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 : خالصه        

 خـود  تصـمیم  روي و افتـد  مـی  وکـالتی  طـالق  فکـر  بـه  ایـران  از خـروج  از پـس  مهناز        
 ... . میریزد بهم چیز همه ناگهان مهرداد شدن ناپدید با اما ، میکند پافشاري بسیار

 

 سـقف  تـاق  زیـر  و هـا  اتـاق  تـک  تـک  تـوي  ، عمـارت  تمـام  تـوي  بـاد  هوهـوي  صداي        
 در شـدن  بسـته  و بـاز  مـداوم  قیـژ  قیـژ  بـه  و بـود  ایسـتاده  سرسـرا  وسـط ...  بـود  پیچیده ها

.  بودنــد ســوخته بــاغ هــاي درخــت ي همــه و بــود ســرد و خــالی عمــارت.  میــداد گــوش
 ایســتاده سرســرا وســط تنهــا تنهــاي!  بودنــد مــرده همــه انگــار ، نبــود جــا آن کســی هــیچ

 بـا  را زنـی  امـان  بـی  هـق  هـق  صـداي  بـاد  ناگهـان  بعـد  و میشـد  بسـته  و بـاز  مـدام  در و بود
 گریــه صــداي.  رقصــاند سرســرا تمــام تــوي خــود همــراه و آورد عمــارت داخــل خــودش

ــازش ي ــود مهن ــبش...  ب ــوي قل ـــ ت ــنه سی ــدي و درد از ـ ــه ناامی ــدرش.  شــد مچال ــوي پ  ت
ــش ــیلی گوش ــت و زد س ــت ":  گف ــر از دس ــن س ــانواده ای ــردار خ ــت!  ب ــون از دس  سرش

 ! نمیتوانست او و...  "!  میگیرم جلوتو خودم واگرنه بردار

 تنهــا.  بکوبــد دیــوار بــه را ســرش میخواســت او و آمــد مــی مهنــاز ي گریــه صــداي        
ــه کســی ــا از را او میتوانســت ک ــاورد در پ ــا ، بی ــی تنه ــه کس ــالش او میشــد باعــث ک  از ح

 چشـم  شـبیه  عجیـب  کـه  زیبـا  هـاي  چشـم  آن بـا  مهنـاز !  بـود  مهنـاز  ، بخـورد  بهـم  خودش
 تســکین قــدر همــان و ، آمیــز ســحر همانقــدر ، درخشــان همانقــدر...  بــود مــادرش هــاي



 و...  "!  جــاش ســر بــذارش!  عزیــزم خطرناکــه...  بهــرام ":  گفــت مــادرش!  دهنــده
 نـوزادي  هـاي  گریـه  صـداي  خـود  همـراه  و شـد  بیشـتر  بـاد  هوهـوي  صـداي  آنوقت!  بنگ

ــد هیچوقــت کــه آورد را  کــه بچــه چهــار دل تــه از هــاي خنــده صــداي بعــد و نشــد متول
ــاغ ي ســوخته هــاي درخــت وســط ــد ب ــازي و میدویدن ــد ب  هــا بچــه آن از یکــی و میکردن
 بـاد  هـوي  هـو  صـداي !  او هسـتی  تمـام  بـا  آشـنا ...  بـود  آشـنا  او بـراي  عجیب هایش چشم

.  میشـد  بسـته  و بـاز  کنـی  خـرد  اعصـاب  قیـژ  صـداي  بـا  هنـوز  در و بـود  شده کننده دیوانه
 ":  کــرد گریــه و گذاشــت هــایش چشــم روي را هــایش دســت و زد زانــو سرســرا وســط

 بگیــره ازت مهنــازتو...  دســتت کــف بــذاره حقتــو اومــده!  بهــرام اومــده خــدا...  خداســت
 "!  افتاد در باهاش نمیشه بفهمی تا

 خــواب از ناگهــان بعــد و... پیچیـد  خانــه تمــام تــوي او خـود  هــق هــق صــداي اینبـار  و        
 ... . پرید

 خـــواب جـــاي روي زده وحشـــت.  اش پیشـــانی روي بـــود نشســـته ســـردي عـــرق        
 کــه شــد خــواب اتــاق بــالکن در جلــب نگــاهش بعــد و کشــید دســت مهنــاز ســرد و خــالی

 ... . میشد بسته و باز مدام شهریوري مالیم نسیم خاطر به

    

 هــایش چشــم ، آمــد مــی اتــاقش ي بســته در پشــت از کــه تولــوقی و تلــق صــداي بــا        
 روي عکــس قـاب  بـه  مانــد خیـره  همیشـه  مثـل  بــاز حسـش  بـی  و مــات نگـاه .  کـرد  بـاز  را

 کنــار از کــه خورشــیدي نــور رشــته...  بــود روز هــر مثــل درســت چیــز همــه.  ـــتی پاتخـــ
 چیـز  همـه !  مهنـاز  خـالی  و سـرد  جـاي  ، سـاعت  تـاك  تیـک  صـداي  ، میتابیـد  اتـاق  ي پرده



ــرارِ...  بــود روز هــر مثــل ــر تکرارهــاي تک  از میشــد روانــی داشــت دیگــر!  روزش ه
 . تکرارها این تحمل

 هوشــیار اش مانــده خــواب ذهــن کــم کــم بیــرون صــداهاي و ســر گــرفتن شــدت بــا        
 هـیچ  ي حوصـله  هـم  او ، بـود  رفتـه  مهنـاز  وقتـی  از!  بـود  آمـده  المیـرا  هـم  باز انگار...  شد

 امــا.  بیایــد آپارتمــانش بــه نیســت الزم دیگــر کــه بــود گفتــه المیــرا بــه.  نداشــت را کســی
.  میکشـید  خانـه  وضـع  و سـر  بـه  دسـتی  و برمیگشـت  بـار  دو یکـی  اي هفتـه  المیـرا  هـم  باز

 را بهــرام اگــر میدانســت کــه بــود او فقــط.  بــود او ، میشــناخت را بهــرام کــه کســی تنهــا
 کــرده درســت خــود بــراي مهنــاز از بعــد کــه اي چالــه ســیاه تــوي را خــودش ، کننــد رهــا
 خـودش  از غیـر  بـه  کسـی  اینکـه  فکـر  ناگهـان .  نمیکـرد  رهـایش  پـس ...  میکـرد  دفن بود

 سـرعت  بـه  کـه  کـرد  القـا  مغـزش  و قلـب  بـه  عجیبـی  تـرس  حـس  چنـان  ، است خانه توي
 هـا  بـالش  زیـر  گشـتن  بـه  شـروع  مهـار  قابـل  غیـر  و کننـده  دیوانـه  وحشتی با و پرید جا از
 اش ـــري کمـــ ي اســلحه ســرد ي لولــه بــه دســتش اینکــه محــض بــه.  کــرد هــا کوســن و

 . شد رها جا سر باز و گرفت آرام ، خورد

 

ــن         ــم ای ــی ه ــی آن از یک ــود عالیم ــه ب ــه ک ــدار او ب ــداد هش ــا می ــون ت ــله جن  اي فاص
ــازگی کــه اي توطئــه تــوهم ایــن...  نــدارد ــانش هــا ت ــه را گریب ــود گرفت  رفــتن از بعــد.  ب
ــاز ــر مهن ــب ه ــوي ش ــاریکی ت ــت ت ـــ و مینشس ــگار سی ــرد دود ـ ـــ...  میک ــگار سی  دود ـ
 بــرایش کـه  سـیاهی  ســال پـنج  آن ي همـه  و مهنــاز بـه ...  میکـرد  فکــر مهنـاز  بـه  و میکـرد 
 بـه  آغشـته  پـولش  یـا  نمیخوانـد  نمـاز  چـون  نـه  ، اسـت  گناهکـار  میکـرد  فکـر .  بـود  ساخته

 او.  کـرد  ظلـم  مهنـاز  بـه  چـون  ، بـود  گناهکـار .  میخوابیـد  هـا  نشـمه  بـا  گـاهی  و بـود  خون



.  اش زنــدگی روي افتــاد بختــک مثــل حســام قــول بــه یــا ، انــداخت گریــه بــه ، داد آزار را
 ظلــم تمــام عقوبــت و بمیــرد اینکــه فکــر ؟ بمیــرد میتوانســت چطــور ســنگین بــار ایــن بــا

.  بــود شــبش هــر ـــوس کابــ  ، بدهــد پــس را بــود شــده مرتکـب  مهنــاز حــق در کــه هـایی 
 و کــرده ســپر ـــنه سیـــ برابــرش در ، ایســتاده مقــابلش خــدا کــه میدیــد خــواب شــب هــر

 شــده باعـث  مــردن از تـرس !  او نــه خداسـت  مطلــق قـدرت  کــه بفهمـد  تــا میکنـد  لـه  را او
ــود ــب ب ــا ش ــل ه ــه مث ــا دیوان ــا ه ــلحه ت ــر را اش اس ــایش زی ــته متک ــد نداش ــد ، باش  نتوان

 . بخوابد

ــش         ــه قوســی و ک ــنش ب ــی هــیچ.  کــرد اي دره دهــان و داد ت ــه میل ــدا ب ــدن ج  از ش
ــراري روز یــک شــروع و بســتر ــا.  نداشــت را دیگــر تک ــت ام ــور کــه میدانس ــت مجب  اس

 بیـدارش  تـا  میـزد  زنـگ  اي بهانـه  بـه  روز هـر  مثـل  کـه  سـعادتی  خـانم  تمـاس .  شـود  بلند
 . رفت بیرون اتاق از و آمد پایین ـتخواب تخـ از کرختی با.  کرد ریجکت را کند

ــرا         ــوي المی ــپزخانه ت ــتاده آش ــود ایس ــاي پیــراهن و ب ــوي را او ه ــاس ماشــین ت  لب
 : گفت بهرام.  نبود بهرام آمدن به حواسش.  انداخت می شویی

 ؟ انداختی راه صدا و سر اینقدر صبحی سر باز چته -        

 : گفت شادابی لحن با و برگشت عقب به سرعت به المیرا        

 ! بخیر صبحتون ، سالم...  نشدم متوجهتون آقا واي اي-        

 میخواســـت  دلـــش ، نداشـــت را مزخـــرفش لبخنـــد آن و او ي حوصـــله بهـــرام        
 : گفت و خورد را خشمش اما.  بیرون کند پرت خانه از را او و بگیرد را دستش



 ! سالم-        

ــاز         ــه ب ــت او ب ــرد پش ــه روي و ک ــل ي کاناپ ــون مقاب ــت تلویزی ــل.  نشس ــی و کس  ب
ــله ــود حوص ــاهش.  ب ــا دور را نگ ــه دور ت ــد خان ــد و چرخان ــم بع ــد خ ــوي از ش ــرف ت  ظ

 و آمــد ســراغش المیــرا بالفاصــله.  برداشــت بیســکوییت تکــه یــک ، میــز روي کریســتال
 . گرفت دستش از را بیسکوییت

ــا-         ــد آق ــن نخوری ــغاال ای ــاز...  رو آش ــانم مهن ــد خ ــه روز چن ــرده دیگ ــما برگ  رو ش
ــدر ــر اینق ــه الغ ــو ببین ــرزنش من ــه س ــید!  میکن ــد پاش ــپزخونه بیای ــون االن ، آش ــه برات  ی
 ! خدا رو تو پاشید!  میز روي میچینم مفصل ي صبحونه

.  برمیگشــت بــاز کــه بــود مهــم چیزهــا ایــن مهنــاز بــراي اگــر.  زد پوزخنــدي بهــرام        
 بــرادر آن بــا ، باشــد خــوش مــادرش و پــدر کنــار دنیــا ســر آن خــرم و خــوش اینکــه نــه

ــدنگ ــردن ال ــدد و بگویــد کلفــتش گ ــراي و ، بخن ــه حتــی او ب  چنــد روزي ي انــدازه ب
 کــه بــود مهــم چیزهــا ایــن او بــراي اگــر.  نگــذارد وقــت تلفــن پشــت زدن حــرف دقیقــه

ــه  صــبر بهــرام امــا.  بیــاورد طاقــت شــوهرش و خانــه از دور نمیتوانســت وقــت اینهم
 و زور بــا نـه  و شــاد دل و خـوش  زبــان بـا ...  برگـردد  خــودش بالخـره  کــه آنقـدر  ، میکـرد 
ــت ــاي و دس ــته پ ــم.  بس ــه دائ ــود ب ــداري خ ــداد دل ــت و می ــردد میگف ــره...  برمیگ  بالخ

 ایـن  جـز  نمیکـرد  تغییـري  هـیچ ...  نمیـزد  برگشـتن  از حرفـی  هـیچ  مهنـاز  امـا .  برمیگردد
ــه ــدایش ک ــه روز ص ــد ســردتر روز ب ــه جــز...  میش ــرام از اینک ــه روز به  دورتــر روز ب

ــد ــا.  میش ــرام ام ــبر به ــت ص ــل ، داش ــرد تحم ــد...  میک ــا آن هرچن ــر روزه ــت دیگ  داش
 . میشد لبریز صبرش ي کاسه



 پنهــان ـــتخواب تخـــ زیــر را اش اســلحه اول.  رفــت اتــاقش تــوي و شــد بلنــد جــا از        
 . بگیرد دوشی تا رفت ـام حمـ به بعد و کرد

ــیم         ــاعت ن ــد س ــر بع ــاده و حاض ــاق از آم ــرون ات ــد بی ــرا.  آم ــز المی ــبحانه می  ي ص
 هـاي  ظـرف  بـه  و ایسـتاد  میـز  پشـت  رفـت  بهـرام .  بـود  چیـده  بـرایش  مفصلی و رنگارنگ
ــزرگ و کوچــک ــاً...  کــرد نگــاه ب ــود میــز روي چیــز همــه تقریب ــوي کــه هرچیــزي ، ب  ت
 بــه ســر ي بچــه مثــل بــود شــده درســت...  بــود گرفتــه اش خنــده.  میشــد پیــدا یخچــال
 یکــی بــه تــوجهش شــاید تــا میچینــد هــم کنــار بــرایش غــذا نــوع ده مــادرش کــه هــوایی
 بچــه او کــه بــود فهمیــده هــم المیــرا پــس...  اینطــور کــه.  خــورد غــذا کمــی و شــد جلــب
ــت ــه!  اس ــه اي بچ ــت ک ــر پش ــادرش س ــا م ــده ج ــوده ، مان ــه بیه ــد گری ــه و میکن  ي بهان

 : گفت المیرا.  میگیرد را مادرش

 ! جونتون نوش!  کنید شروع بفرمایید ، آقا بشینید-        

ــرام         ــزي بهـ ــت چیـ ــتش.  نگفـ ــرد دراز را دسـ ــان و کـ ــاي فنجـ ــز روي از را چـ  میـ
 : گفت.  کشید سر تلخ و برداشت

 ! برو و کن جور و جمع زودتر-        

 از و کـــرد پشــت  المیــرا  بـــه بعــد  و گذاشــت  میـــز روي دوبــاره  را خــالی  فنجــان         
 . شد خارج آشپزخانه

 دلــش تــوي.  زد زنــگ موبــایلش بــه نفــر اولــین کــه بــود نشســته فرمــان پشــت تــازه        
 : داد پاسخ و "!  شد شروع...  بفرمایید ":  گفت



 !؟ الو -        

 : پیچید گوشش توي جوانی مرد صداي        

 ! باهاتون میگیرم تماس...  بانک از!  بخیر صبحتون ، فر شاهین آقاي سالم -        

 !؟ امرتون ، بفرمایید...  بخیر هم شما صبح -        

ــام بــه آقــایی -          پــونزده و دویســت مبلــغ بــه آورده چــک شــما از نیــا نیــک ســهیل ن
 پــاي شــما خــود امضــاي کــه بشــم مطمــئن خواســتم.  پــیش هفتــه دو تــاریخ بــه و میلیــون

 ؟ چکه

ــی بهــرام         ــره و کــرد فکــر کم ــک ســهیل بالخ ــا.  آورد خــاطر بــه را نیــا نی  بــی ب
 : داد پاسخ حوصلگی

 . بدین بهش پولشو!  خودمه امضاي ، درسته -        

 . کرد قطع حوصلگی بی با و        

 . بود شرکت ي شماره.  خورد زنگ موبایلش دوباره بعد ي دقیقه چند        

 قربــان شــرکت میاریــد تشــریف کــی!  بخیــر صــبحتون ، ســالم مهنــدس آقــاي الــو -        
 ؟

 را او الاقــل ، داشــت کــه گنــدي اخــالق هــر ســعادتی خــانم کــه بــود خوشــحال بهــرام        
ــا.  نمیشــد ســالمش پاســخ منتظــر وقــت هــیچ و میشــناخت خــوب ــراي بــدخلقی ب ــژو ب  پ



ــه را راهــش جلــوي کــه ششــی و دویســت ــود گرفت ــار و ب ــوق ، نمیرفــت کن  پاســخ و زد ب
 : داد

 ؟ مگه چطور.  میرسم دیگه دقیقه بیست ربع یه ، راهم توي -        

 : کرد پا آن و پا این کمی سعادتی خانم        

 ! آورده نامه براتون ، اومده پستچی آخه...  چیزه -        

 ! بگیرید خودتون رو نامه خب -        

 ! خودتون دست برسه باید میگه...  نمیشه -        

ــرف ي حوصــله بهــرام         ــت زدن ح ــانطور.  نداش ــه هم ــرعتش ک ــم را س ــرد ک ــا میک  ت
 : گفت ، کند پارك فروشی روزنامه ي دکه کنار

ــد -         ــار میگی ــنم چیک ــانم ک ــه ؟ خ ــتید اگ ــه تونس ــد ازش رو نام ــد ردش و بگیری  کنی
 ، بمونـه  مـن  منتظـر  میتونـه  دیگـه  ي دقیقـه  بیسـت  تـا  کـه  بیکـاره  اینقـدر  طرف اگرم ، بره

 ؟ باشه اي دیگه امر!  بمونه کنید ولش

 : گفت سعادتی خانم        

 ! خداحافظ ، نیست عرضی -        

ــاز و         ــدون ب ــه ب ــر اینک ــخ منتظ ــد او پاس ــع ، باش ــرد قط ــرام.  ک ــوي از به ــبورد ت  داش
 . شد پیاده ماشین از و برداشت تومانی هزار پنج اسکناس دو ماشینش شلوغ



 صــاحب ي پســربچه بــا بلنــدي تقریبــاً صــداي بــا و بــود ایســتاده دکــه دم جــوانی زن        
 : میکرد بحث دکه

 دیگـه  بـده  چیـزي  یـه  پولشـو  ي بقیـه  ، مـن  بـده  هـزاري  دو شـارژ  کـارت  تـا  دو تو -        
 !؟ کنم چیکار! 

 ي صــفحه بــه و بــود ایســتاده زن قــدمی دو در کــه شــد بهــرام جلــب پســربچه نگــاه        
 : گفت.  میکرد نگاه ها روزنامه اول

 ! بفرمایید ، آقا -        

 : گفت بهرام.  کرد نگاه بهرام به و برگشت هم زن        

 ؟ داري چی ـگار سیـ -        

 ! بهمن ، مارلبرو ، اسی ، وینستون ، کمل!  آقا هست چی همه -        

 : گفت بهرام        

 ! بده پالس فیلتر بسته یه -        

 : گفت بالفاصله جوان زن.  آورد در جیبش توي از را هایش اسکناس و        

 !؟ احیاناً ندارید خرد پول ، آقا ببخشید -        

ــرام         ــاهش به ــکناس روي از را نگ ــاي اس ــوي ه ــتش ت ــا دس ــورت ت ــاال او ص  و آورد ب
 پشــت را موهــایش و زد لبخنــدي زن.  کــرد مکــث کمــی بــراقش صــورتی هــاي لــب روي



.  نبــود هــا پریــدن هــرز مــدل ایــن اهــل بهــرام امــا ، میــداد نــخ داشــت.  فرســتاد گوشــش
 : گفت

 ! متأسفانه نه -        

 : داد ادامه پسربچه به رو و        

 ! بده فندکم یه -        

ــربچه         ــته پس ـــ ي بس ــگار سی ــدك و ـ ــه را فن ــولش و داد او ب ــت را پ ــت.  گرف  آنوق
 ، نشســت فرمـان  پشـت  اینکـه  محـض  بـه  بـاز .  شـد  ماشـینش  سـوار  و برگشـت  بـاز  بهـرام 

 : زد غر لب زیر عصبی و کالفه.  بود حسام اینبار...  خورد زنگ موبایلش

 !؟ صبح سر کردن ولمون اگه حاال...  بابا اي -        

 : داد پاسخ بدخلقی با و        

 !؟ میگی چی دیگه تو -        

 : پیچید گوشش توي حسام خیال بی صداي        

 ؟ نداري اعصاب مرگته چه باز -        

 : گفت ، میکرد باز را ـگار سیـ ي جعبه سلفون که همانطور بهرام        

 ؟ خبره چه!  نیست چیزیم -        

 ؟ شرکتی کی -        



 میکشــید جعبــه تــوي از ـــگار سیـــ نــخ یــک کــه همــانطور و خندیــد وري یــک بهــرام        
 : پرسید ، بیرون

 دلتــون ؟ خبریــه ؟ شــرکت بــرم زودتــر داریــن عجلــه تــون همــه کــه شــده چــی -        
 ؟ برام شده تنگ

 . ببینمت میخوام ، نیار در بازي مسخره -        

 . شرکتم دیگه ربع یه -        

 همـان  هـم  بـاز  ، چرخانـد  کـه  سـر .  کوبیـد  ماشـینش  چـپ  سـمت  ي شیشـه  بـه  کسی        
 : گفت حسام.  بکشد پایین را شیشه که کرد اشاره انگشت با زن.  دید را زن

 ؟ نداري کاري.  میبینمت پس ، باشه -        

 : گفت ، بود زن به نگاهش که همانطور بهرام        

 ! سالمت به ، نه -        

...  داد عالمــت او بــه هــم بــاز زن.  انــداخت داشــبورد روي و کــرد قطــع را گوشــی و        
 زن گوشــتی هــاي لــب روي نمــایی دنــدان و وســیع لبخنــد.  کشــید پــایین را شیشــه اینبــار

 . نشست

 !؟ میرسونیم جاهایی یه تا!  نمیاد گیر ورا این تاکسی...  میگم -        



ــرام         ــد به ــه چن ــط ثانی ــاهش فق ــرد نگ ــت و ک ــد آنوق ــور فهمی ــت او منظ ــی.  چیس  ب
 فکــر کــه دیــده چــه وجــودش تــوي زن ایــن نمیدانســت.  بــود گرفتــه اش خنــده اختیــار

 : پرسید.  هست آشغالی هر با زدن الس اهل کرده

 ؟ حاال میري طرف کدوم -        

 گفــت لونــدي بــا و داد بلنــدش گــردن بــه تــابی زن.  کــرد روشــن را ـــگارش سیـــ و        
: 

 ! بره یار که طرفی هر -        

 داد تکــان کمــی تحســین ي نشــانه بــه را ســرش و آمــد خوشــش او جــواب از بهــرام        
ــت.  ــی خواس ــر ي جملــه دو یک ــد حــرف او بــا دیگ ــله امــا ، بزن ــت را اش حوص .  نداش

 : گفت ، میزد استارت حالیکه در بعد و گرفت ـگارش سیـ از عمیقی کام دوباره

 نظـرت  مـورد  شـخص  مـن  بهرحـال  امـا  ، خـانم  گرفتـی  اشـتباه  کـی  بـا  منو نمیدونم -        
 ! شیشه روي از بردار رو دستت!  نیستم

ـــ         ــگارش سی ــین را ـ ــتش دو ب ــت انگش ــد و گرف ــک بع ــابی عین ــه را اش آفت ــم ب  چش
 : گفت بیشتري طنازي با و نشد ناامید زن.  زد

 ... شبیه خیلی تو.  نمیکنم اشتباه من ولی -        

ــرام         ــازه به ــداد اج ــرفش او ن ــل را ح ــد کام ــی.  کن ــه ب ــه توج ــت ب ــه او دس ــه ک  ي لب
 بلنــدي آف تیــک صــداي بــا و گذاشــت گــاز روي پــا ، بــود گرفتــه ســفت را شیشــه



 مــدام را هــایش دســت کــه میدیــد را زن آینــه تــوي از.  انــداخت حرکــت بــه را ماشــینش
 نیشــخندي العملــش عکــس تنهــا و ، میگفــت بیــراه و بــد او بــه و میــداد تکــان هــوا تــوي

 خیانـت  مهنـاز  بـه  هـا  هـرزه  مـدل  ایـن  بـا  بـود  محـال .  نشسـت  ــانش  لبــ  ي گوشه که بود
ــراي ، جنگیــد ســال ده مهنــاز بــراي.  کنــد  رســید او بــه وقتــی و کشــید زجــر داشــتنش ب
 . آمد نمی کنار دستی دم زنان این با دیگر که شد غرقش چنان

 و بــود نشســته میــزش پشــت کــه دیــد را ســعادتی خــانم ، شــد شــرکت وارد وقتــی        
 تــا.  میخندیــد بلنــدي صــداي بــا بــود دســتش تــوي تلفــن رنــگ ســفید گوشــی حالیکــه در

ــرام ــد را به ــله ، دی ــع بالفاص ــور و جم ــت ج ــد و نشس ــک از بع ــداحافظی ی ــري خ  ، سرس
 : گفت خشمگین لحنی با و ایستاد میزش مقابل بهرام.  کرد قطع را گوشی

 ؟ دیگه وضعشه چه این! ؟ گرفتی اشتباه خاصی جاي با رو اینجا خانم -        

 : گفت دستپاچگی با و شد بلند جا از سعادتی خانم        

 ! بود ضروري تلفن!  ببخشید ، سالم -        

 . گرفت تمسخر رنگ بهرام نگاه        

 !؟ ضروري -        

ــوابی         ــنید ج ــش.  نش ــه را نفس ــوت کالف ــرد ف ــرون ک ــد و بی ــی بع ــه ب ــه توج ــانم ب  خ
 . کوبید بهم سرش پشت را در و رفت اتاقش توي ، سعادتی



ــنج         ــه پ ــول اي دقیق ــید ط ــا کش ــعادتی خــانم ت ــت س ــودش توانس ــع را خ ــور و جم  ج
 کـه  همـانطور  بهـرام .  بـود  رنـگ  سـبز  ي پوشـه  یـک  دسـتش  تـوي .  بـرود  سراغش و کند

 ، میــداد تــاب راســت و چــپ بــه را خــودش مــدام و بــود داده لــم گــردانش صــندلی تــوي
 : گفت

 ؟ چیه امروز ي برنامه -        

 : گفت و ، شود صاف صدایش تا کرد اي سرفه سعادتی خانم        

 دارن صــحبت کمــی باهــاتون امــروز ظــاهراً مظفــري آقــاي.  نیســت ســنگین زیــاد -        
. 

 : پرسید ، میداد تاب انگشتانش بین مدام را خودنویسش که همانطور بهرام        

 !؟ من سراغ اومده که شده چی باز -        

ــاز میکــنم فکــر.  نمیــدونم دقیــق -         ــا کتابــاش و حســاب ب ...  نیومــده در جــور هــم ب
 ! شاکیه شما صداقت از اما ، میگم اینو که ببخشید

 : زد غر بهرام        

 ! نیست کن ول نکنه درست من واسه اختالس ي پرونده یه تا مرتیکه این -        

 یــک چینــی مقدمــه احتمــاالً کــه داریــد ناهــار قــرار هــم فــارابی شــرکت آقــایون بــا -        
 جزئیــات جریــان در و کــردن فــیکس باهاشــون قــرارو فرهمنــد آقــاي.  بزرگــه قــرارداد

 . میشه پیداشون احتماالً هم دیگه دقیقه چند تا...  هستن



 کـرد  اشـاره  او هـاي  دسـت  تـوي  ي پوشـه  بـه  بعـد  و داد تکـان  را سـرش  فقـط  بهرام        
: 

 ؟ چیه اون -        

ــداي از یکـــی وام درخواســـت -          زایمـــان نزدیـــک ظـــاهراً...  انبـــاره بخـــش کارمنـ
.  مونــده شــما امضــاي ظــاهراً فقــط ، شــده اوکــی چیــز همــه.  داره نیــاز پــول بــه و خانمشــه

 ... دیگه چیز یک و!  بهتره ، کنید اش مطالعه زودتر اگه

 آن دادن نشـان  بـا  کـه  میدانسـت .  رفـت  جلـو  تردیـد  بـا  و کـرد  پـا  آن و پـا  این کمی        
ــاالً نامــه ــا ، رفــت خواهــد دســتش از بیچــاره کارمنــد آن وام احتم ــور ام ــود مجب  چــاره.  ب

ــت اي ــت یــک.  نداش ــفید پاک ــه الي از س ــرون پوش ــید بی ــه اول.  کش  میــز روي را پوش
 . داد قرار آن روي آرامی به را نامه بعد و گذاشت

 ! میکنم زحمت رفع من تون اجازه با...  بگیرم پستچی از تونستم رو نامه -        

 بهـرام  تفـاوت  بـی  نگـاه .  شـد  خـارج  اتـاق  از بعـد  و رفـت  عقـب  بـه  قـدم  چند آهسته        
ــز روي ــارش می ــر ک ــورد س ــد و خ ــا بع ــدن ب ــک آرم دی ــتري کوچ ــت روي دادگس  پاک

 . آمد بند اش ـنه سیـ توي نفس ، سفید

 

 پوزخنــدي ذهــنش تــوي آور عــذاب حــدس بــه.  اســت کــرده اشــتباه میکــرد فکــر        
ــه بعــد و زد ــدي ب ــاز و برداشــت را پاکــت تن ــاورش نگــاه.  کــرد ب ــام روي ناب  کلمــات تم

 ي احضــاریه.  شــد خــالی احساســی هــر از ناگهــان بعــد و لغزیــد کاغــذ تــوي شــده درج



ــاه ــود دادگ ــت...  ب ــاز درخواس ــراي مهن ــالتی طــالق ب ــاور و مبهــوت!  وک ــدي ناب  و زد لبخن
 مهنــاز...  بــود فرســتاده احضــاریه بــرایش مهنــاز.  داد تکــان راســت و چــپ بــه را ســرش

 ! میخواست طالق

ــذ         ــداخت میــز روي را کاغ ــان را ســرش و ان ــت دســتانش می  خیلــی حــالش.  گرف
ــدتر ــزي آن از ب ــود چی ــه ب ــبانی ک ــود عص ــا ش ــه ی ــاد و داد اینک ــدازد راه فری ــراي.  بیان  ب
 . داشت نیاز زمان کمی به بود آمده سرش بر که مصیبتی درك

 مظفــري و حســام زدن حــرف صــداي کــه بــود حــال همــان تــوي چقــدر نمیدانســت        
ــت ــاقش در پش ــه را او ات ــود ب ــوش.  آورد خ ــز گ ــرد تی ــت ، ک ــزي نتوانس ــحبت از چی  ص

 ي دربــاره صــحبت احتمــاالً.  اســت جــدي بحثشــان کــه بــود مشــخص امــا ، بدانــد هایشــان
ــود بزرگــی وام ــا بهــرام کــه ب ــه را آخــر قســط ت ــود پرداخت ــا ، ب ــود مترصــد مظفــري ام  ب

...  کشــید عمیقــی نفــس و گرفــت بــاال را ســرش! ؟ نشــده پرداخــت اش بهــره چــرا بدانــد
 . نداشت را مالی مسایل ي درباره زدن حرف اعصاب واقعاً ، نه حاال

ــه         ــاهی ي تق ــه کوت ــده در ب ــد کوبی ــا و ش ــل ت ــه از قب ــازه او اینک ــد ورود ي اج  ، بده
ــاق تــوي مظفــري و حســام ــد ات ــد ظــاهر حفــظ میخواســت بهــرام.  آمدن ــی ، کن  آن از یک

ــدهاي ــاص لبخن ــه خ ــب روي را اش محترمان ــاورد ل ــه و بی ــرام ب ــا از همکــارانش احت  ج
 امــا.  کــارش پــی بفرســتد را مظفــري زدن مفــت حــرف دقیقــه ده از بعــد و شــود نیمخیــز

 تــرین دردنـاك  پـیش  ي دقیقـه  چنـد  وقتـی  نبــود او کـار  ظـاهر  حفـظ ...  نمیتوانسـت  واقعـاً 
 . بود خورده مهناز از را اش زندگی سیلی

 : گفت حسام.  داد تکان را سرش ، کردند سالم دو هر حسام و مظفري        



 کســی بــه ربـا  ، هســتیم اسـالمی  بانکــداري تــابع مـا !  عزیــز آقـاي ...  مظفــري آقـاي  -        
 ! نمیدیم

 . خندید مظفري        

 ... میگیرن سود درصد بیست ؟ اسالمی بانکداري کدوم آقا -        

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! الحساب علی -        

 شــرعی  نظــر از کــه تــنگش  میچســبونن الحســاب علــی  یــه!  دیگــه آره خــب -        
ــو!  باشــه نداشــته مشــکلی ــا جــاي هــر این ــه از میکــنن فکــر بگــی دنی ــه دیوون ــرار خون  ف

 ! کردي

ــام         ــدي حس ــت ، زد لبخن ــزي خواس ــد چی ــه بگوی ــاهش ک ــب نگ ــذ جل ــاریه کاغ  احض
 بــه را کاغــذ ، فهمیــده را چیــز همــه بهــرام کــه نبــود مطمــئن هنــوز.  شــد بهــرام میــز روي

 پیشــانی روي اخــم بــه بهــرام.  خوانــد را مطــالبش دقــت بــا و برداشــت میــز روي از تنــدي
 . زد پوزخندي او

 فهمیــد زود خیلــی و شــد حســام و بهــرام غریــب و عجیــب ســکوت متوجــه مظفــري        
 : پرسید.  است عادي غیر اوضاع

 ؟ مهندس آقاي ، اومده پیش مشکلی -        

 : گفت و کرد اشاره حسام به دست با.  شکست را سکوتش بالخره بهرام        



 ! بشینید بفرمایید شما -        

 : داد ادامه مظفري به رو و        

 ! کارتون سر ببرید تشریف شمام -        

 : گفت تندي به مظفري        

 ! تون اجازه با ، بله بله -        

 . شد خارج اتاق از و        

 : گفت بهرام.  میکرد نگاه احضاریه به و بود ایستاده جا سر هم هنوز حسام        

 ؟ کنی باورش نمیتونی که بود ذهن از دور برات اینقدر یعنی -        

 : گفت و انداخت میز روي را برگه.  آمد خود به حسام        

 ! داره راهی کاري هر!  باش آروم میکنم خواهش بهرام -        

 : گفت.  گذاشت لبش ي گوشه و آورد در پاکت توي از ـگاري سیـ بهرام        

 ؟ میدونستی کی از تو بگو حاال!  آرومم هم خیلی...  آرومم من -        

ــا و         ــدك ب ــت ارزان فن ــی قیم ــش آب ـــ رنگ ــگارش سی ــن را ـ ــرد روش ــام.  ک ــا حس  ج
 . خورد

 ... من که فهمیدي کجا از تو -        

 : پرید حرفش وسط تلخی نیشخند با بهرام        



 خبــراي!  اســت معرکــه پــس کالهــم کــه نشناســم زنــدگیمو بــدخبر جغــد اگــه مــن -        
 ! نمیرسه منم به تازگیا که جالبه...  من به بعد و میرسه تو به اول همیشه بد

 : داد توضیح دستپاچه و تند حسام        

 ... یعنی ، نشد وقتش...  بگم بهت میخواستم -        

 داد ادامــه تــري آرام لحــن بــا بعــد و کشــید صــورتش روي را دســتش.  کــرد مکثــی        
: 

ــه -         ــته ي هفت ــیلش گذش ــد وک ــرم اوم ــاره و دفت ــت ي درب ــالق درخواس ــالتی ط  وک
ــت ــام خانم ــرف باه ــن.  زد ح ــعی م ــردم س ــا ک ــل ت ــه از قب ــار اینک ــیخ ک ــرداره ب ــی ب  خیل

 درخواســت کــه بفهمــونم بهــش و کــنم جــور و جمــع رو چــی همــه محترمانــه و دوســتانه
ــاز جــدایی  لزومــی میکــردم فکــر...  میریــزي بهــم میدونســتم.  محالیــه درخواســت ، مهن

 ! بدونی نداره

 . داد تکان تأسف ي نشانه به را سرش و کشید عمیقی نفس        

 ! جدیه خیلی تصمیمش روي انگار اما -        

ــا فشــرد هــم روي را هــایش لــب بهــرام         ــرد را زدنــش داد جلــوي ت ــه بعــد و ، بگی  ب
 . کرد اشاره میزش مقابل صندلی

 ! بشین -        



 سـردي  بـه  بهـرام .  نشسـت  حرفـی  هـیچ  بـی  حسـام  کـه  بـود  دسـتوري  آنقدر لحنش        
 : داد ادامه

ــا -         ــت م ــم همدیگــه دوس ــم ، حســام ای ــواد دل ــه دوســتیمون نمیخ ــاطر ب ــین خ  همچ
ــی ــراب چیزای ــه خ ــس.  بش ــن از پ ــد ای ــر بع ــري ه ــی ، رو خب ــل حت ــه از قب ــودت اینک  خ
 بــا بــد یــا خوبــه خبــر اون اینکــه تشــخیص...  میگــی مــن بــه کنــی درك و بفهمــی معنیشــو

 !؟ اوهوم!  منه

ــود دســتوري و ســرد آنقــدر لحــنش         ــا و رنجیــد او از حســام کــه ب ــه ب  تلخــی ي کنای
 : داد پاسخ

 ! رئیس بله -        

 نگــاهش و بیــرون کــرد فــوت را ـــگارش سیـــ دود ، او ي کنایــه بــه توجــه بــی بهــرام        
 : گفت و دوخت پنجره به را

 ؟ بازه دستم چقدر قانونی لحاظ از بگو بهم حاال...  خب خیلی -        

 : گفت رسمی لحنی با و انداخت پا روي پا حسام        

 ! همین فقط...  نمیدي طالقش -        

 !؟ همین -        



ــونی -         ــري میت ــاه ب ــاطر و دادگ ــدم بخ ــین ع ــکایت ازش تمک ــی ش ــونی.  کن ــم میت  ه
 ازش...  مهنــاز واســه میفرســته نامــه دادگــاه.  کنــی شــکایت بــرداري کــاله جــرم بــه ازش

 ؟ چرا میدونی...  نمیکنی کاري همچین تو اما.  برگرده میخواد

 : داد ادامه و بهرام هاي چشم توي شد خیره        

 ؟ میفهمی!  لج سر میندازیش ، میکنی متنفر خودت از رو مهناز چون -        

 : شد برادرانه و نرم باز لحنش        

 قـانون !  کنـی  زنـدگی  نمیتـونی  ، ات خونـه  بـه  برگـرده  قـانون  حکـم  بـه  کـه  زنـی  با -        
 ! بیار بدست دلشو...  دور بنداز رو

ــد عصــبی بهــرام         ــد و خندی ــه بع ــتی ب ــه اش صــندلی پش ــه.  زد تکی ــان ســال اینهم  ج
ــد ــه و کن ــر ب ــه زد دري ه ــاز دل ک ــه را مهن ــت ب ــاورد دس ــرش ، بی ــن آخ ــذ ای ــاره کاغ  پ

ــد داد میخواســت دلــش.  گرفــت را دســتش ــزد بهــم را زمــان و زمــین و بزن  دلــش.  بری
ــا میخواســت...  حســام صــورت تــوي برگردانــد را میــز میخواســت  پنجــره تمــام مشــت ب

 و چشــم خوشــگل مهنــاز...  بــود خــورده رودســتی عجــب.  بریــزد پــایین را اتــاقش هــاي
 ! بیاید بر او پس از راحت اینقدر بود توانسته که بود مکاري چه اش بسته گوش

 ! بري میتونی حاال!  راهنماییت از ممنون ، خب خیلی -        

 : گفت.  شد بلند صندلی روي از و کشید عمیقی نفس حسام        



 حــرف شــرکت مــالی مســایل بــه شــکش و مظفــري ي دربــاره باهــات میخواســتم -        
 ! بعد براي میذارم پس.  نداري رو اش حوصله اصالً امروز ظاهراً اما ، بزنم

 : گفت حسام.  داد تکان را سرش فقط بهرام        

 ! خداحافظ -        

 . رفت بیرون او اتاق از بشنود جوابی اینکه بدون و        

 بـه  کـرد  شـروع  اتـاق  وسـط  و شـد  بلنـد  میـزش  پشـت  از بهـرام  ، او خـروج  محض به        
 خشــم.  کنــد فکــر بهتــر میتوانســت و بــود شــده خــارج اولیــه شــوك از حــاال.  زدن قــدم

ــی ــر آرام آرام عجیب ــتش زی ــد پوس ــمی...  دوی ــه خش ــه ک ــاي ب ــه ج ــش اینک ــد داغ  ، کن
 بــود  فرســتاده کــه  همــانطوري را مهنــاز راحــت  خیلــی میتوانســت .  میکــرد ســردش

 مــاه چنــد کــه کنــد کــاري بعــد و بدهــد طالقــش میتوانســت.  برگردانــد دوبــاره ، فرانســه
 میتوانســت.  کنــد مجــدد ازدواج درخواســت و بزنــد زانــو مقــابلش بیایــد مهنــاز خــود بعــد

 راحـت  خیلـی  میتوانسـت  کـه  قبـل  هـا  سـال  مثـل .  نمیکـرد  را کارهـا  ایـن  از کدام هیچ اما ،
 ، کنــد لـه  را او میرسـید  مهنـاز  ي کودکانــه ذهـن  بـه  کـه  چیــزي آن از تـر  راحـت  خیلـی ... 
 لجبـازي  آن از یکـی  سـر  افتـاده  هـم  بـاز  مهنـاز  کـرد  فکـر .  نمیکـرد  را کـار  این معموالً اما

 او کــرد تهدیــد را بهــرام کــه وقتــی مثــل...  کــرده توخــالی تهدیــدي و اش احمقانــه هــاي
 وقتـی  یـا ...  اسـت  مفـت  حـرفش  کـه  میدانسـت  خـودش  و نشـاند  خواهـد  سـیاه  خاك به را

 . نداشت را جرأتش که بود مشخص اما میشود صوفی مجید زن گفت که



 چنــد از بعــد.  گرفــت را مهــدي منــزل ي شــماره و نشســت کــارش میــز ي لبــه روي        
 : برداشت را گوشی مهناز خود ، بوق

 ؟ الو -        

 : گفت پرخاشگر کمی و تندي لحنی با بهرام        

 !؟ مهناز ، الو -        

 : گفت زده خجالت و آرام مهناز سپس و ، شد برقرار سکوت ثانیه چند        

 ! سالم -        

 . کرد مکث دادن پاسخ براي بهرام        

 !؟ خوبی ، سالم -        

 ! خوبم -        

ــاز را پیــراهنش بــاالیی ي دکمــه و بــرد دســت بهــرام         ــرد ب ــنش...  ک  یکپارچــه ت
 لعنــتش خــدا...  بــود زن یــک اســیر اینقــدر کــه را او کنــد لعنــت خــدا.  بــود شــده آتــش

 . بکشد دست زن این از نمیتوانست که کند

 همــانطور.  برداشــت پاکــت تــوي از ـــگار سیـــ نــخ یــک بــاز و بــرد جلــو را دســتش        
 : گفت ، میکرد روشن را ـگارش سیـ که

 !؟ ورا این برگردي دیگه نمیخواي ؟ بهت میگذره خوش -        



 : کرد صدایش نرم بهرام.  نگفت چیزي مهناز        

 ؟ مهناز -        

 . آمد حرف به مهناز بالخره        

 ... من!  باشی فهمیده چیزو همه حاال تا میکردم فکر من ، بهرام -        

 : پرید حرفش وسط بهرام        

!  بـوده  مـزه  بـی  و خنـک  شـوخی  یـه  همـش  کـنم  فکـر  بـذار !  نگـو  هیچـی ...  هیس -        
 ؟ خب

ــدون         ــه ب ــود اینک ــد شخ ــدایش ، بخواه ــگ ص ــاس رن ــه التم ــود گرفت ــاز.  ب ــا مهن  ب
 : گفت استیصال

 ... من ، نبود شوخی -        

 : گفت خط طرف آن شخصی به کالفه و عاصی لحنی با بعد و کرد مکث        

 ؟ نه یا بزنم حرف میذاري!  بهرامه...  نیست مهرداد ، مامان نه -        

 : گفت بهرام به باز و کشید پوفی        

 ! میرسونه سالم مامان -        

 : گفت بهرام        

 ... که گفتی بهم خودت!  داشتی دوستم هم تو ، دارم دوستت من مهناز -        



 : گفت مانندي زمزمه و آرام صداي با مهناز        

ــونم االن -         ــات نمیت ــت باه ــرف راح ــزنم ح ــط ، ب ــو فق ــدون همین ــه ب ــن ک ــه ای  واس
 ! بهتره جفتمون

 : داد ادامه مهناز.  کشید عمیقی نفس و بست محکم را هایش چشم بهرام        

 خـاطرات  سـري  یـه  کـه  بمـونیم  بـاقی  مهنـازي  و بهـرام  همـون  همدیگـه  بـراي  بذار -        
 بــه همدیگــه تصــور تــوي ایــن از بیشــتر کــه نخــواه...  ســاختیم هــم کنــار شــیرین و تلــخ
 ! بشیم کشیده لجن

 و آرام صـــدایی بـــا.  نبـــرد بـــاال را صـــدایش کـــه میکـــرد را تالشـــش تمـــام بهـــرام        
 : گفت دهنده هشدار

 ! مهناز زندگیت خونه سر برگرد -        

 ! نه -        

 صــداي بــا و کوبیــد میــز وســط را مشــتش.  کنــد کنتــرل را خــودش نتوانســت دیگــر        
 : گفت بلندي

ــو -         ــط ت ــی غل ــه!  میکن ــت مــن ب ــه...  کــردي خیان ــادم ب ــت اعتم ــاال ، کــردي خیان  ح
 ! نه میگی راحتی همین به که میکنی بیخود تو آخه د!  نه میگی

 نفــس صــداي فقــط و نمیگفــت چیــزي مهنــاز.  شــد برقــرار ســکوت لحظــاتی بــراي        
ــا انگــار...  بــود پیچیــده بهــرام گــوش تــوي کــه بــود کشــدارش و عمیــق هــاي  ي همــه ب



 روي را دســتش بهــرام.  شــود مســلط دلــش تــوي نفــرت و خشــم بــر میخواســت وجــود
 : گفت.  بیرون کرد فوت را اش عاصی و داغ نفس و کشید صورتش

 ! بزنم داد نمیخواستم...  من -        

 : کرد رو و زیر را دلش مهناز ناامید و مغموم ، سرد صداي        

 ! نمیشی عوض و میکشی منو...  بهرام نمیشی عوض تو -        

 : گفت خستگی با بهرام        

 ... انصاف بی آخه! ؟ من ؟ نمیشم عوض من -        

ــن -         ــمیمم م ــرفتم رو تص ــوام...  گ ــدا ازت میخ ــم ج ــه!  بش ــواي اگ ــازم بخ ــتم ب  اذی
 ! میکشم خودمو ، کنی

 متنفــر او از اینقــدر مهنــاز چــرا.  میکــرد اش خفــه داشــت بهــرام گلــوي تــوي بغــض        
ــود ــدر...  ؟ ب ــاد اینق ــه زی ــر ک ــود حاض ــرد ب ــا بمی ــاره ام ــه دوب ــه ب ــردد خان ــرا!  برنگ  چ

 را او کـه  را مهنـاز  کنـد  لعنـت  خـدا  ؟ شـود  مهـم  بـرایش  کمـی  حتـی  نمیتوانسـت  هیچوقت
 ! نمیفهمید را او هیچوقت که کند لعنتش خدا...  نفهمید

ــو -         ــونی ت ــونم و تنهــام مــن عــوض در!  نیســت مهــم ، بزنــی حــرف راحــت نمیت  میت
جـاي  هـر !  نمیـدم  طالقـت  مـن ...  میکنـی  گـوش  خـوب  تـو  و بـزنم  حرفـامو  راحـت  راحت 

 حاالهـا  حـاال  و هسـتی  مـن  زن تـو  باشـه  یـادت  بکنـی  بخـواي  کـه  غلطـی  هـر  ، بري که دنیا
 ! میمونی من زن



 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ... بهرام -        

 : نداد زدن حرف مهلت او به        

ــین -         ــزم بب ــوردش در عزی ــی م ــیچ حت ــی ه ــم بحث ــدارم ه ــوم.  ن ــی ؟ اوه  زود خیل
ــه میگــردونم بــرت ــزرگ میکنــی فکــر خیلــی اگــه و خون ــونی و شــدي ب ــوي میت  مــن جل

 ... بایستی

 تلفــن...  پیچیــد گوشـش  تــوي آزاد بـوق  صــداي کــه بـود  نشــده تمـام  حــرفش هنـوز         
ــود شــده قطــع ــا و گذاشــت جــایش ســر را گوشــی!  ب ــه خســتگی ب  اش صــندلی پشــتی ب
 !  مهناز نفرت اینهمه از بود سردش...  بست را هایش چشم و زد تکیه

 

 پلـک  پشـت .  بسـت  را هـایش  چشـم  و کوبیـد  جـایش  سـر  قـدرت  تمـام  بـا  را گوشی        
.  بــود افتــاده گیـر  آن در کــه حــالی بـه  بزنــد زار میخواســت دلـش  ، بــود شــده داغ هـایش 

 بهـرام .  بگیـرد  را بغضـش  شکسـتن  جلـوي  تـا  میکشـید  عمیـق  هـاي  نفـس  هـم  سـر  پشت
ـــ از کــم چیــزي کــه زنــدگی آن ؟ میگفــت کــی بــه را حــرفش بایــد...  نمیخواســت را  کاب

 ؟ میبرد را شکایتش کی پیش باید آخر...  نمیخواست را نداشت ـوس

 : شنید سرش پشت از را مادرش صداي        

 ؟ رو گوشی کردي قطع یهو چرا ؟ خوبی مهناز -        



 : گفت.  برگشت عقب به بعد و کشید عمیقی نفس هم باز مهناز        

 ! شد قطع یهو...  نمیدونم -        

ــتانش و         ــم را انگش ــد دره ــا پیچی ــرزش ت ــی ل ــان ب ــتانش ام ــاه از را دس ــادرش نگ  م
ــد مخفــی ــران.  کن ــاهش جی ــانطور و گرفــت او از را نگ ــاخن کــه هم ــوهان را هــایش ن  س

 : پرسید ، میکشید

 ؟ نمیاد ورا این شوهرت -        

 و گرفــت را خــودش جلــوي امــا!  لعنتــی جهــنم بــه بــره:  بزنــد داد میخواســت مهنــاز        
 : داد پاسخ

 ! داره کار...  نه -        

ــاهش         ــه نگ ــاه ب ــدرش نگ ــره پ ــورد گ ــه و خ ــنش ي هم ــرم از ت ــد داغ ش ــرد...  ش  م
 مهنــاز بــه هــم بســته زبــان بــا و ویلچــر روي حتــی!  اش زنــدگی عاقــل و هوشــیار همیشــه

ــد ــه میفهمان ــر ک ــی ه ــر را کس ــت اگ ــب میتوانس ــد فری ــال را او ، ده ــود مح ــبش!  ب  را ل
 . رفت دستشویی توي و گرفت گاز آهسته

 شـد  خیـره  و کـرد  بلنـد  را سـرش  بعـد  و ریخـت  صـورتش  تـوي  یـخ  آب مشـت  چند        
 ، داشــت اي آشــفته ذهــن چــه...  بــود بــد حــالش چقــدر.  آینــه تــوي خــودش تصــویر بــه

 و دور هیچکســی کــه جــایی بــرود میخواســت دلــش!  کنــد گریــه میخواســت دلــش چقــدر
 آقــاي بــا زدن حــرف.  کنــد گریــه و کنــد گریــه و کنــد گریــه و بزنــد داد...  نباشــد بــرش



 نمیتوانســت پــدرش و مــادر جلــوي بدبختانــه امــا.  میکــرد آرامــش ، وکــیلش ، محصــولی
 . بگیرد تماس او با

ــرون کــه دستشــویی از         ــد بی ــت یــک ، آم ــوي راس ــاقش ت ــاس و رفــت ات ــبی لب  مناس
 : گفت و برگشت جیران پیش باز بعد.  پوشید

 ؟ نداري کاري من با مامان -        

 شـده  تمـام  سوهانشـان  کـار ...  میرفـت  ور هـایش  نـاخن  بـا  داشـت  هـم  هنـوز  جیران        
 : پرسید.  میزد الك داشت حاال و بود

 ؟ میري کجا -        

 ! برمیگردم مهرداد با و فروشگاه طرف میرم.  خونه توي گرفته دلم -        

 : داد تکان را سرش جیران        

 ! نشی گم باش خودت مواظب -        

 : گفت فقط مهناز        

 ! خداحافظ -        

 آپارتمــان از ، نخــورد گــره پــدرش نگــاه بــا نگــاهش بــاز میکــرد ســعی حالیکــه در و        
 . رفت بیرون



 دســت ، میکــرد تردیــد و نــاامنی احســاس کــه هــایی وقــت اش همیشــگی عــادت بــه        
ــایش ـــ را ه ــل زیربغ ــود زده ـ ــنگفرش و ب ــاي س ــف ه ــاده ک ــمرد را رو پی ــنش.  میش  ذه

 بــه کــه بــدي و خــوب فکــر هــر.  باشــد خــالی کــه میخواســت خــودش...  بــود خــالی خــالی
 چیـزي  هـیچ  بـه  دقیقـه  چنـد  بـراي  میکـرد  تـالش  و میـزد  پـس  را میکشـید  سـرك  مغزش

 . نکند فکر

ــربچه         ــا اي پس ــه ب ــه اش دوچرخ ــرعت ب ــارش از س ــد رد کن ــراي.  ش ــک ب ــه ی  لحظ
ــی و ترســید ــار ب ــرش اختی ــد را س ــه پســربچه.  کــرد بلن ــان ب ــزي فرانســه زب ــت چی .  گف

 و کــرده عــذرخواهی کــه فهمیــد اش چهــره حالــت از ولــی ، ندانســت را منظــورش مهنــاز
ــرایش ــدي ب ــت.  زد لبخن ــاهش آنوق ــا دور را نگ ــا دور ت ــد فض ــه و چرخان ــد متوج ــا ش  ت

 . است کرده روي پیاده آپارتمان نزدیک پارك

 بعــدازظهرها بیشــتر کــه پــارکی همــان...  بــود مــادرش و پــدر ي عالقــه مــورد پــارك        
 لبخنــدي.  میبــرد هواخــوري بــه را او و میگرفــت را پــدرش ویلچــر هــاي دســته مــادرش

 هــا آن هـا  مـدت  از بعـد  بــار اولـین  بـراي  کـه  بـود  پــارکی همـان !  نشسـت  ــانش  لبــ  روي
 ! دید هم کنار را

ــراي شــد اي مقدمــه دیــدار آن و روز آن فکــر انگــار          افکــار تمــام ناگهــانی هجــوم ب
 نگـــاهش.  نشســـت نیمکـــت یـــک روي بعـــد و کشـــید ســـردي آه.  بـــرهمش و درهـــم

ــوب ــوانی زوج میخک ــود ج ــه ب ــا ک ــم ب ــدمینتون ه ــازي ب ــد ب ــا و میکردن ــداي ب ــد ص  و بلن
 . خندیدند می آزادي



ــازه کــه اوایــل.  بــود گرفتــه آرامــش بهــرام از دور کــه کــرد فکــر مــدتی ایــن بــه          ت
 قـدرت .  اسـت  عـاجز  کـردن  فکـر  از کـه  بـود  پنـاه  بـی  کـودکی  مثـل  درسـت  ، بود رسیده

 مـادرش  امـا !  نداشـت  کـاري  هـیچ  قـدرت  ، نداشـت  گیـري  تصـمیم  قـدرت  ، نداشـت  فکر
 چــرا ؟ آمــده چــرا کــه نپرســید او از کلمــه یــک حتــی.  میفهمیــد را او درد خــوب خیلــی

 را او فقــط! ؟ آمــده رفتــه تحلیــل و ضــعیف و پریشــان اینقــدر چــرا ؟ آمــده شــوهرش بــی
 . کرد پرستاري او از بعد و ، ـوسید بـ را صورتش و گرفت ـوش آغـ در

ــاز         ــش مهن ــک دل ــود زده ل ــراي ب ــتاري ب ــاي پرس ــان از ه ــادرش دل و ج ــش.  م  دل
ــراي بــود زده لــک  خندیــدن و زدن حــرف بــراي...  پــدرش زانــوي روي گذاشــتن ســر ب

 را خــود عطــش تــوان ي همــه بــا باشــد رســیده آب بــه کــه اي تشــنه مثــل!  بــرادرش بــا
ــع ــرد رف ــازه.  ک ــادرش داد اج ـــ را او م ــوازش ن ــد ـ ــرایش ، کن ــه ب ــلیقه ب ــودش ي س  خ

ــا عصــر روز هــر.  بدهــد خــوردش بــه زور بــه و بپــزد مقــوي غــذاهاي یــا بخــرد لبــاس  ب
ــرداد ــهر تـــوي میرفـــت مهـ ــرداد.  میچرخیـــد شـ ــرایش مهـ ــه از بـ  از ، میگفـــت فرانسـ

 میخندیــد مهنــاز آنوقــت.  بــود شــده عاشــقش فروشــگاه تــوي کــه دختــري از و فروشــگاه
 ي نتیجــه ایــن بــه بعــد و نداشــت خندیــدن فرصــت کــه میکــرد فکــر هــایی ســال آن بــه و

 ! بود گرفته او از را او ي ساده خوشبختی آن ي همه بهرام که میرسید تلخ

ــاش         ــد ک ــت میش ــه برگش ــده ب ــالگی هف ــاش...  اش س ــان ک ــوي زم ــان ت ــا هم  روزه
ــاقی ــد ب ــدام و میمان ــرار م ــد تک ــاش.  میش ــدرش ک ــوز پ ــان هن ــرد هم ــدر م ــود مقت  ، ب

ــرادرش ــان ب ــرك هم ــاده پس ــال ي س ــرداز خی ــرام و پ ــرام ، آخ...  به ــاش!  به ــرام ک  به
 موهـاي  بـا  سـاله  شـش  و بیسـت  مـرد  همـان .  میمانـد  بـاقی  اش سـالگی  هفـده  بهرام همان



ــلوغ ــدهاي و ش ــذاب لبخن ــوي و ج ــوش ب ــوي خ ــیوش لیم ــه افترش ــوز ک ــاب هن  از را نق
 . داشت ماهه دو نامزدي یک درخواست او از و بود نزده پس صورتش

ــه کشــید پــر ذهــنش...  زد لبخنــد          تــوي پیچیــد غرولنــدهایش صــداي.  ســالها آن ب
 ... . گوشش

ــو شــب ســر از!  نمــیفهمم رو اصــوال ادا ایــن اصــال...  آخــه نمــیفهمم مــن -          داري من
 اینکــه حــاال!  میخــواي انــاري دونــه قرمــز الك ، شــده خــراب شــهر ایــن تــوي میچرخــونی

 مـن  بـه  یکـی  آخـه  د...  جداسـت  بحـثش  شـده  نایـاب  مـن  شـانس  از کـال  اناري دونه قرمز
 ؟ داره قرمز با فرقی چه قرمز بگه

 

 : آورد در را مهناز اداي و کرد کج را لبش        

 ! جیگریه این!  اییه گوجه یکی این!  آلبالوییه نیست اناري دونه این -        

ــاز         ــد مهنـ ــه در ، خندیـ ــاز را جدیـــدش الك ي شیشـ ــرد بـ ــرس و کـ  روي را الك بـ
 : زد بازویش به آرامی مشت بهرام.  کشید اش اشاره ناخن

 ! توام با...  هوي -        

 : گفت و زد الك را ناخنش دقت با مهناز        

 بـه  کـردي  فکـر !  کشـد  هندوستانشـم  جـور  ، خـان  بهـرام  خواهـد  طـاووس  کـه  هـر  -        
 ؟ داري زن راحتیاست همین



 : داد تکان تأسف ي نشانه به را سرش بهرام و        

 بخیـر  باهـات  عـاقبتمو  خـدا !  بچـه  الـف  یـه  دسـت  عـالف  شـدم ...  خـدا  رو تـو  ببین -        
 ! کنه

ــاي         ــی دره ــاژ خروج ــک پاس ــاز وار اتوماتی ــدند ب ــر ، ش ــد دو ه ــرون رفتن ــرام.  بی  به
 جدیــدش الك بــا ســرش هنــوز کــه را او و مهنــاز کمــر گــودي روي گذاشــت را دســتش

ــود گــرم ــوي ب  اي پســربچه.  کــرد هــدایت پارکینــگ ســمت بــه پاســاژ مقابــل ازدحــام ت
 : کشید را بهرام لباس آستین تاي و رساند آنها به را خودش رو سبزه

 ؟ نمیخواي فال عمو -        

.  ببینــد را پســربچه صــورت تــا کــرد خــم ســر ، کــیفش تــوي انــداخت را الك مهنــاز        
 : گفت بهرام

 ! ندارم خرد پول -        

 ! برسی عشقت به بگیر فال!  نگو دروغ ، دیگه بگیر -        

 . خندید آهسته و دهانش روي گذاشت را دستش مهناز ، زد قهقهه بهرام        

 !؟ نمیبینی!  رسیدم بهش -        

 : گفت مهناز        

 ! ندادم مثبت جواب بهت هنوز که من -        



 : بحث وسط پرید پسربچه        

 ! خسیسه خیلی!  خانم نشو زنش -        

 . پسربچه ي شانه روي زد شوخی به بهرام.  خندید هم باز مهناز        

 ! عاشقشم ، نزن مخشو نامرد -        

 : مهناز سمت کرد دراز را دستش و        

 ! بده منو پول کیف عزیزم -        

 مهنــاز.  بــود همراهشــان هنــوز پســربچه ، پارکینــگ ســیاهی تــوي رفتنــد فــرو        
 : گفت بهرام.  کرد پیدا را او پول کیف سختی به شلوغش کیف توي از برد دست

 ؟ فاالت هست چند حاال -        

 . تومن دو اي دونه -        

ــرام         ــوي از به ــف ت ــولش کی ــک پ ــکناس ی ــنج اس ــزار پ ــانی ه ــرون توم ــید بی  و کش
 . او سمت گرفت

 خــود نــامزد بــه:  باشــه شــده نوشــته تعبیــرش تــوي کــه بــده فــال یــه...  بگیــرش -        
 ! کنید محبت زیاد

 کوچــک هــاي ورقــه بــین از زیــادي وســواس بــا و بــرد دســت ، زد کنــار را او مهنــاز        
ــگ ــک رنگارن ــذ ی ــورتی کاغ ــت ص ــرام.  برداش ــا به ــد ب ــاه لبخن ــرد نگ ــه میک ــک ، او ب  ی



ــیگار ــت س ــین گذاش ــایش لــب ب ــب تــوي و ه ــت فنــدکش دنبــال را هــایش جی .  گش
 : گفت پسربچه

 ! بردارید دیگه یکی...  ندارم خرد پول منم -        

ــرام         ــد به ــش ، خندی ــی خوش ــد م ــه آم ــربچه ک ــت پس ــا میخواس ــه ب ــازي حق ــال ب  ف
 برداشـت  رنـگ  سـبز  کاغـذ  یـک  و نیـاورد  رویـش  بـه  چیـزي  امـا .  بفروشـد  او بـه  بیشتري

 : گفت پسربچه. 

 ! دستم موند هزار بازم -        

 : گفت بهرام        

 ! سرت فداي -        

 صــورت ، شــد بلنــد هــایش پنجــه نــوك روي پســربچه.  کــرد روشــن را ســیگارش و        
 رفــتن بــه ، چرخانــد ســر بهــرام.  بیــرون دویــد پارکینــگ از بعــد و بوســید تنــدي بــه را او
 : گفت مهناز.  کرد نگاه او

 تـو  بـه  مـن  دل حـرف  نوشـته  مـن  ي برگـه  تـوي  چـی  هـر ...  بـذاریم  قـراري  یـه  بیا -        
 ؟ قبوله!  من به تو دل حرف نوشته تو ي برگه توي چی هر ، باشه

ــرام         ــتش بهـ ــرد دراز را دسـ ــر و کـ ــینش دزدگیـ ــن...  زد را ماشـ ــاموش و روشـ  خـ
 : گفت.  کرد جلب را توجهش پارکینگ انتهاي در ماشینی چراغهاي شدن

 ! بخون تو اول!  قبوله -        



 صــورتی کاغــذ تــاي مهنــاز.  شــده پــارك هــاي ماشــین هــاي ردیــف بــین افتادنــد راه        
 : کرد باز را

 ي شـهره  مـا  بـا  تـو  مهـرورزي  ، بـود  عشـاق  ي اندیشـه  ایـن  از بـیش  اینـت  از پیش -        
 حلقـه  ذکـر  و عشـق  سـرّ  بحـث  ، لبـان  نوشـین  بـا  کـه  شـبها  صـحبت  آن بـاد  یاد!  بود آفاق

 بود عشاق ي

 : کرد باز را درها بهرام.  ماشین به بودند رسیده        

 !؟ دیگه کنی محبت خود نامزد به همون یعنی این -        

 : گفت و شد جابجا ذوق با اش صندلی روي مهناز.  شدند سوار        

 ! بخون باش زود!  توئه نوبت حاال خب -        

 کــرد بــاز را آبــی کاغــذ تــاي و تکانــد را ســیگارش ي خاکــه.  داد تکــان ســري بهــرام        
: 

ــت از گــرم -         ــزد دس ــه برخی ــا ک ــدار ب ــام ز ، بنشــینم دل ــل ج ــم مــی وص ــاغ ز نوش  ب
 ... برد بخواهد بنیاد سوز صوفی تلخ شراب چینم گل عیش

 دود فــواره دو...  کشــید نفــس عمیــق و بســت را هــایش چشــم ، بــرد بــاال را ســرش        
 نگــاهش  خیــره  خیــره  مهنــاز .  شــد  پخــش  صــورتش  تــوي  و زد بیــرون  اش بینــی از

 و نــرم صــداي.  بگیــرد نگــاه او از زدن پلــک یــک ي انــدازه بــه حتــی نمیتوانســت ، میکـرد 
 : گوشش زیر پیچید بهرام ملتمس



 ! شیرینم جان بستان و ساقی اي نه لب بر لبم -        

ــد ســر         ــاه ، چرخان ــرد نگ ــه ک ــد و او ب ــه کمرنگــی لبخن ــب ب ــاند ل ــاز.  نش ــت مهن  تح
 را قلــبش شــدن ذوب...  شــده فلــج میکــرد احســاس جــادویی و داغ احســاس یــک تــأثیر

 چشـم  مهنـاز ...  او صـورت  سـمت  بـرد  پـیش  دسـت  بهـرام .  میکـرد  حـس  اش سـینه  توي
 آتــش را اش گونــه نــرم نوازشــی...  نشــاند لــب بــر وار خلســه لبخنــدي ، بســت را هــایش

 ... . زد

 ! عاشقتم...  مهناز ، دارم دوستت -        

ــاز.  کشــید را موهــایش از اي دســته ســر پشــت از کســی...           کــه ترســید آنقــدر مهن
 و شــد آرام مهــرداد خنــدان صــورت دیــدن بــا.  برگشــت عقــب بــه و پریــد جــا از ناگهــان

 . شد رها جا سر باز

 ! ترسیدم!  دیوونه -        

 بهــرام بــود کــرده فکــر لحظــه یــک.  کشــید نفــس عمیــق و بســت را هــایش چشــم و        
 مهــرداد!  اســت گرفتــه را موهــایش و بیــرون شــده پــرت راســت یــک افکــارش وســط از

 : گفت

 ! بودي هپروت توي ؟ چته-        

ــاز         ــد مهن ــاطرات...  زد تلخــی لبخن ــود کــرده درگیــرش خ ــی خــاطرات!  ب ــک لعنت  ی
 تــر رحــم بــی خــوش خــاطرات امــا ، میدادنــد آزارش تلــخ خــاطرات.  بودنــد عــذاب ســر

 : گفت!  ها لعنتی میکشیدند اش صالبه به...  بودند



 مردمــو و بشــینم اینجــا کــردم ـــوس هـــ یهــو کــه تــو دنبــال بــودم اومــده ، هیچــی -        
 ! کنم تماشا

ــر         ــه دیگ ــرداد ب ــت مه ــداد مهل ــی ن ــد حرف ــانطور.  بزن ــه هم ــتین ک ــش آس  را لباس
 : داد ادامه ، بود گرفته

 ! گرسنمه چقدر نمیدونی ، بخوریم ناهار زودتر خونه بریم بدو -        

ــه و         ــوخی ب ــانش ش ــب روي را زب ــایش ل ــید ه ــف و کش ــتش ک ــکمش روي را دس  ش
 ســمت کــرد پــرت ، آورد در شــلوارش جیــب تــوي از شــکالت یــک مهــرداد.  گذاشــت

 ... . او

 

 آمیــزي هیجــان بــوکس ي مســابقه تلویزیــون از...  بــود ظهــر از بعــد شــش ســاعت        
ــه روي بــود کشــیده دراز ، مســابقه آن هیجــان از دور بــه بهــرام امــا.  میشــد پخــش  کاناپ

ــرت و ــزد چ ــداي.  می ــرزش ص ــایلش ل ــز روي موب ــث می ــد باع ــه ش ــختی ب ــم الي س  چش
 ناسـزا  مـزاحم  فـرد  بـه  لـب  زیـر  حالیکـه  در.  بدهـد  خـود  بـه  حرکتـی  و کنـد  بـاز  را هایش

ــت ــایلش ، میگف ــت را موب ــا و برداش ــدن ب ــم دی ــبحانی اس ــی ، س ــل ب ــواب و می ــود خ  آل
 : داد جواب

 ؟ باز خبرته چه ؟ سبحانی چیه -        

 : گفت اش همیشگی صمیمی و مودب لحن همان با سبحانی        

 ؟ دارید تشریف خونه!  آقا شد عرض سالم -        



 . نشاند لب به کجی لبخند بهرام        

 !؟ دیدنم بیاي میخواي ؟ چیه -        

 ! االن میارم مهمون براتون ولی!  نمیشم مزاحم که من ، آقا نه -        

 و کشــید بــاال کاناپــه روي را تــنش.  شــد هوشــیار بالفاصــله بهــرام آلــود خــواب مغــز        
 : پرسید ، بنشیند میکرد سعی حالیکه در

 ؟ کی -        

 . خندید سبحانی        

 ! اجازه با فعالً!  میبینیدش میایم االن -        

 . کرد قطع و        

.  داد تــنش بــه قوســی و کــش و میــز روي کــرد پــرت دوبــاره را اش گوشــی بهــرام        
 دو ، بــود شــده رهــا کــانتر روي کثیــف ظــرف چنــد...  اش خانــه بــر و دور چرخانــد نگــاه

 پوزخنـدي .  بـود  افتـاده  پـذیرایی  هـاي  مبـل  گـاه  تکیـه  روي هـم  هـایش  لبـاس  از تکـه  سه
 ! میزد بهم را آدم حال!  دیگر بود همین نداشت زن که اي خانه...  زد

 وضــعیت بـه  کمـی  بایــد.  رفـت  هـایش  لبـاس  ســمت بـه  و شـد  بلنــد جـا  از سسـتی  بـا         
ــداد ســامان و ســر اش خانــه  تــوي نمیتوانســت مطمئنــاً بــود کــه کســی هــر مهمــانش ، می

 . کند پذیرایی او از بازار آشفته آن



ــه بیســت         ــول اي دقیق ــا کشــید ط ــتن از ت ــرف شس ــا هــاي ظ ــده ج ــوي مان ــینک ت  س
 نگــاهش.  داد تــنش بــه قوســی و کــش خســتگی بــا و ایســتاد پــذیرایی وســط.  شــد فــارغ

 مهمــانش و ســبحانی از خبــري هنــوز امــا ، بــود هفــت نزدیــک...  ســاعت ســمت چرخیــد
 . نبود

ـــ         ــگاري سی ــراي ـ ــودش ب ــره پشــت ، کــرد روشــن خ ــاه و ایســتاد پنج ــه کــرد نگ  ب
ــان ســر روي دلگیــري خاکســتري رنــگ.  خلــوت چنــدان نــه خیابــان  شــده پاشــیده خیاب

ــروي شــاپ کــافی رنــگ صــورتی نئــون هــاي چــراغ.  بــود ــرج روب ــه کــه ب  یــک شــکل ب
ــود قهــوه فنجــان ــاز بهــرام ذهــن.  میشــد خــاموش و روشــن مــدام ، ب  پــر همیشــه مثــل ب
ــید ــمت کش ــاطرات س ــیرینی خ ــه ش ــا ک ــاز ب ــت مهن ــب...  داش ــدش ش ــود تول ــه ب ــا ک  ب

 همیشــه مثــل و میخندیــد مهنــاز...  نوشــیدند اي قهــوه شــاپ کــافی همــان تــوي همــدیگر
 بــراي را ذوقــش هیچوقــت کــه بــود آدمــی تنهــا او.  بــود افتــاده چــال هــایش گونــه روي

 غــافلگیر کــادویی هــیچ بــا را او نتوانســت هیچوقــت بهــرام.  نمیکــرد پنهــان گــرفتن کــادو
 حــق خیلــی و داشــت خــاطر بــه را ســالگردها تمــام تــاریخ همــه از قبــل مهنــاز چــون.  کنــد

 بـه  سـر  میتوانسـت  کـه  جـایی  تـا  بهـرام  امـا .  مینشسـت  کـادویش  گـرفتن  منتظـر  جانب به
 . میگذاشت سرش

 ؟ کجاست من کادوي...  محترم آقاي خب -        

 !؟ کادو -        

 ! تولدمه امشب...  آره -        



 ؟ نبود اسفند مگه تولدت -        

 : داد ادامه و لبش روي کشید را اش اشاره انگشت ، خندید        

 ! هم با کردم قاطی تولداتونو...  بابا اي -        

 . او سمت کرد پرت را اش زنانه مشت ، کوچک میز روي شد خم مهناز        

 ! بهرام!  پررویی خیلی -        

ــد         ــدر...  خندی ــا چق ــت زیب ــرام میگف ــل!  به ــادرش مث ــرف ، م ــی را ر ح ــق خیل  عمی
 ! میکرد تلفظ

 !؟ بهرام جان-        

 یـادت  دیگـه  کـه  میکـنم  حکـاکی  صـورتت  روي مـیخ  بـا  رو تولـدم  تـاریخ  مـن  ببین -        
 ! نره

ــاز         ــن...  خندیــد ب ــا را اش اشــاره انگشــت مهنــاز!  بلنــدتر مرتبــه ای  جلــوي حــرص ب
 : داد ادامه ، داد تکان او خندان صورت

!  جــان از عزیزتــر همســر تولــد ، هفتــاد و سیصــد و هــزار آبــان چهــارده مینویســم -        
 ... کنه من زندگی قاطی خودشو بخواد هم کسی هر

ــد تمــام نیمــه حــرفش         ــزي حرکتــی روي از...  مان  ســرعت بــه را هــایش دســت غری
ــه و کــرد بلنــد ــه بهــرام کــه کــوچکی جــواهرات ي جعب ــود کــرده پرتــاپ طــرفش ب  را ب
 . قاپید هوا توي



 ! کوچولو خانم مبارك تولدت -        

ــاي هــاي چشــم         ــازش زیب ــا مهن ــدن ب ــتر آن دی ــوش زمــرد نگــین و ظریــف انگش  خ
 دختــر !  تجمــالت عاشــق ، جــواهرات  عاشــق ، بــود همــین  همیشــه.  زد بــرق تــراش

ــازپرورده ــدي ي ن ــا ســپهري مه ــک اینکــه ب ــانی ی ــه زم ــدگی ي هم ــه را اش زن ــاي ب  معن
ــی ــه واقع ــود باخت ــا ، ب ــش ام ــه ذات ــان همیش ــود هم ــدر...  ب ــر همانق ــرق و زرق پ ــا و ب  ب
 . نمیشد دیده دیگري زن هیچ هستی در نظیرش که خاص ظرافتی

ــایه         ــمت آن از اي س ــان س ــه خیاب ــرف ب ــرج ورودي در ط ــد ب ــط و دوی  انــداخت خ
.  شـــد داغ تـــنش ، گرفـــت اوج قلـــبش ضـــربان.  بهـــرام شـــیرین خـــاطرات تمـــام روي

.  ببینــد را کســی نتوانســت امــا ، شــد خــم بیــرون بــه کمــی و گرفــت را پنجــره چــارچوب
ــر احســاس ــرد اش دیوانــه خط ــد تلفــن ســمت بــه ســرعت بــه...  ک  ي شــماره و دوی
ــانی ــت را نگهب ــت.  گرف ــایش دس ــدت از ه ــان ش ــطراب و هیج ــد اض ــن.  میلرزی ــر تلف  ه

 حــس بــی و ســر تــنش تمــام تــرس شــدت از.  نــداد را جــوابش کســی ، خــورد بــوق چــه
 : داد پاسخ نگهبان اینبار...  زد زنگ دوباره.  بود شده

 ! بفرمایید الو -        

 : زد داد عصبی باشد خودش دست آنکه بی بهرام        

 میگیــري حقــوق چــی واســه اونجــا تــو ؟ نــدادي تلفنــو جــواب چــرا ؟ بــودي کجــا -        
 !؟ پس

 : گفت.  بود خورده جا نگهبان        



 مهنــدس اومــده پــیش مشــکلی!  آب بــه دســت رفــتم دقیقــه دو روتــون بــه گــالب -        
 !؟ نکرده خدایی شده خبري ؟

 . زد تکیه سرش پشت ي کاناپه به و نشست ها پارکت کف        

ــب -         ــت مواظ ــدا و رف ــاش آم ــی...  ب ــاش مواظــب خیل ــا رو کســی!  ب ــئن ازش ت  مطم
 ! نده راه ، نشدي

 اینکــه بــدون.  بــود کـرده  عــادت بهــرام غریــب و عجیـب  رفتارهــاي ایــن بــه نگهبـان         
 : گفت ، شود ناراحت دستورهایش و او زدن داد از

 ... من اصالً!  ـت تخـ خیالتون ، مهندس هستم -        

 بــا را ســرش بعــد و کــرد قطــع را تلفــن.  بشــنود را او پاســخ تــا نمانــد منتظــر دیگــر        
ــتگی ــان از خس ــانه می ــایش ش ــه ه ــت عقــب ب ــته.  آویخ ــن از بــود خس ــونی ای  کــه جن

ــانش ــه را گریب ــود گرفت ــته ، ب ــود خس ــا ب ــیچ ام ــاري ه ــت ک ــد نمیتوانس ــردن از.  بکن  م
ــدجوري...  میترســید ــران بــه بعــد و بمیــرد میترســید!  میترســید ب  کــه گناهــانی تمــام جب

ــه بیفتــد ، بــود شــده مرتکــب مهنــاز حــق در  جســم در روحــش هــم شــاید!  جهــنم تــه ت
...  دیگــر بــود خــدا.  میکشــید عــذاب ابــد تــا و میکــرد حلــول ولگــرد هــاي ســگ از یکــی

ــیله ــوع اش شــکنجه هــاي وس ــر متن ــزي آن از ت ــود چی ــد کســی کــه ب ــایش بتوان  را کاره
ــد پیشــبینی ــا!  کن ــگ از بهــرام ام ــوي ســوختن از بیشــتر خیلــی شــدن س  جهــنم آتــش ت
 خیـره  هـا  مـدت  و ایسـتاد  مـی  آینـه  پـاي  گـاهی  هـا  تـازگی  امـا  ، بـود  دار خنـده .  میترسید



 شـده  هـا  سـگ  شـبیه  و کـرده  تغییـر  کمـی  صـورتش  میکـرد  فکـر  و صـورتش  تـوي  میشد
 ! میشد دیوانه داشت...  دیگر بود دیوانه! 

 و کــرد دراز دســت امــا.  نداشــت را بدهــد جــواب اینکــه حــس.  خــورد زنــگ تلفــن        
 . فشرد را سبزش ي دکه و برداشت خانه کف از را تلفن

 ؟ الو -        

 ... ولی ، ندم راه رو کسی بودین گفته مهندس جناب -        

 : حرفش وسط پرید تلخی اوقات با        

 ! نده راه رو کسی -        

 ... اما -        

 ! نده راه رو کسی!  محترم آقاي نداره اما -        

ــازه -         ــدین اج ــرفم ب ــوم ح ــه تم ــا!  بش ــانمی و آق ــدن خ ــیگن و اوم ــان م ــما مهم  ش
 ! بودن کرده هماهنگ باهاتون میگن ، هستن

 اش ناشــناخته مهمــان و ســبحانی یــاد بــه بعــد و آورد فشــار ذهــنش بــه کمــی بهــرام        
 . افتاد

 ! بیان بذار!  کیه منظورت فهمیدم...  آهان -        

 . شد بلند زمین کف از و کرد قطع را تلفن و        



ــایش تـــوي را دســـتش و میکـــرد مرتـــب را لباســـش ي یقـــه کـــه همـــانطور          موهـ
 بـرهم  درهـم  افکـار  هـم  بـاز .  شـد  میخکـوب  جـا  سـر  بـاز  کـه  رفـت  در سمت به ، میکشید

ــود کســی چــه ســبحانی مهمــان.  کشــیدند شــعله مغــزش تــوي  اصــرار ســبحانی چــرا ؟ ب
 اعتمــاد ســبحانی بــه زیــاد اینقــدر حســابی چــه روي او اصــالً ؟ کنــد ســورپرایز را او داشــت
ــت ــم ؟ داش ــایش چش ــت را ه ــد و بس ــس چن ــق نف ــید عمی ــت...  کش ــه میخواس ــود ب  خ

 . کند دور را جنون آن و شود مسلط

ــداي         ــگ ص ــان در زن ــد آپارتم ــد بلن ــم.  ش ــایش چش ــاز را ه ــرد ب ــه و ک ــرعت ب  س
 ، کنــد آرام را ملتهــبش و کشــدار هــاي نفــس میکــرد ســعی حالیکــه در.  رفــت در پشــت

 بــود گذاشــته را دســتش کــف کــه دیــد را ســبحانی.  کــرد نگــاه بیــرون بــه در چشــمی از
 : پرسید که شنید را زنی زنگدار و نازك صداي.  میکشید انتظار و در سطح روي

 !؟ درو نمیکنه باز چرا پس -        

 . ببیند را بهار توانست بهرام و کشید عقب را خودش کمی سبحانی آنوقت و        

 حتــی دیگــر.  دویــد هــایش رگ تــوي بخــش آرامــش و گــرم خــونی بهــار دیــدن بــا        
 . کرد باز سرعت به را در و نماند منتظر هم لحظه یک

 : گفت سبحانی        

 ! آقا سالم -        



 و زیبــا بهــار روي بــود خیــره بهــرام خنــدان و بــراق نگــاه.  کشــید کنــار را خــودش و        
 مابینشــان فاصــله قــدم دو ســرعت بــه بهــار ، کــرد دراز ســمتش بــه را دســتش.  وفــادارش

 . انداخت برادرش ـوش آغـ در را خود مهابا بی و کرد پر را

 ! داداش سالم -        

 شــانه فقــط!  بــود شــده احساســاتی بهــار دیــدن بــا ، بزنــد حــرف نمیتوانســت بهــرام        
ـــ را ســرش روي و فشــرد خــود ـــوش آغـــ در را او اســتخوانی و ظریــف هــاي .  ـــوسید ب

 : گفت و گرفت فاصله او از کمی بهار

 ! ها نمیرسی خودت به معلومه!  شدي الغر چقدر...  بمیرم الهی واي -        

ــه را او ، بــود گرفتــه را او دســت کــه همــانطور و شــد تــر رنــگ پــر بهــرام لبخنــد          ب
 . سرزنده و نشاط پر ، خندید بهار.  آورد خانه داخل

 ! داخل بیام بزنی تعارفی یه افتاد یادت عجب چه -        

 تــوي دوخــت را آمیــزش محبــت نگــاه و کــرد خــم اش شــانه روي کمــی را ســرش        
 : بهرام صورت

 ! بود شده تنگ برات دلم -        

 : گفت فقط اما ، بگوید که داشت ها حرف خیلی بهرام        

 ! بیشتر من -        



 چمــدان ســبحانی.  زد او ي گونــه بــه اي ضــربه شــوخی بــه اش اشــاره انگشــت بــا و        
 و نرفــت جلــوتر دیگــر امــا ، کشــید آپارتمــان ورودي فیلتــر تــوي تــا را بهــار رنــگ ســرخ

 : زد داد همانجا از

 ؟ نیست من با امري آقا -        

 : گفت بهرام        

 ! سالمت به ، نه -        

 : گفت هم بهار و        

 ! همراهیتون بابت ممنون ، سبحانی آقاي اومدین خوش -        

ــرام         ــاال به ــوك از کمــی ح ــارج اولیــه ش ــده خ ــود ش ــتش.  ب  صــورتش روي را دس
 : گفت آمیز کنایه ، میرفت آشپزخانه سمت به حالیکه در و کشید

 ! بکنی دل حامد آقا از تونستی عجب چه -        

 . خندید ، میرفت آشپزخانه توي او سر پشت که همانطور بهار        

 تیکـــه بهـــم راه بـــه راه بخـــواي!  شـــه وا دلـــم ات خونـــه اومـــدم روز دو داداش -        
 ! اصفهان برمیگردم ، بندازي

 : گفت و گرفت را او ي شانه بعد و        

 ؟ داري کاري اینجا -        



 : گفت بهرام        

 ... پذیرایی -        

 : گفت و داد هل عقب به را او نرمی به ، کند کامل را حرفش نداد اجازه بهار        

 ! میدم انجام خودم ، نکش زحمت شما -        

 بهــرام.  رفــت ســاز چــاي سـمت  بــه ، نگــذارد بحثــی هـیچ  جــاي دیگــر اینکــه بـراي  و        
 : گفت

 ! اي خسته -        

.  نشســت خــوري ناهــار میــز هــاي صــندلی از یکــی روي و نکــرد تعــارفی دیگــر امــا        
 : گفت بهار

 ! نمیشه خوشمزه چایی ساز چاي با ؟ نیست دست دم کتري -        

 ؟ نه یا میکنی پیدا ببین بگرد!  کابینتاست همون توي باشه اگرم ، نمیدونم -        

 برگشــت دوبــاره.  نکــرد پیــدا چیــزي امــا ، گشــت را هــا کابینــت از تــا دو یکــی بهــار        
 بــه کــه همــانطور و عقــب بــه برگشــت بعــد.  فشــرد را اش دکمــه و ســاز چــاي ســمت بــه

 چرخانــد آشــپزخانه دور تــا دور را نگــاهش ، بــود زده تکیــه ســرش پشــت هــاي کابینــت
 شـده  چیـده  کریسـتال  ظـرف  یـک  تـوي  سـلیقه  بـا  کـه  شـد  خـانگی  هـاي  شـیرینی  متوجه. 

 بــه بــه ؟ میپــزي هــم شــیرینی -:  گفــت و خندیــد.  میکــرد خودنمــایی کــانتر روي و بــود
 ! داشته هم مثبت پیامدهاي سري یه مهناز نبود که میبینم!  کدبانو عجب... 



 و خندیــد زور بــه.  بزنــد حــرف مهنــاز ي دربــاره نمیخواســت عنــوان هــیچ بــه بهــرام        
 : گفت

 ! المیراست کار ، بابا نه -        

 زدن حــرف از بــرادرش گریــز متوجــه کــامالً.  کــرد نگــاهش معنــادار و عمیــق بهــار        
 همـان  تـوي  امـا .  کنـد  رفتـار  هـا  روانشـناس  شـبیه  او جلـوي  نمیخواسـت  دلـش .  بـود  شده
 ایــن چیــزي یــک کــه فهمیــد ، دیــد را او هــاي چشــم کــه اول ي لحظــه همــان ، اول نگــاه
...  اسـت  بیمـار  بـرادرش  کـه  کـرد  دلـش  تـوي  را دردنـاك  اعتـراف  ایـن  و اسـت  کم وسط

 . شده افسرده خیلی الاقل یا

ــا داشــت دوســت          ســال آن تمــام تــوي بپرســد.  بپرســد را دردش ، بزنــد حــرف او ب
 امـا  ؟ دیـد  مهنـاز  بـه  رسـیدن  را تسـکینش  راه تنهـا  کـه  داد زجـرش  اینقـدر  چیـزي  چه ها

 اعتمــاد او بــه بهــرام خــود میخواســت.  شــود پیشــقدم زدن حــرف ایــن بــراي نمیخواســت
 . بزند حرف برایش و کند

 چــاي حالیکــه در و برگشــت عقــب بــه.  بــود آمــده جــوش بــه ســاز چــاي کتــري آب        
 : گفت شوخی لحن با ، میکرد دم

 کـریم  پسـران  رسـتوران  فقـط  اونـم ...  هـا  کـردم  ماهیچـه  ــوس  هــ  امشـب  من اما -        
! 

 : گفت بهرام        

 ! بده دستور خانم بهار چی هر!  چشم به اونم -        



        ***** 

ــش...           تمــام.  میرقصــید و ســیاه آســمان تــا میکشــید شــعله ، میکشــید زبانــه آت
 تـن  و بـود  داغ هـوا .  میـزد  را هـا  چشـم  آتـش  عجیـب  روشـنایی  و بـود  شـده  سـرخ  ساحل

ـــ آن از مانــده جــا و شــده آتــش از اي تکــه میکــرد حــس...  تــر داغ او  کثیــف ـــوس کاب
 هــق صــداي کــه زنــی آن مثــل.  بســوزاند را هــا خیلــی و بســوزد عمــرش آخــر روز تــا کــه

ــد هــم لحظــه یــک ناامیــدش هــق ــد نمــی بن ــود شــده کــودك!  آم  و کوچــک دســت و ب
ــوي داغــش ــدرش دســت ت ــا پ ــده ج ــود مان ــر.  ب ــال از دور دو ه ــی ، وی ــتاده دور خیل  ایس
ــد ــیچ و بودن ــاب و پ ــش ت ــا را آت ــد تماش ــلیم و آرام و میکردن ــک وار تس ــد اش .  میریختن

ــر دستشــان از کــاري ایــن جــز ــه دســت از عزیزشــان.  آمــد نمــی ب ــود رفت ــه زمــان و ب  ب
ــه و بــود پــدرش دســت تــوي دســتش.  برنمیگشــت عقــب ...  دیــد را او کــه میکــرد گری
 ي لحظــه آن تــوي وقتــی ، بــود مــادرش هــاي چشــم شــبیه خیلــی هــایش چشــم!  را مهنـاز 
 زد داد تــوانش تمــام بــا...  زد داد.  آتــش ســمت بــه میرفــت داشــت.  کــرد نگــاهش آخــر

ــاز.  ــود مهن ــا ب ــادرش ی ــق ، م ــا.  نمیدانســت دقی ــار ام ــش از را او اینب ــات آت ــداد نج ...  می
ــد ــه میدوی ــرفش ب ــت را او و ط ــر و میگرف ــی دیگ ــر حت ــرد اگ ــم میم ــت ه ــه نمیگذاش  ک

 امـــا ، کـــرد گریـــه ، زد داد...  بـــود گرفتـــه را دســـتش پـــدرش امـــا.  بگـــذارد تنهــایش 
ــت ــتش نتوانس ــد آزاد را دس ــاز.  کن ــت مهن ــوي رف ــش ت ــو او و آت ــن روي زد زان ــا ش  و ه

 ! زد داد...  زد داد...  زد داد

ــان دســتی         ــانه روي مهرب ــه...  نشســت اش ش ــا و برگشــت عقــب ب ــه ب  نفــرت ي هم
ــیلی ــی س ــوي محکم ــورت ت ــر ص ــداي.  زد بزرگمه ــغ ص ــود درد جی ــی آل ــنا زن ــوي آش  ت



ــش ــد گوش ــغ صــداي.  پیچی ــن از کمــی جی ـــ زار لج ــوس کاب ــرونش ـ ــید بی ــی...  کش  کس
 زیـــر را دســتش  وار دیوانــه  و بیــدار  نیمــه !  بکشــد  را او تــا  اتــاقش  تــوي  بــود  آمــده 

ــرد متکــایش ــت و ب ــت را تیــرش هف ــا و برداش ــایی چشــم ب ــته ه ــلیک بس ــرد ش ــاز.  ک  ب
 بهــار بـه  نابـاور  و مبهـوت ...  آمــد خـود  بـه  بهـرام  بعـد  و شــد تکـرار  زن بلنـد  جیـغ  صـداي 

 بعــد و ، میکــرد گریــه و میلرزیــد و بــود کــرده مچالــه را تــنش اتــاق کــف کــه کــرد نگــاه
 . دستش توي ي اسلحه به شد خیره

 

 ! واي ، نه...  واي -        

 . زمین روي انداخت را اسلحه        

 ! میکشتم بهارو ، میکشتمش داشتم...  ؟ میکردم غلطی چه داشتم -        

 . بست را هایش چشم و موهایش توي زد چنگ        

 ! واي...  میکشتمش داشتم -        

ــار         ــوز به ــم هن ــنج ه ــز تش ــد و آمی ــه بلن ــرد گری ــنش و میک ــه ت ــورت ب ــحی ص  واض
 . گرفت را هایش شانه و رساند او به را خودش بهرام.  میلرزید

 ؟ سالمی بهار...  ؟ عزیزم خوبی ؟ خوبی ، بهار -        



 نمیتوانســت کــه بــود زده وحشــت آنقــدر بهــار...  کــرد بلنــد کمــی را ســرش زور بــه        
ــی ــد حرف ــرام.  بزن ــاهش به ــوي را نگ ــک ت ــن و تاری ــت آن روش ــبح وق  او تــن روي ص
 ! بود سالم...  کشید او پهلوهاي روي را دستش و چرخاند

 نفهمیــدم مهنــاز جــون بــه ، بهــار کــردم غلــط!  تــویی نفهمیــدم...  نکــن گریــه بهــار -        
 ! تویی

ــایش         ــاز و کــرد ره ــوي زد چنــگ ب ــایش ت ــس.  موه ــاي نف  بــه ملتهــبش و داغ ه
ــختی ـــ از س ــنه سی ــاال اش ـ ــی ب ــد م ــرش.  آم ــان را س ــتانش می ــت دس ــنش و گرف  را ت
 . داد تکان وار گهواره

 ! خدا...  خدا واي -        

 بهــار داشــت...  شــود دیوانـه  بــود نزدیــک بــود شـده  مرتکــب کــه اشــتباهی تصـور  از        
 ! بکشد را خواهرش بود نزدیک!  میکشت را

 جیــغ فقــط و ببنــدد را هــایش چشــم میخواســت دلــش کــه بــود ترســیده آنقــدر بهــار        
 آنقـدر  بهـرام  حـال  امـا .  بودنـد  بسـته  یـخ  پـایش  و دسـت  و میلرزیـد  بیـد  مثل تنش.  بزند
 و ســرد انگشــتان و رســاند بــرادرش بــه را خــودش ســختی بــه او کــه بــود اســفناك و بــد

 هیجـــان و تــرس  شــدت  از صــدایش .  کــرد  ـــلقه  حـــ  دســتانش  مــچ  دور را لــرزانش 
 : میلرزید

 ! باش آروم!  خوبه حالم...  داداش خوبم -        



 و کــرد نزدیــک او بــه را خــودش بیشــتر کمــی.  ندیــد بهــرام از العملــی عکــس هــیچ        
 : کرد التماس.  بزند پس صورتش روي از را او هاي دست کرد تالش

 ! باش آروم من مرگ رو تو...  خدا رو تو داداش!  خوبم...  منو ببین بهرام -        

 جنـون  بـه  کـه  بـرادري  خـاطر  بـه ...  بهـرام  خـاطر  بـه  اینبـار  امـا  ، افتـاد  گریـه  به باز و        
 سیــ  ــت  تخــ  بـه  را سـرش  و کـرد  ــلقه  حــ  او گـردن  دور را دسـتش  بهـرام .  بـود  رسیده

 . فشرد خود ي ـنه

 ! شکر رو خدا...  شکر رو خدا -        

ــار         ــر به ــزي دیگ ــت چی ــه.  نگف ــاس ي گوش ــوي را او لب ــت ت ــرزانش مش ــت ل  و گرف
 آســمان بــه مانــد خیــره بهــرام اي شیشــه و ســرد نگــاه.  بــرادرش ـــوش آغـــ در زد هــق

 خــودش ویرانـی !  سـادگی  همـین  بــه...  خـط  تـه  بـود  رســیده.  پنجـره  پشـت  رنـگ  سـربی 
ــاً ، میکــرد احســاس را ــه دقیق ــاز کــه فجــاعتی همــان ب ــدنش آرزوي عمــر یــک مهن  را دی

ــت ــدي!  داش ــب روي زهرخن ــایش ل ــت ه ــاز...  نشس ــود مهن ــه نب ــی ک ــد را او ویران  ، ببین
 ! نبود که حیف!  ببیند را جنونش که نبود

 بـــا بهــرام .  رفــت  خـــاموش بــه  رو و شــد  تـــر آرام و آرام بهــار  ي گریــه  صــداي         
 : پرسید دورگه و خفه صدایی

 !؟ شدي آروم -        

ــانی بهــار         ــورد تک ــد و خ  همیشــه هــاي چشــم.  کــرد بلنــد را ســرش آهســته بع
 . بودند سرخ خندانش



 ! نیست خودم دست!  میلرزم هنوز اما...  بهترم -        

 . نشست بهرام هاي لب روي غمگین و تلخ لبخندي        

 ! متأسفم واقعاً...  متأسفم بگم میتونم فقط -        

ــزي بهــار         ــرابی شـــ ي آشــفته موهــاي.  نگفــت چی  و زد گوشــش پشــت را رنگــش ـ
 عمیــق نفــس بهـرام .  بســت را هـایش  چشــم و زد تکیـه  ســرش پشـت  ـــتی پاتخــ  بــه بعـد 

 برداشــت را فنــدکش و ـــگار سیـــ ي بســته.  شــد بلنــد زمــین روي از و کشــید غمبــاري و
ــه از بعــد و ـــ اینک ــگاري سی ــن ـ ــرد روش ــاق طــول در ، ک ــرد شــروع ات ــه ک ــدم ب .  زدن ق

ــم ــبانیت و خش ــته عص ــته آهس ــل آهس ــم مث ــوي س ــونش ت ــش خ ــد پخ ــرمش و میش  گ
 : گفت عصبانیت با بعد و افتاد دیوار روي گلوله رد به نگاهش.  میکرد

 ؟ میکردي غلطی چه من اتاق توي تو آخه -        

 : داد پاسخ آهسته صدایی با و کرد باز را هایش چشم بهار        

 ! کنم بیدارت اومدم!  میزدي داد ، میدیدي بد خواب -        

 : گفت تري عصبی لحن با و تکاند اتاق کف را ـگارش سیـ خاکستر بهرام        

ــواب ، آره -         ــد خ ــدم ب ــن!  میدی ــر م ــب ه ــواب ش ــد خ ــنم ب ــیچ ، میبی ــی ه ــم کس  ه
 طوریــت اگــه کــن فکــر درصــد یــک ؟ ســراغم اومــدي چــرا تــو!  کنــه بیــدارم کــه نیســت

 ! میکردي ام بیچاره داشتی...  میشد



 بــه بــاز بهــرام.  شــد بلنــد زمــین روي از بعــد و گرفــت او از را دلخــورش نگــاه بهــار        
 : توپید او

 ؟ میري گوري کدوم ؟ برخورد بهت ، شنیدي حساب حرف کلمه دو ؟ چته -        

 : داد پاسخ ، کند نگاه او به آنکه بی بهار        

 ! کنم دم قهوه میرم...  نیست خوب حالم -        

 . رفت بیرون اتاق از و        

 ضــعف آنقــدر.  میکــرد گــز گــز پــایش و دســت ، داشــت وزنــی بــی و منگــی حــس        
 رســاند آشــپزخانه بــه را خــودش هــم بــاز امــا ، بــرود راه درســت نمیتوانســت کــه داشــت

ــارش...  ــدجوري فش ــایین ب ــاده پ ــود افت ــاقی.  ب ــه اتف ــر از ک ــده س ــود گذران ــادي ، ب  زی
ــب ــوکه و عجی ــده ش ــود کنن ــت آن از.  ب ــاتی دس ــود اتفاق ــه ب ــر ک ــه ه ــتر چ ــان بیش  زم

ــت ــتر ، میگذش ــت بیش ــه میتوانس ــق ب ــه عم ــی فاجع ــرد پ ــوي را آب.  بب ــزن ت ــوه مخ  قه
 . نشست ها صندلی از یکی روي ، آمدنش جوش انتظار به و ریخت جوش

ــا بعــد دقیقــه چنــد          روي بهــرام.  آمــد بیــرون آشــپزخانه از قهــوه بــزرگ مــاگ دو ب
 هــایش چشــم روي را چــپش دســت ســاق ، بــود کشــیده دراز تلویزیــون مقابــل ي کاناپــه

 . میشد دود ـگاري سیـ راستش دست انگشتان بین و بود گذاشته

 ؟ نکشی ـگار سیـ صبحی سر اینقدر میشه -        



 روي بهـار .  ــگاري  جاسیــ  تـوي  کـرد  پـرت  را ــگارش  سیــ  ، حرفـی  هـیچ  بـی  بهرام        
 یــک بــا را بهــرام ـــگار سیـــ و گذاشــت میــز روي را هــا مــاگ.  نشســت هــا کاناپــه از یکــی
 : گفت.  کرد خاموش ـگاري جاسیـ توي فشار

 ؟ باشه شنیده کسی رو گلوله اون شلیک صداي میکنی فکر -        

 : داد پاسخ ، کند نگاهش اینکه بدون بهرام        

 ! سراغمون بودن اومده االن تا بودن شنیده اگه.  نکنم فکر ، عایقن دیوارا -        

 : گفت بهار        

 ! بخور ذره یه هم تو پاشو ، کردم درست قهوه -        

ــاگ و         ــودش م ــت را خ ــید اي جرعــه و برداش ــرام.  نوش ــار به ــی اینب ــه حرکت ــود ب  خ
 ســرش ، کــرد حــس را قهــوه شــیرین ي مــزه اینکــه محــض بــه.  برداشــت را مــاگ و داد

 : گفت درهم صورتی با و کشید عقب را

 ! زد بهم حالمو!  شیرینه چقدر...  اَه -        

 ذره یــه ، لطفــاً نیــار در بــازي بچــه!  میــاره جــا رو حــالمون ، کــردم شــیرینش عمــداً -        
 ! بخور

 گذاشــت میــز روي را اش خــورده نیمــه ي قهــو بهــار.  شــد برقــرار کوتــاهی ســکوت        
ــت و ــایش دس ــوي را ه ـــ جل ــنه سی ــم اش ـ ــره دره ــاه.  زد گ ــه نگ ــرددش و گریزان  را م

 : پرسید محتاطانه و دوخت بهرام صورت توي



 ؟ خونه توي میداري نگه اسلحه همیشه...  تو ، داداش -        

 : داد پاسخ طوالنی نسبتاً مکثی از بعد و ماند ثابت او صورت توي بهرام نگاه        

 ! نه -        

ــار         ــرش به ــایین را س ــداخت پ ــانطور و ان ــه هم ــیچ را انگشــتانش ک ــاب و پ ــداد ت  ، می
 : پرسید باز

 ... کی از پس -        

 : دوید حرفش وسط بهرام        

 ! رفته مهناز وقتی از -        

 . او صورت توي شد کشیده باز بهار آلود درد نگاه        

 !؟ چرا آخه -        

 . آلود زهر و تلخ ، خندید بهرام        

 میترســم جهــنم بــرم و بمیــرم اینکــه از...  بمیــرم میترســم!  اســت مســخره خیلــی -        
 ! بندازم عقب به رو مرگم ، میتونم که جایی تا گرفتم تصمیم همین براي! 

 : شد مشت پاهایش روي بهار انگشتان        

 ؟ داري اعتقاد خدا به مگه ؟ میترسی جهنم از...  تو ، بهرام -        



 کـــه همـــانطور.  کـــرد رهـــا کاناپـــه روي را تـــنش و کشـــید عمیقـــی نفـــس بهـــرام        
 : گفت ، بود سقف میخکوب نگاهش

 داره بسـتگی  مـن  اعتقـاد  بـه  چقـدر  خـدا  نبـود  و بـود  میکنـی  فکـر  ولـی  ، چنـدان  نه -        
 ؟

ــو وقتــی!  زیــاد...  خــب -         ــه ت  ازش هــم ترســی پــس ، باشــی نداشــته اعتقــاد خــدا ب
 ! نداري

 بــی بهــش و بشناســی رو خــدا کمتــر چـی  هــر!  میترســن ناشــناخته چیــزاي از آدمـا  -        
 جــا یــه میترسـی ...  نــداري اعتمــاد بهـش  چــون!  میترســی ازش هـم  بیشــتر ، باشــی اعتقـاد 

 ! گرم زمین به بزنتت و بگیره رو ات یقه

 لــرزان هــاي مردمــک تــوي دوخــت را اش خســته نگــاه ، بهــار ســمت چرخانــد ســر        
 . رنگش طالیی

 از میخــوام کــه صــبح روز هــر!  میترســم خــدا از ســگ عــین...  بهــار میترســم مــنم -        
 تــا بــذارم بیــرون پــامو مــن منتظــره ، در پشــت نشســته میکــنم حــس بیــرون بــرم خونــه

 ! جهنم وسط کنه پرتم و بگیره رو ام خرخره

 : داد ادامه و زد پوزخندي        

 از مــن!  میزنــه کــرم تــنم مــرگ از قبــل کــه مطمئنــه گفــت بهــم مهنــاز روزي یــک -        
 ! میترسم بدجوري مهناز خداي از من!  میترسم اینم



 : پرسید باز.  میرفت گیج سرش ترس شدت از بهار        

 نیسـت  مهنـاز  چـون  فقـط  ؟ بـده  عـذابت  میخـواد  خـدا  کـه  میکنـی  فکـر  چرا...  چرا -        
 ؟

 ! نمیشه ختم این به فقط چی همه اما.  قسمتشه بدترین ، نیست مهناز اینکه -        

 : پرسید کوتاهی مکث از بعد و شد ساکت ناگهان بعد        

 !؟ دکتر خانم میکنی روانکاویم داري -        

 هـایش  دسـت  داشـت  دوسـت  بهـار .  بـود  برنـده  نگـاهش  امـا  ، میخندیـد  هـایش  لب        
ــورتش روي را ــذارد ص ــد زار و بگ ــه از.  بزن ــرد آرزو دل ت ــش میک ــتباه حدس ــد اش  ، باش
 پنـداري  مـرده  خـود  جنـون ...  داشـت  را نـادر  بسـیار  جنـون  نـوع  یـک  عالیـم  بـرادرش  اما
ــردن از!  ــرد فکــر امــا ، میترســید م ــل میک ــرگ از قب  اگــر!  زد خواهــد کــرم تــنش م

 امــا.  کنــد جمــع را جدیــد بــدبختی ایــن نتوانــد دیگــر بــود ممکــن ، میــداد ادامــه همینطــور
 کلمـه  یـک  نبـود  حاضـر  حتـی  وقتـی  میکـرد  چـه  ؟ شـق  کلـه  مـرد  ایـن  بـا  میکـرد  چـه  باید

 . کند سبک را خودش کمی و بگوید گذشته از حرف

 ! داري نیاز جدي روانکاوي یک به تو اما ، نمیکنم روانکاویت -        

 : گفت مشکوکی لحن با و کرد ریز کنجکاوي با را هایش چشم بهرام        

 ؟ هام دیوونه شبیه خیلی ؟ جدي -        



 روي قــدرت ي همــه بــا را هــایش دنــدان و بســت را هــایش چشــم لحظــه یــک بهــار        
 . بگیرد را زدنش داد جلوي تا سایید هم

 ! نگفتم چیزي همچین یه من -        

 . کرد تحریک بیشتر را اعصابش بهرام نیشخند        

 !؟ نه!  بگی داشتی دوست خیلی ولی -        

 : گفت حرص با بهار        

 ! بهرام -        

 اتــاقش ســمت بــه حالیکــه در و شــد بلنــد کاناپــه روي از او بــه توجــه بــی بهــرام امــا        
 : گفت ، میرفت

 هــم  تــو بــه  ، بخــوابم میــرم  مــن!  کــرده  داغــون رو مخــت  گلولــه اون انگــار -        
 ... میدم پیشنهاد

 هــایش شــانه.  شــود تمــام او حــرف کــه بمانــد منتظــر آنقــدري نتوانســت حتــی بهــار        
 : گفت ، میلرزید حرص از صدایش حالیکه در و گرفت صاف عصبانیت و غیظ با را

 !؟ نه ، میترسی زدن حرف از تو -        

ــرام         ــا ســر به ــوب ج ــد میخک ــد و ش ــث از بع ــاهی مک ــر بــا کوت  او ســمت بــه تغی
 . برگشت



 ؟ گفتی چی -        

 را خـودش  کـرد  سـعی  امـا  ، رفـت  فـرو  بهـار  قلـب  تـوي  ــستقیم  مــ  او نگـاه  تیـز  تیغ        
 . نبازد

 بــه حرفــاتم ، نداشــتی اعتمــاد خــودت جــز کســی هــیچ بــه!  بــودي همــین همیشــه -        
 کشــیدي زجــر اعتمــادي بــی ایــن از عمـرت  ي همــه همــین واســه...  نمیگفتــی کســی هـیچ 

 ات اسـلحه  تـا  شـبا  حـاال  کـه  کـرده  ریشـه  روحـت  و ذهـن  تـوي  اینقـدر  اعتمـادي  بـی  این! 
 ! بکشه رو تو بخواد خواهرت میترسی...  نمیبره خوابت نباشه بالشت زیر

ــک         ــرام ف ــبض به ــده منق ــود ش ــاهش ، ب ــک نگ ــدي و خش ــده و ج ــود برّن ــش.  ب  دل
ــت ــد داد میخواس ــین و بزن ــان و زم ــه را زم ــش ب ــرد فح ــار.  بگی ــا به ــه را او ت ــرف ب  ح

 را نفســش!  نشـد  خیـال  بــی نکـرد  اش دیوانـه  تــا لعنتـی  بهـار ...  برنداشــت دسـت  نکشـاند 
 ، نبــرد بــاال را صــدایش میکــرد ســعی حالیکــه در و کــرد فــوت بیــرون بــه کالفــه و عصــبی

 : گفت

 زنــم ، زنـدگیم  تــوي آدم تـرین  نزدیـک  وقتــی کـی  بــه ؟ کـنم  اعتمـاد  کــی بـه  بگـو  -        
 ! نمیفهمه ، بفهمه حرفامو باید که اونی وقتی بزنم حرف کی با!  نیست حالیش منو

 . نداد مهلت او به بهرام اما ، بگوید چیزي تا کرد باز دهان بهار        

ــدگی داداشــت کــه خوشــه دلــت...  بهــار خوشــه دلــت -          تنهــاییمو اومــدي!  داره زن
 ! نمیکنه پر خدا حتی منو تنهایی!  کنی بیدارم میبینم ـوس کابـ که شبا...  کنی پر

 



 . میزد برق اشک از هایش چشم عسلی...  شد بلند جا از بهار        

 بگـو  بهـم !  دارم دوسـتت  ، خـواهرتم  مـن !  بگـو  مـن  بـه  ؟ بهـرام  میـده  رنجـت  چی -        
 ! رو دلت حرف

ــد بهــرام         ــه چن ــوي ثانی ــاه او هــاي چشــم ت ــد و کــرد نگ ــد غمگــین و تلــخ بع .  خندی
ــرف ــش ح ــت را دل ــدام ؟ میگف ــرفش ک ــادري از ؟ را ح ــت م ــه میگف ــا ک ــت ب ــاي دس  ه

 کمـــ هــاي ضــربه زیــر کــه فرزنــدي از یــا ؟ دیــوار روي بــود پاشــیده را مغــزش خــودش
 کــه مهنــازي از هــم شــاید یــا ؟ خانــه کــف خــون ـــته لخـــ یــک بــه شــد تبــدیل ـــربندش
ــود عاشــقش ــا ب ــت را او ام ــه...  نداش ــود اش دیوان ــا ب ــدگی ي همــه...  نداشــت را او ام  زن

 ... . اما بود ریخته او پاي به را اش

 ؟ کرد زندگی پابند میشه چطوري رو زن یک -        

 . کرد رها کاناپه روي را تنش و برگشت دوباره بهرام.  نگفت چیزي بهار        

 !؟ کنه زندگیش پابند رو تو تونسته چطوري حامد -        

 . بنشاند رنگش بی هاي لب روي لرزانی لبخند کرد سعی بهار        

 ! نیستم مهناز مثل منم...  نیستی حامد توشبیه -        

 . نشست بهرام هاي لب روي حسرت پر و تلخ لبخندي        

 . نیست مهناز شبیه هیشکی -        



ــاهی مکــث از بعــد بهــار         ــو کوت ــت جل ــار و رف ــا را دســتش.  نشســت او کن ــاط ب  احتی
 : پرسید و گذاشت او ي شانه روي

 ؟ بکشی ـگار سیـ میخواد دلت -        

 کشـید  بیـرون  ــگار  سیــ  سـفید  ي جعبـه  تـوي  از ــگار  سیــ  نـخ  یـک .  نشـنید  پاسخی        
ــی و ــیچ ب ــی ه ــه حرف ــارف او ب ــرد تع ـــ بهــرام.  ک ــگار سی ــت را ـ ــب الي و گرف ــایش ل  ه

 و زد عمیقــی پــک بهــرام...  گرفــت ـــگارش سیـــ زیــر را فنــدك ي شــعله بهــار.  گذاشــت
 . بلعید فرو هایش ریه توي عطش با را دود

 ؟ دنبالش نمیري چرا -        

 : گفت و ـگارش سیـ آتش سرخی به دوخت را نگاهش بهرام        

 ! برنمیگرده...  اس فایده بی -        

 ؟ میدونی کجا از -        

 : داد ادامه بهار.  نگفت چیزي بهرام        

 ... واگرنه ، بشه پیشقدم آشتی براي مرد باید معموالً دعوا توي -        

 . خندید بهرام        

 ! اینطور که...  پیشقدم -        

 : گفت ، بود گرفته نظر زیر را او که همانطور و چرخید بهار سمت به کمی        



 میـذاره  پـیش  پـا  آشـتی  واسـه  اون همیشـه  ، میکنیـد  دعـوا  هـم  بـا  وقتـی  حامد و تو -        
 !؟ حاال تا شده دعواتون هم با شماها اصالً...  ؟

 . کند تر آرام را فضا تا زد لبخندي بهار        

 !؟ سوالیه چه این ، شده دعوامون که معلومه خب -        

 ؟ جلو میاد اون آشتی واسه هم همیشه -        

 . خندید هم باز بهار        

ــه یعنــی ، آره -         ــرام ، میشــد دعوامــون کــه اوایــل اون!  همیشــه ن ــا میخریــد گــل ب  ت
 خیابونــا تــوي ســاعتی دو یکــی ، بیــرون میزنــه میشــه دعوامــون کــه حــاال!  میکــردم آشــتی

ــاره وقتــی.  میچرخــه  و آرومــه چــی همــه کــه میکنــیم وانمــود جفتمــون ، برمیگــرده دوب
 ! نیفتاده اتفاقی هیچ

ــده بــه بهــرام          ســیاه ي صــفحه بــه شــد خیــره و برگشــت بعــد و کــرد نگــاه او ي خن
 : گفت و گرفت اش سوخته نیم ـگار سیـ از دیگري کام.  تلویزیون

ــی -         ــا ول ــی م ــون وقت ــد دعوام ــه ، میش ــن همیش ــقدم م ــدم پیش ــش!  میش ــر به  گی
ــا میــدادم ــه حــرف باهــام میشــد مجبــور ت ــدادم قلقلکــش ، بزن ــا می ــد ت  جلــوي...  میخندی
 ! میخوندم شعر و میزدم زانو پاهاش

 : گفت شوخی به و گذاشت اش ـنه سیـ روي را دستش بهار        

 ! رومانتیکی شوهر چه!  مهناز به شد حسودیم...  نگو -        



 : داد ادامه لحن همان با بعد و        

ــتیاتون از -         ــف آش ــردي تعری ــو ک ــوزوندي دلم ــب ، س ــه خ ــم ذره ی ــون از ه  قهرات
 ! کن تعریف

ــور بهــرام         ــرد درك را او منظ ــد و ک ــته لبخن ــته آهس ــب روي از آهس ــایش ل ــو ه  مح
 . شد

ــن -         ــت م ــدي آدم اون واســه هیچوق ــودم ب ــی.  نب ــو اون ول ــت من ــاخت...  نخواس  نس
 ! زندگی این با

ــار         ــت به ــاعت میتوانس ــا س ــک ه ــس ی ــرف نف ــد ح ــام و بزن ــتباهات تم ــه را او اش  ب
ــودش.  بکشــد رخــش ــر شــاهین یــک خ ــود ف ــن مردهــاي و ب ــه ای ــی را طایف  خــوب خیل

 کـن  خـرد  اعصـاب  و طلـب  تمامیـت  ، بـدقلق  حـد  چـه  تـا  هـا  آن کـه  میدانست.  میشناخت
 آدم تــا اســت کــافی خودخواهیشــان فقــط کــه میدانســت و میشــناخت را هــا آن.  هســتند
ــه ــود دیوان ــناخت.  ش ــی و میش ــوب خیل ــرد درك خ ــه میک ــرا ک ــاز چ ــه مهن ــه ب  اي نقط
 وقــت حــاال کــه میدانســت امــا.  دهــد ادامــه زنــدگی ایــن بــه نمیخواهــد دیگــر کــه رســیده

 : گفت.  نیست صداقت براي خوبی

ــدي و خــوبی -          نظــر از ، خوبــه تــو دیــد از کــه چیــزي شــاید.  نســبیه مفهــوم یــک ب
 ! کنی نگاه اون دید ي دریچه از رو زندگی گاهی بگیري یاد باید!  باشه بد مهناز

 . زد پوزخندي بهرام        

 !؟ زن یک دید ي دریچه از -        



 حوصــله مــردي هــیچ چــرا نمیــدونم منتهــا ، بهــرام نیســت اي پیچیــده موجــود زن -        
ــو ي ــداره فهمیدنش ــا!  ن ــه ام ــو اگ ــدگیتو ت ــت زن ــوري ، داري دوس ــو مجب ــی زنت ...  بفهم

 ! کنی کشفش

 پشــت.  بســت را هــایش چشــم و کاناپــه پشــتی بــه داد تکیــه.  نگفــت چیــزي بهــرام        
 مهنــاز او.  لرزیــد اختیــار بــی قلــبش و کــرد رســم را مهنــاز تصــویر اش بســته هــاي پلــک

 دارد دوســت را چیزهـایی  چــه میدانسـت  خــوب!  لحظـه  بــه لحظـه ...  بــود کـرده  کشـف  را
 خــاص هــاي لبــاس پوشــیدن ، داشــت دوســت را آزادي.  اســت متنفــر چیزهــایی چــه از و
 هفــت و ســی عاشــق.  داشــت دوســت را اش زیبــایی کشــیدن رخ بــه ، داشــت دوســت را

ــگ ــز روي الك رن ــش می ــود آرایش ــنش و ب ــه ت ــوي همیش ــرین ب ــن بهت ــاي ادکل  روز ه
ــازار ــداد را ب ــرام.  می ــی روح به ــرکش و وحش ــی را او س ــوب خیل ــف خ ــرده کش ــود ک .  ب
 گــري یــاغی بــا و بزنــد زل هــایش چشــم تــوي میکــرد وادارش گــاهی کــه روحــی همــان
 نگـه  پـا  سـر  بـراي  حوصـله  پـر  و سـمج  میکـرد  مجبـورش  گـاهی  ، اسـت  متنفر او از بگوید

ــان تــوي اش خــانواده داشــتن ــا خیاب ــا و بکنــد جــان ه ــی ی  هــیچ دیگــر میکــرد فکــر وقت
ــرایش راهــی ــده ب ــود نمان ــکند را خ ــر در و بش ــو او براب ــد زان ــرام.  بزن ــی روح به  و وحش

ــرور ــرده درك را او مغ ــود ک ــان...  ب ــی هم ــه روح ــر ک ــربه زی ــاي ض ـــ ه ــربندش کم  ـ
 . بود کشانده جنون به را بهرام که شد جدایی همین پایانش و شکست

ــن -         ــازو م ــت مهن ــتم دوس ــن...  داش ــت ای ــتن دوس ــله داش ــر رو اش حوص ــرد س  ، ب
 ! زد دلشو

 . کرد سرزنشش مالیمی اخم با بهار        



ــی هــیچ...  بهــرام -         ــورد اینکــه از زن ــدش باشــه همســرش ي عالقــه م ــاد ب ــه!  نمی  ی
 ! کن اصالح ، بگیر گردن ایراداتو...  باش بین واقع ذره

 : پرسید بهرام        

 ! ساختم رو زندگی این براش من ؟ ایرادامو -        

 کــرد دور بــدنش از کمــی را هــایش دســت.  ایســتاد ســالن وســط و برخاســت جــا از        
 : داد ادامه بلند نسبتاً و عاصی صدایی با و

 دارم کـه  چـی  هـر  ، اونـه  مـال  چـی  همـه !  مهنـازه  مـال !  ببـین  رو خونـه  این...  ببین -        
ــش مــن!  ــط آوردم ــدگیم وس ــوي از...  زن ــن ت ــیدمش لج ــرون کش ــش و بی ــط آوردم  وس

 خیلــی کــه همــونی شــد!  هــا ملکــه عــین...  حکومــت ـــت تخـــ روي نشــوندمش!  زنــدگیم
 !؟ کرد چیکار اون ولی!  داشتن حسرتشو ها

ــخندي         ــخ نیش ــته و تل ــب روي خس ــایش ل ــش ه ــت نق ــت.  بس ــایش دس ــایین را ه  پ
 . کرد رها تنش کنار باز و انداخت

 ! کاري هیچ!  نکرد کاري هیچ!  هیچی -        

 رفــت و گــردنش پشــت کشــید را دســتش.  کـرد  تکــرار را تلخــش نیشــخند هــم بـاز         
 شــد خیــره و زد کنــار انگشــتش دو بــا آهســته را پــرده ي گوشــه.  ایســتاد پنجــره پشــت

 ! بود دمیده صبح ي سپیده...  آسمان به



ــاي         ــان گرم ــت مهرب ــار دس ــانه روي را به ــس اش ش ــرد ح ــا ، ک ــر ام ــد حاض ــه نش  ب
ــت ــر پش ــاهی س ــدازد نگ ــا.  بیان ــه ب ــود ي هم ــو وج ــپیدي مح ــده س ــمان دل از برآم  آس
 . بود شب رنگ اي سورمه

 ؟ کنی ولش میخواي!  هستی عصبانی دستش از خیلی -        

 . داد تکان راست و چپ به را سرش خفیف خیلی بهرام        

ــه مونــدن زنــده بــراي مــن امــا ، ســخته اعتــرافش!  نمیشــه واقعــا!  بهــار نمیشــه -          ب
ــاز ــاج مهن ــه...  دارم احتی ــه اگ ــتم ، نباش ــه!  نیس ــش محال ــنم ول ــه...  ک ــدنش واس  برگردون

 . میجنگم همه با باشه الزم

ــا نیســت الزم -         ــه ب ــا...  بجنگــی هم ــا!  بجنــگ خــودت ب ــوالیی ب ــه هی ــوي ک ــت ت  تن
 ! میترسه ازش...  داره نفرت ازش مهناز میدونی که هیوالیی همون!  میکشه نفس

 هیـــوالي آن بیچـــاره.  نشســـت بهـــرام هـــاي لـــب روي غمگـــین و تلـــخ لبخنـــدي        
ــراهنش زیــر ، همــراهش کــه ســیاهی ــنش تــوي ، پی ــود نشســته ت ــوال...  میــزد زار و ب  هی

 : داد ادامه بهار!  میترسید او از مهناز و بود مهناز عاشق

ــان مــن بهــرام -         ــزا خیلــی درجری ــوام...  نیســتم چی ــا بعضــی.  باشــم هــم نمیخ  حرف
 ! دوره ازت مهناز چرا که میدونی همه از بهتر خودت تو ولی.  بهتره بمونه ناگفته

ــه         ــاد ب ــب آن ی ــاهی دي ش ــس م ــاد نح ــبی...  افت ــه ش ــاز ک ــا را مهن ــرما و تنه  زده س
ــدا عمــارت در پشــت ــا و کــرد پی ــه خــود ب ــه ب ــرد خان ــاز کــه شــبی همــان.  ب  جلــوي مهن

 شــبی همــان.  کــرد التمــاس را پــدرش جــان و گفــت پــدرش تصــادف از ، زد زانــو پــدرش



ــه ــار ک ــه از به ــز هم ــر چی ــد متنف ــه از...  ش ــه اي خان ــدگی آن در ک ــرد زن ــام از ، میک  ن
 نگــاهش!  بــود جــاري هــایش رگ تــوي کــه خــونی از ، میکشــید دوش بــر کــه خــانوادگی

 . شد کدر و سرد

 ، بگـذره  کـه  هـم  سـال  صـد  اگـه ...  هـا  گنـاه  و خطاهـا  بعضـی  ، هسـتن  چیـزا  بعضی -        
ــاز ــوبتش ب ــاره رو عق ــر!  می ــزي ه ــه چی ــد از ک ــدال ح ــذره اعت ــه ، بگ ــه میرس ــون ب .  جن

 بنــد از کــن رهــا خودتــو!  بهــرام گرفتــه قــدرت جنــون رو تــو...  زیبــایی ، قــدرت ، ثــروت
 خــدا اگــه!  ننــداز در باهــاش خودتــو...  نــزن جــا خــدا جــاي خودتــو اینقــدر!  جنــون ایــن
 ! کن قبول رو تقدیرت ، بکشی مهناز از دست مجبوري میگه

ــاي         ــت گرم ــار دس ــانه روي از به ــر اش ش ــورد س ــایین خ ــداي.  پ ــدم ص ــایش ق  را ه
 آهسـته  شـدن  کوبیـده  بهـم  صـداي  بعـد  و ، میشـد  دورتـر  او از لحظـه  بـه  لحظـه  کـه  شنید

ــاق در ي ــرام.  ات ــاز به ــم ب ــا ه ــود تنه ــا...  ب ــود تنه ــا ب ــوالیی ب ــیاه هی ــوي س ــنش ت ــه.  ت  ب
ــاس ــویر انعک ــودش تص ــوي خ ــه ت ــراق ي شیش ــره ب ــد خی ــیاهی.  ش ــم س ــایش چش  از ه

ــض شــدت ــدي و بغ ــد ناامی ــاري و عمیــق نفــس.  میلرزی ــید غمب ــه را اش پیشــانی و کش  ب
 . چسباند بسته یخ و سرد ي شیشه

 ! نترس!  انصاف بی نترس ازش...  مهناز عاشقته هیوال این -        

        *** 

 خــوش بــوي توانســت ، گشــود رویــش بــه را آپارتمــان در مــادرش اینکــه محــض بــه        
 : گفت و کشید عمیقی نفس لذت با.  کند حس را اي تابه کباب



 مونــدن کــف تــوي فرانســویت هــاي همســایه تمــام حتمــاً!  بــه بــه ، میــاد بــویی چــه -        
 ! برنده کدوم ساخت ادکلن این بدونن که

 هــایش کتــانی و شــد خانــه وارد مهنــاز.  کــرد رهــا را در چــارچوب و خندیــد جیــران        
 و شــادي بــا.  بــود پیچیــده خانــه تــوي شــادي موزیــک صــداي.  کنــد پــا از ســرعت بــه را

 و پـــدرش.  شـــد نشـــمین وارد و کـــرد طـــی را آپارتمـــان ورودي فیلتـــر طـــول انـــرژي
 . بودند نشسته تلویزیون پاي ، مهرداد

 ! سالم -        

 ، مهــدي هــاي چشــم تــوي.  چرخاندنــد ســر ســمتش بــه مهــرداد و مهــدي همزمــان        
 : گفت مهرداد.  بود نهفته آرامشبخش و زیبا لبخندي

 !؟ گذشت خوش -        

 : داد تنش به قوسی و کش مهناز        

 ! شب هر مثل...  بود عالی -        

 : گفت مادرش به و و کرد بلندتر کمی را صدایش بعد و        

 از میـرم  مـی  دارم کـه  بیـار  شـامو  دیگـه  اومـدم .  بگیـرم  دوش یـه  میـرم  مـن  مامان -        
 ! ضعفه دل

 : گفت جیران        

 . برگرد زودتر...  برو ، آره -        



 حولــه تــا رفــت بــود او مــال بیشــتر حـاال  کــه مهــرداد اتــاق تــوي و زد لبخنــدي مهنـاز         
 . بردارد را اش

ــک         ــاهی ی ــد م ــه میش ــراي ک ــودش ب ــک خ ــریح ی ــد تف ــف جدی ــرده کش ــود ک ...  ب
ــه و میپوشــید راحتــی لبــاس شــب هــر!  ســواري دوچرخــه .  میرفــت ســواري دوچرخــه ب

 نـــ را صــورتش بــاد ، میــزد رکــاب دغدغــه بــی و آرام وقتــی.  داشــت دوســت را کــار ایــن
ــود خــوبی حــس...  میپیچیــد موهــایش تــوي و میکــرد ـــوازش ــده مثــل حســی!  ب  اي پرن

 ! گرفته یاد را پرواز تازگی به که

 موهـایش  و بپوشـد  لبـاس  تـا  رفـت  اتـاق  تـوي  دوبـاره  ، شـد  خـارج  ــام  حمــ  از وقتی        
 کــرد ـــوس هـــ دلــش و شــد مهــرداد اي نقــره تــاپ لــپ جــذب نگــاهش.  کنــد شــانه را

ــا.  بگــردد اینترنــت تــوي کمــی  تحریــر میــز پشــت رنــگ ســفید تنپــوش حولــه همــان ب
 دســت روي ســیاهش موهــاي بــین از آب قطــرات.  کــرد روشــن را تــاپ لــپ و نشســت
ــایش ــرد چکــه ه ــاله تــوي را موهــایش.  میک ــمیم.  شــد اینترنــت وارد و چپانــد ک  تص
 چهــار.  شــد منتظــر و کــرد وارد را رمــزش و ایمیــل.  بزنــد ایمــیلش بــه ســري اول گرفــت

ــود تبلیغــاتی تــا دو.  داشــت دریــافتی پیــام  مــال دیگــري و دوســتش بــه مربــوط یکــی ، ب
 . بهرام

ــا         ــرایش بهــرام کــه ایمیلــی دیــدن ب ــه ، بــود فرســتاده ب  خیلــی.  شــد خــالی دلــش ت
ــت ــود وق ــر او از ب ــت خب ــی...  نداش ــت یعن ــان از درس ــه روزي هم ــت ک ــن پش  و داد تلف
 بهـرام  ارسـالی  ایمیـل  سـرعت  بـه .  کـردنش  تهدیـد  بـه  کـرد  شـروع  بهـرام  و کردند بیداد

ــاز را ــرد ب ــا و ک ــدن ب ــرایش او کــه عکســی دی ــود فرســتاده ب .  خــورد ســختی ي یکــه ، ب



 روي عـرق  و شـد  داغ تـنش .  کـرد  حـبس  اش ــنه  سیــ  تـوي  لحظـه  چنـد  بـراي  را نفسش
 . نشست اش پیشانی

ــس         ــوط عک ــه مرب ــی ب ــی از یک ــرین خصوص ــات ت ــدگی لحظ ــان زن ــود مشترکش .  ب
 عریــان پاهــاي...  بــود کشــیده دراز ـــت تخـــ روي رنگــش هلــویی خــواب لبــاس بــا مهنــاز

 بــه تنبــل و جــذاب لبخنــدي بــا و بــود گرفتــه بــاال کمــی زیبــایی ژســت بــا را اش کشــیده و
ــین ــاه دورب ــرد نگ ــرام.  میک ــرش به ــته را س ــود گذاش ــکم روي ب ــا و او ش ــتش دو ب  دس
 . میگرفت عکس و بود گرفته باال را موبایلش

.  گرفـــت مشـــت را لـــرزانش هـــاي دســـت و بســـت حـــرص بـــا را تـــاپ لـــپ در        
 !؟ میداد عذابش اینقدر چرا لعنتی ؟ کند ثابت را چیزي چه میخواست

ــاق در         ــی ات ــوا ب ــاز ه ــد ب ــرداد و ش ــی مه ــدم دو یک ــل ق ــد داخ ــاز.  آم ــله مهن  بالفاص
 ناگهــان.  دوخــت او صــورت تــوي را اش برنــده و خشــمگین نگــاه و کــرد بلنــد را ســرش

 : شد منفجر باروت اي تپه مثل

ــه -         ــوري چی ــرتو همینج ــدازي س ــایین مین ــاي پ ــان ؟ می ــی ؟ ه ــاید نمیگ ــن ش  االن م
 اینقــدر یعنــی ؟ باشــم نکــرده تــنم لباســامو هنــوز شــاید ؟ نباشــم مناســبی وضــعیت تــوي
 !؟ بزنی در حداقل که نداري شعور

ــرداد         ــبانیت از مه ــانی عص ــر و ناگه ــره غی ــوکه او ي منتظ ــده ش ــود ش ــاج.  ب  واج و ه
 : گفت و کرد نگاه خواهرش تن عصبی و وقفه بی لرزش به



 تــوي وقتــه خیلــی آخــه!  پوشــیدي لبــاس حــاال تــا کــردم فکــر...  خــب ، ببخشــید -        
 ! اتاقی

ــاز         ــم مهن ــایش چش ــا را ه ــبیت ب ــی عص ــز کم ــرد ری ــان از و ک ــدان می ــاي دن ــم ه  به
 : غرید اش شده چفت

 ! دیگه بیرون برو ؟ میکنی نگام بر و بر وایستادي چی واسه حاال -        

ــم مهــرداد         ــرد اخ ــانطور و ک ــه هم ــتش ک ــا را دس ــی ب ــلگی ب ــوي حوص ــوا ت ــان ه  تک
 . رفت بیرون اتاق از ، میداد

ــرو -         ــا ب ــاز!  باب ــوم ب ــره دلــش کــی از نیســت معل ــه خــالی مــن ســر پ  وروره...  میکن
 ! جادو

ــه و شــد بلنــد صــندلی روي از بالفاصــله مهنــاز.  کوبیــد بهــم ســرش پشــت را در و          ب
 بـه  رو بلنـدي  صـداي  بـا  و کـرد  بـاز  دسـت  کـف  یـک  ي انـدازه  بـه  را در.  دویـد  در سـمت 

 : گفت مهرداد

 ! من بده تلفنو مهرداد -        

 . انداخت نگاهی او به اش شانه روي از و ایستاد جا سر مهرداد        

 !؟ چی -        

 : کرد تکرار حوصلگی بی و حرص با        

 ! من بده تلفنو میگم -        



 پیشــخوان  روي کــه بیســیم تلفــن ســمت بــه و گرفــت او از را نگــاهش مهــرداد        
 : شنید آشپزخانه توي از را مادرش صداي.  رفت ، بود افتاده

 ! دیگه بخور شامتو بیا ؟ شبی نصفه کنی تلفن میخواي کی به -        

ــاز         ــش مهن ــا را نفس ــرص ب ــوت ح ــرد ف ــرون ک ــرجیح و بی ــخ داد ت ــادرش پاس  را م
 : گفت مهرداد.  ندهد

 حــرف باهــاش میخــواد کــرده جونشــو شــوهر هــواي دلــش بــاز...  دیگــه معلومــه -        
 ! بزنه

 : خواند لودگی با ، آمد می مهناز سمت با که همانطور و خندید وري یک        

 ! ببینم رو دنیا تو بی نمیخوام ، نازنینم کرده هواتو دلم آخ -        

ــل         ــاز مقاب ــید مهن ــن و رس ــه را تلف ــمت ب ــرد دراز او س ــاز.  ک ــا مهن ــرص ب ــن ح  تلف
 از را مهـــرداد صـــداي.  کوبیـــد بهـــم محکـــم را در بعـــد و قاپیـــد او دســـت از را بیســـیم

 : شنید بسته در پشت

 ! روم تو میبستی تر محکم درو ذره یه!  ادب با...  هوي -        

ــاز         ــی مهن ــه ب ــه توج ــه ، او ب ــماره ســرعت ب ــل ي ش ــرام موبای ــت را به ــر و گرف  منتظ
 پاهـــایش روي آن از بیشـــتر نمیتوانســـت کـــه میلرزیـــد آنقـــدر تـــنش.  مانـــد او پاســـخ

 کــه هــایی وقــت اش همیشــگی عــادت بــه و نشســت ـــتخواب تخـــ ي لبــه روي.  بایســتد
 . گذاشت گردنش روي را دستش ، بود مضطرب و دلواپس



 آن از را بهــرام صــداي کــه میشــد ناامیــد داشــت دیگــر.  خــورد بــوق پــنج از بیشــتر        
 : شنید خط سمت

ــا خــوابم -         ــدار ی ــه گذاشــته منــت ، داده افتخــار خــانم مهنــاز ؟ بی !  زده زنــگ مــن ب
 !  سعادتی عجب

 

ــاز         ــوي مهن ــنش ت ــوعی لح ــادي ن ــخر ش ــود تمس ــس آل ــرد ح ــک و ک ــایش ف  از را ه
 : گفت مقدمه بی.  فشرد هم روي خشم شدت

 ؟ چیه بازیا مسخره این معنی -        

 : گفت ساختگی حیرتی با بهرام        

 ؟ منی با -        

 : گفت حرص با و بست را هایش چشم لحظه چند براي مهناز        

 ! بهرام -        

 ؟ بازیا مسخره کدوم!  نمیشم منظورت متوجه واقعاً من آخه -        

 ؟ کنی ثابت رو چی میخواي ؟ چیه ، فرستادي برام که عکسی این معنی -        

 . شنید را بهرام نیشخند صداي        

 !؟ کرد عصبیت خیلی دیدنش -        



 شـــمرده بعــد  و کشــید  عمیقــی  نفــس .  کنــد  آرام را خــودش  کمــی  کــرد  ســعی         
 : گفت شمرده

 ؟ بیاري یادم رو چی میخواستی ؟ فرستادي برام عکسو اون چرا -        

 ! هیچی -        

 . زده هیجان و عصبی ، خندید مهناز        

 اینکــه ؟ کنــی تــف صــورتم تــوي حقیقتــو کــدوم میخواســتی بپرســم بایــد شــایدم -        
 !؟ توام ي پسمونده من

 : کرد صدایش سرزنش با بهرام        

 ! مهناز -        

 هیجــان و بغــض فشــار از کــه لحنــی همــان بــا ، بــود نشــنیده را صــدایش انگــار او امــا        
 : داد ادامه میلرزید

!  ــــربندت کمــــ رد هـــم و شـــده مونـــدگار تـــنم روي ــــوازشت نــــ دســـت هـــم -        
 و خــورده دهــن غــذاي کــه کنــی ثابــت میخواســتی ؟ کنــی ثابــت بهــم همینــو میخواســتی

 خــود تــوي بــرم بعــدش اگــه حتــی...  بگیــرم طــالق ازت اگــه حتــی و تــوام ي شــده ســرد
 ؟ مـونم  مـی  بـاقی  تـو  ي خـورده  دهـن  غـذاي  بـازم  بشـورم  خودمـو  کـوثر  آب بـا  و بهشت

 ! میگی راست همیشه تو!  میگی راست...  خب آره

 : گفت هم باز بهرام        



 ! مهناز...  مهناز کن بس -        

 : گفت و برد باال را صدایش کمی مهناز        

 مـــن! ؟ آره...  مــردي  تــو  و زنــم  مــن !  کنـــی تحقیــرم  ، بــدي  زجــرم  میخــواي  -        
 خـوش  ي خـاطره  حتـی !  توئـه  بـا  چـی  همـه  حـق !  توئـه  بـا  طـالق  حـق !  غالبی تو و مغلوبم

 گوشـت  تـوي  اینـو  امـا ! ؟ آره!  مـن  بـا  نـنگش  و توئـه  بـا  جـدایی  بعـد  هامون خوابی ـل بغـ
 ســوال زیــر اونــو بخــواد تــو مثــل نــامردي کــه نیســت چیــزي مــن بــودن زن...  کــن فــرو
 ! ببره

 : زد داد بهرام اینبار        

 ! مهناز -        

ــا فشــرد هــایش لــب روي را دســتش کــف.  نــداد ادامــه دیگــر مهنــاز          هــق صــداي ت
ــش ــوي را هق ــو ت ــه گل ــد خف ــا و ، کن ــه ب ــود ي هم ــا آن.  زد زار وج ــب روزه ــس عجی  ح

ــا.  میکــرد حقــارت  آقــاي کــه روز هــر امــا.  بگیــرد طــالق میکــرد ســعی تالشــش تمــام ب
 دادگــاه تــوي نــداده زحمــت خــود بــه حتــی بهــرام میگفــت و میــزد زنــگ او بــه محصــولی

ــر ــود حاض ــیلش و ش ــتاده را وک ــتر ، فرس ــت درهــم بیش ــر و میشکس ــد حقیرت ــر.  میش  ه
 . میشد ناامید بیشتر روز هر و ، میکند جان جدایی براي بیشتر روز

 : داد توضیح تري آرام لحن با بهرام        

 بــه تــو بــه هیچوقــت اصــالً!  نمــیفهمم رو میزنــی تــو کــه حرفــایی معنــی اصــالً مــن -        
 نیسـت  خـاطر  ایـن  بـه  ، نمیـدم  طالقـت  اگـه  مـن !  نکـردم  نگـاه  میکنـی  فکر که چشمی اون



 طالقــت مــن!  کــنم ثابــت بهــت رو چیــزي بخــوام اینکــه یــا و کــنم کوچیکــت بخــوام کــه
ــدم ــون نمی ــوز چ ــتت هن ــل...  دارم دوس ــون مث ــایدم ، اول روزاي هم ــی ش ــتر خیل  از بیش

ــدگی ایــن بــه امیــدوارم هنــوز چــون نمیــدم طالقــت!  روزا اون ــدوارم.  زن ــاره کــه امی  دوب
 ! زندگیت و خونه سر برگردي تو ، بشه درست چیز همه

ــاز         ــوز مهن ــم هن ــق ه ــزد ه ــد و می ــدت از میلرزی ــان ش ــدي و هیج ــرام و ، ناامی ــا به  ب
 : میزد حرف برایش آرام و دلجویانه لحنی

 و پــرس جنینــت ســقط ي دربــاره تــا بیمارســتان رفتــه وکیلــت کــه شــنیدم امــروز -        
 مـن .  بگیـره  طالقتـو  حکـم  بتونـه  شـاید  تـا  بیـرون  بکشـه  تـو  پرونـده  داشته قصد.  کنه جو

ــبی ــدم عص ــاز ش ــالم ، مهن ــه ح ــد گرفت ــون!  ش ــنم چ ــر میبی ــی ه ــان چ ــذره زم ــو میگ  ت
 عکســـو اون مــن !  ببخشــی  منــو  نمیخـــواي...  کنــی  فرامــوش  رو مــاجرا  اون نمیخــواي 
 هــم اي دیگــه خــوب روزاي مــا ، نحــس روز اون کنــار کــنم آوري یــاد بهــت تــا فرســتادم

 اي دیگــه خــوش خــاطرات ، کثافــت ي خــاطره اون جــز بــه!  کــردیم تجربــه همدیگــه بــا
 ! داریم هم

 گرفــت التمـاس  رنـگ  بهـرام  صـداي .  خندیـد  ناامیـد  و تلـخ  هقـش  هـق  مـابین  مهنـاز         
: 

 کــنم التمــاس میخــواد دلــت!  میــارم کــم دارم مــن ؟ مهنــاز نمیکنــی تمــومش چــرا -        
 !؟ بزنم زانو پاهات جلوي میخواي ؟



ــاز         ــره مهن ــت را ســکوتش بالخ ــرد تــالش.  شکس ــه ک ــی ي گری ــانش ب ــرل را ام  کنت
 : گفت سختی به و ، کند

 دیگـه  کـه  شـده  خـراب  چیزایـی  یـه  تـو  و مـن  بـین ...  بهـرام  نـداره  اي فایـده  دیگه -        
 هــر تــا کــن تمــومش!  بــاختو ســر دو بــازي ایــن کــن تمــومش!  نمیشــه درســت هیچوقــت

 ! برسیم آرامش به دومون

ــر نفــس و ســنگین ســکوت         ــود ب ــاز.  ب ــن مهن ــا را تلف ــدرت ب ــان ق ــاي انگشــت می  ه
 طـول  ثانیـه  چنـد .  میکـرد  گـوش  بهـرام  عمیـق  هـاي  نفـس  صـداي  بـه  و میفشـرد  لـرزانش 

ــا کشــید ــنش توانســت بهــرام اینکــه ت ــد جــور و جمــع را ذه ــاز و کن ــوي را هــا کلمــه ب  ت
 . بچیند هم کنار مغزش

 بــودم نگفتــه بهــت ، راســتی...  داخلــی طراحــی شــرکت یــک رفتــیم بهــار بــا امـروز  -        
 !؟ بودم گفته!  مشهد اومده بهار که

 : داد ادامه.  بود اضطراب غرق و میلرزید صدایش        

 و برســم خونــه وضــع و ســر بــه خــرده یــه کــرد پیشــنهاد یعنــی...  کــه گفــت بهــار -        
 ... . میشی سورپرایز ایران برگشتی تو وقتی میگفت!  بدم دکوراسیون تغییر

 : گفت و زد تلخی لبخند اش گریه میان مهناز.  کرد مکثی        

 ... بهرام ، ببین -        

 : گفت تندي به و نداد زدن حرف مهلت او به بهرام اما        



ــه -         ــه...  البت ــتم البت ــت نمیخواس ــم به ــا بگ ــودت ت ــردي خ ــی و برگ ــا.  ببین ــب ام  خ
 ؟ میپســندي...  بنفشــه و ســفید خوابمــون اتــاق رنــگ!  باشــی داشــته نظــري هــم تــو شــاید
ــه ــار البت ــت به ــنفش میگف ــت ب ــه و نیس ــه!  ارغوانی ــایی ی ــم جاه ـــ ه ــرنگ کم ــه ـ  و میش

 چیـه  پیـازي  و ارغـوانی  و بـنفش  بـین  فـرق  نفهمیـدم  آخرشـم  مـن  ولـی .  پیـازي  به میرسه
 ! دیگه بنفشه ، بنفش! 

 ... من!  بده اجازه ، بهرام -        

 بــا قرمــز ي کاناپــه یــک...  کــنن عــوض هــم رو تلویزیــون جلــوي ي کاناپــه گفــتم -        
 چـه !  ماتیکیـه  گفـت  و کـرد  اختـراع  جدیـد  رنـگ  ایـنم  واسـه  بهـار !  لنگـه  به لنگه کوسناي
 مبحــث ایــن بــا همیشــه مــن البتــه!  فــراش و قــر ایــن بــا کــرد ام دیوونــه...  بابــا میــدونم

 پــذیرایی هــاي پــرده! ؟ دارم کــوررنگی گفتــی بهــم روز یــه یادتــه...  داشــتم مشــکل رنگــا
 ... هم

 حتـی  دیگـر  کـه  رسـید  جـایی  بـه  کـار .  میشـد  تـر  تنـگ  لحظـه  بـه  لحظـه  مهنـاز  خلق        
 خــیس پیشــانی روي را دســتش پشــت عصــبی و کالفــه.  بکشــد نفــس راحــت نمیتوانســت

 : گفت و کشید عرقش

 ! خونه اون به برنمیگردم من -        

 چــون.  داشــت اهمیــت بــی ي جرقــه همــین بــه نیــاز انفجــار بــراي هــم بهــرام انگــار        
 : زد عربده و ریخت صدایش توي را نیرویش تمام بالفاصله

 ! شو خفه...  مهناز شو خفه -        



ــان و         ــا همزم ــادش ب ــته صــداي ، فری ــدن شکس ــزي ش ــوي چی ــوش ت ــاي گ ــاز ه  مهن
ــاز.  پیچیــد ــایش پلــک مهن ــم را ه ــد را نفســش و فشــرد هــم روي محک ــوي لحظــه چن  ت

 عاصــی و خشــن لحــن همــان بــا و کــرد ســکوت ثانیــه چنــد بهــرام.  کــرد حــبس ـــنه سیـــ
 : داد ادامه

 نمیــذاري تـو  ، نکشـه  بیـداد  و داد بـه  بحثمـون  کـه  میکـنم  سـعی  دارم چـی  هـر  مـن  -        
 ! میکنی تکرار خودتو مزخرفاي داري هی! 

ــا ، بهــرام بــرعکس و گرفــت گــاز را لــبش مهنــاز          ماننــد زمزمــه و آهســته صــدایی ب
 : گفت

 ! بدم ادامه نمیخوام دیگه منم...  منم زندگی این سر یک -        

 : داد پاسخ بالفاصله جو کینه و سرد لحنی با بهرام        

 مهنــاز خونــه میگــردونم بــرت!  نمیکــنم تمــومش مــنم...  دیگــه مــنم سرشــم یــک -        
 ! بذاري کاله نمیتونی منو سر شه حالیت تا میگردونم برت... 

 : کند دفاع خود از خواست هم باز مهناز        

 ... من -        

 : پرید حرفش وسط بهرام اما        

 دیگــه.  رفتــی راه اعصــابم روي کــافی ي انــدازه بــه امشــب...  مهنــاز کافیــه دیگــه -        
 ! ندارم رو ات حوصله



 : داد ادامه تلخی به و کرد مکثی        

 بــه...  مهنــاز لیــاقتی بــی!  کــردم حــروم پــات بــه کــه عمــري واســه میســوزه دلــم -        
 ! لیاقتی بی خدا

ــوق صــداي          رهــا آهســته را نفســش.  کوبیــد مهنــاز گــوش تــوي وقفــه بــی اشــغال ب
ــه گوشــش روي از را تلفــن و کــرد ــایین ب ــدنش.  داد ســر پ ــی و کرخــت ب  شــده حــس ب
 جــم جــایش از نمیتوانســت کــه انــد کــرده وصــل وزنــه پاهــایش بــه میکــرد حــس ، بــود

 . آمد اتاق توي جیران اینبار.  شد باز هوا بی اتاق در باز.  بخورد

 ! ها توئیم منتظر ما...  دیگه باش زود!  نپوشیدي لباس هنوز که تو ، بابا اي -        

 ي حولــه همـان  بـا  ، او اخطـار  بـه  توجـه  بــی مهنـاز .  بسـت  را در و رفـت  بیـرون  بـاز  و        
 بــه مانــد خیــره ثانیــه چنــد.  پیچیــد تــنش دور را پتــو و کشــید دراز ـــت تخـــ روي خــیس

 روي را ســوزانش هــاي پلــک و کشــید ســردي آه بعــد و ، پنجــره پشــت مشــکی آســمان
 کـــاش از!  ــــوس کابـــ  بـــی خــواب  یـــک...  میخواســت  خـــواب دلــش .  گذاشـــت هــم 

 ! بخوابد میتوانست

        *** 

 زمزمــه لــب زیــر و چرخانــد دســتش تــوي کاغــذ روي هــزارم بــار بــراي را نگــاهش        
 : کرد

 ! مایونز سس از اینم...  خب -        



 و برداشــت یخچــال ســرد هــاي قفســه تــوي از ســفید ســس بــزرگ ي شیشــه یــک        
ــوي ــبد ت ــدارش س ــداخت چرخ ــاره.  ان ــذ دوب ــاه را کاغ ــرد نگ ــه روي و ک ــایونز ي کلم  م
 لیســت آن از کــه چیــزي تنهــا.  بــود کــرده تهیــه را مــادرش لیســت ي همــه.  کشــید خــط
ــد ــاال بلن ــاقی ب ــده ب ــود مان ـــ دو ، ب ــته تخ ــکالت ـ ــی ش ــود تلخ ــه ب ــراي ک ــت ب ــک پخ  کی

ــاز اش شــکالتی ــد.  داشــت نی ــب روي بخشــی رضــایت لبخن  ســبدش و نشســت هــایش ل
 بـراي  تنهـایی  بـه  کـه  بـود  بـار  اولـین  بـراي .  داد هـل  پرداخـت  هـاي  صـندوق  سـمت  به را

 نســبتاً خریــد هــم بــاز امـا  ، نمیدانســت فرانســه اینکــه بـا .  میکــرد خریــد مــادرش ي خانـه 
 کـالس  وقـت  اسـرع  در بایـد  کـه  کـرد  فکـر  خـودش  بـا .  بـود  گذاشـته  سر پشت را موفقی
 حــس ، نمیدانســت را مــردم زبــان وقتــی.  بگیــرد یــاد را فرانســوي زبــان و کنــد نــام ثبــت
ــته تخـــ دو راهــش ســر.  داشــت را ســواد بــی و الل و کــر آدم نفــر یــک  تلــخ شــکالت ـ

ــه و هشــتاد ــین بعــد و برداشــت پاســتیل بســته یــک و درصــد ن ــا صــندوق ب ــه ه ــال ب  دنب
 . چرخاند چشم مهرداد

ــی         ــدا را او زود خیل ــرد پی ــه ک ــت ک ــندوقش پش ــته ص ــود نشس ــا و ب  بارکــدخوان ب
ــی خریــدهاي ــو و زد لبخنــدي.  میکــرد بررســی را پیرزن  از را ســرش مهــرداد.  رفــت جل

 زدنــد لبخنــد هــم روي بــه دو هــر.  دیـد  را او و کــرد بلنــد دســتش تــوي شــیر پاکـت  روي
ــرداد و ، ــراي مه ــر اینکــه ب ــاز بــا زودت ــرف مهن ــه ، بزنــد ح ــایش دســت ب ــرعت ه  س

 . داد بیشتري



 ، بعــد  ي دقیقــه چنــد .  ایســتاد پیــرزن  ســر پشــت  و داد هــل را ســبدش  مهنــاز        
 روي وســیعی لبخنــد مهنــاز آنوقــت.  رفــت و برداشــت را خریــدش هــاي نــایلون پیــرزن

 : گفت و نشاند هایش لب

 !؟ کردن اخراجش نکنه!  ندیدم دخترتو ـت دوسـ -        

 : گفت و داد خود به اي مسخره حالت مهرداد        

 ! نکن دار لکه دروغات با منو شرافت اینقدر ؟ بابا چیه دختر ـت دوسـ -        

 کشـید  کشـداري  سـوت  لـب  زیـر  و انـداخت  مهنـاز  پیمـان  و پـر  سـبد  بـه  نگـاهی  بعد        
. 

 ! زدي بار فروشگاهو کل!  کردي خرید چقدر -        

 . زد چشمکی و خندید مهناز        

 ! ها بدي تخفیف -        

 : گفت ، میکرد رو و زیر را خریدها که همانطور مهرداد        

 ! داد تخفیف باید هستن که دنیا جاي هر جماعت مشهدي به!  بله که اون -        

ــد         ــه چن ــول اي دقیق ــید ط ــا کش ــام ت ــدها تم ــاب را خری ــرد حس ــرایش و ک ــوي ب  ت
 : گفت مهناز به آنوقت.  ریخت نایلون



 عجلـــه اگـــه.  بـــرو و بگیـــر تاکســـی فروشـــگاه در دم ، داري عجلـــه خیلـــی اگـــه -        
 . بیام باهات منم دیگه ربع یه کن صبر ، نداري

 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی مهناز        

 ! بیا زود فقط.  مونم می منتظرت...  ندارم عجله -        

ــته         ــتیل ي بسـ ــدها روي از را پاسـ ــت خریـ ــانطور و برداشـ ــه همـ ــه کـ ــمت بـ  در سـ
 : داد ادامه ، میرفت خروجی

 ! مونم می منتظر در دم من!  بیرون بیار خودت هم رو خریدا -        

 . رفت بیرون ، مهرداد اعتراض صداي به توجه بی و        

 کودکانـه  قیـدي  بـی  بـا  امـا  ، باشـد  نداشـته  خوشـی  صـورت  شـاید  میدانسـت  اینکـه  بـا         
ــن روي اي ــاي چم ــبز فضــاي ه ــل س ــانطور و نشســت فروشــگاه مقاب ــه کــه هم ــت ب  و رف

 . کرد باز را پاستیل ي بسته ، میکرد نگاه مردم آمد

 عجیــب ذهــنش امــا ، بــود ســاخته خــود بــراي روزهــا آن کــه شــادي ظــاهر بــرخالف        
 تــوي میرفــت ، میشــد تنهــا لحظــه یــک تــا.  بــود اش خصوصــی زنــدگی اتفاقــات درگیــر

ــید عمیقــی نفــس.  فکــر ــوي را رنگــی ســرخ پاســتیل و کش ــداخت دهــانش ت ــزه.  ان  ي م
 . کرد شیرین را کامش فرنگی توت

 طبــق چــون ، بیایــد کوتــاه جــدایی ي دربــاره اســت بهتــر بــود گفتــه محصــولی آقــاي        
ــانون ــرادي هــیچ ق ــر ای ــدگی ي نحــوه و بهــرام ب ــود وارد اش زن ــاز کــه نب  از بخواهــد مهن



 بــود پرســیده ناامیــدي بــا مهنــاز.  کنــد اســتفاده جــدایی بــراي دســتاویزي عنــوان بــه آن
 : بود داده پاسخ محصولی آقاي و ؟ کرد چه باید پس که

 ! زندگی!  هیچی -        

ــه         ــاز البت ــن مهن ــی را ای ــت خــوب خیل ــا میدانســت.  میدانس ــی ت ــارج وقت ــران از خ  ای
ــین پلــیس کمــک بــا کــه نمیتوانســت.  نیســت بنــد کجــا هــیچ بــه بهــرام دســت ، اســت  ب
ــل ــد را او المل ــرم...  برگردان ــه مج ــود ک ــر!  نب ــان ه ــا کدامش ــان ت ــدن در ج ــتند ب  از داش

ــه هــم مهنــاز و نمیــداد طــالق را او بهــرام.  نمیکردنــد نشــینی عقــب مواضعشــان ــران ب  ای
 تــوي کــردن زنــدگی از بــود بیــزار.  بالتکلیفــی ایــن از بــود بیــزار مهنــاز امــا.  برنمیگشــت

ــیفش زود خیلــی داشــت دوســت.  هــوا و زمــین ــه شــود مطمــئن و شــود مشــخص تکل  ک
ــر ــرام زن دیگ ــت به ــا.  نیس ــرام ام ــاه به ــی کوت ــد نم ــر از.  آم ــه قه ــه س ــه اش اي هفت  ک
 هنـوز  و بـود  شـده  شـروع  عکـس  خـاطر  بـه  شـب  آن مزخـرف  بگومگـوي  از پـس  درست

 . آید نمی کوتاه ها زودي این به که بود معلوم داشت ادامه شدت با هم

ــد را مهــرداد         ــا کــه دی ــایلون ب ــود شــده خــارج فروشــگاه از خریــد هــاي ن ــان و ب  می
ــاز و کــرد فــوت محکــم و عمیــق را نفســش.  میگشــت او دنبــال جمعیــت  ظــاهر همــان ب

 بعـد  و داد تکـان  دسـتی  مهـرداد  بـراي .  گرفـت  خـود  بـه  را هـوا  بـه  سـر  و خونسرد و شاد
 . رفت او سمت به و شد بلند هاي چمن روي از

 : گفت کنایه به مهرداد        

 ! وقت یه نگذره بد -        



 چشــم تــوي شــد خیــره ســرتقی بــا و انــداخت دهــانش تــوي دیگــري پاســتیل مهنــاز        
 . هایش

 ! نباش نگران ، نمیگذره بد -        

 . داد تکان را سرش تأسف حالت به مهرداد        

 جامعــه تحویــل رو تــو مثــل هیــوالیی کــه بابــا و مامــان واســه متأســفم واقعــاً یعنــی -        
 ! دادن

 پــرت را ســبک نســبتاً هــاي نــایلون از یکــی.  نــداد پاســخ مهلــت مهنــاز بــه دیگــر و        
 : گفت و او ـوش آغـ توي کرد

 ! بدو...  شد دیر که خونه طرف بریم بدو!  بزن فک کم ، دیگه بسه -        

ــا و         ــه ســرعت ب ــمت ب ــتگاه س ــاز.  رفــت تاکســی ایس ــاد راه ســرش پشــت مهن  و افت
 : گفت

 ! افتادن دنبالت بوفالو دسته یه انگار!  تر آروم ذره یه ؟ بابا چته -        

 ، کنـد  کـم  هـایش  قـدم  سـرعت  از کمـی  یـا  و برگـردد  عقـب  بـه  اینکـه  بدون مهرداد        
 : داد پاسخ

ــه -         ــدونم چ ــا می ــان!  باب ــگ مام ــت و زد زن ــازو گف ــت زود مهن ــه بفرس ــارش خون  ک
 ! میکنه راستم و چپ منو باز برسی دیرتر دقیقه دو!  دارم



 بـاز  آسانسـور  در اینکـه  محـض  بـه .  رسـیدند  خانـه  بـه  بعـد  ي دقیقـه  بیسـت  از کمتر        
 آپارتمــان در زنــگ ، مهــرداد بیــدادهاي و داد بــه توجــه بــی و پریــد بیــرون مهنــاز ، شــد

 . کرد باز را در جیران.  فشرد را

 ؟ بیام زود بودي کرده سفارش داشتی چیکارم!  خانم مامان سالم -        

ــه تــوي و ـــوسید بـــ را جیــران صــورت          ، او ســوال بــه توجــه بــی جیــران.  رفــت خان
 : پرسید

 ؟ کجاست خریدا پس -        

ــه ورودي فیلتــر از کــه همــانطور مهنــاز         ــور خان  پاســخ بلنــدي صــداي بــا ، میکــرد عب
 : داد

 ! میاره داره حمالت -        

 . شد میخکوب جا سر ناگهان بعد و        

ـــ تــوي نفســش         ــنه سی ــه چنــد بــراي اش حیــاتی عالیــم تمــام ، بــود آمــده بنــد ـ  ثانی
 محــو مقــابلش تصــویر شــاید تــا زد پلــک هــم ســر پشــت بــار چنــد.  بودنــد شــده متوقــف

 گذاشــت میــز روي را چـایش  فنجــان آرامـش  بــا بهـرام .  نشــد محـو  چیــز هـیچ  امــا.  شـود 
 : گفت ، مهناز ناباور و مات نگاه توي شد خیره خونسردي با.  شد بلند جا از و

 ! سالم -        

 . زد لبخند و        



ــاز         ــول مهن ــتپاچه و ه ــعی دس ــرد س ــوابش ک ــد را ج ــت.  بده ــایش دس ــت را ه  مش
ــرد ــب و ک ــه را اش خشــکیده هــاي ل ــختی ب ــا ، داد تکــان س ــدایی هــیچ ام ــویش از ص  گل

 او ي شـــانه روي را دســـتش و ایســـتاد ســـرش پشـــت درســـت مـــادرش.  نشـــد خـــارج
 : گفت بهرام به ، بود خودش مخصوص که مهري پر و گرم لحن همان با.  گذاشت

 ! عزیزم شوهرت پیش برو ، جان مهناز ؟ ایستادي چرا...  پسرم بشین -        

ــان و         ــم از پنه ــگان دیگــران چش ــزي ویش ــوي از ری ــاز پهل ــت مهن ــاز.  گرف ــل مهن  مث
ــدار خــواب از اینکــه ــده بی ــد جــا از ، باشــد ش ــد و پری ــه در بع ــان شــدت از حالیک  و هیج

 درهــم نگاهشــان.  ایســتاد بهــرام مقابــل و رفــت پــیش میلرزیــد تــنش ي همــه اضــطراب
 : گفت آهسته مهناز.  خورد گره درهم هایشان دست و پیچید

 ! ببینمت نداشتم انتظار -        

 : گفت کنایه به بهرام        

 ! شدم متوجه کامالً!  بله -        

 ـــلقه حـــ مهنــاز ظریــف هــاي شــانه دور را دســتش ، دیگــران حضــور بــه توجــه بــی و        
 . گرفت ـوش آغـ در کوتاه خیلی ثانیه چند براي را او و کرد

 ــت  تخــ  بـه  انـدکی  فشـار  ، بـود  شـده  سـرخ  شـرم  از هـایش  گونـه  حالیکـه  در مهناز        
ــرد وارد او ي ـــنه سیـــ ــوشش آغـــ از را خــود و ک  متعجــب صــداي.  کشــید بیــرون ـ

 : شنید سرش پشت از را مهرداد



 ! خبر بی چه!  سالم! ؟ شمایید -        

 : داد پاسخ بهرام        

 ! کنم غافلگیر مهنازو میخواستم -        

 هـــاي چشـــم تـــوي و بـــردارد زمـــین روي از را نگـــاهش نداشـــت جـــرأت مهنـــاز        
 مهــرداد.  بــود کــرده داغ را تــنش ي همــه دلیــل بــی خجــالتی.  بــدوزد مهــرداد یــا پــدرش

 : گفت سردي لحن با

 ! اومدین خوش -        

 دوبــاره ، کنــد تــالش انــدکی حتــی تــر گــرم احوالپرســی بــراي اینکــه بــدون بهــرام و        
 ـــنه سیـــ از آهســته را نفســش مهنــاز.  انــداخت هــم روي را پاهــایش و نشســت جــا ســر

 و مهــرداد بـین  دشــمنی و دعـوا  انگــار.  نشسـت  بهــرام کنـار  ســرعت بـه  و فرســتاد بیـرون 
 ! نداشت تمامی بهرام

 پــچ صــداي کــه میــداد تــاب و پــیچ انگشــتانش بــه اضــطراب بــا و بــود پــایین ســرش        
 : شنید گوشش کنار را بهرام ي پچه

 ؟ خوبه حالت -        

 قفــل بهــرام نگــاه تــوي نگــاهش بالفاصــله و کــرد بلنــد را ســرش ســرعت بــه مهنــاز        
ــد ــی.  ش ــازك ارتعاش ــت و ن ــتنی دوس ــل ، داش ــرش مث ــال پ ــه ب ــوي را اي پروان ــبش ت  قل

ــاس ــرد احس ــاورش.  میک ــد ب ــه نمیش ــدن ک ــاره دی ــرام ي دوب ــات به ــه احساس  و فروخفت



ــرد ــده س ــدر را اش ش ــت اینق ــک راح ــد تحری ــرام.  کن ــل به ــه مث ــود همیش ــذاب.  ب  ، ج
 بـود  پوشـیده  لبـاس  خـوب  همیشـه  مثـل !  کننـده  دیوانـه  بنفسـی  ازاعتمـاد  پـر  و ، خونسرد

ــالح و ــی اص ــت مرتب ــا.  داش ــزي ام ــاق در چی ــر نگــاهش اعم ــرده تغیی ــود ک ــه ب ــاز ک  مهن
ــت ــامش نمیدانس ــه را ن ــذارد چ ــس.  بگ ــی نف ــید عمیق ــه و کش ــت ي رایح ــتنی دوس  داش

 : گفت و فرستاد اش ـنه سیـ توي را او افترشیو

 ! خوبم خیلی ، خوبم -        

 . نشاند لب روي عجیبی لبخند بهرام        

ــم کلــی -         ــرات دل ــگ ب ــدر!  شــده تن ــاد اینق  فقــط و بشــینم همینجــا میخــوام کــه زی
 ! کنم نگات

 را شــیطنتش پــر نگــاه و زد تکیــه مبــل ي دســته بــه و کشــید عقــب را خــودش کمــی        
ــه ــاز ب ــت مهن ــاز.  دوخ ــده داغ مهن ــود ش ــال و ب ــی ح ــت عجیب ــاه.  داش ــرمگینش نگ  را ش

 دلــش.  انــداخت پــایین را ســرش زود خیلــی بعــد و داد ســر پــدرش ســمت بــه گریزانــه
ــک میخواســت ــره چشــم ی ــه ي غ ــه جانان ــمت ب ــرام س ــاپ به ــد پرت ــا کن ــش ت ــه حواس  ب

ــارش ــد رفت ــت کــف.  باش ــرق دس ــلوارش روي را اش کــرده ع ــید ش ــراي و کش ــادي ب  ع
 : گفت سختی به فضا دادن جلوه

 !؟ خبرا چه...  چـ -        



 ایــران بــازار تــوي دالر و طــال قیمــت از ؟ بگــم چــی از بــرات میخــواد دلــت ؟ خبــر -        
 خبـرا  ؟ باشـه  جالـب  بـرات  کـه  بگـم  چـی  از ؟ شـرکت  جدیـد  قـرارداد  از یـا  ؟ بـورس  از ؟

 ! عزیزکم توئه پیش همیشه

ــاز         ــا مهن ــبش قــدرت ي همــه ب ــراي بعــد.  گرفــت گــاز را ل ــرار ب  و بهــرام نگــاه از ف
 : گفت و پرید جا از سرعت به ، اش عاشقانه لحن

 ! کنه جابجا خریداشو کنم کمک مامان به برم من -        

.  انــداخت آشــپزخانه تــوي را خــودش ســرعت بــه و نشــد بهــرام تأییــد یــا رد منتظــر        
 سـراغ  مقدمـه  بـی  مهنـاز .  میـزد  ادویـه  غـذایش  بـه  و بـود  ایسـتاده  گـاز  اجاق پاي مادرش

 : گفت.  کرد پهن غذاخوري میز کف را چیز همه و رفت خرید هاي نایلون

 ! که شد آب شون همه ، یخچال توي میذاشتی رو پیتزاها پنیر این مامان -        

ــته و         ــر ي بس ــزا پنی ــت را پیت ــوي و برداش ــزر ت ــت فری ــران.  گذاش ــا جی ــدایی ب  ص
 : گفت خشمگین ولی آهسته

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا تو -        

 : پرسید سادگی به و زد نفهمیدن به را خودش مهناز        

 ؟ چیه منظورتون        

 کــور رو همـه  چشــم اسـتقبالت  ، اومـده  مــاه چهـار  از بعـد !  شــوهرت پـیش  برگـرد  -        
 ! کرد



 . بماند خونسرد کرد تالش و کشید عمیقی نفس مهناز        

 ! کنه فرار که نمیخواد...  حاال میرم -        

ــت و         ــته دو خواس ــپاگتی بس ــوي از را اس ــایلون ت ــرون ن ــاورد بی ــه بی ــچ ک ــتش م  دس
 . شد اسیر مادرش انگشتان بین

 بــرو ، کــن پــاك ذهنتــو حــاال همــین...  نیســت مهــم افتــاده کــه اتفــاقی هــر مهنــاز -        
 ! نده کش رو بچگانه قهر این دیگه!  زندگیت به بچسب...  بیرون

 خشـــمگین نگـــاه تـــا اضـــطراب و تردیـــد بـــا را نگـــاهش و خـــورد اي یکـــه مهنــاز         
 . کشید باال مادرش

 ؟ چیه منظورت -        

 ، بگویـد  چیـزي  تـا  کـرد  بـاز  را دهـانش .  شـد  پـا  بـه  توفـان  جیـران  هـاي  چشـم  توي        
 گرفتــه را مهنــاز دســت مــچ کــه همــانطور.  کشــید عمیقــی نفــس و شــد پشــیمان بعــد امــا

ــود ــذا میــز هــاي صــندلی از یکــی روي را او ، ب  مقــابلش هــم خــودش و نشــاند خــوري غ
 : گفت تري آرام لحن با بعد و کرد مکث لحظه چند.  نشست

 زنـدگیتو  خونـه  یهـو  وقتـی  کـه  نـادونیم  و ابلـه  اینقـدر  بابـات  و مـن  کـردي  فکـر  تو -        
 !؟ داري اختالف شوهرت با نفهمیدیم ، اینجا اومدي و کردي ول

 : گفت معترضانه و کرد اخم مهناز        

 ! مامان -        



 ، دیــدیم نگاهــت تــوي رو غــم.  فهمیــدیم اولشــم روز از!  فهمیــدیم ، خــانوم چــرا -        
 مـن  ، اومـدي  کـه  اولـی  روز همـون !  بـودیم  تلفـن  پشـت  بحثـاتونم  و جـر  تـک  تـک  شاهد

 بهــرام  واگرنــه.  همدیگــه  تــاپ و تیــپ  بــه زدیــن  بــدجوري البــد  گفــتم مهــدي  بــه
 مــا دل ور بشــینی بیــاي و بکشــی دســت زنــدگیت و خونــه از ســادگی همــین بــه نمیذاشـت 

ــاهین!  ــرا ش ــه ف ــروداري ي طایف ــتن آب ــل ، هس ــپهري مث ــا س ــه!  ه ــا ي خون ــالق و باب  و ط
 پــیش ســال هشــت و بیســت ، داشــتن اگــه!  نــدارن قبــول هــم رو بازیــا قرتــی مــدل ایــن

 ! آورد نمی تاب مرد این پدر ي خونه توي ناهید

ــاز         ــال و خشــم شــدت از مهن ــه استیص ــه اش گری ــود گرفت  را حــرفش مــادرش.  ب
ــد ــرام جانـــب و نمیفهمیـ ــی از چـــون ، میگرفـــت را بهـ ــا خیلـ ــر چیزهـ ــت خبـ  از.  نداشـ

 ، نداشــت خبــر میخــورد را مغــزش و بــود انداختــه ســایه مهنــاز فکــر بــر کــه تردیــدهایی
.  نداشــت خبــر بــود دهشــ ســقط کــه کــودکی و بــود شکســته را دختــرش کــه تحقیــري از

 مهنــاز مشــترك زنــدگی حقــایق!  نداشــت خبــر میکشــید مهنــاز کــه زجــري از کســی هــیچ
ــدر بهــرام و ــود آور تهــوع آنق ــل کــه ب ــود کــردن فــاش قاب ــا را اش اشــاره انگشــت.  نب  ب

 : گفت و کشید لبش روي حرص

ــواهش ازتـــون.  نمیدونیـــد مـــن خصوصـــی زنـــدگی از هیچـــی شـــما -          میکـــنم خـ
 ! نکنید سرزنشم

 . کرد اخم جیران        

 ! کن حلش خلوتت توي ببرش ، نمیشه مربوط من به تو خصوصی زندگی -        



 اش خســته و گرفتــه غــم نگــاه.  میکــرد پنــاهی بــی و تنهــایی احســاس عجیــب مهنــاز        
 : کرد زمزمه لب زیر و دوخت رومیزي به را

 ! سادگی همین به!  میکنی بیرونم داري -        

.  بگیـــرد را هــایش  اشــک  ریـــزش جلــوي  تــا  فشـــرد هــم  روي را هــایش  لــب  و        
 : گفت صراحت با و داد تکان را سرش جیران

ــنم بیرونــت دارم ، آره -         ــار!  میک ــه چه ــوي کــه ماه ــن ت ــه ای ــه خــدا ، اي خون  میدون
 امــا.  پیشــمی کــه کــردم شــکر رو خــدا و بــردم لــذت فقــط دیــدنت بــا روزاشــو تــک تــک
ــده شــوهرت کــه حــاال ــت اوم ــت ، دنبال ــذارم!  میکــنم بیرون ــرورش نمی ــا ، بشــکنه غ  تنه

 ! ایران برگرده

ــاز         ــوت عمیــق را نفســش مهن  قــانع و جنگیــدن ، زدن حــرف ي حوصــله.  کــرد ف
ــردن ــت ک ــت.  نداش ــه میدانس ــت ک ــیچ تح ــرایطی ه ــد ش ــادرش نمیتوان ــاره را م  ي درب

 دوسـت  دامـاد !  دوسـت  پسـر ...  دیگـر  بـود  همـین  او.  کنـد  قـانع  بـود  گرفتـه  که تصمیمی
 اگــر حتــی.  بگیــرد را دختــرش جانــب ، گیــر نفــس دعــواي ایــن تــوي نداشــت امکــان! 

ــود بهــرام مثــل کثیفــی و وجــدان بــی آدم دامــادش  بــی گفتگــوي از دلــزده و غمگــین!  ب
 : پرسید تندي به جیران که شد نمیخیز جا سر ، حاصلش

 ؟ کجا -        

 : گفت طعنه به مهناز        

 ! بهرام پیش برمیگردم دارم ، خودتون فرمایش طبق -        



 : گفت هشدارگونه و داد تکان هوا توي را اش اشاره انگشت جیران        

ــرام -         ــازم به ــل ب ــه مث ــیش ي دفع ــه پ ــل رفت ــا.  هت ــن ام ــوام م ــب میخ ــا امش  همینج
 ! برنجونیش و بیاري در اصول و ادا بخواي اگه حالت به واي مهناز.  دارم نگهش

 دلـــش.  فشـــرد هـــم روي را هـــایش لـــب و کـــرد گـــرد را هـــایش چشـــم مهنـــاز        
 را آشــپزخانه آلــود قهــر و گرفــت او از را نگــاهش ســرعت بــه امــا ، بزنــد داد میخواســت

ــرك ــرد ت ــا.  ک ــان ب ــاري روي از درهــم هــاي اخــم هم ــه اجب ــر اطــراف از ک ــل او ب  تحمی
 او ســمت بــه را ســرش بهــرام بالفاصــله.  نشســت بهــرام کنــار نفــره دو مبــل روي ، میشــد

 : گفت گوشش کنار و کرد خم

 ثابــت دیگــران بــه میخواســتی کــه رو چیــزي هــر اومــدنات قمــیش ایــن بــا ، ببــین -        
 دیگــه بــدي ادامــه بخــواي ایــن از بیشــتر!  کــردي ثابــت کــه باشــه راحــت خیالــت کنــی
 ! میره سر من ي حوصله داره کم کم چون ، میشه بد خودت واسه

ــاك لحــن         ــداردهنده و خطرن ــاز دل اش هش ــر را مهن ــا ، کــرد رو و زی ــرد ســعی ام  ک
 اخبـار  جمـع  را او حـواس  وقتـی  و انـداخت  نگـاهی  پـدرش  بـه  چشـمی  زیـر .  نبـازد  را خود
 : گفت و نشاند هایش لب روي عصبی لبخندي ، دید

 ؟ میزنی کتکم ؟ مثالً میکنی چیکار -        

 زد لبخنــدي و ، او اي شیشــه و ســرد هــاي چشــم تــوي مانــد خیــره ثانیــه چنــد بهــرام        
. 



 اعتنــایی بــی و بشــنوم متلــک کــه نیومــدم اینجــا مــن!  مهنــاز داره حــدي مــن صــبر -        
ــو خــوب کــه تــو.  ببیــنم  کــه هــم وقتــی ولــی.  هســتم خــوبی آدم معمــوالً ، میشناســی من
 خـري  همـون  مـن  ، نبنـد  دل االنـم  هـاي  خنـده  ایـن  بـه !  تحملـم  قابـل  غیـر  ، بشم بد بخوام
 ! بودم که هستم

 . شد تر پررنگ مهناز هاي چشم خشم دیدن از لبخندش        

 قضــیه اون ســر مــن.  نکنــی تأکیــد چیــزي هــیچ روي زیــادي کــه بگیــر یــاد ایــنم -        
ــار یــک ــار دو ، کــردم عــذرخواهی ب ــی ســوم ي دفعــه ، کــردم عــذرخواهی ب  امکــانش ول

 ! کردم کاري خوب بگم عذرخواهی جاي به که هست

 روي ظریــف و کریسـتال  ظـرف  تـوي  از و شــد خـم  آرامـش  بـا  ، مهنــاز بـه  توجـه  بـی         
ــا بعــد.  زد گــاز و برداشــت آردي گــز یــک میــز ــه ب ــرویش ي گوش ــه اب ــاره ظــرف ب  اش
 : گفت و کرد

ــا از -         ــمزه ، بخــور این  خــودمم ، آوردم ســوغاتی مامانــت واســه خــودم!  اســت خوش
 ! میارم در تهشو دارم

ــداي         ــان ص ــران مهرب ــوي از جی ــاهی ت ــپزخانه درگ ــوت ، آش ــره دو خل ــان نف  را یش
 . زد بهم

 ! پسرم جونت نوش -        



 و کــرد مشــت را هــایش دســت ، کشــید هــایش دنــدان بــین را زیــرینش لــب مهنــاز        
 نشسـت  شـوهرش  کنـار  جیـران .  جنگیـد  اش لعنتـی  بغـض  شکسـتن  بـا  قـدرت  ي همـه  با
 : گفت.  مهناز و بهرام به شد خیره محبت با و

 ؟ بودن خوب اینا مامان ؟ خان بهرام خبرا چه -        

ــرام         ــدت به ــا م ــود ه ــه ب ــد ک ــژن و ناهی ــده را بی ــود ندی ــا.  ب ــراي ام ــظ ب ــاهر حف  ظ
 : داد پاسخ و زد لبخندي

 ! خدمتتون داشتن سالم ، خوبن -        

 : گفت طعنه به جیران        

 میشــدیم نگــران داشــتیم!  بزنــی مــا بــه هــم ســري یــه کــردي وقــت عجــب چــه -        
 ! باشی کرده گم راهو نکرده خدایی

 : بافت بهم دروغ هم باز بهرام        

ــواهش -         ــنم خ ــم ، میک ــعادتی ک ــن از س ــوده م ــتش!  ب ــن راس ــی روزا ای ــی خیل  خیل
ــدرم مرحــوم امــوال تقســیم و وراثــت انحصــار درگیــر.  شــلوغه ســرم ــا پ  بهــار و بیــژن ب

ــد در خودتــون ، خــب.  هســتم ــه دوش روي هــا مســئولیت تمــام عمــالً...  کــه جریانی !  من
 ! نمیگیره گردن به رو چیزا این بیژن

 انگـار ...  جیـران  مقابـل  میشـد  مـودبی  پسـر  چـه .  گرفـت  نگـاه  او از بیـزاري  بـا  مهناز        
 : پرسید حوصله بی!  میزد حرف کبیر سفیر با داشت



 ؟ هستی روز چند حاال -        

ــران         ــرد اخــم جی ــاه و ک ــده هشــدار نگ ــوي را اش دهن  بهــرام.  دوخــت او صــورت ت
 : داد پاسخ

ــاً -         ــار ســه نهایت ــن از بیشــتر.  روز چه ــونیم ای ــاً مــن چــون ، بمــونیم نمیت  وقــت واقع
 ! ندارم

 بتوانــد او اینکــه از قبــل تــا و داد جمــع فعــل بــا را پاســخش ، مهنــاز ســوال جبــران بــه        
 : داد ادامه تندي به ، بگوید چیزي باز

 . دعوتیم دوستم ي خونه شبم فردا که بگم بهت نرفته یادم تا -        

 : گفت جیران        

 ؟ داري دوستی هم اینجا!  جالب چه -        

ــرام         ــط به ــت فق ــرد فرص ــرش ک ــراي را س ــد ب ــرف تأیی ــان او ح ــد تک ــون.  بده  چ
 : گفت.  پیوست ها آن جمع به و شد خارج اتاقش توي از مهرداد لحظه همان

 ؟ میریزي من براي چایی یه مامان -        

 : گفت تندي به مهناز که بود شده نیمخیز جا سر جیران        

 ! براش میریزم من -        



ــد و         ــل روي از بعـ ــت مبـ ــه و برخاسـ ــمت بـ ــپزخانه سـ ــت آشـ ــتر.  رفـ  آن از بیشـ
 ... . بجنگد بغضش با نمیتوانست

ــاالي کابینــت تــوي از زده شــتاب و عصــبی         ــه و برداشــت فنجــانی ســینک ب  ســمت ب
ــو را دســتش.  رفــت گــاز اجــاق ــرد جل ــا ب ــوري ت ــردارد را ق ــا ، ب  را فنجــان.  نتوانســت ام

ــا همانجــا ــرد ره ــه روي را دســتانش و ک ــینک ي لب ــب.  گرفــت س ــایش ل ــم روي را ه  ه
 و ناامیــد و آرام هــایش اشــک.  کــرد گریــه و ، نشــود بلنــد هقــش هــق صــداي تــا فشــرد
 کردنــد خــیس را صــورتش تمــام زود خیلــی و گرفتنــد راه هــایش گونــه روي وار تســلیم

 را او ورود انتظــار .  نخــورد جــا  اصــالً ، شــنید ســرش  پشــت از کــه  را بهــرام صــداي. 
 . داشت

 ؟ مهناز میکنی گریه چرا -        

ــو         ــت جل ــازوي ، رف ــاز ب ــت را مهن ــه را او و گرف ــمت ب ــید خــودش س ــاه.  کش ــر نگ  پ
 : گفت باز و گرداند مهناز خیس صورت توي را دردش

 ؟ کنم چیکار باید ؟ نکنی گریه تو تا کنم چیکار باید من بگو -        

 دو.  میکــرد تهدیــد را گــردنش رگ و بــود شــده تیــغ مهنــاز ي معصــومانه هــق هــق        
ــتش ــن دور را دس ــاز ت ـــ مهن ــلقه ح ــرد ـ ــخت را او و ک ــس و س ــر نف ـــ در گی ــوش آغ  ـ

 کشـید  سـر  نفـس  یـک  بـا  را تـنش  خـوش  عطـر  و او سـیاه  موهـاي  تـوي  زد چنگ.  گرفت
. 



ــاز         ــعی مهن ــرد س ــودش ک ـــ از را خ ــوش آغ ــرون او ـ ــد بی ــت.  بکش ــایش دس  را ه
ــنه سیـــ ـــت تخـــ روي ــا.  کشــید عقــب کمــی را خــودش و کــرد گــره او ي ـ ــی ب ــابی ب  ت
 : گفت

 ؟ اومدي چرا ؟ اینجا اومدي چی براي -        

 ! خونه برگردونمت اومدم!  تو دنبال اومدم ؟ اومدم چرا نمیدونی -        

ــا و دســت ـــوشش آغـــ از جداشــدن بــراي کــه را مهنــاز          فقــط و کــرد رهــا ، میــزد پ
 . گرفت را انگشتانش نوك

 ! بزنیم حرف هم با بشین بیا -        

 بــراي شــنوا گــوش هیچوقــت بهــرام.  نداشــت هــایش زدن حــرف بــه امیــدي مهنــاز        
 : گفت سردي به!  نداشت منطقی حرف

 ! ببرم چایی مهرداد براي باید -        

 : توپید او به بدخلقی با بهرام        

 ! دارم کارت اینجا بشین!  بخوره کوفت مهرداد -        

ــتش و         ــم را دس ــر محک ــت ت ــا و گرف ــونت ب ــه را او خش ــمت ب ــندلی س ــاي ص ــز ه  می
ــارخوري ــل ناه ــاز.  داد ه ــراي مهن ــه ب ــردي اینک ــظ را اش خونس ــد حف ــس کن ــی نف  عمیق

ــت و کشــید ــرام.  نشس ــم به ــک ه ــندلی ی ــب ص ــید عق ــروي و کش ــرار او روب ــت ق .  گرف
.  میچرخیـــد مهنـــاز زیبـــاي و خـــیس صـــورت تـــوي مـــدام اش شـــیفته و دلتنـــگ نگـــاه



 لحــن بــا.  زد پــس را هــایش اشــک و کشــید مهنــاز صــورت روي و بــرد جلــو را دســتش
 : گفت آرامی

 ! داده زجر منو همیشه هات گریه میدونی ، مهناز نکن گریه -        

 : گفت ، میلرزید بغض از که صدایی با و زد پس را او دست خشونت با مهناز        

 ! بچشی طعمشو هم تو نیست بد ، کشیدم زجر من اینهمه -        

 : گفت دار خش و بم صدایی با بعد و انداخت پایین را نگاهش بهرام        

ــودي مــن بــا وقتــی...  زجرکشــیدم خیلــی مــن -         ــا ، ب ــو پــاي بــه پ  کــه هــم وقتــی.  ت
ــدم تــو بــدون کــه مــاهی چهــار ایــن از میــدونی چــه تــو!  تنهــایی تــوي ، نبــودي  ؟ گذرون
 !؟ میفهمی ، بشم دیوونه بود نزدیک

 : داد ادامه و دوخت مهناز هاي چشم توي دوباره را قاطعش و محکم نگاه        

 بخــوام کــه نیســتم آدمــی میــدونی امــا.  قــائلم زیــادي خیلــی احتــرام تــو بــراي مــن -        
 زنـدگی  مـن  نباشـی  تـو  اگـه .  دارم دوسـتت  مـن  ، مهنـاز !  خـدا  امـان  بـه  کـنم  رها زندگیمو

 زنـدگیم  تـوي  رو تـو  میکـنم  تـالش  قـدرتم  ي همـه  بـا  کـه  بـاش  مطمـئن  اینـو  پـس !  ندارم
 ! بندازم سپر منم تا ات خونه به بگرد هم نمیتونی ، بجنگ من با میتونی.  دارم نگه

 . هایش دست به دوخت را نگاهش و زد تلخی لبخند مهناز        

 تمــومی کــه جنگــی!  جنگــه ي صــحنه یــک مــا زنــدگی...  میــدونی اینــو کــه خوبــه -        
 ! نداره



 روي مانــد مــات مهنــاز نگــاه اینبــار و هــایش دســت روي نشســت بهــرام داغ دســت        
 . بود نشسته او انگشت روي محض وفاداري با که ازدواجی ي ـلقه حـ

 یــک ؟ نمیــاد یــادت!  داشــتیم هــم خــوبی روزاي هــم بــا مــا ، نبــاش بــدبین اینقــدر -        
 تــرین خــوش!  بــود زنــدگیم ي خــاطره تــرین خــوش...  داري دوســتم گفتــی مــن بــه بــار

 !؟ نمیاد یادت منو زندگی ي خاطره

 : گفت.  برداشت مهناز هاي دست روي از را دستش بهرام        

 ! آوردم چی برات ببین -        

 روکــش بــا شــکل ـــستطیلی مـــ و کوچــک جــواهرات ي جعبــه یــک جیــبش تــوي از        
ــکی ــرون زاغ مش ــود را درش ، آورد بی ــز روي و گش ــین ، می ــتان ب ــاز دس ــت مهن .  گذاش

ــواره ــاي گوش ــد ه ــان و بلن ــه جواهرنش ــاتن روي اي خوش ــکی س ــا مش ــوش ج ــرده خ  ک
 هــا گوشـواره  ریـز  هـاي  المــاس بـرق  روي اختیـار  بـی  مهنــاز نگـاه .  میزدنـد  بـرق  و بودنـد 
ــث ــرد مک ــرام.  ک ــحال به ــه از خوش ــته اینک ــعف از توانس ــگی ض ــاز همیش ــاره مهن  ي درب

 : گفت ، آورد بدست را توجهش کمی و کند استفاده جواهرات

 ! میکنه جذابت حسابی ؟ نه ، خوشگله -        

ــت         ــاي دس ــاز ه ــوز مهن ــم هن ــی ه ــت ب ــز روي حرک ــرار می ــه ق ــد گرفت ــیچ و بودن  ه
 از لنگــه یــک و بــرد جلــو را دســتش بهــرام.  نداشــتند هــا گوشــواره لمــس بــراي اشــتیاقی
 . برداشت را ها گوشواره

 ! گوشت توي بندازم خودم بذار -        



 عقــب را سـرش  ناگهـان  مهنـاز  امـا  ، بـرد  پــیش مهنـاز  بنـاگوش  سـمت  بـه  را دسـتش         
 . گرفت را او دست دستش دو با و کشید

 ! بزنیم حرف جدي هم با باید -        

ــث ســردش لحــن         ــوي خــون شــد باع ــتش.  شــود منجمــد بهــرام هــاي رگ ت  را دس
ــب ــید عق ــه و کش ــواره ي لنگ ــرت را گوش ــرد پ ــاتن روي ک ــل س ــه داخ ــاهش.  جعب  نگ
 . بود شده آزاردهنده و سرد ناگهانی خیلی

 ! دیگه میزنیم حرف داریم -        

 : داد تکان راست و چپ به را سرش مهناز        

 ! نرسه بقیه به صدامون هم بکشیم داد چی هر که جایی یه!  نه اینجا...  نه -        

 . زد نیشخندي بهرام        

 !؟ چطوره مون خونه -        

ــازه         ــداد اج ــاز ن ــوابش مهن ــد را ج ــش.  بده ــز روي را آرنج ــت می ــی و گذاش ــه کم  ب
 : گفت هشداردهنده لحنی با.  شد خم او سمت

 همــین بــه!  نکــن عصــبی منــو ایــن از بیشــتر ، مهنــاز نیســت تــو و مــن بــین بحثــی -        
 تنــدتري العمــل عکــس نکــن مجبــورم ، بــده رضــایت هــا صــدقه قربــون و هــا گوشــواره

 ! بدم نشون

 . شد بلند صندلی روي از        



ــورتت و دســت حــاالم -         ــر و بشــور رو ص ــه پــیش برگــرد زودت ــرداد واســه.  بقی  مه
 ! نره یادت چایی هم

ــتش         ــو را دس ــرد جل ــاي و ب ــاز موه ـــ را مهن ــوازش ن ــرد ـ ــا ، ک ــاز ام ــا مهن ــار ب  انزج
ــا ، زد نیشــخندي بهــرام.  کشــید عقــب را ســرش ــه انگشــتش دو ب ــت را او ي گون  و گرف

 . شد خارج آشپزخانه از بعد و کشید

 بـا .  کـرد  نگـاه  او رفـتن  مسـیر  بـه  انزجـار  و نفـرت  از پـر  و چرخانـد  را سـرش  مهناز        
 داشـت  کـه  بـود  کـرده  خـوش  جـا  گلـویش  تـوي  بغضـی  امـا  ، بـود  ریختـه  اشک زیاد اینکه
 خیلـی  بـاتالق  یـک  بـه  بـود  شـده  تبـدیل  بهـرام  بـه  احساسـاتش  ي همـه .  میکـرد  اش خفه

 خفــه بــاتالق ایــن تــوي نمیخواســت.  میکــرد غــرقش بیشــتر لحظــه هــر کــه بــزرگ خیلــی
 را هــایش اشــک بعــد و کشــید عمیقــی نفــس!  دهــد نجــات را خــودش میخواســت ، شــود

 سـمت  بـه  امـا  ، نداشـت  جمـع  در حضـور  بـه  میلـی  هـیچ  اینکـه  بـا .  زد پـس  دست پشت با
 بهـرام  برابـر  در کـه  بـود  هـا  سـال .  ریخـت  چـاي  فنجـانی  مهـرداد  بـراي  و رفـت  گاز اجاق

 بــا کــه بــود هــا ســال.  بیایــد کنــار حقــارت ایــن بــا نمیخواســت دیگــر امــا ، میشــد تحقیــر
ــایه از تــرس ــدگی بهــرام ســنگین ي س ــید نفــس و میکــرد زن  نمیخواســت دیگــر ، میکش

 خشــمیگنش نگــاه ، شــنید بیــرون از را بهــرام ي خنــده صــداي!  کنــد تحمــل را تــرس ایــن
 . دوخت صدا مسیر به را

 ! ایران برمیگردم باز من که ببینی خواب توي -        

 از یکـی  بهـرام  کـه  میکـرد  پیـدا  ادامـه  وقتـی  تـا  فقـط  بـودنش  محکـم  ، بودنش خوب        
 همــــان.  میــــدوخت او صــــورت تــــوي را اش هشــــداردهنده و خــــاص نگاههــــاي آن



 اخطـار  یـک  پشـتش  بـود  فهمیـده  خـوب  خیلـی  هـا  سـال  از بعـد  حـاال  مهنـاز  کـه  نگاههایی
 هــم بــاز داشــت حــامی لشــکر یــک اگــر کــه بــود آنوقــت.  اســت نشســته بــزرگ خیلــی

 . اش لعنتی ترسش این خاطر به میکرد بغض و میترسید

ــی         ـــ ، شــد نشــیمن وارد وقت ــستقیم م ــت ـ ــان و رف ــز روي را چــاي فنج  مقابــل می
ــرداد ــت مه ــپس.  گذاش ــت س ــا خواس ــار همانج ــید او کن ــه بنش ــاهش ک ــوي نگ ــاه ت  نگ

ــداردهنده ــرام ي هش ــره به ــورد گ ــد و خ ــش بن ــاره دل ــد پ ــرام.  ش ــه به ــم از دور ب  چش
 ، بنشــیند اش قبلــی جــاي ســر و برگــردد کــه داد دســتور او بــه ابــرو ي اشــاره بــا دیگــران

ــاز و ــی مهن ــار ب ــه اختی ــرفش ب ــوش ح ــت و داد گ ــار برگش ــت او کن ــض.  نشس ــوي بغ  ت
 : گفت قلبش توي.  میکرد اش خفه داشت گلویش

 اینقـــدر چــرا !  کنــی  تعیــین  خــودت  نشســتنتو  جــاي  نمیتــونی  حتــی  ، بــدبخت  -        
 ! کردي عادت بودن بدبخت به ؟ بدبختی

 دسـته  بـه  را تـنش  و کشـید  کنـار  بهـرام  از را خـود  توانسـت  کـه  جـایی  تـا  انزجار با و        
 . چسباند مبل ي

ــود بهــرام بــه مــادرش آمیــز محبــت نگاههــاي و گــرم رفتــار ، همــه از بــدتر          کــه ، ب
 ســاده زن همیشــه جیــران.  میرفــت فــرو مهنــاز هــاي چشــم تــوي داغ ســیخ مثــل درســت

.  نمیفهمیـــد را ریاکـــار هــاي  آدم و خـــوب هـــاي آدم بــین  تفـــاوت هیچوقـــت.  بــود  اي
ــت ــدن هیچوق ــاد را جنگی ــه ی ــود نگرفت ــوي.  ب ــاي ت ــن دنی ــودش ام ــدگی خ ــرد زن  ، میک

 هــم پســرش رفــتن مــرگ پــاي تــا و همســرش تصــادف بــا حتــی کــه امنــی دنیــاي همــان
 دسرســازي و آشــپزي تــوي بــود کــرده محصــور را خــودش.  نشــد تــر وســیع مرزهــایش



ــانیکور و موهــایش زدن رنــگ و ــردن م ــاخن ک  عضــو کــه کســی هــر بــه...  هــایش ن
ــانواده ــود اش خ ــاد ب ــرد اعتم ــق و میک ــانی عاش ــد کس ــه میش ــرایش ک ــیرینی ب ــات ش  ج

ــی ــوغات ایران ــی س ــد م ــم!  آوردن ــایش چش ــا ه ــدن ب ــواره دی ــاي گوش ــی ه ــه الماس  ک
 را بهــرام مهــر کــه بــود مطمــئن مهنــاز و زد بــرق بــود داده هدیــه دختــرش بــه دامــادش

 ! کرده تر محکم بار هزار دلش توي

 و بهـرام  گسـتاخ  هـاي  چشـم  تـوي  خیـره  نگاههـاي  بـا  بتوانـد  کـه  کـرد  چـه  هر مهناز        
 هتــل تــوي ســوئیتش راهــی شــام از بعــد را بهــرام ، مــادرش گــوش زیــر کــردن غرولنــد

 و نفــره دو تشــک روي ، مهـرداد  اتــاق وســط کـه  آمــد خـود  بــه وقتــی.  نشـد  موفــق ، کنـد 
 . میکرد نگاه بهرام به و ، بود ایستاده سفید

 داشــت اش ـــنه سیـــ تــوي قلــبش ، بــود شــده کنــد هــایش رگ تــوي خــون جریــان        
 هـاي  دکمـه  کـردن  بـاز  حـال  در خیـال  بـی  و خونسـرد  کـه  بهـرام  بـه  کرد نگاه.  میشد آب

ــراهنش ــود پی ــیچ و ب ــوجهی ه ــه ت ــت او ب ــالتی.  نداش ــب خج ــی و عجی ــابقه ب ــه س  ي هم
 . کرد نگاه او به و چرخاند سر بهرام.  بود کرده سر را تنش

 ؟ میکنی نگاه منو بر و بر وایستادي چرا! ؟ خوبی -        

ــاز         ــه را دهــانش آب مهن ــختی ب ــش و داد قــورت س ــه را نفس ــه از تکــه تک  اش ری
 . فرستاد بیرون

 ! بخوابی مهرداد ـت تخـ روي میتونی...  تو -        



 لرزیـد  او عجیـب  نگـاه  زیـر  مهنـاز  تـن .  کـرد  نگـاهش  فقـط  لحظـه  چنـد  بـراي  بهرام        
 بهـــرام.  داد قلقلکـــش و کـــرد شـــره ــــرش کمــــ ي تیـــره از عرقـــی درشـــت قطـــره ،

 . انداخت اتاق ي گوشه و کرد خارج تنش از حرکت یک با را پیراهنش

 ! بخوابم مهرداد ـت تخـ روي که نیومدم اینجا تا ایران از راهو اینهمه -        

 میکــرد حــس ، میکــرد شــدیدي تهــوع احســاس مهنــاز.  کــرد خــاموش را چــراغ و        
ــده مثــل.  میســوزاند را او و دارد جریــان تــنش تــوي مــذاب مــواد خــون جــاي بــه  اي پرن

ــا و بــود ایســتاده اتــاق وســط لــرزان و ترســان  حرکــات تمــام التمــاس پــر هــایی چشــم ب
 او سـمت  بـه  قـدم  یـک  بهـرام  اینکـه  محـض  بـه .  گرفـت  نظـر  زیـر  تـاریکی  تـوي  را بهرام

 . رفت عقب به قدم دو او ، آمد

 ! عقب برو -        

 اغواگرانـــه و آرام لحنـــی بـــا بهـــرام.  میکـــرد دل دل ، هیجـــان و تـــرس شـــدت از        
 : گفت

 ! باش آروم...  هیش -        

 : گفت باز مهناز.  رفت جلو باز و        

 ! عقب برو...  عقب برو -        



 درسـت  بهـرام .  رسـید  دیـوار  کـنج  سـه  بـه  کـه  عقـب  آنقـدر ...  رفـت  عقـب  بـه  باز و        
 زمزمــه لــب زیــر و چســباند ســرش پشــت دیــوار بــه را خــودش مهنــاز.  ایســتاد مقــابلش

 : کرد

 ! میبرم آبروتو!  میزنم جیغ...  نزن دست من به -        

ــا را او و گرفــت را مهنــاز بازوهــاي ، بــرد پــیش دســت.  خندیــد فقــط بهــرام          یــک ب
ــوي حرکــت ــل.  کشــید آغوشــش ت ــان اینکــه مث ــوي جری ــرق ق ــن از ب ــاز ت ــده رد مهن  ش

ــد و ، خــورد وحشــتناکی تکــان ، باشــد ــان از را خــود کــرد تــالش بع  آزاد او بازوهــاي می
 . بوسید نرمی به را گوشش ي الله بهرام.  کند

 ! بود شده تنگ برات دلم -        

 تــنش روح کــرد احســاس لحظــه یــک بــراي.  برداشــت تقــال از دســت ناگهــان مهنــاز        
 دلتنگــی تــوي!  ســوخت و کشــید شــعله!  گرفــت آتــش ناگهــان بعــد و...  کــرده تــرك را

ــرام ــوخت به ــی!  س ــب احساس ــادویی و عجی ــوي ج ــایش رگ ت ــان ه ــت جری  را او ، گرف
 نــاخن.  میکشــید فریــاد وجــودش ي همــه تــوي کــه خواهشــی بــه دهــد تــن کــه واداشــت

 پنهـان  گـردنش  گـودي  تـوي  را صـورتش  ، بهـرام  سـفت  بـازوي  تـوي  کـرد  فـرو  را هایش
 هــوا بــه بـود  بــار اولـین  بــراي مـدتها  از بعــد انگــار!  کشـید  نفــس دلتنـگ  و عمیــق...  کـرد 

 ... . پیچیدند هم در شب غلیظ تاریکی توي دو هر... .  میرسید

     



ــته         ــور رش ــاریکی ن ــه ب ــه از ک ــرده ي گوش ــک روي پ ــاي پل ــته ه ــد اش بس  ، میتابی
ــاي از شــد باعــث ــاز را هــایش چشــم و شــود جــدا پــیش شــب شــیرین روی ــی.  کنــد ب  ب
 . زد غلتی جا سر ، سمج نور آن شر از شدن رها براي و کرد اخم اختیار

ــوي         ــن ت ــواب ذه ــده خ ــر اش مان ــرکت فک ــک و ش ــخت روز ی ــاري س ــر ک ــد دیگ  ق
 ، بکنــد دل خــواب از ســعادتی خــانم تمــاس بــا اســت مجبــور حــاال بــاز کــرد فکــر.  کشــید
 تـــوي.  هـــایش بـــدبختی ســـراغ بـــرود و بپوشـــد لبـــاس و بگیـــرد دوش روز هـــر مثـــل

 ده فقــط...  دقیقــه ده امــروز میکــرد التمــاس ســعادتی خــانم بــه داشــت بیخــودي ذهــنش
ــر دقیقــه ــه شخصــی زدن حــرف صــداي متوجــه کــه بگیــرد تمــاس دیرت  در پشــت بیگان

 . شد خوابش اتاق

ــاز         ــان ب ــابوس هم ــگی ک ــراغش همیش ــد س ــیمه.  آم ــر سراس ــا س ــز ج ــد نیمخی  ، ش
 بــه قـدرت  ي همــه بـا  ، برداشـت  را بــود دسـتش  دم کــه چیـزي  اولـین  ، بــرد پـیش  دسـت 
 پریــد ســرش از خــواب بســته در بــا آن برخــورد صــداي بــا بعــد و کــرد پرتــاپ در ســمت

. 

 مهنــاز روي بعــد و داد تــاب ناآشــنا اتــاق فضــاي تــوي را درگمــش ســر و منــگ نگــاه        
 بـود  داده رخ دیشـب  آنچـه  ي همـه ...  آمـد  یـادش  ناگهـان  چیـز  همـه .  داشـت  نگـه  ثابت

 . کرد اش شوکه و گرفت جریان ذهنش توي رحم بی سیلی مثل ،

ــده خــواب اینکــه مثــل         ــار چنــد ، باشــد دی  دســت بعــد ، زد پلــک هــم ســر پشــت ب
 . کرد لمس را مهناز عریان ي شانه و برد پیش



 !؟ مهناز -        

ــر         ــرد فک ــوز میک ــواب هن ــت خ ــاز.  اس ــانی مهن ــورد تک ــر ، خ ــایش س ــی ج  و زد غلت
...  بهـرام  هـاي  لـب  روي نشسـت  نابـاور  لبخنـدي .  کـرد  مخفـی  مالفـه  زیـر  بیشـتر  را تنش
...  بــود نــزدیکش ، بــود همــراهش دیشــب تمــام...  بــود مهنــازش ایــن!  انگــار نبــود دروغ

ــس ــه نف ــش ب ــوقی!  نفس ــرم ش ــده و گ ــد تپن ــر خزی ــتش زی ــر.  پوس ــم س ــرد خ  روي ک
 : زد عقب وارانه نوازش انگشتش سر با را سیاهش موهاي ، مهناز صورت

 !؟ جان مهناز -        

 ناگهــان ، بعـد  ولــی...  کـرد  نگــاهش لبخنـد  بــا بـاز  و بوســید را اش شـقیقه  ، شــد خـم         
 صــداي...  بــود شــده مهنــاز ي بســته هــاي پلــک لــرزش متوجــه.  شــد میخکــوب جــا ســر

 . میشنید را کشدارش و عمیق هاي نفس

 نابـــاوري و حیـــرت بـــرق ، شـــد محـــو صـــورتش روي از آهســـته آهســـته لبخنـــد        
 ؟ چرا اما! ...  خواب به بود زده را خودش.  هایش چشم توي نشست

 بســت محکــم را هــایش چشــم بــار یــک!  بــود عجیــب واقعــاً...  بــرایش بــود عجیــب        
 داغــش نفــس بعــد و هــایش دنــدان بــین کشــید لحظــه چنــد بــراي را لــبش...  کــرد بــاز و
ــوت را ــرون کــرد ف ــان ي شــانه روي ســایید نفســش.  بی ــاز عری ــا...  مهن ــم ب ــایش چش  ه

 . نمیفهمید را چیزها این معنی...  نمیفهمید.  را تنش ناگهانی انقباض دید



ــازوي ، کــرد دراز را دســتش         ــاز ب ــد لمــس را مهن ــا...  کن ــه در ام ــیمان راه ي میان  پش
 اینبـار  ، کنـد  فکـر  درسـت  نمیتوانسـت  و میشـد  غـافلگیر  کـه  دیگـري  وقـت  هـر  مثل.  شد
 . گرفت نشینی عقب به تصمیم هم

 کنــار را بــود پیچیــده پــایش و دســت بــه کــه اي مالفــه ، گرفــت مهنــاز از را نگــاهش        
 حلقــه شــد خــم.  کــرد مرتــب انگشــتانش بــا را موهــایش و پوشــید لبــاس ســرعت بــه.  زد

ــار از را اش ــا کن ــت متکاه ــاعتش ، برداش ــد را س ــم.  ندی ــد چش ــک را آن و چرخان  نزدی
 مــچ دور ، بیانــدازد اش صــفحه بــه نگــاهی آنکـه  بــی و برداشــت را ســاعت رفــت.  دیـد  در

 کـرده  مچالـه  را خـودش  بسـته  هـایی  چشـم  بـا  هـا  مالفـه  زیـر  هنـوز  مهنـاز .  بست دستش
!  نبـود  وقـتش  حـاال !  نـه  امـا ...  کنـد  صـدایش  خواسـت .  شـد  نزدیـک  او بـه  قدم یک.  بود
 . میکرد فرار باید فقط حاال

 . شد خارج اتاق از ، برگرداند رو او از سرعت به        

 جــاي بــه شــد خیــره و کــرد بــاز را هــایش چشــم مهنــاز ، بهــرام خــروج محــض بــه        
ــالی ــزي.  او خ ــاق در چی ــبش اعم ــان قل ــورد تک ــی ، خ ــخ حس ــموم و تل ــوي مس ــام ت  تم

!  بــود کــرده خیانــت خــود بــه انگــار ولــی ، شــده مــرگش چــه نمیفهمیــد.  پیچیــد جــانش
ــه ــه ي گوش ــد را مالف ــوي چپان ــانش ت ــم ، ده ــه از ، بســت را هــایش چش ــبش ت ــک قل  اش
 ... . ریخت

        ****** 



 ســفید تنپــوش حولــه همــان بــا.  بــود شــده خــارج حمــام از کــه میشــد ســاعتی نــیم        
...  داشــت عجیبــی کرختــی حــس.  میکــرد نگــاه ســقف بــه و تختخــواب روي بــود افتــاده

ــا همــراه عطــري هــاي صــابون و شــامپوهاي خــوش بــوي ــاز نیمــه در الي از داغ بخــار ب  ب
.  نمیشــد دور مهنــاز از لحظــه یــک حتــی فکــرش.  بــود پیچیــده ســوئیت تمــام تــوي حمــام

ــازي ــا اول کــه مهن ...  کــرد بــدخلقی بعــد و کشــید خجالــت بعــد ، شــد شــوکه دیــدنش ب
ــرایش گــرم و عاشــقانه شــب یــک ســپس ــراي صــبح و زد رقــم ب ــه نبینــد را او اینکــه ب  ب

 . داشت نگه هم روي را هایش پلک زور

 مهنــاز اینکــه...  بــود ایــن میرســید بهــرام ذهــن بــه کــه حدســی تــرین قــاطع و اولــین        
 . بود عصبی و میکشید خجالت خواستن این از حاال و!  قطعاً!  میخواست را او

 ، هــا خواسـتن  ایـن !  بـود  عـالی  ایـن  ، خــب...  هـایش  لـب  روي نشسـت  کجـی  لبخنـد         
 حضــور بــه نســبت اینکــه!  بـود  عــالی همــه هــا بــودن عصـبی  حتــی...  هــا کشــیدن خجالـت 

 منجمــد تفــاوتی بــی از بهتــر الاقــل یــا و...  میــداد خــوبی معنــاي ، نبــود تفــاوت بــی بهــرام
 . بود فرودگاه توي اش کننده

ــی ، کــرد حیــرت اول بهــرام.  شــد بلنــد رنــگ مشــکی تلفــن زنــگ صــداي          بعــد ول
 او بـه  کـه  اسـت  مهنـاز  حتمـاً  کـرد  فکـر .  بـرد  هجـوم  تلفـن  سـمت  بـه  و پرید جا از ناگهان

 : زده زنگ

 !؟ الو -        

 . زدود او از را اشتیاقش ي همه ، گوشش توي پیچید حسام صداي        



 اینهمـه  وسـط  تـو  اینکـه  ولـی !  نمیخـوام  واقعـاً ...  باشـم  عصـبانی  نمیخـوام  مـن  ببین -        
 بــه تمـاس  شـماره  یــه نبایـد  آخـه !  درك بــه مسـافرت  رفتـی  خبــر بـی  کـردي  ول بـدبختی 

 ؟ کنم پیدات تونستم تا کشیدم بدبختی چقدر میدونی ؟ مرتیکه بدي من

 : گفت و کرد اي دره دهان خیال بی ، تختخواب ي لبه روي نشست بهرام        

 ؟ مگه شده چی -        

 پــس فــردا!  میزنــه گنــد داره!  کــن جمعــش بیژنــو ، ایــران برگــرد زودتــر بهــرام -        
 ! است معجزه خیلی نکنه دادگاهیتون فردا

 . رفت فرو درهم بیشتر بیژن نام شنیدن با بهرام هاي اخم        

 ؟ کرده چیکار -        

ــدونم -         ــوري نمی ــوي چط ــازار ت ــرده شــایعه ب ــریم...  ک ــده تح  و نمیشــه وارد و ش
 ! تومن خدا میفروشه سیاه بازار توي رو دارو همین داره بعد!  نمیشه پیدا کالً دیگه

 . زد پوزخندي بهرام        

 تخـم  از کـرد  ثابـت  بهـم .  میزنـه  سـرش  بـه  خـوبی  فکـراي !  اومـد  خوشـم  ، بابـا  نه -        
 ! باباست

 . شد عاصی حسام        

 ؟ چیه کار این اسم میدونی ؟ میگی چی داري معلومه بهرام -        



 نمیکــرد درك را حســام عصــبانیت دلیــل اصــالً ، بــود آرام خیلــی او خــالف بــر بهــرام        
 راه بیــداد و داد و شــود دلــواپس بخــاطرش بخواهــد کــه نبــود عــددي بیــژن او نظــر بــه. 

 . گذاشت هایش لب کنج و آورد بیرون جعبه توي از سیگاري.  بیاندازد

 ! نفهمو ي پسره ، کن لهش بزن -        

 . زد پک عمیق و سیگارش زیر گرفت را فندك آبی ي شعله و        

 خــودت!  اونـم  دسـت  زیــر و شـمام  وکیـل  بــازم کـنم  کـاري  هــر!  نمیتـونم  ، نمیشـه  -        
 ! کنی جورش و جمع باشی باید

 : گفت بلندي صداي با.  شد عصبی بهرام        

ــونم مــن -         ــام نمیت ــدگیم ؟ میفهمــی ، بی ــت رو اینجــا زن ــی!  هواس  نباشــم روز دو یعن
 ؟ بدین فاك به دستگاهو دم کل بزنید باید

 : باشد آرام کرد سعی ، کشید عمیقی نفس حسام        

 وقـــت بـــه احتیـــاج ، داري اســـتراحت بـــه احتیـــاج هـــم تـــو!  متأســـفم ، میـــدونم -        
ــتن ــدگی روي گذاش ــیت زن ــا.  داري شخص ــد االن ام ــعیتیه ب ــه!  وض ــدا ب ــاي خ ــی نی  خیل

 ! میشه خراب چیزا

 ! نمیام ، درك به -        

 ! برگرد امشب همین -        

 ! نه -        



 : رفت در کوره از بالخره حسام        

 ، زد گنــدي هــر اگــه بیــژن!  میکشــم کنــار رســماً دیگــه مــن پــس...  خــب خیلــی -        
 ! خودت پاي

 لــب زیــر و کوبانــد جــایش ســر را تلفــن ســردي بــه بهــرام.  کــرد قطــع را گوشــی و        
 . گرفت کام اش فرانسوي طعم خوش سیگار از و "!  پاها و دست بی ":  گفت

        *** 

.  میفشـــرد ــــوش آغــــ در را زانوهـــایش و بـــود نشســـته مهـــرداد ــــت تخــــ روي        
 مهنــاز امــا.  میشــد پهــن اتــاق تــوي تــاریکی و میکــرد غــروب داشــت کــم کــم خورشــید
 بیشـــتر را تـــاریکی.  کنـــد روشـــن را چـــراغ و شـــود بلنـــد جـــایش از نداشـــت حوصـــله

 . داشت دوست

 . شد باز دستی کف ي اندازه به در بعد و شد زده در به کوتاهی ي تقه        

 ؟ نشستی تاریکی توي چرا ؟ دخترم خوبی...  جان مهناز -        

 هجــوم اتــاق تــاریکی بــه بــاز نیمــه در الي از کــه نــوري رشــته بــه مانــد خیــر مهنــاز        
 : گفت سختی به و ، بود برده

 ! نباشید نگران ، نیست چیزیم -        

 شــد پشــیمان امــا ، کنــد روشــن را چــراغ میخواســت ، گذاشــت اتــاق تــوي پــا جیــران        
 . نشست مهناز کنار ، ـتخواب تخـ روي و رفت جلو. 



 ؟ کردي بغ چرا ؟ عزیزم چته -        

 ! هیچی -        

ــدایش         ــض از ص ــد بغ ــران.  میلرزی ــوي جی ــایه ت ــن و س ــاق روش ــره ات ــد خی ــه ش  ب
ــوط ــف خط ــین و ظری ــره دلنش ــاز ي چه ــتش و ، مهن ــا را دس ــر ب ــوفتی و مه ــه عط  مادران

 . کشید دارش نم موهاي روي

 بــا بــاز ؟ مامــان دل عزیــز شــده چــی!  کــرده بغــض دختــرش نبینــه ، بمیــره مامــان -        
 ... بهرام

 : گفت تابی بی با ، کند تمام را حرفش مادرش نداد اجازه مهناز        

 ! نیست چیزي خدا به!  نیست چیزي ، نه -        

.  کشــید  خــود ســمت بــه را او و انــداخت  مهنــاز گــردن روي را دســتش جیــران        
ــاز ــاومتی هــیچ بــی مهن ــه را ســرش مق ـــ ب ــنه سی ــادرش ي ـ .  ریخــت اشــک و چســباند م
 . ـوسید میبـ را موهایش روي مدام جیران

 ؟ شده چی بگو بهم ، عزیزم نکن گریه -        

 ! هیچی!  گرفته دلم ، هیچی -        

ــران.  بــود افتــاده هــق هــق بــه مــادرش ـــوش آغـــ تــوي          دلــش.  نمیــزد حرفــی جی
ــا میخواســت ــه پ ــاي ب ــن پ ــزد اشــک عزیزکــرده ای ــا همــراه و بری ــراي او ب  زخــم تمــام ب

ــج هــایش ــا.  بکشــد رن ــی هیچوقــت او...  میشــناخت خــوب خیلــی را دختــرش ام  از حرف



 الغــرش هــاي شــانه عطوفــت پــر و گــرم فقــط.  آورد نمــی زبــان بــه اش زنــدگی رازهــاي
 . ـوسید میبـ را موهایش روي گهگاهی و میکرد ـوازش نـ را

 اشــک بــرایش تنهــایی بــه بــود مجبــور کــه هــایی غــم آن از...  داشــت غــم مهنــاز دل        
 هــم اینکــه.  تعارضــش پــر و تنــد احساسـات  میــان بــود درگیــر.  کنــد ســوگواري و بریـزد 

 عجیبــی حــس!  کــرده خیانــت خــود بــه خواســتن یــن بــا میکــرد حــس هــم...  میخواســت
 : نالید هقش هق مابین!  بود

 ! میمیرم ، برم اینجا از اگه!  میمیرم من...  مامان -        

ــران دســت         ــراي جی ــه چنــد ب ــزي از.  ایســتاد او موهــاي روي حرکــت از ثانی  کــه چی
 دوســتانه و گــرم اي خنــده و شــد داغ قلــبش بعــد ولــی.  بــود کــرده حیــرت ، بــود شــنیده

 . کرد باز هم از را صورتش

 ! دلمی عزیز -        

 : کرد تکرار دوباره مهناز        

 ! میمیرم من...  برم شما پیش از نمیخوام من -        

ــران         ــاي جی ــرش بازوه ــت را دخت ــود از را او و گرف ــدا خ ــرد ج ــاه.  ک ــانش نگ  مهرب
 : گفت و ، مهناز محزون و خیس صورت روي چرخید

 !؟ میکردي گریه اینقدر همین براي -        



 موهــاي ، بــرد جلــو را دســتش جیــران.  کــرد نگــاهش فقــط ، نگفــت چیــزي مهنــازي        
 نـــ را دســتش پشــت و زد کنــار بودنــد چســبیده خیســش صــورت بــه کــه را مهنــاز ســیاه

 . کشید او ي چهره روي گونه ـوازش

ــدنی هــر -         ــه اوم ــی ی ــم رفتن ــه داره ه ــالً!  دیگ ــریم اص ــري االن گی ــا بمــونی ، ن  دو ت
 ! عزیزم دیگه بکن شوهرتم فکر ؟ چی که آخرش!  بعد سال

ــاز         ــد مهن ــین از را خــودش.  زد تلخــی لبخن ــادرش هــاي دســت ب ــرون م ــید بی  و کش
 گریــه میکــرد فکــر ، نمیفهمیــد را دردش مــادرش.  زد تکیــه ـــتخواب تخـــ کوتــاه تــاج بــه
!  اســت همــین تنهــا مهنــاز درد میکــرد فکــر ، ســاده طفلــک!  اســت دلتنگــی از او ي

 : داد ادامه جیران

ــن -         ــدونم م ــما نمی ــاي ش ــروزي جوون ــر ام ــی فک ــد رو چ ــن ؟ میکنی ــک م  از روز ی
 ! غصه از میمردم ، بودم دور مهدي

ــاز         ــاز مهن ــوابش هــم ب ــداد را ج ــا را مهــدي او...  ن ــرام ب ــه به ــرد مقایس ــین!  میک  هم
 از جیــران.  ناآشناســت او دردهــاي بــا چقــدر مــادرش بفهمــد مهنــاز تــا بــود کــافی قیــاس

 : گفت.  رفت برق کلید سمت به سبکبالی با و شد بلند ـت تخـ روي

 ! زد زنگ بهرام -        

ــراغ و         ــن را چ ــرد روش ــاز.  ک ــه مهن ــرعت ب ــه س ــن ب ــنایی ای ــانی روش ــس ناگه  عک
.  گرفـــت صـــورتش جلـــوي را دســـتش و بســـت را هـــایش چشـــم.  داد نشـــان العمـــل
 : داد ادامه جیران



 ! دنبالت میاد دیگه ساعت یک تا بگم بهت خواست -        

 : پرسید بهت با مهناز        

 ؟ کجا -        

 ؟ کردي فراموش دوستش ي خونه امشبو شام قرار -        

 دلیـل  بـی  بعـد ...  بـود  کـرده  فرامـوش  کلـی  بـه  قـرار  ایـن  از...  بـود  خـورده  جا مهناز        
 بــدش او از.  بــرود جــایی او بــا نمیخواســت ، ببینــد را بهــرام نمیخواســت.  شــد خشــمگین

 : گفت بدخلقی با!  آمد می

 ! نمیرم من -        

 . نشست جیران پیشانی روي ظریفی اخم        

 تــا چهــار خــاطر بــه ؟ کــردي دوســتش پــیش رو بیچــاره اون آبــروي فکــر!  بیخـود  -        
ــه شوهرشــو حیثیــت آدم کــه بیــداد و داد ــاد ب ــده ب ــه آبــی یــه بــرو پاشــو...  پاشــو!  نمی  ب

 ! نباشه حرفم دیگه پاشو!  بزن صورتت و دست

ــد         ــه بع ــمت ب ــد س ــاس کم ــاز لب ــت مهن ــانطور و رف ــه هم ــین ک ــاس ب ــایش لب  را ه
 : داد ادامه ، میگشت

ــاس -         ــادي لب ــم زی ــه ه ــداري ک ــه ن ــبح از...  آخ ــون ص ــار جفتم ــودیم بیک ــاش ، ب  ک
 ! خرید میرفتیم



 آخــرش کــرد فکــر خــودش بــا بعــد ولــی ، کنــد مخالفــت میخواســت هــم بــاز مهنــاز        
 بـا  ، بیـرون  میرفـت  بایـد  ؟ کنـد  گریـه  و بنشـیند  اتـاق  ایـن  تـوي  میتوانـد  کـی  تـا  ؟ چه که

 خیلــی و دارد جــدایی قصـد  کــه میکـرد  فــرو مـنطقش  بــی مغـز  تــوي.  میـزد  حــرف بهـرام 
 : گفت ناراضی لحنی با.  جدیست تصمیمش توي هم خیلی

ــه -         ــز ی ــت چی ــابی و درس ــرام حس ــور ب ــن ج ــی!  ک ــه میفهم ــله! ؟ ک  و داد ي حوص
 ! باهاش ندارم دیگه بیداد

 . رفت دستشویی توي و شد بلند ـت تخـ روي از سختی به و        

 پـالتوي  بـا  ربـع  سـه  آسـتین  مشـکی  ي سـاده  پیـراهن  یـک  زنانـه  وسواسـی  بـا  جیران        
ــاییزه ــز ي پ ــگ قرم ــد از رن ــرون کم ــیده بی ــت روي و کش ــه تخ ــود انداخت ــاز.  ب ــی مهن  ب
 : گفت و برداشت را پیراهن حوصله

 !؟ نیست کوتاه قدش -        

 : داد تکان راست و چپ به را سرش جیران        

 ! خوبه هم خیلی!  نه -        

 گفــت نارضــایتی بــا و گرفــت خــودش جلــوي را پیــراهن ، ایســتاد آینــه مقابــل مهنــاز        
: 

 ! بهم میده گیر!  فقط میپوشونه زانومو تا -        

 : داد تکان را سرش هم باز جیران        



 شــلوار و تیشــرت بــا ، دوســتش ي خونــه بــري میخــواي!  همــین خوبــه ، مهنــاز نــه -        
 ! بري نمیتونی که جین

 داشــت را هــایش لبــاس بــه کــردن فکــر ي حوصــله نــه.  نگفــت چیــزي دیگــر مهنــاز        
ــه و ، ــت ن ــتر میتوانس ــا آن از بیش ــادرش ب ــث م ــد بح ــایش.  کن ــانه را موه ــی و زد ش  کم

 . پوشید را هایش لباس بعد و داد موج

 هــایش دســت.  شــنید را آپارتمــان زنــگ صــداي کــه بــود کــردن آرایــش حــال در        
 تــوي از.  شــد آتــش یکپارچــه تــنش ي همــه ، ایســتاد بــاز حرکــت از لحظــه چنــد بــراي

 : کرد زمزمه ناراحتی با و خودش هاي چشم به کرد نگاه آینه

 ! نداري جربزه خودت از ذره یه!  عوضی بهت لعنت...  بهت لعنت -        

ــامنظم وســایل مــابین را چشــمش مــداد         ــا بعــد ، کــرد پرتــاپ آرایشــی ن  استیصــال ب
 یکــی.  پوشــاند را صــورتش دســت کــف بـا  و زد تکیــه میزآینــه ي لبــه بــه را هــایش آرنـج 

 : گفت آرامی صداي با.  آمد داخل جیران و شد باز اتاق در ، بعد ي دقیقه دو

 ! منتظرته بهرام ؟ مامان شدي حاضر -        

ــاز         ــایش دســت روي از را ســرش مهن ــد ه ــه را عــاجزش نگــاه و کــرد بلن ــادرش ب  م
 : گفت ، میرفت او سمت به که همانطور و زد لبخندي جیران.  دوخت

 تخـــ بــه بــزنم!  دختــرم میمــونی جــواهر تیکــه یــه عــین... ! ماشــاءا هــزار... ماشــاءا -        
 ! نداري حرف ، ـته



ــایتمندانه         ــاهش رض ــاس روي را نگ ــاي لب ــاز ه ــورتش و مهن ــد ص ــد و گردان ــل بع  مث
 : گفت ، باشد آمده یادش چیزي ناگهان اینکه

ــا چــرا ؟ کجاســت هــات گوشــواره ، مامــان راســتی -         ــداختی رو اون  گوشــت تــوي نن
 ؟

 : داد پاسخ حوصلگی بی با مهناز        

ــواد -         ــان نمیخ ــواره اون ، مام ــا گوش ــی ه ــرق و زرق خیل ــه ، دارن ب ــن واس ــا ای  لباس
 ! سنگینن

 ، میگشــت مشــکی مخمــل ي جعبــه دنبــال بــه نگــاهش بــا کــه همــانطور جیــران امــا        
 : گفت

 ... ات کشیده گردن به ، میاد خوشگلت بناگوش به ؟ داري چیکار لباسا به -        

 کـرد  رهـا  کـاره  نیمـه  را حـرفش  ، میزآینـه  شـلوغ  کشـوي  تـوي  جعبـه  کـردن  پیدا با        
 . برداشت را ها گوشواره از لنگه یک و کرد باز را جعبه سرعت به. 

 ! منتظرته که باش زود...  مهناز بچرخونه سرتو -        

 جیــران.  چرخانــد را ســرش کمــی و بیــرون کــرد فــوت حــرص بــا را نفســش مهنــاز        
 : گفت مهر پر لبخندي با و آویخت او هاي گوش را ها گوشواره سرعت به

        o ــ الهــی  شــده ات دیوونــه پســره نیســت بیخــود!  شــدي مــاه...  مامــان بــرم تقربون
 ! نمیکنه ولت



ــه روي از بعــد و زد تلخــی لبخنــد مهنــاز          مــادرش اول داد اجــازه.  شــد بلنــد چهارپای
 . رفت بیرون خودش بعد و ، شود خارج در از

ــاز بــا.  بــود ایســتاده او منتظــر در نزدیــک بهــرام          ســاعت از را نگــاهش ، در شــدن ب
 داغ تــنش ي همــه ، او زیبــایی دیــدن بــا.  دوخــت مهنــاز بــه تنــدي بــه و گرفــت اش مچـی 

 . کرد تلخ را وجودش ، هایش چشم ته تلخ غریبگی اما.  شد

 : گفت ، او جز به میکرد نگاه چیزي هر به که همانطور مهناز        

 ! سالم -        

 : داد پاسخ و کرد مشت را دستش بهرام        

 ! سالم -        

 . چرخاند خانه دور تا دور تندي به را نگاهش و کرد ریزي ي سرفه        

 ؟ بریم -        

 : گفت و ، مهرداد و مادرش و پدر طرف به برگشت.  نداد او به پاسخی مهناز        

 ! خداحافظ فعالً -        

 منتظــر هــم بهــرام.  زد لبخنــدي رویــش بــه و کــرد مکثــی پــدرش صــورت تــوي و        
ــد ــا مان ــاز ت ــه مهن ــمت ب ــت او س ــر و رف ــه از او از زودت ــارج خان ــد خ ــپس ، ش ــه رو س  ب

 .  رفت بیرون و گفت جمعی دسته خداحافظی یک دیگران



ــاز دســت خواســت در شــدن بســته محــض بــه         ــا ، بگیــرد را مهن ــه مهنــاز ام  تنــدي ب
 زیبــاي نیمــرخ بــه ثانیــه چنــد بهــرام.  کشــید عقــب را دســتش و داد نشــان العمــل عکــس

 . داد تکان تأسف عالمت به را سرش بعد و ، کرد نگاه او

ــه دو         ــد ي دقیق ــور بع ــف آسانس ــرد توق ــاي و ک ــزي دره ــک اش فل ــاز وار اتوماتی  ب
ــار را خــودش بهــرام.  شــد ــاز اول کــه داد اجــازه و کشــید کن ــاز.  شــود وارد مهن ــی مهن  ب
 زیـر  را مهنـاز  دقـت  بـه  بهـرام .  زد تکیـه  سـرش  پشـت  ي آینـه  بـه  و شـد  سـوار  او به اعتنا
 خــود از دور و ســرد و ســخت حــد ایــن تــا را او اینکــه از بــود متأســف ، بــود گرفتــه نظــر

 لحظـه  چنـد .  نمیدیـد  مناسـب  را موقعیـت  ولـی  ، بزنـد  حـرف  مهنـاز  بـا  میخواسـت .  میدید
 انــداخت جـوانی  پسـر  سـمت  بـه  کوتـاهی  نگـاه .  شــد تمـام  طـاقتش  بعـد  ولـی  ، کـرد  صـبر 

 گفـت  و ، میـداد  گـوش  موزیـک  بـزرگش  هـدفون  بـا  و بـود  کـرده  کـز  آسانسـور  کـنج  که
: 

 ! میاد بهت هات گوشواره...  شدي خوشگل خیلی -        

ــا و گرفــت مــرتبش و خــورده الك هــاي نــاخن از را نگــاهش ســریع خیلــی مهنــاز          ب
 را اش خنــده تــا جویــد را لــبش ي گوشــه بهــرام.  شــد خیــره او هــاي چشــم تــوي حــرص
 : گفت باز و ، بدهد قورت

 !؟ میپوشی خوشگال لباس این از باز و حساسم تو روي چقدر من میدونی -        

 : گفت پرخاشگرانه مهناز        

 ؟ چشه لباسم مگه -        



 ! تویی خود من مشکل...  نداره مشکلی لباس -        

 : داد ادامه ، زد چشمکی بهرام.  کرد نگاهش واج و هاج مهناز        

 ! خوشگلی خیلی خیلی!  خوشگلی خیلی تو -        

 زد پــس را او دســت مهنــاز.  کشــید شــوخی بــه را مهنــاز بینــی و بــرد پــیش دســت و        
 کـه  کـرد  تاکیـد  خـود  بـه  ذهـنش  تـوي .  کشـید  عمیقـی  نفـس  و انـداخت  پـایین  را سرش ،

 . نشود ها بازي زبان این خام و باشد جمع حواسش

 خــارج البـی  از و پریـد  بیـرون  مهنـاز  ، شـدند  بـاز  آسانسـور  درهـاي  اینکـه  محـض  بـه         
ــوي را ســردرگمش نگــاه.  شــد ــه نمیخواســت ، چرخانــد خیابــان ت  خــام فرصــت بهــرام ب

ــه را ســرش فــوري...  شــد حلقــه کمــرش دور دســتی لحظــه همــان.  بدهــد را کــردنش  ب
 . سایید بهرام ي شانه به اش گونه ، چرخاند عقب

 ! عزیزم طرف این از -        

 ، بــود پــارك در دم کــه تاکســی متوجــه...  کــرد نگــاه او دســت ي اشــاره بــه مهنــاز        
 شــروع هــم بــاز بهــرام.  نشســتند هــم کنــار دو هــر...  برداشــت قــدم بهــرام همــراه.  شــد
 : زدن حرف به کرد

ــبح -         ــام صـ  زودتـــر بایـــد کـــه داد گیـــر آخرشـــم ، زد زر کلـــی...  زد زنـــگ حسـ
 ! ایران برگردم



 ادامـه  بهـرام .  نداشـت  او بـه  اعتنـایی  هـیچ  و میکـرد  نگـاه  بیـرون  بـه  پنجـره  از مهناز        
 : داد

 ! برگردیم...  برگردم فردا باید ، خب -        

 صـــورت تـــوي و نشـــاند اش پیشـــانی روي کنجکاوانـــه اخمـــی بعـــد ، کـــرد مکثـــی        
 : شد خم مهناز

 ! مهناز ببینمت -        

 : داد ادامه جدي لحن همان با بهرام.  او به کرد نگاه ، چرخاند سر مهناز        

 ؟ باهاته زبونت -        

 : گفت حرص با و کشید عقب را خودش.  بماند ساکت نتوانست دیگر مهناز        

 ! نمیام جا هیچ تو با من -        

 : گرفت تمسخر رنگ بهرام نگاه        

 !؟ جدي -        

 چــی کــه برگــردم...  ایــران برنمیگــردم مــن!  نکــن میخــواي ، کــن بــاور میخــواي -        
 ! میشی بدتر داري روزم به روز...  نداري روانی تعادل تو ؟ بشه

.  کـرد  سـکوت  امـا  ، بدهـد  او بـه  تنـدي  پاسـخ  تـا  بزنـد  حرفـی  کـرد  بـاز  دهـان  بهرام        
 ایــن از و داشــت دوســت را او دلــش تــه...  بــود ایســتاده پرتگــاه ي لبــه روي دقیقــاً مهنــاز



ــراه داشــتن دوســت ــاً حــاال.  داشــت اک ــال مطمئن ــه دنب ــود اي بهان ــا ب  تــوي شــود پــرت ت
 ! نمیداد هل را او ، نمیداد دستش بهانه بهرام.  پرتگاه

ــاز از را خشــمگینش نگــاه          را انگشــتانش.  نشســت صــاف جــایش ســر و گرفــت مهن
 : گفت خشکی لحن با و کرد قفل هم توي

 ! برمیگردیم فردا...  میکنی جور و جمع امشب همین -        

 : داد پاسخ لجاجت با مهناز        

 ! نمیام من -        

 ! میاي -        

 ! نمیام -        

 : گفت بلندي تقریباً صداي با و نکرد تحمل دیگر بهرام        

 ! مهناز میکنی اذیت داري دیگه -        

ــا را اش هشــداردهنده نگــاه و         ــاز.  کــرد پرتــاپ او صــورت تــوي تغیــر ب  بیشــتر مهن
 داد تــرجیح  و کشــید خجالــت راننــده مشــکوك نگــاه از ، بترســد او نگــاه از اینکــه از

.  کـرد  نگـاه  بیـرون  بـه  پنجـره  از بـاز  و گرفـت  گـاز  آهسـته  را لـبش .  کنـد  کوتـاه  را بحث
 را فکرهـایش  خـوب  تـا  گذاشـت  خـود  حـال  بـه  را مهنـاز  و نگفـت  چیـزي  دیگـر  هم بهرام
 . بکند



 کـوچکش  حیـاط  کـه  بـود  جـور  و جمـع  ویالیـی  ي خانـه  یـک  ، بهـرام  دوسـت  ي خانه        
 کـرد  بـاز  مهنـاز  بـراي  را حصـار  در بهـرام .  میـداد  گـل  خـوش  بـوي  و بـود  شـده  چمنکاري

 در ســمت بــه آهســته کــه همــانطور مهنــاز.  شــود وارد او اول تــا کشــید کنــار را خــودش و
ــوبی  نظــرش بــه.  میچرخانــد خانــه نمــاي دور تــا دور را نگــاهش ، میرفــت ورودي چ

 هــاي رمــان تــوي همیشــه کــه هــایی خانــه شــبیه...  بــود دلنشــینی و زیبــا خیلــی ي خانــه
ــا و کشــید عمیقــی نفــس.  میکــرد تصــور خــارجی ــذت ب ــم هــاي گــل ي رایحــه ل  و دره

 دسـت  موقـع  همـان .  فرسـتاد  فـرو  هـایش  ریـه  تـوي  را خـورده  خـیس  هـاي  چمن و برهم
 . فشرد را زنگ شاسی و شد رد صورتش جلوي از بهرام

 ؟ میکردي فکر چه به داشتی -        

 : داد پاسخ توزانه کینه و چرخید او سمت به مهناز        

 !؟ کثیفیه آدم خودت مثل هم دوستت میکردم فکر داشتم -        

ــوهین ســوالش         ــود محــض ت ــا بــود کــرده جــزم را عــزمش ، ب ــه ت  کــه روشــی هــر ب
 ، داشـت  لـب  بـه  لبخنـد  کـه  همنـاطور .  نرنجیـد  بهـرام  امـا .  کنـد  عصـبانی  را بهـرام  میتواند

 : گفت و زد تکیه بسته در چارچوب به را اش شانه یک

 !؟ بود شده تنگ خیلی هات دهنی بد این واسه دلم بودم گفته -        

 کشــید و گرفــت انگشــتش دو بــین را مهنــاز ي گونــه و بــرد جلــو را دســتش بعــد و        
 بــاز در لحظــه همــان امــا ، بدهــد را کــارش ایــن جــواب تــا شــد بــراق ســرعت یــه مهنــاز. 



 سرخوشـی  بـا  و برگشـت  مـرد  سـمت  بـه  بهـرام .  ایسـتاد  برابرشـان  در جـوانی  مـرد  و شد
 : گفت

 !؟ شما احوال!  کیارش آقا...  به به -        

 و خــوش او بــا و کشــید ـــوش آغـــ در را بهــرام برادرانــه و دوســتانه خیلــی کیــارش        
 : گفت مودب و متین و برگشت مهناز سمت به بعد.  کرد بش

 ! داخل بفرمایید...  خانم مهناز اومدین خوش خیلی -        

.  رفــت  خانــه  داخــل  و شــد  رد مــرد  دو کنــار  از نرمــی  بــه  و زد لبخنــدي  مهنــاز         
 میپرســید خــود از مــدام.  بــود کــرده مشــغول را فکــرش عجیــب کیــارش آشــناي صــورت

ــا کــه اســت دیــده کجــا قــبالً را او ــازکی صــداي ب  زن روبــروي را خــود و آمــد خــود بــه ن
 . دید زیبایی و جوان

 ! اومدي خوش خیلی...  خانم مهناز سالم -        

ــاز         ــت مهن ــه نتوانس ــد آن ب ــین لبخن ــاي ، دلنش ــرنگ موه ــاس و خوش ــا لب ــد زیب  لبخن
 : گفت.  نزند

 ! عزیزم ممنون -        

 . داد دست زن با و برد جلو را دستش و        

 ! کیارش همسر ، هستم سودابه من -        

 : گفت فقط مهناز        



 ! خوشوقتم -        

 احوالپرسـی  هـم  بهـرام  بـا  او تـا  رفـت  کنـار  کمـی  و کـرد  رهـا  را سـودابه  دست بعد و        
 : گفت و گرفت سودابه سمت به را اي بسته بهرام.  کند

 ! نداره رو شما قابل -        

 : داد پاسخ و گرفت را بسته ، بود شکفته گلش از گل حالیکه در سودابه و        

 ! نکنه درد دستتون!  نداشتیم توقع خدا به ، کردین شرمنده -        

 : داد ادامه مهناز به رو و        

 ! کشیدین زحمت ، جان مهناز نکنه درد دستت -        

 لبخنــد  همــان بــا و چرخیــد بعــد.  داد را پاســخش لــب زیــر و زد لبخنــد مهنــاز        
 مرتیکــه:  بگویــد او بــه لبخنــدش بــا میخواســت انگــار...  کــرد نگــاه بهــرام بــه نمــا دنــدان

 ! باز حقه روي دو ي

 : گفت کیارش        

 ؟ ایستادین چرا...  بشینید برید بفرمایید -        

 هــاي مبــل ســمت بــه را او و گذاشــت مهنــاز ـــر کمـــ گــودي روي را دســتش بهــرام        
 از تنــدي العمــل عکــس تــا بــرد کــار بــه را تالشــش تمــام مهنــاز.  کــرد هــدایت پــذیرایی

ــارش نمیخواســت ، ندهــد نشــان خــود ــا آن اختالفــات از چیــزي ســودابه و کی ــد ه .  بدانن
ــوي همگــی ــذیرایی ســالن ت ــتند پ ــت و ، نشس ــودابه آنوق ــراي س ــدارك ب ــذیرایی ت  اش پ



 حــرفش کیــارش.  کــرد صــدا را کیــارش ، بعــد ي دقیقــه دو یکــی.  رفــت آشــپزخانه تـوي 
 : گفت مهناز گوش کنار آهسته بهرام.  رفت آشپزخانه توي و کرد قطع بهرام با را

 ؟ نه ، دارن قشنگی ي خونه -        

 . کرد نگاه اخم با مهناز        

 ! نه -        

 ! میکنی تابلو داري ، نمیشه بد کنی باز اخماتو ذره یه -        

 : داد پاسخ لجاجت با مهناز        

 ! نمیخوام -        

 . خندید نرمی به بهرام        

 ! میکنم پیدا آلرژي فعالت اول نون روي دارم کم کم دیگه -        

ــود نزدیــک         ــاز ب ــان ب ــه بحثش ــاي ب ــد باریــک جاه ــارش و ســودابه کــه بکش  وارد کی
 لــب روي لبخنــدي زور بــه و گرفــت بهــرام از را نگــاهش تنــدي بــه مهنــاز.  شــدند جمــع

 چــرا ایــن خــدایا:  گفــت دلــش تــوي.  میکــرد استیصــال احســاس عجیــب.  نشــاند هــایش
 !؟ نمیشه عصبانی امشب

 تعــارف چــاي مهنــاز و بهــرام بــه کیــارش و ، نشســت مهنــاز کنــار مبــل روي ســودابه        
 حالیکــه در ســودابه.  کــرد تشــکر لــب زیــر و برداشــت چــاي فنجــان یــک مهنــاز.  کــرد
 : گفت ، میکرد رو و زیر هایش دست توي را مهناز و بهرام کادوي ي بسته



 ! تون اجازه با کنم باز اینو من...  خب -        

 : داد ادامه بانمکی لحن با و چرخاند بهرام و مهناز بین را نمکش با نگاه        

 ! بعد براي بذارم کادوهامو کردن باز ندارم طاقت من...  خدا رو تو ببخشید -        

...  بــود مهنــاز شــبیه خیــل رفتــارش ایــن.  انــداخت پــایین را ســرش و خندیــد بهــرام        
 ! بود کرده گمش ها تازگی که آور هیجان و سرزنده مهناز همان

ــودابه         ــته س ــاز را بس ــرد ب ــا و ک ــدن ب ــمه دو دی ــره ي مجس ــو ي نق ــه آه ــا ک ــر ب  هن
 دیگــري و نشســته هــا آهــو از یکـی .  کشــید دلــی تــه از جیـغ  ، بــود شــده آراســته قلمزنـی 

 و شــکوه و بودنــد ســاییده بهــم را یشــان بینــی نــوك دو هــر...  بــود ایســتاده برابــرش در
 . داشتند عجیبی زیبایی

 دوســــتان تمــــام چشــــم کــــه چیزاییــــه اون از!  ممنــــون ، عالیــــه خیلــــی واي -        
 ! میاره در رو فرانسویمون

.  کــرد نگاهشــان عشــق بــا و گذاشــت دســتش کنــار میــز روي را هــا مجســمه بعــد و        
 : گفت و مبلش پشتی به زد تکیه و انداخت پا روي پا کیارش

 ؟ کار و کسب از خبر چه -        

ــرام         ــان به ــاي فنج ــی چ ــر را زعفران ــی زی ــت اش بین ــا و گرف ــذت ب ــس ل ــی نف  عمیق
 . کشید

 ؟ برات بگم کجا از!  زیاده که خبر -        



 : نالید استیصال با سودابه.  گذاشت میز روي را فنجان و شد خم بعد و        

 ! شد شروع باز...  خدایا -        

ــاره بحــث...  بــود ســودابه بــا حــق.  خندیــد و کــرد نگــاه او بــه مهنــاز          و پــول ي درب
 و شــد جابجــا مبــل تــوي کمــی.  نبــود جــالبی بحــث هــم او بــراي سیاســت و تجــارت و ارز
 : چرخید سودابه سمت به

 ! خوشه حرفا همین با دلشون...  کن ولشون رو اینا -        

 : پرسید مهناز.  خندید سودابه        

 ؟ شدي آشنا اینجا کیارش آقا با -        

 ریخــت موهــایش شــرابی ي طــره.  داد تکــان راســت و چــپ بــه را ســرش ســودابه        
 : گفت ، اش پیشانی روي

 فرانســه اومــد کیــارش بعــدش ، بــودیم فابریــک دوســت همدیگــه بــا!  ایــران ، نــه -        
 ! شد مشغول خونه سفارت توي و

 . پریدند باال مهناز ابروهاي        

 ؟ سادگی همین به -        

 میکــرده فعالیــت مختلـف  هــاي ســفارتخونه تـوي  هــا ســال شـوهرم  پــدر خــب ، نـه  -        
 ! داشت پسرشو هواي که معلومه خب!  جاها خیلی...  لهستان ، لبنان ، فرانسه. 



 : داد ادامه و خندید        

 و کــردیم صــحبت هــم بــا.  برگشــت بــاز یهــو کــه نداشــتم خبــر ازش مــدتی یــه تـا  -        
 . کردیم ازدواج که میشه سال دو از بیشتر االن.  گذاشتیم ازدواج قرار ایندفعه

 : پرسید دوباره مهناز        

ــب -         ــه خ ــا اگ ــارش آق ــد کی ــفارت کارمن ــه س ــت خون ــس ، اس ــما پ ــل ش ــار لی  چیک
 ؟ میکنید

 تــا هــم کیــارش ، میکــنم زنــدگی لیــل اوقــات بیشــتر.  هســتم دانشــجو اینجــا مــن -        
 ! میزنه سر بهم بتونه که جایی

 : پرسید سودابه.  داد تکان را سرش و زد لبخندي مهناز        

 ؟ شدي آشنا کجا بهرام آقا با!  کن تعریف تو ، خب -        

 . انداخت پایین را سرش و زد تلخی لبخند مهناز        

 ... بعدش.  بود پدرش وکیل پدرم ، بودیم خانوادگی دوستان از -        

 : پرسید سرعت به بحث کردن عوض براي بعد و ، کرد مکثی        

 ؟ گرفتید عروسی ایران -        

 : داد تکان را سرش هیجان با سودابه        

 ! بدم نشونت عکسامونو ، اتاق توي بریم میخواي!  آره -        



 : یشان دوستانه ي مکالمه روي انداخت خط ، گرفت اوج بهرام صداي        

 کــم کــم داره انــوري فقــط...  نکــرده تغییــر هیچــی!  بابــا مفتــه حــرف همــش اینــا -        
 ! بگیرن جلوشو میخوان ، میشه شاخ

 : داد ادامه و انداخت آنها به نگاهی سودابه        

 ! انوریه به حواسشون فعالً که اونا -        

ــاز         ــا و خندیــد مهن ــا میــل کمــال ب  خــواب اتــاق تــوي دو هــر.  شــد همــراه ســودابه ب
ــاز.  رفتنــد ــه جلــوي مهن  تــوي از ســودابه.  کــرد چــک را صــورتش آرایــش و ایســتاد آین

 . انداخت ـت تخـ روي و آورد بیرون بزرگ آلبوم دو دیواري کمد

 ! نره سر ات حوصله کنه خدا!  ها زیادن فقط...  ایناهاش -        

 . نشست رنگ سیبی نقش خوش روتختی روي بعد و خندید مهناز        

 ! دارم دوست دیدنو عکس من ، بابا نه -        

 : داد توضیح برایش سودابه.  کرد باز و برداشت را ها آلبوم از یکی و        

 ! آلبومه یکی این توي آتلیه عکساي ، عقدمه اتاق مال عکسا این -        

 : گفت مهناز        

 ! بودي خوشگل چقدر -        

 : پرسید و کرد اخمی شوخی به سودابه        



 ؟ نیستم االن یعنی -        

ــاز         ــاه و کــرد بلنــد هــا عکــس روي از را ســرش مهن  او صــورت تــوي عمیقــی نگ
 . انداخت

...  نمـیگم  آرایشـت  خـاطر  بـه !  بـودي  تـر  خوشـگل  خیلـی  اینجـا  امـا  ، چـرا ...  اممم -        
 ! کردي تغییري یه االن انگار

ــد ســودابه         ــوم مهنــاز.  خندی ــاره و زد ورق را آلب  خــم هــا عکــس روي را ســرش دوب
 : کرد

 ؟ خواهرته دختره این -        

 ! آره -        

 ! ندارم خواهر من...  حالت به خوش!  اید همدیگه شبیه خیلی -        

 ! مامانمه اینم -        

 : داد ادامه محزونی لحن با و کشید عمیقی نفس        

 ! شده ذره یه براش دلم!  برم قربونش الهی -        

 . کرد نگاهش کنجکاوي با مهناز        

 ؟ ایرانن -        

 . داد تکان را سرش سودابه        



 ! اوهوم -        

 . نشست مهناز هاي لب روي تلخی لبخند        

 ! ایرانم خودم من ، اینجان من مادر و پدر عوض در -        

 : گفت سودابه        

 دنیــا جــاي هــر.  ســخته خیلــی مــادر از بــودن دور!  یکیــه دردمــون جفتمــون پــس -        
 مامانـت  بـازم  ، باشـه  بـرت  و دور کـه  هـم  فامیـل  و فـک  و آشـنا  و دوسـت  کلـی  ، باشی که

 ! انگار داري کم چیزي یه باشه دور ازت

ــاز         ــاز و داد تکــان موافقــت ي نشــانه بــه را ســرش مهن  هــا عکــس دیــدن ســرگرم ب
 اتــاق از و شــد بلنــد ســودابه کــه برداشــت را دومــی ، گذاشــت کنــار را اولــی آلبــوم.  شــد

 بــه مربــوط هــاي عکــس بــه ســري ســر نگــاهی و زد ورق را آلبــوم مهنــاز.  رفــت بیــرون
ــه ــاغ و آتلی ــداخت ب ــا عکــس از یکــی تــوي.  ان ــاغ وســط ســودابه ، ه ــود نشســته ب  روي ب
 نگــاه او نیمــرخ بــه لبخنــد بــا و بــود ایســتاده ســرش پشــت کیــارش و چــوبی تــاب یــک

 ي چهــره تــوي دوخــت را دقــتش پــر نگــاه و کــرد خــم کامــل را ســرش مهنــاز.  میکــرد
...  هـایش  دنـدان  میـان  کشـید  را لـبش .  کنـد  پیـدا  را سـودابه  تغییـر  کـرد  تـالش .  سودابه
 لنــز اش عروســی شــب او!  شــاید!  بــود خوشــرنگش لنزهــاي خــاطر بــه تغییــر ایــن شــاید

 دوســت بهــرام.  بــود زده رنــگ را موهــایش نــه و بــود گذاشــته لنــز نــه...  بــود نگذاشــته
 ! نداشت



ــاز ، شــد بــاز مجــدداً اتــاق در         ــا ســودابه.  گرفــت صــاف را گــردنش فــوري مهن  دو ب
 یکـی .  شـد  گـرد  ، بـود  دیـده  آنچـه  از مهنـاز  هـاي  چشـم .  بـود  برگشـته  آلوچه از پر پیاله

 : گفت و گرفت را ها پیاله از

 ؟ رو اینا کردي پیدا کجا از ؟ جانم -        

 را هــایش چشــم و گذاشــت دهــانش تــوي را تــرش هــاي آلوچــه از یکــی لــذت بــا و        
 : گفت و خندید لذت با سودابه.  بست محکم

 . آوردن برام ایران از بزرگ ي دبه یک...  سفارشیه -        

 : داد ادامه خاصی لحن با و خندید باز        

 ! میکنم ـوس هـ زیاد روزا این -        

ــون         ــوي خ ــاي رگ ت ــاز ه ــد مهن ــد منجم ــد ، ش ــه لبخن ــبش ي گوش ــکید ل  آب.  خش
 : پرسید محتاطانه و داد قورت سختی به را دهانش

 ؟ اي حامله -        

ــه چرخیــد بالفاصــله مهنــاز نگــاه.  داد تکــان را ســرش ســودابه          تخـــ شــکم ســمت ب
 . او ـت

 ! که نیست مشخص چیزي -        

 ! شدن چاق واسه زوده...  دومم ماه هنوز خب -        



ــایش و دســت ، بــود گرفتــه گــر مهنــاز         ــارداري نکبــت ي خــاطره یــاد.  میلرزیــد پ  ب
ــودش ــاد خ ــاز و ، افت ــاس درون از ب ــی احس ــرد ویران ــک.  ک ــوي اش ــم ت ــایش چش ـــ ه  ح

 . بست ـلقه

 ! بودم باردار ماهه شش االن منم ، موند می من ي بچه اگه -        

 . گرفت ترحم رنگ سودابه نگاه        

 ؟ چرا ؟ کردي سقط...  بگردم الهی -        

ــاز هــاي پلــک پشــت         ــود شــده داغ مهن ــه هــواي عجیــب دلــش ، ب ــه.  داشــت گری  ب
 : گفت تندي

 ! بگذریم!  خورد ضربه شکمم ، هیچی -        

 کــدام هــیچ دیگــر حــاال امــا ، کــرد ســرگرم هــا آلبــوم زدن ورق بــا را خــودش بــاز و        
 .  نمیپرسید سودابه از سوالی هیچ و نمیدید را ها عکس از

 

 خــداحافظی سـودابه  بـا  مهنـاز  و بهـرام  کــه بـود  گذشـته  شـب  دوازده از کمـی  سـاعت         
 ماشــینش بــا میخواســت ، بــود همراهشــان کیــارش.  شــدند خــارج او ي خانــه از و کردنــد

 داد تــرجیح هــم بهــرام ، نشســت عقــب صــندلی روي مهنــاز.  برســاند مقصــد بــه را هــا آن
 : پرسید کیارش.  باشد او کنار

 ؟ محترمتون خانم پدر منزل ؟ خان بهرام بریم کجا...  خب -        



 : داد پاسخ جدي خیلی بهرام اما ، داشت شوخی رنگ لحنش        

 ! هتل ، نه -        

 ، کــرد نگــاه بهـرام  بــه تغیـر  بــا و چرخانــد را سـرش .  ایســتاد حرکـت  از مهنــاز قلـب         
 بــی مهنــاز.  چرخانــد پنجــره ســمت بــه را ســرش و گرفــت نادیــده را او نگــاه بهــرام امــا

ــار ــد اختی ــر ، میلرزی ــت دیگ ــش نمیتوانس ــازي نق ــردن ب ــل را ک ــد تحم ــر از.  کن ــب س  ش
ــل ــرده تحم ــود ک ــی از...  ب ــد وقت ــودابه فهمی ــاردار س ــت ب ــی از ، اس ــار وقت ــم رفت  و مالی

 درســت.  بــود شــده تــازه هــم دلــش داغ انگــار ، بــود دیــده او بــا را کیــارش ي محتاطانــه
 جلــوي را هــا آن کیــارش.  شــود منفجــر داشــت امکــان آن هــر کــه بــود آتشفشــانی مثــل

 چهــره روي از را آرامــش ماســک مهنــاز ، او رفــتن از بعــد.  رفــت و کــرد پیــاده هتــل در
ــود ي ــت خ ــتش و برداش ــا را دس ــونت ب ــوي از خش ــت ت ــرام دس ــرون به ــید بی ــا و کش  ب

 : گفت بلندي صداي

 ! بابام ي خونه برم میخوام!  نمیام تو با من -        

 : کرد نگاهش آرامش با بهرام        

 !؟ زیارتشون از هنوز نشدي سیر...  بودي بابات ي خونه ماه چهار -        

 بــود متنفــر بهــرام حالــت ایــن از چقــدر.  گرفــت تنفــر رنــگ مهنــاز خشــمگین نگــاه        
 میکــرد تــالش کمرنــگ لبخنــدي بــا بعــد و میــزد طعنــه آرام و خونســرد اینقــدر اینکــه... 

 شـکنی  دنـدان  پاسـخ  دنبـال  بـه  را ذهـنش  تـوي !  اسـت  خـوب  خیلـی  چیـز  همه دهد نشان
 : کرد تکرار باز.  نیامد یادش چیزي هیچ ، گشت



 ! نکن خسته بیخودي خودتو!  ایران برنمیگردم من -        

ــد و         ــت ، برگردانــد رو او از بع ــایش دس ــاي جیــب تــوي را ه ــالتوي ه  قرمــزش پ
 تــق تـق  صــداي.  پرداخـت  زدن قــدم بـه  شــروع خلـوت  روي پیــاده امتـداد  در و بــرد فـرو 

.  بـــود پیچیـــده خیابـــان آرامشـــبخش ســـکوت در اش مشـــکی هـــاي کفـــش ي پاشـــنه
 نمیکــرد تــالش حتــی ، بــود آرام هــم او امــا...  آیــد مــی دنبــالش بهــرام کــه بــود حواســش
ــودش ــه را خ ــاز ب ــاند مهن ــاي و برس ــدم او همپ ــد ق ــداي.  بزن ــه ص ــدکش زدن جرق  را فن

 . مشامش توي پیچید سیگارش دود مطبوع بوي بعد و ، شنید

 ! مهناز ، خونه برگرد -        

 بهـــرام.  انـــداخت کوتـــاهی نگـــاه او بـــه اش شـــانه روي از ، چرخانـــد ســـر مهنـــاز        
 : گفت باز.  میکشید سیگار و میزد قدم سرش پشت خونسرد و آهسته

 ! زندگیم توي دارم احتیاج بهت -        

 : برسد بهرام گوش به تا برد باال کمی را صدایش مهناز        

 ! نداري احتیاج کسی هیچ به تو -        

 عقــب  عقــب  کــه  همــانطور  ، او ســمت  چرخیــد  مهنــاز .  زد کجــی  لبخنــد  بهــرام        
 : پرسید ، میرفت

ــه -         ــوالیه ی ــه س ــوي ک ــام ت ــن تم ــالها ای ــو س ــر ذهنم ــرده درگی ــو...  ک ــاً ت ــو واقع  من
 ؟ داري دوست



 : داد پاسخ تأکیدي لحنی با ، تکاند زمین روي را سیگارش ي خاکه بهرام        

 ! معلومه خب -        

ــت چطــور پــس -         ــاد دل ــدر می ــتم اینق ــی اذی ــت چطــور ؟ کن ــاد دل ــورم می ــی مجب  کن
 ... میدونی وقتی برگردم

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 دســتت  از کــه بــودم  کــرده تلقــین  خــودم بــه  ، اینجــا میومــدم  داشــتم وقتــی -        
ــو!  ام عصــبانی ــو ســر ت ــودي گذاشــته کــاله من ــه...  ب ــه ب ــده اســتراحت ي بهان ــودي اوم  ب
 وکــالتی طــالق درخواســت کوتاهــه ازت مــن دســت کــه شــدي مطمــئن وقتــی و فرانســه

 ! بود داده

 : کرد اخم مهناز        

 ! نبود اون منظورم من -        

ــاز و         ــد رو بهــرام از ب ــت و برگردان ــه پش ــه او ب ــدم ب ــه بهــرام.  پرداخــت زدن ق  ادام
 : داد

 حـاال  کـه  نگفـتم  اینـو !  نکـن  انکـار  اینقـدر  ، مهنـاز  منـه  بـا  حـق  کـه  میـدونی  خودتم -        
 یــک بــا مــن عصــبانیت!  نــه...  ام عصــبانی ازت یــا خونــدم رو دســتت کــه بفهمــونم بهــت
ــوي نگــاه ــو چشــماي ت ــه دود ت ــره میش ــوا می ــو!  ه ــراي ت ــن ب ــی فقــط م ــن و...  آرامش  م



 زنــدگی بــه گــردونم بــرت میخــوام اینکــه دلیــل!  بکشــم دســت آرامــش ایــن از نمیتــونم
 ! همین فقط و فقط!  همینه مشترکمون

 : گفت مهناز        

 ؟ چی من پس!  خودتی آرامش فکر به فقط تو -        

 ؟ داشتی کم چی من با زندگی توي تو -        

 : پرسید باز بهرام.  نرسید ذهنش به پاسخی هیچ...  کرد فکر مهناز        

 ذهنــت تــوي!  میکنــی فــرار داري هنــوزم...  میکــردي فــرار مــن از اول روز از تــو -        
ــو...  دارم هــم هــایی خــوبی ســري یــه متاســفانه کــه دمــم و شــاخ بــی هیــوالي یــه مــن  ت

 ! داري دوستم که کنی اعتراف خودت پیش میکشی خجالت

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ! نه -        

ــت!  چــرا -         ــی خجال ــاز میکش ــت...  مهن ــی خجال ــیش میکش ــودت پ ــراف خ ــی اعت  کن
 ! سریده براش دلت!  آوردي کم هیوال این پیش...  آوردي کم

 : حرفش وسط دوید دوباره مهناز        

 ! عمراً -        



ــن -         ــواب مـ ــوالت جـ ــاز دادم رو سـ ــین...  مهنـ ــه همـ ــیدي کـ ــرا پرسـ ــوام چـ  میخـ
 ! بدي جواب باید تو و میپرسم سوال ازت من هم حاال.  برگردي کنم مجبورت

ــاز         ــر مهن ــا س ــتاد ج ــنه روي ، ایس ــز ي پاش ــش تی ــد کفش ــمت چرخی ــر و او س  منتظ
 : کرد نگاهش

 ! میدم جواب!  بفرمایید -        

 ســوخته فیلتــر بعــد و گرفــت ســیگارش از را کــام آخــرین.  ایســتاد مقــابلش بهــرام        
 . انداخت زمین کف را

 مشـخص  خـودت  بـا  تکلیفـت  تـو  اگـه !  اسـت  افتـاده  پـا  پـیش  و سـاده  خیلی سوالم -        
 ! بدي جوابمو میتونی راحت خیلی ، باشه

 : پرسید و ، مهناز منتظر هاي چشم توي زد زل صاف ، کرد مکثی        

 چیکــار مــن از بعــد میخــواي ؟ چــرا واقعــاً...  ؟ مصــري جــدایی بــراي اینقــدر چــرا -        
 ؟ بهتره امروزت دنیاي از چقدر من از بعد دنیاي میکنی فکر...  اصالً ؟ کنی

 قبـولی  قابـل  پاسـخ  کـرد  سـعی ...  او هـاي  چشـم  بـراق  سـیاهی  تـوي  شـد  خیره مهناز        
 کسـی  هـیچ  هیچوقـت  حـال  بـه  تـا .  نرسـید  ذهـنش  بـه  چیـزي  هـیچ  امـا .  بدهد او سوال به

ــا...  بــود نپرســیده او از را ســوال ایــن  فکــر ســوال ایــن بــه هــم خــودش حتــی حــال بــه ت
 : گفت صادقانه ، داد تکان راست و چپ به را سرش.  بود نکرده

 ! نکردم فکر تو از بعد به هیچوقت! ...  نمیدونم -        



 نـــرم لبخنـــدي.  انـــداخت پـــایین را ســرش  ، گرفـــت گـــاز را اش خـــورده رژ لــب         
ــت ــب روي نشس ــاي ل ــرام ه ــن...  به ــقانه ای ــرین عاش ــه ت ــود اي جمل ــه ب ــوي ک ــام ت  تم
 هــم خیلــی...  بــود نکــرده فکــر او از بعــد بــه هیچوقــت مهنــاز!  بــود شــنیده اش زنــدگی

 ! عالی

 : گفت آرامی لحن با مهناز        

 ! پدرم ي خونه برسون منو -        

 : داد ادامه باز و ، کرد مکثی        

 ! لطفاً ، البته -        

 . بوسید را دستش کف خطوط روي ، گرفت را او دست بهرام        

 ! بده دستور فقط تو -        

 . کرد حلقه مهناز کمر دور باز را دستش و        

        *** 

ــتاده آب دوش زیـــر         ــود ایسـ ــر تـــنش روي داغ آب قطـــرات ، بـ ...  میخوردنـــد سـ
 قــرار...  داشــت خوشــی حــال.  اش شــامه زیــر بــود پیچیــده بــدنش شــامپو خــوش بــوي

 ! برود پاریس به بهرام با بود

ــنهادش         ــرف از پیش ــرام ط ــود به ــاز.  ب ــق مهن ــول طب ــت اول معم ــرد مخالف ــی ، ک  ول
 بــه فقــط ظــاهر بــه بهــرام.  باشــد کوتــاهی خیلــی ســفر اینکــه شــرط بــه شــد راضــی بعــد



.  بــود خوشــحال سفرشــان بــودن کوتــاه بابــت دلــش تــه چنــد هــر ، کــرد قبــول او خــاطر
 فهمیــده خــوب خیلــی بهــرام بیگــاه و گــاه هــاي قــراري بــی از...  میدانســت را ایــن مهنــاز

 . دارد عجله ایران به برگشتن براي چقدر بود

 شــش و روز پــنج قبــل ي دفعــه.  بودنــد رفتــه پــاریس بــه هــم دیگــر بــار یــک آنهــا        
ــب ــوي ش ــاریس ت ــد پ ــه و ماندن ــهر ي هم ــتند را ش ــرج.  گش ــل ب ــوزه ، ایف ــوور ي م  ، ل

ــاریس میکــرد فکــر.  دیگــر هــاي مکــان خیلــی و ورســاي کــاخ ، نتــردام کلیســاي  مثــل پ
ــفهان ــت اص ــه اس ــایی ک ــایش زیب ــامی ه ــدارد تم ــش.  ن ــگت دل ــده ن ــود ش ــراي ب  آن ب
 . شیرین روزهاي

 تــوي ، شــود تکــرار رویــایی ســفر آن اســت قــرار دوبــاره کــه بــود فهمیــده وقتــی از        
ــادش.  میکــرد فکــر خــاطرات بــه مــدام ذهــنش ــر و دور کــه قبــل ي دفعــه آمــد مــی ی  ب

 بــراي را نتــردام گوژپشــت داســتان زیــادي هیجــان بــا او و میچرخیدنــد نتــردام کلیســاي
 : میکرد تعریف بهرام

 بعــد!  دزدیــد نگهبانــا از اونــو کــازیمودو امــا ، کــنن اعــدام کــه بــردن رو اســمرالدا -        
 ! باال رفت...  کلیسا توي دوید

 : کرد اشاره کلیسا بلند هاي برج به انگشتش با        

ــر -         ــنم فک ــد میک ــون بای ــاال هم ــوده ب ــه ب ــمرالدا! ...  باش ــتاش روي رو اس ــد دس  بلن
 ! قهرمانی جام مثل ، داد نشون مردم به و کرد



ــرام         ــار به ــدم او کن ــزد ق ــه ، می ــله اگرچ ــنیدن ي حوص ــتان ش ــاي داس ــقانه ه  را عاش
 گـره  درهـم  اشـتیاق  بـا  را هـایش  دسـت  مهنـاز .  بـود  نکـرده  قطـع  را او حـرف  امـا  نداشت

 : زد

 ؟ نه مگه!  رومانتیکه خیلی خیلی -        

 : انداخت باال را اش چانه بهرام.  ماند تاییدش منتظر و او سمت برگشت و        

 ! اوهوم -        

 : کند عوض را بحث است بهتر کرد فکر بعد و        

 ؟ کرد چیکار باهاش بعد -        

 کودکانــه نگــاهی ، زیبــایش و درشــت هــاي چشــم بــا.  نشــد او منظــور متوجــه مهنــاز        
 : گفت و انداخت او به

 ! دیگه هیچی...  خب -        

 ! عجیبه! ؟ هیچی -        

 : او سفت بازوي توي کوبید زنانه مشتی حرص با.  شد او منظور متوجه مهناز        

 ! بهرام شعوري بی خیلی -        

ــا بهــرام         ــد صــداي ب ــد.  خندیــد بلن ــادامی چشــم زن چن ــا و برگشــتند ب ــه تعجــب ب  ب
 : بود گرفته اش خنده هم مهناز.  کردند نگاه آنها



ــدا -         ــفات خ ــده ش ــا ب ــن ب ــن ای ــت ذه ــد...  منحرف ــوي زدي گن ــتان ت ــه داس ــن ب  ای
 ! رومانتیکی

ــاز و         ــد ب ــه در.  خندی ــت حالیک ــه آن از میدانس ــد ب ــر بع ــتان ه ــقانه داس ــه اي عاش  ک
 . میگیرد اش خنده و افتد می بهرام سوال یاد بخواند

ــاال         ــم ح ــر ه ــده دوش زی ــه اش خن ــود گرفت ــل...  ب ــه مث ــا دیوان ــا ه ــداي ب ــد ص  بلن
ــرد را او...  زرنـــگ آدم.  میخندیـــد ــاریس میبـ ــد بـــراي پـ ــه حـــاال!  خـــاطرات تجدیـ  کـ
ــته ــنج بــود نتوانس ــپزخانه ک ــه را او اش پــدري منــزل ي آش  ، کنــد مجــاب برگشــتن ب
 ! کند امتحان شانزلیزه خیابان توي را شانسش میخواست

 . آورد بیرون دوش زیر از را سرش ، حمام در به کوبید انگشت با کسی        

 ؟ بله -        

 : گفت جیران.  میزد موج صدایش توي خنده هم هنوز        

 ؟ میخندیدي چرا ؟ خوبه حالت مهناز -        

 : گفت جیران.  خندید دوباره مهناز        

 !؟ شدي دیوونه!  ندیده هرگز چیزاي حق به -        

 : گفت مهناز        

 ! بیرون میام االن!  خوبم ، مامان نیست چیزي -        



 . بست را آب شیر و        

 کــاري دیگــر او امــا.  بیایــد دنبــالش بهــرام بــود قــرار دیگــر ســاعت یــک تــا تقریبــاً        
 بــود کــرده جمــع اش دســتی کیــف تــوي را وســایلش ي همــه.  نداشــت دادن انجــام بــراي

 . مهرداد تختخواب روي بود نشسته آماده و حاضر و کشیده سشوار را موهایش. 

ــر         ــرد فک ــر ک ــت بهت ــل اس ــتن از قب ــی رف ــا تماس ــاي ب ــولی آق ــته محص ــد داش .  باش
 . رفت نشیمن توي ، برخاست جا از.  میکرد بهتر را حالش او با کردن مشورت

 صــندلی روي مهــدي.  بودنــد آشــپزخانه تــوي جیــران و مهــدي.  نبــود خانــه مهــرداد        
 لبخنــدي مهنــاز.  میــزد حــرف او بــا و میکــرد آشــپزي جیــران ، بــود نشســته چرخــدارش

 . برد اتاق توي خودش با و برداشت را تلفن گوشی ، زد آنها به

 : داد پاسخ را موبایلش محصولی آقاي که نکشید طول زیاد انتظارش        

 ! بودم تماست منتظر ؟ چطوره حالت!  مهناز سالم -        

 . نشست تحریر میز ي لبه روي ، نشاند لب به کمرنگی لبخند مهناز        

 ؟ چطوره حالتون!  استاد سالم -        

 ؟ خبر چه ؟ خوبی تو.  خوبم -        

 : زد گوشش پشت را موهایش و جوید را لبش ي گوشه مهناز        

 ! اینجا اومده بهرام...  راستش -        



 پســر.  نداشــت را جملــه ایــن شــنیدن انتظــار انگــار...  کــرد ســکوت محصــولی آقــاي        
 : گفت ، بود مشکوك خیلی مهناز نظر از که طوالنی مکثی از

 ! دیگه کردین آشتی سالمتی به پس!  خوبه خیلی!  خوبه...  خب -        

 : بگوید چه باید نمیفهمید...  نداد را پاسخش ثانیه چند براي مهناز        

 ! نه هنوز!  نه -        

 ؟ مهناز ، چی یعنی نه هنوز -        

 ... خب...  یعنی -        

 : پرسید و گرفت گاز را لبش...  کرد مکثی        

 ؟ استاد ، بودین من تماس منتظر چرا شما -        

 : شد دستپاچه کمی محصولی آقاي        

 ! هیچی...  خب -        

 : پرسید.  میتپید اش سینه توي گاپ گاپ مهناز قلب        

 ؟ افتاده اي تازه اتفاق -        

 ! نه -        

ــاز         ــا مهن ــوي چرخــی قــراري بــی ب ــاق ت ــوار موهــاي تــوي را انگشــتانش و زد ات  سش
 پنهــان خــود پــس در را بــد خبــر یــک حتمــاً ، قاطعانــه ي نــه ایــن.  بــرد فــرو اش کشــیده



 بــا و نکنــد فکــر آن مــورد در کــه باشــد خوشــبین آنقــدر نمیتوانســت مهنــاز.  بــود کــرده
ــال ــوش خی ــه خ ــاریس ب ــرود پ ــت.  ب ــواب روي نشس ــه ، تختخ ــه زد تکی ــوار ب ــت دی  پش
 . بیاورد حرف به را محصولی آقاي تا کند اصرار آنقدر باید ، کرد فکر...  سرش

 

ــود اســپیکر حالــت روي تلفــن         ــده ســوئیت تمــام تــوي حســام صــداي ، ب ــود پیچی .  ب
 البـالي  از کـه  بـود  کـرده  تیـز  گـوش .  میـزد  مسـواك  و بـود  ایسـتاده  سـرویس  توي بهرام

 : بشنود هم را حسام صداي ، هایش دندان روي مسواك برس ساییدن صداي

 کــی!  کتابــه حســاب روي هــم عاشقیشــون و عشــق...  شــدن زرنــگ خیلــی مــردم -        
 ! بزنه رو صیفی حاجی پلنگاي از یکی مخ ریقونه ایراندوست امید ؟ میکرد فکرشو

ــا بهــرام         ــر دهــان ب ــف از پ ــت.  خندیــد ک ــا ، بدهــد را جــوابش خواس ــرجیح ام  داد ت
 : میزد حرف هم هنوز حسام.  روشویی توي کرد خم سر.  بشوید را دهانش اول

 نامزدیشــون جشــن!  مــن دفتــر فرســتادن دعــوت کــارت هــم خانمــت و تــو واســه -        
 !؟ هستی ؟ بهرام ؟ الو...  ؟ حاال بري میخواي.  است دیگه ي هفته

 : کرد خشک حوله با را صورتش ، آمد بیرون دستشویی توي از بهرام        

 شـرکت  اوضـاع  از خبـر  چـه .  رفـتم  شـاید  مـنم  ، میـرن  کیـا  ببـین  بکـن  تحقیقـی  یه -        
 ؟



 ســورمه نــازك کاپشــن بــا ، تیشــرت و کتــان شــلوار.  کــرد بــاز را دیــواري کمــد در        
 پیــدا هــم را کمربنــدش تــا کــرد خــم ســر.  انــداخت تخــت روي و آورد بیــرون رنگــی اي

 . کند

 هـا  بچـه  مقـدار  یـه .  بـوده  کـه  هسـت  همونطـوري  چیـز  همـه  ، نیسـت  خاصـی  خبـر  -        
 زاده عمـو  امـروز ...  راسـتی  آهـان !  وقتشـون  سـر  رفـتم  امـروز ...  کـارو  بـودن  گرفتـه  شل
 ! عادل...  من دفتر اومد ات

 تخـــت روي از یکـــی یکـــی را هـــایش لبـــاس.  بســـت را دیـــواري کمـــد در بهـــرام        
 . پوشید و برداشت

 ؟ داشت چیکارت -        

 نفهمیــدم مــن کــه زمینــی ســر ، خــوردن بــر مشــکل بــه ات عمــه شــوهر بــا ظــاهراً -        
ــابین کــردن بخشــی ملکــی میگفــت...  کجاســت ــه و خودشــون م  درســت هــم کاغــذي ی

 در تقســیمی میگــه آورده در دبــه ات عمــه شــوهر حــاال!  بــوده تــو پــدر دســت کــه کــردن
 کشــید دادگــاه بــه کــار اگــه بدونــه میخواســت هــم ، میخواســت کاغــذو هــم!  نبــوده کــار

 ؟ کرد حساب تو روي میشه

 برداشــت را ادکلــن ي شیشــه.  انــداخت خــود بــه دقیقــی نگــاه ، ایســتاد آینــه مقابــل        
 . زد ادکلن را گردنش روي و

 ! نه -        

 !؟ چی -        



 ! کرد حساب من روي نمیشه -        

 : داد ادامه ، شد موهایش کردن مرتب مشغول انگشتانش با        

 بـــه امـــا.  بـــدم بهشــون  میتـــونم بخـــوان اگــه  و دارم رو نامـــه تقســـیم مــن  ، اوالً -        
 کــه حرفــی ایــن.  شــده ذکــر زمــین مشخصــات فقــط نامــه تقســیم تــوي.  نیســت نفعشـون 

 ، بشــه رو کاغـذ .  نیومــده کاغـذ  تــوي ازش اسـمی  چـرا  نمیــدونم امـا  ، درســته گفتـه  عـادل 
ــازي کــه اســت عمــه شــوهر ــره رو ب ــراي رو همــه ؟ حســام دادي گــوش! ...  میب  عــادل ب
 ! نیاد من سراغ باز که بده توضیح

 ! بگو ، میشنوم -        

ــه تــوي خــودش تصــویر از را نگــاهش بهــرام          از و برداشــت را گوشــی.  گرفــت آین
 . کرد خارج اسپیکر حالت

 بـه  رو کاغـذي  هـیچ  نـه  و میـداد  شـهادت  دادگـاهی  هـیچ  تـوي  نـه  مـن  پـدر  ، دوماً -        
 ســنت ایــن مــنم!  میشــد مجبــور دلیلــی هــر بــه اینکــه مگــر...  میکــرد امضــا شــاهد عنــوان
ــدرمو ــظ پ ــردم حف ــا...  ک ــور ت ــم مجب ــه نش ــاه ن ــام دادگ ــه و می ــذي ن ــا کاغ ــنم امض .  میک
 بـراي  ایـنم .  نمیکـنم  دخـالتی  مـن  ، مربوطـه  خودشـون  بـه  هـم  عمـه  شـوهر  و عمو دعواي

 ! بده توضیح عادل

 : بیرون کرد فوت را نفسش حسام        

 ؟ برمیگردي کی تو!  تخت خیالت ، میدم توضیح -        



 ! پاریس برم میخوام امشب...  برگردم زود میکنم سعی -        

 ! باشی الزیاره نایب ، داداش داریم دعا التماس -        

 : گفت حواس بی...  در سمت چرخید سریع خیلی بهرام نگاه ، زد در کسی        

 ! محتاجیم -        

 ســر او ي خنــده از ، اســت گفتــه چــه نفهمیــد بهــرام.  خندیــد بلنــد صــداي بــا حســام        
 : گفت.  نیاورد در

 ؟ نداري کاري ، میکنم قطع دیگه من حسام -        

 تخــت روي از را کاپشــنش راه ســر.  خروجــی در ســمت رفــت ، کــرد قطــع را تلفــن        
 . کرد باز را در بعد ، پوشید و برداشت

 . رفت عقب قدم یک و خورد سختی ي یکه ، در پشت مهناز دیدن با        

 ... من بود قرار ؟ میکنی چیکار اینجا تو...  اه -        

ــاز         ــت مهن ــداد مهل ــا ن ــه او ت ــام را اش جمل ــد تم ــل.  کن ــوئیت داخ ــد س  را در و پری
 : میکرد نگاهش واج و هاج بهرام.  بست سرش پشت

 ؟ شده چیزي -        

 : گفت...  کرد نگاهش کینه و خشم از پر مهناز        

 ! پستی خیلی!  بهرام پست خیلی -        



 : افتاد راه سرش پشت بهرام.  ایستاد سوئیت وسط رفت ، گذشت او کنار از        

 ... هی چیه ورا و شر این ؟ میگی داري چی هست معلوم -        

 ، آورد بیــرون بــود کــرده پنهــان نــازکش بافــت جیــب تــوي کــه عکســی ســه مهنــاز        
 و شــد خــم...  کــرد ســکوت بهــرام.  بهــرام ي ســینه تــوي کــرد پــرت قــدرت ي همــه بــا

...  رسـتوران  یـک  تـوي  خـودش  بـه  مربـوط  بـود  عکسـی ...  برداشـت  را هـا  عکـس  از یکی
 زد داد مهنــاز.  میشــناختند را همــدیگر بــود وقتــی چنــد کــه دخترهــایی از یکــی بــا همــراه

: 

ــودم مــاه چهــار همــش مــن -         ــاه چهــار فقــط...  نب  ، کــردي چیکــارا ســرم پشــت!  م
 ؟ آخه نکشیدي خجالت تو...  تو ؟ لعنتی

ــدایش         ــی از ص ــه بغض ــراش کهن ــت خ ــش...  داش ــه دل ــال ب ــودش ح ــوخت خ .  میس
ــی حقــارت احســاس ــود منتظــر.  میکــرد عجیب ــه آن هــر بهــرام ب ــد التمــاس ب  او از و بیفت

 . باخت را خودش ، شد روبرو او خشمگین نگاه با تا اما.  کند بخشش تقاضاي

 !؟ گذاشتی بپا من ي واسه تو -        

 : بدهد توضیح خواست مهناز        

 ... من -        

 : کرد بلند را صدایش بهرام        



...  تــو!  کــردي بیخــود خیلــی تــو...  گذاشــتی بپــا مــن واســه کــه کــردي غلــط تــو -        
 !؟ نمیکنی منو آبروي فکر ؟ نداري عقل ذره یه تو اصالً

 امـــا...  بـــود شـــده الل.  نداشـــت را فریادهـــا ایـــن انتظـــار...  لرزانـــد چانـــه مهنـــاز        
 : کند دفاع خودش از میخواست

 ... من نه!  میره کارات این با...  تو آبروي -        

 : حرفش سطو پرید باز...  زمین روي کرد پرت غضب با را عکس بهرام        

 کــاراي ایــن بــا...  کــردي عــام و خــاص نمــاي انگشــت کــافی ي انــدازه بــه منــو تــو -        
!  نمونـده  واسـم  آبـرو ...  کـرده  پـر  رو جـا  همـه  رفتـه  دیـده  طالقتـو  نامـه  منشیم!  بیخودت

ــه ــا هم ــون ب ــیگن خودش ــن م ــه ای ــه مرتیک ــاش ک ــم ادع ــمونو چش ــور آس ــرده ک ــود ک  ب
 ایـن  از یکـی  اگـه  نکـردي  فکـر  خـودت  بـا  اصـالً  تـو !  بیـاد  بـر  خـودش  زن پس از نتونسته

 !؟ میره باد به ازم حیثیتی چه ، دشمنام دست بیفته شاهکارات

 دیــدن از بــار اولــین بــراي بهــرام دل.  افتــاد گریــه بــه ، نیــاورد طاقــت دیگــر مهنــاز        
 . نسوخت او هاي اشک

 !؟ میزنی داد من سر بعدش...  کردي خیانت تو -        

 : عصبی و خفه ، خندید بهرام        

 نیسـت  ماهـه  چهـار  کـه  زنـی  بـه  ؟ کـردم  خیانـت  کـی  بـه  مـن  ؟ کـردم  خیانـت  من -        
 ! نبوده انگار بودنش وجود با قبلشم... 



 ... اگه بود خوب...  نبودي پیشم ماه چهار هم تو خب!  لعنتی نکن توجیه -        

ــه         ــام نتوانســت را اش جمل ــد تم ــل بهــرام.  کن ــه زخمــی گــرگ مث ــه کــرد حمل  ، او ب
 . فشرد قدرت ي همه با و گرفت مشتش توي را اش چانه

 چـی  باشـه  حواسـت !  دهنـت  تـوي  میریـزم  دنـدوناتو  بزنـی  مفـت  حـرف  کلمـه  یک -        
 ! میگی

 اشــک معصــومانه بــاز...  او هــاي چشــم تــوي دوخــت را خیســش هــاي چشــم مهنــاز        
ــت ــرام.  ریخـ ــد دور او از بهـ ــه روي ، شـ ــوابش ي لبـ ــت تختخـ ــاتختی روي از و نشسـ  پـ

 : گفت مهناز.  برداشت را سیگارش پاکت

 ؟ اصالً چه من به!  بگرد خواستی که کسی هر با برو بعد...  بده طالق منو -        

 : برد باال را صدایش مهناز.  کرد روشن را سیگارش ، نگفت چیزي بهرام        

 !؟ شدي کر یا ؟ میگم چی میشنوي -        

 : گرفت سیگارش از عمیقی کام بهرام        

 ! بشی الل بهتره تو اما...  نشدم کر من -        

 ... بهرام -        

ــن ببـــین -         ــی االن مـ ــتت از خیلـ ــبانی دسـ ــالً ، ام عصـ ــی فعـ ــو هیچـ ــدگی...  نگـ  زنـ
 ... کرنا و بوق توي کردي خصوصیمو



 : کشید داد مهناز        

 ! خیابون ته هاي هرزه این نه!  لعنتی ، بودم من تو خصوصی زندگی -        

 : رساند او به را خودش بلند قدم دو با ، پرید جا از باز بهرام        

 ! خونه میگردونم برت همین براي!  تویی ، من خصوصی زندگی -        

 ... دیگه حاال بودم مردد موندن براي دیشب تا اگه...  لعنتی خوندي کور -        

 تـــوي بـــود گرفتـــه را گوشـــش ي نرمــه  بهـــرام...  شکســـت گلـــویش تـــوي صــدا         
 : میکشید خود سمت به حرص با ، دستش

 واســه صـداتو !  ننـداز  در خـودت  بــا منـو ! ؟ خـب ...  نکـش  شــونه و شـاخ  مـن  واسـه  -        
 ! نبر باال من

ــاز         ــاال را مشــتش مهن ــرد ب  ، کــرد رهــایش بهــرام.  او ي ســینه تخــت روي کوبیــد ، ب
 . میریخت اشک هاي هاي مهناز.  رفت عقب قدم چند باز

 ... من...  ایران برنمیگردم باهات من!  میاد بدم تو از من -        

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 !؟ برنمیگردي -        

.  بــود گرفتــه او از را عقلــش بــاز خشــم...  بــود نشســته عجیبــی خشــم نگــاهش تــوي        
 . تختخواب ي لبه روي نشست دوباره



 ؟ میشه تنگ ات خانواده براي دلت ؟ برنمیگردي چرا -        

 : داد ادامه.  انداخت او به عجیبی نگاه        

 کــه ســادگی همــون بــه...  کــه میــدونی!  برگشــتن باهــات هــم اونــا شــاید...  خــب -        
 ... جونتم مهرداد!  بشن اخراج ممکنه هم سادگی همون به ، اومد گیرشون اقامت

 : کرد اضافه عجیب لبخندي با ، آورد در کردن فکر اداي        

 ! داره ایران توي باز ي پرونده یه میکنم فکر -        

 شــدت از صــورتش پوســت...  بــود شــده نفــس نیمــه نفــرت و بغــض شــدت از مهنــاز        
 میــان را لباســش ي گوشــه.  بدهــد او بــه پاســخی چــه بایــد نمیفهمیــد ، میســوخت خشــم

 : کرد مچاله درهم مشتش

 ... بهرام پستی خیلی -        

 : کشید داد بعد ، کرد مکثی        

 ! پستی خیلی -        

 بهــرام.  خروجــی در ســمت بـه  دویــد ســرعت ي همــه بـا  ، کــرد پشــت او بــه ناگهـان         
ــرار از ــود شــده غــافلگیر آنقــدر او ف ــراي کــه ب ــه چنــد ب  بعــد.  نکــرد حرکتــی هــیچ ثانی

ــان ــا از ناگه ــد ج ــیگار...  پری ــن س ــاپ را روش ــرد پرت ــین روي ک ــت ، زم ــر پش ــاز س  مهن
 ... . بیرون دوید

        *** 



 او بــه مهنــاز کــه کاغــذي روي از توانســت راننــده تــا کشــید طــول اي دقیقــه بیســت        
 نگــاهی اش شــانه روي از.  بایســتد آپارتمــان مقابــل و کنــد پیــدا را آدرس ، بــود ســپرده

 از ، داد خـود  بـه  تکـانی  سـختی  بـه  مهنـاز .  گفـت  فرانسـوي  بـه  چیـزي  و انـداخت  عقب به
 از اي بســته شکســته انگلیســی بــا.  بــود شــده حــال بــی و ضــعیف نــاراحتی و گریــه شــدت
ــده ــد منتظــرش لحظــه چنــد خواســت او از و کــرد تشــکر رانن ــاده ســپس.  بمان  و شــد پی
 و داشـــت سســـت را تـــنش ي همـــه غریبـــی و عجیـــب ضـــعف.  رفـــت مجتمـــع داخـــل

 صــبر اي دقیقــه دو.  زد را رنــگ و رســاند آپارتمــان تــا را خــودش ســختی بــه.  میلرزانــد
 . کرد باز را در جیران.  فشرد را زنگ مجدداً باز بعد و کرد

 ؟ میکنی چیکار اینجا تو ؟ مهناز -        

 بــاز جیــران.  رفــت خانــه داخــل و شــد رد او کنــار از حــرف هــیچ بــی نگــاهی مهنــاز        
 : گفت هم

 ! برنمیگردي دیگه امشب میکردم فکر -        

ــاز         ــیمن وارد مهن ــد نش ــدرش.  ش ــرداد و پ ــوي مه ــپزخانه ت ــت ، آش ــز پش ــام می  ش
 . آمد بیرون و شد بلند میز پشت از او زار حال دیدن با مهرداد.  بودند نشسته

 ؟ اینجا خبره چه -        

 : گفت حوصلگی بی با مهناز        

ــی -         ــره در دم تاکس ــرو ، منتظ ــه ب ــاب رو اش کرای ــن حس ــن!  ک ــا م ــودم ب ــول خ  پ
 ! نداشتم



ــل روي را خــودش و         ــا مب ــرد ره ــم و ک ــایش چش ــت را ه ــران.  بس ــدي هــین جی  بلن
 : گفت وحشت با و کشید

 ؟ نبودي بهرام با مگه ؟ تو میگی داري چی -        

 : توپید مهرداد به رو مهناز        

 ! کن حساب رو تاکسی ي کرایه برو میگم ؟ زده خشکت چرا -        

 : گفت سرعت به مهرداد        

 ! االن میرم ، باشه باشه -        

 : کرد تکرار خشمگینی و بلند صداي با جیران.  شد خارج آپارتمان از و        

        o پـاریس  بـري  نبـود  قـرار  مگـه  ؟ کجاسـت  شـوهرت  مـیگم ! ؟ شـدي  کـر ...  تـوام  با 
 ؟

 : گفت مهناز        

 ! خدا رو تو نگو هیچی!  ندارم بحث و جر ي حوصله امشب...  مامان -        

 بفهمــد را منظــورش مــادرش بلکــه ، کــرد اشــاره آشــپزخانه بــه چشــم ي گوشــه بــا و        
 : گفت تر عاصی و بلندتر که ، هیچ نیاورد پایین را صدایش جیران اما. 

ــر -         ــذار...  بهت ــه ب ــو!  بفهم ــی از ت ــی چ ــی ؟ میترس ــاتو ي غصــه خیل ــوري باب ــا میخ  ب
 !؟ کارات این



 : زد داد خشمگین مهناز        

 ! مامان -        

 کــردي فکــر...  میکنــی بــدبخت خودتــو هــات لجبــازي بــا داري!  مامــان مــار زهــر -        
 ؟ آسونه موندن بابا ي خونه ؟ آسونه گرفتن طالق

 : زد داد و جست جا از سرعت به.  کند تحمل نتوانست دیگر مهناز        

ــونه ، آره -         ــدگی از...  آس ــردن زن ــا ک ــرام ب ــون به ــره آس ــه!  ت ــه البت ــی اگ ــن یک  ای
 ! بپاشه زخمت به نمک مدام که نشه پیدا وسط

 . شد جمع جیران هاي چشم توي اشک.  کرد اشاره مادرش به دستش با و        

 و نــاز اون از یکــی ایــنم یــا ؟ آره ؟ بگیــري طــالق میخــواي ؟ تــو میگــی داري چــی -        
 !؟ هاته کرشمه

 . پیراهنش به زد چنگ و برد باال را هایش دست.  بود افتاده گریه به علناً        

 حکمتــت کــه بــود کــم ام مطلقــه دختــر ، بــدبختی اینهمــه وســط!  واي...  خــدا واي -        
 ! دادي اونم ، شکر رو

 : زد داد توانش ي همه با.  بود شده دیوانه مهناز        

ــا حــق ، آره -         ــه ب ــدبختی باعــث مــن!  توئ  همــون کــاش...  میمــردم کــاش!  شــمام ب
 ! میمردم ، بودم اومده دنیا به که روزي



 مــابین و داد تکــان هــوا تــوي را لــرزانش مشــتش.  افتــاد گریــه بــه خشــم شــدت از        
 : نالید اش گریه

 حــرف هیچکــی چــرا!  متنفــرم!  کثافــت زنــدگی ایــن از متنفــرم...  میمــردم کــاش -        
 ؟ نمیفهمید بدبختو من حرف هیچکدومتون چرا آخه ؟ نمیفهمه منو

 را اشــکش از خــیس نگــاه مهنــاز.  برگشــت آپارتمــان داخــل مهــرداد و شــد بــاز در        
 پشــت...  شــد خشــک وحشــت از تــنش ي همــه ناگهــان بعــد و کــرد پرتــاپ او ســمت بــه

 ! بود شده وارد هم بهرام سرش

 اختیـار  بـی .  لرزیـد  او هـاي  چشـم  وحشـتناك  و عجیـب  بـرق  دیـدن  بـا  تـنش  ي همه        
 بهــرام اینکـه  محـض  بـه  امـا .  کـرد  فلـج  لحظــه چنـد  بـراي  را مغـزش  تـرس  و بـرد  مـاتش 

 : زد جیغ و کرد پیدا را خود سریع خیلی ، شد نزدیک او به قدم یک

 ! نیا جلو -        

ــه         ــه ي هم ــاي ماهیچ ــنش ه ــزه روي از را ت ــاع ي غری ــبض دف ــه منق ــود گرفت ــه.  ب  ب
 : زد داد باز.  گرفت سنگر مبل گاه تکیه پشت و پرید عقب به سرعت

 ! عقب برو!  عقب برو...  عوضی نیا جلو -        

 : زد لب ، میبیند خواب انگار ، علنی جنگ این از مبهوت و مات جیران        

 ؟ اینجا خبره چه -        



 مخــرب و داغ امــا ، شــده ســرکوب خشــمی بــا بهــرام.  نشــنید کســی را صــدایش امــا        
 : گفت ، میشد نزدیک او به که همانطور و کرد دراز مهناز سمت به را دستش

ــا -         ــا بی ــرس...  اینج ــت ، نت ــدارم کاری ــط!  ن ــرف فق ــزنیم ح ــب ، می ــا ؟ خ ــا بی  اینج
 ! نکن فرار...  مهناز

 : زد عربده ناگهان بعد و        

 ! نکن فرار -        

 کــه همــانطور و نباخــت را خــود امــا ، خــورد ســختی ي یکــه او بلنــد صــداي از مهنــاز        
 : گفت ، کند حفظ بهرام با را اش فاصله میکرد تالش

 کـه  اینـه  حـرفم  تمـام !  تـو  بـا  نـدارم  حرفـی  مـن  ؟ هـان  ، بزنـی  میخـواي  حرفی چه -        
 ... میخوام طالق

 : گفت نفرت و غیظ با و پرید حرفش وسط بهرام        

 ! میخواي طالق میخوري گه تو!  شو خفه -        

 ســمت بــه حالیکــه در و کــرد ســپر ـــنه سیـــ و کشــید درهــم را هــایش اخــم مهــرداد        
 : گفت ، میرفت بهرام

 ... بفهم دهنتو حرف -        

 عقــب بــه را او و گرفــت را بــازویش جیــران ، برســد بهــرام بــه اینکــه از قبــل تــا امــا        
 : گفت و کشید



 ! اتاق توي برو!  نکن دخالت تو ؟ چه تو به -        

 : نالید تضرع با و رفت بهرام سمت به بعد و        

ــا -         ــرام آق ــو به ــدا رو ت ــداتو خ ــار ص ــایین بی ــبانی االن...  پ ــتی عص ــی ، هس  نمیفهم
 ! دیگه نگو!  نگو هیچی هم تو ، مامان جان مهناز!  میگی چی داري

 : گفت و خندید عصبی و خفه بهرام        

 حــرف زنــم بــا کلمــه دو فقــط مــن!  نیســتم عصــبانی اصــالً...  نیســتم عصــبانی مــن -        
 ! همین!  دارم

 بــود لــرزان هــایش اشــک ســیالب برابــر در دنیــا.  میریخــت اشــک وار دیوانــه مهنــاز        
 : زد جیغ و داد تکان هوا توي تاب بی و عاصی را هایش دست. 

ــه -         ــه دیگ ــه...  بس ــر بس ــی ه ــه چ ــدم خف ــات و مون ــاختم باه ــه!  س ــونم دیگ  ، نمیت
 ! نمیتونم ؟ میفهمی

 : غرید و کرد اي قروچه دندان قدرت ي همه با بهرام        

ــو -         ــا ت ــن ب ــاختی م ــو ؟ س ــو! ؟ ت ــدي اول روز از ت ــوي اوم ــدگیم ت ــه زن ــه ک ــه ی  بهان
 ! بري و بگیري

 : داد ادامه و جیران سمت به برگشت        



 از!  میخــوام طــالق میگفــت کــه بــود نگذشــته عروســیمون از مــاه یــک هنــوز -        
...  نفهمیــدم بــودم کــور مــن!  لعنتــی نبــود زنــدگی زن...  بــود همــین قصــدش اول همــون
 ! کورم هنوزم

 : زد داد دوباره مهناز        

 بــا میــدونی کــه خــودت ، نمیدونــه هیچــی هیچکــی!  خیلــی ، بهــرام کثــافتی خیلــی -        
 ! کردي چیکار من

 مــی بــاال بریــده بریــده وارش دیوانــه ي گریــه شــدت از نفســش ، میلرزیــد بیــد مثــل        
ــد ــت.  آم ــاي دس ــخ ه ــته ی ــه را اش بس ــوي وار دیوان ــوا ت ــاپ ه ــرد پرت ــا و ک ــه ب  ي هم

 : گفت نفرتش

ــودم گفتــه بهــت مــن -          مــن!  میکشــم خودمــو کنــی اذیــتم بخــواي بــودم گفتــه...  ب
ــو...  میکشــم خودمــو ــا نمیتــونی ت ــی تــو!  بکنــی کــارو ایــن مــن ب ــونی حت  تهدیدشــو نمیت

 ! بکنی

.  کشــید زبانــه میســوخت دلــش تــوي کــه آتشــی ، افتــاد بهــرام تهدیــدهاي یــاد بــاز        
 : نالید ناباورانه

ــدم -         ــه تهدیـ ــدا اي...  میکنـ ــه!  خـ ــرداد میگـ ــده مهـ ــت!  داره پرونـ ــرم از دسـ  سـ
 ! خدا اي...  برنمیداره

.  موهـــایش تـــوي زد چنـــگ دســـتش دو بـــا و انـــداخت پـــایین را نگـــاهش بهـــرام        
...  کنــد گریــه میخواســت دلــش.  بــود کــرده داغــش ، مهنــاز صــداي خســتگی و ناامیــدي



 جنــون ایــن بــه ، میپرســتید کــه را زنــی!  بــود شــده گرفتــار آن در کــه حــالی بــه بزنــد زار
 را زبــانش جلـوي  بـود  نتوانسـته  کـه  کنـد  لعنــتش خـدا !  کنـد  لعنـتش  خـدا ...  بـود  رسـانده 

 ! بگیرد

ــه -         ــاز قبول ــن...  مهن ــتباه م ــردم اش ــط!  ک ــردم غل ــن!  ک ــالًحرف م ــت اص ...  زدم مف
 دوســتش مــن از بیشــتر خیلــی میــدونم کــه بابــات جــون رو تــو!  کــن فراموشــش ؟ خــب
 ! داري

 او ســمت بــه قــدمی و بــرد جلــو را دســتش بــاز.  بــود گرفتــه التمــاس رنــگ نگــاهش        
 : زد جیغ دوباره مهناز اما.  برداشت

ــو -         ــا جل ــو عــذرخواهی مــن!  نی ــن ، نمیخــوام رو ت ــو از هیچــی م ــوام ت  چــرا...  نمیخ
 ؟ نمیداري بر من سر از دست چرا! ؟ نمیفهمی

 : رفت باال هم باز بهرام صداي تن        

 ؟ نمیفهمی چرا!  دیوونه دارم دوستت من -        

 : نالید هقش هق مابین مهناز و        

 ! میکشه خدا به...  میکشه منو تو داشتن دوست -        

ــر         ــت دیگ ــنش وزن نتوانس ــاي روي را ت ــرزانش زانوه ــل ل ــد تحم ــا.  کن ــف همانج  ک
ــین ــت زم ــر و نشس ــنگینش س ــان را س ــت می ــایش دس ــت ه ــرداد.  گرف ــاز مه ــت ب  دخال

 : گفت و کرد



        o بود امانت تو دست من خواهر ؟ غیرت بی کردي چیکارش ! 

 مهـرداد  سـمت  بـه  سـرعت  بـه .  بزنـد  نشـنیدن  بـه  را خـودش  نتوانسـت  دیگـر  بهرام        
 میجوشـید  هـاي  رگ تـوي  مهنـاز  حـال  بخـاطر  کـه  عصـیانی  و خشـم  ي همـه  بـا  و برگشت

 . کشید خود سمت به را او و مهرداد تیشرت ي یقه به زد چنگ ،

ــو -         ــد ت ــت و ق ــه هــم روي وزن ــده رفت ــه چن ــه ک ــن واس ــی شــونه و شــاخ م  ؟ میکش
 !؟ خروس جوجه ، کنم پلت و شل بزنم خواهرت و مادر جلوي

ــا را او بعــد و         ــرد ره ــه توجــه بــی و ک ــران ب ــک کــه جی ــه و میریخــت اش ــه ناباوران  ب
 زد زانــو او پاهــاي جلـوي .  رفــت مهنــاز سـمت  بــه ، میکــرد نگـاه  دختــرش زنــدگی سـقوط 

 . دوخت او اشک از خیس صورت توي را التماسش پر و داغ نگاه و

ــاز -         ــو مهن ــبخش من ــبخش...  ب ــت ب ــرم قربون ــت ، ب ــردم خری ــوري!  ک ــک اینج  اش
 ! داشتی دوست...  داشتی دوست منو تو.  نریز

 دسـت  سـردي  بـا  مهنـاز  امـا  ، بزنـد  پـس  را مهنـاز  هـاي  اشـک  تـا  بـرد  جلو را دستش        
 . زد پس را او

ــت -         ــرم از دس ــردار س ــو!  ب ــه رو ت ــدر روح ب ــادرت و پ ــن...  م ــه م ــی دیگ  ازم هیچ
ــده ــه نمون ــو ک ــواي ت ــاز بخ ــالش ب ــی دنب ــو!  باش ــیره ت ــود ي ش ــو وج ــیدي من ــرم ، کش  پی

 ! بردار بدبخت نعش این سر از دست ، میپرستی کی هر به رو تو!  کردي

ــاه         ــرام نگ ــم به ــت دره ــوختن.  شکس ــه س ــتی ي هم ــا را اش هس ــم ب ــد چش  و میدی
 بــود بســته را گلــویش راه ســنگینی و ســفت بغــض.  آمــد برنمــی دســتش از کــاري هــیچ



...  بودنــد آمــده کنــار هــم بــا ، داشــتند خــوبی زنــدگی هــا آن!  چیــز همــه از بــود متنفــر... 
 آن تمــام در کــه او ؟ رســیدند اینجــا بــه کــه شــد چــه!  شــوند دار بچــه بــود نزدیــک حتــی
 را مهنـازش  کسـی  چـه ...  بـود  داشـته  نگـه  خـود  بـراي  قـدرت  ي همـه  بـا  را مهنـاز  ها سال

 ؟ کرد جدا او از

 ! نمیتونم...  من -        

 تیکــه لباســامو ، بســوزون عکســامو.  بکــن میخــواي کــاري هــر!  بــرو...  بهــرام بــرو -        
 امــا!  بشــه خنــک دلــت تــا بکــن میخــواي کــه کــاري هــر!  کــن خیانــت بهــم ، کــن تیکــه
 ... میدونم...  نمیمونی من محتاج تو میدونم من...  بردار من سر از دست

 : حرفش وسط دوید بهرام        

ــا اینقــدر چــرا ؟ آخــه میگــی مزخــرف چــرا -         ــو ؟ میــدي زجــرم حرفــات ب ــوز ت  هن
 ؟ انصاف بی نفهمیدي هنوز ؟ منی زندگی کجاي نفهمیدي

ــاز         ــتش مهن ــوي را دس ــورتش جل ــت ص ــه از و گرف ــرام.  زد زار دل ت ــت به ــه داش  ل
 روي و بـــرد جلـــو را ســـرش.  وجـــدان عـــذاب و شـــرمندگی ســـنگین بـــار زیـــر میشـــد
 : کرد تکرار باز.  ـوسید بـ را مهناز موهاي

ــاز نمیــدم طالقــت مــن -         ــرینش مهــم ، دارم دلیــل هــزار...  مهن ــه ت  دوســتت کــه این
 روال روي میفتــه زنــدگی.  میشــه درســت بــاز چــی همــه...  خونــه میگــردونم بــرت!  دارم
 ! مطمئنم من!  سابق



 و شــد بلنــد جــا از ســرعت بــه.  میکــرد احســاس هــایش چشــم تــوي را اشــک نــیش        
 ، مهنـاز  جیـغ  صـداي  کـه  بـود  رسـیده  پـذیرایی  هـاي  نیمـه  بـه  هنـوز  اما.  رفت در سمت به
 . کرد میخکوب جا سر را او

 طــالق یــک واســه کــی تــا میکنــی فکــر...  نــده طالقــم!  درك بــه...  درك بــه اصــالً -        
ــوفتی ــتو ک ــنم التماس ــالق ؟ میک ــده ط ــت ن ــی!  کثاف ــن ول ــه م ــتن آدم دیگ ــه برگش  اون ب

 ! نیستم زندگی و خونه

 نابـاوري  و بهـت  بـا  و برگشـت  عقـب  بـه  تغیـر  بـا .  بـود  خـورده  سـختی  ي یکـه  بهرام        
 شــده دیوانــه مهنــاز.  کـرد  نگــاه او بــه ، بـود  خــورده مهنــاز از کـه  ســختی ســیلی از حاصـل 

 : گفت باز و زد کنار خیسش صورت روي از خشم با را موهایش ، بود

ــالق -         ــوام ط ــه...  نمیخ ــوام دیگ ــی!  نمیخ ــا ول ــونم همینج ــواي...  میم ــارم میخ  چیک
 ي سـایه  تـو  از دور جـایی  یـه  مـن  واسـه  کـه  هسـت  بـزرگ  اونقـدري  دنیـا  مطمئـنم  ؟ کنـی 

 ! شدي تموم ؟ میفهمی...  شدي تموم من براي تو!  باشه داشته جا سنگینت

ــا         ــت ب ــایی دس ــه ه ــدت از ک ــان ش ــد هیج ــواره ، میلرزی ــایش گوش ــش از را ه  گوش
 همـه  بـا  را اش ــلقه  حــ  و بـرد  جلـو  را دسـتش  بعـد .  انـداخت  بهـرام  سـمت  به و کرد جدا

 محکــم ـــلقه حـــ.  کــرد پرتــاپ بهــرام صــورت تــوي و کــرد خــارج انگشــتش از نفــرت ي
 . افتاد پاهایش مقابل و خورد بهرام ي ـنه سیـ ـت تخـ با

ــرام         ــات به ــوت و م ــاور و مبه ــوي ، ناب ــورت ت ــر ص ــاز متنف ــاه مهن ــرد نگ ــد و ک  بع
ــرش ــایین را س ــداخت پ ــه و ان ـــ ب ــلقه ح ــاز ي ـ ــواره و مهن ــایش گوش ــاورش.  زد زل ه  ب



 درد!  باشـــد شـــده تمـــام ســـادگی همـــین بـــه چیـــز همـــه نداشـــت امکـــان...  نمیشـــد
 بــود کــرده پــرت را اش ـــلقه حـــ مهنــاز.  میکــرد احســاس اش ـــنه سیـــ تــوي وحشــتناکی

!  بـود  کـرده  را کارهـا  ایـن  ي همـه  مهنـاز !  بـود  کـرده  تـف  او صـورت  تـوي ...  او سمت به
 را او مهنــاز.  نبــود دروغ اش کینــه ، نبــود دروغ مهنــاز نفــرت کــه کنــد قبــول بــود مجبــور

ــده نمیتوانســت دیگــر کــه آمیــز حقــارت آنقــدر ، تلــخ آنقــدر...  بــود زده پــس  اش نادی
 . بگیرد

 چشــم مثـل  هــایش چشـم  اینبـار .  مهنــاز بـه  شـد  خیــره بـاز  و کـرد  بلنــد سـر  ناگهـان         
 او اینکــه از قبــل تـا  و برداشــت خیـز  مهنــاز سـمت  بــه.  میدرخشـید  زخمــی ببـر  یــک هـاي 

ــه ــر متوج ــگ ، شــود خط ــوي زد چن ــاي ت ــد موه ــواجش و بلن ــغ صــداي.  م ــود درد جی  آل
 . پیچید خانه تمام توي مهناز

        

ــوي         ــاریکی ت ــاق ت ــز ات ــود کــرده ک ــواب روي ب ــیده را پاهــایش ، مهــرداد تختخ  کش
ــود ــوي ب ــانی ، بغلــش ت ــاکش پیش ــود چســبانده را دردن ــه ب ــدام و ، زانوهــایش ب ــه م  گری

 . میکرد

 : میگفت مهرداد.  میشنید را دیگران زدن حرف صداي        

ــون -         ــتم بهت ــن میگف ــر ای ــه دخت ــوي دردي ی ــدگیش ت ــی...  داره زن ــماها ه ــین ش  ع
 ! انداختین گوش پشت هی!  کردین برف زیر سرتون کبک



 حـرف  ریـز  یـک  بـاز  امـا .  بـود  نمانـده  بـرایش  نفسـی  دیگـر  گریـه  شـدت  از مادرش        
 : میزد

 ســرمون تــوي خــاکی چــه!  میگیــره قلبــت نکــرده خــدا ، بگیــر آروم!  بســه...  بســه -        
 ! بود سرنوشتش این ؟ کنیم چیکار باید ؟ بریزیم

.  بســته در بــه کــرد نگــاه و گرفــت صــاف را گــردنش هــا گرفتــه بــرق مثــل مهنــاز        
ــد ــب نمیفهی ــالم مخاط ــت او ک ــد...  کیس ــان بع ــش ناگه ــاد آت ــه افت ــانش ب ــدرش!  ج ...  پ

 بـود  دیـده ...  بـود  شـنیده  را چیـز  همـه  پـدرش !  بـود  آشـپزخانه  تـوي  مـدت  تمـام  پدرش
 : نالید لب زیر ، گرفت صورت حایل را هایش دست! 

 ! واي...  واي -        

 . شد شدیدتر اش گریه و        

ــدر نمیدانســت         ــان چق ــته زم ــود گذش ــیده دراز.  ب ــود کش ــواب روي ب ــو ، تختخ  را پت
 ریخــتن بــراي اشــکی دیگــر ، بودنــد شــده خشــک هــایش چشــم.  میفشــرد بغلــش تــوي

 . میکشید نفس سختی به بغض شدت از هم هنوز اما...  نداشت

ــاق در         ــاز ات ــی.  شــد ب ــه آنکــه ب ــاز را ســوزانش هــاي پلــک ، برگــردد در ســمت ب  ب
ــرد ــاه و ک ــات نگ ــی و م ــروغش ب ــه را ف ــایه ب ــد ي س ــک و بلن ــادرش باری ــوار روي م  دی

 و بــرادرش ، مــادرش هــاي چشــم جلــوي...  نمیکــرد فرامــوش داشــت عمــر تــا.  دوخــت
 نمیکــرد فرامــوش را حقـارت  ایــن بـود  زنــده تــا!  بـود  خــورده سـیلی  شــوهرش از پـدرش 

. 



 ؟ مامان بیداري...  جان مهناز -        

 فهمیــده  را دردش!  بــود  شــده  مهربــان  مــادرش  چقــدر ...  زد زهرخنــدي  مهنــاز         
ــا میدیــد چشــم بــا را خــوردنش کتــک بایــد حتمــاً!  بــود  پــاي از زنــدگی تــوي میفهمیــد ت

 اش حوصــله ، بدهــد را جــوابش نمیخواســت!  میگــذرد چــه بهــرام و مهنــاز ویــران بســت
 ســر عقــب بــه تنــدي بــه و شــنید را پــدرش ویلچــر قیــژ قیــژ صــداي بعــد امــا.  نداشــت را

 . چرخاند

 ! بیدارم -        

 از فشــار یــک بــا را شــوهرش ویلچــر جیــران.  نشســت ـــت تخـــ روي و شــد بلنــد و        
 . بودند سرخ اشک از هایش چشم.  آورد اتاق وسط تا و داد عبور درگاهی

 بزنیــد حــرف هــم بــا دختــر و پــدر...  پیشــت آوردمــش.  میکنــه تــابیتو بــی بابــات -        
 ! شید آروم بلکه

 . شد خارج اتاق از آرامی به و بیرون کرد فوت را غمبارش و سرد نفس        

 پــدرش پاهــاي مقابــل و ســرید پــایین ـــت تخـــ روي از مهنــاز ، او خــروج محــض بــه        
 . ـوسید بـ بار چندین و گرفت دستانش میان را پدرش سرد دست.  زد زانو

 ! میخوام معذرت ، کردم ناراحتتون!  ببخشید...  بابا ببخشید -        

.  فروچکیـــد پـــدرش دســت  روي و جوشـــید چشـــمش ي گوشــه  از اشـــکی قطــره         
ــرش ــد را س ــرد بلن ــر و ک ــا پ ــوي زد زل تمن ــک ت ــزون مردم ــرزان و مح ــم ل ــاي چش  ه



ــد ســرخ کــه هــایی چشــم...  مهــدي  مــدت تمــام در اینکــه فکــر از!  داشــتند تــب و بودن
ــان ــدرش ، دعوایش ــوي پ ــپزخانه ت ــه آش ــز هم ــنیده را چی ــط و میش ــک فق ــه اش  و میریخت

.  شــد مچالــه ـــنه سیـــ تــوي قلــبش ، اســت نمیــداده نشــان خــود از العملــی عکــس هــیچ
ــاره ــدرش بیچ ــاره!  پ ــه او بیچ ــابودي ک ــه ن ــز هم ــد را چی ــیچ و میدی ــاري ه ــتش از ک  دس

 ! نبود ساخته

 حــرف کــه هســتید کســی تنهــا!  منیــد ســر پشــت همیشــه ، بابــا هســتید قــوي شــما -        
 امـا !  نمـیفهمن  منـو  حرفـاي  بقیـه ...  بگـم  نمیتـونم  بقیـه  بـه !  میکنیـد  درکـم  ، میفهمیـد  منو
 ؟ نه مگه ، میگم چی من میفهمید شما

 . خوردند سر هایش گونه روي اشک قطره دو باز ، زد پلک        

 میفهمیـد  منـو  شـما  فقـط ...  مـیگم  چـی  مـن  میدونیـد  شـما !  میشناسـید  بهرامـو  شما -        
! 

ــدي         ــت مه ــزي نمیتوانس ــد چی ــت ، بگوی ــش نمیتوانس ــد را دس ــد بلن ــر روي و کن  س
 هـــم از روان بــراي  تســـلی تــرین  بـــزرگ نگــاهش  امـــا ، نمیتوانســت .  بگـــذارد مهنــاز 

 روي حریــر مالیمــت بــه ـــوازشی نـــ بــا کــه غمگینــی نگــاه همــان.  بــود مهنــاز ي گســیخته
!  میفهممــت مــن...  نکــن گریـه  ":  میگفــت او بــه انگــار و میچرخیـد  مهنــاز خــیس صـورت 

" 

ــرم -         ــده زج ــا می ــه...  باب ــدگی اون ي هم ــک ، زن ــک ت ــاتش ت ــرم لحظ ــده زج !  می
 بیـرون  نفهمیـدم  مـدت  اینهمـه  از بعـد  هنـوز  کـه  کـنم  همـدلی  احسـاس  مـردي  بـا  نمیتونم

 حــد ســر تــا کــه باشــم خوشــحال مــردي بــا نمیتــونم!  میکنــه کــارایی چــه و کیــه خونــه از



 بالفاصــله ، میکــنم نگــاه هــاش چشــم تــوي وقــت هــر کــه مــردي!  بــدبینم بهــش مــرگ
 خودکشـی  بـه  مجبـور  پـدرتو  زمـانی  یـک  کـه  همونیـه  ایـن  ، میزنـه  فریـاد  یکـی  ذهنم توي

 بــرد دار ي چوبــه قــدمی دو تــا برادرتــو ، ویلچــر روي انــداخت پــدرتو کــه همــونی!  کــرد
 ! گرفت ازت زندگیتو ي همه ، برگردوند و

 . داد تکان وار گهواره را تنش و گرفت دستانش میان را سرش        

 میدونیــد خودتـون  شـما  چـون  ، مـیگم  شـما  بـه ...  نگفـتم  هیچکسـی  بـه  رو اینـا  مـن  -        
 نــه!  بیــام کنــار نمیتــونم هیچــیش بــا...  میکــنم دق دارم مــن!  میفهمیــد منــو حــرف شــما! 

 جاسوســی بــا نــه ، قیمــتش گـرون  کادوهــاي بــا نــه ، غـریبش  و عجیــب داشــتن دوســت بـا 
 ! دستش از شدم عاصی...  بابا ازش شدم متنفر!  گذاشته برام که

 انگـار  کـه  لحنـی  بـا  و پـدرش  هـاي  چشـم  تـوي  شـد  خیـره  و کـرد  بلنـد  را سـرش  باز        
 : داد ادامه ، کند فاش را بزرگی راز میخواهد

 بــودم حاملـه  ماهـه  دو تقریبـاً ...  پـیش  مـاه  شــش!  بـودم  حاملـه  مـن  ؟ بابـا  میـدونی  -        
 ! زد منو اون بعدش! 

 . برد هجوم هایش چشم به باز اشک.  شکست درهم نگاهش        

 ! کشت رو مون بچه...  زد ـربندش کمـ با منو! ؟ میشه باورت -        

ــه بــدي لــرز         ــه رخــش رنــگ ، افتــاد مهــدي تــن ب ــا.  شــد ســفید ناگــاه ب  تــابی بــی ب
ــه حرکتــی ــب ب ــوات و داد هــایش ل ــد اش حنجــره از مبهمــی اص ـــ نگــاه بعــد.  شــد بلن  م

 ي گوشـــه از اشــکی  قطــره  و دوخــت  مهنـــاز صــورت  تــوي  را اش بیچــاره  و ـــستأصل 



ــش تــه روي چشــمش ــفیدش ری ـــ ي گریــه دیــدن از مهنــاز قلــب.  لغزیــد فــرو س  م
ـــ تــوي او ي ـــستأصالنه ــنه سی ــه اش ـ ــو را دســتش.  شــد مچال ــرد جل  صــورتش روي و ب

 . کشید

 ! من واسه کن گریه!  بزن زار دخترت حال به...  بابا کن گریه -        

 . گذاشت دارش تب و داغ پیشانی روي را دستش کف        

ــا آخ -         ــن از آخ...  باب ــی ای ــتم زیــر داره کــه آتیش ــرم دارم!  میســوزه پوس ...  میمی
 گریـه !  میسـوزه  طایفـه  ایـن  بـا  شـما  دوسـتی  پـاي  بـه  داره کـه  دختـري  حـال  بـه  کن گریه

 ! شماست خطاهاي تمام تاوان که دختري حال به کن

 ... . کرد هق هق دل ته از و گذاشت پدرش زانوي روي را سرش باز و        

        *** 

 ي لهجـــه کـــه مترجمـــی بـــا همـــراه ، بـــود نشســـته رویـــش بـــه رو پـــاموك آتـــان        
 آن و لــبش ي گوشــه بــرگ ـــگار سیـــ بــا.  انــداخت مــی خنــده بــه را او فقــط افتضــاحش

 ، بــود انداختــه ریخــت از هــم را مــارکش شــکالتی شــلوار و کــت حتــی کــه بزرگــی شــکم
 یــک آنتالیــا مــانکن از پــر اســتخرهاي وســط از میکــرد ادعــا.  او روي بــه رو بــود نشســته
 احمــق بهــرام امــا!  بپرســد را حــالش و ببینــد را بهــرام کــه ایــران آمــده شــده بلنــد راســت

 بشـنود  محـالی  خـواهش  اسـت  قـرار  و افتـاده  دردسـر  تـوي  میدانسـت  خـوب  خیلـی  ، نبود
ــانطور.  ــر و خونســرد کــه هم ــر متکب ــایش س ــم ج ــا و داده ل ــا روي پ ــه پ ــود انداخت ــا ، ب  ب



 ، تجــارتش بـه  مـالی  ضـررهاي  کمتــرین احتسـاب  بـا  میتوانـد  چطــور میکـرد  فکـر  خـودش 
 . کند دك را کلفت گردن مرد این

ــان         ــه کــرد شــروع و زد لبخنــدي آت ــه متــرجمش.  زدن حــرف ب ــدون و ســرعت ب  ب
 : کرد ترجمه به شروع ، ها واژه روي کردن فکر لحظه یک حتی

ــر شــاهین آقــاي ، چطــوره حــالتون -         ــه مدتهاســت ؟ ف ــی...  نمیایــد ترکی ــاً یعن  دقیق
 ! استانبول فرستادید رو برادرتون وقتی از

ــاال وار اتوماتیــک بهــرام ابروهــاي          کــه انــداخت حســام بــه کوتــاهی نگــاه.  پریدنــد ب
 : داد پاسخ و ، مینوشید چاي و بود نشسته کنارش

 حضــور بــه نیــازي فعــالً!  پــاموك جنــاب ، برمیــاد خــوب تقریبــاً کــارا پــس از بیــژن -        
 ! نیست من

 چیزایــی ممکنــه.  بزنیــد اطــراف اون بــه ســري خودتــون کــه الزمــه هــم گــاهی امــا -        
 ! بمونید غافل ازش که بیفته اتفاق سرتون پشت

 گفــت حســام.  کــرد بیــدار را بهــرام حــواس تمــام ، بــود هشــدارگونه زیــادي لحــنش        
: 

 ! میدونن ، بدونن باید که رو چیزي هر فر شاهین جناب -        

 : داد ادامه را حسام حرف و زد لبخندي بهرام        

 ! میدونم هم بدونم نباید که چیزایی -        



 ! سرخوش و بلند ، خندید آتان.  انداخت کوتاهی نگاه حسام به باز و        

 تــاجر شــما!  فــر شــاهین آقــاي ، میبــرم لــذت شــما بــا کــردن کــار از همیشــه مــن -        
 پــا و دسـت  مسـایل  بــا آدمـو  ي حوصـله  معمــوالً.  هسـتید  هوشـیاري  و موفــق خیلـی  خیلـی 

 ! نمیبرید سر گیر

 پــا و دســت مســایل تــا گشــت مناســبی ي واژه دنبــال مغــزش تــوي بالفاصــله بهــرام        
 : داد ادامه آتان.  کند ترجمه را گیر

 ، داره بهتــون محکمــی و مطلــق اعتمــاد چنــین پــدرتون میدیــدم اینکــه از همیشــه -        
 هیچکدومشــون بــه رو تجــارتم امــا.  دارم پســر تــا ســه مــنم ، خــب.  میشــدم زده شــگفت

 از و میگیــره آفتــاب ســاحل تــوي مــدام ، اســت پیشــه عاشــق و خــل یکیشــون!  نمیســپرم
ــدگی و ســرعت عشــق یکیشــون.  نمیشــه ســیر زن ــه و رانن ــه هــم دیگــه یکــی.  هیجان  ک

 خــرد اعصــاب ناسیونالیســت یــک ، تــره عاقــل اش دیگــه بــرادر دو از کمــی فقــط...  کمــی
 میخــورن دادن شــعار درد بــه فقــط اونــا ، کــرد کــار نمیشــه ناسیونالیســت آدمــاي بــا!  کنــه

 ! بس و

 چیــز همــه بــرایش داشــت کــم کــم.  داد تکــان متفکرانــه حالــت بــه را ســرش بهــرام        
 : میزد حرف نفس یک هم هنوز آتان.  میشد روشن

 بــا.  اومدیـد  دنیـا  بــه موفـق  تـاجر  یـک  انگــار ، اعتمادیـد  قابـل  نظــر هـر  از شـما  امـا  -        
 رو دنیــا میتونیـد  ، دادیــد تشـکیل  کــه وفـاداري  و عـالی  گــروه و ، داریـد  کــه خـوبی  هـوش 
 ! نشید زدگی شعار ي مسئله دچار اگه البته...  بگیرید



 : شد قفل او صورت روي بالفاصله بهرام نگاه        

 بــد امــا.  بــدتر اون از کــه هــم ناسیونالیســتی ، پــاموك آقــاي بیخودیــه چیــز شــعار -        
 . اعتمادتره قابل همه واسه اینطوري ، بمونه پابند مسایل بعضی به آدم نیست

 : داد ادامه مرموزي لحن با و نشاند لب به آمیزي هشدار لبخند        

ــنم -         ــراي م ــام دور...  دارم قرمزهــایی خــط خــودم ب ــا بچگــی از کــه چیزهــایی تم  ت
ــوده مهــم بــرام االن ــداره حــق کــس هــیچ کــه اي دایــره.  کشــیدم محکمــی ي دایــره ب  ن

 ! کنه نگاهش دور از نداره حق حتی ، بشه واردش

 خطرنــاك و ســرد اول ي لحظــه مثــل دیگــر آتــان چــون ، هــدف بــه بــود زده انگــار        
 میکــرد را تالشــش ي همــه ولــی ، بــود شــده خشــمگین واضــحی طــرز بــه.  نمیشــد دیــده

 . کند مهار را خشمش که

ــه عقایــد -         ــد هــاي درخــت مثــل کهن ــر شــاهین آقــاي ، میمــونن خشــک و تنومن !  ف
 ! میشکنن زود خیلی

ــا بهــرام         ــا ســایید هــم روي را هــایش آرواره قــدرت ي همــه ب  روي کــه را فحشــی ت
 : داد پاسخ و ، کند مهار بود سریده زبانش

 و تـر  و جنگـل  وسـط  نیفتـه  آتـیش  یـه  اینکـه  شـرط  بـه .  شماسـت  بـا  حـق  بـارم  این -        
 ! نسوزونه هم با رو خشک



ــان         ــی آت ــوالنی مکث ــرد ط ــف.  ک ــتش ک ــلوارش روي را دس ــید ش ــد و کش ــاه بع  نگ
 . دوخت بهرام صورت توي ـستقیم مـ را محکمش و جدي

ــه...  آتــیش -         ــیش ، خــب بعل ــیچ!  نمیشــه روشــن بخــود خــود آتیشــی هــیچ!  آت  ه
 ... باشه داشته برش و دور به درستی نگاه آدم اگه.  نمیفته اتفاق دلیل بی سقوطی

 : داد ادامه ، اش شقیقه به چسباند را اش اشاره انگشت        

ــه داشــته ســرش تــوي مغــز اي ذره فقــط...  اي ذره اگــه و -          دچــار هرگــز ، باش
 ! نمیشه سقوط

ــرام         ــراي به ــخ ب ــد دادن پاس ــه چن ــل اي لحظ ــرد تام ــان.  ک ــایش فنج ــه را چ ــب ب  ل
ــک ــرد نزدی ــه و ک ــاي از اي جرع ــان از چ ــاده ده ــید را افت ــنش...  نوش ــام روي را ذه  تم

 : گفت احتیاط با بعد و کرد متمرکز پاموك آتان هاي کنایه

!  هــایی نشــونه البتــه و!  مــوافقم باهــاتون ، پــاموك آقــاي داره دالیلــی هــم ســقوط -        
ــارزترین ــونه ب ــارت اش نش ــه!  کلماتــه تــوي اس ــک اســیر آدم اینک ــت ی ــه مش  ي جمل

 کنایــه از مــن ، خــب...  بکشــه نشــون و خــط دیگــران بــراي بخــواد...  بشــه کــن پــر دهــان
ــم ــاد خوش ــد از!  نمی ــم تهدی ــاد خوش ــی از و...  نمی ــزاي خیل ــه چی ــون!  دیگ ــنهاد بهت  پیش

 ! سقوطیه هر شروع کلمات با بازي...  نکنید کلمات اسیر رو خودتون میکنم

 تــا کــرد اي ســرفه پــاموك آتــان.  او هــاي چشــم تــوي دوخــت را مســتقیمش نگــاه و        
 : گفت و ، کند صاف را صدایش



ــنم -         ــه قصــد م ــد و کنای ــدارم تهدی ــز دوســت ، ن ــدم!  عزی ــون راســت و رك اوم  بهت
 ! بدم کار پیشنهاد

ــرام         ــرش به ــان را س ــرش.  داد تک ــاف را کم ــت ص ــه و گرف ــه زد تکی ــتی ب ــد پش  بلن
 : گفت محترمانه اما سرد لحنی با.  اش صندلی

 ! شماست با گوشم -        

 : آمد هیجان به پاموك آتان.  گرفت را میز ي لبه انگشتانش با و        

ــام بلکــه.  نمیخــوام رو شــما گــوش فقــط مــن -          شــم اون ، میخــوام رو حواســتون تم
 خــوب  خیلــی رو عزیــز  پــول ارزش کــه شــمی  همــون...  میخــوام  رو اقتصــادي قــوي

 ! میفهمه

 : داد ادامه آتان.  کرد نگاه فقط حرفی هیچ بی بهرام        

 برادرتــون جلــوي واگرنــه.  داریــد قــرار چیــز همــه جریــان در کــه میــدونم البتــه -        
ــا...  ایــران اومــدم مــن حــاال!  نمیگرفتیــد رو  از.  کــنم همکــاري تقاضــاي ازتــون شخصــاً ت

 ! همکارانتون ي همه و شما

 : داد توضیح حسام        

 ... ! داروي منظورشون -        

 : داد توضیح آتان.  کرد نگاه آتان به جدیت با فقط و نگفت یزيچ بهرام        



 داروي حتــی!  نمیخــرم بشــه گــرون ، درك بــه بگــه کســی کــه نیســت چیــزي دارو -        
...  داره خــود جــاي کــه دوکسوروبیســین.  کــنن تهیــه مجبــورن مــردم رو ســرماخوردگی

 . بیاد کنار سرطان درد با نمیتونه کسی

ــود ســاکت هــم هنــوز بهــرام         ــه کــوره از را آتــان داشــت کــم کــم ســکوتش.  ب  در ب
 . میبرد

ــد -         ــزي ، ببینی ــه چی ــوام مــن ک ــی میخ ــت ســاده خیل ــما!  اس ــرار ش ــت ق ــاري نیس  ک
ــد ــط ، بکنی ــانع فق ــا م ــید م ــینید.  نش ــندلی روي بش ــون ص ــودتون و خودت ــت رو س  دریاف
 بــازار تــوي ، کــردیم همکــاري قطــع هــم بــا کــه میکنــیم وانمــود فقــط مــا!  همــین!  کنیــد

 ده بــا رو دارو ایــن میتــونیم.  شــده تــر نایــاب هــم آدمیــزاد جــون از...  کــه میشــه شــایعه
 ! بفروشیم اصلیش قیمت برابر

 : آمد حرف به بالخره بهرام        

ــه -         ــور ک ــود...  اینط ــیم وانم ــع کن ــاري قط ــردیم همک ــر ده رو دارو!  ک ــت براب  قیم
 ! سادگی همین به!  بفروشیم اصلیش

 : گفت هیجان با آتان        

 ترکیــه مقامـات  بـا  ، شـده  طراحــی نقشـه  جزئیـات !  سـادگی  همــین بـه  کـه  معلومـه  -        
ــگ ــده هماهن ــل ، ش ــما از قب ــا ش ــرکت دو ب ــه ش ــم دیگ ــوي ه ــران ت ــحبت ای ــده ص  و ش

 خــانوادگی نــام بــه آســیبی هــیچ!  راحــت خیــالتون!  شــده کســب مساعدشــون نظــر تقریبــاً
 ! نمیرسه شما



 . شد جابجا جایش سر کمی و کشید عمیقی نفس بهرام        

 بایــد آدم فقــط!  ریختــه پــول ایــران خیابونــاي کــف کــه ، پــاموك آقــاي دارم قبــول -        
 ! سادگی همین به...  کنه جمع رو ها پول و بشه خم ، باشه زرنگ

 . نوشید را اش شده سرد چاي از اي جرعه و کرد مکثی        

 ! بیشتره اون از ضررش اما...  زیاده خیلی خیلی گفتید که کاري سود -        

ــان هــاي لــب روي بهــرام آرام لحــن بــا کــه لبخنــدي         .  ماســید ، بــود بســته نقــش آت
 : داد ادامه ، او حال دگرگونی به توجه بی بهرام

ــر -         ــالف ب ــما خ ــن ، ش ــه آدم م ــی مقدم ــتم چین ــت...  نیس ــرم یکراس ــر می ــل س  اص
ــب ــدوارم!  مطل ــراحت امی ــم ص ــث ، کالم ــدورت باع ــه ک ــت.  نش ــیطانیه جنای ــه ش ــر ک  زی
ــت ــه پوس ــا ي هم ــدگی م ــه زن ــنم ، میکن ــه م ــن از البت ــیه ای ـــ قض ــستثناء م ــتم ـ ــا.  نیس  ام
 اصــالً هــا ســرطانی کشــتن یــا خیــابون و کوچـه  مــردم کــردن تلکــه بــا ، جنایــت بــه تمـایلم 

 ! نمیشه ارضا

 : کند دخالت خواست آتان        

 ... فر شاهین آقاي ببینید -        

 : نداد زدن حرف مهلت او به بهرام اما        

ــما -         ــد ش ــاب ، ببینی ــاموك جن ــن!  پ ــن آدم م ــتی وط ــتم پرس ــالً ، نیس ــه اص ــرم ب  نظ
 نکــردم ســقوط وجــدانی نظـر  از اونقــدري هنــوز امــا.  مضـحکه  شــوخی یــک پرســتی وطـن 



 جنبــه از گفــتم کــه اینــایی.  بشــم قائــل خــودم مثــل انســانهایی حــق در خیــانتی چنــین کــه
ــود انســانی ي ــونم بخوایــد اگــه ، ب ــه از میت ــا ســاعت براتــون هــم مــادي ي جنب  حــرف ه

 ! میزنم تون ـنه سیـ به رد دست چرا که کنم قانعتون و بزنم

 : پرسید سردي لحن با آتان        

 ! دارم وقت شنیدن براي من ؟ میکنید کارو این چرا...  بزنید حرف -        

ــب -         ــارت ، خ ــوي تج ــران ت ــل ای ــتن راه مث ــه روي رف ــغ ي لب ــه تی ــد!  میمون ــه بای  ی
 انــگ بهــت کنــی روي زیــاده ذره یــه اگــه امــا ، برســی ســودت بــه کــه کنــی کــار جــوري

ــتالس ــویی و اخ ــار و پولش ــن و احتک ــاتو ای ــزنن مزخرف ــاً.  می ــدونم دقیق ــی از نمی ــا ، ک  ام
 تجارتشــون بــا دارن و نشســتن محکــم صــندلی ایــن روي فرهــا شــاهین کــه ســاله ســالیان
 ! نمیشم ام خانواده سقوط باعث ، پاموك آقاي نیستم احمق من.  میکنن سلطنت

 هــاي خیلــی...  نیســتید تنهــا راه ایــن تــوي شــما ، فــر شــاهین جنــاب گفــتم بهتــون -        
 ... قراره هم دیگه

 : حرفش وسط دوید بهرام        

ــادم -         ــده ی ــه مون ــی ک ــم چ ــد به ــر و...  گفتی ــنم فک ــون میک ــی اون از منظورت  دو یک
.  نمیکنـه  تفـاوتی  مـن  نظـر  بـازم  منتهـی .  باشـه  بـوده  دارو سـینا  و ایـران  امیـد  باید شرکت

ــایون ــدیر آق ــل م ــن عام ــرکت دو ای ــزي ش ــراي چی ــت از ب ــدارن دادن دس ــاع ، ن  رو اوض
 ... چون برم نمیتونم...  برم ایران از نمیتونم من اما!  میرن ایران از دیدن خراب



 اش آینــده هــاي نقشــه از چیــزي نداشــت دوســت!  بــود رفتــه تنــد...  کــرد ســکوت        
 . نشست آتان رنگ بی هاي لب روي نیشخندي.  شود شریک مرد این براي را

 ! بود تر جرأت و دل پر شما از برادرتون -        

 . نشاند لب به دوستانه لبخندي بهرام        

 نمیکنـه  فکـر  ، میکـنم  فکـر  مـن  کـه  چیزایـی  بـه .  تـره  جـوون  خیلـی  مـن  از برادرم -        
. 

 : گفت.  میکشید نفس سختی به آتان        

 ؟ بود آخرتون حرف -        

 ! نمیشم مرتکب حماقتو این من...  بود همین آخرم و اول حرف -        

 و گرفـــت بهـــرام ســـمت بـــه را اش اشـــاره انگشـــت ، عصـــبی و برافروختـــه آتـــان        
 : گفت ناباورانه

 ! گفتی نه من به تو -        

 : گفت خونسردي همان با بهرام        

 ! نه...  میگم هنوزم اما...  متأسفم کارم این بابت البته -        

 : داد ادامه و ، میز روي ي میوه ظرف به کرد اشاره بعد و        

 ! میکنم خواهش کنید پذیرایی خودتون از -        



 هــم ندیــده.  نوشــید را ســردش چــاي از کمــی بــاز و انــداخت پــایین را نگــاهش بــاز        
 کمــی شــاید.  کنــد حــس را پــاموك آتــان خطرنــاك و ســوز اســتخوان خشــم میتوانســت

 پـاي  مـچ  عصـبی  و تنـد  حرکـت  متوجـه .  میـزد  حـرف  تـر  آرام کمـی  بایـد  ، بـود  رفتـه  تند
 اگـر  و نبـود  راضـی  تیـز  و تنـد  ي نـه  ایـن  از هـم  حسـام  مطمئنـاً .  زد لبخنـدي  و شـد  حسام

 ! میزد داد بهرام سر همانجا میتوانست

 بــا بعــد و ، کنــد جلــب خــود بــه را بهــرام توجــه بــاز تــا کــرد اي ســرفه پــاموك آتــان        
 : گفت داري خش و سرد لحن

 بخــوام مــن اگــر حــاال!  اســت فایــده بــی شــما بــا اینبــاره در بحــث انگــار...  خــب -        
 ؟ میاد پیش چی کنم رابطه قطع باهاتون واقعاً

ــزي -         ــه چی ــرون دارو!  نمیش ــه گ ــرطانی...  میش ــا س ــن درد ه ــرن ، میکش ــا!  میمی  ام
 هـم  شـما ...  پـاموك  آقـاي  ، میدیـد  دسـت  از راحـت  خیلـی  رو فـروش  بـازار  یـک  هم شما

 ! نمیرسید هیچی به

!  نـــداد دســـت از رو فـــروش بـــازار ایـــن هـــم شـــما بـــدون بشـــه ممکنـــه البتـــه -        
 ... بردید رو اسمشون که شرکتهایی

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 جنــاب ، نمیبــرن پــیش از راهــی مــن کمــک بــدون اونــا!  ایــران امیــد و دارو ســینا -        
 نــه بــراي بــازه دســتم...  دارم وتــو حــق جــورایی یــه خــودم ي حرفــه تــوي مــن!  پــاموك

 ! بچگانه تهدید این بود بعید واقعاً شما از!  شما به گفتن



 بــی همیشــه نگــاه تــوي.  کــرد نگــاه او بــه خیــره فقــط و نگفــت چیــزي پــاموك آتــان        
 پاســخ کمــی فقــط ، کمــی کــرد تــالش بهــرام.  بــود روییــده خطرنــاکی احســاس فــروغش

 : کند جبران را تندش

 در حتمـــاً ، بـــود راهـــی اگـــر بفرماییـــد بـــاور!  پـــاموك جنـــاب ، نرنجیـــد مــن  از -        
 درك رو اینجــا عجیــب شــرایط ، نیســتید ایــران تــوي شــما ولــی.  میکــردم فکــر مــوردش

 . نمیکنید

ــما -         ــران ش ــت نگ ــانوادگیتون حیثی ــتید خ ــق ، هس ــم ح ــد ه ــا.  داری ــن ام ــون م  بهت
 ! نیست شما متوجه خطري هیچ که میدم تضمین

ــرام         ــزي به ــت چی ــان.  نگف ــندلی روي از آت ــد اش ص ــد بلن ــاً.  ش ــرجم متعاقب  و او مت
 . برخاستند جا از هم حسام

ــنهادم روي -         ــر پیش ــد فک ــاي ، کنی ــاهین آق ــر ش ــن.  ف ــه روز دو م ــرانم دیگ  و...  ای
 ! شما تلفن منتظر البته

ــرام         ــتادن در به ــی ایس ــرد مکث ــتش.  ک ــز روي را دس ــه می ــت اي شیش ــرد مش  و ک
 . شد بلند جا از عمیقی نفس با بعد

 ! میکنم فکر -        

 گفــت و داد دســت او بــا بیشــتري خیــال آســودگی بــا آتــان.  بــرد پــیش را دســتش و        
: 



 ! ممنونم -        

ــود محکــم لحــنش         ــد عــوض را بهــرام نظــر توانســته کــه بــود مطمــئن انگــار ، ب .  کن
 : گفت خستگی با و نداد کش را بحث آن از بیشتر بهرام

 اگـــه میشـــم خوشـــحال.  پـــاموك آقـــاي ، شـــدم خوشـــوقت خیلـــی دیـــدنتون از -        
 ! ببینیم رو همدیگه دوباره

 ! ایرانم دیگه روز دو ، بهتون گفتم!  حتماً!  حتماً -        

ــا را او بهــرام         ــاقش در دم ت ــه ات ــی و ، کــرد بدرق ــان وقت ــاموك آت  و حســام همــراه پ
 . نشست اش صندلی روي خستگی با و برگشت دوباره رفت بیرون مترجمش

 انتظــار طبــق و شــد اتــاقش وارد دوبــاره زدن در بــدون حســام ، بعــد ي دقیقــه چنــد        
 : کرد گرفتن ایراد به شروع مقدمه بی بهرام

 !؟ آره ، بگیري رو زبونت جلوي نمیتونی هیچوقت تو -        

 : پرسید و انداخت او به تنبلی نگاه بازش نیمه هاي پلک الي از بهرام        

 ؟ شد چند ساعت -        

 : گفت قبل از تر عصبی حسام        

ــات دارم -         ــرف باه ــزنم ح ــا می ــن!  ه ــه ای ــرز چ ــرف ط ــود زدن ح ــر ؟ ب ــردي فک  ک
 ؟ نیاد در صداشون و بشنون فحش ازت که هستن بیژن یا من مثل همه



 . کرد اخم بهرام        

 آقــا ایــن کــه کــاري میــدونی تــو ؟ حرفشــو میکــردم قبــول ؟ میکــردم چیکــار بایــد -        
 ؟ چیه اسمش میخواد ازمون

 : داد ادامه و نشست صاف جایش سر        

 هــا بــاالیی ســر گذاشــتن کــاله کــردي فکــر ؟ انصــافاً ، کنــی دادگــاهیمون میخــواي -        
 اهمیتـی  چـه  پـول  مـیگم  مـن  ولـی !  پـول  میگـه  بیـژن ...  پـول  میگـی  تو ؟ سادگیه همین به

 ! ام دیگه چیزي یه دنبال...  دارم کافی ي اندازه به پول من ؟ داره

 : داد توضیح تري آرام لحن با حسام        

ــد اینقــدر نبایــد امــا ، نمیکــردي قبــول -         ــا.  میــزدي حــرف تن  آتــان طــرف ، باب
 بزنــی حــرف دوســتیت انســان و شــرف و وجــدان از واســش داشــت لزومــی چــه!  پاموکــه

 ؟

 خـــوب خیلـــی مـــن ، فرهمنـــد جنـــاب نمیشناســـید رو پـــاموك آتـــان اگـــه شـــما -        
ــن.  میشناســمش ــه از ای ــک کــه اونایی ــدم ی ــري عقــب ق ــدم ده ، ب ــاد ق ــو می ــه!  جل  ذره ی

ــا!  گردنــت مینــدازه افســار و میشــه ســوارت ، بزنــی خریــت بــه خودتــو  بایــد آدم ایــن ب
 ! نداریم شوخی که کرد حالی بهش باید...  زد حرف همینطوري

 بـود  همـین  بهـرام  امـا  ، بـود  نشـده  قـانع  هنـوز  چنـد  هـر .  نگفـت  چیـزي  دیگر حسام        
ــا و ــد ت ــم اب ــرار ه ــود ق ــرز نب ــرف ط ــش ح ــت زدن ــود درس ــس.  ش ــی نف ــید عمیق  و کش

 . شنید را بهرام صداي که شود خارج اتاق از خواست



ــري -         ــرون می ــه بی ــبحانی ب ــو س ــره بگ ــینو ب ــن ماش ــه روش ــو کن ــونه من ــه برس  ، خون
 . ندارم نشستن فرمون پشت ي حوصله

 . انداخت نگاهی او به اش شانه روي از حسام        

 . باشه -        

 ، کنـه  فـیکس  نهـار  یـا  شـام  قـرار  یـه  پـاموك  منشـی  بـا  بگـو  هـم  سـعادتی  خـانم  به -        
 حســابی و درســت فــرش تــابلو یــه بگــو.  کــنم بهتــر اوضــاعو تونســتم شــاید دیــدنش بــرم
 . بدم کادو بهش که بدن سفارش هم

 : داد ادامه شوخی به بعد و        

 ! دیگه ندارم رو تو از کشیدن ناز ي حوصله!  کن وا اخماتو هم تو -        

 از ، بدهــد او بـه  جـوابی  آنکـه  بــی بعـد  و خندیـد  او حـرف  بــه بسـته  دهـانی  بـا  حسـام         
  رفت بیرون اتاق

 

 بــاز محــض بــه.  بــود ســرگرم موبــایلش بــا و نشســته البــی هــاي مبــل روي ســبحانی        
 بــه را بهـرام  ماشـین  سـوییچ  و شــد نزدیـک  او بـه  حسـام .  کــرد بلنـد  را سـرش  ، در شـدن 
 . گرفت هوا توي را سوییچ سبحانی ، انداخت او سمت

ــرو -         ــین ب ــاي ماش ــاهین آق ــرو ش ــگ از ف ــار پارکین ــرون بی ــون ، بی ــون رو ایش  برس
 ! خونه



 را او داشــت کــه ســبحانی صــداي امــا.  رفــت ســعادتی خــانم میــز ســمت بــه بعــد و        
 . کند توقف جا سر شد باعث ، میکرد صدا

 ! کنید صبر لحظه یه...  فرهمند آقاي -        

 : پرسید حسام.  ایستاد او روبروي آمد سبحانی        

 ؟ شده چی -        

ــا ســبحانی         ــد فــاش را بزرگــی راز میخواســت کــه انگــار ، آرامــی بســیار لحــن ب  ، کن
 : گفت

 ، نــه یــا درســته بهــرام آقــا زنــدگی خصوصــی مســایل گفــتن نمیــدونم...  راســتش -        
 ! بدونید شما نیست بد میکنم فکر اما

 . نشاند اش پیشانی روي کنجکاوي سر از اخمی حسام        

 ؟ مگه شده چی -        

ــبحانی         ــاهی س ــه نگ ــانم ب ــعادتی خ ــداخت س ــه ان ــت ک ــر داش ــمی زی ــا آن چش  را ه
 : گفت و ، میپایید

 ! دارن شام قرار صعودي آقاي دختر با بهرام آقا امشب...  راستش -        

 : گفت بلندي نسبتاً صداي با.  پریدند باال وار اتوماتیک حسام ابروهاي        

 ؟ میشه مگه ؟ میگی داري چی -        



 شــما امـا  ، نــدارم دخالـت  حــق کـه  مــن!  چیـه  تصمیمشــون نمیـدونم  ، آقــا نمیـدونم  -        
 ، کلفتــه گــردن خیلــی صــعودي آقــاي!  بــازتره کردنشــون نصــیحت واســه دســتتون

 ... اینکه مگر.  زد دخترشو مخ راحتی همین به نمیشه

ــاال را هــایش شــانه و فشــرد هــم روي را هــایش لــب         ــه حســام.  انــداخت ب  او ي جمل
ــوي را ــل ذهــنش ت ــرد کام ــر:  ک ــه مگ ــاره تصــمیمش اینک ــر ي درب ــعودي دخت ــدي ص  ج

 ! داشت زن که او ولی!  باشد

 : گفت سبحانی        

 ! میاد در صداشون االن ، در دم بیارم بهرامو آقا ماشین برم دیگه من -        

 . گذاشت او ي شانه روي را دستش حسام        

 ! کن صبر لحظه چند -        

 اینکــه بــدون و کــرد بــاز را در.  رفــت بهــرام اتــاق تــوي دوبــاره و گذشــت او کنــار از        
 : گفت در دم همان از ، شود وارد

 ! باهات دارم حرف مقدار یه ؟ خونه برسونمت من میخواي -        

 : داد پاسخ سادگی به بهرام        

 ! ام خسته خیلی که برسون منو زودتر فقط ، نیست مشکلی -        

 . برگشت سبحانی سمت به و بست را او اتاق در حسام        



 ! خبرت بابت ممنون ، بري میتونی شما -        

 . رفت سعادتی خانم سمت به بعد و زد لبخندي        

 بهــرام.  شــدند خــارج شــرکت از هــم ي شــانه بــه شــانه دو هــر ، بعــد ي دقیقــه چنــد        
.  بســت خسـتگی  بـا  را هـایش  چشــم و زد تکیـه  سـرش  پشـت  ي آینــه بـه  آسانسـور  تـوي 

 : گفت حسام

 ! اي خسته خیلی -        

 

 . داد تکان را سرش بهرام        

 تــو!  بخــوابم نمیتــونم اصــالً ، بگــم تــر راحــت...  میخــوابم ســختی بــه شــبا!  داغــونم -        
 !؟ سرت به زده خوابی بی هیچوقت

 . شد سرد و کدر ، قدیمی و کهنه زخمی فکر از حسام هاي چشم        

 و رفــتم راه هــی.  نخوابیــدم صــبح تــا زنــدگیم تــوي شــب یــک!  زمــانی یــک ، آره -        
 ! کشیدم ـگار سیـ و رفتم راه هی...  کشیدم ـگار سیـ

ــود حســرت و تلــخ ، خندیــد بهــرام          منظــور کنــد درك میتوانســت خــوب خیلــی.  آل
 میسـوزاند  دل حسـام  بـراي  گـاهی !  بهـار  عروسـی  شـب ...  اسـت  لعنتـی  شـب  کـدام  حسام

ــت او اگــر.  ــت ، میخواس ــار میتوانس ــا ازدواج از را به ــد ب ــد منصــرف حام ــه و کن ــمت ب  س
 بـود  سـم  مثـل  هـا  آن کـار  بـراي  فـامیلی  روابـط .  نکـرد  را کـار  ایـن  امـا .  دهد سوق حسام



...  حســام ي کینــه از میترســید گــاهی.  انــداخت مــی کــار از و میکــرد فلــج را چیــز همــه ،
 . نمیشد موفق اما ، براند حاشیه به کم کم را او میکرد سعی

 ! میده جفتمون دست کار ، پسر گلوت بیخ بچسبه نشه عقده شب اون-        

ــام         ــه از حس ــرام اینک ــدر به ــح اینق ــث واض ــرح را بح ــرده مط ــه و ک ــز هم ــه را چی  ب
 : گفت پته تته با.  خورد سختی ي یکه ، بود کشیده رخش

 ! خصوصیه بحث یه...  نه -        

.  ایســتاد صــاف و کــرد بــاز را هــایش چشــم بهــرام.  رســید پارکینــگ بــه آسانســور        
 : گفت

ــه -         ــه اول از اینک ــواهر ب ــن خ ــم م ــتی چش ــار ، داش ــتباهی ک ــود اش ــا.  ب ــاال ام ــه ح  ک
ــو و متأهلــه مــن خــواهر !  تــره بــزرگ اشــتباه یــک ، میکشــی آه ســرش پشــت هنــوزم ت

 ! میکنی حساسم کم کم داري ، حسام بگم بهت رك

 او هـاي  حـرف  بهـت  از حسـام  تـا  کشـید  طـول  ثانیـه  چنـد .  شـد  خـارج  آسانسور از و        
 آسانســور از ســرش پشــت ســرعت بــه.  کــرد جــور و جمــع را خــودش بــاز و شــد خــارج
 . رساند او به را خودش بلند هاي قدم با و شد خارج

 ! میکنی اشتباه داري ، بهرام -        

 . انداخت او به خونسردي نگاه چشم ي گوشه از بهرام        

 ؟ واقعاً -        



 ... نبود حسی هیچ اول از که کنم انکار نمیتونم...  خب -        

 محکــم را هــایش چشــم.  بــود شــده ســفید اعتــراف ایــن فشــار زیــر صــورتش رنــگ        
 : داد ادامه.  کشید عمیقی نفس و بست

 ! نیست هیچی االن اما -        

 ! نیست هیچی که کن ثابت بهم...  خب -        

ــیده         ــد رس ــه بودن ــانتافه ب ــکی ي س ــام مش ــین در بهــرام.  حس ــاز را ماش ــرد ب ــا ، ک  ام
 بــا و کــرد نگــاه حســام ناراحــت و مضــطرب هــاي چشــم تــوي شــود ســوار اینکــه از قبــل

 : گفت صراحت

 ! کن ازدواج -        

ــر و         ــد منتظ ــا نمان ــس ت ــل عک ــام العم ــد را حس ــوار ، ببین ــین س ــد ماش ــا و ش ــال ب  خی
 از توانســت حســام تــا کشــید طــول دقیقــه دو یکــی.  زد تکیــه صــندلی پشــتی بــه آســوده

 ســفیدتر اش چهــره رنــگ.  بنشــیند ماشــینش رل پشــت و شــود خــارج او دســتور بهــت
 . میلرزید واضحی صورت به هایش دست ، بود شده گذشته از

 ؟ سادگی همین به میشه مگه ؟ تو میگی چی -        

 . میکرد ترش عصبی فقط ، بهرام خونسردي و آرامش        

 نــه بــذاري کــی هــر روي دســت...  داري خــوبی خیلــی موقعیــت تــو ؟ نمیشــه چــرا -        
 ! نمیشنوي



ــه -         ــونم ، نمیش ــا!  نمیت ــه ت ــی ب ــد کس ــم عالقمن ــن...  نش ــر م ــو دخت ــدبخت مردم  ب
 ! نمیکنم

 ! میشناسمت من ، هستی خوبی مرد!  نمیکنی بدبختش تو -        

 . عصبی و تلخ ، خندید حسام        

 !؟ میشه مگه آخه ؟ سادگی همین به -        

 : گفت حوصلگی بی با بهرام        

 هــم میتــونی ، کنــی قبــول میتــونی.  زدم تــو بــا حرفــامو مــن!  حســام کــن تمــومش -        
ــا!  کنــی رد ــو و کــن روشــن زودتــر حــاالم.  بــاش عــواقبش منتظــر صــورت هــر در ام  من

 ! میشم بیهوش دارم ، خونه برسون

ــام         ــت حس ــت دوس ــد داد داش ــه و بزن ــین ب ــان و زم ــد زم ــراه و ب ــد بی ــا.  بگوی  درد ب
 میخواســت اگــر بهــرام میدانســت اینکــه بــا ، بــود آمــده کنــار منطقــی خیلــی بهــار نبــودن
ــت راحــت خیلــی ــه را بهــار توجــه میتوانس ــد جلــب او ســمت ب ــا ، کن ــه هــیچ ام  از اي کین
 دسـتور  بـه  نمیتوانسـت  دیگـر  امـا .  کـرد  قبـول  را تلـخ  تقـدیر  ایـن  و نگرفـت  دل بـه  بهرام

ــا او ــري ب ــد ازدواج دخت ــه در ، کن ــت حالیک ــبش میدانس ــوز قل ــراي هن ــري ب ــد دیگ .  میتپ
ــود ظلــم خیلــی دیگــر ایــن ــا!  ب ــا ام ــا...  زد حــرف نمیشــد بهــرام ب  نمیشــد هیچوقــت او ب

 ! زد حرف منطقی



.  افتــاد راه بــه و کــرد روشــن را ماشــینش ، میلرزیــد ســختی بــه کــه هــایی دســت بــا        
ــرام ـــ به ــگاري سی ــراي ـ ــودش ب ــن خ ــرد روش ــه ، ک ــایین را شیش ــید پ ـــ دود و کش  سی

 . بیرون کرد فوت را ـگارش

 بـه  کـه  داشـتی  چیکـارم  بپرسـم  کـردم  فرامـوش  ، اومـد  حـرف  تـوي  حـرف  اینقدر -        
 ؟ برسونی منو خواستی خاطرش

ــن         ــام ذه ــدر حس ــفته آنق ــود آش ــه ب ــوش ک ــرد فرام ــد ک ــراي بای ــرح ب ــردن مط  ک
 اصــل ســر رفــت راســت یــک ، کنــد چینــی مقدمــه کمــی صــعودي آقــاي دختــر موضــوع

 . مطلب

 ! بزنی رو صعودي آقاي دختر مخ میخواي میگفت سبحانی -        

ــرد نگــاهش چشــم ي گوشــه از بهــرام         ـــ ي خاکــه و ک ــه را ـــگارش سی ــه ي لب  شیش
 . تکاند

 ! خانمه ماندانا اسمش -        

 : گفت تندي به حسام        

 اینــه مهــم! ؟ میکنــه فرقــی چــه!  صــغري و کبــري یــا آ پانتــه یــا پارمیــدا یــا مانــدانا -        
 یــه بعــد و کــرد بلنــد راحتــی همــین بــه نمیشــه رو صــعودي دختــر.  صــعودیه دختــر کــه

 !؟ میشه!  خندید باباش ریش به نشست گوشه

 . خندید او حرف به بلندي صداي با بهرام        



ــه -         ــه کــه معلوم ــی!  نمیش ــی داري چ ــو میگ ــن ؟ ت ــمیمم م ــوردش در تص ــه م .  جدی
 ! باشه خوبی دختر اگه البته ، کنم عقدش قراره

 . کرد نگاهش حیرت با و چرخاند سر ، شلوغ اتوبان به توجه بی حسام        

 !؟ میذاري سرم به سر داري ؟ کنی عقدش میخواي که چی یعنی -        

 : داد پاسخ جدي خیلی بهرام        

 ! ندي کشتنمون به ، بپا پاتو جلو!  ندارم شوخی تو با من ، نه -        

 قــورت ســختی بــه را دهــانش آب.  میــزد دو دو حیــرت فــرط از حســام هــاي چشــم        
 : پرسید محتاطانه و داد

 ... مهناز...  پس -        

 : دوید حرفش وسط تلخی به بهرام        

 ؟ چی که خب!  میگذرونه خوش فرانسه داره مهناز -        

 ؟ بدي طالقش میخواي -        

 : داد پاسخ صراحت با بهرام        

 ! هیچوقت ، نه -        

 ... ماندانا...  ولی -        

 : گفت و زد پس صورتش توي از را ـگارش سیـ دود حوصلگی بی با بهرام        



 ؟ داره مهناز به ربطی چه اون ؟ چی ماندانا -        

 زد راهنمــا.  کــرد ســکوت لحظــه چنــد و کشــید هــایش دنــدان میــان را لــبش حســام        
 : گفت باز تري آرام لحن با.  پیچید هنرستان بولوار توي و

 هــم رو مهنــاز حالیکــه در کنــی ازدواج مانــدانا بــا میخــواي یعنــی.  شــدم گــیج مــن -        
 ؟ چی پدرش ؟ بشه دوم زن که کرده قبول ماندانا ؟ باشی داشته

 ! بشم دامادش من که خداشه از هم پدرش ، منه عاشق ماندانا!  آره -        

 : داد ادامه و زد نیشخندي        

 بــدم طــالق مهنــازو کــه بــزنن رو مخــم آینــده در بتــونن امیــدوارن جفتشــون البتــه -        
. 

 : کرد اي قروچه دندان خشم با حسام        

 ایــن بــا کنــی ثابــت رو چــی میخــواي ؟ کنــی راحــت رو همــه نمیــدي طالقــش چــرا -        
 ؟ دندگیات یک

 ! نمیدم طالق مهنازو اما ، نیستم هیچی اثبات دنبال من -        

 : برد باال را صدایش حسام        

 بــه ، خــودت زنــدگی بــه میزنــی گنــد داري!  ســرت بــه زده تــو!  بســه ، دیگــه بســه -        
 ! چی همه به میزنی گند داري تو...  ماندانا و مهناز زندگی



 : زد داد هم بهرام        

ــاز -         ــه مهن ــی ، رفت ــش ؟ میفهم ــه ماهــه ش ــه ک ــه!  رفت ــرده هــم دیگ ــی.  برنمیگ  وقت
 کـنم  خیانـت  بهـش  گفـت  بهـم  ، صـورتم  تـوي  کـرد  پـرت  رو اش ــلقه  حــ  ، دنبالش رفتم

 ! داشتم دوستش که لعنتی من.  چی همه به زد گند اون!  گفت خودش... 

ــه محکــم را مشــتش ، کنــد کنتــرل را خــودش نتوانســت         ــه و کوبیــد داشــبورد ب  ادام
 : داد

 بگـو  بهـم !  زد کلـک  بهـم !  صـورتم  تـوي  کـرد  تـف  اون امـا  ، داشـتم  دوسـتش  من -        
 ، حسـام  بـاختم  زنـدگیمو  مـن  ؟ بکـنم  غلطـی  چـه  ؟ هـان  ؟ بکـنم  غلطـی  چـه  بایـد  من حاال
 بـزنم  گنـد  کـه  درك بـه  پـس .  باشـم  امیـدوار  بهـش  کـه  نـدارم  هیچـی !  بـاختم  چیمو همه

 ! درك به!  کنم بدبخت هم رو صعودي دختر که درك به!  چی همه به

ــرش         ــان را س ــت می ــایش دس ــت ه ــقیقه ، گرف ــایش ش ــبض ه ــد ن ــدت از.  میزدن  ش
 تهــی و ســر بــی ـــوس کابـــ اش زنــدگی.  بــود گرفتــه تهــوع حالــت خــوابی بــی و ســردرد

 او!  بـس  و همـین  ، بـود  بـاتالق  در رفـتن  فـرو  تصـویر  فقـط .  نداشـت  معنـایی  هـیچ  که بود
 پشــت ، بخوابــد نمیتوانســت هــا شــب!  واقعــی معنــاي بــه دیوانــه ، میشــد دیوانــه داشــت
 دود ـــگار سیـــ.  مجتمــع روبــروي شــاپ کــافی تــابلوي بــه میــزد زل و ایســتاد مــی پنجــره
 شــبق مثــل موهــاي بــه ، هــایش چشــم بــه ، مهنــاز هــاي خنــده بــه میکــرد فکــر و میکــرد

 نشــئه و میکــرد فکــر.  افتــاد مــی اش گونــه روي میخندیــد وقتــی کــه چــالی بــه ، ســیاهش
ــا.  روز نــه و شــب نــه ، نداشــت آرامــش.  میشــد ــه هــم صــعودي آقــاي دختــر ب  جــایی ب

 کــه دهــد هدیــه او بــه را عطــري همــان قرارشــان اولــین تــوي بــود قــرار وقتــی نمیرســید



 تـــوي هنـــوز وقتــی  نمیرســـید کجــا  هـــیچ بــه  کســـی هــیچ  بـــا.  میــزد  مهنـــاز همیشــه 
 لعنتـــی طلســـم ایـــن.  میگرفـــت ــــوش آغــــ در را مهنـــاز خـــواب لبـــاس رختخـــوابش

 از کــدام هــیچ هیچوقــت.  نمیشــد تــرك داشــت مهنــاز بــه کــه اعتیــادي ، نمیشــد شکســته
 ! نمیشد درست اش زندگی هاي خرابه

ــام         ــوي حس ــع در جل ــارك مجتم ــرد پ ــتش و ک ــه را دس ــانه روي برادران ــرام ي ش  به
 . گذاشت

 ! بري پیش نمیتونی اینطوري ، بهرام بشی روانکاوي باید تو -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

ــاوي -         ــه ؟ روانک ــی!  ن ــکو ول ــول روانپزش ــرام!  دارم قب ــه ب ــت ی ــر وق ــوام ، بگی  میخ
 ! همین...  بخوابم قطبی خرس مثل و بخورم قرص.  بنویسه خوب قرص برام

 : کرد صدایش ـستأصالنه مـ حسام        

 ! بهرام -        

 : گفت لب زیر.  کرد باز را در و کشید را دستگیره بهرام اما        

 ! حافظ خدا -        

ــاده و         ــد پی ــه و ش ــمت ب ــع ورودي در س ــت مجتم ــاز.  رف ــد ب ــت بای ــوي میرف ــار ت  غ
 از را صــعودي آقــاي دختــر بــا شــام قــرار!  مهنــاز خــاطرات بــا ، میشــد پنهــان اش تنهــایی

 ... . بود برده یاد از کل به لحظه همان



 

 بــه نگــاهش ، کــرد جمــع شــکمش تــوي را زانوهــایش و ـــتخواب تخـــ روي نشســت        
 : پرسید.  بود پنجره پشت آسمان

 ؟ خبر چه -        

ــد اش اشــاره انگشــت دور را ســیاهش موهــاي از رشــته یــک عــادت ســر از و          پیچان
. 

 ! بوده که هست همونی چیز همه ، نیست خاصی خبر -        

 و غــم بــدون ، بــود یکدســت و خونســرد همینقــدر همیشــه محصــولی آقــاي صــداي        
 تحصــیلش هــاي ســال اســتاد ایــن صــداي لحــن از نمیتوانســت هیچوقــت.  هیجــان بــدون
 . دارد برایش خبرهایی چه بفهمد

 ، میگفتیـد  چیزایـی  یـه  قبـل  سـري  ؟ بـوده  کـه  هسـت  همـونی  چیـز  همـه  چی یعنی -        
 ... ي درباره

 : داد ادامه تردید با و کشید هایش دندان بین را لبش ، کرد مکثی        

 ؟ رفته پیش کجا تا باهاش ؟ بود چی اسمش...  دختره اون با -        

 : گفت اش همیشگی ریتم همان با محصولی آقاي        

 ! نرسیدن اي نتیجه به انگار.  نمیبینمشون هم با دیگه ، هیچی -        



ــاز         ــک مهن ــه ی ــم لحظ ــایش چش ــت را ه ــتش و بس ــی را دس ــار ب ــبش روي اختی  قل
 درگیــر را تــنش هــاي ســلول تــک بــه تــک خبــر ایــن شــنیدن از عجیبــی حــس.  گذاشــت

ــود کــرده ــود خوشــحال هــم.  ب ــد اینکــه از ب ــه شــوهرش میدی ــرایش ســادگی همــین ب  ب
ــاورده جانشــینی ــم ، نی ــت ه ــود ناراح ــه از ب ــم را امیــدش آخــرین اینک ــراي ه ــایت ب  رض

 : کرد صدایش محصولی آقاي.  بود داده دست از جدایی به بهرام

 ؟ خوشحالی از کردي غش ؟ شد چی -        

 . زد لبخند اختیار بی مهناز ، میداد طنز بوي لحنش        

 ! رفت دست از هم امیدم این میکردم فکر داشتم ، بابا نه -        

 ! نیست بده طالق زن تو شوهر ، دختر باشه راحت خیالت -        

 دراور میــز ي آینــه بــه کــه قــدیمی خــانوادگی عکــس بــه دوخــت را نگــاهش مهنــاز        
 : کرد زمزمه متفکرانه لحنی با و ، بود شده چسبیده

 ! میاره کم جایی یه بالخره...  میده طالق -        

 ، میکنــی زنــدگی ات خــانواده بــا کــه تــو ؟ بگیــري طــالق داري اصــرار اینقــدر چــرا -        
ــه مجبــورت هــم قــانونی هــیچ ــو!  ایــران برگــردي نمیکن ــه االنشــم همــین ت  از جــورایی ی

 میخــواي ؟ داري کاغــذ تـا  چنــد شــدن امضـا  بــه اصـراري  چــه پــس ، شـدي  جــدا شـوهرت 
 ؟ کنی ازدواج دوباره

 . داد تکان راست و چپ به را سرش مهناز        



 ! نه!  نه -        

ــی         ــر از حت ــدگی فک ــردن زن ــا ک ــرد ب ــري م ــه دیگ ــر ب ــرام از غی ــت ، به ــوع حال  ته
 . میگرفت

ــی -         ــا ول ــی ت ــماً وقت ــدا رس ــم ج ــس ، نش ــت ح ــنم امنی ــر.  نمیک ــنم فک ــر میک  آن ه
 ! نکبت زندگی اون توي برگردم باز ممکنه

 : پرسید محصولی آقاي        

ــدونم کــردي کنجکــاوم کــه میگــی بــد شــوهرت از اینقــدر -         ــدگی اون کجــاي ، ب  زن
 ! نکردم پیدا ضعفی هیچ گشتم چی هر که من ؟ بود نکبت

 ماســاژ را اش شــقیقه ، اش اشــاره انگشــت نــوك بــا و بســت را هــایش چشــم مهنــاز        
 : داد ادامه محصولی آقاي.  داد

 خــانوادگی و مــالی نظــر از شــوهرت ، دختــر میکــردي زنــدگی نعمــت و نــاز تــوي -        
 بــر بخــوام کــه نکــردم پیــدا ازش ضــعفی نقطــه هــیچ!  نــداره حــرف اجتمــاعی پرســتیژ و

 ! کنم استفاده علیهش

 : گفت شمرده شمرده مهناز        

 ؟ رفته یادتون منو جنین سقط دلیل -        

 خیلــی اتفــاق ، بــود مشــترکتون زنــدگی ســیاه ي نقطــه تنهــا اون!  نــه کــه معلومــه -        
 بــاال رو خـانواده  دادگـاه  هـاي  پلــه دارم و وکـیلم  سالهاسـت  مـن  امــا.  بـود  هـم  وحشـتناکی 



 چنــان مــن امــا ، نشــه بـاورت  شــاید!  نیســت عجیــب چیــزا ایـن  مــن بــراي ، میــرم پـایین  و
 حــاد هــم خیلــی نظــرم بــه مســئله اون کــه دیــدم زن علیــه بــر غریبــی و عجیــب خشــونتاي

 اصـالً !  کشـونده  فرانسـه  خـود  تـا  عـذرخواهی  بـراي  بهرامـو  کـه  بـوده  تلـخ  اتفاق یه.  نمیاد
 اینقــدر شــوهرت کــه وقتــی اونــم...  نیســت زنــدگی یــک شــدن خــراب بــراي کــافی دلیــل
 ! مهناز میاري در شورشو داري که کن قبول!  داره اش ادامه به اصرار

ــاز         ــت دیگــر مهن ــی جــا ســر نتوانس ــد حرکــت ب ــه.  بمان  ـــت تخـــ روي از ســرعت ب
 . کرد زدن قدم به شروع اتاق وسط و شد بلند

 ! نمیدونه چیزي من زندگی از کسی هیچ...  نمیکنم قبول -        

 کســی هــیچ.  شــد خــرد اتفــاق آن تــوي او از شخصــیتی چــه نمیدانســت کســی هــیچ        
ــاي از ــی رازه ــدگی نکبت ــر او زن ــت خب ــیچ.  نداش ــی ه ــت کس ــودش نمیتوانس ــراي را خ  ب

 : کشید آهی محصولی آقاي.  بگذارد او جاي لحظه یک

ــا مــن!  خــوب بســیار -         ــل اینکــه ب ــو وکی ــا ، هســتم ت ــم ام ــدگی ایــن نمیخــواد دل  زن
ــی.  بشــه خــراب ــازم ول ــده تصــمیم ب ــایی ي گیرن ــویی نه ــازم مــن!  ت ــوش ب ــه گ ــگ ب  زن
 هــر.  میفرســتم احضــاریه بــراش بــاز گــرفتم ازش کــه گــافی تــرین کوچــک بــا ، میمــونم

 ؟ نداري کاري فعالً!  باشه تو با حق واقعاً شایدم!  میدونی صالح خودت جور

 : داد پاسخ سردي آه با و نشست میزآینه مقابل ي چهارپایه روي مهناز        

 ! خداحافظ!  باشید موفق ، نه -        

 . گذاشت میز ي لبه روي همانجا را سرش و کرد قطع را گوشی و        



 هــاي زن.  بــود نشســته هــایش لــب روي کمرنگــی لبخنــد...  میکــرد ســبکبالی حــس        
 مانـــدانا اســـمش...  دختـــر آن مثـــل یکـــی امـــا نبودنـــد، خطرنـــاکی موردهـــاي خیابـــانی
 . بود معروف خیلی تاجر یک دختر او...  میکرد فرق دیگران با او!  بود صعودي

 جشــن آمـد  نمــی یـادش .  بـود  دیــده نـامزدي  جشــن یـک  تـوي  بــار یـک  را او مهنـاز         
 بهــرام بــا بپوشــد بــود قــرار کــه لباســی بخــاطر قبــل روز ســه از امــا...  بــود کــی نــامزدي

ــدام ــث م ــرد بح ــرانجام.  میک ــک س ــراهن ی ــرپ پی ــکی ک ــارك مش ــرادا م ــید پ ــه پوش  ک
.  بـود  معمـول  حـد  از بـازتر  کمـی  لبـاس  پشـت  امـا  ، داشـت  ربـع  سـه  هـاي  آسـتین  اگرچه
 . نکرد تن به را آن هیچوقت دیگر مهناز اما ، بود شکیلی و زیبا لباس

ــادي چیــز         ــه مراســم آن از زی ــاد ب ــت ی ــادش...  نداش ــد مــی ی ــا کــه آم  از اي عــده ب
ــود نشســته جمــع هــاي خــانم ــه و ب ــاره هاشــان بحــث ب ــد ي درب ــرورش و آرایــش و م  پ

 اي عــده ، بـود  کـرده  پـر  را فضـا  الیتـی  موزیـک  صـداي .  میـداد  گـوش  آپارتمـانی  گیاهـان 
 تـوي  اگرچـه  کـه  آمـد  مـی  یـادش  خـوب  مهنـاز .  میرقصـیدند  نـور  رقـص  زیـر  استیج روي

 . نبود خجالتزده و دستپاچه اصالً اما ، میکرد غربت احساس جمع آن

 عــده.  میکــرد نگــاه ســالن انتهــاي بــه چــپش ي شــانه روي از و بــود چرخانــده ســر        
 ســیگار ، بــود آنهــا همــراه بهــرام.  میزدنــد حــرف و بودنــد نشســته هــم دور آقایــان از اي

 عــادي روزهــاي بــا چنــدانی تفــاوت ظــاهرش.  میــزد حــرف مســن مــردي بــا و میکشــید
ــت ــل...  نداش ــر مث ــت ه ــري وق ــه دیگ ــرار ک ــاري ق ــی ک ــت مهم ــت ، داش ــلوار و ک  و ش
 دســتش ســر هــاي دکمــه داشــت کــه اي اضــافه ي آرایــه تنهــا...  بــود پوشــیده کــراوات

ــرد نفهمیــد.  میدرخشــید فاصــله همــان از کــه بــود ــار م  او کــه گفــت چــه اش دســتی کن



 مهنـــاز ي شـــانه روي دســـتی لحظـــه همـــان.  گرفـــت کـــام ســـیگارش از بـــاز و خندیـــد
 زنــی خنــدان صــورت تــوي و چرخانــد ســر.  برگردانــد هــا خــانم جمــع بــه را او ، نشســت
 : زد لبخند میانسال

 ؟ نمیگید چیزي چرا!  عزیزم ، ساکتید -        

 : داد پاسخ محترمانه و کرد مرتب پاهایش روي را لباسش دامن مهناز        

 ! میکردم گوش داشتم -        

 : گفت دیگر زنی        

 ! بود همسرتون به حواستون...  نمیکردید گوش مه زیاد -        

 : پرسید جوانی دختر.  زد لبخند فقط مهناز ، خندیدند او شوخی به همه        

 ؟ فر شاهین خانم ، کردید ازدواج که وقته چند -        

 موهــاي.  مغــرور بســیار و ، بلنــد قــد.  بــود زیبــایی دختــر...  کــرد نگــاه او بــه مهنــاز        
ــاده یــک هــاي چشــم مثــل اش عســلی هــاي چشــم و داشــت خرمــایی خوشــرنگ  ببــر م

 . میدرخشید صورتش توي

 ؟ نبودید دعوت ما جشن توي مگه شما.  میگذره ازدواجم از که ماهه چهار -        

 . گذاشت او ي شانه روي را دستش ، بود نشسته دختر کنار که میانسالی زنی        



ــدانا -         ــان مان ــفانه ج ــع اون متاس ــران موق ــودن ای ــتن ، نب ــوي نتونس ــم ت ــما مراس  ش
 . کنن شرکت

 شــد تحریــک مهنــاز ي زنانــه حــس بالفاصــله.  نشــاند لــب بــه لرزانــی لبخنــد مانــدانا        
 از دیگــر یکــی بــاز.  بفهمــد را او متکبــر هــاي چشــم تــوي حســرت دلیــل نمیتوانســت... 
 : پرسید غریبه هاي زن

 ؟ عزیزم ، رفتید کجا عسل ماه -        

 : گفت مهناز        

 ! فرانسه -        

 : شد خم او سمت به اشتیاق با جوان دخترهاي از یکی        

 !؟ پاریس -        

...  گذرونـــدیم لیـــل رو وقتمـــون بیشـــتر امـــا.  بـــودیم پـــاریس روز شـــش فقـــط -        
 . هستن لیل ساکن من ي خانواده

 : پرسید دیگر زنی        

 ؟ هستید ساکن مرحومتون شوهر پدر منزل هنوز -        

 : کند رفتار متانت با میکرد تالش اما ، آنها سواالت از بود شده کالفه مهناز        

 . رفتیم خودمون آپارتمان به که میشه ماهی چند...  خیر -        



 . خندید زن        

 آپارتمــانتون بــه آشــنایی بــراي حتمــاً بایــد واگرنــه.  نداشــتیم خبــر مــا کــه عجیبــه -        
 ! میومدیم

 : کرد نظر اظهار دیگري        

ــه -         ــرم ب ــاي نظ ــر شــاهین آق ــه ف ــد ب ــدهایی و دی ــوط کــه بازدی ــه مرب ــون ب  تجارتش
 ! ندارن اي عالقه نباشه

 : کرد دستی پیش ماندانا اما ، بدهد را پاسخش خواست مهناز        

ــی -         ــد چ ــزم ، میگی ــن ؟ عزی ــونی ای ــا مهم ــاي دوره و ه ــک ه ــه کوچی ــد رو زنان  بای
 مســئول کــه مهنــدس آقــاي.  کنــه دعــوت رو دیگــران و ببینــه تــدارك منزلــی هــر خــانم

 ! نیستن تشریفات

ــاه و         ــر نگ ــزي تحقی ــه آمی ــاز ب ــداخت مهن ــاز.  ان ــعی مهن ــرد س ــبی ک  و نشــود عص
 : کند دفاع خود از منطقی

 کســی ، دارم حضــور شــما جمــع تــوي کــه اولــه ي دفعــه ایــن ازدواجــم از بعــد مــن -        
 ناشـــناخته هـــاي آدم بـــراي زنانـــه مهمـــونی یـــک نمیتونســـتم طبیعتـــاً و نمیشـــناختم رو

 ! کنم ریزي برنامه مهمونی یک براي میکنم سعی ماه این آخر تا اما.  بدم ترتیب

 : گفت دیگري زن و        



ــا از کوتــاهی -         ــزم ، بــود م ــراي ازدواجتــون از بعــد بایــد!  عزی ــه تبریــک عــرض ب  ب
 . میومدیم منزلتون

ــه         ــت متوج ــانی حرک ــدانا ناگه ــد مان ــان...  ش ــانه ناگه ــایش ش ــاف را ه ــت ص  و گرف
 نشــاند هــایش لــب روي زیبــا لبخنــدي و کشــید رنگــش خرمــایی مــواج موهــاي بــه دســتی

ــاز.  ــر مهن ــاهش متحی ــرد نگ ــل...  ک ــن دلی ــر ای ــانی تغیی ــد را او ناگه ــا...  نمیفهمی ــه ت  اینک
ــداي ــه ص ــه ي همهم ــس از اي مردان ــرش پ ــنید س ــار.  ش ــان انگ ــتند آقای ــه داش ــا ب  آنه

 لحظــه همــان و...  مانــد خیــره او ســر پشــت اي نقطــه بــه مانــدانا نگــاه.  میشــدند نزدیــک
 نشســت لبخنــدي.  کــرد احســاس هــایش شــانه روي را بهــرام هــاي دســت گرمــاي مهنــاز

 انــداخت نگــاهی ، کــرد متمایــل چــپش ي شــانه روي را ســرش کمــی...  هــایش لــب روي
ــه ــتین ب ــفید آس ــرام پیــراهن س ــه به ــر از ک ــتش آســتین زی ــده ک ــد دی  نفهمیــد.  میش

 وقتــی.  برخاســت هــوا بــه همــه جمعــی دســته ي خنــده صــداي کــه گفتنــد چــه دیگــران
 : بود داده قرار خود مخاطب را بهرام ها خانم از یکی که داد جمع به را حواسش

ــما -         ــد ش ــرتون نبای ــا رو همس ــد تنه ــاي ، بذاری ــاهین آق ــر ش ــون...  ف ــابی ایش  حس
 ! میکردن غربت احساس

ــاز.  خندیــد بهــرام         ــدان درخشــش و او هــاي لــب منحنــی میتوانســت مهن  هــایش دن
 تکــان هــوا تــوي را دســتش چــاق کمــی و میانســال مــردي.  کنــد تصــور ذهــنش تــوي را

 : گفت صمیمی و سرخوش لحنی با ، داد

 پیــدا رو شــما ي خــانواده نــوعروس بــا آشــنایی افتخــار هنــوز مــن...  بدیــد اجــازه -        
 ! نکردم



ــار را جمعیــت         ــه ، زد کن ــاز ســمت ب ــد مهن ــاز.  آم ــت مهن ــه خواس ــرام ب  جــا از او احت
.  داشــت نگــه جــا ســر را او هــایش شــانه روي بهــرام هــاي انگشــت فشــار امــا ، برخیــزد

 . فشرد نرمی به و گرفت را انگشتانش مرد ، کرد دراز را دستش

 ! خانم خوشوقتم خیلی خیلی -        

 : شنید را بهرام صداي        

 ! هستن صعودي آقاي ایشون ، عزیزم -        

 دیگــران میزبــان آمــد مــی نظــر بــه و بــود نشســته صــندلی یــک روي کــه مســنی زن        
 : گفت ، است

...  بگردونیـــد جمـــع تـــوي رو خـــانمتون میکـــنم خـــواهش ، فـــر شـــاهین آقـــاي -        
 ! هستیم کننده کسل همینقدر همیشه ما کنه فکر ندارم دوست

 : گفت جمع میان از مردي        

 ! هستید داماد و عروس شما آخه ؟ برقصید هم با چطوره -        

 : داد را پاسخش زنی        

 ! ندیدید فرو شاهین آقاي رقص هیچوقت چون میدید پیشنهادو این -        

 : پرسید کسی.  خندید هم مهناز ، خندیدند همه ها زن        

 ؟ دیدید شما ؟ چطور -        



 ! ازدواجشون شب ، بله -        

 : گفت شوخی به و داد اش بینی به چینی ، کرد مکثی        

 ! نبود خوب اصالً -        

 را ســرش بهــرام.  بــود شــده بهــرام میخکــوب فقــط حرفــی هــیچ بــی هنــوز مانــدانا        
 : کرد خم او ي شانه روي کمی

 ؟ بگی چیزي نمیخواي شما...  جان مهناز -        

 : گفت مهناز.  بود لبخند از پر لحنش        

 ! دیگرانه با حق...  میگم -        

ــاز و         ــه ب ــد هم ــاز.  خندیدن ــر مهن ــرد فک ــاالً ک ــرور احتم ــدانا غ ــود مان ــه ب ــوي ک  جل
 . میکرد دفاع بهرام از هم باز شاید واگرنه...  میگرفت را زبانش

.  میســایید مهنــاز گــردن روي نفســش اینبــار...  شــد خــم او ي شــانه روي بــاز بهــرام        
 : گفت گونه پچ پچ لحنی با

 ؟ کنیم تازه هوایی یه مهتابی توي بریم عزیزم -        

 را آنهـا  حرکـات  ي همـه  عجیبـی  حسـرت  و خشـم  بـا  کـه  مانـدانا  بـه  کـرد  نگاه مهناز        
 : گفت.  هایش لب روي نشست عمیقی لبخند ، داشت نظر زیر

 ! بریم -        



 ... .  برخاست جا از و داد بهرام به را دستش بعد و        

 

 

.  گذاشـت  اتـاق  تـوي  پـا  جیـران  بعـد  و شـد  بـاز  اتـاق  در کـه  بـود  خـودش  حـال  توي        
 . دوخت مادرش هاي چشم توي را ماتش نگاه و کرد بلند سر مهناز

 ! بخور بیا!  حاضره شام ، مامان جان مهناز -        

 . بزند لبخند کرد سعی مهناز        

 . ندارم میل ، ممنون -        

 . ریخت نگاهش توي را التماسش ي همه جیران        

ــرگ -         ــا مــن م ــام بی ــی.  بخــور ش ــده ازت هیچ ــدات نمون ــت شــدي ، بشــم ف  و پوس
 ! منتظرن مهرداد و بابات بریم بیا پاشو ، قشنگم دختر پاشو!  استخون

 شــده.  نداشــت اشــتهایی تــرین کوچــک ، کنــد مخالفــت میخواســت هــم بــاز مهنــاز        
ــود ــا صــبح از شــاید کــه روزهــایی.  مهــرداد کشــتن آدم از بعــد روزهــاي مثــل ب  شــب ت
 و میشــد بســتري کلینیــک تــوي نــاتوانی و ضــعف شــدت از شــاید ، نمیخــورد غــذایی هــیچ
 اینقــدر روزهــا آن امــا.  نداشــت خــوردن غــذا بــه میلــی هــم بــاز امــا ، میرفــت ســرم زیــر

 میــداد تــرجیح کــه میدیــد هــا آن ســربار را خــود آنقــدر و بــود داده آزار را اش خــانواده
 و شـد  بلنـد  جـا  از حـرف  بـی .  بنشـیند  شـام  میـز  سـر  شـده  کـه  هـم  مـادرش  آرامش براي

 . رفت بیرون اتاق از مادرش همراه



 تـــوي ورودشـــان محــض  بـــه.  بودنـــد منتظــر  شـــام میـــز ســر  پـــدرش و مهــرداد         
 تــوي.  شــدند خیــره مهنــاز محــزون صــورت تــوي و چرخاندنــد ســر دو هــر ، آشــپزخانه
ــان ــرحم نگاهش ــوج ت ــزد م ــت ، می ــان درس ــزي هم ــه چی ــا آن ک ــب روزه ــاز عجی  را مهن

 : گفت و خندید زور به.  میداد زجر

 ؟ آوردم در شاخ ؟ میکنید نگام اینجوري چرا ؟ چیه -        

 حتــی  ، نــداد را جــوابش کســی.  کشــید موهــایش روي شــوخی بــه را دســتش و        
ــدوه.  نخندیــد اش شــوخی بــه شــده کــه هــم زور بــه کســی ــط ي همــه عجیبــی ان  را رواب

ــود کــرده منجمــد ــاز.  ب ــز پشــت مهن ــه نگــاهی و نشســت می  مــرغش خــوراك بشــقاب ب
 ســرعت بــه.  بخــورد غــذا لقمــه یــک حتــی نمیتوانســت ، کــرد اخــم اختیــار بــی.  انــداخت
 و ، گذاشــت بــود گــرفتن لقمــه حــال در مهــدي بــراي کــه مــادرش دســت روي را دســتش

 : گفت

 ! بخور شامتو راحت تو ، من با بابا امشب شام مامان -        

 : کرد اعتراض بالفاصله جیران        

 ، نمونــده ازت هیچــی!  کــن درســت لقمــه دو خــودت واســه داري هنــر خیلــی تــو -        
 ! استخون و پوست شدي

ــاز         ــا مهن ــت ام ــت دس ــه.  برنداش ــق زور ب ــدرش قاش ــادرش از را پ ــت م ــه و گرف  ب
 . کرد اخم شوخی

 ! بدم شام جونم بابا به خودم میخوام ؟ من به داري چیکار -        



ــوي و         ــورت ت ــدرش ص ــد پ ــین و خندی ــه اول ــو را لقم ــان جل ــت او ده ــران.  گرف  جی
 : داد تکان هوا توي آمیز تهدید را اش اشاره انگشت

 ایــن تمــام امــا میــدارم نگهــت همینجــا شــده شــبم نصــفه ي ســه ســاعت تــا ، مهنــاز -        
 ! میکنم خالی حلقت توي بشقابو

 : داد پاسخ سرسري مهناز        

 ! خب -        

.  نمیکـرد  نگـاه  مهـرداد  بـه  ، بـود  کـارش  سـرگرم .  گرفـت  لقمـه  پـدرش  بـراي  باز و        
ــا ــاز ام ــم ب ــی ه ــوب خیل ــد خ ــه میفهمی ــرداد ک ــالً مه ــوي اص ــع ت ــت جم ــرش و نیس  فک

 . است مشغول بدجوري

 : پیچید گوشش توي مهرداد ي گرفته صداي        

 ؟ میزدي حرف کی با -        

 . انداخت او به اي گریزانه نگاه مهناز        

 ! دوستم با -        

 : داد خراش را اعصابش ، مهرداد آلود تمسخر و کوتاه ي خنده صداي        

ــتت!  هــه -         ــاال!  دوس ــن ح ــتت ای ــه دوس ــري چ ــت خب ــه داد به ــو ک ــین رنگت ــچ ع  گ
 ؟ کرد سفید



 : گفت آمیز طعنه لحنی با و کرد اخم مهناز        

 ؟ فهمیدي!  مربوطه خودم به -        

 روي کمــی ، او هــاي چشــم تــوي بــود زده زل غلیظــی اخــم بــا کــه همــانطور مهــرداد        
 : غرید سختی به اش شده چفت بهم هاي دندان میان از و شد خم میز

 ! نده باال سر جواب من به اینقدر -        

 ! نپیچ من پاي و پر به اینقدر هم تو -        

ــرداد         ــی مه ــانی خیل ــب ناگه ــید عق ــت از و کش ــز پش ــت می ــداي.  برخاس ــایش ص  س
ــه ــندلی ي پای ــه اش ص ــرامیک روي ب ــاي س ــف ه ــپزخانه ک ــث آش ــد باع ــاز ش ــک مهن  ی

ــار بــی لحظــه ــر صــداي.  ببنــدد را هــایش چشــم اختی  گوشــش تــوي مهــرداد بغــض از پ
 : پیچید

ــفم -         ــراي متأس ــودم ب ــفم!  خ ــه متأس ــو ک ــیچ من ــاي ه ــدگیت ج ــی زن ــه...  نمیبین  ک
ــدري ــابم آدم اینق ــی حس ــه نمیکن ــام ک ــرف باه ــی ح ــا!  بزن ــن ام ــه بالخــره م ــی هم  رو چ
ــتش ــنم درس ــه...  میک ــده روز ی ــه مون ــردنم ب ــابمو ، م ــا حس ــوهر اون ب ــزاده ش  ات حروم

 ! میکنم صاف

 : کرد صدایش آمیز اعتراض جیران        

 ! مهرداد -        

 : برد باال را صدایش مهرداد        



ــه -         ــدر اول از اگ ــش اینق ــال به ــر و ب ــدادین پ ــدر ، نمی ــت دور اینق ــن!  برنمیداش  م
 ! مون خونه توي نمیکرد باز شرفو بی ي مرتیکه این پاي اما ، میشدم اعدام

ــاز         ــتش مهن ــز روي را دس ــت می ــرد مش ــا ، ک ــه ب ــوان ي هم ــالش ت ــرد ت ــوي میک  جل
 : کرد صدایش هم باز جیران.  بگیرد را زدنش فریاد

 ! مهرداد -        

 بیــرون آشــپزخانه از و داد تکــان هــوا تــوي حوصــلگی بــی بــا را دســتش مهــرداد امــا        
 نشسـت  دوبـاره  بعـد  امـا .  شـد  نیمخیـز  جـا  سـر  ، بـرود  دنبـالش  اینکـه  بـراي  مهناز.  رفت

 چقـــدر میدانســـت ، را بـــرادرش درد میدانســـت.  داد قـــورت ســـختی بـــه را بغضـــش و
ــاتی ــه اتفاق ــه ک ــاه س ــل م ــوي قب ــراي داد رخ چشــمانش جل ــنگین او ب ــام س ــد تم ــا.  ش  ام

 را بهــرام نمیخواســت.  بکنــد خــودش لعنتــی زنــدگی مشــکالت درگیــر را او نمیخواســت
 . بیاندازد در اش خانواده و مهرداد با دوباره

 : پرسید جیران.  آمد بیرون اش ورزشی ساك با مهرداد و شد باز اتاق در        

 ؟ شب وقت این میري کجا -        

ــرداد         ــی مه ــت حت ــا برنگش ــران ت ــم دیگ ــاي چش ــرخ ه ــه از س ــد را اش گری .  ببینن
 : داد پاسخ سرسري

 ! باشگاه میرم -        



ــه از و         ــارج خان ــد خ ــت را در و ش ــرش پش ــم س ــد به ــاز.  کوبی ــره مهن ــد خی ــه مان  ب
 ! میزد شور عجیب دلش ، او رفتن مسیر

 : کرد بدتر را حالش هم مادرش ـستأصل مـ و دلواپس صداي        

 آخــوري کــدوم بــه ســرش بــاز نیســت معلــوم!  نمیــره باشــگاه...  میگــه دروغ داره -        
 ! بنده

 : پرسید مبهوتانه و او سمت به چرخاند سر مهناز        

 کــاله و شــال کجــا شــب هــر شــب هــر پــس ؟ نمیــره باشــگاه کــه چیــه منظــورت -        
 ؟ میکنه

 : گفت و زانویش به زد چنگ تابی بی شدت از جیران        

ــدونم -         ــه مـــن ، نمیـ ــتم کـ ــی!  کوتاســـت ازش دسـ ــیفهمم ولـ ــگاه مـ ــره باشـ .  نمیـ
 از میکــنم دق دارم.  میشــه تــر ضــعیف و الغرتــر روز بــه روز ؟ رو ام بچــه نمیبینــیش

 ! دلواپسی

 بــی.  شــد بلنــد میــز پشــت از و کــرد رهــا بشــقاب تــوي را قاشــق ســرعت بــه مهنــاز        
 خــانگی اســپرت شــلوار بلــوز بــه توجــه بــی و ، مــادرش مکــرر هــاي زدن صــدا بــه توجــه

ــان از اش ــرون آپارتم ــودش و زد بی ــوي را خ ــور ت ــداخت آسانس ــت.  ان ــرداد میخواس  مه
 جنـگ  یـک  تحمـل .  برگردانـد  خانـه  بـه  را او میدانسـت  کـه  ترفنـدي  هـر  بـا  و کند پیدا را

ــر غوغــاي یــک و دیگــر روانــی ــت را دیگ ــا.  نداش ــی ام ــه وقت ــان ب ــرداد ، رســید خیاب  مه
 . بود رفته



 نگــاهی ، بــود زده گــره درهــم ســرما شــدت از را هــایش دســت کــه همــانطور        
 سـمت  بـه  دوبـاره  مهـرداد  یـافتن  از ناامیـد  و انـداخت  خلـوت  ي کوچـه  انتهـاي  بـه  طوالنی

 . برگشت آسانسور

ــدت از         ــرما ش ــه س ــنش ي هم ــی ت ــس ب ــده ح ــود ش ــا ، ب ــاس درون از ام ــر احس  گ
ــی ــرد گرفتگ ــه.  میک ــض ب ــه مح ــران اینک ــرایش را در جی ــاز ب ــرد ب ــودش ، ک ــوي را خ  ت

ــه ــداخت خان ــت را در و ان ــاهش.  بس ــوي نگ ــه ت ــب ي آین ــده نص ــه ش ــوار ب ــدور دی  کری
 : پرسید جیران.  سرخش هاي گونه به ماند خیره

 ؟ نکردي پیداش -        

 و کــرد پشــت مهنــاز بــه ناامیــدي بــا جیــران.  داد تکــان راســت و چــپ بــه را ســرش        
 . آشپزخانه سمت به برگشت

 مصــیبت یــه طاقــت دیگــه میــدونی خــودت خــدا!  ســپردم تــو بــه رو ام بچــه خــدایا -        
 ! ندارم جدیدو

 بــراي را ســوزانش هــاي پلــک و زد گــره درهــم را اش بســته یــخ هــاي دســت مهنــاز        
 احتمــاالً و بــود خــورده ســرما ، میشــناخت خــوب خیلــی را عالیــم ایــن.  بســت ثانیــه چنــد

 مراقـب  خـدا  اینکـه  امیـد  بـه  و بمانـد  بیکـار  نمیتوانسـت  اینحـال  بـا  امـا .  میکـرد  تب داشت
 ســمت بــه کمــی و ایســتاد کــانتر پشــت رفــت.  بگــذارد دســت روي دســت اســت مهــرداد

 نمانــده یــادش دیگــر ، میکــرد جــور و جمــع را میــز داشــت مــادرش.  شــد خــم آشـپزخانه 
 : پرسید!  نخورده شام هم لقمه یک حتی مهناز که بود



 ؟ بلدي رو میره مهرداد که باشگاهی آدرس -        

 : کرد پرتاپ او صورت توي اي برنده و تیز نگاه و کشید کار از دست جیران        

 وجــب شــهرو تمــام مهــرداد دنبــال بــري پاشــی تنهــا و تــک میخــواي نکنــه ؟ چیــه -        
 ؟ کنی

 : گفت سماجت با مهناز        

 ! بده داري آدرسشو اگه -        

ــا         ــران ام ــی جی ــه ب ــه توج ــت او ب ــرد پش ــرف و ک ــاي ظ ــف ه ــوي را کثی ــینک ت  س
 . گذاشت

 ! ندارم -        

 . کرد اي قروچه دندان خشم شدت از مهناز        

 ! مامان -        

 ! ندارم گفتم -        

ــاز         ــد مهن ــه چن ــا لحظ ــم ب ــض و خش ــه بغ ــاه او ب ــرد نگ ــا.  ک ــت از دنی ــرده پش  ي پ
 ســال آن تمــام ســنگینی انگــار...  میــزد ســنگین ـــنه سیـــ تــوي قلــبش ، میلرزیــد اشــکش

 از بــود افتــاده دوران بــه ســرش.  اش ـــنه سیـــ روي بــود نشســته و بــود شــده بختــک هــا
ــادآوري ــاطرات ی ــته خ ــاریخ...  گذش ــه ت ــورت ب ــوع ص ــت آوري ته ــرار داش ــد تک !  میش

 او از حرکتــی هــر انتظــار و بیــرون بــود رفتــه خانــه از خطــی خــط ذهــن یــک بــا مهــرداد



 پلــه راه تــوي از را بهــرام هــاي قــدم صــداي میتوانــد میکــرد حــس مهنــاز حتــی.  میرفــت
 ! کشته آدم مهرداد بگوید او به تا آمد می که بشنود ها

 ! نیست بشو آدم هیچوقت که بهش لعنت...  مهرداد به لعنت -        

 بغـض  از لـرزان  لحـن  همـان  بـا  مهنـاز  امـا  ، کـرد  نگـاهش  دلخـوري  و اخـم  بـا  جیران        
 : داد ادامه

 همــش...  بمیــرم خــودم درداي بــا گوشــه یــه نمیــذاره!  برنمیــداره ســرم از دســت -        
 ! میده زجرم اینقدر که بهش لعنت!  باشم اون دلواپس باید

ــه اشــک ســیالب حالیکــه در و         ــود آورده هجــوم هــایش چشــم ب ــه ، ب ــه ســرعت ب  ب
 . رفت خواب به تا ریخت اشک آنقدر بسته در پشت و دوید اتاق سمت

 مهنــاز شــد باعــث ، کوچــه تــوي ماشــین یــک ناگهــانی و وحشــتناك ترمــز صــداي...         
 را اش زده وحشــت نگــاه و شــود بیــدار میــزد پــا و دســت آن در کــه اي آشــفته خــواب از

 و تــب شــدت از ، بــود کــرده عــرق تــنش تمــام.  بــدوزد اتــاق ســفید یکدســت ســقف بــه
 ســعی و کشــید تــنش زیــر خنــک ي مالفــه بــه را دســتش کــف.  میکــرد دل دل وحشــت

 ـــوس کابـــ آن از یکــی ، بــود دیــده وحشــتناکی ـــوس کابـــ.  بدهــد خــود بــه تکــانی کــرد
 را خــودش خــواب تــوي.  شــد نخواهــد محــو ذهــنش از هیچوقــت بــود مطمــئن کــه هــایی
 رنــگ  کــه  هــایی آدم ، بــود  دیــده غریبــه  هــاي  آدم بــا قــدیمی  ي خانــه یــک  تــوي

ــود اي شیشــه و مــات هایشــان چشــم و زرد پوستشــان  ایســتاده گوشــه یــک خــودش.  ب
 بــه خــود بــا و داشــتند دوش روي تــابوتی کــه غریبــه هــاي آدم آن بــه میکــرد نگــاه و بــود



ــد حمــل خروجــی در ســمت ــا.  میکردن ــود بســته در ام ــه و ب ــوان هــیچ ب ــاز عن ــد ب .  نمیش
ــابوت گفــت کســی ــاالي از را ت ــابوت.  کننــد رد در ب ــه را ت ــاال ســمت ب ــد کــج ب  کــه کردن

 گــوش روي را هــایش دســت مهنــاز.  افتــاد حیــاط کــف جســدي و شــد بــاز درش ناگهــان
ــایش ــت ه ــغ و گذاش ــه از جی ــی ت ــید دل ــم...  کش ــاي چش ــاز ه ــرداد ي زده وق و ب  از مه

 ! مهناز به بود خیره هم فاصله همان

ــد آرام را خــود کمــی کــرد تــالش دلــش تــوي         ـــ یــک.  کن ــود ـــوس کاب ــاً و ب  مطمئن
 تــنش تمــام حالیکــه در و ســختی بــه.  میکــرد درگیــر را ذهــنش نبایــد!  نداشــت واقعیــت
ــوي و شــد بلنــد جــا از ، میلرزیــد ــد داغ هــایش نفــس.  نشســت بســتر ت  دســتانش ، بودن

 تــاریکی تــوي نشــیمن.  شــد خــارج اتــاق از لــرزان زانوهــایی بــا و برخاســت جــا از!  ســرد
 کــه ، بنوشــد آب لیــوانی تــا رفــت آشــپزخانه ســمت بــه صــدا بــی.  بــود رفتــه فــرو محــض

ــاي نفــس صــداي ناگهــان  عقــب بــه.  شــنید ســرش پشــت از را اي زنانــه و مالیــم ه
ــد را مــادرش و برگشــت ــه روي کــه دی ــه و نشســته کاناپ ــه خــواب ب ــود رفت ــار یــک.  ب  ب

ــم ــایش چش ــم را ه ــت محک ــاز و بس ــرد ب ــوي او.  ک ــیمن ت ــه نش ــرد چ ــرا ؟ میک ــر چ  س
.  زد زانـــو زمـــین روي ، پاهـــایش مقابـــل و رفـــت مـــادرش ســـمت بـــه ؟ نبـــود جـــایش
 : کرد صدایش آهسته و گذاشت او ي شانه روي مالیمت با را دستش

 ؟ مامان -        

 گــردن اطــراف بــه هوشــیار نیمــه ذهــن همــان بــا.  پریــد خــواب از بالفاصــله جیــران        
 : پرسید و کشید

 ؟ برگشت مهرداد ؟ شد چند ساعت ؟ شده چی -        



 عقــب مــادرش از را خــودش کمــی.  کــرد یــخ ناگهــان مهنــاز ي زده تــب و داغ تــن        
ــید ــاهش و کش ــا دور را نگ ــیمن دور ت ــک نش ــد تاری ــرداد.  چرخان ــود مه ــان روي!  نب  هم
 ! نبود ، میخوابید رویش به شب هر که اي نفره سه ي کاناپه

 ! نه -        

ــه کــرد نگــاه         ــواري ســاعت ب ــود گذشــته صــبح ي ســه از کمــی ســاعت...  دی ــا!  ب  ام
 . زد لبخند ناباورانه!  نبود مهرداد

ــاعت -         ــه س ــه و س ــی...  ربع ــخره خیل ــت مس ــرداد!  اس ــت مه ــی!  نیس ــی یعن ــه چ  ک
 ؟ نیست

 : کرد مچاله ـنه سیـ توي را قلبش جیران جگرسوز ي ناله        

 ؟ مونده کجا ام بچه!  خدا...  واي اي -        

.  زد پلــک هــم ســر پشــت بــار چنــد و داد تقــور را دهــانش آب ســختی بــه مهنــاز        
 ، ســرش پشــت کوتــاه میــز بــه زد تکیــه.  میشـد  خــالی و پــر مــدام ذهــنش!  نبــود مهـرداد 

 ! نبود...  نبود مهرداد.  کشید را ها آن محکم و موهایش به زد چنگ

ــن         ــه ای ــدام جمل ــوي م ــنش ت ــرار ذه ــد تک ــر و میش ــه ه ــرش لحظ ــرد داغت ...  میک
 ! نبود مهرداد

 : زد زار و زانوهایش به زد چنگ تابی بی با جیران        



 غریـب  کشـور  تـوي  حـاال  ؟ بـود  مصـیبتی  چـه  ایـن !  نیسـت  پسـرم ...  نیسـت  خدایا -        
 ســرم تــوي خــاکی چــه بایــد مــیفهمم زور بــه رو آدمــاش زبــون حتــی کــه کشــوري تــوي ،

 ؟ بریزم

ــت         ــایش دس ــوي را ه ــورتش جل ــت ص ــه از و گرف ــق دل ت ــاز.  زد ه ــوز مهن ــم هن  ه
ــود نشســته ادراك و شــعور از خــالی اي مجســمه مثــل ــه و ب ــوار روي اي نقطــه ب  نگــاه دی

 تـا  میخواسـت  وقـت  کمـی .  بـود  نکـرده  احسـاس  را سـخت  سـیلی  ایـن  درد هنـوز .  میکرد
 : گفت جیران.  بریزد اشک خاطرش به و کند باور را جدید مصیبت این

 پلــیس بـزنیم  زنـگ  بایـد !  بـرداریم  فکـري  یـه  بایـد ...  مهنـاز  کنـیم  کـاري  یـه  بایـد  -        
! 

 را دسـتش  بـرق  سـرعت  بـه  و آمـد  خـود  بـه  مهنـاز  کـه  بـود  شـده  نیمخیز جایش سر        
 . گذاشت او زانوي روي

 ! نه -        

ــار یــک         ــاز و بســت محکــم را هــایش چشــم ب ــا کــرد ب ــد ت ــراي را تمرکــزش بتوان  ب
 : گفت باز و ، آورد بدست کردن عمل درست و زدن حرف درست

 خودمــون بعــدش.  بشــه پیــداش شــاید میکنــیم صــبر صــبح تــا.  پلــیس نــزن زنــگ -        
 ! میگردیم دنبالش

 مهــرداد شــدن گــم انگــار کــه کشــید عقــب او از را خــودش نفرتــی چنــان بــا جیــران        
 : گفت بلندي صداي با و ، است مهناز تقصیر



 اون مــن پســر ؟ بشــه صــبح تــا بمــونم منتظــر ؟ نگــم پلــیس بــه ؟ تــو میگــی چــی -        
ــه ــه در بیرون ــدونم حالیک ــوي نمی ــه ت ــه چ ــی ، حالی ــاید ؟ میفهم ــین ش ــم هم ــر حاالش  دی

 ! باشیم کرده

 : زد داد خشم با و برد باال را صدایش متعاقباً هم مهناز        

ــه پیــداش پلــیس اگــه -         ــه بــرش ، کن ــرانم تــوي!  ایــران میگردون  کــه منتظرشــن ای
 !؟ نه یا میفهمی ؟ رو چیزا این میفهمی تو!  کنن اعدامش بالفاصله و بگیرنش

 بعــد و کــرد نگــاه او خشــمگین نگــاه تــوي استیصــال و التمــاس بــا ثانیــه چنــد جیــران        
 : پوشاند دستانش با را صورتش باز

 ! نمیتونم!  بذارم دست روي دست نمیتونم ؟ کنم چیکار من ، خدایا -        

ــاز         ــی مهن ــه ب ــه توج ــال ب ــا از او زار ح ــت ج ــه و برخاس ــمت ب ــن س ــت تلف ــه.  رف  ب
ــل ي شــماره ســرعت ــا ، گرفــت را مهــرداد موبای ــل ام ــود خــاموش او موبای ــا.  ب  دســت ب

ــد دلهــره و خشــم شــدت از کــه هــایی  در بعــد و کوبیــد جــایش ســر را تلفــن ، میلرزیدن
 مهــرداد میخواســت اینکـه  بــود اي احمقانـه  انتظــار.  زدن قــدم بـه  کــرد شـروع  خانــه طـول 

 خیلـی  موبایـل  خاموشـی  مخصـوص  آالرم شـنیدن  بـا  هـم  بـاز  امـا  ، بدهـد  را تلفـنش  جواب
 . شد عصبی

 کـه  بـود  سـوزناك  و دل تـه  از آنقـدر  و آمـد  مـی  هـم  هنـوز  مـادرش  ي گریـه  صداي        
 : گفت دلسوزي با.  آورد درد به را مهناز قلب

 ! میشه پیداش صبح تا حتماً ، مامان نکن گریه -        



 آخــوري یــه بــه ســرش بــودم گفتــه ، مشــکوکه مهــرداد بــودم گفتــه بهــت کــه مــن -        
 ! بودم نگفته!  بنده

ــتانش روي از را ســرش         ــد دس ــرد بلن ــاه و ک ــش نگ ــا را خیس ــاس ب ــوي التم ــم ت  چش
 : دوخت مهناز هاي

 ؟ میکنه چیکار داره االن ؟ اومده سرش بالیی چه ؟ مهناز ، پسرم کجاست -        

ــاز و         ــه ب ــاز نگــاه.  گرفــت اوج اش گری ــرزان هــاي شــانه مــات مهن ــد مــادرش ل .  ش
 وحشــتناکی فکــر آن تــا داد تکــان قــدرت بــا را ســرش...  شــاید ، بــود مشــکوك مهــرداد

 منطقــی.  کنــد دور بـه  خــود از را میگرفـت  شــکل و میــزد جوانـه  ذهــنش تـوي  داشــت کـه 
 ! نبود منطقی اصالً فکرش...  نبود

 را مهــرداد بخواهــد بهــرام اینکــه.  زدن قــدم بــه کــرد شــروع قــراري بــی بــا هــم بــاز        
 اگـر  شـاید ...  داشـت  را اش انگیـزه  شـاید  بهـرام .  نبـود  منطقـی  اصـالً  ، کنـد  نیسـت  به سر

 و فرانســه تــوي ، نمیتوانســت او کـه  بــود همــین مســأله امـا !  میکشــت را مهنــاز میتوانسـت 
 . نداشت را قدرتش لیل توي

ــم هــایش قــدم         ــدر ، شــدند سســت کــم ک ــط کــه آنق  حرکــت از نشــیمن ســالن وس
 کیــارش یــاد بــه.  دیــوار روي پــدرش عکــس قــاب بــه دوخــت را نابــاورش نگــاه و ایســتاد

ــاد ــه افت ــد ک ــفارتخانه کارمن ــود س ــا و ب ــرام ب ــت به ــود دوس ــاً و ب ــی اتفاق ــم خیل ــوي ه  ت
ــوذ ســفارتخانه ــت نف ــه.  داش ــاد ب ــامتی ی ــاد اق ــه افت ــی ک ــی خیل ــر ب ــیب دردس ــدر نص  و پ



 معلــوم...  داشــت را قــدرتش بهــرام.  لرزانــد را تــنش تمــام عمیــق لرزشــی.  شــد مــادرش
 ! داشت که بود

ــه را خــودش.  بــود شــده نفــس نیمــه دلهــره و تــرس شــدت از         ــه بــه ســختی ب  کاناپ
 روي را ســـرش و گرفـــت ــــوش آغــــ در را پاهـــایش.  نشســـت رویـــش بـــه و رســـاند

ــایش ــت زانوه ــاد.  گذاش ــی ی ــاطرات از یک ــدگی دوران خ ــترکش زن ــاد مش ــاطره.  افت  خ
 آن از امـا  ، بـود  اهمیـت  بـی  خیلـی  خیلـی  بـد  و خـوب  روزهـاي  آنهمـه  بـین  اگرچـه  که اي

 . رفت نخواهد یادش از هم مرگ دم تا میدانست مهناز که بود چیزهایی

 منــزل در کــه اي عصــرانه میهمــانی از کــه افتــاد ـــستانی زمـــ هــاي شــب از یکــی یــاد        
 نبــود المیــرا.  برگشــت خانــه بــه ، بــود شــده دعــوت دانشــگاهش دوران دوســتان از یکــی

 بـی .  خانـه  بـود  برنگشـته  هنـوز  امـا  ، بـود  گذشـته  هشـت  از سـاعت  اینکـه  بـا  هـم  بهـرام  و
 گــرم آب دوش زیـر  و رفــت ــام  حمـــ بـه  و کـرد  عــوض را هـایش  لبــاس آسـوده  و خیـال 

ــیم.  ایســتاد ــام حمـــ از خواســت و بســت را آب شــیر ، بعــد ســاعت ن ــه شــود خــارج ـ  ک
ــا داشــت انگــار.  شــنید را بهــرام صــداي  هــم خیلــی ، میــزد حــرف تلفــن پشــت کســی ب
 ! بود عصبانی

 ! میارم در پدرشو!  پوفیوز ي مرتیکه کرده غلط...  نه ؟ میدونم چه من -        

ــود کــرده اخــم         ــرام هــاي دادن فحــش از همیشــه چــون ، ب ــاکی به ــود ش ــرام و ب  به
 دور را ســفیدش  ي حولــه  خواســت .  بزنــد  حــرف  درســت  نمیکــرد  تــالش  هیچوقــت

 : گفت بهرام باز که برود بیرون ـام حمـ از و بپیچد تنش



ــه ایــن -         ــو کــه گندی ــو ، زدي ت ــش ت ــاد به ــمات عــین داشــتی اعتم ــه بعــدم!  چش  ک
 بــه رو گنــدگی اون بــه پــول کــه وقتــی همــون اگــه.  بگــه هیچــی بهــش کســی نمیذاشــتی

 کــارمو مــن...  نیســت خبــرا ایــن از!  مــن بــرادر نــه...  کــنم پــودرش میذاشــتی ، داد فــاك
 کجــا از نفهمــه مــاه شــیش تــا کــه زمــین بــزنمش جــوري یــه میتــونم!  بلــدم خــوب خیلــی

 !؟ نمیشناسی...  میشناسی که منو!  خورده

ــی لــرز         ــت احســاس.  نشســت مهنــاز تــن تــوي عمیق ــرد بیچــارگی و وحش  ، میک
 دیــوار بــه اختیــار بــی.  بردنــد هجــوم او ســمت بــه و شــدند هیــوال گذشــته تلــخ خــاطرات

ــت ــرش پش ــه س ــا ، زد تکی ــارگی ب ـــ در را خــود بیچ ــوش آغ ــت ـ ــف و گرف ــرامیک ک  س
 بعـد  و ، شـنید  را سلبـا  کمـد  در شـدن  کوبیـده  بهـم  صـداي .  نشسـت  ــام  حمــ  سـرد  هاي
 : را بهرام حجت اتمام

ــه یــک فقــط...  بگــو بهــش مــن طــرف از -         ــت هفت ــران زده کــه گنــدي داره وق  جب
ــه بیشــتر دقیقــه یــک نــه ، کنــه  ، نتونســت!  نــداره ربطــی مــن بــه...  کمتــر دقیقــه یــک ن

 !؟ هان!  بکنه میتونه که کارو این!  بنویسه رو اش وصیتنامه بره میتونه

ــا.  بــود کــرده تمــام را هــایش حــرف         ــاز ام ــوز مهن ــام حمـــ کــف هن ــود نشســته ـ  ، ب
ــنش ــود در را تـ ــه خـ ــرده مچالـ ــود کـ ــرس از و بـ ــرما و تـ ــد سـ ــال.  میلرزیـ ــوع حـ  تهـ

 آدم چــه ، اوســت همســر کــه مــردي میکــرد فرامــوش همیشــه.  بــود گرفتــه وحشــتناکی
ــا اوقــات بعضــی و میکــرد فرامــوش.  خطرناکیســت  بــه را چیــز همــه هــاییتلنگر چنــین ب

ــاد ــی ی ــت.  آورد م ــل آنوق ــاي آدم مث ــدبخت ه ــده و ب ــد اي درمان ــه میش ــان ک  را خودش
 نفهمیــد.  میــزد ســرش بــه مــرگ حــس و ، میبیننــد تنهــا و تــک دشــمن ســربازهاي مــابین



 قــدم یــک بهــرام و شــد بــاز ـــام حمـــ در کــه بــود نشســته حــال همــان تــوي دقیقــه چنــد
 . آمد داخل

 !؟ عزیزم اینجایی تو ؟ مهناز -        

ــزم         ــنش عزی ــرایش گفت ــأنوس ب ــب و نام ــود عجی ــاد ، ب ــی تض ــا عجیب ــوالیی آن ب  هی
 و کـرد  بلنـد  سـر  مهنـاز .  بـود  کـرده  پنهـان  نقـص  بـی  و مرتـب  ظـاهر  آن زیـر  کـه  داشت
 . دیوار روي او بلند ي سایه به شد خیره

 ... بعدش.  حموم اومدم...  من ، آره -        

.  میلرزیــد  هــایش  چشــم  ســیاه  مردمــک  ، میلرزیــد  صــدایش  ، میلرزیــد  فکــش        
ــرام ــه به ــرعت ب ــه س ــفید ي حول ــز روي از را او س ــت آوی ــه و برداش ــانه روي ب ــاي ش  ه

 بــاال او نگــران هــاي چشــم تــوي تــا را نگــاهش مهنــاز آنوقــت.  انــداخت او لــرزان و الغــر
 : گفت بهرام.  کشید

 ؟ نیست خوب حالت ؟ برم قربونت نشستی اینجا چرا -        

 تــرس ، باشــد شــنیده هــایش حــرف از چیــزي مهنــاز اینکــه از مســلماً ، بــود آشــفته        
ــت ــاز.  داش ــط مهن ــرش فق ــه را س ــپ ب ــت و چ ــان راس ــرام.  داد تک ــر به ــازویش زی  را ب
 رمقــی  بــی  و ترســیده  کــودك مثــل  مهنــاز .  کــرد بلنــد  زمــین  روي از را او و گرفــت

ــراهش ـــ از هم ــام حم ــارج ـ ــد خ ــوي و ش ــاق ت ــت ات ــرام.  برگش ـــ روي را او به ــت تخ  ـ
ــاق از و نشــاند ــا بعــد ي دقیقــه دو.  رفــت بیــرون ات ــوان یــک ب ــزرگ لی ــیکس کــافی ب  م

 گفت.  نشست مهناز مقابل و برگشت



ــا...  مــن -         ــم ، بــودم شــرکت االن ت ــاز میخواســتم االن ــرم ب  میکــردم فکــر.  بیــرون ب
 ! دوستاتی با هنوز تو

 هـم  هنـوز  حولـه  زیـر .  بـود  گرفتـه  پـایین  بـود  توانسـته  کـه  جـایی  تـا  را سرش مهناز        
 . کرد ـوازش نـ را او خیس موهاي و برد جلو را دستش بهرام.  میلرزید سرما از

 !؟ خوبه حالت ؟ مهناز میشنوي -        

 . داد تکان آهسته را سرش مهناز        

 بـري  میتـونی  تـو !  خـوبم  االن امـا ...  رفـت  گـیج  سـرم  لحظـه  یـه  ، نبـود  خوب حالم -        
 ! برسی کارات به

 !؟ مهناز!  نیست تو از تر مهم کاري هیچ ، نبود مهمی کار -        

 نگــاه تـوي  خــورد گـره  مهنــاز نگـاه .  کــرد بلنـد  را او ســر و گرفـت  را مهنــاز ي چانـه         
 . بهرام ي کالفه

 مجبـور  وقتـا  بعضـی  مـن  کـه  خاصـه  اینقـدر  محـیطش ...  جوریـه  یـه  کـارم  مـن  ببین -        
 ... میشم

 : گفت ، او دست مچ دور زد گره را انگشتانش مهناز        

 ! نیست مهم...  نکن ناراحت خودتو -        

 جلـو .  نرسـید  فکـرش  بـه  چیـزي  هـیچ  امـا  ، بدهـد  توضـیح  کـه  کـرد  بـاز  دهان بهرام        
 ، نــزد دم مهنــاز و.  ـــوسید بـــ را اش شــقیقه و گرفــت ـــوش آغـــ در را مهنــازش و رفــت



 بــاز کــرد تــالش ، بزنــد نفهمیــدن بــه را خــود هــم بــاز کــرد تــالش!  نکــرد اعتراضــی هـیچ 
 تــوي لعنتــی ي خــاطره آن امــا.  خوبیســت مــرد عجــب شــوهرش کنــد فکــر و باشــد شــاد

ــنش ــاقی ذه ــد ب ــت ، مان ــل درس ــرماي آن مث ــتخوان س ــوز اس ــه س ــت ک ــنش از هیچوق  ت
 ناخودآگــاه ، بایســتد بهــرام برابــر در میخواســت وقــت هــر میشــد باعــث همــین و نرفــت

 حکــاکی ذهــنش تـوي  ابــد تــا جملـه  یــک و.  میکــرد تنهـایی  و تــرس و استیصــال احسـاس 
 ! نبود بعید بهرام از کاري هیچ:  شد

ــره پنجــره پشــت صــبح ي ســپیده بــه و کــرد بلنــد زانوهــایش روي از را ســرش          خی
 بـه .  بـود  شـده  تمـام  ، بـود  تـر  سـخت  قبـر  اول شـب  از بـرایش  کـه  وحشـتناکی  شب.  شد

ــرعت ــا از س ــد ج ــد بلن ــا ش ــاس ت ــد لب ــرادرش.  بپوش ــدا را ب ــرد پی ــام...  میک ــهر تم  را ش
 ... واگرنه ، میکرد پیدا را او و میگشت

       

ــی         ــاه از وقت ــارج فرودگ ــد خ ــاعت ، ش ــی س ــت از کم ــته هش ــود گذش ــاهش.  ب  را نگ
ــایش زیــر ســفت زمــین بــین ــاییزي تاریــک آســمان و پ ــد پ .  کشــید ســردي آه و چرخان

 را شــهر ایــن منجمــد هــواي دلــش ، بــود نشــده تنــگ رحــم بــی شــهر ایــن بــراي دلــش
ــت ــن.  نمیخواس ــراي وط ــی او ب ــت معن ــی نداش ــی وقت ــوب خیل ــرد درك خ ــه میک ــا ک  ب

ــاي ــودش پاه ــس وارد خ ــده قف ــا.  ش ــاي ب ــودش پ ــتاده خ ــود ایس ــت ب ــط درس  دام وس
ــردي ــا میتوانســت کــه م ــرایش را دنی ــه ب ــدازه ب ــین ابعــاد ي ان ــک شــهر هم ــد کوچ .  کن

 کوچــک هــم شــاید یــا و هنرســتان بولــوار تــوي لعنتــی آپارتمــان آن ي انــدازه بــه شــاید
 او چــون.  نبــود مهــم او بــراي چیزهــا ایــن امــا!  خــوابش اتــاق فضــاي ي انــدازه بــه...  تــر



 روح ي خـوره  هـا  سـال  کـه  ترسـی  بـه  دهـد  تـن  بـاز  کـه  بـود  نیامـده .  ببـازد  که بود نیامده
 دنـدان  و چنـگ  بـا  آنقـدر  بـود  مطمـئن  و بـرادرش  دنبـال  بـود  آمـده .  بـود  شـده  روانش و

 . بگیرد پس را او تا جنگید خواهد

ــس         ــی نف ــید عمیق ــا و کش ــدم ب ــایی ق ــم ه ــتوار و محک ــیش اس ــت پ ــه.  رف ــین ب  اول
ــیماي ــی زرد ماکس ــه رنگ ــاه آرم ک ــر را فرودگ ــه ب ــود ي بدن ــت خ ــید داش ــه رو و رس  ب

 : گفت پوشش یونیفرم میانسال ي راننده

 ! هنرستان میرم -        

ــده         ــه رانن ــرعت ب ــاده س ــد پی ــته و ش ــدان ي دس ــبتاً چم ــک نس ــت را او کوچ .  گرف
ــاز ــا مهن ــال ب ــت خی ــندلی روي راح ــت ص ــاز و نشس ــره از ب ــه پنج ــرون ب ــاه بی ــرد نگ .  ک
 شــادي کمــی امیــد بــه را قلــبش چــه هــر.  نبــود شــهر ایــن دلتنــگ ، بــود نکــرده اشــتباه
 را مطهــر حــرم فقــط دلــش.  نمیشــد دســتگیرش چیــزي هــیچ ، میگشــت برگشــتن بــراي

 و بنشـیند  گوشـه  یـک  ، بـرود  آنجـا  بـه  هـم  بـاز  بایـد  کـرد  فکـر !  را آنجـا  فقط ، میخواست
 . هایش دلتنگی تمام براي بزند زار

 : پرسید باز و نشست رل پشت راننده        

 ؟ هنرستان بولوار فرمودید -        

 ! بهتون میگم دقیقترشو آدرس رسیدیم محدوده همون.  بله -        

ــده         ــر رانن ــب زی ــم ل ــی بس ــت الله ــتارت و گف ــاز.  زد اس ــرش مهن ــه را س ــه زد تکی  ب
 همیشــه بــراي مهــرداد کــه شــبی آن از هفتــه دو دقیقــاً.  بســت را هــایش چشــم و شیشــه



 لحظــه و دقیقــه بــه دقیقــه تحمــل کــه اي هفتــه دو.  میگذشــت ، بــود کــرده تــرك را خانــه
 تمــام مــدت ایــن تــوي.  بــود قبــر عــذاب تحمــل از تــر ســخت مهنــاز بــراي اش لحظــه بــه

ــود گشــته را شــهر ــه ســانت ، ب  شــدن گــم میتوانســت اگــر.  وجــب بــه وجــب و ســانت ب
 نمیتوانسـت  امـا .  میشـد  تـر  راحـت  بـرایش  شـاید  کارهـا  دهـد  اطـالع  پلـیس  بـه  را مهرداد

 همــه ، بــردارد بــیخ کــار میترســید ، شــود رو مهــرداد جعلــی هویــت اینکــه از میترســید. 
 هــاي تــابی بــی و گشــت را شــهر تمــام تنــه یــک خــودش.  بریــزد بهــم آن از بیشــتر چیــز
 لحظـه  از کـه  کثیفـی  فکـر .  نرسـید  اي نتیجـه  هـیچ  بـه  امـا  ، کـرد  تحمـل  را مـادرش  و پدر

 او بیشــتر ثانیـه  هـر  و میشـد  تـر  پررنـگ  روز هــر ، بـود  کـرده  ریشـه  مغـزش  تـوي  اول ي
 فرانسـه  تـوي  پـا  هیچوقـت  انگـار  اصـالً  ، نبـود  شـهر  تـوي  مهـرداد .  میکـرد  خود درگیر را
 ي صـــفحه از را او عجیــب  اینقــدر  میتوانســـت کــه  کســی  تنهـــا.  بــود  نگذاشــته  لیــل  و

 بگیـرد  پـس  را مهـرداد  و بجنگـد  بهـرام  بـا  بـود  آمـده !  بـود  بهـرام  قطعـاً  ، بـردارد  روزگار
 ... . را خودش یا میکشت را او یا.  بهرام و میماند خودش!  باد بادا چه هر آنوقت. 

ــانس از         ــدش ش ــوي ب ــک ت ــب ترافی ــب و عجی ــل غری ــاد وکی ــر آب ــد گی ــا و افتادن  ت
 پرداخــت را کرایــه ســرعت بــه.  گذشــت ســاعت یــک نزدیــک ، رســیدند خانــه بــه وقتــی
 راه بــه البــی اتوماتیــک درهــاي ســمت بــه و گرفــت تحویــل راننــده از را چمــدانش و کــرد
 . افتاد

 : پرسید نگهبان        

 ؟ دارید کار واحد کدوم با...  خانم بخیر شبتون -        



ــاز         ــاهش مهن ــه را نگ ــختی ب ــی از س ــوت الب ــت خل ــوي و گرف ــورت ت ــت او ص .  دوخ
 ! بود نشناخته را او نگهبان انگار

 ! هستم فر شاهین مهندس میهمان -        

 ! ایشون ندارن تشریف -        

 . زد لبخندي مهناز        

 ! دارم کلید ، نیست مهم -        

ــد و         ــوي از بع ــم جل ــاي چش ــکوك ه ــت او مش ــه و گذش ــمت ب ــور س ــه آسانس  راه ب
ــاد ــز همــه.  افت ــل چی ــاه هشــت مث ــیش م ــود پ ــري هــیچ ، ب ــود نکــرده تغیی ــاکتوس.  ب  ک

 ، آسانســور تــوي گوگــوش ي پنجــره کــالم بــی موزیــک ، البــی ي گوشــه زیبــاي و بــزرگ
ــه ــه ي آین ــز همیش ــابلوي آن و تمی ــزي ت ــک فل ــب کوچ ــده نص ــوار روي ش ــه دی ــه ک  ب

 ! نفر هشت آسانسور ظرفیت:  بود شده نوشته رویش

 آسانســور درهـاي  بالخــره تـا  کــرد همراهـی  را گوگــوش آهنـگ  ریــتم ذهـنش  تـوي         
 ـــنه سیـــ تــوي قلــبش.  ببینــد را آپارتمــانش چــوبی در توانســت بالفاصــله او و شــدند بــاز

 و داد قــورت را دهــانش آب.  رفــت و کشــید پــر تــنش از چیــزي کــرد احســاس ، لرزیــد
 در ایــن پشــت سرنوشــتی چــه.  افتــاد راه بــه آپارتمــان در ســمت بــه لــرزانش زانوهــاي بــا

 بهــرام بــا رویــی در رو بــراي اش انگیــزه اگــر!  نمیدانســت ؟ میکشــید را انتظــارش بســته
 بـا  و کشـید  عمیقـی  نفـس .  برگـردد  خانـه  آن بـه  دوبـاره  بـود  محـال  ، نبـود  محکـم  اینقدر

ــد ــان اگرچــه.  زد زنــگ تردی ــه نگهب ــود گفت ــه بهــرام ب ــا ، نیســت خان ــوز او ام ــن از هن  ای



 راحــت خیـال  بـا  ، نشــنید پاسـخی  چـون  و کــرد صـبر  دقیقـه  چنــد.  نداشـت  اطمینـان  بابـت 
ــدش ــوي از را کلی ــف ت ــدي.  آورد در اش دســتی کی ــه کــه کلی ــک ب ــک ی ــون عروس  مینی

 اسـتفاده  بـی  کـیفش  تـه  بـود  مـاه  هشـت  و بـود  شـده  وصـل  اش آبـی  شـلوار  بـا  چشـم  تک
 . گذاشت آپارتمان توي پا و کرد باز را در.  بود مانده

 بالفاصـــله.  کــرد  طـــی را ورودي فیلتــر  و کشـــید داخــل  خـــودش بــا  را چمــدانش         
ــادي تغییــرات متوجــه  ي یکــه و شــد بــود آمــده بوجــود خانــه دکوراســیون تــوي کــه زی
 ناگهــانی تغییــر ایــن بــین اتصــالی نقطــه دنبــال بالفاصــله مشــکوکش ذهــن.  خــورد ســختی

 چهــار کـه  آمـد  یـادش  زود خیلـی  امـا .  گشـت  بهـرام  زنـدگی  تـوي  دوم زن یـک  حضـور  و
 تغییــر کمــی را خانــه بهــار کمــک بــا بــود گفتــه او بــه تلفــن پشــت بهــرام خــود پــیش مــاه
 . کند غافلگیر را او تا داده

 ي کاناپـــه روي رفـــت ، جدیـــد و زیبـــا وســـایل آن بـــه اعتنـــا بـــی و زد پوزخنـــدي        
ــاتیکی ــت م ــالتو و نشس ــري و پ ــنش از را اش روس ــاهی.  آورد در ت ــی نگ ــله ب ــه حوص  ب
 خــود از ذهــنش تــوي ، خوانــد را دقیقــه ده و نــه عــدد چــون و انــداخت اش مچــی ســاعت
 ؟ برنمیگردد چرا بهرام:  پرسید

ــکوك         ــود مش ــه ب ــکوك ، او ب ــود مش ــه ب ــاید ک ــاال ش ــا ح ــی ب ــگل از یک ــرین خوش  ت
 تــا دور را نگــاهش.  میخنــدد و میخــورد شــام و نشســته رســتوران تــوي شــهر دخترهــاي

 آنچــه از بیشــتر خانــه.  کــرد مشــکوکش بیشــتر چیــز همــه تمیــزي و چرخانــد خانــه دور
 زد داد خـود  سـر  بلنـدي  صـداي  بـا .  بـود  مرتـب  و تمیـز  ، میرفـت  انتظـار  تنهـا  مرد یک از
: 



 ! عوضی ، جهنم به بره!  درك به -        

 یــک بــا روز هــر وقتــی ؟ شــده مــرگش چــه بهــرام پــس کــرد فکــر بغــض بــا بعــد و        
 کـــه ، نمیـــداد طالقـــش تنهـــا نـــه ؟ نمیـــداد طـــالق را او چـــرا ، میپریـــد پـــري و حــوري 

 ي خانــه ایــن تــوي بکشــاند.  دامــش وســط درســت بکشــاند را او تــا میدزدیــد را بــرادرش
ــوي و لعنتــی ــتخوابی تخـــ ت ــاً کــه ـ ــا مطمئن ــا و باره ــوي از باره ــه هــاي زن ب  اشــباع بیگان
ــده ــود ش ــا.  ب ــی ب ــا از کالفگ ــد ج ــد بلن ــته و ش ــدانش ي دس ــت را چم ــوي و گرف ــاق ت  ات

ــاق.  رفــت خــواب ــا ات ــرات ي همــه ب ــا تغیی ــراي ، چشــمگیرش و زیب ــوه هــیچ او ب  اي جل
 وجــود ي همـه  بـا  و میدیـد  اتــاق ي گوشـه  را خـون  رد بـود  هنــوز کـه  هـم  هنـوز .  نداشـت 

 . میکشید زجر

 

ــد هجــوم او بــه حقــارت تلــخ حــس و درد و خشــم بــاز         ــاز.  بردن  سیـــ تــوي قلــبش ب
 و رفـت  جلـو  سـرعت  بـه .  بسـت  را گلـویش  راه بغـض  بـاز  و کوبیـدن  بـه  کـرد  شـروع  ـنه

 گشـت  ــگار  سیــ  اي جعبـه  دنبـال  بـه  لـرزان  هـایی  دسـت  بـا  و کشـید  را ـتی پاتخـ کشوي
 اســلحه یــک...  برخــورد فلــزي و ســرد جســمی بــه کشــو شــلوغی تــوي دســتش ناگهــان. 

 زمزمــه لــب زیــر.  شــد حــبس اش ـــنه سیـــ تــوي نفــس لحظــه یــک بــراي!  ـــري کمـــ ي
 : کرد

 ! دیوانه -        

 عقــب بــه را ســرش ســرعت بــه.  شــد بلنــد آپارتمــان در شــدن بــاز صــداي بالفاصــله        
 : کرد زمزمه لب زیر باز.  دوخت در به را اش کینه از پر و متنفر نگاه و چرخاند



 ! میکشمت خدا به...  میکشمت -        

 بیــرون اتــاق از تیــز و تنــد هــایی قــدم بــا و برداشــت کشــو تــوي از را اســلحه بعــد و        
 . رفت

 پــرت را کــیفش ، میــزد ســوت آهســته لــب زیــر حالیکــه در آســوده خیــال بــا بهــرام        
ــرد ــانتر روي ک ــپزخانه ک ــال در.  آش ــتش آوردن در ح ــنش از ک ــود ت ــه ب ــداي ک ــاز ص  ب
 جــا ســر مهنــاز دیــدن بــا بعــد و برگشــت عقــب بــه حــواس بــی.  شــنید را اتــاق در شــدن

.  شــده خیــاالتی حتمــاً کــرد فکــر.  نداشــت اطمینــان بــود دیــده آنچــه بــه.  شــد میخکــوب
 چشــم تــوي زد زل ، نشــد محــو مهنــاز تصــویر چــون و زد پلــک هــم ســر پشــت بــار چنــد
 : کرد زمزمه لب زیر و او تنفر و بغض از پر هاي

 ؟ مهناز -        

ــرزان هــاي دســت تــوي کــه شــد خــودش ـــري کمـــ ي اســلحه متوجــه بالفاصــله          ل
 . بود گرفته نشانه را او ي ـنه سیـ ـت تخـ ـستقیماً مـ اش لوله و داشت قرار مهناز

 را چیــزي  هــیچ  و اســت شــده  خــالی  مغــزش کــرد  احســاس  ثانیــه چنــد  بــراي        
 : گفت نفرت و بغض از لرزان صدایی با مهناز!  نمیفهمد

 ؟ کجاست مهرداد -        

 جیــغ مهنــاز کـه  رفــت او سـمت  بــه قــدم یـک .  نکــرد درك را او حـرف  معنــی بهـرام         
 : کشید



 ! میکشمت واگرنه ، نیا جلو -        

 . لغزیدند فرو صورتش روي مهابا بی هایش اشک و شکست هم در بغضش        

ــدارم شــوخی -          کجاســت بگــو ؟ کجاســت مهــرداد!  میکشــمت ایندفعــه خــدا بــه ، ن
 ؟

 بدهـد  نشـان  درسـتی  العمـل  عکـس  نمیتوانسـت  و بـود  شـوك  تـوي  هـم  هنـوز  بهرام        
ــاس.  ــرد احس ــواب دارد میک ــد خ ــاز.  میبین ــوي...  مهن ــران ت ــت!  ای ــوي درس ــم جل  چش

 : زد لب آهسته.  دستش توي اسلحه یک با و ، او هاي

 ! شدم گیج پاك من!  نمیدونم...  مهرداد -        

 . درخشید مهناز خیس هاي چشم توي نفرت و خشم برق        

ــو -         ــت من ــداز دس ــی نن ــه!  لعنت ــدا ب ــم خ ــه قس ــاب دیگ ــک اعص ــگ ی ــه جن  رو دیگ
ــونم فکــرش حتــی ، نــدارم ــه داغ ــو!  میکن  ســرش بالیــی چــه ؟ کجاســت مهــرداد بگ
 ؟ شرف بی آوردي

 بــه.  کردنــد خــیس را صــورتش تمــام ســرعت بــا هــایش اشــک...  زد پلــک تنــد تنــد        
 : داد ادامه سختی به ، بود افتاده هق هق

ــاً -         ــش واقع ــت رو ارزش ــه ؟ داش ــه واس ــو اینک ــاز من ــونی ب ــوي بکش ــن ت ــدگی ای  زن
 ؟ بکنی کارو این که داشت رو ارزشش ، نکبت



.  داد قــورت را دهــانش آب و کــرد مشــت را دســتش.  کــرد مکثــی هــم بــاز بهــرام        
 و جمــع را مغــزش کــرد ســعی امــا ، نمیفهمیــد را چیــزي هــیچ معنــی هــم هنــوز اینکــه بــا

 . بدهد نشان خودش از را العمل عکس بهترین و کند جور

ــده گــوش -          ســر بشــین آدم ي بچــه مثــل حــاالم!  میگــی مزخــرف داري...  مهنــاز ب
 ! ریخته من سر توي خاکی چه باز مهرداد بگو و جات

 : زد جیغ دوباره مهناز که شد نزدیک او به قدم یک        

 مهــرداد ســر بالیــی چــه میگــی یــا.  میشــمرم ده تــا!  بــرو!  عقــب بــرو...  جلــو نیــا -        
 ! میکشمت یا ، آوردي

ــک بهــرام         ــه ی ــر لحظ ــث جــا س ــرد مک ــم ، ک ــت را هــایش چش ــس و بس ــی نف  عمیق
 : گفت و نشاند لب بر آلود تمسخر نیشخندي بعد.  کشید

 !؟ جدي -        

 : زد جیغ دوباره مهناز.  شد نزدیک مهناز به قدم یک باز و        

 ! گمشو!  عقب گمشو -        

ــا         ــرام ام ــا به ــماجت ب ــتري س ــانطور ، بیش ــه هم ــرد ک ــته و خونس ــه آهس ــوي ب  او س
 : گفت ، میرفت

 ! دیگه باش زود! ...  بکش خب ؟ بکشی منو میخواي -        



ــاز         ــان مهن ــاز ده ــرد ب ــزي ک ــد چی ــه بگوی ــت او ک ــاره انگش ــه را اش اش ــانه ب  ي نش
 : داد ادامه و گرفت باال سکوت

 چجـوري  اونوقـت  ، بمیـرم  مـن  اگـه  چـون  ؟ چـرا  میـدونی ...  نمیکشـی  منـو  تـو  ولی -        
 !؟ کنی پیدا جونتو مهرداد میخواي

 : کرد زمزمه و شد او هاي چشم برق محو متنفر و ناباور مهناز        

 ! توئه پیش پس -        

 : داد پاسخ و شنید او اما ، بشنود را صدایش بهرام نمیکرد فکر        

ــدونم -         ــاید...  نمی ــه ش ــایدم ، باش ــه ش ــو!  نباش ــه من ــی ک ــن ، میشناس ــدر م  آدم اینق
 ! برمیاد ازم کاري هر که هستم بیشرفی

 ، بــود زده زل او هــاي چشــم تــوي شــیطنت بــا کــه همــانطور ، مهنــاز بــه بــود رســیده        
 : پرسید

 ! میگیري کشتی باهام داري ساله هفت ؟ نه ، دیگه میشناسی -        

ــتش         ــاال را دس ــرد ب ــک در و ب ــم ی ــم چش ــه زدن به ــلحه ي لول ــت را اس  را آن و گرف
 و کشــید کوتــاهی جیــغ مهنــاز.  کشــید بیــرون مهنــاز انگشــتان بــین از زحمتــی هــیچ بــی

ــد بهــرام.  پریــد عقــب کمــی ــا و کــرد مکــث او هــاي چشــم تــوي ثانیــه چن  نیشــخندي ب
 . انداخت او ـوش آغـ توي را اسلحه دوباره

 ! بکش ، بکشی میخواي...  میدونی صالح جور هر بازم اما -        



ــاز.  رفــت آشــپزخانه ســمت بــه و کــرد پشــت او بــه اعتنــایی بــی بــا و          غــافلگیر مهن
 فکــر خــودش بــا.  میکــرد نگــاه هــایش دســت تــوي ي اســلحه بــه واج و هــاج و بــود شـده 
 رسـید  ذهـنش  بـه  بالفاصـله  بعـد  ولـی  "!  خونسـرده  اینقـدر  کـه  خالیـه  بـازم  حتمـاً  ":  کرد
ــه ــاید ک ــرام ش ــدي در را او به ــد ح ــه نمیبین ــد ک ــدهایش از بخواه ــد تهدی ــراي.  بترس  ب

ــاال ســر جــواب اینقــدر هــم همــین ــا.  انــدازد مــی دســت را او و میدهــد ب  دنــدان خشــم ب
 : گفت و ایستاد پیشخوان پشت.  رفت جلو و کرد اي قروچه

 ؟ آره ، میکنم شوخی باهات کردي فکر -        

 . زد را اش دکمه و گذاشت اش سینی روي را ساز چاي کتري بهرام        

 ! میزنیم حرف هم با کنار بذار اونو -        

 ... باز که ندارم تحملشو دیگه خدا به!  آخر سیم به زدم من ، بهرام ببین -        

 ! میزنیم حرف کنار گذاشتیش وقتی -        

 ثانیــه چنــد مهنــاز.  آورد بیــرون بــزرگ لیــوان دو ، ســینک بــاالي کابینــت تــوي از و        
 بــا را اســلحه.  بــود لــرزان اشــکش ســیالب تــوي دنیــا.  کــرد نگــاهش نفــرت و بغــض بــا

 شــدن تکـه  هــزار صـداي .  کــانتر روي کوچـک  ي گنجــه تـوي  کــرد پـرت  قــدرت ي همـه 
 . مهناز دل ته از و بلند ي گریه صداي با شد همراه نقره پایه هاي ظرف

 شـد  مچالـه  اش ــنه  سیــ  تـوي  او آلـود  عجـز  ي گریـه  صـداي  شـنیدن  بـا  بهـرام  قلب        
ــا ، ــی عکــس هــیچ ام ــیش برگــردد داشــت دوســت.  نــداد نشــان العمل ــاز پ  در را او ، مهن



 حــاال مهنـاز  کــه میدانسـت  امــا.  ــوسد  ببــ  را هــایش اشـک  تــک تـک  و بگیــرد ــوش  آغــ 
 . ندارد را عاشق و خوب بهرام تحمل

 دو و برداشــت را کتــري ســرعت بــه.  آورد خــود بــه را او ســاز چــاي کتــري ســوت        
 کـرد  حـل  هـا  لیـوان  تـوي  مـیکس  کـافی  بسـته  دو سـپس .  کـرد  ــوش  آبجـ از پر را لیوان

ــه و ــذیرایی بـ ــت پـ ــاز.  برگشـ ــه مهنـ ــوار ي گوشـ ــته دیـ ــود نشسـ ــرش ، بـ  روي را سـ
ــایش ــته زانوه ــود گذاش ــوز و ب ــه هن ــرد گری ــرام.  میک ــیش به ــت پ ــل و رف  روي او مقاب

 مهنــاز بــازوي ســمت بــه را دســتش و گذاشــت گوشــه یــک را هــا لیــوان.  نشســت زمــین
ــاز.  کــرد دراز ــب را خــودش ، داد نشــان العمــل عکــس بالفاصــله مهن ــان و کشــید عق  می

 : گفت اش گریه

 ! نزن دست من به -        

 . کشید عمیقی نفس و بست را هایش چشم لحظه یک بهرام        

 . باش آروم!  نمیزنم دست ، باشه -        

ــاز امــا.  گرفــت او ســمت بــه و برداشــت لیــوان یــک          پــر و داد تکــان را ســرش مهن
 : گفت تنفر

ــوام -         ــن...  نمیخ ــی م ــوام هیچ ــن!  نمیخ ــط م ــمو فق ــوام داداش ــو!  میخ ــارش بگ  چیک
 ؟ آوردي سرش بالیی چه ؟ کردي

 تــوي مهنــاز حضــور انگــار.  بــود آرام بــاوري قابــل غیــر و ســابقه بــی طــرز بــه بهــرام        
 : گفت.  نمیدید را تلخش رفتار که بود خوشایند برایش آنقدر اش خانه



 ! ندارم ازش خبري من ، کجاست نمیدونم -        

 . گرفت التماس رنگ مهناز خیس هایش چشم        

ــی دروغ داري -         ــو!  میگ ــدونی ت ــت می ــواي ، کجاس ــو میخ ــر من ــدي زج ــواي!  ب  میخ
 ! کنی دیوونه منو

 بهـــرام.  گرفـــت ســـر از را اش گریـــه و گذاشـــت زانوهـــایش روي را ســـرش بـــاز        
 و کــرد ـــلقه حـــ زانوهــایش دور را هــایش دســت ، گذاشــت زمــین روي را لیــوان دوبــاره
 . دوخت سقف به را نگاهش

 ! مهناز نکن گریه -        

 هــاي آدم مثــل درســت ، کــرد احســاس بــازویش روي کــه را مهنــاز دســت گرمــاي        
 او آلــود اشــک صــورت تــوي را نابــاورش و متحیــر نگــاه بعــد و پریــد هــوا بــه زده صــاعقه
 . دوخت

 بهـم  توئـه  پـیش  اگـه !  داري دوسـت  کـه  کـی  هـر  جـون  رو تـو ...  خـدا  رو تو بهرام -        
ــو ــن...  بگ ــه دارم م ــم دیوون ــان.  میش ــام و مام ــه دارن باب ــن دیوون ــن!  میش ــه ای  نامردی
 ! نامردیه ، میبازن ازت میدونی که آدمایی با انداختن مچ...  بهرام

 بــود متنفـر .  پیچیـد  تـنش  هـاي  رگ تمـام  تـوي  خشـم  ، آمـد  جـوش  بـه  بهـرام  خـون         
 مهنــاز میدیـد  اینکــه از بـود  متنفــر.  بـود  سـاخته  او از ذهــنش تـوي  مهنــاز کـه  تصـویري  از

ــدر ــاده اینق ــه س ــگ او ب ــد دزدي آدم ان ــرفش از و میزن ــاه ح ــی کوت ــد نم ــتش.  آی  را دس



ــاز دســت روي ــا و گذاشــت مهن ــی.  فشــرد قــدرت ي همــه ب ــه صــورت بــه توجــه ب  مچال
 : گفت خشم با ، مهناز درد از شده

 شــده مــرگش چــه مهــرداد نمیــدونم مــیگم ؟ نیســت حالیــت آدم حــرف چــرا تــو -        
 ! نمیدونم ؟ میفهمی!  نمیدونم!  رفته گوري کدوم نمیدونم... 

 از و شــد بلنــد زمــین روي از ســرعت بــه بعــد و کــرد رهــا ضــرب بــا را مهنــاز دســت        
 . گرفت فاصله مهناز

 اون از یکــی بــازم اومــدي!  میدونســتم...  زنــدگی بــراي نیومــدي بــازم میدونســتم -        
 ! مزخرفات ي بقیه مثل.  بدي نسبت بهم تهتو و سر بی مزخرفاي

 : داد ادامه و خندید عصبی        

 زمـین  تـو !  گرفتـی  زیـرش  ماشـین  بـا  تـو  ، کنـه  خودکشـی  گفتـی  بابـام  بـه  تـو !  هه -        
 و گــم مهــردادو تــو حــاالم!  چــی همــه بــه زدي گنــد تــو ، مهــرداد بــه انــداختی رو وقفــی
ــور ــن اگــه آخــه!  کــردي گ ــه م ــن ي عرض ــارا ای ــه داشــتم رو ک ــاه هشــت ک ــه م ــد ب  امی

 از غیــر!  ایــران میگردونــدم بــرت و میبســتم پــاتو و دســت!  نمیکــردم صــبر تــو برگشــتن
 !؟ اینه از غیر واقعاً ، نه ؟ اینه

 جیــب تــوي و برداشــت بــود انداختــه کاناپــه ي لبــه روي کــه را کــتش.  کشــید پــوفی        
ــدا بــراي را هــایش ــه کــردن پی  متوجــه چشــم ي گوشــه از.  گشــت ـــگارش سیـــ ي جعب
ــا را ســرش.  رفــت اتــاق تــوي و برخاســت زمــین روي از کــه شــد مهنــاز  تکــان تأســف ب

 ، بعــد ي دقیقــه یــک.  کــرد روشــن و گذاشــت لــبش ي گوشــه ـــگار سیـــ نــخ یــک و داد



ــاز ــاق در ب ــاز ات ــد ب ــاز و ش ــار مهن ــدانش حالیکــه در اینب ــال را چم ــود دنب ــید خ  از ، میکش
 . کرد نگاهش ناباوري به بهرام.  آمد بیرون اتاق

 ؟ میکنی کار چی داري -        

 خشــم بــا ، پوشــید را آن و آمــد پــالتواش ســمت بــه ، او بــه توجــه بــی مهنــاز چــون و        
 : زد داد

 ؟ میکنی غلطی چه داري!  توام با -        

 بودنـد  پـالتو  هـاي  دکمـه  بسـتن  حـال  در مکـث  لحظـه  یـک  بـدون  مهنـاز  هـاي  دست        
 : گفت. 

 مــنم دیگــه پــس!  قبــول ، نیســت تــو کــار مهــرداد شــدن گــم گفتــی تــو!  هیچــی -        
 ! هتل میرم!  ندارم کاري اینجا

ــري و         ــرش روي را اش روس ــداخت س ــرام.  ان ــدار به ــده هش ــاهش دهن ــرد نگ  و ک
 : گفت

 ! جات سر برگرد...  من واسه نیا اطوار ادا اینقدر!  دیگه بسه...  خب خیلی -        

 از بهــرام اینبــار.  رفــت چمنــدانش ســمت بــه او بــه توجــه بــی و زد نیشــخندي مهنــاز        
 : کشید داد و رفت در کوره

 ! جات سر بتمرگ -        



 چشــم دوبــاره وقتــی.  کشــید عمیقــی نفــس و بســت را هــایش چشــم.  ایســتاد مهنــاز        
 . دید خود مقابل را بهرام ، کرد باز

 ! بزنی داد من سر نداري حق تو -        

 ! کن فرو خرت مغز اون توي اینو...  دارم رو کاري هر حق من -        

ــت         ــاره انگش ــه را اش اش ــار س ــه ب ــقیقه ب ــاز ي ش ــد مهن ــاز ، کوبی ــتش مهن ــا را دس  ب
 . زد پس نفرت

 ! برم خونه این از میخوام...  برم میخوام من -        

 . رفت عقب قدم یک بهرام        

 ! خودته پاي بعدش عواقب ، اتاق توي برنگردي حاال همین -        

ــاد دمــر چمــدان ، کــرد رهــا را چمــدان ي دســته.  شــد لبریــز مهنــاز صــبر          کــف افت
 . داد تکان هوا توي کالفه و عاصی و کرد بلند را هایش دست.  ها پارکت

 ؟ میخواي چی ؟ میخواي من جون از چی تو -        

 . انداخت باال شانه بهرام.  بود کشیده داد        

 ! خونه این توي بمونی باید.  بري نمیذارم اما.  نمیخوام هیچی -        

 نــاخن ، بــود کــرده مشــت محکــم را دســتش.  آمیــز جنــون و عصــبی ، خندیــد مهنــاز        
 . میداد آزار را دستش کف بلندش هاي



 ؟ داشته کدبانو تا هزار من نبود توي که جایی همین ؟ خونه این توي -        

ــرام         ــیج به ــاهش گ ــرد نگ ــر.  ک ــاز کف ــاال مهن ــد ب ــدان.  آم ــایش دن ــا را ه ــه ب  ي هم
 : گفت و فشرد هم روي قدرت

ــرا -         ــه زود خب ــر!  میرس ــردي فک ــون ک ــن چ ــران م ــتم ای ــونی نیس ــر میت ــی ه  غلط
 ؟ بدي انجام سرم پشت خواستی

 دســـت.  کـــرده ذوق مهنـــاز حســـادت از چقـــدر نیـــاورد خـــودش روي بـــه بهـــرام        
 : گفت جانب به حق و گرفت ـرش کمـ به را هایش

 ؟ نگفتی!  کنم خیانت بهت گفتی خودت -        

 شــد انزجــار و نفــرت از لبریــز هــایش چشــم بعــد ، کــرد نگــاهش واج و هــاج مهنــاز        
.  گفـت  ناسـزایی  لـب  زیـر  و کوبیـد  بهـرام  سـفت  بـازوي  بـه  قـدرت  ي همـه  بـا  را مشتش. 

ــاز ــت ب ــب برگش ــا ، عق ــرعت ب ــته س ــدانش ي دس ــت را چم ــین روي از را آن و گرف  زم
 : زد جیغ ، نشست چپش بازوي روي که بهرام دست.  کرد بلند

 ! عوضی کن ولم -        

 بـــازوي ، نیامـــد کوتـــاه بهـــرام.  کشـــید او دســـت روي را بلنـــدش هـــاي نـــاخن و        
 : کشید داد صورتش توي و گرفت هم را راستش

 ؟ هان ، نمیشه سرت خوش زبون تو -        



 ســر ســرش روي از اش روســري ، خــورد ســکندري مهنــاز.  داد هــل عقــب بــه را او        
 : زد داد هم باز بهرام.  افتاد گردنش دور و خورد

 فکــر تــو...  میکــنم آدمــت!  داشــته بــرت هــوا ، گذاشــتم الالت بــه لــی لــی خیلــی -        
 ؟ وایمیستی من روي جلو که هستی کی کردي

ــاز ي شــانه و رفــت جلــو بــاز و          پــی را اش زنانــه هــاي مشــت مهنــاز.  گرفــت را مهن
ــه پــی در ــازو ب ـــ ـــت تخـــ و ب ــنه سی ــود کــرده عــرق تقــال شــدت از.  میکوبیــد او ي ـ  ، ب

 . اش پیشانی روي بود چسبیده سیاهش موهاي

ــو -         ــو ت ــی آدم من ــو ؟ میکن ــالم ي همــه! ؟ ت ــع آدم و ع ــدن جم ــتن ش  خــودت نتونس
 ! نفهم ي مرتیکه کن ولم...  تو اونوقت ، کنن آدم رو

ــا         ــه توجــه بــی ، نکــرد رهــایش بهــرام ام ــاز دســت ســاق ، او هــاي فحاشــی ب  را مهن
.  بــود شــده دیوانــه خشــم از مهنــاز.  انــداخت اتــاق تــوي را او حرکــت یــک بــا و گرفــت

 تخـــ روي افتــاد مهنـاز  اینبــار ، عقــب داد هـل  را او بهــرام بـاز  کــه او ســمت بـه  کــرد حملـه 
 . ـتخواب

ــوش -         ــن گ ــانم ک ــوب...  خ ــاتو خ ــن وا گوش ــین ک ــی بب ــیگم چ ــا!  م ــه اینج  فرانس
 اینجــا.  نباشــه بنــد جــا هــیچ بــه مــنم دســت و بــدي انجــام غلطــی هــر بتــونی کــه نیســت
ــه ــی ، ایران ــق ؟ میفهم ــالق ح ــا ط ــه ب ــنم ، من ــت م ــدم طالق ــی!  نمی ــر میتمرگ ــه س  و خون

 ! نمیاد در صداتم زندگیت



 برگشــت بــاز ، ببنــدد را در اینکــه از قبــل.  شــد خــارج اتــاق از و رفــت در ســمت بــه        
 : زد نیشخندي.  مهناز سمت

 ! عزیزم اومدي خوش خیلی خیلی -        

 : زد جیغ مهناز        

 ! بیرون گمشو -        

 و خــورد بســته در بــه کوســن.  او طــرف کــرد پــرت را دســتش زیــر نــرم کوســن و        
 زیــادي تقــالي از تــنش ي همــه.  جســت جــا از ســرعت بــا مهنــاز.  آمــد فــرود زمــین روي

ــد ــت.  میلرزی ــتگیره و در ســمت رف ــایین را دس ــا ، کشــید پ ــورد تکــان دســتگیره ام .  نخ
 : کوبید در به را دستش کف.  بود کرده گیر چیزي به انگار

 ... ! کن باز درو -        

 : کوبید در به باز        

 ! عوضی ، رو وامونده در این کن باز -        

 .کوبید در به محکم پایش با اینبار و        

 ! کردي ام دیوونه ، خدایا...  کردي ام دیوونه -        

 . کرد گریه هاي هاي و نشست در پشت        



ــرام         ــندلی به ــفت را ص ــم و س ــت محک ــت در پش ــه و گذاش ــاهش تکی ــت را گ  درس
 بــی.  بـود  کـرده  پـر  را گوشـش  تمـام  مهنـاز  بیـداد  و داد صـداي .  داد قـرار  دسـتگیره  زیـر 

ــال ــوده و خی ــاپس آنقــدر ، آس ــا رفــت پس ــه ت ــه ب ــاتیکی ي کاناپ ــنش.  رســید م ــا را ت  ره
ــرد ــتش.  آن روي کـ ــید را دسـ ــز روي کشـ ــه و میـ ـــ ي جعبـ ــگار سیـ ــدکش و ــ  را فنـ

 : کشید جیغ مهناز.  برداشت

 ! عوضی -        

 از عمیقــی کــام و کــرد روشــن را ـــگارش سیـــ بهــرام.  کوبیــد در بــه محکــم بعــد و        
ــت آن ــداي.  گرف ــه ص ــاز ي گری ــد مهن ــد بلن ــم.  ش ــایش چش ــت را ه ــاز و بس ــه ب ـــ ب  سی

 ... . زد پک ـگارش

         

 غلتـی  و کـرد  بـاز  را هـایش  چشـم  ، آمـد  مـی  بیـرون  از کـه  تولـوقی  و تلـق  صـداي  بـا         
 : کرد فکر خودش با.  زد بستر توي

 میپــزه ناهــار داره حــاال از همــین واســه ، فیزیــوتراپی ببــره رو بابــا میخــواد مامــان -        
! 

.  شــد خشــک دیــوار روي ، اش عروســی بــزرگ ي پرتــره روي نگــاهش بعــد و        
 یــادش زود خیلــی چیــز همــه بعــد ولــی ، میبینــد خــواب دارد کــرد فکــر ثانیــه چنــد بــراي
ــا.  داشــت عجیبــی حــال.  نشســت رختخــواب وســط و جســت جــا از ســرعت بــه.  آمــد  ب
 . اتاق دیوار و در به زد زل باز و مالید را هایش پلک دست پشت



 امــا ، بــود کــرده تغییــر دکــور تمــام!  خــودش خــود اتــاق ، بــود خــودش خــواب اتــاق        
 آینــه میــز روي کــه رنگـارنگش  هــاي الك!  اوســت مـال  چیــز همــه کـه  میــزد داد هــم بـاز 

 ! هایش عکس ، میشدند دیده کمد کشویی در الي از که هایش لباس ، بودند

.  گرفــت ـــوش آغـــ در را تــنش تمــام عجیبــی خیــال آســودگی و آرامــش احســاس        
 دمپاییهـــاي.  شــد  بلنـــد ـــت  تخــــ روي از و زد گوشــش  پشـــت را اش آشــفته  موهــاي 

 از ـــنه برهــ  پــاي بـا  هــا آن بـه  توجــه بـی .  بودنــد شـده  رهــا ــت  تخـــ کنـار  اش روفرشـی 
 البـد  کـرد  فکـر .  شـد  بیشـتر  تولـوق  و تلـق  صـداي  ، کـرد  بـاز  کـه  را در.  رفت بیرون اتاق

ــرام ــبحانه دارد به ــت ص ــد درس ــا.  میکن ــادآوري ب ــواي ی ــب دع ــم ، دیش ــرد اخ ــو.  ک  جل
 ، او بـه  پشـت  کـه  دیـد  را چـاقی  نسـبتاً  زن.  رسـید  کـانتر  پشـت  بـه  کـه  جلو آنقدر...  رفت
 بــا بعـد  و کــرد مکـث  لحظـه  یــک مهنـاز .  میشســت را چیـزي  و بـود  ایســتاده سـینک  جلـو 

 : گفت حیرت

 !؟ المیرا -        

 خــودش.  برگشــت عقــب بــه بعــد ، ایســتاد حرکــت از زن فــرز و تیــز هــاي دســت        
 . پایید را مهناز حیرتش از گرد هاي چشم با!  المیرا ، بود

 !؟ خودتونید راستی راستی ؟ شمایید...  خانم مهناز -        

.  آشـــپزخانه خروجـــی در ســـمت بـــه دویـــد شـــتاب بـــا.  شـــکفت گلـــش از گـــل        
 . ببندد سرش پشت را آب شیر بود کرده فراموش



 ؟ نفهمیــدم مــن کــه برگشــتین کــی شــما...  جــون خــانم بگــردم دورتــون الهــی اي -        
 ! خودتونید خود!  نمیشه باورم ، خدا واي

 را او بعـد  ، کـرد  خشـک  دامـنش  بـا  را هـایش  دسـت  ، برسـد  مهنـاز  بـه  اینکـه  از قبل        
 . کشید ـوش آغـ در سخت و سفت

 ! کردین روشن رو چشممون!  آوردین صفا ، خانم اومدین خوش -        

ــد و         ــار چن ــم ب ــورت محک ــاز ص ـــ را مهن ــوسید ب ــاز.  ـ ــده مهن ــه اش خن ــود گرفت  ، ب
 : گفت

 ! میگذروندي خوش البد ؟ نبودم من میکردي چیکارا ؟ خوشی ؟ خوبی -        

ــید عقــب المیــرا.  داشــت طنــز بــوي لحــنش         ــا و کش ــري ي پــره ب  نــم اش روس
 . گرفت را اشکش

ــانم واي -         ــوش ، خ ــه خ ــاز چی ــما ؟ ب ــودي ش ــدگی نب ــن از زن ــه ای ــه خون ــود رفت .  ب
 ! برگشتی که شکر رو خدا...  برگشتی که شد خوب

 . خندید        

ــانم شــوقه اشــک -         ــی ، خ ــم ؟ میبین ــون دل ــده تنــگ برات ــود ش ــا.  ب ــه بهــرامم آق  ک
 ! شما بی میزد گاز رو خونه دیوار و در ، هیچی

ــاز و اش گونــه بــه زد چنگــی.  شــد آب بــاز شــیر متوجــه         .  آشــپزخانه تــوي دویــد ب
 . نشست خوري ناهار میز هاي صندلی از یکی روي و شد وارد سرش پشت مهناز



 ؟ کجاست حاال -        

ــود بهــرام منظــورش         ــرا.  ب  روي مقــابلش چــاي فنجــان یــک ، طــرفش برگشــت المی
 . گذاشت میز

 . رفتن خودشون ، خونه واسه میخواستم پرت و خرت خرده یه -        

 : داد ادامه و خندید        

ــن -         ــدم م ــد دی ــه بع ــت اینهم ــو وق ــا یه ــرام آق ـــ به ــوس ه ــایی ـ ــازه چ ــه دم ت  واس
ــوي و صــبحونه ــگ هفــت پل ــه رن ــرد ناهــارش واس ــدر ، ک ــاده اینق ــودم س ــدم ب ــه نفهمی  ی

 ! هست خبرایی

 عطــر ، گرفــت اش بینــی زیــر و برداشــت را چــاي فنجــان.  خندیــد وري یــک مهنــاز        
 . نشست و کشید عقب صندلی یک المیرا.  کشید سر نفس یک را چاي خوش

 ؟ بودن خوب خانواده!  کنید تعریف ، خانم خب -        

 . شد مچاله اش ـنه سیـ توي مهرداد یادآوري با مهناز قلب        

 ! بودن خوب -        

 و پــدر  پــیش درســته حــاال ؟ خــانم رفتــین گذاشــتین کجــا آخــه مــاه هشــت -        
 ایـن  تـوي  کشـید  چـی  مـرد  ایـن  نمیدونیـد !  بهـرام  آقـا  داشـت  گنـاه  امـا  ، بـودین  مادرتون

 ! مدت

 . شد مهناز هاي لب نقش غلیظ پوزخندي        



 ؟ براش بود خالی خیلی جام -        

 : شنید را بهرام صداي        

 ! بود خالی خیلی جات -        

 هــایش انگشــت روي و شــد پــر لــب فنجــان تــوي داغ چــاي.  خــورد ســختی تکــان        
 ي ـــنه سیــ  و ســر تـوي  بهــرام نگـاه .  آشــپزخانه ورودي سـمت  بــه چرخانـد  ســر.  ریخـت 

 : بود المیرا کالمش مخاطب اما ، میخورد تاب او

 !؟ نه مگه -        

 : گفت المیرا        

 ! اومدین صدا بی چه ، آقا سالم -        

ــا بهــرام.  گرفــت دســتش از را خریــد نــایلون و شــد بلنــد          صــندلی روي قیــدي بــی ب
 : زد غر ، بود خرید نایلون توي سرش المیرا.  کرد دراز را بلندش وپاهاي نشست

ــا -         ــن از آق ــیر ای ــا ش ــرفتین پاکتی ــدن آب ، نمیگ ــون میبن ــی بهش ــافا ب ــد!  انص  از بای
 ! میخریدین فله شیر لبنیاتی

 : گفت بهرام.  گذاشت سینک روي را شیر صورتی و سفید پاکت و        

 بایــد کــه بیــار رو صــبحانه زودتــر!  حــده همــین در مــن کــردن خریــد هنــر دیگــه -        
 ! سرم ریخته کار کلی...  برم



 : مهناز سمت برگشت بعد        

 ؟ خوابیدي خوب دیشب ؟ خانم ناناز چطوري شما -        

 بخوانــد را او مغــز نمیتوانســت هیچوقــت.  او هــاي چشــم نــی نــی تــوي زد زل مهنــاز        
 کــه بفهمــد نمیتوانســت.  دروغ کــدام و اســت راســت حــرفش کــدام بفهمــد نمیتوانســت ،

 و گذاشــت نعلبکــی تــوي را فنجــان ؟ زده حماقــت بــه را خــودش یــا اســت احمــق واقعــاً او
 . نشست دستش پشت بهرام قوي دست بالفاصله.  شد نیمخیز جا سر

 ؟ کجا -        

 . نشست جا سر دوباره مهناز        

 ... بگم بهش باید ، نگرانه.  بزنم زنگ مامانم به میخوام -        

 : گفت بهرام.  خورد را حرفش        

 ! بذار تنها رو خانم و من دقیقه چند المیرا -        

ــرا         ــزي المی ــت چی ــاره.  نگف ــه در دوب ــل ي شیش ــفت را عس ــرد س ــپزخانه از و ک  آش
 . ماند جا آشپزخانه درگاهی توي بعد و رفت همراهش مهناز نگاه.  رفت بیرون

 ؟ بگی بهش میخواي چی -        

 . او جدي ي چهره توي چرخاند چشم مهناز        

 . بزنم حرف باهاش باید ولی ، نمیدونم -        



 : بود جدي بهرام لحن        

 ؟ گفتی چی من مورد در بهش -        

 . کرد اخم مهناز        

 ! تو پیش میام گفتم -        

 !؟ مشکوکی من به گفتی -        

 . داد تکان راست و چپ به را سرش آرام خیلی بعد.  کرد مکثی        

 ! نگفتم -        

 : کشید نفس بلند بهرام        

 ! کشید عقلت بارو یه این!  شکر رو خدا -        

 مــویش ي طــره ، اش اشــاره انگشــت بــا دوبــاره مهنــاز.  کــرد رهــا را مهنــاز دســت و        
 : پرسید باز بهرام.  راند گوشش پشت را

 ؟ شده گور و گم مهرداد وقته چند -        

 . بگیرد نشنیده را او توهین کرد تالش مهناز        

 ! تقریباً ، هفته دو -        

 : گفت بلندي صداي با.  نشست بهرام پیشانی روي غلیظی اخم        

 ... هفته دو -        



ــا و گذاشــت اش بینــی روي را اش اشــاره انگشــت بالفاصــله مهنــاز         ــرو ي گوشــه ب  اب
 : کرد اشاره بیرون به

 ! هیس -        

 : آورد پایین را صدایش بهرام        

 ؟ بگی من به باید حاال تو.  نیست مهرداد که است هفته دو -        

 روي بهــرام.  انــداخت پــایین نــاراحتی بــا را نگــاهش ، بگویــد نداشــت چیــزي مهنــاز        
 . گرفت ضرب انگشتانش با میز سطح

ــد -         ــه بای ــر ی ــت فک ــون و درس ــرداریم درم ــوري...  ب ــه اینج ــد!  نمیش ــردیم بای  برگ
 ! فرانسه

 : گفت تندي به مهناز        

 ! گشتم رو لیل تمام من -        

 : داد را جوابش بدخلقی با بهرام        

 ! میخوره خودت درد به تو گشتن -        

 : کشید نقشه خودش براي لب زیر باز و        

 میکـنم  پیـداش  مـن  امـا .  بـدیم  خبـر  پلـیس  بـه  نمیشـه  حتـی  کـه  اینجاست بدبختی -        
 ... بگیرم نظر در جوانبو ي همه باید!  باشه رفته که سنگم زیر ،



 : گفت دلواپسی با مهناز        

 ؟ باشه عامریان ساسان کار ممکنه یعنی -        

 : کرد نگاهش بهرام        

 ! ممکنه اونم -        

 دســت کــف مهنــاز!  میترســید دیگــري چیــز از او...  نمیکــرد فکــر ساســان بــه او امــا        
 : نالید درمانده و گرفت صورتش جلوي را هایش

 ! واي اي -        

 . زد کنار صورتش از را هایش دست بهرام        

 ؟ خب.  میکنم پیداش من ، باشی ناراحت اینقدر نمیخواد تو -        

 : داد قورت سختی به را دهانش آب مهناز        

 ! خب -        

 او صــورت تــوي زد زل بهــرام.  شــده دلگــرم بهــرام همراهــی بابــت چقــدر نگفــت و        
 : زد لبخند و

 !؟ آره ، نشستی هم صورتت -        

 بــاز کـه  شــد نیمخیـز  جـا  ســر دوبـاره  بعــد!  بـود  نشسـته  ، داد تکــان را سـرش  مهنـاز         
 : گرفت را دستش مچ بهرام



 ؟ کجا باز -        

 : داد را جوابش تر مالیم اینبار مهناز        

 ! بشورم رو صورتم میرم -        

 ! برو -        

 : گفت.  بگیرد چشم او از آمد نمی دلش انگار ، نکرد رها را مهناز دست اما        

 ! میکنم تعجب خودم از...  نشستی روبروم ، اینجایی که حاال -        

 : شد خیره او به کودکانه و کرد گرد را هایش چشم مهناز        

 !؟ چرا -        

 : زد لبخند او شیرین نگاه به بهرام        

 ! میکردم چیکار تو بدون واقعاً...  نمیدونم -        

 : گفت طعنه به و کرد اخم مهناز        

 ! میکردي زندگی!  هیچی -        

 : گفت لوده لحنی با و کرد تر نزدیک او به را سرش بهرام        

 ... که بود زندگی مدت این توي استثناعاً!  بابا نه -        



 نصــفه ، بــود گرفتــه دســتش پشــت از مهنـاز  کــه ریــزي ویشــگان بــا رکــیکش متلـک         
ــد ــر.  مان ــد س ــرا و چرخان ــت را المی ــخوان پش ــد پیش ــرا.  دی ــار المی ــده انگ ــود فهمی ــد ب  ب

 : افتاد من و من به ، آمده موقعی

 ! آقا میزنه زنگ موبایلتون...  چیزه -        

 . بود رفته در کوره از بهرام اما ، داشت قبولی قابل دلیل اینکه با        

 ... خودمم ي خونه توي ؟ وضعشه چه این!  میزنه زنگ که میزنه زنگ -        

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ! بهرام -        

 میــز پشــت از بهــرام.  زد لبخنــد و کــرد نگــاه المیــرا ي شــرمنده هــاي چشــم تــوي و        
 : میزد غر هم هنوز...  بیرون رفت ، شد بلند

 ! بابا کن ولم ؟ باشی دومیش تو که میبره حساب من حرف از کی -        

 : گفت المیرا        

 ... شاید گفتم ، نداشتم منظوري خدا به خانم -        

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ! کن ولش ، نیست مهم -        

 ... . کرد نزدیک هایش لب به را فنجان باز و زد لبخندي        



        *** 

 و مبــل ي دســته بــه بــود زده تکیــه را آرنجــش.  پنجــره نزدیــک بــود نشســته حســام        
 کرکــره البــالي از ـــستانی زمـــ تنبــل آفتــاب.  میشــد دود انگشــتش دو بــین ـــگارش سیـــ

 آنقــدر و زده بهــت آنقــدر نگــاهش.  صــورتش روي میتابیــد رنــگ الجــوردي برقــی هــاي
 انگشـت  چهـار  پشـت  را لبخنـدش  بهـرام .  انـداخت  مـی  خنـده  بـه  را بهـرام  کـه  بـود  ناباور
 : پرسید و کرد پنهان راستش دست

 !؟ برده ماتت چرا ؟ شد چی -        

 : گفت مردد حسام        

 ... راستش!  بگم چی نمیدونم...  نمیـ -        

 داد نشــان واکــنش ســرعت بــه.  لباســش آســتین تــوي افتــاد ـــگارش سیـــ خاکســتر        
ـــ.  گرفــت صــاف را دســتش و ــیم ـــگار سی  ـــگاري جاسیـــ تــوي کــرد پــرت را ســوخته ن

 : داد ادامه و میز روي

 گــم کــه ، دیــدم تــو بــر و دور غریــب و عجیــب اتفاقــاي مــدت ایــن تــوي اینقــدر -        
 ! نیست عجیب زیاد برام خانمت برادر شدن

 لبخنـــدش کـــردن پنهـــان بـــراي تالشـــی دیگـــر حـــاال ، خندیـــد وري یـــک بهـــرام        
 . نداشت

 ! میگه اي دیگه چیز ات قیافه اما -        



ــام         ــد حس ــس بلن ــید نف ــایش و کش ــاال را ابروه ــداخت ب ــرام.  ان ــت از به ــزش پش  می
ــد ــد بلن ــه و ش ــمت ب ــل روي.  رفــت او س ــل مب ــت او مقاب ــایش و نشس  هــم روي را پاه

 . انداخت

 ؟ چیه نظرت...  خب -        

 . نشست حسام پیشانی روي متفکرانه اخمی        

 ! بزنم نمیتونم حدسی هیچ واقعاً!  نمیدونم...  اممم -        

 : پرسید کنجکاوانه بعد و کرد مکثی        

ــنم -         ــو...  ببی ــا از ت ــدونی کج ــه می ــاً اون ک ــم واقع ــده گ ــاید ؟ ش ــاق ش ــه اتف  اي دیگ
 ! کرده فرار اصالً شاید ؟ هستی منظورم متوجه!  افتاده

 . داد تکان را سرش بهرام        

ــا اســت زنــده اصــالً اون بــدونیم اینکــه بــراي!  متــوجهم -          اتفــاقی شــب اون اینکــه ی
 ! محالیه فکر کردنش فرار اما.  فرانسه برم باید من!  خب...  و افتاده براش

 ؟ محاله چرا -        

 : گفت.  نکرد اعتنایی ، لرزید میز روي موبایلش -        

 کنــه فــرار میگیــره تصــمیم ورزشــی ســاك بــا شــب نصــف عــاقلی آدم کــدوم آخــه -        
 ! هیچی...  نداره هیچی اون!  میخواد پول ، میخواد انگیزه کردن فرار اصالً ؟



 : گفت باز بهرام.  بود منطقی بهرام حرف نظرش به ، کرد سکوت حسام        

 ... باید اول نظرم به -        

ــاز.  لرزیــدن بــه کــرد شــروع موبــایلش بــاز          یــاد بــه کــه باشــد اعتنــا بــی خواســت ب
 درســت حدســش.  رفــت میــزش ســمت بــه و پریــد جــا از فنــر مثــل اینبــار.  افتــاد مهنــاز

 منتظــر لحظــه چنــد کــه کــرد اشــاره حســام بــه انگشــتش بــا!  بــود خانــه ي شــماره...  بــود
 : داد پاسخ و ، بماند

 ؟ جانم -        

 تغییـر  هـم  تـو  کـه  بشـم  امیـدوار  ذره یـه  دلـم  تـوي  خواسـتم  بـار  هـر  من ، میدونی -        
 ناامیــدم ممکــن شــکل بــدترین بــا تــو بعــدش ، بشــی آدم میتــونی بخــواي اگــه و پــذیري

 ! کردي

 خـود  اینکـه  بـدون  بهـرام  امـا .  برسـد  حسـام  گـوش  بـه  کـه  بـود  بلنـد  آنقدر صدایش        
 : گفت و زد لبخند ، ببازد را

 ؟ افتاده اتفاقی ؟ خوبی تو!  سالم -        

 . کند پنهان انگشتانش پشت را اش خنده که بود حسام نوبت اینبار        

ــاق -         ــودت ؟ اتف ــی خ ــر چ ــی فک ــدانی ؟ میکن ــردن زن ــن ک ــوي م ــه ت ــاق ، خون  اتف
 ... گذاشتی بپا برام اینکه ؟ خاصیه

 : دوید حفش وسط بهرام        



 ! میزنیم حرف ، خونه میام دیگه ساعت دو یکی -        

 ! برم جایی من نذاره که گفتی المیرا به تو اما ، بیرون برم میخوام من -        

 ! نگفتم چیزي همچین من -        

 : میلرزید حرص از مهناز صداي        

 ؟ ام تو زندانی من مگه ؟ نمیذاره چرا ؟ هان ؟ برم نمیذاره چرا پس -        

ــرام         ــی به ــرد مکث ــه.  ک ــه البت ــه او ک ــرا ب ــه المی ــود گفت ــب ب ــاز مراق ــد مهن ــا ، باش  ام
 . بفهمد را این مهناز نمیخواست

 ؟ بري میخواي کجا -        

 . کشید پوفی مهناز        

 ! عامریان ساسان سراغ برم میخوام -        

 : زد داد ، است اتاق توي حسام کرد فراموش بهرام        

 ؟ سرت به زده ؟ عامریان ساسان سراغ ؟ کجا -        

ــام         ــرفه حس ــزي ي س ــرد ری ــا ک ــالم ت ــت اع ــد موجودی ــرام.  کن ــتش به  روي را دس
 : داد ادامه تري آرام لحن با و کشید صورتش

 ؟ نداري کاري!  میزنیم حرف هم با ، خونه میام -        

 : گفت تندي به مهناز        



 ... من ولی -        

 : گفت ، بگوید بیشتري چیز نداد اجازه        

 ! حافظ خدا!  میام زود ، باش خودت مراقب -        

 ، نباشــد بیکــار هــایش دســت اینکــه بــراي و کشــید بلنــدي نفــس بــاز.  کــرد قطــع و        
 دلــش کــه بــود هــایی وقــت آن از.  کــرد روشــن و برداشــت بســته تــوي از ـــگاري سیـــ

 . پنجره ي شیشه توي کند پرت را چیزي و بزند داد کسی سر میخواست

 بالفاصــله بهــرام.  آمــد اتــاق تــوي ســعادتی خــانم و شــد زده در بــه کوتــاهی ي تقــه        
 او صــورت تــوي کــرد پــرت را اش برنــده و خشــمگین نگــاه و چرخانــد ســر او ســمت بــه

 . چرخاند حسام و او بین را نگاهش سعادتی خانم. 

 ! میشم مزاحمتون بعد ، ببخشید -        

 . رفت بیرون باز و        

 : گفت حسام        

 ؟ چیه برنامه...  خب -        

ــوي و گرفــت بســته در از را خشــمگینش نگــاه بهــرام          حســام.  دوخــت او صــورت ت
 داشـت  دوسـت  ، کـرد  اي قروچـه  دنـدان  بهـرام .  میخندیـد  هـایش  چشـم  امـا  ، بـود  جدي

 ! بیرون کند پرتش اتاق از و بگیرد را اش یقه

 ؟ میگی داري چی ؟ چیه برنامه کدوم -        



 . کرد آشکار را اش خنده و آمد دستش بهانه حسام        

 ؟ میزدیم حرف چی ي درباره داشتیم ؟ گیجی -        

 . کرد اخم بهرام        

...  کــه نبــود دار خنــده مــا حرفــاي! ؟ دلقــک ي مرتیکــه میخنــدي بابــات ریــش بــه -        
 !؟ بود

ــام و         ــی ک ـــ از عمیق ــگارش سی ــت ـ ــود و گرف ــندلی روي را خ ــا ص ــرد ره ــام.  ک  حس
 : زد غر لب زیر

 !؟ میتوپی سعادتی خانم و من به چرا تو ، کرده دعوات اربابت -        

 ـــگارش سیـــ بــه بــاز و نشســت صــاف.  نیــاورد خــودش روي بــه امــا ، شــنید بهــرام        
 : گفت و زد پک

ــه -         ــرو ی ــذار نف ــه در ب ــان ساســان ي خون ــه ، عامری ــر رو آمــداش و رفــت ي هم  زی
 . بگیر نظر

 . نداد مهلت بهرام که بگوید چیزي خواست حسام        

 دل مــن خــانم امــا.  بکنـه  غلطــا ایــن از بخــواد کـه  نیســت عــددي ساســان ، میـدونم  -        
 . هست جا همه به حواسم که کنم راحت خیالشو باید ، نگرانه

ــام         ــرش حس ــان را س ــرام.  داد تک ــکوت به ــاهی س ــرد کوت ــم.  ک ــد خ ــه و ش ـــ ت  سی
 : بود شده سنگین لحنش.  کرد خاموش ـگاري جاسیـ توي را ـگارش



ــدونم -         ــه می ــرت ب ــاید نظ ــه ش ــه احمقان ــی ، باش ــوام ول ــوي میخ ــین ت ــري روزا هم  ب
 ! بزنی سر بیژن از ، ترکیه

 شــد مجبــور بهــرام.  بــود نفهمیــده را او منظــور هنــوز انگــار ، نگفــت چیــزي حســام        
 : دهد توضیح

 !؟ متوجهی.  مشکوکم بهش -        

 گرفتــه ســرزنش رنـگ  نگــاهش ، او هـاي  چشــم تــوي مانـد  خیــره ثانیـه  چنــد حسـام         
 . انداخت پایین را سرش بعد و کرد کج را هایش لب تفسیري بی ي خنده.  بود

 ! باشه -        

 . فشرد انگشتانش میان سفت را مبل ي دسته بهرام        

 ؟ باشه چی -        

 ! میخواي تو که ، میدم انجام رو کاري همون -        

 کــه نبــود چیــزي آن حســام جــواب ایــن.  بــود کالفــه بهــرام.  شــد ســاکت هــم بــاز        
ــارش ــت را انتظـ ــب ، داشـ ــاس عجیـ ــدگی احسـ ــرد درمانـ ــف.  میکـ ــتش کـ  روي را دسـ

 : گفت و کشید صورتش

 ... اما ، بگی چی میخواي میدونم -        

 : حرفش وسط دوید حسام        



 ! باشه گفتم فقط ، نگفتم چیزي من -        

 : میکرد نگاهش عمیق و تیز.  شد نیمخیز او سمت به بهرام        

 آدم یــه مــن نظــرت بــه.  نیســت مهــم!  بگــو بگــی میخــواي چــی هــر ، حســام بگــو -        
 . میدم گیر آدم و عالم به و دارم توطئه توهم که ام عصبی چل و خل

 : کرد نگاهش تفاوت بی حسام        

 ! نمیکنم تکرارش ، میدونی خودت -        

 . نزند اما ، بزند داد بود نزدیک باز.  بود شده عصبی ، خندید وري یک بهرام        

 ؟ کنم چیکار باید وضعیت این توي بگو...  ؟ کنم چیکار باید بگو بهم -        

 . گرفت هشدار رنگ نگاهش ، نشست حسام پیشانی روي عمیق اخمی        

 ! میده دستت کار بالخره تو کثیف ذهن -        

ــرام         ــی به ــرف ب ــاهش ح ــرد نگ ــر ، ک ــه منتظ ــیحت ي ادام ــایش نص ــود ه ــت.  ب  دس
ــایش روي حســام ــد.  شــد مشــت پ ــا ســال از بع ــار ه ــردن ک ــا ک ــی ، بهــرام ب ــوب خیل  خ

 وظیفــه ، میگفــت او امــا.  نــدارد تــأثیري تــرین کوچــک او مغــز تــوي نصــیحت میدانســت
 ! بگوید است درست میکرد فکر چه هر که بود همین اش

ــو -         ــه ت ــی هم ــاره رو چ ــژن ي درب ــدونی بی ــی.  می ــم کل ــوش و چش  و دور داري گ
 ؟ بدونی میخواي چی دیگه!  میگذره چی رختخوابش توي میدونی حتی...  برش



 : بگوید چیزي خواست بهرام        

 ... من -        

 : نداد مهلت حسام        

ــه بیشــتر چــی هــر -         ــدي میــدون افکــارت ب ــو.  میشــی درگیــرش بیشــتر ، ب  داري ت
ــی گنــد ــه میزن ــن اســت مســخره...  خــانوادگیتون حیثیــت ب  غریــب و عجیــب دشــمنی ای
 زجــر پــدرتو روح کــارات ایــن بــا داري تــو!  داره خنــده!  فــر شــاهین آقــاي پســراي بــین

 ! برادرته ، هست که لجنی هر بیژن...  رو کینه این کن تمومش.  میدي

 : زد داد.  شد لبریز بهرام صبر        

 ! نیست -        

 شـده  قطـع  وضـوح  بـه  سـعادتی  خـانم  ي خنـده  صـداي .  کـرد  نگـاهش  متحیـر  حسام        
 بــاز دوبــاره و بســت محکــم بــار یــک را هــایش چشــم.  بلنــد ، کشــید نفــس بهــرام.  بــود
 . گذاشت او دست روي را دستش و حسام سمت به شد خم باز.  کرد

 دارم اعتمـاد  تـو  بـه  فقـط  مـن  ؟ میفهمـی !  منـی  بـرادر  تـو  ، نیسـت  مـن  بـرادر  بیژن -        
 ! کن کمکم...  نکن نصیحتم. 

 : گفت صادقانه حسام        

 حــاال.  باشــم مفیــد تــو بــراي کــردم ســعی همیشــه مــن کــه میدونــه خــودش خــدا -        
 آبـروي  کـه  میـدونی  خـودت !  اسـت  خـانواده  حفـظ  بـراي  فقـط  ، میکـنم  مخالفـت  اگـه  هم



 تجــارت...  نمیشــه تقســیم وراثــت انحصــار بــا ثــروت ایــن.  یکیــه فــامیلیتون.  یکیــه شــما
 ... هیچی!  نمیشه تقسیم پدرت

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 ، کــرد بــد مــن بــا بیــژن.  اســت دیگــه چیــز یــه مــن حــرف امــا!  میــدونم ، میــدونم -        
 ! میخوره رو مغزم داره سرم توي فکراي.  کرد مسموم ذهنمو

 . اش شقیقه توي کوبید حرص با را اش اشاره انگشت        

ــام -         ــب تم ــروز و دیش ــیش رو ام ــم پ ــدم زن ــرف و خندی ــتم مزخ ــط ، گف ــراي فق  ب
 حســام ، هســت امــا.  نیســت جــدي مهــرداد شــدن گــم ي قضــیه کــنم تلقــین بهــش اینکــه

 . باشه نشسته قصه هزار ممکنه پشتش!  جدیه که میدونی خوب خودت... 

 : داد ادامه بهرام.  میفهمید را او هاي حرف ، داد تکان را سرش حسام        

 تــوي.  باشـه  راحــت خیـالم  طــرفش از بـذار  امــا.  بیژنـه  کــار ، کـار  ایــن نمـیگم  مـن  -        
 ؟ میفهمی منو حرف حسام...  ندارم اعتماد ام سایه به حتی من که روزي و حال

 . داد تکان را سرش باز حسام        

 . میفهمم -        

 تــو بــا حــق شــاید اصــالً.  بگــردم خاکشــو وجــب بــه وجــب ، فرانســه بــرم بایــد مــن -        
 لـوت  و الت مشـت  یـه  بـا  شـاید !  مـرده  و کـرده  تصـادف  شـب  اون مهـرداد  شـاید ...  باشه

 چــه نمیــدونم...  نبــود اگــه امــا ، بــزنم ردشــو بایــد.  آب زیــر کــردن سرشــو شــده درگیــر



ــنم احســاس!  مرگمــه ــه میک ــت ی ــت جف ــده دس ــم داره گن ــده هل ــه یــک ســمت می  ي تل
 ! خرس

ــکوت         ــاهی س ــرار کوت ــد برق ــرام.  ش ــوفی به ــید پ ــا از و کش ــت ج ــام.  برخاس  حس
 : پرسید

 ... اما ، میگی تو که میکنم رو کاري همون -        

 : حرفش وسط دوید بهرام        

ــه بــرو ، بکــن کــارو ایــن حتمــاً -         ــران برگــرد بعــد.  ترکی  شــرکتو چهارچشــمی و ای
 . باشه راحت خیالم میخوام.  تو به میسپرم چیزو همه من ، بپا

ــد حســام ، شــنید ســرش پشــت از را هــا صــندلی هــاي چــرم جیــر جیــر صــداي          بلن
 . بود شده

ــت -         ــت خیال ــه راح ــوي ولــی.  باش ــه ت ــه فرانس ــترس در همیش ــاش دس  شــاید ، ب
 . اومد پیش کاري

 . داد تکان را سرش        

 ! حتماً -        

 و برداشـــت گـــردانش صـــندلی گـــاه تکیـــه روي از را اش مشـــکی کوتـــاه پـــالتوي        
 : داد ادامه ، میکرد مرتب را اش یقه که همانطوري و عقب به برگشت.  پوشید



.  میـــدم بهـــت رو اش شـــماره و میگیـــرم موبایـــل خـــط یـــک ، فرانســـه رســـیدم -        
 . بده خبر بهم اومد پیش مشکلی ترین کوچک

 جیـــبش تـــوي و برداشـــت میـــزش روي از را ــــگارش سیــــ ي جعبـــه و موبـــایلش        
 : گفت.  انداخت

ــنم -         ــد م ــرم بای ــه ب ــاز ، خون ــی مهن ــی خیل ــه ب ــونم.  طاقت ــاد نمیت ــذارم تنهــاش زی .  ب
 ! ها باشه ساسان به حواست ، راستی

 . افتاد راه به سرش پشت حسام.  رفت خروجی در سمت به و        

 ! هست ، بابا هست -        

ــاز را در و          کــه بگویــد چیــزي خواســت ، گرفــت شــوخی رنــگ بهــرام نگــاه.  کــرد ب
 روي را دســتش.  شــد جـدي  بــاز و کـرد  اي ســرفه.  شــد سـعادتی  خــانم تیـز  نگــاه متوجـه 

 : کرد تعارف و گذاشت حسام ي شانه

 ... . بفرمایید -        

 . رفت بیرون زودتر خودش و        

 تــوي مهنــاز خفیــف ي گریــه صــداي ، کــرد بــاز را آپارتمــان در اینکــه محــض بــه...         
ــش ــت گوش ــورتش.  نشس ــم ص ــت دره ــتش و رف ــت دس ــد مش ــت را در.  ش ــرش پش  س

ــر و بســت ــی را ورودي فیلت ــرد ط ــرا.  ک ــله المی ــه را خــودش بالفاص ــاند او ب ــفته.  رس  آش
 . بود



 مکافــاتی چــه نمیدونیــد صــبح از!  خــانم مهنــاز پــیش ســیاهه روم مــن خــدا بــه آقــا -        
 شــوهري و زن دعــواي قــاطی رو خــودم نبایــد کــه پیــرزن مــن آخــه...  آخــرش ، داشــتم

 ! کنم شما

 رفــت اي غــره چشــم او بــه و گذاشــت اش بینــی روي را اش اشــاره انگشــت بهــرام        
. 

 ؟ االن اتاقه توي!  هیس -        

 . بود شده تر آرام کمی.  رفت تر عقب قدم یک المیرا        

 خواســـتم هـــی.  بیـــرون بـــرن پوشـــیدن لبـــاس خـــانمم رفتـــین کـــه شـــما!  بلـــه -        
ــرم جلوشــونو ــون هــی ، بگی ــون براش ــتم زب ــونو آخــرش.  ریخ ــه خودش ــین ب ــان و زم  زم

ــا نمیــدونم االنــم!  اتــاق تــوي رفــتن و کــردن گریــه و کوبیــدن  حــرف تلفنــی دارن کــی ب
 ! میزنن

ـــ تــوي کــرد پــرت را کــیفش و داد تکــان را ســرش بهــرام         ــه رفــت.  او ـــوش آغ  ب
 : رفت دنبالش باز المیرا.  خواب اتاق در سمت

ــا -         ــیگم مــن خــب آق ــه خــانم انگــار م ــی ی ــون تــوي غم ــل...  دارن دلش ــه مث  همیش
 ! نیستن

 : داد تکان هوا توي را دستش بهرام        

 ! بیا فردا باز ، ات خونه برو دیگه شما -        



 ... جاي منم.  کرد آرومشون بشه شاید میگم شده چی بفهمم من اگه خب -        

 برگشــت او ســمت بــه و ایســتاد جــا ســر ناگهــان خــواب اتــاق در پشــت دقیقــاً بهــرام        
 هنــوز بهــرام کیــف...  برداشــت عقــب بــه قــدم یــک ، نخــورد او بــه اینکــه بــراي المیــرا. 

 : کرد تکرار فقط ، داد تکان را دستش بهرام.  بود بغلش توي

 ! برو -        

 . رفت اتاق توي و برگرداند رو او از بعد و        

ــاز         ــته مهن ــود نشس ــواب ي لبــه روي ب ــف ، تختخ ــتش ک ــبانده را دس  بــه بــود چس
 اتــاق وسـط  اعتنـا  بــی...  انـداخت  او بـه  کوتــاهی نگـاه  بهـرام .  میکــرد گریـه  و اش پیشـانی 

 . آورد در تن از را پالتواش و ایستاد

ــار -         ــد به ــت چن ــیش وق ــم پ ــت به ــونه از گف ــاي نش ــالم آدم ه ــه ، س ــه گری !  کردن
 ! نریزه دلش توي درداشو کنه گریه خاص هاي موقعیت توي بتونه آدم اینکه

 یکــی بعــد و کشــید بیــرون شــلوارش تــوي از را پیــراهنش بــرد دســت.  کــرد مکثــی        
 . کرد باز را هایش دکمه یکی

 ! سالمی خیلی خیلی لحاظ این از تو نظرم به -        

 بـی  صـورت  تـوي  دوخـت  را آلـودش  اشـک  هـاي  چشـم  ، کـرد  بلنـد  را سـرش  مهناز        
 : او تفاوت



 معلــوم ، شــده گــم داداشــم...  آتــیش تــوي میســوزم دارم!  نمیفهمــی منــو حــال تــو -        
 ... است زنده یا مرده حتی نیست

 : گرفت اوج اش گریه        

 کــه المیــرا بــه میگــی...  میــدي آزارم بیشــتر فقــط همــدردي جــاي بــه تــو بعــدش -        
 ... قراره انگار!  کنه حبس خونه توي منو

ــر         ــه دیگ ــداد ادام ــایش.  ن ــم روي را لبه ــرد ه ــاز و فش ــم ب ــه ه ــرد گری ــرام.  ک  به
 کــه بــود خونســرد و تفــاوت بــی آنقــدر ، گذاشــت آینــه میــز روي را اش حلقــه و ســاعت

 : کند باز را حرف سر شد مجبور مهناز باز.  برده یاد از را مهرداد ماجراي انگار

 بــد بابــا حــال دیشــب میگفــت!  میکنــه گریــه همــش...  بــده خیلــی حــالش مامــانم -        
 ! کنه سکته میترسم ، کرده پیدا قلبی مشکل که هست سالی چند...  شد

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ! نباش نگران!  پیششون میرم...  نیست چیزي!  اوهوم -        

 جســت جـا  از سـرعت  بـه .  درخشـید  مهنـاز  خــیس هـاي  چشـم  تـوي  امیـدواري  بـرق         
ــینه و ــه س ــینه ب ــرام ي س ــتاد به ــراي...  ایس ــه ب ــد اینک ــتقیم بتوان ــوي مس ــم ت ــاي چش  ه

 : بگیرد باال را سرش کمی شد مجبور ، کند نگاه او خونسرد

 ! تنهان اینا مامان!  کنیم عجله باید آخه میگم...  یعنی ؟ کی -        



 اختیــار بــی را دســتش.  دلــش تــوي نشســت عمیــق وحشــتی ناگهــان...  کــرد مکثــی        
 : داد ادامه ضعیفی صداي با ، گذاشت اش سینه روي

 !؟ آره ؟ دیگه میریم هم با...  یعنی...  ؟ میریم -        

 همــه...  او ملــتمس هــاي چشــم تــوي بــود زده زل اي رحمانــه بــی ســردي بــا بهــرام        
 رفــت پســاپس قــدم دو بهــرام.  لرزیدنــد مهنــاز زانوهــاي.  بــود نگــاهش تــوي جــوابش ي
 او همــراه مهنــاز عــزادار و ملــتمس نگــاه.  رفــت حمــام تــوي و برگردانــد رو او از بعــد... 

 ... . ماند جا حمام در پشت بعد و رفت

        *** 

 آمـده  آنهـا  آپارتمـان  بـه  مهنـاز  بـه  گـویی  خوشـامد  بـراي  کـه  هـم  میهمانـانی  آخرین        
ــا بهــرام.  رفتنــد ، بودنــد ــاز و کــرد بدرقــه را آنهــا آپارتمــان در دم ت .  داخــل برگشــت ب
ــرا ــوش المی ــذیرایی ت ــت پ ــتی ، میگش ــا پیشدس ــع را ه ــرد جم ــاز.  میک ــتاده مهن ــود ایس  ب
 کنــار از بهــرام.  میکــرد نگــاه بیــرون بــه و میکــرد بــازي اش گوشــواره بــا ، پنجــره پشــت
 . رفت مهناز سمت به مستقیم ، گذشت المیرا

 ؟ میگفتی ام عمه به داشتی چی تو -        

ــاز         ــایین گوشــش روي از را دســتش ، خــورد اي یکــه او تنــد لحــن از مهن  و ســراند پ
 : چرخید او سمت به

 !؟ چی -        



 ! فرانسه برگردي قراره باز که...  حرفات همون -        

ــاز         ــانه روي از مهن ــه او ي ش ــرا ب ــاه المی ــرد نگ ــه ک ــته ک ــتی از اي دس ــا پیشدس  را ه
 : گفت.  کرد پنهان آشپزخانه توي را خود سرعت به و برداشت

 ؟ داره اشکالی چه!  دیگه گفتم...  خب -        

 ! دروغه همه حرفات که اینه اشکالش -        

 : کرد نگاهش متحیر مهناز        

 ... برمیگردیم گفتی ظهر ؟ نیست یادت...  گفتی خودت تو ولی -        

 : گفت ، داد تکان هوا توي سکوت ي نشانه به را دستش بهرام        

 ! بري جایی نیست قرار تو!  برمیگردم من!  نه ، برمیگردیم -        

ــاق ســمت رفــت ، کــرد پشــت او بــه بهــرام.  ماســید او صــورت روي مهنــاز نگــاه          ات
ــواري کمــد در.  خوابشــان ــاز را دی ــه و کــرد ب ــال ب ــه دنب ــام ســیگار اي جعب  را وســایل تم

 لــب زیــر...  بــود کــرده تمــام را ســیگارهایش انگــار.  نکــرد پیــدا چیــزي...  ریخــت بهــم
 : شنید را مهناز صداي.  کرد زمزمه ناسزایی

 ؟ تالفیه وقت االن ؟ آره ، کنی اذیتم داري دوست -        

ــا او بــه بهــرام         ــاز نیمــه همــانطور را دیــواري کمــد در.  نکــرد اعتن  رفــت.  گذاشــت ب
 و کشــید بیــرون زرشــکی نــازك کاپشــن یــک رگــال تــوي از...  هــایش لبــاس کمــد سـراغ 

 : گرفت اوج مهناز آلود بغض صداي.  کرد تن به



 ول بابــامو و مامــان میتــونم مگــه موقعیــت ایــن تــوي ؟ میزنــی کــه چیــه حرفــا ایــن -        
 گـم  مهـرداد  ؟ نمیکنـی  درك منـو  موقعیـت  چـرا  تـو  آخـه  ؟ خونـه  ایـن  تـوي  بمونم و کنم
 ... شده

ــرام         ــر به ــت دیگ ــاکت نتوانس ــد س ــد در ، بمان ــاس کم ــا را لب ــه ب ــدرت ي هم ــم ق  به
 : زد عربده و کوبید

 ! درك به -        

ــت         ــه برگش ــمت ب ــاز س ــاه ، مهن ــمگین نگ ــده و خش ــاپ را اش برّن ــرد پرت ــوي ک  ت
 : مهناز صورت

 بــذارم بــاز کــه احمقــم اینقــدر کــردي فکــر ؟ مــن مــورد در کــردي فکــر چــی تــو -        
 ... قبل ماه هشت که بیاري سرم رو بالیی همون باز...  بري

 : گفت...  افتاد گریه به مهناز        

 ... خیالم اگه ، برمیگردم!  نیست این منظورم...  خدا به نه -        

 : دز داد باز بهرام        

ــتی کـــه روزي!  آره -         ــرم امـــا...  برمیگـــردي گفتـــی هـــم میرفتـــی داشـ ــاله سـ  کـ
 ! کردي خیانت بهم...  کردي فرض احمق منو تو!  گذاشتی

 ؟ نداري اعتماد من به -        



ــدارم -         ــه!  ن ــدارم اعتمــاد...  ن ــه ســر میتمرگــی...  میکــنم الخروجــت ممنــوع!  ن  خون
 ! زندگیت

 : داد تکان هوا توي را دستش بهرام ، بزند حرفی کرد باز دهان مهناز        

 ! ندارم باهات بحثی هیچ هم دیگه -        

ــاز         ــوز مهن ــک هن ــتاده در نزدی ــود ایس ــی و آرام ، ب ــدا ب ــک ص ــت اش ــرام.  میریخ  به
 : گرفت را بازویش بالفاصله ، شود رد او کنار از خواست

 ... خدا رو تو...  بهرام -        

 : گفت انعطافی هیچ بی...  حرفش وسط دوید بهرام        

 ! نکن اصرار اینقدر...  مهناز نمیکنم تکرار بار دو اشتباهو یک من -        

ــازویش         ــین از را ب ــتان ب ــاز انگش ــرون مهن ــید بی ــاق از ، کش ــرون ات ــت بی ــرا.  رف  المی
ــود ایســتاده ــا ، پیشــخوان پشــت ب ــی ب ــه نگران ــاق در ب ــا.  میکــرد نگــاه آنهــا ات ــه ت  متوج

 بهــرام.  بدهــد نشــان کــاري مشــغول را خــود کــرد ســعی...  افتــاد تکــاپو بــه ، شــد بهــرام
 : رفت او سمت به مستقیم

 ! باشه خانم به حواست!  دیر خیلی...  برمیگردم دیر امشب من -        

 : گفت فقط المیرا        

 ! چشم -        



 هســت کــه طــوري هــر بــره بیــرون خواســت اگــرم!  بخوابــه نخــورده شــام نــذاري -        
 ! میگیري جلوشو

.  شــد مچالـه  اش سـینه  تـوي  بهــرام قلـب  ، برخاسـت  هـوا  بــه مهنـاز  هـق  هـق  صـداي         
 : کرد تکرار اکراه با اینبار المیرا

 ! چشم -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ! خوبه -        

 ... . شد خارج خانه از و برگرداند رو او از بعد و        

        *** 

ــاریکی در خانــه.  برگشــت خانــه بــه کــه بــود گذشــته شــب نیمــه از کمــی ســاعت          ت
 احتیــاط بـا ...  بــود نکـرده  عـادت  تــاریکی بـه  هنـوز  هــایش چشـم .  بـود  رفتــه فـرو  محـض 
 المیــرا و کــرد دقــت...  شــد ســنگینی حجــم متوجــه مــاتیکی ي کاناپــه روي.  رفــت پــیش

 . دید عمیق خواب در را

 آبــاژور کمرنــگ نــور زیــر مهنــاز.  اتــاق تــوي رفــت ، گذشــت او کنــار از اهمیــت بــی        
ــه ــواب ب ــرو خ ــه ف ــود رفت ــه.  ب ــین همیش ــود هم ــوي...  ب ــاریکی ت ــت ت ــد نمیتوانس  ، بمان

ــداخت.  آورد در تــن از را کاپشــنش صــدا و ســر بــی بهــرام.  میکــرد خفگــی احســاس  ان



 بـود  افتـاده  دقتـی  بـی  بـا  آینـه  میـز  ي چهارپایـه  روي کـه  مهنـاز  رنـگ  زیتـونی  لباس روي
 . شد خیره مهناز به و خزید ها مالفه زیر ، رفت پیش آهسته. 

ــاز         ــواب در مهن ــرو عمیقــی خ ــه ف ــود رفت ــن...  ب ــرش ت ــر را الغ ــا مالفــه زی ــه ه  مچال
...  کشــید او عریــان ي شــانه روي را مالفــه بهــرام.  میکشــید نفــس تنــد تنــد ، بــود کــرده

ــت ــیش دس ــرد پ ــوك و ب ــتش ن ــته را انگش ــک روي آهس ــاي پل ــاف ه ــته و ص  او ي بس
 روي از بــاز مالفــه.  شــد جابجــا جــایش ســر کمــی و زد غلتــی ، کــرد اخــم مهنــاز.  کشــید
ــود زیبــا چقــدر...  زد لبخنــدي وار شــیفته بهــرام.  خــورد ســر اش شــانه  فرشــته شــبیه!  ب
 موهــاي و داشــت مخمــور و درشــت هــاي چشــم...  بــود مینیــاتوري تابلوهــاي تــوي هــاي

ــکی ــب و مش ــاي ل ــوش ه ــت خ ــک و حال ــدر...  کوچ ــت را او چق ــت دوس ــی از!  داش  وقت
 ، نمیدانسـت  خـودش ...  بـود  هـوا  بـه  سـر  ي دختربچـه  یـک  کـه  وقتـی ...  آمـد  مـی  یـادش 

 . داشت دوست را او روزها همان از بهرام اما

ــنش         ــر ذه ــید پ ــه کش ــته ب ــا گذش ــی...  ه ــال خیل ــیش س ــود پ ــا آن...  ب ــاز روزه  مهن
ــارده ــا چه ــانزده ی ــال پ ــتر س ــت بیش ــه.  نداش ــک ب ــی ی ــانوادگی دورهم ــوي خ ــالي ت  وی

.  ببینــد دوبــاره ســال ده از بعــد را اش فریــده خالــه بــود قــرار.  بــود شــده دعــوت مهــدي
ــی ــانزده وقت ــه ، داشــت ســال پ ــده خال ــه اش فری ــا ب ــود کــرده مهــاجرت آمریک ــیچ.  ب  ه

ــزي ــه او از چی ــاطر ب ــت خ ــط ، نداش ــادش فق ــی ی ــد م ــه آم ــوچکترین ک ــباهتی ک ــا ش  ب
ــادرش ــدارد م ــی.  ن ــه میل ــن ب ــدار ای ــت دی ــر ، نداش ــده اگ ــود آم ــط ب ــط و فق ــاطر فق  بخ
 . بود مهنازش



 اســتقبالش بــه مهــدي.  کــرد پــارك ویــال حیــاط تــوي را ماشــینش ، آمــد مــی یــادش        
 : پرسید ، داد دست او با.  بود آمده

 ؟ نیاوردن تشریف خانواده چرا -        

 : گفت بهرام        

 ! رسوندن سالم ، بیان که نشد -        

 مهــدي طــرف از خــانواده اعضـاي  ي همــه اگرچــه.  نشــاند لـب  بــه کمرنگــی لبخنـد  و        
 خــانوادگی دورهمــی ایــن تــوي بایــد کــه کســی تنهــا میدانســتند امــا ، بودنــد شــده دعــوت

ــرکت ــد ش ــرام ، کن ــود به ــال ورودي در.  ب ــاز وی ــد ب ــاز ، ش ــد مهن ــرون دوی ــی...  بی  خیل
 . رفت وا جا سر ناگهان دید تنها را بهرام تا اما ، بود خوشحال

 !؟ نیست بهار -        

ــی دادن پاســخ در بهــرام         ــوي را نگــاهش.  کــرد مکث ــاي صــورت ت ــد او زیب ...  گردان
 . میکرد حس سینه توي را قلبش شدن ذوب

 ! متأسفانه ، نه -        

 : گفت مهدي        

 ! عزیزم ، نکردي سالم -        

 : گفت تندي به مهناز.  کرد اي اشاره سر با و        



 ! سالم -        

 کـه  جـایی  تـا  بهـرام .  خانـه  تـوي  برگشـت  و دویـد  بـاز  ، نمانـد  بهـرام  پاسـخ  منتظـر  و        
 : گفت مهدي.  کرد تماشا را او هاي قدم میتوانست

 ! است بچه ، ببخشیدش -        

 را حواســش زنــی هیــاهوي صــداي ناگهــان ، بدهــد را پاســخش خواســت بهــرام        
ــاز کــه دري همــان از.  کــرد پــرت ــه مهن ــود رفت ــی ، داخــل ب ــرون دویــد میانســال زن .  بی
ــه بهــرام ــه متحیران ــک ب ــاه او هــاي اش ــوي کــه او آغــوش در ناگهــان بعــد و ، کــرد نگ  ب

 . رفت فرو میداد شیرینی عطر

 بــود شــده ذره یــه بــرات دلــم!  بــرم قربونــت!  عزیــزم...  بگــردم دورت الهــی اي -        
 ! فرشته دل ي میوه!  فرشته دل عزیز!  فرشته یادگار... 

 لــب رژ از نگــران بهــرام.  آمــد مــی فــرود صــورتش روي تنــد و تنــد زن هــاي بوســه        
ــت ، او ــن دور را هــایش دس ــاریکش ت ــالش و زد حلقــه ب  ســیل ایــن برابــر در کــرد ت

 کــرد نگــاه فریــده خالــه ي شــانه روي از.  دهــد نشــان خــود از العملــی عکــس احساســات
 . میکرد نگاه آنها به لبخند با ، سینه به دست ، بود ایستاده در دم که جیران به

 و ، شــد معرفــی یشــان همــه بــه بهــرام...  بــود نشســته زیــادي ي عــده ویــال داخــل        
 نشســته هــا مبــل از یکــی روي کــوچکی پیــرزن.  بــرد یــاد از را یشــان همــه بالفاصــله بعــد
 نگــاه او بــه و نگــارش و نقــش پــر عصــاي ي دســته بــه بــود زده تکیــه را اش چانــه ، بــود

 : پرسید فریده از.  میکرد



 !؟ است فرشته پسر -        

 : گذاشت بهرام ي شانه روي را دستش افتخار با فریده        

 ! فرشته پسر ، جانه بهرام!  عمو زن ، بله -        

 : داد تکان تحسین با را سرش پیرزن        

 !؟ شمشاد شاخ ، کجاست مادرت!  شدي بزرگ چه... ماشاا -        

 ، رســاند آنهــا بــه را خــودش جیــران.  افتــاد گریــه بــه بــاز فریــده ، خــورد جــا بهــرام        
 : گفت

 ! جان خانم ، نیومده فرشته -        

 : داد توضیح بهرام براي پوزشخواهانه لحنی با بعد و        

 ! ببخشیدش ، نیست جاش سر حواسشون -        

ــرام         ــزي به ــت چی ــار ، نگف ــده کن ــک روي فری ــندلی ی ــت ص ــا.  نشس ــت دختره  پش
 صــندلی پشــتی بــه زد تکیــه بهــرام.  میرقصــیدند و بودنــد گذاشــته جلفــی آهنــگ ســرش

 هــواي امــا ، بودنــد تیــر وســط اینکــه وجــود بــا.  میکــرد عجیبــی رخــوت احســاس...  اش
ــود مطبــوع و ســرد جــاغرق ــوي ، کشــید عمیقــی نفــس.  ب ــاب و زغــال ب ــه تــوي را کب  ری
ــین از کــرد تــالش.  کشــید هــایش ــده ، دخترهــا هــاي خنــده ب ــاز ي خن  تشــخیص را مهن
 حاضــر قیمتــی هــیچ بــه...  او پــاي روي بــود گذاشــته را دســتش اش فریــده خالــه.  بدهــد

 : گفت.  کند قطع را بدنی ارتباط این نبود



 ؟ خاله عزیز ، من با میکنی غریبی -        

 : گفت ، شد پرت مهناز هاي خنده صداي از بهرام حواس        

 ! نمیکنم غربت احساس جایی ، نیستم خجالتی آدم من!  اتفاقاً نه -        

 میکــرد نگــاه بهــرام بــه شــیفتگی بــا فریــده.  زد لبخنــد اش خالــه محــزون نگــاه بــه و        
 . کرد نوازش را او ریش ته و برد باال را دستش ،

...  بــود گــرم خیلــی هــوا!  نرفتــه یــادم ، اومــدي دنیــا بــه تــو کــه شــبی هنــوز مــن -        
 ! بود تابستون وسط

 : آورد فشار ذهنش به ، کرد مکثی        

 ؟ بود تیر -        

 : کرد تصحیح بهرام        

 ! مرداد -        

ــان -         ــرداد...  آه ــادرت!  م ــی م ــید درد خیل ــزنم ، کش ــه ب ــه ب ــه تخت ــتی ي بچ  درش
 ! بودي

 : داد ادامه ، خندید        

 ... بودي خوشگل چقدر!  کنن سزارین شدن مجبور آخرشم -        

 : حرفش وسط دوید بهرام        



 !؟ نیستم االن -        

 بــی بهــرام.  بوســید را بهــرام بــاز و شــد خــم بــاز ، خندیــد بلنــدي صــداي بــا فریــده        
 . کشید او ي بوسه رد روي و برد باال را دستش اختیار

ــه االن -         ــاهی ک ــت ، م ــرم قربون ــا اون!  ب ــیگم دارم رو وقت ــاي...  م ــتی زاغ موه  ، داش
 جـوري  یـه  اول ي لحظـه  همـون  از.  میـزد  بـرق  سـتاره  تـا  دو مثـل  صـورتت  تـوي  چشمات

 بــودي مراقــب انگــار!  میترســوندي آدمــو کــه ، میکــردي نگــاه هوشــیار اینقــدر...  بــودي
 ! یوسف بذاره رو اسمت میخواست مادرت!  نکنن خطا پا از دست دیگران

 : داد ادامه ضعیفی صداي با ، زد تلخی لبخند        

 ، داشــت دوســت رو فرشــته اینکــه بــا بابــات!  کــرد انتخــاب بابــات رو اســمت امــا -        
 ! نبود حرفش به هیچوقت اما

 : برخاست هوا به مهناز داد صداي        

 ! قرصاتونه وقت...  جون مامان -        

 مــادرش از بیشــتر داشــت دوســت ، میکــرد نگــاه اش فریــده خالــه بــه هنــوز بهــرام        
 : گفت مهدي.  بشنود

 ! قرصاشونو بیار خب -        

 ســعی هـی  ، صـورتت  تـوي  میــزدیم زل فرشـته  منـو  تولـدت  از بعــد مـاه  سـه  دو تـا  -        
 ، صــورتت!  نکــردیم پیــدا امــا.  کنــیم پیــدا خودمــون ي خــانواده بــا شــباهتی یــه میکــردیم



 غــش فرشــته!  پــدریت ي خــانواده بــه بــود رفتــه چیــزت همــه...  پوزخنــدات ، چشــمات
!  کـرده  رشـد  مـن  قلـب  زیـر  مـاه  نـه  انگـار  نـه  انگـار  انصـاف  بـی  میگفـت  ، میخندیـد  غش

 . میکرد افتخار بهش ، داشت دوست باباتو!  نبود ناراحت اصالً...  نبود ناراحت اما

 مهــدي .  داد او بــه  را مــادربزرگش قــرص  ي شیشــه ، جمــع  وســط پریــد  مهنــاز        
 : کرد دراز دست

 ! کنم سوا قرصاتون بدین ، جان مادر -        

ــرام         ــا به ــه ب ــدرتش ي هم ــالش ق ــرد ت ــوي میک ــدن جل ــم چرخی ــایش چش ــه را ه  ب
 را اش طالیــی دســته ظریــف عینــک ، کــرد بلنــد را ســرش پیــرزن.  بگیــرد مهنــاز ســمت

 : کرد جابجا اش بینی روي

 ؟ شدي عروس تو جان مادر -        

 : ماند واج و هاج مهناز        

 ! نه! ؟ من -        

 !؟ زدي بند رو صورتت چرا پس...  اه -        

 : شد سرخ مهناز.  افتاد خنده به ، بگیرد را خودش جلوي نتوانست بهرام        

 ! خدا به نه -        

 : رفت غره چشم دخترش به مهدي        



 ! قرصاتون مادرجون -        

ــا قــرص ، کــرد دراز را دســتش         ــادرش دســت کــف ریخــت را ه ــاره پیــرزن.  م  دوب
 : گفت

 ؟ کجاست شوهرت -        

 : گفت کالفگی با ، بود ایستاده جمع وسط هنوز مهناز        

 ؟ جون مامان ، کی شوهر -        

 : کرد مداخله جیران        

 ! نکرده شوهر هنوز!  مهنازه این ، جان خانم -        

 : خورد جا پیرزن        

ــه! ؟ میشــه مگــه!  واه -         ــود عروســیت پــیش هفت ــی!  ب  مهــدي دوســت پســره میگفت
 !؟ بود چی اسمش!  بوده ما

 : پرسید ، مهناز ي چهره توي دوخت را سوالش از پر نگاه        

 ؟ بود بزرگمهر شوهرت اسم ؟ هان! ؟ بزرگمهر -        

ــرام         ــان به ــر ناگه ــد س ــاه ، چرخان ــره نگ ــد را اش خی ــوي کوبی ــورت ت ــاز ص ...  مهن
 : گرفت را دخترش الغر بازوي ، رفت پیش جیران

 ! رفتن خدا رحمت به جان فرشته!  مهنازه این...  جان خانم -        



 : کرد نگاهش متحیر پیرزن        

 !؟ مرده کی ؟ مرده فرشته ؟ میگی چی -        

ــران         ــت جی ــزي خواس ــد چی ــواس ، بگوی ــرزن ح ــرت را پی ــد پ ــاره.  کن ــرد اش ــه ک  ب
 : بهرام

 !؟ شناختین!  جانه فرشته پسر ، آقا این...  جان خانم -        

ــدایش پیـــرزن         ــنید را صـ  ، برداشـــت چشـــم از را اش طالیـــی دســـته عینـــک ، نشـ
 : کردن گریه به کرد شروع

 ! بود عروسیش پیش ي هفته ؟ کی ؟ مرده فرشته -        

ــداي         ــه ص ــزن ي گری ــود ح ــوگوارش و آل ــه س ــوا ب ــت ه ــده.  برخاس ــرش فری  را س
ــداخت پــایین ــازه دلــش داغ انگــار ، ان ــه آهســته ، باشــد شــده ت ــوز مهنــاز.  کــرد گری  هن
 ، جســت جــا از مهــدي.  میکــرد نگــاه دیگــران بــه واج و هــاج...  بــود ایســتاده جمــع وســط

 : توپید زنش به

 ؟ انداختی گریه به پیرزنو این داشتی حوصله خانم -        

 : مادرش سمت کشاند را او و گرفت را مهناز بازوي و        

 ! شما پیش اومده...  ببینیدش!  اینجاست فرشته ، جان مادر -        

 نمیتوانســت بهــرام ، بــود شــده غلــیظ اتــاق هــواي.  میکــرد گریــه هــم هنــوز پیــرزن        
ــایش روي را دســتش.  بکشــد نفــس  ، کنــد کنتــرل را خــود کــرد ســعی...  کــرد مشــت پ



 کشــیده همــراهش فریــده خــیس و نگــران نگــاه ، برخاســت جــا از ناگهــان.  نتوانســت امــا
 بکشـد  سـیگاري  حیـاط  تـوي  رفـت  ، شـد  جـدا  جمـع  از توضـیحی  هـیچ  بـی  بهـرام .  باال شد
 ... . میکرد گریه هم هنوز پیرزن... 

 دســت.  شــد جــدا هـا  گذشــته از ، خــواب تــوي مهنـاز  ي قروچــه دنــدان صــداي بـا ...         
 ، داد خـود  بـه  تکـانی  مهنـاز .  کشـید  خـودش  آغـوش  تـوي  محبـت  بـا  را مهنـاز  ، کرد دراز

 : کند باز هم از را هایش پلک الي کرد تالش سختی به

 ... من...  خودت با ببر منو...  ؟ بهرام -        

 بوســید را گوشــش ي اللــه بهــرام.  کــرد قروچــه دنــدان بــاز ، شــد نــامفهوم صــدایش        
: 

 ! میزنیم حرف بعد...  عزیزم بعد براي بذار -        

 بــاز و شـد  مچالــه آغوشـش  تــوي...  او سـمت  بــه چرخیـد  ، بــود خـواب  مســت مهنـاز         
 : بوسید را موهایش روي بهرام.  رفت فرو خواب به

 ! بگم نه تو به نمیتونم من...  عزیزم ، نمیگم نه تو به من -        

ــتش         ــرد دراز را دسـ ــاژور ، کـ ــاموش را آبـ ــرد خـ ــه.  کـ ــید را مالفـ ــن روي کشـ  تـ
ــاز و خــودش ــرو را اش بینــی...  مهن ــوه تــوي کــرد ف  کــرد تــالش ، او مشــکی موهــاي انب

 ... . بخوابد

     



ــرش         ــم س ــود خ ــت روي ب ــایش دس ــا.  ه ــزي ب ــاقوي تی ــوي چ ــتش ت  آرام آرام دس
.  بـود  دیگـري  دنیـاي  تـوي  امـا  فکـرش .  میـداد  تکـان  را بشـقابش  تـوي  کیـک  هـاي  برش

 : شنید ها فرانسوي ي همهمه بین ، سرش پشت از را کیارش صداي

 ! جناب دیدار مشتاق!  بهرام آقا...  به به -        

 جــا از.  خــورد چــروك بشــقاب زیــر رنــگ کــرم رومیــزي ، کشــید عقــب را بشــقاب        
ــه کفشــش ي پاشــنه روي و شــد بلنــد ــد عقــب ب ــرد پــیش را راســتش دســت.  چرخی  و ب

 . گرفت را کیارش دست

 ! نداره تازگی که من مزاحمتاي -        

 ! بکنم تو به کمکی بتونم میشم خوشحال من ؟ میزنی که حرفیه چه این -        

ــار دو بهــرام         ــا بعــد.  کوبیــد او ي شــانه بــه دوســتانه ب  دعــوت را او دســت عالمــت ب
ــاره خــودش.  کــرد نشســتن بــه  لبــه بــه را هــایش آرنــج و نشســت اش صــندلی روي دوب
 . زد تکیه میز ي

 ؟ بدم سفارش واست میخوري چیزي -        

 . خوردم صبحانه ، ممنون نه -        

 ... قهوه فنجون یه حداقل -        

 . بود خندان صورتش.  زد تکیه اش صندلی پشتی به و کشید عقب کیارش        



 ول زنــدگیتو و کــار تــو کــه افتــاده اتفــاقی چــه بــدونم کنجکــاوم!  ممنــون ، هیچــی -        
 ! خواستی موبایل خط و مترجم من از و فرانسه اومدي کردي

 . بهرام هاي چشم توي نشست شرمندگی        

 ... اینجا کشوندمت پاریس از.  ام شرمنده -        

 . نشاند اش پیشانی روي نمایشی اخمی کیارش        

 ؟ هستی تعارفی اینقدر همیشه تو -        

 . نوشید اي جرعه و برداشت را پرتقالش آب لیوان.  خندید بهرام        

 ؟ که میشناسیش!  شده گم زنم برادر.  افتادم دردسر توي میکنم فکر -        

 بــه پــایش.  پریــد جــا از هــا گرفتــه بــرق مثــل.  بــود خــورده جــا وضــوح بــه کیــارش        
 نشــان العمــل عکــس ســرعت بــه بهــرام.  داد تکــان را شــیر لیــوان و خــورد میــز ي پایــه

 . گرفت را سقوط حال در لیوان و داد

 ؟ چته -        

 ؟ میکنی شوخی -        

 . داد تکان راست و چپ به را سرش بهرام        

 ! متأسفانه نه -        



 اي کننــده نگــران خبــر بـا  هــایش چشــم تــه مالیـم  لبخنــد.  بــود خونســرد ، بـود  آرام        
 . بود تضاد در بود داده که

 ؟ کی...  آخه -        

 . کرد فکر کمی و کوبید اش پیشانی به را اش اشاره انگشت بهرام        

 ! گذشته هفته سه از بیشتر میکنم فکر...  امم -        

 . بود شوك توي هنوز کیارش        

 ؟ کنی چیکار میخواي حاال!  عجیبه -        

 . انداخت باال شانه بهرام        

 ! سانتشو به سانت...  بگردم شهرو این که اومدم!  هیچی -        

 : داد ادامه و کرد تازه نفسی        

 خبــر پلــیس بــه نمیشــه!  کــه جریــانی در خــودت...  نیســت عــادي کــه وضعیتشــم -        
 . کنم پیداش باید خودم.  بدیم

 : گفت ، بگیرد را زبانش جلوي نتوانست کیارش        

 ! خونسردي -        

 . انداخت او به کوتاهی نگاه بهرام        

 ! نگرانم هم خیلی ، اتفاقاً نه -        



 : کرد عوض را بحث و ، بلند ، کشید نفس        

 ؟ آوردي خطو -        

 و اش مشــکی شــلوار جیــب تــوي بــرد فــرو را دســتش ، نشســت کــج کمــی کیــارش        
 . گذاشت میز روي را موبایل خط

 ! بگردي هم رو بیمارستانا باید -        

 خــط جـاي  بـه  را جدیـد  خـط  و کـرد  بــاز را موبـایلش  پشـت .  برداشـت  را خـط  بهـرام         
 . کرد روشن را موبایلش باز.  انداخت جا قدیمی

 ؟ کجاست مترجمم -        

 ! هستم خودم -        

 . گرفت موبایلش از را نگاهش لحظه یک بهرام        

 ! داري زندگی و کار خودت از تو.  بکشه طول کارم ممکنه ، نه -        

 یکــی کــنم ترکــت شــدم مجبــور کــه وقــت هــر ، میــام باهــات بتــونم کــه جــایی تــا -        
 . میفرستم رو دیگه

ــزي بهــرام          وارد را حســام ي شــماره.  نداشــت زدن چانــه ي حوصــله ، نگفــت چی
ــرد ــایلش ، ک ــان را موب ــانه و گــوش می ــاز و گرفــت اش ش ــه ب ــوص کیــک از اي تک  مخص

 . شد برقرار ارتباط تا کشید طول مدتی.  خورد و زد چنگال به را اش صبحانه



 ؟ الو -        

 : گفت        

 ! سالم -        

 . شناخت را صدایش حسام.  داد قورت جویده نیمه را کیک و        

 ؟ خطو گرفتی -        

 ؟ ترکیه از خبر چه.  بزن زنگ بهم اومد پیش مشکلی.  آره -        

 . میشد خش مدام ، نداشت کیفیت حسام صداي        

 . دیدنش میرم صبح فردا.  ندیدمش.  هیچی هنوز -        

 ؟ صبح فردا چرا -        

 ؟ اونجا خبر چه.  میدم توضیح برات ببینمت -        

 ! هیچی هنوز منم -        

 . او به بود زده زل ـنه سیـ به دست که انداخت کیارش به نگاهی        

 ؟ فعالً نداري کاري.  برم باید من -        

 ! حافظ خدا.  باشی موفق ، نه -        

 : پرسید.  میکرد نگاهش زل زل هنوز کیارش.  کرد قطع را تلفن        



 ؟ کنیم شروع باید کجا از -        

ــرام         ــه به ــادت ب ــام ع ــایق تم ــر دق ــش پ ــا ، استرس ــتانش ب ــز روي انگش ــرب می  ض
 . گرفت

 . باشگاه بریم اول باشه بهتر میکنم فکر -        

 ؟ کجاست آدرسش -        

ــد جــا از بهــرام         ــه ســایش صــداي.  شــد بلن ــوي اش صــندلی هــاي پای ــام ت  ســالن تم
 . پیچید غذاخوري

 . میپرسم میزنم زنگ -        

ــارش         ــم کی ــد ه ــد بلن ــانه.  ش ــه ش ــانه ب ــدیگر ي ش ــتوران از هم ــارج رس ــدند خ .  ش
ــین ــارش ماش ــمت آن کی ــان س ــارك خیاب ــود پ ــرام.  ب ــماره به ــان ي ش ــدي آپارتم  را مه
 . کرد اشاره کیارش به و گرفت

 ! میام االن منم ، برو تو -        

ــه و آورد در جیــبش تــوي از را ســوییچش کیــارش          نگــاه.  رفــت ماشــینش ســمت ب
 . رفت خیابان سمت آن تا او همراه بهرام

 ؟ الو -        

ــاز         ــود برداشــته را گوشــی مهن ــه صــدایش.  ب ــه و گرفت ــود گری ــود آل  اخــم بهــرام.  ب
 : کرد



 ؟ کردي گریه باز تو -        

 ؟ میفهمی ، میکنم دق نکنم گریه ؟ بکنم نمیتونم هم گریه -        

 . گشت ـگارش سیـ ي بسته دنبال به را اش پالتو هاي جیب توي بهرام        

 ؟ بلدي رو رفت مهرداد که باشگاهی آدرس -        

 . کرد فینی فین مهناز        

 ؟ خودته خط.  میکنم اس ام اس برات -        

 . آره -        

ــان عــرض از         ــد رد خیاب ــه و ش ــارش ماشــین ب ــید کی ــارش.  رس ــت کی ــایش دس  را ه
 رو پیــاده تــوي کــه بــود شــده جــوانی زن باریــک هیکــل محــو و فرمــان روي بــود گذاشـته 
 . نمیدید را بهرام که بود محو آنقدر.  بود ایستاده

 ؟ نداري کاري.  بفرست برام زودتر -        

 ؟ باشه.  بگی بهم زود شد خبري.  نه -        

 . خداحافظ ، باشه -        

 زن داشــت هــم هنــوز کیــارش.  انــداخت جیــبش تــوي را موبــایلش و کــرد قطــع بــاز        
 ماشــین در و رفــت جلــو.  شــد بهــرام هــاي لــب نقــش ـــرنگ کمـــ پوزخنــدي.  میپاییــد را



ــاز را ــرد ب ــه.  ک ــدي ب ــندلی روي تن ــت ص ــا را در و نشس ــه ب ــدرت ي هم ــم ق ــد به .  کوبی
 : زد داد و پرید جا از کیارش

 ! آخه تر یواش...  آزار مردم ي مرتیکه -        

 کیــارش بــه تفــاوتی بــی نگــاه و برگشــت ، رســید جــوان زن گــوش بــه دادش صــداي        
 : گفت بهرام.  انداخت

 ! بریم کن روشن -        

 . گذاشت لبش ي گوشه ـگاري سیـ و        

 ســریده زبــانش روي تــا کــه فحشــی ، او تفــاوت بــی نیمــرخ بــه کــرد نگــاه کیــارش        
 . افتاد راه و داد قورت را بود

 از ناگهـانی  خیلـی  چـون  بهـرام  یـا  بـود  گـرم  واقعـاً  یـا .  بـود  گـرم  باشگاه داخل هواي        
ــک ــیط ی ــرد مح ــک وارد س ــان ی ــته مک ــده بس ــود ش ــدر ب ــاس اینق ــا احس ــرد گرم .  میک

.  کشــید  عــرقش از خــیس  پیشــانی روي و آورد در جیــبش تــوي  از کاغــذي دســتمال
 کیــارش.  بــود مجهــزي باشــگاه.  زد ســوتی لــب زیــر و باشــگاه دور تــا دور چرخانــد نگــاه

 : گفت و کرد نزدیک او به را سرش

 ؟ کنه آمد و رفت جاها جور این میخورد مهرداد مالی اوضاع به -        

 

 . رسید بهرام گوش به سختی به تکنو تند موزیک هیاهوي بین صدایش        



 کـالً  ، بـود  خـوب  وضعشـون  بـودن  کـه  ایـران  امـا .  نمیخـورد  کـه  مـالیش  اوضـاع  به -        
 . تجمالت سري یه به کردن عادت

 خیلـی  صـبح  وقـت  آن باشـگاه .  باشـگاه  بـزرگ  سـالن  سـر  تـا  سـر  بـه  کرد نگاه باز و        
 کنـد  شـروع  کجـا  از بایـد  حـاال  کـرد  فکـر .  بـود  زیـاد  صـدایش  و سـر  امـا  ، نبـود  شلوغ هم

 : گفت کیارش ؟

 . بگیرم رو باشگاه رئیس سراغ یارو این از بذار -        

ــرد ســراغ و گرفــت فاصــله بهــرام از و         ــد تردمیــل روي کــه رفــت جــوانی م .  میدوی
 بیسـت  نهایتـاً  ، بـود  سـالی  و سـن  کـم  پسـر .  گرفـت  نظـر  زیـر  را او فاصـله  همـان  از بهرام
 نگـاه  بهـرام  بـه  مـدام  ، میـزد  حـرف  کیـارش  بـا  وقتـی .  بـود  الغـر  هـم  خیلـی .  داشت سال

 تصــویر چــه نمیدانســت بهــرام امــا ، بــود شــده جلــب بهــرام بــه تــوجهش انگــار.  میکــرد
 . است کرده زنده مرد این ذهن توي آشنایی

 . او سمت به برگشت باز کیارش        

 ! همونه باشگاه رئیس ؟ نشسته سالن ته میبینی رو گنده مرتیکه اون -        

ــرام         ــر به ــد س ــه چرخان ــیري ب ــه مس ــارش ک ــاره کی ــرده اش ــود ک ــرد.  ب ــت م  درش
ــدامی ــا ان ــاي ب ــک موه ــور تن ــه و ب ــان ي نیمتن ــته عری ــود نشس ــندلی روي ب ــاي ص ــه ه  ت
 ، پــرش بــازوي بــه میکشــید دســت مــدام و بــود نشســته جــوانی دختــر کنــارش.  باشــگاه

ــرویش ــم روب ــوان زن ه ــري ج ــتاده دیگ ــود ایس ــا و ب ــداي ب ــد ص ــه بلن ــرف ب ــایش ح  ه
 : گفت.  میخندید



 ! ندي وا جلوش باشه حواست.  طرفش بریم بدو -        

 ایســتاد اش شــانه بــه شــانه بــاز کیــارش.  افتــاد راه بــه کیــارش از زودتــر خــودش و        
 : گفت گوشش کنار و

 ! دافی عجب...  اوالال -        

 کنــار کــه جــوانی دختــر ي کشــیده و برنــزه پاهــاي بــه کــرد نگــاه ناخودآگــاه بهــرام        
 . گرفت اش خنده و ، بود نشسته مرد

 ؟ مرتیکه نمیکشی خجالت زنت از تو -        

 : گفت جدي او سمت به برگشت کیارش        

 ! تفریحن اینا!  زندگیمه ي ملکه ، من زن -        

 تــا امــا ، زبــانش روي خــورد ســر داغــی متلــک.  بهــرام نگــاه تــوي نشســت تمســخر        
ــان اینکــه از قبــل ــاز زب ــیس صــداي کنــد ب  بهــرام.  گفــت چیــزي و شــد بلنــد باشــگاه رئ

 : پرسید کیارش از.  کرد نگاهش جدي و برگشت

 ؟ میزنه زر چی -        

 : گفت و خورد زور به را اش خنده کیارش        

 ؟ داریم کاري میپرسه -        



 ـــنه سیـــ بــه دســت بهــرام.  فرانســوي زبــان بــه زدن حــرف مــرد بــا کــرد شــروع و        
 تالشــش تمــام.  میکــرد نگــاه او خشــن صــورت بــه جــدي و خشــک خیلــی و بــود ایســتاده

 باریـک  ــر  کمــ  یـا  صـندلی  روي نشسـته  جـوان  زن پاهـاي  سـمت  بـه  نگـاهش  که بود این
 . او سمت به چرخاند سر کیارش.  نلغزد دستش کنار زن

ــه کــردم معرفــی رو تــو -         .  بزنــی حــرف باهاشــون میخــواي گفــتم.  ســابین آقــاي ب
 ! ندارن زیادي وقت ظاهراً

 را بــولش رد بطــري تفــاوت بــی مــرد.  ســابین بــه کــرد نگــاه و زد نیشــخندي بهــرام        
 کــه بــود مردهــایی آن از مــرد ایــن ، بــود درســت حدســش.  نوشــید اي جرعــه و بــرد بــاال

ــوالً ــی معم ــل را کس ــاب آدم داخ ــرد حس ــرام.  نمیک ــت به ــد نمیدانس ــت آن در بای  موقعی
 بــاال را پــالتواش آســتین.  نیســت آشــغال مهــاجر یــک کــه کنــد فــرو او مغــز تــوي چطــور

 . انداخت نگاه اش مچی ساعت به و برد

 ! نمیگیرم رو وقتشون زیاد بگو ایشون به -        

ــونی سیصــد ســاعت مــارك حتمــاً کــرد تــالش و         ــده اش میلی  تــوي ظــاهراً.  شــود دی
 دو توجـه  کـه  ، میکـرد  نگـاهش  تـر  جـدي  سـابین  تنهـا  نـه  حـاال  چـون  ، بـود  موفق تالشش

ــوان زن ــم ج ــه ه ــب او ب ــده جل ــود ش ــارش.  ب ــه کی ــه را او ي جمل ــرد ترجم ــابین.  ک  س
 ، گفــت چیــزي.  شــد بلنــد جــا از بعــد و نوشــید اش بطــري از اي جرعــه بــاز ، کــرد مکثــی

 ثانیــه دو بهــرام.  کــرد دراز بهــرام ســمت بــه را دســتش و ، گــویی خوشــامد شــبیه چیــزي
 و داد دســت هــم کیــارش بــا ســابین.  داد دســت او بــه تفــاوتی بــی بــا بعــد و کــرد صــبر

 : کرد ترجمه کیارش.  گفت چیزي



 ؟ میخواي چی بگو زودتر -        

ــاره -         ــرداد ي درب ــرس ازش مه ــین.  بپ ــالً بب ــو اص ــه طرف ــرین ؟ یادش ــار آخ ــی ب  ک
 ؟ ورا این اومده

ــاز و         ــا ب ــتمال ب ــوي دس ــتش ت ــرق ، دس ــانی ع ــاك را اش پیش ــرد پ ــارش.  ک ــا کی  ب
 ســر بالتکلیــف.  نمیفهمیــد را هایشــان حــرف از کلمــه یــک حتــی او ، میــزد حــرف ســابین

ــد ــاز و چرخان ــه ب ــر و دور ب ــاه ب ــرد نگ ــاهش.  ک ــت نگ ــان روي درس ــر هم ــوانی پس  ج
ــوب ــد میخک ــه ش ــه ک ــان اول ي لحظ ــا ورودش ــورد او ب ــرده برخ ــد ک ــر.  بودن ــاال پس  ح

 . میپایید را ها آن و بود کرده خاموش را تردمیل

 ! اینجا نیومده وقته خیلی میگه اما ، میشناسه مهردادو -        

 بـود  نشسـته  تـازه  کـه  اخمـی  بـه  کـرد  نگـاه .  شـد  سـابین  جمـع  دوبـاره  بهـرام  حواس        
 . او پیشانی روي

 ؟ کی دقیقاً یعنی ، وقته خیلی -        

 : داد جواب سابین ، پرسید کیارش        

 ! نیست یادش ، نمیدونه دقیق -        

 ؟ کیه اینجا فابریکش رفیق بپرس -        

 تنـگ  لحظـه  بـه  لحظـه  خلقـش  نظـر  بـه .  داد جـواب  سـابین  بـاز  و پرسـید  کیارش باز        
 . میشد تر



 . هستش تنهایی و تودار آدم کالً.  اینجا نداره صمیمی دوست مهرداد میگه -        

 : کرد ترجمه کیارش ، پرسید چیزي سابین        

 ؟ شده گم مگه ؟ میگردیم دنبالش چرا میپرسه -        

 . خندید حرص با و انداخت سابین به گذرا نگاهی بهرام        

 ! طاق به میکوبونه رو سرمون داره -        

 : پرسید و سابین عصبی ي چهره توي زد زل ـستقیم مـ و        

ــی -         ــوب خیل ــدي خ ــم فهمی ــع داری ــه راج ــی ب ــرف ک ــزنیم ح ــه!  می ــوبی ي حافظ  خ
 ؟ میمونه یادت خوب همینقدر مشتریاتو ي همه!  داري

ــره فقــط.  نگفــت چیــزي هــیچ ثانیــه چنــد بــراي ســابین.  کــرد ترجمــه کیــارش          خی
 میگـردد  دروغـی  دنبـال  ذهـنش  تـوي  داره فهمیـد  بهـرام  و ، بهـرام  هـاي  چشـم  تـوي  ماند

 : داد جواب بالخره. 

 بـراي !  تـو  مثـل  درسـت  ، مشـکی  مـو  مهـاجر  یـک !  بـوده  خـاص  مـورد  یـه  مهرداد -        
 ! مونده یادش همین

 . زد نیشخندي بهرام        

 ! عجب -        



 بعـد  و گفـت  چیزهـایی  عصـبی  لحنـی  بـا .  بـود  شـده  طاقـت  کـم  و حوصـله  بـی  سابین        
 : گفت تندي به کیارش.  گرفت فاصله بهرام و کیارش از

 ! میکنه دکمون داره...  اه -        

 : گفت بهرام اما.  کرد صدایش و رفت او سر پشت قدم دو و        

 ! است چیکاره فهمیدم کافی ي اندازه به.  بره بذار کن ولش -        

 : داد ادامه لب زیر و        

 ! سراغش برمیگردم وقت سر -        

 : کرد نگاهش زده هیجان کیارش        

 ! نمیداد پس نم ، داشت اطالعات کلی مرتیکه -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ! میدونم -        

ــه رو و!  بســت بــن اولــین:  شــمرد ذهــنش تــوي.  رفــت خروجــی در ســمت بــه و          ب
 : گفت کیارش

 ! فروشگاه بریم حاال -        

 ، ببنــدد را در اینکــه از قبــل.  شــد خــارج کیــارش بــا همــراه و کــرد بــاز را باشــگاه در        
 . میزد صدا را کسی داشت انگار که شنید را سابین ي عربده صداي



        *** 

ــر فروشــگاه         ــب پ ــوش و جن ــود ج ــر ، ب ــان از پ ــه زن ــردان و دار خان ــدي م ــه متعه  ک
 جـوانی  زنـان .  میچرخیدنـد  غـذایی  مـواد  از پـر  هـاي  قفسـه  بـین  و داشـتند  دسـت  بـه  سبد

ــا ــداران مشــکی کوتــاه هــاي دامــن ب  راهنمــایی نظرشــان مــورد کــاالي ســمت بــه را خری
 نشســته هــا صــندوق پشــت ، دوختشــان خــوش فــرم لبــاس بــا داران صــندوق و میکردنــد

ــد ــداي.  بودن ــوق ص ــاه ب ــدخوان کوت ــک بارک ــه ی ــم لحظ ــع ه ــد قط ــرام.  نمیش ــدان به  دن
 از چــون.  بــود رســیده بســت بــن دومــین بــه انگــار ، فشــرد هــم روي حــرص بــا را هـایش 
 چرخیــد عقــب بــه کالفگــی بــا.  برنمیخاســت اي توطئــه هــیچ مطمئنــاً آرامــی محــیط چنــین

ــه ــه ک ــوانی زن ب ــورد ج ــه خ ــاس ک ــرم لب ــگاه ف ــه را فروش ــن ب ــت ت ــکندري زن.  داش  س
 بــه کوتــاهی نگـاه .  شــد پخـش  زمــین روي دسـتش  تــوي هـاي  بســته تمـام  و عقــب خـورد 
 را هــایش بســته تــا نشســت زمــین روي ســرعت بــه بعــد.  گفــت چیــزي و انــداخت بهــرام
 فرانسـوي .  کـرد  کمکـش  هـا  بسـته  کـردن  جمـع  تـوي  و زد زانـو  او مقابـل  بهـرام .  بردارد

 : گفت.  بود خوب اش انگلیسی زبان اما ، نمیدانست

 ! میخوام معذرت -        

 : داد پاسخ انگلیسی زبان به خوشرویی با و کرد بلند را سرش زن        

 ! بچینمشون قفسه توي باید!  نیست مهم -        



 نادیــده را او نگــاه بهــرام.  بــود شــده کنجکاوانــه کمــی بهــرام صــورت روي نگــاهش        
ــت ــوب ، گرف ــت خ ــاي میدانس ــکی موه ــاهر و مش ــامالً ظ ــرقی ک ــین اش ش ــوي ب  فرانس

 : پرسید و نیاورد طاقت بالخره زن.  میکند توجه جلب زیادي بور مو هاي

 ؟ هستید خارجی -        

 : داد را جوابش کوتاه خیلی بهرام        

 ! ایرانی ، بله -        

ــرین و         ــته آخ ــوي را بس ــه ت ــداخت جعب ــا از و ان ــد ج ــد بلن ــان.  ش ــه هم ــوي لحظ  ت
ــد شــاید کــه آمــد ذهــنش ــاره بتوان  را کیــارش امــا ، بپرســد زن از چیــزي مهــرداد ي درب

 . شد جلب او به توجهش و ، آید می او طرف به ها صندوق سمت از که دید

 ؟ خبرا چه -        

.  میشـــناختن مهــردادو  شـــون همــه  ، زدم حـــرف نفرشــون  ســـه دو بــا !  هیچــی  -        
 ! بوده مشربی خوش آدم اینجا مهرداد انگار ، باشگاه برعکس

 ایســتاده بهــرام ســر پشــت هنــوز کــه انــداخت جــوان زن بــه نگــاهی و کــرد مکثــی        
 . بود

 ! نخت تو رفته -        



.  چرخانــد ســر بالفاصــله بهــرام.  کــرد اشــاره ســرش پشــت بــه ابــرو ي گوشــه بــا و        
ــاه ــران نگ ــردد و نگ ــوجهش زن م ــب را ت ــرد جل ــداي.  ک ــارش ص ــت را کی ــرش پش  س
 : شنید

 ؟ ترسیده اینقدر گفتی بهش چیزي -        

.  رفـــت و برگردانــد  رو او از ســرعت  بـــه و نشــاند  لــب  بـــه تصــنعی  لبخنــدي  زن        
 . شد ناپدید ها قفسه پشت تا کرد نگاهش آنقدر بهرام

 ؟ میگفتن چی دارا صندوق -        

 قفســه پشــت و ســرش پشــت هنــوز ذهــنش.  کیــارش ســمت بــه چرخانــد ســر بـاز  و        
 . بود مانده جا ها

 

 

ــی -         ــر!  هیچ ــوبی پس ــوده خ ــخص ، آروم.  ب ــودب ، متش ــیچ!  م ــورد ه ــکوکی م  مش
 تـودار  آدم کـالً  مهـرداد  کـه  القـولن  متفـق  سـابین  بـا  هـم  اینـا  ظـاهراً  امـا .  ندیدن ازش هم

 ! میبرده رنج چیزي از اینکه مثل.  بوده حرفی کم و

 خــانوادگی ســقوط از.  اســت میبــرده رنــج چیــزي چــه از مهــرداد میدانســت بهــرام        
 فروشـــگاه یـــک صـــندوقدار و بـــود یـــزد دانشـــگاه معمـــاري دانشـــجوي اینکـــه از ، اش

 ! بود او زن خواهرش اینکه از ، شد معمولی

 ؟ کجاست فروشگاه مدیر -        



 . بیاي باید فردا ، بزنی حرف باهاش میخواي اگه میگن.  نیست امروز -        

 : زد غر لب زیر بهرام        

 ! ما شانس از اینم -        

ــاز و         ــه ب ــه خروجــی در ســمت ب ــود تنــگ خلقــش.  افتــاد راه ب .  نداشــت اعصــاب ، ب
 را روزش دو.  لیــل بــود آمــده بــود کــرده رهــا را اش زنــدگی و کــار کــه میشــد روز ســه

ــود نشســته کیــارش انتظــار در ــوي ب ــه!  هــیچ کــه هــم ســوم روز ، هتــل ت  چیــزي هــیچ ب
 بــه کیــارش.  بــود خــرد بــود نرســیده چیــزي هــیچ بــه اینکــه از اعصــابش!  بــود نرســیده

 . میرفت او دنبال تندي

 ؟ داغونه اعصابت اینقدر چرا ؟ چته -        

 : زد غر باز.  نمیکرد کم را هایش قدم سرعت لحظه یک حتی بهرام        

 ! نمیگن ما به!  میدونن شهر ي همه ، کجاست میدونن همه -        

 : گفت کیارش        

 ! نباشه غمت ، میکنیم پیداش!  گشتی دنبالش روزه یک تازه بابا -        

 . زد نیشخندي بهرام        

 ! میکنیم پیداش ، آره -        

 : پرسید حوصلگی بی با و        



 ؟ کردي پارك کجا ماشینتو -        

ــان         ــچ لحظــه هم ــتش م ــین دس ــازکی انگشــتان ب ــد محصــور ن ــه صــدایی و ش  در زنان
 : گفت انگلیسی به میزد نفس نفس حالیکه

 ! کنید صبر لحظه چند...  آقا کنید صبر -        

 پــوش یــونیفرم زن همــان.  چرخیــد عقــب بــه بعــد و شــد میخکــوب جــا ســر بهــرام        
 ... . بود فروشگاه توي

 : گفت انگلیسی زبان به زن        

 !؟ هستید کی شما -        

 زن کــه نــداد جـوابی .  او خــیس و دلـواپس  هــاي چشــم تـوي  مانــد ثابـت  بهــرام نگـاه         
 : پرسید دوباره

 ؟ میگردید مهرداد دنبال چرا -        

 : کرد صاف گلویی بهرام        

 ؟ میدونید ازش چیزي شما ؟ مگه چطور -        

 صــورتی و کوچـک  هـاي  لــب.  رفـت  عقـب  قــدم یـک  و کـرد  رهــا را او دسـت  دختـر         
 . داد تکان راست و چپ به را سرش و فشرد هم روي را اش



 فروشــگاه نمیــاد چــرا ؟ اومــده ســرش بالیــی چــه ؟ میگردیــد مهــرداد دنبــال چــرا -        
 ؟

 : گفت کیارش        

 ... خب ، هستن مهرداد دوست ایشون -        

 : پرید حرفش مابین بهرام        

 ؟ میدونید مهرداد از چیزي شما -        

ــود آمــده هیجــان بــه         ــه قــدم یــک.  ب ــه قــدم دو دختــر ، برداشــت دختــر ســمت ب  ب
 . رفت عقب

 ؟ میدونید ازش چیزي شما!  باشه مرده اصالً شاید ، شده گم مهرداد -        

ــه بعــد و ، شــد او هــاي چشــم مــات ثانیــه چنــد دختــر         ــا را صــورتش و کــرد اي نال  ب
 : گفت دستپاچه کیارش.  پوشاند هایش دست کف

 !؟ شد چی...  اه -        

 . گرفت را او بازوي زیر و رفت جلو بالفاصله بهرام        

 ! باشید آروم میکنم خواهش خانم -        

 : داد ادامه کیارش به رو و        

 ! خانم براي بیار آب بطري یک برو -        



 را دختــر بــازوي کــه همــانطور بهــرام.  ماشــینش ســمت بــه دویــد مکــث بــی کیــارش        
ــه ــود گرفت ــه را او ، ب ــمت ب ــک س ــاي در نیمکــت ی ــبز فض ــل س ــگاه مقاب ــایی فروش  راهنم

 بهــرام.  نشســت نیمکــت روي و شــد کشــیده او دنبــال مقــاومتی هــیچ بــدون دختــر.  کــرد
 : گفت

 ؟ میدونید مهرداد از چی شما -        

ــر         ــرش دخت ــد را س ــاال ، کــرد بلن ــر ح ــاً دیگ ــم علن ــایش چش ــارانی ه ــود ب ــرام.  ب  به
 : داد ادامه ، نشست نیمکت روي کنارش

ــن -         ــر م ــواهر همس ــرداد خ ــتم مه ــتر االن اون.  هس ــه از بیش ــه س ــت هفت  کــه اس
 ! بگید بهم میدونید چیزي اگه میکنم خواهش.  دنبالش اومدم!  نیست پیداش

 دختــر.  گرفــت دختــر ســمت بــه و آورد در جیــبش تــوي از کاغــذي دســتمال یــک        
 طالیــی و کوچــک اتیکــت روي از بهــرام.  زد پــس را هــایش اشــک و گرفــت را دســتمال

 ! کاترین:  خواند را اسمش اش ـنه سیـ روي

 بهـــش بیشـــتر دیگـــران از بگـــم بهتـــره...  خـــب ، بـــودم مهـــرداد دوســـت مـــن -        
 . میزدیم حرف هم با ، بیرون میرفتیم هم با گاهی!  بودم نزدیکتر

 : داد ادامه و زد تلخی لبخند        

ــا منــو -         ــود محترمــی بســیار خــانم.  کــرد آشــنا هــم خــواهرش ب ــد.  ب  همســر گفتی
 ؟ هستید خواهرش



 . میکرد گوش دقت با را او هاي حرف تک تک ، داد تکان را سرش بهرام        

.  نمیگرفــت  گــرم دیگــران بــا امــا بــود  مــودب خیلــی ، بــود حرفــی کــم آدم -        
ــه چــون میکــردن فکــر دیگــران ــه غربــت و تنهــایی احســاس خارجی  مــن امــا ، میکن

 غمگــین خیلــی ، غمگینیــه آدم اون کــه میفهمیــدم مــن.  نیســت ایــن مــاجرا کــه میفهمیــدم
 ! میکرد گناه احساس اون میکردم فکر اما ، درسته حد چه تا حدسم نمیدونم! 

 : گفت بهرام        

 ! درسته -        

ــه و         ــارش ب ــه کی ــت ک ــه داش ــا آن ب ــک ه ــد نزدی ــا ، میش ــت ب ــت دس ــه داد عالم  ک
 : گفت.  ندید را کیارش ، نبود اطراف به حواسش کاترین.  نیاید جلوتر

ــا!  خــب...  چــون ، شــدم نزدیــک بهــش مــن -          ایــن تــوي.  بیــرون رفتــیم هــم بــا م
 ... که شدم مسایلی متوجه آمدا و رفت

ــا کــرد مشــت را دســتش بهــرام.  کــرد ســکوت         ــاد جلــوي ت .  بگیــرد را زدنــش فری
 : پرسید ، کند صحبت ي ادامه به ترغیب را کاترین اینکه براي

 ؟ بود باشگاه اون به مربوط ؟ مسایلی چه -        

 اعتمــاد میکنــد کمــک ، بگیــرد جریــان بــر وارد را خــودش کمــی اینکــه میکــرد فکــر        
 : گفت و داد تکان را سرش کاترین اما.  شود جلب کاترین

 ! چیه منظورتون نمیدونم ، نمیدونم باشگاه از چیزي من -        



 پــس صــورتش روي از را اش آشــفته موهــاي و گرفــت را اش بینــی دســتمال بــا        
 : پرسید.  کرد اي قروچه دندان حرص سر از بهرام.  زد

 ؟ داشتید دوستش شما -        

 را ســـوال ایـــن ایرانـــی زن یـــک از اگـــر بـــود مطمـــئن!  بـــود اي احمقانـــه ســـوال        
ــدي جــواب ، میپرســید ــا.  میگرفــت ب  پوزخنــدي.  نشــد ســرخ ، نشــد آشــفته کــاترین ام

 : گفت و زد

ــا!  نیســت مهــم ؟ داشــتم دوســتش -         ــا م ــه هــم ب  عاشــق اون.  نمیرســیدیم جــایی ب
 ! بود عرب دختر یک

 : داد ادامه کاترین.  کرد نگاهش فقط زدن پلک بدون ثانیه چند بهرام        

 هـم  بـا  کـه  بـار  یـک ...  گفـت  بهـم  دوسـتش !  عـرب  ي هـرزه  یـک  ، بگـم  بهتـره  یا -        
 دیــدیم اتفــاقی رو دوســتاش از یکــی ، میخــوردیم قهــوه و بــودیم نشســته کافــه یــک تــوي

ــم از دور اون.  ــرداد چش ــم مه ــت به ــتم دارم گف ــا رو وق ــرداد ب ــف مه ــنم تل ــون ، میک  چ
 ! عربی ي هرزه دختر یک دام توي افتاده صاف مهرداد

 : پرسید و داد قورت را دهانش آب سختی به.  نبازد را خود کرد سعی بهرام        

 ؟ میشناسید رو دختر اون...  شما -        

 . کرد کج راست و چپ به را سرش کاترین        

 ! نه -        



 ... داد خبرو این بهتون که دوستی اون -        

 . حرفش وسط دوید کاترین        

 از دیگــه روز اون از بعــد!  بــار یــک فقــط ، دیــدیم رو همدیگــه اتفــاقی مــا!  نــه ، نــه -        
ــد مهــرداد ــا.  کــردم تمــوم باهــاش را ام رابطــه ، شــدم ناامی ــه م .  نمیخــوردیم هــم درد ب

 ! بود گیر لجن یک پیش اون دل

 بــا و گرفــت او از را مضــطربش نگــاه بهــرام.  شــد اشــک از پــر هــایش چشــم بــاز و        
ــابی بــی ــراي وقتــی او.  شــد جابجــا جــایش ســر ت ــراژدي ایــن شــنیدن ب  عاشــقانه هــاي ت

 مهــرداد دوســت البتــه و ، میکــرد پیــدا را عــرب دختــر آن زودتــر چــه هــر بایــد.  نداشــت
ــاهراً.  را ــرخالف ظ ــر ب ــابین نظ ــرداد ، س ــت مه ــاي دوس ــمیمی ه ــرش و دور ص ــته ب  داش

 : گفت!  است

 ! میکنه کمکمون مطمئناً حرفاتون ، کردید اعتماد من به اینکه از ممنون -        

 ناامیــد و جدیــد خبرهــاي اینکــه بــا.  بیایــد جلــو کــرد اشــاره کیــارش بــه دســتش بــا        
 افتــاده گیــر بســت بــن یــک تــه میکــرد احســاس هــم هنــوز امــا ، بــود شــنیده اي کننــده

 . بود گذشته از درگیرتر فکرش حاال.  است

ــارش         ــه کی ــا آن ب ــید ه ــري در ، رس ــاز را آب بط ــه را آن و کــرد ب ــمت ب ــاترین س  ک
ــت ــارش.  گرف ــا کی ــاره ب ــم ي اش ــرام از چش ــل به ــک دلی ــاي اش ــید را او ه ــرام ، پرس  به

 : گفت و گرفت را اش بینی هم باز کاترین.  داد تکان را سرش

 ! هست هم دیگه چیز یه -        



 کیـــارش از را آب بطـــري کـــاترین.  چرخیـــد او ســـمت بـــه بالفاصـــله بهـــرام ســـر        
 : گفت.  کند کنترل را احساساتش میکرد تالش بسیار.  نوشید اي جرعه و گرفت

ــن -         ــتم م ــن نمیخواس ــزا ای ــه رو چی ــی ب ــم کس ــرداد.  بگ ــک مه ــه ی ــا و خارجی  اینج
 ! میکنید کمک بهش ، هستید اون دوست شما اما.  میدن آزارش

 : داد ادامه و گرفت بغض باز        

 ! میکنید پیداش -        

 : کرد زمزمه بهرام        

 ؟ شده چی -        

 تردیــد بــا و کشــید اش خــورده رژ هــاي لــب روي را زبــانش.  کــرد مکثــی کــاترین        
 : گفت

ــت -         ــدونم درس ــی...  نمی ــئن یعن ــتم مطم ــال گــاهی!  نیس ــرداد ح ــی مه ــود طبیع  ، نب
 ... یعنی

 صــداي بــا و بیــرون کــرد فــوت ضــرب یــک را نفســش.  کــرد مکــث ثانیــه چنــد بــاز        
 : داد ادامه ضعیفی

 ! داشت اعتیاد مخدر ي ماده یک به مهرداد میکنم فکر -        

 میخکــوب جــا ســر را بهــرام کــه کننــده شــوکه آنقــدر ، بــود اي کننــده شــوکه خبــر        
 سـر  پشـت  بـار  چنـد .  اسـت  شـده  خـالی  مغـزش  میکـرد  احسـاس  ثانیـه  چنـد  بـراي .  کرد



 کــامالً را تــنش و نیمکــت پشــتی بــه زد تکیــه.  نابــاور و تلــخ ، خندیــد بعــد و زد پلــک هــم
 ! داشت اعتیاد مهرداد!  بود عالی...  اعتیاد.  کرد رها

ــارش         ــه کی ــان ب ــه زب ــاترین از چیــزي فرانس ــاترین ، پرســید ک .  داد را جــوابش ک
 ذهــنش تــوي بــاز.  خبــر ایــن بهــت تــوي بــود غــرق ، نمیفهمیــد را هایشــان حــرف بهــرام
 ! اعتیاد ، کرد تکرار

 : برد باال را صدایش بهرام ، بود گرفته باال کاترین و کیارش بین بحث        

 ! بسه -        

 کلمــه معنــی ، بــود گــیج کــاترین نگــاه.  کردنــد نگــاه او بــه و شــدند ســاکت دو هــر        
 : گفت.  میکرد ظاهر حفظ سختی به بهرام.  نمیدانست را بود گفته بهرام که اي

 ... اومد پیش سوالی اگه باز ، گذاشتید اختیارمون در که وقتی از ممنون -        

 : حرفش وسط دوید کاترین        

ــن -         ــز م ــه چی ــدونم اي دیگ ــر ، نمی ــی ه ــتم چ ــتم میدونس ــدوارم.  گف ــردادو امی  مه
 ! کنید پیدا

 : کرد اشاره کیارش به ، بود شده سنگین لحنش.  داد تکان را سرش بهرام        

 ! فروشگاه داخل تا کن راهنمایی رو خانم -        

ــا و         ــت ب ــایی دس ــرزان ه ــوي ل ــب ت ــه را هــایش جی ــال ب ــه دنب ـــ ي جعب ــگارش سی  ـ
ــت ــاترین.  گش ــت روي از ک ــد نیمک ــد بلن ــه و ش ــان ب ــوي زب ــداحافظی فرانس ــرد خ  ، ک



ــانش.  داد تکــان را ســرش بهــرام ـــ.  نمیچرخیــد دهــانش تــوي زب  روشــن را ـــگارش سی
ــرد ــاه و ک ــت نگ ــه دوخ ــارش ب ــاترین و کی ــاز.  ک ــوي ب ــزش ت ــرد تکــرار مغ ــاد ، ک !  اعتی

 بــه انفجــار بــراي کــه بــود بــاروتی ي تپــه مثــل درســت.  میشــد تــر داغ لحظــه بــه لحظــه
 . داشت نیاز اهمیتی بی ي جرقه

 . شد بلند نیمکت روي از بالفاصله.  او سمت به برگشت باز کیارش        

 ! خانمم پدر ي خونه بریم بدو -        

 . نشنید کیارش        

 ؟ کجا -        

 : غرید عصبی ، او ماشین سمت به دوید بهرام        

 ! میگم بهت بیا -        

 . شد سوار و        

        *** 

ــاز         ــاز را در مهن ــرده ب ــود ک ــکاف الي از ، ب ــه در ش ــاه او ب ــرد نگ ــم.  میک ــاي چش  ه
 : گفت کالفه بهرام.  میلرزید هیجان و التماس شدت از سیاهش و درشت

        - شم فدات نکن گریه اینقدر آخه د ! 

 : گفت مهناز.  شد آپارتمان وارد و زد کنار را او و        



 ؟ شده چیزي -        

 . نکند نگاهش کرد سعی        

 ؟ خوابیدم توش شب دو من که همونیه مهرداد اتاق.  نه -        

ــاز         ــرش مهن ــان را س ــرام.  داد تک ــاد راه به ــوي افت ــه ت ــاز ، خان ــالش مهن ــت دنب  و رف
 . کشید را لباسش آستین

 ؟ کردي پیدا ردي مهرداد از ؟ بهرام شده خبري -        

 : گفت هیجان پر و جست جا از سرعت به.  شنید جیران را صدایش        

 !؟ شده پیدا مهرداد ؟ شده چی -        

ــر         ــدي س ــت مه ــه برگش ــمت ب ــر ، او س ــر پ ــاهش تنف ــرد نگ ــرام.  ک ــاهش به  را نگ
 . گرفت نادیده

 !؟ دیگه اتاقشه توي مهرداد وسایل ي همه ؟ خبري چه ، بابا نه.  سالم -        

 را جیــران تیــز و تنــد هــاي قــدم صــداي.  داشــت عجلــه ، مهــرداد اتــاق ســمت رفــت        
 . شنید سرش پشت

 ؟ شده خبري ام بچه از!  بگو راستشو خدا رو تو -        

 : برد باال را صدایش ، شد کالفه بهرام        

 ! نه -        



ــوي کــرد نگــاه و عقــب برگشــت.  گرفــت گــاز را لــبش.  شــد پشــیمان بالفاصــله          ت
 . جیران التماس پر و خیس هاي چشم

 ! بهتون میگفتم که بود خبري اگه ، عزیزم نه -        

 ببنــدد را در اینکــه از قبــل.  مهــرداد اتــاق تـوي  رفــت ، بیــرون کــرد فــوت را نفسـش         
 . رساند او به را خودش مهناز

 ... شده چیزي اگه ؟ میکنی اینجوري آخه چرا بهرام -        

ــاز         ــک ب ــود نزدی ــد داد ب ــودش ، بزن ــرل را خ ــرد کنت ــتش.  ک ــت را دس  روي گذاش
 : گفت آرامی صداي با و دستگیره

 بگــردم رو مهــرداد وســایل تــوي میخــوام.  نشــده چیــزي مــیگم دارم جــان مهنــاز -        
 . شد دستگیرم چیزي شاید

 : گفت تندي به مهناز        

 ... بیام منم ، خب -        

 . بزند عقب را او نرمی به میکرد تالش.  داد تکان را سرش بهرام        

 ! برو!  دلم عزیز برو ، کن آروم مامانتو برو تو -        

ــاز         ــت مهن ــرون رف ــت را در ، بی ــرام.  بس ــت به ــب برگش ــاهش ، عق ــد را نگ  چرخان
ــا دور .  مرتــب ـــتخواب تخـــ روي انــداخت و کنــد تــنش از را اش پــالتو.  اتــاق دور ت



 کجـا  میشـد  ، نبـود  خصوصـی  خیلـی  کـه  اتـاقی  تـوي  ؟ کنـد  شـروع  کجـا  از بایـد  کـرد  فکر
 . گشتن به کرد شروع و ، بیرون کرد فوت را نفسش ؟ کرد جاسازي را مواد

ــه از اول         ــام هم ــوها تم ــت را کش ــرون ریخ ــوهاي ، بی ــز کش ــر می ــز و تحری  دراور می
ــوي.  را ــه ت ــاي لول ــار ه ــت را خودک ــوي ، گش ــه ت ــک ي جعب ــس کوچ ــم را آدام ــاه ه  نگ

ــزي.  کــرد ــود چی  تمــام ، گشــت را هــایش لبــاس تمــام.  لباســش کمــد ســراغ رفــت.  نب
ــی ، کــرد رو و زیــر را هــایش جیــب  ، بیــرون ریخــت را زیــرش هــاي لبــاس کشــوي حت

ــاز ــزي ب ــود چی ــاهش.  نب ــت نگ ــمت رف ـــ س ــتخواب تخ ــه.  ـ ــرعت ب ــالتواش س  روي را پ
 کــرد پــرت و برداشــت هــم را بــالش.  تکانــد و برداشــت را ـــتی روتخـــ ، انــداخت زمــین

ــاري ــداي.  کن ــاز ص ــنید را مهن ــه میش ــار ک ــت انگ ــا داش ــادرش ب ــرف م ــزد ح  را او و می
 و شــود بــاز هــوا بــی در اگــر کــرد فکــر.  اســت نیفتــاده خاصــی اتفــاق کــه میکــرد متقاعــد
ــی ــد کس ــل بیای ــد ، داخ ــن بای ــه ای ــازي دیوان ــایش ب ــور را ه ــه چط ــد توجی ــک ؟ کن  تش

ــداخت و برداشــت را ـــت تخـــ روي ســنگین ــاق کــف ان ــا.  ات ــاال دســت ب ــا ب ــایینش ت  را پ
 چیــزي هـیچ  ، برداشـت  هـم  را تشـک  زیـر  ــته  تخــ .  نکـرد  پیـدا  مشـکوکی  چیـز  ، گشـت 

 ــر  کمــ  بـه  را هـایش  دسـت  ، ایسـتاد  اتـاق  وسـط .  کـرد  مرتـب  را چیـز  همه دوباره.  نبود
 ، بــود کــرده عــرق تحــرك شــدت از.  چرخانــد اتــاق دور تــا دور را اش کالفــه نگــاه و زد

 تــه ، بــود نکــرده پیــدا چیــزي اینکــه از بــود خوشــحال امــا.  داشــت اســترس ، بــود خســته
 و شـد  خـم .  اسـت  کـرده  اشـتباه  کـاترین  شـاید  کـه  شـد  روشـن  کمـی  فقـط ...  کمـی  دلش
.  کــرد نگــاه و انــداخت بــاال کــامالً را آن تــاي یــک ، گرفــت هــم را فــرش ي گوشــه یــک
ــه زد تکیــه.  کــرد پهــن دوبــاره را فــرش.  نبــود چیــزي هــم آنجــا ، خندیــد اختیــار بــی  ب

 احســاس!  نبــود اتــاق تــوي چیــزي...  بــود عــالی.  کــرد نگــاه دیــوار و در بــه بــاز و دیــوار



ــبکبالی ــی س ــرد عجیب ــدا.  میک ــکر را خ ــه ش ــزي ک ــود چی ــاز ، نب ــر مهن ــنوید اگ  دق میش
 ! میکرد

.  شــکل مکعبــی و کوچــک رومیــزي ســاعت بــه کــرد گیــر ناگهــانی خیلــی نگــاهش        
ــه ــایش عقرب ــت ه ــاعت روي درس ــازده س ــل و ی ــنج و چه ــه پ ــف دقیق ــرده توق ــود ک .  ب

 لبخنـدش  ، میـزد  تنـد  قلـبش .  کـرد  بـاز  دوبـاره  و بسـت  محکـم  بـار  یـک  را هـایش  چشم
 افتـاده  کـار  از سـاعت  چـرا  کـرد  فکـر .  برداشـت  را سـاعت  و رفـت  جلـو .  بـود  شـده  محو

 رهـا  جـا  سـر  بعـد  و...  کـرد  بـاز  را سـاعت  پشـت  سـرعت  بـه !  نداشـت  باتري شاید خب ؟
 . شد

ــراي         ــیچ ثانیــه چنــد ب ــی ه ــط ، نکــرد حرکت ــاه فق ــه کــرد نگ ــته ب  کوچــک ي بس
ــه پالســتیکی ــوي ک ــاعت ت ــک س ــازي کوچ ــود شــده جاس ــس.  ب ــش نف ــه را داغ ــه تک  تک

ــرون ــته و داد بی ــوي از را بس ــاعت ت ــر.  آورد در س ــتانش س ــس انگش ــده لم ــد ش  ، بودن
ــراي ــدر اش زنــدگی تمــام در بــار اولــین ب ــرد عجــز و درمانــدگی احســاس اینق .  میک
 . میشنید بیرون از هنوز را مهناز صداي

 خــم را ســرش.  دســتش کــف ریخــت درخشــان و ســفید پــودري ، کــرد بــاز را بســته        
ــرد ــانش نــوك و ک ــته را زب ــتش کــف بــه آهس ــوي تلخــی.  زد دس ــامش ت  ، پیچیــد ک

 : گفت لب زیر.  کشید عقب انزجار با را سرش بالفاصله

 ! احمق اي...  احمق -        



ــعف         ــوي ض ــنش تمــام ت ــده ت ــه.  بــود پیچی ــاطر ب ــغلش خ ــی ش ــوب خیل ــام خ  تم
 کوکــائین ، دارد دســتش کــف کــه چیــزي آن نداشــت شــک حــاال.  میشــناخت را مخــدرها

ــائین...  اســت ــا!  مرغــوب و خــالص کوک ــرزان هــایی دســت ب ــودر ، ل ــاره را ســفید پ  دوب
 مــات و کــرد رهــا جــا ســر را تــنش.  انــداخت گوشــه یــک و ریخــت کوچــک نــایلون تـوي 

 . اتاق سفید یکدست سقف به شد

 کشــیده را او مرغــوب کوکــائین ایــن بــا!  بودنــد کــرده معتــادش...  بــود شــده معتــاد        
ــد ــوي بودن ــا دام ت ــد را اش بهــره فرصــت ســر ت ــه میرســید شــاید چیــز همــه.  ببرن  آن ب

ــه هــم شــاید...  لعنتــی باشــگاه ــاً ، نمیدانســت!  عــرب زن آن ب  مغــزش.  نمیدانســت واقع
 . کند فکر نمیتوانست ، بود شده فلج انگار

ــه ناپــذیري وصــف و عجیــب احتیــاج          جــور و جمــع را خــودش کمــی.  داشــت دود ب
 تــوي از را ـــگارش سیـــ ي جعبــه.  خــودش ســمت کشــید را پــالتواش و شــد خــم ، کــرد

ـــ و آورد در جیــبش ــگاري سی ــعله.  گذاشــت لــبش ي گوشــه ـ ـــ زیــر را فنــدك ي ش  سی
 . گرفت کام عمیق ، بست را هایش چشم ، گرفت ـگار

 روزي کــه نمیکــرد هــم را فکــرش حتــی.  بـود  ریختــه بهــم ، داشــت بغــض ، بـود  داغ        
ــراي ــدبختی ب ــرداد هــاي ب ــدر مه ــم اینق ــزد به ــا.  بری ــابود حــاال ام ــود شــده ن ــاج ، ب  احتی
 حـرفش  اگـر  حتـی  ، میشـود  درسـت  چیـز  همـه  بگویـد  او بـه  مـدام  کـه  باشـد  کسی داشت
 . باشد دروغ

ــاز         ــاد کــه بــود بچــه مهــرداد.  ـــگارش سیـــ بــه زد پــک ب ــدبختی دور تــوي افت  از.  ب
ــود متنفــر بهــرام ــا ، ب ــد.  میگذاشــت تنهــایش نبایــد بهــرام ام ــه کــارش میگذاشــت نبای  ب



 ، غــرورش.  بــود رفتــه ســوال زیــر چیــزش همــه ، بــود بچــه خیلــی مهــرداد.  برســد اینجــا
 امکــان آن هــر کــه ســاعتی بمــب مثــل بــود شــده.  اش مردانگــی ، غیــرتش ، شخصــیتش

 خــودش بیخــودي.  میکــرد رهــا را ســاعتی بمــب ایــن نبایــد بهــرام.  شــود منفجــر داشــت
ــود او تقصــیر...  میکــرد ســرزنش را  نبایــد لعنتــی.  رســید ســقوط ایــن بــه مهــرداد کــه ب

 ! میکرد رهایش

 

 قــدیمی عکــس روي مانــد خیــره ســیگارش پــیچ در پــیچ دودهــاي پــس از نگــاهش        
ــده زرد و ــه کــه اي ش ــه ب ــز ي آین ــبانده دراور می ــده چس ــود ش ــاز.  ب ــرداد و مهن  روي مه

ــم کنــار مبــل ــاله سرشــان روي ، بودنــد نشســته ه ــود بــوقی ک ــر و ب  کیــک بــه دو ه
 هفــت یــا شــش ، بــود ریختــه میــان در یکــی هایشــان دنــدان...  میکردنــد اشــاره تولدشـان 

ــران.  نداشــتند بیشــتر ســال ــاال مهــدي و جی ــد ایســتاده سرشــان ب ــه رو و بودن ــین ب  دورب
 . میخندیدند

ــرام         ــان به ــین ناگه ــاري اول ــه ب ــاي دو ک ــدي قلوه ــده را مه ــود دی ــه ، ب ــاد ب .  آورد ی
 لبـاس  بـا  زن پنجـاه  بـه  نزدیـک .  بـاغ  تـوي  بـود  پیچیـده  بـاران  بـوي ...  آذر پـاییزي  هواي
 بــود هــم جیــران.  میزدنــد حــرف و میچرخیدنــد مهتــابی تــوي زیباشــان و رنگارنــگ هــاي

 پنهــان بــاغ هــاي درخــت البــالي کــه ، میدیــد حــالی در زنــان ي بقیــه قــاطی را او بهــرام... 
 . بود شده

 اینکـه  از امـا .  بـرود  عمـارت  داخـل  داشـت  دوسـت  و بـود  گرسـنه .  بـود  کالفـه  خیلی        
ــان از بایــد ــود متنفــر ، شــود رد هــا زن می ــه هــاي دوره.  ب ــوي ناهیــد کــه اي زنان ــه ت  خان



ــراي ، میکــرد برگــزار ــا لعنتــی هــاي زن آن ي همــه.  بــود محــض زجــر او ب  کنجکــاوي ب
 را صــــورتش حتــــی گــــاهی و میکردنــــد لمــــس را او گــــاهی...  میکردنــــد نگــــاهش

 مــادر پســر:  کــردن پچــه پــچ یکــدیگر گــوش تــوي میکردنــد شــروع بعــد.  میبوســیدند
ــرده ــله!  م ــاجور ي وص ــدگی ن ــد زن ــون ناهی ــادرش!  ج ــور م ــرد چط ــا! ؟ م ــرد...  ه ! ؟ نم

 هـم  شـاید ! ؟ نـه  یـا  هسـت  خـان  بزرگمهـر  مـال  پسـره  اصـالً !  واویـال ! ؟ کـی  با ؟ کرد فرار
. ... 

.  دهــد نشــان وراج هــاي زن ایــن بــه را نفــرتش نحــوي بــه داشــت دوســت همیشــه        
ــرین ــار آخ ــان ب ــین روي مقابلش ــف زم ــرده ت ــود ک ــار.  ب ــت اینب ــار میخواس ــدتري رفت  ب

 . دهد نشان

 ، کــرد جابجــا اش شــانه روي را اش مدرســه پشــتی کولــه.  بــود کشــیده تــه صــبرش        
 ي تنــه پشــت از و داد هــل جلــو بــه کفشــش ي پنجــه بــا را اش تکــه چهــل فوتبــال تــوپ

 ناهیـد .  شـدند  متـوجهش  یکـی  یکـی  هـا  زن ، رفـت  جلـوتر  کـه  کمـی .  آمـد  بیرون درخت
 او تـا .  میکـرد  تعـارف  نوشـیدنی  دیگـران  بـه  و میخندیـد  طنـازي  بـا  ، میگشـت  جمـع  وسط

 بلنــدش دامــن ي گوشــه ، نشــاند لــب بــه لرزانــی لبخنــد.  پریــد رخــش از رنــگ ، دیــد را
 از کنــد حفــظ همچنــان را وقــارش میکــرد تــالش حالیکــه در بعــد و ، گرفــت بــاال کمــی را

 صـدایش  ناهیـد .  میکـرد  بـازي  تـوپش  بـا  هـم  هنـوز  بهـرام .  آمـد  پـایین  مهتـابی  هـاي  پله
 : برد باال را

 !؟ گلم پسر برگشتی -        

 : داشت فاصله او با قدمی چند هنوز        



 ... خیلی حتماً...  بیارن عصرانه برات بگم...  ها بچه اتاق توي برو -        

ــداد مهلــت بهــرام         ــه ن ــام را حــرفش او ک ــایش ، کنــد تم ــاال را پ ــرد ب ــا و ب  ي همــه ب
ــدرت ــوپش ق ــوت را ت ــرد ش ــوپ.  ک ــاً ت ــط دقیق ــع وس ــا جم ــرود خانمه ــد ف ــداي.  آم  ص

ــوان شکســتن ــا متعاقــب و آبمیــوه هــاي لی ــه هــا زن جیــغ صــداي آن ب .  برخاســت هــوا ب
 خیســش لبــاس ، بــود برخاســته جــا از زنــی.  کــرد نگــاه ســرش پشــت بــه ناباورانــه ناهیــد

 : میداد تکان نفرت با را

 ... پسره این ؟ وضعشه چه دیگه این -        

 بهــرام ســمت بــه ، باشــد شــده رهــا کمــان ي چلــه از کــه تیــري مثــل ناگهــان ناهیــد        
ــار ي همــه.  دویــد ــاد از را آرامشــش و وق ــرده ی ــود ب ــه را خــودش میخواســت فقــط ، ب  ب
 : کشید داد.  برساند بهرام

 ! جن تخم...  کن صبر -        

 بــا ، کــرد رهــا بــاغ کــف هــاي ریــزه ســنگ روي را اش مدرســه پشــتی کولــه بهــرام        
ــا ســرعت ي همــه ــه پ ــرار ب ــین از.  گذاشــت ف ــا زن ب ــد ، گذشــت ه ــوي دوی .  عمــارت ت

 : میشنید سرش پس هم هنوز را ناهید هاي قدم صداي

 ! لعنتی وایستا...  بهرام وایستا -        

ــاال دویــد هــا پلــه از         ــاز را اتــاق در.  رســاند هــا بچــه اتــاق بــه را خــودش ، ب .  کــرد ب
ــرا ــا داشــت المی ــواهر ب ــدم اش ماهــه ســه خ ــزد ق ــعی و می ــد را او میکــرد س ــا.  بخوابان  ت
 : گفت و گرفت را لباسش ي گوشه فوري.  فهمید را چیز همه ، دید را بهرام



 ! نکنده سرت از پوست خانم ناهید تا برو...  شو قایم گهواره زیر برو -        

 صــداي.  شــد پنهــان دار چــین صــورتی تورهــاي پشــت ، گهــواره ســمت دویــد بهــرام        
 : میشنید را ناهید و المیرا گفتگوي

 ؟ اینجا اومد -        

 ؟ خانم کی -        

 ! حرومزاده ي پسره اون -        

 ؟ کیه منظورتون خانم اوا -        

 ... اینجا از نکنم آدم رو بچه این تا من!  نزن راه اون به خودتو -        

 : کرد صدایش بیرون از کسی        

 !؟ جون ناهید -        

 : کشید را نشانش و خط آخرین ناهید.  شناخت را جیران صداي        

 ... واگرنه ، نیفته بهت چشمم شب تا!  سرتق ي پسره...  اینجایی میدونم -        

ــه         ــه را اش جمل ــداد ادام ــاق از ، ن ــرون ات ــرام.  رفــت بی ــا به ــی ب ــالی ب ــازه خی  اي خمی
 دردانــه عزیــز او.  اســت خــالی تــو چقــدر ناهیــد تهدیــدهاي ایــن کــه میدانســت...  کشــید

 : گفت المیرا!  بسازد او با بود مجبور همیشه ناهید ، بود پدرش ي

 ! رفت مادرت...  بیرون بیا -        



 : شد خارج مخفیگاهش از بهرام        

 ! نیست من اسب حتی اون...  نیست من مامان اون -        

 : گفت ، داشت نگه هایش لب پشت را اش خنده سختی به المیرا        

ــی خیلــی -         ــا همینجــا بشــین حــاال!  بهــرام ، شــدي تربیــت ب ــرات بگــم ت  عصــرانه ب
 ! اي گرسنه حتماً ، بیارن

 نگــاه بهــرام.  بــود افتــاده گریــه بــه بــاز بغلــش تــوي بهــار ، در ســمت رفــت المیــرا        
 بــا ، اتــاق کــف اســفنجی فــرش روي بــود نشســته بیــژن.  انــداخت بــرش و دور بــه دقیقــی

ــازي رنگــارنگش لگوهــاي ــرد ب ــی.  میک ــوتر آن کم ــوزاد دو ، پنجــره نزدیــک ، س  روي ن
ــک ــاي تش ــورتی ه ــان و ص ــده آبیش ــد خوابی ــرام.  بودن ــا به ــرت ب ــان حی ــرد نگاهش ...  ک
 ، شــد نزدیکشــان احتیــاط بــا.  هســتند کــی نمیفهمیــد.  میدیــد را آنهــا کــه بــود بــار اولــین
ــابین ــک م ــان تش ــین روي ، هایش ــت زم ــر.  نشس ــت دو ه ــفید پوس ــاي و س ــکی موه  مش

 تــوي را ســردرگمش نگــاه.  بــود متفــاوت هــم بــا یشــان چهــره کلــی طــرح امــا ، داشــتند
ــده صــورتی پتــوي تــوي کــه نــوزادي.  میچرخانــد صورتشــان  خوشــگل ، بــود شــده پیچی

 . مرطوبش و لطیف ي گونه روي کشید آهسته را انگشتش!  بود تر

 ؟ بیژن ، ان کی دیگه اینا -        

ــازي غــرق بیــژن         ــا ب ــداد را او جــواب ، بــود لگوهــایش ب ــوزاد.  ن  از پــوش صــورتی ن
 ، کشــید پــس را دســتش بالفاصــله بهــرام.  کـرد  نــق نــق ، نیامــد خوشــش او دســت تمـاس 

.  داشــت دهــانش تــوي ســفیدي پســتانک یکــی ایــن.  پــوش آبــی نــوزاد ســمت برگشــت



 تـالش  قـدرت  ي همـه  بـا  نـوزاد .  کشـید  و گرفـت  را پسـتانک  ي حلقـه  ، بـرد  پـیش  دست
 : شد بلند سرش پس از المیرا صداي.  دارد نگه دهانش توي را پستانک کرد

 ؟ میکنی چیکار داري -        

 . کشید پس را دستش فوري بهرام        

 ! هیچکار -        

 : پرسید باز ، عقب برگشت        

 ؟ ان کی اینا -        

 : میزد او پشت به آهسته ، دستش روي بود خوابانده شکم با را بهار المیرا        

 ! خانمن جیران قلوهاي دو -        

 ؟ چیه اسمشون -        

 ! مهرداد و مهناز -        

ــاز بهــرام         ــه کــرد نگــاه ، چرخانــد ســر ب  دو هــر ، خــواب غــرق دو هــر...  نوزادهــا ب
 کــی ؟ برســد اینجــا بــه مهــرداد کــار کــه میکــرد را فکــرش کســی چــه!  گنــاه از معصــوم

ــوزاد آن میکــرد فکــر ــوم ن ــدیل معص ــه شــود تب ــین ب ــانی چن ــل ؟ انس ــاد!  قات ــواد!  معت  م
 ! فروش



ــد         ــدر نفهمی ــوي چق ــال ت ــودش ح ــود خ ــه ب ــداي ک ــه ص ــنید را در ي تق ــد و ، ش  بع
 : را مهناز آرام صداي بالفاصله

 ؟ داخل بیام میشه...  بهرام -        

 پیـدایش  ، گشـت  کوکـائین  ي بسـته  دنبـال  چشـم  بـا .  پریـد  جـا  از سـرعت  بـه  بهرام        
ــرد  را پــودر ، کــرد بــاز را پنجــره الي ، پنجــره ســمت رفــت و برداشــت را بســته.  ک

 : گفت و بست را پنجره باز.  انداخت هم را نایلون ، بیرون ریخت

 ! بیا -        

 بســت را در.  داخــل آمــد مهنــاز ، شــد بــاز در.  نشســت ـــتخواب تخـــ ي لبــه روي و        
 بهــرام نظــر بــه.  نپرســید چیــزي امــا ، بــود ســوال از پــر هــایش چشــم.  زد تکیــه آن بــه و

 هــیچ ي حوصــله.  بگویــد دروغ نمیتوانســت چــون ، بــود چیــزي هــر از بهتــر ســکوت ایــن
ــزي ــت چی ــتش.  نداش ــرد دراز را دس ــه ک ــمت ب ــاز س ــاز.  مهن ــت مهن ــه رف ــرفش ب  ، ط

 و ســخت ، گرفــت ـــوش آغـــ در را او بهــرام کــه بنشــیند ـــت تخـــ روي کنــارش خواســت
 گــردنش تــوي.  کشــید نفــس عمیــق ، موهــایش تــوي کــرد پنهــان را صــورتش.  نفســگیر

 : کرد زمزمه

 ! عزیزم...  عزیزم -        

 . ـوسید بـ را او و        



ــاز         ــتش مهن ــت را دس ــام.  او بــازوي روي گذاش ــنش تم ــفت غریــزه روي از را ت  س
ــراي.  نکشــید عقــب را خــودش امــا ، بــود گرفتــه  همــین ، بــود بــس هــم همــین بهــرام ب
 . افتاد تپش به دستش زیر مهناز قلب.  ـوسید بـ را او باز!  اندك رضایت

 ؟ شده چیزي ، بهرام -        

 . زد تندتر قلبش ، نشنید جوابی        

ــا و مامــان بــه مــن ، بگــو راستشــو خــدا رو تــو -          از میمیــرم دارم!  نمــیگم چیــزي باب
 ! دلواپسی

ــرام         ــد به ــرش.  خندی ــب را س ــرد عق ــاه و ب ــرد نگ ــوي ک ــورت ت ــایش.  او ص  را موه
 : گفت ، زد پس

ــو -         ــواپس ت ــی دل ــاش هیچ ــب ، نب ــه ؟ خ ــزو هم ــپر چی ــه بس ــن ب ــن ، م ــتش م  درس
 ! میکنم

ــاز         ــاد ب ــرداد ی ــاد مه ــس ، افت ــاه ح ــوي ریخــت گن ــبش ت ــاز.  شــد داغ و قل  در را مهن
 . ـوسید بـ را موهایش روي ، گرفت ـوش آغـ

 ! میکنم درستش میدم قول ، عزیزم میکنم درستش -        

 ـــت تخـــ بــه چســباند را صــورتش و خوابانــد ـــت تخـــ روي را او.  ـــوسیدش بـــ بــاز        
ـــ ــنه سی ــی کــه اش ـ ــه ب ــاال تابان ــایین و ب ــت پ ــایش چشــم.  میرف ــت را ه ــراه ، بس ــا هم  ب

 . شد خالی و پر مدام عجیب و داغ حسی از قلبش کوبش



ــاز          دوخــت را صــامتش و مــات نگــاه ، او موهــاي روي گذاشــت را دســتش کــف مهن
ــه ــاج بهــم دو هــر.  ســقف ب ــاج ، داشــتند احتی ــدیگر داشــتند احتی ...  باشــند داشــته را هم

 دنیــاي ایــن تــوي داشــتند احتیــاج!  دروغ از بــود پــر ، بــود عجیــب دنیــا!  کننــد تکیــه بهــم
 ، بودنـد  هـم  مـال  آنهـا  کـه  همـین !  بـود  همـین  حقیقـت ...  ببندنـد  دل حقیقتـی  به دروغ پر
 ! نمیخواستند چه و میخواستند چه

 : کرد صدایش آهسته مهناز        

 ؟ بهرام -        

 : بود جان کم بهرام صداي        

 ؟ جانم -        

 ؟ میکنه چیکار داره ؟ کجاست االن نظرت به -        

 کــه بــود وخــیم آنقــدر مهــرداد اوضــاع او نظــر بــه.  کــرد بــاز را هــایش چشــم بهــرام        
 را ســرش.  بگویــد مهنـاز  بــه را چیزهـا  ایــن نداشـت  را دلــش امـا  ، نبــود زنـده  حتــی شـاید 
 راســتش دســت بــا.  کــرد ســرش ســتون را چــپش دســت ، پهلــو بــه زد غلــت.  کــرد بلنــد

 . شد مهناز موهاي ـوازش نـ مشغول

 ! باش مطمئن ، خونه میگردونم برش -        

ــش تلــخ لبخنــدي         ــاز هــاي لــب نق  او میدانســت ، میشــناخت را بهــرام.  شــد مهن
 او.  بگویــد نمیخواســت کــه داشــت بــدي خبــر حتمــاً.  نمیشــود غمگــین اینقــدر بیخــودي



ــم ــی ه ــه رغبت ــنیدن ب ــت ش ــید...  نداش ــه آواري از میترس ــارش ک ــید را انتظ ــن.  میکش  ای
 : شنید را بهرام صداي.  بود تر امن برایش خبري بی

 ؟ میشناسی رو کاترین تو -        

ــاهش         ــقف از را نگ ــت س ــه و گرف ــمت ب ــت او س ــم.  برگش ــاي چش ــرام ه ــیخ به  م
 . میکرد ـوازش نـ لباس زیر را او ـر کمـ دستش ، بود هایش چشم

 ؟ منظورته نمکه بی دختر همون ؟ کاترین -        

ــی بهــرام         ــه.  کــرد مکث ــاترین او نظــر ب ــی ک ــی هــم خیل ــود نمــک ب ــا ، نب ــرأت ام  ج
 . بگوید مهناز به را نظرش نداشت

 . میکرد کار فروشگاه توي!  کنم فکر ، آره -        

 : داد جواب حوصله بی مهناز        

 ! بود مهرداد عاشق ، میشناسمش -        

 : گفت شوخی به بهرام        

 ! خري دختر چه -        

 . خندید بسته دهانی با و او گردن قوس به زد زل مهناز.  خندید و        

 ! نمیذاشت محلش مهرداد -        

 ؟ چرا -        



 ! همینجوري -        

 . بود شده مشکوك بهرام لحن        

 ؟ داشت دوست رو دیگه یکی -        

 ! نبود فازا این توي کالً ، نه -        

 : پرسید باز.  فکر توي بود رفته ، کرد سکوت بهرام        

 ؟ نمیشناسی رو دوستاش از کدوم هیچ -        

 . داد تکان را سرش مهناز        

 ! نداشت اینجا دوستی مهرداد -        

 : کرد زمزمه آهسته.  بهرام هاي لب روي نشست خسته و تلخ لبخندي        

 ! نداشت ، آره -        

.  بسـت  را هـایش  چشـم  و مهنـاز  ي ــنه  سیــ  ــت  تخــ  بـه  چسـباند  را صـورتش  باز و        
 . اش خسته هاي چشم به آورد خواب ، کرد آرامش مهناز تن داغ ي رایحه

        *** 

 : گفت حسام        

 ! نیست بیژن کار -        



ــم         ــت محک ــدون ، گف ــد اي ذره ب ــرام.  تردی ــق به ــس عمی ــید نف ــار ، کش ــش بخ  نفس
 برداشــته اش ـــنه سیـــ روي از دنیــا یــک وزن میکــرد حــس.  شــد پخــش صــورتش تــوي
 : پرسید.  شده

 ؟ مطمئنی -        

 ولــی ، نمیــدم صــد در صــد اطمینــان تــو بــه چیــزي هــیچ ي دربــاره هیچوقــت مــن -        
 ! نیست بیژن کار

 . هایش لب روي نشست ـرنگی کمـ لبخند        

 ! خوبه -        

ــدگی چطــور حــاال بدانــد داشــت دوســت ، بدانــد بیــژن از بیشــتر داشــت دوســت          زن
 : داد توضیح برایش حسام خود که بپرسد سوال خواست ؟ میکند

 روز دو از بعــد.  نــداد مالقــات ي اجــازه اصــالً کــه روز دو تــا ، ترکیــه رفــتم وقتــی -        
 . اش خونه برم گذاشت

 . بود شاد شدنش عاقل از ، بیژن شدن مرد از انگار.  سبکبال ، خندید بهرام        

ــک از بیشــتر -         ــذیرایی تــوي ســاعت ی ــتم منتظــر اش خونــه پ  آقــا چــون ، نشس
ــازي نمیتونســت ــا رو گلفــش ب ــذاره تمــوم نیمــه دوســتاش ب  بایــد ، شــده عــوض کلــی.  ب

 ! ببینیش

 . داد تکان را سرش بهرام        



 ؟ گفتین چی اموال تقسیم ي درباره -        

ــام         ـــ حس ــگاري سی ــن ـ ــرد روش ــرام ، ک ــداي به ــه ص ــدکش زدن جرق ــنید را فن .  ش
 : گفت

 امــوالش تمــام.  میکــردیم فکــر کــه چیــزي اون از تــر جــدي خیلــی ، جدیــه قضــیه -        
.  نمیشـه  تقسـیم  پـدر  تجـارت  کـه  داشـت  قبـول  امـا !  مادرشـو  ي مهریـه  حتـی  ، میخواد رو

 بــره و بگیــره ارثشــو دوســتانه خیلــی یــا ، بیــاد راه باهــات بایــد یــا کــه کــردم حــالی بهــش
 ! بزنه دامداري

 : گفت تغیر با بهرام اما.  خندید بلند صداي با بود گفته که متلکی به        

 !؟ ناهیده ي قباله پشت عمارت میدونی ؟ مادرش ي مهریه -        

 ! نداري عمارت روي ادعایی حاالشم همین تو ، کن ول -        

 . بود شده تلخ امبهر اوقات        

 ... وسایل اما ، جلوشون میندازم رو عمارت!  دارم بعد به حاال از ، نداشتم -        

 : داشت سرزنش لحنش ، حرفش وسط دوید حسام        

 ! بهرام -        

 : داد ادامه قبل از تر عصبی بهرام        



ــه وســایل تــک تــک قیمــت -         ــزو همــه.  دســتمه خون  تخـــ حتــی ، میکــنم حــراج چی
 ! ناهیدو ـتخواب

 : گفت باز حسام        

 از تـري  مهـم  کـاراي  تـو .  نکـن  تلـخ  چیـزا  ایـن  بـراي  رو اوقاتـت  فعـالً  ، بهرام بسه -        
 ! داري عمارت وسایل حراج

 بــه دوخــت را اش کالفــه نگــاه و بیــرون کــرد فــوت را نفســش.  شــد ســاکت بهــرام        
 . بود پیدا هتل بزرگ ساختمان.  خیابان انتهاي

!  بیــژن و ناهیــد دســت بیفتــه نمیــذارم امــا...  نــدارم احتیــاجی عمــارت اون بــه مــن -        
ــا ــو دســت میخــوان...  کاراشــون ي همــه از دارن منظــور اون ــاه من ــه اون از کــنن کوت  خون

... 

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ... بهرام -        

 : داد ادامه او اما        

 االن اگــه.  میکــرد زنــدگی خونــه تــوي مــن مــادر!  بــود مــن مــادر مــال خونــه اون -        
!  بزنـه  مهریـه  از حـرف  مـن  واسـه  کـه  نمیـداد  جـرأت  خـودش  بـه  ناهیـد  حـاال ...  بود زنده

 ... بیژنم



ــوي.  کــرد ســکوت         ــرف از پــر دلــش ت ــود ح ــا ، ب ــزي نمیتوانســت ام ــد چی  او.  بگوی
 خــود بــرادر را بیــژن هیچوقــت...  بــود ندیــده پــدرش زنــدگی محــرم را ناهیــد هیچوقــت

ــده ــود ندی ــت او...  ب ــول نمیتوانس ــد قب ــر دو کــه کن ــه آدم نف ــه غریب ــدري ي خان  را اش پ
 . میکنند تصاحب

 : پرسید حسام        

 ؟ اونجا خبر چه -        

 . داد تکان را سرش بهرام        

ــی -         ــک!  هیچ ــه ی ــت هفت ــار اس ــدگیمو و ک ــردم ول زن ــدم و ک ــا اوم ــی...  اینج  هیچ
 ! شده معتاد مهرداد اینکه جز نفهمیدم

 . حسام صداي توي نشست بهت        

 ! میکنی شوخی -        

 هـر  کـه  میپـره  هـم  جـایی  هـر  زنیکـه  یـه  بـا !  شـده  معتـاد  کوکائین به ، نه متأسفانه -        
 . کنم پیدا ازش ردي نمیتونم میزنم در اون و در این چی

 : گفت بعد ، کرد سکوت ثانیه چند حسام        

 ؟ گفتی اش خانواده به چیزي -        

 ! نه فعالً -        



 ؟ بگی میخواي -        

 . زد پوزخند بهرام        

ــه آره -         ــیگم ک ــدونن بایــد ، م ــون گــل ب ــه پسرش ــونه...  زده گنــدي چ  کــه حقش
 ! بدونن

 : کرد اعتراض حسام        

 ! میبري آبروشو -        

 : گفت بهرام        

 ! بهرامشونم من...  العیوبه ستار که خداست اون!  میبرم -        

ــه و         ــک ب ــود متل ــا خ ــداي ب ــد ص ــد بلن ــیده.  خندی ــود رس ــه ب ــل ب ــان.  هت  را در درب
 : گفت.  شد البی وارد ، کرد باز برایش

 ! کنم قطع میخوام ؟ نداري کاري فعالً -        

 : گفت حسام        

 ! باشی موفق!  سالمت به ، نه -        

 ي رایحــه همــراه بــه البـی  گرمــاي.  داد پایــان تماســش بـه  و کــرد خــداحافظی بهـرام         
ــی ــه خوش ــا در ک ــده فض ــود پیچی ــت و ب ــا از نمیدانس ــأت کج ــرد نش ــالش میگی ــا را ح  ج

ــود آورده ــت.  ب ــمت رف ــانتر س ــذیرش ک ــماره و پ ــاقش ي ش ــت را ات ــش.  گف  یــک دل



ــواب ــوالنی خ ــت ط ــرد.  میخواس ــوان م ــونیفرم ج ــوش ی ــد پ ــه آم ــمتش ب ــه و س ــان ب  زب
ــارت بعــد.  گفــت خوشــامد فرانســوي ــاق ک ــه را ات  پیشــخوان روي پاکــت یــک همــراه ب

 : پرسید انگلیسی زبان به.  ماند باقی پاکت روي پرسشگرانه بهرام نگاه.  گذاشت

 ؟ منه لما -        

 : داد پاسخ مودبانه جوان مرد        

 ! شماست مال ، بله -        

 برداشــت را باریــک و ســفید پاکــت و بــرد بــاال را دســتش مــردد ، کــرد مکثــی بهـرام         
ــاز را پاکــت در آهســته.  بــود مشــغول ســخت فکــرش.   بیــرون را ســفید کاغــذ و کــرد ب

 خطــی بــد فرانســوي بــه کــه اي جملــه روي مانــد نگــاهش ، کــرد بــاز را کاغــذ تــاي.  آورد
 . بود شده نوشته کاغذ روي

 . پذیرش مسئول سمت به برگشت سرعت به        

 ؟ کنید ترجمه من براي رو جمله این ممکنه ، ببخشید -        

 . پریدند باال ناخودآگاه ابروهایش ، کرد نگاهش و گرفت را کاغذ مرد        

 ! میشود تکرار روز هر که جنگی یعنی دگیزن:  نوشته -        

 را دســتش.  میفهمیــد را خطــر بــوي ، میکــرد حــس را تهدیــد.  نگفــت چیــزي بهــرام        
ــرد پــیش ــاقش کــارت ، گرفــت او از را پاکــت و کاغــذ و ب ــانتر روي از را ات .  برداشــت ک
 بــه بعــد.  بــود پــذیرش مســئول صــورت روي هنــوز نگــاهش ، رفــت پســاپس قــدم چنــد



ــه ســرعت بــه و چرخیــد عقــب ــه دســت اینکــه از قبــل بایــد.  رفــت آسانســور ســمت ب  ب
 ! ... میکرد فکر ، میزد کاري

        *** 

 بــه کــرد نگــاه و چرخانــد ســر ســرعت بــه جیــران ، آمــد اتــاق در شــدن بــاز صــداي        
 . بود غرق فکرهایش توي ، نکرد نگاهش اما بهرام.  مهناز

 میــز روي را بــود همــراهش کــه کاغــذي و دفتــر چنــد ، نشســت بهــرام کنــار مهنــاز        
ــه بهــرام.  گذاشــت ــرد دســت ، آمــد خــود ب ــا از یکــی ب ــاز و برداشــت را دفتره .  کــرد ب
 ، بــود کاغــذ تــوي خــط شــبیه.  میلغزیــد هــا نوشــته ســطر ســطر روي ســرعت بــه نگــاهش

 . اوست خود خط باشد مطمئن که شبیه آنقدر نه اما

 ؟ خودشه خط -        

 . داد تکان را سرش بهرام.  میلرزید امید و بیم از صدایش ، پرسید مهناز        

 . نیستن هم شبیه خیلی ظاهراً که اینا ؟ کجاست هاش نوشته آخرین -        

 . برد پیش دست جیران        

 ! هستن هم اینا -        

 : زد غر مهناز        

 ! میخواد جدیدشو خط ، مامان بود گرفته یاد فرانسه تازه که وقتیه مال اونا -        



 ! هم با نمیکنن فرقی...  واه -        

ــاز         ــت مهن ــو دس ــرد جل ــین و ب ــذها ب ــت را کاغ ــرام.  گش ــر به ــوي دفت ــتش ت  را دس
 زیــر ، نوشــید اي جرعــه و برداشــت را ســردش نیمــه چــاي فنجــان.  میــز روي کــرد پــرت

 . آورد خود به را او جیران مردد صداي.  میپایید را مهدي چشمی

 ؟ کاغذ توي نوشته چی...  حاال -        

 . او سمت چرخاند چشم بهرام        

ــته -         ــدگی:  نوش ــی زن ــی یعن ــه جنگ ــر ک ــرار روز ه ــود تک ــا...  میش ــه ی ــین ی  همچ
 ! چیزایی

 . گرفت صاف را گردنش ، ایستاد حرکت از مهناز هاي دست        

 ! نشد زاده هرگز که کودکی به مهنا -        

 . پریدند باال وار اتوماتیک بهرام ابروهاي        

 ؟ چی -        

 . کشید آه مهناز        

 ! شده نوشته رمان این توي گفتی که اي جمله!  رمانه یک اسم -        

 . گزید آرام را لبش ، هایش چشم توي بود بسته ـلقه حـ اشک        

 ؟ خونه نمیاد چرا پس ؟ همینجاست جدي جدي مهرداد یعنی -        



 : پرسید بعد ، کرد فکر کمی.  هایش دندان بین کشید را زیرینش لب بهرام        

 ؟ مگه بود خونده رو رمان این مهرداد -        

 . داد تکان سر مهناز        

 ! بارها -        

 . بهرام سمت چرخید ، باشد رسیده ذهنش به چیزي ناگهان اینکه مثل بعد        

 ! شناختمش شاید ؟ ببینم دستخطو اون میشه -        

 ؟ خطی کارشناس تو مگه ؟ بشناسی تو -        

 ... ولی ، نه -        

 . حرفش وسط دوید حوصله بی بهرام        

ــی -         ــا و ول ــداره ام ــاش زود!  ن ــرین ب ــدا رو یادداشــتش آخ ــن پی ــار ، ک ــد دارم ک  بای
 ! برم

ــاز         ــی مهن ــبش ، کــرد مکث ــاز را ل ــه.  گرفــت گ ــایین را نگــاهش ناامیدان ــداخت پ  و ان
 بــه کــرد نگــاه بهــرام.  شــد بلنــد بهــرام موبایــل زنــگ صــداي.  گشــت را کاغــذها بــین بـاز 

 : داد جواب بعد و ، صفحه روي ي شماره

 ؟ ما زحمتاي با چطوري!  جان کیارش سالم ؟ الو -        



 جیـــران نگـــاه پـــذیرایی تـــه رفـــت و شـــد بلنـــد مبـــل روي از ، داد گـــوش کمـــی        
 مهنـاز  سـمت  کـرد  خـم  ــر  کمــ  بعـد .  عکـس  قـاب  از پـر  دیـوار  مقابـل  تا رفت همراهش

 : کرد صدایش آهسته و

 ؟ مهناز -        

 . گرفت هایش دست توي دفتر روي از را نگاهش سختی به مهناز        

 ؟ بله -        

 ؟ خونه داریم نگهش شام -        

 : گفت بعد ، کرد نگاهش ثانیه چند مهناز        

 ! داري دوست جور هر ، شماست ي خونه -        

 . آمد باال جیران کفر ، بود باال سر زیادي جوابش        

 آخــه!  مــا بـدبختی  دنبــال اومـده  کــرده ول زندگیشــو و کـار  اســت هفتـه  یــه پسـره  -        
 ! نشناس نمک ، بگیره چشمتو جلوي ذره یه

 تمــام را صــحبتش بهــرام.  نتوانســت امــا بدهــد جــواب خواســت ، کــرد اخــم مهنــاز        
 بهــرام.  کـرد  جـور  و جمـع  را خــودش جیـران .  برمیگشـت  هـا  آن ســمت بـه  و بـود  کـرده 

 : پرسید و اش قبلی جاي سر نشست

 ؟ کردي پیدا -        



 . او سمت گرفت را دستش توي دفتر مهناز        

 ! تاریخشو کن نگاه...  باشه آخریش میکنم فکر یکی این -        

 کاغــذ تــوي خــط شــبیه درســت خــط.  کــرد نگــاه دقــت بــا و گرفــت را دفتــر بهــرام        
ــا و گرفــت را کاغــذ ي گوشــه.  خــورد تکــان دلــش تــوي چیــزي ، پریــد رنگــش.  بــود  ب
 : پرسید مهناز.  کرد جدا دفتر از را آن حرکت یک

 ؟ حاال کنی چیکار میخواي -        

 ! خط کارشناس به بدم نشونش باید -        

 ؟ میشناسی مگه -        

 : شنید را جیران صداي.  نداشت دادن توضیح ي حوصله ، نداد جواب بهرام        

 ! بیا لحظه یه ، جان مهناز -        

ــدند بلنــد جــا از دختــر و مــادر         ــوي رفتنــد ، ش ــداي بهــرام.  آشــپزخانه ت  پــچ ص
 . مهدي به انداخت کوتاهی نگاه.  میشنید را پچشان

 ! خودشه خط انگار -        

 بـاز  و گرفـت  صـاف  را ــرش  کمــ .  پـالتواش  جیـب  تـوي  گذاشـت  ، کـرد  تـا  را کاغذ        
 . طوالنی و عمیق اینبار ، مهدي به کرد نگاه

 !؟ میکنی نگاه اینجوري چرا ؟ خبرته چه ؟ خان مهدي چیه -        



 . زد نیشخندي بهرام ، میکرد نگاهش متنفر مهدي        

ــدر -         ــن از اینق ــدت م ــاد ب ــه می ــه ک ــردنم ب ــی م ــتی راض ــی ، هس ــت خیل  داري دوس
 ! نیست مهم بشه بیوه جوونی اوج تو که دخترتم! ؟ نه!  بمیرم

 چیــزي تــا بــود آورده پــایین را صــدایش ، شــد خــم او ســمت بــه مبــل ي دســته روي        
 . نرسد مهناز و جیران گوش به هایش حرف از

        - ــدگی میخــواد کــی پــس کــه نباشــم مــن آخــه د  و جمــع رو تــو داغــون و درب زن
ــه جــور ــه بــی و الت پســر اون ي یقــه میخــواد کــی ؟ کن ــه بــرش بگیــره رو ات بت  گردون
 !؟ خودت...  ؟ تو ؟ خونه

 . انداخت مهدي پاي تا سر به باري حقارت نگاه        

ــه ، راســتی -         ــودم گفت ــاد کــه بهــت ب ــه کــوك!  مــیگم مهــردادو ؟ شــده معت ...  میزن
 ! عالی هم خیلی

ــود شــده ســفید گــچ مثــل رخــش رنــگ ، خــورد ســختی تکــان مهــدي          مردمــک.  ب
 . بودند دریده وحشت از هایش چشم

 زحمــت مــن از بیشــتر!  وجــداناً ، نــه ؟ میکــردي چیکــار ، بــودي مــن جــاي اگــه تــو -        
 ؟ میکشیدي

 . شد او سفید هاي دندان برق مات مهدي نگاه ، خندید رحمانه بی        

 ! ها نیستی ، نباشم!  خان مهدي ، بدون منو قدر -        



ــران         ــاز و جی ــپزخانه از مهن ــرون آش ــد بی ــرام.  آمدن ــرد به ــان خونس ــرد نگاهش  و ک
 : گفت جیران.  چرخید مهدي و او بین مهناز مشکوك نگاه.  نشست صاف

 ! بمون همینجا شام -        

 : گفت بهرام        

 ! متشکرم -        

 از و انــداخت دســتش روي را پــالتواش.  کــرد تــر لبــی ، برداشــت را چــایش فنجــان        
 . نداشت ماندن به میلی ، کند تعارفش بیشتر جیران نداد اجازه.  شد بلند جا

 مشــخص کاغــذ ایــن تکلیــف زودتــر چــی هــر.  دارم قــرار دوســتم بــا ، بــرم بایــد -        
 ! بهتره ، بشه

 و کــرد خــداحافظی بهــرام.  بــود دلهــره لبالــب هــایش چشــم ، داد تکــان ســر جیـران         
ــاد راه ــالتواش راه وســط.  خروجــی در ســمت افت .  کــرد مرتــب را اش یقــه و پوشــید را پ

 . شد بلند مهناز جیغ صداي که کند پا به کفش خواست

 ! بابا...  بابا -        

 دویــد ، چرخیــد عقــب بــه ســرعت بــه.  اش ـــنه سیـــ جنــاق تــوي کــرد گیــر نفــس        
 کبــود رخــش رنــگ ، اش شــانه روي بــود شــده رهــا حــال بــی مهــدي ســر.  نشــیمن تــوي
 بهــرام.  بــود بــدتر او از حــالش جیــران ، میکــرد تــابی بــی و میریخــت اشــک مهنــاز.  بــود
 : نالید جیران.  زد صورتش توي آرامی سیلی و گرفت صاف را سرش ، رفت جلو



 ! پنجمه بار این...  خدا واي -        

 نگــاه بــه خــورد گــره نگــاهش ، چرخانــد ســر بهــرام.  اش شــانه بــه زد چنــگ مهنــاز        
 . او عاصی

 ؟ شد بد حالش گفتی بهش چی -        

 . کرد نگاهش باز ، کشید نفس عمیق و بست را هایش چشم بهرام        

 ! اورژانس بزن زنگ برو -        

 ... چی -        

 : زد داد بار این        

 ! برو -        

 . تلفن سمت دوید و داد تکان سر بعد.  نشست عقب کمی ، ترسید مهناز        

         

ــرف         ــرم ب ــک ن ــدن نرم ــه باری ــود گرفت ــرماي ، ب ــوا س ــتخوان ه ــد اس ــاه.  میترکان  نگ
 : گفت.  دستش توي کاغذ دو به کیارش نگاه ، بود بیمارستان در به بهرام

 . بدیم نشون کارشناس به الزمه ولی ، شبیه خیلی -        

 : گفت ، بیمارستان در از بگیرد نگاه آنکه بی.  داد تکان سر بهرام        

 ! رو زحمتات میکنم جبران ، کارشناس دست برسونشون زودتر -        



 مــدتی ایــن تـوي .  پــاریس سـمت  افــتم مـی  راه فــردا همـین  ؟ بابــا چیـه  حرفــا ایـن  -        
 . مهرداد دنبال برو دوستام از یکی با نیستم که

 : پرسید بهرام        

 ؟ مطمئنه -        

 بـــده گوشـــیتو.  خوبیـــه پســـر ، اینجــا  دانشـــجوئه!  ــــت تخــــ خیالـــت ، بابــا  آره -        
 . برات کنم سیو رو اش شماره

ــرام         ــایلش به ــوي از را موب ــبش ت ــت و آورد در جی ــمت گرف ــارش.  او س ــماره کی  ش
 : گفت ، کرد وارد را

 ! ـنه حسیـ اسمش -        

 بـــه.  دیـــد را مهنـــاز بیمارســـتان مقابـــل ي پراکنـــده و کـــم جمعیـــت تـــوي بهـــرام        
 : برد باال را صدایش ، شد پیاده سرعت

 ! جان مهناز...  مهناز -        

 . داد تکان هوا توي را دستش و        

 پشــت  فرســتاد  را موهــایش.  دیــد  را او و خیابــان ســمت  انــداخت چشــم  مهنــاز        
ــش ــت ، گوش ــایش دس ــر را ه ـــ زی ــلش بغ ــت ، زد ـ ــمت رف ــا آن س ــرام.  ه  آنقــدر به

 : پرسید.  رسید او به تا کرد نگاهش

 ؟ بود چطور حالش -        



ــاز         ــوابش مهن ــداد را ج ــی ، ن ــاهش حت ــرد نگ ــب در.  نک ــین عق ــاز را ماش ــرد ب  و ک
 : گفت.  شد سوار

 ! کیارش آقا سالم -        

 . سمتش چرخید کیارش        

 ؟ شکر رو خدا شد کسالت رفع ؟ بودن خوب پدر ؟ شما احوال ، خانم سالم -        

 . خونه برمیگردن صبح فردا.  بودن بهتر ، ممنون -        

ــا بهــرام         ــأخیر ب ــم را در ، شــد ســوار ت ــد بهــم محک ــارش.  کوبی ــر کی ــاهش متحی  نگ
 : پرسید مهناز از دوباره ، کرد

 ؟ خونه نمیارن تشریف سپهري خانم -        

 . امشب موندن بابا پیش مامان ، نه -        

ــا ســر بهــرام         ــد ج ــین از ، چرخی ــه صــندلی دو ب ــاه او ب ــرد نگ ــم.  ک ــود نشســته اخ  ب
 . اش پیشانی روي

 ! که بمونه کسی نمیذاشتن -        

 . کرد نازك چشمی پشت مهناز        

 ! گذاشتن که حاال خب -        



 ســر  و کــرد اي قروچــه دنــدان  خشــم از بهــرام.  پنجــره  ســمت برگردانــد رو و        
 : زد تشر.  میکند نگاهش زل زل دارد کیارش دید.  چرخاند

 ! دیگه بیفت راه ؟ میکنی نگاه منو چرا -        

 . انداخت باال ابرویی کیارش        

 ! چشم -        

 . زد استارت و        

ــاط بــا کیــارش.  بــس و بــود بلنــد شــجریان صــداي فقــط مســیر طــول تمــام در          احتی
 ي وقفـه  بـی  بـارش  بـه  میکـرد  نگـاه  بهـرام .  بودنـد  لغزنـده  امـا  خلـوت  هـا  خیابان ، میراند

 : گفت حوصلگی بی با و ، میشدند تندتر انگار ها چراغ تند نور زیر که برف

 . میشم ممنونت ، کن پیاده ورا و دور همین رو ما -        

 . انداخت او به نگاهی نیم کیارش        

 ! خونه میرسونمت ؟ میکنی تعارف -        

 شــده تنظــیم فرانســه رســمی ســاعت بــا کــه اش مچــی ســاعت بــه کــرد نگــاه بهــرام        
 : گفت و خواند را نیم و ده عدد ، بود

 ! میکنیم روي پیاده ذره یه ، ممنون -        

 . میخورن سرما خانم -        



 : گفت مهناز.  مهناز به کرد نگاه آینه توي از بهرام        

 . برم پیاده میخوام منم.  نیست مسیري خونه تا اینجا از -        

 : گفت کیارش        

 . میلتونه طور هر ، چشم -        

ــرعت و         ــش س ــر را کم ــوي و کــرد کمت ــیه ت ــه خیابــان ي حاش ــت نگ ــاز.  داش  مهن
 : گفت

 . جون سودابه به برسونید سالم!  دادیم زحمتتون ، کیارش آقا مرسی -        

 خانــه ســمت بیفتـد  راه و نمانــد بهـرام  منتظــر شــد وسوسـه .  شــد پیـاده  ســرعت بـه  و        
ــا ، ــوي ام ــارش جل ــت.  کــرد ظــاهر حفــظ کی ــرو را هــایش دس ــرد ف ــوي ب ــاي جیــب ت  ه

 . خاکستري آسمان به دوخت نگاه و پالتواش

 صــورت بــه انــداخت کوتــاهی نگــاه.  ایســتاد او کنــار و شــد پیــاده زود خیلــی بهــرام        
.  گشــت ـــگارش سیـــ ي جعبــه دنبــال بــه را هــایش جیــب تــوي و مهنــاز دلخــور و ســرد
 : گفت

 ! لبی تو ؟ چته -        

 ي پاشـــنه روي بعـــد و شـــد دور کیـــارش تـــا مانـــد منتظـــر.  نـــداد جـــواب مهنـــاز        
 بهـرام .  خانـه  بـه  منتهـی  خیابـان  سـمت  افتـاد  راه او بـه  اعتنـا  بـی  و عقـب  چرخیـد  کفشش

 رفـت  او سـر  پشـت  قـدم  یـک  و گرفـت  انگشـتانش  بـین  را جعبـه  تـوي  ــگار  سیــ  نخ تنها



 جلـب  سـرش  پشـت  اهمیتـی  بـی  صـداي  بـه  تـوجهش  کـه  کنـد  صـدایش  کـرد  بـاز  دهـان . 
 سیـــ.  سـومی  شـخص  پــاي زیـر  نخـورده  دسـت  هــاي بـرف  شـدن  لــه مثـل  صـدایی ...  شـد 

 جــز بــه ندیــد چیــزي...  صــدا ســمت کشــید گــردن ســرعت بــه ، افتــاد دســتش از ـــگار
ــه یــک ــاق ي گرب ــف و چ ــد خــم.  کثی ـــ و ش ــگارش سی ــرف روي از را ـ ــا ب ــت ه  ، برداش

 : زد غر.  بود شده خیس

 ! بزنن گندت -        

 مهنـاز  یـاد .  زمـین  انـداخت  بـاز  و کـرد  مچالـه  دسـتش  تـوي  حـرص  بـا  را ـگار سیـ و        
 . رفت دنبالش ، افتاد

 !؟ کري...  توام با ؟ میري پایین انداختی سرتو کجا -        

 . داد نشان العمل عکس مهناز بالفاصله.  گرفت را بازویش ، مهناز به رسید        

 ! کن ولم -        

 ســر ي چشــمخانه تــوي هــایش چشــم.  شــد تکــرار هــا بــرف شــدن لــه صــداي بــاز        
 . برنگشت عقب به اینبار اما ، چرخید

 ؟ میاي ابرو و چشم واسم هی شب سر از باز مرگته چه -        

 . کرد نگاهش خصمانه مهناز        

 ؟ شد بد حالش که بابام به گفتی چی -        

 . عصبی و کوتاه ، خندید بهرام        



 ! نگو مزخرف ؟ خب!  نگو مزخرف...  ببین -        

 هنـــوز فکـــرش ، رفـــت دنبـــالش بهـــرام.  افتـــاد راه بـــاز و گردانـــد رو او از مهنـــاز        
 . بود مانده جا سرش پشت

 کــه بخــورد زمــین بــود نزدیــک ، ســرید زده یــخ هــاي ســنگفرش روي مهنــاز پــاي        
 یقــه بــه زده چنــگ ترســیده مهنــاز.  گرفــت را او و داد نشــان واکــنش ســرعت بــه بهــرام

ــاس ي ــاهش هراســان و او لب ــله.  کــرد نگ ــه بالفاص ــت متوج ــرام عجیــب حال .  شــد به
 : پرسید آهسته

 ؟ شده چی -        

 : گفت بهرام        

 ؟ نه ، دیگه داري کلید -        

 . داد تکان سر تندي به مهناز        

ــا.  خــب خیلــی -          میــري میــدوي و عقــب میــدي هــل منــو تــو بعــد ، میشــمرم ســه ت
 ... زمین نخوري باش مراقب!  خونه سمت

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ؟ چرا -        

.  نکـن  نگـاه  سـرت  پشـت  بـه  ، نبـاش  مـن  منتظـر .  بـده  گـوش  فقـط  ، نپـرس  سوال -        
 ؟ خب



 . بود دلهره لبالب هایش چشم داد، تکان سر مهناز        

 ! باشه -        

 و کــرد سســت او ـــر کمـــ دور را دســتش ي ـــلقه حـــ ، کــرد نگــاهش عمیــق بهــرام        
 : شمرد

 ! بدو حاال!  سه...  دو...  یک -        

ــاز         ــتش مهن ــت را دس ـــ روي گذاش ــت تخ ـــ ـ ــنه سی ــرام ي ـ ــس شــتابزده را او ، به  پ
 . شد گم کوچه پچ توي زود خیلی.  تاریک ي کوچه سمت دوید و زد

ــرام         ــت به ــرش پش ــد س ــا دوی ــیچ از ت ــه پ ــت کوچ ــا ، گذش ــوتر ام ــت جل ــه.  نرف  ب
 مهنــاز.  آمــد مــی و میرفــت ســنگین نفســش.  ســرد دیــوار بــه چســباند را تــنش ســرعت

 . بود شده دور کامالً

 چـراغ  نـور  زیـر  بـاریکی  و بلنـد  ي سـایه  بعـد  و شـنید  تیـزي  و تنـد  هـاي  قـدم  صداي        
 رفـت  و گذشـت  او مقابـل  از عجلـه  بـا  کسـی .  کـرد  حـبس  ــنه  سیــ  تـوي  را نفسـش .  دید

 . ندید تاریکی توي را بهرام که داشت عجله آنقدر.  مهناز دنبال

 بیــرون پــالتواش هــاي آســتین تــوي از را هــایش دســت.  رفــت ســرش پشــت بهــرام        
ــه و آورد ــاي لب ــه ه ــفت را اش یق ــت س ــان.  گرف ــه همزم ــت از را غریب ــر پش ــابی س  ارزی

 . بود آشنا عجیب او براي قامتش و قد.  داشت متوسطی قد و بود الغر ، میکرد



 سســت پــا کــم کــم کــه بــود شــده ســرش پشــت کســی حضــور متوجــه غریبــه انگــار        
 انــداخت را پــالتواش بهــرام ، برگــردد عقــب بــه کنــد فرصــت اینکــه از قبــل تــا امــا.  کــرد
 کــرد اي نالــه غریبــه.  کوبیــد شــکمش تــوي محکمــی مشــت بعــد و صــورتش و ســر روي

 ... . شد زمین نقش بعد و

 و ســـرد ســـکوت برابـــر در را خـــود ناگهـــان ، بســـت ســـرش پشـــت کـــه را در...         
 ـــنه سیـــ.  کشــید نفـس  عمیــق بــار چنـد  و بســت را هــایش چشـم .  دیــد خانــه آور خفقـان 

 . میکردند گز گز سرما شدت از هایش دست ، میسوخت اش

ــا از را هــایش جــوراب.  نشســت ور شــعله ي شــومینه کنــار و نشــیمن تــوي رفــت          پ
 بـود  شـده  بختـک  خانـه  سـکوت .  گرفـت  شـومینه  نزدیـک  را اش بسـته  یـخ  پاهـاي  و کند

 وقتــی کنــد تحمــل را آرامــش آن و ســکوت آن نمیتوانســت.  قلــبش روي بــود نشســته و
ــرون آن ــیچ از بی ــزي ه ــئن چی ــود مطم ــرام از.  نب ــئن به ــود مطم ــدرش از ، نب ــئن پ  مطم

 . نبود مطمئن مهرداد از ، نبود

ــف از ، کشــید عمیقــی آه         ــین ک ــد زم ــالتو.  شــد بلن ــن از را شــالگردنش و پ ــد ت  و کن
 پشــت و زد را چایســاز ي دکمــه ، آشــپزخانه تــوي رفــت.  مبــل گــاه تکیــه روي انــداخت

 . نشست ناهارخوري میز

.  آپارتمــان زنــگ آمــدن در صــدا بــه بــا شــد همزمــان چایســاز کتــري ســوت صــداي        
 ، کــرد مکـث  ثانیــه چنـد  رســید کـه  در پشــت.  در سـمت  دویــد و پریـد  جــا از سـرعت  بـه 

 . کرد باز را در بعد.  کشید نفس عمیق و گذاشت قلبش روي را دستش



ــت نگــاهش بالفاصــله         ــوي نشس ــود خــون صــورت ت ــردي آل ــه م ــل.  غریب ــه مث  اینک
 بهــرام.  گرفــت دهــانش جلــوي را دســتش و کشــید هینــی ، باشــد خــورده ســختی ســیلی

 : گفت بدخلقی با

 ! کنار برو -        

 ســفید و ســیاه هــاي پنــل بــه بــود چســبیده مهنــاز.  خانــه تــوي داد هــل را غریبــه و        
 سیـــ.  نمیگرفــت غریبــه صــورت از لحظــه یــک حتــی را اش زده وحشــت نگــاه و کریــدور

ــاال تنــد تنــد وحشــت شــدت از اش ـــنه ــا بهــرام ، میرفــت پــایین و ب ــد را حــالش ام .  ندی
 : گفت

 . هال توي بیار رو ناهارخوري هاي صندلی از یکی برو بدو -        

ــه و         ــا را غریب ــونت ب ــید خش ــوي کش ــه ت ــاز.  خان ــوز مهن ــر هن ــا س ــتاده ج ــود ایس  ، ب
ــار از مغــزش ــاده ک ــود افت ــن و ب ــه ت ــیچ ب ــی ه ــداد تحلیل ــرد فکــر.  نمی ــواب دارد میک  خ

 : رسید گوشش به نشیمن توي از بهرام داد صداي.  میبیند

 ؟ پس موندي کجا...  مهناز -        

ــه         ــده ت ــرویش ي مان ــرد جمــع را نی ــوي رفــت ، ک ــیمن ت ــد زانوهــایش.  نش  ، میلرزی
 . میلرزید انگار وجودش ي همه...  میلرزید هایش چشم سیاه مردمک

 !؟ کیه این ؟ خبره چه...  اینجا -        



 دســتش ســاق ، دارد بــاز تقــال از را غریبــه اینکــه بــراي.  کــرد نگــاهش کوتــاه بهــرام        
 : گفت و ، پیچاند را

 حتمــاً پســره ایــن!  بیــار صــندلی یــه بــرو ، نیســت مــن کــردن بــازجویی وقــت االن -        
 ... که میدونه مهرداد از چیزایی

 جنــاق زیـر  بـود  کوبیــده الغـرش  و تیـز  آرنــج بـا  غریبـه .  مانــد تمـام  نیمـه  اش جملـه         
ـــ ــنه سی ــد درد از نفســش.  اش ـ ــد بن ــد سســت دســتش ، آم ــا.  ش ــی ام  را خــود زود خیل
ــدا ــرد پی ــه و ک ــه را غریب ــمت ک ــز در س ــته خی ــود برداش ــاره ب ــت دوب ــی.  گرف ــار ب  اختی

 . گرفت لگد و مشت زیر را او و کرد نثارش غلیظی فحش

 روح اســت ممکـن  میکـرد  احسـاس  لحظـه  هـر  کـه  بـود  کـرده  وحشـت  آنقـدر  مهنـاز         
ــنش از ــدا ت ــود ج ــود.  ش ــه را خ ــوار ي گوش ــه دی ــرده مچال ــود ک ــک ، ب ــس ی ــک نف  اش

 . میریخت

 همـه  بـا  بـاز  امـا  ، بیایـد  بـر  بهـرام  پـس  از نمیتوانسـت  ، بـود  کشـیده  ته غریبه نیروي        
 بــا و زد زمــین بــه را او ، او تقــالي اینهمــه از بــود شــده عاصــی بهــرام.  میجنگیــد وجــود ي

 ي گریـه  بـه  نـه  و کـرد  تـوجهی  او آلـود  درد فریـاد  بـه  نـه .  نشسـت  ــرش  کمــ  روي زانو
 : زد داد و مهناز سمت برگشت.  مهناز هیستریک

 ! بیار صندلی یه برو ، نیست بازجویی وقت االن میگم بهت دارم -        

ــود زده داد         ــداي.  ب ــام دادش ص ــلول تم ــاي س ــن ه ــاز ت ــد را مهن ــی.  لرزان ــار ب  اختی
 . کرد حبس ـنه سیـ توي را نفسش و بست را هایش چشم



 داغ ، بــود خســته.  بســت پشــت از مهنــاز شــالگردن بــا را غریبــه هــاي دســت بهــرام        
 هنــوز غریبـه .  آورد صـندلی  یـک  سـرعت  بـه  و آشـپزخانه  تـوي  رفـت !  بـود  عصـبی  ، بـود 

ــف ــین ک ــاده زم ــود افت ــد و ب ــد را او.  میلرزی ــرد بلن ــندلی روي و ک ــاند ص ــت.  نش  برگش
 : باشد آرام کمی کرد سعی.  دهد توضیح برایش باید کرد فکر ، مهناز سمت

 حــرف ســابین مرتیکــه اون بــا داشــتیم وقتــی ، دیــدم باشــگاه تــوي رو پســره ایــن -        
 داشـــت.  مونـــده یـــادم اش قیافـــه همـــین واســـه.  میپاییـــد رو کیـــارش و مـــن میـــزدیم
 ... . میکرد تعقیبمون

 پــس صــورتش روي از را لــرزانش هــاي دســت.  مهنــاز مقابــل درســت بــود رســیده        
 . بهم خورد گره نگاهشان.  زد

 مهـرداد  از شـاید  مـیگم !  دنبـالمون  افتـاده  کـه  داره دلیلـی  یـه  البـد  مـیگم  مـن  خب -        
 ... شاید ، داره خبري

ــکوت         ــرد س ــبش.  ک ــا را ل ــی ب ــاز کالفگ ــت گ ــم ، گرف ــازه زخ ــه ي ت ــبش ي گوش  ل
 . میداد آزارش

 بــه فقــط ، خونــه تــوي بیــارمش شــدم مجبــور مــن ؟ مهنــاز هســتی منظــورم متوجــه -        
 ! مهرداد خاطر

ــاز         ــانش آب مهن ــه را ده ــختی ب ــورت س ــد.  داد ق ــم ، میفهمی ــرداد اس ــه مه ــط ک  وس
 چشــم تــوي تــرس.  بفهمــد هــم را دنیــا مســایل تــرین الینحــل میشــد مجبــور آمــد مــی

 : پرسید میلش خالف بر و داد تکان را سرش اما.  میکرد بیداد هایش



 !؟ میاد بر من از کاري -        

ــرام         ــرش بهـ ــا را سـ ــان تأســـف بـ ــت.  داد تکـ ــاز نداشـــت دوسـ ــن وارد را مهنـ  ایـ
 . بود مجبور اما ، کند ها درگیري

 ؟ خونه توي دارین طناب -        

 : گفت سختی به ، نداشت زدن حرف حال مهناز        

 . بگردم باید ، نمیدونم -        

 : گفت.  مبل روي کرد رها خستگی با را تنش ، رفت پساپس قدم چند بهرام        

 . بپوشم خیس پیرهن این جاي بیار هم چیزي یه...  بگرد برو -        

 . کرد باز یکی یکی را پیراهنش هاي دکمه برد دست و        

ــاز         ــت مهن ــوي رف ــپزخانه ت ــایش ، آش ــد زانوه ــام.  میلرزیدن ــوها تم ــت را کش  ، گش
 طنــاب یـاد .  نکــرد پیـدا  طنـاب  بــاز ، مـادرش  و پـدر  اتــاق تـوي  رفـت .  نکــرد پیـدا  چیـزي 
 تــوي رفــت ، برداشــت را پــدرش هــاي پیــراهن از یکــی.  افتــاد مهــرداد رنــگ آبــی بــازي
ــاق ــرداد ات ــاب و مه ــازي طن ــه از را اش ب ــد ت ــواري کم ــدا دی ــرد پی ــت.  ک ــوي برگش  ت

 . نشیمن

ــی داشــت بهــرام         ــراهن ، میــزد حــرف تلفن ــاز دســت از را پی  همزمــان و گرفــت مهن
 : پرسید مهناز ، کرد قطع که را تلفن.  کرد تن به

 ؟ میدادي کی به رو خونه آدرس -        



ــدایش         ــوز ص ــر از هن ــعف س ــی ض ــه عجیب ــوي ک ــنش ت ــده ت ــود پیچی ــد ، ب .  میلرزی
ــداد را جــوابش بهــرام ــی ، ن ــراهنش هــاي دکمــه بســتن مشــغول توجــه ب ــانه.  شــد پی  ش

 . بود تنگ برایش کمی پیراهن هاي

 !؟ طناب -        

.  دســتش کــف گذاشــت را بــازي طنــاب مهنــاز ، مهنــاز ســمت کــرد دراز را دســتش        
ــرام ــت به ــن و برگش ــه ت ــه را غریب ــه ب ــاه تکی ــندلی گ ــت ص ــه.  بس ــه غریب ــرد اي نال  و ک
 . گفت فرانسوي به چیزي

ــاز ، نفــره ســه مبــل ســمت برگشــت بهــرام          را هــایش چشــم و داد لــم رویــش بــه ب
 بـود  آشـفته  چقـدر .  چرخیـد  صـورتش  و سـر  تـوي  و رفـت  همـراهش  مهنـاز  نگـاه .  بست

ــه!  ــبش ي گوش ــه ل ــون اي باریک ــکیده خ ــود خش ــه ، ب ــش ي نرم ــار را گوش ــده انگ  بری
 : کرد صدایش برام.  داشت ورم فکش.  بودند

 ... اتاقت توي برو دیگه تو -        

 : حرفش توي دوید ، داد تکان را سرش مهناز        

 ! نه -        

 : کرد پرتاپ او سمت به تیزي و تند نگاه بهرام        

 !؟ نه ، چی -        



 او کــه کــرد فکــر خــودش بــا...  غریبــه مــرد بــه کــرد نگــاه ، نــداد را جــوابش مهنــاز        
ــد ــانش!  کجاســت مهــرداد میدان ــدان روي را زب ــایش دن ــید ه ــه...  کش ــه ب ــک غریب  نزدی

 : کرد صدایش ، شد او عجیب حال متوجه بهرام.  شد

 ! مهناز -        

ــان         ــا از ناگه ــت ج ــه و جس ــمت ب ــاز س ــد مهن ــا ، دوی ــر ام ــرده دی ــود ک ــاز...  ب  مهن
 روي صــورت بــا غریبــه مــرد.  زد او کمــر بـه  محکمــی گلــد ، رســاند غریبــه بــه را خـودش 

ــداي...  کــرد ســقوط زمــین ــه دادش ص ــوري بهــرام.  برخاســت هــوا ب ــازوي ف ــاز ب  را مهن
 : کشید عقب را او ، گرفت

 !؟ میکنی چیکار -        

ــداي         ــوي دادش ص ــام ت ــه تم ــد خان ــاز.  پیچی ــعی مهن ــرد س ــودش ک ــه را خ ــه ب  غریب
 : غرید اش شده چفت بهم هاي دندان الي از ، برساند

 ! کجاست بگو!  میدونی تو ؟ کجاست مهرداد -        

 : کند آرام را او میکرد سعی بهرام        

        - ؟ بهش میگی چی!  نمیفهمه رو تو و من زبون که اون آخه د 

.  نمیشــد موفــق ، کنــد خــالص را خــودش او هــاي دســت بــین از کــرد ســعی مهنــاز        
 : گفت

 ... باید!  بپرسی ازش باید...  کجاست مهرداد میدونه اون -        



ــومینه ســمت کشــید خــود همــراه را او بهــرام         ــاز کاپشــن کــه جــایی ، ش ــاده مهن  افت
 : گفت ، بود

 ! بخوابی من اتاق توي ، هتل بري امشب باید تو...  مهناز بیا -        

 ! نه -        

 : زد داد بهرام        

 بشـنوي  رو مـا  حرفـاي  بشـینی  اینجـا  نـدارم  دوسـت  مـن !  نـه  کـه  کـردي  بیخـود  تو -        
. 

 : شد خیره او هاي چشم توي گسیخته افسار و خصمانه مهناز        

 ... من ، منه داداش مهرداد! ؟ نمیخواي چرا -        

 ! برو تو...  بهت میرسونم لندهورتو داداش اون من -        

 ! نه -        

 دو بــه یکــی مــن بــا اینقــدر!  بــري حــال از همینجــا کــه میزنمــت جــوري یــه مهنــاز -        
 ... برو!  نکن

ــه و چرخاندنــد گــردن ناگهــان دو هــر ، آمــد در صــدا بــه آپارتمــان زنــگ صــداي          ب
 : کرد رها را مهناز بازوهاي بهرام.  بود آمده مترجم...  کردند نگاه خروجی در

 ! بري بفرستمت تا بپوش چی یه -        



 ... نمیخوام من -        

 ! ها میرم و میکنم ول چیزو همه همینجا...  نکن بحث من با مهناز -        

ــا رفــت ، بیــرون کــرد فــوت را اش کالفــه نفــس.  نشــنید مهنــاز از پاســخی دیگــر          ت
 ... . کند باز را در

        

 جــوان و پیــر ، پســر و دختــر.  ـــست مـــ هــاي آدم از پــر و بــود تاریــک نیمــه فضــا        
ــم ــد دره ـــ ، میلولیدن ــگار سی ــد دود ـ ـــ و میکردن ــروب مش ــد ـ ــر دو.  میخوردن ــاً نف  علن
 تــوي داشــت.  نبــود آنهــا بــه او حــواس امــا.  میزدنــد الس هــم بــا بهــرام روبــروي داشــتند

 : گفت حسین.  میداد زجرش و پوستش زیر میکشید تنوره گرما ، میسوخت تب

 ! بشه باز جاهایی همچین به من پاي نبود قرار ، فر شاهین آقاي -        

 و کــرد نگــاه او گلگــون و معــذب صــورت بــه بــازش نیمــه هــاي پلــک بــین از بهــرام        
 پســر!  میرســید ذهــنش بــه کــه بــود چیــزي تنهــا...  پاســتوریزه پســر.  زد تنبلــی پوزخنــد

 ! نمیکشید ـگار سیـ حتی پاستوریزه

 ! بگیري پولتو و بیاي هم تو ، میرم جا هر من بود قرار -        

 : شد تر تاب بی حسین        

ــن -         ــا م ــجو اینج ــتم دانش ــی زنــدگی ، هس ــا.  دارم آروم ــزي تنه ــه چی ــال در ک  ح
 ! شدنه ریپورت و دردسر ، ندارم احتیاجی بهش حاضر



ــرام         ــاز به ــل ، زد پوزخنــد ب ــارش تحم ــاه آن بــا کی ــرزه نگ ــی ه ــاده خیل ــر س  از ت
ــود حســین ـــ گــیالس!  ب ــسکی وی ــاال را اش ـ ــت ب ــید اي جرعــه و گرف  کــم ســرش.  نوش

 و زده کتــک را زنــش ، بــود کــرده ـــست مـــ کــه بــاري آخــرین.  میشــد داغ داشــت کــم
 داشــت بــاز ، بکشــد دســت بایــد میدانســت.  بــود داده بــاد بــه را اش زنــدگی تقریبــاً بعــد

 . میلغزید هایش رگ توي آدمکشی و جنایت جنون و میشد ـست مـ

ــک         ــد موزی ــام تن ــع آور سرس ــد قط ــد و ش ــک بع ــوي موزی ــتم فرانس ــوي داري ری  ت
ــا همــراه و دادنــد موضــع تغییــر ناگهــان همــه.  پیچیــد فضــا ــتم ب  موزیــک ي عاشــقانه ری
ــرم ــک ن ــیدند نرم ــر.  رقص ــرخ پس ــروي موس ــرام روب ــم ، به ــد خ ــب و ش ــاي ل ــنفش ه  ب

 شــروع ـــستی مـــ شــدت از ســالن تــه کســی.  ـــوسید بـــ را دختــرش ـــت دوســـ پررنــگ
 . بردند بیرون را او زود خیلی...  کشی عربده به کرد

ــل         ــودش جوئ ــاند را خ ــه رس ــرام ب ــزي و به ــت چی ــرام ، گف ــم به ــی اس ــی ل ــین را ل  ب
 : گفت حسین.  داد تشخیص هایش حرف

 ! تنشه بنفش لباس که همونی...  سالن توي اومد لی لی -        

ــاز بهــرام         ــه دوخــت چشــم و نوشــید را گیالســش از اي جرعــه ب ــنفش ي رقاصــه ب  ب
 . بود اش طعمه به شکارچی یک نگاه مثل درست نگاهش.  پوش

 زنــی.  کنــد تجســم زن آن کنــار را مهــرداد کــرد تــالش هوشــیارش نیمــه مغــز تــوي        
ــه ــه ک ــا اگرچ ــود زیب ــه و ب ــز وسوس ــا ، انگی ــان از ام ــزد داد دور هم ــداقل می ــالی ده ح  س



 تـر  مسـن  زنـی  بـا  رابطـه  تصـور  حتـی ...  کشـید  درهـم  پیشـانی .  اسـت  مهـرداد  از تر مسن
 ؟ کند تحمل میتوانست چطور مهرداد.  بود آور چندش خودش از

ــی         ــی ل ــید ل ــراه.  میرقص ــا هم ــتم ب ــگ ری ــا آهن ــد پ ــه میکوبی ــین ب ــه و زم ـــ ب ــر کم  ـ
 بــود بــرده را مردهــا ي همــه اش اغواگرانــه هــاي نگاهــک.  میــداد تــاب و پــیچ بــاریکش

 نمیخواســت ، نبــود پیــدا اطــراف آن جوئــل.  بهــرام نزدیــک بــود رســیده.  هپــروت تــوي
ــی لــی مــواج و مشــک موهــاي بــه زد دســت ســر پشــت از کســی.  ببینــد را او لــی لــی .  ل

 چپانـد  اسکناسـی  و شـد  خـم  ، کنـد  جلـب  خـود  بـه  را لـی  لـی  توجـه  بایـد  کـرد  فکـر  بهرام
 . دامنش بند توي

 لـی  لـی .  بـرد  بـاال  بـرایش  را گیالسـش  بهـرام  ، کـرد  نگـاهش  نـاز  بـا  و خندیـد  لی لی        
ــاز بــا ، فرســتاد اي ـــوسه بـــ هــوا تــوي بــرایش  نگــاه.  گذشــت کنــارش از و زد چرخــی ن

 . سالن هاي نیمه تا شد کشیده همراهش بهرام

ــاز جوئــل         ــا را اش مشــکی کــاله.  میــز ســر بــود برگشــته ب ــایین ابروهــایش روي ت  پ
 : کرد ترجمه حسین و گفت چیزي.  بود کشیده

 دادم نشـون  بهتـون  رو لـی  لـی  و کـردم  وفـا  قـولم  بـه  مـن  میگـه  ، فـر  شـاهین  آقاي -        
 ! بدید پس امانتیشو و بمونید قولتون سر هم شما وقتشه حاال. 

 تــوي کــرد نگــاه و میــز روي گذاشــت را هــایش دســت ، او ســمت شــد خــم بهــرام        
 . جوئل داغان و درب صورت

 . بزنم حرف باهاش باید -        



 . داد نشان العمل عکس بالفاصله جوئل ، کرد ترجمه حسین        

 ! میدادم نشون بهتون رو لی لی باید فقط من.  نیست مربوط من به اینا -        

 . انداخت باال اي شانه بهرام        

 ! نیست خبري هم امانتی از پس -        

 حســین  و گفــت  چیــزي .  شــد  ســرخ  صــورتش  ، زد بیــرون  جوئــل  پیشــانی رگ        
 : کرد ترجمه لرزان صدایی با بالفاصله

ــه -         ــه میگ ــین میتون ــاري االن هم ــه ک ــه کن ــاي ک ــون و دور آدم ــه برم ــارمون تیک  پ
 ! کنن

 ي جعبــه تــوي از و اش صــندلی پشــتی بــه زد تکیــه.  کــرد نگــاهش خونســرد بهــرام        
 . برداشت ـگاري سیـ میز روي

 آزاده ، میرســه کوکــائینش گــرم سیصـد  بــه اینجــوري میکنــه فکـر  اگــه بگــو بهـش  -        
 ! بشم پاره تیکه منتظرم من! 

 حسـین  کـه  داد فحشـی  ، میـز  بـه  کوبیـد  مشـت  جوئـل .  کـرد  روشـن  را ــگارش  سیـ        
ــاز و نکــرد ترجمــه ــد ب ــد بلن ــاد راه و ش ــمت افت ــاي س ــع.  ســالن انته ــتن راه موق ــاي رف  پ

 : گفت حسین.  میلنگید چپش

 ؟ بریم اینجا از قراره کی ، فر شاهین آقاي -        

 . کرد اخم بهرام        



ــه -         ــه چ ــر مرگت ــین ؟ پس ــرا ع ــرزي داري دخت ــري!  میل ــت خب ــا نیس ــی...  باب  کس
 ! نشدن تو عاشق فعالً هم هیچکدومشون!  نیست آدمخوار اینجا

 نگـاه  بـا  کـرد  پیـدا  تالقـی  بهـرام  نگـاه .  انـداخت  پـایین  را سـرش  ، شـد  سـرخ  حسین        
 بـا  کـه  کـرد  شـکر  را خـدا  بهـرام .  آمـد  مـی  هـا  آن سـمت  بـه  لنگـان  لنگ داشت که جوئل
ــه احمقــی.  اســت طــرف احمــق یــک ــم از دور ک ــائین گــرم سیصــد ســابین چش ــه کوک  ب

 پــس ســابین بــه را مــواد و کنــد پیــدا را مهــرداد یــا بــود مجبــور حــاال و بــود داده مهــرداد
 ، میکـرد  تعقیـب  را بهـرام  کـه  بـود  مهـرداد  کـردن  پیـدا  امیـد  بـه !  بمیـرد  اینکـه  یـا  ، بدهد

 ! میداد سرویس او به که بود موادش گرفتن پس طمع به هم حاال

 : گفت ، رسید ها آن به جوئل        

 ! خواب اتاق توي میري باهاش شب آخر ، کنی صبر شب آخر تا باید -        

 زد نیشــخندي او خجالــت بــه بهــرام ، کــرد ترجمــه ریــزان عــرق حســین.  خندیــد و        
. 

 ! بزنم حرف باهاش میخوام حاال من -        

ــده         ــب روي خن ــاي ل ــل ه ــید جوئ ــاهش ، ماس ــفت نگ ــخت و س ــد س ــتش.  ش  را مش
 : گفت و میز وسط کوبید

 ! میدي بازي منو داري -        



 داشـت  ــستی  مــ .  پریـد  جـا  از بهـرام  کـه  بـود  نکـرده  ترجمـه  را جملـه  حسین هنوز        
 ي یقـــه.  داشــت  جوئــل  ي خرخـــره جویــدن  بــه  عجیبــی  میـــل ، میــداد  دســتش  کــار 

 او صــورت تــوي بــرش و دور هــاي آدم خیــال بــی و گرفــت را او رنــگ لجنــی سیوشــرت
 : زد داد

 ! ها میکنم ناقصت میزنم...  خروس جوجه نکش شونه و شاخ من ي واسه -        

 : گرفت را میانه مضطربانه حسین        

 ! باشید آروم میکنم خواهش ، فر شاهین آقاي -        

 را اش یقــه خشــونت بــا جوئـل .  گفــت فرانســوي بــه چیـزي  ، جوئــل ســمت برگشـت         
 اش صــندلی  روي دوبــاره بهــرام .  رفــت بــاز  و کشــید بیــرون  او هــاي دســت  بــین از

 تــنش داغــی.  کــرد رهــا هــایش شــانه بــین را ســرش و بســت را هــایش چشــم ، نشســت
 . میشد شدیدتر داشت ثانیه هر

 و عمیــق خشــم نگــاهش تــوي ، برگشــت بــاز جوئــل تــا کشــید طــول اي دقیقــه چنــد        
 : گفت.  بود نشسته اي برنده

 ! بیفت راه -        

 ي ،یقــه برخاســت جــا از تردیــد بــا حســین.  مانــد حســین منتظــر و شــد بلنــد بهــرام        
 : گفت بهرام.  بهرام طرف رفت و کرد مرتب را اورکتش



 تــو مــن ســر پشــت!  میــذارم بــاز درو ، اتــاق تــوي میــرم مــن...  پســر بــده گــوش -        
 ! ها ندي لفتش...  اتاق توي بیا هم

 : پرید حسین رخ از رنگ        

 !؟ بیام منم -        

 : شد عصبی اینبار بهرام        

 ! نیا میخواي -        

 ! مونده عقب ، زد غر لب زیر.  افتاد راه به جوئل سر پشت ، گرفت او از نگاه        

 درازي و دور راهـــروي ســـمت بـــه و داد عبـــور جمعیـــت بـــین از را هـــا آن جوئـــل        
 از زنــی آور چنــدش هــاي قهقهــه صــداي.  نبــود کســی هــیچ راهــرو تــوي.  کــرد هــدایت

 : گفت جوئل.  میرسید گوش به ها اتاق از یکی در پشت

 ! اتاقه آخرین توي لی لی -        

 . داد تکان سري بهرام.  کرد نگاه بهرام به منتظر و        

 ... خب خیلی -        

 : گفت جوئل        

 ... کوکائین -        

 : حرفش وسط دوید بهرام        



 اسـت  زنیکـه  اون ، مهمـه  بـرام  کـه  چیـزي  تنهـا  فعـالً  ، شـه  خفـه  بگـو  بهـش  حسین -        
! 

ــاق ســمت رفــت و         ـــ تــوي قلــبش ، بــود شــده بیشــتر تــنش داغــی.  ات  گــاپ ـــنه سی
ــاق بــه رســید.  میتپیــد گــاپ  چشــم لحظــه یــک.  دســتگیره روي گذاشــت را دســتش ، ات

 داشــت امیــد ، شــد داخــل و کــرد بــاز را در بعــد.  کشــید نفــس عمیــق و بســت را هــایش
 . کند پیدا مهرداد از ردي لجن اتاق آن توي بتواند شاید

 و ســـبابه انگشـــت بـــا و بســـت را هـــایش چشـــم.  ندیـــد را لـــی لـــی اول نگـــاه در        
ــتش ــک ، شص ــاي پل ــوزانش ه ــد را س ــعی.  مالی ــرد س ــه ک ـــ ي نیم ــست م ــالود و ـ  خواب
ــه دقیقــی نگــاه و بزنــد پــس را مغــزش ــدازد بــر و دور ب ــاز و کشــید نفــس عمیــق.  بیان  ب

 . کرد باز چشم

 دســت حرمســرا داشــتن رویــاي در کــه مردانــی طبــع بــاب کــامالً ، بــود زیبــایی اتــاق        
 کــاري کنـده  چــوبی ــتخواب  تخــ  ، اتــاق کـنج  کوچـک  بــار.  میشـدند  هـا  نشــمه دامـان  بـه 

 هــاي داســتان وســط انــداخت مــی صــاف را آدم ، رنــگ ســرخ حریــر هــاي پــرده بــا شــده
ــی چیــز همــه.  شــب یــک و هــزار ــل وقت ــازك صــداي کــه شــد تکمی  ســکوت آن زنــی ن

 . شکست را سنگین

 زبــان بــه زنــی.  گرفــت مشــت را هــایش دســت ، رفــت عقــب قــدم یــک اختیــار بــی        
 گوشــه بعــد.  بــود گوشــنواز و نــرم قــاقم مثــل درســت صــدایش ، میخوانــد آواز فرانســوي

 . رفت کنار رنگ سرخ حریر ي پرده ي



 سـبک  و نـرم  ، خندیـد  لـی  لـی .  لـی  لـی  عریـان  نیمـه  تـن  روي مانـد  مـات  بهرام نگاه        
ــده.  ــب اش خن ــرام قل ــر را به ــرد رو و زی ــوري.  ک ــم ف ــایش چش ــت را ه ــر ، بس ــب زی  ل

 : کرد تکرار

 ! دارم زن...  دارم زن من -        

ــایین را ســرش         ــداخت پ ــار طــرف رفــت ، ان ــی ي خنــده صــداي.  ب  پشــت از را لــی ل
 . بود کرده تفریح بهرام فرار از انگار ، میشنید سرش

 ـــسکی ویـــ بطــري در.  تــنش روي بــود نشســته عــرق ، بــود رفتــه بــاال قلــبش تــپش        
 وقــت تمــام مثــل.  میلرزیــد هــایش دســت ، کــرد پــر نیمــه تــا را گیالســش ، کــرد بــاز را

 شــروع ذهــنش تــوي ، بــود مهنــاز اســم تکــرار فقــط آرامشــش و میشــد نــاآرام کــه هــایی
 : کردن تکرار به کرد

 ! مهناز!  مهناز!  مهناز -        

ــاي         ــتی گرم ــانه روي دس ــی.  نشســت اش ش ــار ب ــان اختی ــی تک ــورد محکم ــایع ، خ  م
ــایی ــی داغ هــاي نفــس.  دســتش روي ریخــت کهرب ــی ل ــه روي نشســت ل ــی ي نرم  زخم

 : زد پس را او ، داد نشان العمل عکس سرعت به.  گوشش

 ! دارم زن من -        

 کشـید  عمیقـی  آه بهـرام .  او حرکـت  از بـود  خـورده  جـا  ، کـرد  نگـاهش  فقـط  لـی  لی        
 دســـتانش میـــان را ســـرش و نشســـت ــــتخواب تخــــ ي لبـــه روي زده تـــب و خســـته ،

 : کرد تکرار ذهنش توي باز.  گرفت



 ! مهناز!  مهناز!  مهناز -        

ــت زن او         ــد ، داش ــین رام نبای ــتی دم هــاي زن چن ــگل زنــش.  میشــد دس ــود خوش  ، ب
 کــه هــایی وقــت حتـی  ، نبــود هیچوقــت او!  نبـود  کــه میشــد مــاهی هشـت  امــا!  بــود دلربـا 

 عاشــقش کــه زنــی...  کنــد گریــه داشــت دوســت!  میکــرد زنــدگی ســقف یــک زیــر او بــا
 ! نبود او با هیچوقت بود

 دســت ســاق بعــد و نشســت زمــین روي مقــابلش حــرف بــی کــه شــد لــی لــی متوجــه        
ــاي ــرام ه ــت را به ــاه.  گرف ــرام نگ ــت به ــت روي نشس ــاف پوس ــفید و ص ــاي س ...  او پاه

 ؟ بود ندیده را زنش تن که میشد وقت چند

 !؟ میگم چی من نمیفهمی ؟ نه ، نمیفهمی منو زبون تو -        

 . لی لی آرام هاي چشم توي کرد نگاه ، کرد بلند را سرش        

 تــا تــو!  بــودم عاشــقش مــرگ حــد بــه کــه زنــی بــا ، کــردم ازدواج پــیش ســال ســه -        
 !؟ بودي کسی عاشق شدید اینقدر حاال

ــی         ــی ل ــاز ل ــم ب ــگ ه ــاهش گن ــرد نگ ــزي ، میک ــرف از چی ــایش ح ــد را ه .  نمیفهمی
 . لغزاند او مشکی موهاي البالي و برد جلو را دستش ، زد تلخی لبخند بهرام

ــراي -         ــه ب ــت ب ــش دس ــت آوردن ــه دس ــن ب ــدا دام ــیطون و خ ــدم ش ــم ، ش  آخرش
 ! پیش سال سه!  آوردمش بدست



ــی لــی         .  کــرد نگــاهش منتظــر و او پــاي روي گذاشــت را آرنجــش ، گفــت چیــزي ل
 . کشید آه هم باز بهرام

...  بـود  عـالی .  میکـردیم  زنـدگی  سـقف  یـک  زیـر  هـم  بـا  مـاه  سـه  تقریباً و سال دو -        
 هــم بــا صــبحا ، میخوابیــدیم ـــت تخـــ یــک تــوي هــم بــا شــبا!  شــیرین خــواب یــک عــین
 ـــگار سیـــ بــالکن تــوي هــم بــا.  میخــوردیم غــذا میــز یــک پشــت هــم بــا.  میشــدیم بیــدار

 ! میرقصیدیم هم با گاهی ، میکشیدیم

 : میلرزید مردانه و پنهان بغضی از صدایش ، لی لی هاي چشم توي شد خیره        

 عمــرت ي همــه ، بدیــه حــال چــه نمیــدونی!  نداشــتم امــا...  دارمــش میکــردم فکــر -        
 مثــل چیــزي یــه...  تلــخ پــوچی حــس یــه!  ســرابه بفهمــی بعــدش کــه باشــی چیــزي دنبــال
 ، بــودم دنبــالش عمــر ي همــه کــه زنــی!  میمونــه آســمون و زمــین تــوي زدن پــا و دســت

 ! کرد نمیشه کاریشم هیچ!  نمیخواد منو...  نداره وابستگی اي ذره بهم

 فشــرد هــایش چشــم روي محکــم را هــایش دســت کــف ، انــداخت پــایین را ســرش        
ــت.  ــویر میخواس ــاز تص ــت را مهن ــک پش ــایش پل ــو ه ــد مح ــد ، کن ــت...  نمیش !  نمیتوانس

 ســر.  اش بینــی زیــر نشســت عطــري بــوي ، پیــراهنش زیــر خزیــد دســتی ناگهــان بعــد
 . شد گم زنی داغ ـوش آغـ در بعد و کرد بلند

ــی         ــی ل ــد انگشــت ل ــی در پــی را صــورتش ، او موهــاي تــوي میلغزان ـــ پ ــوسید میب .  ـ
 بســته هــاي پلــک پشــت میکـرد  حــس را اشــک نــیش ، بـود  بســته را هــایش چشــم بهـرام 



 ثانیــه بــه ثانیــه مغــزش.  فشــرد خــود بــه را او ، لــی لــی گــردن دور انــداخت دســت.  اش
 : نالید آلود حسرت.  میشد تر داغ

 ! مهناز!  مهناز -        

 میکــرد حــس.  نشــنید را دردآلــودش ي نالــه صــداي ، لــی لــی پهلــوي بــه زد چنــگ        
 میدیــد دریــا برابــر در را خــود و بــود تشــنه!  ماههــا از پــس ، دارد ـــوش آغـــ در را مهنــاز

 . کند سیراب مرگ حد به را خود میخواست... 

 : آورد خود به را او آشنایی صداي ناگهان        

 !؟ فر شاهین آقاي -        

ــم         ــایش چش ــک ه ــه وار اتوماتی ــاز نیم ــد ب ــی ، ش ــی ل ــل ل ــوش مث ــیده خرگ  اي ترس
 : گفت باز صدا.  کرد جمع او ـوش آغـ در را خود

 ؟ داخل بیام میتونم ، فر شاهین آقاي -        

 حســین بــه او خــود کــه آورد یــاد بــه ، آورد فشــار ذهــنش بــه.  بــود حســین صــداي        
 لـی .  لـی  لـی  بـه  شـد  خیـره  ناباورانـه  و کـرد  بلنـد  سـر  ناگهـان .  بیایـد  اتـاق  تـوي  بود گفته

 او مهنــاز ، زن ایــن...  جوشــید بهــرام خــون تــوي خشــم.  گفــت جیــزي ، بــود ترســیده لــی
ــاز تصــویر!  نبــود ــاي ، بــود رفتــه مهن  و خشــم احســاس چنــان!  بــود رفتــه شــیرینش روی

ــرخوردگی ــی س ــرد عمیق ــه میک ــان ک ــتش ناگه ــاال را دس ــرد ب ــیلی و ب ــی س ــوي محکم  ت
 : زد داد.  شد بلند هوا به زن جیغ.  کوباند لی لی گوش



 ! کثافت -        

 بســت ســرش پشــت را در هراســان ، خزیــد اتــاق داخــل بــاز نیمــه در الي از حســین        
 : گفت. 

 ! اتاق توي میریزن همه االن!  فر شاهین آقاي باشید آروم -        

 را ــــت تخــــ روي ي ملحفـــه.  میـــزد حــرف  زده وحشـــت و ســـرعت بـــه لـــی لــی         
 ـــتخواب تخــ  سـمت  برداشــت قـدم  حسـین .  میلرزیــد بیـد  مثـل  و تــنش دور بـود  پیچیـده 

ــا ، ــرف او ب ــام.  زد ح ــش تم ــرد را تالش ــه میک ــاهش ک ــین روي از را نگ ــد زم ــد بلن .  نکن
ــرام ــبی به ــه و عص ــط کالف ــاق وس ــتاد ات ــتش و ایس ــه را دس ــانی ب ــید اش پیش ــوي.  کش  ت
ــگار سیـــ ي جعبــه دنبــال را هــایش جیــب  خــود بــراي ـــگاري سیـــ.  گشــت فنــدکش و ـ

ــد و کــرد روشــن ــق پــک چن ــین.  زد عمی ــی و حس ــی ل ــوز ل ــا هن ــم ب ــد حــرف ه .  میزدن
 . فرش روي انداخت را سوخته فیلتر ، گرفت ـگارش سیـ از را کام آخرین

 ؟ میگی بهش داري چی ، حسین بسه -        

 . کرد نگاهش حسین        

 ! نمیکنه تهدیدش خطري بفهمونم بهش میخوام ، کنم آرومش دارم سعی -        

 ، کــرد نگــاهش عمیــق ثانیــه چنــد.  ایســتاد لــی لــی روبــروري و زد کنــار را او بهــرام        
 . کشید ـر کمـ از را ـربندش کمـ ناگهانی خیلی و برد دست بعد و



 زده حیــرت حســین ، کــرد جمــع ـــت تخـــ ي گوشــه را تــنش زده وحشــت لــی لــی        
 ــت  تخــ  ي لبـه  روي خونسـرد  خیلـی  بعـد  ، زد لبخنـدي  بهـرام .  رفـت  عقـب  بـه  قدم یک

 کمـــ روي لــی لــی ي زده وحشــت نگــاه.  گذاشــت دســتش کنــار را ـــربند کمـــ و نشســت
.  بــود مانــده چــپش ي گونــه روي بهــرام هــاي انگشــت رد...  بــود شــده خشــک او ـــربند
 : حسین سمت انداخت کوتاهی نگاه بهرام

 ! کن ترجمه میگم چی هر -        

 . لی لی سمت برگشت باز بهرام.  داد تکان سر حسین        

 ول رو زنــدگیم و کــار کــه اســت هفتــه یــک از بیشــتر!  بهــرامم مــن ، خــانم ببــین -        
 !؟ نه ، دیگه میشناسیش مهردادو.  مهرداد اسم به اي گوساله دنبال افتادم و کردم

 و شـد  کنـده  ــربند  کمــ  از ، مهـرداد  نـام  شـنیدن  بـا  لـی  لـی  هـاي  چشـم .  کـرد  مکثی        
 : داد ادامه بهرام.  ماند ثابت او صورت روي

 جــواب اول همــین بهتــره پــس!  نیســت تحمــل قابــل اخالقــم ، کشــیده تــه صــبرم -        
 ! کنی خالص رو جفتمون و بدي منو سواالي تمام

 اتـاق  تـوي  مـرد  دو ایـن  میفهمیـد  حـاال  حـداقل  ، بـود  کـرده  پیـدا  جـرأت  کمی لی لی        
 : پرسید.  میخواهند چه او از خوابش

 ! نمیشناسم مهرداد من ؟ سوالی چه -        

 . خندید هشداردهنده و عصبی بهرام ، کرد ترجمه حسین وقتی        



ــو!  خــانم نســازي و اومــدي -          کــه بــود اي پســربچه...  میشناســی خــوب مهــردادو ت
ــوي کشــوندیش ــواب ت ــن رختخ ــودت لج ــیش خــوب!  خ ــون میشناس ــیرش چ ــرده اس  ک

 ؟ کجاست اون بگو دقیقاً حاال!  بودي

ــیاه هــاي چشــم         ــی س ــی ل ــرط از ل ــه ف ــید نفــرت و کین ــاز.  درخش ــه ب  تکــرار لجوجان
 : کرد

 ! نمیشناسم مهرداد من -        

 : گفت و کشید عمیقی نفس بهرام.  شد برقرار کوتاهی سکوت        

 !؟ نه ، بزنی حرف نمیخواي -        

 : گفت.  برداشت را ـربندش کمـ ، برخاست جا از        

 ! میارمت حرف به -        

.  گفــت چیــزي لرزانــی صــداي بــا ، بــود دریــده وحشــت فــرط از لــی لــی هــاي چشــم        
ــد ترجمــه تــوي حســین ــدون بهــرام.  کــرد تردی ــی از را نگــاهش اینکــه ب ــی ل ــرد ل  ، بگی
 : پرسید

 !؟ گفت چی -        

 : بود ضعیف حسین صداي        

 بـه  مجبوریـد  ، بزنیـد  آسـیب  بهـش  اگـه !  بکنیـد  کـاري  چنـین  نمیتونیـد  شـما  میگـه  -        
 ! کنید پرداخت غرامت صاحبش



 . زد نیشخندي بهرام        

 ! میشونم جات سر هم رو تو ولی...  میدم غرامتم!  نیست مهم -        

 لــی.  کوبانــد ـــت تخـــ ي خوشــخوابه روي محکــم و بــرد بــاال را ـــربندش کمـــ بعــد        
 نیمـه  تـن  بـه  توجـه  بـی .  پریـد  پـایین  ــت  تخــ  از سراسـیمه  بعـد  ، کشید جیغ دل ته از لی

ــانش ــه عری ــه ي هم ــا ملحف ــار را ه ــد و زد کن ــمت دوی ــین س ــرام.  حس ــاره به ـــ دوب  کم
ــاال را ـــربندش ــربند کمـــ ي گوشــه اینبــار ، بــرد ب ــازوي بــه کــرد گیــر ـ  جیــغ.  لــی لــی ب

ــراش ــرار زن دلخ ــد تک ــگ ، ش ــه زد چن ــاس ب ــین لب ــد و حس ــود بع ــت را خ ــر پش  او س
 لــی لــی امــا.  بکشــد کنــار را خــودش خواســت ، بــود شــده غــافلگیر حســین.  کــرد پنهــان

 : کشید داد بهرام.  گرفت پشت از را او پیراهن دستی دو

 ؟ کثافت کجاست...  ؟ کجاست مهرداد -        

 : گفت ، میکرد گریه هیستریک لی لی.  میبارید آتش هایش چشم از        

 ! نمیدونم -        

 : کرد ترجمه بالفاصله حسین        

 ! باشید آروم خدا رو تو ، فر شاهین آقاي نمیدونه -        

 . کرد نگاهش توزانه کینه بهرام        

 ! میگی دروغ سگ مثل داري -        

 : کرد تکرار باز لی لی        



 ! نمیدونم!  نمیدونم -        

ــاه بــه         ــوانش ي همــه ناگ ــین کــف.  کــرد رهــا را حســین لبــاس ، رفــت تحلیــل ت  زم
.  بــود نشســته عمیقــی تــرحم حســین هــاي چشــم تــوي.  گریســت هــاي هــاي و زد زانــو

 هــاي دسـت  تــرس از لـی  لــی...  زن سـر  روي افتــاد اش سـایه .  رفــت جلـو  قــدم دو بهـرام 
 کالفــه و عصــبی.  زد زانــو مقــابلش بهــرام.  شــد مچالــه خــودش تــوي بیشــتر او رحــم بــی

 . خیسش هاي چشم توي زد زل و گرفت را فکش

 مثــل احمقــی ي پســربچه مــن!  مــیگم چــی ببــین بــده گــوش خــوب...  خــانم ببــین -        
 دنبــال!  خــودت عــین ام آشــغالی یــه بیفتــه پــاش!  بشــم اشــکات خــام کــه نیســتم مهــرداد

!  نــوعش هــر از ، بلــدم هــم شــکنجه!  نمیکــنم ولــت نرســم بهــش تــا ، میگــردم جــواب یــه
 نـدارم  اینـو  وقـت  مـن ...  نـده  بـازي  منـو  پـس !  مـیمکم  رو خونـت  صـبح  تـا  نیـاي  راه باهام

 !؟ شیرفهمه!  بخورم بازي یکی تو از که

 حــرف معنـی .  میکـرد  نگـاه  او بــه ترسـیده  ، درشـتش  و سـیاه  هــاي چشـم  بـا  لـی  لـی         
 ســرش اختیــار بــی.  میکــرد حــس اســتخوانش مغــز تــا را خطــر امــا ، نمیفهمیــد را هــایش

 . داد تکان را

ــرام         ــایش به ــرد ره ــین روي از ، ک ــد زم ــد بلن ــط و ش ــاق وس ــتاد ات ــک.  ایس ــار ی  ب
 : پرسید باز و ، شود مسلط خود به تا کشید نفس عمیق

 ؟ کجاست مهرداد -        

 : گفت لی لی        



 ! کجاست اون نمیدونم...  نمیدونم من -        

 فشــرد هــم روي را ســرخش هــاي لــب.  کــرد مکــث ثانیــه چنــد.  میلرزیــد صــدایش        
 : گفت باز.  داد قورت سختی به را دهانش آب و

 کنیـد  بـاور  امـا  ، گفـتن  شـما  بـه  دروغـی  چـه  مهـرداد  و مـن  ي دربـاره  نمیدونم من -        
 ! نبود جدي چندان ما ي رابطه

 : گفت گذشته از تر عصبی بهرام.  کرد ترجمه را هایش حرف حسین        

 ؟ نبودید...  بودید هم با شما بهرحال ولی -        

ــی لــی         ــه.  داد تکــان را ســرش ل ــه زد تکی ــوار ب  در را زانوهــایش و ســرش پشــت دی
ـــ ــوش آغ ــت ـ ــی.  گرف ــر آرام کم ــده ت ــود ش ــا ، ب ــوز ام ــنش هن ــه ت ــورت ب ــحی ص  واض

 . میلرزید

 ! بودیم -        

 : داد ادامه غمگینی صداي با.  نمیکرد نگاه بهرام به        

 ، نداشــت بــنفس اعتمــاد مهــرداد.  نــوعی بــه کــدوم هــر ، داشــتیم احتیــاج بهــم مــا -        
 بهــش مــنم!  میکــرد مردونگــی و بزرگــی احســاس همیشــه مــن بــا امــا.  بــود خــورده ســر
 ! داشتم نیاز

ــرام         ــت به ــه روي نشس ـــ ي لب ــتخواب تخ ــا ، ـ ــا روي پ ــداخت پ ــق و ان ــاهش دقی  نگ
 درسـت ...  بـود  شـده  زن ایـن  دامـان  بـه  دسـت  کمبودهـایش  جبـران  بـراي  مهـرداد .  کرد



.  جهــنم وســط کنــد ســقوط ســر بــا بــود نزدیــک کمبودهــایش خــاطر بــه کــه او خــود مثــل
 : میزد حرف هم هنوز لی لی

 منــو میتونــه میکــردم فکــر کــه داشــت شخصــیتی امــا ، نبــود ثروتمنــدي پســر اون -        
...  خـب  ، نیومـد  دیگـه  و رفـت  وقتـی .  بـودم  بسـته  امیـد  بهـش .  بـده  نجـات  زندگی این از

 ! گذاشته قالم میکردم فکر

 : پرسید بهرام.  زد تلخی لبخند        

 ؟ درسته ، داشت اعتیاد -        

 . او صورت توي زد زل ـستقیم مـ اینبار ، داد تکان را سرش لی لی        

 ... دستش کف میریخت ، بود چیزي یه!  اوهوم -        

.  میکــرد ســبکبالی احســاس اختیــار بــی بهــرام.  کشــید بــو عمیــق را دســتش کــف و        
 ! نگرفته ایدز مهرداد که بود راحت خیالش حاال حداقل ، خب

 ؟ میکرد هم توزیعشون -        

 مجبــور بهــرام.  نشــده او منظــور متوجــه بــود مشــخص ، کــرد نگــاهش فقــط لــی لــی        
 . دهد توضیح شد

 ؟ میکرد توزیع!  کوکائین -        

 . داد تکان را سرش تردید با لی لی        



 ... شاید ولی!  نمیدونم...  نه -        

 : گرفت باال را دستش کف بهرام        

 ! فهمیدم چیزو همه!  نگو چیزي دیگه ، بسه -        

ــش         ــا را نفس ــتگی ب ــوت خس ــرد ف ــرون ک ــرش ، بی ــه را س ــایین ناامیدان ــداخت پ .  ان
 بـود  کسـی  مهـرداد  بـراي  زن ایـن !  نرسـید  چیـزي  بـه  هـم  اینجـا ...  دیگـر  سـت ب بـن  یک
 عجیــب!  نبــود بیشــتري چیــز ، میکــرد ذوب را اش ســرخوردگی و خشــم حــس فقــط کــه

 ، کنــد رهــا هســت کــه همــانطور را چیــز همــه داشــت دوســت.  میکــرد خســتگی احســاس
 او فقــط کـه  جــایی.  متروکـه  ي جزیــره یـک  تــوي بـرود  او بــا و بگیـرد  را مهنــازش دسـت 

 بـین  و کنـد  خـود  مشـغول  را مهنـاز  ذهـن  بـاز  کـه  نباشـد  سـومی  شـخص  و...  مهناز و باشد
 تـه  و سـر  بـی  بـازي  یـک  تـوي  بـود  افتـاده  گیـر ...  نمیتوانسـت  امـا .  بیانـدازد  فاصله ها آن

 حســین بــه دســت بـا .  نداشــت بــازي ایـن  شــدن تمــام بــه هـم  امیــدي هــیچ و آور کسـل  و
 : داد عالمت

 ! بریم پاشو -        

ــر ، برخاســت جــا از         ــاد راه حســین از زودت  از هــایش شــانه.  خروجــی در ســمت افت
ــدت ــتگی ش ــایین خس ــه پ ــد آویخت ــتش.  بودن ــت را دس ــتگیره روي گذاش ــی ي دس  طالی

 : گفت حسین به.  عقب به برگشت دوباره ، در

 برمیگــردم ، نگفتــه بهــم و داشــته مهــرداد از خبــري بفهمــم اگــه بگــو بهــش -        
 ! کن حالیش قشنگ!  میکنم زنده زنده پوستشو



 . رفت بیرون اتاق از و        

ــی         ــاره آن از توانســت وقت ــرون کاب ــد بی ــک ســاعت ، بیای ــه نزدی ــود شــب نیمــه ب .  ب
ــل ــت راه ســرش پشــت جوئ ــس یــک و میرف ــزد حــرف نف ــزي بهــرام.  می  وراجــی از چی
 پشــت بــود نشســته.  کنــد ترجمــه را هــایش جملــه کــه نبــود حســین ، نمیفهمیــد هــایش

 . میکشید را بهرام انتظار و ، بود گذاشته اختیارشان در کیارش که ماشینی رل

 جوئــل ، ببــرد جیــبش تــوي دســت خواســت تــا.  لرزیــد جیــبش تــوي بهــرام موبایــل        
 نگــاهش خونســرد بهــرام.  گرفــت دســتی دو را اش یقــه بعــد و زد عربــده گوشــش کنــار
 . میکرد درد و میسوخت تب توي تنش تمام ، نداشت خورد و زد ي حوصله.  کرد

 رو شـــما زبـــون مـــن نفهمیـــدي هنـــوز کـــه احمقـــی اینقـــدر تـــو یعنـــی...  ببیــنم  -        
 ! مترجمم به برسیم تا شو خفه لحظه چند ؟ نمیفهمم

 برگردانــد رو او از بهــرام.  شــد سســت جوئــل هــاي دســت ، کــرد اشــاره ماشــین بــه        
ــاره و ــه دوب ــاد راه ب ــان ، افت ــایلش همزم ــک را موب ــرد چ ــت.  ک ــاس هف ــی تم ــخ ب  از پاس

 پیشــانی روي نشســت متفکرانــه اخمــی.  کیــارش از تمــاس چهــار ، داشــت مهنــاز طــرف
 را مهنــاز هــاي تمــاس دلیــل امــا ، چیســت بــراي بــود مشــخص کیــارش هــاي تمــاس.  اش

 . است افتاده بدي اتفاق حتماً باز کرد فکر ، شد نگران.  نمیکرد درك

 . کشید پایین را پنجره و شد سوار ، ماشین به رسید        

 ! مرگته چه بگو حاال...  خب -        



.  گفــت کوتــاهی ي جملــه همزمــان ، پاییــد را ماشــین داخــل و کــرد خــم ســر جوئــل        
 : کرد ترجمه خستگی با حسین

 ! میخواد امانتیشو -        

 . نکرد توجهی ، لرزید مشتش توي باز بهرام گوشی        

 ؟ نه ، کردي معتاد مهردادو تو -        

 : پرسید باز بهرام.  نگفت چیزي جوئل        

 !؟ بچه او دست دادي کوکائین تو بار اولین -        

 . شد کالفه جوئل        

 ! میخوام امانتیمو فقط من -        

ــرا         ــدان مبه ــایش دن ــا را ه ــه ب ــدرت ي هم ــم روي ق ــرد ه ــا فش ــرف ت ــامربوطی ح  ن
 و ، کـرد  غلبـه  جوئـل  هـاي  دنـدان  کـردن  خـرد  ي وسوسـه  بـر  تـا  کـرد  تالش خیلی.  نزند

 : زد لبخندي

 ! نیاوردم همراهم امانتیتو -        

ــر         ــرد فک ــر ک ــت بهت ــالً اس ــل فع ــراي را جوئ ــودش ب ــه خ ــاید ، دارد نگ ــاز ش ــم ب  ه
ــت ــاتی او از میتوانس ــرد اطالع ــل.  بگی ــزي جوئ ــت چی ــرام ، گف ــت به ــداد مهل ــین ن  حس

 : گفت.  کند ترجمه



 ! میزنیم حرف موردش در ، هتل دم بیا فردا -        

 : کرد اشاره حسین به        

 ! بیفت راه -        

ــل         ــروع جوئ ــرد ش ــه ک ــاد و داد ب ــردن فری ــین.  ک ــا حس ــت پ ــاز روي گذاش  راه ، گ
 . گذاشت جا سرش پشت را او.  افتاد

ــایلش ي صــفحه بــه ، اش صــندلی پشــتی بــه زد تکیــه آســودگی بــا بهــرام          نگــاه موب
 . داشت کیارش طرف از پیامی.  کرد

 نشــون کارشــناس بــه رو کاغــذا ؟ شــده خبــري طــرف اون ؟ نمیــدي جــواب چــرا -        
 ! نیست مهرداد خط ، دادم

ــا         ــی ب ــاوتی ب ــاهش تف ــفحه از را نگ ــایلش ي ص ــت موب ـــ و گرف ــگاري سی ــوي از ـ  ت
 بــه تــا بــود کــرده تقلیــد را مهــرداد خــط!  بــود جوئــل کــار ، میدانســت.  برداشــت جعبــه

 . بگردد مهرداد دنبال تر جدي کند ترغیب را بهرام خودش حساب

 : پرسید حسین        

 ... یا هتل برمیگردین -        

 . حرفش وسط دوید بهرام        

 ! هتل -        



ــره الي         ــاز را پنج ــرد ب ــه و ک ـــ ي خاک ــگارش سی ــرون را ـ ــد بی ــاز.  تکان ــایلش ب  موب
 کیــارش اگــر.  صــفحه روي ي شــماره بــه کــرد نگــاه حوصــله بــی.  لرزیــد مشــتش تــوي
ــود ــاً ب ــواب حتم ــداد ج ــله.  نمی ــرف ي حوص ــت زدن ح ــا ، نداش ــا ام ــدن ب ــماره دی  ي ش

 : داد جواب سرعت به و شد خارج تفاوت بی حالت آن از ناخودآگاه حسام

 ؟ حسام ، الو -        

 ! فردا همین...  ایران برگردي باید تو ، بهرام -        

 . بهرام شدن نگران براي بود کافی همین.  میلرزید هیجان شدت از صدایش        

 ... میدونی که خودت ، نمیتونم من -        

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! ایران توي!  همینجا...  اینجاست مهرداد!  سیاه نخود دنبال رفتی -        

        *** 

 را اتــاقش کــارت و رســاند کــانتر بــه را خــودش سراســیمه.  هتــل البــی تــوي دویــد        
 هنـوز  کـه  بـود  کـرده  اش شـوکه  آنقـدر  حسـام  خبـر .  آسانسـور  سـمت  رفـت  بـاز .  گرفت

 ایســتاد منتظــر و زد را آسانســور ي دکمــه.  اســت افتــاده اتفــاقی چــه نمیدانســت درســت
 درهــاي  تــا گذشــت  بــود طــوالنی قــرن  دو ي انــدازه بــه بــرایش  کــه اي دقیقــه دو. 

ــور ــاز آسانس ــدند ب ــرد دو.  ش ــوي از پیرم ــک ت ــرون اتاق ــد بی ــرام ، آمدن ــل به ــد داخ .  ش



 مهنــاز تصــویر انعکــاس میخکــوب اش عصــبی و کالفــه نگــاه بعــد و کــرد بلنــد را ســرش
 . شد مقابلش ي آینه روي

 ! سالم -        

ــه         ــرعت ب ــر س ــد س ــاز.  چرخان ــک در مهن ــدمی ی ــتاد اش ق ــاي ، ایس ــور دره  آسانس
 . شدند بسته سرش پشت

 ؟ شب وقت این تا بودي کجا -        

 و داد قــورت ســختی بــه را دهــانش آب.  نداشــت اطمینــان هــایش چشــم بــه بهــرام        
 . کرد باز و بست محکم را هایش چشم

 ؟ میکنی چیکار اینجا تو -        

 پشــت ، او بـه  مانـد  خیـره  بهـرام .  سـرش  پشــت اي شیشـه  دیـوار  بـه  زد تکیـه  مهنـاز         
 . میشد تر کوچک و کوچک مختلط استخر ي منظره سرش

 ! بزنم حرف باهات اومدم -        

 ؟ چی ي درباره -        

 . بود شده مضطرب.  کرد قفل هم بین را هایش انگشت مهناز        

 ! دیشب اتفاقاي ي درباره -        

 . زد پوزخندي بهرام        



 ! نداري مشترکی حرف من با مهرداد جز به تو!  هه -        

 : گفت مهناز        

 ... که بدونم باید من -        

 : صورتش توي زد داد بهرام        

 خیلــی ؟ نـه  ، خــدا امـان  بــه کـردي  ول زنــدگیتو کـه  مطمئنــی خـودت  بــه خیلـی  تـو  -        
 ! نمیکنم ولت ، میمونم پات به من که مطمئنی

.  میشــد دیــده نگرفتــه پــا وحشــتی هــایش چشــم تــوي ، کــرد نگــاهش فقــط مهنــاز        
.  کــرد حــس بــی را تــنش ي همــه تــرس ناگهــان.  پیچیــد اش بینــی تــوي ـــکل الـــ بــوي
 : گفت باز بهرام

 ؟ کردم خوش دل زندگی این چی به من آخه -        

 : گفت.  لرزیدن به کرد شروع مهناز هاي دست        

 ... خب...  من -        

 . شدند باز وار اتوماتیک درها ، ایستاد آسانسور        

 !؟ چی تو -        

 . سرش پشت دیوار به چسباند اختیار بی را خودش مهناز        

 ... شاید!  نیست مناسبی وقت...  امشب میکنم فکر -        



 . بود کرده گیر بهرام هاي انگشت بین دستش مچ...  شد ساکت        

 ! دارم حرف باهات کلی منم!  مناسبیه وقت ، اتفاقاً نه -        

 تــوي تــا شــد کشــیده همــراهش مهنــاز.  رفــت بیــرون آسانســور از و زد نیشــخندي        
 . اتاق

ــوبش صــداي         ــرز ، در ک ــدي ل ــداخت ب ــوي ان ــنش ت ــی.  ت ــار ب ــم اختی ــایش چش  را ه
 تلــخ ، بــود دیــده ـــست مـــ را بهــرام بــار یــک او.  کــرد مشــت را هــایش دســت و بســت
ــرین ــه ت ــدگی ي تجرب ــا را اش زن ــده او ب ــود گذران ــر.  ب ــت دیگ ــاره نمیخواس ــن دوب  ای

ــه ــرار را تجرب ــد تک ــی...  کن ــرش حت ــاك فک ــنده و دردن ــود کش ــرام!  ب ــارش از به  رد کن
 . انداخت ـت تخـ روي را خودش رفت ، شد

 ! میمیرم دارم -        

 پرســید ضـعیفی  صــداي بـا .  انــداخت نگـاهی  او بـه  محتاطانــه ، کـرد  بــاز چشـم  مهنـاز         
: 

 ؟ چرا -        

 کشــید را زیــرینش لــب مهنــاز.  بــود رفتــه خــواب بــه انگــار ، نــداد را جــوابش بهــرام        
ــین ــایش دنــدان ب ــا ، ه ــو احتیــاط ب ــارش و رفــت جل ـــ روي کن ــتخواب تخ ــت ـ .  نشس

 : پرسید.  میکرد حس ، کند لمسش آنکه بی را تنش حرارت

 !؟ داري تب -        



 درگیـــر  فکـــرش!  داشـــت تـــب ، داغـــش  پیشـــانی روي گذاشـــت را دســـتش        
 مـــ کوتــاه ي ثانیــه چنــد بــراي.  شــد بهــرام خــیس هــاي لبــاس و پــیش شــب ماجراهــاي

 . برد یاد از را اش ـستی

 !؟ نرفتی دکتر -        

 : زد غر ، شد بلند جا از کالفه.  نشنید جوابی باز        

 تـب  ایـن  بـا  نمیفهمـی  خـودت  ؟ بـرو  دکتـر  گفـت  بایـد  هـم  تـو  بـه  ؟ بهرام اي بچه -        
 ... باال

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 ! میده کیفی چه نقات نق شنیدن!  جانم...  واي واي واي واي -        

 انــداخت نگــاهکی مهنــاز مبهــوت و مــات صــورت بــه و کــرد بــاز را هــایش پلــک الي        
: 

 ! بده ادامه -        

ــاز رخ از رنــگ         ــه قــدمی.  شــدند سســت اختیــار بــی زانوهــایش ، پریــد مهن  عقــب ب
 . نشست اتاق وسط ي کاناپه روي و برداشت

 !؟ کنی ام مسخره که اینجا آوردي منو -        

 . شنید بهرام اما ، بود شده ضعیف اضطراب و ترس زور از صدایش        



 ! کنم زندگی باهات که آوردمت -        

ــار         ــی انگ ــگ کس ــه زد چن ــب ب ــاز قل ــیانه و مهن ــبش وحش ـــ از را قل ــنه سی ــرون ـ  بی
 . کرد عرق هایش دست کف ، شد داغ هایش گوش.  کشید

 ؟ حرفاست این وقت االن -        

 : زد عربده قدرت ي همه با ناگهان بهرام        

 !؟ وقتشه کی پس -        

ــک         ــرب ی ــا از ض ــت ج ــه ، برخاس ــمت ب ــاز س ــت مهن ــاز.  رف ــدت از مهن ــرس ش  و ت
 هــایش چشــم مقابــل تلخــش خــاطرات.  کشــید عقــب را خــودش ، میکــرد دل دل دلهــره

ــاق تــوي روز آن بهــرام همــان بهــرام.  بودنــد گرفتــه جــان ــود ات  کــه بهرامــی همــان...  ب
ــم ــت چش ــه روي بس ــز هم ــدگی و چی ــان زن ــه را ش ــاد ب ــم.  داد ب ــایش چش ــه ه ــون ب  خ

 مقابــل وحشــتش بــه توجــه بــی ، رســید مهنــاز بــه.  بــود داغ هــایش نفــس ، بــود نشســته
 . گرفت محکم را الغرش هاي دست ساق و نشست زمین روي پاهایش

 ، نبـودم  اولویـت  تـوي  بـرات  هیچوقـت  کـه  اینـه  ؟ چیـه  تـو  بـا  مـن  مشـکل  میدونی -        
 نفـر  یـه  همیشـه  ، بـود  کـم  خیلـی  مـون  نفـره  دو هـاي  لحظـه !  نبـودم  مهـم  برات هیچوقت

 درســت میومــد ، میرفــت رژه حرفــامون وســط!  داشــت حضــور مــا بــین کــه بــود ســومی
 ! مینشست ما بین

 . عصبی و خفه ، خندید        



 ! میخوابید باهامون -        

ــاز         ــات مهن ــاور و م ــد را دســتش بعــد ، کــرد نگــاهش ناب ــیلی و کــرد بلن  محکمــی س
ــوي ــوش ت ــد او گ ــک.  کوبان ــم اش ــایش چش ــر را ه ــرده ت ــود ک ــاور ، ب ــرد ب ــرام نمیک  به
 ! باشد زده او به اي طعنه چنین

 ! پستی خیلی -        

 . داد تکان سر بهرام.  میلرزید بغض زور از صدایش        

 ! پستم ، میدونم -        

 . ایستاد اتاق وسط و شد بلند او پاهاي جلوي از ، ـوسید بـ را مهناز دست کف        

 ! گفتم مزخرف ، میدونم!  بود حقم هم سیلی اون -        

ــاز         ــه داشــت بغــض ، گذاشــت گلــویش روي را دســتش مهن  هــواي.  میکــرد اش خف
ــر نفــس و ســنگین اتــاق  ي دســته بــه زد چنــگ!  نبــود تحمــل قابــل دیگــر ، بــود شــده ب

 . چرخید او سمت به بهرام سر بالفاصله.  برخاست جا از ، کیفش

 ؟ کجا -        

 : زد داد بهرام باز.  در سمت دوید ، نداد را جوابش        

 ؟ میري قبرستونی کدوم -        



ــاز         ــایی ب ــد هــاي قــدم صــداي.  نکــرد اعتن ــنید ســرش پشــت را بهــرام تیــز و تن  ، ش
 ــنه  سیــ  را خـود  ، خـورد  سـختی  سـکندري .  شـد  کشـیده  عقـب  بـه  شـدت  با بازویش بعد

 : کشید جیغ.  دید بهرام ي ـنه سیـ به

 ! عوضی کن ولم -        

ــه و         ــه ب ــاد گری ــورتش.  افت ــا را ص ــف ب ــت ک ــایش دس ــاند ه ــا و پوش ــداي ب ــد ص  بلن
 : زد داد بهرام.  کرد گریه

 !؟ کجا ؟ برسیم کجا به تهش قراره ؟ هان ؟ بشه چی که کنم ولت -        

ــا را او         ــونت ب ــه خش ــب ب ــل عق ــاز.  داد ه ــاد مهن ـــ روي افت ــت تخ ــوز ، ـ ــه هن  گری
 : میزد داد و بود ایستاده او روبروي...  میزد داد هنوز بهرام.  میکرد

ــو -         ــیش چــی ت ــر خــودت پ ــردي فک ــاز ک ــن ؟ مهن ــدگی ای ــواي رو زن ــه میخ  کجــا ب
ــو ؟ بکشــونی ــا میخــواي من ــال کجــا ت ــدوونی خــودت دنب ــدگی کــردي فکــر آخــه! ؟ ب  زن

 تغییــري چــه واقعــاً ؟ میکنــه تغییــري چــه نباشــم تــوش مــن اگــه دنیــا ؟ چیــه مــن بــدون
 ... ! ببین...  مهناز ببین منو ؟ دنبالشی اینقدر که میکنه

 . زد پس صورتش روي از را هایش دست تندي به ، رفت جلو        

ــن -         ــواهش ازت دارم م ــنم خ ــومش میک ــن تم ــاس...  ک ــنم التم ــرد میک ــین!  برگ  بب
 ! میزنم زانو جلوت حتی... 



ــه و پنهــان التماســی و بغــض از صــدایش         ــر در ، میلرزیــد مردان  ، زد زانــو مهنــاز براب
 . گرفت ـوش آغـ در را پاهایش ساق

 غــرق نباشــم مــن ، میکنــی فکرشــو تــو کــه اونیــه از تــر کثیــف خیلــی دنیــا!  ببــین -        
ــو!  میشــی ــی ت ــو نباش ــاد من ــره ب ــه!  میب ــی آخ ــعور ب ــا ش ــه م ــه ي لنگ ــم همدیگ ــال ، ای  م

 مــن بــا زنــدگی از میخــواي چــی ؟ کنــی خــراب چیــزو همــه میخــواي چــرا!  ایــم همدیگــه
 ؟ میخواي چی واقعاً ؟ نرسیدي بهش که

ــاز         ــر مهن ــرت از پ ــار و نف ــاهش انزج ــرد نگ ــس.  ک ــایش نف ــنگین ه ــده س ــود ش  ، ب
 : غرید اش شده کلید هاي دندان بین از.  میلرزید بیزاري شدت از تنش

 از بــري میخــوام فقــط!  نباشــی میخــوام فقــط مــن!  هیچــی...  نمیخــوام هیچــی مــن -        
 ... زندگیم

ــه         ــا اش جمل ــیلی ب ــخت س ــده و س ــرام ي کوبن ــوي ، به ــانش ت ــم ده ــت دره  ، شکس
 و خــورده ســیلی ي گونــه روي گذاشــت را دســتش کــف.  بریــد اش ـــنه سیـــ تــوي نفــس

ــاکش ــوي را صــورتش و دردن ــرد پنهــان موهــایش ت ــل.  ک ــه اینکــه از قب ــد خــود ب  و بیای
 و خـورد  دیگـري  سـیلی  بـاز .  شـد  کشـیده  عقـب  بـه  موهـایش  ، بفهمـد  را سـیلی  این معنی

 خشــم شــدت از ، بــود شــده دیوانــه بهــرام.  گرفــت آتــش صــورتش راســت ي نیمــه بــاز
 . میزد نفس نفس

 ! میخواي طالق ؟ آره ، میخواي طالق -        

 . گرفت فاصله مهناز از.  عصبی و خفه ، خندید        



ــی...  میــدم طالقــت -         ــه ول ــوري ی ــه ، ج ــین کــه ، جــایی ی ــراي ســگ ع ــن تمــام ب  ای
 ! بشی پشیمون کارات

 بــی و کــرد مچالــه درهــم جنینــی مثــل را تــنش ، ـــت تخـــ روي افتــاد پهلــو بــه مهنــاز        
 . میکرد احساس وجودش بند بند با را حقارت تلخ طعم.  زد هق صدا

ــی -         ــا ول ــل ت ــا ، اون از قب ــی ت ــوز وقت ــوري ، منــی زن هن ــا مجب ــدگی مــن ب ــی زن !  کن
 ، بخـوري  غـذا  ظـرف  یـک  تـوي  ، کنـی  زنـدگی  سـقف  یـک  زیـر  باهـام  مجبوري ؟ میفهمی

 ! باشی من با باید ، منی زن وقتی تا ؟ میفهمی!  بخوابی ـت تخـ یک توي باهام

 خــورده ســیلی و دردنــاك صــورت روي هــایش اشــک.  میکــرد گریــه هنــوز مهنــاز        
.  کـــرد حـــس را بهـــرام ــــگار سیــــ بـــوي.  میدادنـــد زجـــرش و بودنـــد گرفتـــه راه اش

 ! بهش گفتم...  نیست وقتش االن گفتم:  کرد تکرار دلش توي معصومانه

 تمــام انزجــار و نفــرت ، شــد موهــایش تــوي بهــرام دســت گــردش متوجــه ناگهــان        
 : زد داد و پرید جا از.  لرزاند را تنش

 ! آشغال نزن دست من به -        

 ســمت رفــت و پریــد پــایین ـــت تخـــ روي از تــنش تــوي باقیمانــده رمــق آخــرین بــا        
.  بــود بســته ـــته لخـــ خــون انگــار هــایش چشــم تــوي ، بــود افتــاده دوران بــه ســرش.  در

ــاره و گرفــت پشــت از را او بهــرام وقتــی و بــود نمانــده تــنش تــوي حســی  تخـــ روي دوب
ــه بهــرام.  بزنــد جیــغ نتوانســت حتــی ، کــرد پــرت ـــت ــود شــده دیوان ــوانگی ، ب  را او دی
 . میکرد حس بسته هاي چشم با حتی



ــه پــس ؟ هــان ؟ نــزنم دســت تــو بــه -         ــزنم دســت کــی ب  تــوي هــاي زنیکــه بــه ؟ ب
 ؟ خیابون

 . زمین کف کرد پرت ، کند تن از را پیراهنش        

ــو -         ــردي فکــر چــی ت ــردي فکــر ؟ خــودت پــیش ک ــده اینقــدر ک ــه شــدم اي عق  ک
 !؟ میفهمی...  تو فقط!  تویی من زن!  دارم زن...  دارم زن من ؟ اونا سمت میرم

ــاز         ــم مهن ــایش چش ــت را ه ــلیم ، بس ــود تس ــر در!  ب ــن براب ــرد ای ــه م ــه دیوان  همیش
ــلیم ــود تس ــم.  ب ــایش چش ــت را ه ــت و بس ــک پش ــاي پل ــته ه ــویري اش بس ــدا از تص  خ

...  میفهمیــد را او کــه بــود کســی تنهــا...  خــدا.  بــرد پنــاه او بــه ذهــنش تــوي و کــرد رسـم 
 ! شد خرد و کشید زجر مسموم شب آن در او پاي به پا

ــداي         ــز ص ــد و تی ــگ بلن ــایلش زن ــوي موب ــوش ت ــایش گ ــد ه ــاق از را او ، پیچی  اعم
ــواب ــرون خ ــاند بی ــار.  کش ــتها دور از انگ ــداي دس ــنید را آن ص ــم.  میش ــاز چش ــرد ب  و ک
 عجیــب ناگهــان.  بــود ــوشش  آغـــ در مهنــاز خـالی  و ســرد جــاي ، دیـد  کــه چیــزي اولـین 

ــاتوانی و پــوچی احســاس ــاز...  کــرد ن ــود مهن ــان!  همیشــه مثــل ، نب ـــ پای ــاز ـــوسش کاب  ب
 . بود دیگر ـوس کابـ یک شروع

ــگ صــداي         ــوز زن ــوي هن ــد گوشــش ت ــه.  میکوبی ــانی ســختی ب ــه تک ــن ب ــه ت  و کوفت
ــش ــی تــوي.  ســرید پــایین ـــت تخـــ روي از و داد داغ  ، میخــورد غلــت غلیظــی گیج
 بــه را آن و گرفــت را اورکــتش ي گوشــه شــد خــم.  داشــت بــدي تهــوع حالــت و ســردرد



 لبـاس  از تکـه  یـک .  بودنـد  پـال  و پخـش  زمـین  کـف  هـایش  لبـاس .  کشـید  خودش سمت
 . بود مانده جا رنگش آسمانی آبی نازك شرت تی ، مهناز هاي

ــایلش         ــوي از را موب ــبش ت ــدا جی ــرد پی ــنش وزن.  ک ــداخت را ت ــه روي ان ـــ ي پای  تخ
 : داد جواب اش گوشی ي صفحه به کردن نگاه بدون و ـتخواب

 ؟ الو -        

 : گفت ، بود حسام        

 ! بخیر صبحت ، سالم -        

ــاه         ــیجش نگ ــد را گ ــمت چرخان ــره س ــور ، پنج ــم ن ــایش چش ــبح...  زد را ه ــده ص  ش
 ! بود رفته مهناز...  بود شده تمام لعنتی شب آن!  بود

 ؟ صدامو میشنوي ؟ کجایی ؟ بهرام ، الو -        

 : گفت        

 ! میشنوم -        

ــرف         ــختش زدن ح ــود س ــات ، ب ــار کلم ــویش انگ ــیدند را گل ــاه.  میخراش ــت نگ  دوخ
 . مهناز شرت تی به

ــال رفتـــی -         ــران برمیگـــردي کـــی ؟ بلیـــت دنبـ ــاره چیـــزي ، راســـتی ؟ ایـ  ي دربـ
 ؟ گفتی مهناز به مهرداد برگشتن



 را قلـــبش و بـــرد پـــیش دســـت انگـــار کســـی...  گلـــویش تـــوي نشســـت بغـــض        
 . کشید بیرون اش ـنه سیـ از رحمانه بی ، وحشیانه

 ! نیست مهناز -        

 . نشنید حسام        

 !؟ شده چی مهناز ؟ چی -        

ــک         ــره ی ــک قط ــه از اش ــمش ي گوش ــید چش ــاس ، جوش ــایی احس ــی و تنه ــاهی ب  پن
 : گفت هذیان باز.  بود افتاده کار از مغزش.  میکرد عجیبی

 ! نیست اینجا!  نیست...  نیست -        

 : پرسید.  بود شوکه حسام        

 ؟ خوبه حالت -        

 . صورتش روي کشید محکم را دستش کف ، داد تکان را سرش        

 ... هیچی!  نمیشه خوب هیچی دیگه!  نه ، نیستم خوب -        

ــش         ــگ نفس ــد تن ــاس ، ش ــوع احس ــی ته ــرد عجیب ــی.  میک ــرت را گوش ــرد پ  روي ک
 را اش معـده  اسـید  و زد عـق  ، زد زانـو  سـرد  ــام  حمــ  کـف .  ــام  حمــ  تـوي  دویـد  و زمین

 . شد تلخ عجیب کامش.  آورد باال



ــا         ــایی بـ ــت پاهـ ــرزان و سسـ ــت لـ ــنش و برگشـ ــخوابه روي را تـ ــداخت خوشـ .  انـ
 جـا  از نداشـت  نـا .  بـود  حسـام  بـاز  البـد  ، خـوردن  زنـگ  بـه  بـود  کرده شروع باز موبایلش
 . شد ساکت تا خورد زنگ آنقدر گوشی ، برخیزد

 و نشســـت زمـــین کـــف.  کـــرد جـــدا خوشـــخوابه نرمـــی از را تـــنش ســـختی بـــه        
ــایلش ــت را موب ــتانش.  برداش ــد انگش ــفحه روي لغزی ــل ي ص ــماره...  موبای ــاز ي ش  مهن

!  میخواســـت را او امـــا...  صـــدایش شــنیدن  بـــود محـــالی آرزوي میدانســـت.  گرفــت  را
ــاش ــواب ک ــداد ج ــاش...  می ــل ک ــدایش الاق ــنید را ص ــک.  میش ــوق ی ــورد ب ــوق دو ، خ  ب
 عطــر دل تــه از ، صــورتش بــه کشــید.  برداشــت را مهنــاز شــرت تــی و شــد خــم...  خــورد

ــده ــنش ي جامان ــار الي ت ــاي و ت ــاس پوده ــد را لب ــش ، بویی ــد آرام ــر دوی ــتش زی .  پوس
 . نداد جواب کسی ، شد قطع تا خورد بوق آنقدر تلفن

ــین روي کشــید دراز         ــاز شــرت تــی ، زم ـــ در را مهن ــاز و گرفــت ـــوش آغ ــد ب .  بویی
 ! مهناز ، آخ...  مهناز:  کرد تکرار را اسمش لب زیر

 آغـــ در کــه بــود حســرتی همــین ، زنــش از او ســهم...  سرنوشــت بــه بــود داده تــن        
 روي هــایش پلــک بــاز ، گذشــت ســرش از مــوجی مثــل خــواب.  میبوییــد و داشــت ـــوش

 ... . افتاد هم

 

 ! بود متنفر خوابها از        



ــه خوابهــا         ــرایش همیش ــد محــض عــذاب ب ــرت ، بودن ــه و داغ هــاي حس  آورش گری
 تصــویر بــه هــایش چشــم جلــوي را هــایش ضــعف همیشــه.  میکردنــد تــداعی بــرایش را

ــرت.  میکشــیدند ــاز داشــتن حس ــایش حســرت...  مهن ــت وســط تماش ــاغ هــاي درخ  در ب
 ... . بازي و خیز و جست حال

ــت         ــواب داش ــد خ ــوي...  میدی ــوابش ت ــته خ ــود نشس ــی روي ب ــندلی از یک ــاي ص  ه
ــوي حصــیري ــابی ت ــه هــم روي را پاهــایش ، مهت ــود انداخت ــاغ و ب  دو.  میکــرد تماشــا را ب

 میزدنــد قهقهــه بلنــد صــداي بــا و میدویدنــد هــا درخــت وســط بچــه پســر دو و دختربچــه
 را همــدیگر هــاي دســت.  بودنــد بیــژن و بهــار و مهــرداد و مهنــاز ، میشــناخت را آنهــا... 

ــه ــد گرفت ــا و بودن ــداي ب ــد ص ــعر بلن ــد ش ــو.  میخواندن ــاز مح ــده مهن ــود ش ــراهن...  ب  پی
 هــایش خنــده صــداي.  بــود بســته روبــان بــا را ســیاهش موهــاي و داشــت تــن بــه ســفیدي

 ! میخندید زیبا چقدر.  بود بلندتر بقیه از

ــرام         ــره به ــره خی ــاهش خی ــرد نگ ــی...  میک ــک حت ــه ی ــت لحظ ــم نمیتوانس  او از چش
 درشــت هــاي دانــه.  میریخــت عــرق مــدام ، بــود کــرده اش کالفــه هــوا گرمــاي.  بگیــرد
ــایش چشـــم جلـــوي و میخوردنـــد ســـر اش پیشـــانی روي از عـــرق ــا.  میریختنـــد هـ  بـ

 زیــر گرمــا.  نداشــت اي فایــده امــا ، کشــید اش پیشــانی روي را دســتش پشــت کالفگــی
 و گرمــا حــرم زیــر هــایش چشــم جلــوي مهنــاز زیبــاي تصــویر و میکشــید تنــوره پوســتش

 ... . میرقصید عرق هاي دانه پشت

 و زد غلتــی جــا ســر.  در ي وقفــه بــی کــوبش صــداي بــا اینبــار ، شــد بیــدار دوبــاره...         
 را هــایش اســتخوان تمــام زمــین کــف ســرماي.  داد اش زده تــب تــن بــه قوســی و کــش



ــه ــود آورده درد ب ــان.  ب ــرد اي دره ده ــک و ک ــایش پل ــد را ه ــداي.  مالی ــوبش ص  در ک
 : پرسید بدخلقی با.  در سمت رفت و برخاست جا از.  نمیشد قطع هم لحظه یک

 !؟ بابا کیه -        

 : گفت.  بود کیارش        

 ! منم ، درو کن باز -        

ــاه         ــرد نگ ــه ک ــت ب ــرش پش ــه ، س ـــ ب ــتخواب تخ ــفته ـ ــب و آش ــه...  نامرت ــاس ب  لب
 : گفت ، شد دستپاچه.  هایش

 ! کن صبر دقیقه دو -        

ــه ، عقــب برگشــت          پنهــان کمــد تــه را مهنــاز شــرت تــی و پوشــید لبــاس ســرعت ب
 ! بود منتظر در پشت کیارش ، کند مرتب را ـتخواب تخـ نداشت وقت.  کرد

ــاي         ــفته موه ــا را اش آش ــتانش ب ــی انگش ــب کم ــرد مرت ــود را در و ک ــارش.  گش  کی
 : گفت طعنه به

 ! نمیکنی باز درو که مردي کردم فکر!  عجب چه -        

 پــایش.  داخــل برگشــت و کـرد  رهــا بــاز نیمــه همـانطور  را در ، نگفــت چیــزي بهـرام         
ــر ــرد گی ــه ک ــایلش ب ــوت را آن و موب ــرد ش ــر ک ـــ زی ــت تخ ــر.  ـ ــب زی ــی ل  و داد فحش

 : پرسید.  پنجره کنار تک صندلی روي انداخت حوصلگی بی با را خودش

 ؟ خبر چه -        



 . انداخت باال اي شانه ، میکرد نگاه دیوار و در به داشت کیارش        

 ؟ دختره اون پیش رفتی ؟ خبرا چه تو!  هیچی -        

 ــنه  سیــ  تـوي  نفـس  بـاز .  شـد  تلـخ  دیـروز  اتفاقـات  ي همـه  یـادآوري  بـا  بهرام خلق        
 تــرك وجــودش اعمــاق در احساســی و ، ـــت تخـــ ســمت لغزیــد نگــاهش.  کــرد گیــر اش

 . میکرد درك را فاجعه عمق بیشتر ، بود شده هوشیار که حاال.  برداشت

 ! هیچی منم -        

 : کرد اخم کیارش.  لبش ي گوشه ـگارگذاشت سیـ        

 ؟ خدا بنده ، خالی شکم با آخه -        

ــرام         ــا به ــرد اعتن ــعله ، نک ــدك ي ش ــت را فن ــر گرف ـــ زی ــگارش سی ــام و ـ ــی ک  عمیق
 در جیــبش تــوي از بلیــت دو.  داد تکــان تأســف ي نشــانه بــه را ســرش کیــارش.  گرفــت

ــداخت و آورد ــرید بهــرام نگــاه.  میــز روي ان ــگ روي س ــفید و آبــی رن ــا بلیــت س .  ه
 . شنید سرش پشت از را کیارش صداي

...  گفــت  بــرام  مهــردادو  ي قضــیه .  فرهمنــد حســام  ، زد زنــگ  بهــم  دوســتت -        
 . بگیرم بلیت برات خواست

 را موهــایش.  ایســتاد دراور میــز مقابــل و رفــت عقــب قــدم چنــد.  خندیــد وري یــک        
 : داد ادامه و کرد مرتب

 ! یار دیار از نمیکنی دل هم دیگه سال ده باشه خودت به اگه میگفت -        



 . ـگارش سیـ به زد پک باز ، زد نیشخندي بهرام        

 ! کردي لطف -        

 ؟ هست ، نیست که سختت.  تهران میره پاریس از منتها ، امشبه پروازت -        

ــارش.  داد تکــان را ســرش بهــرام         ــه بــه ، او ســمت برگشــت کی  دراور میــز ي لب
 : گفت تردید با و جوید را لبش ، زد تکیه

 . برگرده باهات هم خانمت شاید گفتم...  بلیته تا دو -        

ــد ثابــت بهــرام نگــاه         ــار چنــد.  تفســیري هــیچ بــی ، او صــورت روي مان .  زد پلــک ب
.  نبـود  ناراحـت  ، نداشـت  حسـی  هـیچ  امـا !  بـود  خـام  خیـال  ؟ ایـران  برمیگشـت  او با مهناز

ــر او ــس را درد دیگ ــرد ح ــخ ، نمیک ــود مس ــار!  ب ــر در انگ ــه براب ــاي خراب ــدگی ه  اش زن
 ســاعت یــک بــراي حتــی ، آینــده بــراي ، حرکــت بــراي اي انگیــزه هــیچ...  بــود ایســتاده

ــود مهنــاز.  نداشــت دیگــرش  دیگــر او از بعــد!  بــس و همــین...  برنمیگشــت دیگــر و نب
 . نداشت کردن فکر ارزش حتی چیزي هیچ

 ! برنمیگرده -        

 : گفت باز.  بود سرد صدایش ، کرد مکثی        

 ! بذاره تنها مادرشو و پدر نمیتونه موقعیت این توي -        

ــارش نگــاه         ــود ســنگین هــایش چشــم تــوي کی ــ انگــار ، ب ــده را شدروغ ــود فهمی .  ب
 . نکند باور را هایش دروغ کسی نبود مهم دیگر ، نبود مهم



 ؟ ایرانه مهرداد نگفتی بهشون مگه -        

ــه را ســرش بهــرام         ــارش.  داد تکــان راســت و چــپ ب ــرویش کی ــاال را اب ــداخت ب  ، ان
 . زد پوزخندي

ــه بهــرام         ـــ ت ــگارش سی ـــ تــوي را ـ ــگاري جاسی  و شــد بلنــد جــا از ، کــرد خــاموش ـ
 : گفت کیارش.  داد تنش به قوسی و کش

 بــري نمیخــواي جــایی تــو.  دنبالــت برمیگــردم دیگــه ســاعت دو ، خونــه میــرم مــن -        
 ؟ برسونمت که

 . انداخت پایین را سرش بهرام        

 ! سالمت به ، نه -        

 و شــد کشــیده همــراهش بهــرام نگــاه.  در ســمت رفــت ، کــرد خــداحافظی کیــارش        
ــه ، ـــام حمـــ ســمت رفــت.  کشــید ســردي آه.  مانــد جــا در پشــت  داغ آب دوش یــک ب

 . داشت نیاز

        *** 

ــاز را درش ، ـــتخواب تخـــ روي انــداخت را چمــدانش          و کمــد ســمت رفــت.  کــرد ب
ــام ــاس تم ــایش لب ــی را ه ــم ب ــت و نظ ــوي دق ــدان ت ــد چم ـــ.  چپان ــلقه ح ــاعتش و ـ  را س

 را کشــوها تــوي کالفــه.  گذاشــته کجــا را هـا  آن قبــل شــب بــود کــرده فرامــوش ، نمیدیـد 
 شــلوغ میــز روي.  اتــاق تــوي برگشــت.  کــرد نگــاه هــم را دستشــویی روشــویی ، گشــت



 خواســت.  دیــد ـــگارش سیـــ ي جعبــه زیــر را اش ـــلقه حـــ بــرق ، گشــت را پنجــره کنــار
ــردارد را آن ــه ب ــاهش ک ــت نگ ــد ثاب ــت دو روي مان ــاز.  بلی ــاد ب ــاز ی ــاد مهن ــت.  افت  نشس

 . گرفت دستش دو بین را سرش و صندلی روي

ــت         ــور را او نمیتوانس ــت همینط ــرش پش ــا س ــد ره ــرود و کن ــدون ، ب ــه ب ــی اینک  حت
ــالش ــد را ح ــالی آرزوي.  بپرس ــد مح ــوي خزی ــبش ت ــر.  قل ــرد فک ــاید ک ــت ش  میتوانس

 اش کالفــه نگــاه و گرفــت گــاز را لــبش.  ایــران برگردانــد مهــرداد ي بهانــه بــه را مهنــاز
ــاز را ــا شــب میتوانســت اگــر.  هــا بلیــت بــه دوخــت ب ــران بــه برگــردد او ب  اگــر آخ...  ای

 ! میتوانست

ــا ســرعت بــه         ــا بــا را آن آمــد یــادش ، گشــت موبــایلش دنبــال نگــاهش ب ــه پ  انداخت
 ســختی بــه را موبــایلش و شــد خــم ، ـــتخواب تخـــ ســمت رفــت فــرو.  ـــت تخـــ زیــر بــود

 را مهنــاز موبایــل ي شــماره خواســت.  میــزد گــاپ گــاپ ـــنه سیـــ تــوي قلــبش.  برداشــت
 جیــران و ، خــورد بــوق ســه.  گرفــت را مهــدي ي خانــه ي شــماره.  شــد پشــیمان ، بگیــرد
 . داد جواب

 ؟ الو -        

 . میلرزید صدایش ، کرد اي سرفه        

 ! سالم -        

 ؟ خبرا چه ؟ خوبی ، سالم -        

 ! ایران برگردم امروز باید ، خوبم -        



 . گرفت التماس رنگ جیران صداي        

 ؟ چی مهرداد پس ؟ ایران برگردي -        

ــه بهــرام         ــرعت ب ــوي س ــنش ت ــال ذه ــوجیهی دنب ــت ت ــت ، گش ــا نمیخواس ــئن ت  مطم
 . بدهد آنها به را مهرداد شدن پیدا خبر نشده

 حتــی...  باشــه ایــران شــاید ، نیســت کــه اینجــا!  برمیگــردم مهــرداد بــراي...  بــراي -        
 . ترکیه

 . کرد فینی فین جیران.  بود نگفته دروغ هم خیلی        

 !؟ ایران -        

 ؟ هست مهناز.  میدم توضیح براتون ببینمتون حاال...  بله ، بله -        

 . کشید سردي آه جیران        

 ! باشه دستت گوشی لحظه یه.  همینجاست ، آره -        

ــان و اضــطراب         ــرام هیج ــه به ــید اوج ب ــد ، رس ــدم چن ــب ق ــت عق ــندلی روي و رف  ص
.  شـد  تنـدتر  قلـبش  تـپش  ، میکـرد  صـدا  را مهنـاز  کـه  میشـنید  را جیـران  صـداي .  نشست
 صــداي بعــد و شــد برقــرار کوتــاه ســکوتی ، گرفــت مــادرش از را تلفــن مهنــاز کــه فهمیــد
 . اتاق توي بود رفته حتماً...  شنید را دري کوبش

 !؟ جان مهناز الو...  الو -        



 : گفت تندي به.  میشنید را کشدارش و عمیق هاي نفس صداي        

 ! بزنم حرف باهات بذار ، نکن قطع جان مهناز -        

ــم         ــایش چش ــم را ه ــت محک ــوي ، بس ــنش ت ــال ذه ــاتی دنب ــت کلم ــا گش ــازم ت  را هن
 . بدهد گوش هایش حرف به کند قانع

 دیگــه بگــم بــرات بــذار ؟ هــان ، بــدونی مهــرداد از نمیخواســتی مگــه اصــالً...  اصــالً -        
! 

ــاز         ــب.  میشــنید را او هــاي نفــس صــداي فقــط ب ـــ.  فشــرد هــم روي را هــایش ل  سی
 . کرد روشنش ، لبش ي گوشه گذاشت ـگاري

ــام         ــتاد تکــه تکــه را دودش و گرفــت ک ــرون فرس ــود شــده آرام.  بی ــه همــین...  ب  ک
 ! بود بس برایش ، میشنید را هایش نفس صداي

 . بود مهرداد دوست...  تون خونه آوردم پریشب که پسره اون -        

 ي حوصـله  ، بزنـد  حـرف  وقفـه  بـی  تـا  میگشـت  کلمـه  دنبـال  ذهـنش  تـوي  سرعت به        
ــاز ــر را مهن ــرد س ــب را او و نب ــه ترغی ــنیدن ب ــد ش ــب.  کن ــود مراق ــه ب ــاي وارد ک  رازه

 . نشود ممنوعه

ــدونم -         ــال نمی ــود چــی دنب ــب ، ب ــود دوســتش بهرحــال...  خ ــه اون!  ب ــد ي نام  تهدی
 دنبــال بیشــتر کنــه کــاري یــه میخواســت.  نبــود مهــرداد کــار...  بــود فرســتاده اون هــم رو

 ! بگیرم ازش رو لی لی آدرس تونستم روز اون.  بگردم مهرداد



 ! بود داده گاف.  بست کالفگی با را هایش چشم ، کرد سکوت        

ــب -         ــو...  خ ــت این ــتم به ــی!  نگف ــی ل ـــ ل ــت دوس ــر ـ ــرداده دخت ــی ، مه ــه...  یعن  ن
ــو کــه جــدي اونقــدر ــین!  میکنــی فکــر ت ــار اول ــاترین ب ــوردش در ک  ، زد حــرف باهــام م
 ! داد بهمون آدرسشو!  میگم رو پسره همون...  جوئل بعدش

 آتـــش تـــوي را چـــاقو ي لبـــه ، آدرس گـــرفتن بـــراي شـــد مجبـــور کـــه نگفـــت و        
 . کند زدن حرف به مجبور را او تا بگیرد جوئل شاهرگ زیر و کند داغ شومینه

 از نمیدونســت چیــزي...  طــاق بــه کوبیــد رو ســرمون هــم دختــره اون ، حــال بهــر -        
ــه!  مهــرداد ــن ب ــدنم اینجــا کــه رســیدم نتیجــه ای ــی مون ــده ب  خــودم دور دارم ، اســت فای
 ! نمیکنم فکرشم حتی که بیارم گیر جایی باید رو مهرداد...  میچرخم

 مهنــاز هـاي  نفـس  صـداي .  هـایش  دنـدان  بــین کشـید  را زیـرینش  لـب  ، کـرد  مکثـی         
ــوز را ــنید هن ــن از.  میش ــکوت ای ــوالنی س ــه او ط ــده کالف ــود ش ــام.  ب ــی ک ـــ از محکم  سی

 : گفت ، آن پیچ در پیچ دود به دوخت را نگاهش ، گرفت ـگارش

 ؟ دنبالش بریم میاي من با...  مهناز -        

.  بــود خــوب ، بــود نکــرده قطــع را گوشــی مهنــاز هنــوز همینکــه امــا ، نشــنید جــوابی        
 : گفت باز

 ؟ ایران بریم میاي.  ایرانه احتماالً مهرداد -        

 : داد ادامه ، زد رخنديزه        



ــن -         ــرات مهــردادو م ــدا ب ــو ، میکــنم پی ــم ت ــر برمیگــردي ه ــه س ــدگیت و خون !  زن
 بــه مــن ، میرســی مهــرداد بــه تــو...  میکنــیم ســود دومــون هــر! ؟ نــه ، خوبیــه ي معاملــه
 ! آرامش

ــرف         ــش ح ــود زده را دل ــاس ، ب ــبکبالی احس ــی س ــرد عجیب ــم.  میک ــایش چش  را ه
 . کشید نفس عمیق ، بست

ــوب -         ــو خ ــن فکرات ــاً...  بک ــاعت دو تقریب ــه س ــی راه دیگ ــتم م ــمت اف ــاریس س  ، پ
 ... بیاي باهام خواستی اگه

 . شد قطع ارتباط بعد و ، شنید را مهناز سرد آه ، شد برقرار سکوت        

 جاسیـــ تــوي انــداخت را اش ســوخته نیمــه ـــگار سیـــ ، میــز روي گذاشــت را گوشــی        
 آفتــاب گــرم دســت ، کــرد نگــاه بیــرون بــه پنجــره از.  برخاســت جــا از و ، ـــگاري
 ... . بود شده شروع اش کشنده انتظار.  صورتش روي نشست

 و کــرد تســویه هتــل بــا بهــرام.  بــود او منتظــر هتــل در دم ســاعت دو ســر کیــارش        
ــرون ــد بی ــت.  آم ــرش پش ــخدمت س ــزه پیش ــزه ری ــدانش اي می ــا را چم ــاي ت ــین ج  ماش

 را چمــدانش داد عالمــت پیشــخدمت بــه و کــرد بــاز را ماشــین عقــب در بهــرام.  میکشــید
 کیــارش .  نشســت کیــارش دســت کنــار خــودش بعــد ، بگــذارد عقــب صــندلی روي

.  داد تکــان ســالم عالمــت بــه ســري بهــرام بــراي ، بــود موبــایلش بــا زدن حــرف مشــغول
ــت اسکناســی بهــرام ــف گذاش ــت ک ــخدمت دس ــرد تشــکر او از و پیش ــد.  ک ــف در بع  کی
 . آورد بیرون را بلیت دو و کرد باز را اش مشکی چرم دستی



 : گفت ، بود کرده تمام را تلفنش کیارش        

 ؟ میاد هم خانمت -        

ــود مطمــئن.  کــرد اخــم بهــرام         ــارش ب ــا دو آن دار ریشــه اخــتالف متوجــه کی  هــم ب
 هــا بلیـت .  نداشـت  دلیلـی  مهنـاز  نیامـدن  و آمـدن  ي دربـاره  سـوال  اینهمـه  واگرنـه  ، شـده 

 : گفت ، جیبش توي گذاشت را

 ... برو ، نمیدونم -        

 تمـام  نیمـه  ، بـود  بـرده  هجـوم  گلـویش  بـه  کـه  سـختی  ي سـرفه  خـاطر  بـه  اش جمله        
 بــدجور اش ـــنه سیـــ.  کــرد ســرفه ســختی بــه و دهــانش جلــوي گرفــت را دســتش.  مانـد 

 : گفت کیارش.  میسوخت

 ! خوردي سرما -        

 : گفت اي گرفته صداي با ، داد تکان را سرش بهرام        

 ! نیست مهم -        

ــوي از نگــاهش         ــه ت ــه آین ــد خشــک ســرش پشــت ب ــد را جوئــل ، ش  داشــت کــه دی
 . افتاد او با قرارش یاد.  هتل البی توي میرفت

 ! اومد باز پسره این!  بابا اي -        

 . گرفت را نگاهش رد کیارش        



 ؟ پسره کدوم -        

 ، بدهــد را جوئــل پــول و شــود پیــاده تــا در ي دســتگیره ســمت رفــت بهــرام دســت        
 غــرورش امــا ، میدانــد را مهــدي ي خانــه آدرس او میدانســت اینکــه بــا.  شــد پشــیمان امــا

 مهــرداد دســتگاه و دم تــوي کــه مخصوصــاً.  بدهــد بــاج پســربچه یــک بــه نمیــداد اجــازه
 راســت او کــه نبــود مطمــئن و ، بــود ندیــده را داشــت ادعــا او کــه کوکــائینی گــرم سیصــد
 : گفت.  دروغ یا میگوید

 ! زودتر فقط ، بریم کن روشن -        

 . زد استارت کیارش        

 ؟ کجا -        

 . خانمم پدر ي خونه -        

 . افتاد راه ماشین...  گاز روي گذاشت پا ، داد تکان را سرش کیارش        

 و میرفتنــد راه بهــرام پوســت زیــر مــوذي و ریــز حشــرات مثــل اضــطراب و دلهــره        
ــد حــدس نمیتوانســت.  میدادنــد آزارش ــاز توانســته کــه بزن ــه را مهن  متقاعــد برگشــتن ب

 ذوب اش ـــنه سیـــ تــوي دارد قلــبش میکــرد حــس ، بــود دگرگــون حــالش.  نــه یــا کنــد
 . میشود

ــه         ــارك مهــدي ســکونت محــل مجتمــع جلــوي را ماشــین کیــارش اینکــه محــض ب  پ
 دســت ، فشــرد را آسانســور ي دکمــه.  البــی داخــل دویــد و شــد پیــاده ســرعت بــه ، کــرد



ــایش  از خبــري.  بــود کــرده ســرد را تــنش ي همــه اضــطراب.  زد گــره درهــم را ه
ــی.  نشــد آسانســور ــرار ب ــه و ق ــاره کالف ــوي و فشــرد را دکمــه دوب ــه شــروع ذهــنش ت  ب

 ... چهار ، سه ، دو ، یک.  کرد شمردن

 شــماره ي دکمــه و پریــد آسانســور تــوي ســرعت بــه.  شــدند بــاز آسانســور درهــاي        
 خریــد هــاي پاکــت از پــر هــایش دســت تــوي ، شــد البــی وارد زنــی.  فشــرد را چهــار ي

 بهـرام .  کنـد  صـبر  او بـراي  کـه  بـود  کـرده  خـواهش  احتمـاالً  ، گفـت  چیـزي  او بـه  رو.  بود
 . چهارم ي طبقه رفت آسانسور بعد و شدند بسته درها ، نکرد اعتنا

 ، نشــد خبــري.  رســید خــود نهایــت بــه اضــطرابش ، فشــرد را آپارتمــان زنــگ وقتــی        
 : شنید را جیران صداي اینبار.  زد زنگ دوباره.  نکرد باز را در کسی

 ! اومدم -        

 . شد باز در بعد و        

 ! سالم -        

 ! تو بیا ، سالم -        

ــا را در         ــرد ره ــوتر ، ک ــت او از جل ــل رف ــرام.  داخ ــت به ــرش پش ــه س ــاد راه ب .  افت
 : پرسید جیران

 ؟ امروز برگردي میخواي -        

 : گفت بلندي صداي با ، نماند او جواب منتظر و        



 ! اومده شوهرت...  مهناز -        

ــود آنوقــت و         ــاز توانســت بهــرام کــه ب ــد آشــپزخانه در چــارچوب تــوي را مهن .  ببین
 ـــنه سیـــ تــوي آمیــز جنــون قلــبش.  بــود شــده آوار دلــش تــوي حســی ، ایســتاد جــا ســر

ــا را مهنــاز.  میتپیــد ــا ، خانــه تــوي شــلوارك و تیشــرت آن ب ــاز نیمــه موهــاي آن ب  آن و ب
ــورت ــی ص ــگ ب ــرده و رن ــت پژم ــت دوس ــار!  نداش ــري انگ ــتن از خب ــراه از ، برگش  هم

 ! اش لعنتی کند دور آن روي باز بود برگشته زندگی انگار...  نبود شدن

 تــا کــه ســرد آنقــدر ، بــود ســرد نگــاهش.  دســت بــه لیــوان ، میکــرد نگــاهش مهنــاز        
 را موهــایش ، اوپــن روي گذاشــت را لیــوان بعــد.  کــرد منجمــد را بهــرام اســتخوان مغــز

 . اتاق سمت دوید سرعت به و گوشش پشت فرستاد

 : کرد صدایش.  رفت او دنبال و کرد تند پا ، آمد خود به بهرام        

 !؟ مهناز -        

 : گفت باز.  رساند در پشت سرعت به را خودش.  کوبید بهم را در مهناز        

 ! میگم بهت کن باز...  کن باز درو مهناز -        

 . در به کوبید مشت عصبی.  شنید را کلید چرخش صداي        

 ؟ شنیدي...  میشکنمش نکنی باز -        

 . شنید سرش پشت از را جیران صداي ، نگرفت جوابی        

 !؟ اینجا خبره چه -        



 . در به کوبید مشت باز ، خندید عصبی        

 ! درو کن باز!  ببینمت بار آخرین براي بذار حداقل...  میرم دارم من -        

 ي همــه ناامیــدي ، خــونش تــوي میــزد مــوج خشــم.  شــنید را مهنــاز ي گریــه صــداي        
ــنش ــت را ت ــرده سس ــود ک ــه.  ب ــید پنج ـــ را در ، در روي کش ــوازش ن ــرد ـ ــدایش.  ک  ص

 ! ناامید و آرام...  بود آرام

 ! ندارم خالصی هیچوقت دستت از که بهت لعنت...  مهناز بهت لعنت -        

 : گفت باز ، گلویش توي بود نشسته بغض        

ــاز -         ــن ب ــاز درو ک ــذار...  مهن ــداقل ب ــات ح ــداحافظی باه ــنم خ ــق!  ک ــن ح ــن م  ای
 ! نیست این من حق خدا به...  نیست

 بــه چســباند را اش پیشــانی و کــرد خــم ســر.  فشــرد هــم روي را داغــش هــاي پلــک        
ــاتوانی احســاس.  در ــود خســته.  میکــرد ن ــاد آنقــدر...  ب ــد همانجــا میخواســت کــه زی  قی

ــه ــز هم ــد را چی ــتی.  بزن ــت دس ــر ، اش شــانه روي نشس ــد س ــاه و چرخان ــدش نگ  را ناامی
 . زد تلخی لبخند اختیار بی.  جیران ي چهره توي دوخت

 مطمئـنم  مـن  ، میشـه  درسـت  چـی  همـه !  باشـه  خـودش  حـال  بـه  بـذار ...  پسـرم  بیا -        
! 

 : گفت ، گرفت جیران دست از را آب لیوان.  شد تکرار باز تلخش لبخند        

 ! امیدوارم -        



ــه         ــید آب اي جرع ــله در از.  نوش ــت فاص ــا.  گرف ــود تنه ــد و ب ــت...  ناامی ــل درس  مث
ــدایی ــال در گ ــرگ ح ــا م ــتانی ب ــالی دس ــی.  خ ــه بغض ــته مردان ــود نشس ــیخ ب ــویش ب  ، گل
ــداد آزارش ــدگی.  می ــاده بــاز زن ــود افت ــی کنــد روال روي ب ــدگی...  اش لعنت  بــدون زن
ــاز ــر ، مهن ــقفی زی ــه س ــاز ک ــود مهن ــاز.  نب ــتن ب ــه آن روي نشس ــاتیکی ي کاناپ ــی م  ، لعنت
 ــتخواب  تخــ  تـوي  تنهـا  و تـک  خوابیـدن  بـاز .  تلویزیـون  سـیاه  ي صـفحه  بـه  شـدن  خیره

 شـدن  سـرد  ، میـز  پشـت  نشسـتن  تنهـا  و تـک  بـاز !  او خـواب  لبـاس  بوییـدن  باز ، ارغوانی
 تــوي هــا ســاعت کــه تهــی و ســر بــی خــاطرات بــه کــردن فکــر...  نخــورده دســت غــذاي

 ســر بعــد ، خیابــان تــوي شــاپ کــافی نئــون تــابلوي بــه شــدن خیــره.  میجنبیدنــد مغــزش
ــود شــده تاریــک کــه آســمانی دیــدن و کــردن بلنــد  هــیچ بــی میرفــت کــه روزهــایی.  ب

 مثــل زنــدگی.  میگذشــت بالشــش زیــر پــر نیمــه ي اســلحه بــا کــه هــایی شــب و ، هــدفی
 ! نداشت مبارزه ناي دیگر او و ، میگذشت صامت کمدي فیلم یک

ــوج خشــم         ــوي زد م ــر را تــنش ي همــه ، خــونش ت  و برگشــت ناگهــان.  کــرد درگی
 شــد همـراه  جیــران ي خفـه  جیــغ صـداي .  بســته در بـه  کوبیــد قـدرت  ي همــه بـا  را لیـوان 

ــا ــوان شــدن تکــه هــزار صــداي ب ــایین را ســرش.  لی ــداخت پ ــی ، ان  ي حوصــله دیگــر حت
 یکــی...  خروجــی در ســمت رفــت ســرعت ي همــه بــا.  نداشــت را هــا آن بــه کــردن نگــاه

 ، زمــین کــف ریخــت ســرش پشــت ، کــرد پــاره و آورد در جیــبش تــوي از را هــا بلیــت از
 ... . کوبید بهم قدرت تمام با را در

     



ــداي         ــاد و داد صـ ــرام فریـ ــه در الي از را بهـ ــاز نیمـ ــرکت بـ ــنید شـ ــدت از ، شـ  شـ
 ! پاها و دست بی:  میگفت داشت بهرام.  بست را هایش چشم ثانیه چند ناراحتی

ــت         ــل رف ــت را در و داخ ــرش پش ــت س ــد.  بس ــر و تن ــه پ ــدم عجل ــت ق ــوي گذاش  ت
ــالن ــلی س ــرکت اص ــانم.  ش ــعادتی خ ــت س ــزش پش ــتاده می ــود ایس ــاه ، ب ــیده نگ  و ترس

 . بود شده بهرام اتاق ي بسته در میخکوب ملتهبش

 ؟ سعادتی خانم -        

 . کرد نگاهش ، شد متوجهش سعادتی خانم.  او سمت رفت        

 ؟ بالخره اومدین.  فرهمند آقاي سالم -        

 . داد تکان سر حسام        

 ؟ شرکت اومدن کی از مهندس آقاي ؟ اینجا خبره چه -        

ــا ســعادتی خــانم         ــه ، داد قــورت را دهــانش آب اســترس ب  الغــرش هــاي انگشــت ب
ــد ــد تن ــیچ تن ــاب و پ ــداد ت ــداي.  می ــک ص ــک تی ــلش تی ــاب ، مفاص ــام اعص ــم را حس  به

 . بود ریخته

ــیش ســاعت ســه -         ــه همــون از ، اومــدن پ ــم ي لحظ ــا اول ــالم ب ــگ ســر آدم و ع  جن
 ! داشتن

 : داد ادامه ، هایش چشم توي نشست اشک        



 روشــن هفتــه آخـر  تــا تکلیفمـو  گفــتن!  جهـت  بــی و خـود  بــی ، دادن گیـر  مــنم بـه  -        
 رو عمـرم  ي همـه  مـن  ؟ رفتـارم  ایـن  ــستحق  مــ  کـه  کـردم  چیکـار  مگـه  من آخه.  میکنن

 ... ساله سه و بیست!  گذاشتم شرکت این پاي

 : حرفش وسط دوید حوصله بی حسام        

 ؟ اتاقشن توي کیا االن -        

 کنــه بخیــر خــدا!  هســتن هــم زاده مهـدي  خــانم...  کوشــان آقــاي و مظفــري آقـاي  -        
 پـی  فرسـتادن  بعـد  ، کـردن  کتـاب  حسـاب  اتاقشـون  تـوي  سـاعتی  دو یکـی  اومـدن  وقتی! 

ــا مــن!  شــون همــه ــده مهنــدس آقــاي از چیــزي چنــین حــاال ت  خیلــی امــروز ، بــودم ندی
 ! اند عصبانی

ــاز بهــرام فحاشــی صــداي         ــه مــن:  گرفــت اوج ب  چرخیــدن مفــت و خــوردن مفــت ب
 ! بره میتونه ناراحته کی هر!  نمیدم حقوق

 یکــی.  موهــایش تــوي کشــید دســت ، بیــرون کــرد فــوت را نفســش کالفــه حســام        
 مــدیر ، زاده مهــدي خــانم همــه از اول.  شــد بــاز در کــه بهــرام اتــاق ســمت رفــت قــدم دو

 حسـام  بـه  رو.  بـود  نشسـته  اشـک  مغـرورش  هـاي  چشـم  تـه .  آمـد  بیـرون  فـروش  بخش
 : گفت

 ! نداشتم بارو حقارت رفتار این انتظار مهندس آقاي از من -        

ــوري         ــد ســر ف ــاقش ســمت رفــت و چرخان  خــارج مظفــري آقــاي ســرش پشــت.  ات
 : گفت مظفري آقاي.  کوشان آقاي بعد و ، شد



 ! آقا میدم استعفا من -        

 : شنید اتاق توي از را بهرام صداي        

 ! زودتر چه هر لطفاً -        

 : گفت بلندي صداي با کوشان آقاي.  شد سرخ مظفري آقاي        

 مــا زحمــت عمــر یــک جــواب ایــن!  نبــود مــا شــأن در مهنــدس آقــاي رفتــار ایــن -        
 ! نبود

 . بگیرد را بهرام هاي حرف زهر و کند آرام را ها آن میکرد تالش حسام        

 واگرنــه ، هســتند عصــبانی االن مهنــدس آقــاي!  بدیــد اجــازه لحظــه چنــد آقــایون -        
... 

 : گفت باز و خندید عصبی و متحیر ، نمیشنید را صدایش انگار کوشان آقاي        

 عمرمــو شـرکت  ایـن  پــاي سـاله  هفـت  کــه منـی !  مـن ...  نــدارم کـاري  وجـدان  مـن  -        
 ! نبودم زنم سر باالي ، اومد دنیا به ام بچه...  گذاشتم

ــرام         ــده به ــود آم ــرون ب ــوي.  بی ــاهش ت ــه نگ ــدازه ب ــر ي ان ــوزنی س ــالحه س  و مص
 : گفت.  نبود سازش

ــایون -         ــی هــر آق ــه ناراضــیه وضــعیت از ک ــده اســتعفا میتون  اســتعفا همــه اصــالً...  ب
 زمــین تجــارتمو نبــودم روز ده اگــه کــه کســایی...  خــودم تــیم دنبــال میگــردم مــنم!  بــدن
 ! نزنن



ــان         ــت کوش ــزي خواس ــد چی ــرام.  بگوی ــتش به ــوي را دس ــوا ت ــان ه ــار ، داد تک  انگ
 . کند دور را مزاحمی مگس میخواست

 ! ندارم بحثی شما با من!  بفرمایید ، آقا بفرمایید -        

ــاز         ــاقش تــوي برگشــت ب  تــاب را اش شــرمنده نگــاه حســام.  کوبیــد بهــم را در و ات
 : گفت.  مظفري آقاي و کوشان آقاي بین داد

 ! میخوام عذر ازتون جداً من -        

 اتــاق تــوي رفــت و گذشــت هــا آن بــین از.  بگویــد نیامــد ذهــنش بــه بیشــتري چیــز        
 . بهرام

 میچیــد رنگــی ســفید ي پوشــه الي و میکــرد بررســی تنــدي بــه را کاغــذ چنــد بهــرام        
 : گفت حسام. 

 ! ان شاکی حسابی دستت از ؟ کردي شروع نیومده -        

 . کرد نگاهش کوتاه بهرام.  نباشد دوستانه غیر و عصبی لحنش بود مراقب        

 فنــا بـه  شـرکتو  کـل  نبــودم روز ده ، لشـا  تنـه  نـدارن  کــاري وجـدان !  باباشـون  گـور  -        
 ! دادن

 ! میکنی شلوغش داري ، دیگه نیست اونطوریام -        



 فرامــوش.  کــیفش تــوي گذاشــت ، بســت را ســفید ي پوشــه.  نگفــت چیــزي بهــرام        
ــود کــرده ــه ب ــین دوري روز ده از بعــد ک ــار اول ــده را حســام اســت ب ــه هــم حســام ، دی  ب

 : پرسید.  نیاورد خود روي

 ؟ میري جایی -        

 چــی ببیــنم میــرم.  خــورده برگشــت چکــام از تــا دو ، خالیــه حســابم.  بانــک میــرم -        
 ! عقبم دنیا از سال ده ي اندازه به ، نبودم روز ده!  بابا میدونم چه...  چیه به

 دســـت بـــه را کـــیفش.  پوشـــید و برداشـــت صـــندلی گـــاه تکیـــه روي از را کـــتش        
 : گفت حسام.  در سمت رفت ، گرفت

 ! بزنم حرف مهرداد ي درباره باهات میخواستم من -        

 . او سمت برگشت ، ایستاد جا سر بهرام        

 ؟ ایرانه -        

 . داد تکان سر حسام        

 ! احتماالً -        

 . بهرام هاي چشم توي دوید استیصال        

 ! ندارم رو اش حوصله واقعاً االن ، بعد براي بذارش -        



 و کــرد بــاز را در.  گرفــت نشــنیده ، کــرد صــدایش حســام.  در ســمت برگشــت بــاز        
ــت ــرون رف ــانم.  بی ــعادتی خ ــه س ــرعت ب ــا از س ــت ج ــاف و جس ــتاد ص ــام.  ایس ــاز حس  ب

 : کرد صدایش

 ... ! فر شاهین آقاي -        

 . داد تکان هوا توي را دستش ، برگردد او سمت به اینکه بدون        

 ! فرهمند آقاي ، بعد براي باشه گفتم -        

 خــودش روي بــه بــاز.  میکــرد صــداي را حســام کــه شــنید را مظفــري آقــاي صــداي        
 . شد خارج شرکت از و نیاورد

 بیســت تــا گفــت و داد جــواب.  زدنــد زنـگ  او بــه بانــک از ، بــود کــه آسانســور تـوي         
 راســت یــک.  شــد تاریــک نیمــه و خلــوت پارکینــگ وارد بعــد.  آیــد مــی دیگــر ي دقیقــه
 ماشــینی هــاي چــراغ شــدید نــور.  بــود انداختــه پــایین را ســرش ، ماشــینش ســمت رفــت

 یـازده  عـدد  و اش مچـی  سـاعت  بـه  کـرد  نگـاه .  نکـرد  اعتنـایی  ، تابیـد  او بـه  سـر  پشـت  از
 داشــت کــه میشــد ربــع و ســاعت ســه دقیقــاً.  زد نیشــخندي اختیــار بــی ، خوانــد را ربــع و

 ! میزد داد کارمندانش سر

 جمــع حواســش شــد باعــث ، ســرش پشــت درســت ماشــینی هولنــاك گــاز صــداي        
 کــه بــود ســبزي پــاترول ، دیــد کــه چیــزي تنهــا.  کنــد نگــاه عقــب بــه بالفاصــله و شــود

 شـد  سسـت  پـایش  و دسـت .  میرانـد  او سـمت  بـه  سـرعت  ي همـه  بـا  و ــستقیم  مـ داشت
 نـور  زیـر  کـه  راننـده  ي چهـره  بـه  شـد  مـات .  کـرد  رهـا  زمـین  روي اختیـار  بی را کیفش ،



 و پریـد  کنـار  تنـدي  بـه  آخـر  ي ثانیـه  در درسـت  بعـد  و ، بـود  خـورده  سـایه  هـا  چراغ تند
 بــا زانتیــا دزدگیــر جیــغ صــداي.  انــداخت دســتش ـــل بغـــ زانتیــاي کــاپوت روي را تــنش
 : کرد پر را فضا تمام ، شد هماهنگ پارکینگ انتهاي از نگهبان فریاد صداي

 !؟ شد چی... !  عباس حضرت یا -        

 نگهبـــان.  خروجـــی ســـمت پیچیـــد بعـــد و شـــد رد ســـرعت ي همـــه بـــا پـــاترول        
 . سرش توي کوبید را دستش دو ، بهرام به رساند را خودش هراسان

 !؟ مهندس آقاي خوبید -        

 : زد داد و دوید پاترول سر پشت ، بماند او جواب منتظر آنکه بی و        

 ! بره نذار دار نگه پاترولو...  بره نذار راهو ببند پور حسن -        

 وزن ســختی بــه.  بــود ســردرگم و گــیج ، نداشــت وضــعیت از درســتی درك بهــرام        
ــاپوت روي از را تــنش ــا ک ــت زانتی ــرب راســتش ي شــانه.  برداش ــده ض ــود دی ــا درد ، ب  ت
 گوشــش بــه بــرهم و درهــم خیلــی فریادهــا و داد صــداي.  میســوزاند را اســتخوانش مغــز

ــت.  میرســید ــایش روي نمیتوانس ــتد پاه ــه ، بایس ــه زد تکی ــا ب ــار...  زانتی ــته اینب ــه آهس  ک
 . نشود بلند دزدگیرش صداي باز

 پیرمــردي.  بــود همــراهش هــم پــور حســن اینبــار ، او ســمت برگشــت بــاز نگهبــان        
ــه ــه ک ــوي همیش ــک ت ــانی اتاق ــت نگهب ــرم و مینشس ــفید اه ــز س ــراي را ورودي وقرم  ب

 بهــرام ي دیــده ضــرب کتــف روي گذاشــت دســت.  میبــرد پــایین و بــاال هــا ماشــین عبــور
 . کشید عقب را خودش اختیار بی ، پیچید دلش توي تا درد. 



 ! رفت در اما ، کرد داغون ماشینشو جلوبندي!  مهندس ، رفت در -        

 : پرسید پور حسن        

 ؟ نشد که طوریتون ؟ خوبید حاال -        

 . داد تکان را سرش اما ، نبود خوب        

 ! خوبم -        

ــان         ــاز نگهب ــروع ب ــه کــرد ش ــوي نفســش ، زدن الف ب ـــ ب ــگارهاي سی ــت ارزان ـ  قیم
 . میداد را

ــالتون -         ــت خی ــا راح ــرم االن!  آق ــا می ــک رو دوربین ــنم چ ــماره ، میک ــو ش  در پالکش
 ! میاریم در پدرشو ، آقا میکنیم پیداش.  واستون میارم

ــه بــود افتــاده کــه اتفــاقی از انگــار         ــاز ، بــود آمــده وجــد ب ــاقکش ســمت دویــد ب .  ات
 . بهرام ي شانه روي گذاشت دست دوباره پور حسن

 ... قند آب براتون برم -        

 . بود شده عصبی اینبار ، کشید عقب را خودش باز بهرام        

 و رفـت  بـه  بـده  حواسـتو  کـارا  ایـن  جـاي  بـه  ؟ چیکـار  میخـوام  قنـد  آب ، آقـا  خوبم -        
 ! شده خراب این توي بیاد نتونه رسید راه از کی هر که آمدا



 پــور حســن.  کــرد پیــدا انعکــاس پارکینــگ کوتــاه ســقف زیــر بلنــدش نیمــه صــداي        
 . کرد جور و جمع را خودش کمی ، گرفت فاصله او از قدم یک

 ! ببخشید ، چشم -        

ــاد نگــاهش         ــه افت ــاده زمــین کــف کــه بهــرام کیــف ب ــه و برداشــت را آن.  بــود افت  ب
 ســـمت رفـــت و گذشـــت او کنـــار از ، گرفـــت را کـــیفش بهـــرام.  کـــرد دراز او ســـمت

 . ماشینش

 بــود توانســته ظــاهراً.  میرفــت راه مــه تــوي انگــار ، مبهــوت و بــود گــیج کمــی هنــوز        
ــظ را اش خونســردي ــد حف ــا ، کن ــد درون از ام ــید.  میلرزی ــه رس ــینش ب ــتش.  ماش  را دس

 کــرد بــاز را در چــپش دســت بــا.  آورد بنـد  را نفســش درد ، کنــد بــاز را در کــه کـرد  دراز
 کــه حــاال.  فرمــان روي گذاشــت را ســرش و کشــید نفــس عمیــق.  نشســت رل پشــت و
 تــنش روي ســردي عــرق.  میکــرد درك را حادثــه خطــر بیشــتر ، بــود گذشــته مهلکــه از

 لــه پــاترول آن هــاي الســتیک زیــر ، میجنبیــد خــود بــه دیرتــر ثانیــه یــک اگــر.  نشســت
 . میشد

ــگ صــداي         ــایلش زن ــد موب ــد بلن ــا.  ش ــراه ب ــان روي از را ســرش اک ــت فرم  و برداش
 ي شـــماره روي ثانیـــه چنـــد بـــراي نگـــاهش.  آورد در جیـــبش تـــوي از را اش گوشـــی
 : داد پاسخ تردید با بعد و ، ماند ثابت ناشناس اعتباري

 ؟ الو -        

 ! میذاري قال عزرائیلو که دومه ي دفعه این ، هستی شانسی خر آدم خیلی -        



 . شد حبس اش ـنه سیـ توي نفس ، کشید سوت هایش گوش        

 ! مهرداد -        

 کامــل روز ده کــه کســی همــان!  خــودش خــود!  بــود مهــرداد ایــن ، نمیشــد بــاورش        
 !بود جا همین حاال...  گشت دنبالش به را فرانسه تمام

ــی -         ــدازم گیــرت بالخــره مــن ول ــواهر شــوهر جنــاب ، مین ــاز!  خ ــام ب  ، ســراغت می
 ! میکشمت سگ مثل

 : گفت و خندید مبهوتانه ، میشد خارج شوك از داشت کم کم بهرام        

 ایــن از!  کــردم پیــدات کــارم محــل پارکینــگ تــوي ، میگشــتم دنبالــت آســمونا تــو -        
 ... بیفتی پلیس گیر اگه میدونی ؟ پسر ورا

 . میلرزید نفرت و بغض شدت از صدایش ، حرفش وسط دوید مهرداد        

 نیســت مهــم ؟ آره ، پلــیس دســت میــدي تحــویلم کــه میکنــی تهدیــدم علنــاً داري -        
 ! نیست مهم هیچی دیگه ، جهنم فرستادم رو تو اینکه از بعد... 

ــق بهــرام         ــید نفــس عمی ــه را ســرش ، کش ــه زد تکی ــتی ب ــندلی پش ــدایش.  اش ص  ص
 . بود خسته کمی و آرام

 ! باال بردي مصرفتو دوز که اینه گرفتم حرفات از که اي نتیجه تنها -        

 : گفت متنفر و غلیظ مهرداد        



 میزنــی حــرف جـوري  یــه همیشـه . میخــوره بهــم زدنـت  حــرف از حـالم !  شــو خفـه  -        
 ! نیستن...  تـ به بقیه انگار

 . نشود عصبی و کند مدارا او با کرد سعی بهرام        

 ! ات خونه برگرد آدم ي بچه مثل ؟ مهرداد هستی گوري کدوم -        

 : پاشاند هم از را اعصابش ، مهرداد ي رحمانه بی ولی آرام ي خنده صداي        

 ! برمیگردم باز من ، باشه خودت به حواست -        

 . گوشش توي پیچید اشغال بوق بعد و        

ــایلش         ــش روي از را موب ــایین گوش ــراند پ ــاه ، س ــرش نگ ــت را متفک ــه دوخ ــالك ب  پ
 چــه ایــران مهــرداد...  ســوال عالمــت از بــود شــده پــر مغــزش تمــام.  روبرویــی ماشــین
 کجــا از را اعتیــادش پــول ؟ میشــد مــالی ســاپورت کجــا از ؟ بــود آمــده چطــور ؟ میکــرد

 ؟ بود کی مال پاترول آن ؟ آورد می

ــا         ــه جســمی برخــورد تیــک تیــک صــداي ب ــین ي شیشــه ب ــه ماش ــود ب ــد خ ــه ، آم  ب
 هـــایش چشـــم تـــوي ، بـــود ایســـتاده ماشـــینش کنـــار حســـام.  چرخانـــد ســـر ســرعت 
 . کشید پایین را شیشه بهرام.  میکرد بیداد دلواپسی

 ! ماشین یه زیر بري بود نزدیک میگفتن نگهبانا ؟ خوبی -        

 . بود سواالتش درگیر هنوز ذهنش ، داد تکان را سرش گیجی با بهرام        

 . نباش نگران ، خوبم -        



 بـــود پوشــونده  پالکــو  ، کــردن  چــک  رو دوربینــا  ؟ ببینــی  رو راننــده  نتونســتی  -        
 ! لعنتی

 و داغــش هــاي چشــم روي گذاشــت را هــایش دســت کــف ، نگفــت چیــزي بهــرام        
 : شنید را حسام صداي.  داد فشار محکم

 ... پلیس میزنن زنگ حاال -        

 : داد نشان العمل عکس بالفاصله بهرام        

 ! نه -        

 . حسام به کرد نگاه ، برداشت هایش چشم روي از را هایش دست        

 !؟ نه چرا ؟ نه -        

 ! بود مهرداد -        

ــره         ــام ي چه ــیچ حس ــري ه ــرد تغیی ــارش ، نک ــت را انتظ ــت.  داش ــبش پوس ــه را ل  ب
 : پرسید و گرفت دندان

 ؟ مطمئنی -        

 ! زد زنگ بهم!  اوهوم -        

 ؟ بهت گفت چی -        



 روي نامرتــب موهــاي.  کــرد گــاه آینــه تــوي خــودش تصــویر بــه حوصــله بــی بهــرام        
 : گفت و زد باال انگشتانش با را اش پیشانی

ــرو.  بهــت مــیگم حــاال!  پــرت و چــرت -         ــو زودتــر ب ــه برســون خودت ــا دو اون ب  ، ت
 ! ندارم شکایتی من بگو بهشون.  پلیس بزنن زنگ نذار

 او ســریع و بلنــد هــاي قــدم آینــه تــوي از بهــرام.  رفــت بــاز و داد تکــان ســر حســام        
ــایلش.  کشــید نفــس عمیــق بعــد و ، کــرد نگــاه را ــه و برداشــت پاهــایش روي از را موب  ب

 و دیــده را مهــرداد بگویــد او بــه میخواســت.  گرفــت را مهنــاز موبایــل ي شــماره ســرعت
ــا ــرف او ب ــت زده ح ــیمان امــا ، اس ــد پش ــه.  ش ــوفی کالف ــید پ ــی و کش  بــه را اش گوش

 شــرم ، میکشــید پــر مهنــاز صــداي شــنیدن بــراي دلــش هنــوز اینکــه.  کوبانــد اش پیشـانی 
 کـرده  او بـا  کـه  مـدارایی  چـه  هـر  بـود  بـس .  میکـرد  کنتـرل  را خـودش  بایـد  اما.  بود آور
 کــه مهنــاز ي شــماره بــه ناامیــد نگــاهی!  میچشــید را او قهــر طعــم کمــی مهنــاز بایــد ، بــود

ــوز ــفحه روي هن ــایلش ي ص ــود موب ــداخت ، ب ــا و ان ــراه ب ــفحه از اک ــارج اش ص ــد خ .  ش
 . گرفت را سبحانی ي شماره اینبار

 ! بخیر رسیدن!  آقا شد عرض سالم ، الو -        

 . بود خسته صدایش ، کشید آه بهرام        

 ؟ کجایی!  سالم -        

 : شد دستپاچه کمی سبحانی        

 ؟ دارید امري!  تون سایه زیر هستم...  من ، آقا چیزه -        



 : پرسید باز ، کرد اخم بهرام        

 !؟ کجایی -        

 : گرفت شرمندگی رنگ سبحانی لحن        

ــا شــرمنده -         ــروز نمیدونســتم!  ببخشــید ، آق ــد تشــریف ام ــا!  مشــهد میاری ــازه ب  اج
 خودمــو ، بفرماییــد هســت امــري اگــه البتــه!  نیــک پیــک آوردم رو هــا بچــه خــانم تــون

 ! میرسونم

ــرام         ــکوت به ــرد س ــد.  ک ــزد داد بای ــر می ــردي س ــه م ــوق او از ک ــت حق ــا میگرف  ام
ــه را اش خــانواده ــه میتوانســت ؟ میبــرد شــهر از خــارج نیــک پیــک ب  بدهــد دســتور او ب

ــه ــردد ک ــر برگ ــارش س ــانواده و ک ــا را اش خ ــد ره ــت ؟ کن ــا ، میتوانس ــش ام ــد دل .  نیام
 دیگـــران الاقـــل ، نبـــود خوشـــبخت او چـــه هـــر کـــه بـــود خـــوب...  زد تلخـــی لبخنـــد

 را معنــایش  دیگــران  ، نمیدانســت  را خــانواده  معنــاي  او چــه  هــر !  بودنــد  خوشــبخت 
 ! میفهمیدند

ــرده الزم -         ــو نک ــونی خودت ــاال ، برس ــه ح ــه دیگ ــوره دردم ب ــد!  نمیخ ــار ص ــت ب  به
 ! نچرخم ول خودم دور داشتم باهات کاري ، باش دستم دم گفتم

 ... خدا به شرمنده -        

 . حرفش وسط دوید        



 از منــو ماشــین بیــا تونســتی وقــت هــر امشــب!  اي شــرمنده فهمیــدم ، خــب خیلــی -        
 ام خونــه در هفــت رأس صــبحم فــردا.  خــونم پارکینــگ بــزن و بــردار شــرکت پارکینــگ

 . کنم رانندگی نمیتونم روزي چند یه ، دیده ضرب دستم.  باش

 ... دستتون ، نده بد خدا!  آقا چشمم روي -        

 : کرد قطع را حرفش حوصلگی بی با بهرام        

 ! خداحافظ!  برس ات خونواده به برو ؟ چرا میگیري منو دست آمار -        

 . کرد قطع را گوشی و        

ــاه         ــرد نگ ــه ک ــاعت ب ــی س ــاعت ، اش مچ ــک س ــر دوازده نزدی ــود ظه ــر.  ب ــب زی  ل
 : کرد زمزمه

 ! شد دیر...  اوه اوه -        

 قــدم بــا.  شــد پیــاده ماشــین از ، برداشــت کنــارش صــندلی روي از را کــیفش فــوري        
.  رسـید  حسـام  بـه  بـاز  راهـش  سـر  کـه  پارکینـگ  خروجـی  سـمت  بـه  رفت تیز و تند هایی

 : پرسید حسام

 ؟ کجا -        

 . بزند حرف او با و کند صبر نداشت وقت ثانیه یک حتی بهرام        

 ! بانک -        



 !؟ پیاده -        

 ! کنم رانندگی نمیتونم ، میکنه درد دستم.  میگیرم تاکسی خیابون سر -        

 حـــس پوســـتش روي را آفتـــاب ، بـــود شـــده خـــارج پارکینـــگ ي چالـــه ســـیاه از        
 : شنید سرش پشت از را حسام صداي ، میکرد

 ! میرسونمت من کن صبر -        

   

ــام         ــانش حس ــا را زب ــاط ب ــید احتی ــو روي کش ــرش لیم ــی از ، ت ــم اش ترش ــرد اخ .  ک
 : گفت

 ؟ تلفن پشت بهت میگفت چیا -        

ــاه         ــرام نگ ــدام به ــد م ــوار و در روي میچرخی ــتوران دی ــک روي...  رس ــک ت ــاهی ت  م
 . کشید سردي آه.  آکواریوم توي هاي

 ! میکشه منو بالخره گفت ، کرد تهدید -        

 و ، گذشـت  کنـارش  از آرامـی  بـه  کـه  شـکاري  پنکوسـی  بـه  شـد  خیـره  متفکـر  حسام        
 : گفت

 ! داده شستشو مغزشو...  کرده پرش بدجور یکی -        

 . زد تلخی لبخند بهرام        



ــاید -         ــا!  ش ــه اون ام ــتن واس ــن کش ــزه م ــوي ، داره انگی ــرینش ق ــم ت ــه ه ــه همین  ک
 ! منه زن هنوز خواهرش

 ... میشه چطوري آخه اما -        

 رد بهــرام.  بهــرام ســر پشــت اي نقطــه بــه زد زل ، کــرد رهــا تمــام نیمــه را حــرفش        
ــر ، گرفــت را او نگــاه ــد س ــر نگــاهش و چرخان ــوي کــرد گی ــی.  زاهــدي آقــاي نگــاه ت  ب

 دیــوار و در...  داشــت خــاطره چانــه پــر مــرد ایــن و رســتوران ایــن بــا ، زد لبخنــد اختیــار
ــوي ، آنجــا ــداخت مــی صــاف را او اش دریــایی غــذاهاي ب  کــه خوشــی خــاطرات وســط ان

 . داشت مهناز با

 : پرسید بهرام به رو ، ها آن به رسید زاهدي آقاي        

 ؟ شما احوال -        

 . داد تکان را سرش بهرام        

 ! ممنون -        

 . بویید را لباسش و او ي شانه روي شد خم زاهدي آقاي        

 ! به به...  اوووم -        

 . خندید بهرام        

 !؟ گفتم بالخره شد راحت خیالتون!  اللیکه مارکش -        



 را هــایش دســت و اش صــندلی پشــتی بــه زد تکیــه ، خندیــد بســته دهــانی بــا حســام        
 نــوعی بــرایش زاهــدي آقــاي و بهــرام گفتگــوي انگــار.  زد گــره درهــم اش ـــنه سیـــ روي

 . بود تفریح

ــه -         ــادم!  عالی ــه ی ــونو باش ــرم یکیش ــتی!  بخ ــانمتون ، راس ــوب خ ــتن خ ــی ؟ هس  خیل
 ! رستوران نمیارید تشریف باهاشون وقته

 : گفت ، کند حفظ را شادابش لحن کرد سعی بهرام        

 ! نیستن ایران مدتیه -        

 ! میرید اي دیگه رستوران کردم فکر!  شد راحت خیالم ، اوه -        

 : داد ادامه ، حسام سمت برگشت        

 ؟ دادن سفارش جوجه که ندارن دوست دریایی غذاهاي دوستتون -        

 : گفت.  حسام صورت توي نشست بهرام نگاه        

 تــوي  متأســفانه  کــه دارن دوســت  جلبکشــو  فقــط دریــایی  غــذاهاي  از ایشــون -        
 ! نیست شما منوي

 زاهــدي آقــاي.  پیچیــد خلــوت رســتوران تــوي صــدایش ، خندیــد بلنــد حســام اینبــار        
 . میخندید بهرام متلک به داشت هم او ، کرد قفل هم کنار مودبانه را دستهایش

 ؟ بیارن رو ناهارتون بعد ي قهوه بگم!  نباشم مزاحمتون -        



 . داد تکان سر بهرام        

 ! میکنید لطف -        

.  کشــید ســردي آه و کــرد دنبــال چشــم بــا را او رفــتن بهــرام ، رفــت زاهــدي آقــاي        
 : پرسید حسام

 ؟ رستورانه صاحب -        

 . حسام به کرد نگاه ، برگرداند سر باز        

 حــاال تــا.  میکنــه شــوخی مشــتریاش بــا و میــزا بــین میگــرده.  همینــه مــدلش ، آره -        
 ؟ نه ، اینجا نیومدي

 ! اومدي زیاد تو انگار ولی.  نه -        

 : گفت ، بهرام هاي چشم توي نشست غم        

 ! داشت دوست رو اینجا غذاي...  میومدم زیاد مهناز با -        

 بـــراي بعـــد.  کشــید  ســـردي آه و پــایین  انـــداخت را نگــاهش  ، زد تلخـــی لبخنــد         
 : پرسید ، کند عوض را موضوع اینکه

 ؟ ایران اومده مهرداد فهمیدي چطوري -        

 ! نمیشه باورت بگم بهت -        



 حســـام.  حســـام هـــاي چشـــم تـــوي زد زل کنجکاوانـــه و کـــرد بلنـــد ســـر بهـــرام        
 : شد خم او سمت به کمی و میز ي لبه روي گذاشت را آرنجش

 ! گفت بهم بیژن -        

 شــد خــالی ثانیــه چنــد بــراي مغــزش.  زدن پلــک بــدون ، کــرد نگــاهش فقــط بهــرام        
 مغـزش  بـه  افکـار  تـرین  کثیـف  و تـرین  سـیاه  ناگهـان  بعـد .  کـرد  گـم  را هـا  کلمه معنی و

 . شکست درهم غلیظی اخم با اش چهره صامت و ثابت حالت.  بردند هجوم

 !؟ چی -        

ــام         ــت حس ــایش دس ــته را ه ــود گذاش ــز روي ب ــاخن ، می ــایش ن ــم آرام آرام را ه  به
 : گفت.  میزد

ــار -         ــیش روز چه ــم کــریم پ ــه کریمــو.  زد زنــگ به ــی ک ــاي از ؟ میشناس  ســر رابط
ــرزه ــراغ.  م ــو س ــت رو ت ــات گفــت ، گرف ــار باه ــن.  داره واجــب ک ــه دســت م ــرش ب  س
 ذهـنم  بـه .  بهتـره  ندونـه  رو تـو  جـاي  کسـی  اوضـاع  ایـن  تـوي  کـردم  فکـر ...  خب ، کردم

 ! باشه وسط مهرداد پاي ممکنه که نرسید هم

 چــپش دســت ، شــد تنــد بهــرام قلــب تــپش.  بــود گرفتــه شــرمندگی رنــگ نگــاهش        
 : گفت.  کرد مشت میز روي را

 !؟ خب -        

 . سایید هم روي قدرت ي همه با را هایش دندان و        



 زنــگ بهــت کــه شــبی همــون.  بیــژن ســراغ رفتــه ، شــده ناامیــد کــه تــو از ظــاهراً -        
 . گرفت تماس باهام بیژن صبحش ، برگردي باید گفتم و زدم

 : کرد تکرار باز.  میشد تر برافروخته ثانیه به ثانیه بهرام        

 !؟ خب -        

 و صــلوات و ســالم بـا  پــیش سـال  ســه کـه  پســري همـون  گفتــه بهـش  کــریم گفـت  -        
ــی ــفارش کل ــردین ردش س ــان ک ــوي داره ، یون ــه ت ــه ول ترکی ــال و میچرخ ــلحه دنب  اس

 . نه یا ایران کنه ردش که میخواست دستور.  میگرده

ــی         ــرد مکث ــب.  ک ــایش ل ــم روي را ه ــرد ه ــانه و فش ــایش ش ــا را ه ــاري ب ــاال ناچ  ب
 . انداخت

 ، بجنبــیم خودمــون بــه اومــدیم تــا!  بــود شــده دیــر...  انگــار کــردیم دســت دســت -        
 ! ایرانه که حاالم...  شد گور و گم

 و کــرد جمــع را ناهــار هــاي ظــرف یکــی.  شــدند حاضــر میزشــان ســر گارســون دو        
ــا آنهــا هــاي دســت پــس از بهــرام.  گذاشــت میــز روي را قهــوه هــاي فنجــان دیگــري  ب

 گفـت  ، شـدند  تنهـا  اینکـه  محـض  بـه .  حسـام  صـورت  تـوي  بـود  زده زل پانگرفتـه  خشمی
: 

 ! نداشتم خبر و بوده من سالمتی نگران هم خان بیژن پس...  عجب -        

 : گفت حسام.  زد نیشخندي        



 ... بهرام -        

 . شد بلند میز پشت از تندي به بهرام        

 دونگــی و دروغ هــر داري انتظــار کــه انگــار آوردي گیــر خــر منــو!  بابــا کــن ولــم -        
 ! کنم باور رو

 : کرد اخم حسام        

 ؟ چیه منظورت -        

ــرام         ــت به ــمت رف ــندوق س ــول ، ص ــار پ ــت را ناه ــد و پرداخ ــتوران از بع ــارج رس  خ
 . شد

 حسـام  ماشـین  کثیـف  ي بدنـه  بـه  زد تکیـه .  بـود  کالفـه  ، بـود  سـردرگم  ، بـود  عصبی        
 شـنید  سـرش  پشـت  از را حسـام  صـداي .  گیرانـد  ــگاري  سیــ  خـود  بـراي  چـپ  دست با. 
: 

 !؟ نه ، بدي تکون دستتو نمیتونی...  دکتر بري باید -        

 : گفت ، او سمت برگشت بهرام        

ــیه -         ــرداد ي قض ــز مه ــب چی ــه و عجی ــود اي محرمان ــرا.  نب ــریم چ ــه ک ــود ب ــو خ  ت
 ؟ بیژن به یا بگه من به حتماً که داشت لزومی چه ؟ نگفت

 . شد مات حسام        



 ! نمیدونم -        

 را ســوخته  نیمــه  فیلتــر ، زد ـــگارش  سیـــ بــه  را پــک آخــرین  خشــم بــا  بهــرام        
 . ایستاد حسام روي در رو آمد و زد دور را ماشین.  زمین کف انداخت

 و شـــده مهربـــون مـــن بـــا بیـــژن یهـــو چطـــوري نمیـــدونی واقعـــاً...  ؟ نمیـــدونی -        
 دنیــا تــو اي دیگــه کــس هــر از بیشــتر احتمــاالً کــه بیژنــی ؟ میــده بهــم مهــردادو راپــورت

 ! است تشنه من خون به

 : داد ادامه ، خندید عصبی        

 اینقــدر مشــاورم تــرین بــاهوش و دوســتم بهتــرین یهــو چطــور ؟ نمیــدونی چطــور -        
 ! میخنده بهش و میگیره کم دست منو قتل ي توطئه که زیاد اینقدر ؟ شده خنگ

 . او ي ـنه سیـ ـت تخـ به کوبید بار سه را اش اشاره انگشت خشم با        

 ! داشتم اعتماد تو به فقط...  حسام داشتم اعتماد تو به من -        

 : گفت.  بود مبهوت هنوز.  رفت عقب قدم یک حسام        

 ؟ داري شک من به تو...  بهرام نمیشه باورم -        

ــد کفشــش ي پاشــنه روي بعــد ، رفــت پــس پســا قــدم دو بهــرام          حســام از و چرخی
 : کرد صدایش حسام.  برگرداند رو

 ! بهرام -        



ــتش         ــا را دس ــی ب ــلگی ب ــوي حوص ــوا ت ــان ه ــت ، داد تک ــمت رف ــان س ــداي.  خیاب  ص
 : شد بلمد باز حسام فریاد

 ! بهرام ، لعنتی -        

 تعجــب بــا و برگشــتند ، بودنــد ایســتاده خیابــان کنــار کــه جــوانی شــوهر و زن        
 انتهــاي ســمت چرخانــد ســر و ، زد تصــنعی لبخنــدي رویشــان بــه بهــرام.  کردنــد نگـاهش 

 : گفت جوان مرد.  زد ترمز پایشان مقابل مدادي نوك پراید یک.  خیابان

 ! ـستقیم مـ -        

 : گفت بهرام        

 ! دربست -        

 بــاز نیمــه ي پنجــره الي از.  شــد ســوار و کــرد بــاز را ماشــین عقــب در ســرعت بــه و        
 : پرسید راننده.  نکرد اعتنایی ، شنید را شوهر و زن لند و غر صداي

 ؟ برم کجا -        

 : گفت بهرام        

 کـــه درمـــانی مرکـــز تـــرین نزدیـــک بـــرو!  نمیـــدونم...  کلینیـــک ، بیمارســـتان -        
 ! میشناسی

 ســرخ شــنی عروســک پــس از و عقــب ي شیشــه پشــت از.  چرخانــد ســر عقــب بــه        
 تکیـه  نـاتوان  و ــستأصل  مــ  کـه  دیـد  را حسـام  ، بـود  لمیـده  سـفید  خزهـاي  روي که رنگی



 سـرش  پشـت  حسـام ...  افتـاد  راه پرایـد .  میکـرد  نگـاه  خیابـان  بـه  و ماشـینش  بـه  بود زده
 ... . ماند جا

        *** 

 گهــواره را تــنش و بــود گرفتــه ـــل بغـــ تــوي را زانوهــایش ، اتــاق کــف بــود نشســته        
ــداد تکــان وار ــر گوشــش.  می ــود پ ــادرش التمــاس و زاري صــداي از ب ــاي م ــجاده پ  ي س

نَد  یا سیِّد یا:  نماز یـا  سـ  دم نْ  یـا  صـ مـ  لَـه  تَنَد سـلْ  الْم عـجفَرَجـاً  لـی  ا خْرَجـاً  وا  م مـاَنـا  م  فیـه 
 . اَهللاُ یا اَهللاُ یا اَهللاُ یا التّامات اهللاِ بِسمِ بِک اَعوذُ و فیه واکْفنی

 ســه داشــت دیگــر.  کشــید نفــس عمیــق و موهــایش تــوي زد چنــگ ، گرفــت بغــض        
 شـدن  پیـدا  بـه  کـه  امیـدي  ي همـه  بـرد  خـود  بـا  و رفـت  بهـرام  کـه  روزي از...  میشد هفته

 دفــن...  لعنتـی  آپارتمــان آن تـوي  بــود شـده  دفــن کـه  میشــد هفتـه  ســه.  داشـت  مهـرداد 
 . بود گرفتار آن در که حالی از میکرد دق داشت!  محض خبري بی توي بود شده

ــلّینَ هــادي ا:  شــد تــر غلــیظ مــادرش التمــاس صــداي         ضلیــلَ یــا الْمــرینَ د یتَحیــا الْم 
ــلَّ خــالقَ ــیء کُ ــا شَ ــاطرَ ی ــموات ف ّضِ الســأر ــا والْ ــلینَ هــادي ی ضــا الْم ــتَّح ی ــأبوابِ مفَ ــا الْ  ی
بِّبسبابِ مالْأس ... 

 ، کــرد فــوران اش ناامیــدي و نــاتوانی و عجــز ي همــه.  خــونش تــوي جوشــید خشــم        
 : زد داد.  بیرون رفت اتاق از و برخاست جا از.  انداخت لرزه به را را تنش تمام

 ! کن بس...  نمیشنوه صداتو خدا!  کن بس...  مامان بسه -        



ــه روي هــایش اشــک          بــی نگــاه ، بســت را کتــابش جیــران.  گرفتنــد راه هــایش گون
 . او به دوخت را فروغش

 ! مهناز میگی کفر داري -        

 . میلرزید هایش اشک سیالب توي دنیا ، بود افتاده هق هق به مهناز        

 کــم...  وضـعیت  ایــن از شـدم  خسـته  دیگــه چـون !  مـیگم  کفــر ، آره...  مـیگم  کفـر  -        
 ! آوردم

 . برخاست جا از ، زانویش روي گرفت دست جیران        

ــی -         ــو هیچ ــاز نگ ــر داري...  مهن ــی کف ــدا!  میگ ــودش خ ــه خ ــی هم ــت رو چ  درس
 ! میکنه

 . داد تکان تراس و چپ به را سرش مهناز        

ــدونم مــن!  هیچــی ، نمیشــه درســت هیچــی -         ــر هیچــی هیچوقــت...  می ــن از بهت  ای
 ! نمیشه

 : کرد صدایش جیران.  در سمت رفت        

 ! مهناز -        

ــا         ــرد اعتن ــش.  نک ــایش کف ــید را ه ــد ، پوش ــه از دوی ــرون خان ــراي.  بی ــور ب  آسانس
 ثانیــه داشــت ، انگــار بـود  ســاعتی بمبــی تـنش  تــوي.  دویــد پــایین هـا  پلــه از ، نکــرد صـبر 
 تــوي میدویــد روز نــیم خاکســتري تــوي.  شــدن منفجــر بــراي میشــمرد را معکــوس هــاي



 ســر کــه کســی هــر بــه و میدویــد و میدویــد!  میریخــت اشــک بهــار ابــر مثــل...  رو پیــاده
 . میزد تنه ایستاد می راهش

ــان         ــود ناگه ــل را خ ــگاه در مقاب ــدا فروش ــرد پی ــل.  ک ــرد معط ــک ، نک ــایش اش  را ه
.  نبــود حرکــاتش متوجــه ، میــرود راه خــواب تــوي میکــرد حــس.  داخــل رفــت و زد پــس
ــه را کــارش هــیچ ــار ب ــداد انجــام اختی ــأثیر تحــت.  نمی ــب ت ــش بم ــیش درون .  میرفــت پ

ــردم ــار را م ــین ، زد کن ــام ب ــه تم ــا قفس ــت را ه ــره و گش ــد را او بالخ ــتاده.  دی ــود ایس  ب
 . میکرد جا جابه را مربا کوچک هاي شیشه و مرباها ي قفسه مقابل

 بــا و گرفــت را بــازویش ، ســمتش بــه دویــد.  بــود شــده نفــس نیمــه خشــم شــدت از        
 کــف افتــاد او دســت از مربــا کوچــک ي شیشــه.  برگردانــد خــود ســمت بــه را او شــدت

 . شکست و زمین

 ؟ لعنتی کجاست...  ؟ کجاست مهرداد -        

ــا.  بگویــد چــه نمیدانســت کــه بــود کــرده حیــرت آنقــدر کــاترین         ــیظ ي لهجــه ب  غل
 : گفت اش فرانسوي

 !؟ مقداد -        

 : داد تکان وحشیانه و محکم را تنش مهناز        

 !؟ کجاست ؟ کجاست!  مهرداد ، آره -        



 چشــم روي وردنــدخ ســر بــورش موهــاي از اي طــره ، داد تکــان را ســرش کــاترین        
 . مبهوتش هاي

 ! نمیدونم من -        

ــا.  گرفــت شــدت مهنــاز ي گریــه          گوشــت تــوي را هــایش پنجــه بیشــتري قــدرت ب
 : گفت و فشرد او بازوهاي

ــه...  میــدونی -         ــدونی رو چیزایــی ی ــایی!  ازش می ــه کــه همون ــه و گفتــی و بهــرام ب  ب
 !؟ میدونی چی مهرداد از تو ؟ گفتی بهش چی!  نه من

 روي در رو را خـــود و برگردانـــد ســـر.  اش شـــانه روي نشســـت ســـنگینی دســـت        
ــان ــیم نگهب ــه عظ ــگاه ي الجث ــد فروش ــان.  دی ــزي نگهب ــه چی ــت او ب ــه و گف ــمت ب  در س

 از مهنــاز امــا ، کنـد  تــرك را فروشــگاه کـه  میخواســت او از احتمــاالً.  کـرد  اشــاره خروجـی 
ــان نگــاه.  نخــورد جــم جــایش ــازوي روي گذاشــت دســت.  شــد عصــبی و خشــن نگهب  ب

ــر ــه او الغـ ــاترین کـ ــود کـ ــط را خـ ــداخت وسـ ــه در و انـ ــاز حالیکـ ــه را مهنـ ــورت بـ  صـ
 . زدن حرف نگهبان با کرد شروع ، میراند عقب به نامحسوس

 پشــت ي قفسـه  بـه  زد تکیــه و رفـت  پسـاپس  قــدم چنـد  ، کشـید  نفــس عمیـق  مهنـاز         
ــرش ــاترین.  س ــان ک ــت را نگهب ــر دس ــرد بس ــد ، ک ــت بع ــمت برگش ــا و او س ــرص ب  ح

 : گفت

 ! من کار محل میومدید نباید شما -        

 : گفت گذشته از تر آرام لحنی با و کرد کج را گردنش کمی مهناز        



 بـه  چـی  تـو  بـدونم  میخـوام  فقـط  مـن .  کـنم  درسـت  دردسـر  تـو  بـراي  نمیخوام من -        
 ! همین...  گفتی همسرم

ــاترین         ــوفی ک ــید پ ــره ، کش ــاي از اي ط ــورش موه ــتاد را ب ــت فرس ــش پش  و گوش
 : گفت

 ؟ نمیپرسی خودشون از چرا -        

 بـــه را ســردرگمش  نگــاه  کــاترین .  کــرد  نگــاهش  فقــط  ، نگفــت  چیــزي  مهنــاز         
 . دوخت اطراف

 ! انداختم دردسر به رو خودم!  میزدم حرف همسرتون با نباید...  من -        

ــاز صــبر         ــام مهن ــت.  شــد تم ــانه روي گذاشــت را هــایش دس ــا و او هــاي ش ــم ب  خش
 : زد داد صورتش توي

 !؟ میدونی مهرداد از چی تو -        

 حــرص بــا را مهنــاز هــاي دســت ، کــاترین یخـی  آبــی هــاي چشــم تــوي دویــد خشـم         
 : زد پس

 ! نمیدونم هیچی...  نمیدونم هیچی -        

 پشــت مهنــاز.  کــرد عبــور مرباهــا ي قفســه مقابــل از و زد کنــار راهــش ســر از را او        
 . افتاد راه به سرش

 ! کن صبر خدا خاطر به ، کاتی...  کن صبر -        



 و کــاترین لبــاس ي یقــه بــه زد چنــگ پشــت از.  کنــد تحمــل نتوانســت دیگــر بعــد و        
 را او و بــود ایسـتاده  در نزدیـک  کـه  نگهبــان بـه  توجـه  بـی .  چرخانــد خـود  سـمت  بـه  را او

 : گفت و او صورت توي زد داد ، دیگران مشکوك نگاه به توجه بی ، میپایید

 مــن و رفتــه مــن مهــرداد...  میشــه مــاه دو داره دیگــه ؟ میفهمــی...  رفتــه مهــرداد -        
 ؟ کنی کمکم نمیخواي چرا ؟ نمیفهمی چرا!  نیست بند هیچی به دستم لعنتی

 رهــا را کــاترین لبــاس ي یقــه.  بــود شــده نفــس نیمــه عصــبانیت و خشــم شــدت از        
 . میلرزید التماس شدت از هایش چشم سیاه نی نی.  رفت عقب به قدم دو ، کرد

 ازش چــی ، بگــو بهــم ؟ میــدونی ازش چــی ، قســم میپرســتی کــه خــدایی بــه رو تــو -        
 !؟ نمیدونم من که میدونی

 : داد تکان راست و چپ به را سرش.  بود نشسته اشک به کاترین هاي چشم        

 ... اعتیاد اون!  نمیدونم...  اون -        

 و گرفــت صــاف را گــردنش بــرق ســرعت بــه مهنــاز کــه بــود نشــده تمــام اش جملــه        
 . او هاي چشم توي زد زل ناباوري و بهت با

 !؟ چی -        

 کشــید عقــب بــه را او کســی ، نشســت بازوهــایش روي پشــت از ســنگین دســت دو        
ــان.  ــود نگهب ــا ، ب ــبانیت ب ــزي عص ــه چی ــت او ب ــد و گف ــدون بع ــت اي ذره ب  از را او مالیم

 تکــرار را اســمش داشــت کــه میشــنید را کــاترین صــداي مهنــاز.  داد عبــور جمعیــت بــین



ــرد ــدر.  میک ــیج آنق ــود گ ــدر ، ب ــوت آنق ــود مبه ــردرگم و ب ــه س ــت ک ــزي نمیتوانس  چی
ــد ــا بگوی ــس ی ــی عک ــان العمل ــد نش ــل.  بده ــکی مث ــی عروس ــان ب ــی و ج ــال اراده ب  دنب
 . شد کشیده فروشگاه مقابل باز ي محوطه تا نگهبان

 چمــن روي بعــد و خــورد ســکندري مهنــاز ، کــرد رهــا ضــرب بــا را دســتش نگهبــان        
 دلــش تــوي تــا درد ، جــدول ي لبــه بــه خــورد چــپش زانــوي.  شــد رهــا ســبز فضــاي هــاي

ــد ــت.  پیچی ــایش دس ــوي روي را ه ــرب زان ــده ض ــت اش دی ــم و گذاش ــایش چش  از را ه
 دو بعــد و لرزیــد اش چانــه ، بــود شــده کشــدار و عمیــق هــایش نفــس.  بســت درد شــدت

 پـایین  رنگـش  بـی  و سـرد  هـاي  گونـه  روي اش بسـته  هـاي  پلـک  بـین  از داغ اشـک  قطره
 : نالید عجز با اش شده کلید هاي دندان بین از.  سرید

 ! خدا...  خدا -        

 معتــاد مهــرداد...  شــد شــدیدتر اش گریــه ، دســتش زیــر هــاي چمــن بــه زد چنــگ        
 ! بود معتاد او مهرداد...  میکرد احساس قلبش روي را دنیا تمام سنگینی!  بود

 کــرد ـــل بغـــ محکــم را خــودش ، بازوهــایش روي گذاشــت را هــایش دســت کــف        
 غـم  ایـن  بـار  زیـر  میمـرد  داشـت  ، غـم  ایـن  از بـود  داغ دلـش .  ریخـت  اشـک  قلب ته از و
 کــه میبــود کســی داشــت دوســت ؟ را جدیــد مصــیبت ایــن کنــد بــاور میتوانســت چطــور! 

 او بــه و هــایش چشــم تــوي میــزد زل کــه کســی ، خیســش صــورت روي میکشــید دســت
 خـدا  میکـرد  حـس  کـه  تنهـا  آنقـدر ...  بـود  تنهـا  او امـا !  میشـود  درسـت  چیـز  همه میگفت

 : کرد زمزمه لب زیر.  گرفت دلش و افتاد خدا یاد به باز.  ندارد را



 ! کردي تمومش میکردم فکر...  شده تموم میکردم فکر -        

 مهــرداد  از.  بــود زده رقــم تلــخ اینقــدر را سرنوشــتش کــه بــود دلگیــر خــدا از        
ــود دلگیــر ــود دلگیــر بهــرام از.  هــایش حماقــت تمــام بخــاطر ب ــود رفتــه کــه ب  حتــی و ب

 . گذاشته جا چیزي چه سرش پشت بداند بود نخواسته

ــایلش         ــبش تــوي از را موب ــا ، آورد در جی ــت ب ــرزان هــایی دس ــماره لیســت وارد ل  ش
 شــماره روي.  ببینــد را گوشــی ي صــفحه میتوانســت ســختی بــه اشــک شــدت از.  شــد هــا
 دقیقــه یــک حــدود.  حســام ي شــماره روي زد ضــربه آخــر در امــا ، کــرد توقــف بهـرام  ي

 : پیچید گوشش توي حسام ي حوصله بی و خسته صداي بعد و ، کرد صبر

 !؟ بفرمایید ، الو -        

 نبــود موفــق چنــدان تالشــش تــوي امــا ، کنــد کنتــرل را اش گریــه کــرد ســعی مهنــاز        
. 

 ! فرهمند آقاي...  الو -        

 صــداي.  بــود گرفتــه عجیبــی تهــوع حالــت ، دهــانش روي گذاشــت را دســتش کــف        
 . کرد خارج خمودگی حالت آن از را حسام آلودش گریه

 ؟ دارید کار کی با ، خانم بفرمایید -        

 : گفت سختی به مهناز.  بود نشناخته انگار        

 !؟ شناختید.  بهرام همسر!  مهنازم...  من -        



 . شد دستپاچه حسام        

 ؟ میکنید گریه دارید ؟ افتاده اتفاقی ؟ شمایید خانم مهناز -        

ــاز         ــین مهن ــی ف ــرد فین ــر.  ک ــه ه ــعی چ ــرد س ــت میک ــه نمیتوانس ــرل را اش گری  کنت
 . کند

 ... یعنی...  شده چی نمیدونم!  نمیدونم...  من -        

 کجاییــد شــما االن!  میکنیــد گریــه چــرا بگیــد بهــم و باشــید آروم میکــنم خــواهش -        
 ... بهرام با باز ؟

 . خندید تلخی به وارش دیوانه ي گریه مابین مهناز        

 هیچــی اون!  قهــره باهــام ، نمیزنــه زنــگ مــن بــه بهــرام!  نمیــدونم...  نــه ؟ بهــرام -        
 جـز  بـه  هیچـی ...  نمیگفـت  هیچـی  مـن  بـه  هیچوقـت ...  بـوده  همـین  همیشـه ...  نمیگه بهم
 رو چـی  همـه  شـما  بـه  همیشـه  اون...  هسـتید  بهـرام  دوسـت  شـما  ولـی !  دروغ مشـت  یک

 ! میگه

 . بدهد تسلی کمی و کند آرام تلفن پشت از را او میکرد تالش حسام        

ــی -         ــده چ ــاز ش ــواهش ؟ خــانم مهن ــنم خ ــد...  باشــید آروم میک ــس چن ــق نف  عمی
 ! بکشید

 : گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش ، شد تاب بی مهناز        

 !؟ معتاده مهرداد...  بگید راستشو من به میکنم خواهش ، فرهمند آقاي -        



 چنــگ ، آمــد بنــد مهنـاز  ي ـــنه سیـــ تـوي  نفــس.  شــد سـاکت  ناگهــانی خیلــی حسـام         
 : گفت باز رفته تحلیل صدایی با.  موهایش توي زد

 !؟ آره...  ؟ معتاده مهرداد -        

 : میلرزید استرس شدت از صدایش ، آمد حرف به بالخره حسام        

 ! داره حلی راه یه مشکلی هر!  خانم مهناز...  میکنم خواهش -        

 ؟ معتاده -        

 ... خانم مهناز -        

 !؟ نه یا آره -        

 : گفت فقط آهسته صدایی با بعد و کرد سکوت ثانیه چند حسام باز        

 ! آره -        

ــن از روح         ــاز ت ــر مهن ــید پ ــت و کش ــرزه ، رف ــختی ي ل ــاد س ــه افت ــانه ب ــایش ش .  ه
 . زد زار دل ته از و هایش چشم روي گذاشت را دستش

 ! خدایا!  نه...  نه واي -        

ــداي         ــام ص ــمت آن از را حس ــط س ــنید خ ــه میش ــت ک ــد داش ــد تن ــرف تن ــزد ح  و می
 . کند آرام را او میکرد سعی



 فکـر  شـما  کـه  هـم  اونقـدرا  اعتیـاد  خـدا  بـه ...  نکنیـد  گریـه  خـدا  رو تـو  خانم مهناز -        
ــد ــز میکنی ــتناکی چی ــت وحش ــاز!  نیس ــانم مهن ــواهش...  خ ــنم خ ــرکش!  میک ــدیم ت  ، می
 ! میشه درست

ــاز         ــی مهن ــرف معن ــاي ح ــد را او ه ــط ، نمیفهمی ــخ فق ــی و تل ــان ب ــه ام ــرد گری .  میک
 : گفت باز حسام

!  کــردیم پیــداش تقریبــاً مــا ؟ گفتــه بهتــون بهــرام!  ایرانــه مهــرداد ، خــانم مهنــاز -        
 اصــالً!  پــدرتون و مــادر بــا ، ایــران بیایــد شــمام! ؟ نیســت خــوب کــافی ي انــدازه بــه ایــن

ــا گیــریم ــدمتون ، مــن ي خونــه بیایــد!  بیایــد مهــرداد بخــاطر ، داریــد مشــکل بهــرام ب  ق
 ؟ خانم مهناز.  چشمام روي

 کنــاري بــه و کــرد قطــع را اش گوشــی ســرعت بــه.  گرفــت اوج مهنــاز تهــوع حالــت        
ــداخت ــد ، ان ــر بع ــم س ــرد خ ــن روي ک ــا چم ــه از و ه ــق دل ت ــاال زرداب و زد ع .  آورد ب
 کــرد رهــا را ســردش و جــان بــی تــن.  بــود شــده تلــخ کــامش ، بــود آمــده بنــد نفســش

 احســاس بــود ریختـه  اشــک بــس از.  شـب  اي ســورمه آســمان بـه  زد زل و هــا چمـن  روي
 امــا ، نداشــت گریســتن نــاي دیگــر.  اســت بســته دلمــه خــون هــایش چشــم تــوي میکــرد

 . بود برجا پا هنوز قلبش سنگین داغ

 خوانــد را حســام ي شــماره و چرخیــد پهلــو بــه.  شــد بلنــد موبــایلش ملــودي صــداي        
ــت تلخــی لبخنــد.  ــب روي نشس ــی هــاي ل ــرا...  رنگــش ب ــار چ ــرام داشــت انتظ ــه به  او ب

 ؟ بزند زنگ



ــی         ــن روي از را اش گوش ــا چم ــت ه ــدون ، برداش ــه ب ــاس اینک ــام تم ــخ را حس  پاس
 ســمت بــه و برخاســت جــا از ســختی بــه.  گذاشــت جیــبش تــوي را آن ، کنــد رد یــا بدهــد
 دقیقــه چنــد عــرض در...  بودنــد آویختــه پــایین الغــرش هــاي شــانه.  افتــاد راه بــه خانــه

 ! بود شده پیر

 ســفره پــاي ، عمــارت تــوي!  را اش ســالگی شــانزده خــواب...  میدیــد خــوب داشــت        
.  میــزد آکواریــوم ي جــداره بــه را انگشــتش نــوك و بــود ایســتاده ســین هفــت وســیع ي

 : میگفت بیژن

 ! مهنازه اسمش ، خوشگله قرمز ماهی اون -        

 بــاز  ، کــرد  کــج  گــردن  شــیطنت  بــا  مهنــاز .  میخندیــد  اش طالیــی  هــاي  چشــم        
 . آکواریوم به کوبید را انگشتش

 ! تویی هم سیاهه ماهی اون -        

 چنــد بــین ، ســفره کنــار بــود نشســته بهــار.  میخندیــد هــم هنــوز بیــژن هــاي چشــم        
 گفـت  بیـژن .  بـود  سـبز  رنـگ  بـه  هـایش  دسـت .  میـزد  رنـگ  مـرغ  تخـم  و ، دیگر ي بچه

: 

 ! کنیم بازي باغ توي بریم -        

 : کوبید بهم را سبزش هاي دست بهار        

 ! بریم...  جون آخ -        



 : کرد مخالفت مهناز اما        

 ! نیست مهرداد -        

ــد را نگــاهش         ــین چرخان ــان ب ــی هــیچ...  مهمان ــناخت را کس ــداي.  نمیش ــادرش ص  م
 : شنید را

 !؟ مهناز...  جان مهناز -        

 : پرسید        

 !؟ کجاست مهرداد -        

 و میزدنـــد حـــرف ، دیگـــر مـــرد ســـه کنـــار بودنـــد ایســـتاده بزرگمهـــر و پــدرش         
ــود نشســته بهــرام. میخندیدنــد ــه هــاي صــندلی روي ب ـــ یــک.  ســالن ت ــگار سی  باریــک ـ

 انگــار هــم فاصــله همــان از.  میکــرد بــازي ورق کســی بــا ، داشــت لــبش ي گوشــه ســفید
 : بشنود را صدایش میتوانست

 ! پسر باختی...  دل تک -        

 گــوش تـوي  پیچیـد  صــدایش.  مهنـاز  تـن  دور پیچیــد نگـاهش  و کـرد  بلنــد سـر  بعـد         
 : مهناز

ــه چیــز صــورت هــر در اعتیــاد -         ــه میخــواد حــاال...  مزخرفی ــگار سیـــ ب ــه ، باشــه ـ  ب
 ! زن یک به یا ، باشه شکالت

 : گفت تابی بی با مهناز        



 ؟ کجاست!  نیست مهرداد -        

 : بلندتر اینبار ، کرد صدایش باز مادرش        

 ؟ مهناز ؟ مهناز -        

 هـاي  ورق ، خندیـد  او ي گریـه  بـه  بهـرام .  بسـت  ــلقه  حــ  هـایش  چشـم  تـوي  اشک        
 . برد باال اش سالمتی به را ـرابش شـ گیالس و میز روي کرد پرت را دستش توي

 ؟ کجاست مهرداد -        

 ... مهناز...  مهناز -        

 ... مهرداد -        

 ! مهناز...  مهناز...  مهناز -        

 : کشید بیرون خواب اعماق از را او و بازویش به زد چنگ دستی ناگهان        

 ! بده نجات خودتو شو بیدار...  مهناز شو بیدار -        

 . گوشش توي زد سیلی ، بود مادرش        

 ! گرفته آتیش...  گرفته آتیش خونه!  بیرون خونه برواز...  شو بیدار -        

 

ــیلی         ــاي س ــی ه ــی در پ ــادرش پ ـــ ، م ــستی م ــواب ـ ــرش از را خ ــد س ــان.  پران  ناگه
ــه تــوي را میــزد مــوج فضــا در کــه غلیظــی دود عمیــق نفــس یــک بــا و گشــود چشــم  ری



 میکــرد احســاس ، کــرد ســرفه دل تــه از و گلــویش روي گذاشــت دســت.  کشــید هــایش
 . است خورده پیچ درهم اش روده و دل

 تــوي تــا خــود دنبــال ســرعت بــه را او ، گرفــت ســفت را دســتش مــچ جیــران        
ــذیرایی ــاند پ ــاز.  کش ــس مهن ــم نف ــود آورده ک ــعله ، ب ــاي ش ــرخ ه ــرکش و س ــش س  آت

 : زد جیغ.  میرقصید اش زده وحشت هاي چشم مقابل

 ! مامان!  مامان -        

 : شنید را فریادش صداي اما ، نمیدید غلیظ دود آن توي را مادرش        

 ! نشدي کباب تا بیرون خونه از برو...  بیرون برو -        

 ! بابا...  مامان -        

 . داد هل در سمت به را او جیران دست        

 ! بیرون برو!  بیرون برو -        

ــاز         ــران مهن  دارد میکــرد حــس ، کنــد چــه بایــد نمیدانســت.  غــافلگیر و بــود حی
 کــه ســیاهی ابــر آن تــوي...  خروجــی در ســمت دویــد کورمــال کورمــال.  میبینــد خــواب

 بیــرون زد خانــه از.  ببینــد را جــایی درســت نمیتوانســت بــود گرفتــه بــر در را یشــان خانــه
 بــه محکــم را دســتش کــف.  روبرویــی واحــد در بــه رســاند را خــود پرعجلــه و هراســان. 

 . کوبید در

 ! کمک!  کمک -        



 : زد جیغ باز ، کناري واحد در پشت انداخت را خود هراسان باز        

 ! کنید کمک خدا رو تو...  کنید کمک -        

 مهنــاز.  ایســتاد چــارچوب تــوي موســرخی جــوان مــرد ، شــد بــاز واحــدها از یکــی در        
 : زد داد

 ! آتیش!  آتیشه...  کمک -        

 در الي از کـــه غلیظــی  و ســیاه  دود و آپارتمانشــان  بــاز  نیمــه  در بــه  کــرد  اشــاره         
ــرون ــزد بی ــت.  می ــد وحش ــوي دوی ــم ت ــاي چش ــرد ه ــاز ، م ــد رو او از مهن ــاز.  برگردان  ب

 : زد داد.  خانه توي دوید

 ! بابا!  مامان -        

 : شنید را مادرش جیغ صداي        

 ! برو!  برو مهناز -        

ــه آشــپزخانه تــوي از آتــش         ــود رســیده ، میکشــید زبان ــه ب ــذیرایی ب  راهــش ســر.  پ
 دســت.  میخــورد غوطــه مهنــاز هــاي اشــک ســیالب تــوي دنیــا.  بــود بلعیــده را چیــز همــه

ــاد صــداي.  بکشــد نفــس نمیتوانســت ، زد عــق و دهــانش روي گذاشــت  از را مــردي فری
 : زد جیغ باز.  شنید ورودي در سمت

 ! کمک...  کنید کمک -        

 : شد بلند اتاق توي از مادرش هاي زجه صداي        



 ! سوختم...  خدا ، سوختم -        

 ســمت کشــاند را خــودش ســختی بــه.  مهنــاز پــی و رگ تمــام تــوي دویــد وحشــت        
 . میشد گیج داشت ، نداشت نفس.  مادرش و پدر خواب اتاق

 پیــراهن ، میــزد دیــوار و در بــه را خــودش و میدویــد اتــاق تــوي کــه دیــد را مــادرش        
 : زد جیغ مهناز.  بود گرفته آتش تنش

 ! مامان -        

 : گفت باز ، او سمت دوید.  کند تهی غالب بود نزدیک وحشت سر از        

 ! مامان -        

 جیـران .  مـادرش  هـاي  شـانه  بـه  کوبیـد  مشـت .  میشـنید  را پـدرش  هـاي  نالـه  صداي        
 . زمین کف افتاد

 ! سوختم -        

 : زد زجه.  بود شده دیوانه مهناز        

 ! خدا!  خدا -        

 قــوي دســتی.  ســرش پشــت تقریبــاً نزدیــک ، بــود شــده نزدیــک هــا غریبــه صــداي        
 مهنــاز.  جیــران تــن روي انــداخت خــیس ي ملحفــه یــک کســی ، زد کنــار را او مردانــه و

ــاده ــود افت ــه ب ــاق ي گوش ــوان ، ات ــت ت ــاره نداش ــر دوب ــا س ــود پ ــت شــدت از.  ش  و وحش



 و شـد  خـاموش  مـادرش  تـن  آتـش  کـه  دیـد .  بـود  آمـده  بنـد  نفسـش  ، میزد دل دل گرما
 ... . رفت هوش از ، شد آسوده خیالش.  پدرش سمت رفت کسی

ــی         ــم وقت ــاز چش ــرد ب ــود ، ک ــی در را خ ــامالً و آرام محیط ــنا ک ــت ناآش ــداي.  یاف  ص
 بـود  سـرد  و عمیـق  هـایش  نفـس  و ، میرسـید  گوشـش  بـه  خفیفـی  و پـی  در پـی  هـاي  بوق

 آتــش.  آمـد  یــادش چیـز  همـه  ناگهــان کـه  گذاشــت هـم  روي را تنـبلش  هــاي پلـک  بـاز . 
 ! پدرش و مادر...  خانه سوزي

 . نشست اش شانه روي مهربان دستی که شد نیمخیز جا سر وحشت با        

 ! عزیزم باش آروم -        

ــاز         ــوري مهن ــد ســر ف ــود ســودابه...  صــدا ســمت چرخان ــدر!  کیــارش همســر ، ب  آنق
 !؟ میکرد چه آنجا او.  بگوید چیزي نمیتوانست که بود کرده حیرات

 . نشاند هایش لب روي آرامی لبخند سودابه        

 ؟ عزیزم خوبی -        

ــاز         ــار چنــد مهن ــت ب  صــاف را ظــریفش هــاي شــانه ســودابه.  زد پلــک هــم ســر پش
 . بود مشهود کامالً حاال شکمش برجستگی.  کشید عقب را خودش کمی و گرفت

 ! ام سودابه ؟ اصالً منو شناختی -        

 از را اکســیژن رنــگ ســبز ماســک و بــرد دســت مهنــاز.  داشــت طنــز بــوي لحــنش        
 . برداشت اش بینی و دهان روي



 !؟ میکنی چیکار اینجا تو -        

ــودابه         ــرش س ــی را س ــج کم ــرد ک ــاي ، ک ـــ موه ــرابی ش ــت اش ـ ــانه روي ریخ  ي ش
 . راستش

ــه گفــت و زد زنــگ ، پاریســه کیــارش.  نمیــدونم درســت خــودمم ، راســتش -          خون
 ! گرفته آتیش تون

 ؟ میدونست کجا از کیارش آقا -        

 ! نمیدونم دیگه اینو -        

 و کشــید دراز جــا ســر بــاز.  بــود نشــده فعــال کــامالً هنــوز مغــزش ، بــود گــیج مهنـاز         
 . میکشید تیر سرش.  اش شقیقه روي گذاشت را دستش

 ! کردم درگیر هم رو تو اوضاعت این توي...  ببخشید -        

 . شد تکرار باز سودابه مهربان لبخند        

 ! دیگه میاد پیش ، نیست مهم -        

 وحشـت  بـا  و شـد  نیمخیـز  جـا  سـر  دوبـاره .  کـرد  خطـور  مهنـاز  ذهـن  توي فکري باز        
 : گفت

 ... بابام و مامان -        

 . گرفت را او سودابه هاي دست هم اینبار        



 ! نباش نگران ، عزیزم خوبن -        

 گفـت .  شـود  بلنـد  ــت  تخــ  روي از و بزنـد  پـس  را او هـاي  دسـت  کـرد  سـعی  مهناز        
: 

 ! میشم دیوونه خیال و فکر از واگرنه ، ببینمشون باید -        

 ، گذاشـــت زمـــین روي را پاهـــایش و ــــت تخــــ ي لبـــه بـــه گرفـــت را انگشــتانش         
ــه تــنش زیــر رنــگ ســبز ي ملحفــه ــه آتــش انگــار هــایش چشــم تــوي.  شــد مچال  ریخت
 ســودابه.  گشــت کفشـی  دنبــال بــه پـایش  انگشــتان نـوي  بــا.  میســوخت آنقـدر  کــه بودنـد 

 . کرد جفت او پاهاي جلوي را رنگ صورتی هاي دمپایی بالفاصله

 ! گیجی!  نیست خوب حالت االن خودتم تو ، عزیزم آخه -        

 او بــه کمــی و او ي شــانه روي گذاشــت دســت ، رفــت ســیاهی هــایش چشــم جلــوي        
 . داد تکیه

 ! ببینمشون ثانیه چند فقط ؟ کجاست اتاقشون ، جان سودابه میکنم دق من -        

 . گرفت را اندودش سیاه دست ساق ، بیرون کرد فوت را نفسش سودابه        

 ! ـتت تخـ توي برگردي باید ولی بعدش ، باشه -        

 دنبــال بــه بعــد و داد تکــان تنــدي بــه شــنویی حــرف ي بچــه مثــل را ســرش مهنــاز        
 میســوخت عجیــب هـایش  چشــم.  شـد  کشــیده بیمارسـتان  خلــوت راهـروي  تــوي سـودابه 

.  میبــرد پــیش جلــو بــه بــه را او مالیمــت بــا ســودابه دســت.  ببینــد را جــایی نمیتوانســت ،



 پاســخش پوزشــخواهانه لحنــی بــا دابهســو.  گفــت چیــزي و دیــد را هــا آن جــوانی پرســتار
ــاز بــه و داد را ــاره مهن ــان را ســرش پرســتار.  کــرد اش ــان از و داد تک .  شــد رد کنارش

 : گفت شوخی به و مهناز سمت برگشت سودابه

 ! کرد دعوام تو خاطر به ؟ دیدي -        

 . چرخاند برش و دور را نگاهش استرس پر مهناز        

 ؟ کجان...  پس -        

 ! اینجا -        

 . کرد باز را در بعد و روبرویش رنگ کرمی در به کرد اشاره        

 . بود آمده بند اش ـنه سیـ توي نفس ، اتاق توي رفت سرعت به مهناز        

 ! جون مامان...  مامان -        

ــاه در         ــیچ اول نگ ــزي ه ــد چی ــه ، ندی ــدرش ن ــه پ ـــ روي ک ــت تخ ــمت ـ ــپ س ـــ چ  خ
 را مــادرش فقــط.  میکــرد چــک را او ســرم داشــت کــه زنــی پرســتار نــه و ، بــود ـــوابیده

 . بودند شده پیچی باند هایش شانه و ، ـت تخـ روي بود افتاده شکم به که دید

 مــادرش خــواب در غــرق ي چهــره بــه و ـــتخواب تخـــ ي لبــه بــه رســاند را خــودش        
 ، کنـد  نگـاه  او هـاي  شـانه  روي بتـادین  و خـون  غـرق  بانـدهاي  بـه  نمیتوانسـت .  کـرد  نگاه

ــش ــش دل ــد ری ــبش.  میش ــاز را ل ــت گ ــه آرام و گرف ــه ب ــاد گری ــران.  افت  نفــس از جی
 . دارد درد خواب توي حتی بود معلوم هم هایش



 !؟ بیهوشه ؟ نمیکنه باز چشماشو چرا -        

 . بود تار هاي چشم مقابل سودابه تصویر        

 ! زدن مسکن بهش ، عزیزم خوابه -        

 راه آلــودش دود صــورت روي اشــک هــاي قطــره ، شــد تنــدتر مهنــاز ي گریــه        
 روي و کـرد  خـم  سـر .  نیفتـد  هـق  هـق  بـه  کـه  گرفـت  گـاز  تـر  محکـم  را لـبش .  انداختند
 : شنید را سودابه صداي باز.  ـوسید بـ را مادرش هاي انگشت

 ! بیدارن پدرتون ، جان مهناز -        

ــاز         ــر ســرعت بــه مهن  نتوانســت دیگــر.  دیــد را پــدرش ، عقــب بــه چرخانــد س
.  او ي ـــنه سیـــ روي گذاشــت را وســرش پــدرش ســمت رفــت.  کنــد کنتــرل را خــودش

 . بود کرده پر را اتاق دردناکش و بلند ي گریه صداي

 ! نداره تمومی ما هاي بدبختی!  بابا ، واي...  بابا -        

 : کرد سرزنشش سودابه        

 ! میکنی ناراحت پدرتو ، جان مهناز باش آروم -        

 . پدرش اشک از خیس هاي چشم توي زد زل و کرد بلند را سرش مهناز        

ــن -         ــواب م ــودم خ ــدم ، ب ــی نفهمی ــد چ ــد!  ش ــراغم اوم ــو و س ــه من ــواب از زور ب  خ
 منــو!  نســوختی تــا بــده نجــات خودتــو بــرو ، گفــت.  در ســمت کــرد پــرتم...  کــرد بیــدار
 ! آتیش توي رفت خودش و داد نجات



 : گفت سودابه باز        

 ! که نشده طوري ، بگیر آروم جان مهناز -        

 . مهناز ي شانه روي گذاشت دست ، رفت جلو        

ــین -         ــاال هم ــتار از ح ــیدم پرس ــت ، پرس ــو میگف ــدرت و ت ــردا پ ــبح ف ــید ص !  مرخص
ــداره مشــکلی هــم مامانــت  نکــن گریــه اینقــدر!  میشــه مــرخص دیگــه روز دو یکــی...  ن

 ! میشن ناراحت سپهري آقاي که

 : گفت شوخی به فضا تلطیف براي بعد و کرد مکثی        

 ؟ ایشون به نمیکنی معرفی منو -        

 . زد پس صورتش روي از را هایش اسک و داد تکان را سرش مهناز        

 ! بهرام دوست همسر ، هستن جون سودابه ایشون -        

 : گفت لبخند با سودابه        

 ! خوشوقتم -        

 : گفت سودابه.  نزد کوچکی لبخند حتی ، نداد نشان واکنشی هیچ مهدي اما        

 ! دیگه ـتت تخـ توي برگردي باید!  دیدي مادرتم و پدر که حاال ، خب -        

 . داد تکان آرام را سرش مهناز        

 ! میام خودم ، بابا پیش بمونم دیگه ي دقیقه چند -        



 کامـــل مهنـــاز.  داد تکـــان تأییـــد ي نشـــانه بـــه را ســـرش و کـــرد مکثـــی ســـودابه        
 . گرفت محبت با را بازویش ، او سمت چرخید

ــو -         ــه ت ــرو دیگ ــه ب ــید ، ات خون ــه ببخش ــور ک ــدي مجب ــا ش ــن ب ــعیت ای ــاي وض  بی
 ! بیمارستان

 دســت روي گذاشــت را دســتش کــف ســودابه.  نشــاند لــب بــه تشــکرآمیزي لبخنــد        
 . او

 ، نخــوریم هــم درد بــه مواقــع ایــن تــوي!  بــود وظیفــه ؟ حرفیــه چــه ایــن ، بابــا نــه -        
 ؟ بشناسیم همو باید کی پس

 . مهدي به کرد نگاه ، ـوسید بـ را مهناز صورت        

 ! تون اجازه با -        

 . شد خارج اتاق از و در سمت رفت و        

ــاً مهنــاز          آن از بیشــتر دیگــر چــون بعــد و مانــد اتــاق تــوي دیگــر ي دقیقــه ده تقریب
 شــد ســودابه جلــب نگــاهش بالفاصــله.  رفــت بیــرون ، بایســتد پاهــایش روي نمیتوانســت

 مهنـاز  بـه  چشـمش  تـا .  میکـرد  بـازي  موبـایلش  بـا  و کریـدور  دیـوار  بـه  بـود  داده تکیه که
 : پرسید مهناز.  رفت او سمت به سرعت به ، افتاد

 ؟ هنوز نرفتی -        

 ! بزنی حرف بیرون بیاي که کردم صبر.  ایران از داشتی تلفن ، نه -        



 : پرسید تردید با ، گوشش پشت فرستاد را موهایش مهناز        

 !؟ بود بهرام -        

 . میگرفت شماره تند تند و موبایلش روي بود کرده خم سر باز سودابه        

 ! فرهمند حسام اسم به بود آقایی ، نه -        

ــایلش وبعــد         ــاز.  مهنــاز ســمت گرفــت را موب ــایلش ، کشــید ســردي آه مهن  از را موب
 ، شــد وصــل ارتبــاط تــا کشــید طــول اي دقیقــه یــک.  گذاشــت گوشــش روي و گرفــت او
 . برداشت را گوشی حسام ، خورد بوق اولین اینکه محض به

 ؟ اومدن خانم مهناز!  فتحی خانم ، الو -        

 : گفت آرامی لحن با ، کرد مکثی مهناز        

 ! سالم -        

 . شنید را حسام نفس شدن آزاد صداي کرد احساس        

 ؟ مادرتون و پدر ؟ خوبه حالتون!  شکر رو خدا ؟ خودتونید...  واي -        

 . داد تکان را سرش مهناز        

 ! نیست مهمی چیز میگن ، سوخته کمی مامان...  خوبیم -        

 . گرفت فاصله او از قدم چند ، سودابه به انداخت نگاهی        



ــه -         ــم میش ــد به ــا بگی ــه اینج ــره چ ــما ؟ خب ــا از ش ــدین کج ــودابه ؟ فهمی ــا س  اینج
 ؟ میکنه چیکار

 : داد ادامه و زد تلخی لبخند        

 !؟ گذاشته بپا واسم هم اینجا بهرام -        

 : داد توضیح سرعت به حسام        

 ... اون...  خب ، داره اعتماد شما به بهرام!  نیست اینطور...  نه نه -        

 : داد ادامه ـستأصل مـ ، کرد مکثی        

 ... به دارید احتیاج ، غریبید اونجا میکرد فکر -        

 : گفت ، داد تکان را سرش مهناز        

 ! نکنید ناراحت رو خودتون ، شدم متوجه -        

 : گفت حسام.  جوید را لبش و        

ــدونم -         ــال االن می ــوبی ح ــد خ ــوز و نداری ــوي هن ــوکید ت ــس ، ش ــام پ ــواالمو تم  س
...  بدیــد جــواب ســوالم یــک بــه فقــط.  بعــد بــراي میــذارم ســوزي آتــیش اون ي هدربــار

 ؟ شدن نابود شناساییتون مدارك و پاسپورتا و ها شناسنامه میکنید فکر

 : گفت ،مردد او سوال از کرد تعجب مهناز        

 ! نمیدونم...  نـ -        



 !؟ نمیدونید -        

 ؟ میپرسید چرا!  نکنم فکر...  خب -        

 حــال اینکــه محــض بــه و فرصــت اولــین تــوي ، ایــران برگردیــد بایــد شــما چــون -        
 ! شد بهتر مادرتون

ــاز         ــی مهن ــار ب ــگ اختی ــه زد چن ــش ب ــدت از اش روده و دل ، لباس ــطراب ش ــم اض  به
 . میخورد پیچ

 ! فرهمند آقاي -        

 . بود دستوري و قاطع لحنش ، حرفش وسط دوید حسام        

 بـراي  دیگـه  اونجـا !  موقعیـت  ایـن  تـوي  نکنیـد  بحـث  مـن  بـا  میکـنم  خواهش خانم -        
ــداره لزومــی دیگــه...  ایرانــه مهــرداد ، درضــمن.  نیســت امــن شــما  مــا!  بمونیــد اونجــا ن
 ! داریم نیاز شما به ، بیاریم گیر مهردادو اینکه براي

 . راهرو سرد دیوار به زد تکیه.  بود مردد مهناز        

 ... بهرام...  آخه -        

ــکالت -         ــما مش ــرام و ش ــر به ــی ه ــه چ ــت ک ــره ، هس ــالً بهت ــون فع ــار بذاریدش .  کن
 شــما کــه هســت مســایل خیلــی.  بشــه فصــل و حــل مهــرداد داســتان تــا ایــران برگردیــد

!  بشــه تمــوم زودي همــین بــه مهــرداد مــاجراي کــه دارم نیــاز مــن...  خبریــد بــی ازشــون
 بــا نخواســتید بــازم اگــه کــه میــدم شــرف قــول بهتــون ، شــد پیــدا مهــرداد اینکــه از بعــد



 کـه  بدیـد  قـول  مـن  بـه  شـما  حـاالم !  میگیـرم  ازش رو طالقتـون  خـودم  کنیـد  زندگی بهرام
 ! ایران برمیگردید

 : شنید را حسام صداي باز ، نگفت چیزي مهناز        

 !؟ خانم مهناز -        

 . کشید نفس عمیق مهناز        

 ! برمیگردم...  میدم قول -        

        ****** 

 : گفت حسام        

ــاً -         ــیم تقریبـ ــاعت نـ ــه سـ ــون دیگـ ــه پروازشـ ــاه میرسـ ــواي ، فرودگـ ــري نمیخـ  بـ
 ؟ دنبالشون

 سیــــ دود ي هالـــه پـــس از بهـــرام.  حالـــت بـــی و گرفتـــه ، بـــود گرفتـــه صـــدایش        
 : گفت.  کرد نگاهش موشکافانه ـگارش

 ! دنبالشون بره سبحانی بگو -        

ــک حســام         ــرش لحظــه ی ــد را س ــرد بلن ــه دوخــت را متعجــبش نگــاه و ک  در او.  او ب
 نداشــت او از را تفــاوتی بــی و ســردي ایــن انتظــار ، بــود بهــرام خصوصــی زنــدگی جریــان

 داد تکــان را ســرش و داد قــورت را بــود ســریده زبــانش روي تــا کــه ســوالی اینحــال بــا. 
. 



 ! میزنم زنگ...  اوهوم -        

 بـه  انـداخت  کوتـاهی  نگـاه  ، کـرد  تـن  بـه  و برداشـت  را رنگـش  اي سـورمه  تـک  کت        
 : پرسید.  اش مچی ساعت

 ؟ باهام نداري کاري.  دفترم میرم دیگه من -        

 ! بشین دقیقه یه -        

 . کرد بلند را سرش باز        

 !؟ چی -        

 : گفت.  زد پس را ـگارش سیـ دود و داد تکان هوا توي را دستش بهرام        

 ! بشین -        

 رفـت  جلـو  حـرف  بـی  بعـد  ، کـرد  مکثـی  حسـام .  کـرد  اشـاره  میـزش  کنـار  مبل به و        
 . انداخت هم روي را پاهایش و نشست مبل روي و

 ! گوشم به...  بفرمایید -        

 ؟ چته -        

 . انداخت باال را ابرویش ي لنگه یک اختیار بی حسام        

 !؟ چی -        



ــرام         ــر به ـــ فیلت ــگارش سی ــرت را ـ ــرد پ ــوي ک ـــ ت ــگاري جاسی ــت از.  ـ ــزش پش  می
 را پنجـــره ، زد کنـــار را الجـــوردي هـــاي کرکـــره.  پنجـــره ســـمت رفـــت و شـــد بلنـــد

 . بود آلوده شهر هواي...  کشید نفس عمیق و کرد باز چهارطاق

 نمیکنــی اعتنـایی  قــدیمیت دوسـت  بــه...  لبـی  تــو عجیـب  مدتیــه یـه  ؟ چتــه ، مـیگم  -        
! 

 : داد ادامه.  پنجره ي لبه به داد تکیه را هایش آرنج ، حسام سمت برگشت        

!  میشناســی منــو کــه تــو خــب...  رســتورانه تــوي روزم اون حرفــاي خــاطر بــه اگــه -        
 نبایـد ...  میـره  یـادم  از کـالً  فـردا  ، مـیگم  چیـزي  یـه  امـروز !  ام دهنـی  و چـاك  بی آدم من
 ! بگیري دل به

 افتــاده ســایه ظهــر ســر آفتــاب تنــد نــور زیــر کــه او ي چهــره بــه ثانیــه چنــد حســام        
 . خندید تلخی به بعد و کرد نگاه ، نمیشد دیده و بود

 !؟ من حال مهمه خیلی ؟ بشینم خواستی حرفا همین براي -        

ــت بهــرام         ــایش دس ــایین را ه ــداخت پ ــرو و ان ــرد ف ــوي ب ــب ت ــاي جی ــلوارش ه .  ش
 : گفت ، رفت او سمت به قدم چند

 ؟ این به داري شک -        

 : گفت.  کشید سردي آه حسام        



ــود ســالمون هشــت فقــط -         ــه...  ب ــودي خــاص تــو!  شــایگان دبســتان ؟ یادت  بچــه ، ب
 ! بودم مدرسه سرایدار پسر ولی من!  بودي قلدر ، بودي پولدار

 تــوي بــود ریختــه را هــایش ســرزنش تمــام ، کــرد نگــاهش فقــط حــرف بــی بهــرام        
 پنجـره  پشـت  آسـمان  بـه  بـود  دوختـه  چشـم .  نمیکـرد  نگـاهش  امـا  حسـام .  هـایش  چشم

 . میکشید زانویش روي راآرام دستش کف ،

 میمـردم  مـن  امـا  ، نمیـدادي  مـن  محـل  تـو .  مینشسـتیم  نیمکـت  یـک  پشـت  هـم  با -        
 درسـم  مـن  اینکـه  ؟ کـرد  جلـب  توجهتـو  چـی  آخـرش .  بشـم  دوسـت  باهـات  اینکـه  واسه
 فهمیــدي چــون شــدي دوســت باهــام!  برســونم تقلــب بهــت میتونســتم ، بــود تــو از بهتــر

 ! میخورم دردت به

 : گفت سرزنش پر بهرام        

 ! نمیاد یادم سالگیمو هشت اصالً من!  نگو مزخرف ، حسام بسه -        

 یـه  بـا  پسـرش  دیـد .  مدرسـه  اومـد  پـدرت  روز یـک !  یادمـه  خـوب  خیلـی  من ولی -        
ــربچه ــه ي پس ــین روي دیگ ــتن زم ــا و نشس ــچ ب ــدام گ ــدول م ــن ج ــف میکش ــاط ک .  حی

ــه ــد ؟ یادت ــو اوم ــمم ، جل ــید رو اس ــو!  پرس ــش ت ــی به ــمم گفت ــده اس ــاالً!  فرهمن  از احتم
 پسـر  عمـرش  تمـام  میتونـه  پسـر  ایـن  کـه  پـدرت  ذهـن  تـوي  اومـد  فکـر  ایـن  لحظه همون

 ! کنه سرگرم منو

 . برد باال را صدایش ، رفت در کوره از دیگر بهرام        

 ! کن تمومش ، مفته حرف همش اینا -        



 رفــت و برداشــت را کــیفش.  شــد بلنــد مبــل روي از و کشــید ســردي آه بــاز حســام        
 . ایستاد بهرام روي در رو

 بــا هیچوقــت مــا کــه کــنم یــادآوري بهــت خواســتم فقــط!  باشــه ، میکــنم تمــومش -        
 چهـار  و سـی  کـه  حـاال  چـه ...  بـود  سـالمون  هشـت  کـه  روزا اون چـه !  نبـودیم  دوسـت  هم

ــالمونه ــن!  س ــی م ــودم کس ــه ب ــار ک ــف انگ ــود موظ ــه ب ــش همیش ــه حواس ــو ب ــه ت .  باش
 ! برسونه تقلب بهت ، کنه سرگرمت

ــرام         ــر از به ــرص س ــدان ح ــایش دن ــم روي را ه ــرد ه ــک و فش ــدم ی ــله او از ق  فاص
 . گرفت

ــه -         ــن ي هم ــات ای ــراي حرف ــه ب ــه این ــن ک ــوي روز اون م ــتوران ت ــتم رس ــت گف  به
 ... واگرنه!  آره...  دارم شک

 بــود خســته و ســرد عجیــب نگــاهش ، داد تکــان راســت و چــپ بــه را ســرش حســام        
. 

ــه حــرفم تمــام!  ام خســته اوضــاع ایــن از ، ام خســته مــن!  بهــرام نــه...  نــه -         !  همین
 مـی  و بگیـرم  نمیتونسـتم  رو دیـپلمم  حتـی  مـن  شـاید  ، نبـود  تـو  پـدر  اگـه  که نمیکنم انکار

 اســتراحت یــه دلــم.  کــردم ادا دینمــو مــن امــا ، کنــه رحمــتش خــدا.  فعلگــی بــه افتــادم
 ! میخواد حسابی

 ؟ میخواد استراحت دلت که چیه منظورت -        



 اســتعفا میخــوام ، بشــه روشــن مهــرداد مــاجراي اینکــه از بعــد!  واضــحه منظــورم -        
 ! بدم

 . خسته و عصبی ، خندید بهرام        

 ! حسام -        

!  کــن معــافم ، بــرات میکــنم کــار دارم ســاله شــش و بیســت!  بهــرام دیگــه بســه -        
 . میکنه پیرم داره استرس اینهمه

 : داد ادامه ، زد اي خسته لبخند        

 خانمــت طــالق شــایدم ؟ دیــدي چــه رو خــدا!  طــالق کــار تــوي بــزنم میخــوام اصــالً -        
 ! گرفتم تو از رو

 . او ي شانه روي گذاشت و برد باال را دستش ، کرد نگاهش سرد بهرام        

 ! میکنم درك...  اي خسته -        

ــتش         ــانه روي از را دس ــایین او ي ش ــراند پ ــد ، س ــدم چن ــاپس ق ــت پس ــام.  رف  حس
 : گفت

 ! دارم کار ، برم باید من -        

 . پنجره سمت رفت باز ، کرد پشت او به بهرام        

 ! بزنی زنگ سبحانی به نره یادت!  سالمت به ، برو -        



ــا ، شــنید را حســام آرام خــداحافظی صــداي         ــداد پاســخ ام ــه دوخــت را نگــاهش.  ن  ب
 صــداي.  فرســتاد هــایش ریــه تــوي را شــهر کثیــف هــواي بــاز و پــایش زیــر شــلوغ شــهر

 ... . بود رفته حسام ، شنید را در شدن بسته و باز

 

ــان در...          ــه را آپارتم ــاز ک ــرد ب ــوجی ، ک ــا از م ــه گرم ــراه ب ــوي هم ــوش ب ــذاي خ  غ
 نفــس عمیــق و بســت را هــایش چشــم لحظــه یــک.  خــورد صــورتش بــه المیــرا دســتپخت

ــدگی بــوي...  کشــید ــام.  شــد وارد و زد لبخنــد اختیــار بــی!  آمــد مــی زن  هــاي چــراغ تم
ــه ــن خان ــود روش ــداي ، ب ــز ص ــز و جل ــوي از ول ــپزخانه ت ــی آش ــد م ــر.  آم  ورودي فیلت

ــان ــی را آپارتم ــرد ط ــیمن وارد و ک ــد نش ــاهش.  ش ــت نگ ــري روي نشس ــمی روس  ابریش
 . شد داغ تنش تمام ، مهناز

 : شنید سر پشت از را المیرا صداي        

 ! نباشید خسته ، آقا سالم -        

 . المیرا دست کفگیر به کرد نگاه ، آشپزخانه سمت برگشت        

 ! سالم -        

 . زد لبخند المیرا        

 ! برگشتن خانم مهناز ، آقا روشن چشمتون -        

 : پرسید.  چرخاند خانه بر و دور را نگاهش و داد تکان سري بهرام        



 ؟ اومدن کی -        

 : گفت المیرا.  شد نزدیک او به قدم دو یکی و        

ــه خیلــی -         ــاً ، آقــا وقت ــنج تقریب  زودتــر امــروز میکــردم فکــر مــن.  میشــه ســاعتی پ
 ! خونه میارید تشریف

 : پرسید باز.  لبش روي کشید آرام را زبانش بهرام        

 !؟ چطوره اوضاعشون -        

ــدایش         ــود آرام ص ــی.  ب ــت دلواپس ــوي نشس ــم ت ــاي چش ــرا ه ــگ ، المی ــوي زد چن  ت
 . صورتش

 ! مونن می خورده شکست لشکر عین!  افتضاح...  آقا واي اي -        

 . کرد اخم بهرام        

 !؟ چطور -        

 حرکتــی نــه ، بزنــه حــرف میتونــه نــه!  هیچــی بیچــاره کــه خــان مهــدي ، آقــا خــب -        
ــه ــران...  بکن ــانمم جی ــده کــه خ ــونه خــدا بن ــوخته هــاش ش ــی.  س ــه میکــرد ســعی خیل  ی

 یـه  رفـت  ، نیـاورد  طاقـت  آخرشـم .  نبـود  خـوب  امـا  ، خوبـه  حـالش  کـه  بـده  نشون جوري
 ... مهناز!  بیفته تنش سوزش بلکه کنه استراحت ذره

 . حرفش وسط دوید بهرام        



 ؟ کجاست مهناز -        

 . بگیرن دوش رفتن بعد ، بودن همینجا پیش ساعت نیم تا -        

 : گفت المیرا.  داد تکان سر بهرام        

 ... آقا میگم -        

 . داد تکان هوا توي را دستش بهرام        

 !؟ بچینی شامو میز نمیخواي ، شده ده ساعت -        

ــت         ــرد پش ــه ک ــرا ب ــت ، المی ــمت رف ــاق س ــواب ات ــته را در.  خ ــاز آهس ــرد ب ــه و ک  ب
 صــداي.  بســت را در و شــد وارد آســوده خیــالی بــا.  ندیــد را مهنــاز ، کشــید ســرك داخـل 
ــنید را آب دوش ــدي.  میش ــش ، زد لبخن ــی و ک ــه قوس ــاز و داد تــنش ب ــق ب  نفــس عمی
 مقابـل  را او و شـد  بیـدار  اش حافظـه  ، بلعیـد  لـذت  بـا  را مهنـاز  شـیرین  عطـر  بـوي .  کشید
 جــوش و جنــب!  زنــدگی یعنــی ایــن...  بــود برگشــته مهنــاز.  کــرد ترســیم هــایش چشــم

ــرش و دور را او ــاس ب ــرد احس ــد در...  میک ــش کم ــه لباس ــاز نیم ــود ب ــایی ، ب ــاي دمپ  ه
ــود شــده جابجــا اش روفرشــی ــوازم کوچــک کیــف ، ب ــود تختخــواب روي آرایشــش ل  ، ب

ــه ــاي جعب ــواهراتش ه ــل ج ــز مقاب ــه می ــم روي آین ــده ه ــده چی ــد ش ــب رژ رد ، بودن  ل
ــزش ــاده قرم ــود افت ــک روي ب ــتمال ی ــذي دس ــدگی...  کاغ ــوب زن ــود خ ــین...  ب ــه هم  ک

 ! بود خوب ، بود مهناز

 در دســـتش از را ســـاعتش.  ــــت تخــــ روي انـــداخت ، آورد در تـــنش از را کـــتش        
ــز روي گذاشــت ، آورد ــه می ــداي.  آین ــع آب دوش ص ــود شــده قط ــبش.  ب ــوي قل ـــ ت  سی



ــد ـــنه ــام حمـــ در بعــد...  گرفــت تپیــدن وحشــی و تن ــاز ـ ــاز و شــد ب ــا مهن ــاق تــوي پ  ات
 . گذاشت

 میـل ...  داشـت  برگشـتن  بـه  میـل  تـنش  هـاي  سـلول  تـک  تـک  ، بهـرام  وجود ي همه        
 را اش ـــلقه حـــ.  نباخــت را خــود امــا ، ـــوسیدنش بـــ ، کــردنش لمــس ، مهنــاز دیــدن بــه
ــه ــی ب ــتش از آرام ــت ، آورد در انگش ــار گذاش ــاعتش کن ــش.  س ــوي را نفس ـــ ت ــنه سی  ـ

 . مهناز سمت چرخید آرامش با بعد ، کرد حبس

 

 تــن بــه را کوتــاهش ســفید ي حولــه.  بــود ایســتاده ـــام حمـــ در جلــوي هنــوز مهنــاز        
 دســت.  ظــریفش هــاي شــانه روي بودنــد ریختــه خیســش مشــکی موهــاي ، داشــت
 از تـنش  لـرزش .  اش ــنه  سیــ  ــت  تخــ  روي بـود  گذاشـته  ، بـود  گرفتـه  مشـت  را هـایش 

 : گفت.  نماند دور بهرام چشم

 ! سالم...  سـ -        

 قـدم  یـک .  بـود  آتـش  یکپارچـه  تـنش  تمـام  ، کـرد  مکثـی  بهـرام .  میلرزیـد  صدایش        
 : گفت.  ایستاد جا سر اما ، برداشت او سمت به

 ! سالم -        

ــد و         ــر در بع ــم براب ــاي چش ــوت ه ــاز مبه ــه ، مهن ــرعت ب ــم او از س ــت چش  از و گرف
 . شد خارج اتاق

        *** 



 : پیچید هایش گوش توي المیرا زنگدار و نشاط پر صداي        

 ! ها ظهره لنگ ؟ نمیشید بیدار...  جون خانم -        

ــم پلــک         ــد هــایش چش ــی جــا ســر ، لرزی ــا و زد غلت ــدخلقی ب ــه کوســن ب  روي را لول
 : گفت شیطنت با و برداشت صورتش روي از را کوسن المیرا.  گذاشت گوشش

 ! نمیخوابیدید موقع این تا هیچوقت که شما ؟ شده چتون خانم واي اي -        

ــد و         ــداي بع ــار ص ــیده کن ــدن کش ــرده ش ــنید را پ ــان.  ش ــرد اي دره ده ــه و ک  زور ب
 : گفت بدخلقی با.  گشود هم از را هایش پلک الي

 ؟ چنده ساعت مگه -        

ــیم و هشــت -         ــادر.  بیــرون رفــتن پــیش ســاعت نــیم کــه بهــرام آقــا!  خــانم ، ن  و م
 ! شمان منتظر صبحانه میز سر ولی پدرتون

 ي شــامه و اتــاق تــوي دویــد اردیبهشــتی خــوش هــواي.  کــرد بــاز را پنجــره و گفــت        
ــاز ـــ را مهن ــوازش ن ــاز.  کــرد ـ ــه قوســی و کــش مهن ـــ هــاي پلــک و داد تــنش ب  ـــست م

 ي دقیقــه یــک ، ـــام حمـــ ســمت بــود رفتــه المیــرا.  مالیــد انگشــتانش ســر بــا را خــوابش
 رو و زیــر را ســبد تــوي هــاي لبــاس مــدام.  آمــد بیــرون هــا چــرك رخــت ســبد بــا بعــد

 : میزد غر لب زیر و میکرد

ــت از -         ــن دس ــا ای ــرام آق ــاعت دو!  به ــه س ــی ی ــه رو پیرهن ــرتش و میپوش ــه پ  میکن
 ! که لباسا این به نمیمونه رنگ خب!  سبد این توي



 : گفت مهناز        

 مـــایع بـــا رو شـــون یقـــه ، لباسشــویی  ماشـــین تـــوي بندازیشـــون اینکـــه از قبــل  -        
 ! میدم انجام خودم بذار ، نداري حوصله اگه!  ها بشوري ظرفشویی

ــزي چــه اش جملــه ایــن تــوي نفهمیــد         ــرا ي چهــره تمــام کــه بــود پنهــان چی  را المی
 . کرد خندان

ــه واي -         ــانم ن ــون خ ــودم ، ج ــورم خ ــما!  میش ــید ش ــد پاش ــبحانه بری ــد ص ...  بخوری
 ! برم قربونتون پاشید

 . رفت بیرون اتاق از و        

ــاز         ــب مهن ــن از متعج ــادي ای ــاز ، او ش ــش ب ــی و ک ــه قوس ــنش ب ــد و داد ت ــوي بع  ت
 اتــاق وســط و شــد بلنــد ـــت تخـــ روي از.  بــود پریــده ســرش از خــواب.  نشســت بســتر

 و بیســت اینکــه بــا.  خــودش تصــویر بــه کــرد نگــاه دراور میــز ي آینــه تــوي از.  ایســتاد
ــنج ــالش پ ــود س ــا ، ب ــه ب ــدگی اینک ــختی زن ــر از را س ــده س ــایی و گذران ــه را چیزه  تجرب
 میشـد  دیـده  اي دختربچـه  هنـوز  امـا  ، میـداد  آزارش تصورشـان  حتـی  حـاال  کـه  بـود  کرده

 هــاي ســاق و رهــا مشــکی موهــاي آن بــا.  داشــت ســن ســال بیســت از کمتــر شــاید کــه
 ســرعت بــه ، هــایش لــب روي نشســت نشــاطی پــر لبخنــد.  ـــت لخـــ پاهــاي کــف و الغــر

 . شد خارج اتاق از

 ي پنجــره نزدیــک کــه اي نفــره هجــده خــوري ناهــار میــز پشــت مهــدي و جیــران        
 روي لبخنــد.  میخوردنــد صــبحانه و بودنــد نشســته داشــت قــرار پــذیرایی انتهــاي بــزرگ



 ایـن  سـر  کـه  داشـته  محتـرم  را هـا  آن خیلـی  المیـرا  البـد  ، شـد  تـر  پررنـگ  مهناز هاي لب
 : گفت نشاطی پر و بلند صداي با!  چیده صبحانه برایشان میز

 ! بخیر صبح -        

 . او سمت برگشت جیران سر        

 ! عزیزم بخیر صبح -        

ــاز         ـــ را پــدرش ي گونــه و شــد خــم ، رفــت پــیش مهن ــار و ـــوسید ب  یــک روي او کن
ــندلی ــت ص ــادرش.  نشس ــق م ــود نشســته رق و ش ــانه نمیتوانســت ، ب  بــه را هــایش ش

ــتی ــندلی پش ــه اش ص ــد تکی ــوي.  ده ــم ت ــاي چش ــه ه ــانش همیش ــدي و درد مهرب  ناامی
 را دو هــر نگــاه مهنــاز.  بــود بــدقلق و عصــبی ، بــود بــدتر هــم او از پــدرش.  میــزد مــوج

 : پرسید و زد کوري به را خود ، گرفت نادیده

 ؟ خوابیدید خوب ؟ بود چطور دیشب -        

 : گفت جیران        

 ! گذروندیم فرانسه توي که شبایی از بهتر خیلی ، بود خوب -        

ــق و بســت را هــایش چشــم         ــی.  کشــید نفــس عمی ــاز وقت ــروع ب ــه کــرد ش  حــرف ب
 . داشت بغض صدایش ، زدن

ــدونم کــه همــین -         !  بســمه ، میکشــه نفــس مهــردادم کــه هســتم آســمونی زیــر می
 ! میکنه آرومم



ــب         ــاز قل ــوي مهن ـــ ت ــنه سی ــد اش ـ ــبش ، لرزی ــد آرام را ل ــد و گزی ــراي بع ــر ب  تغیی
 : کردن تعارف به کرد شروع ناشیانه ، فضا

 !؟ میکنید تعارف من با...  نخوردید چیزي هنوز که شما -        

 : گفت جیران.  مادرش دست مقابل کشید را عسل کوچک ظرف و        

 ! امروز منو میکنه اذیت ، نمیخوره چیزي پدرت -        

 : پرسید متحیر مهناز        

 !؟ چرا -        

 بــرد هجـوم  بغـض .  فهمیـد  را چیـز  همـه  بعـد  و پـدرش  هـاي  چشـم  تـوي  کـرد  نگـاه         
 چیــزي  او ي ســفره  کنــار  ، بهــرام ي خانــه  تــوي  نمیخواســت پــدرش ...  گلــویش  بــه

ــا.  بخــورد ــاتوانی ي همــه ب ــت ، هــایش ن ــا بجنگــد میخواس ــت...  بهــرام ب  نشــان میخواس
 . میکند درك را چیز همه و نداده دست از را عقلش هم هنوز که بدهد

 کــارا ایــن!  شماســت ي خونــه مــن ي خونــه!  مــن...  منیــد ي خونــه تــوي شــما بابــا -        
 !؟ چی یعنی

 : گفت جیران        

 ! نداره اي فایده -        

 ! داره چرا ، چرا -        



 : گفت و کرد درست پسته و پنیر و نان اي لقمه لرزان دستانی با        

 ! کنه رد محاله...  نمیکنه رد منو دست بابا -        

 : گفت.  گرفت پدرش دهان جلوي را لقمه و        

 ! بخورید من مرگ...  بابا بخورید -        

 اکـراه  بـا  بعـد  و کـرد  نگـاهش  ثانیـه  چنـد  مهـدي .  میـزد  مـوج  التمـاس  نگـاهش  توي        
 : گفت ، کرد آزاد را اش شده حبس نفس مهناز.  جوید و برد دهان به را لقمه

 ! برم قربونتون الهی -        

 ســرعت بــه.  شــد دلــواپس.  شــنید آشــپزخانه تــوي از را المیــرا کوتــاه جیــغ صــداي        
 . پیشخوان سمت رفت و پرید جا از

 !؟ المیرا شد چی -        

 : گفت ، بود گرفته سفت را چپش دست ي اشاره انگشت المیرا        

 ! برید دستم میکردم پاك رو ماهی ، خانم هیچی -        

 ، بـود  شـده  رهـا  آشـپزخانه  ــته  تخــ  روي کـه  بزرگـی  مـاهی  سـمت  رفـت  مهناز نگاه        
 کــف ، انگــار شــد آشــوب دلــش تــوي ناگهــان.  پیچیــد اش بینــی زیــر آن ضــحم بــوي و

 بــه رســاند را خــودش ســرعت بــا.  اتــاق ســمت دویــد و دهــانش روي گذاشــت را دســتش
 . زد عق روشویی ي کاسه توي و خوابش اتاق سرویس



 نداشــت ایسـتادن  نـاي  دیگـر  کـه  بـود  زده عـق  آنقـدر  ، گذشـت  دقیقـه  چنـد  نفهمیـد         
ــا.  ــایی ب ــرزان زانوه ــرویس از ل ــرون س ــت بی ــنش و رف ــداخت را ت ــخوابه روي ان  ي خوش

 و بـود  تلـخ  عجیـب  کـامش  ، میلرزیـد  و بـود  سـردش .  داشـت  وحشـتناکی  حـال .  ــت  تخـ
 و سـقف  ظریـف  هـاي  گچکـاري  بـه  کـرد  نگـاه .  میکوبیـد  ــنه  سیــ  تـوي  گـاپ  گاپ قلبش
ــود زده جوانــه مغــزش تــوي کــه را وحشــتناکی فکــر  لــب زیــر آهســته.  داد پــرورش ، ب

 : کرد زمزمه

 ! نه...  خدایا -        

ــه         ــک ، لرزیــد اش چان ــم تــوي نشســت اش ــایش چش ــود حاملــه او...  ه  نفــس!  ب
ــایش ــق ه ــدار و عمی ــه.  شــدند کش ــر ي ملحف ــتش زی ــوي را دس ــاز و فشــرد مشــتش ت  ب

 : کرد تکرار

 ! نه دیگه حاال...  نه حاال -        

ــال احســاس         ــی استیص ــتش.  میکــرد عجیب ــید آرام آرام را دس ــه کش ــاي ب ــرد ج  و س
 او ، تــنش تــوي بــود دویــده وحشــت.  او چــروك بــدون و مرتــب بــالش بــه ، بهــرام خــالی

 و برداشــت را بیســیم تلفــن ، شــد نیمخیــز جــا ســر آرنجــش روي.  بــود کــرده سســت را
ــماره ــرام ي ش ــت را به ــوي.  گرف ــه آن ت ــط لحظ ــه فق ــاج او ب ــت احتی ــه ، داش  آن و او ب

 ! کن درست حاال بیا:  بگوید و بزند داد میخواست.  اش لعنتی بنفس اعتماد



 داد میخواســت.  کــرد بیشــتر را تــنش لــرز هتــل اتــاق تــوي جهنمــی شــب آن فکــر        
ــد ــراي خــوبی وقــت حــاال!  کــن درســت لعنتــی:  بزن ــاردار ب  او کــه حــاال...  نبــود شــدن ب

 ! لجن زندگی آن از میکند دل داشت

 زنـگ  دوبـاره  بـاز .  نـداد  را جـوابش  کسـی  امـا  ، شـد  قطـع  تـا  خـورد  بـوق  آنقدر تلفن        
 بــه فکـري  کـه  بگیــرد را اش شـماره  سـوم  بــار بـراي  میخواسـت .  نگرفــت جـوابی  بـاز  ، زد

ــارداري از اول بایــد...  رســید ذهــنش  تهــوع یــک فقــط کــرد فکــر.  میشــد مطمــئن اش ب
 . نیست بودن حامله بر دلیل ساده

ــم         ــایش چش ــت را ه ــعی و بس ــرد س ــماره ک ــب ي ش ــر مط ــان دکت ــه را بلوری ــاد ب  ی
ــاورد ــا.  بی ــد ب ــماره تردی ــت را ش ــر و گرف ــد منتظ ــداي.  مان ــازك ص ــی ن ــه منش ــوي ک  ت
 . نگرفته اشتباه که شد راحت خیالش ، پیچید گوشش

 ؟ بفرمایید ، بلوریان دکتر خانم مطب -        

 : گفت تندي به مهناز        

ــالم -         ــانم س ــه.  خ ــت ی ــت وق ــوام ویزی ــه ، میخ ــه البت ــراي اگ ــروز ب ــه ام ــی باش  خیل
 ! بهتره

 ! پره دکتر وقت تمام امروز!  خانمم نیست امکانش اصالً که امروز براي -        

 . بست را هایش چشم ناراحتی با مهناز        

 ... فردا براي...  خب -        



 . حرفش وسط دوید منشی        

ــردا -         ــه ف ــه ک ــزم اســت جمع ــب ، عزی ــه مط ــد!  تعطیل ــون بخوای ــذارم وقــت برات  می
 . فردا پس

 : گفت مهناز        

 ؟ بیام کی فردا پس!  خوبه -        

 ! داخل بفرستمت باش اینجا یازده از قبل شما...  اممم -        

 ! خانم مرسی -        

 را بهــرام ي شــماره بــاز و بیــرون کــرد فــوت را نفســش.  کــرد قطــع خــداحافظی بــی        
 اش پیشــانی بــه را گوشــی و خندیــد تلخــی بــه.  نــداد جــواب کســی هــم اینبــار ، گرفــت

 تلفـن  و نمیخوابیـد  ــتش  تخــ  تـوي  شـب  ، بـود  قهـر  او بـا  شـوهرش !  بـود  جالـب ...  کوبید
 . نداشت را بهرام حتی که حاال دقیقاً!  بود باردار حاال او و نمیداد جواب را هایش

 کوتــاهی نگــاه.  آورد جــوش بــه را خــونش ، تــنش تمــام تــوي پیچیــد خشــم ناگهــان        
 کــرد پــرت قــدرت ي همــه بــا را بیســیم تلفــن بعــد و دراور میــز ي آینــه تــوي انــداخت

 صـداي  بـا  شـد  همزمـان  آینـه  شـدن  تکـه  هـزار  صـداي .  خـودش  ي چهـره  انعکاس سمت
 ... . وارش دیوانه و تلخ ي گریه

 



ــی         ــایلش وقت ــوي موب ــبش ت ــد جی ــوز ، لرزی ــوي هن ــور ت ــود آسانس ــوي.  ب ــه ت  ي آین
.  میــزد بــاال انگشــتانش بــا را ســیاهش موهــاي و میکــرد نگــاه خــودش بــه دقــت بــا تمیــز

ــور ــوي آسانس ــه ت ــتم ي طبق ــتاد هف ــه از ، ایس ــد رو آین ــه در و برگردان ــک از حالیک  اتاق
ــرون ــت بی ــاه میرف ــی نگ ــاوتی ب ــه تف ــفحه ب ــایلش ي ص ــداخت موب ــد و ان ــر...  بع ــا س  ج

 ! بود ترکیه از تماس!  شد میخکوب

 آنهـا  بـین  کـه  اتفـاقی  از بعـد  قبـل  سـال  از.  شـد  دلـواپس  و افتـاد  بیـژن  یـاد  بیخودي        
.  بودنـد  زده حـرف  هـم  بـا  تلفنـی  نـه  و بودنـد  دیـده  را همـدیگر  نـه  بیـژن  و او ، بود افتاده
 بهــرام  حــاال .  میدادنــد  قــرار واســطه  را حســام  آمــد  مــی پــیش  هــم  اي مســئله  هــر

 پاســخ بــراي کمــی.  اســت خــط پشــت بیــژن میکنــد فکــر حســابی چــه روي نمیدانســت
 در پشــت حــاال هــم و کنــد تمــام را بیــژن بــا قهــرش نمیخواســت هــم.  شــد دل دو دادن

 امـــا.  بزنـــد حـــرف کـــار از خـــانواده جلـــوي نمیخواســـت...  بـــود ایســـتاده آپارتمـــانش
 : داد پاسخ تردید با سرانجام

 ؟ الو -        

 : شنید را بیژن مردد صداي بعد...  شد برقرار کوتاهی سکوت        

 ! سالم -        

 بیــژن بــا بــاز...  متأســفانه بــود نکــرده اشــتباه ششــمش حــس...  زد پوزخنــدي        
 : داد پاسخ ، زد را آپارتمان زنگ!  بود شده روبرو

 ! سالم علیک -        



ــا و ایــن کمــی بیــژن.  داد را اجــازه ایــن او بــه نــه و پرســید را حــالش نــه         ــا آن و پ  پ
 : بود ناراحت تماس بابت هم خودش انگار ، کرد

 ایــن تــا...  مطلــب اصــل ســر میــرم صــاف...  نیســتم چینــی مقدمــه اهــل مــن ، ببــین -        
 ! بکشیم عذاب کمتر جفتمون و بشه تموم زودتر مکالمه

 ! خب -        

 مهنــاز.  مهنــاز بــراق هــاي چشــم تــوي خــورد گــره نگــاهش ، شــد بــاز آپارتمــان در        
 . شد وارد و داد تکان را سرش بهرام ، کرد سالم

ــین -         ــت و رك...  بب ــده پوس ــوام کن ــرات بخ ــم ب ــو ، بگ ــازه ت ــداري اج ــایی ن  در تنه
 بــا بگیــره میخواســت تصــمیمی هــر ، بــود بابــا کــه بابــا!  بگیــري تصــمیم چــی همــه مــورد
 فکــر تــو!  میکــرد مشــورت بــدبخت ســپهري مهــدي اون بــا...  میکــرد مشــورت آدم کلــی

 ... کردي

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 ! نکنی چینی مقدمه بود قرار -        

.  بــود تنهــا مهنــاز بــا انگــار.  ندیــد را کســی...  خانــه دور تــا دور چرخانــد را نگــاهش        
 : گفت بیژن.  کاناپه روي نشست تري راحت خیال با

 ! دیدنم بود اومده پاموك ایتان -        

 : پرید باال وار اتوماتیک بهرام ابروي ي لنگه یک        



 ؟ داشت چیکارت -        

 مســتقیم پــیش مــاه چنــد کــه بزنــه حــرف موضــوعی همــون ي دربــاره بــود اومــده -        
 ... بود گفته خودت به

 : گفت باز بیژن.  بدهد ادامه بیژن تا ماند منتظر ، کرد سکوت بهرام        

 ... بزنم حرف باهات میخواست -        

 : گفت بیژن.  عصبی و خفه ، خندید بهرام        

 ؟ چیه -        

 ! دادم جوابشو قبالً میکردم فکر -        

 ! مخالفم دادي بهش که جوابی با من -        

 داشــت کــه دیــد را او و برگشــت ، شــنید ســرش پشــت را مهنــاز هــاي قــدم صــداي        
 : گفت.  آشپزخانه توي میرفت

 !؟ مخالفی -        

 : رفت باال بیژن صداي.  بود آمیز هشدار لحنش        

 ... که وسطه پول چقدر پاي میدونی اصالً تو -        

ــرام         ــبی به ــد عص ــون...  ش ــژن چ ــراه را بی ــودش هم ــد خ ــر.  نمیدی ــژن فک ــط بی  فق
 ! نداشتند آن به نیازي دیگر که چیزي همان دقیقاً...  بود پول به محدود



 ؟ احمق آخه داره اهمیتی چه پول ؟ میگی داري چی! ؟ پول -        

 : شد خصمانه بیژن صداي        

 ! بفهم دهنتو حرف -        

ــه آنقــدر بهــرام         ــود آمــده هیجــان ب  بلنــد کاناپــه روي از ، نشــنید را او هشــدار کــه ب
 : گفت ، میرفت راه نشیمن وسط مدام حالیکه در و شد

 کنــیم آب مقداریشــو یــه مجبــوریم!  داریــم زیــادم...  بیــژن داریــم پــول تــو و مــن -        
ــا ــون ت ــرف ؟ نمیفهمــی چــرا.  نکــنن اذیتم ــول ح ــن...  نیســت پ ــدرت م ــن!  میخــوام ق  م

 ! میخوام مشروعیت قدرت این براي

 : گفت بیژن        

 ! میاره قدرت خودش با پول -        

 برمیگــردن همــه باشــی داشــته پــول!  میــاره حساســیت خــودش بــا پــول!  نــه...  نــه -        
ــات ــنن نگ ــیس از...  میک ــا رئ ــر رؤس ــا بگی ــوپر ت ــر س ــابون س ــه...  خی ــون از هم  خودش

 مگــه ؟ داره بیشــتري اســتعداد چــه مگــه ؟ آورده پـول  اینهمــه کجــا از یــارو ایــن میپرسـن 
 تــوي میکشــن ســرك بعــد...  میشــن بــدبین بهــت بعــد ؟ میکنــه کــار بیشــتر ســاعت چنــد

 ! دادگاه میکشوننت بعد...  کارات

 : برد باال را صدایش بیژن        

 ! بشیم دادگاهی تا بمونیم ایران توي اونقدري نیستیم مجبور -        



 : داد تکان هوا توي عاصی را دستش بهرام        

ــوریم -         ــه معلومــه...  مجب ــوریم ک ــن حــداقل!  مجب ــورم م ــونم دبایــ...  مجب  از ، بم
 رو اینـا  ي همـه  مـن !  هاشـه  رابطـه ...  اسمشـه  مـن  پـدر  میـراث !  کـنم  دفـاع  پـدرم  میـراث 

 ! پاموك آتان...  ناموس بی ي مرتیکه اون و تو با دزدي دله دنبال بیام نمیکنم ول

 ! چیه پاموك حرف اصالً ببینی نمیدي گوش حتی تو -        

.  نــدارم دادن گـوش  بــه نیـازي  بفهمــم اونـو  مثــل آشـغالی  منظــور اینکـه  بــراي مـن  -        
 رد دوبــاره بــده گــوش پیشــنهادو اینکــه بــدون بهــرام بگــو...  بگــو بهــش همینــو تــو ولــی
 . کرد

 ... بهرام -        

 بشــم مجبــور اینکــه مگــر ، نمیــرم پیشــنهادش بــار زیــر هیچوقــت مــن بگــو بهــش -        
 ! کنه مجبورم میتونه اگه بگو ، خب... 

 تمــاس داشــت دوســت ، نداشــت حرفــی هــیچ بهــرام.  شــد برقــرار کوتــاهی ســکوت        
 را صــدایش کــه میرفـت  ســر اش حوصـله  بیــژن ســکوت از داشـت  کــم کـم .  کنــد قطـع  را

 : شنید دوباره

 ! میفهمم رو منظورت خوب خیلی من -        

 : گفت باز ، کرد کوتاهی مکث        



ــه میگــی وقتــی -         ــدرت مشــروعیت ب ــر ق ــی فک ــا ، میکن ــواي ی ــار نمیخ ــه و اعتب  رابط
ــاي ــدرمون ه ــت از رو پ ــدي دس ــت!  ب ــنم درک ــیفهمم...  میک ــو!  م ــه از داري ت  ات برنام
 ! هات بچه براي...  میزنی حرف آینده براي

 : گفت باز و ، عصبی و کوتاه ، خندید        

 ولــی!  راحـت  خیالــت ، میکـنم  منتقــل پـاموك  آتــان بـه  مــو بـه  مــو حرفـاتو  ي همـه  -        
 ! نیستم ، بکنم رو تو هاي بچه حمالی حاال از که آدمی من...  بهرام بدون اینو

ــنش         ــاك لح ــود خطرن ــه ، ب ــواس ي هم ــرام ح ــدار را به ــرد بی ــان.  ک ــاز ده ــرد ب  ک
ــا ، بگویــد چیــزي ــد اشــغال بــوق صــداي ام ــژن...  هــایش گــوش تــوي پیچی  را تمــاس بی

 . بود کرده قطع

ــش         ــرت را موبــایلش ، بیــرون کــرد فــوت را نفس ــانتر روي کــرد پ  را مهنــاز...  ک
 نگــاه هــا ســرامیک بــه و آشــپزخانه تــوي خــوري ناهــار میــز پشــت بــود نشســته کــه دیــد

 لبخنــد.  بــود برهنــه پاهــایش و بــود پوشــیده قشــنگی اســپرت شــلوارك و تــاپ.  میکــرد
 عـــادات ایــن  عاشــق  همیشــه ...  نشســت  بهــرام  هــاي  لــب  روي اختیــاري  بــی  و نــرم 

ــه ــاز ي کودکان ــود مهن ــن.  ب ــبک ای ــاس س ــیدنش لب ــا و پوش ــا ی ــه پ ــوي برهن ــه ت  راه خان
 : پرسید.  رفتنش

 ؟ کجان پدرت و مادر -        



 از مهنــاز.  بــود شــده دوســتانه و مالیــم لحــنش ، باشــد خــودش دســت اینکــه بــدون        
ــنیدن ــداي ش ــه او ص ــختی ي یک ــورد س ــرش ، خ ــد را س ــرد بلن ــار...  ک ــت را او انتظ  نداش

 . انگار

 ! بخورن هوایی یه بیرون رفتن -        

 . انداخت پایین را سرش باز        

 ؟ تنهایی -        

 . رفت باهاشون المیرا -        

 : پرسید ، آشپزخانه توي رفت بهرام        

 ؟ نرفتی باهاشون چرا تو -        

 : گفت مهناز.  کرد باز را یخچال در و        

 ! نداشتم حوصله...  همینجوري -        

 : گفت ، برداشت را آب بطري بهرام.  داشت بغض صدایش        

ــرا...  اه -         ــزم چ ــد ؟ عزی ــت از بع ــدي مــاه هش ــن اوم ــري نمیخــواي ، وط ــراي ب  ب
 ؟ بگردي خودت

 کــرد اخــم مهنــاز.  نوشــید آب و گذاشــت دهــان بــه را بطــري ، بســت را یخچــال در        
 : گفت باز بهرام.  نگفت چیزي اما ،



 ! لبی تو ؟ مهناز چیه -        

 : داد ادامه سنگین لحنی با بعد و ، کرد مکثی        

 !؟ ایران برگشتی اینکه از ناراحتی -        

 : گفت تردید با ، جوید را لبش پوست مهناز        

 ؟ بزنیم حرف بشینی لطفاً میشه...  میشه -        

 : کرد تکرار ، زد پوزخندي بهرام        

 ! لطفاً -        

ــري         ــینک روي را آب بط ــویی س ــا ظرفش ــرد ره ــک ، ک ــندلی ی ــب ص ــید عق ...  کش
 . نشست بعد...  فضا توي پیچید ها سرامیک با صندلی هاي پایه سایش صداي

 ! میشنوم -        

.  مهنـــاز بـــه زد زل مســـتقیم ، زد گـــره درهـــم اش ســـینه روي را هـــایش دســـت        
ــن کــه میدانســت ــه و ســرد نگــاه ای ــاز چقــدر اش غریب ــا ، میدهــد آزار را مهن ــی ام  اهمیت

 شـکل  مکعبـی  کوچـک  نمکـدان  بـا  ، میـز  روي بـود  گذاشـته  را هـایش  دسـت  مهنـاز .  نداد
ــازي ــرد ب ــه.  میک ــبش ي گوش ــوز ل ــان هن ــدان می ــایش دن ــود ه ــلماً.  ب ــرف مس ــاي ح  ه

ــادي ــراي زی ــتن ب ــت گف ــاد آنقــدر...  داش ــروع کجــا از بایــد نمیدانســت کــه زی ــد ش .  کن
 : شکست را سکوتش سرانجام

 ... یعنی...  بگم بهت چطور نمیدونم من...  من ، خب -        



 : حرفش وسط دوید بهرام        

 !؟ بپرسی سوال مهرداد ي درباره میخواي -        

ــاز          بهــرام.  بــود نفهمیــده را منظــورش انگــار...  مبهــوت و مــات ، کــرد نگــاهش مهن
 : زد نیشخندي

 از غیـــر هیچـــی...  نیســـت مهـــم بـــرات اي دیگـــه چیـــز تـــو...  دیگـــه آره خـــب -        
 ! مهرداد

 : کند دفاع خود از کرد سعی ، داد قورت را دهانش آب مهناز        

 ... میخواستم من...  من -        

 : کرد قطع را حرفش باز بهرام        

 ! بپرس میخواي چی هر!  بپرس...  نکش خجالت البته -        

 . مهناز صورت توي شد خم ، میز ي لبه روي گذاشت را آرنجش        

 ! تخت خیالت!  نمیشنوي جوابی من از ولی -        

 آشــپزخانه از مهنــاز مبهــوت نگــاه بــه توجــه بــی ، برخاســت جــا از ســرعت بــه بعــد        
.  نداشــت قـرار  و آرام دلــش...  اسـت  کـرده  رفتــار بـد  مهنــاز بـا  کـرد  فکــر.  رفـت  بیـرون 

 ســردي ســالح از هــم کمــی بایــد ، کنــد رام را او نتوانســت نــرمش بــا وقتــی میدانســت امــا
 : شنید سرش پشت از را مهناز عاصی صداي.  میکرد استفاده خشونت و



 تـو !  معلومـه ...  میکنـی  مسـخره  مهـرداد  بابـت  نگـرانیم  خـاطر  بـه  منـو  کـه  معلومه -        
 ؟ میفهمی همخونی و برادري ي عاطفه از چی

 بــه زدن ســیلی ي وسوســه بــر تــا کــرد مشــت را هــایش دســت بهــرام!  اول ي طعنــه        
 . داد ادامه را راهش ، کند غلبه او

ــه -         ــراي البت ــو ب ــدن ت ــدبختی دی ــردم ب ــه م ــونی!  عادی ــی درك نمیت ــه!  کن ــره ی  عم
 ! توام مثل منم کردي فکر!  نداري کاري دره ته آدماي با...  صخره نوك نشستی

 . رفت را راهش هم باز بهرام!  دوم ي طعنه        

 ســعی کــه بــدبختی اینقــدر!  بــدبختی خیلــی...  هســتی بــدبختی آدم هــم تــو البتــه -        
 یـا  مـن  بـه  کـه  نکـردي  فکـر  هـم  اصـالً !  کنـی  بـدبخت  خـودت  پـاي  بـه  پـا  رو همـه  کردي

 عقــده اینقــدر حــاال و کــردي غلطــی یــه بچگــی تــوي تــو کــه داره ربطــی چــه ات خــانواده
 ... شدي اي

ــت دیگــر بهــرام         ــی نتوانس ــاوت ب ــد تف ــتانه در درســت.  بمان ــاق در ي آس  ناگهــان ات
 تکــان را ســرش.  بــود نشســته هــایش چشــم تــوي خشــم بــرق.  مهنــاز ســمت برگشــت

 : گفت عصبی و خفه صدایی با ، داد

 !؟ گفتی چی -        

ــاز         ــتاده مهن ــود ایس ــوي ب ــاهی ت ــپزخانه درگ ــربان ، آش ــبش ض ــا قل ــدن ب ــون دی  جن
 : نبازد را خود کرد سعی اما ، بود ترسیده.  شد کند اش سینه توي او هاي چشم



 ! شنیدي که همونی -        

ــرام         ــدم دو به ــه ق ــک او ب ــد نزدی ــک.  ش ــایش ف ــا را ه ــه ب ــدرت ي هم ــم روي ق  ه
 : میلرزید هیستریک حالت به لبش ي گوشه ، میفشرد

 ... کن تکرار دیگه بار یک داري جرأت -        

 : کشید داد اینبار و ، کرد مکثی        

 ... کن تکرار دیگه بار یک -        

ــاز دهــان مهنــاز          ، رســاند او بــه را خــودش بهــرام.  بگویــد چیــزي خواســت ، کــرد ب
ــه ــش ي یق ــت لباس ــی...  گرف ــوي خیل ــودش جل ــت را خ ــه میگرف ــک ک ــیده ی ــیخ کش  ب

 . نخواباند مهناز گوش

 ... کنی استفاده سوء گفتم بهت که رازي از نمیدم اجازه من ، ببین -        

ــاز         ــد جــدا او از را خــود کــرد ســعی مهن ــود ترســیده ، کن  حــال...  داشــت بغــض و ب
 بـا  ، نیـاورد  کـم  امـا .  اسـت  زده بـدي  حـرف  میدانسـت  خـودش  کـه  بـود  این بخاطر بدش

 : گفت ضعیفی صداي

 ؟ نه ، تلخه حق حرف -        

 شــد مچالــه درد شــدت از مهنــاز صــورت ، فشــرد انگشــتانش میــان را او فــک بهــرام        
. 

 ! میبینی بد...  مهناز نکن شاخ سر خودت با منو -        



 : کشید عربده او صورت توي بعد و ، کرد مکثی        

 ! میبینی بد -        

.  نتوانســت امــا بگویــد چیــزي خواســت ، شــد جمــع مهنــاز هــاي چشــم تــوي اشــک        
 چنــد کنــد حفـظ  را تعــادلش اینکـه  بــراي مهنـاز .  کــرد رهـا  ضــرب بـا  را او صــورت بهـرام 

 حــاال داشــت انتظــار.  گرفــت را آشــپزخانه میــز ي گوشــه بعــد و برداشــت عقــب بــه قــدم
 تــوي کــه دیــد را او وقتــی امــا.  کنــد تــرکش ، کشــیده را هــایش نشــان و خــط بهــرام کــه

 بـه  بهـرام  نگـاه .  چسـبید  هـا  کابینـت  بـه  تـا  رفـت  عقـب  آنقـدر  و ترسـید  ، آمـد  آشپزخانه
 ! داشت جنون ، بود نشسته خون

ــن -         ــران م ــا رو دیگ ــه پ ــاي ب ــودم پ ــدبخت خ ــردم ب ــه آره ؟ ک ــاً...  دیگ ــن حتم  م
 تـوي  ناهیـد  اینکـه ...  مـنم  دلـیلش  تـو  نظـر  از بدبختـه  اینقـدر  بیـژن  اینکـه !  کردم بدبخت

ــا زنــدگیش ــود کلــی بابــام ب  بــدبختی ي همــه دلیــل اصــالً!  مــنم دلــیلش هــم داشــت کمب
 رو فلســطینی مظلــوم کودکــان!  مــنم هــم دوم جهــانی جنــگ دلیــل البــد!  مــنم دنیــا هــاي

 ! میکشم من هم

ــک         ــاز ف ــدت از مهن ــار ش ــض فش ــد بغ ــت.  میلرزی ــزي میخواس ــد چی ــا ، بگوی  الل ام
.  نداشـت  را زبـانش  اختیـار  هیچوقـت  کـه  فرسـتاد  لعنـت  خـود  بـه  دلـش  تـوي .  بـود  شده

 : رفت باالتر بهرام صداي

 همـه  ي واسـه  مـن ...  لیاقـت  بـی  امـا !  میگیـرم  گـردن  بـه  رو اینـا  ي همـه  مـن  ، آره -        
 نفهــم احمـقِ  مــنِ! ؟ نـه  یـا  گذاشــتم!  نذاشـتم  کــم کـه  تـو  ي واســه ، بـودم  بــد اگـه  دنیـا  ي



 فکـر  تـو .  باشـی  آروم تـو  تـا  کـردم  کـاري  هـر  مـن !  میخواسـتم  جـونم  از بیشـتر  رو تو که
 کــه لجنــی تـوي  میکــردم ولــت مـن ...  شــعور بــی آخـه  د ؟ میشــه چــی نباشـم  مــن کـردي 
 ! میشدي غرق بود کرده درست برات جونت مهرداد

ــود زده داد         ــد و ، ب ــیش دســت بع ــرد پ ــدان و ب ــتال گل ــانتر روي کریس ــا را ک ــه ب  هم
ــمش ي ــف خش ــپزخانه ک ــد آش ــدان.  کوبی ــل گل ــاي مقاب ــاز پاه ــزار مهن ــه ه ــد تک  ده ، ش

 هــم روي را هــایش پلــک مهنــاز.  شــدند رهــا هــا شیشــه خــرده وســط نــرگس گــل شــاخه
 آمــده بنــد اش ســینه تــوي نفــس.  میلرزیــد ســیاهی و عمیــق نفــرت از بــدنش.  میفشــرد

 . بود

 ! نمیکردیم گیر لجن توي هیچوقت مهرداد و من ، میکردي ولم اگه تو -        

 گلــویش راه بغــض...  ســریدند پــایین هــایش گونــه روي هــا اشــک.  افتــاد گریــه بــه        
 . کرد آزاد را

 گــدایی بــه رو مــا تــو...  انــداختی روز ایــن بــه بابــامو تــو!  کــردي بــدبخت منــو تــو -        
 ! کردي تو رو کارا این ي همه...  تو!  انداختی

ــدایش         ــد ص ــرام.  میلرزی ــر به ــا س ــوب ج ــده میخک ــود ش ــه ، ب ــه مبهوتان ــاه او ب  نگ
 : داد ادامه تابی بی با...  میکرد عجیبی استیصال احساس مهناز.  میکرد

 دادم تــن بهــت مــن!  بیــارم پنــاه تــو بــه شــدم مجبــور مــن...  ترســیدم تــو از مــن -        
 مجبــورم  تــو !  کــردي  بــدبختم ...  ســرم  تــوي  زدي تــو !  نداشــتم  اي دیگــه  راه چــون



ــردي ــوي ک ــات جل ــو پاه ــزنم زان ــد...  ب ــتم بع ــی رو دس ــن!  گرفت ــا م ــادم رو این ــره ی  نمی
 ! نمیره یادم رو اینا مرگ دم تا من...  بهرام

 قلــبش تــه از ، گرفــت صــورتش جلــوي را هــایش دســت.  بــود افتــاده هقــه هــق بــه        
ــه ــرد گری ــارت و شکســت حــس.  ک ــی حق ــامش عجیب ــخ را ک ــرده تل ــود ک ــن.  ب ــال ای  ح
 را بهــرام اینکــه!  خــدا نــه و ، بهــرام نــه...  میکــرد درك خــودش فقــط را انگیــزش نفــرت

ــت ــا ، میخواس ــت ام ــن باب ــتن ای ــود از خواس ــر خ ــود متنف ــه...  ب ــی اینک ــک حت ــه ی  لحظ
ــدبخت اینقــدر اینکــه...  کنــد فرامــوش را هــا گذشــته نمیتوانســت ــی و ب ــاه ب ــود پن  کــه ب

!  کنــد زنــدگی نمیتوانســت او بــدون هــم هنــوز...  کنــد زنــدگی نمیتوانســت بهــرام بــدون
ــی ــت حت ــوي نمیتوانس ــن ت ــهر ای ــی ش ــرپناهی لعنت ــراي س ــانواده ب ــور اش خ ــد ج ــا کن  ت

ــدرش ــر از را پ ــدگی زج ــردن زن ــر ک ــایه زی ــنگین ي س ــرام س ــت به ــد راح ــن...  کن  ای
 بـود  آور تهـوع  بـدبینی  از پـر  داشـتن  دوسـت  ایـن !  بـود  انگیـز  نفـرت  بـار  حقارت زندگی

! 

 کابینــت بــه بیشــتر اختیــار بــی را تــنش ، شــد خــود ســمت بــه بهــرام حرکــت متوجــه        
ــاي ــت ه ــرش پش ــباند س ــت.  چس ــرام دس ــه به ــد حلق ــازویش دور ش ــه را او ، ب ــمت ب  س
 . کشید خود

 ! نداري کفش ، آشپزخونه کف ریخته شیشه خرده...  مهناز یواش -        

 گریــه!  نبــود قبــل ي لحظــه چنــد زخمــی گــرگ از خبــري دیگــر ، بــود آرام لحــنش        
ــاز ي ــا بهــرام.  شــد شــدیدتر مهن  آشــپزخانه از و کشــید آغــوش در را او حرکــت یــک ب

 : کرد زمزمه آهسته گوشش بغل.  برد بیرون



 !؟ بدي عذاب بیخود فکراي این با خودتو میخواي کی تا -        

ــاند را او         ــه روي نش ــل ، کاناپ ــایش مقاب ــین روي پاه ــو زم ــاق.  زد زان ــاي س ــپ پ  چ
 : گفت و گرفت را مهناز

 ! شده زخمی ؟ پات توي رفته شیشه -        

ــاز          نگــاه اشــکش ســیالب پــس از.  برداشــت صــورتش روي از را هــایش دســت مهن
 و چــپ بــه را ســرش...  بــود افتــاده راه پــایش ســاق روي کــه خــونی ي باریکــه بــه کــرد

 : داد تکان راست

 ! نیست چیزي -        

 : گفت ، کرد نگاه او پاي به دقت با بهرام        

 ! سطحیه خراش یه!  نیست چیزي...  اوهوم -        

ــد و         ــر بع ــم س ــرد خ ــاق ، ک ــایش س ــید را پ ــد و بوس ــانش بع ــه را زب ــی ب  روي نرم
 . نشد موفق ، بکشد عقب را پایش کرد سعی مهناز.  کشید خراش

 ! برم بذار -        

 ! میزدیم حرف داشتیم ؟ کجا -        

 : نالید بیزاري با مهناز        

 ! نمیدي گوش من حرفاي به هیچوقت تو -        



 لــرزان و خــیس اي ســتاره...  او هــاي چشــم تــوي شــد خیــره ، کــرد بلنــد ســر بهــرام        
 . بود شده متولد هایش چشم سیاهی توي

 ؟ میدونی ها گذشته مقصر منو واقعاً تو -        

 . نگفت چیزي مهناز        

 ! کنم کمک بهت که میکردم رو تالشم ي همه من ولی -        

 شــد بلنــد او پاهــاي مقابــل از ، کشــید ســردي آه بهــرام.  نــداد را جــوابش مهنــاز بــاز        
 . شود دیده خونسرد میکرد سعی اما ، بود آشفته.  نشست کاناپه روي او کنار و

 ... هیچی که خوردم قسم تو براي من -        

 مهنــاز.  کنــد رهــا تمــام نیمــه را اش جملــه شــد باعــث مهنــاز تلــخ ي خنــده صــداي        
 : گفت ، خیسش هاي گونه روي کشید را دستش کف

!  نیســت مهــم امــا!  میــري در کــوره از بــاز تــو ، بیــارم رو بیــژن اســم اگــه میــدونم -        
 بـه  تـو !  میگفـت  راسـت !  میگـی  دروغ هـم  خـدا  بـه  حتـی  تـو  کـه  گفت بهم بیژن روزي یه

ــه ــی دروغ هم ــه...  میگ ــن ب ــه ، م ــدا ب ــا!  خ ــواهش ام ــنم خ ــرام ازت میک ــه...  به ــه دیگ  ب
 ! باش صادق خودت با حداقل!  نگو دروغ خودت

 : کرد تکرار بهرام        

 ! بیژن -        



ــخندي و         ــاز.  زد نیش ــردي از مهن ــخند س ــی او نیش ــار ب ــه اختی ــود ب ــد خ  آب.  لرزی
 چــرا نمیفهمیــد...  ســاعت بــه انــداخت کوتــاهی نگــاه ، داد قــورت ســختی بــه را دهــانش
ــران ــه دیگ ــه ب ــد خان ــه ؟ برنمیگردن ــده ت ــرویش ي مان ــع را نی ــرد جم ــت ، ک ــه خواس  ب

 : کرد شکار را دستش مچ بهرام قوي هاي انگشت ، ببرد پناه اتاقش

 ! بشین -        

 . وارفت جا سر مهناز...  داد دستور سنگین و سرد        

 ! میدم طالقت!  میکنم قبول...  میده آزارت من با زندگی خیلی -        

 : داد ادامه بهرام.  کرد نگاهش ناباور و متحیر ، خورد سختی ي یکه مهناز        

 ! دارم شرط اما -        

 آهســته بعــد و ، فشــرد هــم روي را هــایش پلــک لحظــه یــک بــراي...  کــرد مکثــی        
 : داد ادامه

ــه شــرطم -         ــو از بعــد ازدواج حــق هیچوقــت:  این ــداري من  کشــور از خــروج حــق!  ن
 ! منی ي سایه زیر عمرت آخر تا!  نداري هم رو

 ! بیگانه و سرد...  کرد نگاهش ، چرخاند سر        

 !؟ موافقی!  خب -        

ــاز         ــدون مهن ــک ب ــط زدن پل ــاهش فق ــرد نگ ــاور...  میک ــرد ب ــه نمیک ــرف ک ــاي ح  ه
ــت بهــرام ــد حقیق ــر.  باش ــئله اگ ــارداري ي مس ــالی ب ــود اش احتم ــدون ، نب ــک ب ــه ی  لحظ



ــول کــردن فکــر ــرد قب ــا.  میک ــاال ام ــره...  ح ــد خی ــوي مان  حــس...  بهــرام هــاي چشــم ت
 : نالید آهسته.  بود کرده سست را تنش تمام عجیبی

 ... من ، بهرام -        

ــداي         ــگ ص ــان زن ــد آپارتم ــد بلن ــته...  ش ــان ي رش ــم از نگاهش ــت ه ــاز.  گسس  مهن
ــی خــواب از اینکــه مثــل ــدار عجیب ــی بعــد و پریــد جــا از بالفاصــله باشــد شــده بی  هــیچ ب

ــی ــد مکث ــوي دوی ــاق ت ــوابش ات ــرام.  خ ــش به ــوت را نفس ــرد ف ــرون ک ــتی ، بی ــوي دس  ت
 ... . رفت در سمت به ، برخاست جا از.  کشید موهایش

        

 و ، او مضــطرب هــاي چشــم بــه کــرد نگــاه ظــریفش عینــک بــاالي از بلوریــان دکتــر        
 . زد ـرنگی کمـ لبخند

 ! مثبته...  میگم تبریک -        

ــاز         ــه داغــش هــاي نفــس ، رفــت و کشــید پــر تــنش از چیــزي کــرد احســاس مهن  ب
 : داد ادامه و آزمایش ي برگه سطور به تاباند نگاه باز دکتر خانم.  افتاد شماره

ــین ســن -         ــه ده جن ــده زده تخمــین هفت ــی ، ش ــاً یعن ــاه دو شــما تقریب ــه نیمــه و م  ک
 ! شدي بارداریت متوجه دیر اینقدر که جالبه برام!  بارداري

 : پرسید ـرنگی کمـ اخم با و کرد نگاه مهناز ي پریده رنگ به باز        

 !؟ اومده پیش مشکلی ، ببینم -        



ــان ، مــانتواش ي گوشــه بــه زد چنــگ مهنــاز          و چرخانــد دهــان تــوي را خشــکش زب
 : گفت

ــوبم -         ــن ، خ ــتش...  م ــن راس ــدت ای ــر از م ــی نظ ــت روان ــار تح ــودم فش  فکــر.  ب
ــراي میکــردم ــام دوره همــین ب ــه بهــم نظمــش ه ــت...  بعــدم.  ریخت ــانی تهــوع حال  آنچن

 . قبل سري مثل نداشتم

ــانم         ــر خ ــد دکت ــه چن ــره ثانی ــره خی ــاهش خی ــرد نگ ــد و ک ــه بع ــایش ي برگ  را آزم
 . میز روي انداخت

 ؟ کجاست همسرت -        

 !؟ بله -        

 ... خب...  میگم -        

 گــره بــه کشــید دســتی.  برســاند او بــه چطــور را منظــورش نمیدانســت ، کــرد مکثــی        
 : داد ادامه و اش روسري ظریف

 ؟ نمیخواي رو بچه.  نشدي خوشحال چندان میکنم فکر -        

 ... من!  چرا یعنی...  نه نه -        

 : گفت.  داد قورت سختی به را دهانش آب و بست را هایش چشم کالفگی با        

ــن -         ــط م ــترس فق ــتش.  دارم اس ــارداري از راس ــیم ب ــدان قبل ــاطره چن ــی ي خ  خوش
 ... میترسم ، ندارم



 : حرفش وسط دوید دکتر خانم        

 ؟ داشتی بارداري ي تجربه هم قبالً مگه -        

 ! پیش سال یک دقیقاً ، بله -        

 . انداخت پایین را سرش ، زد تلخی لبخند        

 ! شد سقط متأسفانه -        

 ؟ بود چی دلیلش -        

ــه -         ــکمم ب ــربه ش ــورد ض ــز ، خ ــی چی ــود خاص ــه.  نب ــه اگ ــري الزم ــد س ــه بع  خالص
 . خدمتتون میارم رو ام پرونده

 تـــوي از را خودنویســـش و کـــرد بـــاز را مهنـــاز ي بیمـــه دفترچـــه بلوریـــان دکتـــر        
 . برداشت هشد کاري معرق جاخودکاري

.  کـــن مصـــرف حتمـــاً ، مینویســـم ویتـــامین مـــولتی قـــرص بـــرات.  بیـــار حتمـــاً -        
ــه حواســت ــه ب ــز همــه خالصــه و روانیــت روحــی اوضــاع و ات تغذی ــروز از.  باشــه چی  ام
 خــون غربــالگري و تــی ان ســونوي بــرات.  داره بســتگی تــو ســالمتی بــه ات بچــه ســالمت

 ... ضمن در.  میدي انجام حتماً شد کامل ماهت سه که دیگه هفته دو ، مینویسم

ــر         ــه زی ــا برگ ــر را ه ــه ، زد مه ــت را دفترچ ــه و بس ــراه ب ــه هم ــایش ي برگ ــه آزم  ب
 : داد ادامه.  گرفت مهناز سمت



 خـانم  بـه  ، باشـی  مـن  نظـر  زیـر  رو مـاه  چنـد  ایـن  میخـواي  و گرفتـی  تصـمیمتو  اگه -        
 . کنه چک رو وزنت و خون فشار و کنه باز پرونده برات بگو منشی

 . گرفت او دست از را آزمایشش و دفترچه و زد لرزانی لبخند مهناز        

 ! ممنون ، میگم بهشون حتماً -        

ــا         ــایی ب ــرزان زانوه ــا از ل ــد ج ــد بلن ــد و ش ــیفش بن ــانه روي را ک ــداخت اش ش  از.  ان
 : گفت.  بگوید دیگران به چگونه را خبر این باید میکرد فکر لحظه همان

 ! خداحافظ -        

 : شنید سرش پشت را دکتر خانم صداي.  رفت در سمت به و        

 ! عزیزم سالمت به -        

        ... 

 انــداخت کلیــد حوصــله بــی و خســته.  برگشــت خانــه بــه همیشــه از دیرتــر شــب آن        
 خـود  بـه  دلـش  تـوي  خانـه  خـاموش  ايهـ  چـراغ  دیـدن  بـا .  کـرد  بـاز  را در و در قفل توي

ــدي ــاعت.  زد پوزخن ــه دوازده س ــب نیم ــاً ش ــی قطع ــارش در کس ــدار انتظ ــود بی ــا.  نب  ام
 ســاعتی هــیچ در کســی هــیچ اینکــه بــه بــود کــرده عــادت ، نمیکــرد فرقــی هــیچ او بــراي

 . نکشد را انتظارش



ــت آرام را در         ــا و بس ــدم ب ــایی ق ــته ه ــدور خس ــرد رد را کری ــله.  ک ــه بالفاص  متوج
 پشـت  کـه  دیـد  را جیـران  بعـد  و رفـت  جلـو  قـدم  چنـد .  شـد  آشـپزخانه  روشن هاي چراغ

 : گفت متحیر.  میخواند کتابی و بود نشسته ناهارخوري میز

 ؟ بیدارید هنوز شما -        

 . کرد بلند را سرش جیران        

 ! نباشی خسته ، سالم -        

 . بهرام هاي لب روي ستنش ـرنگی کمـ لبخند        

 ! ببخشید ، سالم -        

 کــه رفــت درهــم اش چهــره لحظــه یــک.  نشســت صــاف و بســت را کتــاب جیــران        
 : گفت بعد و ، بود هایش شانه سوزش خاطر به مطمئناً

 !؟ خونه میاي دیر همینقدر همیشه -        

 . کرد داغ را بهرام هاي لب روي نیشخند شبیه چیزي        

 ! بودم خونه شب هشت ساعت رأس زمانی یه -        

 بلنــد جــا از بعــد.  بــود شــده او ي کنایــه متوجــه انگــار ، کــرد نگــاهش عمیــق جیــران        
 : گفت و شد

 ! بکشم ظرف یه برات بشین!  پختم برنج شیر -        



 : گفت بهرام        

 ! خوردم شام بیرون!  ندارم میل ، ممنون -        

 : گفت شیطنتی پر لحن با.  گاز اجاق سمت رفت جیران        

 ! بکشم برات بشین!  محترم آقاي نمیکنه رد زنشو مادر دست آدم -        

 از تـــر مهربـــان خیلــی  ، دارد مهربـــانی زن مــادر  کـــرد فکــر .  زد لبخنـــدي بهــرام         
 آشــپزخانه وارد.  میــزد مهنــاز کــه هــایی زخــم روي بــود مــرهم رفتــارش گــاهی!  زنــش
 میـــز روي او مقابـــل را ظریـــف چینـــی ي کاســـه جیـــران.  نشســـت میـــز پشـــت و شـــد

ــرام.  گذاشــت ــاه به ــرد نگ ــه ک ــین ب ــیر روي هــاي دارچ ــرنج ش ــوي و ب ــیر خــوش ب  و ش
 : گفت.  کشید نفس را گالب

 اســتراحت شــما.  باشــه اختیــارتون در داشــتید کــه کــاري هــر گفــتم المیــرا بــه مــن -        
 ! کنید

 کــه پخــتم بــراش ، بــود کــرده ـــوس هـــ مهنــاز.  کــنم درســت خــودم میخواســتم -        
 ! بخوره صبحانه فردا

ــد را قاشــق.  نگفــت چیــزي بهــرام         ــزه مــزه شــیربرنج کمــی و کاســه تــوي چرخان  م
 : پرسید جیران.  شد شیرین کامش ، کرد

 ؟ چطوره -        

 ! عزیزم عالیه -        



ــران         ــد جی ــده...  خندی ــه اش خن ــی آه ب ــتم عمیق ــد خ ــرام.  ش ــاه به ــت نگ ــه دوخ  ب
 : پرسید.  بشنود مهمی چیز است قرار بود مطمئن ، او هاي لب منحنی

 ؟ افتاده اتفاقی -        

 مهنــاز کــه بــد اینقــدر...  باشــی بــد اینقــدر میتــونی تــو کــه نکــردم بــاور هیچوقــت -        
 ! بده ادامه زندگیشو باهات نتونه

 شــیربرنج ي کاســه تــوي را قاشــق بعــد و هــایش دنــدان بــین کشــید را لــبش بهــرام        
 : گفت.  کرد رها

 منـو  مهنـاز  کـه  اینـه  مهـم .  نـه  یـا  هسـتم  بـد  واقعـاً  مـن  نیسـت  مهـم  ، خـانم  جیران -        
 . نمیاد چشمش به هام خوبی از هیچکدوم همین براي...  نمیخواد

 : گفت جیران        

 ! میخواد زندگیشو ، میخواد رو تو مهناز -        

 : داد ادامه جیران.  بهرام هاي لب روي نشست پوزخندي        

ــن -         ــو م ــی دخترم ــوب خیل ــدونم!  بهــرام ، میشناســم خ ــه می ــوادت ک ــا ، میخ ــه ام  ی
 ! میده آزارش خیلی که وسط این هست چیزي

ــده آزارش چــی -         ــام مــن ؟ می ــن کــه کــردم تالشــمو تم ــدگی ای ــا ســر رو زن  نگــه پ
 ... مهناز!  نمیشه ، دارم

 : کرد قطع را حرفش نرمی به جیران        



 ، بســازه نمیتونــه تــو بــا اینکــه.  نهایتــه بــی بــرش و دور آدمــاي بــه مهنــاز وفــاداري -        
 . داره محکم دلیل یه باش مطمئن

 ! هستید دخترتون طرف شما -        

ــه آره -         ــرف ک ــتم اون ط ــرم.  هس ــوام اگ ــدگیش نمیخ ــم زن ــوره به ــط ، بخ ــه فق  ب
ــاطر ــه خ ــا!  خودش ــا ام ــم االن این ــت مه ــن.  نیس ــرت م ــدم منتظ ــا نمون ــاي ت ــات و بی  باه
 ... من.  بزنم حرف دخترم با اختالفاتت ي درباره

 : پرسید.  کرد ریز چشم کنجکاوي با بهرام.  کشید نفس بلند ، کرد مکثی        

 ؟ شده چیزي -        

 : گفت.  کرد نگاهش ـستقیم مـ جیران        

 ! بارداره مهناز!  آره -        

 جیــران.  خــورد تکـان  دلــش تـوي  چیــزي ، کـرد  گیــر بهـرام  ي ـــنه سیــ  تــوي نفـس         
 : داد ادامه

 . بگم تو به خواست ازم.  فهمیده صبح امروز همین تازه -        

ــیبک         ــوي س ــرام گل ــاال به ــایین و ب ــت پ ــوره.  رف ــی ي دلش ــته عجیب ــود نشس ــوي ب  ت
 : پرسید.  قلبش

 ؟ کجاست...  االن -        



 ! خوابیده احتماالً...  اتاقتون توي -        

 نشســت جیــران دســت ، بــرود اتــاق تــوي کــه شــد نیمخیــز جــا ســر بالفاصــله بهــرام        
 . اش شده مشت دست روي

 ! بهرام -        

 . کرد نگاهش و نشست جا سر باز بهرام        

 ، کــن مــدارا باهــاش میکــنم خــواهش امــا.  چیــه آینــده بــراي تصــمیمتون نمیــدونم -        
 ! ات بچه خاطر به

 نمیـــداد اجـــازه و بـــود بســـته را گلـــویش راه حســـی.  داد تکـــان را ســـرش بهـــرام        
 : گفت سختی به اما.  بزند حرف

 ! گفتید بهم اینکه بابت ممنون ، راحت خیالتون -        

ــاز بهــرام.  برداشــت او مشــت روي از را دســتش جیــران          رفــت و شــد بلنــد جــا از ب
 در پشــت.  ناراحــت یــا باشــد شــاد بایــد نمیدانســت ، داشــت عجیبــی حــال.  اتــاق ســمت

 اتــاق داخــل و کــرد بــاز آهســته را در بعــد.  کشــید عمیــق نفــس چنــد و کــرد مکثــی اتــاق
 . رفت

ــاز         ــوابیده خـــ مهن ــود ـ ــه ـــوش آغـــ در را زانوهــایش.  ـــت تخـــ روي ب ــود گرفت  و ب
ــور.  میکشــید نفــس آرام ــاب اي نقــره ن ــه مهت ــود ریخت ــنش روي ب ــایی ، ت  نفــس اش زیب

 . آورد می بند ـنه سیـ توي را بهرام



 چشــم.  کــرد رهــا تختخــواب پــایین نیمکــت روي را تــنش و رفــت جلــو آرام بهــرام        
ــایش ــت را ه ــق و بس ــس عمی ــید نف ــنش.  کش ــر ذه ــید پ ــه کش ــک ب ــال ی ــیش س ــه.  پ  ب
 داغ قلـبش .  خـون  ــته  لخــ  یـک  بـه  بـود  شـده  تبـدیل  اتـاق  همـین  ي گوشـه  کـه  فرزندي

 ؟ بود ماهه چند حاال میماند بچه آن اگر.  شد

 دورگــه صــداي بعــد و شــنید ـــت تخـــ هــاي ملحفــه الي را مهنــاز زدن غلــت صــداي        
 : را اش گریه شاید یا و خواب از

 !؟ اومدي -        

 . نشست صاف و کرد باز چشم سرعت به        

 ! اومدم -        

 ؟ کردي دیر اینقدر چرا -        

 : داد جواب اما.  ببینند را همدیگر کمتر تا آمده دیر بگوید او به میتوانست        

 ! ببخشید ، شیدک طول کارم -        

 ســمت رفــت و شــد بلنــد جــا از.  قلــبش تــوي بــود خزیــده تــپش پــر و گــرم مهــري        
 : داد ادامه.  مهناز

 ! خونه بیام زودتر میکنم سعی فردا از -        

ــی آه         ــید عمیق ــارش.  کش ــت روي ، کن ــت تخ ــه ، نشس ــه زد تکی ــاج ب ــواب ت  و تختخ
 : پرسید مهناز.  کرد دراز را پاهایش



 ؟ گفت بهت مامان -        

 : کرد ناله مهناز.  داد تکان را سرش بهرام        

 ! واي...  بهرام واي -        

 نـــاراحتی اینهمـــه ، بپرســـد ازش خواســـت بهـــرام.  ســـرش روي کشـــید را مالفـــه        
ــراي ــید ؟ چیســت ب ــت ســیگاري.  نپرس ــبش ي گوشــه گذاش ــن و ل ــرد روش ــادش...  ک  ی

 . کرد خاموش را سیگار.  است خطرناك باردار زن براي سیگار دود آمد

 !؟ چته -        

 : شنید مالفه زیر از را مهناز صداي        

 ! میترسم خیلی -        

ــد         ــی لبخن ــت کمرنگ ــب روي نشس ــاي ل ــرام ه ــت.  به ــیش دس ــرد پ ــه و ب  از را مالف
 . کشید کنار مهناز سر روي

ــی از -         ــی چ ــن ؟ میترس ــه ای ــکل بچ ــک ش ــزه ی ــت معج ــط...  اس ــدگی وس ــلم زن  ش
 ! بستم امید بهش من!  داریم ما که شوربایی

 : زد پس صورتش روي از را اش ریخته بهم موهاي مهناز        

 ! نباش امیدوار زیادم -        

 : کرد نگاهش تیز بهرام        



 هیچکـی  واسـه  کـه  میـزنم  کـارایی  بـه  دسـت  ناامیـدي  تـوي  مـن !  باشـم  بهتـره  ولی -        
 ! نداره خوبی پیامد

ــاز         ــزي مهن ــت چی ــط ، نگف ــاه او بــه فق ــرد نگ ــه و ک ــد را اش چان  بهــرام دل.  لرزان
 : او صورت روي کشید وارانه نوازش را دستش ، سوخت برایش

 ! نی نی مامان ، بخواب بگیر!  خیال بی -        

ــاز         ــه و بســت را هــایش چشــم.  زد آوري مــالل لبخنــد مهن  بهــرام.  کــرد پشــت او ب
ــردي آه ــید س ــت.  کش ــا از میخواس ــزد ج ــاس ، برخی ــوض لب ــد ع ــله ، کن ــت حوص .  نداش

ــاز را هــایش دکمــه ــراهنش ، کــرد ب ــا را پی ــف و کشــید بیــرون ســر از حرکــت یــک ب  ک
 : شنید را مهناز ضعیف صداي.  انداخت اتاق

 ؟ بهرام -        

 ؟ جانم -        

 !؟ بود راست...  گفتی بهم شب اون که حرفایی -        

 : داد ادامه تردید با و او طرف به زد غلت باز ، کرد مکثی        

 ! جداییمون...  ي درباره -        

 : کرد نگاهش فقط زدن پلک بدون ثانیه چند بهرام        

 ! آره -        



 : داد ادامه باز.  هایش دندان میان کشید را لبش ، کرد مکثی        

 ! شد اضافه شرطام به هم دیگه شرط یه ولی -        

 : پرسید آهسته مهناز        

 !؟ چی -        

 ! ببینیش نداري حق هیچوقتم!  پسر چه و باشه دختر چه...  منه مال بچه -        

ــاز         ــزي مهن ــت چی ــم ، نگف ــایش چش ــته را ه ــت آهس ــاز و بس ــه ب ــت او ب ــرد پش .  ک
 ، نداشــت را مهنــاز طــالق قصــد مســلماً...  بیــرون کــرد فــوت را اش خســته نفــس بهــرام
ــداخت مــی ســنگ آنقــدر ــایش جلــوي ان ــا پ  از!  میخواســت دود دلــش.  شــود پشــیمان ت

 ! میکشید سیگار باید...  بالکن سمت به رفت ، شد بلند تختخواب روي

 

 شـاپ  کـافی  سـالن  انتهـاي  در کوتـاه  پایـه  رنـگ  لیمـویی  هـاي  مبـل  روي بـود  نشسته        
 مـــزه مــزه  را دوبلــش  اسپرســوي  قهــوه  ، هـــم روي بــود  انداختــه  را بلنــدش  پاهــاي . 

.  تاریــک نیمــه فضــاي تــوي بــود پیچیــده ایتالیــایی ریــتم خــوش موزیــک صــداي.  میکــرد
 نعلبکــی تــوي گذاشــت را فنجــان ، شــد خــم.  شــد خــاموش و روشــن موبــایلش ي صــفحه

 : برداشت را موبایلش و

 ؟ جانم -        

 : بود حسام        



 ! نمیبینمت ؟ تو کجایی!  سالم -        

 ! بکشیم سیگار...  پی آي وي بیا -        

 ! االن میام -        

.  ورودي بــه کــرد نگــاه تفــاوت بــی ، مبــل پشــتی بــه زد تکیــه بــاز بهــرام.  کــرد قطــع        
ــا جمعیــت بــین انــداخت چشــم ، شــد وارد حســام بعــد ي دقیقــه یــک .  کنــد پیــدا را او ت

ــتش بهــرام ــراي را دس ــد او ب ــرد بلن ــی دو...  ک ــه زن ــی ک ــوتر آن کم ــته س ــد نشس  و بودن
 کــرد عبــور میزهــا بــین از حســام.  کردنــد نگــاهش و چرخاندنــد ســر ، میکشــیدند ســیگار

 . رساند او به را خود ،

 ! سالم -        

 حســام.  بــود لبخنــد و آرامــش از پــر مــدتها از پــس نگــاهش ، داد تکــان ســر بهــرام        
 : نشست او مقابل

 ؟ خبرا چه -        

 ! شماست دست خبرا -        

 ي پایــه بــه پــایش کنــار را کــیفش.  حســام هــاي لــب روي نشســت کمرنگــی لبخنــد        
 . انداخت هم روي را پاهایش ، زد تکیه میز

 . نیست کننده خوشحال برات که میدونم البته و...  میدونی رو خبرا خودت -        

 ؟ دیدي رو بیژن -        



 ! رو وکیلش -        

 : پریدند باال وار اتوماتیک بهرام ابروهاي        

 !؟ جداً -        

 پیـــراهن و مشـــکی کتـــان شـــلوار روي.  شـــد نزدیـــک میزشـــان بـــه پیشـــخدمت        
 : گفت.  بود بسته مشکی پیشبند یک سفیدش اسپرت

 ؟ دارن میل چی آقایون -        

 : گفت حسام        

 ! آب لطفاً -        

 : ماسید پیشخدمت هاي لب روي لبخند        

 ؟ فقط -        

 ! فقط -        

 : گفت        

 ! خدمتتون میارم ، چشم -        

 : کرد اهنگ او رفتن مسیر به لبخند با بهرام.  رفت و        

 ! مخی رو هاي مشتري اون از -        



ــد و         ــم بع ــد خ ــوي از ، ش ــه ت ــفید ي جعب ــز روي س ــک می ــخ ی ــیگار ن ــت س  و برداش
 : کرد اخم حسام.  گذاشت هایش لب ي گوشه

ــا آوردي در شورشــو...  بهــرام هــم تــو کــن ول -          ســرطان!  کشــیدنت ســیگار ایــن ب
 ! میمیري میگیري

 : پرسید ، بود نشنیده را او هشدار انگار بهرام        

 ؟ وکیل جناب این میگفت چی خب -        

 : گفت ، کشید پوفی حسام        

ــرف -         ــر حـ ــی غیـ ــنیدم منطقـ ــط.  ازش نشـ ــت فقـ ــژن میگفـ ــودش ارث بیـ  ، رو خـ
 . مادرش ي مهریه ي اضافه به...  میخواد رو مادرش و خواهرش

ــام بهــرام         ــیظ دود ، گرفــت ســیگارش از عمیقــی ک  پخــش صــورتش تــوي ســفید غل
 : کرد نگاهش آمیز سرزنش حسام.  شد

 ! باشی داشته مشکلی قضیه این با نباید تو -        

 ! دارم ولی -        

 : گفت بهرام.  داد تکان راست و چپ به را سرش حسام        

!  رســوندم ترقــی ایــن بــه مــن اونــو بابــاي ارث!  دارم مشــکل بابــاش ارث بــا ، اول -        
ــی اون ــه روزای ــژن ک ــال بی ــق دنب ــالش و عش ــود ح ــن ، ب ــار م ــردم ک ــن...  ک ــو م  جوونیم



ــتم ــاي گذاش ــاي ارث پ ــوز اون باب ــئن و!  پوفی ــاش مطم ــن ب ــن ای ــو ده ــه کجیش  روزي ی
 ! میکنم جبران

 : داد ادامه ، زد نیشخندي ، کرد مکثی        

 مهریــه مــنم!  ناهیــده حــق مهریــه البتــه!  دارم مشــکل مــادرش ي مهریــه بــا ، دوم -        
 ! نمیدم بهشون رو عمارت منتها.  گرفتم پدرم خود از پیش سال چند رو مادرم

 ! عمارت و باغ شده قید عیناً ازدواج سند توي -        

ــون -         ــرف باهاش ــزن ح ــناس ، ب ــرن کارش ــت بب ــزنن قیم ــارت ب ــادلش...  رو عم  مع
 ! بیژن به نمیدم رو عمارت من!  بگیره پول

 : داد تکان را سرش حسام        

 دسـتت  کـار  هـا  لجبـازي  و لـج  ایـن  ، باشـه  یـادت  اینـو  امـا ...  کـرد  میشـه  چـه  ببینم -        
 گفتـه !  میشـه  سـرویس  دهنـت  وراثـت  و انحصـار  بـه  بکشـه  امـوال  تقسـیم  کـار  اگه!  میده
 ! باشم

ــه         ــاهی ي وقف ــاد کوت ــرف بــین افت ــان ح ــا پیشــخدمت.  هاش ــوان ب  آب بزرگــی لی
.  بــود معلــق لیــوان روي کــه نعنــایی پــر یــک بــه انــداخت کوتــاهی نگــاه بهــرام.  برگشــت

 از ذهــنش.  انــداخت ســرامیکی ســیگاري زیــر تــوي را ســیگارش ي مانــده تــه و شــد خــم
 . بود شده دور ناگهان اش پدري میراث مبحث



 هــاي پســربچه ایــن از یکــی ، بــودم ایســتاده قرمــز چــراغ پشــت ، پــیش روز چنــد -        
 ! بفروشه گل بهم خواست...  ماشینم دم اومد بهزیستی پوشش تحت

 : گفت حسام        

 ! زیادن ها بچه این از -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ... خاصن هایشون خیلی!  میدونم ، زیادن -        

 : داد ادامه ، اش پیشانی به کوبید نرمی به را اش اشاره انگشت        

 ! داشت استعداد...  بود همینطوري هم بچه اون!  خالصن استعداد!  مغزن -        

 !؟ داشت استعداد فهمیدي کجا از -        

 ! کرد خودشو کار آخرشم...  بذاره کاله سرم میخواست چون -        

 : داد ادامه ، خندید        

 ! باحالن خیلی!  میاد خوشم کلّاش و باز زبون هاي بچه این از من -        

 . خندید حسام        

 اي معرکــه! ؟ بازیشــون حقــه عاشــق تــو ، میشــن هــا بچــه معصــومیت عاشــق همــه -        
! 

 : داد را پاسخش جدي خیلی بهرام اما ، بود کرده شوخی        



ــدام دارم پــیش روز دو از -         ــن بــه م ــر ای ــه بایــد چــرا کــه میکــنم فک  همچــین ی
 !؟ چرا واقعاً ؟ نکنیم استفاده ازشون ما و باشن برمون و دور استعدادایی

 ؟ باز سرته توي فکري -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ! خیریه بنیاد یک تأسیس فکر!  اوهوم -        

 کــه جــایی تــا.  شــنیده اشــتباه میکــرد فکــر ، کــرد نگــاهش زدن پلــک بــدون حســام        
 اینکـه  مگـر ...  نبـود  دوسـتانه  انسـان  و خیـر  کارهـاي  اهـل  هیچوقـت  بهـرام  داشـت  یـاد  به

ــن ــود خــودش مخصــوص هــاي آف شــو آن از یکــی هــم ای ــراي ، ب ــه اینکــه ب  دیگــران ب
 : گفت و شد جابجا جایش سر هیجان با بهرام!  است خوب خیلی دهد نشان

ــین -         ــن ، بب ــراي م ــده ب ــاز آین ــه نی ــک ب ــروه ی ــه گ ــراي.  دارم اي حرف ــی ب ــه وقت  ک
 اتفاقـاً  کـه  نخبـه  آدم عـده  یـک  میخـوام ...  میـزم  پشـت  میشـینه  پسـرم  کـه  وقتی...  نباشم

 کــه محرومـی  هـاي  بچـه  همــین از بهتـر  چـی !  بگیـرن  برشــو و دور هسـتن  وفـادار  بهمـون 
ــتعدادهاي ــژه اس ــا ؟ دارن وی ــون م ــیم جذبش ــون...  میکن ــات بهش ــدیم امکان ــراي ، می  ب

 ؟ چیه نظرت! ؟ هوم!  سرباز مشت یک عین...  میسازیمشون خودمون

 یــاد بــه.  زد تلخــی لبخنــد و او هــاي چشــم اشــتیاق پــر بــرق بــه کــرد نگــاه حســام        
ــا بــود ســاخته بزرگمهــر کــه خــودي آن...  افتــاد خــودش  پســرش از ســرباز یــک مثــل ت
 : گفت!  کند محافظت

 ! کنی عملیش بتونی تا بشه ریزي برنامه بیشتر باید!  نیست بدي فکر -        



 کشــید ســر نفــس یــک و برداشــت میــز روي از را یــخ آب لیــوان ، بــرد پــیش دســت        
ــر میکــرد احســاس...  ــواد پوســتش زی ــذاب م ــان م ــه جری ــود شــده داغ ، گرفت  بهــرام!  ب

 : گفت

...  کــن حســاب هــم دیگــه هــاي جنبــه از.  ماجراســت ي جنبــه یــک ایــن ، بهرحــال -        
 خیریــه بنیـاد  یـک  کنـار  بچسـبه  اسـممون  اینکــه.  هسـتیم  اي شـده  شـناخته  ي خـانواده  مـا 

 ! میگیره رو موقعیتمون و ثروت زهر!  داره نما کلی ،

 : گفت ، باشد عادي میکرد تالش حسام        

ــه -         ــر ب ــی فکــر مــنم نظ ــه خیل ــه ، خوبی ــی نبایــد البت ــدار ب ــه گ ــه کــه زد آب ب  ممکن
 ! بده عکس ي نتیجه

 ... بشه تموم مهرداد ي قضیه بذار -        

 هـاي  بچـه  از بیـام  گـاهی  میـدم  قـول  امـا  ، نیسـتم  وکیلـت  دیگـه  مـن  کـه  موقع اون -        
 ! بزنم سر باهوشت

 خــودش روي بــه بهــرام امــا.  بدهــد طنــز بــوي و رنــگ لحــنش بــه بــود کــرده ســعی        
ــاورد ــه نی ــه ک ــنیده چ ــان.  ش ــوه فنج ــه را اش قه ــه ک ــب ب ــرده ل ــود ب ــاز را ب ــز روي ب  می
 : گفت و گذاشت

 ! انداختی یادم شد خوب...  آهان -        



 ســمت بــه گرفــت را آن.  آورد بیــرون بلیــت یــک کــتش جیــب تــوي از و شــد خــم        
 : گفت و حسام

 ! بگیرش -        

 : گرفت را بلیت تردید با بعد و کرد مکثی حسام        

 !؟ چیه این -        

 ! دوبی به روزه پنج مسافرت یک!  تو به من ي هدیه -        

 نــاراحتی ســر از و انــداخت بلیــت تــوي شــده درج اطالعــات بــه کوتــاهی نگــاه حســام        
 . بست را هایش چشم

 ! بهرام -        

ــو -         ــی ت ــته گفت ــی...  اي خس ــب ؟ نگفت ــرو خ ــافرت ب ــرو...  مس ــوش ب ــذرون خ !  بگ
 ! خوشگلش دختراي قاطی کن شنا!  اووم...  جمیرا ساحل برو

 : کرد نگاهش حوصله بی و خسته حسام        

 ... من!  نیست این من حرف...  بهرام -        

 . گرفت را دستش و او سمت شد خم.  کند تمام را حرفش نداد اجازه بهرام        

 خیــال بــی عمــراً مــنم...  کــن فــرو گوشــات تــوي اینــو!  مرتیکــه رفیقــیم تــو و مــن -        
 !؟ اوهوم!  نمیشم تو مثل درستی کار وکیل



 را نفسـش  بهـرام .  بـود  خسـته  و سـرد  هـم  هنـوز  نگـاهش  امـا  ، نگفـت  چیـزي  حسام        
 ، خوانـد  کـه  را نـیم  و نـه  عـدد .  انـداخت  اش مچـی  سـاعت  بـه  نگـاهی  و بیـرون  کرد فوت

 : گفت.  افتاد رفتن فکر به

 ! خونه برگردم زودتر شبا دادم قول زنم به.  برم باید دیگه من -        

 . زد کجی لبخند حسام        

 ! غلتک روي افتاده زندگیت انگار ، برات خوشحالم -        

 : گفت ، کرد تن به و برداشت را اش مشکی اسپرت کت بهرام        

 ! میشم بابا دارم ؟ بهت نگفتم...  راستی!  آره -        

 . حسام هاي چشم توي نشست حیرت        

 ! مبارکه ؟ میگی جدي -        

.  شــد بلنــد مبــل روي از بعــد ، زد چشــمکی بــرایش و خندیــد بســته دهــانی بــا بهــرام        
 : گفت ، حسام ي شانه روي گذاشت را دستش

 ! خداحافظ -        

 . رفت و کرد عبور او کنار از و        

 خــط ماشــینی خــراش گــوش و ممتــد بــوق صــداي امــا ، بــود تاریــک و خلــوت کوچــه        
 کســی ، چرخانــد کوچــه سرتاســر در را نگــاهش بهــرام.  شــب آرامــش روي بــود انداختــه



ــا.  ندیــد را ــدم ب ــد هــایی ق ــر و تن ــه پ ــت عجل ــی و بیخــود.  ماشــینش ســمت رف  جهــت ب
 رل پشــت کــه شــد ســبحانی متوجــه ، رســید کــه ماشــینش نزدیــک.  بــود شــده دلــواپس
ــته ــود نشس ــانی و ب ــته را اش پیش ــود گذاش ــط ب ــان وس ــی روي ، فرم ــوق شاس ــا.  ب ــد پ  تن

 : کرد صدایش.  بود پایین انتها تا شیشه.  برسد او به زودتر تا کرد

 ؟ سبحانی -        

ــبحانی         ــایش از س ــان ج ــورد تک ــودش.  نخ ــاند را خ ــه رس ــتش ، او ب ــت را دس  گذاش
 . داد هل عقب به را او و اش شانه روي

 !؟ خوبی ؟ چته سبحانی -        

ــن         ــی ت ــال ب ــوش و ح ــبحانی بیه ــر س ــورد س ــل و خ ــد مای ــمت ش ــندلی س ــار ص  ، کن
 و بــود ایسـتاده  خشــک جـایش  ســر ، کـرد  حیــرت بهـرام .  شــد قطـع  بالخــره بـوق  صـداي 

 شـــاهرگش روي درســـت را چـــاقویی تیـــزي ناگهـــان کـــه کنـــد چـــه بایـــد نمیدانســـت
 . کرد احساس

 ! میخوابه ساعتی دو یکی فقط!  نباش نگران ، نیست چیزیش -        

 : شنید را پوزخندش صداي!  بود مهرداد...  اش سینه توي شد حبس نفس        

 ! بشه بیهوش فقط طرف که بزنم چطور گرفتم یاد زندان توي -        

 : کشید عمیقی نفس و بست را هایش چشم بهرام        

 ! نیار در بازي بچه -        



 . شد بیشتر شاهرگش روي چاقو تیزي فشار        

 ! قبرته اول شب هم فردا...  بمیري قراره امشب -        

 : گفت ، نداشت طبیعی حال مهرداد.  کرد سرد را بهرام تن تمام ترس        

ــوي -         ــت اوج ت ــودم غرب ــه ب ــم ک ــر به ــو دادن خب ــی خواهرم ــون!  گرفت ــی هم  روزای
 ازت کـه  نیسـت  اشـتباه  فهمیـدم  بـود  روزا همـون ...  بـود  ولگـرد  سـگاي  از بـدتر  حـالم  که

 ... میگیرم پس ازت خواهرمو روزي یه خوردم قسم!  متنفرم

 ادامــه میلرزیــد انتقـام  لــذت از کـه  صــدایی بــا ، بـرد  بهــرام گـوش  نزدیــک را سـرش         
 : داد

 !؟ گرفتم پسش دیدي -        

ــه         ــز هم ــه یــک در چی ــاد اتفــاق لحظ ــد بهــرام.  افت ــرداد ســمت چرخی  زیــر و مه
 چــاقو ي لبــه.  کــرد احســاس گــردنش پوســت روي عجیبــی داغــی بعــد...  کوبیــد دســتش

 ! بود بریده را شاهرگش

 وحشـــت تصـــویر.  میفهمیـــد را پیـــراهنش خیســـی امـــا ، نمیکـــرد احســـاس را درد        
 تــر بــم هــایش گــوش و تــر ســیاه لحظــه بــه لحظــه هــایش چشــم مقابــل مهــرداد ي زده

 ! شد زمین نقش...  بعد و گذاشت فرار به پا که دید را او بعد.  میشد

   



.  میشــد ســنگین داشــت هــایش پلــک.  بــود پــاتختی روي موبــایلش پــی تــارش نگــاه        
ــی ــت و عجیــب میل ــذیر مقاوم ــه ناپ ــا ، داشــت خــواب ب ــا ام ــن ب ــل ای ــارزه می .  میکــرد مب

.  نبــود خبــري هــیچ بهــرام از و بــود شــده شــب نیمــه یــک ســاعت.  بخوابــد نمیخواســت
 نمیتوانسـت  مهنـاز .  برمیگشـت  خانـه  بـه  زود هـا  شـب  قـولش  خـاطر  بـه  کـه  بود هفته یک

ــدس ــد ح ــه بزن ــه ک ــزي چ ــب آن چی ــرام ش ــرون را به ــه از بی ــه خان ــته نگ ــت داش .  اس
 . بود نگرفته جوابی هم هیچوقت ، بود زده زنگ موبایلش به بار چندین

 از موبــایلش لــرزش صــداي بــا ناگهــان کــه افتــاد هــم روي اختیــار بــی هــایش پلــک        
 کــردن نگــاه بــدون و برداشــت را موبــایلش تنــدي بــه.  ســردرگم و بــود منــگ.  پریــد جـا 
 : داد پاسخ اش صفحه به

 !؟ الو -        

 امــا ، بــود خــواب مســت.  کشــید اش پیشــانی روي را دســتش و کــرد صــاف گلــویی        
 : کرد هوشیارش حسام صداي

 . خانم مهناز سالم -        

 : گفت.  بود شده گیج        

 ! سالم -        

ــون شــب وقــت ایــن ببخشــید -         ــدم مزاحمت ــدم.  ش ــد زنــگ دی  ، بهــرام بــه زدی
 . بیارم درتون نگرانی از خواستم



 : پرسید.  میشد هوشیار داشت کم کم مهناز ي رفته خواب ذهن        

 ؟ کجاست بهرام ؟ شده چیزي -        

ــزي -         ــت چی ــانم نیس ــون ، خ ــران رو خودت ــد نگ ــرام.  نکنی ــالش به ــه ح ــه...  خوب  ی
 ... که اومد پیش خیابونی درگیري

 ! خدا...  نه واي -        

ــت         ــگ زده وحش ــه زد چن ــایش ب ــم و موه ــایش چش ــم را ه ــت محک ــک در.  بس  ی
 شــده دســتپاچه حســام.  بردنــد هجــوم مغــزش بــه افکــار تــرین مســموم و بــدترین لحظــه

 : داد توضیح تندي به ، بود

 ! باشید آروم!  خوبه حالش -        

 : مهناز گلوي بیخ بود نشسته بغض        

 ؟ بزنه حرف من با میتونه ؟ کجاست االن -        

 : گفت ، کرد مکثی دادن پاسخ براي حسام        

 ... که میدم اطمینان بهتون من ، خوبه حالش ولی!  نیست اینجا االن -        

 ! نیست خوب حالش...  میگید دروغ من به دارید!  نیست خوب -        

 . نشنود را اش گریه صداي حسام میکرد تالش اما ، بود افتاده گریه به        

 ! خوبه خدا به!  باشید آروم ، خانم مهناز میگم راست -        



 : کند کنترل را اش گریه کرد تالش ، بیرون کرد فوت عمیق را نفسش مهناز        

 ! ببینمش باید من ؟ دقیقاً کجاست -        

 ... من ، کنید صبر صبح تا!  نیست شما حضور به نیازي -        

 : برد باال کمی را صدایش        

 ! میکنم خواهش ، فرهمند آقاي -        

 : داد پاسخ بعد و کشید عمیقی نفس ، کرد مکثی حسام        

 ! دنبالتون میام ، باشید حاضر!  میکنم درکتون ، باشه -        

 ... میتونم ، بلدم رانندگی خودم من -        

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! خانم بمونید منتظر ، بیاید تنهایی شب وقت این نیست صالح -        

 : داد تکان را سرش مهناز        

 ! منتظرم ، باشه -        

.  رفــت لباســش کمــد ســمت بــه و شــد بلنــد جــا از تنــدي بــه.  کــرد قطــع را گوشــی        
ــوي ــاریکی ت ــاق ت ــزي ات ــد چی ــین ، نمیدی ــانتو اول ــلواري و م ــه ش ــه ک ــید دســتش ب  را رس

ــالی و پوشــید ــرش روي ش ــداخت س ــف.  ان ــتی کی ــایلش و دس ــت را موب ــته و برداش  آهس
 بـه .  کنـد  بیـدار  را آنهـا  نمیخواسـت  ، بودنـد  خـواب  مـادرش  و پـدر .  رفـت  بیـرون  اتاق از



ــی ــک نرم ــه ی ــت گرب ــمت رف ــش و در س ــایش کف ــید را ه ــاه.  پوش ــرد نگ ــه ک ــاعت ب  س
ــایلش ــاً ، موب ــا تماســش از دقیقــه بیســت تقریب ــود گذشــته حســام ب ــق را نفســش.  ب  عمی

 : خورد زنگ موبایلش که سرد دیوار به زد تکیه و بیرون کرد فوت

 ؟ الو -        

 ! منتظرم در دم من ، سالم -        

 ! کرد قطع و        

 . شد خارج خانه از و کرد باز آرامی به را در مهناز        

 مهنــاز اینکــه محــض بــه.  بــود نشســته او منتظــر اش مشــکی ي ســانتافه تــوي حســام        
 . کشید پایین کامل را باز نیمه ي شیشه و انداخت بیرون را سیگارش ، شد سوار

 ! خانم مهناز سالم -        

 . گرفت تهوع حالت مهناز ، بود پیچیده سیگار بوي ماشینش توي        

 ؟ شده چی بهرام!  سالم -        

 : گفت.  افتاد راه و کرد روشن را ماشینش حسام        

 شــده درگیــر باهاشــون کــرده خریــت ، گــرفتن جلوشــو زورگیــرا!  نشــده چیــزي -        
! 



ــاز          ســرعت بــه حســام.  گرفــت دهــانش جلــوي را دســتش وحشــت ســر از مهن
 : داد توضیح

 ! نیست چیزي کنید باور!  فقط زدن چاقو دستشو ، واسش نیفتاده اتفاقی -        

 : گفت و داد قورت سختی به را گلویش توي بغض مهناز        

 ! استرس از میمیرم دارم من...  برید تندتر خدا رو تو -        

ــه کــرد نگــاه ، پنجــره ســمت چرخانــد را ســرش مهنــاز.  گرفــت ســرعت ماشــین          ب
ــزرگ تابلوهــاي ــل فودهــاي فســت و هــا رســتوران ب ــاد وکی ــراي کــرد ســعی ، آب ــد ب  چن

 هـاي  دنـده  زیـر  درسـت  ، بـود  شـکمش  تـوي  حجمـی .  نکنـد  فکـر  چیـزي  هـیچ  بـه  دقیقه
.  میکــرد ســخت بــرایش را نشســتن ، آمــد مــی کــش ، میشــد منبســط مــدام...  اش ســینه

ــاف ــر ص ــایش س ــت ج ــالش و نشس ــرد ت ــه ک ــطراب ب ــنده اض ــه اي کش ــوي ک ــونش ت  خ
 . شود پیروز میجوشید

ــی         ــاعت آن حت ــب س ــل ش ــتان در مقاب ــلوغ بیمارس ــود ش ــر و ب ــرج از پ ــرج و ه .  م
 از تنــدي بــه مهنــاز.  کنــد پیــدا پــارك جــاي ماشــینش بــراي توانســت ســختی بــه حســام

ــین ــایین ماش ــد پ ــوي و پری ــاده ت ــر رو پی ــتاد او منتظ ــر.  ایس ــکمش زی ــر ش ــید تی .  کش
ــود دردي ــی ب ــت ب ــل ، اهمی ــاي مث ــه درده ــا...  اش ماهان ــه ام ــادش ب ــه آورد ی ــاردار ک  ب
 : کرد اشاره او به دست با حسام.  باشد خود مراقب باید و است

 ! بفرمایید -        



ــاز         ــق مهن ــس عمی ــید نف ــاط و کش ــر محت ــته از ت ــه گذش ــاد راه ب ــام.  افت ــادي حس  زی
 دسـت .  انـداخت  مـی  شـک  بـه  را مهنـاز  کـم  کـم  داشـت  اش خونسـردي ...  بـود  خونسـرد 

 : گفت.  میرفت راه آرامش با و بود کرده قالب بهم کمرش پشت را هایش

ــرا...  نیســت شــهر ایــن تــوي امینــت واقعــاً -          راســت راســت کلفتــا گــردن و زورگی
 ! میگیرن مردمو جلوي و میگردن شهر توي

ــی         ــرد مکث ــت.  ک ــوه پوس ــه اي آبمی ــوي ک ــش جل ــاده راه ــود افت ــوت را ب ــرد ش  ک
 : داد ادامه و خیابان جدول سمت

ــه -         ــرام البت ــم به ــت ه ــرد حماق ــون ک ــاد در باهاش ــا.  افت ــدا ام ــکر رو خ ــاق ش  اتف
 ! شد بخیر ختم چی همه...  یعنی ، نیفتاد خاصی

 : گرفت تپیدن اش سینه توي گاپ گاپ مهناز قلب        

 !؟ چیه منظورتون -        

 ! هیچی -        

ــاز         ــه مهن ــاز و داد قــورت را دهــانش آب ســختی ب ــرو بــه دوخــت را نگــاهش ب .  روب
 چینــی مقدمــه ، عجیــبش آرامــش ایــن حتــی ، حســام هــاي حــرف تمــام میکــرد احســاس

 : گفت.  وحشتناك خبر یک براي است

 ؟ برید راه تندتر کنم خواهش ازتون میشه فرهمند آقاي -        



ــر و         ــخ منتظ ــام پاس ــد حس ــه ، نمان ــایش گــام ب ــرعت ه ــید س ــبش.  بخش ــار قل  انگ
 را ســبحانی.  میلرزیــد واضــحی طــرز بــه پــایش و دســت ، میشــد آب ســینه تــوي داشــت

 و بــود نشســته دیــوار کنـار  پالســتیکی هــاي صـندلی  روي شــده بانــدپیچی سـر  بــا کــه دیـد 
ــرف پلــیس مــأمور بــا ــزد ح ــد را بهادرخــان.  می ــا کــه دی ــدور مــدام دلواپســی ب  کری

ــتان ــاال را بیمارسـ ــایین و بـ ــرد پـ ــایش و میکـ ــوا تـــوي را عصـ ــداد تـــاب هـ ــد و ، میـ  بعـ
 ... . را پسرهایش

 بــی.  بســت یــخ اي ثانیــه صــدم عــرض در تــنش ، شــد ویــران قلــبش تــوي چیــزي        
 او ســمت برگشــت حســام.  ایســتاد جــا ســر و گذاشــت اش ســینه روي را دســتش اختیــار

 . میکرد بیداد هایش چشم توي نگرانی ،

 !؟ خانم مهناز -        

 پاهـــایش روي نمیتوانســـت ، اســـت شـــده تهـــی درون از میکـــرد احســـاس مهنـــاز        
 بـــا را ســـرش و صـــندلی تـــرین نزدیـــک تـــا کشـــاند ســـختی بـــه را خـــودش.  بایســـتد

 کــش مــدام ، بــود شــده قرارتــر بــی دلــش تــوي حجــم.  گرفــت دســتانش بــین بیچــارگی
 ســر داغ اشــک قطــره یــک...  بســت محکــم را هــایش چشــم.  میــداد آزارش و آمــد مــی

 . رنگش بی ي گونه روي خورد

 . بود حسام...  میداد سیگار بوي تنش ، نشست کنارش کسی        

 ! که نشده چیزي...  باشید نداشته استرس اینقدر خانم مهناز -        

 : گفت.  میلرزید هایش اشک سیالب توي دنیا ، کرد بلند سر مهناز        



 ... بهرام ، فرهمند آقاي -        

ــا را لــبش         ــین قــدرت ي همــه ب ــدان ب ــا فشــرد هــایش دن ــه ت ــد هــق هــق ب  رد.  نیفت
 : دید حسام هاي چشم توي را اشک

ــزي -         ــده چی ــرام نش ــالش...  به ــه ح ــه!  خوب ــري ی ــاده درگی ــود س ــتش...  ب  رو دس
 ! همین ، بدن خون بهش اومدن عموهاش پسر.  زدن چاقو

 . دهانش روي گذاشت وحشت با را دستش کف مهناز        

 ؟ داده دست از خون چقدر مگه -        

ــی حســام         ــت خیل ــت دوس ــد داش ــاً ، بگوی ــام تقریب ــون تم ــنش خ ــا.  را ت ــه ام  دروغ ب
 : داد پاسخ

 ! باشید خودتون مراقب خیلی باید ، باردارید شما خانم! ...  نیست زیاد -        

.  بکشــد خجالـت  حســام تـذکر  بابـت  بخواهــد کـه  بــود آنـی  از تـر  وخــیم مهنـاز  حـال         
 . او صورت توي دوخت التماس با را خیسش نگاه

 ! ببینمش میخوام -        

 . داد تکان راست و چپ به را سرش حسام        

 ! نیست امکانش االن -        

 ! ببینمش باید من ؟ نیست امکانش چرا -        



 ... خانم مهناز -        

ــا حســام ، کــرد صــدایش خــان بهــادر         ــار از لبــی زیــر عــذرخواهی یــک ب  بلنــد او کن
ــاز.  خــان بهــادر ســمت رفــت و شــد ــاز مهن ــان را ســرش ب ــه و گرفــت دســتانش می  گری

...  افتــاده بــدي خیلــی اتفــاق میدانســت.  بمیــرد داشــت دوســت ، بــود داغ قلــبش.  کــرد
ــاقی ــی اتف ــخ خیل ــر تل ــاك و ت ــر هولن ــري یــک از ت ــاده درگی ــا س ــک ی ــطحی زخــم ی .  س

 . میگوید دروغ او به حسام میدانست

 . دید را خان بهادر و کرد بلند را سرش.  شست کنارش کسی        

 ! خانوم باش آروم -        

ــه         ــه را اش چان ــود داده تکی ــه ب ــته ب ــایش ي دس ــاهش ، عص ــه را نگ ــود دوخت ــه ب  ب
 مهنــاز.  اش بینــی ي تیغــه روي بــود گذاشــته را اش اشــاره انگشــت کــه کــودکی عکــس
 . داد تکان راست و چپ به را سرش

 ... بهرام ؟ باشم آروم چطوري -        

ــه -         ــاطر ب ــاش آروم اون خ ــه!  ب ــاطر ب ــانتی خ ــه ام ــت ک ــو دس ــو.  داره ت ــه ت  ي بچ
ــرام ــوي رو به ــکمت ت ــوه ، داري ش ــر ي ن ــد!  رو بزرگمه ــب بای ــودت مراق ــی خ  زن.  باش
 ! بجنگه براش کی ، بریزه اسک شوهرش براي کی کهمیدونه زنیه خوب

 : گفت.  بود صاف هنوز که شکمش روي کشید را دستش مهناز        



 روي اون کـه  میـدونم  فقـط  مـن .  نـه  یـا  بـودم  خـوبی  زن بهـرام  بـراي  نمیـدونم  من -        
 ! بکنم زندگیمو خیال بی و راحت خونه برم نمیتونم من و بیمارستانه تخت

 اینجــا هــا همشــیره ، تــو از قبــل.  بگنــی زنــدگیتو خیــال بــی و خونــه بــري نبایــدم -        
 بــه گفــتم خــودم رو تــو امــا.  شــون خونــه فرســتادم تشــر و تــوپ بــا رو جفتشــون ، بــودن

ــه خبــرت کــه حســام ــاد و کن ــو.  دنبالــت بی  چــه!  باشــی همــراهش بایــد...  بهرامــی زن ت
 بــاش محکــم...  ببــازي خودتــو نبایــد امــا!  بیمارســتان تخــت روي چــه ، شــاهی تخــت روي

! 

 : کشید نفس عمیق مهناز        

 میــدونم مــن.  میکنیــد مخفــی ازم رو چیــزي یــه داریــد میــدونم کــه اینــه مــن درد -        
 ایـن  بـا  میکنیـد  فکـر .  افتـاده  اتفـاق  بهـرام  دسـت  خـوردن  چـاقو  از بـدتر  خیلـی  چیـزي  یه

 ! ندارید خبر دلم از دیگه ، میکنید لطف بهم دارید کاریا مخفی

 و غــم هــایش چشــم تــوي.  کــرد نگــاهش عمیــق و چرخانــد ســر خــان بهــادر اینبــار        
 . میزد موج ناامیدي

 بــراي خودتــو ، میفهمـی  چیــزو همـه  موقــع بـه !  افتــاده بـدي  اتفــاق...  توئـه  بــا حـق  -        
 !؟ نه!  میکشه نفس و است زنده هنوز که اینه مهم...  اما!  کن آماده چیزي هر

ــزي         ــوي چی ــاز دل ت ــد آوار مهن ــگ ، ش ــارش از رن ــد رخس ــادر.  پری ــان به ــا از خ  ج
 : گفت ، برخاست



ــه -         ــد ب ــیگم فرهمن ــه م ــولی ی ــده پ ــه ب ــتارا ب ــت ، پرس ــه واس ــت ی ــوي تخ ــین ت  هم
 ! سختیه روز مطمئناً فردا ، میکنی استراحت میري.  کنن جور بیمارستان

 ... . شد دور مهناز از و هوا توي داد تاب را عصایش باز و        

        *** 

 اتــاق  کــف و تابیــده داخــل  بــه هــا کرکــره الي از آفتــاب  رنــگ طالیــی نــور...         
 . شد بیدار مهناز که میرقصید

 زده مــاتم و غمگــین نگــاه و مانــد جــا ســر حرکــت بــی همــانطور دقیقــه چنــد بــراي        
 عجیــب امــا ، نداشــت را قبــل شــب خــروش و جــوش آن دیگــر.  دوخــت ســقف بــه را اش

 . بود ناامید و غمگین

 تــوي را خــوبی شــب.  نشســت بســتر تــوي و شــد نیمخیــز آرنجــش روي ســختی بــه        
ــاق ــتراحت ات ــتاران اس ــت روي و پرس ــفت تخ ــان و س ــده سردش ــود نگذران ــردرد.  ب  س
 بــه هــم را شـب  تمــام.  انگـار  بودنــد کـرده  بــاد تــنش هـاي  اســتخوان تمـام  و داشــت بـدي 

ــت ــواب حال ــدار و خ ــر بی ــرده بس ــود ب ــب او.  ب ــداري ش ــت را بی ــت دوس ــب...  نداش  ش
ــه را او ، بیمارســتان تــوي هــم آن بیــداري  بعــد و پــدرش خودکشــی تلــخ روزهــاي یــاد ب

 . انداخت می او تصادف هم

ــوي پیــانو آرامشــبخش نــواي         ــایلش ســمت چرخانــد نگــاه.  پیچیــد گوشــش ت  و موب
 : داد جواب.  خواند را خانه تلفن شماره

 ! سالم ؟ الو -        



 : گفت.  بود جیران        

 اومــده المیــرا ؟ بهــرام و تــو رفتیــد کجــا صــبحی ســر ؟ خــوبی ، جــان مامــان ســالم -        
 ! نیستید هیچکدومتون میگه ، کنه بیدارتون صبحونه واسه

 ... من -        

 نـه  یـا  بگویـد  مـادرش  بـه  چیـزي  دیشـب  اتفاقـات  ي دربـاره  بـود  مـردد .  شد ساکت        
 : پرسید بدبینی با جیران. 

 ؟ نه یا خونه برگشت بهرام دیشب اصالً ؟ چی تو -        

 : گفت دستپاچه مهناز        

 ... خب ، االن همیم با ما!  آره آره -        

 : داد ادامه بعد ، کرد مکثی        

 ! میدم توضیح تبرا ، خونه برمیگردم -        

 : پرسید جیران.  ایستاد اتاق وسط و پرید پایین تخت روي از و        

 ... کردي نگرانم ؟ شده چیزي جان مهناز -        

ــه -         ــزم ن ــواي ، عزی ــی میخ ــه چ ــن ؟ بش ــد م ــرم بای ــونم ، ب ــی نمیت ــر تلفن ــزنم ح .  ب
 ؟ فعالً نداري کاري

 : گفت تردید با جیران        



 ! سالمت به ، نه -        

 رفــت ســرعت بــه.  ســراند شــلوارش جیــب تــوي را موبــایلش و کشــید پــوفی مهنــاز        
ــاق ي گوشــه روشــویی ســمت ــه آبــی و ات ــه دســتی و پوشــید را شــالش.  زد صــورتش ب  ب

ــانتوي ــده م ــید اش چروکی ــر.  کش ــع و س ــبی وض ــت مناس ــا ، نداش ــوي ام ــت آن ت  موقعی
ــیچ ــزي ه ــرایش چی ــم ب ــود مه ــیفش.  نب ــت روي از را ک ــت تخ ــاق از و برداش ــرون ات  بی
 . رفت

 میـز  سـمت  رفـت  مهنـاز .  بـود  شـده  شـلوغ  قبـل  شـب  بـه  نسـبت  بیمارستان راهروي        
ــات ــتاري از.  اطالع ــه پرس ــت ک ــانتر پش ــته ک ــود نشس ــا و ب ــوس ب ــفحه م ــاال را اي ص  و ب

 : پرسید ، میکرد پایین

 ؟ بپرسم رو همسرم حال کی از باید من ، خانم ببخشید -        

 . انداخت او سمت به نگاهی نیم پرستار        

 ؟ کیه دیگه شما همسر -        

ــاز         ــت مهن ــایش دس ــت را ه ــه گذاش ــانتر ي لب ــدت از.  ک ــترس ش ــبش اس ــوي قل  ت
 : گفت.  انگار میجوشید سینه

 ! فر شاهین بهرام -        

 : گفت طوالنی مکثی از بعد و انداخت باال را ابروهایش پرستار        

 ! بخش شده منتقل صبح امروز!  نرماله تقریباً حیاتیش عالیم...  خوبه -        



 بــود نشــده حیــاتی عالیــم از منظــورش متوجــه.  کــرد نگــاهش فقــط گیجــی بــا مهنــاز        
ــر.  ــرد فک ــاقو میک ــوردن چ ــت خ ــرام دس ــه به ــاطی چ ــه ارتب ــم ب ــاتی عالی  ؟ دارد اش حی

 : شنید سرش پشت از را حسام صداي که بپرسد چیزي خواست

 ؟ خانم مهناز -        

 او بــه و گذشــت جمعیــت بــین از حســام.  چرخانــد ســر عقــب بــه ســرعت بــه مهنــاز        
 . میبارید هایش چشم از خستگی اما ، بود مرتب وضعش و سر.  شد نزدیک

 ؟ شدید بیدار کی!  بخیر صبحتون -        

 ي دربــاره ؟ مــیگن چــی خــانم ایــن فرهمنــد آقــاي!  میشــه اي دقیقــه چنــد...  مــن -        
 ... و بهرام حیاتی عالیم

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ؟ بیرون بریم میارید تشریف لحظه چند...  خدمتتون میدم توضیح -        

 ، تــنش تــوي بــود افتــاده بــدي لــرز.  چرخانــد بــر و دور را ســرگردانش نگــاه مهنــاز        
 . میخوردند بهم آرام هایش دندان

 ! بهرام پیش برم باید من ، نه -        

 مـــن بـــا لحظـــه چنـــد!  خوابـــه ، زدن مســـکن بهـــش االن بهـــرام!  حـــاال میـــریم -        
 از قبــل الزمــه هــم چیزایــی یــه.  بخــوره ســرتون بــه هــوایی یــه ، بیــرون بیاریــد تشــریف

 . بگم بهتون ببینید رو بهرام اینکه



 : گفت و داد قورت استرس با را دهانش آب ، کرد مکثی مهناز        

 ! بریم -        

        

ــته         ــود نشس ــی روي ب ــوي نیمکت ــه ت ــبز ي محوط ــتان سرس ــا ، بیمارس ــف ب ــت ک  دس
ــایلون یــک بــا کــه دیــد را حســام.  میــداد ماســاژ را شــکمش  مــی او ســمت بــه کوچــک ن

 او روبــروي حســام.  نشســت صــاف و برداشــت شــکمش روي از را دســتش فــوري ، آمــد
 . گرفت او سمت به کیک بسته یک و هلو رانی قوطی یک و ایستاد

 . کنید میل رو اینا الاقل ، نمیخورید که صبحانه...  بفرمایید -        

 بـه  و نیسـت  نرمـال  خـونش  فشـار  میکـرد  حـس  چـون  ، گرفـت  را رانـی  قـوطی  مهناز        
 : گفت و کرد رد را کیک اما.  داشت احتیاج آن شیرینی

 ! ندارم میل ، ممنون -        

ــام         ــرار حس ــرد اص ــوفی.  نک ــید پ ــا و کش ــله ب ــار فاص ــت روي او کن ــت نیمک .  نشس
ــاز ــه مهن ــی از اي جرع ــید را ران ــس و نوش ــی نف ــید عمیق ــوي...  کش ــوش ب ــل خ ــاي گ  ه
 : گفت.  کرد پر را مشامش بنفشه

 بهــم میکــنم خــواهش!  دارم عــادت بــد خبــراي شــنیدن بــه مــن ، فرهمنــد آقــاي -        
 ! بشنوم رو چی همه میخوام ، شده چی بگید

 : گفت احتیاط با بعد و کرد سکوت لحظه چند حسام        



 ! نخورده چاقو بهرام دست -        

ــاز         ــزي مهن ــت چی ــارش ، نگف ــت را انتظ ــام.  داش ــاي حس ــپش پ ــداخت را چ  روي ان
 : داد ادامه و کرد جور و جفت ذهنش توي را کلمات ، راستش پاي

 ! شاهرگشو!  بودن زده گردنشو...  راستش...  خب -        

ــاز         ــل مهن ــاي آدم مث ــیلی ه ــورده س ــم خ ــایش چش ــم را ه ــت محک ــش و بس  را نفس
 . کرد حبس سینه توي

 داشــت.  بــود داده دســت از رو خــونش ي همــه تقریبــاً ، اونجــا رســیدم وقتــی مــن -        
 ! بود مرده تقریباً...  یعنی ، میمرد

 ســختی بــه.  میخراشــید را گلــویش بغــض ، بــود افتــاده شــماره بــه مهنــاز هــاي نفــس        
 : گفت

 !؟ خب -        

 میشــه پیــدا ســخت...  منفیــه اوي خــونیش گــروه امــا ، بــدن خــون بهــش بــود الزم -        
ــیم.  خــان بهــادر بــه زدم زنــگ!  ــا بیمارســتان اومــدن شــون همــه بعــد ســاعت ن  بهــش ت

 شـما ...  کـه  بعدشـم !  خـان  بهـادر  خـود  حتـی ...  عموهـاش  پسـر  ، هـاش  عمـه .  بـدن  خون
 ! اومدید

 !؟ خوبه...  االن -        

 : گفت.  او ي کرده بغض نیمرخ به کرد نگاه ، چرخاند سر حسام        



 ؟ باشه خوب میتونه برگشته و رفته مردن پاي تا که کسی نظرتون به -        

ــا گرفــت گــاز محکــم را لــبش مهنــاز          ســرش.  بگیــرد را بغضــش شکســتن جلــوي ت
ــا و انــداخت پــایین را  حســام.  فشــرد را دردمنــدش پیشــانی شصــتش و ســبابه انگشــت ب

 : گفت

ــن -         ــا م ــیگم رو این ــه نم ــما ک ــون ش ــد رو خودت ــرام.  ببازی ــده...  برگشــته االن به  زن
 مـیفهمم  منـی  اینـو  بـودن  خـوب !  خوبـه  خیلـی  ایـن !  نیسـت  کمـا  تـوي  دیگـه  حتـی !  است

 بهــم آن هــر بــودم منتظــر و رفــتم راه بیمارســتان ایــن راهروهــاي تــوي دیشــب تمــام کــه
 ! تمومه کار بگن

 ! حرفاتون به میدم گوش...  من -        

 . روبرو به کرد نگاه و چرخاند سر باز.  کشید نفس بلند حسام        

ــرام -         ــاال به ــی ح ــل خیل ــه تحلی ــعیف ، رفت ــده ض ــاز!  ش ــه نی ــان ب ــا داره زم ــل ت  مث
 . بشه گذشته

ــن -         ــوبش م ــنم خ ــش.  میک ــو...  هم ــنم پرستاریش ــن!  میک ــوي م ــن ت ــت ای  موقعی
 ! نمیذارم تنهاش

 : گفت درماندگی با حسام        

 ! نیست این فقط -        

 : گفت.  بزند پس را بغضش تا میکرد را تالشش تمام مهناز        



ــه...  هســت چــی هــر -         ــد مــن ب ــدي خبــر هــر شــنیدن آمــادگی االن مــن.  بگی  رو ب
 ! دارم

 ضــمن در ، بزنـه  حـرف  نتونـه  مــدتی یـه  ممکنـه  فقـط .  نیســت مهمـی  چیـز ...  خـب  -        
... 

 : کرد اضافه نگرانی با و فشرد هم روي را هایش لب.  کرد مکثی        

 ! کرده...  هم سکته -        

 . او به دوخت را وحشتش پر نگاه و نشست صاف ها گرفته برق مثل مهناز        

 ؟ مغزي -        

 : داد توضیح سرعت به حسام        

 ! نکنید ناراحت رو خودتون ، خانم گذشته بخیر!  قلبی...  نه -        

 اشـک  قطـره  یـک  بعـد  و بسـت  محکـم  را هـایش  چشـم .  کشـید  عمیقـی  نفـس  مهناز        
 : کرد صدایش ناراحتی با حسام.  خورد سر اش گونه روي

 !خانم مهناز -        

 : گفت مهناز        



ــد وقتــی -         ــاد...  ســکته گفتی ــدرم ی ــادم پ  مغــزي ي ســکته...  تصــادفش از بعــد!  افت
 اوج...  برگشـــتنش بـــار دو و مــردن  بـــار دو تــرس  از...  شـــاید ، چــرا  نمیـــدونم!  کــرد 

 ! بود بدبختی

 : داد ادامه.  خیسش صورت روي کشید را دستش کف        

ــو ســی آي ســمت اورژانــس از...  میدویــدم بیمارســتان راهروهــاي تــوي مــدام -         !  ی
ــیش از ــام پ ــمت باب ــانم س ــی!  مام ــخت خیل ــت س ــی...  گذش ــش روزا اون!  خیل ــوي هم  ت

!  نمیشـم  مـن  ، بشـه  خیـالش  بـی  هـم  خـدا  اگـه ...  میگفـتم .  میکـردم  نفـرین  رو بهرام دلم
 حتــی مــن...  امــا ، بــدبختیش بــه میخنــدم کــه میرســه روزي یــه!  میگیــرم رو انتقــامم مــن

ــور ــردم تص ــه اتفــاق ایــن نمیک ــردم فکــر!  بیفت ــه نمیک ــه هــم روزي ی  تــوي کــه برس
 ! بریزم اشک بهرام براي...  و بشینم بیمارستان

 : گفت ناراحتی با حسام        

 ! ببخشیدش...  خانم مهناز ببخشید رو بهرام -        

ــاز         ــاره مهن ــه روي کشــید را دســتش کــف دوب  را هــایش اشــک ، خیســش هــاي گون
 : گفت.  زد پس

 ! ببینمش میخوام -        

 . برخاست جا از بالفاصله حسام        

 ! حتماً -        



ــاز         ــت روي از مهن ــد نیمک ــد بلن ــوطی.  ش ــیم ق ــورده ن ــی ي خ ــداخت را ران ــوي ان  ت
 حســام.  بودنــد زده مــاتم هنــوز هــایش چشــم امــا ، میرســید آرام نظــر بــه.  زبالــه ســطل

 : گفت ، ایستاد روبرویش

ــاز -         ــانم مهن ــن ، خ ــی م ــاعتی دو یک ــد س ــتان از بای ــرم بیمارس ــرون ب ــی بی ــول ول  ق
 ؟ باشه راحت خیالم من ؟ هستید خودتون مراقب شما.  برگردم زود میدم

ــاز         ــه مهنـ ــام بـ ــوزي تمـ ــاي دلسـ ــه هـ ــد او ي برادرانـ ــی لبخنـ  آن از...  زد غمگینـ
 : گفت.  بود نشسته سنگین بغض صد پسش در که لبخندهایی

 ! مراقبم -        

 : نکرد معطل مهناز.  خورد زنگ موبایلش ، بگوید چیزي خواست حسام        

 ! خداحافظ...  تون اجازه با -        

ــه کــرد پشــت          ورودي در ســمت رفــت ، زد دور را محوطــه هــاي کــاري چمــن.  او ب
 : شنید سرش پشت از صدایی. 

 ! مهناز -        

 : گفت باز صدا.  ایستاد جا سر        

 ! وایستا مهناز -        

 بـه .  شـد  تنـد  قلـبش  تـپش  ، رفـت  بـاال  خـونش  آدرنـالین .  بـود  مهـرداد  صـداي  صدا        
 ! ندید را کسی...  اما ، چرخید عقب به سرعت



 کــه بــود مطمــئن.  مهــرداد کــردن پیــدا امیــد بــه ، چرخانــد جمعیــت بــین را نگــاهش        
 رفــت بــاال بیمارســتان در جلــوي مرمــري ي پلــه ســه از ســرعت بــه.  شــنیده را صــدایش

 . ندید را او هم باز اما...  کند پیدا را او بتواند بهتر کم ارتفاع آن در شاید تا

ــا کــرده اشــتباه کــه بقبوالنــد خــود بــه نمیتوانســت.  کشــید عمیقــی نفــس          خیــاالت ی
 داخــل  رفــت و انــداخت پــایین را ســرش.  نبــود  اي چــاره انگــار امــا ، داشــته بــرش

 ... . بیمارستان

        *** 

ــدار         ــدنش بی ــرش از را ش ــک پ ــاي پل ــته ه ــد اش بس ــم از ، فهمی ــوردن به ــم خ  نظ
 تکــان بهــرام.  ایســتاد او ـــت تخـــ کنــار و شــد بلنــد صــندلی روي از فــوري.  هــایش نفــس

ــی ــورد خفیف ــی ، خ ــود درد اخم ــت آل ــانی روي نشس ــاه.  اش پیش ــاز نگ ــب مهن ــد جل  ش
 . نداشت را قدرتش اما ، کند بلند را دستش میخواست انگار.  انگشتانش سمت

 داغ مهنــاز.  مهنــاز بــه دوخــت را گــنگش نگــاه و کــرد بــاز را هــایش چشــم بالخــره        
 : گفت.  گرفت گر ، شد

 ! سالم...  سـ -        

 شــده دســتپاچه دلیــل بــی ، ســرخش ي گونــه روي کشــید آهســته را دســتش پشــت        
 کـه  بـود  بیگانـه  آنقـدر  نگـاهش ...  بهـرام  ناآشـناي  و گـیج  نگـاه  از میکشـید  خجالـت .  بود

 بـــا مهنــاز .  بدهــد  خــود  بــه  تکــانی  کـــرد ســعی  بهــرام .  نمیشــناخت  را مهنــاز  انگــار 
 . او ي شانه روي گذاشت را دستش دستپاچگی



 ! نخور تکون -        

ــرام         ــی به ــت ب ــد حرک ــه زد زل ، مان ــاز.  او ب ــب مهن ــرینش ل ــته را زی ــد آهس .  گزی
 : گفت

 ؟ بیارم برات داري الزم چیزي ؟ میخواي چیزي -        

 فــوري.  رســید ذهــنش بــه چیــزي ، چرخانــد اتــاق دور تــا دور را ســرگردانش نگــاه        
 : گفت

 !؟ اي تشنه ؟ میخواي...  آب -        

 و اتــاق ي گوشــه کوچــک یخچــال ســمت رفــت فــوري.  نشــد او تأییــد یــا رد منتظــر        
 مــدتی تــا بهــرام کــه بــود گفتــه او بــه دکتــر.  برداشــت کوچــک معــدنی آب بطــري یــک

ــد ــذا نمیتوان ــورد غ ــا بخ ــزي ی ــد چی ــک.  بنوش ــتمال ی ــز دس ــت تمی ــرد آب از و برداش  س
ــرد خــیس بطــري ــت.  ک ــم ســرش روي ، بهــرام ســمت رف  آرام را دســتمال و شــد خ
ــید ــک حتــی بهــرام.  هــایش لــب روي کش ــم او از لحظــه ی  لبخنــد.  برنمیداشــت چش
 : گفت ، زد لرزانی

 ؟ خوبه -        

ــدایش         ــض از ص ــد بغ ــرام.  میلرزی ــم به ــایش چش ــد را ه ــه چن ــت ثانی ــق و بس  عمی
ــس ــید نف ــاز.  کش ــار را دســتمال مهن ــت کن ــا ، گذاش ــله او از ام ــت.  نگرفــت فاص  انگش

 ـــوازش نـــ دلتنــگ!  بــود دلتنــگ چقــدر کــه آخ...  او ســیاه موهــاي بــین لغزانــد را هــایش
 ! خوبشان روزهاي تک تک دلتنگ...  هایشان ـوسه بـ دلتنگ...  هایشان



 ! میشی خوب زود خیلی...  بهرام میشی خوب -        

 میکــرد نگــاهش خیــره خیــره بهــرام.  خــورد ســر اش گونــه روي اشــک قطــره یــک        
 لــب روي نشســت لبخنــدي.  میلرزیــد شــوق از هــایش چشــم فناناپــذیر ي ســتاره... 

ــایش ــت میتوانســت کــاش...  ه ــان هــاي دس ــاز مهرب ـــ را مهن ــوسد بب ــدرها مــرگ.  ـ  آنق
 ! آورد می موعود را نوازي روح بهشت چنین وقتی ، نبود بد میکرد فکر که هم

 . خندید اش گریه مابین ، مهناز خون توي شد جاري آرامش        

 ؟ نمیشی بازیات خل خیال بی هم حاال ؟ دیوونه میخندي چی واسه -        

ــر بهــرام لبخنــد         ــر رنــگ پ ــده صــداي ، شــد ت ــاز ي خن ــوي پیچیــد مهن ــاق ت ــر.  ات  پ
 مهنــاز.  کوبیـد  در بـه  آهسـته  کســی کـه  بگویـد  چیـزي  خواســت و کـرد  نگـاهش  شـیطنت 

 : گفت.  زد پس را هایش اشک و کرد صاف ـر کمـ سرعت به

 ! بفرمایید -        

 : گفت.  آمد اتاق داخل حسام ، شد باز در        

 ؟ نیستم مزاحم!  سالم -        

 : گفت مهناز        

 ! بفرمایید ، دارید اختیار -        

 . او ي شانه روي گذاشت را دستش ، بهرام ـت تخـ سمت رفت حسام        



 ؟ شدي بیدار کی ؟ رفیق چطوره حالت -        

 جــواب ، کنـد  بـاز  را پنجــره و بزنـد  کنـار  را پــرده میکـرد  تـالش  کــه همـانطور  مهنـاز         
 : داد

 ! شده بیدار میشه اي دقیقه چند -        

 ! کار سر گذاشتی عزرائیلو خوب ولی -        

 : گفت.  خندید حسام ، شد بلند مهناز اعتراض صداي        

ــه -         ــدتی ی ــد هــم م ــن قــرص بای ــولتی و آه ــامین م ــن و جیگــر و ویت ــزا جــور ای  چی
 . بخوري

 : داد ادامه ، آورد پایین را صدایش        

 ! دخترا عین -        

 : گفت نگرانی با مهناز.  زد چشمکی بهرام براي و        

 ! بخوره نباید چیزي گفته دکتر که فعالً -        

 بـه  برمیگـرده  چـی  همـه  بـاز  بشـه  بهتـر  گـردنش  زخـم !  نیسـت  اي مسـئله ...  خب -        
 ! گذشته روال

 : کرد زمزمه آهسته مهناز        

 ! امیدوارم -        



 : گفت حسام.  بهرام به کرد نگاه و انداخت پایین را سرش و        

 ؟ خونه نمیبرید تشریف!  شماست منتظر راهرو توي سبحانی -        

 : گفت.  بود خورده جا او ناگهانی سوال از مهناز        

 ؟ برم باید چرا!  نه -        

 : گفت.  کرد اي سرفه حسام        

 ! مطمئناً شدید خسته ، اینجایید که ساعته سه -        

 ... من ، نه -        

 : کرد قطع را حرفش حسام        

ــاً.  کنیــد اســتراحت ســاعتی چنــد خونــه ببریــد تشــریف!  خــانم مهنــاز -          همــه تقریب
ــاً ، اومــده پــیش بهــرام بــراي مشــکلی چــه فهمیــدن شــهر ي  اینجــا مالقــات وقــت مطمئن

ــی ــلوغ خیل ــه ش ــه ، میش ــما الزم ــم ش ــراي ه ــامدگویی ب ــه خوش ــان ب ــید مهمان ــس!  باش  پ
ــریف ــد تش ــه ببری ــه خون ــراي ک ــرژي دو ســاعت ب ــر ان ــا س ــته رو ایســتادن پ ــید داش  باش

 ! الاقل

 : کرد اضافه ، میدید مردد هنوز را مهناز چون و        

 ! مراقبشم ، هستم بهرام پیش من -        



 بــه بایــد کــرد فکـر  امــا ، کنــد تـرك  را بهــرام نمیخواســت دلـش .  کــرد مکثــی مهنـاز         
 در را مــادرش و پــدر هــم و ، کنــد عــوض لبــاس و بگیــرد دوشــی هــم تــا برگــردد خانــه

 : گفت و کشید پوفی.  بگذارد اتفاق این جریان

 . خونه میرم من پس ، باشه -        

 : داد ادامه نرمی لحن با و کرد نگاه بهرام به        

 ! برمیگردم زود -        

 . رفت بیرون اتاق از و کرد خداحافظی ، برداشت را کیفش        

ــا حســام         ــراي در جلــوي ت  ســرعت بــه در شــدن بســته از بعــد.  رفــت او ي بدرقــه ب
ــمت برگشــت ــل بهــرام نگــاه.  بهــرام س ــد قف ــوي مان  حــاال...  او مضــطرب هــاي چشــم ت

 . نمیدید او در را قبل ي ثانیه چند خونسردي از اندکی دیگ

ــاور -         ــدم اجــازه نمیخواســتم کــن ب ــوي ســاعت ســه خانمــت ب ــه بیمارســتان ت .  بمون
 ! بودم درگیر.  نبود اي چاره اما ، نگرانشی میدونم

 : داد ادامه مضطربانه بعد و کرد مکثی حسام.  میکرد نگاهش فقط بهرام        

...  وقتــی ، شــدي خــوب وقتــی!  نــه حــاال امــا ، بــدونی بایــد کــه هســت چیــزا خیلــی -        
 کـرد  زخمـی  رو تـو  کـه  اونـی ...  بـده  جـواب  مـن  سـوال  یـک  بـه  فقط!  بزنی حرف تونستی

 ؟ بود مهرداد ،

 : پرسید سماجت با حسام.  خورد سختی ي یکه بهرام        



 !؟ آره ؟ بود مهرداد -        

ــک بهــرام         ــار ی ــم ب ــت را هــایش چش ــاز و بس ــرد ب ــخش حســام ، ک ــت را پاس .  گرف
 . انداخت پایین را سرش خستگی با و کشید عمیقی نفس

 ! میزدم حدسشو -        

 بـه  تکـانی  ولـی  میخـورد  پـیچ  تـنش  تـوي  کـه  ضـعفی  ي همـه  بـا  ، شـد  تـاب  بی بهرام        
 و کـرد  بلنـد  سـر  حسـام .  بـود  مـردن  از تـر  تلـخ ...  داشـت  تلخـی  طعـم  نـاتوانی .  داد خود

 . او دست روي گذاشت را دستش برادرانه مهري با

ــاش آروم -         ــزي...  بهــرام ب ــه چــی همــه!  نشــده چی ــو ؟ خــب ، مرتب ــر فقــط ت  زودت
 ! شو خوب

        *** 

 سـبدهاي  و کشـیده  اتـو  و شـیک  ظـاهر  بـا  آقایـانی .  شـلوغ  اتـاق  و بـود  مالقـات  وقت        
 از وقتــی.  بودنــد ناشــناخته مهنــاز بــراي اکثرشــان کــه آمدنــد مــی بهــرام مالقــات بــه گــل

 آشــنایان و دوســتان از بــود داده پاســخ فقــط ، هســتند کســانی چــه هــا آن پرســید حســام
 . کاري

 از هــم بهــار ، شــمیال و همــیال بــا بــود مــادرش.  بودنــد آمــده خــانم هــم نفــري چنــد        
ــدام و بــود آمــده اصــفهان  آن تــوي را خــودش انگــار کــه شــوهرش.  میریخــت اشــک م

ــادي جمــع ــه زی ــار ، میدیــد غریب ــود ایســتاده بهــار کن ـــ مــدام را او ي شــانه و ب ــوازش ن  ـ
 . میکرد



 و ســالم جــز بــه ، بــود نشســته صــندلی یـک  روي بهــرام ـــت تخـــ چــپ ســمت مهنـاز         
ــامدگویی ــزي خوش ــت چی ــته.  نمیگف ــود خس ــین ، ب ــود غمگ ــیار و ، ب ــد بس ــداي.  ناامی  ص

 بهــرام وضــعیت ي دربــاره و بــود ایســتاده ـــت تخـــ ســمت آن کــه میشــنید را خــان بهــادر
 اخــم امــا ، بــود بســته هــایش چشــم.  بهــرام بــه کــرد نگــاه و چرخانــد ســر.  میــزد حــرف
ــو ــانی روي مح ــان اش پیش ــداد نش ــه می ــدار ک ــت بی ــاز.  اس ــتش مهن ــیش را دس ــرد پ  و ب
ــت روي ــت او ســرد دس ــتانش خفیــف فشــار.  گذاش ــه را مهنــاز انگش ــرد متوج  کــه ک

 دوخــت نگــاه و کــرد بلنــد را ســرش ، کشــید ســردي آه.  اســت بیــدار او و نکــرده اشــتباه
ــان بــه تــا بــود ایســتاده در نزدیــک حســام.  روبــرو بــه ــا.  بگویــد خوشــامد مهمان  نگــاه ت

ــض ــود بغ ــاز آل ــه را مهن ــود روي ب ــد خ ــد ، دی ـــ لبخن ــرنگ کم ــان و ـ ــی اطمین .  زد بخش
 . بود دیگران هاي احوالپرسی تمام از تر بخش تسلی لبخندش

 بدرقـه  بـراي  مهنـاز .  کردنـد  تـرك  را اتـاق  جمعیـت  و بـود  شـده  تمـام  مالقـات  وقت        
 : توپید او به و بهار سمت برگشت بعد ، رفت اتاق در دم تا بهادرخان ي

 !؟ میکنی گریه چقدر آخه!  بهار دیگه بسه -        

ــار         ــین به ــی ف ــرد فین ــد.  ک ــاب حام ــائوچویی ق ــنکش ک ــی روي را عی ــب اش بین  مرت
 : گفت و کرد

 همــین تــا شــنید خبــرو ایــن کــه زود صــبح از!  بــراش خوبــه ، کنــه گریــه اتفاقــاً نــه -        
 بــود ترسـونده  منـو  حسـابی  ، نریخـت  اشـک  هــم قطـره  یـک  بیمارسـتان  اومـدیم  کـه  حـاال 

 ! سکوتش



 : شد بلند اش صندلی روي از و گرفت را اش بینی دستمال با بهار        

 خــون بهــرام بــه میتــونم چطــوري!  منفیــه اوي مــنم خــونی گــروه ، فرهمنــد آقــاي -        
 ؟ بدم

 او ظریــف تــن بــه کــرد نگــاه محــوي اخــم بــا ، برداشــت زمــین روي از چشــم حســام        
 : پرسید و

 !؟ بدید خون شما -        

 !؟ داره اشکالی چه!  آره -        

 : داد نجات دادن پاسخ عذاب از را او حامد        

 ! بدي خون کسی به نمیتونی ، عزیزم داري خونی کم شما خانم بهار -        

 رد ، بــود شــده گــل هـاي  دســته از پــر حـاال  کــه اتــاق وســط گـرد  میــز کنــار از مهنـاز         
 : گفت آهسته و شد خم سرش روي.  بهرام ـت تخـ سمت رفت و شد

 ؟ کنی باز چشماتو نمیخواي!  رفتن همه -        

 چیــزي بــاز خواســت ، هــایش دنــدان بــین کشــید را لــبش.  ندیــد او از واکنشــی هــیچ        
 . بازویش روي نشست دستی که بگوید

 ! نکن بیدارش ، خدا بنده خوابه ؟ مامان داري چیکارش -        



 دســت و او ســرخ هـاي  چشــم تـوي  کــرد نگــاه ، مـادرش  ســمت چرخانـد  ســر مهنـاز         
 : پرسید.  داشت خفیفی لرز که هایش

 ! برم قربونت که شوکی توي هنوز ؟ مامان خوبه حالت -        

 : داد پاسخ حوصلگی بی با جیران        

 ؟ چیه ات برنامه امشب!  نباش نگران ، نیست چیزي -        

 ! نمیشم منظورت متوجه -        

 ... ای بیمارستان میمونی امشب -        

 : گفت قاطعیت با ، کند تمام را اش جمله نداد اجازه مهناز        

 ! میمونم که معلومه -        

 : گفت تردید با ، کرد اخم جیران        

 ... وضعیت این با...  تو آخه -        

ــورش         ــارداري منظ ــود او ب ــاز.  ب ــا مهن ــت مالیمــت ب ــت دس ــازوي روي گذاش  ، او ب
 : گفت

 نیسـت  مـرض  بـارداري .  نـدارم  مشـکلی  ، خوبـه  حـالم  کـه  مـن  ؟ مامـان  مگـه  چمه -        
 ! بندازه پا از آدمو که



ــزا ایــن -         ــادي شــباي خــودم مــن!  نگــو مــن بــه رو چی  ، مونــدم بیمارســتان تــوي زی
 ! است کننده خسته چقدر میدونم

 تخــ  سـمت  رفـت  پرسـتار .  مانـد  تمـام  نیمـه  اتـاق  داخـل  بـه  پرسـتار  ورود با بحثشان        
 گفـت  دیگـران  بـه  ، سـرم  ي کیسـه  تـوي  مسـکن  آمپـول  یـک  تزریـق  از بعـد  و بهـرام  ـت

: 

 ! لطفاً کنید خلوت رو اتاق!  ها شده تموم مالقات وقت ، آقایون خانما -        

 انـد  زده هـم  بـا  را هایشـان  حـرف  قبـل  از انگـار  کـه  حامـد  بـه  کـرد  نگـاه  چنان حسام        
 : گفت و ،

 ! شما گردن افته می خانما رسوندن زحمت!  خان حامد...  خب -        

 : گفت حامد        

 ! دارید اختیار -        

 : کرد اعتراض بهار        

 ! بمونم داداشم پیش میخوام من -        

ــاز         ــن از خســته مهن ــمکش ای ــندلی روي بیهــوده هــاي کش ــت اش ص  آهســته و نشس
 : گفت آهسته ، او سمت رفت حسام.  داد ماساژ را ـرش کمـ

 ! حتماً شدید خسته!  خونه ببرید تشریف هم شما ، خانم مهناز -        



 ! باشم میخوام ، نیستم خسته من -        

 : گفت.  کرد پا آن و پا این کمی ، گزید را لبش حسام        

 نــیم و هفـت  سـاعتاي .  دارم کـار  جـا  دو یکـی  مـن  ، فعـالً  باشـید  شـما ...  پـس  باشـه  -        
 . برمیگردم هشت

 : گفت جیران.  مادرش به کرد نگاه مهناز        

 ! باش خودت مراقب خیلی -        

 بــه کــه همــانطور و شــد بلنــد صــندلی روي از ، زد او روي بــه مطمئنــی لبخنــد مهنــاز        
 : گفت ، میرفت بهار سمت

 فـردا  ، کـن  اسـتراحت  امـروز  خونـه  بـرو  پاشـو !  میزنـی  چونـه  چقـدر  ، بهـار  بابا اي -        
 ؟ خوبه!  باش پیشش تو ظهر تا صبح

 کــرد دنبــال آنقــدر نگــاهش بــا را هــا آن ، مانــد اتــاق در دم دیگــران ي بدرقــه بــراي        
 نگـاهش .  اتـاق  داخـل  برگشـت  بـاز  و کشـید  عمیقـی  نفـس .  شـدند  گـم  راهـرو  پـیچ  در تا

 . هایش لب روي نشست عمیقی لبخند ، بهرام باز نیمه هاي چشم توي ماند قفل

 

 ؟ بهتره حالت -        



 و آمـد  کـش  بـاز  شـکمش  تـوي  حجـم .  داد تـنش  بـه  قوسـی  و کـش  ، او سـمت  رفت        
 روي گذاشـت  را دسـتش  ، کـرد  اخـم  اختیـار  بـی .  آورد فشـار  اش ــنه  سیــ  هـاي  دنـده  به

 . شکمش

 ! میکنه اذیت...  آخ -        

 : داد ادامه کنایه به و بهرام هاي چشم توي زد زل        

 ! دیگه باباشه ي بچه -        

 را هــایش چشــم مهنــاز.  بــود نشســته حــرف دنیــا یــک ، بهــرام مطلــق ســکوت تــوي        
 . بود شده مهربان دوباره ، کرد نگاه او به باز وقتی.  کشید نفس عمیق و بست

 ؟ کنی لمسش میخواد دلت -        

 بــه تنبلــی لبخنــد ، بــود شــده تزریــق او بــه کــه بیهوشــی داروي تــأثیر تحــت بهــرام        
 . شکمش روي گذاشت و گرفت را او دست ، رفت پیش مهناز.  نشاند لب

 ! دستته زیر درست...  اینجاست -        

 افتــاد اش ســینه مقابــل ، خزیــد بیــرون مــانتو حریــر ي یقــه زیــر از آویــزش گــردن        
ــاه...  ــرام نگ ــو به ــد مح ــک...  ش ــک ت ــلول ت ــاي س ــنش ه ــرق را ت ــد ب ــادرش گردنبن  م

 ... . سوزاند

        *** 



 بهــرام مــادر ناهیــد فهمیــد کــه بــاري اولــین بــود ســاله چنــد دقیقــاً آمــد نمــی یــادش        
 ... . نیست

ــدر         ــادرش و پ ــته م ــد نشس ــار بودن ــم کن ــاره و ه ــخص ي درب ــولی ش ــه مجه ــم ب  اس
 کــه جدیـدي  پـازل  ، زمـین  کــف بـود  نشسـته  مهنـاز .  میزدنــد حـرف  "خـدابیامرز  فرشـته "

ــده ــود خری ــد را ب ــا ، میچی ــش ام ــه حواس ــود رفت ــی ب ــرف پ ــاي ح ــران ه ــه.  دیگ  یکدفع
 : بحثشان وسط دوید مقدمه بی ، گرفت صاف را گردنش

 ؟ کیه فرشته -        

 : او سمت چرخاند نگاه ، کرد رها تمام نیمه را اش جمله پدرش        

 ! بهرام مادر...  من دخترعموي -        

 : شدند گرد حیرت شدت از مهناز سیاه هاي چشم        

 !؟ بهار داداش -        

 . داد تکان را سرش فقط مهدي        

 ؟ نیست مامانشون جون ناهید مگه -        

 : گرفت اش خنده جیران        

 ! است دیگه خانم یه بهرام مادر...  بهاره و بیژن مادر جون ناهید -        

 ؟ کجاست حاال...  خب -        



 کشــید را لــبش.  بــود شــده دســتپاچه بیخــودي ، انــداخت پــایین را نگــاهش جیــران        
 : داد پاسخ طوالنی نسبتاً مکثی با و هایش دندان بین

 ! کرده فوت...  خب -        

 خواســت او از و گرفــت را مــادرش دســت مهنــاز کــه بــود خــواب وقــت شــب همــان        
 جیـران .  بزنـد  حـرف  بـرایش  بهـرام  مـادر  ي دربـاره  اش همیشـگی  هـاي  قصـه  جـاي  به تا

 : پرسید مهربانی با ، نشست زمین روي تختخوابش کنار

 ؟ کنم تعریف برات داري دوست چی...  خب -        

 : میزد برق اتاق تاریکی توي مهناز درشت و سیاه هاي چشم        

 ؟ بود شکلی چه بگو مثالً!  بزن حرف برام موردش در -        

 : جیران هاي لب روي نشست لبخند        

ــود خوشــگل خیلــی -         ــود مشــکی موهــاش ، داشــت قشــنگی چشــماي!  ب ــی...  ب  وقت
 ! افتاد می چال لپاش روي میخندید

 : زد عمیقی لبخند مهناز        

 ؟ من مثل -        

 . کشید او ي گونه چال روي آهسته را اش اشاره انگشت جیران        

 ! تو مثل -        



 : داد ادامه کند عوض را حرف اینکه براي بعد و ، کرد کوتاهی مکث        

 ؟ دیدي...  هست عمارت ي کتابخونه تاالر توي بزرگ نقاشی یه -        

 : داد تکان را سرش هکودکان مهناز        

 ؟ پوشیده سفید لباس که دختره همون -        

 ! بهرامه مادر نقاشی!  همون ، آره -        

 : شد نیمخیز جایش سر زده حیرات مهناز        

 !؟ واقعاً -        

ــران         ــرش جی ــان را س ــت ، داد تک ــزي خواس ــد چی ــه بگوی ــدي ک ــرون از مه ــاق بی  ات
 : کرد صدایش

 ؟ بخوابی نمیاي...  خانم جیران -        

 : داد را او پاسخ ، برد باال کمی را صدایش جیران        

 ! عزیزم میام -        

 ســـر دوبــاره  را او کــرد  تــالش  و گذاشــت  مهنــاز  بــازوي  روي را دســتش  بعــد  و        
 : بخواباند جایش

 ! عزیزم ، بعد براي بمونه اش بقیه -        



.  شــد خــارج اتــاق از و بوســید را او پیشــانی روي ، نــداد اعتــراض فرصــت مهنــاز بــه        
 . کرد پردازي خیال فرشته ي درباره را شب تمام مهناز اما

ــه دو         ــد ي هفت ــی ، بع ــه وقت ــراه ب ــانواده هم ــه اش خ ــارت ب ــت عم ــوز ، رف ــم هن  ه
ــدر.  بــود درگیــر ذهــنش ــا مــادرش و پ  نشســته نشــیمن اتــاق تــوي بزرگمهــر و ناهیــد ب
 موشــک قــایم اش همیشــگی دوســتان بــا او.  میزدنــد حــرف و مینوشــیدند چــاي ، بودنــد

 : گفت بیژن.  میکرد بازي

 ! ها میکنم باز چشمامو بعد ، میشمرم سی تا -        

 : داد تکیه درختی گره پر ي تنه به را اش پیشانی و عقب به برگشت بعد و        

 ... سه...  دو...  یک -        

ــاغ تــوي دویــد بهــار         ــا ب  تــوي داشــت قصــد مهــرداد ، شــود پنهــان درختهــا پشــت ت
ــپزخانه ــان آش ــا او...  شــود پنه ــیچ ام ــده ه ــراي اي ای ــان ب ــود کــردن پنه ــت خ .  نداش

 دیگــران زدن حــرف صــداي...  ایســتاد سرســرا وســط ، ســاختمان داخــل دویــد هراســان
 پنهــان نشــیمن مبلهــاي پشــت باشــد بهتــر شــاید کــرد فکــر.  میشــنید نشــیمن تــوي از را

ــود ــا...  ش ــاهش ام ــوب نگ ــته در میخک ــه ي بس ــد کتابخان ــه و ش ــاد ب ــره ی ــته ي پرت  فرش
 بــا اینبــار ، ببینــد را نقاشــی آن دوبــاره داشــت دوســت...  جــانش بــه افتــاد وسوســه.  افتــاد
 . بیشتري دقت



 وارد و کــرد بــاز احتیــاط بــا را در...  کتابخانــه ســمت بــه دویــد ، بــرد یــاد از را بــازي        
 بسـته  هـاي  چشـم  بـا  و لمیـده  قـدیمی  راك صـندلی  تـوي  کـه  دیـد  را بهـرام  بالفاصله.  شد

 ! فر شاهین ي خانواده عضو ترین غریبه...  میکشید سیگار

 خــونگرمی  و مهربــان آدم ، فــر  شــاهین ي خــانواده اعضــاي  ي همــه بــرخالف او        
 او از زیــاد  مهــدي .  نمیکــرد  شــرکت خــانوادگی  هــاي  ضــیافت تــوي  معمــوالً  و نبــود

ــن ، آمــد نمــی خوشــش ــزه روي از مهنــاز را ای ــده غری ــود فهمی ــاري دو یکــی.  ب  از هــم ب
 شــرف بــی ي پســره مثــل القــابی بهــرام بــه هــایش بچــه و زن جلــوي پرتــی حــواس روي

 روي بــود نشســته روانــی ي کلــه آشــغال ایــن حــاال.  بــود داده روانــی ي کلــه آشــغال یــا
 . میخورد تاب آرام خیلی و بود بسته را هایش چشم ، قدیمی راك صندلی

 او متوجـه  اصـالً  انگـار  ، بـود  نـداده  نشـان  خـود  از العملـی  عکـس  هـیچ  مهنـاز  ورود با        
ــاپس قـــدم دو ، دنـــدانهایش بـــین کشـــید را لـــبش مهنـــاز.  بـــود نشـــده ...  رفـــت پسـ

 : شنید را بهرام صداي.  کند ترك را کتابخانه صدا و سر بی خیلی میخواست

 !؟ بابات نداده یاد زدن در بهت -        

 : شد سرخ مهناز        

 ! اینجایید شما نمیدونستم ، ببخشید -        

ــرام         ــایش چشــم به ــام ، کــرد بــاز را ه ــی ک ــیم ســیگار از عمیق  بــین ي ســوخته ن
 . زد پوزخندي و او به شد خیره پیچ در پیچ دود پس از.  گرفت انگشتانش

 ؟ داشتی چیکار حاال -        



 : بدهد توضیح شد مجبور مهناز!  میزد حرف تلخ چقدر        

 ! شم قایم میخواستم...  میکردیم بازي موشک قایم داشتیم -        

 !؟ اینجا -        

 و شــد خــم ، شــد جابجــا کمــی جــایش ســر بهــرام.  داد تکــان را ســرش فقــط مهنــاز        
ــده تــه  شیشــه در پــس از مهنــاز.  کــرد خــاموش ســیگاري زیــر تــوي را ســیگارش ي مان
 سـاختمان  سـمت  بـه  داشـت  و بـود  کـرده  تمـام  را شـمردن  کـه  دیـد  را بیـژن  کشویی و اي
 : گفت بهرام.  آمد می

 ! شو قایم برو بیا...  خب خیلی -        

 : شد بلند سرسرا توي از بیژن صداي        

 ! ها اومدم من...  ؟ رفتید کجا...  ها بچه -        

 : داد ادامه بهرام        

 ! بیرون میکنم پرتش تیپا با خودم ، شد پیداش اینورا هم بیژن -        

ــاز         ــود شــده غــرق...  نشــنید را صــدایش مهن ــوي ب ــی تصــویر ت  کــه پــوش ســفید زن
 چنــد.  بــود زیبــا اي العــاده خــارق طــرز بــه و بــود نشســته طالیــی بــزرگ قــاب یــک تــوي
 : پرسید ، رفت پیش قدم

 ؟ کیه خانمه این -        



 لــب نقــش تلــخ لبخنــدي.  مــادرش نقاشــی بــه رســید ، گرفــت را او نگــاه رد بهــرام        
 : شد هایش

 ! فرشته یه...  اون -        

 ؟ واقعی ي فرشته یک -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ! اوهوم -        

 ! دارن بال ها فرشته ولی -        

 : گفت بهرام        

 ! داشت بال هم اون...  خب -        

 دل او بــراي اختیــار بــی مهنــاز کــه تلــخ آنقــدر اینبــار...  زد لبخنــد بــاز ، کــرد مکثــی        
 . سوزاند

 ! پیش سال خیلی...  کرد پرواز که داشت بال -        

 : داد تکان هوا توي را دستش حوصلگی بی با ، انگار بود شده عصبی        

 !؟ میکنی نگاه چرا منو!  دیگه برو...  خب ؟ بشی قایم نمیخواستی مگه -        

 او اخالقــی بــد بــه توجــه بــی ، کــرد جلــب را مهنــاز توجــه دســتش تــوي شــیئی بــرق        
 : پرسید...  رفت پیش



 !؟ چیه اون -        

ــرام         ــار به ــماجت از انگ ــرت او س ــرده حی ــود ک ــتانش ، ب ــاز را انگش ــرد ب ــاه...  ک  نگ
 آن گــردن بــه نقاشــی تــوي کــه گردنبنــدي و او دســت تــوي المــاس گردنبنــد بــین مهنــاز

 : پرسید.  بود نوسان در مدام ، بود آویخته زیبا زن

 ؟ شماست دست فرشته اون گردنبند -        

ــرام         ــت به ــرد فرص ــزي نک ــد چی ــه در.  بگوی ــک کتابخان ــرب ی ــاز ض ــد ب ــژن و ش  بی
 : داخل دوید

 ! گرگی تو حاال!  مهناز گرفتمت!  سک سک -        

 ... . گرفت محکم را مهناز الغر بازوي و دوید جلو و        

        *** 

ــینش         ــرد را ماش ــل ب ــاغ داخ ــالي ، ب ــان الب ــرس درخت ــده ه ــر و نش ــاخ پ ــرگ و ش  ب
ــارك ــرد پ ــاده و ک ــد پی ــاهش.  ش ــا دور را نگ ــاغ دور ت ــه ب ــد کهن ــداي...  گردان ــده ص  خن

 . آمد می ساختمان توي از بلندي هاي

ــیم         ــاغ در رح ــت را ب ــرش پش ــته س ــود بس ــد و ب ــمت میدوی ــام.  او س ــاالي از حس  ب
 . کرد نگاهش اش دودي عینک

 ! آقا اومدین خوش -        

 ؟ خبر چه -        



 : داد پاسخ و بیاید باال نفسش تا کرد صبر لحظه چند ، کنارش ایستاد رحیم        

 ! امانه و امن چی همه!  آقا سالمتی -        

ــاز نیمـــه ي شیشـــه الي از حســـام         ــبورد روي انـــداخت را اش دودي عینـــک بـ  داشـ
 : پرسید.  ماشینش

 ؟ حاله چه در پسره این -        

ــاختمان چـــوبی در ســـمت افتـــاد راه          قـــدم او ســـر پشـــت قـــدم یـــک رحـــیم.  سـ
 : گفت ، برمیداشت

 . میزد عر داشت شما پاي پیش همین تا!  آقا بیریخته خیلی اوضاعش -        

 ؟ کنه مصرف بهش دادین چیزي -        

 ! داشتیمش نگه ـار خمـ ، خودتون دستور طبق!  هیچی ، آقا نه -        

 ، نکـرد  معطـل  دیگـر  حسـام .  شـد  بلنـد  سـاختمان  داخـل  از بـاز  خنـده  انفجـار  صداي        
 . داخل رفت و کرد باز را در

 تــا.  میکردنــد بــازي ورق ، زمــین کــف بودنــد نشســته شــهریار پســرهاي از نفــر دو        
 . شدند بلند جا از و زمین روي ریختند را ها ورق سرعت به ، دیدند را حسام

 ! آقا سالم -        

 : توپید ها آن به ، رفت غره چشم رحیم سمت به حسام        



 ؟ انداختین راه بزم ؟ اینجا خبره چه -        

 : گفت باز.  زد نشنیدن به را خود اما ، شنید را یکیشان لبی زیر عذرخواهی        

 ؟ بمونید نفرتون دو نگفتم من مگه -        

 : گفت تندي به ، بود الغرتر بقیه از که پسرها از یکی        

 ! میرم االن!  خان رحیم برا آوردم جنس من آقا -        

 : داد تکان را سرش حسام        

 ! برو زودتر...  خب خیلی -        

 : رحیم سمت برگشت باز بعد        

 ؟ کجاست پسره -        

 : گفت رحیم        

 ! آخریه اتاق اون توي...  آقا اونجاست -        

 را در قفــل.  ســالن انتهــاي رنــگ اي قهــوه در ســمت رفــت و شــد رد حســام کنــار از        
 : گفت.  کشید کنار و کرد باز کلیدش با

 خودتـون  مراقـب  بـازم  امـا  ، کنـه  جـور  و جمـع  خودشـو  نـداره  جـون  پسـره  این آقا -        
 ! باشید



 و فــروش مــواد پســر بــه کــرد اشــاره ابــرو ي گوشــه بــا ، داد تکــان را ســرش حســام        
 : گفت

 ! بره کن ردش زودتر اینو -        

 . رفت اتاق توي و کرد باز را در بعد و        

 

ــرداد         ــه مه ــت روي ، اتــاق ي گوش ــیده دراز کثیــف موک ــود کش ــنش و ب  مثــل را ت
 بســته و بــاز صــداي شــنیدن بــا.  بــود کــرده جمــع خــودش تــوي اي خــورده کتــک ســگ
 . شد وارد کسی چه ببیند و برگردد عقب به نشد کنجکاو هم اتاق در شدن

 زده پنجــره بــه کــه چوبهــایی ـــته تخـــ البــالي از نــوري.  ایســتاد اتــاق وســط حســام        
 : پرسید.  آزرد می را چشمش و میتابید بودند

 ؟ اي زنده -        

 : گفت و او سمت چرخید ، داد خود به تکانی مهرداد بالخره        

 ؟ برام آوردي جنس -        

 : گفت.  شد خشن و عصبی مهرداد نگاه ، نگفت چیزي حسام        

 ! هري پس نیاوردي اگه -        

ــوز حســام         ــود آرام هن ــت.  ب ــایش دس ــوي را ه ـــ جل ــنه سی ــم اش ـ ــره به ــا و زد گ  ب
 : گفت خونسردي



 ؟ کنم جور جنستو داري توقع!  میکشتی رو بهرام داشتی -        

 ! پیشش میفرستم هم رو تو نکن شک بمونی اینجا اگه -        

 . خندید حسام        

 بکشــی بــاال دمــاغتو نمیتــونی حتــی تــو!  عملــی ، میگیــري بــاال دســت خودتــو خیلــی -        
 ... اونوقت ،

ــرداد ناگهــان         ــل مه ــر مث ــا از فن ــت ج ــه و جس ــرد حمل ــمت ک ــام س ــا ، حس ــل ت  از قب
 . کوبید دیوار به را او و گرفت را پیراهنش ي یقه بفهمد چیزي او اینکه

 ... یا میکنی گم گورتو -        

 مثــل مهــرداد.  داد هــل عقــب بــه حرکــت یــک بــا را او ، بــود شــده غــافلگیر حســام        
 : گفت و زد در به آهسته رحیم.  زمین روي شد پرت اراده بی عروسکی

 !؟ آقا -        

 : کرد بلند را صدایش کمی حسام        

 ! نباش نگران ، رحیم نیست چیزي -        

 بــه بــاز خواســت.  شــد نیمخیــز جـایش  ســر و کــرد نگــاهش متنفــر و عاصــی مهـرداد         
ــه او ســمت ــد حمل ــام کــه کن ــه حس ــه را او و گرفــت را هــایش دســت ســرعت ب  شــکم ب

 ، کنــد آزاد را خــود کــرد ســعی اش انــرژي ي مانــده تــه بــا مهــرداد.  خوابانــد زمــین روي
 : زد داد



 ! کثافت کن ول...  کن ولم -        

 اینکــه بــدون امــا ، نبــود اي ســاده کــار مهــرداد کــردن مهــار.  نگفــت چیــزي حســام        
 . افتاد تا و تک از تا داشت نگه حالت همان در آنقدر را او بگوید چیزي

 یکــی بــا ســال اینهمــه تونســتم کــه زیــاده اونقــدر صــبرم!  هســتم صــبوري آدم مــن -        
 مســایلی مــدت ایــن تــوي اتفــاق حســب بــر امــا!  نیــاد در صــدامم و کــنم کــار بهــرام مثــل

 جــوش ي مرحلــه بــه وقتــی مــنم از!  میکنــه لبریــز رو صــبرم داره دیگــه کــه اومــده پــیش
 ! ترسید باید میرسم

 . برخاست او کنار از و کرد رها زمین روي را مهرداد ، کرد مکثی        

 میزنــی حــرف آدم بچــه عــین یــا...  مــیگم بهــت راســت و رك ، جــون پســر ببــین -        
 . بیاري باال خون که میزنمت اینقدر یا ، میدي سواالمو جواب و

 ، زد اتــاق تــوي چرخــی حســام.  میشــد بســته داشــت مهــرداد بــاز نیمــه هــاي چشــم        
 : پرسید

 ؟ داد دستور بهت کی ؟ بکشی بهرامو گفت بهت کی -        

 ! هیشکی -        

 . عصبی و خفه ، خندید حسام        

 ! بیاي راه من با نمیخواي تو اینکه مثل...  نه -        



ــی -         ــه کس ــن ب ــتور م ــداده دس ــن ، ن ــه م ــتن واس ــت اون کش ــاز کثاف ــه نی ــتور ب  دس
 ! میشن شاد مردنش خبر از ها خیلی مطمئنم اما.  نداشتم

 : گفت.  کشید سردي آه ، دیوار به زد تکیه حسام        

 داشــته قصــد بــرادرش اینکــه خبــر از حتمــاً ؟ آره...  خــواهرت یکــیش ؟ مــثالً کیــا -        
 ! میشه خوشحال ، کنه اش بیوه

 رفــت جلـو  حسـام .  بــرود تـر  نزدیـک  کــرد اشـاره  او بـه  دســت بـا  و خندیـد  مهـرداد         
 . او هاي چشم توي شد خیره صاف مهرداد.  زد زانو زمین روي او کنار باز و

 ؟ میشناسی اونو خیلی میکنی فکر -        

 : داد ادامه مهرداد.  نگفت چیزي حسام        

 ! داري خبر پوکش و جیک ي همه از حتماً ؟ سرت خیر مشاورشی تو -        

ــد         ــه لبخن ــبش روي ي احمقان ــو ل ــد مح ــه ، ش ــم ي گوش ــایش چش ــین ه ــاد چ .  افت
 : گفت

 خــواهر تــا دزدیـد  منــو ؟ کــرد شـروع  رو بــازي ایـن  خــودش کــه گفتـه  بهــت ایـنم  -        
 ! خودش پاي و دست به بندازه دوباره بدبختمو

 . خندید باز        

ــین -         ــه بش ــر ذره ی ــن فک ــو...  ک ــی آدم ت ــتی باهوش ــر!  هس ــن فک ــین و ک ــرا بب  چ
 ! کنم بیوه خواهرمو خواستم



 التمــاس بــا و گرفــت را او دســت ســاق مهــرداد کــه بــود شــوك تــوي هنــوز حســام        
 : گفت

 ! لعنتی میمیرم دارم!  بیارن بگو...  بیارن جنس برام بگو -        

 : گفت.  داد نشان را دستش رگ و زد باال تندي به را لباسش آستین        

ــین -         !  بیــارن جــنس بــرام بگــو! ؟ میبینیشــون!  میخــورن منــو دارن...  رو اینــا بب
 ! بیارن بگو...  کنه لعنتت خدا

 دقیقــه چنــد تــا کــه بــود شــوکه آنقــدر حســام.  پیچیــد خــود در بــاز و کــرد اي نالــه        
 او بــا همــاهنگی بــدون را کــاري چنــین بهــرام کــه نمیکــرد بــاور.  میکــرد نگــاه او بــه فقــط

ــام ــد داده انج ــس.  باش ــه پ ــتن آنهم ــه ، گش ــین آنهم ــان و زم ــم را زم ــدن به ــه کوبی  چ
 ؟ داشت معنایی

 جــدي حــد ایــن تــا را معتــاد یــک حــرف کــرد فکــر ، بیــرون کــرد فــوت را نفســش        
 بــه نســبت میکــرد اعتــراف دلــش تــوي حــال عــین در امــا.  ایســت احمقانــه کــار گــرفتن
ــکوك بهــرام ــده مش ــراي.  ش ــد ب ــه چن ــدان ثانی ــایش دن ــم روي را ه ــرد ه ــد و فش ــا بع  ب
 : پرسید احتیاط

 ؟ بهرام سراغ بیاي گفت بهت بیژن -        

.  بـــود غـــرق خـــودش آور درد دنیـــاي تـــوي ، نشـــنید را صـــدایش اصـــالً مهـــرداد        
 . کوبید او گوش تو اي رحمانه بی سیلی و برد باال را دستش حسام



 ؟ عملی ، گفت بهت بیژن -        

 : بیفتد گریه به بود نزدیک مهرداد        

 ! آره!  آره!  آره ؟ میشی راحت ، آره بگم -        

ــا.  خــورد ســختی تکــان حســام         ــن انتظــار اینکــه ب ــا ، داشــت را پاســخ ای ــاز ام  هــم ب
 توطئـه  بـه  ؟ بـود  رسـیده  کجـا  بـه  بیـژن .  بـود  سـخت  بـرایش  کثیـف  واقعیـت  ایـن  شنیدن

 مهــرداد ؟ میرفـت  پـیش  کجـا  تـا  نمیگرفـت  را او جلـوي  کسـی  اگـر  ؟ بهـرام  علیـه  قتـل  ي
 : نالید باز

 ؟ نداري رحم مگه تو!  لعنتی میمیرم دارم!  میمیرم دارم -        

 از و موهـــایش تــوي  کشـــید دســتی .  آمـــد خــود  بـــه او ي نالــه  صـــداي از حســام         
 آن بــراي ، رفــت بیــرون اتــاق از و کــرد مرتـب  را لباســش ي یقــه.  شــد بلنــد کنـارمهرداد 

 . بود کافی دیگر روز

ــداي         ــه ص ــرداد ي نال ــت از مه ــته در پش ــم بس ــی ه ــد م ــام.  آم ــعی حس ــرد س  آن ک
 : گفت رحیم به رو.  باشد عادي و بزند پس را نگاهش ته بهت

 ؟ جوره پسره این جنس -        

 . جیبش توي کرد دست بالفاصله رحیم        

 . جوره ، آقا بله -        

 ! بهش بده ببر...  خب خیلی -        



 . بود ایستاده خروجی در نزدیک که جوانی پسر به کرد رو رحیم        

 ! بهش بده برو کامی -        

 : داد تذکر حسام        

 ! دستمون رو بمونه کنه دوز اور باز ندي بهش زیاد -        

 : گفت کامی        

 ! راحت خیالتون -        

 . رفت اتاق توي و        

.  بــود شــده قطــع مهــرداد هــاي نالــه صــداي ، اتــاق ي بســته در بــه کــرد نگــاه حســام        
ــا ــه دســت ب ــو کــه کــرد اشــاره رحــیم ب ــد جل  در ســمت رفــت آرام آرام خــودش و ، بیای

 . ایستاد اش شانه به شانه رحیم.  خروجی

 ! آقا گوشم به -        

 ! سفارشیه ذره یه پسره این...  رحیم باش داشته هواشو -        

 ؟ کیه بپرسم میشه...  ولی ، نباشه فضولی -        

 : گفت دماغی تو صدایی با ، داد تکان را سرش حسام        

 ! خانه بهرام خانم برادر -        

 : داد ادامه حسام.  رفت عقب به قدم یک رحیم        



ــواظبش خیلــی -         ــرار کــه بــاش م ــه ف ــا ، نکن ــزن کتکشــم ام ــع ســر جنسشــم.  ن  موق
 . برس هم خوراکش و خورد به ، بده بهش

 ! آقا چشم -        

 بیـــرون اســـکناس اي دســـته جیـــبش تـــوي از.  داد قـــورت را دهـــانش آب حســام         
 در ، او هــم ســر پشــت تشــکرهاي بــه نــداد گــوش.  رحــیم دســت کــف گذاشــت و آورد

 ... . شد خارج ساختمان از و کرد باز را

        *** 

 نشسـت  ریـزان  عـرق  و خسـته  جیـران .  رسـیدند  خانـه  بـه  بالخـره  کـه  بـود  ظهـر  سر        
 . بود خوب حالش اما مهناز.  زد باد را خود شالش با و کاناپه روي

 ! خیابونا توي میپختم داشتم...  گرمه چقدر خدا واي -        

.  کــرد بیشــتر را اش درجــه و برداشــت را گــازي کــولر کنتــرل ، زد لبخنــدي مهنــاز        
 : پرسید المیرا

 ؟ جون خانم ، سونوگرافی ي نتیجه شد چی حاال خب -        

 : داد جواب.  شد پررنگ مهناز لبخند        

 ! هیچی فعالً -        

 ؟ پسر یا دختره بچه -        



 ! سومشه ماه ، المیرا هنوز نیست معلوم -        

 : داد ادامه و او سمت برگشت        

ــه روز دو -         ــایش دیگ ــونم آزم ــوابش خ ــاده ج ــه آم ــرم میش ــر می ــا ، دکت ــر ام  دکت
 ! نیست مشکلی و نرماله چی همه میگفت سونوگرافی

 : گفت ، آمد وجد به شیرین فکري با جیران        

 ! شنیدم قلبشو صداي...  بگردم سرش دور الهی -        

 : پرسید مهناز.  خندید المیرا        

 ؟ حالن چه در بابا و بهرام -        

 . بیدارن بهرام آقا اما ، کنم فکر خوابن که مهدي آقا -        

 تـوي  گـاپ  گـاپ  قلـبش .  اتـاق  سـمت  رفـت  و کـرد  پشـت  هـا  آن بـه  تنـدي  به مهناز        
.  کنــد صــحبت بهــرام بــا فرزندشــان ي دربــاره زودتــر داشــت دوســت ، میتپیــد ـــنه سیـــ

ــاز آهســته را در ــرد ب ــد وارد و ک ــرام.  ش ــق به ــول طب ــام معم ــر روز ده آن تم ــایش س  ج
 . زد لبخندي مهناز.  بود هوشیار و باز هایش چشم اما ، کشیده دراز

 ! سالم -        

 . نشست او دست کنار ـتخواب تخـ ي لبه روي ، رفت جلو        

 !؟ خوبی -        



 میتوانســت گــاهی ، بــود همیشــه از بهتــر خیلــی روزهــا آن.  زد لبخنــدي بهــرام        
ــزي ــورد چی ــاهی ، بخ ــر گ ــایش س ــیند ج ــا.  بنش ــعیف ام ــود ض ــدجوري ، ب ــم ب ــار!  ه  انگ

 : گفت مهناز.  شود جبران ها زودي آن به نبود قرار بود داده دست از که خونی

 ! خوبه چی همه میگفت دکتر...  تی ان سونوگرافی رفتم -        

 : داد ادامه ، اش بینی روي کشید را اش اشاره انگشت        

ــت -         ــه میگف ــه اگ ــی ي تیغ ــین بین ــکیل جن ــده تش ــه ش ــی ، باش ــکلی یعن ــداره مش .  ن
 ! شنیدم قلبشو صداي حتی...  دیدم بینیشو ي تیغه

 : گفت.  کوبید بهم را هایش دست کف هیجان با        

 !؟ میخواي ؟ بدم نشونت عکسشو میخواي اصالً -        

 بــه مهنــاز.  کــرد بــاز و بســت را هــایش چشــم بــار یــک موافقــت ي نشــانه بــه بهــرام        
ــدي ــاکتی تن ــفید پ ــارنجی و س ــوي از ن ــیفش ت ــرون ک ــوي از.  آورد بی ــت ت ــه پاک  ي برگ
 و گرفــت بهــرام صــورت جلــوي را برگــه.  کــرد بــاز را آن تــاي و کــرد خــارج اي گالســه

 : گفت

 !؟ نه ، خوشگله...  ببینش -        

 ي برگــه روي منگنــه بــا کــه کــوچکی عکــس دو بــه کــرد نگــاه نابــاور و مــات بهــرام        
 دیگـري  امـا  ، داشـت  نـامفهومی  تصـویر  هـا  عکـس  از یکـی .  بـود  شـده  نصـب  سونوگرافی

 واضـح  خیلـی  اش چانـه  و بینـی  ي تیغـه  کـه  بـود  جنینـی  نیمـرخ  تصـویر .  بـود  واضـح  کامالً



 آن اینکــه فکــر بــا تــنش ي همــه ، خــورد تکــان بهــرام قلــب تــوي چیــزي.  میشــد دیــده
ــس ــد عک ــایش چشــم.  شــد داغ اوســت فرزن ــق نفــس و بســت را ه ــر و عمی ــی پ  آرامش

 . کشید

 گذاشــت را برگــه بعــد و کــرد نگــاه عکــس بــه شــیفتگی بــا ثانیــه چنــد بــراي مهنــاز        
 : گفت.  ـتی پاتخـ روي

 ؟ بگی چیزي نمیخواد دلت!  نزدي حرف که روزه ده...  بهرام -        

 انگشــت و کــرد اخــم شــوخی بــه مهنــاز.  میکــرد نگــاهش داغ مهــري بــا فقــط بهــرام        
 : داد تکان او صورت توي را اش اشاره

ــالً -         ــه اص ــه خوب ــونی ک ــرف نمیت ــی ح ــرف...  بزن ــزدي ح ــاز می ــون ب ــد دعوام !  میش
 ! بزنم حرف برات من بذار

 : گفت و دوخت نامعلومی ي نقطه به را نگاهش ، کشید سردي آه        

 ! بهرام ، ناراحتم دستت از خیلی -        

 : بهرام به کرد نگاه باز.  میکرد حس هایش چشم توي را اشک نیش        

 ! کردي اذیتم خیلی -        

 را اش اشــاره انگشــت بــاز ، دیــد بهــرام هــاي لــب روي شــیطنتی پــر لبخنــد چــون و        
 : گفت هشدارگونه و داد تکان او صورت جلوي

 ! جونت نوش ، کردم اذیتت چی هر منم -        



ــت         ــتش خواس ــب را دس ــد عق ــه بکش ــرام ک ــچ به ــتش م ــوي را دس ــوا ت ــت ه .  گرف
 پـس  را دسـتش  نمیتوانسـت  کـه  بـود  کـرده  تعجـب  آنقـدر  مهنـاز  امـا  ، نبـود  زیاد قدرتش

 : گفت نامفهومی صداي با و کرد باز دهان بهرام.  بکشد

 ! دارم دوستت! ...  جونم نوش -        

 گــر ناگهــان بعــد و بســت یــخ تــنش.  گرفــت فــرا را مهنــاز پــاي تــا ســر عمیقــی لــرز        
 : کرد زمزمه ناباورانه.  گرفت

 ؟ بزنی حرف...  میتونی -        

ــدایش         ــرزش ص ــدکی ل ــت ان ــرام.  داش ــرش به ــه را س ــپ ب ــت و چ ــان راس  ، داد تک
 . مهناز به کرد اشاره!  نه یعنی

 ! ففط...  تو براي -        

ــال ، بیـــرون کـــرد فـــوت بریـــده بریـــده را نفســـش مهنـــاز         .  داشـــت عجیبـــی حـ
 را عجیـــبش حـــال نمیتوانســـت...  میشـــنود را بهـــرام صـــداي اینکـــه از بـــود خوشـــحال

 هـم  مهنـاز  ، بزنـد  حـرف  میتوانسـت  و بـود  شـده  بهتـر  بهـرام  کـه  حـاال  انگـار .  کنـد  توجیه
 . ها فاصله ابتداي ي نقطه به برگردد که میدانست موظف را خود

ــا را نگــاهش ، گرفــت گــاز را لــبش         ــایین انــداخت شــرم ب  از را دســتش خواســت.  پ
 : شنید را بهرام ي گرفته صداي باز که بیرون بکشد بهرام دست

 ! نرو -        



 تــپش.  بهــرام بــراق هــاي چشــم تــا کشــید بــاال را نگــاهش بــاز ، کــرد مکثــی مهنــاز        
 : گفت.  برود حال از بود نزدیک ، بود شده تندتر قلبش

 ! بشنون میشن خوشحال...  اینا مامان به بگم...  برم -        

 تخـــ روي از و کشــید بیــرون بهــرام انگشــتان بــین از نرمــی تــالش بــا را دســتش مــچ        
 : داد ادامه ، بهرام به نمیکرد نگاه.  شد بلند ـت

 ! میام زود -        

 مانـد  جـا  بسـته  در پشـت  بهـرام  حسـرت  پـر  نگـاه .  رفـت  بیـرون  اتـاق  از تنـدي  به و        
 بــه زد تلخــی لبخنــد ، میــزد حــرف المیــرا و مــادرش بــا داشــت کــه میشــنید را صــدایش. 

 ... . کشید آه...  بست را هایش چشم.  او شادي بودن مصنوعی تمام

 

 ســرش بــاالي حســام ، میکــرد یادداشــت اي برگــه تــوي را چیــزي داشــت دکتــر...         
 میکـرد  نگـاه  کاغـذ  تـن  روي او خودکـار  تنـد  حرکـت  بـه  و بـود  ایسـتاده  ــنه  سیـ به دست

ــا بهــرام.  ــود دو آن بــه حواســش ام ــاز طــاق چهــار ي پنجــره از داشــت ، نب ــه ب  آســمان ب
 و بـــدخلق عجیـــب ، نداشـــت را کســـی ي حوصـــله.  میکـــرد نگـــاه خـــرداد اول نـــارنجی

 شـرم  مـابین  حسـی  ، عجیبـی  حـس  بـا  مهنـاز  کـه  میکـرد  فکـر  دیشـب  به مدام.  بود عصبی
 . بود ـوابیده خـ او به پشت و گرفته فاصله او از میلی بی و خودداري و

 : میداد توضیح حسام براي داشت که شنید را دکتر صداي        



 ، هســتش  مفیــدي بســیار  داروي!  نوشــتم کاغــذ  ایــن تــوي  اسمشــو...  اینــاش -        
 ! نمیشه پیدا ایران بازار توي متأسفانه منتها!  میکنه معجزه یعنی

 : میگفت که را حسام صداي بعد و        

 ! لطفتون از ممنون!  رو دارو میکنم پیدا من ، دکتر نیست مهم -        

 اش خانــه از اردنگــی بــا را دکتــر و میشــد بلنــد جــا از حتمــاً ، داشــت را قــدرتش اگــر        
ــرون ــی بی ــداخت م ــده.  ان ــت اش خن ــه میگرف ــالی ب ــه ح ــار آن در ک ــده گرفت ــود ش !  ب

 حــرف نمیتوانســت ، لعنتــی ـــت تخـــ آن بــه بــود شــده بســته کــه بــود هفتــه دو نزدیــک
 مـدام  کـه  مطلقـی  اسـتراحت  بـاردار  زن مثـل  بـود  شـده .  بکنـد  حرکتـی  نمیتوانسـت  ، بزند

ــرایش ــرص ب ــن ق ــامین و آه ــویز ویت ــد تج ــوپ و میکردن ــه س ــد ماهیچ ــش!  میپختن  خلق
 بهــم کــردن زنــدگی مــدل آن از حــالش داشــت دیگــر...  میشــد تــر تنــگ ثانیــه بــه ثانیــه

 ! میخورد

 تـوي  خـورد  گـره  نگـاهش  و آمـد  خـود  بـه  ، آمـد  فـرود  اش شـانه  روي کـه  دستی با        
 . کی بود نفهمیده ، بود رفته دکتر.  حسام هاي چشم

 ! دهنته تو اخمات باز ؟ چته -        

 : گفت ، کشید عمیقی نفس.  داد را سوالش پاسخ بهرام زهرخند        

 بــرات رو قــرص ایــن هــا بچــه مــیگم!  میشــی پــا ســر دوبــاره بالخــره ، کــن تحمــل -        
 ! میکنه خوبت ماه یک سر ، بیارن



 : گفت.  هایش لب روي نشست لبخندي ، آمد یادش چیزي ناگهان        

 !؟ آره!  زدي حرف جمله دو یکی دیروز میگفت خانمت ، راستی -        

 : گفت باز حسام.  گرفت او از را نگاهش حوصلگی بی با بهرام        

 ! نداري منو ي حوصله اینکه مثل -        

 حرکتـی  هـیچ  امـا  ، بدهـد  نشـان  العملـی  عکـس  بهـرام  شـاید  تـا  کـرد  صـبر  ثانیه چند        
 : گفت ، بیرون کرد فوت را نفسش.  نداشت او از

 ! میکنم زحمت رفع من پس ، باشه -        

ــت         ــت بهــرام کــه برخیــزد جــا از خواس  و دار خــش صــداي بــا.  او ســمت برگش
 : گفت ضعیفش

 ! بشین -        

 ، کـــرد کوتـــاهی مکثـــی.  بـــود خـــورده ســـختی ي یکـــه او جـــدي لحـــن از حســام         
 حــرف امــا...  بزنــد حــرف میتوانســت ســختی بــه بهــرام.  تختخــواب ي لبــه روي نشســت

 : زد

 ! بگو برام -        

 ؟ رو چی -        

 ! بدونم باید که چیزي هر -        



 . هایش دندان روي کشید را زبانش...  او هاي چشم توي زد زل حسام        

 ! کنم عشرو کجا از باید نمیدونم...  خب -        

 : کرد جلب را توجهشان ، شد خلوتشان وارد المیرا صداي        

 ... براتون دارید میل چی ، فرهمند آقاي -        

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! لطفاً بذارید تنهامون...  خانم هیچی -        

 دنـــدان بــین  کشــید  را لــبش  ، خــورد  ســختی  ي یکــه  او لحــن  ســردي  از المیــرا         
 : هایش

 ! ببخشید ، بله -        

 : گفت باز حسام ، شود خارج اتاق از خواست        

 ! ببندید سرتون پشت درو -        

ــرا         ــت المی ــت را در ، رف ــام.  بس ــوز حس ــم هن ــه ه ــته در ب ــاه بس ــرد نگ ــس ، میک  ح
 بســت ثانیــه چنـد  بــراي را هــایش چشـم !  انگــار بـود  اعتــراف وقــت حـاال .  داشــت غریبـی 

 قفــل درهــم نگاهشــان...  بهــرام ســمت بــه برگشــت دوبــاره بعــد.  کشــید عمیقــی نفــس و
 . شد

 



 متحیــر نگــاه.  شــد حیــاط وارد و داد هــل عقــب بــه دســت بــا را شــده رنــگ تــازه در        
 هــرس شـاهتوت  درخــت و هـا  چــراغ تمیـز  هــاي حبـابی  بــین مـدام  اش نشســته اشـک  بـه 

 شــدت از هــایش نفــس.  میچرخیــد حیــاط ي گوشــه ســفید تــاب و باغچــه وســط ي شــده
 . بود شده کشدار و عمیق هیجان و شوق

 ! مامان...  مامان واي -        

 . کشید نفس عمیق و بست را هایش چشم ، چرخید دور یک        

 ! خودمون ي خونه...  مون خونه مامان -        

 بهــرام صــداي.  بــاال دویــد ورودي هــاي پلــه از ، کنــد تحمــل نتوانســت آن از بیشــتر        
 : شنید سرش پشت را

 ! باش مراقب -        

ــتگیره         ــایین را دس ــید پ ــه نیمــه در ، کش ــا ، گشــود را شیش ــه داخــل گذاشــت پ .  خان
ــوي ــوش بـ ــه خـ ــه ، خانـ ــه اي خانـ ــام کـ ــودکی دوران تمـ ــوانی و کـ  آن در را اش نوجـ

 حــال چنــان ، بــود شــیرینش و تلــخ خــاطرات هــا ســال شــاهد کــه اي خانــه ، بــود گذرانـده 
 . بریزد اشک هاي هاي داشت دوست که میداد او به خوشی

ــی         ــوي زد چرخ ــیمن ت ــان نش ــاه ، زیبایش ــرد نگ ــه ک ــیوي ب ــر پاس ــل پ ــاه و گ  و گی
ــانوي ــفید پی ــار س ــوار کن ــه قلــبش.  دی ــد وار دیوان ــدر.  میکوبی ــود گــیج آنق  حضــور کــه ب
 . میرود راه ابرها روي دارد میکرد حس ، بود برده یاد از را دیگران



 کـرد  بـاز  را هـا  اتـاق  تـک  تـک  در.  هـا  خـواب  اتـاق  بـه  منتهـی  کریـدور  سـمت  رفت        
 زیــادي چیــز همــه.  خــودش نــورگیر و زیبـا  اتــاق ، مهــرداد اتــاق ، مــادرش و پــدر اتـاق ... 

 تــوي دلشــان تــه از هــاي خنــده صــداي.  داشــتنی دوســت رویــاي یــک شــبیه ، بــود خــوب
ــش ــد گوش ــواي...  پیچی ــوش ن ــانو خ ــد و پی ــدرش بع ــه پ ــت ک ــعر داش ــد ش ــا و میخوان  ب
ــادرش ــید م ــره.  میرقص ــکی قط ــه از اش ــمش ي گوش ــر چش ــورد س ــایین خ ــش...  پ  آرام

 . خونش توي شد جاري

 : شنید سر پشت از را مادرش صداي        

 ! نمیشه باورم...  یعنی ، بگم چی نمیدونم...  من -        

 در بــه واج و هــاج و بـود  ایســتاده خانــه وسـط  کــه کــرد نگـاهش  ، او ســمت گشـت بر        
 زدنــد هــق ، کشــیدند ـــوش آغـــ در را همــدیگر...  او ســمت رفــت.  میکــرد نگــاه دیــوار و

 . هم ـوش آغـ در

 : گفت سبحانی        

 ! میگیره مون گریه مام...  خانما نکنید گریه دیگه بابا اي -        

 : گفت و شد جدا مادرش ـوش آغـ از ، افتاد خنده به اش گریه مابین مهناز        

 ! سبحانی آقاي شوقه اشک -        

ــبحانی         ــدي سـ ــل روي را مهـ ــا مبـ ــرد جابجـ ــت ، کـ ــایش دسـ ــایش روي را هـ  پاهـ
 : گفت اي مودبانه ي خنده با و گذاشت



 ... و بشن پیدا مهردادم آقا!  شادي به همیشه... ایشاا ، خانم میدونم -        

ــتن صــداي         ــب شکس ــادرش قل ــتش.  شــنید را م ــانه روي گذاشــت را دس  ، او ي ش
 : گفت

 ! برم قربونت بشین برو جون مامان -        

ــران         ــک جی ــایش اش ــا را ه ــت ب ــت پش ــس دس ــت ، زد پ ــمت رف ــل س ــا مب ــاه.  ه  نگ
 از پــر ، شــد گــرم.  بهــرام لبخنــد پــر و بــراق هــاي چشــم تــا شــد کشــیده او همــراه مهنــاز
 : گفت شادي لحن با و زد پس را هایش اشک سرعت به.  خندید شوق

 ؟ میشه پیدا آشپزخونه توي چیزي اصالً...  بذارم چایی برم من...  خب -        

 . آشپزخانه توي رفت        

 . بگیرد چشم آشپزخانه در از اجبار به بهرام شد باعث سبحانی صداي        

 ؟ من با نیست اي دیگه امر آقا -        

 . بري میتونی.  ممنون ، نه -        

 : کرد تعارف جیران        

 ! کنید میل چاي باشید داشته تشریف -        

 : گفت سبحانی        

 ... تون اجازه با.  میکنم زحمت رفع ، ممنون -        



 . رفت و        

 : شد بلند آشپزخانه توي از مهناز بخش مسرت جیغ صداي        

 ! هست هام فندقی شکالت این از!  پره یخچال...  واي -        

 کمینــی در ي گربــه مثــل را زبــانش.  شــد تــر رنــگ پــر بهــرام هــاي لــب روي لبخنــد        
 : گفت جیران که برود سراغش گرفت تصمیم و کشید هایش دندان روي

 . کنم تشکر ازت چطور نمیدونم واقعاً...  من -        

 : گفت.  کند منحرف مهناز از را ذهنش کرد تالش و کرد نگاه او به بهرام        

 . نکردم خصوصی به کار من -        

ــم         ــاي چش ــران ه ــک از جی ــر اش ــود ت ــخص ، ب ــود مش ــی ب ــوي خیل ــودش جل  را خ
 . نکند گریه بلند صداي با که میگیرد

 میشــه پیــدا دامـادي  کمتــر!  بـود  بــزرگ خیلـی  کــردي مـا  بــراي کـه  کــاري...  چـرا  -        
 ... رو لطفی چنین که

 : کرد قطع را حرفش نرمی به بهرام        

 . نداره شما براي پسر با تفاوتی هیچ داماد میکنم فکر -        

 : گفت.  کرد نگاهش محبت با جیران        

 ! نمیخوام خدا از هیچی دیگه بعدش...  میشه پیدا مهردادم... ایشاا -        



ــرام         ــد به ــی لبخن ــاز.  زد غمگین ــع وارد مهن ــد جم ــاي...  ش ــود آورده چ ــا ب ــد ب  و قن
 ... . آورد هیجان به را بهرام باز هایش لب روي لبخند.  شکالت

ــیم         ــاعت ن ــد س ــرام بع ــزم به ــتن ع ــرد رف ــه.  ک ــوبی ب ــال خ ــدي ح ــران و مه  را جی
 دل مهنــاز از نمیتوانســت اینکــه بــا.  دارنــد احتیــاج خلــوت بــه هــا آن میدانســت ، میفهمیــد

 . برخاست جا از اما ، بکند

 . کنم زحمت رفع کم کم منم اجازه با...  خب -        

 : کرد تعارف صادقانه جیران.  شدند بلند جا از مهناز و جیران بالفاصله        

 ؟ بري کجا میخواي زوده هنوز -        

ــرام         ــی دادن پاســخ در به ــرد مکث ــم.  ک ــراي هــایش چش ــد ب ــه چن ــه لحظ  طــرز ب
 : گفت.  نشوند او حال متوجه دیگران کرد سعی اما ، رفت سیاهی وحشتناکی

 ... که دارم افتاده عقب کار خرده یه.  برم باید ، ممنون -        

 ! برگرد شام براي پس -        

 : گفت ، خروجی در سمت رفت بهرام        

 ! دیگه وقت یه باشه ، نمیشم مزاحم -        

ــنه روي         ــایش ي پاش ــه پ ــب ب ــد عق ــه و چرخی ــاز ب ــران و مهن ــه جی ــراي ک ــه ب  بدرق
 : گفت بودند افتاده راه دنبالش



 . نیاید بیرون شما -        

 : گفت جیران        

 ... آخه -        

 . مهدي آقا پیش بفرمایید!  عزیزم هم با نداریم تعارف -        

 : گفت و کرد اشاره مهناز به        

 ! دنبالت میام شب -        

 و کــرد خــداحافظی ســرعت بــه ، باشــد نــداده مخالفــت فرصــت او بــه اینکــه بــراي و        
 . شد خارج خانه از

ــنه         ــش ي پاش ــایش کف ــا را ه ــداخت ج ــه از و ان ــا پل ــایین ه ــت پ ــداي.  رف ــاز ص  و ب
 مهنــاز و چرخیــد عقــب بــه.  شــنید ســرش پشــت را خانــه ي شیشــه نیمــه در شــدن بســته

 . دید را

 آرام هــا پلــه از مهنــاز.  کــرد عــوض را حــالش مهنــاز شــرمگین و ـــرنگ کمـــ لبخنــد        
 : گفت ، آمد پایین

 ؟ داري عجله -        

 . داد قورت را دهانش آب بهرام        

 ! نه -        



 : پرسید بهرام.  ایستاد او روي به رو آمد مهناز        

 ؟ داشتی کاري -        

 ! اومدم همینطوري ، نه -        

 تـاب  سـمت  بـه  را او و گرفـت  را مهنـاز  بـازوي  نرمـی  بـه  ، کشـید  نفـس  عمیـق  بهرام        
 . کرد راهنمایی

 . بشینیم بریم -        

 را چــپش دســت بهــرام.  نشســتند تــاب روي و رفتنــد هــم بــا.  نکــرد مخــالفتی مهنــاز        
 هـر  نگـاه .  زد تکیـه  او بـازوي  بـه  نرمـی  بـه  مهنـاز  و کـرد  دراز تـاب  گـاه  تکیـه  ي لبه روي

 : گفت ، کشید نفس بلند باز بهرام.  بود آسمان به دویشان

 ! دارم ها خاطره شما ي خونه حیاط از من -        

 : داد ادامه بهرام.  خندید مهناز        

 اومــدم روز یــه!  بــودي ســاله پــونزده چهــارده شــاید...  بــود ســالت چنــد نمیــدونم -        
 تـوي  از مهـرداد  و تـو  هـاي  خنـده  صـداي .  بـدم  پـدرت  بـه  کاغـذ  تـا  چند که تون خونه در

 ! میکردین ویغ و جیغ...  میخندیدین بلند!  اومد می حیاط

 . ببیند را او صورت تا شد جابجا جایش سر کمی مهناز        

 ! میکردیم بازي آب احتماالً -        



 . خندید بهرام        

ــات!  آره -         ــون شــام داده قــول بهتــون گفــت باب  کــه شــرطی بــه ، کنــدز پیتــزا ببرتت
ــو ــورین ماشینش ــی!  بش ــتم زیرزیرک ــوي خواس ــاط ت ــد رو حی ــزنم دی ــه ب ــات ک ــل باب  کام

 ! بست درو و کوچه توي اومد

 . او هاي لب منحنی روي ماند مات بهرام نگاه ، رفت ریسه خنده از مهناز        

ــات -         ــون از باب ــم هم ــا اولش ــن ب ــکل م ــدبختی اوج...  داشــت مش ــود ب ــه ب ــن ک  م
 ! میخواستم جونم عین دخترشو

 : گفت مهناز        

 ! چرا میدونم من -        

ــرش         ــایین را س ــداخت پ ــه ، ان ــبش ي گوش ــه را ل ــدان ب ــت دن ــرام.  گرف ــت به  دس
 : کرد نوازش نرمی به را او ي چانه ، برد پیش

 ؟ میدونی کجا از -        

 مامــان.  میــزدن حــرف هــم بــا...  خــوابم مــن میکــردن فکــر اونــا!  شــنیدم صداشــو -        
 ... بابا اما ، بود خوشحال خیلی

ــی         ــرد مکث ــا.  ک ــادآوري ب ــب آن ی ــخت ش ــس س ــاري نف ــید غمب ــردنش ، کش  را گ
 احساســاتش چقــدر...  بــود عجیــب.  دوخــت چشــم نــامعلوم اي نقطــه بــه و گرفــت صــاف



ــه نســبت ــاره روز آن ب ــرام ي درب ــاوت به ــود کــرده تف ــان!  ب  بزرگــی ي معجــزه چــه زم
 ! بود

ــت -         ــو میگف ــراط ت ــاري اف ــوي!  ک ــر ت ــی ه ــاده احساس ــی روي زی ــم!  میکن ــوي ه  ت
 ! نفرت توي هم...  عشق

 جملــه تــوي بــود کــرده گیــر ذهــنش تمــام.  او زیبــاي نیمــرخ بــه بــود زده زل بهــرام        
ــاز آخــر ي ــان.  مهن ــادي زم ــت مهــدي ســکوت از زی ــدر...  میگذش ــاد آنق ــود زی ــه ب  او ک

ــاً دیگــر ــاد از را صــدایش تــن تقریب ــرده ی ــود ب ــا.  ب ــز یــک ام ــوش هیچوقــت را چی  فرام
 ! میگفت درست همیشه سپهري مهدي اینکه آن و ، نمیکرد

 پیــام بــه کــرد نگــاه.  کشــید بیــرون افکــارش از را او ، لرزیــد جیــبش تــوي موبــایلش        
 : حسام

 ! شد انجام سفارشت -        

 متوجـــه مهنـــاز.  کشـــید عمیقـــی نفـــس ، بســـت را هـــایش چشـــم بهـــرام!  همـــین        
 : کرد صدایش ، شد حالش شدن دگرگون

 !؟ بهرام -        

 : گفت.  شد بلند تاب روي از ، کرد باز چشم دوباره بهرام        

 ؟ نداري کاري...  میرم دیگه من -        



ــاز         ــرش فقــط مهن ــره.  داد تکــان راســت و چــپ بــه را س ــوي ي ط  از ســیاهش م
 : گفت بهرام.  آمد فرود صورتش توي و لغزید گوشش پشت

 ! باش خودت مراقب -        

 . زد مهناز شکم به آرام را اش اشاره انگشت        

 ! ببعی باش مامانت مراقب -        

ــاز         ــاره مهن ــه دوب ــده ب ــاد خن ــی را او بهــرام.  افت ــاه خیل ـــ در کوت ــت ـــوش آغ  و گرف
 . ـوسید بـ را موهایش روي

 ! خداحافظ -        

 : کرد صدایش مهناز.  در سمت رفت        

 ! بهرام -        

 : کرد نگاهش ، ایستاد جا سر بهرام        

 ؟ جانم -        

 بــاردار مــرد ایــن از کــه انگــار نــه انگــار ، مهنــاز دل تــوي بــود ریختــه عجیبــی شــرم        
 همــین تــوي روز یــک کــه میکــرد تصــور اي ســاله هفــده مهنــاز همــان را خــودش.  بــود

 داد نـامزدي  قـول  او بـه  جـادویی  و نـاب  حـس  یـک  تـأثیر  تحـت  تـاب  همـین  روي و حیاط
ــا کــه دارمــی دوســتت ، گزیــد آرام را لــبش.   قــورت را بــود خــورده ســر زبــانش روي ت

 : گفت.  داد



 ! امروز تمام بابت مرسی ، هیچی -        

 : گفت.  خندید بهرام        

 ... باش پدرت و مادر مراقب -        

 : داد ادامه.  اش پیشانی به زد را اش اشاره انگشت ، کرد باز را در        

 ! دارم سرم توي خوبی فکراي -        

 بســت ســرش پشــت را در و کوچــه تــوي رفــت ، داد تکــان مهنــاز بــراي را دســتش        
 ... . رفت او همراه اما قلبش ، ماند جا بسته در پشت مهناز مهربان نگاه. 

    

 . بود غرق صبحگاهی مطبوع سکوت توي آپارتمان        

 صــندلی ي وقفــه بــی امــا کنــد حرکــت صــداي میرســید گــوش بــه کــه صــدایی تنهــا        
 را اتــاقش بــزرگ ي پنجــره اینکــه...  داشــت دوســت را کــار ایــن ناهیــد.  بــود ناهیــد راك

 اجــازه و ببنــدد را هــایش چشــم ، بنشــیند محبــوبش صــندلی روي و کنــد بــاز طــاق چهــار
ــور دهــد ــه کنــد فکــر آزادانــه و. .. برقصــد صــورتش روي خورشــید مهربــان ن  ي همــه ب
 . بود گذاشته سر پشت که سنی سال هشت و چهل

 مثــل هرگــز و ، نمیشــد دیــده پیــر میبســت را هــایش چشــم کــه اوقــاتی مثــل هرگــز        
 . نداشت آرامش احساس اوقات این



 بــه آدم وقــت هــر میگفــت بزرگمهــر.  هــا گذشــته بــه میکــرد فکــر زیــاد هــا تــازگی        
 یـاد  بـه  را هـا  گذشـته  و میکنـد  نگـاه  عقـب  بـه  رسـید  اش زنـدگی  بسـت  بـن  تـرین  بزرگ

 رسـیدي  بسـت  بـن  ایـن  بـه  وقتـی  میگفـت !  لـذتی  یـا  و خشـم  حـس  هـیچ  بدون ، آورد می
 از نقطــه  همــین تــوي اســت قــرار بفهــم ، نــداري  گذشــته بــه حســی هــیچ دیــدي و

 بـود  رسـیده  بسـت  بـن  ایـن  بـه  قبـل  سـالها  بزرگمهـر !  بمیـري  بعـد  و شـوي  پیر سرنوشت
 بــود نشســته تختخــواب ي لبــه روي عروســش نــو وقتــی ، ناهیــد بــا اش عروســی شــب... 

 بـه  میکـرد  فکـر  و میکـرد  نگـاه  نقطـه  یـک  بـه  هـدف  بـی  او...  میلرزیـد  عشـق  و شرم از و
ــرده زن ــدون ، اش م ــه ب ــه اینک ــق ن ــوج عش ــد م ــوي بزن ــایش رگ ت ــه و ه ــرت ن  او...  نف

ــود کــرده گیــر اش زنــدگی بــزرگ بســت بــن تــوي پــیش هــا ســال  همانجــا آنقــدر و ، ب
 ! رفت دنیا از تا ماند

 ! بمیرد که بود ناهید نوبت انگار حاال        

 و زنـده  سـر  ناهیـد  آن بـود  وقـت  خیلـی .  نمیکـرد  رهـایش  لحظـه  یـک  حتـی  گذشته        
 از ، متــأهلش عمــوي پســر بــه بــود بســته دل احمقانــه کــه را ســاله هفــده شــانزده زیبــاي

ــاد ــرده ی ــود ب ــدر.  ب ــر چق ــیده زج ــود کش ــک...  ب ــه اش ــود ریخت ــدها و...  ب ــرگ از بع  م
 ! بود کرده تجربه را گناهی حس به آمیخته لذت چه معشوقش همسر

 و بیگانـه  وحشـتناکی  طـرز  بـه  بـرایش  چیـز  همـه  میکـرد  فکـر  روزهـا  آن بـه  که حاال        
ــی ــاوت ب ــود تف ــار.  ب ــه آن انگ ــق ي دختربچ ــه عاش ــالً پیش ــود اص ــود او خ ــار...  نب  در انگ

 کمــدي.  اسـت  بــوده رومانتیـک  کمــدي فـیلم  یــک تماشـاگر  فقــط اش زنـدگی  طــول تمـام 
ــه تبــدیل زمــان گذشــت اثــر در ســوزنده و داغ عشــق آن میکــرد فکــر وقتــی چــون...   ب



ــرت چــه ــده ســیاهی نف ــود ش ــده ، ب ــابوس.  میگرفــت اش خن ــیاه ک ــدگی س ــبح از ، زن  ص
 تــاالر تــوي فرشــته باشــکوه ي پرتــره هنــوز فهمیــد وقتــی.  بــود شــده شــروع ازدواجــش

 صــداي وقتــی...  شــود کشــیده پــایین نیســت قــرار هــم هیچوقــت و اســت نصــب کتابخانــه
ــرف ــوهرش زدن ح ــا ش ــر ب ــش پس ــاله ش ــت از را اش س ــاق در پش ــوابش ات ــنید خ ...  ش
 میشــد محســوب اش زنــدگی شــب انگیزتــرین هیجــان و بهتــرین ازدواجــش شــب وقتــی

 تلـخ  حقیقـت  ایـن  بـه  وقتـی ...  نداشـت  اشـتیاقی  و رغبـت  هـیچ  او لمـس  بـراي  شوهرش و
...  داشــت خواهــد دوســت او از بیشــتر را اش مــرده همســر ابــد تــا بزرگمهــر کــه رســید
 ! شد سرد!  شد متنفر

ــدگی ي همــه         ــار را مشــترکش زن ــزرگ نبــرد یــک تــوي انگ ــد ب  میخواســت.  گذران
ــزرگ آنقــدر را بیــژن  ، رود فــرو بزرگمهــر چشــم تــوي و شــود خــار کــه کنــد تربیــت ب
 . نشد موفق

ــاال         ــته حـ ــود نشسـ ــندلی روي بـ ــوبش راك صـ ــر ، محبـ ــور زیـ ــید نـ ــوي ، خورشـ  تـ
ــرزمین ــدي سـ ــه!  تبعیـ ــزش همـ ــه را چیـ ــود باختـ ــوانی...  بـ ــات ، را اش جـ  و احساسـ

 پــس ، نداشــت دادن دســت از بــراي چیــزي هــیچ دیگــر کــه حــاال دقیقــاً...  را آرزوهــایش
 ! میکرد آرامش حس ها سال از

ــه کوتــاهی تلنگــر          ، جــواهر.  لرزیــد هــایش چشــم پلــک ، شــد نواختــه اتــاقش در ب
 : آمد اتاق توي اش ایرانی کلفت

ــانم -         ــردم رو کــارا ي همــه...  خ ــا شــیرینی ، ک  اجــازه.  فــر تــوي گذاشــتم رو ه
 ! خالیه یخچال ؟ خرید بازار برم هست



ــه تکــانی ناهیــد          و گذاشــت صــندلی هــاي دســته روي را هــایش دســت.  داد خــود ب
 . هایش لب روي بود نشسته دلیلی بی لبخند.  برخاست جا از

 ! هست ها شیرینی به حواسم من.  برو ، نه -        

 ! برمیگردم زودي من.  خانم بده خیرتون خدا -        

 پنجــره سـمت  بـه  ناهیـد .  شـد  گـم  در پشـت  اش ریـزه  هیکـل  ، رفـت  عقـب  قـدم  دو        
 کــه کاکتوســش رنگارنــگ هــاي گلــدان بــه کــرد نگــاه دقــت بــا ، شــد خــم کمــی.  رفــت
 خارهــاي روي احتیــاط بــا را اش اشــاره انگشــت.  بودنــد شــده چیــده پنجــره ي هــره روي

 : شنید بیرون از را جواهر صداي.  کشید نازك

 ! رفتم من ؟ ندارید کاري خانم -        

 : رفت بیرون اتاقش از ، ایستاد صاف        

 ! سالمت به ، نه -        

ــداي         ــم ص ــدن کوبیــده به ــواهر.  شــنید را ورودي در ش ــه ج  و او حــاال...  بــود رفت
...  دیــواري ســاعت بــه کــرد نگــاه.  داد تــنش بــه قوســی و کــش.  بودنــد شــده تنهــا بیــژن

 . میکرد بیدار را بیژن کم کم باید ، بود ربع و ده ساعت

 در غــرق را بیــژن وقتــی و داخــل بــه کشــید ســرك ، کــرد بــاز احتیــاط بــا را اتــاق در        
 . شد وارد ، دید تختخوابش توي خواب



 هـم  هنـوز  چنـد  هـر .  نمیبـرد  مهنـاز  از اسـمی  بـود  مـدتها  چـون  ، بـود  راضـی  بیژن از        
 بـه  را زبـانش  اختیـار  کـه  همـین  امـا  ، میـزد  سـو  سـو  هـایش  چشـم  تـوي  اي کهنـه  حسرت
 مســتی ســیاه اگــر.  بــود خــودش کــار تــوي ســرش.  بــود نعمتــی هــم بــود گرفتــه دســت

 . میشد عالی ، میکرد ترك هم را بیگاهش و گاه هاي

ــه         ــر.  رفــت تختخــواب ســمت ب ــراهن ، شــد خــم راهــش س ــه را او پی ــاق کــف ک  ات
 . کرد بررسی را آن اخم با و برداشت بود افتاده

 ! شو بیدار...  مامان ، جان بیژن -        

ــا را چروکیــده پیــراهن          ســمت رفــت.  کــرد رهــا صــندلی ي دســته روي نارضــایتی ب
ــرده ، پنجــره ــار کامــل را پ ــاز را پنجــره و زد کن ــور.  کــرد ب  آنجــا از.  اتــاق تــوي تابیــد ن

ــت ــره میتوانس ــارك ي منظ ــزرگ پ ــروي ب ــان روب ــب و آپارتم ــوش و جن ــان ج  را کودک
 . ببیند

 !؟ بیژن -        

ــه از         ــیچ اینک ــس ه ــی عک ــد او از العمل ــران ، ندی ــد نگ ــت.  ش ــه برگش ــمت ب  و او س
 روي بیــژن.  فشــرد درهــم اش ســینه تــوي را قلــبش وحشــتناکی خشــم و بغــض...  بعــد

ــکم ــاده ش ــود افت ــوش ، ب ــتش گ ــامالً راس ــه ک ــا ب ــبیده متک ــود چس ــاهی...  ب ــوش گ  فرام
 ســال هــاي درگیــري تــوي کــه میکــرد فرامــوش!  اســت کــر پســرش چــپ گــوش میکـرد 
 و...  بـود  کـرده  کـر  را او ، بیـژن  گـوش  بـیخ  درسـت  گلولـه  یـک  شـلیک  بـا  بهـرام  گذشته

 . میکشید شعله دلش توي بیشتري نفرت مجدد آوري یاد با بار هر



ــش         ــه را بغضـ ــختی بـ ــورت سـ ــتش.  داد قـ ــازوي روي را دسـ ــان بـ ــرش عریـ  پسـ
 : داد تکان را او و گذاشت

 ؟ بیژن...  عزیزم پسر -        

ــژن         ــاز را هــایش پلــک.  داد نشــان واکــنش بالفاصــله بی ــرد ب  جــا ســر هراســان و ک
 . شد نیمخیز

 !؟ شده چی -        

 رهـا  جـا  سـر  را خـودش  راحـت  خیـال  بـا  بـاز  ، دیـد  را مـادرش .  بـود  گرفته صدایش        
 . کرد

 ؟ شی بیدار نمیخواي -        

 ... امروز!  مامان ، خیال بی -        

 : حرفش وسط دوید ناهید        

 ؟ بخوابی میخواي کی تا!  بنداز ساعت به نگاه یه پاشو ، ظهره لنگ!  بیخود -        

 ! میکنه درد سرم -        

 ! میدم قرص بهت منم...  صورتت به بزن آبی یه برو پاشو -        

ــژن         ــزي دیگــر بی ــت چی ــاف ناهیــد.  نگف ــتاد ص ــاهی ، ایس  اتــاق بــر و دور بــه نگ
 . انداخت



 ! ها بخوابی نگیري تو رفتم من باز ، بزنم ها شیرینی به سر یه میرم من -        

 : رفت پساپس قدم دو ، زد لبخندي        

 ! بپزه تازه شیرینی ات صبحانه براي جواهر گفتم -        

ــنه روي         ــندل ي پاشـ ــاي صـ ــی هـ ــد اش طبـ ــه رفـــت ، چرخیـ ــژن.  در ســـمت بـ  بیـ
 : کرد صدایش

 ؟ مامان -        

ــتش         ــت را دس ــه در ي دســتگیره روي گذاش ــاز نیم ــر ، ب ــد س ــانه روي از و چرخان  ش
 : کرد نگاه عقب به اش

 ؟ جانم -        

 : داشت لب به آلودي خواب لبخند بیژن        

 ! دارم دوستت -        

ــد         ــد ناهی ــا ، خندی ــبکبالی ب ــاق از و ، س ــارج ات ــد خ ــوي.  ش ــوش ب ــیرینی خ ــاي ش  ه
 کـرد  بـاز  را فـر  در ، آشـپزخانه  تـوي  رفـت .  بـود  آکنـده  را آپارتمـان  فضـاي  تمـام  خـانگی 

.  بودنــد شــده پختــه و کــرده پــف کــامالً هــا شــیرینی...  انــداخت آن داخــل بــه نگــاهی و
ــارنجی هــاي دســتکش ــه و برداشــت آشــپزخانه ويکشــ تــوي از را فــر ن .  کــرد دســت ب

 . شنید را آپارتمان زنگ صداي که بردارد را ها شیرینی سینی تا شد خم



 بــود کـرده  حیـرت  زنـگ  صـداي  شـنیدن  از.  زد خشـکش  جـا  سـر  لحظـه  چنـد  بـراي         
 جـواهر  شـاید  کـرد  فکـر .  نداشـتند  میهمـان  تعطیـل  روزهـاي  صـبح  هیچوقـت  آنهـا  چون ،

 . بود زود هنوز هم او برگشتن براي اما ، است

ــی نفــس         ــید عمیق ــرد تــالش.  کش ــر ک ــرس ب ــی ت ــه عجیب ــبش ک ــت را قل  ذوب داش
ــه میکــرد ــد غلب ــتکش.  کن ــا دس ــارج دســتش از را ه ــرد خ ــز روي و ک ــک می ــوي کوچ  ت

 اش مشــکی دامــن ي گوشــه.  کنــد خــاموش را فــر کــه بــرد یــاد از.  انــداخت آشــپزخانه
 . رفت در سمت به تندي به و گرفت را

 !؟ کیه -        

ــردي         ــه م ــان ب ــی زب ــزي ترک ــت چی ــد.  گف ــبش ناهی ــاز را ل ــت گ ــور.  گرف  را او منظ
ــده ــود نفهمی ــا...  ب ــه ب ــک اینک ــالی ی ــد س ــوي میش ــه ت ــدگی ترکی ــرد زن ــا ، میک ــوز ام  هن
 مــرد یــک تصــویر فقــط...  کــرد نگــاه بیــرون بــه چشــمی تــوي از.  نمیفهمیــد را زبانشــان
 طـــوالنی نســـبتاً مکثـــی از بعـــد و گذاشـــت دســـتگیره روي را دســـتش.  دیـــد را غریبـــه
 . کرد باز را در بالخره

ــام قامــت روي نگــاهش بالفاصــله         ــد حس  اعمــاق در چیــزي...  مانــد ثابــت فرهمن
 : داشت لب بر مودبانه لبخندي حسام.  آمد بند نفسش ، خورد تکان وجودش

 ! خانم ، بخیر روزتون -        

 و گرفــت حســام صــورت از را نگــاهش...  نشســت ناهیــد تــن تــوي وحشــتناکی لــرز        
ــین ــرد دو ب ــه م ــراهش ي غریب ــد هم ــم.  چرخان ــایش چش ــت را ه ــد و بس ــی بع ــک ط  ی



 از یکــی...  نشــد بســته در امــا ، ببنــدد آنهــا روي بــه را در کــرد تــالش ، ناگهــانی تصــمیم
 . بود گذاشته در الي را پایش غریبه مردهاي

 : پرسید خونسرد و مودب لحن همان با حسام        

 ؟ خانم کار سر ، دارن تشریف منزل خان بیژن -        

 : بود شده نفس نیمه وحشت شدت از ناهید        

 ! فرهمند آقاي ، نیست مربوط شما به -        

 ؟ کنید صدا رو ایشون کنم خواهش میتونم -        

 ! نه -        

 ! میمونیم منتظر همینجا ما -        

 : کوبید در به را مشتش خشم شدت از ناهید        

 ! ها لعنتی ، کنید گم اینجا از رو گورتون -        

 ي تنــه غریبــه مـرد .  کــرد اي اشـاره  همــراهش بــه سـرش  خفیــف حرکـت  بــا حسـام         
 بــاز کــامالً را در ، نرســاند آســیبی ناهیــد بــه میکــرد تــالش حالیکــه در و زد در بــه مالیمــی

 : کشید دلی ته از جیغ ناهید.  کرد

 ! بشید من ي خونه وارد ندارید حق شما -        

 : گذاشت ورودي کریدور توي پا حسام        



 ! اومدم من که بده اطالع ایشون به ، کن پیدا رو فر شاهین آقاي...  احمد -        

 بــه  مکــث اي لحظــه بــدون  و شــدند آپارتمــان وارد حســام  همــراه ي غریبــه دو        
ــمت ــاق س ــا ات ــد ه ــد.  دویدن ــت ناهی ــان پش ــت سرش ــفته ، رف ــود آش ــودش دور...  ب  خ

 : میچرخید

 ... که ندارید حق...  ندارید حق شما -        

 : شنید سرش پشت را حسام صداي        

ــانم -         ــن ، خ ــار ای ــمانه رفت ــده خص ــما ي برازن ــت ش ــن!  نیس ــت م ــانواده دوس  ي خ
 ! هستم شما

 صــورت تــوي کــرد پــرت را بــارش نفــرت و تیــز نگــاه ، چرخیــد او ســمت بــه ناهیــد        
 . او آرام

 ســگ تــو!  نمیشــی مــا دوســت هــم هیچوقــت و نبــودي مــا دوســت هیچوقــت تــو -        
 ! میدي تکون دم حرومزاده اون دنبال...  بهرامی

 : گفت و زد لبخندي عکس بر ، نباخت را خود او توهین از حسام        

ــرام -         ــدمت به ــما خ ــالم ش ــرمش س ــوند رو گ ــت...  رس ــم خواس ــاي بگ ــما تقاض  ش
 ! میشه پذیرفته چرا و چون بدون ، تون مهریه دریافت ي درباره

 سـمت  بـه  نفـر  دو هـر  سـر .  شـد  بلنـد  هـا  اتـاق  از یکـی  در پشـت  از بیـژن  داد صداي        
ــد صــدا ــه ناهیــد.  چرخی ــه ســرعت ب ــاق ســمت ب ــد بیــژن ات ــا حســام.  دوی  ، کــرد تنــد پ



ــر ــودش او از زودت ــوي را خ ــاق ت ــداخت ات ــت را در و ان ــرش پش ــل س ــرد قف ــد.  ک  ناهی
 : بسته در به کوبید مشت

 !؟ ها لعنتی من پسر از میخواید چی!  کنید بازش...  درو کنید باز -        

 روي بیــژن.  بیــژن بــه کــرد نگــاه ، عقــب بــه چرخیــد کفشــش ي پنجــه روي حســام        
 اش بســته نیمــه هــاي چشــم از...  بــود نشســته عریــان ي باالتنــه بــا نــامرتبش تختخــواب

 . میبارید مستی

 ! شد پیدات اینورا که باز -        

 : زد لبخندي حسام        

 ! خان بیژن ، شدم خوشحال دیدنت از همیشه مثل -        

 : درخشید بیژن هوشیار نیمه نگاه توي نفرت        

ــاز -         ــرام ب ــو به ــتاده رو ت ــن ســراغ فرس ــا...  م ــا ت ــیش ب ــت ن ــه زبون ــی ام دیوون  ، کن
 ! عقرب

ــت         ــدن مش ــاي کوبی ــد ه ــه ناهی ــته در ب ــامی بس ــت تم ــار.  نداش ــژن اینب ــدا را بی  ص
 : میکرد

 ! پلیس میزنم زنگ ؟ مامان ، جان بیژن...  بیژن -        

 : گفت ، خندید حسام        



 ! شده تنگ برات دلش چقدر نمیدونی...  بهرام گفتی -        

 : کرد اشاره همراهانش از یکی به و        

 جـورش  و جمـع  زودتـر !  بیـرون  بیـار  کمـدش  تـوي  از تمیـز  و تـر  لبـاس  دسـت  یه -        
 ... کنید

 : کرد اضافه ، اش مچی ساعت به انداخت نگاهی        

 ! نداریم وقت زیاد -        

 پرســید حسـام .  بـود  افتـاده  گریــه بـه  اینبـار  ، میکـرد  صــدا را بیـژن  هـم  هنـوز  ناهیـد         
: 

 ؟ کجاست مدارکت -        

 : گفت بیژن        

 ! نمیام قبرستونی هیچ تو با من -        

 ! میاي -        

 ... خودم پاهاي با هک احمقم اینقدر کردي فکر!  نمیام -        

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! نه که معلومه -        

 : داد ادامه ، میکرد بررسی را اتاق بر و دور نگاهش با        



ــی -         ــو ول ــاري ت ــودت از اختی ــداري خ ــوري!  ن ــاي مجب ــون...  بی ــرام چ ــارت به  احض
 ! کرده

 بیــژن.  انــداخت تخــت روي و کشـید  بیــرون لبــاس دســت یـک  رگــال تــوي از احمـد         
 : زد نیشخندي

 ؟ دیده برام خوابی چه باز -        

 : داد پاسخ سردي به حسام        

 !؟ کجاست مدارکت!  نیست ، بودي دیده براش تو که خوابی تلخی به -        

 : او به بود زده زل بیژن        

 ! است طرفه دو حس یه این ؟ میدونی...  میکنم درکش -        

 : کرد اشاره احمد به حسام        

 ! میخوره تلو تلو ، مسته هنوز خودش...  کن تنش لباساشو -        

 : گفت بیژن.  کشید کنار ها لباس روي از را براق کاور احمد        

 ! داریم همدیگه به که نفرتیه همین منظورم -        

 : زد پوزخندي        



 نفــرت اســم دوتاســت مــا بــین کــه حســی ایــن بــراي میشــه ســختی بــه...  هرچنــد -        
ــه!  گذاشــت رو ــزي ی ــاالتر چی ــه از ســیاهتر...  نفــرت از ب ــدونی!  اون ــه آرزوي ؟ می !  مرگ
 ! همینطور مطمئناً اونم و...  دارم مرگشو آرزوي من

ــراهن زور بــه ، نــداد نشــان بیــژن رکیــک فحــش بــه اعتنــایی احمــد          تــن تــوي را پی
 : کرد صدایش ، حسام دوم همراه.  کشید او ي برهنه

 ایشــون شناســایی مــدارك میشــه نظــرم بــه!  کاغــذه از پــر کشــو ایــن تــوي...  آقــا -        
 . کرد پیدا رو

 : گفت.  رفت نظر مورد کشوي سمت به ، داد تکان را سرش حسام        

 ! داره رو مرگت آرزوي بهرام میکنی فکر که ، بیژن ابلهی خیلی تو -        

 پوشــید را شــلوارش داوطلبانــه و برخاســت جــا از ، داد هــل عقــب بــه را احمــد بیــژن        
. 

 ؟ نداره -        

 ! نمیکنه آرزو هیچوقت معموالً بهرام بخواي راستشو...  نه -        

 شــلوغ کشــوي تــوي انــداخت نگــاهی ، ایســتاد اتــاق ي گوشــه بــزرگ میــز روبــروي        
 : داد ادامه و بیژن سمت به برگشت بعد... 

 ! همین!  میاره دست به و...  میکنه اراده فقط اون -        



ــا را هــایش شــانه         ــی ب ــاوتی ب ــاال تف ــداخت ب ــاز و ان ــدي ب ــژن نگــاه.  زد لبخن ــوي بی  ت
 تـوي  کـرد  فـرو  را دسـتش  ، میـز  سـمت  برگشـت  حسـام .  مانـد  مـات  او خونسـرد  صورت

 . کشو شکم

 از خــروج بــراي بیــژن شناســایی مــدارك کــردن جــور و جمــع مشــغول کــه حینـی  در        
 ســرش پــس از را ناهیــد امــان بــی ي گریــه صــداي و بیــژن فحاشــی صــداي ، بــود کشــور
 : پرسید احمد.  نداشت خوشی حس اصالً ، بود عصبی.  میشنید

 ؟ نمیریم آقا -        

 شــود مطمــئن تــا کــرد رو و زیــر را کشــو تــوي جامانــده کاغــذهاي تمــام بــدخلقی بــا        
 آیـد  مـی  میگفـت .  میکـرد  تـوهین  آنهـا  بـه  داشـت  هـم  هنـوز  بیـژن .  نیفتاده قلم از چیزي
ــران ــا ای ــه ت ــددي دهــد نشــان بهــرام ب ــت ع  عکســی رو حســام نگــاه ناگهــان بعــد!  نیس

ــدیمی ــوي ق ــو ت ــوب کش ــد میخک ــس...  ش ــاي الي عک ــک برگه ــه ی ــک ي دفترچ  کوچ
 الي از آرامــی بــه را عکــس.  میشــد دیــده آن از کــوچکی قســمت فقــط ، بــود شــده پنهــان

 ! کرد گیر مهناز لبخند روي نگاهش بعد و ، کشید بیرون دفترچه برگهاي

 تــوي مهنــاز.  میگذشــت آن ثبــت از ســال ده از بیشــتر شــاید ، بــود قــدیمی تصــویر        
ــاغ ــارت ب ــه عم ــود زده تکی ــه ب ــه ب ــی ي تن ــا ، درخت ــازي ب ــه رو طن ــین ب ــد دورب .  میخندی

ــس ــی ح ــوي عجیب ــاي رگ ت ــام ه ــد حس ــبش...  پیچی ــد داغ قل ــد.  ش ــالها از بع ــش س  دل
 بــه تبــدیل چطــور پــاك و بچگانــه عشــق یــک کــرد فکــر.  ســوخت مهنــاز و بیــژن بــراي

 ؟ شد مهلک لجنزار این



 : کشید بیرون افکارش از را او ، گذاشت بازویش روي دست کسی        

 ! میشه دیر داره...  آقا -        

 بیـرون  کـرد  فـوت  را نفسـش  ، کـرد  پنهـان  کـتش  جیـب  تـوي  را عکـس  فـوراً  حسام        
. 

 ! بریم -        

 ناهیــد زاري و گریــه بــه توجــه بــی و رفــت بیــرون اتــاق از دیگــران از زودتــر بعــد و        
 .  کرد ترك را آپارتمان

 

ــده صــداي         ــان گفتگــوي و خن ــود شــده همــراه زن ــا ب  ، سشــوار یکنواخــت هوهــوي ب
 ســپرده را صــورتش ، بــود بســته را هــایش چشــم مهنــاز.  مهنــاز گــوش زیــر بــود پیچیــده

 ي ترانــه بـه  فقـط  صـداها  و سـر  تمـام  بــین از میکـرد  تـالش  و آرایشـگرش  دسـت  بـه  بـود 
ــه قــدیمی ــد پخــش ک ــراه و کنــد دقــت میش ــد خواننــده بــا هم ــراي:  بخوان  خــواب ب

ــومانه ــن کمــک عشــق ي معص ــتري ک ــل از بس ــراي ، بســازیم گ ــوچ ب ــب ک ــام ش  هنگ
 ... کن کمک وحشت

 ! خوشگلم ، شد تموم -        

 چشــم  فــوري .  زد بهــم  را موزیــک  مــتن روي تمرکــزش  جــون  ســیمین  صــداي        
 : گفت و کرد باز را هایش



 !؟ ببینمشون -        

ــیمین         ــون سـ ــز روي از جـ ــلوغ میـ ــارش شـ ــه کـ ــتاره کوچـــک ي آینـ ــکل سـ  را شـ
 : گفت.  سپرد او به و برداشت

ــه -         ــه ایندفع ــداري ی ــرات مق ــازك ب ــر ن ــت!  برداشــتم ت ــاد به  بیشــتر چشــمات ، می
 ؟ میپسندي خودتم.  میکنه جلوه

 : زد لبخندي ، فرمش خوش و نازك ابروهاي به کرد نگاه مهناز        

 ! مرسی ، شده عالی -        

ــایی آدامــس جــون ســیمین         ــه دهــانش ســمت یــک از را اش نعن  دیگــر ســمت آن ب
 : گفت ، میراند

 ؟ بذارم رنگ موهاتم واسه میخواي!  عزیزم ، میکنم خواهش -        

 : داد ادامه ، انداخت او مشکی موهاي به کارشناسانه و دقیق نگاهی        

 ! میکنه محشرت شرابی -        

 . کرد باز را رنگ صورتی پیشبند گره و شد بلند صندلی روي از مهناز        

 ! نه اما ، عزیزم مرسی -        

 ؟ چرا...  واه -        

 : داد پاسخ سرسري مهناز        



 ! نمیاد خوشش همسرم...  همینطوري -        

.  ندیـــد را مـــادرش...  گردانـــد آرایشـــگاه بـــزرگ ســـالن سرتاســـر را نگـــاهش و        
 : گفت جون سیمین

ــزم خــب -         ــرو شــما ، عزی ــه ب ــد.  بکــن اســتراحتی ی ــا ســر دیگــه ي دقیقــه چن  کیمی
 . ناخنت کار براي برو شما ، شد خلوت جون

ــاز         ــارپیچی پلکــان از مهن ــاال ســالن وســط م ــد را مــادرش.  رفــت ب  مبــل روي کــه دی
 و میــزد ورق را مــو رنــگ مخصــوص آلبــوم ، بــود نشســته ســالن وســط ســیر بــنفش هــاي

ــان ــوه همزم ــید را اش قه ــاز.  مینوش ــو مهن ــل روي ، رفــت جل ــار مب ــت او کن ــر...  نشس  ه
 . زدند لبخند ، کردند نگاه بهم دو

 ؟ رو رنگت کردي انتخاب -        

 : گفت ، سپرد او به را آلبوم جیران        

 ؟ چیه تو نظر ببین...  نمیدونم -        

 : گفت تردید با و زد ورق را آلبوم مهناز        

 ! روش بزن دودي بعد...  موهاتو کن دکلره -        

 : داد تکان راست و چپ به را سرش میلی بی با جیران        

 ! روشنه خیلی ، نه -        



 ! میکنه خوشگلت اما -        

ــران         ــط جی ــدش فق ــگ را لبخن ــر پررن ــرد ت ــوابش ، ک ــداد را ج ــاز.  ن ــوم مهن  را آلب
 : گفت.  گذاشت میز روي و بست

 ؟ االن کجاست ؟ خوبه بابا ؟ خبرا چه...  خب -        

.  جیــران هــاي چشــم اي قهــوه مردمــک تــوي نشســت خوشــایندي و غریــب حــس        
 : گرفت را مهناز دست هیجان با بعد و گذاشت میز روي را فنجانش

ــا پــیش روز ســه!  بــودم نگفتــه بهــت...  مهنــاز واي -          مارکــت هــایپر رفــتم پــدرت ب
 توســلی یادتــه...  شــناخت رو مــا توســلی آقــاي!  خونــه واســه کــردم خریــد ، خیــابون ســر

 ؟ رو

 : داد تکان را سرش مهناز        

 ! مغازه صاحب ، آره -        

ــوال و حــال باهــامون کلــی -         ــون و کــرد اح ــن پرســید ازم ــه کجــا ســال چنــد ای  رفت
 ظهــر از بعــد!  نبــرم ســر رو ات حوصــله...  خالصــه ؟ بــود خــالی مــون خونــه کــه بــودیم

 ، دوســتامون ي همــه...  بکــن فکرشــو!  دیــدنمون اومــدن قــدیمی هــاي همســایه ي همــه
ــه ــایی ي هم ــه کس ــون ک ــه باهاش ــتیم رابط ــانم!  داش ــهانی خ ــوهرش و شهش ــه...  ش  یادت

ــوعا ــوراي تاس ــر عاش ــال ه ــه س ــت روض ــرفتیم میگرف ــه می ــون خون ــاي ؟ ش ــانی آق ...  کی
 ! ناصري آقاي...  جون فرزانه!  شوهرش و زاده رمضان خانم



ــاز         ــرش مهن ــان را س ــادش...  داد تک ــد مــی ی ــه!  آم ــایه ي هم ــدیمی هــاي همس  را ق
ــد مــی یــادش ــل تنهــاي زن جــون فرزانــه!  آم ــود مح ــت...  ب ــه هیچوق  ، نشــد دار بچ

ــوهرش ــرایش ش ــوو ب ــاز!  آورد ه ــم مهن ــیرینی طع ــاي ش ــانگی ه ــی را او خ ــت خیل  دوس
ــا!  داشــت ــاي دخترهــاي ب ــانی آق ــود دوســت کی ــاد...  ب ــازي ی ــاد اش بچگــی هــاي ب .  افت

ــانم ــان خ ــدیر زاده رمض ــتانش م ــود دبس ــر!  ب ــمی ه ــه اس ــان از ک ــادرش زب ــنید م  ، میش
 کــه بــود گرفتــه حــالتی جیــران نگــاه.  میشــد غــرق گذشــته خــوش خــاطرات تــوي بیشــتر

 : داد ادامه...  بود شده جوان باز انگار

ــه -         ــتاي ي هم ــات دوس ــوي باب ــه ت ــته ، محل ــده بازنشس ــودن ش ــی.  ب ــه کل  ي برنام
 ! پدرت دنبال اومدن ، پارك برن بود قرار هم امروز...  داشتن جمعی دسته

 : گفت مهناز        

 ... بابا!  شده ها گذشته شکل چیز همه...  خوبه خیلی -        

 را اش جملــه اســت بهتــر کــه میــداد هشــدار او بــه ایشصــد لــرزش...  کــرد ســکوت        
 : داد تکان راست و چپ به را سرش جیران.  کند کوتاه

 ! برگرده مهرداد که میشه خوب وقتی چیز همه -        

 ! نمیشه مشکل بدون هیچوقت...  نمیشه مشکل بدون زندگی -        

 : گفت جیران        



ــه -         ــانی ی ــه زم ــط از ک ــدگی یــک وس ــی زن ــدون و خــوش خیل ــه ب ــادم غص ــوي افت  ت
ــزار ــر لجن ــدبختی و فق ــا...  ب ــودم ب ــر خ ــردم فک ــن از میک ــدتر ای ــم ب ــه ه ــاً ؟ ممکن  واقع
 از رو ثـــروتم ي همـــه ، بـــودم داده دســـت از رو خوشـــگلم ي خونـــه اینکـــه! ؟ ممکنـــه

 زنـدگی  نمیـر  و بخـور  خـرج  تـا  کـار  سـر  میرفـت  ام نـازپرورده  دختـر ...  بـودم  داده دست
 قتــل مهـرداد  بعـد  ي هفتـه  دو! ؟ بلـدي  هنرایـی  چـه  دیگـه  ، گفـتم  خـدا  بـه ...  بیـاره  در رو

ــرد ــن و...  ک ــدم م ــر ، فهمی ــط فق ــره فق ــدا!  فق ــه خ ــواد اگ ــی بخ ــدبخت رو کس ــه ب  ، کن
 ! بلده زیادي عجیب راهکارهاي

 : گفت.  زد تلخی لبخند ، افتاد گذشته خاطرات از یکی یاد مهناز        

 ي همــه مدرســه روز یــک بعــد ، بــودیم دانشــگاهی پــیش یادمــه ؟ مامــان میــدونی -        
ــا ــوار رو م ــک س ــی ی ــوس مین ــرد ب ــرد و ک ــمت ب ــگاه س ــی دانش ــا فردوس ــکده ت  ي دانش

ــیم نزدیــک از رو ادبیــات ــراي و ببین ــر ب ــدن درس بهت ــه!  بشــیم ترغیــب خون ــی یادم  مین
ــار اولــین بــراي روز اون مــن...  شــد رد بــاهنر خیــابون تــوي از بــوس  اون فهمیــدم بــود ب

 دانشــگاهه هــاي ورودي از یکــی ، میشــد منتهــی بهشــون بــاهنر بلــوار کــه بزرگــی درهــاي
 ... حنانه بعد! 

ــد         ــخ ، خندی ــی و تل ــیر ب ــتش...  تفس ــید را دس ــورت روي کش ــازه ص ــالح ت ــده اص  ش
 : داد ادامه.  اش

ــه -         ــی حنان ــتاي از یک ــار و مــن دوس ــود به ــه...  ب ــاه حنان ــه میکــرد نگ  دو ویالهــاي ب
ــابون طــرف ــه...  خی ــا یادم ــد صــداي ب ــی گفــت بلن ــه داره دوســت خیل ــایی بدون ــه آدم  ک
ــدگی دیــوارا ایــن پشــت ــا ایــن یعنــی ، گفــت! ؟ میبیــنن خــوابی چــه شــبا میکــنن زن  آدم



 رو ســوال ایــن بایــد بگــم خواســتم ، خندیــدم مــن! ؟ دارن هــم نشــده تعبیــر رویــاي واقعــاً
 انگــار!  بــود ســرد چقــدر نگــاهش دیــدم بعــد و...  بهــار ســمت برگشــتم!  بپرســه بهــار از

 روز اون مــن!  میکـرد  مسـخره  رو مـا  ي افتـاده  پـا  پــیش و ابتـدایی  افکـار  ایـن  دلـش  تـوي 
 محلـه  اون تـوي  اش خونـه  کـه  داشـت  ایـرادي  مگـه ...  خـب !  مرگشـه  چـه  نفهمیـدم ً  اصال
ــود ــرادي ؟ ب ــت ای ــه داش ــدر ک ــبخت اینق ــود خوش ــاال! ؟ ب ــدم ح ــو فهمی ــان ، ایرادش !  مام

 ... خانواده

 : گفت ، داد تکان هوا توي را دستش.  کرد مکثی        

 مــن!  میکــرد حــس رو فقــدانش همیشــه بهــار کــه بــود چیــزي همــون ، خــانواده -        
ــاال ــه حــاال...  مــیفهمم رو دردش ح ــودم ک ــی هــم خ ــینا اعیــون اون از یک  و هســتم نش

 خونــه نیســت مهــم!  دارم امــا...  باشــم داشــته اي نشــده تعبیــر رویــاي هــیچ نبایــد قاعــدتاً
ــت آدم ي ــم...  کجاس ــه مه ــه این ــانواده ک ــم دور خ ــع ه ــن جم ــانواده!  باش ــا خ ــز تنه  رم

 ! خوشبختیه

 : گفت جیران        

 ! میدونی رو خانواده ارزش که خوبه خیلی -        

 ادامــه...  گرفــت هــایش دســت بــین را مهنــاز دســت ، نشــاند لــب بــه نرمــی لبخنــد        
 : داد

 ؟ کنی حفظ راهیت تو ي بچه براي رو خانواده این میخواي -        

 . دوخت او مهربان هاي چشم توي را مرددش و سردرگم نگاه مهناز        



ــاً...  نمیــدونم -         ــدونم واقع ــدنیا از بعــد گفــت بهــم بهــرام وقتــی!  نمی  بچــه اومــدن ب
 ، غــریبش و عجیــب شــرطاي اون از نظــر صــرف حــاال ، بگیــرم طــالق میتــونم بخــوام اگــه
 ... حاال اما...  میشم جدا که بودم مطمئن دلم توي

 : گفت جیران.  باال انداخت را هایش شانه ، کرد سکوت        

.  شــد دعــوام پــدرت بــا ، بــودم عــروس تــازه یــک وقتــی هنــوز ، پــیش ســال خیلـی  -        
ــراي ــتم قهــر ب ــه رف ــانم ي خون ــی ، مام ــه پیشــش کل ــردم گری ــدي از و ک ــد مه ــتم ب !  گف

 اســتقبال ازش بــاز روي بــا مامــانم ، دنبــالم اومــد مهــدي کــه شــب.  نگفــت هیچــی مامــانم
 ! ام خونه فرستاد زور به منو و کرد

 : گفت.  خندید مهناز        

 ! ها بوده دوست داماد خودت مثل بزرگم مامان -        

 : گفت ، او هاي چشم توي زد زل حتصرا با جیران        

 ؟ دوستن داماد مامانا ي همه چرا کردي فکر خودت با هیچوقت -        

 : داد پاسخ جیران ، داد تکان راست و چپ به را سرش مهناز        

 ! ندارن اي دیگه ي چاره چون -        

ــاز          پــایین را ســرش و هــایش دنــدان میــان کشــید را لــبش.  نگفــت چیــزي مهن
ــداخت ــوي.  ان ــش ت ــراف دل ــرد اعت ــه ک ــرف از ک ــاي ح ــادرش ه ــر م ــی در س .  آورد نم



 تظــاهر دامــادش داشــتن دوســت بــه باشــد مجبــور مــادرش مثــل مغــرور زن یــک اینکــه
 : گفت جیران.  بود الینحل ي مسئله یک برایش ، کند

ــاز میــدونی -         ــا ي همــه از...  گذشــت میشــه همــه از میکــنم فکــر گــاهی ؟ مهن  ، دنی
ــاد!  گذشــت نمیشــه دامــاد از امــا ــد پســر از بــد دام ــد آدم پســر!  بــدتره خیلــی ب  باشــه ب

 ... بیرون میندازیش ات خونه از...  میکنی دعوا باهاش

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ؟ کرد بیرون نمیشه رو داماد -        

 : داد پاسخ بالفاصله جیران        

ــا رو ناموســت ، رو دختــرت بــره اگــه چــون!  نمیشــه -         ــوري!  میبــره خــودش ب  مجب
 شــوهرت بــا تــو!  فهمیــدم حــاال مــن اینــو!  نیســت اي دیگــه راه هــیچ...  بســازي دامــاد بــا

ــتالف ــتی اخ ــودم ، داش ــه زدم رو خ ــوري ب ــرام!  ک ــوي به ــمم جل ــوي زد چش ــت ت  ، گوش
ــه مــن!  مهنــاز ، نبــودم غــرور بــی اینقــدر همیشــه مــن!  کــوري بــه زدم رو خــودم بــازم  ب
 ... تو خاطر

 و شــما بــین بشــم مجبــور مــن کــه بکشــه جــایی بــه کــار نمیــذاره هیچوقــت بهــرام -        
 ... اون!  کنم انتخاب نفرو یه اون

 میترســم مـن  امـا  ، زنـدگیت  شــدن خـراب  از باشـی  نداشـته  تــرس شـاید  تـو  مهنـاز  -        
 تــو!  نیسـت  تــو کـار  ي چـاره  طــالق ، میـدونم  مــن ؟ نمیفهمـی  چـرا  ، مهنــاز میترسـم  مـن ! 

 !؟ نمیفهمی چرا ، مهناز نمیتونی!  کنی حذف زندگیت از رو بهرام نمیتونی



ــاز         ــت چیــزي مهن ــد روي تــا را نگــاهش...  نگف ــاي آلبــوم جل ــز روي ه  پــایین می
 از را بهـــرام نمیتوانســـت او.  داشـــت قبـــول را مـــادرش هـــاي حـــرف ي همـــه.  ســـراند
ــدگی ــذف اش زن ــد ح ــه ، کن ــت چ ــه و میخواس ــت چ ــم!  نمیخواس ــود مه ــه نب ــرام ک  را به
ــا داشــت دوســت ــود متنفــر او از ی ــا و ب ــه نســبت کــه دیگــري مزخــرف حــس هــر ی  او ب
ــد بهــرام...  داشــت ــود خــورده پیون ــا ب ــدگی ي همــه ب ــا.  او زن ــته ب ــه حــاال و او ي گذش  ب
ــا حتــی ، داشــت شــکم تــوي کــه فرزنــدي خــاطر  هــیچ...  نبــود مهــم!  دورش ي آینــده ب
 ! کند حذف اش زندگی از را بهرام نمیتوانست او!  نبود مهم چیزي

ــدم صــداي         ــایی ق ــمت از را ه ــه س ــاي پل ــارپیچی ه ــرش ، شــنید م ــد را س ــرد بلن .  ک
 . باال بود آمده جون سیمین

 ؟ رو رنگتون کردین انتخاب سپهري خانم -        

 : گفت جیران        

 ! بزنم دودي بعد و کنم دکلره رو موهام میگه مهناز -        

 : گفت جون سیمین.  زد لبخند مهناز ، انداخت مهناز به محبتی پر نگاه        

 خوشـتون  اگـه ...  کنـیم  امتحـان  ، داریـد  دوسـت !  میشـه  خـوب  خیلـی  مـنم  نظـر  به -        
 ! براتون میکنم ترش تیره ، نیومد

ــران         ــرش جی ــه را س ــت عالمــت ب ــان موافق ــل روي از ، داد تک ــنفش مب ــد رنــگ ب  بلن
 : گفت.  شد



 ... میکنم اعتماد دخترم ي سلیقه به من -        

 : گفت شوخی به ، داد تکان مهناز هاي چشم جلوي را اش اشاره انگشت        

 ! شه خراب موهام اگه حالت به واي -        

 تــوي را اش نعنــایی آدامــس بــاز ســیمین.  خندیدنــد دو هــر مهنــاز و جــون ســیمین        
 : گفت مهناز به رو ، چرخاند دهانش

 ! منتظرته جون کیمیا ، عزیزم پایین برو هم تو -        

ــاز         ــد مبــل روي از ، داد تکــان را ســرش مهن ــر جــون ســیمین.  شــد بلن ــه از زودت  بقی
ــه از ــا پل ــایین ه ــت پ ــران.  رف ــت جی ــمت برگش ــاز س ــرایش ، مهن ــوي ب ــوا ت ــه ه  اي بوس

 بــه ، بسـت  را هـایش  چشـم  مهنـاز .  رفـت  پــایین جـون  سـیمین  سـر  پشـت  بعـد  و فرسـتاد 
 ... . کرد گوش پلکان توي را مادرش هاي قدم صداي

        *** 

ــرق         ــوابی در غ ــیرین خ ــود ش ــه ب ــتی ک ــت دس ــانه روي نشس ــانش و اش ش .  داد تک
 بیشـتر  را صـورتش  ، اسـت  بهـرام  بـه  متعلـق  دسـت  ایـن  کـرد  فکـر  خـواب  مستی عالم در

 : نالید و کرد فرو نرم بالش توي

 ! میاد خوابم...  خدا رو تو کن ولم -        

 . نرفت کنار اش شانه روي از مزاحم دست اما        

 ! دارید مهمون!  خدا رو تو شید بیدار...  خانم مهناز -        



...  گشــود هــم از را هــایش پلــک الي ســختی بــه مهنــاز.  بــود المیــرا بــه متعلــق صــدا        
 . میپرید سرش از کم کم داشت خواب مستی

 ؟ چی -        

 : داد ادامه دلشوره با المیرا        

 ! دیدنتون اومدن خانم ناهید!  دارید مهمون -        

 . برداشت بالش روي از را سرش ناگهان مهناز        

 !؟ ناهید -        

ــاي         ــازش موه ــورتش روي از را ب ــس ص ــاه ، زد پ ــرد نگ ــه ک ــاعت ب ــاتختی روي س  پ
 . بود گذشته هشت از دقیقه پنج فقط... 

 !؟ ایرانه ناهید مگه -        

 : داد پاسخ گونه پچ پچ المیرا        

ــدونم -         ــانم نمیـ ــا!  خـ ــرام آقـ ــبحانه بهـ ــوردن صـ ــتن و خـ ــه دو.  رفـ ــم دقیقـ  از هـ
 گذاشــته جــا چیــزي بهــرام آقــا کــردم فکــر مــن.  زدن زنگــو کــه بــود نگذشــته رفتنشــون

!  کــردم نگــاهش واج و هــاج همینطــوري دیــدم کــه رو خــانم ناهیــد...  خونــه برگشــته بــاز
 !؟ نشناختی:  گفت ، انداخت متلک بهم

 ایـن  ناهیـد .  جـانش  بـه  بـود  افتـاده  دلشـوره  ، نمیـداد  گـوش  او هـاي  حـرف  به مهناز        
 نکــرده صــبر دلیــل بــی ، اینکــه بــدتر...  بــود نیامــده او دیــدن بــراي دلیــل بــی صــبح وقـت 



 عریــانش هــاي ســاق روي از را هــا مالفــه!  بیایــد بعــد و کنــد تــرك را خانــه بهــرام تــا بـود 
 : گفت.  شد بلند تخت روي از ، زد پس

 ... ببین...  خب خیلی -        

 . کند متمرکز را ذهنش کرد تالش ، کرد سکوت        

 ! بذارمش منتظر زیاد نباید -        

 ســمت رفــت تنــدي بــه ، نــرود بیــرون تحرکــاتش صــداي میکــرد تــالش حالیکــه در        
 کــرده مرتــب را تختخــواب المیــرا دیــد ، آمــد بیــرون وقتــی.  بزنــد مســواك تــا ســرویس

ــرایش و ــاس ب ــرون لب ــه.  گذاشــته بی ــدي ب ــاس تن ــز پشــت بعــد و پوشــید لب  دراورش می
 : گفت المیرا.  نشست

 ؟ کنم کمکتون میخواید خانم -        

 : پرسید باز المیرا.  موهایش خرمن توي کشید ، برداشت را برس مهناز        

 ؟ ندارید الزم رو جواهراتتون خانم -        

 : گفت ، کرد جمع سرش پشت را موهایش مهناز        

 ! برام بیار رو کبودم یاقوت ست نیم اون!  چرا چرا -        

 اینهمــه  دلیــل.  برداشــت را کننــده مرطــوب کــرم قــوطی ، بــرد پــیش دســت و        
ــترس ــد را اس ــاش.  نمیفهمی ــرام ک ــود به ــاش...  ب ــت ک ــت او!  برمیگش ــودش نمیخواس  خ



ــرا.  کنــد شــوهرش ي خــانواده غریــب و عجیــب هــاي دشــمنی وارد را ــه المی  او ســمت ب
 . گذاشت میز روي را ست نیم کوچک ي جعبه ، آمد

 ! شماست منتظر وقته خیلی ، خانم کنید عجله -        

 : گفت.  غلتاند هایش لب روي را اش کالباسی لب رژ مهناز        

 ! کن پذیرایی ازش برو تو!  االن میام -        

ــرا         ــاق از المی ــرون ات ــت بی ــاز.  رف ــردن مهن ــزش گ ــردنش دور را آوی ــداخت گ  و ان
ــه بــه را کوچــک هــاي گوشــواره  کوچــک صــندلی روي از.  آویخــت هــایش گــوش ي الل

 از را ازدواجــش ي حلقـه .  افتـاد  اش حلقــه یـاد .  بـود  مرتــب چیـز  همـه  انگــار...  شـد  بلنـد 
 مرتــب چیــز همــه کــه بــود مطمــئن حــاال.  نشــاند انگشــتش روي و برداشــت پــاتختی روي
 ! است

ــه         ــمت ب ــت در س ــتش.  رف ــتگیره روي را دس ــت دس ــس...  گذاش ــی نف ــید عمیق  کش
 . شد خارج اتاق از و فشرد پایین را دستگیره بعد و... 

 

 مبــل تــرین انتهــایی روي کــه ببینــد را ناهیــد توانســت ، رفــت پــیش کــه قــدمی چنــد        
ــا.  بــود رفتــه فــرو فکــر بــه و نشســته پــذیرایی ســالن  او رســمی و ســرد حالــت دیــدن ب
ــس ــوره ح ــدت اش دلش ــت ش ــه.  گرف ــنش ي گوش ــوي را دام ــتش ت ــه مش ــرد مچال  و ک
 . کند مهار را دستانش خفیف لرزش تا کرد تالش

 ! خانم ناهید ، اومدین خوش خیلی خیلی -        



 از بعــد و گرفــت صــاف را ســرش ناهیــد.  بــود آمیــز اغــراق زیــادي صــدایش لحــن        
 . ایستاد قد تمام کوتاه مکثی

 ! ممنون -        

 پـا  بوسـی  دیـده  بـراي  کـرد  فکـر .  بـود  سـرد  لحـنش .  شـد  میخکـوب  جـا  سـر  مهناز        
ــیش ــذارد پ ــر ، نگ ــت بهت ــا.  اس ــت ب ــد دس ــوت را ناهی ــه دع ــاره ب ــتن دوب ــرد نشس  و ک

ــودش ــل روي خ ــروي مب ــت او روب ــر.  نشس ــکوت در زن دو ه ــم س ــاه به ــد نگ .  میکردن
ــاز ــخند از مهن ــبی نیش ــه عص ــوي نهفت ــم ت ــاي چش ــلی ه ــد او عس ــارش فهمی ــوب را ک  خ
ــام ــا و داده انج ــاهر آن ب ــته ظ ــا و آراس ــر زیب ــه ه ــه چ ــته ک ــه میخواس ــد ب ــاند ناهی  ، برس

 ! رسانده

ــو -         ــه ت ــاتو ي هم ــدر مهمون ــودت منتظــر همینق ــذاري خ ــالً ؟ می ــار اص  درســتی ک
 ! عزیزم نیست

 : داد پاسخ تندي به ، او لحن سردي از عصبی مهناز        

 ! نمیاد مهمونی براي صبح وقت این کسی معموالً!  خیر -        

 : داد پاسخ کوتاه خیلی ناهید        

 ! اومدم موقع بد من ، توئه با حق -        

 ... من!  نبود این منظورم -        

 : گفت تندي به ، کند تمام را اش جمله نداد اجازه ناهید        



 ! مبارکه -        

 کوچـــک برجســـتگی روي را دســـتش کـــف مهنـــاز.  کـــرد اشـــاره او شـــکم بـــه و        
 . کشید شکمش

 ! ممنون -        

 !؟ داره دوستش بیشتر قبلیه از -        

 تنــدي بـه  را هـایش  چشـم  ، باشــد کـرده  تـف  مهنـاز  صــورت تـوي  کسـی  اینکـه  مثـل         
ــت ــش و بس ــوي را نفس ــینه ت ــبس س ــرد ح ــار.  ک ــن انتظ ــه ای ــب ي طعن ــد از را عجی  ناهی

 داد ادامــه ناهیــد.  انــد شــده ســرخ هــایش گونــه میکــرد حــس ، بــود شــده داغ...  نداشــت
: 

 ! رسیدي آرامش به سالها از بعد انگار...  برات خوشحالم -        

 : داد پاسخ تندي به مهناز        

 ... ولی ، میکردم فکرو همین منم -        

 طعنـه  پـر  و سـرد  نیشـخند  هـم  بـاز  ناهیـد .  شـد  خیـره  او بـه  مسـتقیم  و کـرد  سکوت        
.  شــد وارد قهــوه هــاي فنجــان بــا المیــرا.  انــداخت پــایین را ســرش و کــرد تکــرار را اش

ــاز ــراي مهن ــه ب ــرزش اینک ــت ل ــایش دس ــان را ه ــد پنه ــک ، کن ــان ی ــت فنج ــا.  برداش  ام
 . کرد رد را المیرا دست ناهید



ــراي مــن -         ــذیرایی ب ــا پ ــودتم...  نیومــدم اینج ــدونی خ ــور اگــه مــن!  می ــودم مجب  نب
 ! نمیذاشتم بهرام ي خونه توي پامو هیچوقت

 : گفت مهناز        

 حضـور  هـم  خودشـم  کـه  میاوردیـد  تشـریف  وقتـی  کـاش  ، شـدید  مجبـور  کـه  حاال -        
 ! داشت

ــی و         ــزه را داغ ي قهــوه از کم ــزه م ــرد م ــد.  ک ــا ناهی ــا جــایش ســر عصــبیت ب  جابج
 : شد

 بــا زدن حــرف!  بشــم روبــرو باهــاش دوبــاره بتــونم نــداره امکــان!  هرگــز ؟ چــی -        
!  نــه ، بنــدازه راه بیــداد و داد و بشــه عصــبی بخــواد اینکــه نــه!  نــداره اي فایــده هــیچ اون
 ، میکنـی  فـرق  تـو ...  تـو  امـا !  نمیـده  گـوش  دیگـران  حرفـاي  بـه ...  نمیـده  گـوش  اصالً اون

 ! داري نفوذ اون روي تو!  مهناز

 : گفت مهناز        

 ! نکنم دخالت نیست مربوط بهم که کاري توي میدم ترجیح و! ...  ندارم -        

 : کرد اي قروچه دندان خشم شدت از ناهید        

 ! وسطه بیژن پاي چون...  مجبوري اما -        



 حسـی .  مانـد  خشـک  جـا  سـر  ، کنـد  عبـور  مهنـاز  تـن  از بـرق  قـوي  جریان اینکه مثل        
... .  جوشــیدن بــه کــرد شــروع قلــبش تــوي مــذاب داغ مــواد مثــل ناخوشــایند و مجهــول

 : ریختند بیرون دهانش از ، چسبیدند هم کنار مغزش توي فکري هیچ بی کلمات

 ! نیست مربوط من به شما پسر -        

 تــو!  مربوطــه تــو بــه بیفتــه بیــژن و بهــرام بــین کــه اتفــاقی هــر ، ابــد تــا...  هســت -        
ــداختی آتــیش ــن وســط ان ــو...  خــانواده ای ــام ت ــدبختیاي تمــام انتق ــانواده ب  داري رو ات خ

 ! میگیري ما ي همه از جا یک

ــواد         ــذاب م ــوي م ــام ت ــن تم ــاز ت ــش مهن ــد پخ ــم از ، ش ــاي چش ــرون ه ــت بی .  ریخ
 : برد باال را صدایش

 ! کنید توهین من به ندارید اجازه شما -        

ــرزش         ــدایش ل ــه ص ــدار او ب ــه داد هش ــکوت ک ــد س ــک.  کن ــته اش ــود نشس ــوي ب  ت
 جــا از لحظــه همــان میتوانســت اگــر.  میلرزیــد تــنش ي همــه.  نفــرتش از پــر هــاي چشــم

ــد و برمیخواســت ــه از را ناهی ــرون اش خان ــا ، میکــرد بی ــه انگــار ام ــنش عضــالت ي هم  ت
 جــا از تنــدي حرکــت بــا ناهیــد.  بدهــد خــود بــه تکــانی نمیتوانســت کــه بودنــد شــده فلــج

 : برخاست

 ! نیست وقتش االن!  نه...  عزیزم ، بشیم عصبی نباید -        

 مهنــاز ســمت بــه ســریع و تنــد.  کنــد کنتــرل را صــدایش میکــرد تــالش ســختی بــه        
 : گذاشت او ي شانه روي را دستش و برداشت قدم



 ! بگیرم کمک ازت اومدم من!  نبود تو آزار قصدم من...  عزیزم ببین -        

ــاز         ــزي خواســت مهن ــد چی ــد ، بگوی ــداد مهلــت ناهی ــل روي.  ن ــار مب ــت او کن  و نشس
 : گفت تندي به ، بود گرفته انگشتانش میان سفت را او دست دو که همانطور

 ! اینجاست بیژن -        

 فقــط زدن پلــک بــدون لحظــه چنــد بــراي مهنــاز کــه بــود کننــده شــوکه آنقــدر خبــر        
 : داد ادامه ناامیدانه ، بیرون کرد فوت خستگی با را نفسش ناهید.  کرد نگاهش

 ! بهرام پیش -        

 : کرد زمزمه ناباورانه مهناز        

 ! نیست ممکن -        

ــاره ایــن در حرفــی هــیچ بهــرام مــدت ایــن تــوي کــرد فکــر و          هــیچ...  بــود نــزده ب
 : گفت ناهید!  چیزي هیچ!  بود نداده بروز خود از مشکوکی رفتار

 و ترکیــه اومــد کثــافتش مشــاور اون قبــل روز شــش!  مطمئــنم مــن!  ممکنــه ، چــرا -        
 رو جــوابم هیچکــدوم...  بگیــرم تمــاس باهاشــون کــردم ســعی.  بــرد خــودش بــا رو بیــژن

 ! فرهمند نه و بهرام نه ، نمیدادن

 . کرد رها را مهناز هاي دست ، بیرون کرد فوت را نفسش        

 اومـد  اصـفهان  از بهـار .  کـنم  بـاز  ماجراهـا  ایـن  بـه  رو بهـار  پـاي  شـدم  مجبـور  آخر -        
 ایــن ، بشــنوه فرهمنــد زبــون از تونســت کــه چیــزي تنهــا!  فرهمنــد دفتــر رفــت...  مشــهد



 حـل  خودشـون  رو کاریشـون  و اقتصـادي  مسـایل  بـرادر  تـا  دو بـدیم  اجـازه  بهتـره  کـه  بود
 ! کنن

 : گفت سختی به ، کشید اش خورده رژ هاي لب روي را زبانش مهناز        

 ! بهتره ، نکنیم دخالت ما!  فرهمنده آقاي با حق منم نظر به -        

 رگ بـه  کـرد  نگـاه  مهنـاز ...  داد تکـان  هـوا  تـوي  را هـایش  دسـت  آشـفتگی  بـا  ناهید        
 ! بود شده پیر چقدر.  او ها دست روي ي برجسته و آبی هاي

ــه -         ــه ن ــن...  ن ــونم م ــرام!  نمیت ــراي به ــر ب ــن پس ــه م ــن!  خطرناک ــو م ــون از این  هم
ــدم اول ي لحظــه ــژن!  چیــزي هــر تــوي...  میخــواد تمامیــت بهــرام!  فهمی  همیشــه بی

 ... اون!  بوده مزاحمش

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 اونــا !  نیســت دلواپســی  اینهمــه بــه  نیــازي!  خــانم  ناهیــد ، مســمومه  فکرتــون -        
 ! برادرن

 : بغض از پر و عصبی ، خندید ناهید        

 ! برادر!  است مسخره! ...  برادر -        

 ... خانم ناهید -        

 تــوي زد زل.  بزنــد حرفــی نــداد اجــازه ، گرفــت را مهنــاز هــاي دســت دوبــاره ناهیــد        
 : گفت.  او هاي چشم



 رو زنــدگیت کــه خوشــحالم مــن!  نمیخــوام ازت هیچــی مــن...  زمهنــا بــده گــوش -        
 عـذاب  پارسـال  اتفاقـات  بابـت  هنـوزم .  بریـزم  بهـم  چیـزو  همـه  بـازم  نمیخـوام  ، شـده  براه

ــا ، دارم وجــدان ــه رو پیغــامم میخــوام ازت فقــط...  خواهشــه آخــرین ایــن ام  شــوهرت ب
 ! برسونی

 : گفت ، بود خورده جا کمی مهناز        

 ؟ پیغامی چه -        

ــش -         ــو به ــن بگ ــدونم م ــژن می ــیش بی ــه پ ــو!  اون ــایل بگ ــاري مس ــادي و ک  و اقتص
ــا بــین ناموســی  رو پســرم فقــط مــن ، گفتــه ناهیــد بگــو...  نــداره ربطــی هــیچ مــن بــه اون

 ! حاال همین...  زود خیلی!  میخوام

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 حـرف  ، میشناسـید  بهرامـو  شـما !  بهتـره  نکنـیم  دخالـت  مـا  نظـرم  بـه  ، خـانم  ناهید -        
 ... رو کسی

 : گفت قاطعیت با و داد تکان تابی بی و هیجان با را او هاي دست ناهید        

ــه بهــم رو پســرم بگــو بهــش -         ــه...  برگردون ــن البت ــه پاســخ بــی لطفــش ای !  نمیمون
 چقــدر و چیــه دردش میــدونم خــوب خیلــی!  میبخشــم بهــش رو عمــارت مــن بگــو بهــش

 بهـش  رو پدریشـون  سـهم  هـم  بهـار  و بیـژن  کـه  ، مـن  تنهـا  نـه .  مهمـه  بـراش  عمارت اون
ــه...  میرســه اش دیرینــه آرزوي بــه اونوقــت...  میبخشــن ــه از منــو میتون ــادرش ي خون  م

 ! کنه بیرون



 ... خانم ناهید -        

 : برد باال کمی را صدایش ناهید        

ــده گــوش -         ــده گــوش خــوب...  مهنــاز ب ــامو ب  تضــمین رو بیــژن خــودم بگــو!  حرف
 کمــی آدم مــن!  نیســت بــاالش بلنــد کثیــف آرزوهــاي بــراي خطــري هــیچ بیــژن!  میکــنم
ــوه مــن ، تــر مهــم و...  فــرم شــاهین یــک مــن!  میدونــه اون...  نیســتم !  بزرگمهــرم ي بی

 ! دارم قدرتی خودم براي

ــاز         .  نمیــداد نشــان خــود از تالشــی هــیچ کنــد آرام را او اینکــه بــراي دیگــر مهن
 هــم هنــوز ناهیــد.  او دهــان بــه بــود زده زل و بــود نشســته جــا ســر حرکــت بــی و ســاکت

 : میزد حرف وار مسلسل و هیجان پر

 کیــا بــا دســتش میــدونم!  خبــرم بــا قضــاییش گــوراي و گیــر ي همــه از بگــو بهــش -        
 امـا  ، نشـدم  خوشـبخت  هیچوقـت  اگـه  بزرگمهـر  بـا  زنـدگیم  تـوي !  اسـت  کاسـه  یک توي

 بــر کلفــتش گــردن لعنتــی پســر پــس از حــاال کــه کــنم جمــع اطالعــات اونقــدري تونســتم
ــام ــژن بگــو!  بی ــم رو بی ــه به ــه ، برگردون ــا واگرن ــرو ي همــه ب ــا از نی ــدازمش پ ــن!  مین  م

 خودشــون  مــال  اصــالً!  غصــبیه  اموالشــون از خیلــی  میــده  نشــون کــه  دارم ســندهایی
 همـه ...  بگـو !  کـنم  بـاز  دادگـاه  بـه  رو اش مـرده  پـدر  پـاي  حتـی  میتـونم  مـن  بگـو !  نیست

 ! بگو بهش رو اینا ي

ــه ، کــرد ســکوت لحظــه چنــد         ــا و تــک از نظــر ب ــاده ت ــه.  بــود افت  پشــتی بــه زد تکی
 . بیرون کرد فوت ناامید و خسته را نفسش و مبلش



ــاز میخــوام رو پســرم فقــط مــن -         ــژن...  مهن ــدگی ي همــه بی ــه زن  ي همــه بگــو!  من
 ! بیرون بکشم زندگیش از پامو من تا...  برگردونه بهم رو زندگیم

.  بـود  شـده  سـردش  حـاال  قبـل  ي لحظـه  چنـد  خـالف  بـر .  داشـت  عجیبـی  حال مهناز        
 حــرف ي همــه از را مغــزش میکــرد ســعی. میخــورد بهــم چیلیــک چیلیــک هــایش دنــدان

!  نمیــزد حــرف او نفــع بــه مطمئنــاً...  بــود بهــرام دشــمن ناهیــد.  کنــد خــالی ناهیــد هــاي
 قــرار ؟ میکــرد زنــدگی لجنــزاري چــه تــوي داشــت او!  مزخرفــی عجــب...  غصــبی امــوال

 ؟ کند بزرگ لجنزاري چه توي را فرزندش بود

 ! برادرن اونا!  نداره بیژن با کاري اون...  بهرام ؟ نگرانید اینقدر چرا -        

 : زد تلخی پوزخند ناهید        

 ! میشناسم خوب خیلی رو بهرام چون ، نگرانم -        

 فشــرد هــم روي ثانیــه چنــد بــراي را اش خســته و ســوزان هــاي پلــک.  کــرد مکثــی        
ــاز.  بــود کــرده رفــتن قصــد.  برخاســت جــا از بعــد و ، ــراي داشــت دوســت مهن  بدرقــه ب

 وزن تحمــل زانوهــایش کــه بــود مطمــئن.  نمیتوانســت امــا ، بــرود آپارتمــان در دم تــا اش
 . ندارند را تنش

 ! ریختی بهم دوباره که متأسفم!  ممنونم چیز همه بابت -        

 پشــت را کلمــات بتوانــد کــه بــود آنــی از تــر خــالی مغــزش...  نگفــت چیــزي مهنــاز        
 ســمت بــه ، برداشــت را اش مشــکی دســتی کیــف ناهیــد.  بزنــد حرفــی و بچینــد هــم ســر

 : شد پشیمان راه هاي نیمه اما...  رفت در



 ... راستی -        

 : داد ادامه ناهید.  او سمت به چرخاند گردن ، داد خود به تکانی مهناز        

 ! بهرامه پیش حاال هم تو برادر...  بدونی که باشه جالب برات شاید -        

 : زد نیشخندي ناهید.  شد ناباور و مات مهناز نگاه        

 ! شدي نگران من مثل هم تو حاال انگار -        

 و کــرد پشــت مهنــاز بــه.  چرخیــد عقــب بــه پــا ي پنجــه روي ، داد تکــان را دســتش        
ــه ــت در ســمت ب ــه دو.  رف ــد ي دقیق ــداي بع ــاز ص ــته و ب ــدن بس ــه در ش ــوش ب ــاز گ  مهن

 ... . کرد رها جا سر را خودش...  بعد و رسید

        

 شــام بــراي را صــمیمی هــاي همســایه و دوســتان از بعضــی.  داشــت میهمــان جیــران        
 سـاعت  اخبـار  ، بودنـد  نشسـته  نشـیمن  تـوي  مهـدي  بـا  همـراه  آقـایون .  بـود  کرده دعوت

ــد تماشــا را شــب ده ــاره و میکردن  تــوي هــا خــانم.  میدادنــد نظــر سیاســی مســایل ي درب
 . میزدند حرف زنانه مشکالت و آشپزي و مد ي درباره و میچرخیدند آشپزخانه

ــاز         ــت مهن ــز پش ــک می ــپزخانه کوچ ــته آش ــود نشس ــا ، ب ــت ب ــاي دق ــاالد خیاره  را س
ــرش ــداد ب ــی.  می ــایلش گوش ــت موب ــه دس ــت ب ــین دس ــران ب ــد دیگ ــویر ، میچرخی  تص
 کیــانی خــانم.  میــداد نظــري یــک کســی هــر.  میدرخشــید موبــایلش اســکرین روي بهــرام
 : گفت



 ! الهی باشید خوشبخت!  داري اي برازنده شوهر چه جانم مهناز... ماشاا -        

 : گفت خانم فرزانه        

 ! داره ترکیبی خوش دهن و لب چه -        

 : میکرد نگاه عکس به دقت با ، بود کرده کج سر زاده رمضان خانم        

 شـیطون  تختـه  بـه  بـزنم  اینقـدر  کـه  بـود  مـا  شـاگرد  وقتـی  تـا  خـانم  مهناز این وااهللا -        
 ... بود

 : داد ادامه ، کوبید میز ي گوشه به اشاره انگشت با        

 ! نمیگیرتش کسی ، میمونه جیران دست رو میگفتم من -        

 : گفت خانم فرزانه.  خندید همه از بیشتر مهناز ، خندیدند همه        

 ! اکبر اهللا!  زن این داره شانس بس از...  جیرانه شانس از همه اینا -        

 : داد تکان هوا توي را اش اشاره انگشت جیران.  گرفت اوج ها خنده صداي        

 ! آد در چشت تا -        

 : گفت.  چشید را غذا از کمی ، برداشت را ها مرغ ي قابلمه در کیانی خانم        

 نصـیبش  شـیرین  خـود  دامـاد  ؟ بگـه  کـی  پـس  نگـی  تـو  رو حرفـا  ایـن  ، خدا به آره -        
 ! میاره ساي بن براش تولد کادوي...  شده



ــه کــرد اشــاره و         ــدان ب ــده.  پیشــخوان روي ســاي بــن کوچــک گل  نگــاه تــوي ي خن
.  گذاشــت مهنــاز ي شــانه روي را دســتش زاده رمضــان خــانم.  شــد تــر پررنــگ جیــران

 : گفت

ــاز -          بــا کــه بزرگواریــه آدم خیلــی!  عزیــزم بــدون رو شــوهرت قــدر جــان مهن
 ! نیومده در صداشم ساخته تو شیطنتاي

 : داد را او متلک پاسخ خندان لبی با مهناز        

        - ــان خــانم وا ا ــن...  زاده رمض ــا ای ــه حرف ــن ؟ چی ــمت م ــما س ــچ ش ــی گ ــرت رنگ  پ
 ! نمیکنم پرت که شوهرم سمت میکردم

 رفــت غــره چشــم مهنــاز بــه جیــران ، زد نشــنیدن بــه را خــودش زاده رمضــان خــانم        
 : گفت ، کند عوض را بحث اینکه براي بعد. 

 ! است فرشته!  خوبیه آدم خیلی ، شوخی از خارج حاال -        

ــاز         ــوي مهن ــش ت ــن بابــت دل ــبیه ای ــدي مــادرش تش ــد و ، زد پوزخن  خیارهــاي بع
 : گفت کیانی خانم.  چید ساالد ظرف روي را خورده برش

 مــنم!  کمیــابن روزا ایــن آدمــایی همچــین خــدا بــه!  جــون جیــران ، بــدون قدرشــو -        
ــر ــه دخت ــوهر رو ام بزرگ ــت دادم ش ــا...  رف ــه ام ــی چ ــون در روز ؟ رفتن ــر می ــه قه  میکن

 ! باباش ي خونه میاد

 : داد تکان سر تأسف با جیران        



 ؟ آخه چرا -        

ــه لعنــت خــدا -          خرجــی بهــش!  میکنــه بلنــد دختــرم روي دســت ، رو شــوهرش کن
 ایــن بــه چــی هــر!  کنــه لعنــتش خــدا!  میــده مــادر و خــواهر فحــش دعــوا وســط...  نمیــده
 گـوش ...  افتـاد  سـرش  از دیوونگیـا  ایـن  شـد  آدم بلکـه  بـراش  بیـار  بچـه  یـه  مـیگم  دختره
 . مخالفه طالق با که باباشم!  میخوام طالق من میگه!  نمیده

 : گفت ، داد تکان هوا توي حوصلگی بی با را دستش خانم فرزانه        

!  ان همدیگــه عــین همــه...  نـداریم  بــد و خــوب مــرد!  دل عزیـز  ، حرفــه همــه اینـا  -        
 ! بیاد دستت قلقشون باید...  دارن قلق مردا

.  بشــوید را هــایش دســت تــا ســینک ســمت رفــت ، شــد بلنــد میــز پشــت از مهنــاز        
 : گفت

 ؟ خانم فرزانه ، چیه قلقشون -        

 کشـید  را اش اشـاره  انگشـت  ، او هـاي  چشـم  تـوي  کـرد  نگـاه  دقـت  بـا  خـانم  فرزانه        
 : هایش چشم پلک روي

 ... باشی کور وقتا بعضی باید مرد یه داشتن براي -        

 . کرد لمس آهسته را مهناز ي گوشواره و برد جلو دست ، زد لبخندي        

 ! کر هم وقتا بعضی -        



ــاز         ــره مهن ــد خی ــوي مان ــد ، او اي قهــوه هــاي چشــم ت ــه لرزانــی لبخن ــب ب .  نشــاند ل
 اش ســـینه ي قفســـه وســـط را قلـــبش شـــدن ذوب...  بـــود شـــده بـــد حـــالش بیخـــودي
 روي گذاشــت را دســتش نگرانــی بــا ، رســاند او بــه را خــودش جیــران.  میکــرد احســاس

 . اش شانه

 ! یهو پرید رنگت ؟ خوشگلم خوبی -        

 کــرد تکــرار را لــرزانش لبخنــد مهنــاز.  شــد بــدل و رد زن ســه بــین معنــادار نگــاهی        
: 

 . کرد بد رو حالم غذا بوي!  نیست چیزي -        

 : گفت زاده رمضان خانم.  نشست میز پشت و کشید عقب صندلی یک باز و        

 ! بارداره...  خب داره حق.  بزنیم حرف بیرون آشپزخونه از بریم خب -        

 : گفت کیانی خانم        

 ! میشی اذیت خیلی حتماً...  جان مهناز ویاري بد چقدر -        

 پلــک حوصــلگی بــی بــا مهنــاز.  بودنــد رفتــه بارداریشــان خــاطرات ســراغ بــاز هــا زن        
 دیگــر ، کنــد فــرار محــیط آن از داشــت دوســت.  فشــرد هــم روي را هــایش چشــم
ــل ــه تحم ــی آنهم ــت را وراج ــداي.  نداش ــگ ص ــایلش زن ــوي موب ــش ت ــد گوش ــا.  پیچی  ب

 . خواند موبایلش اسکرین روي را بهرام اسم و کرد باز را هایش چشم امیدواري

 ؟ جانم -        



 . میدادند گوش او ي مکالمه به ، بودند کرده سکوت ناگهانی خیلی ها زن        

 ؟ باال بیام یا پایین میاي.  االن درم دم.  خوشگلم سالم -        

 : جوید را لبش پوس مهناز        

 ! میام دیگه ي دقیقه دو...  االن میام -        

 : گفت کیانی خانم.  کرد قطع را تماس خداحافظی بدون بعد و        

 ؟ بود شوهرت -        

 : گفت مهناز        

 ! بله -        

 : گفت خانم فرزانه.  شد بلند جا از و کشید عقب را صندلی و        

 ؟ باال میاد -        

 : داد پاسخ مهناز        

 ! داریم کار...  بریم باید ، نه -        

 : پرسید زاده رمضان خانم        

 ؟ نخورده شام -        

 : داد توضیح جیران        



 ! بخورن بیرون رو امشب شام گذاشتن قرار -        

.  کـردن  گالیـه  امـروزي  هـاي  جـوان  هـاي  ولخرجـی  بابـت  کـرد  شـروع  خـانم  فرزانه        
 پــاي  هنــوز مردهــا .  رفــت بیــرون  آشــپزخانه از و زد نشــنیدن  بــه را خــودش  مهنــاز

ــون ــته تلویزی ــد نشس ــه.  بودن ــار اگرچ ــام اخب ــده تم ــود ش ــا ، ب ــث ام ــی بح ــا سیاس  آنه
 : کرد نظر اظهار کیانی آقاي.  بود برجا پا کماکان

 ! که نیستن بلد داري مملکت -        

ــا رفــت اتــاقش تــوي ، زد لبخنــد پــدرش ي خیــره نگــاه بــه مهنــاز         .  بپوشــد لبــاس ت
ــب ــرار امش ــود ق ــا ب ــرام ب ــرف به ــد ح ــاره...  بزن ــه ي درب ــایی ي هم ــه چیزه ــد از ک  ناهی

 . بود شنیده

.  بـود  راحـت  مانتوهـا  مـدل  ایـن  بـا  هـا  تـازگی .  پوشـید  را اش مشـکی  نـازك  پانچوي        
ــت ــکمش کوچــک برجســتگی باب ــت ش ــید خجال ــا...  میکش ــا ام ــانچو ب ــر پ  کســی دیگ

 . نمیدید را شکمش

ــر         ــرد فک ــدام...  میک ــر م ــرد فک ــا.  میک ــوز ام ــت هن ــد نمیدانس ــا بای ــه ب ــه چ  اي جمل
 آمیختنــد مــی درهــم مــدام...  بودنــد زنــده قلــبش تــوي احساســات.  کنــد شــروع را بحــث

 . نمیچسبیدند بهم مغزش توي کلمات اما.  میخوردند پیچ خونش توي و

 روي دقــت بــا را ســرخش لــب رژ.  بســت دوبــاره و کــرد بــاز بــار یــک را موهــایش        
 ... . غلتاند هایش لب



ــري و دعــوا تحمــل دیگــر...  نداشــت تحمــل          بــی هــاي کشــیدن داد.  نداشــت درگی
 تنهــایی  ، هــایش  اشــک بعــد .  هاشــان کــردن  تهدیــد  ، هاشــان زدن تهمــت ...  وقفــه

ــه را بهــرام احتمــالی پاســخ!  اش کشــنده اضــطراب بعــد...  هــایش ــام ب ــاي عالمــت تم  ه
 آرام اول!  نیســت مربــوط او بـه  بیــژن میگفــت احتمـاالً .  میــزد حــدس ذهـنش  تــوي سـوال 

 گوشــه یــک بعــد...  میشــکاند ظــرف ، در بــه میکوبیــد لگــد.  میکشــید داد بعــد...  میگفــت
ــت ــیگار و مینشس ــت س ــیگار پش ــید س ــر.  میکش ــاري ه ــرد ک ــا میک ــوابی ام ــه ج ــاز ب  مهن

 ! میشناخت خوب خیلی را او...  میدانست.  نمیداد

 . بود بهرام باز...  خورد زنگ هم باز موبایلش        

 ؟ چرا نمیاي ؟ کجایی -        

 : گفت        

 ! میام االن...  میام -        

ــازك شــال         ــه را نگــاه آخــرین.  کــرد مرتــب ســرش روي را اش مشــکی ن  تصــویر ب
 : کرد زمزمه لب زیر.  انداخت آینه توي خودش مضطرب

 ! همین فقط...  همین!  باش کر!  باش کور -        

ــا         ــه میدانســت خــدا ام ــود اي ســاده کــار ایــن ک ــرون کــرد فــوت را نفســش.  نب .  بی
 . رفت بیرون اتاق از ، برداشت تختخواب روي از را کیفش



 ســیگار ، ماشــینش ي بدنــه بــه بــود زده تکیــه بهــرام.  بــود خلــوت و تاریــک کوچــه        
 : گفت بلند صداي با.  زمین کف انداخت را سیگارش ، دید که را مهناز.  میکشید

 ! کردي دیر چقدر...  ها میرفتم داشتم دیگه -        

ــاز         ــوي مهن ــاه ت ــدان نگ ــره او خن ــد ، شــد خی ــامطمئنی لبخن ــه ن ــب ب ــراي.  نشــاند ل  ب
 : کرد شوخی ، کند پنهان را بدش حال اینکه

 ؟ بري داشتی جرأت -        

 . بوسید را انگشتانش روي و گرفت را دستش بهرام        

 ! شمایی رئیس!  وااهللا نه -        

 ســوار  تــا زد دور را ماشــین  ، کشــید بیــرون  او دســت تــوي  از را دســتش مهنــاز        
 : گفت بهرام ، کرد باز که را در.  شود

 ! باش مواظب -        

 عمیـــق اي خنـــده ، دیـــد صـــندلی روي را شـــکالت رنـــگ طالیـــی ي جعبـــه مهنـــاز        
 . پوشاند را صورتش

 ؟ منه مال -        

 . نشست صندلی روي ، برداشت را جعبه        

 ! نکنه درد دستت -        



 کاکــائویی هــاي شــکالت.  کــرد بــاز را جعبــه در ، کشــید را جعبــه دور روبــان مهنــاز        
 هـم  کنـار  گـل  و کفشـدوزك  و قلـب  شـبیه ...  مختلـف  هـاي  شـکل  و رنگـی  هـاي  زرورق با

 . بودند شده چیده

 : گفت بهرام        

 ! خوشگلم نداره رو شما قابل...  خانم مهناز مال اختصاصی -        

 . بوسید را دستش کف خطوط اینبار و گرفت را مهناز دست باز و        

 

 

ــاز         ــه مهن ــات آن ي هم ــد را داغ احساس ــا ، میدی ــان ام ــرد درکش ــوي.  نمیک ــاي ت  دنی
 خـــوش ي رایحـــه...  بوییــد  و برداشـــت را هــا  شـــکالت از یکـــی.  بــود  غـــرق خــودش 
 بیــژن...  شــد مـنعکس  هــایش گــوش تـوي  ناهیــد صــداي.  اش بینـی  زیــر پیچیــد شـکالت 

 ! غصبی اموال!  مهرداد! 

 ؟ بریم کجا حاال...  خب -        

ــداي         ــرام ص ــار از را او به ــی افک ــر ب ــش و س ــرون ته ــید بی ــکالت.  کش ــاره را ش  دوب
 . بهرام به کرد نگاه ، برگرداند جعبه توي

 ! نمیدونم -        

 : کرد اضافه بعد و جوید را اش خورده رژ لب        



 ! هنوز نیست ام گرسنه من...  بزنیم دوري یه فعالً حاال -        

 بـود  فهمیـده  بهـرام  انگـار  امـا .  کنـد  حفـظ  را شـادش  ظـاهر  بـود  کـرده  تـالش  بسـیار         
 گریــزان نگــاه از را نگــاهش طــوالنی مکثــی از بعــد...  نیســت درســت وســط ایــن چیــزي

 . افتاد راه به بعد و گرفت مهناز

ــراي         ــدتی ب ــداي فقــط م ــود ســکوت ص ــان کــه ب ــنیده مابینش ــد ش ــاز.  میش ــر مهن  س
 کنـار  چمنهـاي  بـین  شـده  تعبیـه  رنگـی  نورهـاي  بـه  بـاز  نیمـه  ي شیشـه  از و بـود  چرخانده
ــه مــدام ذهــنش تــوي.  میکــرد نگــاه بزرگــراه ــال ب ــا میگشــت اي سررشــته دنب  حــرف ت

 ایــن بالخــره.  میرســید نتیجــه بــه کمتــر میگذشــت بیشــتر چــه هــر و کنــد شــروع را زدن
 : شکست را سکوت که بود بهرام

 ! عزیزم ، فکري توي -        

 آن و ، بــراق المــاس تکــه یــک مثــل ، گرفــت هــوا تــوي را او لطیــف "عزیــزم" مهنــاز        
 میفهمیـد  وقتـی  میگرفـت  نفـس  بـه  اعتمـاد .  نشـاند  تهـش  و سـر  بـی  و سـیاه  افکار وسط را

ــراي ــمند بهــرام ب ــري حــال.  اســت ارزش ــدا بهت ــرد پی ــب.  میک ــود عجی ــه...  ب ــراي اینک  ب
 ! بود عجیب واقعاً میگرفت نیرو او خود از بهرام با مقابله

 ! مهردادم نگران -        

.  نگفـت  چیـزي  امـا  ، انـداخت  او سـمت  بـه  کوتـاهی  نگـاه  بهـرام .  بـود  گفتـه  صادقانه        
ــاز ــاه مهن ــومش نگ ــا را مغم ــه روي ت ــکالت ي جعب ــایین ش ــراند پ ــه ، س ــان ي گوش  را رب
 : داد ادامه و گرفت



ــب -         ــوابش دیش ــدم رو خ ــی ، دی ــن...  یعن ــر م ــب ه ــوابش ش ــنم رو خ ــی!  میبی  خیل
 ! نگرانشم

 : پرسید احتیاط با و کشید هایش لب روي را زبانش نوك.  کرد مکثی        

 ؟ زشا نداري خبري -        

 : داد پاسخ کوتاه خیلی بهرام        

 ! نه -        

 گفـت ...  افتـاد  لـرزه  بـه  الغـرش  هـاي  شـانه  ، مهنـاز  تـن  روي پاشـید  یـخ  کسی انگار        
ــود فاجعــه عمــق ایــن و میگفــت دروغ داشــت!  نــه ــار یــک را هــایش چشــم!  ب  محکــم ب

 . بزند حرفی و کند منسجم را افکارش میکرد تالش عاجزانه...  کرد باز و بست

 ! ام راضی وضعیتم از ، دارم دوست رو االنم زندگی من...  من ، بهرام -        

 : داد تکان را سرش متفکرانه بهرام        

 ! خوبه خیلی...  اووم -        

 : داد ادامه مهناز        

 ... یعنی...  بریزه بهم چی همه نمیخوام من -        

 ؟ بریزه بهم باید چرا -        



ــی         ــریع خیل ــید س ــدر...  پرس ــه ســریع آنق ــاز ک ــت مهن ــرایش پاســخی نتوانس ــدا ب  پی
 : گفت کنان پته تته.  کند

 ... مهرداد ، یعنی...  من...  چون...  خب -        

 : حرفش وسط دوید باز بهرام        

 ؟ بدونم الزمه من که افتاده اتفاقی -        

 : داد پاسخ تندي به مهناز        

 ! نه -        

 هنــوز بهــرام او بــرعکس.  بزنــد داد داشــت دوســت ، بــود شــده عصــبی و دســتپاچه        
ــود آرام ــا.  ب ــا آرامــش ب ــار و زد راهنم ــان کن  اش صــندلی تــوي کمــی.  کــرد توقــف خیاب

 : گفت.  ببیند را مهناز راحتتر بتواند تا شد جابجا

 ... باید من که افتاده اتفاقی...  میپرسم دوباره -        

 : برد باال را صدایش کمی اینبار مهناز        

 ! نه میگم...  نه -        

 کــرد حــبس را نفســش و بســت را هــایش چشــم.  کــرد ســکوت لحظــه چنــد بهــرام        
 . بماند آرام کرد تالش و

 ؟ جان مهناز -        



 امــن ي حاشــیه در کــه کــرد احســاس دوبــاره مهنــاز ، بــود گوشــنواز و نــرم لحــنش        
ــتان ــتاده داس ــود.  ایس ــود خ ــت آن از بخ ــدافعی حال ــارج ت ــد خ ــه ، ش ــاهش ب ــگ نگ  رن
 : داد ادامه بهرام.  داد استیصال

 امــا!  تــو فقــط...  مهمــی مــن بــراي کــه هســتی کســی تنهــا تــو!  منــی دل عزیــز تــو -        
 ! توهینه یه این!  بمالی شیره منو سر کنی سعی نباید تو حتی

 اي نقــره بنــد بــه شــد خیــره مهنــاز...  داد تکــان هــوا تــوي را دســتش ، زد لبخنــدي        
 . او ساعت

 اي مســخره عــادت امــا ، مـیگم  زیــاد دروغ خــودم مــن!  میشناسـی  منــو تــو...  اصـالً  -        
 خــوب خیلــی رو تــو...  دیگــه چیــز یــک و! ...  نــدارم شــنیدنو دروغ تحمــل اصــالً دارم کــه

ــا بــذاري کــاله ســرم جــوري یــه میخــواي وقتــی!  میشناســم ــون ، بگــی دروغ بهــم ی  مهرب
 ! بهتره خیلی اینطوري...  باش راست رو همیشه من با پس!  میشی

ــاز         ــزي مهن ــت چی ــک...  نگف ــود نزدی ــه ب ــه ب ــد گری ــدر.  بیفت ــت از چق ــودش دس  خ
 اصــالً کــه میکــرد قبــول بایــد!  بــود داده لــو را چیــز همــه زودي همــین بــه...  بــود عصــبی

ــا و...  نیســت بــاهوش ــه را ســرش!  اســت احمــق اینقــدر بهــرام برابــر در اینکــه ی  زد تکی
 بــه کــرد شــروع بعــد و ، خــنکش پیشــانی روي کشــید را دســتش ، صــندلی گــاه تکیــه بــه

 : اعتراف

 هــم تــو پــس ، بگــم راستشــو همیشــه مــن میخــواي ازم تــو!  باشــه...  خــب خیلــی -        
 ! دیدنم بود اومده ناهید امروز که اینه قضیه ي همه!  میدي منو جواب بده قول



ــرام         ــزي به ــت چی ــه ، نگف ــر ب ــالً نظ ــوکه اص ــده ش ــود نش ــاز.  ب ــا مهن ــوت ب ــب ق  قل
 : داد ادامه بیشتري

ــی -         ــزا خیل ــت چی ــم...  گف ــت مه ــی!  نیس ــت ول ــژن میگف ــرداد و بی ــیش مه ــو پ  ت
 ! هستن

 . انداخت وحشت به را مهناز اش خنده...  خندید بهرام        

 ! حرفشو کردي باور تو و -        

 مهــردادو اگــه تـو  ، خــب...  تـو !  میکنــه اشـتباه  داره کــه گفـتم  بهــش مـن ...  نــه نـه  -        
!  نمیــدونم...  اون آخــه!  داشــت اصــرار خیلــی اون ولــی!  میگفتــی مــن بــه میکــردي پیــدا

 ! سوخت براش دلم!  میکرد قراري بی خیلی اما ؟ میکنه فکر چی به نمیدونم

 ؟ نمیسوزه من براي دلت -        

ــید بهــرام         ــد...  پرس ــت را آرنجــش بع ــان روي گذاش ــی و فرم ــه کم ــمت ب ــاز س  مهن
 . بود شده متولد تفسیر بی اي ستاره هایش چشم فناناپذیر سیاهی در.  شد خم

ــت -         ــوزه دل ــه نمیس ــدر ک ــتت اینق ــدر ؟ دارم دوس ــعی اینق ــنم س ــت میک ــون به  نش
 ننــه هــر میــدي اجــازه تــو و...  میکــردي تصــور حــاال تــا تــو کــه نیســتم کثــافتی اون بــدم

 ... و کنه توهین بهم چشمات جلوي بیاد قمري

 : حرفش وسط دوید مهناز        

 ! کردم دفاع ازت من و...  بهرام نکرد توهین بهت -        



 : زد عجیبی لبخند بهرام        

 ! دادي اون به رو حق دلت ته اما!  میدونم...  کردي دفاع -        

 نــاراحتی بــا را لــبش.  بگویــد کــه نرســید ذهــنش بــه چیــزي...  نگفــت چیــزي مهنــاز        
...  شــنید را بهــرام عمیــق نفــس صــداي.  پنجــره سـمت  بــه چرخانــد ســر بــاز بعــد و گزیـد 

 را بهـرام  اینکـه  بابـت .  بـود  ناراحـت  چیـز  همـه  بابـت .  افتـاد  راه بـه  نرمـی  بـه  ماشـین  بعد
 خیلــی شــب...  برســد مطلــوبش پاســخ بــه بــود نتوانســته اینکــه یــا...  بــود کــرده ناراحــت
 : پرسید اي آهسته صداي با!  بود مزخرفی

 ؟ میریم کجا -        

 : داد پاسخ کوتاه بهرام        

 ! خونه -        

 ؟ رستوران بریم بودن قرار مگه -        

...  برســونی بهــم رو ناهیــد پیغــام تــو کــه بــود همــین قــرار ایــن دلیــل میکــنم فکــر -        
 ! نداریم دلیلی دیگه حاال

 . کرد نگاه آلودش اخم نیمرخ به ناراحتی با ، او سمت چرخاند سر مهناز        

 ؟ بگم چی بهش من -        

 : داد ادامه.  نشنید پاسخی        



ــت -         ــره بگــم بهــت گف ــارت حاض ــت رو عم ــه میگفــت!  ببخشــه به ــه مطمئن ــن ک  ای
 ! داري دوست کارو

 . نگفت چیزي بهرام هم باز        

 خــواهش ازت ولــی!  میگفــت چــی نیســت مهــم...  میگفــت...  کــرد هــم تهدیــدت -        
 ! برگردونی بهش رو بیژن کرد

 : نالید استیصال با ، شد برو رو بهرام محض سکوت با باز چون و        

 ؟ بگم بهش چی!  منه جواب منتظر اون بهرام -        

 : داد پاسخ بهرام اینبار        

 ! نگو بهش هیچی -        

ــیده         ــک بودنــد رس ــا بهــرام.  خانــه نزدی  مهنــاز.  خیابــان تــوي پیچیــد ، زد راهنم
 : پرسید

 ؟ نگم هیچی بهش که چی یعنی -        

 ! نده راهش خونه توي دوباره اصالً یعنی -        

 ... توهین بهش نمیتونم من ، مادرته زن اون!  بهرام نمیتونم من -        

 : برد باال را صدایش بهرام اینبار        

 ! نیست من مادر کثافت اون -        



 ایســتاد بــرج روبــروي را ماشــین ، کشــید عمیقــی نفــس بهــرام.  کــرد ســکوت مهنــاز        
 : موهایش توي کشید دستش. 

 ! میدم رو جوابش خودم!  بگی چیزي نمیخواد تو...  خب خیلی -        

 هنــوز او امـا  ، بـود  شـده  تمـام  بحـث .  بــود ناراحـت .  داد تکـان  را سـرش  فقـط  مهنـاز         
.  بــود فشــار تحــت اعصــابش.  بــود نشــنیده بهــرام از مهــرداد ي دربــاره کلمــه یــک حتــی
 : گفت بهرام

 ! دیگه ساعت نیم تا میام منم...  باال برو ، شو پیاده -        

 ســوال ایــن بــراي بــود مطمــئن.  نپرســید امــا ، میــرود کجــا بپرســد خواســت مهنــاز        
ــرد درســتی جــواب هــم ــاز را در و کشــید را دســتگیره حرفــی هــیچ بــی.  نمیگی .  کــرد ب

 : گرفت را دستش مچ بهرام ، شود پیاده خواست

 ... مهناز -        

ــد ســر ، کــرد مکثــی مهنــاز         ــد او هــاي چشــم تــوي را نگــاهش و عقــب چرخان .  تابان
 : داد ادامه بهرام

 فقـط !  گذاشـتم  کنـار  تـو  بـراي  خـوب  خبـر  یـک  مـن  امـا ...  بـده  خبـراي  از پـر  دنیا -        
 ... باش من مال تو



...  شـــد داغ مهنــاز .  بوســـید را مهنــاز  نـــبض روي و کــرد  خـــم ســر  ، زد لبخنــدي         
 یعنــی ایــن!  او بــراي...  خــوب خبــر یــک.  بـود  گداختــه آتــش پوســتش زیــر کســی انگـار 

 . خندید کودکانه ، بود آمده ذوق سر!  بود خوب مهرداد

 ... من...  مرسی -        

ــر         ــرد فک ــه ک ــد چ ــا بگوی ــاتش ت ــه را احساس ــان او ب ــد نش ــزي ، ده ــه چی ــنش ب  ذه
 : گفت سرانجام.  نرسید

 ! برگردي زود ، منتظرتم -        

 نمیگنجیــد پوســتش تــوي شــادي از.  شــد پیــاده مهنــاز.  کــرد رهــا را دســتش بهــرام        
 تصـــویر انعکـــاس.  در ســـمت رفـــت ، چســـباند اش ســـینه بـــه را شـــکالت ي جعبـــه... 

 پــیش کـه  قـدم  چنـد .  میدیـد  در روي شـده  نقاشـی  طالیـی  خورشـید  تـوي  را خـود  خنـدان 
 آف تیـــک صـــداي!  شـــکافت وســـط از خورشـــید...  شـــد بـــاز وار اتوماتیـــک در رفـــت
 ... . نبود دیگر بهرام ، چرخاند سر عقب به...  شنید سرش پس از بلندي

       

 شــده جفــت ده عــدد روي دیــواري ســاعت هــاي عقربــه ، شــد خــارج حمــام از وقتــی        
ــد ــوفی.  بودن ــید پ ــانطور ، کش ــه هم ــاي ک ــاهش موه ــا را کوت ــاله ب ــه ک ــک اش حول  خش

ــرد ــایلش میک ــانتر روي از را موب ــلوغ ک ــت ش ــنج.  برداش ــاس پ ــی تم ــخ ب ــرام از پاس  به
 ؟ اي خونه:  کوتاه خیلی پیام یک با داشت



ــم         ــی اخ ــت کمرنگ ــط نشس ــایش وس ــبش ، ابروه ــید را ل ــین کش ــدان ب ــایش دن .  ه
 روي انگشــتش .  دارد کــاري  چــه  او بــا  شــب  وقــت  آن در بهــرام  بفهمــد  نمیتوانســت 

 . شد قرار بر تماس زود خیلی...  آمد رقص به موبایل ي صفحه

 ؟ اي خونه -        

ــر مثــل         ــار را احوالپرســی و ســالم ، اضــطراب وقــت در اوقــات اکث ــود گذاشــته کن .  ب
 : جوید را لبش حسام

 ! آره!  سالم -        

 ؟ نمیدادي رو جوابم چرا پس -        

 ؟ مگه شده چی.  بودم حموم -        

 ! میگم بهت ، باال اومدم...  درو کن باز -        

 : پرسید تعجب با حسام        

 ؟ اینجایی -        

 گفــت.  دیــد نمایشــگر ي صــفحه روي را بهــرام تصــویر ، رفــت آیفــون ســمت بــه و        
: 

 ! اومدي خوش -        



 بــود کــرده قطــع را تمــاس بهــرام.  کــرد بــاز را در ، فشــرد را آیفــون گــرد ي دکمــه        
ــرهم و درهــم کاغــذهاي روي دوبــاره را موبــایلش.  ــن ب ــانتر روي شــده په  پرتــاپ ک

 تنــدي بــه ، انــداخت نامرتــب تختخــواب روي را حولــه.  خــوابش اتــاق تــوي رفــت ، کــرد
 . پوشید شلواري و تیشرت

ــداي         ــگ ص ــان زن ــد آپارتم ــد بلن ــاق از.  ش ــرون ات ــت بی ــر.  رف ــراهن راه س ــی پی  آب
ــین کـــف از را رنگـــش ــته روي و برداشـــت زمـ ــداي.  انـــداخت مبـــل ي دسـ  زنـــگ صـ
 : کرد بلند را صدایش اینبار.  شد تکرار دوباره آپارتمان

 ! بابا اومدم -        

 شــروع بهــرام بالفاصــله.  کــرد بــاز را در ، شــد خانــه کــردن جــور و جمــع خیــال بــی        
 : زدن غر به کرد

ــاال ســگم روي اون داشــت دیگــه...  کــردي عالفــم ســاعته دو ؟ بابــا چتــه -          میومــد ب
! 

ــی         ــی رودر ب ــار را او بایس ــان وارد ، زد کن ــد آپارتم ــام.  ش ــت را در حس ــت ، بس  پش
 . برگشت نشیمن توي و کرد طی را ورودي کریدور او سر

 ؟ ورا این از -        

ــرام         ــراهن به ــی پی ــی آب ــه را رنگ ــه دو ک ــیش ي دقیق ــام پ ــته روي حس ــل ي دس  مب
 را اش خســته نفــس.  کــرد رهــا مبــل روي را خــودش ، انــداخت زمــین کــف بــود گذاشــته

 : مطلب اصل سر رفت چینی مقدمه بدون بعد و بیرون کرد فوت



 ؟ زدي حرف ناهید با تو -        

ــاي         ــتش پ ــاي روي را راس ــپش پ ــداخت چ ــبی ، ان ــوي زد زل عص ــاه ت ــه نگ  ي وارفت
 : کرد کج را ابرویش ، فشرد هم روي را هایش لب.  حسام

 !؟ هوم -        

 ! نه -        

 ، باشــد شــنیده بــرعکس را جــوابش انگــار بهــرام.  بــود نــامطمئن کمــی حســام پاســخ        
 : پرسید بیشتري اطمینان با را بعدي سوال

 ؟ گفتی بهش چیا -        

 : کرد تکرار حسام        

 ! نگفتم بهش هیچی...  نزدم حرف باهاش من -        

ــرام         ــان به ــل ناگه ــه مث ــاروت اي تپ ــدت از ب ــبانیت ش ــر عص ــد منفج ــایش از ، ش  ج
 : کشید داد و پرید

 !؟ هان ؟ منه پیش بیژن که میفهمه قبرستونی کدوم از پس -        

 ! اي احمقانه سوال عجب...  کرد نگاهش متحیرانه حسام        

 ! ایران آوردم و کردم خفت چشمش جلوي بیژنو چون...  معلومه خب -        

 : گفت ، مبل ي دسته به کوبید را مشتش بهرام        



ــا!  آره -         ــژن ام ــوي بی ــن ت ــش ای ــه روز ش ــار س ــا ب ــادرش ب ــی م ــرف تلفن ...  زده ح
!  ترکیــه برمیگــرده زود خیلــی و خوبــه حــالش گفتــه بــار ده از بیشــتر بــار ســه ایــن تــوي
 ؟ چیه وحشتش و ترس اینهمه دلیل پس

 : داد ادامه تأسف با ، داد تکان راست و چپ به را سرش ، کرد مکثی        

 ! نیست طبیعی اصالً...  نیست طبیعی -        

ــوز حســام         ــل از هــم هن ــاجرا اص ــزي م ــده چی ــود نفهمی ــد.  ب ــدم چن ــیش ق ــت پ  ، رف
 . خیسش موهاي توي کشید دستی.  بهرام روبروي مبلی روي نشست

 ؟ بریزي بهم اینقدر شده باعث چی ؟ چیه قضیه اصل...  ببینم -        

 : گفت ، انداخت او به اي خسته نگاه بازش نیمه هاي پلک بین از بهرام        

 ! کرده تهدید منو...  مهناز پیش رفته صبح امروز -        

 . پریدند باال وار اتوماتیک حسام ابروهاي        

 ؟ گفته چی -        

ــه چــون ، زد حــرف مــوردش در کوتــاه خیلــی مهنــاز!  بپرســم نشــد...  نمیــدونم -          ب
 . کنه کورتر رو ما بین افتاده که کوري گره این نمیخواد خودش خیال

 تکــان هــوا تــوي را اش اشــاره گشــتان ، باشــد رســیده ذهــنش بــه مهمــی چیــز انگــار        
 : کرد اضافه و داد



 ! برگردونم بهش بیژنو اگه...  میده بهم رو عمارت گفته بهش اما -        

 : گفت تردید با ، کشید لبش روي را اش اشاره انگشت حسام        

 ! مادر یک هاي دلواپسی!  نیست عجیب...  خب -        

 لحنــی بــا.  برخاســت جــا از و مبــل ي دســته روي گذاشــت را دســتش ، کــرد مکثــی        
 : داد ادامه ، نبود مطمئن هم خیلی که

...  میترســید بــود کــه هــم اي دیگــه کــس هــر!  ترســیده کــه معلومــه...  ترســیده -        
...  میکــنن شــلوغش زیــادي اي مســئله هــر تــوي معمــوالً هــا زن!  میــدونی خــودت کــه تــو

 ... باشه وسط شون بچه پاي وقتی مخصوصاً

 دو و کــرد پیــدا را ســیگار ســفید ي جعبــه کــانتر روي ي ریختــه بهــم وســایل بــین از        
 . بهرام سمت رفت ، کشید بیرون نخ

 پارســالو دعــواي!  داره ذهــنش تــوي تــو از کــه هــم بــدي ي زمینــه پــیش...  البتــه -        
 بایــد کــردم فکــر مــن!  ترســیده کــه داره حــق!  کــردي کــر بیژنــو گــوش زدي...  یادتــه

 ! میکنه خبر رو دنیا واگرنه...  کنیم آرومش

 : گفت بهرام.  بهرام کنار مبل روي نشست        

 ؟ کردي غلط چه دقیقاً ؟ چی که بافتی بهم ریسمون آسمون اینهمه -        

ــام         ــانش آب حسـ ــورت را دهـ ــی...  داد قـ ــالش خیلـ ــرد تـ ــردي میکـ  را اش خونسـ
 . کند حفظ



 فکــر...  شــدم غــافلگیر خیلــی!  کــنم ردش نتونســتم ، دفتــرم اومــد کــه خــانم بهــار -        
 ... بهتره شاید کردم

ــایین را ســرش ، شــد ســاکت حســام.  خندیــد عصــبی بهــرام         ــداخت پ ــه زد زل و ان  ب
 . انگشتانش بین سفید سیگار نخ دو

ــداي...  خــانم بهــار -         ــن خ ــار!  م ــن!  خــانم به ــط پســره ای ــام وس ــدبختیاي تم  مــن ب
 ! ... خانم بهار میگه من به داره...  گرفته شوخیش

 : پرسید آرامش با حسام        

 ؟ سیگار -        

 و داد تکــان هــوا تــوي هیجــان بــا را هــایش دســت ، انگــار نشــنید را صــدایش بهــرام        
 : گفت

ــو قــراره تــو -          کــار مــن بــراي تــو! ؟ آره ؟ خــانم بهــار خــاطر بــه بــدي فــاك بــه من
 ! بدونم رو تکلیفم تا بگو خب...  ؟ خواهرم براي یا میکنی

 : گفت ، کرد اخم حسام        

 بــود خــواهر یــک.  نگفــتم ایشــون بــه چیــزي مــن!  نکــن شــلوغش بیخــودي ببــین -        
 ! بیارم درش نگرانی از خواستم فقط من.  بود برادرش نگران که

 : کرد تکرار را اش عصبی ي خنده بهرام        



ــو -         ــود ت ــردي بیخ ــه ک ــتی ک ــواهر خواس ــو خ ــی از من ــاري در نگران ــه ، بی !  مرتیک
ــه ناهیــد حــاال! ؟ اصــالً دادي گــافی چــه میــدونی ــه ازت رازي ی ــه کــه میدون  باهــاش میتون

 پــره دسـتش ...  کــرده تهدیـد  کــه نیسـت  بیخــودي!  هـوا  رو بفرســته منـو  زنــدگی ي همـه 
! 

 : گفت حسام        

 ! بهرام -        

 میشــه ســوارت ، میکنــه خــرت ناهیــد حــاال!  حســام ، خــرس ي تلــه تــوي افتــادي -        
... 

 : زد داد حسام اینبار        

 ! بهرام -        

 عصــبی.  زمــین کــف کــرد پــرت را ســیگارها کالفگــی بــا حســام.  شــد ســاکت بهــرام        
ــود ــون ، ب ــر خیلــی چ ــرام از بهت ــی ضــعف نقطــه به  ضــعف نقطــه.  میشــناخت را اش لعنت
 زن یــک!  میــزد بهــم را دنیــا معــادالت تمــام زن یــک همیشــه...  بــود زن یــک مــردي هــر

ــت ــم میتوانس ــرین محک ــتی ت ــا دوس ــراب را ه ــد خ ــا...  کن ــدترین ی ــرت ب ــا نف ــه را ه  ب
ــتی ــدیل دوس ــد تب ــی.  کن ــخیر حت ــذیرترین تس ــا ناپ ــم را مرده ــک ه ــا از زن ی ــی در پ  م

 ! بود تر مخرب اتم بمب یک از حتی گاهی واقعاً زن.  آورد

ــدونم -         ــرفم می ــاور رو ح ــی ب ــون ، نمیکن ــی چ ــوب خیل ــمت خ ــو...  میشناس ــی ت  وقت
 ذهنــت هــم حــاال!  کــرد درســتش نمیشــه دیگــه ، بشــه خــراب کســی بــه نســبت ذهنــت



 ي لحظــه تــا دارم وظیفــه مــن امــا...  نمیکنــی بــاور حرفــامو ، شــده خــراب مــن ي دربــاره
 بهــار بـه  چیـزي  ، مــیگم صـادقانه  هـم  حــاال...  باشـم  صـادق  باهــات ، همکـارتم  کـه  آخـري 

 ! نگفتم خانم

 . او هاي چشم توي شد میخکوب بالفاصله بهرام ي کاونده و عجیب نگاه        

 ؟ مطمئنی -        

 : گفت ، کشید گردنش پشت را دستش حسام        

 اومــد.  بکشــه حــرف زبــونم زیــر از بتونــه زن یــک کــه نیســتم بچــه مــن!  مطمئــنم -        
ــرم ــی...  دفت ــر ب ــد خب ــافلگیرم ، اوم ــرد غ ــت...  ک ــه گف ــه میدون ــان در ک ــه جری  ي هم

 گفــتم.  کــنم آروم رو ایشــون خواســتم!  ســوخت دلــم...  خــب مــن.  هســتم تــو کارهــاي
 . نکنیم دخالت برادر تا دو بین مالی مسایل توي بهتره

 از یکــی و شــد خــم طــوالنی مکثــی از بعــد...  میکــرد نگــاهش فقــط هــم هنــوز بهــرام        
 . برداشت زمین روي از را سیگارها

 ؟ همین فقط -        

 ! آره -        

 ؟ داري آتیش -        



 نیــاورده خـودش  همـراه  را فنـدك  آمــد یـادش  ، هـایش  دسـت  بــه کـرد  نگـاه  حسـام         
 بـه  قوسـی  و کـش  ، کشـید  عمیقـی  نفـس  بهـرام .  رفـت  کـانتر  سـمت  بـه  ، برخاست جا از. 

 : پرسید عادي خیلی بعد.  داد تنش

 ! نگفتی بهشون تو رو مهرداد ي قضیه پس -        

.  شــنیده اشــتباه کــرد فکــر ثانیــه چنــد بــراي...  زد خشــکش جــا ســر ناگهــان حســام        
 . چرخید عقب به ناگهان بعد

 !؟ چی -        

 : داد تکان هوا توي را سیگارش بهرام        

 ! فندك -        

 . بود شده گیج حسام        

 ... مهرداد ي قضیه ؟ چیه منظورت -        

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 ! فندك اول -        

ــا ، کــرد اي قروچــه دنــدان خشــم و اســترس فشــار زیــر حســام         .  نگفــت چیــزي ام
ــداخت کوتــاهی نگــاه بهــرام.  برگشــت اش قبلــی جــاي ســر و داد بهــرام بــه را فنــدك  ان

 . چرخاند انگشتانش بین را سیگارش ، او منتظر هاي چشم توي



 ! منه پیش مهرداد که گفته مهناز به -        

 . هایش لب بین گذاشت را سیگار        

 ! منه پیش مهرداد که میدونه -        

 کــام عمیــق...  سـیگار  زیــر گرفـت  را آبــی کوچـک  ي شــعله ، کـرد  روشــن را فنـدك         
 . گرفت

 !؟ هووم ؟ میدونه کجا از -        

 جــایش ســر را حســام عجیــب حســی.  حســام بــه کــرد نگــاه ســفید دودهــاي پــس از        
ــود کــرده میخکــوب ــود زده کســی انگــار.  ب ــیخ ب ــوز...  گوشــش ب ــود شــوك تــوي هن !  ب

ــه را ســرش ، مبــل پشــتی بــه زد تکیــه ، کشــید عقــب را خــودش  تکــان راســت و چــپ ب
 . گرفت کام سیگارش از باز بهرام.  داد

 ! گفتی خانمت بهار به تو میکردم فکر -        

 آرامـش  بـه  کـرد  نگـاه  ، چرخیـد  سـر  ي چشـمخانه  تـوي  حسـام  مبهـوت  هـاي  چشـم         
 . بهرام ترسناك

 ! باشم گفته شاید -        

 ! نگفتی -        

 تکانــد میــز روي ي خــورده نــیم چــاي لیــوان تــوي را ســیگارش خاکســتر ، شــد خــم        
 : داد ادامه. 



 ! میکردي انکار ته از چیزو همه ، میگفتی اگه -        

ــس         ــی نف ــید عمیق ــاز ، کش ــه ب ــه زد تکی ــتی ب ــرم پش ــل ن ــم ، مب ــایش چش ــا را ه  ب
 رســیده انگــار!  آور وحشــت تفــاوتی بــی نــوعی...  داشــت عجیبــی حــس.  بســت خســتگی

 قــدرت اینهمـه .  میکـرد  رحـم  کسـی  هـیچ  و چیـز  هـیچ  بـه  نبایـد  دیگـر  کـه  جـایی  بـه  بـود 
ــت ــب...  داش ــود عجی ــه ب ــراي ک ــه ب ــراد ي هم ــانواده اف ــی اش خ ــود ارزش ب ــار!  ب  انگ
 ! اش نامادري و ، برادرش ، زنش.  میکردند تحمل زور به را او اش خانواده

 ، را ثــروتش ، را قــدرتش میخواســت.  بنشــیند او جــاي بــه میخواســت بــرادرش        
ــی ــاید حت ــش ش ــاحب را زن ــد تص ــا.  کن ــه ب ــان ي وسوس ــاموك آت ــه پ ــتلش ي نقش  را ق
 کـرد  آزادش بعـد ...  اسـت  بـوده  بهـرام  کـار  ایـن  کـرد  وانمـود  و ربـود  را مهـرداد .  کشید

ــا ، ــه نیمــه ذهــن یــک ب ــول از پــر جیــب و دیوان ــا!  پ ــال ب  مــرگ خبــر منتظــر راحــت خی
 نپرسـد  او از کسـی  افتـاد  گیـر  اگـر  تـا  نـداد  مهـرداد  بـه  گـرم  ي اسـلحه .  نشست برادرش

 ! آورده کجا از اسلحه

 از اي ذره حتـــی اینکـــه بـــدون...  بـــود کـــرده اعتـــراف خـــودش را اینهـــا ي همـــه        
!  بــرادري بــه بــود زده گنــد...  چیــز همــه بــه بــود زده گنــد او.  باشــد پشــیمان کارهــایش

 ! میگفتند مزخرف همه!  بخشش از و میزدند حرف برایش خدا از همه حاال

 ، بــود بــاخبر چیــز همــه از یعنــی ایــن...  میدانســت را مهــرداد مــاجراي لعنتــی ناهیــد        
 ! میترساند و میکرد تهدید را زنش و بهرام ي خانه توي آمد می بعد و



.  میشــد نفــرت از پــر جــانش ي همــه ، میکـرد  فکــر کــه او بــه!  ناهیــد ، واي...  ناهیـد         
.  بــود پاشــیدن زهــر بــراي آمــاده زخمــی افعــی یــک شــبیه ذهــنش تــوي همیشــه ناهیــد

 ... . افتاد اش کودکی دوران خاطرات از یکی یاد بیخودي

ــا...  نداشــت بیشــتر ســال چهــارده یــا ســیزده         .  بــود اســتخر تــوي بیــژن و پــدرش ب
 را بــادي تیــوپ.  بیــاموزد کــردن شــنا بهــرام مثــل هــم بیــژن بــه میکــرد ســعی بزرگمهــر

 تکــان چطــور را پاهــایش بفهمانــد او بــه میکــرد تــالش مــدام و بــود انداختــه کمــرش دور
 . میزد قهقهه و آب سطح به میکوبید را هایش دست ، بود کرده ذوق بیژن.  دهد

 شــنا بهــرام.  میکــرد نگــاه آنهــا بــه دقــت بــا ، بــود نشســته صــندلی یــک روي ناهیــد        
 . شد نیمخیز جایش سر ناهید...  بیژن سمت به کرد

 ! اینجوري...  ببین!  میدم یادت خودم ؟ غورباقه بچه ، کنی شنا نیستی بلد -        

ــرد پــیش دســت         .  آب تــوي بــرد فــرو را ســرش ، گرفــت را بیــژن گــردن پــس ، ب
 ، کــرد شــنا ســرعت بــه بزرگمهــر.  اســتخر ســمت بــه دویــد ، کشــید کوتــاهی جیــغ ناهیــد

 : زد داد.  رساند آنها به را خودش

 ؟ داري چیکارش...  بهرام کن ولش -        

 : گفت قاطعانه.  کرد جدا بهرام از را بیژن        

 !؟ مفهومه!  کنی اذیت رو برادرت نداري حق دیگه -        

 . استخر ي لبه به بود رسانده را خودش ناهید.  میکرد گریه بیژن        



 ؟ مامان خوبی!  جانم بیژن...  بیژن -        

 بزرگمهــر.  بهــرام صــورت تــوي کــرد پــرت را اش زنــدگی نگــاه تــرین خصــمانه و        
 : داد اطمینان او به

 ! میکردن شوخی هم با...  نشده چیزي -        

 . نداشت بر دست ناهید اما        

 مــن بــه بــدش!  میکشــت رو ام بچــه داشــت!  بــزرگ کــن بــس ؟ میکــردن شــوخی -        
 ! بده... 

 سـمت  بـه  را او ، گرفـت  را بیـژن  کمـر  بزرگمهـر .  کـرد  نگـاه  بهـرام  بـه  تنفـر  با باز و        
 در ســـفت و کشـــید بیـــرون آب از را پســـرش ناهیـــد.  کـــرد هـــدایت اســـتخر ي لبـــه

 گریــه دیگـر  کـه  چنــد هـر  ، میلرزیـد  و او گــردن بـه  بـود  چســبیده بیـژن .  فشـرد  آغـوش 
 دور را ســاختمان ســرعت بــه ، پیچانــد پســرش خــیس تــن دور را حولــه ناهیــد.  نمیکــرد

 بهــرام هــاي شــانه دور بــود زده حلقــه را دســتش بزرگمهــر.  شــد خــارج دیــدرس از و زد
 : کرد صدایش بهرام.  بود رفته بیژن و ناهید همراه غمگینش نگاه ،

 !؟ بابا -        

 ! میگیره ازم پسرمو داره!  بهرام ، میکنه جدا ازمون رو بیژن داره -        

 جــدا بهــرام بــد و خــوب خــاطرات ي همــه از او دلــواپس و غمگــین نگــاه بعــد ســالها        
 ! بزرگمهر دلواپس و غمگین نگاه...  گرفت جان اش بسته هاي پلک پشت ، شد



ــا         ــس ب ــی ح ــاق روي داغ ــتش س ــه دس ــود ب ــد خ ــم ، آم ــایش چش ــاز را ه ــرد ب ...  ک
 ، کـــرد خـــاموش را ســـیگار.  لباســـش آســـتین تـــوي بـــود ریختـــه ســـیگارش خاکســـتر

 : پرسید حسام.  تکاند را دستش

 ؟ کنی چیکار...  میخواي -        

 . خطرناك و سرد...  کرد نگاهش فقط بهرام ، بود رگه دو صداي        

 ... بیژن -        

 : داد ادامه باز ، کرد اي سرفه        

 ... اما!  کرده حماقت...  میدونم -        

 : حرفش وسط دوید بهرام        

 !؟ آره...  ببخشمش باید من ولی -        

 : گفت حسام.  زد پوزخندي        

 ! نداري اي دیگه ي چاره -        

 . داد تکان را سرش آرامش با بهرام        

 ! میدونم -        

 بــه میرســه خــوبش و بــد...  برادرتــه نخــواي بخــواي!  میمونــه بــاال ســر تــف مثــل -        
 ! خودت



 ! میدونم اینم -        

 . لرزید خود به ناشناخته و گنگ وحشتی از حسام...  زد لبخندي و        

 ! بره کن ولش...  میبخشمش -        

ــد حســام         ــه چن ــدون ثانی  را بهــرام ذهــن میکــرد ســعی.  کــرد نگــاهش زدن پلــک ب
...  کنــد بــاور نمیتوانســت امــا!  او خطــی خــط ذهــن خوانــدن نبــود ســختی کــار...  بخوانــد

 ! نمیتوانست واقعاً

 ؟ ذهنته توي چی -        

 ! خدا فقط...  میکنه قضاوت بیژن و من بین خدا!  بره کن ولش!  هیچی -        

ــش         ــده آت ــود جهی ــر ب ــت زی ــام پوس ــی...  حس ــول ترس ــه و مجه ــل پانگرفت ــن مث  ش
 : داد قورت سختی به را دهانش آب.  آمد در حرکت به تنش توي روان هاي

 تـو ...  تـو !  بگـو  بهـم  بکنـی  خواسـتی  کـه  کـاري  هـر  ؟ خـب ...  نپیچـون  منـو  ، بهرام -        
ــونی ــو...  نمیت ــی ت ــی...  نمیفهم ــا بعض ــه رو خطاه ــران نمیش ــرد جب ــی...  ک ــا بعض  رو غلط
 ... این!  محضه اشتباه این...  این...  بهرام!  کنی درست و عقب برگردي نمیتونی

...  کــرد مشــت را دســتش.  بــود کــرده گــم را کلمــات...  نمیکــرد اش یــاري ذهــنش        
 : کشید داد...  بماند آرام نتوانست دیگر

 ! برادرته هست که کثافتی هر بیژن -        



 خــرد صــداي بعــد و شــد واژگــون میــز...  مبلــی جلــو میــز بــه کوبیــد پــا ي پنجــه بــا        
 . پیچید بهرام ي رحمانه بی و دار دنباله سکوت توي اش شیشه شدن

.  حسـام  خشـم  بـه  میکـرد  نگـاه  آرامـش  بـا  ، بـود  نشسـته  خـود  جـاي  سر هنوز بهرام        
...  نمیشــد خوانــده آن در حســی هــیچ ، بودنــد تراشــیده ســنگ از انگــار را صــورتش

 : کرد تکرار باز!  بود گرفته را تصمیمش انگار!  بود سرد

 ! بره کن ولش -        

 . بست محکم را هایش چشم حسام        

 ! بهرام ، خدایا...  بهرام -        

ــا         ــدگی ب ــرش درمان ــان را س ــتانش می ــرد دس ــت...  فش ــه داش ــد دیوان ــر از میش  فک
 !؟ باشد رحم بی اینقدر میتوانست چطور بهرام!  آینده

 ترکیــه برگــرده اینکــه از قبــل دارم دوســت!  میکــنم آزادش میــام خــودم...  نــه یــا -        
 ! ببینمش ،

 . داد هایش شانه به تکانی ، زد لبخندي        

ــه -         ــام چت ــیگم دارم ؟ حس ــیدمش م ــوري...  بخش ــه همونط ــو ک ــواي ت ــه!  میخ  دیگ
 !؟ مرگته چه

 بهــرام .  او بــه  دوخــت  را اش خســته  و مستأصــل نگــاه  ، کــرد  بلنــد  ســر  حســام        
 : داد تکان هوا توي را دستش



ــه رو مهــردادو -         ــوام...  کــن راه ب ــدم تحــویلش میخ ــه ب ــا!  اش خــانواده ب  ساســان ب
 بـــراي رو پرونـــده و بگیـــر رضـــایت ازش ، دادســـرا ببـــرش...  بـــزن حـــرف عامریـــان

 ! ببند همیشه

ــام         ــبش حس ــاز را ل ــت گ ــرش ، گرف ــه را س ــپ ب ــت و چ ــان راس ــا.  داد تک ــداي ب  ص
 : گفت ضعیفی

 ... ممکنه!  بوده تو تقصیر حاال تا ساسان ندادن رضایت میفهمه زنت -        

 : داد پاسخ سرعت به بهرام        

 ! بفهمه که میخوام -        

 : زد نیشخندي        

 ! بشناسن رو خودشون جایگاه همه...  بفهمن همه میخوام -        

ــده هــاي چشــم تــوي از را ســرش نگــاه         .  برخاســت جــا از ، گرفــت حســام ي درمان
 : در سمت افتاد راه ، اش مچی ساعت به انداخت نگاهی

 ! بخیر شب -        

 زبــان بــه را میچرخیــد ذهــنش تــوي کــه کلمــاتی آخــرین...  کــرد صــدایش حســام        
 : آورد

 ! نره یادت هیچوقت اینو!  نخواي چه و بخواي چه...  برادرته بیژن -        



 : انداخت نگاهی عقب به اش شانه روي از ، ایستاد جا سر بهرام        

 حدقــه از وجــدانی عــذاب هــیچ بــدون ، بــده آزارم راســتم چشــم روز یــه اگــه مــن -        
 ! بخیر شب!  میارم درش

 شــد خــارج حسـام  آپارتمــان از بعــد و کـرد  طــی بلنـد  قــدم چنــد بـا  را کریــدور طـول         
. ... 

        *** 

 ! بود کرده مست        

ــد موزیــک صــداي         ــی تن ــوي ترک ــته فضــاي ت ــر و بس ــوي از پ ــرق و ســیگار ب ــن ع  ت
ــکو ــده دیسـ ــود پیچیـ ــه...  بـ ــاي رقاصـ ــیدند هـ ــه و میرقصـ ــد قهقهـ ــا...  میزدنـ  را مردهـ
 ! هپروت توي میبردند

 نقطــه تــرین دنــج و تــرین تاریــک در ، ســالن انتهــاي در میــزي پشــت بــود نشســته        
 بــه انگــار...  بــود شــده داغ تــنش ي همــه و ســرش...  مینوشــید هــم ســر پشــت.  دنیــا ي

 . بود جاري هایش رگ توي آتش ، خون جاي

...  بیگـاهش  و گـاه  هـاي  مسـتی  سـیاه  همـین  بـه ...  انگـار  داشـت  نیـاز  همـین  بـه  فقط        
 روزنــی بــی و تاریــک فضــاي تــوي میمانــد معلــق بعــد...  مینوشــید و مینوشــید...  مینوشــید

ــد خــاطرات.  خــالص وزنــی بــی در...  ــا ي همــه...  نمیکــرد کــار مغــزش...  میمردن  را دنی
 ! میبرد یاد از



ــه دســتی         ــازویش روي شــد کشــیده نرمــی ب ــد ســر...  ب  را خمــارش نگــاه ، کــرد بلن
 . رقاص زن نازیباي ي چهره توي دوخت

 ! رفت برات دلم!  خوشتیپی پسر چه!  اینجاست کی ببین...  واي -        

 بیـــژن.  او ي بســـته هـــاي لـــب روي کشـــید طنـــازي بـــا را اش اشـــاره انگشـــت و        
 . زد پس سستی با را دستش

 ! شو خفه -        

ــا رفتــه گذاشــته قالــت ؟ هــان ، شــدي عاشــق ؟ خوشــتیپه آقــا ، شــده چــی -          یکــی ب
 !؟ دیگه

 . خندید غش غش        

 !؟ خوشگله خیلی ؟ کیه عشقت ؟ کیه بگو -        

ــان انگــار         ــرق قــوي جری ــد شــده رد بیــژن تــن از ب ــاز.  خــورد ســختی تکــان ، باش  ب
 : کرد تکرار

 ! شو خفه -        

 : برنمیداشت دست زن        

 ؟ چی چشماش...  ؟ طالییه ؟ شکیهم موهاش ؟ خوشگله...  کیه بگو خب -        



ــویر         ــاز تص ــگ مهن ــت رن ــوي میگرف ــن ت ــه ذه ــیارش نیم ــویر...  هوش  موهــاي تص
 ! نظیر بی و درشت هاي چشم آن!  هایش چشم...  او مشکی

 ! شو خفه!  شو خفه -        

 ؟ چیه اسمش ؟ خوشگله خیلی ؟ برده رو دلت -        

 ! شو خفه -        

 ؟ چیه عشقت اسم!  دیگه بگو رو اسمش -        

 ! شو خفه!  شو خفه!  شو خفه -        

 از...  کــرد فــوران اش شــده ســرکوب نفــرت و خشــم حــس ي همــه ناگهــان بعــد و        
 : زد عربده...  داد هل عقب به قدرت ي همه با را زن...  پرید جا

 ! شو خفه...  کثافت شو خفه -        

ــان...  گرفتنــد را او نفــر دو ، بــرود او ســمت بــه خواســت بــاز          بودنــد دیســکو نگهبان
 : میزد داد هم هنوز...  خروجی در سمت به کشاندند را او... 

 ! شو خفه...  کنه لعنتت خدا!  شو خفه!  شو خفه -        

 هــق و آورد مــی بــاال زرداب...  بــود زده زانــو آب جــوي کنــار ، آمــد خــود بــه وقتــی        
ــق ــه... .  میکــرد ه ــراي میکــرد گری ــی آن ب ــه زن ــود وجــودش در ک ــر...  ب ــتش زی  ، پوس

 درمــان بــی درد ایــن بــراي میکــرد گریــه!  نداشــت را او امــا...  میکشــید نفــس او همــراه
 ! بدخیم سرطان این براي... 



...  کــرد بــاز چشــم.  آورد یــاد بــه را شــب آن ي خــاطره بیــداري و خــواب عــالم در        
 کـف  تـارش  هـاي  چشـم  مقابـل  نـور .  ریخـت  فـرو  چشـمش  ي گوشـه  از داغ اشـکی  قطره

 را بهــرام...  دیــد را او بعــد و داد تکــان را اش ناامیــدي از سســت تــن...  میرقصــید زمــین
! 

 

 

 ، بســت را هــایش چشــم.  میبینــد کــابوس دارد و اســت خــواب هــم هنــوز کــرد فکــر        
 . دید را او دوباره و کرد باز چشم دوباره...  مالید را سوزانش هاي پلک

ــته         ــود نشس ــا روي ب ــندلی تنه ــاق ص ــم روي را پاهــایش ، ات ــه ه ــود انداخت ــور.  ب  از ن
 بـود  بـرده  را صـورتش  ، میتابیـد  اتـاق  تـوي  پنجـره  بـه  شـده  کوبیـده  چوبهـاي  تخته البالي

 ... . سایه توي

ــژن         ــد بی ــی پوزخن ــس...  زد تنبل ــره پ ــار بالخ ــده ، داده افتخ ــود آم ــه ب ــدنش ب !  دی
 ! روز هفت از بعد درست

 !؟ خودتی ؟ بیدار یا خوابم -        

 تختخــواب تــوي و بزنــد کنــار را هــا مالفــه کــرد ســعی ، شــد نیمخیــز آرنجــش روي        
ــوجهی.  بنشــیند ــه ت ــت بهــرام ب ــا ، نداش ــا ام ــوش ب ــایش گ ــام ه ــات تم ــال را او حرک  دنب
 ، آمــد قــدیمی صــندلی جیــر جیــر صــداي بعــد...  شــنید را عمــیقش نفــس صــداي.  میکــرد

 بلنـد  را سـرش  ، کنـد  تفـاوتی  بـی  بـه  تظـاهر  نتوانسـت  دیگـر .  بـود  شـده  بلنـد  جـا  از انگار



 آمـد  بیـرون  هـا  سـایه  پـس  از اش چهـره  بعـد ...  شـد  نزدیـک  او بـه  قـدم  سه بهرام.  کرد
. 

        - شیطون بر لعنت!  بهت لعنت!  خودتی خود ! 

 را هــایش دســت...  بــود ایســتاده محکــم و صــاف جــایش ســر.  نگفــت چیــزي بهـرام         
ــود کــرده فــرو ــراي.  میکــرد نگــاهش برّنــده و ســرد ، شــلوارش هــایش جیــب تــوي ب  ب
 صــداي ، میشکســت را ســکوت کــه صــدایی تنهــا...  کردنــد نگــاه بهــم دو هــر لحظــه چنــد
 بیـژن .  میرسـید  گـوش  بـه  بیـرون  از کـه  بـود  قـدیمی  عربـی  آهنـگ  و مردانـه  هـاي  خنده

 : آمد حرف به بالخره

ــتم -         ــدر میدونس ــر اینق ــاي دی ــراغم می ــی...  س ــوب خیل ــمت خ ــنم!  میشناس ــه ای  ی
 ! دیگه روانیه زجر مدل

 : داد ادامه.  ریشش ته به کشید دستی...  زد لبخندي        

 و بیســت ، کــردي پــا کلـه  هــم رو ســپهري مهـدي  کــه پــیش سـال  چنــد میــاد یـادم  -        
 کــه بعــدم!  محــض خبــري بــی تــوي...  اتــاق یــک تــوي چپونــدیش کامــل ســاعت چهــار

ــتی...  کـــردي نگـــاهش بـــر و بـــرّ و وایســـتادي همینطـــوري ســـراغش رفتـــی  میخواسـ
ــراف ــه اعت ــه در ، کن ــودت حالیک ــر خ ــه از بهت ــر هم ــتی خب ــی داش ــه ب ــتی!  گناه  میخواس

 خیلــی...  راســتی!  بشــنوي داشــتی دوســت تــو کــه بگــه رو چیــزي همــون کنــی مجبــورش
 !؟ خوبه حالش!  ندارم ازش خبري وقته



ــوز بهــرام         ــود ســاکت هــم هن ــه او ســکوت از بیــژن.  میکــرد نگــاهش فقــط و ب  کالف
 : داد تکان هوا توي را دستش ، شد

 همــون ســپهري مهــدي از ؟ نمیگــی هیچــی چــرا ؟ پــس گرفتــی خــون خفــه چــرا -        
 ؟ بشــنوي چــی داري دوســت مــن از ، بگــو حــاال...  داشــتی دوســت کــه شــنیدي رو چیــزي

 !؟ ببخش منو بگم ؟ کنم التماست میخواي ؟ التماس! ؟ هووم

 . داد تکان راست و چپ به را سرش.  تفسیر بی و تلخ...  خندید        

 تـه  بـه  آدم یـه  از کـه  هسـتی  بـاهوش  اینقـدر !  نمیخـواي  ازم رو اینـا  تـو ...  نـه  نه نه -        
 دادن دســت از بــراي هیچــی مــن!  باشــی نداشــته رو جــا بــی انتظــارات ایــن رســیده خــط

ــدارم ــون از...  ن ــه هم ــدم ي لحظ ــی از...  تول ــت خــدا وقت ــا و خواس ــو ب ــرادر ت ! ...  شــدم ب
 ! کردم هوس بدجوري ؟ برادر ، داري سیگار

ــرام         ــد به ــاپس قــدم چن ــت پس ــه.  رف ــه روي از را فنــدکش و ســیگار ي جعب  ي لب
ــه کــرد پــرت و برداشــت مســدود ي پنجــره  تــوي را ســیگار ي بســته بیــژن.  او ســمت ب

 ریـه  تـوي  ولـع  بـا  را سـنگینش  دود و کـرد  روشـن  خـودش  بـراي  سـیگار  یـک .  قاپیـد  هوا
 : خواندن به کرد شروع لودگی با اتاق بیرون مردهاي از یکی.  کشید هایش

 ! عینی نور!  حبیبی!  حبیبی!  حبیبی -        

 وقتــی!  عثمــانی ي برگشــته بخــت هــاي شــاهزاده شــبیه شــده زنــدگیم ؟ میــدونی -        
 زنـــده اگــرم ...  میشــدن  کشــته  دیگــه  اونـــاي ، میرســید  ســلطنت  بــه  بــرادرا  از یکــی 



ــدن ــه میمون ــون ي هم ــوي رو عمرش ــس ت ــدگی قف ــردن زن ــین...  میک ــک ع ــوون ی !  حی
 ! من عین

 را ســـکوتش بالخـــره بهـــرام.  چســـباند هـــایش لـــب بـــه را ســـیگار بـــاز ، خندیـــد        
 : شکست

 !؟ چرا -        

 : گفت بهرام.  کرد نگاه او به پیچ در پیچ دودهاي پس از بیژن        

ــده ادامــه -         ــازم...  ب ــانعم تونســتی اگــه!  بگــو بهــم دلیلشــو!  بــزن حــرف ب ــی ق  ، کن
 ! ببخشمت تونستم شاید منم

ــژن         ــا ، کــرد اخــم بی ــوا تــوي را دســتش حوصــلگی بــی ب  از را دودهــا و داد تکــان ه
 . زد کنار صورتش جلوي

 ! دشمنتم من!  اینو بفهم...  نیستم تو بخشش دنبال من -        

 ؟ منی دشمن چرا -        

 !؟ چرا -        

 روي کــرد پــرت را ســیگار.  بمانــد جــا ســر نتوانســت کــه زیــاد آنقــدر ، شــد عصــبی        
 بهــرام ي ســینه بــه ســینه درســت و زد جســت تختخــواب روي از حرکــت یــک بــا ، زمــین
 . ایستاد



!  ببــین...  بنــداز خــودت بــه نگــاه یــه! ؟ میپرســی کــه اییــه احمقانــه ســوال چــه ایــن -        
 ابــروي و چشـم  ؟ تـري  اصـیل  ؟ تـري  بـاهوش  ازم ؟ باشـی  بهتـر  مـن  از کـه  داري چـی  تـو 

 همــه صــاحب بایــد چــرا آخــه د ؟ ات جربــزه یــا ؟ بیشــتره ســوادت ؟ داري تــري قشــنگ
 ... ؟ میخواستم من که باشی چیزایی اون ي

 کــرد پرتــاپ هــوا تـوي  هــدف بــی را مشــتش.  گرفـت  فاصــله بهــرام از...  کشـید  داد        
. 

ــو! ؟ چــرا ؟ المصــب چــرا -         ــا ت  صــاحب!  شــدي چــی همــه صــاحب...  داشــتی رو باب
ــرام ــدرت ، احت ــوذ ، ق ــه...  نف ــا ي هم ــرات این ــافی ب ــود ک ــد!  نب ــی بع ــراغ رفت ــاز س  و مهن
 ! شدي اونم صاحب

ــا کــرد مشــت را دســتش بهــرام         ــر ت ــدان کــردن خــرد ي وسوســه ب ــژن هــاي دن  بی
 : کشید عربده قدرت ي همه با و ، کند غلبه

 ! کثافت ، نبر منو زن اسم -        

ــداي         ــده ص ــو و خن ــت گفتگ ــی بســته در پش ــانی خیل ــروکش ناگه ــرد ف  بهــرام.  ک
ــتش ــید را دس ــت کش ــه...  گــردنش پش ــود کالف ــر!  ب ــزي اگ ــتش دم چی ــود دس ــاً ، ب  حتم
 هـاي  آدم کـه  آرام آنقـدر  اینبـار ...  زدن حـرف  بـه  کـرد  شـروع  هـم  بـاز .  میکـرد  خردش

 . نشنوند را صدایش بیرون

!  نفهمیــت...  حماقتـت  ایـن  بــا...  بیـژن  بیـام  کنــار میتـونم  گهـت  اخــالق هـر  بـا  مـن  -        
 بــه دســت بــا حتــی!  داري دلــت تــوي ازم کــه بیخــودي ي کینــه بــا!  باریــت و بنــد بــی بــا



ــی ــت یک ــا کردن ــمنم ب ــی...  دش ــا حت ــه ب ــتی اینک ــو خواس ــی من ــا!  بکش ــا ام ــن ب ــی ای  یک
 ! نمیام کنار هیچوقت

ــا را اش اشــاره انگشــت ، شــد نزدیــک بیــژن بــه          او ي شــقیقه بــه نفــرت و حــرص ب
 . کوبید

 بــه حواســت!  میکــنم منفجــر رو کنــه فکــر مــن زن بــه کــه کثــافتی اون مغــز مــن -        
 ! لعنتی احمق ، باشه خودت

 : گفت بیژن        

 ... کنی عوض رو چیزي میتونی میکنی فکر اگه!  بکن کارو این -        

...  کــرد حلقــه او گــردن دور را دســتش دو بهــرام ، بــود نشــده تمــام حــرفش هنــوز        
...  کنــد خــالص را خــودش نکــرد تــالش بیــژن.  دیــوار بــه کوبانــد قــدرت ي همــه بــا را او

.  بهـرام  بـه  زد زل مضـحک  لبخنـدي  بـا  ، ایسـتاد  او هـاي  دسـت  زیـر  حرکـت  بـی  و ساکت
 ! بود تفریحش ي مایه بهرام نفرت و خشم انگار

 خــالی حســی هــر از کــم کــم بعــد...  او عســلی هــاي چشــم تــوي مانــد خیــره بهــرام        
 : زد لب آهسته...  شد

 ! شده تموم چی همه تو و من بین...  بیژن توئه با حق انگار -        

 . برداشت عقب به قدم یک ، سراند پایین او گردن دور از را هایش دست        

 ! نیست بشو درست دیگه و...  شده تموم چیز همه -        



ــد         ــی لبخن ــط ، زد تلخ ــاق وس ــتاد ات ــود ســرگردان.  ایس ــف...  ب  روي را دســتش ک
 : گفت مقدمه بی خیلی بعد.  کشید صورتش

 ! برو حاال...  خب خیلی -        

 : پرسید بیژن.  داد قورت سختی به را دهانش آب        

 !؟ کجا -        

 داري وقــت ســاعت چهــار و بیســت فقــط بعــد!  منتظرتــه مــادرت...  عمــارت بــرو -        
 ! ساختی خودت واسه ترکیه توي که روغنی چاله به برگردي و کنی ترك ایرانو

 : انداخت ساعتش به نگاهی        

 ! شد شروع حاال همین از زمانت -        

 : گفت ، نخورد تکان جایش سر از بیژن        

 ؟ کردم قانعت حرفام با -        

 ! نه -        

 ؟ بخشیدي منو -        

 ! نه -        

 شــانه...  او آلــود تمســخر و خیــال بــی نگــاه بــه زد لبخنــد.  بیــژن ســمت بــه برگشــت        
 . انداخت باال را هایش



 ! نیستم خدا من و...  بیژن ، خداست کار بخشیدن -        

 . خندید بسته دهانی با بیژن        

 ! نزنی جا خدا جاي خودتو میرسه شعورت حداقل خوشحالم -        

 ! البته -        

ــم         ــد خ ــته ، ش ــیگار ي بس ــدکش و س ــواب روي از را فن ــب تختخ ــت نامرت ...  برداش
 : داد ادامه

ــودن خــدا -         ــت ب ــال و دس ــو ب ــراي آدم ــی ب ــارا بعض ــده ک ــن!  میبن ــرجیح م ــدم ت  می
 ! باشم خودم

ــار         ــربه انگ ــر ي ض ــود زده را آخ ــاه.  ب ــژن نگ ــه روي بی ــامعلوم اي نقط ...  ماســید ن
 غبارهــاي پــس از بهــرام.  چســباند دیــوار بــه را ســرش پــس و نشســت زمــین کــف بعــد

 میتوانســت ســختی بــه ، بودنــد شــده پررنــگ خورشــید هــاي اشــعه زیــر کــه اي پراکنــده
 : گفت.  ببیند را او

ــدار -         ــرادر ، خدانگه ــادت!  ب ــه ی ــی باش ــتم چ ــط...  گف ــت فق ــار و بیس ــاعت چه  س
 ! ساعت چهار و بیست فقط!  ترکیه برگردي که داري وقت

 میشــنید را او صــداي بیــژن.  کــرد رهــا بــاز نیمــه ســرش پشــت را در ، بیــرون رفــت        
ــه ــت ک ــا داش ــاي آدم ب ــرون ه ــاق بی ــو ات ــد بگ ــرد بخن ــی...  میک ــخ حس ــموم و تل  راه مس

ــویش ــت را گل ــه.  بس ــاره ب ــالی یکب ــده خ ــود ش ــت...  ب ــا از نمیتوانس ــان ج ــورد تک ...  بخ



ــتارت صــداي ــینی اس ــوي از را ماش ــاغ ت ــنید ب ــد...  ش ــرام الب ــود به ــت کــه ب ــا داش  را آنج
 ! بود عاشقش که زنی!  زنش کنار ، خانه به برمیگشت...  میکرد ترك

 بـود  شـده  تمـام  دیگـر  بـازي  یـک !  هـزارم  بـار  بـراي ...  بـود  شـده  تمـام  چیز همه باز        
 خــوب چیزهــاي ي همــه هنــوز...  بــود بهــرام بــه متعلــق مهنــاز هنــوز!  بــود باختــه او بـاز  و

ــه متعلــق ــرام ب ــود به ــد...  او و!  ب ــاره خــانگی حــبس روز هفــت از بع ــه برمیگشــت دوب  ب
 ! همیشه مثل باز!  خالی هاي دست با...  تبعید

        *** 

 تکــان را خــود آهســته آهســته کفشــش ي پنجــه بــا ، ســفید تــاب تــوي بــود نشســته        
 بــان ســایه را دســتش.  میتابیــد ســرش وســط مســتقیماً مــاهی مــرداد تنــد آفتــاب.  میــداد
 . میکرد تماشا را مهنازش ، بود کرده هایش چشم

ــاز         ــراهن مهن ــد پی ــفید بلن ــیده س ــود پوش ــاي ، ب ــیاهش موه ــه را س ــود ریخت  روي ب
ــر و دور...  راســتش ي شــانه ــت ب ــد شــاهتوت درخ ــوچکش ظــرف و میچرخی ــر را ک  از پ
 چشـم  تـن  ي همـه  بهـرام !  میرقصـید  خورشـید  نـور  زیـر  داشـت  انگـار  امـا ...  میکـرد  میوه
 ... . میکرد تماشا را او ، بود شده

.  اش گونــه چــال تــوي خــورد ســر بهــرام نگــاه...  خندیــد و کــرد نگــاه او بــه مهنــاز        
 ... . شد نزدیک او به مهناز بعد

 ؟ میکنی فکر چی به داري!  ساکتی -        



ــاي ، تــاب روي نشســت         ــه را شــاهتوت ظــرف ، کــرد جمــع تــنش زیــر را چــپش پ  ب
 : گفت جدي خیلی و کرد رد را او دست بهرام.  گرفت بهرام طرف

 ! میکردم فکر انیشتین نسبیت ي نظریه به داشتم -        

 بهــرام .  کــرد نگــاهش  متحیــر ، نفهمیــد  را منظــورش لحظــه  چنــد بــراي  مهنــاز        
 . زد لبخندي ، کند حفظ را جدي ظاهر آن نتوانست

 ... میکردم فکر تر خفن چیز یه به داشتم!  بابا کردم شوخی -        

 میخواســت کــه انگــار مرمــوز لحنــی بــا ، کــرد تــر نزدیــک مهنــاز بــه کمــی را ســرش        
 : داد ادامه بگوید را مهمی چیز

 ! تو لپاي چال به -        

 بــه و برداشــت ظــرف تــوي از شــاهتوت یــک بعــد ، خندیــد بســته دهــانی بــا مهنــاز        
 . ماند ثابت او بنفش و سرخ هاي لب روي اینبار بهرام نگاه.  برد دهان

 ! میکنم فکر تر خفن خیلی خیلی چیز یه به دارم هم حاال -        

 !؟ نیوتون ي جاذبه قانون به ؟ چی به ایندفعه -        

 دل ، پیچیــد تابســتانی ســاکت ظهــر تــوي اش خنــده صــداي...  خندیــد غــش غــش و        
 . لرزید بهرام

 ؟ بشم فیزیکدان نمیاد من به -        



 ! کنی فکر فیزیک همون به که بهتره برات فعالً اتفاقاً و...  چرا -        

 !؟ اونوقت چرا -        

 ! میگه اینطوري دکترم چون -        

 هــایش گونــه روي...  بهــرام بــه کــرد نگــاه لبخنــد بــا و انــداخت بــاال را هــایش شــانه        
 : زد لب آهسته بهرام!  شیطان بر لعنت...  بود افتاده چال باز

 ! میکنیم عوض رو دکترت اصالً!  میکنیم براش فکري یه...  خب -        

 تــوي عجیــب و داغ احساســی.  بوســید را مهنــاز ســرخ هــاي لــب و شــد خــم بعــد و        
 بهــرام.  خندیــد ماننــد خلســه ، بســت را هــایش چشــم...  گرفــت مــوج مهنــاز هــاي رگ

 . کرد نوازش را سیاهش موهاي

 ! ندیدم تو زیبایی به زنی هیچ -        

 : گفت...  بهرام بازوي به زد تکیه را سرش ، زد جرقه مهناز ذهن توي فکري        

 !؟ نبودم که وقتایی حتی -        

 حیــاط کــف و شــود پــودر داشــت دوســت بهــرام حــاال!  هــدف بــه بــود زده درســت        
 ! بریزد

 !؟ مونده عکسا اون پیش فکرت هنوز -        

 : گفت مهناز        



 ! نه -        

 ! بدم توضیح بذار -        

 !؟ هتل توي شب اون مثل -        

 لحظــــات انتظــــارش طبــــق...  بیــــرون کــــرد فــــوت را نفســــش کالفــــه بهــــرام        
ــا ، شــور پــر و داغ خیلــی همیشــه رومانتیکشــان ــام زود خیلــی ام ــود شــده تم  انگشــت.  ب

 : گفت ، داد تکان مهناز صورت جلوي را اش اشاره

 دیگــه اومــده گوســفند بچــه ایــن وقتــی از امــا...  نیســتی پایــه مــن بــا زیــاد کــالً تــو -        
 ! باشه حواست!  ها کردي تعطیل رسماً رو چی همه

 بــراي توانســت تــا کــرد تــالش خیلــی مهنــاز.  کــرد اشــاره او ي برجســته شــکم بــه و        
ــم ــه اس ــفند بچ ــدد گوس ــه.  نخن ــازوي از را اش تکی ــرام ب ــت به ــی و برداش ــق خیل ــه ح  ب
 : گفت جانب

 !؟ میذاري اسم ام بچه روي هی و میشی عصبانی چرا بگی نداري هیچی -        

 ! بدم توضیح میخوام!  دارم حرف...  دارم -        

 ! میشنوم!  بگو ، خب -        

 ! بود شده ماشینم عاشق یکیشون -        

 . مهناز هاي چشم توي نشست حیرت        



 !؟ جدي -        

 ؟ بود نگفته بهت احمقت وکیل اون -        

.  داد تکـــان راســـت و چـــپ بـــه را ســـرش و گرفـــت نشـــنیده را او تـــوهین مهنـــاز        
 : گفت بهرام

 دختــراي اون از...  طــرفم اومــد کــه خیــابون ي گوشــه بــودم کــرده پــارك ماشــینو -        
 ! بچرخونمش خیابونا توي دوري یه و کنم سوارش داد گیر.  بود سال و سن کم

 : کرد اخم مهناز        

 ! انگار نیومد بدت که هم تو -        

 حســی.  صــورتش تــوي بــود زده محکــم کســی انگــار ، بــود شــده داغ هــایش گونــه        
 لگـــد مـــدام...  بـــود کـــرده شـــروع را حرکـــاتش جنـــین...  میـــداد آزارش ناخوشـــایند

 . رحمش ي جداره به میکوبید

ــاً چــرا -         ــرده ام کالفــه ، اتفاق ــت...  بــرم میخواســتم!  بــود ک !  کــاپوت روي نشس
 ! بردمش خیابون سر تا کردم سوارش شدم مجبور

 نگــاهی.  اســت کــرده بخنــد بگــو او بــا چقــدر کوتــاه مســیر همــین تــوي کــه نگفــت        
 : داد ادامه و ، بود داده قورت نارس خرمالوي انگار که مهناز به کرد

ــودي -         ــه بیخ ــن واس ــه م ــر قیاف ــودت!  نگی ــتی خ ــنوي خواس ــنم!  بش ــه م ــر ک  مقص
 میــدونی کــه مهنــاز تــو جــون بــه ، بعــدم...  شــهر ایــن تــوي ریختــه پلنــگ اینهمــه نیســتم



 تـو  فقـط  مـن !  رفـت  کـردم  ردش ولـی ...  بـود  چـی  همـه  ي پایـه  دختـره ....  عزیزي خیلی
 ! دیوونه میخوام رو

 خیلــی ، زد پــس را او دســت مهنــاز.  بکشــد را مهنــاز بینــی شــوخی بــه کــرد ســعی و        
 : گفت جدي

 ؟ بقیه -        

ــود تصــادف یــک دومــی -         ــا...  ب ــه ب ــر ماشــین ی ــه و!  اونجــوري خانومــاي از پ  ناگفت
 نبایـد  خیـابونی  زن بـا  کـرده  ثابـت  بهـم  تجربـه !  بدبختانـه  بـودم  مـن  هـم  مقصـر  کـه  نماند

ــاد در ــاحب!  افت ــین ص ــک بــه رو ماش ــام ی ــتانه ش ــوت دوس ــردم دع ــارتش و ک  رو خس
 ! بود کاري شام یک هم سومی!  پرداختم بهش محترمانه خیلی

 نگــاه روبــرو بــه دلخــوري بــا ، بــود نشســته رق و شــق حالــت همــان بــه هنــوز مهنــاز        
 . انداخت باال را هایش شانه بهرام.  میکرد

ــه -         ــاز چت ــاورت ؟ مهن ــود همــین قصــه ي همــه ؟ نشــد ب  خیانــت اهــل کــه مــن...  ب
 ! نیستم

 : گفت مهناز        

 ! اي زاده امام تو!  شد باورم ، چرا -        

 : گفت بهرام.  انداخت او به اي طعنه پر نگاه و        

 ! است مردونه سرطان مدل یک!  بدخیمه مریضی یک این -        



 ؟ چی -        

ــه هســتن مــن مثــل مــریض مــرداي بعضــی!  همســري تــک ســرطان...  همــین -          ک
ــه فقــط  نمیشــه هــم کاریشــون هــیچ!  مریضــن ژنتیکــی...  کــنن فکــر میتــونن زن یــک ب
 ! کرد

 دســت بهــرام.  زد لبخنــدي و او بــه کــرد نگــاه...  بــود شــده قــانع کمــی مهنــاز اینبــار        
 . کرد لمس را او ي گونه چال و برد پیش

 . بیرون شد خم کمر تا ، کرد باز طاق چهار را پذیرایی ي پنجره جیران        

 ؟ کجایید!  بهرام...  مهناز -        

ــاز         ــا و برخاســت جــا از ، برداشــت را شــاهتوتش ظــرف مهن ــه ســبکبالی ب  او ســمت ب
 . رفت

 ؟ مامان شده چی -        

 ؟ میکردید چیکار داشتید!  نیست ازتون خبري -        

 : گفت شیطنت با مهناز        

 !؟ میکردید چیکار داشتید شما -        

ــد بهــرام         ــران.  خندی ــه جی ــایی لنگ ــی دمپ ــه را اش روفرش ــوخی ب ــرت ش ــه کــرد پ  ب
 . بود رفته ریسه خنده از مهناز...  او سمت



 ! میزنه منو داره -        

 : گفت بهرام        

 ! حقته نظرم به -        

 : گفت مهناز.  کرد نگاهش آمیز محبت جیران        

 ! خودشیرین -        

 تــوي را دمپــایی لنگــه بهــرام.  کــرد پرتــاپ او ســمت بــه را مــادرش دمپــایی لنگــه و        
 : گفت جیران.  قاپید هوا

 . دیدم پیش سال چند که افتادم خوابی یاد!  میخوندم قرآن داشتم من -        

 : پرسید مهناز        

 ؟ خوابی چه -        

 . آفتابی آسمان به کرد نگاه جیران.  گذاشت دهانش توي شاهتوت یک و        

 ! آسانیست سختی هر از پس یقین به -        

 امـا  بهـرام .  گرفتنـد  جـان  ذهـنش  تـوي  خـاطرات ...  او بـه  کـرد  نگـاه  مبهوتانـه  مهناز        
 . تاب کف به کوبید آهسته را دمپایی ي لنگه...  نیاورد در سر حرفش از

 ؟ نیست آماده ناهار -        

 . زد لبخند عجیبی شادي با ، زدود را اشکش نم جیران        



 ! میچینم میزو االن ، برم قربونت چرا -        

 : کرد اشاره مهناز به        

 ! کمک بیا -        

 : پرسید مهناز...  لرزید جیبش توي بهرام گوشی.  داخل برگشت باز و        

 ؟ نمیاي تو -        

 : داد تکان هوا توي را دستش ، حسام ي شماره به کرد نگاه بهرام        

 ... برو تو!  میام -        

 : کرکرد قرار بر را تماس و        

 ؟ الو -        

 : گفت حسام.  شد پنهان شیشه نیمه در پشت ، رفت باال ها پله از مهناز        

 ؟ کنیم چیکار!  دریم پشت -        

 . گردنش پشت کشید را دستش بهرام        

 ! بیاد بفرستش -        

ــرد بــاز کــه را در.  در ســمت رفــت ، کــرد قطــع را تمــاس         ــرداد ، ک .  دیــد را مه
 حســام ماشــین از تــازه...  بــود پوشــیده فرمـی  خــوش جــین شــلوار و تمیــز ســفید تیشـرت 



 پـا  ، دیـد  در چـارچوب  تـوي  را بهـرام .  آمـد  مـی  خانـه  سـمت  بـه  داشـت  و بـود  شده پیاده
 : کرد سست

 ! سالم -        

 . داد تکان دستی برایش بهرام...  زد بوق حسام        

 ! داخل بیا!  سالم علیک -        

 خجالــت بهــرام از انگــار امــا...  بــود عجیــب کمــی.  میکــرد نگــاه زمــین بــه مهــرداد        
ــل از را خــودش بهــرام!  میکشــید ــار در مقاب ــرداد ، کشــید کن ــاط وارد مه ــاه.  شــد حی  نگ

ــدام اش زده خجالــت و مشــتاق  درخــت و سرســبز ي باغچــه و آجــري دیوارهــاي بــین م
 بـــه را دهـــانش ، او ي شـــانه روي گذاشـــت را دســـتش بهـــرام.  میچرخیـــد شـــاهتوتش

 : چسباند گوشش

 اینطــور مهنــاز کــه اینــه بــراي فقــط اي زنــده االن اگــه...  جــون پســر باشــه یــادت -        
 ... کنی خطا پا از دست...  مراقبتم سایه عین امروز از!  میخواد

 . آمد بیرون مهناز ، شد باز سالن ي شیشه نیمه در        

 ... میکشه رو غذا داره مامان ؟ نمیاي چرا پس بهرام -        

 ایســتاد حرکــت از قلــبش و مهــرداد صــورت تــوي ماســید نگــاهش...  کــرد ســکوت        
 . گرفت فاصله او از قدم یک ، برداشت مهرداد ي شانه روي از را دستش بهرام. 

 ! رسید حاال همین...  بودم داده رو قولش که خوبی خبر اینم -        



ــاز         ــوز...  نشــنید را صــدایش انگــار مهن ــه هن ــه ناباوران  بعــد.  میکــرد نگــاه مهــرداد ب
 : کرد باز دهان

 ! برگشته مهرداد!  بابا...  مامان -        

 . برد هجوم هایش چشم به اشک سیالب ناگهان بعد...  بود رمق کم صدایش        

 ! خونه برگشته مهرداد!  برگشته مهرداد -        

 : گفت مهرداد گوش بیخ باز بهرام        

 ! جلو برو!  میگم تبریک رو آفرینت افتخار بازگشت -        

 ســمت بــه کــرد پــرواز...  پریــد جــا از ناگهــان مهــرداد.  داد هــل کمــی را مهــرداد و        
 شــد بلنــد هــوا بــه جیــران ي نالـه  صــداي.  کشــید آغــوش در ســخت و ســفت را او ، هنـاز م

 . داخل دویدند برادر و خواهر... 

 انگشــتانش بــین را جیــران دمپــایی لنگــه...  حیــاط وســط بــود ایســتاده هنــوز بهــرام        
ــد ــوي از.  میچرخان ــه ت ــط خان ــداي فق ــه ص ــنید گری ــر...  میش ــار ه ــان چه ــه نفرش  گری

 ! بس آتش اعالن از پس افتاده نفس از سرباز چند ي گریه مثل درست.  میکردند

 بــس آتــش جــا همــه پســرش تولــد از بعــد تــا!  بــس آتــش...  کشــید راحتــی نفــس        
 ! بود عالی خیلی این!  بود



 بهــرام.  میکردنــد گریــه ، بودنــد شــده جمــع هــم دور دیگــران...  خانــه داخــل رفــت        
ــا  عروســی قــرآن.  کــرد عــوض را هــا شــبکه و تلویزیــون روبــروي نشســت حوصــلگی ب

 ... . یسرا العسرِ مع إن...  یسرا العسرِ مع فانّ:  بود باز میز روي هنوز جیران

         

ــداي         ــده ص ــوي و خن ــانی گفتگ ــه کس ــه در ک ــایین ي طبق ــد پ ــی ، بودن ــگ خیل  و گن
 . است قیامت خانه که بود مشخص اما...  میرسید گوش به نامفهوم

ــت.  داشــت اســترس کمــی         ــا هیچوق ــاهین خــانم روز آن ت ــر ش ــودنش ف ــدي را ب  ج
ــه ــود نگرفت ــبالً.  ب ــاز ق ــود ســپهري مهن ــا حــاال!  همــین فقــط!  بهــرام زن شــد بعــد...  ب  ام

 ! بهرام فرزند مادر...  قدیمی عمارت بانوي بود شده...  میکرد فرق اوضاع

 و گــردن بــه بــود گرفتــه هدیــه بهــرام از عروســی شــب کــه را جــواهراتش سـرویس         
 رفــت عقــب قـدم  دو بعــد...  هـایش  نــبض بـه  پاشــید عطـر  کمــی ، آویخـت  هــایش گـوش 

 . کرد برانداز تنش توي را اش زمردي سبز پیراهن و

 بــود مانــده بــاقی بــرایش زایمــان از بعــد کــه شــکمی انــدك توانســته کــه بــود راضــی        
 و اســت طبیعــی چیزهــا ایــن میگفــت جیــران.  بپوشــاند پیــراهن نــرم حریرهــاي البــالي را

ــه ــرور ب ــان م ــدامش زم ــاره ان ــرم روي دوب ــد مــی ف ــا...  آی ــس او ام ــاً گذشــت از پ  تقریب
ــاه چهــار ــه امیــدي دیگــر م ــود ب  تصــویر از ، بیــرون کــرد فــوت را نفســش.  نداشــت بهب

ــودش ــوي خ ــه ت ــد رو آین ــد ، برگردان ــه چرخی ــمت ب ــرام س ــرام...  به ــت به ــره پش  پنج
 . میکرد نگاه باغ به ، بود ایستاده



 ؟ بریم نمیخواي ، اومدن مهمونا ي همه!  شده دیر ، بهرام -        

ــرام         ــار به ــدایش انگ ــنید را ص ــیچ ، نش ــخی ه ــداد پاس ــاز.  ن ــه مهن ــمت ب ــاه او س  گ
 شــده کنجکــاو.  انــداخت بیــرون بــه نگــاهی و کشــید گــردن اش شــانه کنــار از ، برداشــت

ــد بــود ــه امــا...  ؟ اســت کــرده غــرق خــود در اینقــدر را بهــرام تصــویري چــه بدان  جــز ب
 . ندید دیگري چیز زدن قدم حال در هاي جوان و زده شکوفه تازه هاي درخت

 ؟ بهرام -        

 پشــت...  یادمــه خــوب خیلــی مــن!  میکــردي بــازي بــاغ ایــن تــوي...  بــودي بچــه -        
 ! میکردم تماشات پنجره همین

ــاز بــه کــرد نگــاه ، برگردانــد رو پنجــره از         ــود نشســته عمیــق و داغ محبتــی...  مهن  ب
 . هایش چشم ته

 ! شدي من مال...  شدي خوشگل...  شدي خانوم حاال -        

ــوازش را دســتش پشــت و         ــه ن ــه روي واران ــاز ي گون ــاز.  کشــید مهن ــد مهن .  زد لبخن
 : داد ادامه بهرام

 ! معنی بی و سریع...  میگذره سریع چقدر زمان -        

.  بـود  بیگانـه  احسـاس  ایـن  بـا  مهنـاز ...  بـود  شـده  بیـدار  عجیـب  حسـی  نگـاهش  توي        
ــعی ــت امــا ، کنــد کشــفش کــرد س  لبخنــد بــاز...  داد قــورت را دهــانش آب.  نتوانس
 . نشاند لب به لرزانی



 ؟ بریم -        

...  موهــایش تــوي کشــید دســتی.  آینــه ســمت رفــت ، نکــرد مخالفــت بهــرام اینبــار        
 : پرسید.  بود کرده انتخاب هماهنگ مهناز پیراهن رنگ با را کراواتش رنگ

 ؟ کجاست بچه -        

 ! ندیدمش زیاد ، بود شلوغ خیلی سرم امروز!  المیرا پیش -        

 : گفت بهرام        

 ! نمونه مادر...  به به -        

 . برگشت مهناز سمت به بعد و خندید بسته دهانی با        

 ! بریم -        

 صـداي ...  شـدند  خـارج  ، بـود  خوابشـان  اتـاق  زمـانی  یـک  کـه  بزرگـی  اتـاق  از دو هر        
ــان ي همهمــه ــا.  گرفــت عمــق مهنــاز اضــطراب ، شــد تــر واضــح میهمان  نگــاه حســرت ب

 . بهرام ذاتی خونسردي به کرد

 ، گذشــت پــدربزرگش و پــدرش هــاي پرتــره کنــار از او حــال بــه توجــه بــی بهــرام        
 و رفـت  از پـر  سرسـرا .  کـرد  نگـاه  پـایین  بـه  و ایسـتاد  شـده  کـاري  کنـده  هـاي  نرده کنار
 ... . بود آمد

 احســـاس.  بـــود نکـــرده تجربـــه هرگـــز کـــه شـــد ســـنگین غـــروري از اش ســـینه        
.  اوســت خـود  بـه  متعلـق  کـامالً  عمــارت حـاال  کـه  میکـرد  فکـر  ایــن بـه  وقتـی  بـود  عجیبـی 



 عمــارت.  بــرادرش و خــواهر نــه و ، ناهیــد نــه...  نداشــت ســهمی آن در هیچکســی دیگــر
 گرفــت تصــمیم بزرگمهــر فــوت از پــس بــار اولــین بــراي او و...  بــود او بــه متعلــق کــامالً
 . کند برگزار نوروزي بزرگ جشن یک و بیاورد جاي به را پدرش سنت

 تـوي  همیشـه  کـه  شـکلی  همـان  بـه  دقیقـاً !  عـالی  خیلـی  خیلـی ...  بـود  عـالی  چیز همه        
 . میدید رویاهایش

 : او سمت به چرخید ، افتاد مهناز یاد به ناگهان        

 ؟ خوبی -        

 : گفت تندي به مهناز        

 ... فقط...  آره آره -        

 : کرد اعتراف صادقانه.  افتاد تا و تک از بعد...  کرد مکثی        

 ! دارم استرس!  نه...  راستش -        

ــاز اســترس انگــار کــه کــرد نگــاهش متحیــر چنــان بهــرام          غیــر ي مســئله یــک مهن
 : گفت و داد تکان را سرش بعد...  بود انتظار از دور و عادي

 ! باش نداشته استرس...  خب -        

ــاز         ــب مهن ــاي ل ــم روي را اش خــورده رژ ه ــرد ه ــا فش ــا ت ــد صــداي ب ــه بلن ــده ب  خن
 : گفت و ، نیفتد



 ! عمیقت نصیحت بابت مرسی -        

 و رفـت  پلکـان  سـمت  بـه  بلنـد  هـاي  قـدم  بـا  ، گرفـت  را او دسـت  مـچ  تندي به بهرام        
 . کشاند خود دنبال هم را او

 ! نباشه حرف...  بریم بدو -        

 ! بدوم سرت پشت نمیتونم کفشا این با!  تر آروم...  بهرام کن صبر -        

ــداد نشــان او اعتــراض بــه اعتنــایی بهــرام         ــه از ، ن  تــالش مهنــاز.  رفــت پــایین هــا پل
 : زد غر باز.  کند آزاد را دستش مچ میکرد

 ! تر یواش!  توام با...  شیکستی رو دستم -        

 در سرســرا تــوي کــه هــایی آدم ي همــه...  گذشــتند هــا پلــه پــاگرد از لحظــه همــان        
ــد و رفــت حــال ــد آم ــار بــی بودن ــا ایســتادند جــا ســر اختی ــد تماشــا را میزبانشــان ت .  کنن

ــاز ــه مهن ــانتش ســرعت ب ــدا را مت ــرد پی ــدي...  ک ــب روي نشــاند لبخن ــایش ل ــد و...  ه  بع
 . آمد فرود سرش توي دیگران تشویق رعد صداي بالفاصله

ــس         ــه آن از پ ــز هم ــی چی ــو خیل ــبهم و مح ــد م ــاز...  ش ــدها مهن ــر بع ــه ه ــرد چ  ک
 . بیاورد خاطر به را میهمانی آن دقیق جزئیات نتوانست

 و غریــب و عجیــب شــلوغی!  بــود گــیج...  برمیداشــت قــدم غلیظــی مــه تــوي انگــار        
ــافلگیر ــده غ ــارت ي کنن ــیجش عم ــرده گ ــود ک ــار.  ب ــه انگ ــردم ي هم ــهر م ــوت ش  دع



 تــوي  هیچوقــت کــه آنهــایی  ي همــه و میشــناخت کــه  کســانی آن ي همــه...  بودنــد
 . بود ندیده اش زندگی

 عاجزانــه ذهــنش تــوي او و شــد شــروع گــویی خوشــامد و معارفــه مراســم بالفاصــله        
 بــود گذاشــته را دســتش بهــرام.  بســپارد ضــعیفش ي حافظــه بــه را اســامی میکــرد تــالش

 : میزد حرف امان بی و نفس یک ، او کمر گودي روي

ــزم -         ــون ، عزی ــاي ایش ــانی آق ــتاي از...  هســتن کی ــی دوس ــوب خیل ــون!  مــن خ  ایش
 همســـر و شـــرکت ي شایســـته کارمنـــدان از مظفـــري آقـــاي!  پـــور میـــرزا آقـــاي هـــم

 آشــنا همســرم بــا...  افتخــاره باعــث حضــورتون!  کشــوري جنــاب...  بــه بــه!  محترمشــون
 ... ! صدر دکتر آقاي...  زرباف آقاي و خانم!  بشید

ــاز و         ــه مهن ــامی ي هم ــله را اس ــاد از بالفاص ــرد ی ــه.  میب ــه هم ــمیمانه او ب ــک ص  تبری
 را هــا تبریــک ایــن دلیــل چنــد هــر ، میکــرد تشــکر لطفشــان از گــرم خیلــی او و میگفتنــد

 اسـت  بـوده  فرزنـدش  تولـد  خـاطر  بـه  هـا  تبریـک  ایـن  کـه  آمـد  یادش بعدها!  نمیدانست
. 

 بـــس از.  بکشــد  راحتــی  نفـــس و شــود  جــدا  بهـــرام از توانســت  دقــایقی  از بعــد         
ــودي ــد بیخ ــود زده لبخن ــه ، ب ــایش گون ــرد درد ه ــا.  میک ــت ام ــه میدانس ــازه ک  راه اول ت

 کـرد  بـش  و خـوش  بـه  شـروع  آنهـا  بـا  و رفـت  هـا  خـانم  جمعیـت  سـمت  بـه  اینبـار .  است
 . آید بر اوضاع پس از خوب بود توانسته تقریباً میزبان عنوان به... 



ــادرش         ــود هــم م ــن و کــت...  ب ــود پوشــیده یشــمی دوخــت خــوش دام ــاي و ب  موه
 بـــیخ و رســـاند مهنـــاز بـــه را خـــودش.  بـــود کـــرده جمـــع ســـرش پشـــت را اش دودي

 : کرد زمزمه هیجان با گوشش

 ! میکنن نگاه بهت دارن همه!  خدا واي...  مهناز شدي خوشگل چقدر -        

ــان هیجــان ســر از و         ــازوي چن ــود نزدیــک کــه فشــرد انگشــتانش میــان را مهنــاز ب  ب
 . بیفتد گریه به درد از مهناز

.  گرفــت مشــابهی پاســخ متقــابالً و داد تکــان ســري بــرایش مهنــاز...  بــود هــم ناهیــد        
 ایـــران بـــه جشـــن ایـــن در شـــرکت مخصـــوص فقـــط پـــیش روز دو از کـــه میدانســـت

ــود شــده ســاکن هتــل تــوي و برگشــته  هــم و او هــم کــه بــود بهــرام ي خواســته ایــن.  ب
ــژن ــد بی ــد...  بیاین ــی بای ــد م ــون ، آمدن ــر از چ ــاش او نظ ــدن ف ــات ش ــانوادگی اختالف  خ
ــک دیگــران پــیش ــد.  میشــد محســوب فاجعــه ی ــت ناهی ــرده اطاع ــده و ک ــود آم ــا ، ب  ام
 و ، نمیکنــد خــرد تــره بهــرام حــرف بــراي بــود گفتــه حســام بــه.  کــرد ســرپیچی بیــژن
 اي شـانه  فقـط ...  نـداد  نشـان  العملـی  عکـس  هـیچ  فهمیـد  را او حـرف  وقتـی  بهـرام .  نیامـد 

 . شد مشغول خودش کارهاي به و انداخت باال

 . بود شده ریزي برنامه منظم بسیار شلوغی و تحرك عین در چیز همه        

 تخـم  هـا  بچـه  بـه  بهـار .  بـود  شـده  چیـده  پـذیرایی  تـوي  بـزرگ  سـین  هفت ي سفره        
 مهنــاز...  کننــد رنــگ را هــا مــرغ تخــم میکــرد تشویقشــان و میــداد پالســتیکی هــاي مــرغ

ــد را ــرایش و دی ــه ب ــوي اي بوس ــوا ت ــتاد ه ــاز.  فرس ــرایش مهن ــت ب ــان دس ــد ، داد تک  بع



 بــود کــرده ثابــت تجربــه.  گشــت فرهمنــد حســام دنبــال بــه وار اتوماتیــک هــایش چشــم
 ســوتر آن کمــی!  دیــد را او و...  میپلکــد بهــار بــر و دور بیشــتر حســام مــواقعی چنــین در
 . میکشید سیگار و رفته فرو خود در

 : کرد بلند را صدایش جمعیت توي از مسن مردي        

 ! فر شاهین خانم ، میدرخشید زمرد تکه یک مثل زیبا لباس این با -        

ــاز         ــه مهن ــاه او ب ــرد نگ ــد و ک ــئن.  زد لبخن ــود مطم ــبالً ب ــم ق ــی به ــده معرف ــد ش  ، ان
 بـرد  بـاال  را گیالسـش  هوشـیار  نیمـه  مـرد .  آورد نمـی  یـاد  بـه  بقیـه  مثـل  را اسمش هرچند

: 

 ! سبزپوش بانوي افتخار به -        

 : رساند او به را خودش سبحانی.  نوشید سر یک را کهربایی مایع و        

 بــودین فرمــوده!  رســید االن همــین بودیــد داده ســفارش کــه هــایی گــل...  خــانم -        
 ؟ بذاریمشون اتاق کدوم توي

ــاز         ــاقص بخــش کــدام آرایــی گــل آمــد نمــی یــادش مهن ــده ن ــود مان  حــواس بــی ، ب
 : گفت

 ! کتابخونه تاالر ببرشون -        



 کــارگر بعــد ي دقیقــه دو...  رفــت بیــرون و گرفــت فاصــله او از تنــدي بــه ســبحانی        
 کتابخانــه ســمت بــه خــدمتکاران راهنمــایی بــا و شــد وارد رز گــل بغــل یــک بــا گلفروشــی

 . رفت

 گفتگــو حــال در جــوانی زن بــا کــه دیـد  را بهــرام.  چرخیــد جمــع تــوي دوبــاره مهنـاز         
 او ي خیــره نگــاه بــه بهـرام !  بــود صــعودي مانــدانا...  شـناخت  را زن کــرد کــه دقــت.  بـود 

 جــدا بهــرام از آلــود بغــض و ناراضــی ظــاهري بــا مانــدانا بعــد ي دقیقــه دو...  زد چشــمکی
 . رفت بهداشتی سرویس سمت به و شد

 : کرد بلند را صدایش ، بود پوشیده ارغوانی مخمل از سنگینی لباس که زنی        

 ؟ ببینیم رو زاده آقا امروز نیست قرار...  فر شاهین خانم -        

 : داد پاسخ کوتاه خیلی مهناز        

 ! حتماً ، البته -        

ــود هــا ســیگاري زیــر کــردن خــالی حــال در کــه خــدمتکاري بــه بعــد          داد دســتور ب
 . برساند المیرا به را خود

ــد         ــه چن ــرا بعــد ي دقیق ــان از المی ــت می ــت جمعی ــه مســتقیم و گذش ــاز ســمت ب  مهن
ــد ــربچه.  آم ــوي پس ــود بغلــش ت ــاي و ب ــدام را کــوچکش پاه ــداد تکــان م ــار...  می  از انگ

 آســتین بلــوز و لــی مشــکی شــلوارك!  بــود آمــده وجــد بــه هــم کنــار آدم آنهمــه دیــدن
 هـر  بـه  کسـی  هـر !  بـود  پـدرش  شـبیه  انگیـزي  غـم  طـرز  بـه  و داشت تن به سفیدي کوتاه

 تــا کشــید گــردن و ایســتاد بــاز فعالیــت از اي لحظــه چنــد بــراي ، بــود مشــغول کــه کــاري



 توســط برســد مــادرش دســت بــه اینکــه از قبــل بچــه...  ببینــد را خــانواده جدیــد فرزنــد
 : شد شکار بهار

 ! خوشگل تپلی...  برم قربونش الهی واي -        

ــان بچــه...  او بوســیدن بــه کــرد شــروع تنــد تنــد و          غــش اش عمــه هــاي دســت می
 . میخندید غش

ــرام         ــته به ــود نشس ــک روي ب ــندلی ی ــیگار ، ص ــید س ــا و میکش ــذت ب ــار و ل ــه افتخ  ب
 دسـت  کـرد  سـعی  بعـد ...  بوسـید  و گرفـت  بهـار  از را بچـه  جیـران .  میکـرد  نگـاه  پسرش

 . بکشد بیرون دهانش از را او کوچک هاي

 ! جان شاهکار نکن -        

 و گرفــت  صــاف را گــردنش ، باشــد  شــنیده عجیبــی چیــز  انگــار زنــی بالفاصــله        
 : پرسید

 ؟ شاهکار -        

 : کرد تکرار هم یگر زنی و        

 !؟ شاهکار -        

.  مهنـاز  بـه  بودنـد  دوختـه  چشـم  حیـرت  بـا  همـه  چـون ...  بـود  همـه  سـوال  ایـن  انگار        
 : داد توضیح بالفاصله مهناز

 ! پدرشه ي سلیقه -        



 پسـرش  اسـم  بـه  وقتـی  مـاه  چهـار  از بعـد  هـم  هنـوز .  نشـاند  لـب  به ناراحتی لبخند و        
 کــرده بحــث و جــر همــدیگر بــا اســم ســر چقــدر.  میگرفــت گــر خشــم از ، میکــرد فکــر

ــاال بلنــد لیســت یــک مهنــاز...  بودنــد ــه اســامی از ب ــود کــرده تهی ــا هیچکدامشــان کــه ب  ب
ــرف ــروع ب ح ــد ش ــرام.  نمیش ــن به ــر ای ــر اواخ ــکوت دیگ ــرده س ــود ک ــی...  ب  روي حت

 ثبـت  مـأمور  وقتـی  آخـر  ي لحظـه  امـا .  بـود  رسـیده  توافـق  بـه  مهنـاز  بـا  تقریباً آرشام اسم
ــود پرســیده احــوال ــه ، بگــذارد پســرش روي اســمی چــه میخواهــد ب ــود گفت !  شــاهکار ب

 شـاهکار .  شـد  پیشـامد  ایـن  بـه  راضـی  بالخـره  تـا  ریخـت  اشـک  فقـط  کامـل  روز سه مهناز
 ! میکرد خطور بهرام مثل آدمی مغز به فقط که عجیب اسم یک... 

ــر         ــوانی دخت ــه ج ــاس ک ــی لب ــیده آب ــود پوش ــه ، ب ــاال را اش چان ــداخت ب ــی و ان  خیل
 : کرد نظر اظهار دقیق

 ! بهتون میگم تبریک!  آهنگینه و زیبا خیلی! ...  فر شاهین شاهکار -        

 کـرد  ممکـن  را ممکنـی  غیـر  ي مسـئله  بهـرام  اسـم  دیگـر  بـار  یـک  مهنـاز  انتظار طبق        
ــا زن...  ــی ه ــس یک ــري از پ ــان دیگ ــوض را نظرش ــد ع ــم و کردن ــاهکار اس ــا را ش  و زیب

 ! خواندند آهنگین

 دوربــین  بــا  عکــاس .  نشســت  بهــرام کنــار  و گرفــت  آغــوش  در را بچــه  مهنــاز        
 شــاهکار ســیاه موهــاي انگشــتانش بــا.  کنــد ثبــت را تصویرشــان تــا بــود منتظــر بــزرگش

 تقریبــاً شــاهکار هــاي دســت کــردن کنتــرل.  نشــاند پاهــایش روي را او و کــرد مرتــب را
ــدان داشــت بچــه...  بــود ممکــن غیــر .  میــزد گــاز را انگشــتانش مــدام و آورد مــی در دن
 : گفت بهرام اما ، بود شده کالفه حسابی مهناز



 ! بکنه میخواد کاري هر بذار...  کن ولش -        

 . بود دهانش توي همچنان شاهکار هاي دست حالیکه در ش ثبت عکس بعد        

.  کنـد  جلـب  خـود  بـه  را بچـه  توجـه  کـرد  سـعی  ، آنهـا  سـمت  بـه  دویـد  اي دختربچه        
ــاهکار ــره ش ــایت بالخ ــتش داد رض ــوي از را دس ــانش ت ــرون ده ــد ، آورد بی ــله بع  بالفاص

 بـود  دختربچـه  پـدر  نظـر  بـه  کـه  میانسـالی  مـرد .  دختـر  ي گوشـواره  ي حلقـه  به زد چنگ
 : گفت شوخی به ، داشت نزدیک نسبتی او با یا

 !؟ چته!  یره...  هوي -        

 : خندید بلند صداي با بهرام ، ماند واج و هاج مهناز        

 ! اصیل مشهدي یک...  هستن مشیري آقاي -        

 . انداخت پایین را سرش مودبانه بعد و خندید مرد        

 ! خانم ، خوشوقتم خیلی خیلی -        

 بــه لبخنــد چــه اگــر.  ناهیــد بــه افتــاد نگــاهش تصــادفاً بعــد و زد لبخنــد او بــه مهنــاز        
 . بود بیزار چیز همه و کس همه از وحشتناکی صورت به اما ، داشت لب

 

ــه         ــرار روز ي بقی ــود تک ــحنه تکــرار...  ب ــاي ص ــی ه ــردي.  اهمیــت ب ــوي مغمــوم م  ت
ــایه ــته س ــود نشس ــیگار و ب ــید س ــام...  میکش ــد حس ــود فرهمن ــار!  ب ــوهرش و به ــین ش  ب

 بــا جیــران و بــود فکــر تــوي ناهیــد...  میخندیدنــد بلنــد صــداي بــا و میرقصــیدند جمعیــت



 دوسـتش  ، بـود  شـده  پـاره  کفشـش  بنـد  نوجـوان  دختـري ...  میکـرد  بـش  و خـوش  ها زن
ــه ــد او ب ــا...  میخندی ــث مرده ــی بح ــد سیاس ــی ، میکردن ــدار نیم ــلطنت طرف ــد س  و بودن

ــی ــرو نیم ــوري پی ــی...  جمه ــوان زن ــربت لی ــالو ش ــن روي را آلب ــراهنش دام ــت پی ...  ریخ
 تــه و میــوه هــاي پوســت ، میگشــتند جمــع تــوي خــدمتکارها...  شــد شــلوغ رقــص میــدان

ــتمال و ســیگارها ــر هــاي دس ــاي لکــه از پ ــد جمــع را ریمــل و لــب رژ ه ــتم...  میکردن  ری
 ، میزدنـد  قـدم  بـاغ  تـوي  ترهـا  جـوان ...  شـد  تـر  شـلوغ  رقـص  میـدان  ، شـد  شادتر آهنگ

 وســط بــزرگ ســبد تــوي و میکردنــد رنــگ پالســتیکی مــرغ تخــم داشــتند هنــوز هــا بچــه
ــفره ــتند س ــوي...  میگذاش ــنبل ب ــاي س ــنفش ه ــورتی و ب ــوي ص ــا ت ــده فض ــود پیچی ...  ب

 بــاغ تــوي بــرود داشــت دوســت ، میکــرد ذوب را مهنــاز داشــت ســاختمان داخــل گرمــاي
 کــه بــود شــاهکار پــی نگــاهش ، بــود نشســته چرخــدارش صــندلی تــوي مهــدي...  بگــردد

 از حتــی بچــه ســیاه هــاي چشــم...  میچرخیــد جمعیــت میــان دســت بــه دســت هــم هنــوز
 ... . میزد برق فاصله همان

 بیخــودي...  کــرد نگــاهش مهنــاز ، ایســتاد بــزرگ ســالن وســط خــدمتکارها از یکــی        
 . بود شده جلب او شیک موي مدل به توجهش

 دیگــه ي دقیقــه پــونزده فقــط کــه کــنم اعــالم خــدمتتون بایــد...  آقــایون هــا خــانم -        
 ! مونده باقی سال تحویل به

 تــوي فرهــاد محکــم صــداي.  افتــاد جمعیــت تــوي بخــش فــرح و غریــب اي همهمــه        
 ... رنگی کاغذ بوي...  توپ بوي عیدي بوي:  پیچید سالن



 اینبــار امــا...  شــد ســاختمان وارد روز آن در صــدم شــاید ، دهــم بــار بــراي ســبحانی        
ــود زده مصــیبت و دســتپاچه خیلــی...  داشــت تفــاوت همیشــه بــا ورودش ــاز.  ب  تــوي مهن

 دیــد...  بـود  او پــی نگـاهش  امـا  ، میخندیــد هایشـان  شــوخی بـه  و بـود  نشســته زنـان  جمـع 
 زمزمــه گوشــش کنــار کوتــاه ي جملــه چنــد و رســاند حســام بــه را خــودش ســبحانی کــه

ــاز.  کــرد ــانی شــدن ســفید مهن ــه را حســام ي چهــره ناگه ــد وضــوح ب ــر بعــد...  دی  دو ه
 . نشد آنها متوجه کسی هیچ.  کردند ترك را سالن

ــوي         ــد بـ ــاهی تنـ ــط دودي مـ ــفره وسـ ــو ي سـ ــوي...  نـ ــاس بـ ــاز یـ ــه جانمـ  ي ترمـ
 ... مادربزرگ

 گشــت بهــرام دنبــال چشــم بــا.  شــد دگرگــون حــالش ، مهنــاز دل تــوي افتــاد ولولــه        
 . میخندید چیزي به و بود ایستاده آقایان ي بقیه قاطی که دید را او و

 ! میکنم در خستگیمو اینا با...  میکنم سر زمستونو اینا با        

.  میــزد نــق ریــز یــک...  بــود شــده خســته ، بــود گشــته جمــع تــوي بــس از شــاهکار        
 . سپرد او به را بچه المیرا...  کرد اشاره المیرا به دست با مهناز

 ؟ بیارم براتون ندارید میل چیزي خانم -        

 ! نه -        

 ! میوه یا...  شیرینی دونه یه -        

 ! نه -        



 ... شربت لیوان یه الاقل...  نیست روتون به رنگ آخه -        

 ! نه -        

 کــرده پیــدا تغییــر اش چهــره تــوي وضــوح بــه چیــزي ، ســالن تــوي برگشــت حســام        
 بهــرام ســمت بــه مســتقیم.  کنــد حفــظ را ظــاهرش میکــرد تــالش خیلــی اینحــال بــا.  بــود

ــاز...  رفــت  از بهــرام کوتــاه عــذرخواهی بعــد و ، گوشــی در هــاي پچــه پــچ تکــرار هــم ب
 ... . سبحانی و حسام همراه به پلکان از دویدن باال و جمع

 زیــاد شــمردن از عیــدي ي ســکه شــدن کــم وحشــت...  پــول قلــک شکســتن شــادي        
 ... کتاب الي ي نخورده تا اسکناس بوي... 

 پرسـید  نگرانـی  بـا .  بـود  ناهیـد  ، شـد  آنهـا  عـادي  غیـر  رفتـار  متوجـه  کـه  کسی اولین        
: 

 ؟ شده چی -        

ــاهی         ــا نگ ــاز ب ــدل و رد مهن ــرد ب ــد ، ک ــا بع ــی ب ــگ دلواپس ــه زد چن ــدش ب .  گردنبن
 رفـت  پلکـان  سـمت  بـه  مسـتقیم  و برخاسـت  جـا  از بعـد ...  کنـد  ظـاهر  حفـظ  میکـرد  سعی

ــاز...  ــا مهن ــطراب ب ــرش اض ــه را پس ــت ب ــینه تخ ــباند اش س ــقیقه و چس ــرمش ي ش  را گ
 . بوسید

 هــاي بتــه روي از بلنــد خیــز یــک شــوق...  ســیاه چــادر دختــر یــه زدن قاشــق فکــر        
 ... ها گنجه تو شده جفت کفش برق...  نور



ــار         ــار به ــت او کن ــن ، نشس ــراهنش دام ــایش روي را پی ــب پاه ــرد مرت ــته.  ک  آهس
 : کرد زمزمه گوشش بغل

 ؟ خبره چه -        

 : گفت مهناز        

 ! نمیدونم -        

 دیگــران کــم کــم.  دوخــت زمــین روي بــه و گرفــت پلکــان از را دلواپســش نگــاه و        
 : پرسید ها خانم از یکی.  میشدند جمع بودن عادي غیر متوجه داشتند

 ؟ عجله این با رفتن کجا جان ناهید -        

 : داد پاسخ ، فشرد انگشتانش میان را مهناز سرد دست بهار        

 ! ترکیه از...  داشتن تلفن -        

 ي گونــه اشــاره انگشــت بــا ، دهــد جلــوه عــادي را اوضــاع اینکــه بــراي بعــد و        
 : کرد نوازش را شاهکار

 ؟ خان خوشتیپ ، چطوري تو -        

 عیــد هــاي جریمــه گذاشــتن نــاتموم تــرس...  دولــک بــا ســاختن ســتاره یــک عشــق        
 ... کتاب الي شده خشک که محمدي گل بوي...  مدرسه

 : کرد زمزمه مهناز گوش کنار آهسته بهار        



 ! نگه چیزي کسی باش طبیعی تو!  خبره چه ببینم باال میرم من -        

ــد و         ــه در بع ــد حالیک ــینی لبخن ــه دلنش ــب ب ــانده ل ــود نش ــا از ، ب ــت ج ــا برخاس ــه ت  ب
 . شود ملحق دیگران

 تــوي ، فــانوس پــی جمعــه شــب...  نــذري خــوب عطــر...  حــوض بــوي باغچــه بــوي        
 ... آبتنی یه هوس الجوردي جوي توي...  شدن گم کوچه

 کــرد زمزمــه لــرزان صــدایی بــا و شــد خــم ، ایســتاد مهنــاز کنــار خــدمتکارها از یکــی        
: 

 ... که افتاده اتفاقی یه...  باال ببرید تشریف حاال همین خانم -        

ــه اي ســابقه بــی اضــطراب چنــان ناگهــان ، شــد پــاره مهنــاز دل تــوي بنــدي انگــار          ب
 را شــاهکار.  میرفــت حــال از همانجــا نمیگرفــت را خــودش جلــوي اگــر کــه افتــاد دلــش

 بـــاال کمــی  را دامــنش  ي گوشـــه...  برخاســت  جــا  از ، کـــرد رهــا  مــادرش  آغــوش  در
 . رفت پلکان سمت به تیز و تند بعد و ، بردارد قدم تر راحت بتواند تا گرفت

 گنــگ دیگــران ي خنــده و موزیــک صــداي ، میرفــت بــاال بیشــتر را هــا پلــه چــه هــر        
ــر ــداي و ت ــه ص ــیون و گری ــح زن دو ش ــر واض ــد ت ــرس...  میش ــه ت ــن ي هم ــاز ت  را مهن

 میگذاشـت  جلـو  بـه  قـدم  سـختی  بـه .  میخوردنـد  بهـم  اختیـار  بـی  زانوهـایش  ، کرد سست
 واضــح خیلــی حــاال زن دو دلخــراش ي گریــه صــداي...  نبــود کریــدور تــوي کســی هــیچ. 
 ! بود ناهید و بهار ي گریه صداي...  میرسید گوشش به ها اتاق از یکی توي از



ــاز         ــر مهن ــوب جــا س ــد میخک ــاه ، ش ــوي را ترســانش نگ ــرو ت ــد راه ــداي.  چرخان  ص
ــه شکســتن ــت از اي شیش ــی پش ــاي از یک ــته دره ــد بس ــد بلن ــد و ش ــله بع ــداي بالفاص  ص

 : برخاست هوا به بهرام فریاد

ــوري -         ــن...  ؟ چط ــیگم دارم م ــوري ، م ــن چط ــاق ای ــاد اتف ــرا ؟ افت ــاال چ ــه ح ــن ب  م
 ... دیشب اگه میگن

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! نمیفهمم خودم هنوز من -        

 : شد بلندتر بهرام فریاد صداي        

 ؟ بکنم غلطی چه باید من حاال -        

 قــدم مهنــاز...  شــد تــر واضــح زن دو ي گریــه صــداي ، شــد بــاز هــا اتــاق از یکــی در        
 ي ســینه بــه ســینه در دم درســت امــا ، برســاند ناهیــد و بهــار بــه را خــودش تــا کــرد تنــد

 . وقفه بی اما صدا بی ، میریخت اشک داشت هم المیرا.  کرد برخورد المیرا

 ؟ المیرا شده چی -        

 ... خانم -        

ــه         ــاز.  گذاشــت هــایش چشــم روي را دســتش ، گرفــت شــدت اش گری  روي از مهن
 چنــگ هــایش گونــه بــه مــدام عجــز شــدت از ناهیــد...  دیــد را ناهیــد و بهــار او ي شــانه

 . انداخت می



 ؟ شده چی میگم -        

 ... خان بیژن...  خانم -        

 : شد پاره مهناز دل توي بندي        

 ؟ چی ، بیژن -        

 دیـد ...  چرخانـد  سـر  عقـب  بـه  فـوري  مهنـاز  ، شـد  بـاز  ضـرب  بـا  هـا  اتـاق  از یکی در        
ــاق از ســبحانی و حســام او ســر پشــت و بهــرام اول کــه ــد بیــرون ات ــه و دویدن  ي طبقــه ب

 : شد بلند ناهید ي ناله صداي.  رفتند پایین

ــرم -         ــاز...  پس ــژنم!  مهن ــژنم!  بی ــرده بی ــژنم!  م ــتن رو بی ــاز کش ــه...  مهن  رو ام بچ
 ! کشتن

 ســر.  نکــرد حــس را دردش لحظــه چنــد بــراي مهنــاز کــه بــود کــاري آنقــدر ضــربه        
 تــنش ي همــه!  شــنیده اشــتباه کــرد فکـر ...  دوخــت چشــم ناهیــد بــه مبهوتانــه و چرخانـد 

 : داد تکان هوا توي تابی بی با را هایش دست ناهید...  بود شده فلج

 ! مظلومم پسر...  نازنینم بیژن!  کشتن رو بیژنم -        

 هنـوز ...  بـود  هـایش  لـب  نقـش  نابـاوري  لبخنـد ...  برداشـت  عقـب  بـه  قـدم  دو مهناز        
 بـه  هـورا  و جیـغ  صـداي  ، شـد  شـلیک  سـال  تحویـل  تـوپ !  شـنیده  اشـتباه  بـود  مطمئن هم
 ... . بود شده آغاز نو سال...  رسید خود اوج

    



 ! بود شیرینی خواب...  میدید خواب داشت        

 صــورتی حریــر و تـور  از پــر پیــراهن همـان  بــاز...  بـود  شــده بچــه بـاز  خــوابش تـوي         
 بـاز ...  بـود  گرفتـه  هدیـه  اش سـالگی  هفـت  تولـد  مناسـبت  بـه  کـه  داشـت  تـن  به را رنگی
 ! میکرد بازي اش همیشگی همراه سه با و بود باغ توي

ــه         ــز هم ــه چی ــان ب ــایی هم ــته زیب ــا گذش ــود ه ــبزي.  ب ــه سرس ــده دیوان ــاغ ي کنن  ، ب
 و جیــغ صــداي ، خــورده خــیس هــاي چمــن و بــرهم و درهــم هــاي گــل خــوش ي رایحــه

 ! ها گنجشک داد

 و میپریدنـد  زمـین  و هـوا  بـه  مـدام ...  میکـرد  بـازي  داشـت  بیـژن  و بهـار  و مهـرداد  با        
 نزدیـک  او بـه  داشـت  دوسـت .  بـود  بیـژن  پـی  مـدام  نگـاهش .  میخندیدنـد  بلنـد  صـداي  با

ــود ــا ، ش ــرف او ب ــد ح ــش ، بزن ــد لمس ــا...  کن ــا ام ــی ب ــی ب ــاص منطق ــه خ ــا ي هم  رویاه
ــت ــد.  نمیتوانس ــه برگشــت بع ــب ب ــه را اش پیشــانی ، عق ــه زد تکی ــر ي تنــه ب  گــره پ

 هـا  بچـه  هیـاهوي  و خنـده  صـداي ...  سـه  ، دو ، یـک ...  شـمردن  بـه  کـرد  شـروع  و درختی
ــا میرفتنــد داشــتند انگــار.  میشــد محــوتر و محــو ســرش پشــت .  کننــد پنهــان را خــود ت

 همــدیگر روي بــه درختهــا بــرگ ســایش و هــا گنجشــک هیــاهوي صــداي کــم کــم بعــد
 . گرفت فرا را جا همه مرگ سکوت و شد قطع

...  شــد  میخکــوب  جــا ســر  بعــد  و عقــب بــه  برگشــت  ، کــرد تمــام  را شــمردن        
ــود هیچکســی ــاغ!  نب ــود ســوخته ب ــا درخــت...  ب ــد ســوخته ه ــرده همــه...  بودن ــد م  بودن

 : ها درخت وسط دوید سراسیمه مهناز!  انگار



 ! مهرداد!  بیژن!  بهار -        

ــدایش         ــابین ص ــت م ــاي درخ ــوخته ه ــد س ــد و پیچی ــد و پیچی ــاز و پیچی ــه ب ــوش ب  گ
 : بود کرده حس بی را تنش ي همه ترس.  رسید خودش

 ! بیژن!  بیژن!  مهرداد -        

ــاز         ــوابش کســی ب ــداد را ج ــاغ...  ن ــه ب ــود متروک ــا انگــار...  ب ــالها و ماهه ــود س ــه ب  ک
ــاال عمــارت جلــوي مرمــري هــاي پلــه از.  بــود بســته بــر رخــت آن از زنــدگی ...  دویــد ب

 . داخل رفت...  بود خاکستر از پوشیده مهتابی روي

 ! بیژن -        

 را خــود.  بــود خــاموش ســقف بــه آویختــه بــزرگ چلچــراغ...  ایســتاد سرســرا وســط        
 داشــت تــن بــه کــه لباســی همــان...  بــود پوشــیده را حریــرش زمــردي لبــاس کــه یافــت
 ! مرده بیژن گفتند او به وقتی

 ! بیژن!  بیژن -        

 بچــه بــا دیگــر...  نبــود بچــه دیگــر.  گرفــت بــر در را وجــودش ي همــه عجیبــی غــم        
 ! بود مرده بیژن دیگر...  نبود سالها آن مثل چیزي هیچ...  نمیکرد بازي ها

 ! بیژن!  بیژن!  بیژن -        



ــی و تلــخ...  گریســت و کــرد صــورتش حایــل را هــایش دســت کــف          حــاال!  امــان ب
...  بــود مــرده بیــژن.  بــود پیچیــده سرســرا بلنــد طــاق زیــر کــه بــود او هــق هــق صــداي

 ! نبود!  نبود دیگر بیژن!  نمیکرد باور ، خدایا

        *** 

 . داد تکان مالیمت با را او ، عریانش بازوي روي نشست دستی...         

 ؟ نمیشید بیدار...  جون خانم -        

 ازدواجــش ســفید ي حلقــه ، دیــد کــه چیــزي اولــین...  کــرد بــاز را هــایش پلــک الي        
 دوسـت .  بـود  شـده  رهـا  پـاتختی  روي حوصـلگی  بـی  بـا  جـواهراتش  ي بقیـه  کنـار  کـه  بود

.  وحشـتناك  خیلـی  خیلـی  کـابوس  یـک ...  بـوده  کـابوس  یـک  چیـز  همـه  کنـد  فکـر  داشت
 تهــی حــس.  اتــاق تــوي بــود پیچیــده حلــوا بــوي!  نبــود کــابوس امــا...  بیــژن مــرگ خبــر

ــدن ــت ش ــت..  داش ــا از نمیتوانس ــزد ج ــت...  برخی ــروع را روزي نمیخوانس ــد ش ــه کن  ک
 : گفت باز المیرا.  نیست آسمان سقف زیر بیژن میانست

 ؟ خانم مهناز -        

 : پرسید مهناز.  زد کنار او تن روي از را ها مالفه و        

 ؟ نیست بهرام -        

 : گفت المیرا.  نشناخت خودش حتی را دارش خش صداي        

 ! خونه نیومدن دیشب.  خانم نه -        



 و زد غلتــی جـا  سـر  ، بیـرون  کـرد  فـوت  را غمبـارش  نفـس !  بـود  نشـده  متوجـه  اصـالً         
 . نشست بستر توي

 ... شاهکار -        

 : گفت ، انداخت هایش شانه روي را او رنگ ارغوانی روبدوشامبر المیرا        

 ! هست بهش حواسم ، نباشید نگرانش!  خانم خوبه اونم -        

 کنــار از را پاهــایش ، روبدوشــامبرش هــاي آســتین تــوي بــرد فــرو را هــایش دســت        
 بــا.  نکــرد پیــدا ، گشــت اش فرشــی رو هــاي دمپــایی دنبــال.  آویخــت پــایین تختخــواب

 کارگرهـا ...  بـود  آمـد  و رفـت  از پـر  بـاغ  تـوي .  ایسـتاد  پنجـره  پشـت  و رفـت  برهنـه  پاي
 عمــارت در از مــردي.  میکردنــد جمــع هــا درخــت بــین از را رنگــی هــاي المــپ داشــتند

 گــل از پــر گــاري ســرش پشــت...  برداشــت قــدم شــنی ي باریکــه راه تــوي ، شــد خــارج
 . میکشید باغ خروجی در سمت به را سنبل و لیلیوم و رز هاي

ــتم -         ــدارتون نمیخواسـ ــنم بیـ ــانم ، کـ ــون خـ ــدم...  جـ ــدر دیشـــب دیـ ــخت چقـ  سـ
 ... آمدا و رفت کم کم دیگه.  شدم مجبور اما.  خوابیدید

 ؟ المیرا -        

 ؟ جانم -        

 !؟ راسته -        



ــبش         ــید را ل ــان کش ــدان می ــایش دن ــک.  ه ــم مردم ــایش چش ــد ه ــض.  میلرزی  بغ
 نمیتوانســت امــا...  میکــرد اش خفــه داشــت ، گلــویش بــیخ بــود نشســته ســختی و ســفت
 . کند گریه

 ؟ جون خانم چی -        

 ... بیژن -        

 بــه را او ، گرفــت را الغــرش هــاي شــانه ، رفــت پــیش...  فهمیــد را منظــورش المیــرا        
 . چرخاند خود سمت

 ! نیست دروغ هیچی!  راسته...  خانم بده صبرتون الهی خدا -        

ــود افتــاده گریــه بــه         ــه روي کشــید دســت.  ب ــاز رنــگ بــی هــاي گون ــا ، مهن  و غــم ب
 . خشکش هاي چشم توي شد خیره تأسف

ــانم -         ــالً شــما خ ــد گریــه اص ــی...  نکردی ــک حت ــره ی ــک قط ــد اش  الهــی!  نریختی
 ! آخه میکنید دق اینجوري برم قربونتون

 ایــن!  میتوانســت کــاش اي...  کنــد گریــه داشــت دوســت...  کــرد نگــاه او بــه مهنــاز        
 حتـی  کـه  بـود  سـنگین  آنقـدر  دلـش  تـوي  غـم  امـا .  میکـرد  اش خفـه  داشـت  سرد سکوت

 . کند گریه نمیتوانست

 ... من -        



ــه         ــد اش چان ــرش...  لرزی ــدر فک ــده آنق ــود پراکن ــه ب ــت ک ــاتش نمیتوانس  را احساس
 درســت...  بــود بلعیــده فــرو خــود در را او عجیــب احساســات.  بگنجانــد کلمــه غالــب در

ــل ــک مث ــیاهچاله ی ــق ي س ــدم دو.  فضــایی عمی ــه ق ــب ب ــود...  برداشــت عق ــین از را خ  ب
 . کشید بیرون المیرا هاي دست

 ! پایین برم ، بشم آماده زودتر باید من -        

 بــه رفــت ، برگردانــد رو او از تنــدي بــه مهنــاز.  شــد شــدیدتر المیــرا تلــخ ي گریــه        
ــز ســمت ــه زد زل...  دراور می ــی تصــویر ب ــود رنــگ ب ــم و خ ــه هــاي چش ...  اش اي شیش

 ! بود مرده هم او انگار...  نبود پوش زمردي دلفریب و زیبا زن آن از خبري هیچ

 ! ندارم وقتشو...  کنم کمپرس باید!  کرده ورم چشمام...  چشمام -        

 : زد اتاق توي چرخی ، گرفت فاصله آینه از        

 ! ندارم هیچی ؟ بپوشم چی لباس -        

 بـود  آویختـه  رگـال  از کـه  اي تیـره  هـاي  لبـاس  و کمـد  بـاز  نیمـه  در بـه  افتاد نگاهش        
 میخواســت انگــار!  میــزد تنــد چــه قلــبش...  اش ســینه تخــت روي گذاشــت را دســتش. 

 ! بشکافد هم از را اش سینه

ــرام رفتــی -         ــاس ب ــدر ؟ آوردي لب ــوبی...  چق ــو خ ــارا ي همــه!  ت ــام رو ک ــدي انج  می
 ! بخوام ازت اینکه از قبل... 



ــه         ــرا ي گری ــدیل المی ــه تب ــق ب ــی ه ــی هق ــان ب ــده ام ــود ش ــاز.  ب ــط مهن ــاهش فق  نگ
ــوي بغــض...  میکــرد ــه داشــته گلــویش ت ــا ، میکــرد اش خف ــه نمیتوانســت ام ــد گری .  کن
 او تصــادف بعــد...  پــدرش خودکشــی...  بــود دیــده اش زنــدگی طــول در مصــیبت اینهمــه

 تــا میکــرد گریــه آنقــدر.  میکــرد گریــه همیشــه...  اش آوارگــی ، مهــرداد ریخــتن خــون! 
 نداشــت امیــدي تســکین بــه...  نمیکــرد گریــه حــاال.  یافــت مــی تســکین روز یــک بالخــره

 ! ماند باقی برایش بیژن از پس که لعنتی...  بود خدایی لعنت یک هم این شاید. 

ــر -         ــنم فک ــب ک ــرم!  دارم ت ــرم دوش می ــاید بگی ــر ش ــدم بهت ــوارمو.  ش ــاده سش  آم
 ... لباسامو ، کن

 گریــه هــا زن.  برخاســت هــوا بــه پــایین ي طبقــه از طوفــانی شــیونی و گریــه صــداي        
ــد ــه ، میکردنـ ــاز!  وار دیوانـ ــتش مهنـ ــت را دسـ ــردنش روي گذاشـ ــاهش...  گـ  از را نگـ

 ... . کرد تند پا حمام سمت به ، گرفت المیرا

        *** 

 . گشت باز عمارت به بهرام که بود ناهار وقت        

ــاز         ــروي کوچــک میــز یــک پشــت مهن ــود نشســته بهــار روب  ســکوت در دو هــر...  ب
 نـه  ، میزدنـد  حرفـی  نـه .  میکردنـد  نگـاه  خـالی  هـاي  بشـقاب  بـه  اي کننـده  خفـه  و سنگین
ــزي ــد چی ــار...  میخوردن ــور انگ ــدیگر حض ــاد از را هم ــرده ی ــد ب ــر.  بودن ــه اگ ــوان ب  عن
ــان ــور میزب ــد مجب ــع در نبودن ــور جم ــته حض ــند داش ــی ، باش ــک حت ــه ی ــم ثانی ــا ه  آنج



...  بــود ایســتاده مهتــابی تــوي کــه دیــد ســالن در الي از را بهــرام مهنــاز بعــد.  نمیماندنــد
 . میداد تکان را سرش حوصلگی بی با او و میزد حرف تند تند سبحانی

 و شــدند بلنــد میــز پشــت از تنــدي بــه.  دیدنــد را او ، شــمیال و همــیال ، هــایش عمــه        
 دو هــر.  برخاســت هــوا بــه شیونشــان صــداي بعــد ي دقیقــه یــک...  رفتنــد در ســمت بــه

 گــردن دور بودنــد انداختــه دســت ، بودنــد شــده بلنــد هایشــان پنجــه نــوك روي خــواهر
 و بـــود ایســـتاده صـــبورانه بهـــرام.  میریختنـــد اشـــک عاجزانـــه آغوشـــش در و بهـــرام

 . نمیگفت چیزي اما ، میکرد نوازش را کمرشان

 احتــرام بــه هــا میهمــان ي همــه.  برگشــتند ســالن تــوي ســه هــر بعــد ي دقیقــه چنــد        
 بعــد...  شــدند بلنــد هایشــان صــندلی روي از و کشــیدند خــوردن از دســت بهــرام حضــور

 . شدند مشغول باز و نشستند جا سر مجدداً بهرام دعوت با

 بــود عــزادار و خســته آنقــدر.  بــود پوشــیده مشــکی پــا تــا ســر رســمی لبــاس بهــرام        
 و کنـد  حفـظ  را ظـاهرش  میکـرد  سـعی  امـا ...  آورد مـی  رقـت  بـه  را اي بیننـده  هـر  دل که

 . میگفت خوشامد میهمانانش به و میگشت میزها بین.  باشد محکم

 تــا گشــت میزهــا ي همــه بــین بهــرام...  میکــرد دنبــال را او ســردش نگــاه بــا مهنــاز        
 . رسید آنها میز به بالخره

 ؟ براهه رو اوضاع -        

 : گفت باز.  نداد را پاسخش کسی!  اي احمقانه سوال چه        



 شــما نخــوردن غــذا دلــواپس بایــد بــدبختی اینهمــه وســط ؟ نخوردیــد هیچــی چــرا -        
 ؟ باشم هم تا دو

 روي را دســتش کــف ، بیــرون کــرد فــوت را اش خســته نفــس.  نشــنید پاســخی بــاز        
 کفگیــر دو ، برداشــت را مهنــاز بشــقاب اول.  میــز پشــت نشســت بعــد ، کشــید صــورتش

 : پرسید بهار.  کشید برایش ماهیچه تکه یک و سفید برنج

 ؟ راسته ، شنیدم که حرفایی -        

ــدایش         ــض از ص ــد بغ ــرام.  میلرزی ــقاب به ــاز بش ــین روي را مهن ــت ب ــاي دس  ، او ه
 . برداشت را بهرا بشقاب...  گذاشت میز روي

 ؟ شنیدي چی -        

 ! نمرده عادي میگن...  بیژن میگن -        

.  اش صـــندلی پشـــت بـــه زد تکیـــه ، گذاشـــت مقـــابلش هـــم را او بشـــقاب بهـــرام        
 ! بود درمانده و خسته چقدر

 ! نمیدونم -        

 ؟ نمیدونی چطور -        

 ! نمیدونم -        

 ! کرده خودکشی میگن -        



 : گفت باز بعد و ، کرد طوالنی مکثی بهرام اینبار        

 ! نمیدونم -        

 . دوخت او ي خسته صورت توي را خشمگینش و خیس نگاه بهار        

 ... تو ؟ نمیدونی چطور آخه -        

 ! بگم نمیتونم هیچی ، ترکیه نرم تا -        

 بــود شکســته هــایش چشــم تــوي احساسـی ...  کــرد نگــاهش ســکوت در مــدتی بهـار         
 ! بود رفته همیشه براي همیشگی خوشبخت و سرزنده بهار. 

 ؟ میري کی -        

 ! امشب -        

ــار         ــر به ــزي دیگ ــت چی ــایین را ســرش ، نگف ــداخت پ ــاز و ان ــی هــم ب ــک صــدا ب  اش
 مهنـاز  چقـدر ...  بـود  نیامـده  بنـد  اش گریـه  هـم  لحظـه  یـک  بـراي  حتـی  دیروز از.  ریخت

 ! میخورد غبطه حالش به

 ؟ چطوري تو -        

 . کرد نگاهش مهناز ، پرسید بهرام        

 ؟ برم میشه -        

 ؟ کجا -        



 ! شاهکار پیش...  باال -        

 ! نه -        

 . کرد نگاهش متحیر مهناز ، بود گفته قاطعانه        

 ! برو بعد ، بخور ناهارتو -        

 ! ندارم میل -        

ــبحانی         ــوش کنــار ، آمــد سمتشــان بــه س  مهنــاز.  کــرد زمزمــه چیــزي بهــرام گ
 : شنید را صدایش

 ! هستن خط پشت فرهمند آقاي -        

ــه ، برگشــت بهــرام         ــداخت نگــاهی ســرش پشــت ب ــان.  ان  تمــام را ناهارشــان میهمان
 : گفت.  بودند کرده

 ! بزنه زنگ دیگه ساعت نیم بگو -        

ــبحانی         ــت س ــرام.  رف ــندلی روي از به ــد اش ص ــد بلن ــت ، ش ــاره انگش ــه را اش اش  ب
 : گفت ، کوبید میز روي تأکیدي حالت

ــارتون -         ــد رو ناهــ ــا...  بخوریــ ــون بــ ــتم جفتتــ ــد!  هســ ــد در ادا بخوایــ  ، بیاریــ
 ! سرُم زیر میفرستمتون



 شــده رفــتن ي آمــاده کــه افــرادي تــا رفــت در ســمت بــه و شــد دور آنهــا از بعــد و        
 ... . کند بدرقه را بودند

 

 ! نبود ساکت بهرام این از تر وحشتناك چیزي هیچ        

 ، بهـــرام هــاي  پســـرعمه و پســرعموها  مـــابین ، بــود  ایســـتاده در نزدیــک  حســام         
 آمــد و رفــت در مــدام بیــژن فــوت روز چهلمــین مراســم در حضــور بــراي کــه میهمانــانی

 . بود چیز همه به حواسش همیشه مثل.  میکرد خوشامد را بودند

ــه صــداي         ــود ناراحــت و میشــنید را بهــار تلــخ ي گری  کنــارش شــوهرش چــرا کــه ب
 چــرا کــه بــود نگــران و میدیــد را مهنــاز ي زده یــخ و مــات نگــاه.  کنــد آرامــش تــا نیســت

ــل او ــار مث ــه به ــد گری ــاي.  نمیکن ــد خــالی ج ــد را ناهی ــاً و میدی ــود متأســف عمیق ــراي ب  ب
 را تلخــش ســکوت روز چهــل آن تــوي بــود نتوانســته چیــزي هــیچ کــه اي داغدیــده مــادر

 . بشکند

 درگیــر ذهــنش طـرف  یــک امـا .  بــود چیـز  همــه بـه  حواســش و میدیـد  را چیــز همـه         
 نشســته...  نمیکـرد  فحاشــی ، نمیـزد  داد کـه  بهرامــی.  بـود  بهـرام  طــوالنی و سـرد  سـکوت 

 نمیکــرد و میکــرد نگــاه زمــین روي اي نقطــه بــه ، پــذیرایی هــاي مبــل از یکــی روي بــود
ــی...  ــه بهرام ــعی ک ــرد س ــه نمیک ــران ب ــتور دیگ ــد دس ــی...  ده ــه بهرام ــی ک ــیگار حت  س

ــید ــري!  نمیکش ــنش فک ــغول را ذه ــرده مش ــود ک ــا ، ب ــی او ام ــام حت ــارش در را حس  افک
 ســـالها از پـــس حســـام را تجربــه  ایـــن...  بـــود خطرنــاك  و عجیـــب!  نمیکـــرد شــریک 

 . بود کرده کسب او با همکاري و دوستی



 آن از میلــی بــی بــا بهــرام بعــد ، گفــت بهــرام بــه چیــزي میهمانــان از یکــی کــه دیــد        
 تــازه میهمانـان  لحظـه  همـان .  داد پاسـخی  و شـد  خـارج  خـود  وار مجسـمه  و سـاکن  حالـت 

 : شدند ساختمان وارد اي

 ... میگم تسلیت خیلی -        

ــه حســام         ــازه ســمت بــه ، گرفــت بهــرام از را نگــاهش زور ب ــا و برگشــت واردان ت  ب
 . داد دست همه

 ! ماییدبفر!  ممنونم...  اومدین خوش خیلی -        

 بــه را ســرش ، بــود کــرده تعــارف قهــوه فنجــانی او بــه کــه خــدمتکاري بــراي بعــد و        
 . داد تکان راست و چپ

 گــردن ، بــود ایســتاده کــه جــایی همــان از.  شــد بلنــد بــاغ تــوي از هیــاهویی صــداي        
 جمــع مرمــر هــاي پلــه پــایین کارگرهــا از نفــر چنــد دیــد.  ببینــد را بیــرون تــا کــرد کــج
 : پرسید پسرعموها از یکی.  میکردند بحث هم با ، بودند شده

 ؟ بیرون خبره چه -        

 : گفت کالفه و خسته ، ایستاد صاف دوباره حسام        

 ! میکنه ساکتشون سبحانی!  نیست مهمی چیز ، نمیدونم -        

 معنــاي بــه و بــود خســته ، میکنــد کمــک او بــه و هســت ســبحانی کــه بــود خوشــحال        
 . نشد سبحانی از خبري ، ماند منتظر چه هر اما.  نمیکشید دیگر واقعی



 : زد غر ها عمه پسر از یکی.  بود گرفته اوج کارگرها بیداد و داد        

 ! سرشون رو گذاشتن رو خونه! ؟ مرگشونه چه -        

 خبــر چــه ببـین  بــرو اراجیــف ایـن  جــاي بـه  بگویــد ، بزنــد داد داشـت  دوســت حسـام         
 . رفت بیرون و گذشت دیگران کنار از ، کرد کنترل را خودش سختی به اما!  شده

...  میکردنــد بیــداد و داد هــم بــا ، بودنــد ایســتاده هــا پلــه پــایین کارگرهــا از نفــر دو        
 پــرت حواسشــان آنقــدر.  میدادنــد گــوش بحثشــان بــه و بودنــد زده حلقــه دورشــان بقیــه

 . ندیدند مهتابی توي را حسام که بود

 تــوي نــرفتم مـن  ، برنداشــتم مــن مـیگم  ؟ نیســت حالیــت آدمیـزاد  حــرف چــرا تـو  -        
 ! نداشتم کاري اونجا اصالً من...  آشپزخونه

 ... دیدم خودم!  دزد ي مرتیکه ، بگیر خون خفه -        

 ! هوي!  باباته دزد -        

 ؟ اینجا خبره چه -        

ــاال را صــدایش بــود کــرده ســعی...  پرســید محســا          برگشــتند ناگهــان همــه.  نبــرد ب
 . دوید باال ها پله از عمارت ي سابقه با کارگرهاي از یکی یعد...  او سمت به

 رفــت ، رســیده دوران بــه تــازه ي پســره ایــن کــه دیــدم خــودم چشــم بــه مــن آقــا -        
 ! دزدید نقره قاشق تا چند و آشپزخانه توي

 : برد باال را صدایش متهم کارگر        



 ! میچینه گیالس آلبالو چشات تو -        

 : گفت طعنه از پر حسام        

 !؟ جدي -        

 . باخت رنگ او تیز و تند نگاه زیر جوان کارگر که دید...  او به شد خیره و        

ــالً -         ــد...  اص ــد جیبــامو بیای ــف!  بگردی ــه ت ــامرد آدم ذات ب ــواد!  ن  و زن نــون میخ
 ! آقا ، کنه آجر رو ام بچه

 : آنها سمت به برگشت حسام ، شدند خارج ساختمان در از زن یک و مرد دو        

 ! کنیم جبران شادیاتون توي...  اومدین خوش خیلی خیلی -        

 : گفت زن        

 ! مادرش به بده صبر خدا ، میگم تسلیت بازم -        

 : کرد اضافه آقایان از یکی و        

 ! شدن تنها خیلی...  باشید فر شاهین آقاي مراقب -        

ــه حســام         ــود عصــبی و کالف ــد نمیدانســت.  ب ــه بای ــه ب ــانش ي بدرق ــا برســد میهمان  ی
ــا بیخــودي...  کارگرهــا ســمت بــه برگشــت.  کنــد فصــل و حــل را دزدي مــاجراي  گــره ب

ــراواتش ــت ور ک ــت از اگــر.  میرف ــایش دس ــار ه ــن ، نمیکشــید ک ــود ممک ــا ب ــی همانج  ب
 ! کند زنی خود اختیار



 ! کارتون سر برگردید!  باشید زود...  کنید خلوت رو اینجا -        

 : کند اعتراض خواست سابقه با کارگر        

 ... راحتی همین به میتونه کرده فکر!  دزده مرتیکه این آقا -        

 : حرفش وسط دوید بدخلقی با حسام        

ــی مگــه -         ــار اینهمــه ؟ حســابی آدم ، نمیبین ــه کــردن فکــر وقــت!  ســرم ریختــه ک  ب
 ! ندارم رو دزدیا دله این

ــه         ــا ي هم ــال کارگره ــان دنب ــد کارش ــارگر ، رفتن ــوان ک ــر ج ــه از زودت ــا از بقی  آنج
ــد دور ــاز.  ش ــک ب ــرد دو و زن ی ــال م ــاختمان در از میانس ــارج س ــدند خ ــاز و ش ــام ب  حس

 آمـد  مـی  او سـمت  بـه  عجلـه  بـا  کـه  دیـد  را سـبحانی  همزمـان .  شـد  آنها ي بدرقه مشغول
 : توپید او به ، نیاورد تاب دیگر حسام.  بود دستش توي موبایلش ،

ــه -         ــا معلوم ــت کج ــل ؟ زده غیب ــال و قی ــارگرا ق ــاغ ک ــته رو ب ــود برداش ــت...  ب  داش
 ! میبرد رو آبرومون

 نــیم احتمــاالً!  نمیشــه آمــاده وقــت ســر غــذا گفــتن ، زدن زنــگ رســتوران از آقــا -        
 . دارن تأخیر ساعتی

ــام         ــته حس ــل و خس ــوي مستأص ــم ت ــاي چش ــر...  زد زل او ه ــک دیگ ــود نزدی ــه ب  ب
ــه ــد گری ــوي!  بیفت ــل آن ت ــر از روز چه ــمتی ه ــت س ــار تح ــود فش ــرام...  ب ــوي به  الك ت

 سـر  را شـرکت  کـه  بـود  حسـام  ایـن .  نمیکـرد  کـاري  هـیچ  عمـالً  و بـود  رفتـه  فـرو  خودش



 ارزش مراقــب کــه بــود او...  میرســید خــتم مجلــس بــه مربــوط مســایل بــه یــا و داشــت پـا 
ــود شــرکت ســهام ــی هــواي چهارچشــمی ، ب ــا داشــت را بیــژن هــاي دارای  ســوء کســی ت

ــتفاده ــد اس ــخ ، نکن ــه پاس ــلیت ي هم ــا تس ــداد را ه ــت ، می ــان لیس ــت را میهمان  ، مینوش
ــداد ســفارش گــل دســته و دعــوت کــارت ــدگی...  میکــرد هــدایت را کارگرهــا ، می  را زن

 باشــد مراســم ناهــار کـردن  دیــر نگــران نمیتوانســت دیگـر  بلبشــو ایــن وســط!  میچرخانـد 
! 

...  شــنید ماشــینی هــاي چــرخ زیــر را بــاغ کــف هــاي ســنگریزه شــدن خــرد صــداي        
 بــاغ وارد کــه ماشــینی دودي هــاي شیشــه بــه شــد خیــره زده حیــرت.  چرخیــد عقــب بــه

ــود شــده ــه داشــت و ب ــود عجیــب کمــی.  آمــد مــی ســاختمان ســمت ب ــوالً چــون ، ب  معم
ــه ــق هــا غریب ــتند ح ــاغ وارد را ماشینشــان نداش ــد ب ــه مگــر ، کنن ــاص خیلــی اینک  و خ

 . بودند سفارشی

 پشــت از راننـده .  کـرد  توقــف مهتـابی  بـه  منتهــی هـاي  پلـه  روبــروي درسـت  ماشـین         
 متــرجم ســرش پشــت و پــاموك آتــان اول بعــد...  کــرد بــاز را عقــب در و شــد پیــاده رل
 . شدند پیاده او

 حـــال در را فضـــایی آدم دو انگـــار...  میکـــرد نگاهشـــان مبهـــوت و مـــات حســـام        
 شــرکت بــراي زیــادي میهمانــان روز چهــل ایــن تــوي.  بــود دیــده یشــان ســفینه از خــروج

 را خودشــان بودنــد نتوانســته کــه هــا بعضــی.  بودنــد شــده حاضــر بیــژن فــوت مراســم در
 نـه  کـه  بـود  آنهـایی  از پـاموك  آتـان .  بودنـد  گفتـه  تسـلیت  تلفنـی  تمـاس  یک با ، برسانند

 کلــه و ســر بیخــودي خیلــی روز چهــل از بعــد حــاال.  بــود گرفتــه تماســی نــه و بــود آمــده



 هــا پلــه از...  شـاهانه  ظــاهر و مارکـدار  مشــکی شــلوار و کـت  آن بــا...  بـود  شــده پیـدا  اش
 متــرجمش ، گفــت ترکــی زبــان بــه چیــزي.  ایســتاد حســام روبــروي درســت و آمــد بــاال

 : کرد ترجمه

 ! فرهمند آقاي ، باشید پذیرا ایشونو ي خالصانه تسلیت -        

 : گفت بعد.  نمیفهمید را زبانشان انگار ، زد پلک هم سر پشت بار چند حسام        

 ! بفرمایید میکنم خواهش!  اومدین خوش...  خیلی -        

ــود مطمــئن         ــته کــه نب ــه توانس ــتقبال او از درســتی ب ــد اس ــا کن ــه ی ــانش آب.  ن  را ده
 . رفت کنار راه سر از بعد ، داد قورت

ــاره تکــه را پــاموك آتــان داشــت دوســت.  میجوشــید دلــش تــوي عجیبــی خشــم          پ
 مشــت را هــایش دســت.  میدانســت بیــژن مــرگ مقصــر را او دلیــل بــا یــا دلیــل بــی!  کنــد
 . شد سالن وارد ، کرد

ــاموك آتــان         ــا کــه دیــد را پ ــی غــرور همــان ب ــه اش لعنت ...  میرفــت بهــرام ســمت ب
 . ماند ثابت پاموك صورت روي و شد کنده زمین از بالفاصله بهرام نگاه

ــاد دلهــره...  کــرد حــبس ســینه تــوي را نفســش حســام         ــه افت  واکــنش از.  جــانش ب
 پـس  ، میکنـد  نگـاه  مقصـر  یـک  چشـم  بـه  پـاموك  بـه  او اگـر  میکـرد  فکر.  میترسید بهرام

 آن ، نداشــت را پــاموك آتــان دیــدن تــاب مطمئنــاً حــاال.  دارد را نظــر همــین حتمــاً بهــرام
 توجـه  بـی  کـه  نبـود  بعیـد  هـیچ  بهـرام  از.  بـود  جـوانش  بـرادر  داغـدار  هنـوز  کـه  وقتی هم



 خــوري میــوه چــاقوي بــا بعــد و کنــد زمــین بــر نقــش را پــاموك آتــان مکــان و زمــان بــه
 ! بیاندازد خط صورتش روي

 ســر ، هســتند داور ســوت منتظــر شــروع خــط پشــت کــه هــایی دونــده مثــل حســام        
ــود برداشــته خیــز جــا ــا محترمانــه امــا ســرد خیلــی بهــرام تصــورش خــالف بــر امــا...  ب  ب

 . گفت خوشامد او به و داد دست پاموك

ــندلی یـــک روي ســـالن انتهـــاي در رفـــت ، گذشـــت بهـــرام برابـــر از پـــاموك          صـ
ــا و نشســت ــا بهــرام.  شــد زدن حــرف مشــغول متــرجمش ب  را نگــاهش حوصــلگی بــی ب

 نگــاهش.  شــد چشــم تــوي چشــم حســام بــا بــار اولــین بــراي بعــد و چرخانــد ســالن تــوي
 خیالــت یعنـی  ، جنبانــد خفیـف  خیلــی را سـرش .  بـود  نفــس بـه  اعتمــاد حـس  از پـر  و آرام

 ! کنم چه میدانم من یعنی!  راحت

.  زد لبخنــد دلیــل بــی یعــد...  کــرد آزاد نــرم خیلــی را اش شــده حــبس نفــس حســام        
ــکر را خــدا ــط...  ش ــه وس ــالش مشــکالت اینهم ــت خی ــرام عقــل ، شــد راح ــوز به  ســر هن

 ! بود جایش

        ....... 

ــته         ــود نشس ــندلی از یکــی روي ب ــا ص ــب را ســرش ، ه ــده عق ــم و ران ــایش چش  را ه
ــود بســته ــد نفســش هــر از خســتگی...  ب ــی داشــت دوســت.  میباری ــه توجــه ب  ي همــه ب
ــید دراز همانجــا آمــدها و رفــت ــت روز ســه و میکش ــد هــم ســر پش  دســتی.  میخوابی

 . دید را بهرام ، کرد باز چشم فوري...  اش شانه روي نشست



 ! رفیق ، داغونی -        

ــا بــی و تلــخ لبخنــدي         ــود هــایش لــب نقــش معن  روي و زد دور را حســام صــندلی.  ب
 : دردناکش گردن به کشید دستی حسام.  نشست او کنار ، صندلی یک

 ! رفتن در فنرام ي همه میکنم حس!  اون از بدتر چیزي یه -        

 : کرد نگاهش قدرشناسی با بهرام        

 فعـالً  چـی  همـه  کـه  خوشـحالم  امـا !  میکـردم  چیکـار  ، نداشـتم  رو تـو  اگـه  نمیدونم -        
 ! استراحت برو روزي چند تو ، هستم فردا از من...  شد تموم

ــاراي -         ــن ک ــومی م ــداره تم ــودت...  ن ــه خ ــدونی ک ــروز از!  می ــد ام ــرم بای ــال ب  دنب
 ! جدید منشی

 : پرسید ، انداخت باال را ابرویش ي لنگه یک بهرام        

 ؟ بود چش قبلیه مگه -        

 کــرد رد را دســتش بهــرام.  شــد نزدیــک آنهــا بــه قهــوه هــاي فنجــان بــا خــدمتکاري        
 . برداشت فنجان یک ، بیفتد سرش از خواب اینکه امید به حسام اما ،

 اول همـــون از شـــوهرش.  کـــرده ازدواج کـــه ماهـــه دو امـــا ، نداشـــت مشـــکلی -        
ــالف ــار مخ ــردنش ک ــود ک ــاال.  ب ــیش روز ده از ح ــه پ ــاي دادم ک ــم کارت ــروز مراس  رو ام

 مــنم!  میکشــی بیگــاري زنــم از داري کــه داده گیــر شــوهرش ، کــرد نویســی پشــت بــرام
 ! بره میتونه زنش ، شد استخدام جدید منشی گفتم



ــه را ســرش بهــرام         ــانه ب ــا ، داد تکــان تفهــیم ي نش ــزي ام ــراي.  نگفــت چی ــدتی ب  م
 سـالن  داشـتند  کـه  آمـد  مـی  کارگرهـا  جـوش  و جنـب  صـداي  فقـط .  بودنـد  سـاکت  دو هر
 ســعی کـه  مهنـاز  صـداي  و شـاهکار  ي گریـه  صــداي همـراه  بـه  ، میکردنـد  جـور  و جمـع  را

 گفـت  بعـد  و کـرد  مـزه  مـزه  را اش قهـوه  حسـام .  کنـد  آرام را او صـدقه  قربـان  بـا  داشـت 
: 

 ! بودم نگران خیلی -        

 : پرسید بهرام        

 ؟ چرا -        

 ! کنی پاموك بار چیزي یه میترسیدم -        

 : داد ادامه ، زد کجی لبخند        

 ! ازت ام راضی!  کردي حفظ ظاهرتو خوب -        

 : داد تکان راست و چپ به تأسف با را سرش بهرام        

ــن -         ــزا ایـ ــه دوا ازم دردي چیـ ــه ، نمیکنـ ــت واگرنـ ــتم دوسـ ــره داشـ  رو اش خرخـ
 ! میکردم کارو این حتماً ، داشتم رو قدرتش اگه!  بجوم

ــاز حســام         ــده بنــد شــاهکار ي گریــه صــداي.  نوشــید را اش قهــوه از اي جرعــه ب  آم
 کــه میکــرد تکــرار مــدام و میــزد حــرف تلفــن بــا داشــت بهــار.  بــود خوابیــده انگــار ، بــود

ــی ــه زود خیل ــفهان ب ــردد اص ــوي از.  برمیگ ــپزخانه ت ــداي آش ــده ص ــته ي خن ــی دس  جمع



.  ســابق روال بــه برمیگشــتند داشــتند همــه...  بـود  شــده گرفتــه ســر از زنــدگی.  شــد بلنـد 
ــاك ــرد خ ــران دل داغ و بــود س ــرد را دیگ ــرد س ــژن...  میک ــوي بی ــردابه ت  آرام اش س

 ! میشد تر کمرنگ و کمرنگ دیگران ذهن توي نیز خاطراتش و میپوسید آرام

ــه -         ــه ممکن ــان ک ــکالتی یــه پــاموك آت ــه کــرده ایجــاد رو مش  خــودت امــا ، باش
 هــیچ بــه ایــن و...  کــرده خودکشــی بیــژن.  تقصــیره بــی بیــژن مــرگ تــوي کــه میــدونی

 ! نیست مربوط کسی

 میــز کشــوي تــوي از را مهنــاز عکــس آخــر روز کــه کــرد شــکر را خــدا دلــش تــوي        
 . نفهمد او ي انگیزه از چیزي ترکیه پلیس تا برداشت بیژن

 ! نبود خودکشی -        

 : کرد نگاهش متحیر حسام ، گفت ناگهانی خیلی بهرام        

 ... بود کرده اوردوز!  خودخواسته مرگ یک...  بود خودکشی -        

 : کرد تکرار باز بهرام        

 ! نبود خودکشی -        

 ... که داده تشخیص اینطوري پلیس اما -        

 ! گفته مزخرف پلیس خب -        

ــاال ي طبقــه از دري شــدن بســته و بــاز صــداي          صــدا ناهیــد بعــد ، رســید گــوش بــه ب
 : زد



 ! بهار -        

 آشــفته صــدایش چنــد هــر...  بــود زده حــرف ، روز چهــل آن تــوي بــار اولــین بــراي        
 . بود

 ! بهار!  بهار -        

 مـن  امـا  ، بیـاره  بنـد  پلیسـو  نـق  نـق  تونسـت  کـه  بـود  چـوبی  آبنبـات  یک خودکشی -        
... 

 ! بهار...  ؟ کجایی بهار -        

 کمــی بعــد.  داد تکــان هــوا تــوي را دســتش ، بیــرون کــرد فــوت را نفســش بهــرام        
 : داد ادامه مرموز لحنی با و حسام سمت به شد خم

 ! ناهید و میدونم من فقط اینو! ...  نکرده خودکشی بیژن -        

 : بود افتاده گریه به ناهید        

 ! بهار ؟ کجایی!  بهار -        

 : شد بلند بهار جیغ صداي ناگهان        

 ! مامان...  واي -        

ــد بلنــد ســر دو هــر بهــرام و حســام         ــاال ي طبقــه بــه دوختنــد نگــاه ، کردن  صــداي.  ب
 را مــادرش اســم مــدام و بــود افتـاده  گریــه بــه بهــار.  آمــد مـی  پلکــان از تنــدي هــاي قـدم 



 از کمــر تــا مهنــاز بعــد...  زدن نــق بــه بــود کــرده شــروع بــاز شــاهکار...  میکــرد تکــرار
 : شد خم پلکان

 ! میاره باال خون داره!  نیست خوب مادرت حاال...  باال بیا بدو بهرام -        

       

 خـودم  بـه  تـأخیرم  بابـت  کـافی  ي انـدازه  بـه  خـودم  مـن  ، نگـه  هیچـی  من به هیشکی        
 ! میگم بیراه و بد

 ، اتوبــوس تــوي ، خونــه تــوي.  همراهمــه جــا همــه قلمــم و کاغــذ مــن ، کنیــد بــاور        
...  بشــه نــوبتم کــه معطلــم آرایشــگاه تــوي وقتــی ، بیــاد جــوش آب منتظــرم کــه مــوقعی

 ! محدوده کردنم تایپ وقت اما!  مینویسم همش

 ! ببخشید حال بهر        

 ! مونده دیگه یکی فقط...  امروز پست اینم        

 

ــال و قیــل          کــه عمــارت ي گوشــه هــر کســی هــر ناگهــان...  برداشــت را جــا همــه ق
 بــاال هــا پلــه از ســرعتی چــه بــا نفهمیــد بهــرام.  بــرد هجــوم دوم ي طبقــه ســمت بــه بــود

 ، دیــد را ناهیــد خـدمتکاران  هــاي تنــه پـس  از.  رســاند بــاال ي طبقـه  بــه را خــودش ، دویـد 
 و میکــرد گریــه و میکشــید جیــغ نفــس یــک بهــار.  میــزد عــق...  زمــین کــف بــود افتــاده
ــاز ــاز...  مهن ــد را مهن ــدمتکارها!  نمیدی ــار را خ ــین روي ، زد کن ــت زم ــار...  نشس ــدن کن  ب
 . ناهید درد از شده مچاله



 ... چی ؟ شده چی -        

 : شنید را خدمتکارها از یکی صداي.  بگوید چه باید نمیفهمید        

 ! آقا ، خوردن قرص -        

ــتی         ــه دس ــرفش ب ــد دراز ط ــوطی ، ش ــفیدي ق ــه را س ــپرد او ب ــام...  س ــود دیازپ  از!  ب
 . کرد اي قروچه دندان خشم شدت

 ؟ آخه چی یعنی...  ؟ چی یعنی کارا این -        

ــی         ــخ حس ــموم و تل ــش راه مس ــدود را تنفس ــرد مس ــت...  ک ــت دوس ــد داد داش  ، بزن
 قیامـت  انگـار ...  بـود  شـلوغ  و ریختـه  بهـم  چیـز  همـه  چقـدر .  بریـزد  بهـم  را زمان و زمین
 : کند کنترل را جمعیت داشت سعی حسام...  میکرد گریه شاهکار!  بود شده

 یکــی...  اورژانــس بزنــه زنــگ یکــی!  کــارتون ســر برگردیــد...  نشــید جمــع اینجــا -        
 ! کنه ساکت رو بچه اون هم

 ! بفهم آخه د...  برنمیگرده دیگه و مرده!  بفهم اینو...  مرده بیژن -        

 یقــه بــه زد چنــگ ، بــرد پــیش را آلــودش خــون دســت...  داد خــود بــه تکــانی ناهیــد        
 میکــرد بیــداد هــایش چشــم تــوي التمــاس.  کــرد بلنــد ســر بعــد...  او مشــکی پیــراهن ي
 . بود پوشانده را صورتش هم با خون و اشک... 



 ایـــن دیگـــه بیـــژن از بعـــد!  بمیـــرم میخواســـتم...  کـــنم خودکشـــی میخواســـتم -        
 مــن  حتــی ...  مــن  امــا...  نداشــتم  هیچــی  بــه  امیــدي دیگــه !  نمیخواســتم  رو زنــدگی
 ! کنم تحمل نتونستم

 . فشرد را اش شانه عصبی و خشمگین بهرام.  آورد باال خون باز...  زد عق باز        

 ! بیمارستان بري باید...  نگو هیچی ، باشه ساکت -        

 : گفت...  داد تکان را او لباس ي یقه قدرتش ي مانده ته با ناهید        

 ســخته کنــدن دل کثافــت زنــدگی ایــن از!  بریــد نمیشــه زنــدگی از...  بهــرام ببــین -        
 ... بیژن...  بکنه دل نمیتونه من مثل پیرزنی حتی! 

...  بــود گرفتــه اوج شــاهکار ي گریــه صــداي.  آورد بــاال خــون بــاز و کــرد مکــث بــاز        
 : کشید داد...  خدمتکارها سمت کرد پرت هدف بی را قرص خالی قوطی بهرام

 ! کنه ساکت رو بچه اون بره یکی -        

...  داشــت آرزو...  داشــت امیــد!  بــود جــوون خیلــی...  بهــرام ، بــود جــوون بیــژن -        
 میفهمــی!  کشــتن رو بیــژن!  نکــرده خودکشــی بیــژن...  داشــت افتــاده عقــب کــاراي کلــی

 ! کشتنش ؟

ــداي         ــام ص ــاي گ ــد ه ــزي و تن ــمت از تی ــان س ــه پلک ــوش ب ــید گ ــرام.  رس ــر به  س
 . دید را پوش سفید مرد دو ، چرخاند

 ؟ افتاده اتفاقی چه -        



 ! بیمارستان بشه منتقل سریعاً مسدوم باید -        

 ! کنید خلوت رو مریض دور!  لطفاً ، کنید متفرق را جمعیت -        

ــاز         ــا اینبــار ، بفرســتد کارشــان ســر را کنجکــاو خــدمتکارهاي کــرد ســعی حســام ب  ب
 : تشر و توپ کمی

 ! کارتون سر برگردید...  نمونید اینجا ؟ چتونه! ؟ سینما اومدین مگه -        

ــک دو         ــس پزش ــعی اورژان ــد س ــد میکردن ــوي را ناهی ــارد ت ــد برانک ــد ، بخوابانن  ناهی
 . بود نکرده رها را بهرام لباس ي یقه هنوز

 ! کن پیدا برام قاتلشو -        

 ... میزنیم حرف بعداً -        

ــو -         ــه رو ت ــدر روح ب ــادرت و پ ــت.. . م ــنم التماس ــل ، میک ــژن قات ــدا رو بی ــن پی !  ک
 ... بیژن

 چشــم نــی نــی...  کــرد نگــاهش مســتقیم ، گرفــت را ناهیــد الغــر هــاي شــانه بهــرام        
ــایش ــدت از ه ــض ش ــد بغ ــراي.  میلرزی ــین ب ــاالً و اول ــرین احتم ــار آخ ــود ب ــه ب ــاً ک  عمیق

ــراي ــد ب ــوزاند دل ناهی ــه از...  میس ــبش ت ــرد آرزو قل ــه ک ــاش اي ک ــاري ک ــتش از ک  دس
 . داغدیده مادر یک کردن آرام براي ، بود ساخته

 !؟ باشه ؟ باشه ، هم با میزنیم حرف -        



ــد تــوان         ــه ناهی ــان ب ــایین خــورد ســر بهــرام ي یقــه روي از دســتش ، رســید پای ...  پ
ــله ــرام بالفاص ــار را به ــد کن ــد ، زدن ــارد روي را ناهی ــد برانک ــم.  خواباندن ــاتی عالی  اش حی

 . رفت همراهشان بهرام.  بردند پایین را او سریعاً بعد ، کردند چک را

 مــدام باشــد مــادرش همــراه اینکــه بــراي...  میریخــت اشــک وار دیوانــه هنــوز بهــار        
ــا.  میکــرد التمــاس ــه فقــط ام ــر یــک ب ــا همراهــی ي اجــازه نف ــد را بیمــار ب  آن و ، میدادن

ــه آمبــوالنس.  بــود بهــرام نفــر یــک ــاغ کشــان آژیــر ، افتــاد حرکــت ب .  کــرد تــرك را ب
ــرش صــداي ــوي آژی ــه رو مغــز ت ــاز جنــون ب ــنعکس مهن ــتی دو.  میشــد م ــگ دس  زد چن

 هنــوز ، کنــد چــه بایــد نمیدانســت...  بــود آورده بنــد را نفســش گریــه...  موهــایش تــوي
 : خواند را نامش مهربان صدایی بعد...  بود گیج

 ؟ خانم بهار -        

ــه         ــب ب ــد عق ــام...  چرخی ــد را حس ــراي و دی ــین ب ــار اول ــام در ب ــالها آن تم ــوي س  ت
 . شد خیره او هاي چشم

 ! بیمارستان میرسونمتون من...  میکنم خواهش باشید آروم -        

        *** 

ــته         ــود نشس ــاي صــندلی روي ب ــبز ه ــوي س ــدور ت ــتان کری ــایش ، بیمارس  روي را پاه
 . میکرد گوش مردم ازدحام صداي و سر به یبدخلق با...  بود انداخته هم



ــول مــدام بهــار         ــدور ط ــدم را کری ــزد ق ــا ، می ــایلش ب ــاهی.  میکــرد صــحبت موب  از گ
ــل  ي مکالمــه از نــامفهومی کلمــات میتوانســت حســام آنوقــت ، میشــد رد حســام مقاب
 . بشنود شوهرش با او طوالنی

ــه -         ــزم نمیش ــالً...  عزی ــه اص ــیحش!  نمیش ــخته توض ــی ، س ــه وقت ــدیم رو همدیگ  دی
... 

 کــودکی ي وقفــه بــی هــاي جیــغ تــوي صــدایش بعــد...  شــد رد حســام مقابــل از بــاز        
 میکــرد دعــا.  انــداخت اش مچــی ســاعت بــه نگــاهی حســام.  شــد گــم ســاله پــنج چهــار

 میخواســـت...  بـــود بالتکلیـــف بـــدجوري.  شـــود پیـــدا بهـــرام ي کلـــه و ســـر زودتـــر
 : شد نزدیک او به بهار صداي باز.  برود و کند خداحافظی

 آره...  ؟ چطــوره! ؟ هــوم...  میــام مامــانم بــا اصــالً!  میــام حتمــاً ، بشــه بهتــر مامــانم -        
 ... خب

ــاز         ــاز و شــد دور ب ــار.  شــد محــو صــدایش ب ــه ، کــرد بلنــد ســر حســام اینب  قامــت ب
 میشناســد را او کــم چقــدر...  اســت دور او از چقــدر کــرد فکــر.  دوخــت چشــم او باریــک

ــاید.  ــر ش ــود بهت ــت ب ــالً میگف ــد را او اص ــوي!  نمیشناس ــنش ت ــه ذه ــت را او همیش  دوس
 و زدن حـــرف صـــداي ، کنـــد تماشـــایش ، باشـــد نـــزدیکش داشـــت دوســـت.  داشـــت

ــدنش ــنود را خندی ــا...  بش ــت ام ــیچ هیچوق ــی ه ــا حرف ــت او ب ــی.  نداش ــی حت ــی وقت  خیل
 ! نمیکردند نگاه بهم زیاد حتی...  نمیزدند حرف هم با بودند هم نزدیک



ــه بهــار         ــدور انتهــاي ب ــود رســیده کری ــه کفشــش ي پاشــنه روي ناگهــانی خیلــی ، ب  ب
 بعــد امــا ، خــورد جــا اول حســام.  کــرد غــافلگیر را حســام ي خیــره نگــاه و چرخیــد عقــب
 . انداخت پایین را سرش باز و گرفت او از را نگاهش عادي خیلی

 بعــد...  میشــد نزدیــک او بــه داشــت کــه شــنید را بهــار هــاي کفــش تــق تــق صــداي        
 کــف هــاي ســرامیک روي از را نگــاهش بــاز امــا ، کــرد حــس خــود نزدیــک را حضــورش

 . برنداشت زمین

 ؟ افتاده اتفاقی نکنه ؟ بهرام نیومد چرا -        

 . زدم زنگ بهش قبل ي دقیقه ده حدود -        

 ؟ میگفت چی -        

 ! مرتبه اوضاع اما...  بزنیم حرف زیاد نشد -        

 . شنید را بهار راحت نفس صداي        

 برگردیــد میکــنم خــواهش!  اینجــا شــدید معطــل هــم شــما...  خــدا را تــو ببخشــید -        
... 

 : حرفش وسط دوید محترمانه اما محکم خیلی حسام        

 ! اینجا نمیکنم رها تنها هم رو شما و...  خانم نیستم خسته من -        



 بــه چرخیــد بعــد...  کــرد پــا آن و پــا ایــن کمــی حســام.  نگفــت چیــزي دیگــر بهــار        
 نگـاه  دیـوار  بـه  هـدف  بـی  ، بـود  نشسـته  کنـارش  صـندلی  یـک  ي فاصـله  بـا  بهار.  او سمت

 ! بود ناامید و محزون چقدر...  میکرد

...  بودیــد شــاد...  بودیــد خــانواده ي تپنــده و زنــده روح شــما میــاد یــادم وقتــی از -        
 ناامیــد چیــزي هــیچ اوضــاع ایـن  تــوي حــاال!  میزدیــد لبخنــد همـه  بــه مــدام...  دغدغــه بـی 

 ! نیست شما چشماي توي غم از تر کننده

 زد تلخــی لبخنــد ، بــود آورده زبــان بــه مســتقیم غیــر کــه اعترافــاتی تمــام از مبهــوت        
 : داد ادامه... 

 از بـدتر  خیلـی  خیلـی !  بـده  خیلـی  اوضـاع  میکـنم  حـس ...  میترسـونه  منـو  شـما  غم -        
 ! میاد نظر به که چیزي اون

 . بود پنهان عجیبی حس نگاهش توي...  کرد نگاه او به و چرخاند سر بهار        

ــی از -         ــادم وقت ــاد ی ــت ، می ــتم دوس ــازیگر داش ــم ب ــق!  بش ــن عاش ــار ای ــودم ک ...  ب
 شـام  میـز  سـر  شـب  یـه  ، بـود  کـه  سـالم  سـیزده !  دیگـران  بـراي  کـردن  بازي نقش عاشق

 ! بخور شامتو!  کردي غلط:  گفت بهم.  دارم آرزویی چه که گفتم پدرم به

 پشــت کشــید را دســتش بعــد.  خندیــد تلخــی بــه ، شــب آن ي خــاطره یــادآوري بــا        
 . زدود هایش مژه از را اشکش نم ، پلکش

 هــم رو دیگــران بــراي کــردن بــازي نقــش...  خــب امــا ، نشــدم بــازیگر هیچوقــت -        
ــت ــوش هیچوق ــردم فرام ــن!  نک ــش م ــازي نق ــردم ب ــش...  میک ــراي نق ــق دخت !  رو احم



 زنــدگیم از حــالم چقــدر کــه نمیــاوردم خــودم روي بــه...  میگذرونــدم خــوش ، میخندیــدم
ــم ــوره به ــزاري اون از...  میخ ــه لجن ــمش ک ــدگی اس ــود زن ــام...  ب ــرام و باب ــتش به  درس
 ! قدرت بودن گذاشته رو اسمش ، بودن کرده

ــس         ــی نف ــید عمیق ــه را ســرش ، کش ــپ ب ــت و چ ــان راس  مــوي ي طــره...  داد تک
 ! کرد زیباترش ، ریخت اش پیشانی روي اش خرمایی

 ایــن  از رو خــودم کــه نکــردم  اشــتباه...  فرهمنــد آقــاي  ، نکــردم اشــتباه مــن -        
 ! کشیدم بیرون لجنزار

 را بغضـــش شکســـتن جلــوي  میکـــرد مقاومـــت ، فشــرد  هـــم روي را هـــایش لــب         
 بــه و بــود ایســتاده ســوتر آن کمــی کــه نوجــوانی دختــر روي بــه دلیــل بــی بعــد.  بگیــرد

 ي پریــده رنــگ نیمــرخ مبهــوت و مــات هــم هنــوز حســام.  زد لبخنــد ، میکــرد نگــاه آنهــا
 : گفت آهسته...  بود او

 ! نکردید اشتباه...  نه -        

 و لــرزان هــاي عســلی تــوي شــد خیــره حســام.  کــرد نگــاه او بــه ، برگشــت بــا بهــار        
 : داد ادامه...  او دلرباي

 اینـو  شـهامت  شـما  فقـط  چـون ...  دیـدم  کـه  هسـتید  آدمـی  تـرین  احتـرام  قابل شما -        
!  داشـتید  دوسـت  کـه  سـاختید  رو زنـدگی  همونطـور  ، کردیـد  رهـا  چیـزو  همـه  کـه  داشتید

 ! آرزوهاتون دنبال رفتید

 : کرد زمزمه.  نشاند لب به حسرتی پر و تلخ لبخند        



 ! خوشبختید اینقدر که حالتون به خوش...  همین یعنی خوشبختی -        

 کــه بودنــد هــم نگــاه غــرق آنقــدر.  شــدند خیــره بهــم طــوالنی مــدتی بــراي دو هــر        
ــه ــور متوج ــرام حض ــدند به ــط.  نش ــی فق ــه وقت ــرام ک ــو به ــت جل ــی و رف ــه ب  روي مقدم
 تلـخ  نگـاه  تـأثیر  تحـت  هـم  هنـوز  کـه  بهـار .  آمدنـد  خـود  بـه  ، نشسـت  آنهـا  مابین صندلی

 : پرسید گیجی با ، بود حسام تحسین پر حال عین در و

 ؟ چطوره حالش...  مامانم -        

ــرام         ــدخلق به ــبی و ب ــود عص ــایش دســت...  ب ــینه روي را ه ــم اش س ــره به  ، زد گ
 : داد پاسخ روبرو دیوار به خیره

 ! نیست بد -        

 ؟ ببینمش برم میشه -        

 ... اینکه یا هستی تو...  میمونه بیمارستان امشب فقط!  برو ، آره -        

 : حرفش وسط دوید بهار        

 ؟ بمونه باید چرا اما!  هستم که معلومه -        

 خــارج عبــوس و خشــک حالــت آن از کمــی ، موهــایش تــوي کشــید دســتی بهــرام        
 : دهد توضیح کامل گرفت تصمیم بعد و انداخت بهار به نگاهی نیم.  بود شده

ــب -         ــز...  خ ــی چی ــت مهم ــده!  نیس ــو رو اش مع ــر و دادن شستش ــع خط ــده رف .  ش
 . بمونه بستري روزي دو احتماالً.  باشه پزشک نظر تحت باید حالش تثبیت تا اما



 : داد ادامه و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی        

 . بخش میکنن منتقلش دیگه ساعت دو حدود -        

 بهــرام و حســام نگــاه.  شــد بلنــد صــندلی روي از بعــد و ، کشــید راحتــی نفــس بهــار        
 . باال شد کشیده او همراه

 بــه...  فرهمنــد آقــاي ، میخــوام عــذر ازتــون بــازم.  پیشــش میــرم مــن پــس -        
 ! افتادین دردسر

ــاه         ــرام نگ ــالتی به ــت ح ــار ، گرف ــر انگ ــان آن ه ــت امک ــاري داش ــار لیچ ــام ب  و حس
ــس ــواهی ح ــد اش خیرخ ــا.  کن ــه ام ــختی ب ــوي س ــانش جل ــت را زب ــام.  گرف ــا از حس  ج

 : داد پاسخ خودش مخصوص ي مودبانه حالت همان با ، برخاست

 ! نگهدار خدا!  خانم سرکار ، ندادم انجام اي ویژه کار -        

 ایسـتاده  جـا  سـر  هنـوز  حسـام .  رفـت  اورژانـس  سـمت  بـه  ، کـرد  پشـت  آنهـا  به بهار        
 ... . شد محو هایش چشم جلوي از تا کرد بدرقه نگاهش با آنقدر را او...  بود

        *** 

ــه در الي از         ــاز نیم ــت ب ــل میتوانس ــرش داخ ــد را دفت ــدا.  ببین ــکر را خ ــرد ش ــه ک  ک
ــود منتظــرش کســی ــه او چنــد هــر.  نب ــراي و محــدود صــورت ب  هــاي آدم ســري یــک ب
ــاص ــار خ ــرد ک ــا...  میک ــه ام ــانش ي هم ــل مراجع ــرام مث ــبی را آدم به ــد عص ...  میکردن
 دیــد را جــوانی دختــر ، شــد کــه وارد.  میخواســت ایــوب صــبر همیشــه کردنشــان تحمــل



ــته...  ــود نشس ــل روي ب ــروي مب ــز روب ــی می ــه و منش ــوي ب ــورتی پ ــذا اش ص ــداد غ !  می
 خـالی  جـاي  بـه  کـرد  نگـاه  حسـام .  نشـد  او ورود متوجـه  کـه  بـود  موبـایلش  سرگرم آنقدر
 : برد باال را صدایش ، اش منشی

 ؟ اسماعیلی خانم -        

 مقنعــه تــوي بــرد فــرو بیشــتر را موهــایش ، گرفــت صــاف را گــردنش جــوان دختــر        
ــکی ي ــر ، اش مش ــمی زی ــد را او چش ــانم.  پایی ــماعیلی خ ــوي از اس ــه ت ــرون آبدارخان  بی

 . بود گرفته دستش توي را اش سرامیکی بزرگ لیوان ، آمد

 ! نباشید خسته...  فرهمند آقاي سالم -        

 : ایستاد خبردار حالت به ، جست جا از ناگهان جوان دختر        

 ! سالم -        

 : داد تکان را سرش ، کرد نگاهش متحیر حسام        

 ! باشید راحت...  بفرمایید!  سالم -        

 : اتاقش سمت رفت...  برگرداند رو او از ، نگفت بیشتري چیز        

 ؟ نگرفته که منو سراغ صبح از کسی ؟ اسماعیلی خانم ، خبرا چه -        

 . برداشت قدم او سر پشت ، گذاشت میزش روي را لیوانش اسماعیلی خانم        

 . گرفتن رو سراغتون و زدن زنگ آقایی ، چرا -        



 !؟ اسمش -        

 ! نبود ایرانی انگار ، داشت بدي خیلی ي لهجه اما.  نکرد معرفی -        

ــد ي لهجــه مشــغول حســام فکــر         ــرد ب ــد ناشــناس م ــوي کــرد ســعی.  ش ــنش ت  ذه
ــد حــدس ــرد آن بزن ــه م ــود کســی چ ــز...  ب ــان ي دســته و دار ج ــاموك آت ــیچ پ ــم ه  اس

ــه دیگــري ــا.  نرســید ذهــنش ب ــه از ام .  باشــد زده حــدس اشــتباه کــه بــود امیــدوار دل ت
 مـی  سـرش  پشـت  اسـماعیلی  خـانم  شـد  متوجـه  کـه  بـود  رسـیده  اتـاقش  در مقابـل  درست

 . ایستاد او مقابل ، چرخید عقب به.  آید

 ؟ افتاده اتفاقی -        

 ... فقط!  هیچی ، نه -        

 : داد ادامه بعد...  کرد پا آن و پا این کمی        

 ... جدیدتون منشی بابت -        

 ؟ کردین پیدا رو کسی -        

ــه خــب -         ــه ، بل ــد ی ــري چن ــدن نف ــون ســه.  اوم ــرایط م تاش ــورد ش ــر م ــما نظ  رو ش
 ... منتها.  داشتن

 زمـزه  صـداي  بـا  و کـرد  اشـاره  سـرش  پشـت  بـه  سـر  خفیـف  حرکـت  بـا  ، کرد مکثی        
 : داد ادامه مانندي



ــه دختــر.  هســتن خــواهرم دوســتاي از!  میشناســم مــن رو شــرفخانی ترمــه -          خوبی
 ! میگیره یاد چیزو همه زود... 

 : حرفش وسط دوید حسام        

 !؟ شماست خواهر دوست چون -        

 : داد توضیح سرعت به اسماعیلی خانم        

.  کنیــد مطالعــه رو شرایطشــون میتونیــد ، کــردن پــر فــرم هــم بقیــه!  اصــالً ، نــه نــه -        
 ... یعنی!  جالبیه دختر کالً...  خوبه تایپش.  داره مترجمی لیسانس ترمه

 : کرد اضافه آهسته لحنی با باز و کرد مکث باز        

 ! داره احتیاج خیلی کار این حقوق به -        

ــام         ــزي حس ــت چی ــانه روي از ، نگف ــاه او ي ش ــرد نگ ــه ک ــر ب ــوان دخت ــه.  ج ــر ب  نظ
ــت ــک و بیس ــا ی ــال دو ی ــتر س ــت بیش ــا.  نداش ــانتوي آن ب ــپرت م ــاه اس ــه و کوت  ي مقنع
 بــود کــرده پیـدا  اول تــرم دانشــجوهاي بـه  شــبیه ظــاهري اسـتار  آل هــاي کفــش و مشـکی 

 بـه  امیـدوار  و منتظـر  و بـود  ایسـتاده  جـایش  سـر  هنـوز .  بـود  دسـتپاچه  هـم  کمـی  نظر به. 
 . میکرد نگاه آنها

ــد اش خیــره آنقــدر حســام         ــا مان ــایین را ســرش ترمــه اینکــه ت ــداخت پ  معــذب و ان
 : گفت ، امد خود به حسام کارش این با.  کرد مرتب اش سینه روي را اش مقنعه

 ؟ دادید توضیح براشون رو کاري شرایط -        



 : داد پاسخ اسماعیلی خانم        

 ! بله -        

 : پرسید طعنه به حسام        

 ! میکشم بیگاري ازش دارم نشه مدعی دیگه روز دو -        

 : شد سرخ خجالت از اسماعیلی خانم        

 ! میخوام عذر گفتم که من...  فرهمند آقاي -        

 ! میکنم خواهش گفتم منم خب -        

 : گفت اما ، نیاورد در سر حسام متلک از ترمه        

 ! ندارم سنگین کار با مشکلی هیچ من -        

 و خجـــالتی دختـــر بـــا کـــردن کـــار احتمـــاالً کـــرد فکـــر...  کـــرد نگـــاهش حســـام        
ــاتوري ــل آم ــی او مث ــخت خیل ــود س ــا.  ب ــودي ام ــت دلــش بیخ ــد اســتخدامش خواس .  کن

 : گفت

 ! خانم ، میدونم -        

 : نشاند لب به نرمی لبخند ، کرد مکثی        

 ! استخدامید شما -        



ــایش انگــار         ــته او ي خرخــره روي از را پ ــود برداش ــه ، ب ــبش روي را دســتش ترم  قل
ــار بــی و گذاشــت ــر اســماعیلی خــانم.  خندیــد اختی ــه قــدردانی حــس از پ  نگــاه حســام ب

 : کرد

 ! میده احسن نحو به رو لطفتون این پاسخ مطمئنم -        

 : داد تکان را سرش حسام        

 ! امیدوارم -        

 غریبـه  شخصـی  هـاي  قـدم  صـداي  امـا .  افتـاد  راه بـه  اتـاقش  طـرف  بـه  دوبـاره  بعد و        
 : کرد صدایش بعد و شد دفتر وارد که شنید را

 ؟ فرهمند آقاي -        

 لحظــه چنــد بــراي را هــایش چشــم نــاراحتی از ، شــناخت را پــاموك متــرجم صــداي        
 : داد تکان را سرش غریبه مرد.  چرخید عقب به باز بعد و بست

 ! آوردید تشریف بالخره که خوشحالم!  هستیم شما منتظر وقته خیلی -        

 : پرسید حسام        

 ؟ افتاده اتفاقی -        

 ! بده رخ فاجعه یک ممکنه ، بجنبیم دیر اگه اما...  نه هنوز -        



 امــا.  داشــت بیشــتري توضــیح انتظــار ، کــرد نگــاهش فقــط حرفــی هــیچ بــی حســام        
 : گفت مرد

ــاي -         ــاموك آق ــوي پ ــون ت ــر ماشینش ــما منتظ ــتن ش ــوان ، هس ــاتون میخ ــرف باه  ح
 ! بزنن

 : کرد حفظ را ظاهرش اما ، حسام دل توي افتاد ولوله        

 ؟ مورد چه در -        

 ! میدن توضیح خودشون -        

 نــدارد دلیلــی پــاموك کــردن رد کــرد فکــر امــا ، کنــد قبــول نداشــت دوســت حســام        
 : داد تکان را سرش.  نیست عقالنی هم زیاد... 

 ! بریم بفرمایید...  خوب بسیار -        

 ... . رفت بیرون مترجم با همراه و گذشت متعجب زن دو بین از بعد و        

      

 راحــت خیــالش.  دیــد پنجــره پشــت را خاکســتري آســمان ، کــرد بــاز چشــم وقتــی        
 متوجــه و زد غلتــی جــا ســر بعــد ولــی ، دارد خوابیــدن بــراي زیــادي وقــت هنــوز کــه شــد
 . شد مهناز خالی جاي

 بــه نگــاهی و شــد نیمخیــز آرنجــش روي.  ایســتاد تــپش از قلــبش لحظــه چنــد بــراي        
 : انداخت بر و دور



 ؟ مهناز -        

 را ملحفــه.  بــود پریــده ســرش از خــواب ، فشــرد هــم روي را ســوزانش هــاي پلــک        
 . آمد پایین تختخواب از ، زد کنار پاهایش روي از

 ؟ کجایی مهناز -        

 را دهــانش آب.  بــود افتــاده جریــان بــه خــونش تــوي خروشــان مــوجی مثــل تــرس        
...  ندیــد را کســی پــذیرایی و نشــیمن تــوي.  رفــت بیــرون اتــاق از ، داد قــورت ســختی بــه

 . شد تر غلیظ ترس

 داد هــل داخــل بــه شــدت بـا  را بــاز نیمــه در...  شــاهکار اتــاق سـمت  بــه کــرد تنــد پـا         
 ! دید را او بعد...  افتاد زمین کف ، در روي شده نصب حیوانات ي حلقه... 

ــوي         ــاق خاکســتري فضــاي ت ــته ، ات ــود نشس ــانی.  اســفنجی فــرش روي ب  را اش پیش
ــه ــرده ب ــاي ن ــک ه ــواب باری ــبانده تختخ ــود چس ــت ، ب ــاي انگش ــک ه ــاهکار کوچ  را ش

 . میکرد نوازش

 !؟ مهناز -        

 جلــو بهــرام.  کــرد نگــاه او بــه و چرخانــد عقــب بــه را ســرش ، آمــد خــود بــه مهنــاز        
 . نشست او کنار ، رفت

 ؟ میکنی چیکار اینجا -        

 ! هیچی -        



 ؟ عزیزم سرت به زده بیخوابی!  چهاره ساعت هنوز -        

 : گفت مهناز        

 ! نه -        

ــراي و         ــد ب ــه چن ــدون لحظ ــک ب ــره زدن پل ــد خی ــوي مان ــم ت ــاي چش ــرام...  او ه  به
 . میگردد قبولی قابل دروغ دنبال دارد که فهمید

 ! پیشش اومدم ، میکرد گریه شاهکار -        

 . انداخت پسرش به کوتاهی نگاه بهرام        

 ! خوابه که االن -        

ــاره را اش پیشــانی ، چرخانــد ســر حوصــله بــی.  نگفــت چیــزي مهنــاز          نــرده بــه دوب
ــا ــباند ه ــرام.  چس ــس به ــی نف ــید عمیق ــاي...  کش ــاق فض ــوي ات ــی ب ــداد عجیب ــویی.  می  ب

 پــودر ، ویتــامین مــولتی شــیرین هــاي قطــره و خشــک شــیر خــاص ي رایحــه از مخلــوط
 : گفت.  بچه خوشبوي تنفس و مینیاتوري هاي گل ، صابون

 

 ! بیرون بریم پاشو -        

 ! میام منم ، بخواب برو تو -        

 . کشید خود سمت به را او ، گرفت را مهناز الغر بازوي بهرام        



 ! بریم پاشو!  نمیبره خوابم تو بدون من -        

 بــود زده حلقــه را بــازویش بهــرام.  رفــت او همــراه میلــی بــی بــا ، کــرد اخــم مهنــاز        
.  کــرد هــدایت تلویزیــون روبــروي مــاتیکی ي کاناپــه ســمت بــه را او ، او هــاي شــانه دور

 . نشاند پاهایش روي را مهناز و نشست خودش

 ؟ شده چی -        

 ! هیچی -        

 مشـــغول بعــد  ، او ي ترقــوه  اســتخوان  روي کشـــید را اش اشــاره  انگشــت  بهــرام         
 . شد او خواب لباس ي یقه با بازي

 رفتــه فــرو خــودم تــوي اینقــدر...  بــود شــلوغ ســرم ، بــود گرفتــه حــالم مــدتی یــه -        
 کیــا نیســت یــادم االن امــا ، نــه یــا میشــه بــاورت نمیــدونم.  نمیدیــدم رو کســی کــه بــودم
 حســام از وقــت ســر رو همــه بایــد...  کــردن کوتــاهی کیــا و اومــدن خــتم مجلــس بــراي
 ! نمیدیدم رو کسی هیچ اما ، میزدم حرف بقیه با ، بودم جمع توي!  بپرسم

 . متأسف و تلخ ، زد لبخند        

 حواســم ، نبــودي پیشــم وقتــی حتــی!  میدیــدم رو تــو...  داري فــرق بقیــه بــا تــو امــا -        
 ! بود بهت

 : داد ادامه ، کرد نوازش را مهناز سرد ي گونه        



ــم -         ــود حواس ــه ب ــوي ک ــن ت ــل ای ــالً رو دو و چه ــوي اص ــمام ت ــاه چش ــردي نگ !  نک
 ! بود بهت حواسم سخت و سفت!  نریختی اشکی اصالً که بود حواسم

ــاز         ــانش آب مهن ــورت را ده ــره ، داد ق ــاه خی ــرد نگ ــه ک ــم...  او ب ــایش چش ــوي ه  ت
 . میزد برق ، صبح وقت آن روشن و سایه

 ! میدیدم خواب داشتم -        

 . نزند بهم را چشمی مستقیم ي رابطه این که بود مراقب بهرام        

 ؟ بود بدي خواب -        

 : گفت مهناز        

 ! نه -        

 بغضــش شکســتن جلــوي میکــرد تــالش قــدرت ي همــه بــا.  گرفــت گــاز را لــبش و        
 . بگیرد را

 ؟ ناراحتی چرا پس -        

 ! شم بیدار نمیخواستم -        

ــت دیگــر         ــاب نتوانس ــاورد ت ــم ، بی ــایش چش ــت را ه ــد...  بس ــد بع ــره چن ــک قط  اش
 . لغزیدند فرو هایش گونه روي وقفه بی و آرام

 ! شم بیدار زودي این به نمیخواست دلم...  میدیدم رو قدیما خواب -        



 . مهناز خیس ي گونه روي کشید را دستش کف ، زد تلخی لبخند بهرام        

 ... اما ، بمونی رویا توي حاضري تو که بده اینقدر من با زندگی یعنی -        

 : حرفش وسط دوید مهناز        

...  امـا !  نمیـدونم  واقعـاً ...  بگـم  بهـت  چطـور  نمیـدونم !  نیسـت  ایـن  بحـث ...  نـه  نـه  -        
 ! مرده بیژن...  بهرام

 چهــل از پــس.  گرفــت صــورتش جلــوي را هــایش دســت کــف...  افتــاد هــق هــق بــه        
ــراي روز دو و ــین ب ــار اول ــود ب ــه ب ــک ک ــراي...  میریخــت اش ــین ب ــار اول ــود ب ــاور کــه ب  ب

.  میکــرد احســاس را ضــربه ایــن ي کشــنده درد بــار اولــین بــراي...  مــرده بیــژن میکــرد
 : پرسید بهرام

 ؟ نیومدي کنار غم این با هنوز -        

 . داد تکان راست و چپ به را سرش مهناز.  بود خسته صدایش        

 ! بذارم چی رو اسمش نمیدونم!  اونه از بدتر چیزي یه...  بهرام ، نیست غم -        

 گرفتــه بــازي بــه را ســیاهش موهــاي اینبــار...  میکــرد نــوازش را او هــم هنــوز بهــرام        
 . بود

 ! میفهمم -        

 ! نمیفهمی ، نه -        



ــیفهمم -         ــوام مثــل چــون ، م ــا بعضــی...  ؟ میــدونی!  ت  شــدید اینقــدر احساســات وقت
 ! گذاشت روشون اسمی نمیشه دیگه که میشن

 دو هــر بــاز...  بــرد بــاال کمــی را ســرش ، گرفــت انگشــتانش میــان را مهنــاز ي چانــه        
 . شدند خیره بهم

 ... زمان اما!  چیه اسمش نمیدونیم که دردي توي...  همدردیم تو و من -        

 : زد تلخی لبخند باز        

 ! مطمئنم من!  میکنه درست چیزو همه زمان!  مهناز میکنه معجزه زمان -        

ــاز          اشــک قلــبش تــه از ، او ي ســینه تخــت بــه چســباند را خیســش صــورت مهن
!  بــود ســکوت ، مهنــاز بــراي دلــداري بزرگتــرین...  نگفــت چیــزي دیگــر بهــرام.  ریخــت

 . کرد نوازش را موهایش و داشت نگه آغوشش در را او

 بــه انگــار.  شــد خــاموش مــدتی از بعــد و رمــق کــم مهنــاز ي گریــه صــداي کــم کــم        
 ، میبــرد خــواب اتـاق  بــه را او بایــد.  بوسـید  را او خــیس صــورت بهـرام .  بــود رفتــه خـواب 

 . بخورد تکان نمیتوانست.  بود رفته پاهایش از حس اما

 مهنــاز و خــود تصــویر انعکــاس بــه شــد خیــره ، مانــد جــا ســر حرکــت بــی و ســاکت        
...  ســاعت تــاك تیــک صــداي بــه داد گــوش دقــت بــا...  تلویزیــون ســیاه ي صــفحه تــوي
 ! میکرد گوش انگیزي دل موسیقی انگار



 خــانواده و قــدرت او بــه زمــان!  بــود داده او بــه چیــز همــه!  بــود گــر معجــزه زمــان        
 کــاري هــر بــه دســت بــود حاضــر حفظشــان و تصــاحب بــراي کــه ثروتــی دو...  بــود داده

ــد ــاال.  بزن ــئن ح ــود مطم ــان ، ب ــاره زم ــزه دوب ــرد معج ــان!  میک ــژن داغ زم  ســرد را بی
 ! همه دل توي...  مهناز دل توي...  خودش دل توي...  میکرد

ــید         ــوع خورش ــرد طل ــور...  ک ــید ن ــر روي پاش ــهر س ــاعت.  ش ــوز س ــک هن ــاك تی  ت
 . میکرد

 پشــت بــار چنــد بهــرام.  کــرد بــاز را آپارتمــان در و قفــل تــوي انــداخت کلیــد کســی        
ــود مــدتی چــه...  زد پلــک هــم ســر ــده حرکــت بــی همــانطور کــه ب ــود مان ــره ؟ ب ــه خی  ب

ــفحه ــیاه ي ص ــون س ــه در و تلویزی ــاز حالیک ــان را مهن ــایش می ــه بازوه ــته نگ ــود داش  ؟ ب
 ! رفته خواب به باز هاي چشم با میکرد حس

 

 !؟ بیدارید...  آقا اه -        

 منفجـر  فضـا  سـکوت  تـوي  بمـب  یـک  صـداي  مثـل  درسـت  المیـرا  ماننـد  جیـغ  صداي        
 : اش بینی ي تیغه روي گذاشت را اش اشاره انگشت بهرام.  شد

 ! هیس -        

 را هــایش چشــم بعــد و خــورد تکــانی آغوشــش تــوي مهنــاز...  بــود شــده دیــر امــا        
 : کرد باز

 !؟ شده صبح ؟ بهرام چنده ساعت -        



ــرا         ــانه روي از را المی ــرام ي ش ــد به ــه ، دی ــرعت ب ــودش س ــوش از را خ ــرام آغ  به
 : گفت المیرا.  بود شده سرخ خجالت از هایش گونه.  کشید بیرون

 ! بخیر صبح -        

 شــمرد غنیمــت فــرار بــراي را فرصــت المیــرا...  شــد بلنــد شــاهکار ي گریــه صــداي        
 بـه  قوسـی  و کـش  بهـرام .  کـرد  دنبـال  نگـاهش  بـا  را او مهنـاز .  کـودك  اتـاق  تـوي  دوید ،

 : داد تنش

!  مونـدم  حرکـت  بـی  جـا  سـر  خشـک  چـوب  عـین  کـه  سـاعته  سـه  دقیقـاً ...  آخیش -        
 ! داشتن تشریف خوش خواب توي هم خانم کار سر

 . نشاند لب به تنبلی لبخند مهناز        

 ! نرم دندت -        

 نشــان  خــودي  داشــت  واقعــی  مهنــاز  ، روز دو و چهــل  از پــس ...  خندیــد  بهــرام         
 . دهد تسکین را او کمی بود توانسته دیشب امان بی و تلخ ي گریه انگار.  میداد

 ؟ بگذرونیم خوش بریم امروز -        

 : گفت مهناز        

 ؟ کجا -        

ــا بهــرام         ــه ب ــه چشــم ي گوش ــاق ب ــاز ، کــرد اشــاره خــواب ات ــد مشــت مهن ــه کوبی  ب
 . خندید ، او ي خنده با بعد...  او بازوي



 ؟ داري بهتري پیشنهاد تو -        

 ! کودکان کلوپ ببریم شاهکارو!  اوهوم -        

 . کرد اخم بهرام        

 ! نه -        

 افســردگی خــب...  بــوده عــزا ي خونــه تــوي روز دو و چهــل بچــه ایــن ؟ نــه چــرا -        
 ! میگیره

 بــه نگــاهی بهــرام ، شــد بلنــد اتــاق تــوي از شــاهکار ماننــد جیــغ هــاي خنــده صــداي        
 : انداخت او اتاق باز نیمه در

 !؟ بگیره افسردگی این -        

ــرا         ــه المی ــد جــا از بهــرام.  بــود بغلــش تــوي شــاهکار ، برگشــت نشــیمن ب  ، شــد بلن
 نگــاه او بــه شــاهکار...  او صــورت تــوي انــداخت دقیقــی نگــاه.  گرفــت او از را بچــه

ــرد ــد و میک ــب.  میخندی ــرام قل ــه به ــم ب ــاد تالط ــاي روي...  افت ــرم موه ــیاهش و ن  را س
 . بوسید

 ؟ سگ توله ، میخندي چی به -        

ــد و         ــه را او بع ــوا ب ــاپ ه ــرد پرت ــاز.  ک ــغ مهن ــید جی ــر و کش ــا س ــز ج ــد نیمخی ...  ش
 . گرفت را بچه دوباره بهرام

 ! کلوپ بریم!  قبوله -        



 ... . هوا توي انداخت را شاهکار باز و        

        *** 

 مــردم ي همهمــه صــداي.  بودنــد نشســته خلــوت نســبتاً رســتورانی در میــزي پشــت        
 پیـانو  الیـت  نـواي  صـداي  ، چینـی  ظـروف  کـف  بـه  هـا  چنگـال  و هـا  قاشق برخورد صداي ،

 : پرسید بهرام.  بود پیچیده فضا توي

 ؟ چنده ساعت -        

ــ         ــل ازمهن ــوي را او موبای ــتش ت ــه دس ــود گرفت ــت ، ب ــس داش ــایی عک ــه ه ــوي ک  ت
 : گفت.  میکرد تماشا را بودند گرفته کودکان کلوپ

 ! یک -        

ــه بهــرام         ــاال را ابروهــایش تفهــیم ي نشــانه ب ــداخت ب  تــوي را چنگــالش و قاشــق ، ان
 . کرد جفت خالی بشقاب

 ! شرکت برم باید من ، بخور ناهارتو زودتر!  شده دیر -        

 : گفت مهناز        

 ! شدم سیر ، دیگه نمیخوام -        

ــی و         ــه عکس ــره س ــد را نف ــل بکگران ــرام موبای ــت به ــوي.  گذاش ــس ت ــاهکار عک  ش
 شــکل لــوزي رنگارنــگ بادبــادك یــک ، آنهــا کنــار مهنــاز و بــود ســوار بهــرام گــردن روي

 . بودند شاد عمیقاً سه هر...  میخندیدند سه هر...  بود گرفته دستش توي را



 : گفت بهرام        

 ! هنوز نخوردي هیچی -        

 مشــغول ســخت بچــه.  کشــید و گرفــت انگشــتانش بــین را شــاهکار ي گونــه بعــد و        
 بهــرام...  لرزیــد مهنــاز هـاي  دســت بــین گوشـی .  بــود اش پالســتیکی هـاي  تــاتی بــا بـازي 

 : پرسید

 ؟ کیه -        

 ســبز نــوار بهــرام.  پرســید بهــرام بــه را موبایــل بعــد ، خوانــد را حســام اســم مهنــاز        
 : کرد لمس را اسکرین

 ؟ جانم -        

 . کند تمام را غذایش که کرد اشاره مهناز به و        

 ؟ بهرام ، کجایی -        

 !؟ باشم میخوام کجا!  بدبختیام پی -        

 تــاتی بهــرام.  او ســمت کــرد پــرت ، بداشــت را شــاهکار هــاي تــاتی از یکــی مهنــاز        
 . داد شاهکار به باز و گرفت هوا توي را

 ؟ حاال شده چی -        

 : گفت حسام.  نگذارد تأثیري صدایش توي لبخندش میکرد سعی        



 ! ببینمت باید -        

 ؟ چرا -        

 ! شده حمله پاموك آتان به -        

 : گفت بهرام        

 !؟ جداً -        

 : داد ادامه و زد نیشخندي        

 ! سرم فداي -        

 . بود آشفته شدت به...  بیرون کرد فوت را لرزانش نفس حسام        

 ! بهرام ، ببینمت باید -        

 ؟ پاموك خاطر به -        

 ! زد که حرفایی و پاموك خاطر به -        

 . بود شده جدي برایش بحث انگار...  کرد سکوت لحظه چند بهرام        

 ؟ بهت گفت چی -        

 خــورد بــه صــدقه قربــان بــا هــم را ســوپ هــاي قاشــق آخــرین میکــرد ســعی مهنــاز        
ــوجهش ، بدهــد شــاهکار ــه ناگهــان ت  حرکــت از هــایش دســت...  شــد جلــب او ســمت ب

 : کرد تکرار حسام.  کرد تیز گوش و ایستاد



 ! ببینمت باید -        

 : داد تکان را سرش بهرام        

 ! شرکت بیا ، دیگه ساعت نیم -        

 بـدون  ، بـود  مانـده  حرکـت  بـی  جـایش  سـر  هـم  هنـوز  مهنـاز .  کـرد  قطـع  را تماس و        
 . کشید صورتش روي را دستش کف بهرام.  میکرد نگاه او به زدن پلک

 ! بریم کن جور و جمع -        

 : گفت فوري ، آمد خود به مهناز        

 ! بریم ، حتماً -        

 و کــرد تمیــز دســتمال بــا را شــاهکار صــورت...  داد شــتاب هــایش دســت بــه بعــد و        
 ... . ریخت کیفش توي را هایش تاتی

        *** 

 تــوي بهــرام هــاي قــدم صــداي.  نبــود شــرکت تــوي کســی هــیچ...  بــود ناهــار تــایم        
 راه بعــد و ، منشــی خــالی میــز بــه انــداخت کوتــاهی نگــاه...  پیچیــد فضــا ســنگین ســکوت

 . اتاقش سمت افتاد

ــا         ــا ، میگذشــت قــرارش از دقیقــه ده از بیشــتر کمــی اینکــه ب ــوز میکــرد فکــر ام  هن
 پنجــره پشــت را حســام...  رفــت داخــل قــدم دو...  کــرد بــاز را اتــاقش در.  نیامــده حســام

 . دید باز طاق چهار ي



 بهـرام  هـاي  چشـم  تـوي  شـد  خیـره  و چرخیـد  عقـب  بـه  ، کشـید  عمیقـی  نفس حسام        
 مـذاب  مـواد  روانـی  بـه  خشـمی ...  میدیـد  مهلـک  خشـمی  او ظـاهري  آرامـش  تـوي  بهرام. 

 . انفجار شرف در آتشفشان یک پوست زیر

 ؟ بود تو کار -        

 از را کـــتش آرامــش  بـــا...  انــداخت  میـــز روي را کــیفش .  نگفـــت چیــزي  بهــرام         
 . شد نزدیک او به قدم دو ، گرفت را پاسخش او سکوت از حسام.  آورد در تنش

 ؟ کن هماهنگ من با قبلش بکنی میخواي که کاري هر بودم خواسته ازت -        

 : شکست را سکوتش بهرام        

 ؟ بهت گفت چی -        

 : کرد نگاهش خیره خیره لحظه چند حسام.  نشست میزش پشت و        

 ! آدمه از پر پاموك بر و دور ؟ بکنی کارو این تونستی چطور -        

 : زد نیشخندي بهرام        

 !؟ نکرد تعریف برات خودش!  کردم استفاده ضعفش نقطه از -        

 : داد ادامه شمرده شمرده ، میزش روي شد خم کمی        

 بــر  و دور!  اتــاقش تــوي  رفــت!  کــردم  ســبز راهــش  ســر خوشــگل  زن یــک -        
 ! تنهاست رختخوابش توي اما!  توئه با حق...  آدمه از پر پاموك



 : داد تکان را سرش حسام.  اش صندلی پشتی به زد تکیه باز ، زد لبخندي        

 ؟ کردي کارو این چرا -        

 ! ستمیدون باید -        

 ؟ میدونست رو چی -        

 ! نمیکنم سقوط تنهایی من اینکه -        

 ! بهرام -        

 ! میمیرن من با همه ، بمیرم من باشه قرار اگه -        

 ! بهرام -        

 ! برسه بهش چیزي مردنم از تا نمیمونه زنده من از بعد کسی هیچ -        

 : زد فریاد حسام اینبار        

 ! بهرام -        

 چیــزي بهــرام.  کــرد پیــدا انعکــاس شــرکت خلــوت فضــاي تــوي فریــادش صــداي        
ــه ، کشــید بیــرون را میــزش کشــوي.  نگفــت .  برداشــت را ســیگارش اي ســورمه ي جعب

 : گفت

ــیش اومــدي -         ــن پ ــرم داري...  م ــی داد س ــه!  میزن ــاطر ب ــغال ي مرتیکــه اون خ  آش
 ؟



 . کند کنترل را خودش میکرد سعی...  موهایش توي کشید دستی حسام        

ــرا -         ــه چ ــتی متوج ــان ؟ نیس ــاموك آت ــی پ ــبانی خیل ــود عص ــن!  ب ــاري ای ــه ک ــو ک  ت
 ! عیاره تمام جنگ یک شروع کردي

ــک بهــرام         ــخ ی ــر ســیگار ن ــت اش بینــی زی ــه ، گرف ــون خــوش ي رایح  نفــس را توت
 . کشید

 قــتلم ي نقشــه ، دادن تشــکیل جلســه ســرم پشــت کــه شــد تشــکیل وقتــی جنــگ -        
 ! کشیدن رو

 : نداد مهلت بهرام ، بگوید چیزي خواست حسام        

...  بجـــوم رو اش خرخـــره دارم دوســـت!  بکشـــم رو پـــاموك دارم دوســـت مـــن -        
 ... ولی ، ندارم رو قدرتش االن!  بکشم سر رو خونش

 : حرفش وسط دوید حسام        

 ! پاموکه آتان اون...  میفهمی اینو که خوبه -        

 ! فرم شاهین بهرام منم!  آره -        

 دهــانش آب ســختی بــه بعــد...  مانــد خیــره او هــاي چشــم تــوي لحظــه چنــد حســام        
 : داد قورت را

 ! خب خیلی -        



 ایـن  و بـود  آشـفته  و عصـبی  مشخصـی  صـورت  بـه .  جویـد  را لـبش  لحظـه  چنـد  براي        
 داد تکــان بــار چنـد  را ســرش.  بــود عجیـب  خیلــی او مثــل خونسـردي  همیشــه مــرد بـراي 

 : کرد تکرار ،

 چیـز  همـه  امـا !  میگـی  راسـت  تـو !  تـو  بـا  حـق  بـارم  ایـن ...  توئه با حق!  خب خیلی -        
 !؟ نه مگه...  نیست این فقط

 . ماند میخکوب جا سر بهرام        

 ؟ چیه منظورت -        

 کمــی...  گذاشــت میــز ســطح روي را هــایش دســت کــف ، ایســتاد او مقابــل حســام        
 . شد متمایل او سمت به

 ! بیژن ي درباره...  میگفت چیزایی یه پاموك -        

 کشـید  پـر  تـنش  از روح کـرد  حـس  لحظـه  چنـد  بـراي ...  کشـید  عمیقـی  نفـس  بهرام        
 او نگــاه تــوي را بغــض رد امــا...  بــود عجیــب.  حســام هــاي چشــم تــوي زد زل.  رفــت و

 . خواند

 رحـم  همخونـت  بـه  حتـی  تـو  میگفـت !  آشـغالی  تـو  کـه  بفهمونـه  مـن  به میخواست -        
 !؟ نه مگه ، میگفت مزخرف!  نکردي



ــد داد داشــت دوســت ، بــود شــده خشــمگین.  نگفــت چیــزي بهــرام          را ســیگار.  بزن
ــین ــتانش ب ــه انگش ــرد مچال ــین روي و ک ــداخت زم ــک.  ان ــد اش ــوي دوی ــم ت ــاي چش  ه

 . حسام

 اســتفاده ســوء بیــژن مســتی از گفتــی تــو...  بیفتــه اتفــاق ایــن خواســتی تــو میگفــت -        
 !؟ نه ، نکردي غلطو این تو!  کنه سنکوپ تا بدن مواد بهش اینقدر...  کنن

 ي انــدازه بــه ، بــود خســته...  بیــرون کــرد فــوت را نفســش ، بســت را هــایش چشــم        
 : کرد زمزمه آرامی به!  سالها آن تمام

 ! بگو چیزي یه...  ؟ بهرام نمیگی هیجی چرا -        

ــرام         ــب به ــایش ل ــم روي را ه ــرد ه ــار...  فش ــی انک ــده ب ــود فای ــانش آب!  ب  را ده
 . رفت پایین و باال گلویش سیبک ، داد قورت

 ! کنیم پیداش زود خیلی باید...  گذاشته جاسوس واسمون پاموك میگم -        

 کوبیــده آهنــی پتــک یــک بــا کســی انگــار...  آمــد بنــد اش ســینه تــوي حســام نفــس        
ــود ــوي ب ــرش ت ــایش آرواره.  س ــا را ه ــه ب ــدرت ي هم ــم روي ق ــرد ه ــته...  میفش  آهس

 . بهرام هاي چشم توي دوخت را لرزانش هاي مردمک...  کرد باز چشم

 ... خیلی...  کثافتی خیلی -        



ــکوت         ــاهی س ــرار کوت ــد برق ــد و...  ش ــان بع ــداي ناگه ــزار ص ــه ه ــدن تک ــن ش  تلف
 دیـوار  تـوي  را تلفـن  حسـام ...  پیچیـد  اتـاق  تـوي  بمـب  یـک  انفجـار  مثـل  میـز  روي مشکی
 . بود کوبیده

ــن تونســتی چطــور -         ــارو ای ــی ک ــی کثافــت ؟ بکن ــژن!  وجــدان ب ــرادرت بی ــود ب ...  ب
 دلـت  چطـور  ؟ بکنـی  کـارو  ایـن  تونسـتی  چطـور !  بـود  بـرادرت  بـازم  بـود  کـه  آشغالی هر

 !؟ حیوون ، اومد

 نشســته حرکــت بــی جــایش ســر هنــوز بهــرام.  امــان بــی ، نفــس یــک...  میــزد داد        
 گــاهی ، بکشــد فریــاد حســام پــاي بــه پــا داشــت دوســت گــاهی...  میکــرد نگــاهش ، بــود

!  بــود آرام امــا...  میــزد مــوج دلــش تــوي داغ حــس هــزار...  میکــرد گریــه هــواي دلــش
 . حسام هاي فحاشی به میکرد گوش آرام

ــه چــرا -         ــن ب ــی م ــن ؟ نگفت ــواهش ازت م ــردم خ ــاس...  ک ــردم التم ــتم ، ک ــر گف  ه
 ! نمیذاشتم من...  میگرفتم جلوتو من!  بگو من به بکنی میخواي که غلطی

ــت         ــایش دس ــوا تــوي را ه ــان ه ــا...  داد تک ــه صــدایی ب ــل بــه رو ک ــت تحلی  میرف
 : کرد زمزمه ناباورانه

 بیــاي کنــار خـودت  بــا میخــواي چطـور  ؟ بیــاي کنــار وجـدانت  بــا میخــواي چطـوري  -        
 ؟ بمیري سنگین بار این با میتونی چطور ؟

ــر         ــت دیگ ــنش وزن نتوانس ــایش روي را ت ــل زانوه ــد تحم ــک روي ، کن ــرین نزدی  ت
 نفـس  صـداي .  بـود  گـیج  ، بـود  شـنیده  کـه  وحشـتناکی  خبـر  بابـت  هنـوز .  کرد سقوط مبل



 بـود  کثیفـی  مـرد  بهـرام  کـه  میگفتنـد  راسـت  همـه ...  میشـنید  را بهـرام  کشـدار  و تند هاي
 ! بود همه با حق...  ناهید ، بیژن ، مهرداد! 

 

 ! بود زندگیم روز بهترین...  اومد دنیا به که ام بچه -        

 . داد قورت سختی به را دهانش آب باز...  کرد کوتاهی مکث        

ــوي -         ــاق ت ــودم ات ــاز...  ب ــازه رو مهن ــاوري از ت ــود آورده ریک ــوز ، ب ــیج هن ــود گ .  ب
 زنــدگیم تصــویر تــرین قشــنگ...  بــده شــیر بهــش کــه بغلــش تــوي گذاشــتن رو پســرم

 ! بود

 : داد ادامه...  بپوشاند را بغضش تا زد تلخی لبخند        

ــدونم -         ــه...  نمی ــا ي بقی ــوي آدم ــرین ت ــه بهت ــاي لحظ ــون ه ــه زندگیش ــی ب ــر چ  فک
 حـاال  ، میگرفـت  اش نقشـه  اگـه  اینکـه  بـه ...  میکـردم  فکـر  بیـژن  بـه  داشـتم  مـن  ؟ میکنن

 ! بود ایستاده ام بچه و زن سر باالي من جاي به اون

 کــرد نگــاه بهــرام بــه و چرخانــد ســر ، شــد خــارج وار مجســمه حالــت آن از حســام        
 . نمیشناخت را بهرام دیگر انگار!  بود عجیب خیلی نگاهش... 

ــق -         ــا ح ــه ب ــام ، توئ ــن!  حس ــی م ــی خیل ــرف ب ــتم و ش ــالم...  پس ــودم از ح ــم خ  به
 خواســته بــه همزمــان و باشــی شــریفی و خــوب آدم نمیشــه کــه اینــه مســئله امــا!  میخــوره

!  کنــدم جــون ، دارم حــاال کــه چیــزي هــر بــراي...  حســام کنــدم جــون مــن!  برســی هــات
 ... زندگیم و زن به بود دوخته چشم بیژن



 : گفت...  داد تکان راست و چپ به عمیق تأسفی با را سرش        

 خــودم کــه نیســت مهـم  حتــی...  میکنــی فکـر  چــی مــن ي دربـاره  کــه نیســت مهـم  -        
ــورد در ــودم م ــی خ ــر چ ــنم فک ــن!  میک ــون م ــاري هم ــام رو ک ــه دادم انج ــتم ک  میدونس

 ! همین فقط!  درسته

 : زد نیشخندي حسام        

 ! کرد قانعم کثیفت منطق...  همیشه مثل -        

ــوت را اش خســته نفــس         ــرد ف ــرون ک ــا از...  بی ــد ج ــد بلن ــایش شــانه.  ش ــده ه  خمی
 ! بود شده پیر انگار...  بودند

ــدانت -         ــدا و وج ــه خ ــو...  درك ب ــاره ت ــه دوب ــه ب ــی هم ــیدي چ ــت!  رس ــک به  تبری
 ! میگم

 ! خدا و وجدان...  کرد باز دوباره و بست محکم را هایش چشم بار یک بهرام        

 ، بکشــه منــو میخواســت بیــژن...  نداشــتم اي چــاره مــن کــه میدونــه خــودش خــدا -        
 ! میکرد کارو این هم روزي یک و

 ! خدا و وجدان        

 اون ، نمیکــردم کــارو ایــن اگــه کــه...  کــنم دفــاع خــودم از میخواســتم فقــط مــن -        
 ! میکند رو کلکم

 ! خدا و وجدان        



 نــام بــه رو امــوالش ي همــه مــن...  نــدارم بیــژن امــوال بــه چشمداشــتی هــیچ مــن -        
ــودش ــف خ ــنم وق ــن!  میک ــه م ــازم مدرس ــه میس ــامش ب ــتان...  ن ــازم بیمارس ــن...  میس  م

 ! میکنم جبران

 ! خدا و وجدان...  نمیشد ساکت و بود گوشش توي حسام صداي هنوز اما        

 : گفت حسام        

 ! بکن ، بکنی میخواي کاري هر!  نمیدونم...  بهرام نمیدونم -        

ــد         ــی لبخن ــک ، زد تلخ ــاي پل ــوزانش ه ــم روي را س ــرد ه ــادش...  فش ــی ی ــد نم  آم
 میکـرد  احسـاس  را اشـک  خیسـی  حـاال  امـا  ، بـود  شـده  حساسـاتی ا اینهمـه  کـی  بار آخرین

. 

 ! آوردم کم واقعاً!  آوردم کم من...  نیستم من اما -        

ــب         ــایش ل ــم روي را ه ــرد ه ــت ، فش ــه نمیخواس ــد گری ــه.  کن ــمت ب ــز س ــرام می  به
 : رفت

 ! نیستم دیگه من -        

ــه و ، داشــت را انتظــارش بهــرام         ــود تصــمیم بهتــرین نظــرش ب ــاز امــا...  ب  غمگــین ب
 : داد تکان را سرش.  شد

 ! میکنم درکت -        

 . کرد نگاه پنجره به و        



 ، آمــد مــی خنــده و همهمــه صــداي بیــرون از...  بودنــد ســاکت دو هــر مــدتی بــراي        
ــان انگــار ــه کفشــی هــاي پاشــنه تــق تــق صــداي.  بودنــد برگشــته کارکن  و آمــد مــی زنان
 . میخندید و میزد حرف موبایلش با داشت که سعادتی خانم صداي

ــراي حســام         ــه دقیقــی نگــاه...  بــود آمــاده رفــتن ب  شــاید...  انــداخت اتــاق اطــراف ب
 . میگذاشت شرکت این و اتاق این توي پا که بود باري آخرین این

 امــا...  کنــی عمــر ســال هــزار اگــه حتــی!  کوتاهــه خیلــی زنــدگی...  بهــرام میــدونی -        
 ! میندازه گیرت مرگ بالخره روزي یه

 : داد ادامه ، زد تلخی لبخند        

ــه -         ــو روزي ی ــم ت ــر ه ــی گی ــه...  میفت ــس راه ن ــه و داري پ ــیش راه ن ــوري!  پ  مجب
 ، شــاهکار و مهنــاز و قــدرت و شــرکت جــاي بــه مطمئــنم روز اون!  کنــی رهــا چیــزو همــه
 !؟ چی که ، خب...  میکنی فکر ساده سوال یک به فقط

 : کرد تکرار حسام ، کرد نگاهش بهرام        

 !؟ چی که واقعاً -        

 ، رفــت پســاپس قــدم چنــد.  نکــرد گریــه امــا ، بــود جــا بــر پــا نگــاهش تــوي بغــض        
 . کرد پشت بهرام به ، چرخید کفشش ي پنجه روي بعد

ــام...  میکــرد نگــاهش بهــرام         ــدون حس ــت خــداحافظی ب ــف نگــاه...  رف  بهــرام متأس
 پاســخ حســام امــا ، میکردنــد ســالم حســام بــه دیگــران کــه میشــنید.  مانــد جــا در پشــت



...  میــز روي خــورد ســر نگــاهش.  عصــبی و تلــخ...  خندیــد بهــرام.  نمیــداد را کســی هــیچ
 ســیگار یــک بــرد پــیش دســت.  شــد خیــره ســیگارش اي ســورمه ي جعبــه بــه ثانیــه چنــد

ــردارد ــا...  ب ــد پشــیمان ام ــر.  ش ــر کــرد فک ــت بهت ــد اس ــد از بع ــاره ســال چن ــرك دوب  ت
 . کند امتحان را سیگار

ــز پشــت از         ــد می ــه ، شــد بلن ــمت ب ــاق ي پنجــره س ــاز چهارط ــهر...  رفــت ب ــر ش  زی
 دیــد را حســام ي ســانتافه بعــد ي دقیقــه چنــد.  بــود جــوش و جنــب و تحــرك در پــایش

ــه ــگ از ک ــارج پارکین ــد خ ــان در و ش ــی جری ــت آن ترافیک ــه روز وق ــاد راه ب ــرام.  افت  به
ــدر ــاه را او آنق ــرد نگ ــا ک ــوي از ت ــم جل ــایش چش ــو ه ــد مح ــدایش...  ش ــوز ص ــوي هن  ت

 ! مرگ ، خدا ، وجدان...  بود گوشش

ــره از         ــد رو پنج ــاز ، برگردان ــت ب ــزش پش ــت می ــا.  نشس ــت ب ــایی دس ــرزان ه  و ل
 . گذاشت هایش لب بین و کشید بیرون جعبه توي از سیگاري زده شتاب

 ... . میکرد معجزه زمان        

 . کرد پیدا شلوغ کشوي توي هم را آن ، گشت فندکش دنبال        

 ... . میگذاشت مرهم ها زخم ي همه روي...  میکرد درست را چیز همه زمان        

 . گرفت سیگار زیر را فندك آبی ي شعله        

ــا اخــد لعنــت امــا          و بیــژن خــداي...  ناشــناخته خــداي لعنــت...  بــود او همــراه ابــد ت
 ... ها آدم ي همه خداي و مهناز خداي



 قطــره اولــین بعـد  و...  ســیگار پـیچ  در پــیچ دود بــه شـد  خیــره...  گرفـت  کــام عمیـق         
 ... . خورد سر اش گونه روي و جوشید چشمش ي گوشه از اشک ي

 آن ماننـد  ، بکشـد  زمـین  روي بـر  فسـاد  یـا  قتـل  انتقـام  بـه  جـز  را دیگـري  کسی هر"        
 "... .  باشد کشته را مردم ي همه که است

 مائده مبارکه ي سوره        

 پایان        

 )مشد بچه( صدف        

 پنج و نود و سیصد و هزار ماه بهمن نه و بیست        

         


