز کند و تو رهیدستگ يلحظه غفلت دستش را رو کیدر . گذاشت 

 :  دیکش رونیسرباز جوان او را از هپروت ب

 خانم ؟  يریم نییپا یکجا سرتو انداخت... کجا ؟  -

 : و گفت  دیخودش را عقب کش یناخودآگاه کم مهناز

 ! هم مادرش هستند  شونیا!  نجایا نشیکه آورد یزندان نیهستم ، خواهر هم يسپهر... من  -
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 : کرد و ادامه داد  یکوتاه يدست به مادرش اشاره  با

 ! داخل  میما بر نی، اجازه بد شهیاگه م!  مارستانیکرده و آوردنش ب یبهمون خبر دادن که مهرداد خودزن -

 :جوان با خشونت پاسح داد  سرباز

 ! اجازه بدم  تونمینم! ندادن  يدستور نیبه من همچ... خانم  شهینم -

 :هم فشرد و گفت  يرا با حرص رو شیمهناز دندان ها. اوج گرفت  رانیهق هق ج يصدا

 مینیمهردادو بب دی؟ ما با مارستانیب میایب دیاصال بهمون خبر دادکه پس چرا  میاگه اجازه ندار... محترم  يآقا -

 !  دی، لطفا درکمون کن

 !لطفا  دییبفرما...  دیحواس منو پرت نکن دییبفرما! دردسر ندارم  يمن حوصله ! خانم  دیشما منو درك کن -

نداد  رانیمالقات به مهناز و ج ينداشت و آن سرباز سمج اجازه  يا دهیفا چیو جدل و خواهش التماس ه بحث

مغزش از . دستانش گرفت  انیوسط راهرو نشست و سرش را م يفلز مکتین يحوصله رو یمهناز خسته و ب. 

 نیا يرو اوردیخواست باال بیم... عقش گرفته بود . شدت هجوم افکار مختلف و دردناك در حال انفجار بود 

 يزیاشته بود ، روز به روز داشت به طرز مضحک و نفرت انگگذ یکه اسمش را زندگ یگنداب! معرکه  یزندگ

 .  شدیتهوع آور تر م

از  يرحمانه تر یمحکم تر و ب ي دهی، بالفاصله کش شدیم دواریام یو اندک بستیدل م يزیوقت به هر چ هر

 تیبتواند رضا دیبسته بود به او که شا دیام... دو هفته بود که دل بسته بود به قول بهرام .  خوردیسرنوشتش م

درست در ! نتوانسته بود بکند  یچ غلطیاما او هم ه. ساسان را جلب کند و برادرش را از مرگ نجات بدهد 

و  دهیزنگ تلفن از خواب پر يشب با صدا مهین کی،  دیکشیمهرداد را م يآزاد دیکه هر لحظه ام ییروزها

 ! منتقل کرده اند  مارستانیجان برادرش را به ب مهیبود که تن ن دهیفهم

تن مهناز از ترس  شدیکه هر کدامشان باعث م یبا هزار پاسخ احتمال دیچرخیسوال م کی شانشیمغز پر يتو

بود  دهیجنون رس نیزده بود ؟ چه بر سرش آمده بود که به ا یچرا مهرداد دست به خودزن. حس شود  یسرد و ب

. آورد  یرا از وحشت بند م نفسشو  دیچرخیسرش م يتو بود ، حاال مدام دهیکه از زندان شن یی؟ داستان ها

به  يزهرخند اریاخت یب! کرده بودند  يهم به برادر جوانش دست دراز دیشا ایگرفته بود ؟  دزیمعتاد شده بود ؟ ا

اند که آدم  یدردها آنقدر وحش یبعض.  شودیاند که دردشان حس نم يضربه ها آنقدر کار یبعض... لب نشاند 

 !  ردیگیاش نم هیگر

 .گوشش بود  يمادرش هنوز هم تو ي هیگر يصدا
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 !  نمشیبب ذارنینم... بچه ام تا دم مرگ رفته و برگشته ! وجدان  یب يرحما ی، ب نمیبچه ام رو بب ذارنینم -

 یرمق یو ب فیضع يبا صدا. گذاشت  شیزانو يحوصله به سمت او برگشت و دستش را رو یخسته و ب مهناز

 : گفت 

 !  رمیگیاجازه اش رو برات م!  مشینیبیصبح م -

 ! آخه ؟ ي؟ چطور ارمیچطور دووم ب!  شمیو زنده م رمیم یتا صبح من هزار بار م -

 ! کردیم یبیچه احساس عطش عج...  دیخشکش کش يلب ها يزبانش را رو مهناز

 ! مالقات دادن  يتا اون موقع اجازه  دیشا. فردا با بابا برگرد ! هستم  نجایمن هم... تو امشب برو خونه  -

 : پاسخ داد  یو با لحن محکم دیبالفاصله خودش را عقب کش رانیج

 !  خورمیجم نم نجایاز هم! برم خونه ؟ محاله ممکنه  -

و قربان صدقه  متیبخواهد با مال نکهیا ایبود که بخواهد با مادرش بحث کند  يزیحوصله تر از آن چ یب مهناز

 : گفت  یبا خشونت اندک نباریا. بش کند به رفتن مجا

برو !  ششیپ میاگه نر کنهیگناه داره بدبخت ، سکته م... برو خونه بابا تنهاست ! مامان  اریدر ن يبچه باز -

 !  مارستانی، فردا باز برگرد ب ششیپ

 :گفت . کند  ینیاز مواضعش عقب نش یکم رانیباز هم باعث شد ج يمهد اسم

 ! من هستم ! خونه تو برو ... خب  -

 : از جا بلند شد و گفت  یحوصلگ یبا ب مهناز

 !جنگ و دعوا ندارم  يحوصله ! پاشو تو رو خدا مامان ...  رمیبگ یدم در واست تاکس میپاشو بر -

 ياز اشکش را به در بسته  سینگاه خ. نداشت  يچاره ا ينبود ، اما بخاطر مهد یهنوز هم به رفتن راض رانیج

!  ندیاو را بب توانستیآن اتاق افتاده بود ، و او نم يجگرگوشه اش تو. تکان داد  يدوخت و سر ازدهیاتاق صد و 

 . شد  رجخا مارستانیهمراه مهناز از ب يدیو با ناام دیکش یقینفس عم

 يلبه  يوسپس ر.  ردیمادرش بگ يبرا نیماش کیخواست تا به آژانس زنگ بزند و  مارستانیاز نگهبان ب مهناز

رقت  يافتاده و ظاهر نییپا يبا سر رانیج.  دیبالخره رس یآنقدر منتظر نشست تا تاکس مارستانیکوتاه ب وارید

 یجلو رفت و با مهربان. او سوخت  يبرا ازدل مهن.  ختیریبود و آهسته آهسته اشک م ستادهیگوشه ا کی زیانگ

 .دست مادرش را گرفت 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٤٣ 

 نجایخونه رفتن چقدر واست سخته ، اما به قرآن قسم از ا طیشرا نیا يتو دونمیم! نکن قربونت برم  هیگر -

! بده  یدلگرم چارهیب رمردیذره به اون پ هیکردن  هیگر يبه جا... بابا  شیبرو پ!  شهینم دتیعا یچیموندن ه

عکس  چیه تونهی، اما نم کنهیدرك م و فهمهیرو م زایچ نیا يهمه  یوقت هیچه حال يفکر کن اون االن تو

 ! نشون بده  یالعمل

 : مهناز ادامه داد . سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد  رانیج

 ! منتظرته  یبروتاکس! برو خونه  ایب... نکن مامان  هیمرگ من گر -

 :رمق گفت  یآهسته و ب ییدستش فشرد و با صدا انیدست سرد مهناز را م رانیج

 !  یکنیم یمن مردونگ يبرا شتریکه از صد مرد ب... مرگ تو بکنه دخترم  شیخدا منو پ -

 : گفت  یفضا ، به شوخ فیتلط يبه لب نشاند و برا يلبخند خسته ا مهناز

 ! يکرد دمیبرو که پاك از خودم ناام! پشت لبم دارم  یپهن لیبیمرد ، که انگار چه س یگیم يجور هی -

. دور شد  مارستانیراه افتاد و از در ب نیتا ماش ستادید و آنقدر همانجا منتظر انشان یتاکس يمادرش را تو بالخره

لبش را  يرو يشده  یو نقاش یتکه پنبه لبخند مصنوع کیبا  یکس نکهی، درست مثل ا رانیپس از رفتن ج

 يباز برگشت تو. نشست  ختهیسارگساف یانیخشم و عص شیپاك شد و به جا شیلب ها يپاك کند ، تبسم رو

 یگوش يصفحه  يسپس بدون توجه به ساعت رو. در آورد  بشیج يرا از تو لشیو موبا مارستانیب يمحوطه 

 . بهرام را گرفت و منتظر پاسخ او شد  ي، شماره  دادیاش که عدد سه و ربع صبح را نشان م

 :  دیچیگوشش پ يبهرام تو ياز پنج بوق ، بالخره صدا بعد

 !  شنومیم... بگو خوشگلم  -

انگار انتظار ... خوابزده و گرفته نبود  شیصدا. کرده بود  رتیاو ح اریاز لحن سرخوش و هوش... کرد  یمکث هنازم

به لحن او  یبود که توجه دشیجد یبدبخت نیا ریذهن مهناز آنقدر درگ یول! است  دهیکشیتماس مهناز را م

 . نکرد 

 من اشتباه کردم که بهت اعتماد کردم ، بهرام ؟  -

 :، گفت  شیپنهان در صدا یبا همان سرخوش بهرام

 ! سالم  کیعل -

 !  شهیهم...  کردیاش م وانهید شهیمرد هم نیا يخونسرد.  شیموها يبا خشم چنگ زد تو مهناز

 ؟  دمیسپردم به تو و خودمو کنار کش زویاشتباه کردم ازت کمک خواستم ؟ اشتباه کردم که همه چ -
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 چطور مگه ؟ !  ياشتباه نکرد... نه خانم  -

 :  دیکش ادیفر یعاص یباروت منفجر شد و با لحن يناگهان مثل تپه ا مهناز

 !دار ؟ يچوبه  يبشه ؟ تا برادر منو ببرن پا یتا چ یدست گذاشت ي؟ دست رو یکنینم يکار چیپس چرا ه -

 : تر شد و گفت  يجد یکم نباریا بهرام

 ؟  یکنیم فیکه پشت سر هم رد هیمزخرفات چ نیر ؟ ادخت يخوابزده شد -

اش  هیگر يها يها يصدا. کرد  هیبلند شروع به گر يو با صدا ردیخودش را بگ ينتوانست جلو گرید مهناز

 یبود که کس يهمه تکرار يآنقدر برا نیغمگ ي هیگر نیاما ا.  دیچیپ مارستانیب يمحوطه  يتمام فضا يتو

 : گفت  یبهرام کالفه و عصب. نشان نداد  یبه او توجه

 افتاده ؟  یچه اتفاق یبگ شهیمهناز جان ، م -

 : ، با حرص ادامه داد  دیرا شن یآمبوالنس ریآژ يچون صدا و

 ! ؟ یهست يکدوم گور قایاالن دق نکهیو ا -

 : گفت  دهیبر دهیاش ، بر یو عصب نیخشماگ ي هیگر نیماب مهناز

؟ چرا از  یکنینم...  يکار چیچرا ه! بده ... حالش ... کرده و االن  یخودزن... مهرداد امشب !  مارستانمیمن ب -

 ؟  يارینم... کثافت درش ... اون زندان 

 : گفت  یبعد با لحن آرام. نزد  یحرف چیه هیچند ثان يظاهرا تعجب کرده بود ، چون برا بهرام

 ؟  یمارستانیکدوم ب -

 :  دیبهرام دوباره پرس .پاسخش را نداد  مهناز

 !  شتیپ امیمهناز ؟ بگو االن م ییکجا -

 : سرش را تکان داد و گفت  مهناز

 ! خوامینم!  يایب خوامینم... نه  -

 ...  یول یهست ی، تو االن عصبان اریدر ن ي؟ بچه باز امیب يخوایکه نم یچ یعنی -

 : و گفت  دیوسط حرفش پر مهناز

کنارم  تونمیرو نم یکس چیمتنفرم که ه ایدن ياز همه  نقدریامشب ا... تنها باشم  خوامیم!  يایب خوامینم -

 ! تحمل کنم 

 : و گفت  دیکش یقیکالفه نفس عم بهرام
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 بگو حال مهرداد چطوره ؟ ! نکن  هیگر... حاال آروم باش ! خب  یلیخ... خب  یلیخ -

 : باغچه نشست و گفت  يلبه  يرو مهناز

 ! داده از دست  يادیخون ز -

 !  یباش یعصبان نقدریا دیگذشته ، نه ؟ پس نبا ریبخ یول -

دست به  دیکه چرا اون با نهیمسئله ا!  یبفهم یتونینم...  یفهمیتو نم! ، بهرام  ستین نیاالن اصال مسئله ا -

 !بزنه ؟ چرا ؟ يکار نیهمچ

 :  دینال يفوت کرد و با لحن خسته ا رونیرا به ب نفسش

 ؟  یکنینم يکار چیچرا ه... گذشته  يکه به من داد ی، بهرام ؟ دو هفته از قول یکنینم يچرا کار -

. آرام گرفت  یاحساس کرد و کم یقیعم يمهناز در سکوت او همدرد. سکوت کرد  هیچند ثان يبرا بهرام

 : متفکر بهرام را  ي، و پس از آن صدا دیرا شن یجرقه زدن فندک يصدا

 ؟  کنمینم يکار چیکه من ه یدونیاز کجا م -

 ... که ساسان  ییاز اونجا... خب  -

 : و گفت  دیوسط حرفش پر يبه تند بهرام

 ! دهینم تیرضا -

و  أسیاز شدت ... تنش نماند  يتو یحس چیه گرید. مهناز را بر باد داد  دیام ياو همه  حیتند و صر لحن

 :بهرام ادامه داد . به تنش افتاد  یقیو خشم لرز عم یسرخوردگ

حاال ... حاال . بکنم  يکار چیمن واقعا نتونستم ه!  دهینم تیساسان رضا...  یدونیم نویخودت ا کردمیفکر م -

 ...  يا گهید يبشه از راهها دیفکرم که شا يتو

 :  دیمهناز پرس. کرد  سکوت

 ؟  يا گهیچه راه د -

 !قبال هم بهت گفتم  نویا.. .مهرداد اعدام بشه مهناز  ذارمیمن نم!  ستیمهم ن...  دونمیهنوز نم -

 . رنگ و سرد مهناز نقش بست  یب يلب ها يرو یتلخ لبخند

 ! که مهرداد قبل از اعدام ، خودش کارشو بسازه  رید نقدریا... نشه  رید یلیخ دوارمیفقط ام -

 ... 
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پناه  یو آنقدر معصوم و ب دیلرزیاز شدت ضعف و سرما م! بود  دیسف دیصورتش سف... رنگ به رو نداشت  مهرداد

 .دستش را دراز کرد و پشت دست سرد او را نوازش کرد .  کشاندیم یوانگی، که او را به د کردیبه مهناز نگاه م

 یزخمو باز به دلم گذاشت نیکه تو ا... نبود  یکه دارم کاف يدرد نهمهیا... ؟  يکرد نکارویچرا مهرداد ؟ چرا ا -

 ! ؟

 . حلقه بست  شیچشمها ي، اشک تو دیچانه اش لرز.  دزیدرد موج م شیصدا يتو

 ! تو رو خدا بفهم !  شمیله م یفشار روان نهمهیبار ا ریدارم ز! بفهم ! من خسته ام ، مهرداد  -

او  يبه انگشت ها ی، فشار اندک زدیتنش موج م يکه تو یضعف يدست خواهرش را گرفت و با همه  مهرداد

 . وارد کرد 

 ! کار من نبود ، مهناز  -

 : لب زمزمه کرد  ریبرق گرفته ها صاف نشست و بعد ز نیع. کرد  ریمهناز گ ي نهیس يتو نفس

 ! ؟ یچ -

 !  زننیرگم رو م گهید ي، دفعه  ادیبهم گفتن اگه صدام در ب... دو نفر بودن ! سرم  ختنینصفه شب ر -

 : لب گفت  ریباز ز. منجمد شده بود  شیرگ ها يخون تو...  دیخودش را عقب کش یکم مهناز

 ! نه  -

 : ادامه داد  مهرداد

 !  رونیبکش ب یمنو از اون خوکدون!  ترسمیم یلیخ... مهناز  ترسمیمن م -

 . افتاد و صورتش را با دست خواهرش پوشاند  هیبعد به گر و

بعد سرد  يو لحظه ا گرفتیلحظه گر م کیتنش . فقط پر درد و ناباور نگاهش کرد ... نگفت  يزیچ مهناز

 یاشک البیس چیدردها آنقدر بزرگ اند که با ه یبعض.  دیکش قیرا بست و چند نفس عم شیچشم ها.  شدیم

 !  ستندین یکردن فیهم توص یزبان چیبا ه...  شوندیشسته نم

مهرداد به سرعت دست مهناز را رها و . اتاق آمد  ي، تو دادیرا هل م يمهد لچریو کهیدر حال رانیباز شد و ج در

 : ، گفت  زدیصورتش م يتو کهیدر حال رانیج. لباسش پاك کرد  نیرا با آست سشیصورت خ

 ! برات پسرم  رمیبم!  نمینب ينجوریتو رو ا یاله رمیبم...  يوا يوا -

 :لب گفت  ریز مهرداد

 !خدا نکنه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٤٧ 

از هر .  فتدیچشمان پدر و مادرش ن يکه چشمش تو کردیتمام تالشش را م. شود  زیمخیکرد سر جا ن یسع و

انداخت و به سمت در  نییتوجه به آن ها ، سرش را پا یمهناز ب.  دیکشیآن ها به حد مرگ خجالت م يدو

 :  دیمهرداد متوجه او شد و بالفاصله پرس. رفت  یخروج

 ؟  يریمهناز کجا م -

. تحمل آن اتاق را هم نداشت  گری، اما د رودیکجا م دانستینم. ود ، دستپاچه شده بود کرده ب دایلکنت پ مهناز

 : گفت 

 ! آب بخورم  رمیم...  رمیم! ... هان ؟ -

رفت و در را پشت  رونیاز اتاق ب. هست  ی، آب معدن خچالی يتو دیبه مهرداد فرصت نداد که بگو گرید و

توجه از  یمهناز ب.  دیکش یآن ها را م کیبود و کش ستادهیدم در اهنوز هم  يروزیسرباز بدخلق د. سرش بست 

 . کنار او رد شد و به سمت پله ها رفت 

زبانش فلفل  يرو کردیداغ شده بود و حس م.  کردیم یبیاحساس عطش عج. سست و ناموزون بود  شیها قدم

.  شدیم نی، حتما نقش زم گرفتیرا نم واریرفت و اگر به موقع د یاهیلحظه چشمانش س کی. اند  ختهیر

پشت گردنش  يبعد ناگهان حس کرد رگ ها...  شدیداغ م شتریاما هر لحظه ب. چه مرگش شده  دانستینم

 . و دستش را پشت گردنش گذاشت  ستادیصاف ا اریاخت یب. گرفته اند 

 !  يوا -

 ینظر داشت ، وقت ریاول او را ز يسرباز که از لحظه . افتاد  نیزم ينتوانست مقاوت کند و همانجا ، رو گرید و

 :دستپاچه شد و داد زد  اریاخت ی، ب دیافتادن او را د

 ... شد ؟ خانم پرستار  یچ... خانم  -

 : سرش را داخل اتاق برد و گفت  و

 ! ... خانم ، دخترتون غش کرد  -

تهوع آور  ي، بو دیفهمیکه م يزیتنها چ.  افتی بهیکامال ناآشنا و غر یطیمح يچشم باز کرد ، خود را تو یوقت

 يزیغر یلیم یخشکش را باز کرد و آهسته و از سر نوع يلب ها. زد  مهیدلش خ يتو یترس... الکل بود و بس 

 : نام مادرش را صدا کرد 

 ... مامان ؟  -
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مادرش را کنار  يگرم و آشنا يبسته اش احساس کرد ، و صدا خیدست  يرا رو یدست يگرما بالفاصله

 :  دیگوشش شن

 !  نجامی؟ من ا زمیجانم ، عز -

آن  يتو!  دیرسیبنظر م بایمادرش چقدر ز. بالفاصله سرش را به سمت او چرخاند ، و بعد نفسش بند آمد  مهناز

 يچشم ها يکه تو یحلقه اشک کمرنگ! شده ، شکل فرشته ها شده بود  تیال يها يروشن و موها يروسر

 اریاخت یب.  شودیاز تن مادرش ساطع م یفیو ضع یو احساس کند نور مهتابا شدیمهناز خانه کرده بود ، باعث م

 : گفت 

 !  یمون یشکل فرشته ها م!  يچقدر خوشگل شد -

 : دخترش را نوازش کرد  یمشک يبرد و موها شیدستش را پ. نقش بست  رانیج يلب ها يتلخ رو یتبسم

 ! جون من بندازه  يو تو رهیتو رو ازت بگ يدردا يهمه  خواستمیاگه من واقعا فرشته بودم ، از خدا م -

 : لب زمزمه کرد  ریو ز دیمهناز را باال گرفت و بوس دست

 ! دختر نازم ... دخترکم  -

 يبستر مارستانیاورژانس ب يانگار تو. تر  اریتر و هوش قیدق یکم نباریا... به دور و برش انداخت  ینگاه مهناز

 : دیآهسته پرس. بود 

 ، مامان ؟  من چمه -

 : گفت  رانیج

 ... و دکتر دم دست بود ، واگرنه  میبود مارستانیب يکه تو میشانس آورد... فشار خونت رفته بود باال  -

و دو ساله اش  ستیممکن بود دختر جوان ب شدیم ریکه اگر د دیدلش را نداشت بگو. جمله اش را نگرفت  یپ

 : گفت ... لحنش رنگ سرزنش گرفت . سکته کند 

دختر من ؟ از  يآخه تو مگه چقدر استقامت دار!  یکشیاز بس از خودت کار م...  یکنیاز بس خودتو خسته م -

؟  رونیب ی، تو پاتو گذاشت مارستانیب يتو يو اومد يدینصف شب که بعد از اون زنگ از خواب پر شبید

 ؟ ياستراحت کرد قهیده دق ؟ يخورد يزیچ

 ! دلشو ندارم ...  نجاستیمامان ، مهرداد ا تونمینم -

 : دیوسط حرفش دو رانیج
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 یلیبه من خ یکنیتو فکر م! رو به سرنوشت من دچار نکنه مهناز  يکافر چیمگه من دلشو دارم ؟ خدا ه -

دخترم ! داغشو به دلم بذارن ... قراره اعدامش کنن ! بهش ندارم  يدی، ام هی؟ پسرم باال بستر گذرهیخوش م

... نشسته  لچریو يپناهم باشه رو دیاشوهرم که ب! رفته و برگشته  شیتخت ، تا مرز سکته پ يافتاده رو نجایا

چاقو بردارم بزنم  هی خوادی؟ دلم م یفهمیم... مرگ دارم  ي؟ من آرزو گذرهیخوش م یلیبه من خ یکنیتو فکر م

 ی، چ رمیاگه من بم یول.  ترسمیبهشت خدا رو دارم و نه از جهنمش م ينه آرزو گهید!  رمیام و بم نهیس يتو

 ! مهناز ، منو نگاه کن ! ؟ شهیحل م ایاز بدبخت یکی؟ کدوم  شهیم

 : ادامه داد  رانیج. مادرش نگاه کرد  يچشم ها يسرش را باال گرفت و تو یکم مهناز

 !خونه  يایبا من و پدرت م یشیسرم که تموم شد ، پا م... امشب  -

 : خواست اعتراض کند  مهناز

 ... نه مامان ، مهرداد  -

 : حرفش را قطع کرد و قاطعانه گفت  رانیج

ها  یلیخ نجایا!  ستیساخته ن يخدا مهردادو برام حفظ کنه ، از دست من و تو براش کار! که گفتم  ینیهم -

 نجایامشب هم ا ذارمینم!  کنمیم يمن از تو و پدرت پرستار...  يایتو با من م.  کننیم يهستن که ازش پرستار

 !  ذارمینم...  یبمون

بهانه اش . تختخوابش گذراند  ياتاقش و رو يتمام مدت را تو. گذشت  ینسب یمهناز در آرامش يشب برا آن

زل بزند و فکر کند و فکر کند و  واریتنها باشد ، به در و د خواستیاقع ماما در و. و استراحت کردن بود  دنیخواب

به خوردش  وهیآبم یوانیل ایسوپ  یشقابو ب گرفتیاز او م يآمد ، خبر یسراغش م رانیج یگاه. فکر کند 

 يبسته به مهرداد فکر کند و صحنه  ییتوانست تمام شب را با چشم ها یمزاحمت چیه یواگرنه او ب.  دادیم

بود ،  دهیخبر را از دهان مهرداد شن نیکه ا يهر بار مثل لحظه ا. بکشد  شیحمله شدن به او را پشت پلک ها

 .  کردیم یو خفگ یاحساس داغ

و مدام گر  دیدیسر و ته م یکوتاه و ب يکابوس ها کهیگذراند ، در حال يداریخواب و ب يشب را تو تمام

مدام دست و . خفه کننده و تهوع آور ... باتالق بود  کیدرست مثل  شیعالم خواب برا.  شدیو سرد م گرفتیم

 . فرو برود  یقیشود و نه به خواب عم داریب توانستیاما نه م...  کندیو جان م زدیپا م

 شترشیبستر نشست و ت يرمق و خسته تو یب. شد  اریکه اهللا اکبر اذان صبح را گفتند ، هوش یهنگام سرانجام

 يتنش بو کردیحس م! آمد  یچقدر از خودش بدش م... تنش نشسته بود  يرو یرق چسبناکع. را از تن کند 
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از آن  شتریاما ب. فکر کند  یحت کردنآنقدر حالش بد بود که نتوانست به حمام  شبید! را گرفته است  مارستانیب

 . حمام انداخت  يرفت و خودش را تو رونیاز اتاق ب. تحمل کند  توانستینم گرید

 دیبا خود فکر کرد با. را از او شست  زیو تشنج آم کیستریذهنش را آرام کرد و آن حالت ه یآب گرم کم دوش

بکشد ، همراه  کیخانه اش کش يدوباره از صبح زود جلو! قبل  يبه سماجت دو هفته ... باز سراغ ساسان برود 

 نیتمام نفر...  دیخریرا به جان م شیرهایتحق مامت. او به مغازه برود و تمام روز را با التماس از دور نگاهش کند 

 !  دادینجات م یو برادرش را از آن خوکدان رفتیم...  رفتیم.  زدیو دم نم دیشنیرا م شانیها

را  فشیو ک دیپوش ی، لباس مناسب شیبعد از خشک کردن موها. اتاقش رفت  يحمام خارج شد و باز تو از

سجاده اش به سجده رفته بود  يرو منینش يمادرش با مقنعه و چادر نماز ، تو. برگشت  منینش يبرداشت و تو

. مانع خروج او شود  تواندیو نم تمهناز خدا را شکر کرد که مادرش در حال نماز اس.  خواندیو نماز صبحش را م

 : گفت 

 ! رنگردم ب ی، دعا کن بازم دست خال يسر نماز! ساسان  شیپ رمیم... من رفتم مامان  -

 :گفت  يبلند يبا صدا مادرش

 ! اهللا اکبر  -

اما مهناز . مهناز را از رفتن منصرف کند  خواهدیشده و م یمشخص بود که عصب. دومش رفت  يبه سجده  و

 : گفت 

 ! خداحافظ  -

 . آپارتمان را گشود  یبه سرعت به سمت در رفت و در چوب و

 رهیبودند و به او خ ستادهینگاه کرد که پشت در ا يبه سه مرد شد و خکوبیمحض باز کردن در ، سر جا م به

 فرمیونیاز آن مردها که  یکی. سکوتش را بشکند  توانستیآنقدر تعجب کرده بود که نم.  کردندینگاه م رهیخ

 : است ، گفت  وانشانه اش مشخص بود سر يرو يبود و از درجه  دهیرا پوش یانتظام يروین

 !؟ نیبرد یم فیتشر ییجا -

 : انگشتانش فشرد و گفت  انیدر را م يوحشت زده کومه . مهناز به شماره افتاد  يها نفس

 ! ؟ نیهست یچه خبره ؟ شما ک نجایا -

 : هوا تکان داد و گفت  يرا تو يکاغذ سروان

 !  میورود دار ياجازه ... خانم  خوامیعذر م یلیخ -
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 : ستور داد بودند ، د ستادهیکه پشت سرش ا يرو به دو سرباز و

 !  دیخوب همه جا رو بگرد... داخل  دیبر -

 :داد زد  مهناز

 ! ؟ دیریکجا م -

نمازش را شکسته بود و هاج و واج به  رانیج.  دیمهناز دنبالشان دو. خانه رفتند  يسرباز او را کنار زدند و تو دو

 : دیمهناز وحشت زده داد کش.  کردیآن ها نگاه م

 ! ؟ دیهست یچه خبره ؟ شما ک نجایا -

 : از پشت سرش گفت  سروان

 ! ؟ نیرفتیم ییجا پرسمیقبلش ، دوباره م یول... خدمتتون  گمیم -

 . به سمت او برگشت و بعد ناگهان از شدت ترس بغضش شکست  مهناز

 ! شده  یچ دیشده ؟ بهم بگ یچ... تو رو خدا آقا  -

و  فتدینگاهش را به سقف دوخت تا چشمش به صورت اشک آلود و معصوم مهناز ن. سروان به رحم اومد  دل

 : گفت . دل نسوزاند  شیبرا

 شده ؟  یچ دیدونیشما نم -

 ! نه  -

 !؟ دیگیراستشو م دیدار -

 شده ؟  یچ!  رمیم یمن دارم م... آقا تو رو خدا  -

 ! فرار کرده  مارستانیاز ب شیعت پدو سا... ، برادر شما  يمهرداد سپهر -

آنقدر ... بود  يخبر شوکه کننده ا. اتاق همراه شد  يخاموش پدرش از تو يبا تقالها رانیج يخفه  غیج يصدا

 دیاز سربازها را از پشت سرش شن یکی يصدا!  نیغمگ ایشاد باشد  دیبا دانستیشوکه کننده که مهناز هنوز نم

 : 

 !  ستین نجایا... قربان  میهمه جا رو گشت -

 . سروان درهم فرو رفت  يها اخم

 ! ؟ دیکمدا رو هم گشت ي؟ تو نییبه پا خورهیبالکن پله نم ي؟ از تو یمطمئن -

 ! ستیبله جناب ، ن -
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 : دیچند بار آهسته پلک زد و پرس. بالخره از آن حالت مجسمه وار رها شد  مهناز

 ! مهرداد فرار کرده ؟...  دیگفت -

 : گفت  ينسبتا بلند يصورت او پرتاپ کرد و با صدا يرا تو نشیو خشمگ ینگاه عصب وانسر

 ! سراغش  یرفتیم یاالن داشت! آره ... کجا رفته  دیدونیکجاست ؟ شماها م -

 : و وحشت زده گفت  دیخودش را عقب کش یکم مهناز

 !نه ! نه  -

 : گفت  سروان

 !  دییفرماب...  يکالنتر دیاریم فیشما با ما تشر -

مهناز  يخودش را جلو انداخت و بازو رانیج. با انگشت به سربازان همراهش اشاره کرد که خانه را ترك کنند  و

 :  دیبا التماس نال. را گرفت 

تو رو خدا دختر منو ...  تیواسه رضا انیعامر يخانواده  شیپ رفتیداشت م!  رهیتقص یبه خدا مهناز من ب -

 !  يکالنتر دینبر

 : گفت  یسروان با سنگدل اما

 !  دییتا مجبور نشدم از دستبندم استفاده نکردم ، خودتون بفرما... خانم  دییبفرما -

که با  دانستیاما م. بود  نیسنگ شیبرا یلیفکر بازداشت شدن خ. کند  یبود از ترس غالب ته کینزد مهناز

به لب  یدست مادرش گذاشت و لبخند لرزان يدستش را رو. دل سروان را نرم کند  تواندیخواهش و التماس نم

 . نشاند 

 ! گردمیزود برم! نکردم  يمن که کار... نگران نباش  -

 يهمه . برود  رونیبکشد و همراه سروان ب رونیمادرش ب يانگشت ها نیرا از ب شیهزار زحمت توانست بازو با

بود ،  نیاما اتفاقات آنقدر هم که او خوشب.  شودیآزاد م يگناه است و به زود یب دانستیبود که م نیبه ا دشیام

 . نرفت  شیساده پ

و شروع  دندی، از جا پر دندیاو را د نکهیبه محض ا.  دندیکشیانتظارش را م يکالنتر يو مادرش تو ساسان

 :  دیو نال دیخودش را عقب کش دهیمهناز تنها و ترس. کردن و دشنام دادن  نیکردند به نفر

 ! خبر ندارم  يزیمن از چ! نکردم  يبه خدا من کار -

 :  دیو نفرت داد کش ریبا تحق ساسان
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 ! سر خودته  ریز یهمه چ! حقه باز  يدروغگو يخفه شو دختره  -

 :رو به سروان ادامه داد  و

 ! نگرفتم  يمن خر جد یرد ، ولک دمیاومد و تهد شیدو هفته پ! کرد جناب سروان  دیمنو تهد نیا -

 : گفت  مهناز

 !  کردمی؟ من بدبخت فقط التماس م دیتهد -

 :گفت  یحوصلگ یهوا تکان داد و با ب يدستش را تو سروان

 ! اتاق من  يتو دیاریب فیتشر يخانم سپهر! بحثو  نیا دیتمومش کن...  شهیمشخص م یهمه چ -

 دیتا شا کردیم چشیسروان سوال پ. قرار گرفت  ییبه دو ساعت مورد بازجو کیاتاق او رفت و نزد يتو مهناز

را  شیاز دوستان مهرداد و پاتوق ها یکامل ستیاز او ل. و به اعتراف وا دارد  اوردیب ریبن بست گ يبتواند او را تو

اطالع  سیبه پلو گفت که اگر مهرداد با او تماس گرفت و او  دیکش ییخط و نشان ها شیگرفت و سرانجام برا

 . دردسر خواهد افتاد  ينداد ، قطعا تو

سوال و جواب ها تمام  نیکه زودتر ا کردیدلش دعا م يتو. از هوش برود  جانیبود از شدت ه کینزد مهناز

 کینزد. نکرد  دایرا پ يخروج از کالنتر يهم اجازه  ییبازجو انیاما پس از پا. شود و او بتواند به خانه برگردد 

 .و از آنجا خارج شود  ردیبگ لیتحو یاش را از نگهبان یظهر بود که بالخره توانست گوش

 یرحم یب نیکه ا دانستیم. به خانه برگشتن را نداشت  يفراوانش ، اما حوصله  یوجود ضعف و خستگ با

 شانی وانهیدسر و ته  یو ب خودیهزار فکر ب دیخانه منتظرش بودند و شا يپدر و مادرش تو یمحض است ، وقت

او را متقاعد کرد  یو با بدبخت زدبه مادرش زنگ . خودش را متقاعد به برگشتن کند  توانستیاما نم. کرده بود 

 ابانیخ ي هیسراند و در حاش بشیج ياش را تو یسپس گوش. که حالش خوب است و بازداشت نشده است 

 . شروع به قدم زدن کرد 

عاقالنه  یکم دشیجد یبدبخت يو رو اندازدیمغزش را بکار ب توانستیم که از مرکز خظر دور شده بود ، حاال

 ! فرار مهرداد ... فکر کند 

و بدون کمک فرار کرده  ییممکن است که به تنها ریغ بایکه که او داشته ، تقر يبا حال بد گفتیم سروان

او فقط . حدس زدن نداشت  يحوصله  یبه او کمک کرده ، حت یبفهمد چه کس توانستیمهناز نم. باشد 

معلوم نبود ! پشتوانه  یو ب پول یب... شهر ، آزاد و رها اما تنهاست  نیا يتو ییجا کیکه مهرداد حاال  دیفهمیم

 يزییسرد پا يهوا يتو مارستانیرنگ و نازك ب یقرار است کجا برود ، چه بخورد ، کجا بخوابد ؟ با آن لباس آب
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 گرید نباریافتاد ، چه ؟ ا یم ریاگر دوباره گ. شد  زیقلب مهناز از ترس لبر... بود که از دست داده  یو آنهمه خون

 ! شدیم نممک ریگرفتن غ تیرضا

 خواستیآرامش م یدلش کم. دستانش گرفت  انینشست و سرش را م ابانیجدول خ يلبه  يرو یدرماندگ با

زنگ بزند و با او از  ژنیکه به ب خواستیدلش م.  دیدو یقلبش م يتو ژنیب يصدا دنیکه از شن یآرامش... 

کمکش کند  توانستیم دیشاکه  یتنها کس یمواقع نیکه در چن دانستیاما م.  دیبگو رشیاخ يها یتمام بدبخت

 . بهرام را گرفت  يدر آورد و شماره  بشیج ياش را از تو یگوش. ، بهرام است 

 جانم ؟  -

صاف  شیکرد تا صدا یکوتاه يمهناز سرفه . سرد بود  یکمهم  دیشا ایحوصله ، و  یبهرام خسته و ب يصدا

 : شود ، و گفت 

 ! سالم  -

 . کاغذ  یانبوه يرو یپرت شدن جسم سبک ي، و سپس صدا دیشن يبستن در يصدا

 ؟ چه خبرا ؟  یخوب! سالم  کیعل -

 خونه ؟  ای یشرکت!  نمتیبب خواستمیم -

 افتاده ؟  یچرا ؟ اتفاق -

 : را پشت گوشش زد و گفت  شیحوصله موها یب مهناز

 حاال ؟  ییکجا. بهت بگم  يحضور دیبا... آره  -

 . شرکتم  -

 : گفت  مهناز

 !فعال خداحافظ . اونجام  گهیساعت د میباشه ، من تا ن -

 ... . دست تکان داد  یتاکس نیاول ياز جا بلند شد و برا و

اش نگاه  یساعت مچ يزنگ را فشرد و بعد به صفحه  یکوتاه شاس یلیبار خ کیمهناز . شرکت بسته بود  در

 . بعدازظهر بود  کیبه  قهیو پنج دق ستیساعت ب... کرد 

 انیدر باز شد و قامت بهرام م.  ستادیو ناخودآگاه صاف ا دیرا از آن سمت در شن یشخص يقدم ها يصدا

 :گفت . لحظه جا خورد  کیباز کرده ،  شیاو در را برا دیدیم نکهیمهناز از ا. چارچوب نقش بست 

 ! سالم  -
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 : گفت  بهرام

 ! تو  ایب!  يسالم ، خوش اومد -

 : دیپرس. مهناز هم پشت سرش وارد شد و در را بست . چارچوب در را رها کرد و به داخل برگشت  و

 ؟  ستین ی؟ کس ییتنها -

 : و گفت  ستادیا نهیدست به س یوسط الب بهرام

 .  شهیم دایسر و کله شون پ گهیساعت د میتا ن... ناهار بخورن  نییرفتن پا -

 ي، نفس آسوده ا ندیرا بب یمجبور نبود خانم سعادت نکهیانداخت و از ا یمنش یخال زیبه م ینگاه کوتاه مهناز

  .و رنگش را پراند  دیقلبش خز يو ناشناخته تو بیعج یاما بعد با فکر تنها بودنش با بهرام ، ترس.  دیکش

نظر  رینظر گرفته باشد ، او را ز ریکه طعمه اش را ز ياریهوش يبود و مثل گربه  ستادهیهنوز سر جا ا بهرام

 :  دی، پرس دیخود د يتا نگاه مهناز را رو. گرفته بود 

 قهوه ؟  ای يچا -

 : سرش را آهسته تکان داد و گفت  مهناز

 ! ، ممنون  یچیه -

 :، گفت  رفتیبه سمت آبدارخانه م کهیسپس در حال. کرد  یاخم بهرام

 ! امیاتاقم ، االن م يبرو تو -

 یرنگ الب یمشک يشد و به سرعت به سمت مبل ها مانیپش یدو قدم به سمت اتاق او برداشت ، ول مهناز

دو . هم گره زد  يسردش را تو يرا کنار هم با اضطراب چفت کرد و انگشت ها شیپاها. برگشت و نشست 

از . قهوه و ظرف شکر برگشت  دیو سف فیظر يفنجان ها يحاو لوریکوچک س ینیبهرام با سبعد ،  ي قهیدق

او  يمبل روبرو يحرف رفت رو یچون ب.  ستیکه دردش چ دیمهناز در آنجا جا خورد ، اما انگار فهم دنید

 .  دیکوب زیرا وسط م ینینشست و س

 ! ترسوندنت ؟ نقدریکه ا ي؟ از کجا اومد هیموضوع چ!  نمیکن بب فیتعر... خب  -

 :  دیپرس یمتوجه منظور او نشد و به سادگ مهناز

 ترس ؟  -

 : به طعنه پاسخ داد  بهرام

 !  يلرزیم يبدجور...  گهیآره د -
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 : قورت داد و گفت  یآب دهانش را به سخت. داد جواب متلک او را ندهد  حیو ترج دیکش یقینفس عم مهناز

 !بزرگ  یلیخ یلیمشکل خ هی... اومده  شیپ یمشکل هی -

 !  شنومیم -

دارن  ياز صبح زود منو بردن کالنتر! دل نگرانشم ! کجا رفته  دونمینم... فرار کرده  مارستانیمهرداد از ب -

 ! حالم بده ...  کننیسوال و جوابم م

 . اخم کرد  بهرام

 !داره ؟ یبه تو چه ربط!  خودیب -

 ! بندازن  رشیباز گ ترسمیم. االن کجاست  دونمینم... موضوع مهرداده ! من اصال به درك  -

 ! جاش امنه ... نترس  -

 یصورت خونسرد و ب يزده و پر سوالش را تو جانینگاه ه. افت کرد  هیصدم ثان کیبدن مهناز در عرض  يدما

 :  دیرفته ، پرس لیتحل ییاو دوخت و با صدا الیخ

 !کجاست ؟ یدونیم مگه تو -

 !آره  -

 ! آره ؟ -

 :زد  غیج بایبلند ، تقر ییو با صدا دیاز جا پر ناخودآگاه

 ! ؟ یدونستیکه م یچ یعنی؟  یدونستیم -

 .لحظه چشمانش را بست  کی يگوشش فرو برد و برا يدست راستش را تو يانگشت اشاره  بهرام

 !  کنمیم فیواست تعر نیبش! ... نزن  غیج -

 خواستیدلش م. و فقط حرف گوش کند  ندیسر جا بنش توانستیخونش باال رفته بود که نم نیآنقدر آدرنال مهناز

اما به اجبار دوباره !  ستیبزند تا مطمئن شود که خواب ن یلیگوش خودش س يبکوبد ، تو نیبزند ، پا به زم غیج

 . صورت بهرام دوخت  ياش را تو ختهینشست و نگاه ملتهب و برانگ

 ار تو بود ؟ ک -

 ! اوهوم  -

 !  یاون خودزن يماجرا یحت! همه اش ؟...  یعنی -

 ! آره  -
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بهرام . دوخت  ینامعلوم يسر جا رها شد و نگاه مات و مبهوتش را به نقطه . رفت  لیمهناز تحل يانرژ ي همه

 : گفت 

 ! قهوه ات رو بخور  -

 : ، ادامه داد  دیاز او ند یچون عکس العمل و

من !  دیبود که به ذهنم رس یتنها راه نیاما ا!  يازم متنفر شد دیشا یحت...  ي، شوکه شد یمتعجب دونمیم -

 یبرم به زندانبان بگم که ب تونستمیخب ، نم...  رونیمهردادو از زندان بکشونمش ب يجور هیمجبور بودم 

 ! ؟ تونستمیم!  یتوك پا ببرمش سلمون هیتا  نیبهم قرض بد تونویزندان نیزحمت ا

 : دیبم و خشدار ، نال ییبا صدا مهناز

 ! توئه ؟ شیاالن پ...  یعنی -

 !جاش امنه  یول... من  شیپ قاینه دق -

 کجاست ؟  -

 : سرش را تکان داد و گفت  بهرام

به ! وجود نداره  یواسه نگران يزیچ یعنی! امنه  یعنیجاش امنه ،  گمیمن م! نخواه  حیکارم ازم توض يدرباره  -

 ! عتماد کن من ا

 : و باز ادامه داد  دیکش یقیعم نفس

 ! بره  فرستمشیم گهیتا دو روز د -

 ! کجا ؟ -

 ! رهیگی، زن م کنهیم ی، زندگ کنهیاونجا کار م! ، بعدشم فرانسه  ونانی، بعد  هیاول ترک -

 : را بست و آهسته گفت  شیچشم ها...  دیقهوه اش را برداشت و تلخ سر کش فنجان

 !  رمیواستون اقامت بگ تونمیمن م! اگه دلتون خواست ...  ششیپ دیبر دیتونیشما هم م -

 یب. لحن بهرام شود  یمتوجه تلخ توانستیداشت که نم یآنقدر حس رها شدن و آسودگ... آنقدر شاد بود  مهناز

! داشت  هیگر يوادلش ه... داغ شده بودند  شیپلک ها.  دیکش قیرا بست و چند نفس عم شیچشم ها اریاخت

فرار مهرداد از طرف  دانستیکه م حاال! ثمر  یتلخ و ب ي، پس از آنهمه اشک ها يروزیپ ي هیگر نباریاما ا

آن عذاب وجدان  یو حت یترس و نگران گریحاال د. نداشت  یدلواپس چیه گریو اجرا شده ، د يزیبهرام برنامه ر

 : بهرام گفت !  کردیرفته بود و فقط به آزاد بودن مهرداد فکر م انیکمرنگش از م
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 ... من که گفتم ! ازم بدت اومد ، مهناز ؟ -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

 !  ارمیبال در م ی؟ دارم از خوشحال يا وونهید... بدم اومد ؟  -

 : را بست و ادامه داد  شیها چشم

... بهرام  یمرس! به پدر و مادرم بگم که کمتر جا بخورن  يخبرو چجور نیا دیکه با نهیا میاالن تنها دلنگران -

 ... واقعا ... تو واقعا !  یمرس

 توانستینم يزیچ چیاما ه. کند  دایکرده بود ، پ شیکه بهرام برا يدر خور کار یفیذهنش فشار آورد تا توص به

 :باز گفت . کند  فیاش را از او توص يسپاس گذار

 !  یمرس -

بهرام با . پر شد  يریوصف ناپذ يکرد و باز از شاد میبا هم بودن را ترس نیریخوش و ش يهنش روزهاذ يتو

 :  دیآرام و محتاطانه پرس یلحن

 ! ؟ يبر يخوایحاال م -

 کجا ؟  -

 ! فرانسه  -

 : و گفت  دیکودکانه کف دستانش را بهم کوب یاقیتوجه به لحن خاص او ، با اشت یب مهناز

االن اگه بخوام ! صبر کنم  یمدت هی دیبا... نه  یول! دنبال کاراش  رمیفردا م نیاصال از هم...  رمیآره که م -

 ! تنشا بخوابه  نیا یکم هیبذارم  دیبا! ذره مشکوکه  هیاقدام کنم ، 

 :  دیصورت بهرام دوخت و پرس يرا دوباره تو اقشینگاه براق و پر اشت بعد

 حرف بزنم ؟ یباهاش تلفن متونیم! حالش خوبه ؟...  یراست -

 : گفت  بهرام

 !  یتونینم ایزود نیبه ا!  یتونینم... نه  -

که با  شدیباورش نم. شد  نیریش یقلبش پر از حس حسرت... مهنازش  يبرق رقصان چشم ها يشد تو رهیخ و

به  یبه چه زبان دیبا... زد  یلبخند تلخ! خودش مهناز را از خود دور کرده ، فرستاده است به فرانسه  يدست ها

 ، نرو ؟  گفتیاو م
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مهناز و  نینگاهش را ب یخانم سعادت. درهم شکست  یخبر خانم سعادت یو ب یبا ورود ناگهان نشانیماب سکوت

 .را بفهمد  شیمعنا توانستیزن م کیبر لب نشاند که فقط  يبهرام تاب داد و لبخند

 !  دیمهمون دار دونستمینم! مزاحم شدم ... مهندس  يآقا دیببخش -

 : توجه به او ، رو به مهناز گفت  یب بهرام

 ! پاشو برسونمت خونه  -

 : کرده باشد ، گفت  یتعارف نکهیا يو برا دیخند ینیریبه ش مهناز

 !  رمیخودم م!  شمیمزاحم نم...  گهینه د -

 : او و گفت  يچشم ها يشد تو رهیخ بهرام

 ! مغزت فرو کن  يتو نویا...  یستیمزاحم من ن چوقتیتو ه -

 ... . و کتش را بردارد  فیاتاقش رفت تا ک يبلند شد و تو و

 *** 

 : و گفت  دیبا انگشت اشاره اش آهسته به در کوب رایالم

 ؟  انیزنگ بزنم به آقا بگم زودتر ب! حالتون خوبه ؟... مهناز خانم  -

 :گفت  مهناز

 !  یزنگ بزن ستیالزم ن... خوبم  -

آن . اش نگاه کرد  دهیبه صورت رنگ پر ییروشو ي نهیآ يو از تو ختیصورتش ر يتو یخیشت آب م و

از رختخواب خارج  چوقتیدوست نداشت ه.  کردیو کسالت م یاحساس خستگ. روزها حالش اصال خوب نبود 

روز هم حالت  آن! کردن هم نداشت  رایو آرا گ دنیکرم زدن و عطر پاش يحوصله .  شدیاصال گرسنه نم. شود 

از بس عق زده بود که  قهیهمان دو دق يتو. اواخرش  نیمزخرف ا يتهوع اضافه شده بود به تمام حس ها

 رونیب ییرا بست و از دستشو ریصورتش و بعد ش يتو دیباز آب پاش. نداشت  ستادنیسر پا ا يبرا یینا گرید

 . رفت 

حالش را  یتوجه به او رفت و تن خسته و ب یب.  کردینگاهش م يبود و با کنجکاو ستادهیدورتر ا یکم رایالم

 یتختش و تنش را مخف يبرود تو... بخوابد  خواستیباز دلش م. را بست  شیکاناپه انداخت و چشم ها يرو

شد که  زیمخیاتاقش ن يتو تنرا باز کرد و به قصد رف شیفکر چشم ها نیبا ا. خنک  يملحفه ها يکند ال

 . سر جا نشاند  او را دوباره رایالم يصدا
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 ! کنهیحالتون رو بهتر م!  دیشربت آناناس رو بخور نیخانم ، ا -

بزرگ و تراش خورده را از  وانیکرد و ل يلب تشکر ریز. شربت  یو خنک ینیریش يمهناز غنج رفت برا دل

مهناز با .  کردیپا و آن پا م نیرفتن ا يبود و برا ستادهیهنوز هم مقابلش ا رایالم.  دیگرفت و سر کش رایدست الم

 :  دینگاهش کرد و پرس يکنجکاو

 ! ؟ هیخبر -

 : گفت  رایالم

 ...راستش ...  زهینه ، چ -

او  يشانه  يرو يمادرانه ا یدستش را با مهربان. سپس به خود جرأت داد و کنار مهناز نشست . کرد  یمکث

 : گذاشت و گفت 

 !  دیشما حامله ا کنمیکه من دارم فکر م یاتیبا تجرب یخانم ، ول ستین یقصدم فضول -

جا نخورده بود ، آنقدر فهم و سواد داشت که از حاالت  ادیز. چند لحظه بدون پلک زدن نگاهش کرد  مهناز

دلهره آور و  یکم شیبرا يگریخبر از زبان شخص د نیا دنیاما شن. را حدس بزند  يزیچ نیاش چن يرعادیغ

 :  دیو پرس دیخشکش کش يلب ها يزبانش را آهسته رو. شوکه کننده بود 

 ؟  یدونیاز کجا م -

هم  نقدریا!  ادیاز گوشت بدتون م...  دیدار وهیو آبم وهیم اریو! از رنگ و روتون !  گهید دونمیم... خب خانم  -

 ! دیخوابیو م دیکه کسل

مهمان کوچک ، همزمان کامش تلخ و  نیا یاز فکر وجود احتمال.  دیلرز شیدست و پا... شد  یدل مهناز خال ته

 : گفت  رایالم. را با دست فشرد  شیها قهیانداخت و شق نییسرش را پا. شد  نیریش

سال هم گذشته که عروس  کیاز  گهید... نداره که  یبیمهناز خانم ؟ ع نیخودتونو باخت نقدریچرا حاال ا -

 گفتنیم!  اوردنیشوهرتون واستون حرف در م ي فهیاتفاقا االنا وقت حامله شدنتون بود ، واگرنه طا!  نیشد

 !  شهیکه بچه تون نم نیدار يرادیو ا بیع هینکرده  ییحتما خدا

به  یاو ، تبسم يدلگرم از خنده ها رایالم. خنده اش گرفت و باز سرش را بلند کرد  اریاخت یاز لحن او ب مهناز

 : نشاند و گفت  لب

 ! که پسره ... شاایا... رنگ صورتتون روشن شده خانم  -

 : خلسه مانند فرو رفت و آهسته لب زد  یاز فکر مادر شدن به حالت مهناز
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 ! من دختر دوست دارم ! خدا کنه دختر باشه ... نه  -

 ! سر باشه پ دیاول آقا بهرام با ياما بچه ...  هیدختر ، خانم جون ؟ دختر برکت زندگ -

 میهشت و ن... انداخت  يواریبه ساعت د ياسم بهرام ، به خود آمد و نگاه هول و دستپاچه ا دنیبا شن مهناز

 :را گرفت و گفت  رایفورا ساق دست الم.  گشتیبه خانه برم گرید ي قهیاحتماال بهرام تا ده دق! شب بود 

 ! ازت داشتم  یخواهش هی -

 ! کنمیتخم چشام اطاعت م يشما دستور بده خانم جون ، رو -

 ! يبخر يزیچ هیداروخانه واسم  يبر خوامیم -

 :  دیتعجب زده و مشکوك نگاهش کرد و پرس رایالم

 ؟  یچ -

 !  خوامیچک م یبیبسته ب کی -

 ! ؟ یچ یچ -

 : از لحن او خنده اش گرفت و باز تکرار کرد  مهناز

 . نره  ادتیکه  سمینویکاغذ م ياسمشو واست رو! که مطمئن بشم باردارم  نهیاواسه ... چک  یبیب -

 دکتر ؟ دیریچرا نم... خب  -

 !خونه تست کنم  يحاال بذار خودم تو.  رمیدکترم م -

رفتن به داروخانه از جا بلند شود که مهناز ساق دست او را  يسرش را تکان داد و خواست برا عانهیمط رایالم

 : گفت  يفت و باز به تندمحکم تر گر

 !هم داشتم  گهیخواهش د هی -

 ، خانم جون ؟  یچ -

 ! یبه بهرام نگ يزیماجرا چ نیا يدرباره  خوامیازت م -

 . انداخت  نییاخم کرد و سرش را پا اریاخت یسپس ب. فقط نگاهش کرد  هیچند ثان يبرا رایالم

 بدونه ؟  دیخوایچرا نم -

 ! اولش از زبون خودم بشنوه  خوامیکه م نهیبعدشم ا... قبلش مطمئن بشم  دیچون با -

 : خسته و مستأصل داد و ادامه داد  یخودش حالت به

 ! واقعا ؟ هیادیز يخواسته  -
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 : لبش را آهسته گاز گرفت و گفت  رایالم

 ! گمینم يزیچ...  دیخاطر جمع باش -

 ... .اش رفت  يانتو و روسراز جا بلند شد و سراغ م يگریحرف د چیه یب و

از  یبهشتیمعطر و خنک ارد مینس.  دیکشیم گاریبسته س ییتختخواب و با چشم ها يبود رو دهیدراز کش بهرام

مهناز مقابل . اتاق را روشن کرده بود  يمهتاب تو يو نور نقره ا دیوز یچهارطاق باز به داخل م يپنجره 

و  میبه ب ختهیآم يشاد ینوع...  داشت یبیحال عج.  زدیرا آهسته آهسته شانه م شینشسته بود و موها نهیزآیم

برگشته به سمت .  دیلرزیم شیو دست و پا زدیبود ، تند م دهیاحتمال باردار بودنش را شن یقلبش از وقت.  دیام

 : کرد  شیبهرام و آهسته صدا

 بهرام ؟ -

 هوم ؟  -

 ؟  یکنیفکر م یبه چ يدار -

 : پاسخ داد  يکوتاه و جد یلیرا باز کند ، خ شیچشم ها نکهیا بدون بهرام

 ! به تو  -

به سمت بهرام  کهیبلند شد و در حال یصندل ياز رو. مهناز نقش بست  يلب ها يگرم و محجوب رو يا خنده

 : گفت  طنتی، با ش رفتیم

 ! منم بشنوم ؟ یذره بلندتر فکر کن هی شهینم -

 .را گشود  شیپلک ها يو بالخره ال دیبسته خند یبا دهان بهرام

 !  يزیچقدر عز یکه بفهم يبه حال روز يوا...  یبچه پررو هست یکاف يبه اندازه  شمینجوریتو هم -

 : گفت  يتخت انداخت و با طناز يخودش را رو مهناز

 ! فهممیم -

 . صورت و گردنش تاب داد  ياش را تو فتهیبه سمت او غلت زد و نگاه ش بهرام

 !  یفکرشو بکن یاگه حت...  یا اگه بفهمعمر -

 :  یپاتخت يرو يگاریجاس يو پرت کرد تو دیکش رونیانگشتان او ب نیسوخته را از ب مهین گاریاول س مهناز

 !  یروتخت يرو زهیخاکسترش نر -

 : و گفت  دیدست او خز ریز یملوس يکرد و مثل گربه  کیبعد باز خودش را به بهرام نزد و
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 ! تو بگو که بدونم ... خب  -

و  دیچرخیمهناز م یمشک يموها يانگشتانش مدام ال بال. سرش يزد رو مهیو خ دیتنش را باال کش یکم بهرام

 : آهسته گفت  ییبا صدا.  شدیو داغ م دیکشیسر م یاو را مثل جام شراب یهست

که  ییکه وقتا...  زمیعز يکه شد ياز روز ! شهیداره دوازده سال م گهید...  ستیمن ن روزیدرد امروز و د نیا -

 ! رمیگیذهنم آروم م يبا تکرار اسمت تو یحالم بده حت

 :را بست و تکرار کرد  شیزد ، چشم ها يلبخند

 !مهناز ! مهناز ! مهناز ! مهناز  -

 : بهرام و گفت  يموها يمتقابال دستش را باال برد و چنگ زد تو مهناز

 ! خوبه  یلیکه خ نیحاال چرا درد ؟ ا -

 ایباشه ، به شکالت باشه ،  گاریبه س خوادیحاال م...  هیمزخرف زیچ یدر هر صورت ادیاعت! ضعفه ... درده مهناز  -

 ! زن  کیبه 

بهرام  يحرف ها یحت! شده بود  بایز زیآن شب چقدر همه چ.  دیتپیقرار م یاش تند و ب نهیس يمهناز تو قلب

 !تر بود  نیریمهناز ش يموها يبه رو شیبوسه ها یحت...  دیرسیر مبه نظ يگریاز هر شب د باتریهم ز

 ، بهرام ؟  يعاشقم شد نقدریچرا ا -

 :و گفت  دییاو را بو يموها بهرام

 يرفتم تو بیبعدش عج! مامانمه  يچشما هیشب یلیچشمات خ...  یدونیم! بار عاشق چشمات شدم  نیاول -

لب ... اخم کردناتو ...  دناتویخند! حرکاتتو  يهمه ...  کردمی، مدام نگاهت م يبود کمیکه نزد ییوقتا! کوکت 

وقتا هم  شتریاتفاقا ب...  زدمیحدس م تویو مدام حرکت بعد کردمینگاهت م! و پشت چشم نازك کردناتو  دنایگز

من ... نه  یول !از بر شده بودم  تویهست يهمه ... حفظت کرده بودم ، مهناز !  ومدیحدسم درست از آب در م

 ...که  ياز روز... عاشقت بودم  نایقبل تر از ا یلیخ

 : او فرو برد و گفت  يموها يباز صورتش را تو... کرد  یمکث

 !  دوننیرو نم ییسواال نیآدما معموال جواب همچ... از من نپرس چرا عاشق شدم مهناز  -

پهن او حلقه زد و  يشانه  يدستش را دو. فرو رفته بود  ینیریش يخلسه  يکالم او ، تو ریتحت تأث مهناز

 :آهسته لب زد . گردنش پنهان کرد  يگود يصورتش را تو

 ... بهرام  -
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 جانم ؟ -

 ! دوستت دارم  -

 قینفس عم کیو با  دیمهناز را سخت و محکم در آغوش کش. ضربان قلبش اوج گرفت ... بهرام داغ شد  تن

 : لب گفت  ریز.  دیعطر داغ و زنانه اش را سر کش

 ! ممنونم ...  زمیممنونم عز -

 ... . او نشست  ي قهیشق يرو شیلب ها و

 *** 

تمام شهر را شسته و رنگ  يزییباران تند پا.  شدیم دهید بایو بخار گرفته ز سیخ ي شهیاز پشت ش کوچه

 ابانی، چشم دوخته بود به خ یچوب زیبهرام نشسته بود پشت م. بود  دهیبخش زیبه همه چ يزیدرخشان و دل انگ

که مرد نبود  کردیآرزو م یگاه! سال ها  نتمام آ يبه اندازه ... دلش غم داشت .  ندیزودتر مهنازش را بب دی، شا

 گرانید مهم نباشد که شیکند و برا هیگر يبلند يبا صدا توانستیتا م! فر نبود  نیکه الاقل بهرام شاه... 

 شیمهناز ، بغض تمام آن سال ها ياشاره  کیبهرام بغض داشت و آماده بود با . نه  ای نندیبیرا م شیاشک ها

پناه  یترسان و ب يپسربچه  کیاو بگذارد ، و مثل  يپا يمهنازش ، سرش را رو مقابلزانو بزند . را بشکند 

 ! دیفهمیرا نم نیا چوقتیشت و او هدلش غم دا...  دیفهمیدلش تنگ بود و مهناز نم. کند  هیگر

تند  ییاش قوز کرده بود و با قدم ها یخوش رنگ زغال سنگ يپالتو يکه تو ندیتوانست مهنازش را بب بالخره

کرد  دایپ ینگاهش با نگاه بهرام درهم تالق سیخ ي شهیاز پشت ش. آمد  یشاپ م یو پرعجله به سمت در کاف

چقدر .  دیکش یقیو نفس عم دیدوبلش نوش ياز قهوه اسپرسو يباز جرعه ا. دل بهرام گرم شد . زد  يو لبخند

 !  خواستیم گارینخ س کیدلش 

 یب.  دیچیتمام فضا پ يسرد و معطر باران تو يبا ورودش بو... شاپ گذاشت  یکاف يباز شد و مهناز پا تو در

 :گفت  يا مکث به سمت بهرام رفت و با لحن آزاد و سرزنده

 !سالم  -

مهناز .  کردینگاهش م رهیخ رهیبهرام فقط خ. نشست  شیو به رو دیمقابل او را عقب کش یتعارف صندل یب و

 : گذاشت و گفت  زیم يگوشه  کیرا  فشیتوجه به او ک یب

 ! بشه  یچ خوادیم گهی، زمستون بشه د زهییهنوز پا... چقدر هوا سرده  -
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به  یقیبود ، عقب زد و آنوقت فرصت کرد نگاه دق دهیچسب سشیخ یشانیرا که به پ اهشیس يمو يبعد طره  و

 : بهرام گفت .  اندازدیبهرام ب

 ؟ یخوب -

 ؟  یتو خوب!  یعال -

 : و پاسخ داد  دیخند یبه تلخ بهرام

 !  یمنم عال -

رفتن او ، باز به بعد از . خودش سفارش شکالت داغ داد  يحاضر شد و مهناز برا زشانیمقابل م شخدمتیپ

 : سمت بهرام برگشت و گفت 

 ؟  دمید وی، ک رونیاالن که از خونه اومدم ب یکنیفکر م -

 : حدس زدن بهرام نشد ، و خودش به سرعت ادامه داد  منتظر

 ! ساسان  -

 :  دیپرس یاخم کرد و با بدخلق بهرام

 ؟ کردیم یشما چه غلط يدر خونه  يجلو -

راحت برگرده سر خونه و  الیتا مهرداد با خ دهیم تیرضا رهی، م میرو بهش بد ونیلیاگه صد و پنجاه م گفتیم -

 !  شیزندگ

 : شد و گفت  یعصبان اریاخت یب بهرام

 ! آشغال  يپسره  رهیبره بم!  يدیهم بهش پول نم الیر کی! غلط کرده  -

 .تعجب کرده بود  مهناز

 ! چرا ؟ -

. از او پول گرفته است  یکاف يدهد که چون ساسان به اندازه  حیمهناز توض يبرا توانستینم. کرد  یمکث بهرام

 : گفت 

 ی، ول کردیفرار م دیمهرداد نبا.  شهیعوض نم يزیچ گهیبده ، د تیحاال اگه اونم رضا!  زنهیچون داره زر م -

 ریکه کارت گ ییبعدشم ، اون روزا!  ارنیکه پدرشو در م فتهیقانون ب ریگ گهید دیکارو کرده نبا نیحاال هم که ا

 يخوای؟ واقعا م يبهش پول بد يخوایم الکرد ؟ حا تتیرفته چقدر اذ ادتینسناس بود ،  يپسره  نیهم

 ! ؟ یبکن يکار نیهمچ
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 :گفت  مهناز

 !سفرمون الزم دارم  يرو برا میپول دار یهر چ! ندارم که بدم  یراستش پول!  دمیبهش پول نم... نه  -

مهناز . ، آنها را تنها گذاشت  زیم يشکالت داغ رو وانیو پس از گذاشتن ل وستیباز به آن ها پ شخدمتیپ

 یبهرام سع. و دلربا بود  نیرینگاهش جذاب و ش. از شکالت داغش را خورد و باز به بهرام نگاه کرد  يجرعه ا

 یقینفس عم خواستیدلش م...  کردیپوستش احساس م ریز یبیعج یداغ.  شدی، اما نم ردیاز او چشم بگ کردیم

 :  دیپرس. خودش را گرفت  يبکشد ، اما جلو

 ؟  يبر يخوایم...  يحاال جد -

 : پاسخ داد  یبه سادگ مهناز

 ! آره ، معلومه  -

 ؟ يدار طیبل گهیچند روز د -

 ! چطور ؟!  گهید يسه هفته  قایدق -

با . حرف زدن ، کلمه کم آورده بود  ياش برا یمام زندگبار در ت نیاول يبرا. پا و آن پا کرد  نیا یکم بهرام

 : چشم نشود ، گفت  يبا مهناز چشم تو کردیم یسع کهیضرب گرفت و در حال یچوب زیسطح م يانگشتانش رو

 یچیه نجایا گهیحاال که تو د... نداره  يا دهیفا چیه گهیحاال د دونمیم! حرفام احمقانه است  دونمیم... من  -

 نیتر تیاهم یب یکه حت ستمین یاما من آدم! خاطرات بد  یکل دیشا... ، به جز  یکه بهش دلخوش باش يندار

حسرت رو  نیتا آخر عمرم ا ترسمیم! مهناز  ترسمیم... بهت بگم ، چون  خوامیم... شانسام رو هم از دست بدم 

 !  شدیعوض م زایچ یلیخ دی، شا گفتمیبه دلم داشته باشم که اگه روز آخر بهش م

 :  دی، به سمت او خم شد و پرس زیم يآهسته رو مهناز

 شده ، بهرام ؟ یچ -

 . او  يچشم ها يصاف زل زد تو بهرام

 ؟ یزن من ش...  رانیا یبمون شهی؟ م يازت خواهش کنم نر شهیم -

ضربان قلبش اوج گرفته . و رفت  دیاز بدنش پر کش يزیلحظه احساس کرد چ کی يبرا. نگفت  يزیچ مهناز

سوال را از جانب بهرام  نیانتظار ا. نگه داشت  نهیس يچند لحظه تو يدستش را مشت کرد و نفسش را برا. بود 

 شیبرا. لحن نرم و پر از خواهش  نیمتفاوت تر از ا یلیهم خ دیشا! ها  نیزودتر از ا یلیخ دیشا... داشت 

خود نرفته  بیو غر بیعج ياز همان راهکارها یکیسراغ  شنهادیپ نیدن امطرح کر يبود که بهرام برا بیعج
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به ...  کردیفکر م نیریکابوس تلخ و ش نیتمام آن روزها و شب ها به ا يتو. و او را تحت فشار نگذاشته است 

 شهیحال هم نی، اما در ع دادیم یر افکارش به او پاسخ رد محکمیمس يتو یگاه!  یپاسخ خودش هم گاه

و حقارت  یاحساس کوچک... سردرگم و کالفه بود . جرأت نه گفتن به او را نخواهد داشت  گریکه د دانستیم

شده بود ، احساس  ریلحن نرم و ملتمس غافلگ نینگاه پر از خواهش ، با ا نیاما حاال که با ا.  کردیم یبیعج

 .شده است  يجار شیرگ ها يداغ مثل مواد مذاب تو یآرامش کردیم

 . زد  یو لبخند تلخ دیسکوت او را د بهرام

وسط  دمی، من جفت پا پر یدرست بشه و تو به آرامش برس یبود ، نه ؟ باز تا اومد همه چ يادیز يخواسته  -

سه هفته به  نیا يتو خوامیازت م! که بار آخره  دمیبهت قول م... واقعا بار آخره  گهید ندفعهیاما ا! سرنوشتت 

فقط ازت !  ینیاحساس د نیکوچک تر یحتدر کاره ، و نه  ياجبار چینه ه! فقط به من ...  یمن فکر کن

،  ایدن يجا چیکه عمرا ه يجور هی!  خوامتیواقعا ، و از ته قلبم م...  خوامتیکه من م یفکر کن نیبه ا خوامیم

حد  نیکه تا ا یکی. .. یکنینم دایمن پ يلنگه  یکی يفرانسو ي شهیشاعرپ ياونهمه پسربچه  ونیم یحت

 ! عاشقت باشه 

 : اضافه کرد  یبم و خش دار به سخت ییسکوت کرد و بعد با صدا هیثان چند

بهم نگو  یرانیکه ا يآخر يتا لحظه  کنمیخواهش م... فکر کنم ، اما اگه جوابت نه بود  زایچ نیبه ا خوامینم -

 ... بکنم که  یغلط هیخر بشم و باز  ترسمیم...  ترسمیم! 

 :  دیبالخره سکوتش را شکست و پرس مهناز

 ؟  یراستشو بهم بگ يدیچند تا سوال دارم ، قول م -

 شیپا يو اضطراب دستش را رو جانیمهناز از شدت ه.  شیچشم ها يفقط زل زد تو یحرف چیه یب بهرام

 :  دیمشت کرد و پرس

 تصادف پدر من ، کار تو بود ؟  -

 : فقط گفت  یکرد و با لحن محکم یمکث نحالیا اب. مضطرب او له شد  رنگاهیز بهرام

 ! نه  -

 :  دیباز پرس. شده  دهیتازه در کالبدش دم یاحساس کرد روح مهناز

 نداشت ؟  ی؟ اونم به تو ربط یچ یوقف نیاون زم يماجرا -

 : پاسخ داد  يشتریاش نشاند و با صداقت ب یشانیپ يرو یبهرام اخم کمرنگ نباریا
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 ! به جون تو قسم که نه  -

 ... ندادن ساسان  تیرضا ي هیقض -

 : ، گفت  زیو سرزنش آم یعصب یرا بست و با لحن شیاز شدت خشم چشم ها هیچند ثان يبرا بهرام

 ! مهناز  -

به عشق  دنیبه رس يدیام نیدلش کوچک تر يتو کهیبهرام با غم به او نگاه کرد در حال. سکوت کرد  مهناز

 : گفت . اش نداشت  یزندگ يهمه 

 ! فقط خوب فکراتو بکن ... مهناز  خوامیازت نم يادیز زیچ -

 !  ستیبه فکر کردن ن يازین -

آماده ... نفجار بود  يآماده . و صاف نشست  دیعقب کش یکم اریاخت یب... بهرام حبس شد  ي نهیس يتو نفس

را  ایبکوبد و دن شهیش ياش را تو یصندل... ، داد بکشد  شودیکه از دهان مهناز خارج م يکلمه ا نیبود تا با اول

 .درونش را خاموش کرد  شآت خیمهناز ، درست مثل آب  يبعد ياما جمله . و رو کند  ریز

 !  کنمیمن قبول م -

متوقف  شیرگ ها يخون تو انیجر یحت...  ستادیاز حرکت ا ایدن هیچند ثان يبرا.  دیقلبش لرز يتو یاحساس

بود که باور  نیشده بود و حاال تنها مشکل انگار ا ریکه پس از سال ها تعب یبزرگ يایو ماند و او و روفقط ا. شد 

 ستیبکوبد تا مطمئن شود خواب ن ورتشص يتو یمحکم یلیس خواستیدلش م! دارد  قتیحق زیهمه چ کردینم

حجوم  ریاست و آنقدر خوشبخت که دارد ز داریب... است  داریمطمئن بود که ب! خواب نبود  یکی نیا! اما نه ... 

 .  شودیآورد و له م ینفس کم م یخوشبخت نیا یناگهان

انتظار عکس العمل  دیشا. هم دلخور و سرخورده بود  یو انگار کم کردیفقط نگاهش م...  زدینم یحرف مهناز

 کیحداقل دلش !  شود شیشود ، ستا دهینوازش شود ، بوس خواستیم دیشا. از جانب بهرام داشت  يبهتر

نگاهش حالت نرم تر و  به توانستینم یبکند ، حت توانستینم يکار چیاما بهرام ه.  خواستیلبخند گرم م

 : بود  نیا د،یکه به ذهنش رس يتنها جمله ا. بدهد  يعاشقانه تر

 ؟  يخواستگار امیب یک -

 : دیپرس یجیبا گ مهناز

 ! هان ؟ -

 : باز گفت ! خنگ شدن انتخاب کرده بود  يرا برا یمهناز عجب وقت. کالفه شد  یکم بهرام
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 !  يخواستگار میایامشب م -

 :و فورا گفت  دیاز جا پر اریاخت یب مهناز

 ! ندارم  شویمن آمادگ! امشب نه ... نه نه  -

 : دیپرس یبا بددل بهرام

 ! چرا نه ؟ -

 يوقت دارم برا یباز ک! شب  شهیخودمو برسونم خونه ، م نجایاز امن تا !  تونمینم...  شهینم نکهیا يبرا -

 ...  ییرایپذ

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

کن ،  ستیل يواسه امشب الزم دار یفاصله هر چ نیا يتو... خونه ات  رسونمتیم گهیربع د کیمن تا  -

 . همه رو بخره  فرستمیرو م یسبحان

گفت  یو با کالفگ دیکوب زیم يرو یمشتش را به آرام. او نفس کم آورده بود  يها يزیرگبار برنامه ر ریز مهناز

 : 

 هوی شهینم. آماده شون کنم  دیبرم با پدر و مادرم حرف بزنم ، با دیمن با!  شهی، بهرام ؟ امشب نم يبچه شد -

 لیره فک و فامهم قرا گهینامزد کردم ، تا دو ساعت د شیساعت پ مین نیمن هم! برم خونه و بگم ، مامان 

 ! خونه مون  انینامزدم واسه بله برون ب

 :گفت ! حق با او بود ... سرش را تکان داد  بهرام

 ! میایفردا شب م... پس  -

 : گفت  يجد یلیو هشداردهنده نگاهش کرد و خ زیبکند ، اما او ت یدهان باز کرد تا اعتراض مهناز

 ! ها  کنمیم یکه قاط يندار شویفقط نگو فردا شبم آمادگ -

جواب مثبت داده و قرار است به همان  نکهیهنوز از فکر ا. جز اطاعت نداشت  يانگار چاره ا. سکوت کرد  مهناز

سکوت  یبهرام مدت.  ندیبیدارد خواب م کردیفکر م. ها همسر بهرام شود ، مضطرب بود و دلشوره داشت  يزود

 :و گفت  دیقهوه اش را نوش يجرعه  نیآخر. کرد 

 ...  گهید زیچ هیبشه ، و  یرسم یتا همه چ کنمیدستت م ي، انگشتر نامزد میا شب که اومدفرد -

 : مهناز و ادامه داد  يچشم ها يسرش را بلند کرد و صاف و محکم زل زد تو. کرد  یمکث

 !  میساعت نامزد بمون کیفکرشم نکن که بذارم  یحت گهید...  میکنیزود عقد م یلیخ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٧٠ 

از . شده ، زبانش بند آمده بود  رییحد دستخوش تغ نیساعت سرنوشتش تا ا میدر عرض ن دیدیم نکهیاز ا مهناز

اما ...  دیبگو يزیدهان باز کرد تا چ. کرد  خی، تنش  شدیبهرام م یهمسر قانون گریتا دو روز د دیشا نکهیفکر ا

و آنقدر به خود زمان بدهد تا بتواند به  ندداد در آن لحظه سکوت ک حیترج.  دیبه ذهنش نرس يجمله ا چیه

 . بدهد  یافکار و احساسات سر و سامان

 : کرد و گفت  یاش نگاه یبه ساعت مچ بهرام

 ! کار دارم  یشد کل رمیبدو د... پاشو برسونمت خونه ! شد  میساعت پنج و ن -

بود و  یمشغول رانندگ ياکت و جدبهرام س. بهرام و مهناز حاکم شده بود  نیماب نیسنگ ی، سکوت ریتمام مس در

 یمهناز هم اگرچه از رفتار سرد او کم. گرفته بود که انگار حضورش را فراموش کرده است  دهیآنقدر مهناز را ناد

 کهیو در حال یصندل يفرو رفته بود تو. بود  یسکوت راض نی، اما در آن لحظه به ا کردیم یاحساس سرخوردگ

 . در گردش بود  ژنیبهرام و ب نی، مغزش مدام ب کردینگاه م ابانیبه خ

آدم  چیآنها آنقدر با هم متفاوت بودند که ه.  کردیم سهیترازو گذاشته بود و آن دو را با هم مقا کیذهنش  يتو

 . حدس بزند با هم برادراند  توانستیدرصد هم نم کی یحت يا بهیغر

که  یوقت. بلندتر از بهرام بود  یداشت و قدش کم دیو پوست سف ییخرما يموها. خوشگل بود و جنتلمن  ژنیب

مودب بود ، .  دادیادکلن م يبو شهیو کار نکرده داشت و هم فیظر يدست ها.  شدیجذاب م یلی، خ دیخندیم

رد شود ، امکان نداشت مقابل او  يامکان نداشت زودتر از مهناز از در. با زن ها چگونه رفتار کند  دیبا دانستیم

 . دیزا بگوناس یبه کس

 یوحش يرایگ يداشت ، چشم ها یوحش اهیس يموها.  شدیمقابل او محسوب م ياز هر جهت نقطه  بهرام

او  شیمهناز پ! رحم  یب اریباك بود ، بددهان بود ، و بس یب! داشت  یوحش يو مردانه  يقو ییرویداشت ، ن

از کنار او بودن  شهیهم!  کردیرا هم جمع و جور م شیناز و اداها یحت...  نشستیجمع و جور م اریاخت یب شهیهم

 چیه یاو آنقدر بد بود که توانست ب.  دیترسیوجودش م يمردانه تو يمحرك و قو يرویاز آن ن...  دیترسیم

باز هم تنها مرد قابل  دانستیاما در کنارش آنقدر قدرت داشت که مهناز م. کند  چارهیمهناز را ب یعذاب وجدان

 .اش ، اوست  یاعتماد زندگ

به درد  ژنیاز عشق پاك و مقدس ب شتریب یلیو نفرت او خ نهیبه ک ختهیو آم ختهیرحم و افسار گس یب عشق

راه را اشتباه رفته بود ، به اشتباه دل ... که اشتباه کرده بود  دانستیم.  دانستیرا م نیمهناز ا. مهناز خورده بود 

و مهناز  دیرسیآخر م يلحظه ها يتو شهیبود که هم یکساما همان ! د ب یلیخ... بود  يبهرام آدم بد. بسته بود 
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. بود  دهیکرده بود ، زجر کش هیاو چه کرده بود ؟ غصه خورده بود ، گر يبرا ژنیب یول.  دیکشیم رونیرا از لجن ب

 او چه کرده بود ؟  يها ، واقعا برا نیاما به جز ا

 کیآن روزها . بهرام را از خود راند ، فقط هفده سال داشت  دل باخت و به خاطر او ژنیکه مهناز به ب يروز

اما حاال بزرگ شده بود ، عاقل شده .  دانستینم یزندگ اتیاز واقع يزیپرداز بود و چ الیاحمق و خ يدختربچه 

 دیدوباره نبا... کند  سکیر دینبا نباریا گفتیعقلش بود که به او م.  دیسنجیبود ، حاال عشق را هم با عقلش م

 . کند  نیتأم شهیهم يبا او ازدواج کند و خود و خانواده اش را برا دیبا. بهرام را از خود براند 

 :گفت . به بهرام انداخت  یو نگاه دیدر مجتمع ، مهناز از افکارش دست کش يجلو نیتوقف ماش با

 !  يدیزحمت کش...  یمرس -

است ، و درکش کرد  ریه او هم حاال با افکارش درگک دانستیمهناز م. نگاهش نکرد  ینگفت ، حت يزیچ بهرام

 . شود که بهرام ناگهان مچ دستش را گرفت  ادهیکرد و خواست پ یلب خداحافظ ریز. 

 ؟  یمطمئن -

 : بهرام ادامه داد . سرش را به سمت او چرخاند  مهناز

 ؟  یبا من ازدواج کن يخوایکه م یمطمئن.  یبش مونیپش يحق ندار گهی، د يامروز که از من جدا شد -

رها کردن مچ دستش شروع کرده بود  يرا برا یتالش نرم کهیقورت داد و در حال یآب دهانش را به سخت مهناز

 :، گفت 

 .  شمینم مونیپش... مطمئنم بهرام  -

را باال  دست مهناز. است  انداختهی، انگار حاال توانسته بود باور کند مهناز او را دست ن دیکش یقینفس عم بهرام

 .کرد  شیو رها دیانگشتانش را بوس يگرفت و رو

 ! خداحافظ ! حاال برو ... خب  یلیخ -

پنج  ادیبه . دیکشیصورت از بهرام خجالت م نیبار پس از سال ها به ا نیاول يبرا. مهناز گر گرفت  يها گونه

لب  ریدخترانه ز یبا شرم.  دیجوش شیرگ ها يافتاد و خون داغ آن سال ها تو يو شب خواستگار شیسال پ

 : گفت 

 !خداحافظ  -

 . شد و به خانه رفت  ادهیپ و
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و  ستادیوسط اتاق ا. کرد  ادیباروت منفجر شد و شروع به داد و فر ي، درست مثل تپه ا دیفهم یوقت رانیج

، هر چه  زدیصورتش را پس م يجلو يهم با خشونت موها یو گاه دادیرا تکان م شیمدام دست ها کهیدرحال

 . از دهانش در آمد بار بهرام و جد و آبادش کرد 

خودش ، هان ؟  شیفکر کرده پ یچ! غلط کرده دوباره اسم دختر منو آورده ... حروم لقمه  يغلط کرده پسره  -

 نیع! هان ! ؟ کنهیم يشاپ و ازش خواستگار یکاف هی يتو کشونتشیصاحابه ؟ که م یفکر کرده دختر من ب

 ! ذارمیدوشش نم يرو هم رو وت يمن جنازه ...  ذارمیمن نم یول! همونا  نیع... و مادرا پدر  یاون ب

 : مبل انداخت و گفت  ينفس خودش را رو مهیو ن نیخشمگ

 !  يشد مونیبرو بهش بگو پش...  ادیبرو بهش زنگ بزن بگو فردا شب ن -

 : گفت .  دیجویلبش را م یاز شدت ناراحت مهناز

 ... مامان  یول -

 ! نشنوم  يزیچ گهید... که گفتم  ینیهم -

.  کردینگاه م شیپا ریبه فرش کرم رنگ ز یبود و با ناراحت ستادهیچارچوب در اتاقش ا يهنوز تو مهناز

. بهرام را دوست داشت  شیاو که پنج سال پ. به خشم آمده  نقدریا يزیدرك کند مادرش از چه چ توانستینم

او ... نداشت  یبعد از آن هم که اطالع تاز اتفاقا! که با بهرام موافق بود ، او بود  یتنها کستمام خانواده  يتو

 دانستیاو فقط م. اش ، بهرام است  یزندگ يهایبدبخت یاز مظنونان اصل یکیکه  کردیبه ذهنش خطور نم یحت

 یعصبان نقدریا يزیاال از چه چپس ح.  کردیکار هم مدام بهرام را دعا م نیا يکه فرار مهرداد کار اوست و برا

 بود ؟ 

بود  نیمادرش که ا. در  يزد به کومه  هیو مستأصل و درمانده تک رونیکالفه اش را با ضرب فوت کرد ب نفس

بدتر از  یلیاوضاع خ! به پدرش که اصال جرأت نداشت نگاه کند ... ؟  کردیچه م دیفهمیمهرداد اگرماجرا را م... 

 : باز گفت .  کردیبود که فکر م يزیآن چ

 ؟  يخوایممکن م ری؟ چرا ازم کار غ ادیبرم بهش زنگ بزنم و بگم ن يآخه من چجور -

 !  يکردیم نجاهاشمی، فکر ا يقبول کرد شویکه سر خود قرار خواستگار یاون وقت یخواستیم -

ه ؟ ازدواج کردن جرمه بش ی؟ مگه قراره چ يداغ کرد نقدریتو چرا ا! مامان خوشگلم ! مامان خوبم ... مامان  -

 ! ؟

 : به سمت او پرتاپ کرد و گفت  يزینگاه تند و ت رانیج
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من !  يدادیبهش جواب م شی، همون پنج سال پ یزنش بش یخواستیتو اگه م! زن بهرام شدن جرمه ... آره  -

 !  یاحمقانه رو گرفت میتصم نیا هویشده که تو  یبفهمم چ دیبا

 :مردد گفت  یبه سمت او برداشت و با لحن یقدم مهناز

 !  میدوست دار... رو  گهیما همد... مامان  -

شد  رهیسر بلند کرد و خ رانیج. چشمان پدرش به زبان آورد  يکه جلو یاعتراف دروغ نیشرم زده شد از ا و

 .مهناز  يچشم ها يتو

نکن  فیو فرهاد تعر نیریش يقصه  نقدریا! دوستت داره ؟ اونم غلط کرده !  يغلط کرد... ؟  يدوستش دار -

 ! مهناز  رهیکَتَم نم يکه تو

 :هوا تکان داد و گفت  يدستش را تو یبا کالفگ رانیبدهد که ج حیدهان باز کرد توض مهناز

 يبن الدنو دوست دار یگفتیاگه م! ؟ تو ؟ يتو دوستش دار! خسته شدم از چاخانات ! بسه ... بسه مهناز  -

 !  شدیباورم م شتریب

انگار مادرش تحت . هم گره زد  يدوخت و انگشتان سردش را تو نیحوصله نگاهش را به زم یدمق و ب مهناز

 : گفت  رانیج! بحث را تمام کند  نیا خواستینم یطیشرا چیه

وصلت  نیچه مرگته ، محال ممکنه به ا قایو تا من نفهمم دق... مهناز  يکاسه دار مین ریز يکاسه ا هیتو  -

 ! بشم  یراض

و  دهیصورت رنگ پر يتو هیسالن چرخ داد و چند ثان ينگاه کالفه اش را تو یبحث طوالن نیخسته از ا مهناز

. اتاقش رفت و در را بست  يتو یحرف چیه یو ب دیکش يآه سرد و غمبار. حالت پدرش ثابت نگه داشت  یب

 . دستانش گرفت  انیتختخواب نشست و سرش را م يحوصله رو یخسته و ب

. مردد بود  یکار است ، اما حاال کم نیمطمئن بود ازدواجش با بهرام درست تر قایعم نکهیبا ا. داشت  يبد حال

 نیآخر به او هشدار نداده بود که ا ياگر بهرام در لحظه  دیشا!  گرفتیفکر کردن م يوقت برا یکاش کم يا

 توانستینم...  ندیعقب بنش توانستینم گرید ماا!  کردیهم فکر م یمانیندارد ، حاال به پش دنیبار حق پا پس کش

 ! 

حوصله .  خواستیو راحت م یخواب طوالن کیدلش . پتو فرو کرد  ریو سرش را ز دیتختخواب دراز کش يرو

 . نرفت  رونیکرد ، ب شیشام صدا يمادرش برا یوقت یحت. را نداشت  گرانیسر وکله زدن با د ي
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شام داد و  يبه مهد یبا توجه و وسواس خاص يگریمثل هر شب د. شت به حضور او ندا يهم اصرار مادرش

سپس دوباره .  ندیگذاشت تا اخبار ساعت ده را بب ونیزیتلو يرا جلو لچرشیصورت و دستانش را شست و و

 . تخت ، کمکش کند  يرو يخواباندن مهد يمهناز را صدا زد تا برا

 يبغل پدرش را گرفت و با کمک مادرش و هزار زحمت بالخره پدرش را رو ریرفت و ز رونیب نباریا مهناز

سرد بود  يکتر. بنوشد  يچا یوانیآشپزخانه رفت تا ل يسپس آنها را تنها گذاشت و تو. تختخوابش جابه جا کرد 

و در انتظار جوش آمدن  نشست يکوچک ناهارخور زیرا روشن کرد و سپس پشت م يکتر ریز. مانده  يو چا

 شخوانیمادرش را از آن سمت پ يافکار خودش غرق بود که صدا يتو. گاه چانه اش کرد  هی، دستش را تک آب

 :  دیشن

 گشنته مهناز ؟ برات شامو گرم کنم ؟  -

 : کوتاه پاسخ داد  یلیبه سمت او انداخت و خ يحوصله ا یشانه اش نگاه ب ياز رو مهناز

 ! ینه ، مرس -

هنوز از . نشست  شیو به رو دیرا عقب کش يناهارخور زیم يها یاز صندل یکیآشپزخانه رفت و  يتو رانیج

 :  دیپرس. اش نشسته بود یشانیپ يرو یبحث سر شب ، اخم کمرنگ

 ! کن  فیتعر... خب  -

 .او جا خورد  يمقدمه  یحرف ب نیاز ا مهناز

 بگم ؟  یچ -

 : داد و ادامه داد  يبعد به نگاهش حالت دلخور و

 ! ؟ یکنیم قمیشما ، که به حرف زدن تشو يگوش شنوا دار یلیخ -

 : صورت او تکان داد و گفت  يانگشت اشاره اش را جلو رانیج

بزرگ  یلیخ يتو فکر کرد! افتاده بود دست تو  مونیافسار زندگ... بود  ختهیبهم ر یبود همه چ یمدت هی -

ما  ياذن و اجازه  ی، ب یصاحاب یب يکر کردف!  ياومد ی، هر وقت خواست یهر وقت دلت خواست رفت!  يشد

 !  يقول ازدواجم داد

 :گفت  يو با دلخور دیصورتش را درهم کش. او جا خورد  ياز لحن سرد و جد مهناز

 ! مامان  -
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نشسته  لچریو يرو نجای، بابات ا رهیاس ای؟ داداشت اونور دن يخودت فکر کرد شیپ یتو چ! مامان  یمامان ب -

بزرگتراش به  يبدون مشورت و اجازه  يدختر خانواده دار چیه!  دنیکشکه واسه ساب...  یچی، مامانت هم که ه

 ... تو  ی، ول دهیقول ازدواج نم یکس

 : لحنش گفت  يتو يو با همان دلخور دیوسط حرفش پر مهناز

ازدواج  يازم تقاضا نکهیاه بود ، واسه اقرار کوت هیقول ازدواج دادم ؟  ی، مامان ؟ من به ک یگیم يدار یچ -

تلفنو بردارم و زنگ بزنم بهش  یاالن گوش يخوایبد کردم ؟ هان ؟ اصال م!  میخواستگار ادیمنم گفتم ب... کنه 

 ! خانم خانواده دار هست ؟ دختر کیکارم در شأن  نی؟ ا يخوایجد و آبادشو به فحش بکشم ؟ م

 حیخسته بود از توض... سرانجام مادرش  یبحث ب نیشده بود از ا یعاص.  گرفتیلحظه به لحظه اوج م شیصدا

 :که از خشم او جا خورد بود ، گفت  رانیج! دادن 

 !  نییپا اریصداتو ب -

 : گفت . و نگاهش را از صورت مادرش گرفت  دیکش ينفس کالفه ا مهناز

 يدار يخودیب! نکردم  ین کار خاصکه م یدونی؟ خودتم م يکرد دیمسئله کل نیا يچرا رو... مامان  -

 ؟  یرو تمومش کن یبحث لعنت نیا يخوایکه نم يسوزیم نقدریا ی؟ از چ هیچ هیبگو قض!  يدیاعصابمو ورز م

را تا حد ممکن  يکتر ریز يدم کرد و شعله  يچا یکم. بلند شد و به سمت گاز رفت .  دیکش يآه سرد رانیج

 : مقدمه گفت  یسپس دوباره به سمت مهناز برگشت و ب.  دیکش نییپا

 ، مهناز ؟ نیبا هم داشت يقول و قرار -

 . گرد شدند  رتیمهناز از فرط ح يها چشم

 ؟  يچه قول و قرار! نه  -

 : گفت . رنگ غم گرفته بود  رانیج نگاه

 ... که  يحد منو خرفت و کودن فرض کرد نیتا ا یعنی -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

 !  فهممیبه خدا منظورتو از قول و قرار نم ی؟ ول یزنیم هیحرفا چ نیا... نه مامان  -

ها را  وانیسپس ل.  ختیر يبرداشت و چا وانیدو ل نکیس يباال نتیکاب يباز به مهناز پشت کرد و از تو رانیج

 . تر به مهناز  کینزد یکم نباریا... نشست  یصندل يگذاشت و دوباره رو زیم يهمراه با قندان رو

 گرفته بود ؟  یمهرداد ، ازت قول يواسه آزاد -
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 . تنش افت کرد  يمتوجه منظور او شد و ناگهان دما مهناز

 ! نه  -

 !  یگیدروغ م يدار -

 :را بست و با حرص تکرار کرد  شیها چشم

 !نه  -

 : باز هم برافروخته گفت  رانیج

 يخوایچرا حاال م... نکبت  نیتا جدا شدنمون از ا... حاال که فقط سه هفته مونده تا سفرمون ... پس چرا حاال  -

 ؟  یزنش بش

دستش را . دلش نشست  يرو یبیغم عج. نکرد  دایپ شیبرا یپاسخ چیبود که مهناز ه یآنقدر منطق سوالش

 : دست مادرش گذاشت و گفت  يآهسته رو

 ! يهواخواه بهرام بود يبدجور شیپنج سال پ! رفته  ادتی نکهیمثل ا. ..مامان خانم  -

پدرت . بود  یلی، چون پسر مودب و جذاب و اص ومدیمن ازش خوشم م! بود  شی، پنج سال پ شیپنج سال پ -

حاال برام !  مینکرد ينه ، ما هم اصرار یاما تو گفت.  رهیازدواج سر بگ نیا دونستیصالح م یلیهم بنا به دال

 !  یزنش بش يخوایم...  يدار تبهرامو دوس یگیو م یروبروم نشست يکه بعد از پنج سال ، اومد بهیعج

 : ادامه داد  يشتریب متیو با مال دیکش یقیکرد ، نفس عم یمکث

ساله پنج !  يزیواسم عز يا گهیاز هر کس د شتریب ایدن يباال سرم شاهده که تو يخدا!  زمیعز... دختر من  -

من  يبا شاد نگه داشتنمون و رنگ کردن موها يکردیکه فکر م یاز روز اول...  يوقف ما کرد تویکه زندگ

...  يازدواج بد نیتن به ا يخوایم یو برهان لیبا چه دل دونمی، تا حاال که نم يخانواده رو سر پا نگه دار یتونیم

واسه ... مهرداد  يواسه آزاد ذارمینم!  ذارمیمرتبه رو نم نیا یول!  يکه بالکش ما شد يتو بود نیا شهیهم

 !  دمیحقو به تو نم نیا... مهنازم  ذارمینم!  یمن کنار پسرم باشم ، خودتو بفروش نکهیا

صورتش  يرو شی، ناگهان درهم شکست و اشک ها شدیبزرگ و بزرگ تر م شیگلو يکه به مرور تو یبغض

 شیدست ها نیسرد او را ب يدست ها يبه تند. مادرش ، دستپاچه شد  ي هیگر دنیمهناز با د.  دیفرو لغز

 :  دینال يگرفت و با لحن تب آلود

به جون تو ، به جون بابا ، ...  نیمامان منو بب! ما نبود  نیب يقول و قرار چیبه خدا قسم ه... نکن  هیمامان گر -

 ! ما نبود  نیب یچیبه جون مهرداد قسم که ه
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نزدند  یحرف چکدامیه هیچند ثان يبرا. پوشاند  شیافتاد و صورتش را با کف دست ها هیبعد خودش هم به گر و

 : گفت  رانیسپس ج.  ختندیو فقط اشک ر

 ؟  یگیم... مهناز  یگیدروغ نم چوقتیتو به مادرت ه -

 . صورت مادرش دوخت  يرا تو سشیخ يسرش را باال گرفت و چشم ها مهناز

امروز  یول. با بهرام نزده بودم  یحرف چیمسئله ه نیا يمن واقعا تا قبل از امروز ، درباره ! مامان  گمیدروغ نم -

گفت دوستم داره ! کرد  يازم خواستگار... رفتم سر قرار . حرف بزنه  خوادیگفت م. سر کار بودم که زنگ زد ... 

 ! ینیدر کاره و نه احساس د يکه نه اجبار فتبهم گ یحت! سه هفته بهش فکر کنم  نیا يگفت تو... 

 : و ادامه داد  دیتب دارش کش یشانیپ يکف دستش را رو.حرف زدن نفس کم آورده بود  يبرا. کرد  یمکث

دلم هم براش ! بالفاصله بهش نه بگم  دمیخجالت کش! هم فکر کردم  نمونیاما دروغ چرا ؟ من به احساس د -

 ! را قبول کردم چ دونمینم!  دونمینم... سوخت 

 : گفت  رانیج.  ختیآو نییپا شیشانه ها انیگذاشت و سرش را از م زیم يرا رو شیها آرنج

 !  ستین يازدواج کردن ، کار عاقالنه ا يواسه خاطر دلسوز -

بهرامو  یتونست به راحت شیکه پنج سال پ ياون مهناز مغرور و نازدار! عاقالنه است ... عاقالنه است مامان  -

 دارم ؟ یبهرام ناز کنم ؟ چ يدارم که به خاطرش بازم برا یمن چ... مامان  نیمنو بب! مرده  گهیکنه ، حاال د رد

 :زد و گفت  یتلخ پوزخند

ندارم که بخواد  يبرادر یحت. شوهرم ببرم  يبه خونه  يا گهیندارم که مثل هر عروس د هیزیجه یمن حت -

 ! شاهد عقدم ، شاهد سر بخت رفتنم باشه 

مسافرتشان  يبرا نکهیفکر کرد به ا.  شدیم بشیکه در کنار بهرام نص یتیذهنش فکر کرد به احساس امن يتو و

باز دستش را . اش حساب باز کند  هیمهر يرو توانستی، م کردیپول الزم داشت و حاال اگر با بهرام ازدواج م

 : دست مادرش و گفت  يوگذاشت ر

 !به صالحمونه  دونمیرو بکنم که م ي، بذار همون کار کنمیخواهش م! سد راهم نشو ... مامان  -

دوا  يدرد چیکه با اعتراضش ه دانستیاما م. ازدواج بود  نیهنوز غم داشت ، هنوز هم مخالف ا رانیج دل

 :را پس زد و گفت  شیاشک ها.  شودینم

 ! ندارم  ی، منم حرف يخوایکه تو م حاال... خب  یلیخ -

 :از جا بلند شد و با غرور ادامه داد .  کردیولوله م شیرگ ها يتو شیپنج سال پ رانیداغ و مغرور ج خون
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حاال که قراره به !  خرمیلباس شهرو م نیواست خوشگل تر! مزون اسپادانا  برمتیم...  دیخر میریفردا با هم م -

 ! و شکست خورده  یدختر دم دست کینه ...  يملکه بر کیمثل  دی، با يبهرام بر يخونه 

اتاقش رفت و مهناز ماند با دو  يآشپزخانه را ترك کرد و تو. مهناز را بشنود  دییتأ ایمنتظر نماند تا رد  گرید و

 ... . دست نخورده و سرد شده  يچا وانیل

مغزش قفل کرده بود و هاج و ... شده بود  ریافلگو غ جیاش بود که تا آن حد گ یتمام زندگ يبار تو نیاول يبرا

 يخواستگار کیانتظار . کوچک آپارتمانشان را پر کرده بودند  ییرایکه تمام پذ کردینگاه م یواج به مهمانان

اما تا در .  دیایب شانیو حداکثر بهار به خانه  دیناهانتظار داشت فقط بهرام و ... را داشت  یجمع و جور و خودمان

بزرگ تر و مهم تر از  یمراسم يروبرو شد که انگار برا يو ادکلن زده ا کیرا باز کرد با پنج زن و دو مرد ش

 . آمده اند  یمعمول يخواستگار کی

فر و  نیبزرگ بهرام ، بهادر خان شاه يعمو. مهمانان و از شدت دلهره احساس تهوع کرد  نیچرخاند ب نگاه

لحظه هم مهناز را رها  کیبهار هم بود و . و بهرام  دیاو ، و ناه يعمه ها الیو هم الیشم خانم ، نیهمسرش زر

 .  گفتینکرده بود و مدام بغل گوشش عروس خانم عروس خانم م

سرخوش مهمانان  ي، از خنده ها دیاز نگاه تلخ ناه دیکشیزجر م. آن جمع  ياز حضورش تو دیکشیزجر م مهناز

که آن وسط  يزیتنها چ. و الم تا کام حرف نزند  ردیبود مادرش زبان به دهان بگ که باعث شده یو از شوک

، دق  مردیمهناز م. نبود  مانانمه نیب ژنیبود که ب نی، ا کردیدلش را گرم م یو کم شدیاش م يباعث شاد

و به عنوان عروس  دادیمقابل چشمان حسرت زده او جوالن م شیبایبا آن لباس بژ ز شدیاگر مجبور م کردیم

 .  گفتیبهرام ، به او خوشامد م

. به لب نشاند  یلرزان و مصنوع ينگاه وارفته اش را جمع و جور کرد و لبخند یمادرش کم فیخف ياشاره  با

آشپزخانه  ياز جا بلند شد و تو یکوتاه یآن فضا را تحمل کند ، با عذرخواه تواسنتیواقعا نم گریسپس چون د

 . رفت 

، حاال هم  رفتیم شانیدو بار به خانه  يهفته ا شانی یخوب زندگ يسال ها يکه تو يخانم ، کارگر یماه

 يها را تو وهیکف آشپزخانه نشسته بود و با وسواس م. و مهناز کمک کند  رانیبه ج ییرایپذ يآمده بود تا تو

 : را بلند کرد و گفت  با ورود مهناز ، بالفاصله سرش.  دیچیم ستالیدار کر هیظرف بزرگ و پا

 ببرم براشون ؟  وهیهاشون رو خوردن مهناز ؟ م ییچا -

 . فرستاد و سرش را تکان داد  رونیاش را تکه تکه ب نهیس ينفس حبس شده تو مهناز
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 ! ، از مامانم بپرس  دونمینم... نه  -

 : به لب نشاند و گفت  يزیر يخنده  یماه. آب پر کرد  ریبرداشت و از ش یوانیل و

 ! ها  هیشوهرت بچه باکماالت يبه چشم برادر -

 : دیافتاده باشد ، پرس ادشی يزیچ نکهیبعد مثل ا و

 بهم خورد باهاش ؟  تونینامزد شیکه پنج سال پ ستین یهمون نیا -

 گفت یماه. تا بلکه راه نفسش آزاد شود ، و باز فقط سرش را تکان داد  دیاز آب ولرم و بدمزه را نوش یکم مهناز

: 

 ...  گهید ندفعهی؟ ا توینامزد يدختر ؟ چرا بهم زد يمهناز مغز چلچله خورد -

 : گفت  یآهسته به ماه ییبا صدا رانیج. تمام ماند  مهیبه داخل آشپزخانه، ن رانیاش با ورود ج جمله

تو امشب بالخره ! ها رو ببر  وهیبرو فنجونا رو جمع کن بعدشم م... ؟ دست بجنبون  یماه یکنیم کاریچ يدار -

 ! يبریمنو م يآبرو

 : بعد سر بلند کرد و به مهناز گفت  و

برو  ایب... وامونده  يآشپزخونه  نیا يها خودتو نچپون تو یدده مطبخ نیا نیع قهیدم به د یتو هم ه -

 !  يآبرومون رو برد

 : گفت .  دیش بال پروانه لرزقلبش مثل پر يتو ینگاه بهرام ، و احساس يمهناز گره خورد تو نگاه

 ! دونستمیبه خدا من نم... مامان  -

 .هوا تکان داد  يتو یخودش متوجه منظور او شد و دستش را با خستگ رانیج. نبود  شتریب حیتوض يبرا یلزوم

،  زدنیکه عمه هاش م ییحرفا نیبا ا یول. بگذره  ریحاال خدا کنه امشب به خ!  یدونستیتو هم نم...  دونمیم -

 !  دنید ییغلط نکنم واسمون خوابا

گردنش گذاشت و هراسان  يدستش را رو. کرد  دنیشروع به تپ یبه سخت يریمهناز مثل دل گنجشک اس دل

 :  دیپرس

 ! بهت ؟ گفتنیم ی؟ مگه چ ییچه خوابا -

 :گفت . ند از آن ذهن دخترش را آشفته ک شتریب شیآمد با حدس و گمان ها یدلش نم... کرد  یتأمل رانیج

 !  يرو به باد داد تمونیثیکه ح رونیبرو ب ایب!  ستیاالن که وقت پچ پچ کردن ن...  یچیه -
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لرزان دوباره  ییو با زانوها دیکش یقیمهناز نفس عم. مهناز را گرفت و او را به سمت در آشپزخانه هل داد  يبازو

 : گفت  نیبه محض ورودش ، زر.  وستیبه جمع مهمانان پ

 ! نکرده ؟ ییخدا هیخبر...  يریگینم لیعروس خانم تحو -

 خواستیدلش م. دلش نسبت به او احساس نفرت و انزجار کرد  يبه لب نشاند که مهناز تو يچنان لبخند و

 : صورتش گذاشت و گفت  يبدهد ، اما دستش را به دروغ رو یپاسخ دندان شکن

 !  کنهیراستش دندونم درد م... نه  -

 :داد و گفت  یکبر به گردنش تاببا ت نیزر

...  کنهیمن درکت نم نیع یشکیه! آدم روز ازدواجش دندون درد داشته باشه  هیبزرگ یچه بدشانس...  يوا -

 ! مثل تو داشتم  یآخه منم مشکل

 : کرد و ادامه داد  يا خنده

 ! بهادر خان ؟ ادیم ادتونی! درست راه برم  تونستمیخورده بود و نم چیپام پ یول. البته دندون درد نداشتم  -

 : به مهناز گفت  یصورت زن برادرش پرتاپ کرد و با لحن مهربان يتو يزیبزرگ بهرام نگاه ت ي، عمه  الیهم

 !  نیبش ایب... قربونت برم  نیبش ای؟ ب زمیعز ییحاال چرا سر پا -

شاد و  یآمد ، با لحن یبه سمت او م کهیو در حال دیاز جا پر الیبه خود دهد ، شم یمهناز تکان نکهیقبل از ا تا

 :گفت  یخودمان

 ! ها  نینامزد یناسالمت!  نیبرو کنار بهرام بش... دلم  زیآره عز -

 :ادامه داد  رانیو ج يرو به مهد و

 !شما  يالبته با اجازه  -

بالفاصله دست سرد مهناز را  الیشم به لب نشاند و يلبخند ناچار رانیاما ج. نشان نداد  یحرکت چیه يمهد

 . گرفت و به سمت بهرام کشاند 

پا  يمهناز کنارش جا خوش کرد ، دوباره نشست و پا رو نکهیبه احترام مهناز از جا بلند شد و پس از ا بهرام

نگاه کرد . بند آمده بود  جانی، نفسش از شدت شرم و ه شدیاش داشت ذوب م نهیس يقلب مهناز تو. انداخت 

را تا حد ممکن از بهرام دور کرد و  شاو و بهرام ، و خود انیکم م يکه چشم دوخته بود به فاصله  نیبه زر

 . دیمبل چسب يبه دسته  بایتقر
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جلب شود و مهناز نفس  يگریبه سمت د نیباعث شد توجه زر وهیبا ظرف بزرگ م یماه يدوباره  حضور

 :  دیپچ پچ وار بهرام را کنار گوشش شن يهمان موقع صدا. بکشد  یراحت

 ؟  یتو لب نقدریچته ا -

 ییسپس مثل خودش با صدا. اش نگاه کرد  یشانیپ يسرش را به سمت او چرخاند و به اخم کمرنگ رو مهناز

 :آهسته پاسخ داد 

 چه خبره ؟  نجایا -

 . متوجه منظور او نشد  بهرام

 !هان ؟ -

 !  یتون رو جمع کن فهیو طا لیکل ا يبخوا يخواستگار هیواسه  کردمیفکر نم -

 : شدن مهناز شد ، و گفت  جیزد که باعث گ يلبخند مرموز بهرام

 !در نظر دارن ؟ یچ هیسرکار خانم مهر -

 : ادامه داد  یکرد و بعد با لحن شوخ یمکث

 قلبمو بندازم پشت قباله ات ؟  يخوایم -

 : گفت  مهناز

 !  خوامیام رو بالفاصله بعد عقد م هیاالن بگم ، مهر نیالبته هم! صد تا سکه  -

 : دیمشکوك پرس یاخم کرد و با لحن بهرام

 ؟  کاریچ يخوایم -

بتواند صد سکه اش را  ستیندهد ممکن ن حیبهرام توض ياگر برا دانستیاعتراف کند ، اما م خواستینم مهناز

 : کوتاه گفت  یلیخ نیهم يبرا.  ردیبگ

 ! ا و مامان پول الزم دارم مسافرت باب يبرا -

راست و دروغ  خواستینگاه کرد ، انگار م رهیخ رهیاو خ يچشم ها يتو هینگفت و فقط چند ثان يزیچ بهرام

 . بالخره چشم از او گرفت و نگاهش را به جمع دوخت  شیعمو يبعد با صدا. چشمانش بخواند  يمهناز را از تو

سر کار خانم به همراه همسرشون قصد خروج از کشورو دارن  ایگو. سر اصل مطلب  میبر گهیبهتره د... خب  -

 ! ها ؟ يزود نیبه هم

 : مرتب کرد و پاسخ داد  شیپاها يدامنش را رو رانیج. دوخت  رانیصورت ج ينگاه پر از سوالش را تو و
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 !  گهید يتا سه هفته ... بله  -

 !  میمدت کوتاه برگزار کن نیهم يرو تو یمراسم عروس میپس ناچار -

 : گفت  الیهم

 هیزیفقط فراهم کردن جه!  ستین یکار مشکل ادیز ی، ول شهیشلوغ م یلیالبته خود عروس و داماد سرشون خ -

 ...زمان بره که  یکم

 : و گفت  دیوسط حرف او پر یبه نرم دیناه

ها  يزود نیمستقل به ا يدن خونه کر دایمتأسفانه پ لیمسا يسر هیجان ، اما به خاطر  الیهم دیببخش -

و البته خود  يسپهر يخانم و آقا رانیشد که اگر ج نیبر ا میکه با بهرام زدم تصم ییبا حرفا.  ستیمقدور ن

خودشون  يکنن تا سر فرصت برن خونه  یعمارت زندگ يعروس و داماد تو یمدت هیباشن ،  یمهناز جان راض

 ! 

 : با تته پته گفت . شده بود  ریغافلگ رانیج

 ... اما ! جان ؟ دیبگم ناه یچ... واا -

 : و گفت  دیوسط حرف او پر ینیریش يبا خنده  الیشم

 !  توننیکنن ، بهرام و مهناز هم حتما م یزندگ یبه راحت توننیهم م گهیاون عمارت ده نفر د يتو -

 : او اضافه کرد  يهم به صحبت ها الیهم و

 ! عمارت ببندن  نیاتاق شاهنش يبهرامو تو يداماد يآرزو داشت حجله  شهیکنه خان داداشو ، همخدا رحمت  -

آنقدر راحت  گرانیاما د. ممکن بود  ریغ يمسئله  کیعمارت  يکردن دخترش تو یهنوز هم زندگ رانیج يبرا

دوباره  نیزر. رفتند ، که انگار توانسته اند نظر مثبت او را جلب کنند  هیمسئله را تمام کردند و سراغ بحث مهر

 : کرد و گفت  ياظهار وجود

 يعروس و داماد هم فکر ينه ، اونوقت واسه خونه  ای میرسیبه توافق م هیسر بحث مهر مینیبب دیحاال بذار -

 ! میداریبرم

هم فشرد و نگاهش را از صورت  يرا رو شیهااز سر حرص دندان .  دیخون مهناز شعله کش يدوباره تو خشم

 :دخالت کرد و گفت  الیهم هم نباریا. برداشت  نیمتکبر زر

 !  گهیمهناز جانو دوست داره ، چشمش رو هم بخواد نه نم نقدریمثل روز روشنه که بهرام ا -

 :گفت  بهادر
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، و بهرام هم  کنهینم تقاضا معروس خا. که فقط و فقط مربوط به خود عروس و داماده  هیزیچ هیبحث مهر -

 ! خودشون  يبه عهده  میبذار نویا!  کنهیاگر توان پرداختش رو داشته باشه قبول م

، با تته  دیدیم گرانیمهناز که دوباره خودش را مرکز توجه د. چشم ها به سمت بهرام و مهناز برگشت  ي همه

 : پته گفت 

 ... یعنی!  دونمینم... نـ  -

آنقدر سرد و آنقدر  ياما مهد. به پدرش چشم دوخت و انتظار داشت پدرش به او کمک کند  صالیبا است و

. قرار دارد  یتیچه موقع يچند لحظه مات شد و فراموش کرد که تو ي، که مهناز برا کردینگاهش م نیغمگ

 . بخورد و دوباره حواسش به جمع برگردد  یسخت ي کهیقاطع و محکم بهرام ، باعث شد  يصدا

حاال اگر ...  نهینظر من ا!  يو ده متر ستیدو ییالیو يخونه  کی يتمام بهار به عالوه  يپونصد سکه  -

 ! ندارم  یمد نظرشون باشه ، من حرف يشتریب زیچ شونیا

 : گفت  يآشکار ي نهیبا ک رانیج

 !بولوار الدنه ؟ يمنظورتون از خونه ، همون خونه  -

 : پاسخ داد  يخونسرد و عاد یلیاو ، بهرام خ برعکس

 ! بله  -

بود و  دهیرا در حراج بانک خر شانیخانه  یبود چه کس دهیحاال فهم. زبانش بند آمده بود  رتیاز شدت ح مهناز

 : دیپرس الیشد که شم یسکوتش آنقدر طوالن. نه  ایباشد  یبابت عصبان نیاز ا دانستیواقعا نم

 نه ؟  ایشد عروس خانم ؟ بله  یچ -

 : گفت  یحواس یقورت داد و با ب یرا بست و آب دهانش را به سخت شیلحظه چشم ها کی يبرا مهناز

 ! بله  -

 .  ندیبگو کیو تبر اورندیبر لب ب يلبخند آسوده ا گرانیکلمه باعث شد د نیا و

پشت سر او .  دیبار در آن شب از جا بلند شد و به سمت مهناز رفت و او را در آغوش کش نیاول يبرا الیهم

 رانیو ج يرو به مهد الیآنوقت هم.  دندیهم مهناز را در آغوش گرفتند و صورتش را بوس نیو زر دیو ناه الیشم

 : ، گفت  کردندیکه سر جا نشسته بودند و هاج و واج نگاهشان م

 ! شما  يبا اجازه  -

 : ادامه داد  دیرو به ناه و
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 !  رایاون انگشترو لطف کن ب... جان  دیناه -

 : و گفت  دیناگهان از جا پر رانیج

 ... آخه ... هنوز که زوده ! خانم  الیهم... نه  يوا -

 : گفت  ییو با خوشرو دیدوباره وسط حرف او پر الیشم

انگشتر  میخوای، حاال م میاز عروسمون جواب گرفت!  زمیعز يریگیچقدر شما سخت م... خانم  رانیج يوا يا -

 ؟  هیکاربد !  مینشون دستش کن

شده بود که دهان  يزیآنقدر برنامه ر زیباز هم خواست مخالفت کند ، اما همه چ. رنگ به رو نداشت  رانیج

 . اعتراض او به کل بسته شده بود 

افتاده به طرف مهناز  نییپا يدر آورد و با سر فشیک يمرحومش را از تو يانگشتر هوو یحرف چیه یب دیناه

 : گرفت و گفت  الیکوچک انگشتر را به سمت هم يشد و جعبه  مانیراه پش ي انهیاما در م. رفت 

 ! که  دیدونیمنو م تیوضع. جان  الیهم یبهتره شما دستش کن -

دست تازه عروس بنشاند ، از خدا خواسته جعبه را گرفت  يانگشتر را تو وهیزن ب کی خواستیهم که نم الیهم

 . و به سمت مهناز رفت 

که همانجا وسط جمع از حال  کردیدلش خدا خدا م يتو.  رفتیم یاهیمدام س شیود ، چشم هامهناز تلخ ب کام

 یبا نگاه ب. به عقب برداشت  یاز عرقش به دامن لباسش چنگ زد و ناخودآگاه قدم سیبا دست سرد و خ. نرود 

تکه سنگ سرد کنار  کی، مثل  یتراضحرف و اع چیه یب رانیج. پناه و پر از دلهره اش مادرش را جستجو کرد 

دلهره . شده و قصد اعتراض ندارد  میمهناز از نگاه او خواند که تسل.  کردینگاه م هیشوهرش نشسته بود و به بق

دلش از خدا  يرا بست و تو شیلحظه چشم ها کی يبرا. تنش را سرد کرد  يسابقه همه  یو ب بیعج يا

بفهمد چه شده ،  نکهینش حلقه شد و بعد تا قبل از اسرد و لرزا دستداغ و مهربان دور  یدست. کمک خواست 

خانه  يتو دنیکف زدن و کل کش يصدا... انگشتش نشست  يفرشته با آن الماس درشتش تو یمیانگشتر قد

 ... .  دیپر کش

با . مبل رها کرد  ينفس خودش را رو یفشرده شد و پس از آن ، خسته و ب الیمهناز دوباره در آغوش هم تن

 يرو يپوزخند.  اندازدیبه انگشترش ب یقیبکشد و نگاه عم یدن زن ها ، بالخره توانست نفس راحتپراکنده ش

باز ! انگشتر بخرد  کی شیبهرام آنقدر عجله داشت که وقت نکرده بود برا! انگشتر فرشته ... نشست  شیلبها

 :  دیچیو بناگوشش پ قهیشق يگرم بهرام تو يآهسته و نفس ها يصدا
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 ؟  یکنیفکر م یبه چ يدار -

کم صورتش با صورت بهرام  ياز فاصله . شد  خکوبینگاه بهرام م يسرش را بلند کرد و نگاهش تو مهناز

 : و گفت  دیبه خود آمد و سرش را عقب کش يشوکه شده بود ، اما به تند

 !  یچیه -

 ؟  يچند کلمه حرف حساب دار يحوصله  -

را  شیکالفه دست ها یدوره شده بود و پشت سر هم با حالت نانهماینگاه کرد به مادرش که از جانب م مهناز

 .  گفتیم يزیو چ دادیتکان م

 !  دییبفرما -

 : جابجا شد و گفت  شیکالفه سر جا یبا حالت بهرام

درسته !  گهید ینامزد من یعنی،  ياالن انگشتر منو دستت کرد.  یکه با من ازدواج کن يتو قبول کرد...  نیبب -

 ! ؟

 : گفت . آورد  یاو سر در نم ياز حرف ها مهناز

 ؟ يمگه شک دار -

 !  ینداشته باش یکه تو هم شک دوارمیام یول... نه  -

 !ندارم  -

 ...  یعنی، درسته ؟  گهید میعقد کن یک ستیبرات مهم ن... پس  -

 : سرش را تکان داد و گفت  یجیبا گ مهناز

 ، بهرام ؟  یچ یعنی -

صورت  يشد تو رهیدوباره خ. حواسش به آنها نبود  یکس چیه. انداخت  یکرد و به دور و بر نگاه یمکث بهرام

 : گفت  يراحت تر الیمهناز و با خ

 ! امشب  نیهم یعنی...  یعنیزود  یلیخ...  میزود عقد کن یلیخ خوامیمن م -

 : مانند گفت  غیج ییو با صدا دیاز جا پر اریاخت یب مهناز

 ! ؟ یچ -

 : با اخم گفت  بهرام

 !  نییپا اریصداتو ب -
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 : اشاره کرد و ادامه داد  نیابرو به زر يبا گوشه  و

 ! بابا  يآبرومونو برد -

با حرص پا . از خود نشان دهد  توانستینم یعکس العمل چیاما ه. مهناز از شدت خشم به جوش آمده بود  خون

لبش  يگوشه  یمصنوع يلبخند کهیتش گرفت و در حالمش يپا انداخت و دامن لباسش را با قدرت تو يرو

 : نشانده بود ، گفت 

 ! ؟ حاال ؟ می؟ عقد کن زمیعز یگفت یچ -

 یو گاه کردینگاه م شیوار به دست ها میتسل یو فقط به حالت زدینم ینگاه کرد به مادرش که حاال حرف و

 .  دادیسرش را تکان م

 ؟  گنیبه مامانم م نویعمه هات االن دارن هم -

 . فقط سرش را تکان داد  بهرام

 ! اوهوم  -

 : گفت . اش را حفظ کند  يکرد خونسرد یسع مهناز

 !  تونمیامشب نم... اما من  -

 :تاب داد و گفت  ییرایپذ ينگاهش را تو یحوصلگ یبا ب بهرام

 ... گهیم طونهیش!  زنهیبند داره زاغمون رو چوب م هی؟  ستیچرا ول کن ما ن کهیزن نیا -

 ! تونمیبهرام ؟ من امشب نم يدیشن -

به مهناز القا کرد که  یشد و چنان حس خکوبیم شیچشم ها يو مواخذه گر بهرام دوباره تو اهیس يها چشم

 : گفت  يبه سرد. برد  ادیرا از  دنینفس کش هیچند ثان يبرا

 بهت گفتم ، مهناز ؟  یچ روزیمن د -

 . نگفت  يزیچ مهناز

 نه ؟  ایگفتم ...  مینامزد بمون دمیساعت هم اجازه نم کی یگفتم حت -

 : جابجا شد و گفت  شیو خشم آلود سر جا یعصب مهناز

 ي، نه به مادرم ، و نه به بابا یکنی؟ متنفرم که نه به من فکر م یفهمیم!  تیخودخواه نهمهیمتنفرم از ا -

 !  کردیم رونتیب پایت هین با اال تونستیکه اگه م بندمینشسته و شرط م لچریو يبدبختم که رو
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 ریغ شیاز او متنفر است ، برا گفتیم یسادگ نیمهناز به هم نکهیا.  دیچشمان بهرام جه یاهیس يخشم تو برق

 یرحم یبزند و با ب يخشم عقلش را از کار انداخت و باعث شد پوزخند نیا هیچند ثان يبرا. قابل تحمل بود 

 :  دیبگو

 !  دهیکارشو د نیا ي جهیبار نت کیآخه ...  کردیکارو م نیفکر نکنم ا -

 يرا داشت که تو یحس کس.  ستادیبست و نبض گردنش از تپش ا خیتنش  يهمه ... سر جا خشک شد  مهناز

، و بعد به قصد ترك  دیدهان بهرام بکو يدستانش را مشت کرد تا وسوسه نشود تو. زده اند  یلیجمع به او س

 :دستور داد  یو تودماغ هخف یا بهرام بالفاصله مچ دستش را گرفت و با لحنام. شد  زیمخیجمع از جا ن

 ! سر جات  نیبش -

 : فقط گفت  مهناز

 ! دستمو ول کن  -

 !با هم  میزنیحرف م... مهناز  نیگفتم بش -

را به خود جلب  گرانیانگشتان محکم بهرام ، کم کم داشت توجه د نیب رشیمتوجه شد که مچ دست اس مهناز

 . به دستش داد که بهرام مجبور شد دستش را رها کند  يدوباره سر جا نشست و حرکت تند.  کردیم

 !  خوامیمعذرت م -

 : بهرام دوباره گفت . لبانش بود  يپاسخ مهناز ، پوزخند تلخ رو تنها

 !  يازم متنفر یتو بهم گفت... زدم اما  ي، حرف بد دونمیم -

 : ، گفت  دیلرزیکه از شدت فشار بغض م ییبا صدا مهناز

 ... که اون کارا  يتو قسم خورد -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

 !  گمیاالنم م... آره  -

 ... حرفات  نیپس ا... پس  -

 ! لجت رو در آرم  خواستمیباور کن فقط م -

 هاتیتوج نیشده بود که ا مغزش آنقدر نسبت به بهرام مسموم. باور کند  توانستینم...  کردیباور نم مهناز

بلند و مقتدر بهادر  ي، اما صدا دیبگو يزیباز دهان باز کرد تا چ.  کردیپا افتاده دردش را دوا نم شیمسخره و پ

 . تمام رها کنند  مهیباعث شد آن بحث تهوع آور را ن
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 !طرف راحت بشه دو  الیتا خ میشده ، پس بهتره زودتر عقد کن یقطع یحاال که همه چ...  نهینظر من ا -

 : فقط گفت  رانیج

 ... وقت شب  نیا... آخه  -

 :  دیوسط حرفش پر الیشم باز

از .. شاای، تا ا میکنیحرم امشب محرمشون م میریم!  مهیخانم ؟ تازه ساعت هشت و ن رانیکدوم وقت شب ، ج -

 !  میباش لیمسا ي هیو بق يعقد محضر شیفردا دنبال آزما

. نگرفته بود  ادی چوقتیرا ه گرانیو در افتادن با د دنیاو مخالفت کردن ، جنگ. نکرد  یمخالفت گرید رانیج

آشکار را  يطعنه  نینه حاال که ا... عقد کند  خواستیاما مهناز نم.  دیایبر ب گرانیتنه از پس د کی توانستینم

، از جا بلند شد و در  ردیا بگدوباره مچ دستش ر وبهرام متوجه شود  نکهیبه سرعت و تا قبل از ا. بود  دهیشن

 : نلرزد گفت  شیصدا کردیم یسع کهیحال

 ! با اجازه تون ! ندارم  شویاما من امشب آمادگ...  دیببخش -

 . اتاقش پناه برد  يافتاده جمع را ترك کرد و تو نییپا يبا سر و

. تخت نشست و صورتش را با کف دستانش پوشاند  يلبه  يرو.  دیلرزیم تیتنش از شدت عصبان ي همه

نگاهش افتاد به .  کردیو حالش را بدتر م دیخراشیمغزش پنجه م ي، رو رونیاز ب همانانیم يزمزمه  يصدا

 .  دیکوب یپاتخت يروآن را با نفرت از دستش خارج کرد و ... باز داغ دلش تازه شد . دستش  يانگشتر تو

مهناز سر بلند کرد و هراسان و . ت بود که در اتاقش باز شد و مادرش داخل آمد آن حال يچقدر تو دانستینم

که مثل کوره داغ و شعله ور  یاحساس... در وجود مادرش نابود شده بود  يزیچ. شد  رهیصورت او خ ينگران تو

 . دیترسیم يسرد نیمهناز از ا. بود ، اما حاال سرد شده بود 

 ! مهمونا  يجلو يآبرومو برد! مهناز  يکرد يکار بد یلیخ -

 : تمام اتاق چرخاند و بعد گفت  ينگاهش را تو رانیج. فقط سرش را به چپ و راست تکان داد  مهناز

 ؟  يگرسنه ا -

 ؟  یچ -

 ! حرم  میبر دیبعدش با...  يزود بخور ارهیب يزیچ هیواست  یماه گمیم -

 : دیفورا از جا پر مهناز

 ! مامان  -
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 .لرزان از بغض او گذاشت  يلب ها يو انگشت اشاره اش را رو ستادیمقابل او ا يبه تند رانیج

. حرم  رنیاونا االن دارن م! ندارم  یکیبحث کردن رو با تو  يحوصله  گهید! نگو مهناز  یچیه...  سیه -

 !  يندار يا گهیراه د چیه...  یشیتو امشب عقد م. بفرسته  سیآژانس برامون سرو میزنیماهم زنگ م

نزند ، و  هیگر ریلبش را گاز گرفته بود تا ناغافل ز. مهناز را براق کرده بود  اهیس يچشم ها یاشک کمرنگ پرده

 : گفت  یبه سخت

 ! خوامینم... من  -

 : انداخت و آهسته گفت  نییسرش را پا رانیج

چه امشب ... کند  دیرو با یکندنجون !  يانگشترش رو قبول کرد...  يبهش قول ازدواج داد! مهناز  يمجبور -

، مگه نه  یخواست نویخودت ا! زنش شو ... جون بکن .  يبالخره مجبور...  گهید يچه فردا شب ، چه دو هفته 

 ! ؟

رفت و در را پشت سرش آهسته بست  رونیشده بود ، از اتاق ب دهیخم شیشانه ها یاز شدت خستگ کهیدر حال و

 . 

کرد  یو سع یقال يچنگ زد به پرزها. کف اتاق نشست  اریاخت ین تنش تا شد و بوز ریلرزان مهناز ز يزانوها

احمق  نقدریکاش ا يا.  خوردیمثل خوره روحش را م یمانیاحساس پش. اش را مهار کند  یکار بغض لعنت نیبا ا

دردش ... که نامزدش را دوست نداشت  ودنب نیدرد او ا.  شدیاشتباه مهلک را مرتکب نم نیکاش ا يا... نبود 

حرف ها  نیا توانستیبود که نم نیدرد بزرگترش ا. مرگ نسبت به او مضنون بود  يبود که تا پا يازدواج با مرد

 . را به مادرش بفهماند 

 .عوض کند  یبلند شود و لباسش را با مانتو و شلوار و شال نیزم ياتاق آمد و به او کمک کرد از رو يتو یماه

هم کنار گوشش  یو گاه گفتیاز تجارب خودش به وقت ازدواج م شیو برا کردیرا نوازش م شیمدام شانه ها

 .  دیخندیو م کردیزمزمه م یکیرک یشوخ

حس . کند  دایذهنش پ يرا تو شانیمعنا توانستی، اما نم دیشنیکلماتش را م...  دیفهمیاو را نم يحرف ها مهناز

به همان اندازه ادراکش از کار افتاده بود و به همان ...  زندیخال افتاده و دست و پا م يرا داشت که تو یکس

 . دور شده بود  گرانیاندازه از د
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نگاه  ریدر تمام طول مس. داد  هیتک شهیشد و سرش را به ش یربع بعد به همراه پدر و مادرش سوار تاکس کی

 یزندگ يعمر با مرد کی تواندیچطور م کردیو با خود فکر م ها دوخته بود ابانیاز شعورش را به خ یمات و خال

 حد به او مشکوك است ؟  نیکند که تا ا

کرد و به طرف  ادهیپ نیرا گرفت و او را از ماش شیمادرش چگونه بازو دینفهم. راه بودند  يچقدر تو دینفهم

 ي ردوستانهیو نگاه غ الیشم و الیمهربان هم يچه شد که خودش را مقابل لبخندها دینفهم. هل داد  يورود

 . کرد  دایپ نیزر

شد به رنگ روشن چادر و باز با  رهیمهناز خ. رنگ را باز کرد  يریش ریچادر حر يو تا ستادیمقابلش ا الیهم

 ... ؟  ستیگرید يکه قلبش جا یچطور وقت...  تواندیخودش فکر کرد چطور م

 . گوشش بود  يتو شیحلقه زده شده بود و صدا شیدور بازو رانیج يها انگشت

،  يدیسوم جواب م يدفعه  یکنیصبر م...  گمیم یچ نی؟ گوش کن بب يلرزیم نقدریچرا ا... آروم باش مهناز  -

از عمه هاش  یکی ایتا خود بهرام  یزنیصورتت کنار نم يچادرت رو از تو! که شگون نداره  یکنینم هیگر

 يعمرم برا يهمه !  ترمدخ یبخت بش دیسپ... به خدا و چهارده معصوم  توکل. صورتت رو باز کنن 

 !  ادیاز دستم برنم يا گهیکار د نیجز ا...  کنمیدعا م تیخوشبخت

مقاومت کرد و تن دخترش را در آغوش  هیاش به گر یوصف ناشدن اجیاما در برابر احت. اش گرفته بود  هیگر

 . پهن شده ببرد و کنار بهرام بنشاند  ياو را به سمت سجاده ها دیکرد تا ناه شیسپس رها.  دیکش

از  یثیخطبه با نام خدا و حد. عباپوش به هوا بلند شد  یروحان يعذاب آور گذشت ، و سپس صدا ي قهیدق سه

لباسش و نفسش را  يمهناز با دست سرد و عرق کرده اش چنگ زد به گوشه . در وصف ازدواج آغاز شد  امبریپ

 يخالص تو ریبود هر لحظه ت رو منتظ کردیاش حس م قهیشق يرا رو ریهفت ت کی يانگار سرد... رد حبس ک

 . شود  کیمغزش شل

بهرام  يکه شما را به عقد دائم آقا دیدهیبه بنده وکالت م ایآ ي، فرزند مهد يخانم مهناز سپهر زهیدوش -

و  نهیجفت آ کیعدد شاخه نبات ،  کی،  دیمج... جلد کالم ا کی ي هیفر ، فرزند بزرگمهر با مهر نیشاه

در ... به آدرس  یو منزل مسکون روزبه نرخ  يتمام بهار آزاد يتعداد پانصد قطعه سکه  يشمعدان ، به عالوه 

 ! ؟ لمیآورم ؟ عروس خانم وک

 :  دیرا از پشت سرش شن الینرم شم يصدا. گرفت  يشتریقلبش شدت ب ضربان

 !  ارتیعروس رفته ز -
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 : باز هم گفت  عاقد

 ي هیفر با مهر نیبهرام شاه يآقا يشما را به عقد دائم و ابد لمیوک ایآ...  پرسمیبار دوم م يعروس خانم برا -

 ؟  لمیوک ایخوانده شده ، در آورم ؟ آ

 : بهار گفت  نباریا.  دیاش فرو لغز قهیشق ياش رو یشانیاز پ يسرد عرق

 ! برنگشته  ارتیعروس هنوز از ز -

 : عاقد باز گفت  و

بهرام  يمعلوم به عقد دائم آقا ي هیشما را با مهر لمیبنده وک ایآ... ، عروس خانم  پرسمیبار سوم م يبرا -

 فر در آورم ؟  نیشاه

را بست و نفس حبس شده اش  شیمهناز چشم ها. همه منتظر پاسخ او بودند  نباریا. برقرار شد  یکوتاه سکوت

 : ، پاسخ داد  فیضع ییاسپس با صد. را آزاد کرد 

 !بله ... پدر و مادرم و بزرگترا  يبا اجازه  -

 شیساعت پ میپس از سال ها کشمکش ن! حاللِ حاللش ! بود  کشینزد کیکنارش نشسته بود ، نزد... 

 . خواهد ماند  یکه تا ابد همسرش باق دانستیهمسرش شده بود و م

 یآمده بود ، و نه حت لینه زلزله شده بود ، نه س. نشده بود  پس از پاسخ مثبت او تمام ایتصورش دن برخالف

مثل  چوقتیه گریتمام شده و د کردیاحساس م...  کردیم یرانیاما خودش از درون احساس و! بود  دهیباران بار

اشک  دنیمهم نبود که بهرام از د شیبراو  ختیریخلوت و اشک م ابانیبه خ کردینگاه م. گذشته نخواهد شد 

با پدر و  توانستیکاش م يا.  خواستیاش را م يخوش آزاد يدلش روزها.  شودیاو چقدر شکنجه م يها

 ! آنجا نباشد  توانستیکاش م يا... مادرش به خانه برگردد 

بهرام .  اندازدیبه بهرام ب یشد ، اما باز هم نخواست سرش را برگرداند و نگاه نیکم شدن سرعت ماش متوجه

مهناز  سیخ يگونه  يسرد وارد فضا شد و رو يهوا.  دیکش نییرا پا شهیپارك کرد و ش نابایرا کنار خ نیماش

بعد از چند .  دیچیاش پ ینیب ریز گاریمطبوع س يو پس از آن بو دیجرقه زدن فندك را شن يصدا. زد  یلیس

 :  دیآرام پرس ییبهرام سکوت را شکست و با صدا قهیدق

 !؟ یکنیم هیمن گر یشب زندگ نیبهتر يچرا تو... چرا  -

 : توانش داد زد  ينداد ، با همه  یچون مهناز پاسخ و

 ؟  یکنیم هی؟ چرا گر یلعنت يمگه کر -
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 .  دیوسط فرمان کوب یمشت محکم و

و بعد خودش را به در  دیبه هواپر اریاخت یپر قدرت را نداشت ، ب ادیفر نیپس از آن لحن آرام انتظار ا مهناز

شب  نیبود بهتر ییبایچه شب ز. بهرام شد  يتلخ نقش لب ها يگرفت و لبخند اش شدت هیگر. چسباند 

را بست و  شیچشم ها یبا خستگ! بود  ختهیداد زده بود ، طعنه زده بود ، و مهنازش فقط اشک ر! اش  یزندگ

اش بزرگ بود  ییآنقدر تنها. نداشت  شیبرا یوصف چیآنقدر حالش بد بود که ه. فرمان گذاشت  يسرش را رو

 يچه زجر شیاشک ها زیت غیت ریبهرام ز دانستیو نم ختیریمهناز اشک م.  شدیبا حضور مهناز پر نم یکه حت

 .  کشدیم

 ؟  یمونیپش -

 : گفت  شیها هیگر نیمهناز ماب. خفه و دورگه اش را خودش هم نشناخت  يصدا

اگه برام ثابت بشه ، مطمئن باش اون روز ترکت ... روز برام ثابت بشه که تصادف پدرم کار تو بوده  هیاگه  -

 !  کنمیم

 : سرش را بلند کرد و گفت  بهرام

 ! ؟ یکنیم هیگر نیهم يبرا -

 : بهرام باز گفت . بود که بخواهد حرف بزند  يزیحالش بدتر از آن چ. پاسخش را نداد  مهناز

تو بودم و  يجا! تو بودم  يکاش جا يکه ا خورمیم یاالن چه حسرت یدونیواقعا نم... مهناز  یدونینم -

 چرا ؟  یدونیم.  کنمینم هیگر چوقتیداره ، اما ه هیگر يدلم هوا يبدجور. زار بزنم  تونستمیم

 : و ادامه داد  دیانگشتانش را بوس يدستش را گرفت و رو. سمت مهناز برگشت  به

 دونمیم!  یحاال تو زن من... مهناز  کنهیمدوا ن ياز تو هم درد!  کنهیازم دوا نم يدرد چیه هیگر دونمیچون م -

و تلخ رو قبول  اهیس ریتقد نیا کنمیخواهش م...  کنمیاما خواهش م!  دونمی، م تیواقع نیسخته قبول ا یلیخ

 !  یمون یو تا ابد زن من م یاشکاتو پاك کن و قبول کن که حاال زن من! کن 

. پس زد  شیگونه ها يرا از رو شیصورت مهناز ، و بعد دستش را باال برد و آهسته اشک ها يشد تو رهیخ

عقب  یو کم دیکش شیدندان ها نیلبش را ب. و کوچک مهناز را لرزاند  فیظر يدخترانه و بکر شانه ها یشرم

 : را گرفت و آهسته لب زد  شیبازو ياما بهرام به تند. رفت 

 بغلت کنم ؟  شهیم -
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کند ، خودش را در  دایذهنش پ يجمله اش را تو يبتواند معنا نکهیبا بهت نگاهش کرد و بعد تا قبل از ا زمهنا

و عطر گرم و زنانه اش  فشردیوجود به خود م يو بهرام او را با همه ...  دیبهرام د يآغوش داغ و حسرت زده 

 ... .بود  افتهی انیرش پاآو رزج يو حاال باورکرده بود که ده سال دور دیکشیرا با ولع سر م

 نکهیا يبرا. شده است  یخال شیپا ریز نیافتاد ، حس کرد زم ژنیو نگران ب یعسل يچشم ها ينگاهش تو تا

وسط . قدرت چنگ انداخت  ياش با همه  یتعادلش را حفظ کند دو قدم به عقب برداشت و به بند کوله پشت

 . اش  ینوجوان ياحساس روزها نیشده بود به داغ تر رهیبود ، وسط سرما ، و خ ستادهیباران ا

! ، با خشم ، با التماس ، با بهت  کردیبا بغض نگاهش م! اش  یدر چند قدم... بود  ستادهیا شیروبرو ژنیب

 : دستش را باال برد و گفت 

 ! مهناز  -

 نیمنطقش از ب هیچند ثان يخون به مغزش هجوم برد و برا.  دیایبود تا مهناز از بهت در ب یکلمه کاف نیهم

که در آن گرفتار  یتیو از موقع ژنیتوانش از ب يو با همه  دیکفشش به عقب چرخ يپاشنه  يناگهان رو. رفت 

را گرفت  شیبازو یشد و دست دهیاش از عقب کش یدور نشده بود که بند کوله پشت ادیاما ز.  ختیشده بود ، گر

 : زد  غیتوانش ج يبا همه . 

 ! به من دست نزن  -

 : صورتش داد زد  يمحکم تر از گذشته او را گرفت و تو ژنیاما ب. رها کند  ژنیرا از چنگ ب شیکرد بازو یسع و

 !  یلعنت ریآروم بگ... آروم باش  قهیدق کی -

و نگاه  دیخودش را عقب کش يمهناز به تند. را رها کرد  شیمهناز آرام شود ، به اجبار بازو نکهیا يبرا و

 یقیو نفس عم سشیخ يموها يچنگ زد تو یبا کالفگ ژنیب. دوخت  ژنیصورت درهم ب ينگرانش را تو

 : قدم به سمت مهناز برداشت و با خواهش گفت  کیبعد .  دیکش

 ! مهناز  -

او از .  دیترسی، م دیکشیشعله م نشانیکه هنوز داغ و شعله ور ماب یاز احساس...  دیترسیاو بودن م کیاز نزد مهناز

 .  دیترسیجهنم م يبلغزد و با سر پرت شود تو شیپا نکهیا

 سراغم ؟  يچرا اومد! ؟ يخوایم ی؟ چ هیهان ؟ چ -

 : گفت  يبلندتر يصدا با

 ؟  يداریچرا دست از سرم برنم -
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 : گفت  ژنیب

 ذارمیچون نم!  يکه تو هم دوستم دار دونمیچون دوستت دارم و م!  تونمی، چون نم دارمیدست از سرت برنم -

 !  یکارو بکن نیبا من ا

 : ادامه داد  يسکوت کرد و بعد با لحن آرام تر هیثان چند

 شمیدارم خفه م! گلوم  خیحرفام مونده ب... حرف دارم باهات مهناز .  میحرف بزن مینیجا بش هی میبا هم بر ایب -

 ... سکوت  نهمهیاز ا

 :  دینال يو با لحن تب دار دیوسط حرفش پر مهناز

 ! برو دست از سرم بردار ! برو ...  ژنیشده ب رید گهید -

 من و خودت ؟  یزندگ يرو یبکش تیکه کبر...  یبشه ؟ که تو زن بهرام بش یبرم که چ -

 ریز...  دادیو عذابش م دیکشیپوستش تنوره م ریز یو سمج بیعج يگرما. و حالت تهوع داشت  جهیسرگ مهناز

. را در آغوش گرفت  شیو زانوها ابانیجدول کنار خ ينشست رو.  ستادهیط جهنم اوس کردیباران بود و حس م

 .  شیها یشد به کتان رهیتب دارش را به شلوارش چسباند و خ يگونه 

 يشدن تو رهیخ يبرا دیکشیدل مهناز پر م. کنار او نشست  یکم يهم آمد ، با فاصله  ژنیبعد ب هیثان چند

 : کرد و گفت  شیآهسته صدا ژنیب.  دیترسیم انتیبود و او از خ انتیخ... اما نگاهش نکرد . روشن او  يچشم ها

 .  يتو دوستش ندار!  یشیتو با بهرام خوشبخت نم... مهناز  -

 ! رو بود  شهیمرد هم نیا شیچقدر بد که دستش پ. مهناز نشست  يلب ها يرو یکم جان لبخند

 !  ستین یزندگ کی زیعشق همه چ -

نمونده  یچیتو و بهرام ه نیب! کنارش اعتماد هم هست ، آرامش هم هست ، احترام هم هست !  ستیآره ، ن -

 . که بهرام اسمشو گذاشته عشق  یو مرض فیحس کث کی، به جز  یچیه... 

او را از  يگرفته بود و اشک ها دنیکه بار یباران يبرا کردیخدا را شکر م... صدا  ی، آرام و ب کردیم هیگر مهناز

 .  پوشاندیم ژنیچشم ب

 ! بهرام عاشق منه  -

 .  کشوندینم نجایتو رو به ا چوقتیاگه عاشقت بود ، ه! است  وونهی، د ضهیبهرام مر!  ستیمهناز ، ن ستین -

 :لب زمزمه کرد  ریز مارگونهیدوباره تب دار و ب مهناز

 ! شقمه خودش گفت که عا... بهرام عاشق منه  -
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 . زنگ  یشد به آسمان گرفته و سرب رهیسرش را باال گرفت و خ ژنیب

 ! عاشق تو ، منم  -

 :باز به سمت مهناز برگشت و التماس کرد  و

 ؟  یظلمو در حق جفتمون مرتکب بش نیا يخوای، مهناز ؟ چرا م یکنیلج م یبا ک يدار -

 : گفت  مهناز

 ! حقش بود  يروزیپ!  ژنیتر بود ، ب يبهرام از من و تو قو! برنده است  شهیتره ، هم يکه قو یکس -

 :  دیبهم چفت شده اش غر يدندان ها نیرا بست و از ب شیلحظه از سر خشم چشم ها کی ژنیب

زن  يخوایتو م!  یفهمینم...  یکنیم یچه غلط يدار ستین تیتو حال!  يشد وونهید... زده به سرت مهناز  -

 ! دار برد  يچوبه  یقدم کیکه دو بار قصد جون پدرت رو کرد و برادرت رو تا  یبش یکس

 ... اون قسم خورده که . به بهرام نداره  یاون کارا ربط -

 :  دیوسط حرفش پر یبا کالفگ ژنیب

 ؟  ستیرو بنده ن يغمبریخدا و پ چیه یقسم خورده وقت یبه چ! قسم خورده ؟ چه جالب  -

 : قورت داد و آهسته لب زد آب دهانش را  مهناز

 ! به جون من قسم خورد  -

حد خام  نیمهناز را تا ا نکهیاز ا. زد  يلگد شیپا يجلو ي وهیلبش را گاز گرفت و با حرص به پوست آبم ژنیب

 : گفت . بود  ی، عصبان دیدیبهرام م

 ! کارو نکن  نیا کنمیخواهش م... کارو نکن مهناز  نیا -

شد  رهیو ناباورانه به او خ دینگاه کرد و بعد ناگهان از جا پر ژنیچشمش به ب ياز گوشه  دیبا ترد هیچند ثان مهناز

و باز  چدیآنقدر دردناك که باعث شد از درون درهم بپ يفکر... بود  دهیذهنش شعله کش يدردناك تو يفکر. 

 . را ببندد  شیحالت تهوع راه گلو

 ؟... بهت گفت که  یک... تو  -

 : متوجه منظور او شد و پاسخ داد  ژنیب. د کر سکوت

 ! اومدم سراغ تو  کراستی، امروز صبح برگشتم مشهد و  اوردمیمنم طاقت ن. مادرم زنگ زد و گفت  شبید -

راز مثل بختک افتاد  نیا ینیسنگ. که مهناز عقد کرده است  دانستینم!  دانستیاو نم... نفس کم آورد  مهناز

 . اش  نهیس يرو
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 !  ي، نه ؟ خبر ندار یدونیتو نم... تو  -

 :  دیپرس ژنیب

 ؟  دونمیرو نم یچ -

 : مهناز ، ادامه داد  يتوجه به نگاه پر درد و خسته  یب و

! اثبات کنم  هشیرو بر عل يزیبارم نشد چ هی یکرد ، اما حت یکه بهرام هر غلط نهیمهناز ؟ مشکل ا یدونیم -

 !  يکردینم رشینداره و خودت رو درگ یارزش چیآدم ه نیکه قسم ا یدونستیم دیاونوقت شا

 :  شیچشم ها يشد تو رهیمهناز را گرفت و با التماس خ يبسته  خی دست

 یش الشیخ یخوشبختت کنه ؟ که ب تونهینم ی؟ که بفهم خورهیآدم به درد تو نم نیا یکنم که باور کن کاریچ -

 ؟ 

 : تکان داد و با درد گفت  يچند بار سرش را با ناباور مهناز

 !  ژنیشده ب رید گهید! شده  رید گهید... نه  -

او جا خورد و  عیاز حرکت سر ژنیب.  ستادیو سر پا ا دیکش رونیب ژنیب يدست ها نیدستش را از ب يتند به

 یلخبعد به ت.  کردینگاهش م يمهناز هنوز هم با بهت و ناباور. بلند شد  ابانیجدول خ يپشت سرش از رو

از  يدرد چیه گرید هیگر!  کردیم هیگر دینبا... حق با بهرام بود .  دیکش سشیصورت خ يو دستش را رو دیخند

 .  کردیاو دوا نم

 !  يدیرس ریدو روزه که د...  يدیرس رید!  میمن و بهرام عقد کرد...  ژنیشده ب رید گهید -

بود که نفس مهناز را  نینگاهش آنقدر سنگ. شد  رهیمجسمه به او خ کیبدون پلک زدن مثل  هیچند ثان ژنیب

 :تلخ و ناباور در هم شکست  يسرانجام حالت صامت و خشک چهره اش با لبخند. آورد  یبند م

 ؟  یکنیم یشوخ... با من  يدار... ؟  یکنیم...  یشوخ -

 : سرش را به شدت تکان داد  مهناز

 ! نه نه نه ... نه  -

 : باز داد زد .  دیچیپ سیسرد و خ يتمام کوچه  يتو ادشیفر يصدا

زن برادر  یمعن! ، زن برادرته  يکه قراره پشت سرت جا بذار یحس نیا! برو  شهیهم يبرا...  ژنیبرو ب -

 ! نگاه نکن  یبه پشت سرت حت گهیبرو و د! ؟ یچ یعنی یفهمیم
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 يصدا. کرد  دنیکوچه شروع به دو يقدرتش تو يپشت کرد و با همه  ژنیقدم به عقب رفت ، و بعد به ب چند

گرفت و  دنیبار يشتریو باز باران با شدت ب دیباز رعد غر... هق هقش انگار تا آسمان هفتم هم رفته بود 

که هنوز  ژنیسمت ب دیسر ش، نگاه گذشتیکوچه م چیاز پ یوقت. سرش رد شد  يو از رو دیکش غیج یکالغ

 ... .  کردیهوت و ناباور نگاهش مبود و مب ستادهیاولش ا يسر جا

 : گفتیو م کردیرنگش را مرتب م يسورمه ا يبایبود و مدام دامن لباس ز ستادهیکنارش ا بهار

 ! ؟ يخوشگل شدم ؟ خوشگل شدم ، مهناز -

 یجیسرش را با گ.  دیدیتار شده بود و درست او را نم شیچشم ها يو اضطراب جلو جانیاز شدت ه مهناز

 : بهار باز گفت !  دیدیخودش را هم نم ریاما حاال تصو.  نهیآ يخودش تو ریتکان داد و باز چشم دوخت به تصو

 !  ادیکه عروس به چشم نم درخشمیامشب از بس م... ! شاایچشم نخورم ا... ماشاا -

فکر کرد  یو به شب ماند شیسر جا یعکس العمل چیه یاما مهناز باز ب.  دیبلند خند يبه متلک خودش با صدا و

 . بود  زهایاز چ یلیخ انیپا شیکه برا

که  یشب يحاال او تو. بود ، مثل برق و باد گذشته بود  یطوالن یلیاز نظرش خ یزمان کیکه  يهفته ا سه

و تمام  رانیاز ا شهیهم يبامداد برا يساعت دو توانستیکه م یشب يشب باشد ، تو نیبهتر شیبرا توانستیم

. ستاده بود که قلبش مال او نبود یا يعروس در انتظار داماد دیکوچ کند ، با لباس سف نشیریخاطرات تلخ و ش

 !  کردیم یخداحافظ زهایچ یلیبا خ دیبا.  کردیم یبا پدر و مادرش خداحافظ دیبا...  شدیم یچه شب تلخ

 . افکار تب آلود و مغشوشش  يرو دیسرحال بهار باز خط کش يصدا

سن و سال دار و محترم که منو واسه  يخانما نیمخ ا يبرم رو دیمن امشب با. خانم  يتو که عروس شد -

 !دست تو و بهرام  ينکرده نترشم بمونم رو ییوقت خدا هیپسرشون نشون کنن 

به سمت در بدود  يرا رها کند و به تند شیها یکه به در خورد ، باعث شد بهار مزه پران يتلنگر آهسته ا يصدا

سرحال بهرام را بشنود که داشت با بهار خوش و  يصدا توانستیم. مهناز با استرس چنگ زد به دامن لباسش . 

 .  کردیبش م

 ! بهار خانم خوشگل ... به به  -

 : بهرام ادامه داد .  دیخند يبا طناز بهار

 ! شده  یگل ناناز خانم ما چه دسته نمیتا بب... تو رو که بد درست نکرده  -

 : گفت  بهار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٣٩٨ 

 ... مهناز  یول! من از خودم خوشگلم که حاال خوشگل تر شدم  -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

 ! غالف کن بابا  -

 : ادامه داد  يبلندتر يبا صدا و

 ... ! اای... ؟  یمهناز خانم هست -

 : گفت  بهار

 ! رونهیفقط مهناز ب... تو  دییبفرما -

از جا بلند شد  اریاخت یاو ، ب ي فتهیگذاشت و مهناز از استرس نگاه ش شگاهیسالن انتظار آرا يبهرام پا تو آنوقت

اما . گذشته  طنتی، با همان اعتماد به نفس ، و همان نگاه پر ش يبا همان خونسرد. بود  شهیبهرام مثل هم. 

 .  دیرسیسرحال تر بنظر م یکم نباریا

 !شاهکار خلقته زن من  یعنی!  کنهیآدم حظ م... به به  -

 دهیگردن کش ينگاه داغ و پر لبخندش رو.  دیانگشتانش را بوس يجلو رفت و دست سرد مهناز را گرفت و رو و

 . مضطرب او توقف کرد  يچشم ها يو تو دیمهناز چرخ يکرده  شیو خوش تراش و صورت آرا

 ! که  یفتیپس م ي؟ دار ینگران نقدری؟ چرا ا زمیچته تو عز -

 :  دیرفته بود ، پرس لیتحل جانیکه از شدت ه ییآب دهانش را قورت داد و با صدا یبه سخت مهناز

 رو براهه ؟  یهمه چ -

 : گفت  یبا لحن مطمئن.  ستیچ زیمنظور مهناز از همه چ دانستیم بهرام

 ! معلومه که روبراهه  -

 ... مامان و بابام  -

رو  یچ يغصه . نفرو بذاره که فقط مراقب پدرت باشه  هیگفتم  یبه سبحان! راحت  التیتاالرن االن ، خ -

 دلم ؟  زیعز يخوریم

 : گفت  مهناز

 !  یچیه...  ـیه -

 : دیبهرام پرس.  دیکش یقیهم فشرد و نفس عم يرو هیچند ثان يداغش را برا يپلک ها و

  اد؟یبگم ب لمبرداریاالن ؟ برم به ف يبهتر -
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همانجا تاج و تورش را از سرش جدا کند و کف  خواستیکه دلش م کردیم یآنقدر احساس ضعف و خستگ مهناز

 : اما گفت . دراز بکشد  نیزم

 !  انیبگو ب -

 . چرم سرخ رنگ رها کرد  یصندل يباز خودش را رو و

فشار استرس  ریآنقدر ز.  اوردیاش را به خاطر ب یاتفاقات شب عروس توانستینم کردیبعدها هر چه فکر م مهناز

تمام خاطراتش هم آنقدر گنگ و نامفهوم در حافظه اش ثبت . بهم خورده بود  شی، که انطباق مردمک هابود 

 . بود  زیمه شاهد همه چ يشده بودند که انگار از پشت پرده 

 يزن عکاس و سرما يلب ها یمثل سرخ یجزئ ییزهایو باغ گذرانده بود ، چ هیکه در آتل ییتمام ماجراها از

بار آنقدر ضعف کرده بود که مجبور شدند با  کیآمد که  یم ادشی. باغ را به خاطر داشت  ياستخوان سوز هوا

که بهرام مقابلش زانو زده بود و  اشتچرا کفش به پا ند دانستینم گریبار د کیبه او آب قند بخورانند و  ین

 . را بپوشد  شیتا کفش ها کردیکمکش م

 یاز طرف چه کسان دیفهمینم یکه حت يشمار یب يها هیآغوش داغ مادرش و هداز آن اتاق عقد بود و  پس

 .  کندیم افتیدر

اما .  شناختیرا نم هیشوهرش ، بق ي فهیاز طا يبه جز تعداد معدود. بودند  بهیغر شیها اکثرا برا چهره

 . به درد آمده بود  شیکه گونه ها ادیآنقدر ز!  زدیلبخند بزند ، و لبخند م دیکه عروس است و با دانستیم

 دیگرم تر بود ، شا یکه اگر هوا کم کردیمهناز با خودش فکر م. تاالر شهر برگزار شده بود  نیبهتر يتو یعروس

.  ستیجشن مختلط ن نکهیبه خاطر ا کردیخدا را شکر م.  گرفتندیعمارت و باغ م يجشن ازدواجش را تو

تعصب داشتند که محال  خترانشانزن ها و د يآنقدر رو اما باز کردندیکه م یفرها هر غلط نیشاه دانستیم

هم لطف خدا بود که مجبور نبود با آن  نیا.  ندیو لباس شب بب شیآن ها را با آرا یممکن بود بگذارند کس

 . ظاهر شود  ژنیعروس مقابل چشمان ب دیو لباس سف شیآرا

به تن داشتند و به احترام  بایو ز یرنگ يها که لباس دیچرخ یزنان نیبهرام وارد تاالر شد و ب يبه بازو بازو

 يو بعد رفت تو...  گفتیو خوش آمد م دادیو سر تکان م زدیآهسته قدم م. بودند  ستادهیعروس و داماد سر پا ا

 يو دلبر دیرقصیم گریچند دختر جوان د اهرقص نور نگاه کرد به بهار که همر ریمخصوص نشست و ز گاهیجا

 .  کردیم
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بود کنار  ستادهیا.  دیباریم شی، اما اندوه از چشم ها دیرسیجذاب و باشکوه به نظر م تینها یآن شب ب مادرش

از  گرید یکی.  گفتیبه او م ییزهایتاالر را به تن داشت و تند تند چ يها شخدمتیکه لباس فرم پ یزن

 . از بهرام گرفت  یرشتها اسپند دود کرد و دور سر عروس و داماد چرخاند و اسکناس د شخدمتیپ

که در آن لحظه  بستیذهنش با خود شرط م يو مهناز تو دیدست گرفت و رقص يرا تو يبر کیک يچاقو بهار

دستش را گرفت و او را وسط کشاند و آنوقت مجبور شد با  یبعد کس. کرده است  دایاو حداقل ده خواستگار پ

 . نماند  یذهنش باق يلحظه اش تو کی یکه حت یرقص. بهرام برقصد 

که دارد  دیگذشت و پس از آن شام صرف شد و بعد مهناز ناگهان خودش را د یکوبیشب به رقص و پا انیپا تا

 یب ياشک ها يخاطره اش از آن شب ، خاطره  نیپررنگ تر.  زدیریو اشک م لرزدیدر آغوش مادرش م

 . پدرش  دیمادرش بود و نگاه دلشکسته و نام يمهابا

 : گفتیو بغل گوشش م کردیاو را نوازش م انیعر يامدام شانه ه مادرش

! باشن ؟ یکه بارون ستیعاشق کُش ن يچشما نیا فیح! نکن دختر خوشگلم  هیگر...  زمینکن عز هیگر -

 يکه ملکه ...  ی، حاال حقته که خوشبخت باش یبعد از اونهمه سخت!  ینی، برام بهتر ینیزتریبرام عز شهیهم

که مادر  بالمیبه خودم م...  بوددخترم  یخوشگل ي رهیچشما خ يامشب همه !  زمیحقته عز!  یبهرام باش یزندگ

 !کاش مجبور نبودم  يا... مجبور نبودم ترکت کنم  یکاشک! مثل توام  يجواهر

وجود  ياو گذاشته بود و با همه  يشانه  يرا دور کمر مادرش حلقه کرده بود و سرش را رو شیدست ها مهناز

آن .  دیدیمادر و پدرش را نم چوقتیه گرید دیشا. باشد  يابد دیشا یخداحافظ نیا دانستیچون م.  کردیم هیگر

.  گذاشتندیو مهناز را پشت سرشان جا م رفتندیبه تهران م سیپرواز به سمت پار يبرا گریها تا دو ساعت د

 !  دانستیکند ، واقعا نم یچگونه زندگ دیبعد از آنها با دانستینم... و درمانده بود  دهیترس یمهناز مثل کودک

 یوقت. پدرش بلند کنند  يبکشند و از مقابل پاها رونیآمد چگونه توانستند او را از آغوش مادرش ب ینم ادشی

 .  رفتیبهرام نشسته بود و به سمت عمارت م نیماش يبه خود آمد که باز تو

تنش را سرد کرده  يهمه  یبیعج یپناه یو ب يدیاحساس ناام. شب گذشته بود  مهیاز دوازده ن یکم ساعت

حاال که پدر و مادرش رفته . اش را بست  هیسوزان از گر يمچاله کرد و چشم ها یصندل يخودش را تو. بود 

 . تمام شود  یزودتر آن شب لعنت کردیبودند ، از ته دل دعا م

را گرفتند و او را  شیکه بازوها یاما دستان. شد  ادهیپ نیو مهناز با کمک بهرام از ماش دندیبه عمارت رس بالخره

 .و بهار بود  دیکردند ، دستان ناه تیباال هدا يبه سمت طبقه 
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.  چرخاندیاز آن ها اسپند دود کرده بود و دور سرش م یکیسرسرا به استقبالش آمده بودند و  يتو خدمتکاران

بود همانجا  کیآنقدر خسته و ناتوان بود که نزد. کرد  يلب تشکر ریزد و ز یلبخند کمرنگ شانیمهناز به رو

سپس .  دندیدوششان کش يرو بایتقر نیشاهنش اقباال و تا ات يو بهار او را تا طبقه  دیناه. زانو بزند  نیکف زم

همانطور که مشغول باز . نشاند و تاج و تورش را از سر کند  شیآرا زیمقابل م یصندل ياو را رو متیبهار به مال

 یچه ترس دانستیو نم دیخندیم زیر زیو ر خواندیم کیرک يمهناز بود ، آهسته بغل گوشش شعر يکردن موها

 .است  هدل مهناز انداخت يتو

خودش بستر تازه عروس و داماد را  ي وهیو به ش خواندیلب دعا م ریو ز دیچرخیدور و بر تختخواب م دیناه

لباس  پیساکت شود ، ز خواستیبا تشر از بهار م کهیسپس به سمت آن ها برگشت و در حال.  کردیمتبرك م

عوض کرد  يدیو سبک سف کوتاه راهنیعروسش را با پ نیو به او کمک کرد تا لباس سنگ دیکش نییمهناز را پا

. 

 دیتافت و چسبش را بشو پر از ياز او انتظار نداشت حمام کند و موها یحال بود که کس یآنقدر خسته و ب مهناز

 دیناه. و دو قدم به عقب رفت  دیآراست و سپس گونه اش را بوس ییبایرا مرتب کرد و به طرز ز شیبهار موها. 

 : و گفت  دیاو را بوس یشانیهم پ

 ! ، شب خوش  زمیعز یخوشبخت بش -

 : زد و گفت  یبهار هم چشمک مبتذل. به راه افتاد  یبه سمت در خروج و

 !  شب خوش -

 . که حجله اش بود  یاتاق ياش تو ییآنوقت مهناز ماند و تنها. پشت سر مادرش از اتاق خارج شد  و

 يپر پر شده  يکه پر از گلبرگ ها یتختخواب گسترده و باشکوه يرو... را دور تا دور اتاق چرخاند  نگاهش

را در خود منعکس  شیبایاما ز دهیرنگ پر ریکه تصو يا نهی، و آ دیرقصیم نهیشوم يکه تو یسرخ بود ، تا آتش

 .  کردیم

و دلش  باستیدلش اعتراف کرد که ز يتو. خودش گذاشت  ریانعکاس تصو يدستش را باال برد و رو اریاخت یب

شب  يدخترها تو! کاش مادرش بود  يا.  دادیآزارش م یمجهول و تکرار ناشدن یترس.  دیلرز ییبایز نیاز فکر ا

کردن را  یاز زن شدن و زنانه زندگ بشانیکنند و آن ترس عج يمادر شانیتا برا خواهندیممادر  شانی یعروس

و  بایدخترك ز ریتصو يرا از رو دشینگاه ناام. داشت  یمیتیاحساس تلخ . اما مادر او نبود . دهند  نیتسک یکم
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کوچک برخاست و به سمت  ي هیچهارپا يسپس از رو. سر داد  نیزم يبرداشت و تا رو نهیآ يمحزون تو

 .ان رها کرد  يرفت و خودش را رو نهیشوم کینزد يو سورمه ا دیسف يکاناپه 

و روشن اتاق خواب نشسته بود و  کیتار يتو. افزود  یو هر لحظه بر ترسش م دادیاتاق آزارش م سکوت

، او  دیتاب یش مچپ تن ي مهیکه به ن نهیلذت بخش آتش شوم یداغ. شمرد  یساعت را م يعقربه ها يصدا

به تن خشک و  یحرکت توانستینم یحت. بخوابد  توانستیاما آنقدر استرس داشت که نم. را خوابالود کرده بود 

پارکت کف اتاق  يرا رو يمردانه ا يباز و بسته شدن در ، و بعد از آن انعکاس قدم ها يصدا. صامتش بدهد 

 ... .  دیلرز اریاخت یو ب دیشن

 *** 

.  ردیمطب دکتر را بگ يشماره  کردیم یلرزان سع یبود و با دستان ییو طال دیکارت کوچک سف يرو نگاهش

دلش ولوله  ياما باز آنقدر تو. وقتش پر بود  شهیهم انیدکتر بلور. نداشت  تیزیگرفتن وقت و يبرا يادیز دیام

 یبیب يخط قرمز دوم را رو یاز وقت. فردا و پس فردا  يدست بگذارد برا يدست رو توانستیافتاده بود که نم

بالخره .  دیترسیقرار است مادر شود م نکهیهم شاد بود و هم از ا. حال افتاده بود  نیبود ، به هم دهیچک د

کشدار و کُشنده ،  ي هیبعد از چند ثان. تلفن را کنار گوشش بگذارد  یو گوش ردیمطب را بگ يتوانست شماره 

 :  دیرا شن یمنش ي عشوهپر از ناز و  يبالخره صدا

 ؟  دییالو ، بفرما -

 : قورت داد و گفت  یآب دهانش را به سخت مهناز

 ؟  انیمطب خانم دکتر بلور! سالم  -

 امرتون ؟. بله خانم  -

 !  خواستمیم تیزیامروز وقت و يبرا -

 : وار گفت  یضبط شده طوط شیاز پ يبالفاصله مثل نوار یمنش

 ... براتون  تونمیم دیاگه بخوا. ه پر شونیمتأسفانه امروز وقت ا -

 : و گفت  دیوسط حرفش پر مهناز

 !  گهید دیبکن شیکار هی! بشم  نهیمعا دیامروز با نیهم يبرا!  هی، کار من ضرور کنمیخانم خواهش م -

 : گفت  یمنش
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 نجایهم دیایب دیتونیاما شما م!  هیکارش ضرور کنهیکه به پزشک مراجعه م یهر کس بایخانم ، تقر دونمیمن نم -

 !  کنمی، اما تالشم رو م دمیبهتون نم یقول چیالبته من ه. فرستادمتون داخل  ضایمر نیماب دی، شا دیمنتظر بمون

 شیکرد و بعد تلفن را سر جا یتشکر کوتاه یاز منش. مهناز نقش بست  يلب ها يگرم و آرام رو يلبخند

 :  دیرا از پشت سرش شن رایالم يهمان لحظه صدا. گذاشت 

 شد خانم ، بهتون وقت داد ؟ یچ -

زن  نیبود که مهر ا يدو روز. زد  يلبخند شیچشم ها يبه سمت او برگشت و به برق رقصان و شاد تو مهناز

 . را به دل گرفته بود 

 !  بایآره ، تقر -

 :بعد به سرعت از جا بلند شد و ادامه داد  و

 .اتاق دکتر  يبذاره برم تو یک ستیمعلوم ن.  نمیمطبش منتظر بش يزودتر برم تو دیبا -

 :  دیپرس رایالم

 دم در ؟  ارهیرو ب نتونیزنگ بزنم بگم نگهبان ماش -

 : گفت .  گرفتیکردن حالت تهوع م یاز فکر نشستن پشت رل و رانندگ یحت مهناز

 . زنگ بزن آژانس  هی.  شهیحالم بد م... کنم  یرانندگ تونمینه ، نم -

حاضر شدن آنقدر سرعت عمل از  يبار در عمرش بود که تو نیاول يبرا. اتاقش رفت تا لباس بپوشد  يتو و

. کند  شیکرم بزند و آرا ینشست تا کم نهیآ زیم يو بعد جلو دیپوش يمانتو و شلوار يبه تند.  دادیخود نشان م

که  یتهوع نیکالفه از ا. ق زد ع صدا یحالش بهم خورد و ب شیعطر رژ لب ها و کرم ها ياما باز از فکر بو

سرش  يرو یو سپس شال دیرا برس کش شیاش را فلج کرده بود ، موها يعاد یرا گرفته و زندگ بانشیگر

درست  یکوچک چیبود و داشت به سرعت ساندو ستادهیآشپزخانه ا يتو رایالم. رفت  رونیانداخت و از اتاق ب

 .  کردیم

 ؟  يزنگ زد -

 . براتون فرستادن  دیسف شیو ش ستیدو هی. بله خانم جون  -

 : را به سمت مهناز گرفت و گفت  چیساندو سپس

 . دهنتون  يتو دیلقمه رو بذار نی، الاقل هم دیوقت صبحانه خوردن که ندار -
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دستش را رد  دیآنقدر خالص بود که خجالت کش رایاما محبت الم. مخالفت کند  خواستیگرسنه نبود ، م مهناز

 : گفت  رایالم. را از او گرفت  چیفت و ساندوجلو ر. کند 

 ؟ امیمنم باهاتون ب دیخوایخانم م -

 : زد  يلبخند مهناز

 .  رمیخودم م.  ینه ، مرس -

 ! براتون درست کنم ؟ نیهوس کرد یناهار چ -

 : و گفت  دیباز هم از شدت حالت تهوع چهره درهم کش مهناز

 ! خونه نباشه  يگوشت تو يکاراتو بکن که بو امیفقط تو رو خدا تا من ب!  دونمی، نم یچیه -

 . کرد  یخداحافظ يبلند ي، با صدا رفتیم یبه سمت در خروج کهیدر حال و

از کجا  دانستیکه نم يخوش عطر يو بو یبه الب دنیآسانسور شدت گرفت ، اما با رس يتهوعش تو حالت

ناخودآگاه . داشت ، خنده اش گرفته بود  شیکه در پ یسخت يز فکر باردارا. بهتر شد  ینشأت گرفته است ، کم

او حالت  دنیداشته و با د اریو هرششو ياو و مهرداد را باردار بوده ، رو یوقت گفتیحرف مادرش افتاد که م ادی

 دیود باذهنش گذشت که اگر او هم به بهرام حساس ش يلبخند مهناز پر رنگ تر شد و تو. است  گرفتهیتهوع م

 ! چه کند ؟

 : ، از جا بلند شد و گفت  دیتا مهناز را د.  دینوشیم ياتاقکش نشسته بود و چا يساختمان تو نگهبان

 ! سالم خانم مهندس  -

 . رفت  رونیتکان داد و ب يسر شیبرا مهناز

توجه به او  یمهناز ب.  دییپایمهناز را م یچشم ریرنگ دم در مجتمع پارك بود و راننده اش ز دیسمند سف کی

 :  دیداد و پرس رونیباز ب مهین ي شهیش يزد و سرش را از ال یکه راننده بوق ستادیا ابانیکنار خ

 ؟  دیخواستیم سیخانم شما سرو -

 : با شک به مرد جوان پشت رل نگاه کرد و گفت  مهناز

 . باشم  شیو ش ستیدو هیآره ، اما به من گفته بودن منتظر  -

 : و گفت  دیآسوده خند یالیبا خ راننده

 !منو فرستادن . نه خانم ، حتما اشتباه شده  -
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 يآرم آژانس را نه رو.  دادیآزارش م یلیوسط خ نیا يزیچ کی. صورت او نگاه کرد  يتو یباز هم کم مهناز

اما آنقدر عجله . سوار شدن مردد بود  يبرا یشده بود که کم یلیدل نیو ا دیدینم نیسقف ماش يبدنه و نه رو

به  ینگاه کوتاه نهیآ يراننده از تو. نشست  دیعقب سمند سف یصندل يرو یفکر نکرد و به آرام گریداشت که د

سر داد و بعد استارت  شیچشم ها يتا رو شیموها ياش را از رو يدود نکیسپس ع. زد  يمهناز کرد و لبخند

. و صورتش را در معرض باد قرار داد  دیکش نییرا تا انتها پا نیعقب ماش ي شهیشمهناز . زد و و به راه افتاد 

 کردیهم به جانش افتاده بود که داشت کم کم کالفه اش م يو حاال دلشوره ا اشتحالت تهوع د. حالش بد بود 

انگار راننده .  گذشتیو م دادیم راژیها و نیماش نیآباد انداخت و با سرعت از ب لیبولوار وک يتو دیسمند سف. 

داد و چشم  هیتک شهیسرش را به ش يراحت تر الیمهناز با خ. زودتر مهناز را به مقصدش برساند  خواستیهم م

 . را بست  شیها

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با . صاف نشست  شیرا باز کرد و سر جا شی، چشم ها نیماش یاما با توقف ناگهان. راه بودند  يچقدر تو دینفهم

 : گفت . که در آن قرار داشتند ، ناگهان بند دلش پاره شد  یخلوت و ساکت يکوچه  دنید

 ؟ نیدیکجاست آقا ؟ چرا به راهتون ادامه نم نجایا -

 يتوجه به سوال مهناز ، خم شد و از تو یسپس ب. زد  يانداخت و لبخند یبه او نگاه نهیآ يباز هم از تو راننده

مهناز از ترس . روشن کرد  یمتیارزان ق یبا فندك پالستک گارینخ س کیبرداشت و  يگاریس يداشبورد بسته 

 :گفت .  دیلرزیو دلشوره به خود م

 ...  یعنیآقا ؟  یچ یعنی -

 :  دیوسط حرفش پر راننده

 ! دیاسم صدا کن نیشما منو با هم!  استیاسم من پور -

 : گفت  جانیو هرفته از ترس  لیتحل ییبا صدا. کرد  ریاش گ نهیس يمهناز از شدت تعجب تو نفس

 !زن متأهلم  هیمن ! رو  ایمسخره باز نیا دیبس کن -
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زن  کی... کنارش نشست  یاما در عقب باز شد و کس. شود  ادهیپ نیگرفت از ماش میلحظه تصم کیدر  و

.  دیجویآدامس م یلبش نشسته بود و به حالت جلف يرو يلبخند مشمئز کننده ا. بود  ظیغل یشیتنومند با آرا

 .مهناز زد و حالش را بد کرد  ینیب ریآدامسش باز هم ز یتوت فرنگ يبو

 خوشگلم ؟  یمهناز خانم خودت -

 .  دیوحشت زده خودش را عقب کش مهناز

 ؟ دیهست ی؟ شما ک نجایچه خبره ا -

ر شود و فرا ادهیپ نیدست او زد و خواست از ماش ریدستش را به سمت او دراز کرد ، اما مهناز با خشونت ز زن

کم  يمهناز تقال. دهانش گرفت  يرا جلو یرا زد و زن با خشونت دستمال يبه سرعت قفل مرکز ایاما پور. کند 

 نکهیو او تا قبل از ا دیچیمغزش پ يها لتمام سلو يتند اتر تو ياما بو. کرد تا خودش را خالص کند  یجان

 ... .بفهمد چه شده ، از هوش رفت 

 :  خواندیم يبلند يدستش گرفته بود ، با صدا يکه تو یمخارج ستیل يز رومقابلش نشسته بود و ا یسبحان

هفت  اهیگل و گ شگاهیخانما از نما. شد  ونیلیعمارت صد و دوازده م دیجد يها يواریکاغذ د ي نهیهز -

 ...  يکردن ، بعالوه  دیتومن خر ستیو ب صدیو س ونیلیم

 : پرتاپ کرد و گفت  شیکاغذها يرا رو سشیخودنو یبا کالفگ بهرام

 ! ؟ شگاهیاز نما دنیخر یهفت تومن آخه چ! خرج ؟ نهمهیچه خبره ا! ، بسه  یبسه سبحان -

 : گفت  یسبحان

 ! خانمتون بوده  يدایپنج تومنش خر کینزد یعنیخانموتون خرج کردن ،  شترشویاتفاقا ب یول. آقا  دونمینم -

کنار  ینیکاج تزئ ادی.  ردیفوران خشمش را بگ يتا جلو دیکش یقینگاهش را به سقف دوخت و نفس عم بهرام

 . داد بکشد  خواستیبابتش پول داده دلش م ونیلیپنج م کردیافتاد و حاال که فکر م يورود لتریف

 ؟  یچ گهید -

عمارت و  يآشپزخونه  يدایبعدشم به جز خر گهید. باغ خرج شده  يدرختا یواسه سمپاش ونیلیدوازده م -

 ... که واسه بهار خانم فرستادم  یو پول حقوق کارگرا

 يبه شماره  یبهرام نگاه کوتاه. ، توجه هر دو نفر را به خود جلب کرد  زیم يبهرام رو لیلرزش موبا يصدا

فهماند که چند لحظه دست نگه  یاش انداخت و با حرکت دستش به سبحان یگوش يصفحه  يخانه اش رو

 : پاسخ داد  يخسته ا يرا برداشت و با صدا یسپس گوش. دارد 
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 جانم مهناز ؟  -

 : کرد  ارشیو هوش دیچیگوشش پ يتو رایمتوحش و لرزان الم يمهناز ، صدا يصدا يجا به

 شما ؟  دییآقا ، کجا... الو آقا  -

 : دیپرس يتر يصاف نشست و با لحن جد شیسر جا بهرام

 چه خبره ؟ -

 : درهم شکست  رایبغض الم ناگهان

 !  دیزود بگرد... خونه  دیایآقا تو رو خدا زود ب -

 : داد زد . شده بود  یعصب بهرام

 شده ؟  یچ پرسمیدارم م -

 : باز گفت . به او دهد  يشتریجرأت نداشت از پشت تلفن اطالعات ب رایالم اما

 ! تو رو قرآن  دیبرگرد...  دیبرگرد! آقا خاك تو سرمون شد  -

بود  رایالم يها هیشوك گر يبهرام هنوز تو. را قطع کرد  یکردن نداد و گوش ادیبه بهرام مهلت داد و فر گرید و

و کتش را برداشت و در برابر چشم  فیک يبه تند.  زدیحدسش را هم نم یافتاده ، حت یچه اتفاق دانستینم. 

 . زد  رونیاز اتاق کارش ب یمبهوت سبحان يها

 يبه معنا. مهناز هم خاموش بود  لیموبا. جواب نداد  یفرمان که نشست تلفن خانه را گرفت ، اما کس پشت

. آمد  یکم کردن استرسش از دستش برنم يبرا يکار چیه. بود  دهیکلمه از شدت استرس به جنون رس یواقع

 . افتاده  یحدس بزند چه اتفاق توانستینم یبود که حت نیا یبدبخت

را  نشیآنقدر عجله داشت که نتوانست ماش. توانست خودش را به خانه برساند  قهیو پنج دق ستیاز ب بعد بالخره

 .  دیدو یالب يدر برج پارك کرد و تو يهمانجا جلو. ببرد  نگیپارک يتو

، ناگهان صاف  دیتا بهرام را د.  دییسا یرا بهم م شیو با استرس دست ها زدیداشت قدم م یداخل الب نگهبان

 : و گفت  ستادیا

 ! سالم ، مهندس  -

 يچراغ قرمز تو نیاول. حبس کرده است  نهیس يبا تعجب به او نگاه کرد و متوجه شد که او نفسش را تو بهرام

 .  دیبه سمت آسانسور دو يشتریفوت کرد و با سرعت ب رونیضرب به ب کینفسش را . ذهنش روشن شد 
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قفل انداخت  يرا تو دیزنگ نزد ، کل.  دیداغ و عذاب آور گذشت تا خود را مقابل در آپارتمانش د ي قهیدق چهار

 يوحشتزده  يو چهره  سیخ يهنوز قدم اول را داخل آپارتمان نگذاشته بود که با چشم ها. و در را باز کرد 

 کیدر . اش حبس شد  نهیس ي، نفس تو ودتر ب يکار یدوم کم يضربه . روبرو شد و در جا خشکش زد  رایالم

بود که قرار است خبر  دهیرا فهم نیا گرید. چشمش نقش بست  ياتفاقات ممکن جلو نیو تلخ تر نیلحظه بدتر

از بابت او راحت  الشیو خ ندیبود که مهناز را بب نیمهم فقط ا... مهم نبود  شیبرا. بشنود  یتلخ یلیخ یلیخ

 . شود 

و  دیناه دنیبعد با د یول... کرد  یخانه را ط يورود لتریتند و پر عجله ف يرا پشت سرش بست و با قدم ها در

 . سوم را هم خورد  يخانه اش ضربه  ییرایپذ يحسام تو

 هیبهرام چند ثان.  ختیریبود که سکوت خانه را بهم م رایالم ي هیگر يتنها صدا.  گفتینم يزیکس چ چیه

لحظه احساس کرد  کی يبرا. ونسرد او فاجعه را خواند خ شهیشد و از نگاه هم رهیحسام خ يچشم ها يتو

 : بود  نیکه توانست بپرسد ا یتنها سوال. شده است  یمغزش خال

 !مهناز کجاست ؟ -

 :  دیبهرام باز پرس. کرد  دتریاش را شد هیانداخت که گر رایانگار آتش به جان الم سوالش

 کجاست مهناز ؟ حالش خوبه ؟  -

قلبش آوار شد  يتو يزیو تخت مرتب ، چ یاتاق خال دنیبا د. و در را باز کرد  دیبعد به سمت اتاق خوابش دو و

از  یکالفه و عصب. را باز کرد ، اما مهناز آنجا هم نبود  سینشد ، قدم داخل اتاق گذاشت و در سرو دیاما باز ناام. 

 :  دیپرس رایزد و از الم رونیاتاق ب

 ؟  رایه المخانم کجا رفت -

 : ، حسام پاسخ داد  رایالم يجا به

 ! دمیم حی، من برات توض یذره آروم باش هی -

 .هشدار بزرگ بود  کیبهرام  يبرا شیصدا يآرام و خونسرد باشد ، اما لرزش تو شهیکرده بود مثل هم یسع

 افتاده ؟  یچه اتفاق قایبدونم دق خوامیحاالم م! من آرومم  -

 : زد  ادیفر بای، تقر دیدیا در حرف زدن مردد مچون هنوز حسام ر و

 ! سرم شده  يتو یجون بکن بگو چه خاک ید لعنت -
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 شیکرد تا صدا ي، آنوقت سرفه ا اوردیبهرام ب يآب برا وانیل کیخواست  رایاز الم یکوتاه يبا اشاره  حسام

 : صاف شود و گفت 

 ! حالش خوب نبوده  گفتیم رایالم... مهناز امروز  -

 .تکان داد  یاخم کرد و سرش را کم يبا کنجکاو بهرام

 خب ؟  -

 شیو ش ستیدو کیخواسته زنگ بزنه به آژانس ، قرار شده  رایاز الم. دکتر  رفتیم دیوقت دکتر داشت ، با -

 .  رونیب رهیمهنازم م. براش بفرستن  دیسف

 ستیچ حاتیتوض نیبفهمد منظور حسام از ا توانستیو نم کردیو منگ نگاهش م جیگ يهنوز مثل آدم ها بهرام

 :  دیپرس. 

 ! حالش خوب بود  شبید نیبوده ؟ اون که تا هم ضیچرا مر -

. اش را حفظ کند  يظاهر يکه در آن قرار داشت به تنگ آمده بود که نتوانست خونسرد یتیآنقدر از وضع حسام

 :گفت  یعاص یسرش را چند بار تکان داد و با لحن

زنگ  یبعد از نگهبان قهیدق ستیکه ب نهیمهم ا!  ستین یمهم زیچ نیبوده بهرام ، ا ضیچرا مر دونمیمن نم -

قبلش  یعنی...  ستین یعنی ستین!  ستین نییاومده ، اما مهناز پا نیکه سفارش داده بود ینیماش گنیم زننیم

نه مطب دکتر رفته ، نه ! ست یازش ن يخبر چیه گهیشده و بعدش هم د گهید نیماش هیسوار  یاشتباه

 ! شهر وارد شده  يها يو کالنتر مارستانایاز ب چکدومیه يحاال تو نی، و نه تا هم کنهیروشن م لشویموبا

بود ،  دهیکه شن يزیانگار به آن چ. پلک نزد  یاخم نکرد ، حت یحت!  يزیچ چینگفت ، ه يزیچ چیه بهرام

. نگاه او بخواند  يتو یاز شوخ ییبه حسام نگاه کرد تا بلکه رد پا رهیخ رهیفقط چند لحظه خ. نداشت  نانیاطم

.  ستدیبا شیپاها ينتوانست رو گرید.  کردیتر از آنچه که او فکر م يجد یلیخ! بود  يجد یلیماجرا خ... اما نه 

که رخ داده  يدرك فاجعه ا يبرا. دستانش گرفت  انیمبل رها کرد و سرش را م نیتر کینزد يخودش را رو

 : گفت . او به درد آمد  زیرقت انگ تیقلب حسام از وضع. داشت  اجیزمان احت یبود ، به کم

! مغزم از کار افتاده  دمیخبرو شن یراستش از وقت! شدم  جیپاك گ...  هیماجرا چ قایاالن بگم دق تونمینم -

اما متأسفانه نتونسته . سمند شده  کیسوار  که مهناز دهی، فقط د دهیند يادیز زیچ... اتاقکش بوده  ينگهبان تو

 .  نهیراننده رو بب يچهره 
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 کیانفجار فقط به  ينفس شده بود و برا مهیاما از شدت خشم و جنون ن.  گفتینم يزیچ چیهنوز ه بهرام

 .آب به سمتش گرفت  یوانیشد و ل کیلرزان به او نزد ییبا زانوها رایالم. داشت  ازیکوچک ن يجرقه 

 ...کم  هی دیبخور نویا... آقا  -

 ادیفر.  دیباریسرخش جنون م ياز چشم ها. دست او زد و از جا بلند شد  ریقدرت ز يناگهان با همه  بهرام

 :  دیکش

 ؟ هان ؟  یکنیم یچه غلط نجای؟ پس تو ا یگذاشت یبره ؟ واسه چ ییتنها یچرا گذاشت -

 یاز ته دل غیج رایالم. پرتاپ کرد  رایقدرت به سمت الم يه را برداشت و با هم زیم يفکر ظرف شکالت رو یب

برداشت  زیبهرام دستش را بلند کرد و به سمت او خ. رساند و پشت سر او پناه گرفت  دیو خودش را به ناه دیکش

 .کرد او را مهار کند  تالشقدرت  ياو انداخت و با همه  يخودش را جلو ي، اما حسام به تند

 ! داره ؟ یبه اون بدبخت چه ربط! بسه ... بسه بهرام  -

 :داد زد  بهرام

همه تون رو به  ادیسرش ب ییاگه بال!  دنی؟ ناموسم رو دزد یفهمی، م دنیزن منو دزد...  یخفه شو عوض -

ه شد یک نی؟ چطور نتونسته بفهمه مهناز سوار ماش خورهیم یچه گه نجایاون نگهبان تنه لش ا!  کشمیم شیآت

 ؟ 

 . زد  واریکنار د يبه مجسمه  یرا به عقب هل داد و لگد محکم حسام

کن اون پدر  دایسنگ شده پ ریاگه از ز... ؟ برو بگرد  یکنینم یغلط چیکه چه بشه ؟ چرا ه يستادیوا نجایتو ا -

 ! بخوره  یگه نیکه جرأت کرده همچ ییسگ کثافت مادر به خطا

 : گفت  حسام

 ! بهرام  -

هر چه دم دستش بود را به .  کردیم دیو تهد زدی، داد م دادیو فحش م زدیداد م.  دیشنیاو را نم يصدا بهرام اما

 کیاو  يبرا نیبودند و ا دهیزنش را دزد.  کردیآسمان را هم پاره م دیرسیاگر به دستش م. بود  دهیکوب نیزم

 .  دیرسیبه جنون م که ممکن بود رخ بدهد ، یعیاز فکر فجا یحت. مدل مردن بود 

 يرگ ها يداغ شده بود و تو. نفس کم آورد  گریکه د دیو زمان کوب نیداد زد ، آنقدر خودش را به زم آنقدر

 :  دیکش غیصورت کبود او وحشت کرد و ج دنیاز د دیناه.  کردیو درد م یدگیگردنش احساس کش

  !تا خودشو به کشتن نداده  دشیریبگ... فرهمند  يآقا يوا يا -
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 نینقش زم شیپاها ي، اما ناگهان بهرام جلو دیبگو يزیدهان باز کرد تا چ.  دیاو را کش يجلو رفت و بازو حسام

و تمام فضا  ختیبا هم آم رایو الم دیناه غیج يصدا.  ختیپارکت ها ر ياش چند قطره خون رو ینیشد و از ب

اما بعد به خودش آمد و رو به . نگاه کرد  رامبه به هیشده بود ، چند ثان ریغافلگ یحسام که حساب. را پر کرد 

 : داد زد  رایالم

 ! زود باش ...  ادیزاده ب يزنگ بزن بگو دکتر مهد -

 . اتاقش ببرد  يکرد او را از جا بلند کند و تو یبهرام انداخت و سع يدستش را دور شانه ها و

 : گفت .  کردیفشار خون او را با دقت چک م کنار تخت بهرام نشسته بود و یصندل کی يزاده رو يمهد دکتر

خودتونو  دیخوایچه وضعشه آقا ؟ م نیا! فشارتون به شدت باال رفته  قهیو بعد از چند دق دیاول افت فشار داشت -

 ! ؟ دیبه کشتن بد

 يصدا یکه انگار حت خوردیغوطه م يسقف بود و در چنان سکوت درد آور خکوبیباز بهرام م يها چشم

 :  دیحسام پرس.  دیشنیرا نم انشیاطراف

 حاال حالشون چطوره ؟  -

مراقب باشن ، متأسفانه  یلیخ دیبا شونیا. ، هنوز فشار خونشون باالتر از درجه نرماله  ستیخوب ن یلیخ -

اما راستش . دچار بودن  يماریب نیفر هم به هم نیخود مرحوم شاه.  هیخانواده ارث نیا يفشار خون تو يماریب

 ! جوان هستن  یلیمبتال شدن خ يهنوز برا شونیا

 : تأسف تکان داد و گفت  يو سرش را به نشانه  دیکش یقیعم نفس

 ... آرامبخش که  کی يبه اضافه  سمینویسرم م شونیا يبهرحال ، من برا -

 : بم و خفه گفت  ییبهرام سکوتش را شکست و با صدا بالخره

 ! دیکن ییراهنما شونویحسام ، ا... دکتر  ياز لطفتون ممنونم آقا -

 : و گفت  دیرا درهم کش شیبالفاصله اخم ها دکتر

 ! دیقصد جون خودتون رو کرد یراست یانگار شما راست! عجب  -

 : به جلو گذاشت و گفت  یبهرام خبر داشت ، قدم فیاما حسام که از اعصاب ضع. پاسخش را نداد  بهرام

 ! راحت  التونیخ...  میکنیم هیامروز ته نیما هم.  دیسیاسم داروها رو بنو دیندکتر ، شما لطف ک يآقا -

به بهرام ،  حتینص ینکرد و پس از کم ياصرار گریاما د.  دیباریم یتیدکتر نارضا يهم از چهره  هنوز

 . رفت  رونیکرد و از اتاق ب یخداحافظ
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دلش نشسته بود که  يرو یداغ.  کردیتخت افتاده بود و به سقف نگاه م يحرکت رو یحس و ب یهنوز ب بهرام

زنش را قاپ زده بودند و ! بود  میتسل میتسل... بکند  تواندینم يکار چیکه ه دانستیاما م.  کردیداشت نابودش م

 ! آمد  یاز دستش برنم يکار چیه

 : گفت  يزیاتاق برگشت و با لحن سرزنش آم يورفته بود ، دوباره ت رونیدکتر از اتاق ب يبدرقه  يکه برا حسام

 ؟ شهیدرست م يزی؟ نه ، وجدانا چ شهیدرست م يزی، چ يریبم یفتیب یبدونم تو سکته کن خوامیم -

 : باز گفت . نفسش  يبهرام بختک شده بود و افتاده بود رو سکوت

زنگ  گهیمادرت م!  میریبه سرمون بگ یچه گل دیبا مینیهم ، بب يرو میزیعقالمون رو بر ایکارا ب نیا يبه جا -

 ؟  هینظر تو چ. پخش بشه  ییخبر جا نیا دونمیمن صالح نم ی، ول سیبه پل میبزن

 . نگفت  يزیباز هم چ بهرام

. چند نفرو فرستادم تمام شهرو بگردن ! نه ! نشستم ها  کاریدست گذاشتم و ب يدست رو یبازم فکر نکن یول -

 ... دیبا. نشده  ياما هنوز خبر

 :گفت  یصبرش تمام شد و با کالفگ گرید و

 ! يبزن بفهمم کر نشد يزر هید ِ آخه  -

 :آهسته گفت  ییو با صدا دیکش ينفس سرد و غمبار بهرام

 ! تنها باشم حسام  خوامیم -

 : ، اما بهرام ادامه داد  دیبگو يزیدهان باز کرد چ حسام

 !  امیتنها باشم و با خودم کنار ب یکم هیبذار ! کدومتون رو ندارم  چیه ي، حوصله  کنمیخواهش م -

 . رفت و در را بست  رونیاز اتاق ب يگریحرف د چیه یسرش را آهسته تکان داد و ب حسام

دست . بود منفجر شود  کیسرش از شدت درد نزد. تختخواب نشست  يلبه  يبه خود داد و رو یتکان بهرام

 يکشو ياز تو. حرکت از تن در آورد و کف اتاق انداخت  کیباز کرد و آن را با  را راهنشیپ يبرد دکمه 

پر از  يقفل چشم ها هشنگا. خود روشن کرد  يبرا يگاریو فندکش را در آورد و س گاریس يجعبه  یپاتخت

تمام صورت  يعکس را برداشت و نگاه پر از حسرت و غمش را تو. شد  یپاتخت يعکس رو يلبخند مهناز تو

 . او چرخاند 

 :  دیچیگوشش پ يتو رایپر از بغض الم يصدا. وارد شده  یچه کس ندیبرنگشت بب یاتاق باز شد ، حت در

 ! آقا ؟ -
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 : کرد و بعد گفت  یمکث

 ! باردار بودن ... نبودن  ضیبگم ، مهناز خانم مر خواستمیم -

 . اش شدت گرفته بود ، اتاق را ترك کرد و دوباره در را بست  هیگر کهینتوانست تحمل کند و در حال گریبعد د و

. باال گرفت  یگرفت و سرش را کم گارشیاز س یقیکام عم. بهرام شد  يتلخ و زهردار نقش لب ها يلبخند

چشمش فرو  ياز گوشه  یقطره اشک... صورتش پخش شدند  يزدند و تو رونیاش ب ینیدود از ب يفواره ها

 ... . فرو رفت  شیموها يو تو دیچک

 بیعج یلیو م رفتیم یاهیس شیسردرد بود و چشم ها.  دیاتاق ناآشنا د کی يکه باز کرد ، خودش را تو چشم

.  ندیاز جا بلند شود و بنش یاو را مجبور کرد به سخت یاما حس ترس و ناامن. به خواب داشت  ریو مقاومت ناپذ

پس از آن توانست نگاه . آورد  تاش را بدس ياریتا توانست حواسش را جمع کند و هوش دیطول کش یمدت

 .  اندازدیکه در آن قرار داشت ب یتیبه موقع یقیدق

شده بود و بعد  دهیکوب واریکه به د يا نهی، و پس از آن آ شیبسته و حفاظ ها يسمت پنجره  دیچرخ نگاهش

و نفس بر تمام وجودش  بیعج یوحشت. بود  زی، اما تم یلخت و خال اتاق. نشسته بود  شیکه به رو یتختخواب

 : لب تکرار کرد  ریز. اش گرفته بود  هیگر. را پر کرد 

 !  ایخدا...  ایخدا -

مطمئن بود  بایتقر. ، از جا بلند شد و به سمت در اتاق رفت  خوردیو تلو تلو م رفتیم جیهنوز سرش گ کهیحال در

 . تعجب در باز شد  تیو بعد در نها دیرا گرفت و کش رهیدستگ يدیناام يواز ر. که در قفل است 

انداخت ،  رونیبه سرعت خودش را از اتاق ب. تازه به تنش بازگشته  یحس کرد جان.  دیبه قلبش تاب يدیام نور

 ستادی، سر جا ا کردیتماشا م ونیزینشسته بود و تلو ژامهیو ب ریبا عرق گ منینش يکه تو يمرد دنیبعد با د یول

 : گفت  يبلند يازد و بعد با صد يشخندیبه او انداخت و ن یمرد نگاه گستاخ. 

 ! شدن  داریمهمونتون ب!  دیاریب فیفتان خانم تشر... فتانه  -

. به تن داشت  يتاپ و شلوارك کوتاه و زننده ا. زد و به سمت مهناز آمد  رونیآشپزخانه ب ياز تو یزن بالفاصله

 : گفت  یمیصم یبا لحن

 ! ؟ يدیخوب خواب...  ریشبت بخ!  یسالم جون -
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! کرده بود  هوشیصورتش گرفته و او را ب يبود که دستمال جلو یهمان زن... راحت او را شناخت  یلیخ مهناز

از  یکه از زور وحشت به سخت ییو با صدا دیاو را گرفت ، اما مهناز خودش را عقب کش يفتانه جلو رفت و بازو

 :  دی، نال شدیخارج م شیگلو

 کجاست ؟  نجایا -

 :زد و گفت  يلبخند فتانه

 ! منه  يخونه  -

 ؟ کنمیم کاریچ نجایافتاده ؟ من ا ی؟ چه اتفاق دیهست یشما ک -

 : و گفت  دیکش یپوف فتانه

 ! حسن شوهرمه  نمیمن فتانه ام ، ا -

سپس ادامه .  کردیمهناز نگاه م کلیلذت به هاشاره کرد که سر جا لم داده بود و با  يدستش به همان مرد با

 : داد 

تا از  يسواالتو نگه دار ي هیبهتره بق!  دونمینم يزیچ گهید یعنی،  یبهت بگم جون تونمینم يا گهید زیمن چ -

 !سراغت  ادیحتما تا فردا م.  یبپرس ایپور

 :  دیزد و پرس یچشمک

 ! افتاده ؟ دنتیبال که به فکر دزد يکرد کارشیچ -

 : گفت  يدست فتانه را گرفت و با زار. اش گرفته بود  هیگر مهناز

رو  دیگیکه شما م ییآقا نیشده ، اصال ا یچ دونمیمن نم! برم  دیبذار! من متأهلم ... خانم تو رو خدا  -

 ! برم  دیتو رو خدا بذار!  شناسمینم

 : ، گفت  دیکشیم رونیدستان سرد مهناز ب نیدستش را از ب کهیاخم کرد و در حال فتانه

 یتو امانت! هم  يتو رهیکه کالهمون م یاما حرف از رفتن نزن! و احترامت واجب  یمهمون من...  یجون نیبب -

 . بندمیو در اتاقتو م کنمیم چیدستم ، اما اگه مجبور باشم واسه نگه داشتنت دست و پاتو طناب پ

 : لوده گفت  یبا لحن حسن

 ! میگفته نازك تر از گل به خانم نگ ایپور -

 : زد و پاسخ داد  يلبخند فتانه

 ! ستین نجایا ایپور -
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صورتش گرفت و هق  يدستانش را جلو. مهناز تار و لرزان کرد  يچشم ها يفتانه را جلو ریاشک تصو هجوم

 : گفت .  دیاو دلش نلرز ي هیگر دنیفتانه اما با د. زد 

 ! ؟ یستیگشنه ن -

امن ،  يتنها نقطه .  ختیاتاقش گر يو به سرعت تو اوردیطاقت ن گریفقط سرش را تکان داد ، بعد د مهناز

در را پشت سرش بست و خودش را . کند ، همان اتاق بود  دایدر آن آرامش پ یکم توانستیکه م یتنها مکان

 . که باز به خواب رفت  ستیتخت انداخت و آنقدر گر يرو

سرد  واریبستر نشست و به د يتو.  فشردیفضا را در آغوش م يهمه  یکیشد ، سکوت و تار داریدوباره ب یوقت

 . داد  هیپشت سرش تک

. شکمش گذاشت  يرا بست و دستش را رو شیچشمها.  کردیم ینیاش سنگ نهیس ياطراف ، رو ظیغل یکیتار

 یجان و ب یخون ب يته کودك هنوز لخ نیاگر ا یحت. کودکش همراهش است ، دلش گرم شد  نکهیبا حس ا

 دیبا... فرار کند  خواستیم.  دیرا کاو یکیتار يارتریتر و هوش قیدوباره چشم باز کرد و با نگاه دق. بود  یروح

 ! کردینجات کودکش فرار م يبرا

. مطمئن متمرکز کند  ينقشه ا يکرد ذهنش را رو یسع.  ستادیتخت بلند شد و وسط اتاق ا يسرعت از رو به

تب دار و  ينفس ها يتنها صدا.  شدینم دهیشن رونیاز ب ییصدا چیه... به سمت در رفت و گوش خواباند 

 . انداخت  یآن سکوت مطلق خط م ياش بود که رو دهیکش

به  . دیشنیحسن را م يخرناسه ها يصدا منینش ظیغل یکیتار يتو. را آهسته چرخاند و در را باز کرد  رهیدستگ

. اما آن در قفل بود . رساند  يورود ي شهیش مهیگربه قدم برداشت و خودش را به در ن کی ییصدا یو ب ینرم

در دست  کینزد یجاکفش يرو یستگبه آه. فرستاد  یاش لعنت یلب به بد شانس ریدستش را مشت کرد و ز

چسباند و  وارید ياش را به خنکا یشانیپ يدیبا ناام. نکرد  دایپ يزیاما چ. کند  دایرا پ دیتا بلکه بتواند کل دیکش

 . همان حالت ماند  يچند لحظه تو

 دیبه ام. مغزش جرقه زد  يتو يفکر. آمد  یم منینش يمبل ها يحسن هنوز هم از رو يخرناسه ها يصدا

خو  یکیبه تار شیحاال چشم ها. برگشت  منینش يتو نیپاورچ نیدور و بر حسن ، دوباره پاورچ دیکل افتنی

 .  ندیو روشن بب هیسا يرا تو زیهمه چ توانستیگرفته بود و م

. مقابل او  فیشلوغ و کث زیم ينگاه چرخاند رو.  کردیم ریس ینیخواب سنگ يمبل افتاده بود و تو يرو حسن

 ينفس تو. نشست  شیچشم ها يتو يفلز ی، برق ش ونیزیآب و کنترل تلو يتخمه و بطر يپوست ها نیب
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است ، قلبش  دیکلدسته  کی يفلز یآن ش نکهیا صیآهسته سر خم کرد و بعد با تشخ. اش حبس شد  نهیس

انگشتان حسن  نیرا بردارد که ناگهان مچ دستش ب دهایخواست کل. گرفت  دنیوار تپ وانهیتند و د نهیس يتو

 . شد  ریاس

 ؟  يکردیم یچه غلط یتو داشت -

حسن . روح از تنش جدا شده  کردیحس م. شد  رهیخ یکیتار يبراق او تو يوحشت زده به چشم ها مهناز

 :  دیکش ادیپنجه هاش گرفته بود ، از جا بلند شد و فر نیهمانطور که دست او را ب

 ! ؟ هان ؟ یفرار کن یخواستی؟ م يکردیم یچه غلط یداشت -

 .آمد  رونیشد و از اتاق ب داریاو فتانه ب يادهایفر يصدا از

 بر شده ؟ چه خ -

 ! شده بودم ، رفته بود  داریب رترید قهیدو دق.  یفرار کنه عوض خواستیم -

قدرت  يو به سمت مهناز آمد و بعد با همه  دییهم سا يرا رو شیدندان ها. شد  یو طوفان نیفتانه خشمگ نگاه

 .گوشش زد  يتو یمحکم یلیس

 ! بود ؟ نیاعتماد ما ؟ ا ي جهیبود نت نیا! کثافت  -

 .سوم را هم زد  یلیصورتش کوباند و پشت سرش س يدوم را هم تو یلیس

 ؟ آره ؟  یتا آدم باش کردمیحبست م وونیح هی نیاز اول ع دیبا -

گوش  يرا رو شیدست ها.  دیبه جنون رس يدیمهناز از شدت ناام. گوشش زد  يچهارم را هم تو یلیس و

 :ده گفت فتانه وحشت ز. زد  غیتوان ج يگذاشت و با همه  شیها

 !تو سرمون  کنهیها رو آوار م هیاالن همه همسا! رو  دهیپاچه ور مال نیخفه کن ا -

هم دور  گرشیدست د. را خفه کرد  ادشیفر يدهانش فرود آمد و صدا يحسن رو نیدست سنگ بالفاصله

 وانهید يتقال. او  فیکث يدست ها یاز داغ دیکشیمهناز زجر م. تنش حلقه شد و او را محکم به خود چسباند 

نفس دست از تقال  یسرانجام خسته و ب. گرفت ، اما نتوانست خودش را خالص کند  شیدر پ ییرها يبرا يوار

 .و خودش را رها کرد  دیکش

 يجلو یآنوقت حسن با چسب پهن. را با طناب بستند  شیاتاق بردند و دست و پا يو حسن او را دوباره تو فتانه

 :فتانه گفت . کرد  شیالخره رهادهان او را بست و ب

 ! نهیدنبالت ، اوضاعت هم ادیصاحابت ب یلحظه تا وقت نیاز ا!  یجون ياعتماد ندار اقتیل -
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چشم  يو پر لذتش را تو فیحسن هم خم شد و نگاه کث. رفت  رونیمهناز زد و از اتاق ب يبه ساق پا يلگد و

 . مهناز دوخت  سیخ يها

 ! وشگله خ يندار یاز دست ما خالص -

 . رفت  رونیزد و از اتاق ب يشخندیرا گفت و ن نیا

لبخند  یو گاه ختیریاشک م ی، گاه گفتیم انیذهنش هذ يتو یگاه.  کردیم ریس داریعالم خواب و ب يتو

 یم ایکه با مهرداد لب در دیدیداشت خواب م.  دیکشیپوستش تنوره م ریز يعذاب آور یتب داشت و داغ.  زدیم

 يچشم باز کرد ، نگاهش تو یوقت.  کنندیاند و با لبخند نگاهشان م ستادهیدود و پدر و مادرش چند قدم دورتر ا

 . گره خورد  ینگاه متعجب و دلواپس مرد جوان

 ! چه وضعشه ؟ چرا دست و پاتو بستن ؟ نیا -

خودش را  یکرد کم یفتاد و سعبه تقال ا اریاخت یب. شد و خطر را احساس کرد  اریلحظه هوش کیمهناز در  مغز

گونه  يچسب رو زیت يکه به خاطر لبه  ییها یدگیصورت مهناز و بر يها يمرد جوان به کبود. عقب بکشد 

 :  دیشده بود نگاه کرد و با خشم پرس جادیا شیها

 ؟  یالش کهیکتکت زد مرت -

 دایپ تیاحساس امن یکم بهیمهناز از دور شدن آن غر. رفت  رونیاز مهناز فاصله گرفت و از اتاق ب يبه تند و

داد و  يو متعاقب با آن صدا رونیرا از ب يزیواژگون شدن چ يناگهان صدا ی، ول دیکش یکرد و نفس راحت

 :  دیمرد جوان را شن ادیفر

 ؟  یکن تشیاذ ي؟ مگه نگفتم حق ندار يامانت من بلند کرد يدست رو يدیتو خجالت نکش کهیمرت -

 : زنگدارش پاسخ داد  يبا آن صدا فتانه

 يحد ددر نیتا ا زتونیمهمون عز ينگفته بود ی، ول مینکن تشیاذ يخان ؟ گفته بود ایاوه چه خبرته پور -

 ! که االن ور دل شوهر جونش بود  مشیگرفتیاگه نم! دارن  فیتشر

 : گفت  ایپور

اما نه با کتک !  دیریجلوشو بگ نیعرضه داشته باش دی، شماها با هیعیطب زیچ هیفرار کنه  خواستهیم نکهیا -

 !  نهی، حساب جفتتون با کرام الکاتب نیدست روش بلند کرد گهیبار د هی! زدنش 

اش را بدست آورد ، و بعد رو به فتانه  يسکوت کرد تا باز خونسرد هیچند ثان ایپور. نگفتند  يزیو فتانه چ حسن

 : گفت 
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 ! اتاق  اریو درمون واسه خانم ب درست يغذا هی -

مهناز  يخورده  یلیصورت س ياش را تو ياتاق برگشت و نگاه مهربان و پر از حس دلسوز يبعد دوباره تو و

 . تاب داد 

 ...  یکنن ، ول تتیبهشون گفته بودم که حق ندارن اذ! متأسفم  -

را  شیمهناز باز هم وحشت کرد و پاها. شد  کیتأسف تکان داد و چند قدم به مهناز نزد يرا به نشانه  سرش

 : داد  حیتوض یمتوجه ترس او شد و با لحن آرام و مطمئن ایپور. شکمش جمع کرد  يتو

 دهنت رو باز کنم ، خب ؟  يچسب جلو خوامیم -

مهناز . حرکت آن را از صورت مهناز جدا کرد  کیچسب را گرفت و با  يصورت او خم شد و گوشه  يبعد رو و

 : گفت  ایپور. کرد  يدرد ناله ااز 

 !  ینیذره جا به جات کنم که راحت تر بش هی خوامیحاال م -

 : ، اما مهناز به سرعت گفت  ردیمهناز را بگ يبازو ریرا جلو برد تا ز دستش

 !به من دست نزن  -

گاز گرفت و لبش را .  دیمهناز ماس يصورت وحشت زده  يهوا خشک شد و نگاه مهربانش رو يتو ایپور دست

 : انداخت و گفت  نییدستش را پا

 !  یکنیفرار نم گهیفقط قول بده د. دست و پاتو باز کنه  گمیبهش م ادیاالن فتانه م... خب  یلیخ -

 : گفت . کرده بود  دایجرأت پ یکم ایرفتار خوب پور دنیبا د مهناز

 ؟  يدیچرا منو دزد -

 : مهناز دوباره گفت . نداد  یپاسخ ایپور

خودت رو به  یاز دستش راحت ش نکهی، و اونوقت واسه ا کنهیم داتیمطمئن باش پ...  کنهیم داتیشوهرم پ -

 !  يدیم لیتحو سیپل

. اتاق آمد  يغذا تو يظرف ها يحاو ینیزد و خواست جوابش را بدهد که در باز شد و فتانه با س يلبخند ایپور

 : را کف اتاق گذاشت ، گفت  ینیس نکهیاز او مهناز نازك کرد و بعد  ایپور يبرا یپشت چشم

 !؟ ستین يا گهیامر د! درست و درمون واسه شاهزاده خانم  ياز غذا نمیا -

 : او ، گفت  يبدون توجه به لحن دلخور و پر طعنه  ایپور

 . دست و پاشو باز کن  ایب -
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مهناز باز  يهم فشرد و بعد جلو رفت و طناب ها را از دور دست ها و پاها يرا رو شیبا حرص دندان ها فتانه

صورت . مهناز گرفت  ياز پهلو يزیر شگانیحرص و يتخت بلند شود ، از رو ياز رو خواستیم یوقت. کرد 

 .  دیرا مال شینگفت و در سکوت مچ دست ها يزیاما چ. مهناز از درد جمع شد 

 : گفت  ایخارج شد ، پورفتانه از اتاق  نکهیاز ا بعد

 ! و نه شوهرت رو  شناسمیمن نه تو رو م -

 :  دیپرس يبه تند مهناز

 ؟ يکارو کرد نیپس چرا ا -

واسه نامزدم  ایعوض کنم  نمویمدل ماش خواستمیداشتم ، تو فکر نکن م ازین گمیم. به پول داشتم  ازیمن ن -

 ! دادمیاز دست م نامویزتریاز عز یکی کردمیکارو نم نیاگه ا... داشتم  یاتیح ازین! ها  رمیطال بگ سیسرو

 : گفت  مهناز

 ؟ يریاز شوهرم باج بگ يخوایم -

 . سرش را تکان داد  ایپور

اونم . دنبالت  ادیازم خواست تو رو بدزدم و ده دوازده روز ازت مراقبت کنم تا ب ییاروی هی! از اون نه ... نه  -

 .  دهیدستمزدمو بهم م

 : را بست و گفت  شیچشم ها یت ناراحتاز شد مهناز

 !؟ يمنو نکرد ي؟ فکر آبرو يدیزن شوهردار رو دزد کی؟ به خاطر پول  يدیخجالت نکش -

کرد خودش را کنترل  یمهناز سع. انداخت  نیزم يو نگاهش را آهسته رو دیلبش را گز ایپور. کرده بود  بغض

 : کند ، و گفت 

 ! ریرو از شوهرم بگ يکه الزم دار یدو برابر پول... آزادم کن  -

 : گفت  ایپور

، چون به قول خودت بعدش مجبورم از دست شوهرت خودمو به  کنمیآزادت نم!  رهیحاال د... نه خانم  گهید -

 !کنم  یمعرف سیپل

 :  دیداغ و سوزانش را فشرد و پرس يشصت و اشاره اش پلک ها يبا انگشت ها. بکشد  ادیفر خواستیم مهناز

 ؟  يازت خواست منو بدزد یک -

 : گفت  ایپور
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 . با رابطش قرار و مدارامون رو گذاشتم !  شناسمینم کیمن خودشو از نزد... واهللا  دونمینم -

 : در آورد و ادامه داد  بشیج يرا از تو لشی، موبا گرفتیو از مهناز فاصله م شدیاز جا بلند م کهیدر حال بعد

رو بدم به خودت باهاش صحبت  ی، زنگ بزنم و گوش نجایگفته هر وقت آوردمت اشماره بهم داده و  هیالبته  -

 !  یکن

 يکه در انتها ایجابجا شد و با استرس زل زد به پور شیسر جا یکم. مهناز را فرا گرفت  يسر تا پا یقیعم لرز

اش را  یچند لحظه بعد به طرف مهناز آمد و گوش.  کردیصحبت م لشیبا موبا یآرام يو با صدا زدیاتاق قدم م

 . به سمت او گرفت 

 ! منتظر شماست ...  دییبفرما -

 : را از او گرفت و با ترس زمزمه کرد  یسرد و لرزان گوش ییبا دست ها مهناز

 الو ؟  -

 !سالم خوشگلم ... الو مهناز  -

 . باور کند  توانستینم...  شدیباورش نم. شک شد و بعد سر جا خ دیصاعقه زده از جا پر يمثل آدم ها مهناز

 ؟  کننینم تتی؟ حالت خوبه ؟ اونجا که اذ زمیعز یزنیمهناز جان چرا حرف نم -

صدا  نیا دنیبا شن. گرفت و خونش را به جوش آورد  انیجر شیرگ ها يداغ و استخوان سوز تو یخشم

حقشان  یلیس نیکه ا دانندیو م خورندیم یلیسجمع  يکه تو یابله يمثل آدم ها...  کردیاحساس حماقت م

 :لب گفت  ریز. است 

 ! لعنت بهت ...  ژنیلعنت به تو ب -

اول  ياز همان لحظه  دیبا. بتواند آرامشش را حفظ کند  دیتا شا دیکش قیرا بست و چند نفس عم شیها چشم

حد احمق نبود که  نیتا ا ایدر دن يگریکس د چیقطعا ه... است  ژنیشدنش کار ب دهیکه دزد زدیحدس م

 :  دیشده اش غر تبهم چف يدندان ها ياز ال!  ژنیبه جز ب یکس چیبخواهد زن بهرام را بدزدد ، ه

 ؟  ژنیب هیچ ایمسخره باز نیا یمعن -

 : گفت  ژنیب

 ! ؟ یدونینم شویمعن -

 :فروخفته گفت  یدلش سرکوب کرد و با خشم يزدن را تو ادیبه فر بشیعج لیم مهناز

 ! پسره بگو منو آزاد کنه  نیحاال به ا نیهم -
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 ! نه  -

 :  دیکش ادینتوانست تحمل کند و فر گرید مهناز

 !  یبهش بگو لعنت -

داغش  یشانیپ يمهناز دستش را رو. نگاهش کرد  يبه سمت او سر چرخاند و با کنجکاو ایپور بالفاصله

 : ادامه داد  يگذاشت و با لحن آرام تر

 هیو پشت بندش  يزن بهرام رو ازش بدزد یتونیفکر که م نی؟ ا دیاحمقانه به ذهنت رس فکر نیچطور ا -

 ! ؟ يآب خنک بخور وانیل

 .  دیخند ژنیب

باال  ایبهرام رو نابود کنه ؟ کشته شدنش ؟  تونهیم یفکر کردم که چ نیفقط نشستم و به ا. نبود  یکار سخت -

که تو رو  نهی، و اونم ا شهیبهرام م يباعث نابود يزیچ هیکه فقط  دمیرس جهینت نیپوالش ؟ تهش به ا دنیکش

 ! نداشته باشه 

 ! یکنیم یچه غلط يدار ستین تی، حال ژنیب يشد وونهیتو د -

 : پاسخ داد  یبا سرخوش ژنیب

ز سرنوشتم رو ا خوامیم. کردم خسته شدم  ریکه توش گ یکثافت یزندگ نیاز ا گهیمن د!  مهیحال یلیاتفاقا خ -

 ! نو بسازم 

 با زن برادرت ؟  -

 !  میزندگ يبا عشق همه  -

 : و گفت  شیموها يچنگ زد تو یتاب یبا ب مهناز

 !  کّنهیپوست از سرت م!  کنهیم داتیکار توئه ، پ فهمهیبهرام م -

 :با نفرت و انزجار گفت  ژنیب

 یدهم از نترس کیاگه !  ترسمینم گهید...  ترسمیمن ازش نم!  اریمن ن يشرفتو جلو یاسم اون شوهر ب -

 ! اون کثافت قاپت بزنه  ذاشتمیداشتم ، نم شیامروزم رو چند سال پ

 : باز گفت . ندارد  يکه او حالت عاد کردیاحساس م شیمهناز از لحن صدا. شده بود  وانهید ژنیب

 ! يدوستم دار يکردیادعا م یزمان کی؟ تو  یکنیکارو با من م نیچرا ا -

 !  یدوست داشتن منو داشت يتو هم ادعا -
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 ! کردمیم یاون روزا غلط اضاف -

 : دیکش ادیفر ژنیب

 !  یکنیم یغلط اضاف يحاال دار -

چند لحظه سکوت برقرار شد ، آنوقت . حبس کرد  نهیس يرا بست و نفسش را تو شیچشم ها اریاخت یب مهناز

 : گفت  يبا لحن آرام تر ژنیب

و زمان  نیاگه شده زم!  زمیعز رسمیبهت م...  رسمیمن به تو م! باش مهناز ، رو اعصابم راه نرو  یدختر خوب -

 ... رو بهم بدوزم 

 :  دینال هیحرفش را قطع کرد و با گر مهناز

 ! بذار برگردم به خونه ام ! بذار من برم ...  ژنیتو رو خدا ب -

به فکر  ژنیب دیترسیم. دلش افتاده بود  يترس تو. اند بد يزیاش چ ياز باردار ژنیب خواهدیچرا نم ندانست

 !  دیرسیبنظر نم دیبع يزیچ چیه وانهید ژنیب نیاز ا...  فتدیکودکش ب ينابود

بهرام و  يداینه از تهد... نترسم  خوامیم گهیامروز د.  دمیسال ها ترس نیتموم ا يتو! مهناز ، متأسفم  ذارمینم -

 !تو  ينه از اشکا

 !  کشتتی، م کنهیم داتیپ...  یتو به مقصودت برس ذارهیبهرام نم. نداره  یکار تو سرانجام نیا -

منو  دیشا! حاال نوبت بهرامه که بسوزه ... من سوختم ، چند ساله که سوختم !  ستیمهناز ، مهم ن ستیمهم ن -

 نکهیکابوس ا...  نهیبیر کابوس منو مکارم تا آخر عم نیبا ا دونمیم یول! بزنه  شمیام کنه ، آت کهیت کهیبکشه ، ت

 !  فتادها نمونیب ییمن بوده ، چه اتفاقا شیکه زنش پ یمدت يتو

بود  دهیچیکامش پ يطعم تلخ ضعف و حقارت تو. و زار زد  دیشکم صافش کش يدستش را رو يدیبا ناام مهناز

مرد پست  نیا يدلبسته  یزمان کی توانستیچطور م!  کردیچقدر از خود متنفر بود ، چقدر احساس حماقت م. 

 باشد ؟

 !  یلعنت یکنینابودم م يدار! کارو نکن  نیتو رو خدا با من ا ژنیب -

آروم رو با  یزندگ هی میخواستی، م میما عاشق هم بود!  يمن بود یزندگ يهمه ... مهناز  يتو مال من بود -

کنم  فیتعر ییبرات از شبا تونستمیم کاش يا! دلم  يداغت رو گذاشت رو... بهرام نذاشت .  میهم بساز

 زمیعز یفهمیتو نم.  کردمیم هیو گر دمیچیپیو تا صبح به خودم م...  ی، مال بهرام یبهرام شیتو پ دونستمیکهم
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شدم و به فکر خراب شدن آبرو و  وونهید ینیبیسرزنشم نکن اگه حاال م.  دمیکش يمن چه زجر یفهمینم... 

 .  ستمیتو ن تیثیح

 . دیرا شن ژنیو غمبار ب قینفس عم يصدا

!  گهیتا ده روز د دیشا...  میرسیزود بهم م یلیخ. هواتو داشته باشه  گمیپسره م نیبه ا.  زمیغصه نخور عز -

 ! داستانا  يتو نیع...  میکنیم یبعدش تا آخر عمر کنار هم زندگ

 : دوباره التماس کرد  مهناز

 ! کارو با من نکن  نیا... تو رو خدا  ژنیب -

 :آهسته زمزمه کرد  ژنیب اما

 !  دارید دیبه ام...  زمیخداحفظ عز -

 يها اهشیبخت س يگذاشت و برا شیزانوها يو دلشکسته سرش را رو دیمهناز ناام. را قطع کرد  یگوش و

 .  ستیگر يها

 نیسرعت سرش را بلند کرد و آستمهناز به . را از کنار دستش برداشت  لشیشد و موبا کیآهسته به او نزد ایپور

 . لباسش را با التماس گرفت 

زن  کی، به  يناقابل ازت خواسته منو بدزد ونیلیکه به خاطر چند م یاون! بذار من برم ... آقا تو رو خدا  -

! شه تو رو قسم به شرافت مادرت ، نذار شرافتم لکه دار ب! باردارم ... ؟ من متأهلم  یفهمیم! شوهردار چشم داره 

 ! بذار برم 

. انداخت  نییمهناز انداخت و بعد سرش را پا سیخ يچشم ها يلحظه نگاه شرمنده اش را تو کیفقط  ایپور

رفت  رونیاز مهناز رو برگرداند و از اتاق ب ي، و بعد به تند ردیشکستن بغضش را بگ يتا جلو دیکش یقینفس عم

 . 

نشسته بود و با  زشیپشت م یمنش. ظهر گذشته بود  ازدهیاز  یوارد دفتر کار حسام شد که ساعت کم یوقت

اما ذهن بهرام آنقدر مشغول بود که . تا متوجه ورود بهرام شد ، از جا برخاست و سالم کرد .  کردیکار م وتریکامپ

حسام را بشنود که انگار  يصدا توانستیم. به سمت در اتاق حسام رفت  يمقدمه ا چیه یو ب دیرا نشن شیصدا

 . معطل نکرد و بدون در زدن ، وارد اتاق شد  گریبهرام د.  دادیم حیتوض یکس يرا برا يزیچداشت 

 : گفت .  دیورود او ، حسام حرفش را قطع کرد و به سمت او چرخ با

 !  کردمیمشکل تو صحبت م يدرباره  یقیتوف يحاال با آقا نیداشتم هم! ؟ يسالم ، بالخره اومد -
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 : زد و گفت  يشخندین. را نشانه گرفته بود  یقیتوف مایم مستقبهرا يو برنده  زیت نگاه

 محترم ؟  يهم گفتن آقا يبه درد بخور زیچ -

اخم کرد و گفت  یقیتوف يآقا. بود  دهیجنگ دم پوریش ياول تو يآنقدر بد بود که انگار از همان لحظه  لحنش

 : 

 !؟ نیکردیبودن که درموردش صحبت م یمحترم يهمون آقا شونیا -

 : ، گفت  شدیم کیلحظه به لحظه به سمت او نزد کهیو در حال دیخند یعصب بهرام

 یب يکله  یب یآدم روان کی دینبا یدونستیواگرنه م. نشدم  یخدمتتون معرف یانگار درست و حساب... نه  -

 !  يزخم خورده دست بنداز يشرف رو که اتفاقا بدجور

بلند شد و به سمت بهرام رفت و در  زشیبه سرعت از پشت م. خطر را احساس کرد  ياز لحن او بو حسام

 : او را گرفته بود ، آهسته کنار گوشش زمزمه کرد  يبازو کهیحال

 ، خب ؟  کنمیرو درست م یمن همه چ. خودتو کنترل کن پسر  -

 یسپس ب. برداشت و چند بار سرش را تکان داد  یقیاش را از صورت متعجب توف ینگاه کالفه و عصب بهرام

 : گفت  یقیحسام به توف. ها نشست  یاز صندل یکی يحرف عقبگرد کرد و رو

 .هستن  یعصبان یفر کم نیشاه يآقا.  خوامیازتون معذرت م -

 : مبهوتانه سرش را تکان داد و گفت  یقیتوف

 .  کنمی، درك م ستیمهم ن -

 : ت و گفت برگش زشیدوباره پشت م حسام

 .  دیصادقانه تر بهمون کمک کن شهیباعث م نیا.  دیفهمیکه شما درد ما رو م هیعال یلیخ نیا -

 : گفت  یقیتوف

 !خبرم  یب ی؟ به جان دخترم قسم که من از همه چ ادیاز دستم برم یآخه من چه کمک -

 يرا با ظرافت به لبه  شیآرنج ها. و نکته سنج  قی، خونسرد و دق دیرسیبه نظر م یواقع يبازجو کیمثل  حسام

 توانستیهم نم خواستیم یقیکه اگر توف دادیگوش م یقیتوف يبه صحبت ها قیداده بود و آنقدر دق هیتک زیم

 .  دیدروغ بگو

 . دیشناسیراننده ها رو م يمطمئنا همه .  دیاون آژانس هست یشما منش یول -

 همه شون رو بشناسم ؟  تونمیمن چطور م.  کننیکار م چهل راننده کیاون آژانس نزد يتو -
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 ؟  دیکنیم يهمکار ییسر و پا ینشناخته با هر ب نطوریهم یعنی -

 : و گفت  دیصورتش کش يرو یدست یبا کالفگ یقیتوف

 ! محترم ؟ اونا همه شون خانواده دارن  يآقا هیسر و پا چ یب... !  یال اله ال -

 :زد و حسام گفت  يشخندین بهرام

 ! دیستیخبر ن یهم ازشون ب یلیخب ، پس خ -

 :  دیحسام دوباره پرس. نگفت  يزیچ یقیتوف

 آژانس بودن ؟ يتو ایاتفاق افتاد ، ک نیاون روز که ا -

 : شد و گفت  یعاص یقیتوف

 يمنم به همه ، اونوقت  دیخبر بد سیبه پل دیبه شما جواب پس بدم ؟ بر دی؟ اصال چرا با دونمیمن چه م -

 !  دمیسواالتون جواب م

 : و گفت  دیخند یو عصب ریمتح. نتوانست به سکوتش ادامه دهد  گرید بهرام

 ! پسر  ندازهیداره دستمون م...  ندازهیآقا داره ما رو دست م نیحسام ، ا! پناه بر خدا  -

 رهیگرگ زخم خورده خ کیرساند و مثل  یقیخودش را به توف عیبعد به سرعت از جا بلند شد و با دو قدم سر و

 . او  يچشم ها يشد تو

 ي؟ بدجور یچ یعنیسگ  یفهمیمن االن سگم ، م!  گمیم یچ نیخوب گوشاتو وا کن بب...  زیعز يآقا نیبب -

 کیخرابه که واسه آدم کشتن فقط منتظر  نقدریحالم ا! منظورمو ؟ یفهمیم.  گردمیم یزخم خوردم و دنبال تالف

 ! اون مغز خوشگلت رو داشته باش  يپس هوا...  یآدم دور و برم هست نیتر یو تو دم دست! م اشاره ا

 :  دیلب غر ریو ز دیرا گرفت و او را با زور به عقب کش شیبازو حسام

 ! بذار به کارم برسم ! مزخرفاتو  نیبهرام بس کن ا -

 :گفت  یبلند و عاص ییبهرام با صدا اما

! مغزش فرو کن  يتو نویا.  ارهیدر ب يواسم باز یتلفنچ کیپسر ؟ من وقتشو ندارم که اجازه بدم  هیکار تو چ -

 ... کنه  يخودشه و اگه نخواد همکار یکن که مضنون اصل یبهش حال

 : گفت  رتیو با ترس و ح دیاز جا پر یقیتوف بالفاصله

 ! من ؟ -

 : ، گفت  دادیهوا تکان م يرا تو انگشت اشاره اش کهیبه سمت او برگشت و در حال بهرام
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 !  ارمتی، خودم به راه م يایباهام راه ن... پس حواستو خوب جمع کن !  یآره ، شخص جناب عال -

 : گفت  یقیو پر حرص بهرام را کنار زد و به توف نیخشمگ حسام

 ...  دیدرکشون کن!  خوامیعذر م شونیمن از طرف ا -

 : گفت  يبلند يصداتوجه به حرف حسام، با  یب یقیتوف

کار  دونمیو مذهب قسم نم نی، به د غمبری، به پ ریبه پ...  دونمیکنم مرد مومن ؟ من نم کاریچ تونمیآخه من م -

من آخه تک . آژانس بودن  ياز راننده ها تو ينفر ستیاون روز که خانم شما زنگ زدن ، حدود ب! بوده  یک

 کنم ؟  کاریچ دیبا!  ستین ادمینفرو  ستیب نیتک ا

 : گفت  حسام

 !به ما  نیراننده هاتون رو بد يهمه  لیاسم و مشخصات و شماره موبا -

 :و گفت  دیبه سرعت خودش را عقب کش یقیتوف

 !ممکنه  ری؟ غ یچ -

 !محترم  يآقا ستین رممکنیغ يزیچ چیه -

 ...، من اجاه ندارم که بدون اجازه  هیقانون ریکار غ نیا -

 : و داد زد  دیوسط حرفش پر بهرام

 ؟  کهیمرت تهی، حال کنمیکتاب قانون شما کف کفشمو پاك م يمن با ورقا -

 : داد زد  بایحسام از کوره بدر رفت و تقر گرید نباریا

 ! بهرام  -

! ؟ زنمیدست و پا م یلیتخ... چه وضع تـ يدارم تو تهی؟ حال یفهمیم!  دنیبهرام ؟ زن منو دزد یبهرام چ -

 ؟  کشمیم یدارم چ یفهمیم

 : گفت  یقیتوف

اطالعات  یهر چ سیپل! تره  کی، در برابر قانون گردنم از مو بار ستمیمن مثل شما ن!  تونمینم... آقا  تونمینم -

 !شما قرار بدم  اریمشخصات مردم رو بدون اجازه شون در اخت تونمیاما نم.  دمیقرار م ارشیبخواد در اخت

 : کرد و گفت  یدست شیاما حسام پ. را بدهد  یقیدهان باز کرد تا جواب توف. شد  یبهرام باز هم طوفان نگاه

 !  میبذار ونیدر م سیمشکلمون رو با پل میبر دی، ما هم با هیقانون ریکار غ نیا!  هیقیتوف يحق با آقا -

 ؟  يرو به باد بد فهیطا تیثیح يخوای؟ م يشد وونهی؟ د سیپل -
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 : گفت  یقیوفتوجه به او ، به ت یب حسام

 !  دیکه گذاشت یممنون از وقت.  دیببر فیتشر دیتونیشما م -

 : بهرام گفت . کرد  تیهدا یگذاشت و او را به سمت در خروج یقیتوف يشانه  يدستش را رو و

، خوش به  یچیکه ه ياگه خبر ندار.  يندار ای يخبر دار يزیتو واقعا از چ دونمیمن نم...  زیعز يآقا نیبب -

!  کنمیم داشیبوده ، برو از طرف من بهش بگو بالخره پ یغلط کار ک نیا یدونیو م ياما اگه خبر دار! حالت 

 !  ندازمشیو به دست و پام م رمیگیبشه ، پس گردنشو م میدامن مامان جونش هم قا ریاونوقت اگه بره ز

گفت و از اتاق ...  یلب ال اله ال ریاما ز. به سمت او برداشت و دهان باز کرد جوابش را بدهد  یقدم یقیتوف

از اتاق خارج  یقیتوف يبدرقه  يصورت بهرام پرتاپ کرد و برا يو برنده تو نیخشمگ یحسام نگاه. زد  رونیب

 . شد 

. را گرفت  یسبحان يحسام رساند و به سرعت شماره  زیم يتلفن رو يمحض خروج او ، بهرام خودش را رو به

 .جوابش را داد  یسبحان

 احوال شما ؟ ! سالم آقا  -

 : گفت  بهرام

آدم زبر و زرنگو واسم تا دو  هیبگو ! کن  داشی، واسم پ اریپسره شهر نیزنگ بزن به ا...  یگوش بده سبحان -

 ؟ يشد رفهمیش! اومده  شیواسم پ یاتیکار ح هی. بفرسته در شرکت  گهیساعت د

 :گرفت  یرنگ دلواپس یسبحان لحن

 آقا ؟  هینکرده خبر ییخدا یرو چشمم ، ول -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم نیخسته و غمگ بهرام

 !  اریبه شهر یحتما زنگ بزن! خبر بد  هی... آره  -

الفاصله در باز شد و ب. مبل رها کرد  يگذاشت و سپس خودش را رو شیرا سر جا یگوش یبدون خداحافظ و

 .اتاق آمد  يحسام تو

 ! ، نه ؟ يریزبونت رو بگ يجلو قهیدو دق یتونستینم -

 :حسام دوباره گفت . را بست  شیبه او انداخت و بعد چشم ها ینگاه کوتاه بهرام

 !، شماره ها رو گرفته بودم  يبود دهیرس رترید قهیده دق -

 : زد و گفت  يبسته پوزخند ییبا چشم ها بهرام
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 ...  يکه راه انداخته بود يبا او پاچه خوار!  یتونستیآره ، حتما م -

 :  دیتر از قبل وسط حرفش پر یعصب حسام

 ؟ فتهیاش کارم راه م قهیبذارم بغل شق ریهفت ت! کنم ، هان ؟ کاریچ یگیم -

 :  دیپرس يشتریو آنوقت با آرامش ب دیکش یقیحسام نفس عم. نگفت  يزیچ بهرام

 ؟  يکرد کاریتو چ -

که  نهیفقط مسئله ا. مرزا رو داشته باشن  يرابطامون هم سپردم که هوا يبه همه . ممنوع الخروجش کردم  -

 ! لش و لوشا  نیدست ا فتهی، منم دوست ندارم عکس زنم ب خوانیازم عکس م

 :کنار او نشست و گفت  یصندل يسپس جلو رفت و رو. صورت بهرام انداخت  يتو یقینگاه عم حسام

 بهرام ؟  -

 !هوم ؟ -

 !  میخبر بد سیبه پل دیما با... بود  اروی نیبه نظرم حق با ا -

 . را باز کرد و صاف نشست  شیبالفاصله چشم ها بهرام

 ! اصال حرفشم نزن  -

 چرا ؟  -

 يپدرم تو يآبرو یحت...  رهیبه باد م تمیثیح يخبر پخش بشه همه  نی؟ اگه ا یدونیچرا داره آخه ؟ تو نم -

 !  زهیریقبرش م

 ...  ينجوریممکنه ا یول -

 :  دیوسط حرفش پر بهرام

 ریخودمو درگ خوامیدرضمن نم.  يخبر دار نویکردنش بازتره حسام ، خودت ا دایدستم واسه پ ينجوریمن ا -

 !  رهیگیفقط وقتمو م ایخاله باز نیا... کنم  يمأمورباز

نتوانست آنجا ماندن را تحمل  گریبهرام د. نگفت  يزیچ گریتأسف تکان داد و د يسرش را به نشانه  حسام

 : ، گفت  شدیبلند م کهیبه ساعتش انداخت و بعد در حال ینگاه. کند 

ها رو  یآژانس يبهش بسپرم که آمار همه  خوامیقرار دارم ، م اریشهر ياز پسرا یکیبا . برم  دیبا گهیمن د -

 !خداحافظ فعال .  ارهیواسم در ب
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چشم بهم  کیمغزش جرقه زد و در  يتو يفکر.  ستادیبه راه افتاد ، اما ناگهان وسط راه ا یسمت در خروج به

 : به سرعت به سمت حسام برگشت و گفت . وجوش را شعله ور کرد  يزدن همه 

 ! دمیفهم... حسام  دمیفهم -

 : اش کرد و گفت  یشانینقش پ ياز سر کنجکاو یاخم حسام

 !؟ يدیرو فهم یچ -

خبر آنقدر  نیا. را گرفته و به او گفت که باردار است  ایلباس پور نیشروع شد که مهناز آست یاز وقت زیچ همه

آرام کردن  يافتاد و برا هیزد ، به گر رونیفتانه و حسن ب ياز خانه  یگذاشت که وقت ریتأث ایپور ي هیروح يتو

 يداد و شماره  یبالخره به خود جرآت.  کردیاو را آرام نم زهایچ نیا اام. کوباند  واریعذاب وجدانش سرش را به د

 نیا. اجازه بدهد مهناز را آزاد کنند  ژنیسپس التماس کرد تا ب. مهناز را به او داد  يرا گرفت و خبر باردار ژنیب

 . نکرد  یرا شوکه کرد ، اما عصبان ژنیخبر ب

برعکس ، .  فتادیلحظه هم به فکر سقط کودکش ن کی یود که حتب ادیو نفرت او نسبت به بهرام آنقدر ز نهیک

 ژنیب يدست و پا ریرحم مهناز بماند و رشد کند ، تا بعد از تولدش ز يگرفت اجازه بدهد آن بچه تو میتصم

 . بدهد  پسشدن او در برابر بهرام را  ریعمر تحق کیصورت تاوان  نیو به ا فتدیب

را  ایگفته تا دل پور یمهناز دروغ دیشا کردیبا خود فکر م. نداشت  نانیخبر اطم نیهنوز هم به صحت ا ژنیب اما

 ردیاز او بگ يبتواند خبر موثق تر دیزنگ زد تا شا دیبه ناه نیبنابرا. کند  یآزاد شدنش راض يبسوزاند و او را برا

 . 

 نیبنابرا. حادثه خبر دارد  نیاکه او از دانستینم یشدن مهناز کار پسرش است ، حت دهیکه دزد دانستینم دیناه

 یخودش را به ب ژنیب. کرد  فیتعر ژنیب يآنچه را که در آن چند ساعت رخ داده بود ، برا يپشت تلفن همه 

 : زد و گفت  يخبر

بکشه حقشه ، اما دلم برا  یاون هر چ!  شهیسر بهرام اومده ، دلم خنک م یبدبخت نهمهیکه ا کنمیفکر م یوقت -

 !  سوزهیمهناز م

 :با اندوه گفت  دیناه

 !  فتهیپاك م يپنبه  يتو شیآت شهیگفتن هم میاز قد -

 : اندوهبار و متأسف داد و گفت  یحالت شیبه دروغ به صدا ژنیب

 ! هم مهناز و هم بچه اش ... واقعا  -
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 :خنده اش را گرفت و ادامه داد  يجلو یسخت به

بچه بعد از تولدش چه  نیا نیبب... پدرشو بدنام کنه  ومدهیحد نحس باشه ، هنوز ن نیکه تا ا يبچه ا -

 !داره  یسرنوشت

.  دانستیرا نم نیا یکس چیکه مهناز باردار است ، ه دانستیاو نم. خبر زبانش بند آمده بود  نیا دنیاز شن دیناه

 :  دیپرس

 !که مهناز بارداره ؟ یدونیتو از کجا م -

 : گفت  یخبر بوده است و با سرخوش ینتوانست از لحن مادرش بفهمد که او ب ژنیب

 ! ؟ یکن یاز من مخف یخواستیتو م! مادر من  دوننیهمه م نویا -

 . نکرد  یسوال ژنیماجرا را نگرفت و از ب یپ گریهنوز هم شوکه بود ، اما د دیناه

زاده دوباره  يهدزنگ زد و گفت فشار خون بهرام باز باال رفته و دکتر م دیبه ناه رایهمان شب بود که الم اواخر

از او در دل  ياگرچه مهر. تفاوت بماند  ینسبت به بهرام ب توانستینم دیناه. او به خانه آمده است  تیزیو يبرا

و به آپارتمان  دیشب لباس پوش مهین.  دیدیخود م يبرا ار یفیاو بود و وظا ينداشت ، اما بهر حال مادرخوانده 

 . مهناز و بهرام رفت 

او  یوقت دیناه. بنشاند و سرم را به دستش وصل کند  شیزاده موفق شده بود بهرام را سر جا يدکتر مهد نباریا

اش  هیگر.  دیلرز نهیس ي، قلبش تو دیمات و مرده به سقف د یسرم و با نگاه ری، ز زیرا در آن حالت رقت انگ

نسل بدبخت را  نیحاال ا شیها تیام جناتم ي هبه قبر شوهرش نثار کرد که به کفار یلب لعنت ریز. گرفته بود 

زن هر کدام به  کیشده بودند و به خاطر  لیو قاب لیکه انگار هاب يدو پسر نیا... پشت سر جا گذاشته بود 

 . نداشت  يشده بود و بهرام تا جنون فاصله ا دیتبع ژنیب. به فالکت افتاده بودند  ینوع

 :گفت . را نوازش کرد  شینشست و آهسته موهاتختخواب  يلبه  يرفت و کنار بهرام ، رو جلو

 ! ، همه بچه ات  شتیپ گردهیهم زنت برم!  شهیدرست م... نکن بهرام  يخودخور -

 :  دیپرس. صورت او قفل شد  يتو یبهرام به آن نگاه

 مادر ؟  دیدونیشما از کجا م -

 رو ؟ یچ -

 ! مهناز باردار بوده  نکهیا -
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 يچشم ها ينگاهش را از تو. است  دهیشن ژنیکه از ب دیبه او بگو توانستینم.  دیپر دیاز رخسار ناه رنگ

 : و گفت  دیجستجوگر او دزد

 .سه چهار روز قبل بهم گفته بود !  دمیاز مهناز شن... از  -

 .خبر بوده است  یاش ب يخود مهناز از باردار یکه سه چهار روز قبل حت دانستینم و

لحظه  کی یمغز مشکوك و جستجوگرش حت. ار گوش بهرام نواخته شد هشدار از همان لحظه کن زنگ

در . هم نگذاشت  يپلک رو الیاز فکر و خ دیصبح دم ي دهیتا سپ. را فراموش کند  دیدروغ ناه نینتوانست ا

به دفتر وکالت  نکهیممنوع الخروج کردن مهناز بود و پس از ا یبه دنبال مراحل قانون یتمام طول روز ، وقت

 دیپرسیو از خود م دیچرخیاش م يمهناز و باردار یآژانس دعوا راه انداخت ذهنش مدام پ یحسام رفت و با منش

 بدهد ؟ دیخبر را به ناه نیممکن بود ا یچه کس

 یفکر کرد و به عشقش نسبت به مهناز و حماقت ژنیبه ب. روشن شد  شیبرا زیلحظه همه چ کیانجام در  سر

 : گفت . و فلجش کرد  دیچیتمام تنش پ يکشنده تو يخشم مثل سم مار. ذاتش بود  يکه تو

 ! کار اونه  یهمه چ... برو خط برادر کثافتمو کنترل کن ! آژانس رو ولش کن ، حسام  يراننده ها -

 :و گفت  دیاز جا پر اریاخت یب. خبر گرد شد  نیا دنیحسام از شن يها چشم

 ! اونه ؟ ؟ کار ژنی؟ ب يشد وونهید -

 : ادامه داد  زیسرزنش آم یبعد با لحن و

 ... تو ؟ آخه چطور ممکنه  یچقدر بددل -

صورت حسام فرود آمد و او را از خواب  يتو یلیس کیاتاق را شکافت و مثل  يبلند بهرام هوا يعربده  يصدا

 . پراند 

 ! داشته  یمشکوک يچه تماسا نیبرو خطشو چک کن بب! که گفتم رو انجام بده  يکار -

سرش را تکان داد و چند بار پشت سر هم . ذهنش را متمرکز کند  توانستیآنقدر تعجب کرده بود که نم حسام

 : پلک زد و گفت 

 ... اون ... آخه ... نه  -

 :و گفت  دیخند یبه تلخ بهرام

 ! حد پست باشه ؟ نیبرادر تا ا هی شهی، نه ؟ باورت نم شهی؟ تو هم باورت نم هیچ -
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دلش هر لحظه بزرگ و  يتو يعقده . انداخت و صورتش را با دستانش پوشاند  یصندل يودش را روخ و

که  يا قهیهمان دو دق ياما تو. تلخ و کمرشکن بود  یکاف يشدن مهناز به اندازه  دهیخبر دزد.  شدیبزرگتر م

.  کردیبهتر احساس م است ، درد شکستن و ذره ذره نابود شدن را انتیخ نیپشت ا ژنیحدس زده بود اسم ب

 . که در آن گرفتار شده بود  یزار بزند به حال خواستیدلش م

 :به سرعت مقابل او نشست و گفت  حسام

... ثابت نشه  يزیاگه چ.  یگدار به آب بزن یب دینبا!  ینگ دمیشا...  یدرست بگ دیتو شا... ، تو  نیبب... باشه  -

 ! هیتهمت بزرگ نیا

 .قورت داد و دستانش را با استرس تکان داد  یآب دهانش را به سخت. کرد  یمکث

.  هیعکس العملش چ مینیبب دیبا.  رانیا ادیامشب ب نیهم گمیبهش م زنمی، خب ؟ زنگ م میشیاول مطمئن م -

 باشه ؟

ست به دامان بار د نیاول يبرا. حدس اشتباه باشد  نیمعلوم بود که دوست داشت ا. سرش را تکان داد  بهرام

 : دلش گفت  يخدا شد و تو

 ! خدا به همه مون رحم کنه ... خدا بهمون رحم کنه  -

خبر  هیقبول کرد ، اما هنوز شب نشده بود که از ترک ژنیب.  دیایب رانیزنگ زد و از او خواست به ا ژنیبه ب حسام

 . شده اند  دیحسابش ناپد يتو يدادند او و پول ها

را چک  لشیخط موبا. کردن او آغاز شد  دایپ ياز آن لحظه تالش برا. زد بر حدس بهرام  يدییاو مهر تأ فرار

.  گرفتیتماس نم ایخودش با پور يبا شماره  چوقتیه ژنیچون ب.  دندینرس یمورد مشکوک چیکردند ، اما به ه

 . برگردد  رانیبه اگرفته و قرار است  طیبه مقصد تهران بل ژنیاما دو روز بعد ، به حسام خبر دادند که ب

فرودگاه  يها یصندل يخونسرد و مطمئن ، در انتظار او رو یلیبه تهران رفت و خ گریبه همراه دو نفر د حسام

بفهمد چه شده ،  نکهیشد و او تا قبل از ا دایپ ژنیب يبعد ، سر و کله  میساعت و ن کیحدود . امام نشست 

،  دیچه بگو دانستینم. بند آمده بود  رتیزبانش از ترس و ح.  دید شیحسام و آدم ها يخودش را در محاصره 

 : گفت 

 ! ، امروز اومدم  ومدین رمیگ طیبل شیدو روز پ...  خواستمیم... من  -

 .حسام داغش کرد  شخندین

 ! بهرام منتظرته ...  میبهتره بر!  يخوش اومد یلیبله ، خ -
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عمارت ، او را به آپارتمان خودش برد تا بتواند جواب تمام  ياما به جا. کرد و به مشهد آورد  نیاو را سوار ماش و

 .  ردیسواالتش را بگ

آن روزها حال . بود  یروبرو شود فکر خطرناک ژنیبهرام با ب نکهیفکر ا یبه بهرام نگفت ، حت يزیاو چ ي درباره

 یآن ها برادرکش نیب خواستیبکشد و او نم شیدست و پا ریرا ز ژنینبود ب دیبع چیبهرام آنقدر بد بود که ه

اما بالخره کم آورد .  دادیانداخت ، فحش م یراه م ادیر، داد و ف کردیرا انکار م زیهمه چ لیاوا ژنیب.  فتدیاتفاق ب

سپس گفت که خودش هم از مکان مهناز خبر ندارد و در آخر . سر او بوده است  ریز زیو اعتراف کرد که همه چ

 .را به حسام بدهد  ایپور يمجبور شد شماره 

فرمان  ينشسته بود و با انگشتانش رو نشیبهرام پشت رل ماش. ها نسبتا خلوت  ابانیظهر بود و خ يدو ساعت

 نیاش را ب ینگاه عصب.  یعقب ، سبحان یندلص يکنار دستش حسام نشسته بود و رو.  زدیمدام ضربه م

 :  دیچرخاند و پرس ابانیکم خ عتیجم

 ساعت چند شد ؟  -

 : از پشت سرش پاسخ داد  یسبحان

 ! دو و ربع شده آقا  -

 ...که اونوقت به قرآن محمد  ارهی؟ نکنه بخواد واسمون بامبول در ب ادینم کهیمرت نیپس چرا ا -

 :  و گفت دیوسط حرفش دو حسام

 ! ادیم... بابا  ادیم -

 :گفت  یسبحان بالفاصله

 ! کشهیم گاریس ستادهیوا هیهمون که دم در سوپر... ؟  ستیآقا اون پسره ن -

 کیمتر دورتر از آن ها دم در  ستیشد که حدود ب یینگاه بهرام و حسام جلب پسر قد بلند و سبزه رو بالفاصله

 : حسام گفت .  دیکشیم گاریبود و س ستادهیسوپر مارکت ا

 !  دونمینم -

که  دندیبالفاصله د. داشت را گرفت و منتظر ماند  اریدر اخت ایکه از پور يشماره ا لشیبعد به سرعت با موبا و

 :تماس را قطع کرد و گفت  يحسام فور. در آورد  بشیج يرا از تو لشیبرد و موبا بشیج يآن پسر دست تو

 ! خودشه  -
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او گذاشت و  يبازو يدستش را رو يشود ، اما حسام به تند ادهیرا باز کرد و خواست پ نیبالفاصله در ماش بهرام

 : گفت 

 ! مشیاریم یمن و سبحان... تو بمون  -

 :گفت  یسبحان

 ! تابلو شه  ابونی، وسط خ دیخودتون رو کنترل کن دیممکنه نتون... بهتره  دیایشما ن! راحت  التونیآره آقا ، خ -

شدند و  ادهیپ یآنوقت حسام و سبحان. سرش را آهسته تکان داد  لشیو بر خالف م دیکش یقینفس عم بهرام

 . رفتند  ایدوشادوش هم به سمت پور

نظر گرفت  ریرا ز اینظر داشته باشد ، پور ریکه شکارش را ز یفرمان گذاشت و مثل پلنگ يدستانش را رو بهرام

رد  نشانیب ییزهایحدس بزند که چه چ توانستیبهرام نم.  دندستایو مقابلش ا دندیرس ایبه پور یحسام و سبحان. 

بعد  یول. شد  کینزد ایقدم به پور کی ینکه سبحا دید.  دیطول کش یلیخ شانی، اما صحبت ها شودیو بد م

 . دیهم نرس شیکرد و بعد پا به فرار گذاشت که حسام به گرد پا نیاو را نقش زم یبا چنان قدرت ایپور

 . را روشن کرد و گاز داد  نیبه سرعت برق ماش. فکر نکرد  گرید بهرام

را نشانه  ایپور يپاها مایمستق لومتریبا سرعت نود ک.  دیچیپ ابانیتمام خ يتو نشیگاز قدرتمند ماش يصدا

و او را  دییسا ایپور يبه پشت زانوها نیسپر ماش. ترمز گذاشت  ياو ناگهان پا رو یگرفت و درست در چند قدم

 . کرد  نیمنقش ز

بهرام  دیایبه خود ب نکهیتا قبل از ا.  دیچیتمام تنش پ يتو يدرد بد. افتاد  ابانیبا صورت کف آسفالت خ ایپور

 .لباسش را گرفت و او را به سمت خود چرخاند  ي قهی

 ؟  یکجاست عوض... زن من کجاست ؟  -

باز دست بلند کرد که . تر شد  ي، جر دیصورت او راکه د يخون رو.  دیصورت او کوب يتو یبعد مشت محکم و

 : هوا گرفت و گفت  يحسام مشتش را تو نباریا

 !تا واسمون شر نشده  نیماش يزود باش بندازش تو... نزنش بهرام  -

درد آلودش  ادیفر يصدا. بلند شود  نیزم يو مجبورش کرد از رو چاندیبا خشونت دست راست او را پ بهرام

برخاست ، متوجه  نیزم ياز رو یوقت. کتک زدن و شکنجه کردن تشنه تر شود  يبهرام برا شدیفقط باعث م

 ایآهسته بغل گوش پور.  کردندینگاهشان م دیشد که دور و برشان جمع شده بودند و با شک و ترد ییآدم ها

 :  دیغر
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 رفهمهیش!  سهیبکشه دهن خودت سرو يباز سیکار به پل.  يایبا من م یشیم نیآدم سوار ماش يمثل بچه  -

 ! ؟

 یصندل يبهرام به سرعت او را رو. نگفت  يزیچ چیکه به او وارد شده بود ، ه یاز شدت ترس و شوک ایپور

پس از متفرق کردن مردم ،  یحسام هم پشت رل نشست و سبحان. عقب انداخت و خودش هم کنارش نشست 

 . را ترك کرد  آنجا،  يآف بند کیت گاز گذاشت و با يآنوقت حسام پا رو. و حسام جا گرفت  ایکنار پور

محزون مهناز درهم مخلوط  يزمزمه ها يبا صدا رونیو گپ و گفت حسن و فتانه از ب ونیزیبلند تلو يصدا

 ریتن خسته و دردمندش را کنج اتاق جمع کرده بود و اگرچه باز دهانش را با چسب بسته بودند ، اما ز. شده بود 

 . دخوانیم ییکودکش الال يبرا یلب

اش مثل تحمل فشار قبر سخت و  هیبه ثان هیکه تحمل ثان یاسارت.  گذشتیروز و شش شب از اسارتش م پنج

 یلیفرار از خود نشان داده بود و پس از س يکه برا يآن شب هم به خاطر تالش چند باره ا. عذاب آور بود 

با خود . شده بود  چیحسن زده بود ، به شدت کتک خورده و طناب پ يو هرزه  فیصورت کث يکه تو یسخت

 ییجادو مانیشکمش را نوازش کند و همان آرامش و ا توانستیکاش دستانش باز بودند تا حداقل م کردیفکر م

نهفته در  يآن روزها هر چه داشت از فکر نطفه .  ردیفرزندش بود دوباره از سر انگشتانش بگ ونیرا که مد

 .  دیبر یم راشک نفس خود  یواگرنه تا به حال ب. داشت بطنش 

مهربان در  يتن مهناز را مثل مادر ياتاق و همه  يتو دیباز پر کش مهین يپنجره  ياذان مغرب از ال يصدا

 : دلش گفت  يرا بست و تو شیچشم ها اریاخت یب. آغوش گرفت 

 !کمکم کن ... کمکم کن خدا  -

بسته اش را  يدست ها.  دیاش لغز یکبود و زخم يگونه  يو رو دیش جوشچشم ياز گوشه  یقطره اشک و

 .  ختیخوش اذان گوش سپرد و از ته قلب اشک ر ياش گذاشت و به نوا یشانیپ يباال برد و رو

که  یرسیم ییبه روزها یزندگ يتو یاما گاه...  بودیروشن م یبود ، کاش قلبش کم دواریبه فردا ام شدیم کاش

از آن  رونیکه ب کردیفکر م ییبود و مدام به آدم ها دواریام لیمهناز آن اوا.  يندار يدیبه معجزه ام یحت گرید

 ياما حاال پس از گذشت شش شب که برا.  گشتندیو مطمئنا به دنبال او م دندیکشیمتعفن نفس م يواریچهارد

اگر باردار نبود و اگر آن عشق .  رنگ نداشت ییو آرزو دیام چیه گریشش قرن گذشته بود ، د ياو به اندازه 

بود که  نیاو ا ریاما انگار تقد.  کردیم یو معجزه وار را نسبت به فرزندش در دل نداشت ، مطمئنا خودکش قیعم

 . خودش نباشد  يو رضا اریتمرگش هم به اخ یحت
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اعصابش خط  ي، رو کردندیپول با هم دعوا م یکه انگار به خاطر مبلغ رونیحسن و فتانه از ب دادیداد و ب يصدا

چقدر از آن ها متنفر . پشت سرش زد  واریو چند بار آهسته سرش را به د دیصورتش را درهم کش. انداخت  یم

را  ژنیب یزمان کیچطور  کردیبا خود فکر م! آمد  یکرده بود بدش م ریکه در آن گ یتیچقدر از وضع... بود 

عشق باخته بود ، از خودش  نیا يکه برا ییزهایچ يهمه دوست داشت ؟ با فکر عشق داغش نسبت به او و 

دوران  يدوست و همباز کی يبه اندازه  گرید یاو مرده بود و دفن شده بود و حت يبرا ژنیب. آمد  یبدش م

از او خواست به  ژنیبرگشت که ب يبه آن روز شدیاگر م... برگشت  قببه ع شدیاگر م. نداشت  یارزش یکودک

 ! شدیاگر م يوا...  کردیتف م حشیصورت وق يبدهد و او تو یبهرام پاسخ منف

از  شتریمهناز سکوت آن خانه را ب. فتانه و حسن قطع شده بود ، انگار سر پول توافق کرده بودند  يدعوا يصدا

کرد  یرا بست و سع شیو چشم ها واریداد به د هیباز سرش را تک. در آن روزها دوست داشت  يگرید زیهر چ

 . بسته اش فرزندش را تصور کند  يپشت پلک ها

و  دیلرز واریبه د يبلند و وحشتناك برخورد در ورود يغرق بود که ناگهان تمام خانه با صدا نشیریافکار ش يتو

 .فرو رود  واریدل د يتو شتریب یباعث شد مهناز هراسان چشم باز کند و کم

 يچند نفر زدیحدس م رونیتحرکات ب ياز صدا.  ختیرهم آمحسن د کیرک يناسزا يبلند فتانه با صدا غیج

که  دیرا شن بهیغر يمرد ادیفر يصدا. حس شد  یتنش از ترس ب. باشند  ختهیخانه ر يخبر و ناغافل تو یب

 : گفتیم

 ! کجاست کثافت ؟... دختره کجاست ؟  -

 . بلند فتانه به هوا برخاست  غیدرد آلود حسن و مجددا ج ادیفر يصدا و

! از دختره ، خود او بود  بهیمطمئنا منظور آن مرد غر. از شدت ترس و اضطراب به دل دل افتاده بود  مهناز

بدهد و از آنجا فرار  یکرد به خود تکان یناگهان به تقال افتاد و سع. قلبش فرو رفت  يوحشت چنگ شد و تو

 يخودش جمع کرد و دست ها يرا تو تنش اریاخت یب يزیغر یلیم ياما در اتاق باز شد و مهناز از رو. کند 

 :گفت  یکس. سرش گرفت  يدفاع رو يبسته اش را برا

 ! اتاقه  نیا يتو... آقا  نجاستیا -

 شیدست ها یکند که کس یبود از ترس غالب ته کیرا به خود احساس کرد و نزد يشدن فرد کیمهناز نزد و

 . درهم گره خورد را گرفت و عقب زد و بعد ناگهان نگاهش با نگاه بهرام 
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بست و بعد ناگهان داغ شد و شعله  خی هیچند ثان يبرا. و رفت  دیلحظه حس کرد روح از تنش پر کش کی يبرا

باز به قلب مهناز  تیحس خوش امن.  دیبهرام دستش را دور شانه اش حلقه زد و او را به سمت خود کش.  دیکش

 ... . را بست  مانشراحت چش الیبهرام چسباند و بعد با خ ي نهیسرش را به تخت س. برگشت 

چشم  يتو مارشیرمق و ب یرا گشود و نگاه ب شیاش ، چشم ها یشانیپ يرو یمطبوع دست يحس خنکا با

 : گفت  رایالم. نشست  رایاشک آلود الم يها

چند بار  دونمینم...  دمیکش یشش روز چ نیا يمن تو دیدونیدردتون به جونم ؟ شما نم نیشد داریبالخره ب -

 ! مردم و زنده شدم 

تمام اتاق  يمهناز نگاه ناباورش را تو. چشمانش گذاشت و از ته قلب هق هق کرد  يبعد دستش را رو و

 :خوابش چرخاند و آهسته لب زد 

 ! منه ؟ يخونه  نجایا -

 : پاسخ داد  رایالم

 ! به خونه  نیبرگشت! آره خانم جون ، خونتونه  -

اتاق  يتو... خودش بود  يخانه  يتو. از ته دل زد  يو لبخند دیتنش کش ریز يمالفه ها يدستش را رو مهناز

انگشتانش  نیرا ب رایالم يپنجه ها اریاخت یو ب دیکش تیاز سر رضا یآه! تخت خودش  يرو دهیخودش ، خواب

 :  دیآهسته پرس. فشرد 

 بهرام کجاست ؟  -

 ! بشه  داشونیکم کم پ دیبا گهی، اما د رونیفرهمند رفتن ب يبا آقا شیپ یاعتدو س! خونه ، خانم جون  ستنین -

او  يبرا تیآرامش و امن.  دیایداد و از ته قلب آرزو کرد که زودتر بهرام ب یبستر تکان يتن دردمندش را تو مهناز

به او آموخته بود که  یو چهار سال زندگ ستیب يتجربه .  دیدیم کشیکه بهرام را نزد کردیم دایمعنا پ یوقت

 . بهرام  ي هیسا ری، مگر ز ستیکجا امن ن چیه

 نکهیفکر ا. کرد  یو ناخودآگاه اخم دیبالفاصله نگاه مهناز به سمت او چرخ. اتاق آمد  يتو دیباز شد و ناه در

لبخند خسته  دیناه.  رساندیکرده بود ، او را به نفرت و انزجار م يباز تشیثیزن چطور با سرنوشت و ح نیپسر ا

 :به لب نشاند و گفت  يا

 ؟  زمیعز يشد داریب -
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 ينگاه پر از ترحمش مدام رو. تختخواب نشست  يآمد و کنار دستش رو کشینزد دیناه. جوابش را نداد  مهناز

 : گفت رایبه الم.  دیچرخیصورت مهناز م يها يکبود

 ! شدن  فیضع یلی، حتما خ اریخانم سوپ ب يبرو برا -

 : گفت  رایالم

 ! چشم ، خانم جون  يبه رو -

را دوست نداشت  دیتنها شدن با ناه. شد  دهینگاه مهناز تا دم در همراه با او کش. رفت  رونیاز اتاق ب يبه تند و

 : دست او گذاشت و گفت  يتوجه به حال او ، آهسته دستش را رو یب دیاما ناه. 

 !بود دق کنه  کینزد تیشوهرت از دور -

 . و خصمانه و پر نفرت نگاهش کرد  دیدستش را عقب کش يتند به مهناز

 !  نیبهرام رو دق بد نکهیا... بود  نیقصدتون هم از اول هم کنمیفکر م -

 : و اضافه کرد  دیو متنفر خند یعصب

 !  دیمعامله رو کرد نیبا من ا نیواسه هم -

 :  دیپرس. شده بود  جیگ دیناه

 ! ؟ يچه معامله ا -

 ژنیب دیچرا اجازه داد. بودم  لی؟ من دوستتون داشتم ، براتون مثل مادرم احترام قا دیکارو کرد نیچرا با من ا -

 کارو با من بکنه ؟  نیا

حدس بزند  توانستیعقل و منطقش م. نگاهش کرد  شدیکه لحظه به لحظه وحشت زده تر م یبا چشمان دیناه

هراسان .  زدیکه که خودش را به حماقت م دیترسیم قتیحق نیول ااما آنقدر از قب.  ستیکه منظور مهناز چ

 : و گفت  دیخودش را عقب کش

 !؟ کاریچ...  یچ -

 : زد و گفت  يشخندیبا بغض و تمسخر ن مهناز

 !  خوردیشما آب نم يبدون اجازه  ژنیب!  کنمی؟ باور نم دیخبر ندار هیقض نیاز ا دیبگ دیخوایم یعنی -

 : ، ادامه داد  دیدیم رانیرا ح دیچون هنوز هم ناه و

 !  میو گند زد به زندگ دیمنو دزد! کارو کرد  نیاون با من ا... بود  ژنیکار ب -
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حس . مهناز  سیخ يو بعد ساکت وصامت زل زد به چشم ها دیمثل صاعقه زده ها به خود لرز دیناه ناگهان

فکر . به خود بدهد  یتکان تواندیت که نمو او را خرد کرده اس دهیسرش کوب يبا پتک محکم تو یکس کردیم

 .مرگ کند  يهوا شدیم ثکه در انتظار تنها پسرش نشسته بود باع یو سرنوشت تلخ ژنیب يحرکت احمقانه 

اتاق  ينان تو يظرف سوپ و تکه ا کیبا  رایکه در باز شد و الم کردیمات و مبهوت به مهناز نگاه م هنوز

 : و گفت  دیاز لبش را گزمهن سیخ يچشم ها دنیبا د. برگشت 

تا  دیمطمئن باش... پدرا رو  یاون ب دیولشون کن!  شهیم شیدل من ر نقدریا دینکن هیخانم جون تو رو خدا گر -

 ! کرده  اهیاالن آقا روزگارشون رو س

 : گذاشت و ادامه داد  یپاتخت يغذا را رو ینیس

 ! فداتون شم  دیپاش... دهنتون بلکه رنگ و روتون برگرده  دیلقمه غذا بذار هی دیپاش -

 : شد و گفت  زیمخیآرنجش ن يرو یبه سخت مهناز

 . کمک کن برم حموم . به غذا ندارم  یلیم -

 . را پوشاند  رایالم يگرم و مطمئن چهره  يا خنده

 !؟ دیدار اریخدا شما هنوزم به غذا خوردن و يوا -

 :، ادامه داد  کردیو در نشستن کمکش م گرفتیمهناز را م يبازو ریز کهیبعد در حال و

،  دیو برگرد دیبه تنتون بزن یآب هیتا شما . وان رو براتون پر آب کنم  رمیمن م! چشم  يچشم خانم ، به رو -

 .  ارمیم کنمیواستون پوست م وهیمنم م

 .حمام رفت  يمهناز را رها کرد و تو و

 توانستیم یضعف داشت و به سخت.  ستادیاز جا بلند شد و وسط اتاق ا ی، به سخت دیناه نینگاه سنگ ریز مهناز

 :کرد  شیصدا دیناه. گرفت و آهسته آهسته به سمت حمام رفت  واریدستش را به د.  ستدیبا شیپاها يرو

 ! مهناز  -

به سمت او آمد  دیناه ناگهان. ، اما به عقب برنگشت  ستادیلحظه سر جا ا کیمهناز .  دیلرزیاز بغض م شیصدا

کف دستش را  دیکرد خودش را عقب بکشد ، اما ناه یمهناز شوکه شد و سع. انداخت  شیپاها يو خودش را رو

 :  دی، نال کردیم هیگر یبه سخت کهیاو گذاشت و در حال يپاها يرو

به بهرام  يزیچ هیقض نیا يدر باره  دمیتو رو به جان برادر جوونت قسم م!  کنمیالتماس م... مهناز تو رو خدا  -

 ! نگو 
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 : باز گفت .  دیلرزیم هیاز شدت گر شیها شانه

که  کنمیمن پاهاشو قلم م! بهش نگو  يزیچ کنمیالتماس م!  کشتشیبهرام م... به جون بچه ام رحم کن  -

بچه ام رو  شهکیم! به بهرام نگو  يزیچ... تا اسمتو نبره  رونیب کشمی، زبونش رو از حلقومش م ادیطرفت ن گهید

 !  ذارهی، داغشو به دلم م

آهسته . دل بسوزاند  دیناه ياشک ها يبود که بخواهد برا يزیحالش بدتر از آن چ. نگفت  يزیچ مهناز

 . و به سمت حمام رفت  دیکش رونیدستان او ب نیرا از ب شیپاها

 يرساند و به رو نهیآ زیم يآهسته آهسته خودش را تا جلو. اتاقش نبود  يتو یآمد ، کس رونیاز حمام ب یوقت

 يکبود دنیو خسته خود شد و با د ماریب رینگاهش پس از شش روز مبهوت تصو. کوچک نشست  ي هیسه پا

شکمش گذاشت که  يودستش را ر! را پشت سر گذاشته بود  يبد يچه روزها. گونه اش بغض گرفت  يها

 .خود نگه دارد  يخدا را شکر که توانسته بود فرزندش را برا. به لب نشاند  يلبخندهنوز تخت بود و 

 دیبرس کش سشیخ يو سپس به موها دیپوش یبلند و سبک راهنی، پ زدیتمام تنش موج م يضعف تو کهیحال در

تنش از شدت شعف و دلتنگ  يناگهان همه .  دیشن رونیبهرام را از ب ينشسته بود که صدا نهیآ يهنوز روبرو. 

 يباز شد و قامت بلند بهرام تو درلرزان از ضعف به سمت در رفت که ناگهان  ییبا قدم ها.  دیداغ شد و لرز

 . قاب در ظاهر شد 

سرخ  يچشم ها يبهرام تا تو يشانه  ياز رو رایو الم دیناه ي دهیترس یمتعجب و کم يمهناز از چشم ها نگاه

 دنیچرخ يصدا. اتاق آمد و در را پشت سرش بست  يبهرام تو. به عقب برداشت  یقدم رایاخت یو ب دیاو سر

 : کند  نالهلب  ریکمر مهناز از وحشت بلرزد و ز ي رهیقفل در باعث شد ت يتو دیکل

 ! بهرام  -

از  دیترسیو پر جنون او ، م بیاز نگاه عج دیترسیمهناز م. شد  کشیبه سمت او برگشت و دو قدم نزد بهرام

 دانستیاو مرده بود و مهناز نم یکه در هست یاز آن احساس دیترسیو کشدارش ، م قیعم ينفس ها يصدا

 : خش دار گفت  ییبا صدا.  تشد و باز مهناز دو قدم از او فاصله گرف کیقدم به مهناز نزد کیباز .  ستیچ

 بود مهناز ؟ یکار ک -

. را مشت کرد  شیرا بست و دست ها شیمهناز چشم ها. زد  زیهشدار آم يرا آهسته تکان داد و لبخند سرش

 :  دیبهرام دوباره پرس

 ... اسمش رو بگو و !  خوامیاسم م کیمن فقط  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصدف   –آن سال ها 

wWw.98iA.Com ٤٤١ 

 !  شناختمشونینم -

 يلرزانش را با التماس تو اهیس يمهناز چشم باز کرد و مردمک ها. بهرام قطع شد  قیعم ينفس ها يصدا

باز . بکند  یاقدام ژنیب هیبر عل توانستینم یطیشرا چینفر بود که تحت هاز خودش مت. صورت بهرام دوخت 

 : گفت 

 ! زن و دو مرد  کی... بودن  بهیغر -

 .  دیخند یخفه و عصب بهرام

 ؟ یبگ يخوای؟ نم یکنیم یشوخ -

 .به تخت خورد  شیباز هم آنقدر عقب رفت تا پشت پاها مهناز

 !  دونمینم... من  -

 . تخت نشست  يلبه  يرو اریاخت یو ب دیمهناز لرز يزانوها. و ترسناك جلو آمد  یبا همان لبخند عصب بهرام

 ! اسمشو بگو ! ام نکن  وونهید... مهناز  خوامیاسم م کیمن فقط  -

 : زد  ادیناگهان فر و

 ! اسمشو بگو  -

بهرام باز  ينفس ها. عقب رفت و تنش را به تاج تخت چسباند  یو بعد کم دیاو به خود لرز ادیاز رعد فر مهناز

دوباره سرش  یوقت.  دیخند یفشرد و باز خفه و عصب شیها قهیشق يدستانش را رو. شده بود  یهم تند و عصب

 . گرگ زخم خورده بود  کینگاه  هیرا بلند کرد ، نگاهش شب

سرش را  يبا ترس و ناباور. وحشت تمام تن مهناز را فرا گرفت . سگک کمربندش  يرو دیآهسته لغز دستش

اما بهرام .  کندیکار را نم نیمهناز مطمئن بود که او ا!  کردیکار را نم نیاو ا... نه .  دیعقب خز یتکان داد و کم

 :  دیلب نال ریز.  دیلرزیم دیب مثلمهناز . و دور دستش حلقه زد  دیکش رونیکمربندش را از کمر ب

 ! نه ... نه  -

را  شیخودش جمع کرد و چشم ها يتو ینیمادرانه چنگ زد به شکمش و بعد تنش را مثل جن یلیم يرو از

 نیاول... برق از تنش گذشت  انیسوت حرکت کمربند هوا را شکافت و بعد مهناز احساس کرد جر يصدا. بست 

 ... . شالق را خورده بود 

بود  ختهیدرهم آم دیو ناه رایالم ادیداد و فر يوار در بسته و صدا وانهیود مهناز با کوبش ددرد آل يها غیج يصدا

از  شدیمتنفر م شتریو هر لحظه ب دیکشیمهناز زجر م يو پا به پا زدیبهرام م. صورت بهرام  يتو زدیم یلیو س
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نحس  ي هیاز سا شدیو متنفر م زدیم. کند  نداش بل یزندگ يهمه  يکه مجبورش کرده بود دست رو یسرنوشت

و با خود فکر  زدیم. اش  یهست يکه بالخره کار دستش داد و وادارش کرد شالق بکشد به تن همه  يبرادر

 ؟  شدیتمام م یداستان لجن ؟ ک نیا شدیتمام م یآخر ک کردیم

د کنار تن مچاله شده از درد کمربند را انداخت و تن خسته اش را رها کر. بالخره از نفس افتاد  نکهیزد تا ا آنقدر

سرنوشت او را به کجا رسانده بود .  فشردیرا م شیراه گلو شتریمهناز هر لحظه ب فیهق هق ضع يصدا. مهناز 

 ! اش را شکنجه کند  یدوران زندگ يکه مهنازش را ، عشق همه  نجای؟ به ا

بالفاصله پس . رفت  رونیاز اتاق ب یحرف چیه یبلند شد و ب نیزم ياز رو.  اوردینتوانست آن فضا را تاب ب گرید

 دیصورتش کوب يکنارش زانو زد و با کف دستش تو هیبا گر رایالم.  دندیاتاق دو يتو رایو الم دیاز خروج او ، ناه

.  کندیم نیرا نفر یو چه کس دیگویبفهمد او چه م توانستیمهناز آنقدر حالش بد بود و آنقدر درد داشت که نم. 

 يدست لرزانش را رو. دلش آوار شد  يتو يزیاحساس کرد و چ شیپاها يرا رو يج مانندداغ و لز یسیخ

جگرسوز  يرفت و ضجه  یاهیس شی، چشم ها دیخون را کف دستش د يو چون نقش زننده  دیشلوارش کش

 . داده بود  دستکودکش را از ...  دیکش یو دلخراش

 دادیخانه عذابش م کیسرد و تار يفضا. آپارتمانش گذاشت  يپا تو یو حسام به آرام دیقفل در چرخ يتو دیکل

.  دیچرخاند ، بهرام را ند ییرایتمام پذ ينگاهش را تو. برق گذاشت و چراغ را روشن کرد  دیکل يدست رو. 

 . و به سمت بالکن بزرگ آپارتمانش رفت  مودیرا پ ییرایسالنه سالنه طول پذ

بسته  شیچشم ها. کوچک فرفورژه انداخته بود  زیم يرا رو شیو پاها یلصند يآنجا بود ، لم داده بود تو بهرام

 زیم يرو يخورده  مین يحسام به سمت بطر ینگاه متعجب و عصب.  شدیانگشتانش دود م نیب يگاریبود و س

. بهرام لب به مشروب زده باشد  هنداشت ک ادیبه  چوقتیه. بزند  ادیبود از شدت تعجب فر کینزد.  دیچرخ

بعد از شکستن . اعتقادش را ، مهنازش را شکسته بود  نیو مقدس تر نیخبر نداشت که بهرام آن شب بزرگ تر

 . باشد  بندیپا ياعتقاد چیبه ه توانستینم گریاو د

 : کشدار و خمار بهرام او را به خود آورد  يصدا

 ؟  یبالخره برگشت -

 ! آره  -

 ؟ چه خبرا  -

 .بهرام  يزل زد به صورت درهم و خسته  ینشست و با موشکاف یصندل کی يرفت و رو حسام
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 ... خانمت بارداره و بازم  یدونستیتو م -

 .را باز کرد  شیپلک ها يو ال دیخند یبهرام به تلخ. را ادامه نداد  حرفش

مثل منو آدم کنه  یوونیح تونهیم يزیچ نیهمچ هیپسر ؟  يفکر کرد یتو چ!  دونستمی؟ آره که م دونستمیم -

 ! ؟ يفکر کرد ی؟ نه ، واقعا تو چ شهی؟ زن حامله حال شهیمثل من بچه حال یوونیح ي؟ فکر کرد

 : گفت  یحسام با تلخ. استوار نبود  يدیق چیه شیو برا کردیم نیمست بود و به خود توه اهیس

 !  هیمزخرف زیچ یگفتی، م يخوردیقبلنا مشروب نم -

... ، نگاه براقش  کردیکنار مهناز ، نگاهش آرومم م رفتمیبودم م یعصب یقبلنا وقت! قبلنا قبلنا بود ، االنم االنه  -

 ! عطر تنش 

. زد  يو لبخند دیکش یقیهوا احساس کند که با لذت نفس عم يعطر تن مهناز را تو توانستیهنوز هم م انگار

 : سپس ادامه داد 

خودمو  ياز بلند دیواسه آروم شدن با یاگه بهم بگ.  یمتیتم آروم بشم ، حاال به هر قخواس!  ستیاما االن ن -

 !  کنمی، مطمئن باش معطل نم نییبندازم پا

 : حسام گفت . گرفت  گارشیاز س یقیو کام عم دیخند و

 . خونه  گردهیمهنازو امشب کورتاژ کردن ، فردا صبح برم. متأسفانه بچه سقط شده  -

. کرد  کینزد شیبرداشت و به لب ها زیم يرا از رو يدستش را جلو برد و بطر. سکوت کرده بود  بهرام

 يزی، با لحن سرزنش آم ردیرا از او بگ يبطر کردیم یسع کهیبالفاصله حسام عکس العمل نشان داد و در حال

 : گفت 

 ؟  یخودتو بکش يخوایم! داره  يحد يزیهر چ... بسه بهرام  -

 : گفت . ، تلخ و پر حسرت  دیخند بهرام

 ! کمربندم چرم اصل بود  -

 :گرفت و ادامه داد  گارشیاز س یکام باز

 ! درد داشته باشه  یلیخ دیشالق نخوردم حسام ، اما حتماً با چوقتیمن ه -

 :  دیصورتش گرفت و با بغض نال يدستانش را جلو ناگهان

 !  گهیحتماً درد داشته د... زد  غیحتماً درد داشته که مهناز اونقدر ج -
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که آتش گرفته و  یبهرام يبرا. بهرام  يدل حسام داغ بود برا. زانو زد  نیزم يو رو دیخز نییپا یصندل يرو از

 نیشده بود به ا لی، حاال تبد کردیم ییخودش خدا يبرا يرحم مغرور که روزگار یآن مرد ب. خاکستر شده بود 

 .  یبه زندگ دیاز ام یاز ادراك و خال یر ، خالاز شعو یخال... مست  وانیح

 . بهرام را گرفت  يرفت و شانه ها جلو

 ! ، تمومش کن  یهمه چ شهیدرست م! بس کن مرد  -

 . صورت او دوخت  يرا تو سشیخ يسر بلند کرد و چشم ها بهرام

، تا خودمو به  ژنیگه بکلمه ب کیفقط  خواستمی؟ م دتیبود که دزد یاون ک دمیپرس! ، حسام  دمیازش پرس -

! اونه  یهنوزم نگاهش پ... ؟ زنم هنوزم برادرمو دوست داره  یفهمینگفت حسام ، م... اما نگفت ! پاش بندازم 

 ... من  يجا ژنویو ب بستهی، چشماشو م میدیخوابیکه با هم م ییتمام اون شبا يتو دیشا

 :  دیوسط حرفش پر حسام

 ! یکشیم دنشونیمنو به خاطر شن دیاز کله ات پر یمست یمزخرفاتو نگو پسر ، وقت نیا -

من  يبا بچه ... فکرشو بکن !  ژنیب شیبره پ نکهیبوده از ا یخود مهنازم راض دیحسام ؟ اصالً شا یدونیم -

 ! منم کرده  يگور بابا... کنه  یعشقش زندگ شیبره پ خواستهیم! شکمش  يتو

 : باز گفت  حسام

 !  یبه زنت تهمت بزن يدارحق ن... خفه شو بهرام  -

 ... و مهناز پشت سرم  ژنیمن نبودم ، ب دیمن بوده ؟ شا ياصالً از کجا معلوم اون بچه ، بچه  -

 : داد زد  نیاز کوره به در رفت و خشمگ کدفعهی

 !  کردمیخودمو راحت م کشتمشیم...  فویکث کهیزن کشتمشیکاش م -

 :بهرام را گفت و گفت  يسپس دست ها.  دیکش یقیو نفس عم شیموها يکالفه و سردرگم چنگ زد تو حسام

، اما حالت رو  یممکنه شوکه بش.  یستیوا خیدوش آب  ریز قهیچند دق برمتیاالن م!  نیبب... منو  نیبهرام بب -

 خب ؟ .  کنهیبهتر م

و را با خود به داخل دستانش گرفته بود ، بلند شد و ا نیهمچنان که دستان بهرام را ب. او نشد  دییمنتظر تأ و

 . خانه برد 

 یدر ب یقیدقا نکهیبستر نشست و بعد از ا يهراسان تو.  دیو ناگهان از خواب پر دیباز هم کابوس آتش د شب

بعد از گذشت دو .  سشیخ يموها يو چنگ زد تو دیکش یقیشده بود ، آه عم رهیخ یکیمحض به تار یحواس
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هرم آتش را  تونستیانگار م مخلقش تنگ بود و هنوز ه. بود  دهیرا د الیسال باز هم کابوس آتش و سوختن و

 .رفت  رونیاز جا بلند شد و از اتاق ب. داغ بود  نقدریپوستش احساس کند که ا يرو

آهسته . به خواب رفته بود  يد يمقابل ال ا يکاناپه  يرو انیعر ي متنهیو ن رونیکه با شلوار ب دیرا د حسام

 گاریس کی کهیسپس در حال. و فندکش را برداشت  گاریس يمقابلش بسته  زیم يت و از روجلو رف یکیتار يتو

 .زد  رونی، از آپارتمان ب گذاشتیم شیلب ها يگوشه 

 گرشیشلوارش فرو کرده و با دست د بیج يدستش را تو کی. بود  یخال باًیتقر ابانیشب خ مهین کی ساعت

هنوز کامالً از سرش نرفته بود و مغزش را آشفته داشت  یمست.  زدیهدف قدم م یرا نگه داشته بود و ب گارشیس

که باز هم او بود که نابودش کرد و  يکه با دستان خودش کشته بود ، و به فرزند کردیمدام به مادرش فکر م. 

 . که کم از مرده ها نداشت  يمهناز

و پر از  بایز ي، چشم ها ردیجدان بگاو عذاب و شدیکه باعث م یتنها کس. را بست  شیتلخ گناه راه گلو طعم

است که در حق مهناز مرتکب شد  یاتیحال اسفناك امروزش تاوان تمام جنا کردیفکر م. سرزنش مهنازش بود 

.  رفتیو رو به انحطاط م زدیپا م واعمالش دست  يکرده باشد ، تو ریخودش گ يتارها انیکه م یمثل عنکبوت. 

 ! ؟ ردیبم نیبار سنگ نیبا ا توانستیچطور م... چقدر بد کرده بود با مهناز 

 خواستیم. قدرت سرش را فشرد  يگذاشت و با همه  شیها قهیشق يرا رو شیکف دست ها یو عصب کالفه

مهناز  يضجه ها يصدا.  توانستیاما نم. اش راحت کند  هودهیتلخ و ب يخودش را از شر اشباح گناه و فکرها

تن مهنازش افتاد و  يرد کمربند رو ادی.  شدیبود و هر لحظه بلندتر م دهیچیگوشش پ يتو شیکتک ها ریز

شده بود که با هر  یمیتی يپسربچه  هیدرست شب! افتاد  یم هیآن روزها چقدر راحت به گر. بغضش شکست 

 .  زدیم هیگر ریز يبهانه ا

اما . مهناز را نداشت  يچشم ها ينگاه کردن تو يرو.  دیقدم زدن خودش را مقابل خانه اش د یاز ساعات بعد

توجه  یوارد شد و ب. مانده  مارستانیمراقبت از او ب يهم برا رایاست و الم مارستانیکه آن شب مهناز ب دانستیم

هفتم  يو به طبقه  دیآسانسور پر يسر و وضع نامرتبش قفل بود ، تو ينگهبان که رو ریو متح نیبه نگاه سنگ

 .کرد و وارد شد در آپارتمانش را باز . رفت 

 یب یناگهان ترس. را بست  شیاش افتاد و راه گلو نهیس يخانه مثل بختک رو کیسوت و کور و تار يفضا

.  کندیو زل زل نگاهش م ستادهیا یکیتار يتو يخونخوار يوالیه کردیحس م. دلش افتاد  يتو بیو عج لیدل
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خنده اش .  دیکش ی، نفس راحت دیا تنها دخودش ر یهراسان و پر عجله تمام چراغ ها را روشن کرد و وقت

 ! شدیم وانهیگرفته بود ، داشت د

بازش را کامالً  مهی، به طرف اتاق خواب رفت و در ن کردیاش را باز م يسورمه ا راهنیپ يدکمه ها کهیحال در

کوچک خون را  يناگهان لکه . برد و چراغ را روشن کرد  شیدستش را پ. چراغ اتاق هم خاموش بود . گشود 

و قلبش  دید دیچیپیمهناز افتاده بود و از درد به خود م روزیکه د ییکف اتاق ، درست همانجا يپارکت ها يرو

 نهیس يبست و نفسش را تو عیرا سر شیصورتش تف کرده باشد ، چشم ها يتو یکس نکهیمثل ا. از کار افتاد 

 . حبس کرد 

بود که به عقوبت  یگناه یخون نقش کودك ب يلکه  نیا... بود که فرزندش را کشته بود  ییهمانجا نجایا

خون از هر شبح  يلکه  نیا دنیتحمل د. بالفاصله چراغ را خاموش کرد . رفته بود  نیپدرش از ب فیگناهان کث

 . وحشتناك تر و نفس بر تر بود  ییوالیو ه

 يتخت انداخت و نگاهش را تو يخوشخوابه  يتنش را رو. را نداشت  شیپاها يرو ستادنیا يبود و نا خسته

 يچقدر دلش هوا... چقدر دلتنگ بود . قاب عکس دوخت  يمهنازش تو يبایبه صورت معصوم و ز یکیتار

شد و بعد قاب را  رهیخ ازبه نقش لبخند مهن یمدت. دستش را جلو برد و قاب عکس را برداشت . مهناز را داشت 

 : لب زمزمه کرد  ریز.  دیعشق در آغوش کش يبا همه 

 ! زمیعز...  زمیعز -

که از آن شب کابوس آن  دانستیخوب م... را بست  شیبه لب نشاند و چشم ها يلبخند کمرنگ و حزن آلود و

 . نقش خون مثل کابوس آتش تا دم مرگ آزارش خواهد داد 

آفتاب ساعت . زد  یرا از هم گشود و غلت شیچشم ها یبه سخت یپاتخت يرو لشیلرزش مداوم موبا يصدا با

و  دیکش یپاتخت يدستش را رو.  دیکشیم ریاز شدت درد ت شیها قهیشق. اتاق پهن بود  يده صبح کامالً تو

 : پاسخ داد  ابدورگه از خو ییسپس بدون نگاه کردن به صفحه اش با صدا. را برداشت  لشیموبا

 بله ؟  -

 :گفت . بود  حسام

 !  ياومدم سراغت ، نبود رونیب امیاز خونه ب خواستمیتو ؟ صبح که م ییکجا. سالم بهرام  -

 :اش را فشرد و گفت  قهیبا انگشت اشاره شق بهرام

 ؟  یداشت يکار -
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 . ادیب ینذاشتم سبحان. خانمت  صیبهت خبر بدم که من خودم اومدم واسه ترخ خواستمیم. آره  -

 : و چون عدد ده و ربع را خواند ، گفت به ساعت کرد  ینگاه بهرام

 ! باعث زحمتت شد  -

نگه ،  يزیچ یکردم که به کس رفهمیخدمتکارت رو ش. خودمون باشه ، بهتره  نیب روزید ياتفاقا.  ستیمهم ن -

 . به تذکر نداره  يازیمادرت هم که ن

 مرخصش کردن حاال ؟  -

 . برسونمشون خونه  منتظرشونم که نییاالنم پا. آره ، کاراشو کردم  -

 :  دیپرس. شد  اریو نگاهش هوش دیاز سر بهرام پر خواب

 االن ؟  دیمارستانیکدوم ب -

 چطور مگه ؟ .  يرضو مارستانیب -

 ...  سینخواستن که پل! مشخصه  یعنیکه چرا بچه سقط شد ؟ چراش که  دنیاونجا نپرس...  نیبب -

 : گفت  یبخش نانیو با لحن اطم دیوسط حرفش پر حسام

 مالیکنه و نذاره حقش پا تیگوش خانمت خونده که شکا يالبته ظاهراً دکترش تو. راحت  التینه بابا ، خ -

 .نکرده  یاما مهناز اقدام! شر و ورا  نیبشه و از ا

 : گفت  يکاش اقدام کرده بود ، اما حسام به تند دیدهان باز کرد که بگو بهرام

 ! فعالً !  کنمیقطع م گهیبهرام ، من د نییاومدن پا -

 .قطع کرد  و

چند روزه و وضع آشفته  شینگاهش گره خورد به ته ر نهیآ ياز تو.  ستادیآمد و وسط اتاق ا نییاز تخت پا بهرام

اصالً حوصله نداشت ، اما به اجبار دوش  نکهیبا ا. به خاطر نداشت  تیوضع نیخودش را با ا چوقتیه. اش 

سپس . خون کف پارکت نشود  يکرده بود نگاهش جلب لکه  یدر تمام مدت سع.  دیپوش یگرفت و لباس مرتب

هر آن امکان داشت  گرید.  گذشتیساعت از تماس حسام م کی کینزد. را برداشت و ساعت را خواند  لشیموبا

ا او روبه رو شدن ب یکه هنوز آمادگ دانستیمهناز ، اما م يلحظه تماشا کی يبرا رفتیدلش م. به خانه برسند 

 . رفت و خانه را ترك کرد  رونیبه سرعت از اتاق ب. را ندارد 

حسام تا دم آسانسور همراهشان . وارد خانه شد  رایالم یبعد از رفتن او بود که مهناز با همراه قهیده دق باًیتقر

سرد و متنفر مهناز آمده بود آنقدر از نگاه  مارستانیمهناز به ب صیهم که هنگام ترخ دیناه. آمده و بعد رفته بود 
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الغر مهناز را گرفته و به او در راه  يبازو ریز رایالم.  رددداد به عمارت برگ حیبود که ترج دهیخودش ترس يرو

 : گفت .  کردیرفتن کمک م

 !  یقوت ی؟ رنگ به روتون نمونده از ب دیبخور يزیچ هی دینیبش نجایهم دیخوایخانم جون م -

 : اما به اجبار گفت . بزند  یرمق بود که دوست نداشت سکوتش را بشکند و حرف یو ب دیآنقدر ناام مهناز

 .و لباس عوض کنم  رمیدوش بگ هی رمیاول م. نه  -

 یکرده بود که حت دایپ مارستانینسبت به ب يپدرش چنان حال بد یکه مهناز پس از خودکش دانستینم رایالم

. الکل گرفته است  يشده و تنش بو فیکث کردی، حس م شدیرد م مارستانیب کیدر  ياز جلو یاگر اتفاق

پس از ورودشان مهناز نگاهش را  صلهبالفا. اتاق رفت  يمهناز را گرفته بود ، با او تا تو يبازو ریهمانطور که ز

.  دیخون روح از تنش پر کش يلکه  دنیکودکش را از دست داده بود ، و با د روزیکه د یچرخاند به همان سمت

 : گفت  يو به تند دیکش ینی، ه دیخون رس يجهت نگاه او را دنبال کرد و تا به لکه  رایالم

 گهیحالتون بده د... تو رو خدا خانم جون !  کنمیم زشیاالن تم...  دیخانم تو رو به قرآن اونجا رو نگاه نکن -

 !  دیندار هیتحمل گر

 : گفت  النحیبا ا. مهناز  يچنگ انداخته بود به گلو یسفت و وحش یبغض

 !  ستینه ، مهم ن -

 . حمام رفت  يو تو دیکش رونیب رایانگشتان الم نیرا از ب شیبازو و

نرود دوش  رونیب شیصدا نکهیا يبرا. را نداشت  ستادنیشده بود که تحمل سر پا ا فیآن چند روز آنقدر ضع در

در آغوش گرفت و از ته دل زار را  شیسرد کف حمام نشست و زانوها يها کیسرام يسپس رو. آب را باز کرد 

 . زد 

.  سوختندیشده بودند و م سیتنش خ يتازه  يزخم ها. به تن زد و از حمام خارج شد  یساعت بعد آب مین

گره . کرده بود  زیکف پارکت را تم رایاز آن نبود ، الم ياثر گرید. شد  دهیخون کش ينگاهش باز به سمت لکه 

 . تختخواب نشست  يلبه  يکمربند حوله اش را دور کمرش محکم کرد و رفت رو

 یوقت شیکه سال پ یهمان عکس. قاب عکسش بود ... خورد  ینامرتب دستش به جسم يمالفه ها يالبال

.  دندیخندیمعکس دست بهرام دور گردن او حلقه شده بود و هر دو  يتو. فرانسه بودند با بهرام گرفته بود 

از تنش  يسرد و منجمد میسبا فکر بهرام ن. که بهرام شب گذشته را در خانه گذرانده است  دیبالفاصله فهم

 .پرتاپ کرد  نیروز زم یتفاوت یزد و قاب عکس را با ب یتلخ شخندین اریاخت یب. عبور کرد 
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تا  شیشت زده اش را از قاب مقابل پاهانگاه وح رایالم. افتاد  رایالم يدر ، درست مقابل پاها کیعکس نزد قاب

 : و گفت  دیمهناز باال کش يا شهیسرد و ش يچشم ها

 !  دیکارو نکن نیا! تو رو خدا ... نه خانم  يوا يا -

 شیقاب را سر جا کهیسپس به طرف مهناز رفت و در حال. برداشت  نیزم يخم شد و قاب را از رو يتند به

 : ، گفت  گذاشتیم

رو پشت سر  یسخت ي، روزا نیبچه تون رو از دست داد!  ستیشما حالتون خوب ن دونمیخانم جون من م -

 وونهیشش روز د نیا يبابا تو!  دیاما شما رو به قرآن درکشون کن. حق شما نبود او رفتار آقا بهرام .  نیگذاشت

 دونمیاالنم م... کرد  يکار هیبود ،  ینعصبا!  ستین یدرد کم... بودن  دهیناموسشو ازش دزد!  چارهیشد مرد ب

 ! ازش متنفر نباش ...  ایشما باهاش راه ب!  مونهیکه پش

فرزندش را از دست  یاز وقت. او از بهرام متنفر نبود . پاسخ گذاشت  یاو را ب یزد و نطق طوالن يپوزخند مهناز

 کیاز بهرام متنفر بود و  یزمان کیکه  یآن قلب.  ستیاش خال نهیس يقلبش تو يجا کردیداده بود ، حس م

 ! ، حاال مرده بود  دیورز یبه او مهر م یزمان

 : مهناز را نوازش کرد و ادامه داد  يآهسته آهسته شانه ها رایالم

آدما  نجوریا!  شونهیاز سر دلخوش رنیگیکه طالق م یینایا یخانم جون ، فکر نکن ستین یطالق کار آسون -

و نه به  هیدینه به جمالشون ام. عار و هرزه دسته  یکار و ب یشوهرشون ب. ه مون یبراشون نم یراه گهید

افتاده ، کار  یاتفاق هی!  يندار کم یزندگ يتو يزیچ... شما که ماشاا!  رنیگیمجبورن اگه طالق م. کمالشون 

 ! ها خانم جون  دیقاب عکس پرت کن نمینب گهید! کارش  یپ رهیم شهیهم بوده ، اما فراموش م يبد

 : ، گفت  دیکشیدست مهناز را م کهیاز جا بلند شد و در حال. به مهناز مهلت فکر کردن نداد  و

به  الیهزار فکر و خ ییتنها يتو.  دینیبش رونیب دیایب دی، پاش گهید دیحموم هم که کرد... خانم جون  دیپاش -

جون  یکم هی دیبخور ارمیب وهیوشن کنم ، براتون آبمرو واستون ر ونیزیتلو رونیب دیایب!  زنهیم زادیسر آدم

 !  دیپاش!  دیریبگ

زنده است  یکه تا وقت دانستیاما م. کردن نداشت  یبه زندگ یلیم دیشا... رفتن نداشت  رونیبه ب یلیم مهناز

و  ندیبب لمیبرود ، ف رونیمجبور است با مردم حشر و نشر داشته باشد ، غذا بخورد ، ب. کند  یمجبور است زندگ

 کهیاجبار از جا برخاست و در حال يپس از رو. شوند  یعمرش ط یلعنت يها هیبزند تا ثان يدست به هر کار

 . اتاق را ترك کرد  رای، همراه الم سوختیم يتنش به صورت عذاب آور يتمام زخم ها
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 يمعموال تو کهید ، در حالگذران ییسکوت و تنها يسه روز را تو نیمهناز تمام ا. روز نسبتاً آرام گذشت  سه

و  زدیتوك م پختیم شیبرا رایکه الم ییبه غذاها یگاه.  کردیو به سقف نگاه م دیکشیتختش طاقباز دراز م

 کهیو درحال نشستیم ونیزیتلو يروبرو ي هکاناپ يرو رایبه اصرار و التماس الم ی، گاه دیکشیزود کنار م یلیخ

دوش آب چند قطره اشک  ریهم ز ی، گاه رفتیفرو م الیزل زده بود به فکر و خ ونیزیتلو يبه صفحه 

 . کردیم يبه سقف سپر رهیهمان تخت و خ ياوقاتش را رو شتریاما ب.  ختیریم

برود و  رونیتا ابد از خانه ب خواستیدلش نم. شده بود  شیکتاب خواندن ها و به گلدان آب دادن ها الیخ یب

آنقدر سرد بود و آنقدر دلمرده که . کردن قهر کرده بود  یبا آدم ها و با زندگ. داشته باشد  يبا مردم حشر و نشر

مهم نبود که بهرام کجاست ، مهم نبود  شیبرا.  کردیفکر نم یکس چیو به ه دادینم تیاهم يزیچ چیبه ه گرید

 .مهم نبود  يزیچ چیه گرید نشیپس از سقط جن شیبرا.  ستیدر چه حال ژنیکه ب

اگر آن بچه  کردیفکر م.  دادیم نیفکر که او فرزند بهرام و همخون او بود تسک نیفرزندش را کم کم با ا غدا

 یفرها نسل نیشاه يبرا خواستیاو نم. خودش بسوزاند  يرا به پا يادیز يممکن بود آدم ها شدیهم متولد م

.  کردینداشت و فقط به خودش فکر م یترس یتیجنا چیوجدان که از انجام ه یرحم و ب یگرگ ب کی...  اوردیب

...  کردیسقط کودکش شکر م يو از ته دل خدا را برا گذاشتیشکمش م يدستش را رو.  خواستیرا نم نیاو ا

 يحس کرد جا. و بعد خودش در آتش خود بسوزد  اندازدیب گرانید یآتش به زندگ ایتا در دن امدیکه ن یکودک

 . امن تر است  شدیکم از جهنم نداشت و تهش هم باز به جهنم ختم مرحم که  یب يایدن نیکودکش خارج از ا

 نیقلبش نسبت به بهرام از ب يآن مهر تازه جوانه زده تو گرید نکهیا.  دادیعذابش م يانجماد روحش بدجور اما

محض  یتفاوت یب نیا.  ستیمتنفر ن یاز او حت کردیبد بود که مهناز حس م نیاما ا. نبود  يبد يزیرفته بود ، چ

داغ  يبا عشق ها.  کندیم دایمعنا پ تشوجود زن با احساسا گفتیم شهیمادرش هم.  کردیوحشت زده اش م

نبود  چیمهناز ه.  ستین يزیچ چینداشته باشد ه یاحساس چیکه ه یزن. زننده اش  ظیغل ياحمقانه و نفرت ها

 ! سرد بود ! بود  یخال... 

دلش  يکه از بهرام رو یداشت و از حس نفرت ژنیکه به ب یاکاز احساس پ کردیکه به گذشته فکر م حاال

احمق باشد ؟ آن دست و پا زدن ها و آن تالش  نقدریا توانستیچطور م.  گرفتی، خنده اش م کردیم ینیسنگ

معنا داشت ؟ دلش  چه،  دادیاز خود نشان م ژنیبه ب دنیدور شدن از بهرام و رس يکه برا یمضحک يها

 يچون هر کجا که برود باز تو... فرار نکند  هودهیهرگز ب گفتیداشت تا به او م يخواهر کوچک تر خواستیم

 . مشت سرنوشتش است 
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.  دیکشیم یمتکا اشکال درهم و برهم و نامفهوم يبود و با انگشت اشاره اش رو دهیتختخوابش دراز کش يرو

 خواندیم یینبود ، الال گریکه د یکودک يلب برا ریبود و ز یپاتخت يازدواجش رو يبه حلقه  رهینگاه سردش خ

 :از همان دم در گفت  رایدر اتاق باز شد و الم. 

 !  دیناهار بخور دیایب.  دمیغذا رو چ زیمهناز خانم ، م -

 رونیب رایالم دادینشان م نیو ا دیبسته شدن در را شن يبه غذا ندارد ، اما باز صدا یلیم دیخواست بگو مهناز

 . رفته است 

غذا خوردن  يحوصله . مالفه ها جابجا کرد  يتنش را البال یو کم دیکش یقیحوصله و کالفه نفس عم یب

دلتنگ  یحاال حت... نشست  شیلب ها يرو یفکر لبخند تلخ نیبا ا.  کردیم ینداشت ، اما احساس گرسنگ

 !اش بود  يدوران باردار يتهوع ها

که ناگهان در  زدیخواست از جا برخ. کرد  زانیتختخواب آو يرا از لبه  شیاو پاه دیخودش را کنار کش آهسته

 . باز شد و بهرام پس از سه روز به سراغش آمد 

تنش  يها چهیماه يهمه  اریاخت یدفاع ب ي زهیاز سر غر. کمرش را لرزاند  ي رهیاز وحشت ت یفیخف ي رعشه

داشت ، او  ادیکه به  ییتا جا. بود  دهیتا به حال بهرام را مست ند. شد  رهیرا منقبض گرفت و هراسان به او خ

بهرام تلو تلو خوران . درست راه برود  توانستیمست بود که نم يبه قدر نباریاما ا.  زدیهرگز لب به مشروب نم

 . زدیمهناز م ینیب يتنش تو گاریالکل و س يبو. او نشست  يجلو رفت و مقابل پاها

 گلم ؟خوش يچطور -

 . افتاد  هیقلب مهناز سر باز کرد و ناگهان به گر قیعم زخم

 ! یخدا لعنتت کنه ، بچه مون رو کشت -

 . رنگ بهرام نشست  یب يلب ها يتلخ و پر حسرت رو يلبخند

 دمیشا ایمنم بود ؟  يتو ، بچه  يکه بچه  یاما مطمئن. اصالً دست خودم نبود  شیمتأسفم ، اتفاق سه روز پ -

 ... گهیمرد د کیاز 

دستش را . شد  ریخشم و نفرتش سراز يدر لحظه ا.  کردیتهمت آشکار او گوش م نیمات و مبهوت به ا مهناز

 . گوش بهرام کوباند  يتو یمحکم یلیقدرت س يباال برد و با همه 

 ! وونیخفه شو ح... خفه شو  -
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 کنمیفکر م یبه چه احتماالت مییتنها يمن تو ینیب ی؟ م يکرد کاریبا من چ ینیب ی، خوشگلم ؟ م ینیب یم -

 نه ؟ ایبشم  وونهی؟ حاال بگو حق دارم د

 : دیگرفت و نال شیدست ها انیدرمانده و مستأصل سرش را م مهناز

 ! ، زده به سرت  يشد یتو روان -

انداخته  هیسا تن لرزان از وحشت مهناز يکامال رو کهیاز جا جست و در حال. به خشم آمد  یناگهان یلیخ بهرام

 : زدن باال برد و داد زد  یلیس يبود ، دستش را برا

 !بکشمت کثافت هرزه  خوامیم! آره ، زده به سرم  -

، التماس  دیبوس یاو را در آغوش گرفته بود و م يساق پاها کهیمهناز زانو زد و در حال يباز ناگهان مقابل پاها و

 :کرد 

تو رو ! نکن  انتیمنو تنها نذار ، بهم خ. کردم  تتیغلط کردم اذ! غلط کردم کتکت زدم ، مهناز ... غلط کردم  -

 !  رمیم یمهناز ، م رمیم یخدا ، من م

چه بر آنها گذشته بود که  دانستینم. چه کند  دیبا دانستینم گرید.  ستیگر یم کیستریو ه زیجنون آم مهناز

قلبش در .  کردیم هیکز کرده بود و گر شیکتک خورده کنار پاها یوانیمحکم حاال مثل ح مغرور و شهیبهرام هم

 ... . کرده بود  وانهید. کرده بود  وانهیمرد را د نیا. عنفوان انفجار بود 

 . صورت بهرام دوخت  يرا تو نشیو خشمگ سیبلند کرد و نگاه خ سر

 يبچه  تی؟ هو یکه به من تهمت بزن یه ؟ برگشتبش یبشه ، هان ؟ چ یکه چ یبعد از سه روز برگشت -

 بشه ؟ یکه چ یدق دادن من ؟ برگشت ي نهییآ ی؟ بش يسوال ببر ریز ومدین ایبه دن چوقتیرو که ه یخوشبخت

 : گفت . داد  هیرا ستون تنش کرد و به آن ها تک شیدست ها.  دیخودش را از او کنار کش یکم بهرام

که حاال بهم  یکس يعمرم رو گذاشتم پا ي؟ همه  يدی، مهناز ؟ تنهاتر از من ، د يدیبدبخت تر از من د -

از فکر برگشتن و  یاشتباه رفتم که حاال حت يجور هی... عمر اشتباه رفتم  يهمه ! دقش  ي نهییبگه شدم آ

 ! رمیگیم جهیجبران کردن سرگ

 : هوا تکان داد و گفت  ياشاره اش را تو انگشت

 زنهیحاال هنوز نبضم م! نبضم ، نفسام ، و تو ... داشتم  اجیاحت زیکردن به سه چ یزندگ يبرا ادیم ادمی یاز وقت -

 !  ستمیزنده ن گهید کنمیچرا حس م دونمیاما من نم!  ی، تو هم که هست ادیو م رهی، هنوز نفسام م

 : ادامه داد  دهیبر دهیخنده زد و بر ریز کدفعهی
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 ! فکرشو بکن ... امروز و فردا تنم کرم بزنه  ترسمیم -

 : زمزمه کرد  یفیضع يزد و با صدا یلبخند تلخ مهناز

 !  زنهیتنت کرم م يزنده ا یروز وقت هی... افته  یاتفاق م نیهم -

 : گفت .  دیخندیو پر از استهزاء م دیهنوز هم شد بهرام

 ؟  امیکثافت کار يچرا ؟ به جبران همه  -

 چیو پ ظیدود غل يشد تو رهیخ. شلوارش در آورد و روشن کرد  بیج ياز تو يگاریس. بود  دهیکش اش ته خنده

 :  دیو پرس چشیدر پ

 ! خائن ؟ يتو ایناموساً من کثافت بودم  -

 تیکه از شدت حرص و عصبان ییچشمانش کنار زد و با صدا يرا با خشم از جلو شیموها. برآشفت  مهناز

 :گفت  دیلرزیم

 !  یدونیبهتر از همه م نویا تیخود لعنت... نکردم  انتیبهت خ چوقتیمن ه -

 . گرفت  گارشیاز س یزد و باز کام يپوزخند بهرام

! سرم  يموها يبه اندازه  بایتقر... کردم  انتیهم خ ادیاتفاقا ز. کردم  انتیتا دلت بخواد من به تو خ یول -

 . انداخت  یمهناز نگاه يآشفته  يچشم به چهره  يو از گوشه  دیخند

 چوقتیه...  ستین یجسم شهیهم انتیاما باور کن خ!  ياریباال ب کلمیه يرو خوادیاالن دلت م دونمیم -

تلخ  یلیخ یقلب انتیاتفاقاً خ... کرد  انتیبود ، اما با قلب خ یپاکدامن یلیآدم خ شهیوقتا م یبعض! نبوده  یجسم

 . تر و آزاردهنده تره 

 : لب زمزمه کرد  ریو ز دیکش یقیست و نفس عمرا ب شیها چشم

 !چقدر عاشقتم  یاگه بدون...  یآخ مهناز اگه بدون -

ترك وسط اتاق پرت کرد و به سمت مهناز رفت و در  ي چهیقال يرا رو گارشیس. بر آشفت  يا هیدر ثان باز

 : دیانداخته بود با عجز داد کش هیسرش سا يرو کهیحال

تو  شیکه واسه اثبات خودم پ نقدریا!  يدینفهم نویا چوقتیتو ه! بودم  تیروان... دوستت داشتم پدرسگ  -

تو ... از خدا اعتقاد داشتم  شتریاما من به تو ب! بغلش بودم  ياالن صاف تو زدمیخدا اگه م شیسگ دو زدم ، پ

که دارم توش  یواسم ساخت یجهنم!  ي، عذاب داد یلعنت يعذابم داد!  ياز خدا منو عذاب داد شتریهم ب

 ؟  يبود یمهناز ؟ تو ک يکه رام نشد يبود یتو چ!  شمیو نابود م سوزمیم
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 :و داد زد  دیاز جا پر. نتوانست تحمل کند  گرید مهناز

 !برو راحتم بذار !  رونیبرو ب...  گهیبسه د -

 :چسباند و گفت  واریبه د فک او را با انگشت شصت و اشاره اش گرفت و تنش را يبه تند بهرام

اگه از ...  دهیرس نجایآره ؟ راحتت گذاشتم که کارم به ا... خوش ؟  ياالیخ يتو يراحتت بذارم که باز بر -

 ... همون روز اول 

 ادیاو کوباند و باز فر ي نهیکم رمق و زنانه اش را به تخت س يرا جمع کرد و مشت ها شیروین يهمه  مهناز

 :  دیکش

 ... برو دست از سرم بردار ! بهرام  يا وونهید...  يا وونهیتو د -

 : زد  غیوجودش ج يبا همه  و

 !  رایالم -

 .گلو خفه کرد  يرا تو شیدهانش فرود آمد و صدا يبهرام تو نیدست سنگ بالفاصله

 !  کنمیآدمت م... مهناز  کنمیآدمت م -

 دیآن لحظه شا يکه تو دانستیمهناز م. از جنون بود نگاهش پر . را گرفت و او را وسط اتاق پرت کرد  شیبازو

 .  ستادیوسط قاب در ا رایاما در باز شد و الم. به نجات نداشت  يدی، و ام ستیاو ک فهمدیبهرام نم یحت

 ! بسه ... بسه آقا  -

مهناز کرد و باز  يباکانه سپر بال یخودش را ب.  زدیبرق م نیخشمگ يماده ببر يمثل چشم ها شیها چشم

 : گفت 

 ! هم ندارم  یشوخ!  سیپل زنمیزنگ م دیزن بزن نیدست به ا... آقا  خورمیبه قرآن محمد قسم م -

 : و گفت  دیخند یخفه و عصب بهرام

 ! االن ؟ يکرد یچه غلط...  یچ -

ز رو نرفت و باز خودش ا رایاما الم. اتاق پرتاپ کرد  يچنگ زد و او را گوشه  رایچاق الم يبه سرعت به بازو و

 :  دیرا حائل مهناز کرد و غر

 گهید. تازه است  ششیسه روز پ يهنوز زخما! ؟ دیفهمیم! ، ضعف داره  ضهیمر...  ستیزن حالش خوب ن نیا -

 ! و کتک خوردن نداره آقا  دنیتحمل شکنجه د

 : صورتش داد زد  يتو بهرام
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 !  کهیو کبودت نکردم زن اهیتا س رونیبرو گمشو ب -

 :گفت . افتاد  هیناگهان به گر رایالم

دستتنون به  ذارمیاما به روح مادرم قسم نم!  دیاگه فقط با کتک زدن دلتون خنک بشه منو بزن... آقا  دیبزن -

 ! مهناز خانم بخوره 

 يصدا. دستانش گرفت  انیتخت نشست و سرش را م يلبه  يخسته و نامتعادل رو. کوتاه آمد  نباریا بهرام

 :گفت . اش کرده بود  یمهناز عصب بیو سکوت عج رایالم يها هیگر

 ! رونیبرو ب... ندارم  شیخب کار یلیخ -

 : دی، سر بلند کرد و داد کش دیند رایاز الم یچون حرکت و

 ؟  ي، مگه کر شد رونید گمشو ب -

رفت و در را  رونیسته از تاق بآه ییاو و مهناز تاب داد و بعد با قدم ها انینگاه مردد و نامطمئنش را م رایالم

 .بست 

بلند . نگاه کرد  فشردیرا در آغوش م شیاتاق نشسته بود و زانوها ياز خروج او ، بهرام به مهناز که گوشه  پس

 یبا حرکت. شد  یبهرام باز عصب. نگاهش نکرد  یمهناز حت. نشست  شیشد و به سمت او رفت و مقابل پاها

بلند کند و نگاه سردش را تا چشم  اتا مهناز مجبور شد سرش ر دیرا گرفت و آنقدر به عقب کش شیخشن موها

 .  اوردیتوز او باال ب نهیک يها

 !  کنمیرو تموم م یها همه چ يزود نیبه هم... سراغت  امیها م يزود نیباز به هم -

 .ران اتاق را ترك کرد برخاست و تلو تلو خو شیاو را رها کرد و از مقابل پاها يبعد موها و

نگاهش  یپا انداخته بود و به صورت واضح يپنجره نشسته و پا رو کیمبل نزد يرو.  دنشیآمده بود د حسام

آن کت و  يبه او که تو یحوصلگ یمهناز با کسالت و ب.  دیدزدیمهناز م یلیو زخم و ز دهیرنگ پر يرا از چهره 

صحن دادسرا بود ، نگاه  وسطپهن شده  يشسته رفته  يها لیتمام وک نیاش درست ع يشلوار نوك مداد

البته فقط ! به او وفادار است ؟ نقدریبهرام شده که ا یژگیکدام و ي فتهیمرد ش نیا دیپرسیو مدام از خود م کردیم

و  یآدم عصبان نکهیبا ا. حد وفادار او هستند  نیکارمندان بهرام تا به ا يکه همه  دانستیمهناز م. او نبود 

 .  کردیخود م عیدستانش را مط ریز يداشت که همه  ییزمایبود ، اما کار یدهنبد

 ینیس کهیدر حال رایالم. فضا را درهم شکست  نیسکوت سرد و سنگ رایالم يصندل ها يتق تق پاشنه  يصدا

آب آلبالو را به حسام و مهناز  يو تراش خورده  بایز يها وانیدر دست داشت ، وارد جمع شد و ل یکوچک لوریس
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کرد  یبرداشت و تشکر کوتاه یوانیل حسامندارد ، اما  یلیمهناز با حرکت دستش به او فهماند که م. تعارف کرد 

 :کرد و گفت  يآشپزخانه ، مهناز سرفه ا يتو رایالم يپس از برگشت دوباره . 

 ! فرهمند  ي، آقا هیمالقات چ نیا لیدل نمیمنتظرم بب -

 . دستانش جابجا کرد  يتو یرا کم وانیبه او انداخت و ل ینگاه کوتاه امحس

 ! سر کار خانم  دیدونیرو م لشیمطمئنا دل -

 :زد و گفت  يشخندین مهناز

 ! به صحبت کردن در موردش ندارم  يعالقه ا چیبگم ه دیبهرامه ، با ياگه درباره  -

 .از احساس مهناز انداخت  یصورت سرد و خال يتو يو پر تفکر قیحسام سر بلند کرد و نگاه عم نباریا

 !در موردش صحبت بشه  دیو با تونهیبخش زندگ نیمتأسفانه بهرام پررنگ تر -

 :  دینگفت که حسام دوباره پرس يزیچ مهناز

 ! ؟ دیتمومش کن دیخوایم -

 . سرش را به چپ و راست تکان داد  مهناز

چه با ...  میمن و بهرام ته خط. طالق هم از نظرم مضحکه  یحت!  ستیمهم ن یچیه...  ستیبرام مهم ن -

 !طالق  یطالق و چه ب

 : زد و ادامه داد  يشخندین

 ...از دستش رفته و  تشیثیح هیبعد از اون قض. بهتر باشه  نیبهرام هم ا يبرا کنمیالبته فکر م -

 :  دیط حرف او پرمودبانه وس یسکوت چند بار تکان داد و با لحن يدستش را به نشانه  حسام

بهرام خدمتتون  لیبه عنوان وک. رو براتون روشن کنم  يزیچ هیاول  نیهم دی، اما اجازه بد خوامیعذر م یلیخ -

چون از . بهرام هنوز سر جاشه  تیثیدرضمن ، ح. از شما نداره  ییجدا يبرا یمیتصم چیکه اون ه کنمیعرض م

از دوستان قابل  یخبر دارن که همگ يدفقط افراد معدو. بهار خانم مطلع نشدن  ی، حت یکس چیه هیاون قض

 ! اعتماد ما هستن 

شد و با خشم  یانداخت ، عصب یدادگاه مهرداد م يروزها ادیحسام که او را به  ياز لحن سرد و جد مهناز

 : دیپرس

 ؟  دیرو بهم گوشزد کن نایهم نی؟ فقط خواست نجایا نیاومد یچ يبرا -

 . بهرام رو نجات بدم  یبا حرفام زندگ دیتا شا نجایمن اومدم ا! معلومه که نه ... نه  -
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 . زد  يپوزخند مهناز

 !؟ لشیبه عنوان وک -

 ! به عنوان دوستش  -

مقابلش  زیم يرا رو وانیرا مزه مزه کرد و سپس ل شیاز آب آلبالو یحسام کم. برقرار شد  یکوتاه سکوت

 :گفت . گذاشت 

 !  برهیبه سر م يبد یلیخ یلیخ یروح طیشرا يبهرام تو... مهناز خانم  دینیبب -

 : زد و گفت  يشخندیدوباره ن مهناز

 !کرد و بچه ام رو ازم گرفت  چارهیبدش منو ب یلیخ یلیخ طیشرا!  دونمیم -

 .حسام رنگ سرزنش به خود گرفت  لحن

 ! خودش دوستش داشت  يبه اندازه  اونم! اون بچه مال بهرام هم بود ...  دیانصاف نباش یب -

 . بغض کرد  اریاخت یب مهناز

 ! ام کرد  چارهیمثل من که دوستم داشت و ب! آره ، دوستش داشت  -

 : گفت . بدهد  یاو را تسل شیبا حرف ها یکرد کم یلحن بغض آلود او دل سوزاند و سع يبرا حسام

 ... ی، ول دمیحق م رو خبر دارم و بهتون یمن همه چ!  دونمی، م دونمیم -

 :  دیوسط حرفش پر مهناز

 يهمه !  دمیکش یمرد چ نیسال ها از دست ا نیتمام ا يمن تو دیدونیشما نم!  دیدونینم یچینه ، شما ه -

بچه  گهیخوشحالم که د دیشا یاالن حت!  ستیمهم ن گهید... هرچند . ازم گرفت ، حاال هم بچه ام رو  مویزندگ

 !نحس ببنده  یزندگ نیتا پامو به ا ستین يا

که  دیو فهم دیمهناز را شن قینفس عم يصدا. سرد شود  یچند لحظه سکوت کرد تا آتش دل مهناز کم حسام

 : کوتاه ، دوباره سکوت کرد  يپس ازچند لحظه .  ردیاش را باز پس بگ يتا خونسرد کندیاو هم انگار تالش م

اما .  ممیکه من در برابر شما کامال تسل اههیکارنامه اش اونقدر س!  ستین یشک نی، در ا هیبهرام آدم مزخرف -

 . است  گهید زیچ هیبحث من .  مینکن یدر موردش صحبت دیایبوده که گذشته ، ب ياون گذشته ا

 :  دیپرس یبه آرام مهناز

 ؟  یچ -

 ؟ دیگیبود ، به بهرام نم دهیرو که شما رو دزد یچرا اسم کس -
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چنگ زد به .  دیچه بگو دیبا دانستیچند لحظه واقعا نم يکه مهناز برا دیپرس یناگهان يرسوال را به قد نیا

 : گفت  یکند و به سخت یحسام مخف يو جد زیدامنش تا بلکه لرزش دستانش را از نگاه ت

 ... ؟ من بهش گفتم که  هیمظورتون چ -

 ؟  دیگفت یچ -

 ... اما اسماشون .  شناختمیرو نم چکدومیو من ه. گفتم که اونا سه نفر بودن  -

 : اش حرف او را قطع کرد و گفت  یعصب یکوتاه و کم يبا خنده  حسام

دستور گرفته که نه اسم  یاز کس گفتیم ایاما اون پسره ، پور!  میشناسیالبته که ما اون سه نفر رو خوب م -

اون  ي لهیبود بوس یداشت که مدع ياما از اون شخص شماره ا.  دهید کیو نه اونو از نزد دونهیم شویقیحق

تلفن مدام  ي، چون پا نیشناختیمو البته ظاهرا خوب هم اونو !  نیصحبت کرد بهیشماره شما با شخص غر

 .  نیزدیسرش داد م

احمقانه  يبه آن معنا نبود که هنوز عالقه  نیالبته ا.  اوردیرا ب ژنیاسم ب خواستینم. رنگ به رو نداشت  مهناز

 يبه اندازه  ژنیمطمئن بود که ب گرینه د. مهم است  شیاو برا یسالمت ایدلش حفظ کرده  يرا تو ژنیاش به ب

 نکهیقائل بود که با ا تیرحمش اهم یب وهرآن ش ياما هنوز آنقدر برا. ندارد  یتیاهم شیبرا یسر سوزن

 .بزند  یبهرام دست به برادر کش خواستیاش را از او گرفته ، اما او نم یاو تمام زندگ دانستیم

 ... واگرنه . نزدم  یحرف ی، من با کس گهیداره دروغ م -

 :  دیکرد و پرس یآورده باشد ، اخم ادیبه  يزیکرد و بعد انگار چ یمکث

 یشماره رد کس کینداره که با  ي؟ مطمئنم واسه شما کار دیریگینم ایرو از پور دیگیکه م ياصال چرا شماره ا -

 !  دیرو بزن

 ؟  نیزدیحرف م یپشت تلفن با چه کس دیکه شما بگ نهیو تنها راهش ا...  میکن داشیپ مینتونست ندفعهیا یول -

 :نگاهش را از او گرفت و پاسخ داد  یو عاص نیخشمگ مهناز

 !حرف نزدم  یتلفن یمن با کس... عرض کردم خدمتتون  -

نزند ، و  ادیاش را فر يدیخشم و ناام يانگشتانش فشرد تا ناغافل همه  نیب یمبل را به سخت يدسته  حسام

 : گفت 

 ، مهناز خانم ؟  دیرو نابود کن تونیزندگ دیحاضر یمتیبه چه ق -

 :بزند ، اما حسام با باال بردن دستش او را به سکوت واداشت و ادامه داد  یدهان باز کرد حرف مهناز
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 دیاگه نتون!  کنهیم يفکر نیهمچ هیاست ، اما خب  وونهید...  نیکرد تانیشما بهش خ کنهیبهرام فکر م -

 ... که  دیقانعش کن

 یسع کهی، اما از جا بلند شد و در حال ستیادبانه ا یکار ب دانستیم نکهیبا ا. نتوانست تحمل کند  گرید مهناز

 : تنش را کنترل کند ، گفت  يوقفه  یلرزش ب کردیم

 نیا يکه برا هیحیتنها توض نیو ا... نکردم  انتیمن به بهرام خ!  دیفرهمند ، تمومش کن يآقا دیبس کن -

 !مشکل دارم 

 : هم متقابال بلند شد و گفت  حسام

من اومدم ! اگه وقتتون رو گرفتم و حوصله تون رو سر بردم  خوامیازتون عذر م... مهناز خانم  کنمیخواهش م -

اگه به ! ها  یلی، روان بهرام ، و جون خ تونیزندگ... هواست  يرو زایچ یلیتا بهتون گوشزد کنم که خ نجایا

و نه راه  نیکرد دایرو پ یبگم نه وقت مناسب دی، با نیهست یاالن دنبال تالف نیدیکه کش ییجبران تمام زجرا

 ! رو  یحل خوب

 . ستادیخودش را به مهناز رساند و مقابل او ا عیدو قدم سر با

 ! دیمضحک رو تمومش کن يباز نیو ا دیاون اسم رو بگ! و بس  نیهم...  خوادیاسم م هیبهرام ازتون فقط  -

 یقیمهناز برداشت و نفس عم يرا از صورت بهت زده  نشیو خشمگ ینگاه عاص. قدم به عقب برداشت  کی

 : سپس گفت .  دیکش

 ! ظ خداحاف!  خوامیوقتتون رو گرفتم ، عذر م نکهیبازم از ا -

 . به سرعت به سمت در رفت و از خانه خارج شد . از مهناز بشنود  يزیمنتظر نماند تا چ و

زن رو  کی دینبا چوقتیه گفتیم... کنم  اطیاحت یلیرفتارم با خانما خ يکه تو کردیم حتمینص شهیبابا هم -

 ! کنه  زیت دنمیواسه سر بر رشویوادار کنم که شمش

 :و ادامه داد  دیخند

 یلیخ توننیاگه بخوان م نایهم! آزار رو منظورمه  یموجودات ناز معصوم ب نیهم... خوشگل  يزن ها نیا -

 يمکش مرگ ما رو ياز اون لبخندا یکی کهیتمام و در حال یکارو با خوشحال نیاتفاقاً ا! راحت آدمو نابود کنن 

 .. . اشنذره عذاب وجدان داشته ب هی یحت نکهیبدون ا!  دنیلبشونه انجام م

 يمتفکرانه رو یاخم کهیسپس در حال. صورت مهناز گرفت  ياشاره و شصتش را بهم فشرد و جلو انگشت

 :  دیاش خط انداخته بود ، پرس یشانیپ
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 !؟ نویا یدونستیزن بود ؟ م کیشد ، به خاطر بدن  ختهیر نیزم يکه رو یخون نیاول یدونستیم یراست -

سطح  يقندان را مدام مثل فرفره رو ستالی، و در کر يغذاخور زیمهناز ، درست آن سمت م يبود روبرو نشسته

 رفتیم نییکه مدام از شدت استرس باال و پا ییدرهم گره خورده و پا ییمهناز با دست ها.  چرخاندیم زیصاف م

 یکه ب یلیو قاب لیستان هاباز دا ایبترسد  وا يلب ها ياز لبخند آرام رو دیبا دانستی، به او زل زده بود و نم

 کرده بود ؟ فیتعر شیبرا یلیدل چیه

جهت  یو ب خودیب.  کندیها ضعف م يکه به همان زود دانستیکم آورده بود و رنگ به چهره نداشت و م نفس

 :  دیزده باشد ، پرس یحرف نکهیا يبرا

- یک  ...خونه ؟ یبرگشت یک 

 .نداره واسه ورود و خروجم ساعت بزنم  یمنه و لزوم يخونه  نجایبهرحال ا! هست ؟...  ستیمهم ن -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

آشپزخانه افتاد و  يها کیو بعد کف سرام دیآنقدر محکم که به سرعت چرخ نباریداد ، ا یهم به در قندان تاب باز

 . بود  دهیرا بر شیشکسته پا ي شهیاز ش يسوخت ، انگار ذره  فیخف یلیمهناز خ يساق پا. شکست 

گذاشت و چانه اش را به کف دستش  زیم يلبه  ينداشت ، آرنجش را رو يباز يبرا يحاال که ملعبه ا بهرام

 : دینظر گرفته بود ، پرس ریبا دقت مهناز را ز کهیداد و در حال هیتک

 يگلوله رو تو نیا دیگلوله باشه و بهت بگم با کیکلت بدم دستت که توش فقط  هیحاال  نیمهناز اگه هم -

 باشه ؟  ینفر ک کیاون  يدیم حی، تو ترج یکن یدور و برت خال ياز آدما یکیمغز 

 :فوت کرد و پاسخ داد  رونیکالفه از نگاه داغ و مرموز او ، نفسش را به ب مهناز

 ! ینفر خود خودت کیچون شک نکن که اون ...  یاشتباه رو مرتکب نش نیا چوقتیه دوارمیام -

اعصاب مهناز  يبلند و از ته دلش رو يخنده . و ناگهان به خنده افتاد  ردیخودش را بگ ينتوانست جلو بهرام

 : زد و گفت  يشخندیمهناز ن. خط انداخته بود 

 ! باهات ؟ کنمیم یشوخ یکنی؟ فکر م يخندیچرا م هیچ -

 :گفت  دهیبر دهی، سرش را به چپ و راست تکان داد و بر دیخندیهمانطور که م بهرام

 ! یکنیم... کارو  نیا... مطمئنم که  !ابداً ... اصالً  -
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مهناز دوخت و ادامه  یعصب يچشم ها يتو یو لودگ طنتینگاهش را با ش. کرد خنده اش را کنترل کند  یسع

 :داد 

 !  يو خودت خبر ندار یکشت!  یوقته ما رو کشت یلیتو خ... بکش خانم  -

نگاه . و از جا بلند شد  دیاش را به شدت عقب کش یپر عذاب ، صندل يمکالمه  نیاز ا نیو خشمگ یعاص مهناز

 : را بلند کرد  شیآشپزخانه رفت که بهرام صدا یسردش را از صورت بهرام گرفت و به سمت در خروج

 چیه کیرومانت يگردش دو نفره  هیفرمودن و حاال واسه  لیخب انگار سر کار خانم صبحانه شون رو م -

 ! ندارن  یمشکل

به او  یشانه اش نگاه ياز رو. سست شد  لیدل یب شنهادیپ نیا دنیتنش از شن يهمه .  ادستیسر جا ا مهناز

 :انداخت و پاسخ داد 

 ! امیجا نم چیمن با تو ه -

 يها هیشدن پا دهیکش يبالفاصله صدا. به سمت در برداشت  گریقدم د کیدوباره نگاهش را از او گرفت و  و

 . شد  خکوبیو سر جا م دیها شن کیسرام يبهرام را رو یصندل یچوب

! کرده  دایدست بزن پ يبدجور ایکه تازگ ياونم شوهر...  کنهیها نم یشوخ نیدلم آدم با شوهرش از ا زیعز -

 !که ؟ یانیدر جر

.  دیمهناز را پس زد و دستش را نوازش گونه پشت گردن او کش یمشک يموها. بود  ستادهیسر مهناز ا پشت

 : او دوخت و با بغض گفت  يچشم ها يا تومهناز نگاه متنفرش ر

 ! ، نه ؟ یکنیبه کارت افتخار م یلیخ -

 .بهرام نشست  يلب ها يرو يزهرخند

نذار دوباره اشتباه کنم ! االن از اون وقتاست ... جز اشتباه کردن  مونهیواسه آدم نم یراه چیوقتا ه یبعض -

 ! نمیریش

توان دستش را پس زد و  يگردن او را ببوسد ، اما مهناز با همه  يبرد تا خال کوچک رو نییسرش را پا یکم و

 .  دیدو رونیاز آشپزخانه ب

اتاقش انداخت و در  يبه سرعت خودش را تو.  ندیرا بب شیبهرام اشک ها خواستیاش گرفته بود ، اما نم هیگر

آرام  يو بعد صدا دیه در کوبآهسته ب یکس. حرکت ماند  یبه در زد و همانطور ب هیچند لحظه تک يبرا. را بست 

 :  دیرا شن رایالم
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 خانم جون حالتون خوبه ؟... مهناز خانم  -

 : نلرزد ، پاسخ داد  هیاز گر کردیم یکه سع ییرا با پشت دستش پس زد و با صدا شیاشک ها مهناز

 ! آره خوبم  -

 : باز گفت  رایالم

 ! به خدا  دیکنیضعف م یگشنگفداتون بشم ، باز از  نینخورد یچیخانم جون شما که ه -

 :دهانش را به در چسباند و آهسته زمزمه کرد  سپس

 ! اتاق  يتو انینشه ، خودشون م داتونیپ گهید قهیآقا بهرام گفتن اگه تا ده دق -

 : و گفت  دیکوب شیمشتش را دو بار به ران پا یکالفه و عصب مهناز

 ! خب  یلیخ -

حالش بد بود ، دوست نداشت با بهرام از خانه . نشست  نهیزآیم ي هیچهارپا يبعد از پشت در کنار رفت و رو و

کار دردش را دوا  نیکه ا دیزود فهم یلیلحظه به سرش زد که در اتاق را قفل کند ، اما خ کی. برود  رونیب

کار را  نیاشکستن در هم شده  متیبه ق یحت ،ببرد  رونیگرفته بود او را ب میچون اگر بهرام تصم. نخواهد کرد 

 .  بردیم رونیو او را کشان کشان از خانه ب کردیم

 ریاز آن تحمل تحق شیب. به صورت اشک آلودش بزند  یرفت تا آب سیو بعد به سمت سرو دیکش یقیعم نفس

سرش  يرو یو شال دیپوش يحوصله مانتو و شلوار یب. خودش همقدم بهرام شود  يگرفت با پا مینداشت ، تصم

 .رفت  رونیانداخت و از اتاق ب

زد و  ي، لبخند دیتا مهناز را د.  دییپایاتاق را م ينشسته بود و در بسته  ونیزیتلو يروبرو يکاناپه  يرو بهرام

 :  دیپرس یمهناز با بدخلق. اش انداخت  یبه ساعت مچ ینگاه کوتاه

 ؟  يببر يخوایمنو کجا م -

 : اشاره کرد و گفت  ی، به سمت در خروج يبلند باال و پر تمسخر میو با تعظ ستادیمقابلش ا بهرام

 ! بد نگذره بهتون  دمیقول م...  دیاریب فیشما تشر -

به سمت در  یحرف چیه یانداخت و بعد ب ینگاه راینگران الم يچشم ها يلحظه تو کی.  دیکش یپوف مهناز

 . رفت 

از پنجره  کهیمهناز به بهرام پشت کرده بود و در حال. رد و بدل نشد  نشانیماب یحرف چی، ه ریتمام طول مس در

آباد را رد کرده و به  لیبهرام بولوار وک دیدیم نکهیاز ا.  دیجوی، مدام پوست لبش را م کردیها نگاه م ابانیبه خ
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ن را با او حرف زدن و بحث و جدل کرد ياما حوصله . ، دلشوره گرفته بود  راندیطرقبه م يجاده  يسرعت تو

فروشگاه  نیو پس از عبور از کنار چند دیچیجاده پ یخاک يشانه  يکه جلوتر رفتند ، بهرام تو یکم. نداشت 

آشکارا  ینتوانست ساکت بماند و با ترس گریمهناز د. سرسبز و خلوت شد  ي، وارد کوچه ا یبزرگ مبل فروش

 :  دیپرس

 ! کجاست بهرام ؟ نجایا -

 . اش کرد  یبهرام عصب پوزخند

 ! خوب  يجا هی -

 : داد  حی، بالفاصله توض اندازدیراه ب ادیاجازه نداد مهناز داد و فر و

پس ساکت باش و ! به تو برسه  یبیآس ذارمیازت ندارم ، اما بازم نم یاصالً دل خوش نکهیبا ا... خانم  نیبب -

 !  ایفقط همراهم ب

باز  نشیورود ماش يشد تا در باغ را برا ادهیچند لحظه پ يهرام براب. توقف کردند  یزود مقابل در خانه باغ یلیخ

 .پارك کرد  وهیسرسبز م يدرخت ها يباغ برد و البال يرا تو نیکند ، سپس دوباره پشت رل نشست و ماش

باغ عمارت افتاد و  ادیآن باغ به  دنیبا د.  زدیاش پر پر م نهیس يتو يریمهناز مثل قلب گنجشک اس قلب

لحظه  کی. شد و نگاهش را سرتاسر باغ دراندشت تاب داد  ادهیلرزان پ ییبا زانوها. گرفت  یبیعج يدلشوره 

دور شود  دیکشیکه انتظارش را م یو حوادث یتوجه به بهرام پا به فرار بگذارد و از آن باغ لعنت یبه سرش زد که ب

 . از ذهنش پراند  شهیهم يو فکر فرار را برا دیچیاما دست بهرام دور کمرش پ. 

 يبناگوش و نرمه  ریسپس ز.  دیمهناز چسباند و او را داغ و پر حرارت بوس ي قهیرا به شق شیلب ها بهرام

 : گوشش زمزمه کرد 

 !، عشق من  دمونیجد یروز اول زندگ دمیشا... روز آخرمون باشه  دیامروز شا -

 : دیو لرزان پرس دهیترس مهناز

 ؟ ستین نجایا یشکیه -

 .  دیخند یبه آرام رامبه

 ! یشیشوکه م یحساب دنشیکه از د یکی! هم هست  گهینفر د هی... چرا  -

در . کرد  تیساختمان کوچک باغ هدا يبعد همانطور که مهناز را به خود چسبانده بود ، او را به سمت در ورود و

 . کنار رفت تا اول مهناز داخل شود  یکه دردست داشت باز کرد ، و سپس کم يدیرا با کل
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شده  ختهیر يرنگ و رو رفته و گچ ها واریبه در و د یگذاشت و نگاه یمیپا داخل ساختمان قد یبا دودل مهناز

 لتریسست و لرزان ف ییمهناز با قدم ها. بهرام هم پشت سرش داخل شد و باز در را قفل کرد . سقف انداخت  ي

 :  دیشک یاز ته دل غیشد و بعد ناگهان ج منیرا گذراند و وارد نش يورود

 !  ژنیب -

که  يآدم مفلوك کتک خورده ا نیا... باشد  ژنیب نیکه ا شدیباورش نم. آمد  یاز شدت ترس باال نم نفسش

بهرام  يصدا. را نداشت  ستادنیسر پا ا يباز بودند اما نا شیدست ها و پاها نکهیبود و با ا یسر و صورتش زخم

 :  دیکنار گوشش شن را دوباره

 ! ، نه ؟ يکردیفکرشم نم!  يشوکه شد یچطوره ؟ حساب -

 . شد  رهیبراق شده بود ، خ بیاو که عج يچشم ها يبه سرعت به سمت او برگشت و تو مهناز

 ...؟ اون  یچ یعنیکارا  نیا -

 : مانتو اش و ادامه داد  ي قهیچنگ زد به .  کردیم یخفگ احساس

 !  رهیمیاون داره م -

 : دو قدم از او فاصله گرفت و گفت  بهرام

 !  رهیکه بم خوامیم...  نهیهم قاًیمنم قصدم دق -

 : اشاره کرد و گفت  یسرش به مبل فیبا حرکت خف. نگاهش رنگ خشونت به خود گرفت  بالفاصله

 !  نیبش... اای -

نه . برده بود  ادیرا از  زیکه همه چ شوکه شده بود تیآن وضع يتو ژنیب دنیآنقدر از د.  توانستیمهناز نم اما

فکر  نیبه ا یرا به باد داده بود ، و نه حت تشیثیاست که ح یهمان کس ژنیب نیداشت که ا یتیاهم شیبرا

 يعربده  يسمت او برداشت که صدا هب یقدم اریاخت یب.  ستیشدنش به دست بهرام چ ریاس لیکه دل کردیم

 . بهرام او را از جا پراند 

 ! گمشو بترمگ سر جات  -

نگاه وحشت زده و ناباور مهناز . انداخت  یصندل کی يمهناز را گرفت و او را با خشونت رو يرفت و شانه  جلو

 . اش را نشانه گرفته بود  یشانیپ يدرست رو ییجا کیبود که  یبه کلت رهیخ

  !کف اتاق  پاشمیمغزتو م یغلط اضافه کن... رفتارتو داشته باش  يهوا -

 .  ستادیا منیاز او فاصله گرفت و وسط نش سپس
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دراز  ياروی هیبهم گفت که با  ی، وقت ارهینفرو بپا گذاشتم که آمارتو واسم در ب هی یوقت شیهفت سال پ -

قسمت ذهنم خطور نکرد  نیو شکاك تر نیتر اهیهم به اون س هیثان کی ی، حت يگردیم ییمو خرما پیخوشت

! نبود ؟. بود  یکی، اما بابامون که  بودمادرامون از هم جدا ! ؟ می، نبود میآخه ما برادر هم بود!  ژنهیمنظورش ب

 ؟  تونستیدر حق من مرتکب بشه ؟ چطور م انتویخ نیچطور امکان داشت ا

 : رفته ادامه داد  لیتحل ییزد و با صدا يزهرخند

 ...  دمتونیودم دخ يبا چشما... روز خودم اومدم سراغت و  هی نکهیتا ا -

 . ردیشکستن بغض مردانه اش را بگ يتا جلو دیکش یقیرا بست و نفس عم شیها چشم

بهش اعتماد ! برادر  گفتمیتنه لش هم م نیبه ا... چطور ممکن بود ؟ چطور دلتون اومد ؟ من عاشق تو بودم  -

 ؟ دیکن انتیآخه چطور دلتون اومد بهم خ! به هر دوتون اعتماد داشتم ... داشتم 

دهانش و سرش را مدام به چپ و  يرا گذاشته بود جلو شیدست ها.  کردیم هیوار گر وانهیو د دیشد مهناز

رازها  نیتر فیو کث نیحاال که انگار قرار بود زشت تر. گفتن داشت  يبرا يادیز يحرف ها.  دادیراست تکان م

. اش زبانش را بند آورده بود  هیگر...  توانستینم اما. شوند ، دوست داشت داد بزند و از خودش دفاع کند  انیعر

 : گفت  یهق هقش به سخت نیفقط ماب

 ! نکردم  انتیبه تو خ چوقتیمن ه -

 :داد زد  بهرام

و  يدیچرخیبا من م... اون بود  یو چشمت پ يکنار من بود!  گهید يکرد انتیخ... کثافت  يکرد انتیخ -

 ؟  ومدمیبه چشمت ن چوقتیکم گذاشتم که ه یبرات کم گذاشتم ؟ چ یآخه من چ. اون بود  شیدلت پ

 :دردآلود ادامه داد  یو با لحن دیکش یقینفس عم باز

.  يدیمنو ند چوقتیکه ه يکور بود نقدریاما تو ا! به پات  ختمیر مویزندگ يهمه ... عاشقت بودم مهناز  -

 ! کنه  یمن خال يخوردنشو رو يعمر تو سر کی يه دنبالته تا عقد کهیمرت نیا يدیکه نفهم يخر بود نقدریا

 :گفت  یبه سخت ژنیب

 ! دوستت داشتم  شهیمن هم...  گهیداره دروغ م -

 : با انزجار صورتش را جمع کرد و گفت  بهرام

چون  یدنبالش رفت! من عاشقشم  یدونستیچون م يعاشقش شد!  یگیمثل سگ دروغ م... خفه شو کثافت  -

 ! منه  یزندگ يهمه  یدونستیم
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 یتنش سست و ب.  توانستی، اما نم زدیتالش کرد از جا برخ. دستش را با تضرع به سمت بهرام دراز کرد  مهناز

 :  دینال هیبا گر. انگار فلج شده بود ... حس بود 

 ! نکردم  انتیبهت خ چوقتیمن ه! من تموم شده  يبرا ژنیبه خدا ، به قرآن ، به محمد قسم ب -

 :زد  غیج بایرا بلند کرد و تقر شیصدا

 ! نکردم  انتیخ چوقتی؟ ه یفهمیم -

 ! واسه سر قبر منه ؟ يزیریکه م ییاشکا نیپس ا -

 ... بهرام  -

 ! ياسمشو ببر يکثافت آبروتو به باد داد هم حاضر نشد نیا یوقت یتو حت -

توان  يمانتو اش و با همه  ي قهیچنگ زد به . کم آورده است  دنینفس کش يبرا ژنیاکس کردیحس م مهناز

 .  دیآن را کش

، لج  دونمینم... بعد از بچه ام هم !  ادیازم بدت ب دمیترسیم!  یبدون خواستمینم...  یدونیکه م دونستمینم -

 ! غلط کردم ! غلط کردم ! کردم 

 .بهرام شد  يتلخ و دردآلود نقش لب ها يلبخند

 ژنیب یخودتو قربان!  ادیسرش ب ییبال يدیترسیچون م ینگفت!  یگیدروغ م يتو هم دار...  یگیدروغ م يدار -

 !  يکرد یبچه مون رو قربان...  يکرد شی، منو قربان يکرد

سرش به دوران افتاده بود ، حالت تهوع امانش را . از جا بلند شد  یتوانش را جمع کرد و به سخت يهمه  مهناز

به سمت بهرام رفت ، اما هنوز دو قدم .  رساندیم انیرا به پا يباز نیا دیبا...  کردیم يکار دیاما با. بود  دهیبر

 :برنداشته بود که او گفت  شتریب

نفستو  نجای، واگرنه به خدا قسم که هم یثابت کن دیبا!  یثابت کن دی؟ با يدوستش ندار یگیم... خب  یلیخ -

 ! مهناز  کنمیو چالت م رمیگیم

 شیحرف ها ياثبات همه  يراه مناسب برا کیذهنش دنبال  يتو دانهیمو ناا کردیهاج و واج نگاهش م مهناز

اما بعد . هوا گرفت  يشد و کلت را تو ریمهناز غافلگ. که ناگهان بهرام کلت را به سمت او پرتاپ کرد  گشتیم

 .  دیکش يبلند غیدارد ، ج شیدست ها يتو یخطرناک زیچه چ نکهیبا درك ا

دور و برتو  ياز آدما یکیکدوم  يدیم حیدونه گلوله بدم دستت تو ترج هیاسلحه با  هیاگه  دمیازت پرس ادتهی -

 ! یازش استفاده کن يتو هم مجبور... گلوله داره  کیففط ! همونه  نمیا... ؟ خب  یبکش
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جابجا  شیدست ها نیآهن گداخته ب ياسلحه را مدام مثل تکه ا. از شدت وحشت رنگ به رخسار نداشت  مهناز

آن را  کردی، و نه جرأت م ردیدستانش بگ يرا داشت که آن را تو نینه دل ا. چه کند  دیبا دانستیو نم کردیم

 . کردینگاهش م يرحمانه ا یب يونسردبود و با خ ستادهیا نهیبهرام مقابلش دست به س.  اندازدیب نیزم يرو

 ... بهرام  -

برات تموم شده  ژنیتا بفهمم واقعا ب یکارو بکن نیا دیبا! کن  کیو شل ریهدف بگ شویشونیپ... بکشش مهناز  -

! 

 :گفت . آمد  یکم کم داشته به خشم م مهناز

 ! امکان نداره !  تونمینم... نه  -

 !  کشمشیمن خودم م یکارو نکن نی، اگه تو ا زمیعز يمجبور -

 : نشست و ادامه داد  شیلب ها يرو يشخندین

 ! کردن با من رو بلد نبود  يبود که باز نیاشتباه بزرگ ترش ا... کرد  رو شروع يباز نیاشتباه کرد که ا ژنیب -

 :  دینالیجمع کرده بود و مدام م وارید يخودش را گوشه  ژنیب

 ! کارو نکن  نیا! نه مهناز ... نه  -

 :باز گفت . آمد  یبرنم يکار نیبه گفتن او نبود ، مهناز از پس چن يازین

 !  تونمینم...  تونمینم -

 : دیداد کش و

 !  تونمینم -

 .بهرام درهم گره خورد  ياخم ها بالفاصله

 ؟ یتونیکه نم یچ یعنی -

 :به سمت مهناز رفت و ادامه داد  بعد

 ! سازمیخودم کارشو م! بدش به من ... خب  یلیخ -

 : گفت  مهناز

 ! نه  -
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اما بهرام خودش .  دیدو یکرد و به سمت در خروج ییاسلحه را از چنگ بهرام دور نگه دارد ، تقال نکهیا يبرا و

نشد و اسلحه را  میمهناز از درد ناله کرد ، اما باز هم تسل.  چاندیرا به او رساند و با خشونت دستش را گرفت و پ

 : بهرام بغل گوشش داد زد . از خود جدا نکرد 

 !بده من ...  یبدش من لعنت -

 :داد زد  مهناز

 ... ! نه  -

و  ستادیحرکت ا یبالفاصله بهرام سر جا ب. بهرام چسباند  ي نهیاسلحه را باال برد و به تخت س اریاخت یبعد ب و

دو قدم از بهرام فاصله . اش را کنترل کند  هیگر توانستیمهناز نم. شد  رهیلرزان او خ يمبهوتانه به دست ها

 : گرفت و گفت 

 !  یکنیام م وونهید يبذار من برم ، دار!  درو باز کن ایتو رو خدا ب... بهرام تو رو خدا  -

دو قدم به . گرفت  ریقابل تفس ریو غ بیعج يرا لبخند شیبهرام رفت و جا يکم کم از چهره  رتیو ح بهت

 :باال برد و گفت  میتسل يرا به نشانه  شیعقب برداشت و دست ها

 ! منو بکشه  خوادیم يجد يانگار جد! اسلحه رو گرفته سمت من ...  دیخدا نگاش کن يوا -

 دشیتهد خواستینم یحت. بهرام را بکشد  خواستینبود ،او نم نیقصد او ا. سرش را چند بار تکان داد  مهناز

تشنج  تیچنان وضع يتو.  گرفتیبود که داشت کم کم جانش را م ياو فرار از معرکه ا يتنها خواسته . کند 

که نگذارد دست بهرام به اسلحه  ودب نیا دیرسیذهنش م که به يزیمغزش از کار افتاده بود و تنها چ يزیآم

 .بود  دیجد يها بتیمص يابتدا نیو ا.  کشتیرا م ژنیب یشک چیه یصورت ب نیچون در ا. برسد 

 وانهید یاز لذت شیچشم ها کهیداد و در حال واریاش را به د هیآنوقت تک.  دیرس واریآنقدر عقب رفت تا به د بهرام

 : گفت  شیلب ها ي، با همان لبخند رو زدیبرق م زیوار و شرارت آم

 ! به نظرم جالب تر اومد ... بهتر شد  ينطوریاتفاقاً ا -

 :و فندکش گشت و در همان حال ادامه داد  گاریس افتنی يرا برا شیها بیج

 ! زود باش ، من منتظرم ...  ژنیب ایمن ،  ای! انتخاب کن ... خب  یلیخ -

جمع کرده بود و بهرام که با  واریو خون آلودش را کنج د یکه تن زخم ژنیب نینگاهش را مدام ب مهناز

 : گفت . چه کند  دیبا دانستیو نم گرداندیبود م دنیکش گاریدر حال س يرحمانه ا یب يخونسرد

 !درو باز کن بذار من برم  نیا ایتو رو به روح مادرت قسم ب! نشو  وونهیبهرام د -
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 ! رو خالص کن  گهید یکینگه دار ، اون  يدوست دار شتریکه بهر کدومو ! بزن مهناز  -

 : زد  غیتوان ج يبا همه  مهناز

 ! تونمینم -

 . بهرام خط انداخت  یشانیپ يرو زیسرزنش آم یاخم. فروخفته اش را از سر گرفت  ي هیباز گر و

 !؟ یتونیکه نم یچ یعنی -

 :  دیبا التماس نال ژنیب

 !شده  وونهیشده ، د وونهیاون د! به حرفش گوش نده ... بهرام عقلشو از دست داده مهناز  -

 یسپس نگاه. درد آلودش بلند شود  ادیفر يکه باعث شد صدا دیکوب ژنیب يبه پا یبا حرص لگد محکم بهرام

 :اش انداخت و گفت  یبه ساعت مچ

 ...، بعدش  يوقت دار گهید ي هیثانفقط ده ! مهناز  يبریحوصله ام رو سر م يدار گهید -

 :  دینال يدیبا درد و ناام ژنیهم ب باز

 ! نه  -

 ! دو ...  کی -

 . مهناز با هراس دو قدم به عقب رفت ... قدم به سمت مهناز برداشت  کی

 !پنج ... چهار ... سه  -

به جلو گذاشت و مهناز به  یاش را نشانه گرفته بود ، قدم نهیکه درست س یتوجه به کلت یباز هم ب بهرام

 :التماس افتاد 

 ! تو رو خدا ... بهرام تو رو خدا  -

 ! هفت ... شش  -

اما بالفاصله بهرام .  دیدو یخروج ي شهیش مهینتوانست تحمل کند و به سرعت برق به سمت در ن گرید مهناز

 یخورد ، اسلحه را ب یکوچک چوب زیاش به کنج م یشانیپ. انداخت  ییرایرا گرفت و او را وسط پذ شیبازو

 :وجود داد زد  يرها کرد و با همه  اریاخت

 !خدا  -

مهناز بود  یشانیپ يشده رو يخون جار ي کهیبار ينگاه نگرانش رو. را گرفت  شیبه سمتش آمد و بازو بهرام

 :هر دو را از جا پراند  ژنیبلند ب ادیفر يکه ناگهان صدا
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 !  زنمتونیکت واگرنه محر یب... حرکت  یهر دوتون ب -

حاال  ژنیب. دستان او ، زبانشان بند آمد  انیاسلحه م دنیبه سمت او سر چرخاندند و با د اریاخت یدو ب هر

که از دست داده بود  یهنوز هم درد داشت و از شدت خون. بود  ستادهیسر پا ا شیپ يبرعکس چند لحظه 

را به سمت آنها گرفته بود و مهناز  هبود و اسلح ستادهیبود سر پا ا یاما به هر مشقت.  ستدیصاف با توانستینم

 . تنش مانده تا ماشه را فشار دهد  يقدرت تو يهنوز آنقدر دانستیم

 : مسخره گفت  یکم کم از بهت در آمد و به حالت بهرام

 ! مرد  یکه داشت م نیا -

 کی ررسیخودش را در ت یخونسرد باشد وقت نقدریا تواندیبفهمد او چطور م توانستیمهناز نم. خنده زد  ریز و

 : با حرص گفت  ژنیب.  ندیب یم يا نهیو ک وانهیآدم د کیگلوله و  کیکلت با 

 ! االن حسابت ساخته است بدبخت ... خفه شو  -

 :بعد به مهناز اشاره کرد  و

 ! شوهرتو به درك واصل کنم  خوامیم...  نوریا ایبلند شو از کنارش ب -

 : گفت .  دیخندیها م وانهینوز هم مثل ده بهرام

 ! منو بکشه  خوادیآدم نفله و عقب افتاده م نیا!  دمیخدا چقدر خند يوا -

 : داد زد . شد  یتمسخر آلود او عصب ياز خنده ها ژنیب

 ! نکن  وونهیمنو د! نخند  نقدریخفه شو ا -

 . کرد خنده اش را جمع و جور کند  یسع بهرام

 ! شهیخطرناك تر م فتهیها که م وونهیاسلحه دست د! بخندم  دینبا... آره آره  -

 .به خود بدهد  یو تکان دیایبالخره توانست ازبهت در ب مهناز

 ! ژنیب نیاونو بذار زم -

 :  دیبه سمت او چرخ ژنیب یعصب نگاه

 !صورتت  يرو زهیریخونش م! مغزشو داغون کنم  خوامیم... کنار  ایپاشو ب -

شد و با انزجار و نفرت  نی، غمگ دیاو به خشم آ ياز خنده  نکهیا يبه جا ژنیب نباریاما ا.  دیباز هم خند بهرام

 :گفت 
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حاال با  یحت!  کردیم رمیتحق شهیهم!  گرفتینم يمنو جد چوقتیه... اخالقش متنفر بودم  نیازهم شهیهم -

 ! منه  يدستا ياسلحه تو نهیبیم نکهیا

 :گفت  بهرام

نگاه  ژنیبه ب حیبا تفر کهیرا ستون تنش کرد و در حال شیدست ها! آل کاپون پسر  نیع يکلت شد نیبا ا -

 : ، ادامه داد  کردیم

 !  یشیبعدش هم تو زنمو صاحاب م...  رمیمیمن م!  شهیم ی، عال یکردن داشته باش کیشل يالبته اگه جربزه  -

 : داد زد .  آمد یبه جوش م شتریلحظه به لحظه ب ژنیب خون

 !  یکنار لعنت ایمهناز ب -

 : گفت  مهناز

 !نه  -

 :بهرام کرد  يخودش را سپر بال و

 ! یمن رد بش يجنازه  ياز رو دیبا!  شیبکش ذارمینم...  شیبکش يحق ندار -

 ژنیب یبه ضعف جسم دشیام يهمه .  شدیم کینزد ژنیبود و قدم به قدم به ب ستادهیاسلحه ا يلوله  مقابل

 : و گفت  ستادیا شیدرست روبرو.  ردیشود و اسلحه را از او پس بگ زیبتواند با او گالو دیشا کردیفکر م... بود 

 ! بدش من !  ژنیبدش من اون کثافتو ، ب -

هوا گرفت و  يدستش را تو يبه تند ژنیاما ب. چنگ زدن اسلحه باال برد  يلحظه دستش را برا کیبعد در  و

خفه و  ژنیب. او دوخت  يو وحشت زده اش را به دست ها دهیمهناز نگاه رم. پرت کرد  نیزم يو او را رو چاندیپ

 :  دیپر از حرص خند

 ! کشمشیم...  کشمشیم -

 شیگوش ها يرا رو شیدست ها اریاخت یمهناز ب. ماشه گذاشت و آن را فشرد  يانگشت اشاره اش را رو و

 .  دیکش يبلند غیگذاشت و ج

درد  ادیفر يگلوله و پس از آن صدا کیشل يصدا دنیانتظار شن.  دیدیم افتهی انیرا پا زیچند لحظه همه چ يبرا

را از هم  شیداد و پلک ها ی، به خود جرأت دینشن ییصدا چیگذشت و ه هیچند ثان یاما وقت. آلود بهرام را داشت 

 شیو سالم سر جا حیسر خورد که صح یبهرام به سمت ژنیاز نگاه وارفته و هاج و واج ب شیچشم ها. گشود 
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آنقدر . است  يتأتر کمد کی يکه انگار در حال تماشا کردیبه آنها نگاه م یحینشسته بود و با چنان حس تفر

 ! بود  یاسلحه خال... برد  ادیرا از  دنینفس کش یحت هیچند ثان يکرده بود که برا رتیح

 . هرام درهم شکست کف زدن ب يو سرد جمع با صدا نیسنگ سکوت

 !خوش گذشت  یلیبود ، خ یعال... خب خب خب  -

 : ، ادامه داد  کردیرا باز م راهنشیپ ییباال يدو دکمه  کهیبلند شد و در حال نیزم يرو از

احمق تر بود  ژنیب!  دمیپر دست دو تا بچه نم يمن اسلحه  نیدیکه نفهم نیاحمق بود یلیالبته هر دوتون خ -

 ! خواست منو بکشه  یگرفت و حت يرو جد يخاله باز نیا يادیکه ز

 . زد  يلبخند

هم  یکی نی، ا ياز من رودست خورد نهمهیتو ا... پسر  الیخ یب! سرش  يرو ختنیر خیانگار آب ! شو  افهیق -

 ! روش 

هرام سالم و ب افتهی انیپا یخال ياسلحه  کیبا  يباز نیا نکهیهم خوشحال بود از ا. دوگانه داشت  یحال مهناز

و تقال کرده ،  ختهیاشک ر نقدریا یخال ياسلحه  کیمدت به خاطر  نیدر تمام ا دیدیم نکهیبود ، و هم از ا

 . زدیاش پوزخند م یدل به ساده لوح يتو

 :با بغض و نفرت زمزمه کرد . نداشت  ستادنیقدرت سر پا ا گرید ژنیب

 !  یکثافت یلیخ -

 : زد و گفت  يبهرام پوزخند. دو زانو نشست  يو رو نیی، تنش را سر داد پا واریزده به د هیبعد همانطور تک و

 !مگه ؟ یدونستینم -

 : لباسش فرو کرد و ادامه داد  ریز راهنشیباز پ ي قهیبعد دستش را از  و

 ! بره  میبذار تمومش کن! امروز  يحرف زد يادیز... بسه  گهیخب د -

.  ستادیو باز سر جا صاف ا دیکش یپر وحشت غیآورد ، ج رونیلباسش ب ریکه بهرام از ز يریهفت ت دنیبا د مهناز

؟  شدیتمام نم يباز نیچرا ا! شک نداشت که پر است  گرید نباریا... تازه شد  ياسلحه  نینگاهش جلب برق ا

. خودش مچاله شد  يتو شتریبهرام ب يها تدس ياسلحه تو دنیبا د ژنی؟ ب دیرسیبه شب نم یچرا آن روز لعنت

 :رفته بود ، گفت  لیو وحشت تحل جانیکه از شدت ه ییمهناز با صدا

 !بهرام ، تو رو خدا ... بهرام  -

 : مهناز دوباره التماس کرد . نگاهش نکرد  یحت بهرام
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 ! کارو نکن  نیا! کارو نکن  نیا... بهرام مرگ من  -

 :گفت  بهرام

 !  امیمن ب تا ستایباغ وا يبرو تو يدلشو ندار -

، به بهرام  دیلرزیم دیتنش مثل ب کهیبود و در حال ستادهیمهناز اما سر جا ا. برداشت  ژنیقدم به سمت ب کی و

 :  دیباز نال. اشکش غرق بود  البیس يتو ایدن.  کردینگاه م

 ! تو رو مرگ من ... بهرام تو رو خدا  -

کرد از  یسع ژنیب. اشک آلود او غرق شد  يچشم ها يتو هیچند ثان يبه سمت او سر چرخاند و برا بهرام

شد و خواست به  زیمخیباشد ، سر جا ن یبهرام خال يهم اسلحه  نباریکه ا دیام نیبه ا. فرصت استفاده کند 

 ژنیب. کرد  کیگوشش شل نار، درست ک وارید يترساندش رو يسمت او حمله کند که بهرام متوجه شد و برا

 .  دیگوش خون آلودش کش يتش را روو دس دیکش يبلند ادیفر

کرده بود  يرا سپر يادیاش لحظات تلخ ز یزندگ ياو تو.  اوردیرا تاب ب ینتوانست آنهمه فشار روان گرید مهناز

اما حاال .  دینخواهد ترس يزیچ چیاز ه گرید کردیفکر م شیپس از تصادف پدرش آنهم مقابل چشم ها دیشا. 

 چوقتیه. بود  دهیند کیاسلحه را از نزد کیتا قبل از آن  چوقتیاو ه. بود  دهیبه حد مرگ ترس... بود  دهیترس

قتل عمد  کی دیشا یحت...  کردیرا تجربه م زهایچ یلیاما حاال داشت خ. بود  دهیگلوله را نشن کی کیشل يصدا

 .  دیدیم شیرا با چشم ها

 کیوقفه ،  یب... زد  غیت و جرا بس شیگذاشت و چشم ها شیگوش ها يرا رو شیکف دست ها اریاخت یب

بهرام به سرعت برق خودش را به او . تنش نمانده  يتو یینا چیه گرید کردیزد که حس م غیآنقدر ج. نفس 

 . دستانش گرفت  نیرا ب شیرساند و شانه ها

 ! بکشمش  خوامیبه جون تو نم... بکشمش خوامینم! آروم باش قربونت برم ... آروم باش مهناز  -

او را بشکند ،  خواستیاو فقط م. نبود  یقصدش از اول برادرکش. را بکشد  ژنیب خواستی، نم گفتیرا م قتیحق

 يکار مهنازش را برا نیکه با ا دانستیم. مهنازش بکشد  يچشم ها ياو را جلو خواستینم! کند  ریتحق

 : دمهناز را در آغوش گرفت و کنار گوشش زمزمه کر. از دست خواهد داد  شهیهم

 !  ریآروم بگ... بره  کنمیولش م. به جون تو که تموم شد ! تموم شد ... آروم باش فدات بشم  -

. شد  لیوار تبد میصدا و تسل یب یبلندش کم کم به هق هق يها غیج يدر آغوش او آرام گرفت و صدا مهناز

 .او زانو زد  ينشاند و خودش مقابل پاها یصندل يبهرام او را رو
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. مهنازش از شدت وحشت ضعف کرده بود . بودند انگار  دهیبه آخر خط رس... مضحک  يباز نیشده بود ا تمام

جمع کرده بود و از ترس مردن اشک  وارید يسگ کتک خورده تنش را گوشه  کیبرادرش درست مثل 

انگار  یکه حت اآنقدر تنه... تنهاست  کردیاش حس م یزندگ ي، و خودش هم هنوز مثل تمام روزها ختیریم

 .بود  دهینرس زیچ چیبه ه یکس چیداستان و ه نیتمام شده بود ا. خدا را هم ندارد 

سپس از جا برخاست و مقابل مهناز . فوت کرد  رونیبه ب یو نفسش را با خستگ ژنیچرخاند به سمت ب نگاه

 . ستادیا

باغ منتظرتم  ي، من تو یاز گذشته ات دل بکن یاگه تونست. مهناز  يآزاد تیزندگ يتو قهیپنج دق يبه اندازه  -

 ... واگرنه . 

 نییپا ییانداخت و با شانه ها نییسرش را پا. از او دل خواهد کند  شهیهم يواگرنه برا دیرا نداشت که بگو دلش

 .اش تنها گذاشت  یزندگ قتیحق نیافتاده سالنه سالنه به سمت در رفت و مهناز را با بزرگ تر

که  یو روشن ینگاه عسل. نشست  ژنیب يوشکست خورده  سینگاه خ يتو سشیسر بلند کرد و نگاه خ مهناز

 :  دینال ژنیب. حس ترحم  کیبه جز  يزیچ چیه! نبود  چیه... بود ، اما حاال  شیآرزو يروز همه  کی

 !مهناز جان ... مهناز  -

ش کرد تال یمبل گرفت و به سخت يرا به دسته ها شیدست ها. قورت داد  یآب دهانش را به سخت مهناز

مهناز  يبرا چوقتیه گرید. افتاده بود  يافتاده بود ، بدجور شیاز چشم ها ژنیب.  ستدیلرزانش با يزانوها يرو

 . حس ترحم پررنگ  کینبود جز  يزیچ چیه

 !  گمیم یچ نیگوش کن بب! گوش بده به حرفام ... نرو مهناز  -

.  شهیتمام شده بود ، تا ابد و هم شیبرا ژنیب. بشنود  خواستینم. سرش را به چپ و راست کج کرد  مهناز

 دیکفشش به عقب چرخ يپاشنه  يرو. اما نتوانست ، نشد .  دیبگو يزیچ یدهان باز کرد تا به عنوان خداحافظ

 .رفت  رونینحس ب ياش پشت کرد و از آن خانه  یاشتباه زندگ نیبه بزرگ تر... 

پا انداخته  ياعتنا به حضور بهرام در کنارش ، پا رو یناز بمه. سالن انتظار فرودگاه خنک و مطبوع بود  يهوا

 :  خواندیرا م اهوی، رمان خشم و ه کردیگوش م یکالم یب تیال کیموز کهیبود و در حال

 يهفت و هشت بود و من دوباره پابند زمان بودم و صدا نیپرده ها افتاد ساعت ب يپنجره رو هیسا یوقت "

و  دهایمن بقعه همه ام نیپدر آن را به من داد گفت ، کونت یساعت پدربزرگ بود و وقت نیا.  دمیشنیساعت را م
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به  يتجارت بشر یپوچ لیتحص يبرا رااست که آن  ستهیشا يبه طرز عذاب دهنده ا.  دهمیآرزوها را به تو م

 "ت خورد پدر پدر ایپدرت  اجاتیبخورد که به درد احت تیشخص اجاتیکه همانقدر به درد احت يکار ببر

سر .  زدیتمرکزش از متن رمان بهم بر يشد و باعث شد همه  دهیاز گوشش کش يهندزفر يها یاز گوش یکی

 :بهرام گفت . انداخت  یبهرام نگاه يبلند کرد و به چهره 

 ! دنبالت  امیم... که سرم خلوت تر شد  گهیماه د کی...  گمیم -

مهناز به دو ماه .  اوردیجمله را به زبان ب نیبا خودش کلنجار رفته تا ا یلیمشخص بود خ. سرگردان بود  نگاهش

را  يهندزفر یسپس دوباره گوش. زد  يدرست شود و پوزخند زیداشت دوباره همه چ دیبعد فکر کرد که بهرام ام

کتاب  دستش را جلو برد و یبا کالفگ بهرام نباریا. گوشش جابجا کرد و نگاهش را به متن کتابش دوخت  يتو

 :و گفت  دیکش رونیدستانش ب نیرا از ب

 ؟ یبش نیا الیخ یب یکه با من هست يا قهیچند دق نیهم شهیم -

به خود  کردیتالش م کهیبهرام در حال. نگاهش کرد  یحرف چیه یو ب دیبه سمت او چرخ یبا کالفگ مهناز

 : مغرور و قاطع بدهد ، گفت  یحالت

 !  یگیبه خانواده ات نم یچیچند وقت ه نیا لیمسا يدرباره  -

 : ، با خشونت ادامه داد  دیاز مهناز نشن یپاسخ چیچون ه و

 نه ؟ ای يدیشن -

 : پاسخ داد  يبرعکس او با خونسرد مهناز

 ! گمینم يزیآره ، چ -

 .چرخاند  تیجمع نیو نگاهش را ب دیکش یقینفس عم بهرام

طول  یدو ماه یکی دیشا. به اوضاع بدم  یسر و سامون هی دیبا...  دیشلوغه ، با یلیاحتماال سرم خ یمدت هی -

 ! ، نه ؟ گهید هیدو ماه کاف. دنبالت  امیبعد م... بکشه ، بعدش 

 : مهناز گفت . رنگ التماس گرفته بود  شیآنکه متوجه باشد ، لحن صدا یب

 !هنوز نرفته به برگشتن فکر کنم  خوامینم.  دونمینم -

 . زد  يپوزخند بهرام

 !  یبهش فکر کن چوقتیه ينخوا ترسمیم -
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بهار .  شهیهم ياحتماال برا نباریبرگشته بود ، ا هیبه ترک دیبا ناه ژنیب.  کردیم ییاحساس تنها بیروزها عج آن

به فرانسه  خواستیزنش هم که م. همراه همسرش قصد مهاجرت به کانادا را داشت  لیتحص يادامه  يهم برا

بود و او باز خودش را  افتهی انیپا زیهمه چ!  شهیهم يبرا دیفقط دو ماه ، شا دیشا.  یبرود ، معلوم نبود تا ک

از هر زمان  شیو ب کردیقلبش حس م يرا تو اهیبزرگ و س يحفره  کی يجا کهیدر حال دیدیتنها م يتنها

 : گفت  اریاخت یلبش نقش بست و ب يرو یلبخند تلخ. داشت  مانیا یزندگ یبه پوچ يگرید

 ! یکنیاصال به من فکر نم! ، نه ؟ يریم يکه دار یخوشحال یلیخ -

 :گفت  مهناز

 ! کنمیجز پدر و مادرم فکر نم یچیاالن به ه يراستشو بخوا -

 . او نشست  يچشم ها يحسرت آلود بهرام تو نگاه

طرفه  کیحس تنفر تو خو کنم و  نیبا ا دیگرفتم که با ادیسال ها  نیتمام ا يمن تو!  يتو از من متنفر -

 ! کرد  شهینم شمیکار چیو ه يتو از من متنفر... دوستت داشته باشم 

 : گفت  مهناز

بهت  یحس چیحاال ه! نه  گهیبودم ، اما حاال د یزمان کی...  ستمیمن از تو متنفر ن!  یکنیاشتباه م ينه ، دار -

 ! سرد سردم !  یچیه... ندارم 

 .انداخت  نییو سرش را پا دیخند یماند و بعد به تلخ رهیصورت او خ يتو يچند لحظه با ناباور بهرام

 هی یتفاوت یب...  يکاش ازم متنفر بود!  کردمیکه من فکر م هیزیبدتر از اون چ یلیانگار اوضاع خ... خب  -

 ! خرده تلخ تر از تنفره 

 دیبه خود لرز يدور نیا بهرام از فکر شروع.  دیهر دو نفر بر ي نهیس يپرواز مهناز ، نفس تو ياعالم شماره  با

و پاسپورتش را در دست  تیگذاشت و بل فشیک يبه سرعت کتابش را تو. خانواده اش  داریو مهناز از شوق د

 .گرفت و از جا بلند شد 

 ! دهیرس یخب ، انگار وقت خداحافظ -

 : کرد  دیو باز تأک ستادیمقابلش ا بهرام

 ! دنبالت  امیم گهیدو ماه د -

 !به برگشتن فکر کنم  خوامیگفتم که ، هنوز نرفته نم -

 :  دیزد و پرس دنیخودش را به نشن بهرام
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 کمکت کنم ؟ يخوایم -

 : چمدانش را گرفت و گفت  يبه سرعت دسته  مهناز

 ! امینه ممنون ، خودم از پسش بر م -

 :به بهرام انداخت و ادامه داد  ینگاه و

 ! خداحافظ  -

خواست از او . بار دست بدهد  نیآخر يدلش نخواست با بهرام برا یکرد ، حت یخداحافظ بهیآدم غر کی مثل

 : را گرفت و کنار گوشش گفت  شیدور شود که بهرام بازو

 !بهت دروغ نگفتم  چوقتیه نویا... دوستت دارم  یلینره خ ادتی -

 : باز گفت . مهناز نشست  يلب ها يرو یمحو و کمرنگ لبخند

 ! خداحافظ  -

از ته قلبش . نداشت  یباره شک نیدر ا چوقتیمهناز ه. نگاه داغ و پر حسرت بهرام به سمت کانتر رفت  ریز و

پدرش  ياو فقط زانوها. به دوست داشتن او فکر کند  توانستینم گریاما د. مطمئن بود که بهرام دوستش دارد 

 لیقا تیاهم ایدن يتو يزیچ چیه يبرا رگی، د نهایبه جز ا...  خواستی، آغوش داغ مادرش را م خواستیرا م

.  دیلرز نهیس يداشت تو شیکه در پ يدارینشست و قلبش از فکر د شیلب ها يآسوده رو يلبخند. نبود 

که  ییبه فردا. اما به فردا اعتماد داشت . نخواهد بود  روزیروشن تر از امروز و د ییفردا چیکه هرگز ه دانستیم

 افتیباز م يهفده ساله ا يخود را همان دختر شاد و سرزنده  دیو شا کردیم بازاش  يپدر يباز چشم در خانه 

نشست  شیلب ها يمعطر رو يرا فشرد و باز لبخند شیبغض گلو. که در گذر از سال ها رنج گمش کرده بود 

پس از  يایو باز بهرام ماند و وحشت دن... از معرض نگاه داغ بهرام دور شد  يشتریو پا تند کرد و با سرعت ب

 ... .مهناز 

 

 انیپا

 ) بچه مشد (  صدف

 و نود و چهار صدیماه سال هزار و س ریت نوزده
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  94تیر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94شهریور : انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member253064.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com    :ناظر 
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