
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن نزد انجمن  ق حقورمان ساخته شده است و تمام تکرمان در انجمن کافهين ا

رمان محفوظ است.تک کافه  
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 مقدمه: 
 تمام معادالت ذهنش بهم ريخته بود... 

 با تعجب و چشم هايی درشت شده به نوشته های روی کاغذ خیره ماند.. 

 ... ناقوس مرگ در گوشش زنگ زداشکش روی کاغد گويی صدای صدای قطره 

 کاغد سفید را بین دست های ظريفش مچاله کرد و با چهره ای نا باورانه از خانه خارج شد.. 

 

 

 

 من بهارم! 

واستم تا ابد سبز بمونم! خشاه فصلی که می   

 يک شبه خزان شدم و از بین رفتم! 

 بابا! 

 تو اشتباه کردی!  

 شاه فصل تا همیشه پايیز باقی می مونه! 
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 فصل اول

کرد صورتش کمی به سرخی می زند، کالفه دستی به  بود، احساس میزير چشمی نگاهش را به او دوخته 

بار از زير  که مانندش روی هزار ای ه رگه قضايی مقابلش مانده بود. برگپیشانی اش کشید. نگاهش خیره ب

که نه، پايش   يک امضا خالص  اينبار بادانست که کرد. می می دستش رد می شد و با يک امضا خودش را خالص  

ای  که مقابلش، روی مبلمان چرم قهوه  مردی  هش را از ترازوی باالی برگه گرفت.رود! نگادر يک تاالب فرو می

تیر   ، مشغول نوشیدن آن بودرنگ دفترش نشسته بود و فنجان سفید رنگ حاوی نسکافه را در دست داشت و 

سرفه   دش را عقب کشید. کتش را مرتب کرد. و کمی خوی میز گذاشت فنجان را رو اهش بود. رأس بعدی نگ 

 مصلحتی کرد تا صدايش در بیايد و سپس گفت: 

خب، من منتظرم. _  

شم هايش را باز و بسته کرد و گفت:نفس عمیقی کشید، چ  

و شراکت    ينه و شايد کار کردندلیل اينکه چرا من انتخاب آقای ولدی بودم و نمی دونم، شايد اين آشنايی دير_

ق نبودم، اما آقای ولدی انقدر عزيز هستن که  با پدرم! به خاطر اسم خودم توی اين برگه زياد با اين وکالت مواف

  صادره از دادگاه، برای قرائت هستش. یت نامه ايشون پیش منه، اين برگه هم مجوز ر وصقبول کردم.در حال حاض

و نوه اشون بخوام تا کسايی که    اصلی ث شما به عنوان واراز من خواستن از دين ی که به من دا اتوی اون برگه 

تاکید کردن    م.خونیت نامه رو بتا من وصمنزل خودشون جمع کنید.  نامبرده شدن رو برای روز هفتم آذر ماه،

فرادی که نامبرده شده اونجا باشن.تمام ا  

می تونم لیست و داشته باشم؟_  

اسامی انداخت، چشم هايش را اينبار از سر   ن کشید، نگاهی به ای روی میزش بیروگه هن براز میای رو ابرگه 

باز و بسته کرد، برگه را به سمت او گرفت. خشم   

ظر شد تا اسامی را با  موهايش را کمی مرتب کرد و منت رتش کشید.قبل روی صودستش را دوباره خسته تر از  

ه از لبه کتش بیرون مانده بود  ین مارکش کبود. دکمه های سر استتمام حرکاتش را زير نظر گرفته  دقت بخواند.

ن تا چه حد روی تیپش وسواس دارد. اشمی آمد و کامل نشان می داد صاحب حسابی به چشم   
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ای سوخته ای که کنار سويیچ و موبايلش روی میز جا خوش کرده بود را برداشت،  هزد، کیف پول قهو  برگه را تا

اد، رو به او گفت: برگه را میان آن جای د  

ه پیش من بمونه، ايرادی که نداره؟ رگب_  

 سعی کرد نگاه خیره اش را از آن کیف پول خوش دست مارک بگیرد و در همان حال گفت:

نه چه ايرادی. _  

 با سر تشکری کرد و ادامه داد:

کاری مونده؟ _  

 باالخره آن برگه قضايی را برداشت، به سمت ولدی گرفت و گفت:

رای انتقال اسناد و پرداخت مالیت. ید، بد امضا کننامه رو باياين وکالت _  

چشم های پر نفوذش  دوباره سری تکان داد، برگه را از میان دست سفید و لرزان او بیرون کشید، همانطور که با 

لحظه ای بعد  کلمه های تايپ شده را از نظر می گذراند، دستش را داخل کت کتان مشکی رنگش برد، 

او بود، نگاهش به خودکار بی در و پیکر خودش   میان دست های مردانه   يی و مشکی رنگ زيبايیخودنويس طال

لخ نگاهش را از خودکار آبی رنگ گرفت و به آن  ی جويده شده رها شده بود، ت افتاد که گوشه ای از میز با انتها

  صالت صاحبش مهر تايید خودنويس دلبر داد که چگونه روان به روی کاغذ به رقص در آمده بود و به پای ا

امضا را که زد دوباره برگه را به سمت او گرفت و گفت:ند.میز  

کار ديگه ای هم هست؟ _  

ن مراجعه کننده خوش پوش و اصیل بزند. م خستگی اش، لبخندی به روی ايکرد علی رغ یسع  

ن وصیت نامه،  ند خوولدی، ممنون که تشريف آوردين. تا روزی که پدربزرگتون اعالم کردن برای  جنابخیر _

عرضی نیست. ديگه   

سنگین و مردانه از جايش برخواست، شلوارش را مرتب کرد، آستین های کتش را کمی پايین کشید و با احترام  

 گفت: 
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ا اون روز، با اجازه خانوم فرهود. پس ت نباشید.از شما ممنونم، خسته _  

پاسخ داد: از جايش برخاست، لبخند نیم بندش را حفظ کرد و با صدای ظريفش   

ی. د آقای ولد خوش اومدي_  

با رفتن او، خودش را روی صندلی سیاهش رها کرد، گره روسری اش را کمی شل کرد، فنجان سفیدش را  

لحظه ای را با آرامش   غول سر کشیدن نسکافه يخ زده اش شد، ذهنش چنان در تالطم بود که برداشت و مش

هنوز به مرز ده سالگی نرسیده  بود که ود؟ دلش را خوش کرده از کی اينگونه شده بود؟ چند سال ب  نمی گذراند.

.  و غريبه بوددستی به گردنش کشید و سعی کرد آرام شود. می دانست که نشدنی است، آرامش با ا است.

موهايش را پشت گوشش فرستاد. ساعت به او نشان می داد که می تواند برود. لوازمش را نرم داخل کیفش  

ر بیشتر شده بود. موهايش را محکم تر  دی زير چشم هايش انگاکوچک اتاق ايستاد، گوريخت. روبروی آيینه 

کرد محکم قدم بردارد. مام اتفاقات سعی می علی رقم ت یرون رفت. بست. روسری اش را مرتب کرد و از اتاقش ب  

داخل    با همکارانش خداحافظی کرد و از ساختمان دفتر خارج شد، همانطور که دو طرف هندزفیری اش را

زياد بود که حتی  حرکت کرد تا سوار تاکسی شود، پرش ذهنش انقدر  د به طرف خیابان اصلیگوشش فرو می کر

داخل گوشش را هم از او گرفته بود!  اجازه گوش کردن به موسیقی پلی شده   

نگاه  آب انار فروشی يک سر خیابان رسید، مثل هرروز با اينکه دلش پر می کشید يکبار ديگر به آن مغازه  

ر يکی از سمند های زرد رنگ شد و چشم هايش را روی هم فشار داد. راننده هم چنان نام  سواعا بیاندازد سري

منتظر آمدن دو نفر ديگر ايستاده بود، چند لحظه بعد دختری جوان با لبخند    محله اشان را بلند فرياد میزد و

د در ماشین  رش پسری که همراهش بوکنارش جای گرفت و با ببخشید خودش را به او چسباند، پشت س 

. نشست  

نگاهش را از لبخند بزرگ دختر گرفت و به دست هايشان که به محض نشستن دوباره در هم گره خورده بود  

انداخت. دوباره و اينبار با حسرت به صورت دختر نگاه کرد، شايد فقط سه چهار سالی از او کوچک تر بود، با دلی  

کر کرد که او در اين دنیا و میان  تکیه داد، لحظه ای ف رفت و سرش را به شیشه گرفته چشم از صورت دختر گ

روز ها جا مانده است و ديگر هرگز   ان ز هما اين آدم ها زندگی نمی کند، همان هفت هشت سال پیش، بین يکی 

کرايه اش را به    قرار نیست به زمان حال برگردد، قبل از آنکه گذشته تمام افکارش را مانند موريانه متالشی کند،
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با خیال راحت تری سرش را به شیشه کنارش تکیه داد و اجازه داد خاطرات مانند   راننده گرفت و اينبار طرف 

ر بگیرند و متالشی اش کنند.را در ب هرروز او  

 با رسیدن تاکسی به محله به خودش آمد، با گفتن: 

هرجا لطف کنید پیاده میشم._  

م نگاهش به آن دو دست گره خورده ای که خیال  بازه آخر پیاده شد، لحظه  ماشین را نگه داشت و از ماشین

 جدايیی نداشت افتاد، لبخند غمگینی بر لب زد و آهسته در را بست! 

کیفش بیرون   جلوی  از داخل جیب ار موبايلش هش را به طرف پیاده رو کشید، جلوی سوپر مارکت ايستاد، را

گوشش   ین اندازو بعد صدای مادرش طن  شد، لحظه ای طول کشید کشید و روی اسم خانه ضربه زد و منتظر 

 شد: 

جانم._  

سالم مامان، سر کوچه ام، چیزی نمی خوايیم؟ _  

صبر کن! _  

چشم._  

ه طول کشید و بعد گفت:چند لحظ   

يه بسته ماکارونی بگیر. _  

چشم، ديگه؟ _  

ديگه سالمتی مامان، بیا! _  

چشم._  

 تماس را قطع کرد و داخل سوپر مارکت شد.
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دش در را باز کرد. وارد آسانسور شد و منتظر شد تا به خانه اشان  ا به جا کرد و با کلیپالستیک را در دستش ج

باز کرد همزمان آقای ملکی، همسايه واحد روبرويی هم از خانه بیرون آمد، لبخندی به  برسد. در آسانسور را که 

 روی او زد و همانطور که آسانسور را نگه داشته بود گفت: 

سالم آقای ملکی! _  

ی که هنوز با پشت کفشش درگیر بود سرش را باال آورد و با لبخند گفت: ملک  آقای  

سالم دخترم، خسته نباشی. _  

ور کرد و گفت:آسانسبه در باز   

ممنونم، بفرمايید. _  

دستت دردنکنه بابا جان._  

سالم برسونید، با اجازه! _  

شمام به مادرت سالم برسون، به سالمت. _  

سالم بلندی داد و به طرف اوپن آشپزخانه حرکت کرد،  وارد شد.ش باز کرد و  کلید در دست را هم بادر واحد 

پالستیک خريد را همانجا روی میز ناهارخوری کوچک دو نفره گذاشت و از  سرکی کشید و با نديدن مادرش 

 آشپزخانه نقلیشان بیرون آمد. همانطور که به طرف اتاقش می رفت، بلند گفت: 

؟ کجايی مامان_  

درش را شنید: صدای بلند ما  

االن میام. _  

را به جا رختی کنار در آويزان  آخرين دکمه مانتوی پشمی اش را باز کرد و وارد اتاقش شد. مانتو رو سری اش 

 کرد. لباس های راحتی اش را از روی صندلی برداشت و مشغول تعويض شد. 
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شغول درآوردن  الی سرش جمع کرد، م، دوباره همه را باید فر خورده و انبوهش کشهِ  اسیرا میان موهای اش شانه

از داخل کیفش بود که صدای مادرش را شنید:  موبايلش  

. خوش اومدی مامان_  

 با لبخند به طرفش برگشت:

مرسی قربونت برم. _  

بیا االن چايی میريزم برات._  

اتفاق  و فرارش نشان دهنده  صدای غمگین مادرش، نگاه ترسیده و پريشانشنگاهش به جای خالی مادرش ماند. 

برايش به  بهار خسته روی تخت نشست، آن قدر در اين چند سال اتفاق ها يکی پس از ديگری ناگواری بود. 

رد. خودش  تلخی رقم خورده بود که ديگر نای پرسیدن هم نداشت. با يک انتظار پوچ و بیهوده موبايلش را چک ک

دن های مکرر بعد  ند، اما به اين چک کر را ديگر دريافت نمی کهم می دانست هیچ پیغامی که دلش می خواهد 

وباره روی تخت رها کرد. عکسش روی ديوار  از هفت هشت سال ديگر عادت کرده بود. گوشی سفید رنگش را د 

رويش  ه روبرو انگار به او دهن کجی می کرد و خودش هم مانده بود چرا اين عکس را به ديوار اتاق و دقیقا روب 

ن گرفتن تمام خاطراتش کمک کند و روزش را مثل تمام اين سال ها با طعم  ارزو صبح به جه تا هرگه داشتن

 زهرمار سپری کند. 

ه درون عکس به شیرينی لبخند میزد را به ياد نداشت، او را میان يکی از همان خاطرات شیرين لعنتی  دختری ک 

فراموشی سپرده بود.   خند زدن را هم به دستاش جا گذاشته بود و به حال خود رها کرده بود، اين چنین لب  

د.صدای مادرش از جای بلندش کرد، نگاهش را از ديوار گرفت و از اتاقش خارج ش   

فنجان خالی چايی اش را داخل سینی روی میز قرار داد. دوباره به مبل تکیه زد و نگاهش را زير چشمی به  

افکارش   ار راحتی بود که او ور کا تشخیصش برای بهامادرش بخشید. داشت به صفحه تلوزيون نگاه می کرد ام

 جای ديگری هستند.

دستش را با دستمال کاغذی تمیز میکرد گفت:   باقی مانده شکالت در دستش را خورد و همانطور که  
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مامان_  

 مادرش بی آنکه نگاهش را از تلوزيون جدا کند گفت:

جانم_  

اتفاقی افتاده؟ _  

را عادی جلوه دهد گفت:همه چیز  ر حالی که سعی می کرد با استرس به طرف بهار چرخید، د  

نه، چه اتفاقی؟ _  

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:

دونم، احساس می کنم خوب نیستی. نمی _  

 مادرش بی آنکه در چشم هايش خیره شود گفت:

نه، يکم خسته ام، وگرنه چیزی نیست. _  

رفت گفت:   از جايش بلند شد و همانطور که به طرف آشپزخانه می  

و بکنم.  کارای شام_  

ش نخواهد نمی تواند از زير  مادرتا  بهار بازهم خیره به فرار مادرش ماند. دلش به شور افتاده بود، می دانست 

ور می کرد و برای هرکدام  زبانش يک کالم حرف هم بیرون بکشد. ذهنش مدام حوادث احتمالی را برايش مر 

 يکبار در دلش عذاداری می کرد. 

پرونده هايش را باز کرد و خودش را مشغول کرد، غرق شدن بین  قش رفت، يکی از خاست و داخل اتا يش براز جا

ديگران را در غرق شدن بین اتفاق های ناگوار احتمالی ذهنش ترجیح می داد.مشکالت   

بهار شام حاضره._  
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ناله  داشته است، با اخم و گردنش را باال گرفت، با صدايی که داد فهمید خیلی وقت است که سرش را خم نگه 

از درد گردن ناله می کرد از  رها کرد و همانطور که هنوز ساژ داد، خودکارش را میان پرونده کمی گردنش را ما

  جايش برخاست.

 داخل آشپزخانه شد، مادرش آخرين ظرف را روی میز گذاشت و با نگاهی به بهار گفت:

چیشده؟_  

می نشست گفت:  کی از صندلی ها ت و همانطور که روی يبهار دست از ماساژ دادن گردنش برداش   

سرم و زياد پايین نگه داشتم._  

ويش قرار می گرفت با سرزنش گفت:مادرش همانطور که روبر  

تروز میگیريا.رخب نکن مادر، به همین سن و سال آ_  

: دادگذاشت جواب ز مرغ را داخل بشقابش ای ابهار بیخیال همانطور که تکه   

کنم.م و جمع می بیشتر حواس _  

سکوت مشغول غذا خوردن بودند. بهار بعد از خوردن جرعه ای آب گفت: در  هردو   

قای ولدی اومده بود دفتر. امروز نوه آ_  

 مهناز خانوم با تعجب گفت: 

کدومشون؟کیارش؟_  

 بهارش سرش را به نشانه مثبت تکان داد. 

چیکار داشت؟_  

براش تنظیم کنم. آقای ولدی ازش خواسته من وصییت نامه اش رو _  

به آرامی به گونه اش زد و گفت: ش ضرمادر  
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نمرده که هنوز! _  

 بهار سری تکان داد و گفت: 

نه، برای مداوا فرستادنش آمريکا، اما خب مثل اينکه دکترهای اونجام قطع امید کردن، گفته نمی خواد بعد  _

خودش همه کار هارو انجام بده! مرگش همه به جون هم بیوفتن، خواسته   

با ناراحتی گفت:  ادرش سری تکون داد وم  

انداخت. پدر کیارش اونم از پا مرگ مرد بیچاره، سر حال بود، پیر_  

دست هايش را داخل   رمهناز خانوم چند باسر تکان داد.  ناراحتی بهار تکه ديگری مرغ داخل دهانش گذاشت و با 

 هم پیچاند و سپس با استرس گفت:

بهار! _  

داد:   بهار نگاهش را به مادرش   

جانم._  

ش هايش را روی  وت کرد، چشم هايش را روی گل های کنار بشقاب می چرخاند، يکی از دستانوم سکمهناز خ

 پايش مشت کرده بود و با استرس به پايش ضربه میزد.  

 بهار کمی سرش را خم کرد و گفت:

مامان! چی می خواستی بگی؟_  

گفت: آهسته و خش برداشته  مهناز خانوم بی آنکه سرش را باال بگیرد، با صدايی  

امروز مسعود خان زنگ زد. _  

ناز خانوم سرش را باال بگیرد، نگاه سبز پررنگ چشم های  صدای پرت شدن چنگال داخل بشقاب باعث شد مه

دخترش رنگ نگرانی به خود گرفته بود. بهار با دستی لرزانی آهسته روی پیشانی اش کشید و همانطور که  

ی داشت آهسته گفت:دوباره چنگالش را بر م   
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ار داشت؟یکچ_  

می سوخت، آنقدر عذاب کشیده بود   نمی دانست چگونه بايد موضوع را مطرح کند، دلش به حال تک دخترش 

که اين ضربه او را از پا در می آورد، اما خودش هم می دانست جز مطرح کردن اين موضوع هیچ چاره ديگری  

 نیست.

! پنج شنبه هفته ديگه عروسی بردياس _  

تا    و مجسمه وار به مادرش خیره ماند، چند لحظه طول کشید  حرکتی انجام دهد صامت بهار بی آنکه بتواند 

بود و در چشم هايش  بتواند آب داخل دهانش به زور و با سختی قورت دهد، گره عجیبی در گلويش افتاده 

  زسبافتاد بود، مردمک  احساس سوزش میکرد، سر انگشتان دستش مانند يخی جلوی آفتاب افتاده به گز گز 

لک زدن بود، دو قطره  رنگ چشمانش به شدت می لرزيد و میسوخت. حرکت بعدی که توانست انجام دهد پ

اشکی که روی گونه اش ريخت گويی سطلی آب پاشیده شده به روی صورتش بود، به خودش آمد، دستش را  

را به مبارزه دعوت  گره لعنتی در گلويش  محکم به روی صورتش کشید، چند بارديگر آب دهانش را قورت داد و 

ايش باال بیايد و بازهم ناموفق با صدايی خش  د، مشتش را جلوی دهانش گرفت، سرفه ای کرد تا شايد صد کر

 گرفته گفت: 

خب؟_  

مهناز خانوم در حالی که از داخل برای دخترش خون گريه می کرد، لیوان آبی به دستش داد، او هم سینه اش را  

ی صاف کرد و بعد گفت:با سرفه ا   

دعوتمون کرد. _  

بگیرد و سپس با صدايی لرزان از عصبانیت و  بهار چند لحظه صبر کرد تا حرف مادرش خوب در ذهنش جان 

 عصیان گر گفت: 

شما چی گفتی؟  دعوتمون کرد؟ با چه روويی مامان؟_  

 مهناز خانوم آروم و سر به ريز گفت:
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ه! چی بگم مادر، باالخره احترامشون واجب_  

ی باال رفته گفت: کشید و با تن صدايبهار نفسی خشمگین   

بگم مامان؟؟ همیشه چوب همین هیچی نگفتن های شمارو خورديم!!!! با چه   چی چه احترامی؟ يعنی چی_

 رويی زنگ زد دعوتمون کرد؟ اصال خود شما چجوری دلت اومد هیچی نگی؟ يادت رفته همه چی؟ 

: مهناز خانوم با بغضی فروخورده گفت  

مه! فته، تک به تکش يادمن چیزی و يادم نر_  

 بهار همچنان خشمگین ادامه داد: 

را جوابی بهشون ندادی؟ چرا نگفتی نمی يايیم؟ چرا تلفن و روش قطع نکردی؟ پس چ_  

نريم پشت سرت هزار جور حرف و حديث در میارن. _  

 بهار مانند اسپند روی آتش از جايش پريد و گفت: 

اين و اون حرف در بیارن، مگه االن پشتم حرف نیست؟  کارشونه مدام پشت سر در بیارن، اين خاندان_  

یگن، من دلم نمی خواد به دختری که از گل پاک تر بزرگش کردم انقد تیکه و کنايه وصل باشه! بیشتر م_  

گفت: بهار در حالی که از عصبانیت می لرزيد   

مامان! شما خودت به اين کنايه ها دامن زدی... _  

د و گفت: جلويش ايستا حرفش پريده، نوم میان مهناز خا  

استگارت بوده، اگر نريم، هزار جور حرف می بندن پشت سرت،  خ رف گذشته جاش اين وسط نیست، برديا ح_

 من دلم نمی خواد اين حرف ها پشتت گفته بشه! 

کوبیده و هزار تکه  بهار احساس کرد چینی بند زده ای که داخل روحش به زور نگه داشته بود، بار ديگر به زمین  

ته چاه در آمده باشد   با صدايی که گويی ازرفت،  از هم وا پايش بايستد روی صندلی  ، بی آنکه بتواند رویشد 

 گفت: 
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فقط خاستگارم بود مامان؟ برديا_  

اين بار مهناز خانوم خشمگین مقابل بهار ايستاد، با چشم هايی خیس و اخم هايی در هم شده با صدايی لرزان و  

انی گفت:عصب  

نه حرفش و پیش بکش، نه من و بیشتر  ا از ب بسم اهلل غلط بود، اشه برات، مسئله تو با برديد ببايهمونم ن_

 عصبانی کن! 

گفت: کور لعنتی  بهار له شده، با چشم هايی خیس و گلويی باخته در میدان جنگ به آن گره   

نگو غلط مامان! _  

گفت: نانه شمگیان دستش فشرد و خشانه بهار را می غضبمهناز خانوم اينبار با   

حرف زدی؟ برديا وباره با بهار! هفت سال پیش قسمت دادم به خاک بابات، د _  

گفت:  نمی گذاشتند  در امانش بهار در حالی که اشک ها   

.نه به خدا نه_  

 مهناز خانوم با شک گفت: 

پس داری از چی دفاع می کنی؟  _  

 بهار سر به ريز انداخته گفت: 

تموم شد! م که اون وسط دود شد، از عشقی که نفهمیدم کجا احساس  تم، ازه اون وسط گذاش از روز هايی ک _  

 مهناز خانوم اينبار محکم تر به بازوی بهار فشاری آورد و گفت:

نبايد شروع میشد اصال بهت میگم، ديگه حرفشم نمیزنی بهار، نشونم از دهنت. عروسی هم نخواستی بريم،  _

خان، تموم شد و رفت.خودت زنگ میزنی به مسعود   

ی صورت خیس شده اش کشید و با صدايی خش  بهار با حالی نزار از جايش برخاست، دستش را آهسته رو 

 برداشته گفت: 
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خودم بهش زنگ میزنم. _  

با خشم از آشپزخانه خارج شد، به طرف اتاقش رفت و با بستن محکم در بار ديگر چشم هايش باريد، چند بار  

در    بهم چسباند، حرف های مادرش مدامريخت دلش را تکه تکه و همانطور که اشک می  طول اتاقش را طی کرد

 گوشش تکرار میشد: 

عروسی برديا. _  

 چه واژه های غريب و نامانوسی بودند، چه قدر دور و چه قدر غريب!

خاستگارت بوده!  برديا_  

  می خواهد! همین! صرفافقط خاستگارش بود؟ خاستگار به چه کسی اطالق میشود؟ کسی که يک دختری را 

را همین جمله و کلمه کافی بود؟ برديا در همین يک جمله ختم میشد؟ اوی دهد؟ همین معنا را مگر نم  

نگاه کرد، زير   با هق هق گريه روی تخت نشست، به عکس دختری که از شدت لبخند چشم هايش ريز شده بود

 لب زمزمه کرد: 

ا همه چی بود مامان. بردي_  

میشد  برديا  ا اگر کسی زير و رو میکرد شايد فقط ساعتی بی سال رپیش  هفت  از کودکی تاتمام روز هايش 

 میانش پیدا کرد، ما بقی تمامش حضور پررنگ او را وسط زندگی اش فرياد می کشیدند و او را از پا در آورد. 

زير سرش را   اته زده مانند جنین در رحم داخل خوش جمع شد و اجازه داد اشک هايش بالشتروی تخت چمب

مغزش را بسوزانند، يا گزينه ای مانند   تردند، دلش می خواست می توانس. خاطرات رهايش نمی کخیس کنند 

جوانی اش،  شیف ديلیت داشت تا می توانست تمام صحنه ها را از بین ببرد، کودکی اش از میان میرفت، نو

 بهترين روز های زندگی اش میسوخت و تمام میشد اما به جهنم!

ا سهمی در زندگی اش نداشت تا او را از پا در بیاورد.  ونه عذابش دهد، ديگر بردياينگ تا  خاطره ای نبود  گردي

ه بود،  خسته بود، از تمام اين سال هايی که اين خاطرات مانند موريانه باقی زندگی اش را می جويدند خست
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تیارش قرار  شان را واضح تر در اخچشم هايش را روی هم گذاشت. انگار به خاطرات کمک می کرد تا تصوير

 دهند.

خیلی از  تا نیمه های شب درگیری میان خودش و ذهنش و تمام آن از بین نرفتنی های لعنتی درگیر بود، مانند 

کرد.    به زور يکی از آن قرص های سفید کوچک خودش را خواب شب ها  

نور نگه داشت و   ز کرد، دستش را مقابل صبح اخم آلود از آفتابی که مستقیم به روی صورتش می تابید چشم با

کش و قوسی به بدنش داد و از اتاق بیرون رفت. ايش بلند شد. ايستاده از ج  

ورتش پاشید ديدن چشم های قرمز و پف کرده اش درون آيینه برايش طبیعی شده بود، بی توجه آب يخ را به ص 

نزند.  تا شايد فرجی شود و اين جنگل سرخ راز ديشبش را بین مردم جار  

رش را درون آشپزخانه ديد، با غمی که درون چشمانش بود خون به جگر میشد  ه خارج شد ماداز دست شويی ک 

سر به زير شده راهی اتاقش شد.و هیچ راهی برای درمانش نداشت.   

همان لباس های اداری ديروز تعويض کرد. دل و دماغی برای آراسته کردن صورتش  لباس های راحتی اش را با 

مقنعه اش را روی سر   در اوج جوانی چه قدر پیر شده است. داشت و خودش می دانستاشت، سال ها بود که نند 

 مرتب کرد و با برداشتن کیف سنگین شده از پرونده از اتاقش خارج شد. 

ارد آشپزخانه شد، لیوان چايی را که در دست مهناز بود گرفت، نگاهی به صورت  کیفش را روی اوپن گذاشت و و

ادرش را کم کند با لبخند  که سعی میکرد کمی از بار روی دوش م از انداخت و در حالی کرده و اخم آلود مهن پف

 گفت: 

قهريم مهناز خانوم؟ _  

روی سنگ گرانیت مشکی رنگ کنار گاز  مهناز بی آنکه تغییری در چهره اش دهد، لیوان چايی خودش را از 

 برداشت و همانظور که روی صندلی می نشست گفت: 

نه._  

وی مادرش جای گرفت و با شیطنت گفت: حفظ کرد، روبر بهار لبخندش را  
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پس چرا اخمات و برام تو هم کردی؟ _  

 پای چپش را روی پای راستش انداخت و در حالی که مشغول شکر ريختن داخل چايش میشد گفت: 

قهری ديگه! _  

 مهناز خانوم با لبخند کمرنگی گفت: 

من کی باهات قهر کردم آخه. _  

همه؟  چرا انقدر اخمات تو س پ_  

مهناز خانوم وخامت اوضاع را خوب درک میکرد، اينکه بهار نمی خواست واقعیت ديشب را به خاطر بیاورد حتی،  

، قطره اشک جمع شده و درشتی است که  چشم های دخترش بهارش را خوب بلد بود، می دانست اين برق درون 

لمه، يک اسم است.تنها وابستگی اش برای نريختن، نیاوردن يک ک  

ا!يبرد  

ديشب بدخوابیدم مامان، سرم درد می کنه. _  

 بهار لبخند ديگری به روی مادرش زد و گفت: 

، فکر شامم نباش، میام دو تايی شام میريم بیرون.  من رفتم بگیر راحت بخواب _  

هم نه او خوابش   خانوم با تکان دادن سرش تايید کرد و خودش هم می دانست با هزار تا قرص خواب آور مهناز 

تناک تمامی دارد. رد، نه اين کابوس وحشمی ب  

بهار بی آنکه میلی به صبحانه اش داشته باشد، چای شیرين اش را سر کشید و از جايش بلند شد، مهناز نگاهی  

 به میز انداخت و با غم گفت:

نخوردی که چیزی. _  

داشت و از آشپزخانه   بر میکه با عجله کیفش را  سرد مهناز نشاند و در حالیمیز را دور زد، بوسه ای روی گونه 

 خارج میشد گفت: 
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ديرمه مامان. _  

ضعف می کنی. _  

گشنم شد میخورم يه چیزی، فعال خداحافظ._  

به سالمت مامان جان. _  

درون چشمش مانند گوله کوچکی آتش روی صورت گرمش افتاد.  در را که پشت سرش بست قطره اشک 

هیچ کدام از حرف های  ته گلويش در هم شد.  هايش از بغض جمع شده دستش را روی صورتش کشید. اخم

ش نکرده بود. ديشب مهناز را فرامو  

نه فراموش  چگونه میشد فراموش کرد؟ آن همه بی عدالتی دنیا را يکجا قلمبه شده میان حرف های مادرش چگو

؟  دستی تقديم ديگری کند کند؟ میشد فراموش کرد تمام کودکی اش را؟ می توانست انقدر راحت آن را دو 

داده که خدا اين خوشبختی را از او   یست، نمی دانست نامش چیست، چه کاری انجام کسی که نمی دانست ک

ودی  بکنده بود و امید واهی اش را به ناگرفته و يکجا به نامش زده؟ انگار خدا يکجا تمام امنیت را از آغوشش 

 رسانده بود. 

ش می ايستاد و از او می پرسید:کرد، مقابلآن دختر را پیدا می   دلش می خواست به جای برديا االن  

چه حالی داری؟ چه قدر خوش حالی برای داشتن برديا؟  _  

های بلندی که ديگر سهم او   دلش می خواست ببیند چشمان آن دختر چه قدر برق میزند از خوش حالی؟ خنده 

یگیرد؟ برديا را چگونه جشن منبود چگونه روی صورتش نقش می بندد؟ آن همه امنیت داشتن   

در آپارتمان را پشت سرش بست، سرش را به طرف آسمان ابری گرفت، با بغضی چمبره زده میان گلويش آهسته  

 زمزمه کرد: 

بدترين روزام گذاشتیش جلوم، که حاال من بی اون اينجوری له له  تو که می خواستی ازم بگیريش، چرا وسط _

 بزنم؟ 
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اصلی حرکت کرد، هندزفیری اش را   و به طرف خیابان را با خشم پس زد  چکید اشکی که از چشمش بیرون  

 داخل گوشش فرو برد و دل به دل خواننده داد با عجز به آهنگ گوش سپرد. 

ش گذاشت، پرونده مربوط را از میان پرونده ها بیرون کشید و به طرف  به دفتر که رسید، لوازمش را داخل اتاق

زد و منتظر شد، لحظه ای بعد صدای  ضربه ای به در اتاق  تر راهش را پیش گرفت.اتاق آقای اشرفی، ريیس دف

ا به داخل اتاق خواند:آقای اشرفی او ر  

بفرمايید._  

:در را به آرامی باز کرد و وارد شد، لبخندی زد و گفت  

سالم، صبحتون بخیر. _  

 اشرفی نیز با لبخندی گفت: 

يید. سالم خانوم فرهود، صبح شماهم بخیر، بفرما_  

میز قرار داد و گفت: پرونده را روی  بهار جلوتر رفت،  

من ديشب روی پرونده ای که ازم خواستین کار کردم، تمام ماده ها و قوانینش رو هم درآوردم، اگر قاضی  _

ايم، اما فکر میکنم دفاعش با خودتون باشه بهتره. منصف باشه ما برنده   

گفت:اشرفی نگاهی به پرونده کامل شده انداخت و   

وبی هستید، تو اين سه سالی که اينجا کار کردين، چه زمانی که کارآموز  ما وکیل بسیار خخانوم فرهود، ش _

استش بین کارآموز هايی که با  بودين و چه حاال که مدرک وکالت گرفتین من همیشه از کارتون راضی بودم، ر

بینم که  ی کنید، ولی مه دفتر خودتون و باز شما هم دوره بودن از همه بیشتر به نظرم شما مستحق اين بودين ک 

هنوزم از دفاع دادن وحشت دارين، شمايی که به اين خوبی کتاب های قانون و از حفظید، تمام ماده ها و تبصره  

موقع دفاع کناره میگیريد؟ اين پرونده کامال برنده   از بهر میگین، چرا هنوز  ه هاش رو با نقطه گذاری بی وقف

من دفاع بدم؟ بازم م، چرا از در دادگاه بیرون بیايیکان نداره ما بازنده  ره هايی که نوشتین اماست، با اين تبص   

 بهار بغض گل کرده اش را فرو داد و با لحنی تب دار گفت:
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که بتونم خوب دفاع کنم. من هنوز اون قدر مجرب نیستم_  

کامل کنی و به  و  ر  ده های من، يا بقیه تا کی می خوای پروننکنی وضع همینجوری باقی میمونه، تا نری و دفاع _

شما با اين وضع همیشه به يه وکیل ثانوی نیاز  هیچ کس برای اين وضعیت وکالت نمی خونه! اشی؟همین راضی ب

 داری! 

خوانده بود؟ چون برديا می گفت به او می آيد که از حق بقیه دفاع کند،   چه داشت که بگويد؟ برای چه وکالت

پدرش يک وکیل نامی و مشهور بود. اد به نفس دارد، چون خوب حرف میزند و اعتمچون برديا می گفت او   

  حاال برديا رفته بود و تمام خوب صحبت کردن ها و اعتماد به نفس بااليش را هم برده بود، همان روزی که با

 بدترين شکل او را رانده بود اعتماد به نفسش را هم کشته بود. 

وز کذايی از خاطره اش پاک شود، اما نشد،  ايد آن رد، تا آخر خواند تا ش بازهم همین رشته را انتخاب کر

نتوانست. او هنوز هم نمی توانست دفاع برود و مانند پدرش سینه سپر کرده و حق مردم را بگیرد، در نهايت  

به دست  بود، حقشان را از میان کتاب قانون به زور ماده و تبصره بیرون می کشید، روی کاغذ می آورد و همین 

را بیرون کشیده که  شود، اما هیچ وقت ديده نمی شد که چه کسی اين حق  منتظر میشد تا برنده بقیه می داد و

 اين ها میان دادگاه و جلوی قاضی اينگونه فريادش می کنند.

ر به ناديده گرفته شدن عادت کرده بود، از ديده شدن و کم بودن می ترسید.بهار انگا  

ته گفت: با سری پايین انداخ  

ونه فعال، اگر شما اعتراضی نداريد. همینجوری بم ترجیح می دم _  

 اشرفی نفس عمیقش را پوف کرده بیرون داد و گفت: 

من برای خودت میگم، وگرنه بهتر برای من. _  

و قبل از آنکه جلوی او اشکش سرازير شود از اتاقش بیرون آمد و به اتاق خودش پناه برد،  بهار سری تکان داد 

بازهم جنگل چشم هاش بارانی شود. نمی دانست آسمان اين جنگل تا کی   زه داد یزش که قرار گرفت اجاپشت م

 قرار است اينگونه ابری باقی بماند و مدام ببارد. 
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ش برگردد. پشت میزش قرار گرفت و مشغول مطالعه پرونده جديد شد سعی کرد به خودش مسلط شود و به کار

بی اعتماد به نفسی را از دور خودش   نداشت اين پیله لعنتیش دفاع کند، او قرار که بازهم قرار نبود خودش براي

داشت برايش. دلیلی که تنها برای قلب خودش بود، برای هیچ کس بازگو نمی کرد.  باز کند، دلیل   

خل  شدن ساعت کاری اش باالخره از کتاب های قطور روی میزش دل کند، پرونده نیمه پايان يافته را دا امبا تم

رگی که بهار می  تب کردن میز اتاق را ترک کرد، آقای اشرفی با ماگ بزقرار داد و بعد از مرکیف قهوه ای رنگش 

فظی ای بی کالم با لبخندی محو برايش  دانست لبالب از آمريکانو است به طرف اتاقش می رفت، به عنوان خداحا

نگاه  ر از حیث مکان به آن دن در اين دفتر را اگسری تکان داد و لبخند پررنگ تری تحويل گرفت. کار پیدا کر

همه مشغله زندگی نمی توانست به بیکار ماندن يا   آننست، بین انمی کرد، تقريبا لطف و موحبت خداوند می د

به باقیه درد هايش اضافه کند. همونه آرامش نداشته باشد را کار کردن در محیطی که اينگ   

رفت.انه را در پیش گرنگ شد و راه خ  زردی مانند هرروز سوار يکی از تاکسی ها  

خودش وارد سوپر مارکت نبش خیابان شد، خريد هايش را روی شیشه مقابل فروشنده قرار داد  اينبار برای خريد 

برد تا کارتش را بیرون آورد گفت: و در حالی سرش را داخل کیفش می  

چه قدر شد آقا؟ _  

کردن خريد شد و   با مهارت مشغول حساب ی قرار می داد زير لب فروشنده همانطور که لوازم را داخل پالستیک

صدای زيل و کودکانه دختری که سعی داشت پدرش  با  ر کارت را به طرفش گرفت، قیمت آخر را اعالم کرد، بها

. دختر  رگرددناخودآگاه به طرفشان ب باعث شد است،بستنی کاکائويی از وانیلی خوش مزه تر را متقاعد کند که

رو به پدرش گفت:   انیش را به کمرش زده بود با شیرين زبه دستالی ک پنج ساله  در ح بچه چهار  

اونی که دست چپت هست رو بذار سرجاش تو اين کمده._  

 پدرش در حالی که لبخندش را قورت میداد گفت: 

اين ماله خودمه، تو کاکائويی بردار. _  

 دختر اخم کرده با نق گفت: 
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کاکائويی بخور خب. _  

گفت:   لند خنديد وار بلند بپدرش اينب  

چرا زور میگی بچه! من وانیلی میخوام. _  

یکه مشخص بود از مذاکره ناموفق با پدرش اصال رضايت ندارد با نق و اخم های در هم بامزه اش با  دختر در حال

اه  يک بستنی بزرگ کاکائويی در دست به طرف فروشنده حرکت کرد، بهار در حالی که خیره به اين صحنه ها نگ 

پدر ديگری میديد.  ه، خودش را اينبار جلوی دختر بچه و نمی کرد آنجا ايستاد می کرد ديگر احساس   

بابا به حرف من گوش کن. _  

در حالی که برای لحن کودکانه و امرانه دخترش ضعف کرده بود گفت: مهران   

بفرمايید خانوم. _  

و گفت:  بهار با شیرين زبانی خودش را از میان دو صندلی به جلو کشید   

خوريم.اول بستنی ب بیايین بريم_  

 مادرش نگاهی به چهره اش کرد و گفت: 

نمیشه، همینجوری هم دير میرسیم. _  

 بهار دوباره با سماجت گفت: 

مامان بذار من قانعت می کنم._  

بلند بلند خنديد و گفت:مهران   

خانوم بذار بچم قانعت کنه ديگه! _  

گفت: و دوباره رو به بهار  مهناز پشت چشمی برای شوهرش نازک کرد   

نمیشه مامان جان، همه منتظر مان. _  
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چسباند و در حالی که سعی میکرد هنوز هم زورش را برای بستنی خوردن بزند  م چکش را بهبهار دو انگشت کو

 گفت: 

همین انقدر طول میکشه مامان، قورتی می خورمش تموم شه! _  

د و در حالی که  ید بهار را محکم بوسید، گونه نرم و سرخ سفاينبار بی آنکه بتواند جلوی خودش را بگیر مهران

 دوباره حواسش را به رانندگی می داد گفت: 

پیش به سوی بستنی، همه دنیا منتظر باشن اصال، شاه فصل بابا دلش بستنی می خواد._  

ید...صدای هورا کشیدن همراه با جیغ خودش در گوشش پیچ  

 با صدای بلند فروشنده به خودش آمد: 

پرسم.  خانوم!! رمزتون و می_  

همانطور که با عجله اشک هايش را از روی صورتش پاک میکرد رمزش را گفت، فروشنده نگاهی به او کرد و در  

 حالی که سرش را تکان می داد رمز را وارد کرد. 

گفت: خريد هايش را روی اوپن گذاشت و از همانجا بلند   

مامان؟ من اومدم، کجايی؟ _  

کمی تاخیر آمد:صدای مهناز با   

مان، االن میام. ام مااينج_  

به طرف اتاق مادرش به راه افتاد، عکس بزرگ قاب شده روی ديوار اتاق دلش را خون کرد، به همراه پدر و  

ش را به رخ عکاس حالی که درست هردو آن هارا محکم در دست می فشرد و دندان های خرگوشی ا مادرش، در

.د و نگاه از عکس گرفتسرش را محکم تکان دا می کشید.   

 مهناز در حالی که در کمد را می بست با لبخند گفت: 

خوش اومدی مامان. _  
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 بهار بوسه ای نرم روی گونه اش نشاند و گفت: 

مرسی قربونت برم. _  

 به چادر دور کمر مهناز اشاره ای زد و گفت: 

کسی اينجا بوده؟ _  

رار میکرد به طرف نشیمن  خترش فرنگ د میشیزير نگاه  چادر را از کمرش بازکرد و در حالی که بازهم ازمهناز 

 حرکت کرد و گفت: 

آره مامان جان. _  

ی که مادرش  ابهار چشم هايش را تنگ کرد و دنبال مادرش روانه شد، نگاهش به فنجان چای دست نخورده 

:افتاد، با شک پرسید  داددرون سینی قرار می   

کی مامان؟ _  

کرد کاش اصال  انه رفت و در حالی که دعا دعا می به سرعت به طرف آشپزخبا سینی حاوی فنجان  ممهناز خانو

 بهار اين اسم را نشنود گفت: 

برديا._  

ی رنگ سنگینی که از دفتر با خودش همراه داشت انگار آن جا آن قدر سنگین شد که شانه نحیف  اکیف قهوه 

که خودش هم   افتاده نشست، در حالی داشتنش را نداشت، دو زانو کنار کیف روی زمین   بهار ديگر قدرت نگه

دانست بايد در آن لحظه سخت چه کاری انجام دهد، فقط پرونده های بیرون زده از کیف را دوباره داخل  نمی

پايین  کیف فرو داد و ايستاد، دست هايش چنان می لرزيدند که کیف روی شانه اش مدام سر می خورد و 

درش برد تا لحظه پیش مقابلش روی میز  ما  که به مبلی که فنجانیجا ايستاده بود و مد، بی حرکت همان آمی 

صدای مهناز اينبار   قرار داشت خیره ماند و سعی کرد او را آنجا ترسیم کند، از جان کندن هم سخت تر بود،

 ضربه مهلک تری را بر تن کم جان و لرزان بهار وارد کرد: 

کارت عروسی آورده بود برامون. _  
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جا نشست، زانوهايش ترل کند، روی زمین کنار ديوار سر خورد و همانکنا  ينکه بتواند خودش ربهار اينبار بدون ا

ز مبل کرمی رنگ جدا نمیشد شروع به باريدن  را جمع کرده و در حالی که میشی های کمرنگ شده چشمانش ا

 کرد. 

ک خیس شده بود به  دانست با جمله آخرش دخترش را نابود کرده است، در حالی که صورتش از اش مهناز می 

مزمه کرد: ک تکیه زد و زير لب زسین  

ی نداشتیم مامان!اچاره ديگه _  

امید داشت که تکیه گاهش را از اين دنیا پس  بهار هنوز ناباور خیره به مبل اشک میريخت، انگار هنوز هم 

تی خودش با دو دست  کرد هنوز هم امیدی به برگشتن او هست و حاال با اين حرف ها، وقگیرد، انگار فکر می می 

چ امیدی برای بهار باقی نبود، انگار حاال تمام دنیا از او رو  ن آورده بود ديگر هیدش کارت عروسی برايشاخو

یدن صدای پای مادرش با عجله از جا برخاست، با گفتن: با شن گرفته بود.  

من و صدا نکن. _  

مادرش را برای   حتیت، دانسبا برديا می  وارد اتاقش شد و در را بست. همه را مسبب بهم خوردن رابطه اش 

هايش. زير لب زمزمه کرد:ها و نارضايتیپشت چشم نازک کردن   

دوباره بابام و از دست دادم، تنها رفیقم و سنگ صبورم و تکیه گاهم و از  من فقط برديا رو از دست ندادم، من _

 دست دادم. 

رديا  ش برسد دلش با صدای باست هیچ صدايی به گوش برديا برايش از هرچیزی باال تر بود، وقتی دلش نمی خو

بلد بود چگونه او را آرام  گرفت، وقتی تمام دنیا با او قهر بودن و انگار همه جا تاريک شده بود فقط برديا می آرام 

 کند. تمام خاطراتش به ذهنش حجوم آورده بودند، يکی از آن ها انگار پررنگ تر از بقیه خود نمايی می کرد. 

به هم به مهناز فهماند از آن روزهايی است که بهار را با يک من   کوبیدن در ورودید خانه شد و با ی وارعصبان

انوم با تعجب به او که در حالی کلنجار رفتن با مقنعه سرمه ای رنگ و  عسل هم نمی شود تحمل کرد، مهناز خ

 کندن دکمه های روپوشش بود گفت: 

چیشده مامان؟_  
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 بهار با جیغ گفت: 

م و بگیر يه جا ديگه اسمم و بنويس. اسه، برو پرونده ديگه نمیرم اين مدرن م_  

يعنی چی آخه؟ چرا چیشده؟_  

و با جیغ و داد گفت: مقنعه اش را به گوشه ای پرتاب کرد   

اسم خودشون و گذاشتن فرهنگی!!! اينا خودشون فقر فرهنگی دارن، هیچی نفهما!!!_  

مانندش گفت:  به درگاه اتاقش که رسید با صدای جیغ  

می خوام ده سال بخوابم! دا نکن من و ص_  

اد دوباره به طرف  دمهناز خانوم با صدای بلند بستن در اتاق از جا پريد و در حالی که سرش را تکان می 

 آشپزخانه حرکت کرد. 

امید شد به  های مختلف وقتی از بیرون آمدن بهار از اتاق نا پشت در حرف زدن و بهانه ز بعد از چهار پنج ساعت ا

، چند لحظه بعد صدای برديا آمد:گرفت رفت و شماره برديا راطرف تلفن   

سالم زن عمو، حال شما؟ _  

ی؟ مامان بابا خوبن؟ سالم پسرم خوبم عزيزم، تو خوب_  

به مرحمت شما، همه خوبن، سالم دارن. _  

 برديا لحظه ای مکث کرد و بعد گفت: 

اتفاقی افتاده زن عمو؟ _  

و گفت: تکان داد نوم سری امهناز خ  

بحثش شده، از ظهر خودش و زندانی کرده تو اتاق بیرون   ظمشواال، بهار انگار تو مدرسه با دبیر يا نابگم چی _

 نمیاد، هیچی هم نخورده. 
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 برديا هول شده گفت: 

چرا زودتر بهم زنگ نزدين زن عمو. _  

بر نمیاد.  م نگران نکنم بکشونم اينجا، ولی ديگه از من کاریوهگفتم بیخودی تور _  

رسونم.خودم و می من االن _  

منتظرتم. دستت درد نکنه مامان جان، _  

فعال زن عمو. _  

 به يک ربع هم نکشیده بود که برديا پشت در اتاقش بود، آهسته و با زبان اشاره از مهناز خانوم پرسید: 

شما می دونی سر چی دعواشون شده؟ _  

: و هم به همان شکل گفتمهناز خانوم سرش را به طرف باال تکان داد و ا  

هاش مشکل داره، هرروز صبح گیر میده به بچم که تو يا  ر مژه نه، ولی کال با ناظم اين دبیرستان جديده س _

ريمل زدی يا مداد کشیدی، اون روزی انقدر با آب يخ رفته بود چشماش و شسته بود تا دو روز چشماش سرخ و  

 ملتهب بود. 

 برديا اخم کرده گفت: 

تانش و. کنیم دبیرس بايد عوض _  

اين از همه جا نزديک تره بهمون.  خهآ_  

م میبرمش میارمش نهايت، بهار اعصابش خیلی ضعیفه و آسیب ديده اس با کوچک ترين محرکی  خودم میا_

 دوباره اسیب میبینه. 

 مهناز خانوم سرش را تکون داد و گفت: 

فعال تو بیارش بیرون، اصال براش سرويس میگیرم. _  
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چشم._  

. نم برای خوردنشچیزايی آماده ک رم يه من می_  

ضربه کوچکی به در اتاق زد و با صدايی که بهار را متوجه خود سازد   ستهبعد آه برديا منتظر رفتن مهناز شد و

 گفت: 

بهار خانوم؟ دختر بابا؟ خوابی يا بیدار؟ _  

برديا با بدجنسی لبخندی زد و گفت:  امد،هیچ صدايی نی  

کان نداره.نه امو من باز نکنی؟ نوچ! حتما خوابی! وگرنه در و ر_  

نکشید که در باز شد و بهار با چشم هايی پف کرده و قرمز شده از گريه در را باز کرد،  چند لحظه بیشتر طول 

اناری بهار با اخم گفت: های دانه برديا با ديدن چشم   

کی جرات کرده اشک بهار من و در بیاره؟ _  

 بهار بغض کرده گفت: 

يم. هم گیر میدن، کاش عوضش نمی کردهمش ب نیست، جديده اصال خوباين دبیرستان _  

 برديا با لطافت موهای پريشون بهار رو پشت گوشش داد و گفت:

اون جای قبلی که بودی انسانی نداشت قربون چشمات، میگردم برات بهترين دبیرستان و پیدا می کنم، ديگه  _

 نمی خواد بری اينجا. 

ته گفت:بهار با لبخند و صدايی گرف  

ر باشه چی؟ اگه راهش دو _  

میبرم میارمت.مهم نیست، خودم  _  

 بهار سرش را به طرف باال برد و گفت: 
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نه، نمی خوام تو از کارت بیوفتی. _  

 برديا کمی نگاهش کرد و بعد گفت:

بیا برو جوجه، واسه من از اين اداها در نیار که انگار از خدات نیست._  

ی غنج می رفت گفت: بهار در حالی که ته دلش از خوش   

و رو ببینم، میگم از کارت نیوفتی. گفتم از خدام نیست هرروز تی ک_  

نترس کوچولو نمی يوفتم، بیا بريم يه چیزی بخور. _  

برديا از پشت محکم به او خورد و با   وقع مبی  نبهار از اتاق بیرون اومد و پشت سر برديا حرکت کرد، با ايستاد

 اعتراض گفت: 

کنی؟  برديا چیکار می _  

د و گفت: زير چانه او بر برديا دستش را   

ذاری کنار.خوری و به سرعت می کنی میری تو اتاق چیزی نمی اين کار جديدم که ياد گرفتی تا قهر می _  

 بهار دستش را از روی بینی ضرب ديده اش برداشت و با شیطتنت گفت: 

ذارم کنار.نمی_  

 برديا با اخمی کمرنگ نگاهش کرد و گفت: 

؟ ون وقتچرا ا_  

ايش را باال انداخت و گفت: هشانه شد ش رد می که از مقابل بهار در حالی   

تونم تو رو بکشونم پیش خودم! چون به سرعت می _  

 برديا خنده کوتاهی کرد و پشت سرش به طرف آشپزخانه حرکت کرد. 
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قدر دور که حتی  چه قدر حالش به حال آن روز نزديک بود و چه قدر اتفاقات آن روز دور بود برايش، آن 

ست آرزويش کند.انتونمی  

خت دراز کشید و در خودش جمع شد، حاال انگار بیشتر نیاز داشت تا ده سال بخوابد، شايد حتی بیشتر،  روی ت

سالگی انقدر  هفت دانست چه کاری انجام دهد تا در آستانه بیست و آن قدر بخوابد تا دوباره متولد شود، اينبار می 

بد و بعد از بیدار شدن ببیند همه اين سال  گردد؟ میشد بخواعقب بر اشد، میشد بخوابد و به شکسته و غمگین نب

ها را خواب ديده است و تمام اين درد ها کابوس يک شبه ای بوده است که حاال میان محبت های برديا و نگاه  

رود. های گرم و امنش تمام اين کابوس به فراموشی می   

رده بود، جان کنده بود تا بتواند دوباره عادی زندگی  دگی ک های اين چند سال را زننه! ممکن نبود، تمام ثانیه 

نمی توانست   کند، درد آن شبی که برديا بر جانش گذاشته بود هنوز در تک تک سلول های بدنش حس میشد و 

حدر داده  اش را به پای همان درد ها  زندگیبگويد يک خواب تلخ يا يک کابوس وحشتناک بوده که تمام شده، 

 بود. 

و در حالی که لیوان خالی شده از چای را که هنوز داغ بود روی میز قرار می داد گفت:  قی کشید نفس عمی  

من خودم امروز به خان عمو زنگ میزنم میگم که نمیريم. _  

بهار... _  

عالمه کار دارم که  خواد که اونجا باشم. فرداشم يک مامان! نه توانش و دارم باهاتون بحث کنم، نه واقعا دلم می _

م احتیاج دارم. تمام نیروبه   

فرداش که جمعه اس! _  

برای کار آقای ولدی بايد برم._  

وانست با اصرار بیشتر شاهد خورد شدن دخترش باشد، با ديدن بهار که  تمهناز سری تکون داد و حرفی نزد، نمی 

گفت:  شد از سر میز بلند می   

انگشت گود شده.ی بخور بهار، زير چشمات يه بند يه چیز_  
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از جايش بلند شد و زير لب گفت: ی حرف بهار ب  

اشتها ندارم. _  

 کیفش را برداشت و از خانه بیرون آمد. نگاهی به آسمان ابری انداخت و گفت: 

االن نبار، بذار اون شب ببار که دلخوش کنم توام سعیت و می کنی که بهمش بزنی! _  

ند، ديوانه وار غرق کار شد و  ادفتر رس  را به ين سال ها خودش ال تر از هر زمان ديگه ای توی ابی حس و ح 

بین کتاب های قطور قانون گم کرد.  راخودش   

از روی کتاب ها بلند نمی کرد و به   راشايد اگر فشار افتاده اش باعث سرگیجه اش نمی شد هیچ وقت سرش 

گشت.تیره شده اطرافش برنمیدنیای    

خشک و خالی می خورد اجازه داد   ا بیسکويیت رکه  طورانن کشید و همبیسکويیتی از داخل کشوی میزش بیرو 

ند.فرا بگیر راصورتش  يشاشک ها  

بگیره دلش  با مسعود تماس  هد دلش بخوا کهآن نگاهی به موبايلش انداخت، بیشتر از   

،  هايستاد مثل کوه پشتش هم  که هنوزش بگويد و بهد گوشی بپیچدر بار ديگه صدای برديا  کخواست يمی 

شب  یمه ناند  می توهم هنوز ويد ، بگ ند را پر کند ش جای خالی همه کسايی که نیستيبرا تاس  هنوز قرار ويد بگ 

دلش  ،  د ببرد تا  هرجای اين شهر که بهار اراده کن بکشاند ا تلفن برديا ر کو با ي ند هوس بیرون رفتن کن

!! دز بهار بگیر  را اند او ن دنیا نمی تويادر هیچ چیزی  ويد گد که می يخواست صدای برديا از پشت تلفن بیامی   

از روی میز برداشت، وارد   ا، موبايلش ردهانش بغض گلوله شده اش را پايین فرستاددر بیسکويیت  اندهبا ته م

قسمت تماس ها شد و بعد از پیدا کردن نام مسعود خان روی آن ضربه زد، با سرفه کوچکی صدايش را صاف  

نتظر نماند. گوشی اش بشنود. زياد مخشن را از پشت اسپیکر  کرد و منتظر شد تا آن صدای   

تاد! مسعود خان: به، سالم! چه عجب دختر، شماره ات روی گوشی ماهم اف  

سالم عمو، از شلوغیه کار بوده! _  

انقدر خودت و خسته نکن، مگه غیر اينه که گفتم هرچی می خوای به خودم بگو. _  
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ريم. نمم زندگی خودمون و دانمیشه که عمو جان، باالخره من و ماما_  

های منی. انقدر خودت و از ما جدا ندون، توام جزو بچه _  

تش من برای کاری تماس گرفته بودم. ممنونم عمو جان، شما لطف داريد، راس _  

چیشده؟_  

تونیم جشن برديا رو شرکت کنیم.متاسفانه من و مامان نمی _  

ه.حت میشيعنی چی! اصال امکان نداره تو نباشی! برديا نارا_  

و مانند گوله    ريخترا روی هم فشار داد، قطرات اشک از بین مژه های مشکی رنگش بیرون می ش ايهبهار چشم

از نبود او  !!! شد ی آتش به روی گونه اش فرود می آمدند، به سختی آب دهنش را قورت داد. برديا ناراحت مهای 

وانست انقدر ظالم شده باشد که اين  تی م را با او بکند؟!ن کار  آمد ايمی        واقعا؟! برديا دلش شد.برديا ناراحت می 

کم ياب و  ی بهار که ديده بود برديا با او مانند گلی  کار را در حقش انجام دهد؟! باورش سخت بود! باورش برا 

کند از جان دادن هم سخت تر بود. ظريف رفتار می   

یم! يم که شرکت کنرو ندار . شرايطشکنممن خودم از خودش و خانومش معذرت خواهی می _  

 مسعود چند لحظه سکوت کرد، نفس عمیقی کشید و سپس گفت: 

مطمئنی؟! _  

بهار مسکوت ماند، فکر کرد، به لحظه ای که قرار بود برديا را دست در دست دختری ديگر ببیند، دختری که  

ا  ايش ريبای دوست دختر هبود، هنوز چهره زنز بد سلیقه قطعا در لباس سفید رنگش خواهد درخشید، برديا هرگ

به همسرش نگاه می کند، تاب  عاشقانه  نمی توانست تحمل کند، نمی توانست ببیند برديا چگونه خاطر داشت.به 

 نمی آورد، میمرد!! 

بله عمو جان، مطمئنم. _  

باشه دختر جان، پس يه روز بیا ويال ببینمت، دلم تنگ شده برات. _  
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اريد؟ چشم عمو، حتما، فعال کاری با من ند _  

خودت باش.  نه، برو، مواظب_  

چشم خدانگهدار. _  

ه آهسته روی صندلی رها کرد و نفس حبس شده اش را آزاد  تن سفت شده اش را آهست تماس را قطع کرد، 

يکی متمرکز  فکرش درگیر بود، گزينه های فکر کردن انقدر زياد بود که نمی دانست بايد به روی کدام کرد.  

 شود.

هرروز به سراغ تاکسی های زرد رنگ نرفت،   شد. اينبار مثل و از دفتر خارج ش ريختلوازمش را داخل کیف

زدند، سوار يکی از آن  را فرياد می آشنای قديمی   تاکسی هايی ديگر نام محلهر زد، آن طرف میدان میدان را دو

د دوخت.ش ها شد و چشمش را به شیشه ماشین که هر لحظه بیشتر با قطره های باران پر می   

کاله بارانی سبز رنگش را  را حساب کرد و ماشین را نگه داشت، پیاده شد،   پول تاکسیهای آشنا ديدن کوچه  اب

که چند   ای  وارد کوچه مقابلش شد، کوچه و بی توجه به بارانی که شدت گرفته بود به روی مقنعه اش کشید  

 سال پیش خودش انتخاب کرده بود. 

که با ظرف غذا در دست وارد اين کوچه    یه ياد روزک ريخت، ب گاه کرد و اش تمام خانه ها را از باال تا پايین ن

رسیدن به آن آپارتمان با نمای آجری کوچه را دويده بود. شده بود، به ياد تمام روزهايی که برای   

قشنگ پر زده بودند، جلوی در آپارتمان، دختری نوزده بیست ساله را  جلوی خانه رسید، اينبار تمام خاطرات 

بسته شده خیره مانده و اشک میريزد، دختری که از شدت ضعف و   دری که رويش ناباوری به  ديد که با می

کند.شود و با ناباوری اسمی را زير لب زمزمه می دندان هايش به هم کوبیده می   ی درونشسرما  

کتری می   خاری که ازرده کنار رفته آشپزخانه و بپسرش را باال گرفت، چراغ بالکن برديا مثل همیشه روشن بود، 

به ديوار پشتش تکیه داد و خیره پنجره آشپزخانه ماند، خودش را ديد که   تايیدی بر خانه بودن برديا بود.د آم

گويد: اندازد با صدای بلند می کنار پنجره با مالقه ای در دست ايستاده و همانطور که به کوچه نگاهی می   

برديا ماشین و کجا پارک کردی؟ _  



 

 

Page | 35 

، همین سوال جواب های ساده رو روزمره، همان سر و کله زدن  کالمه سادهکرد همین می را هم نم روزی فکرش 

تبديل شود. رزويی دست نیافتنی به آآورد برايش هايی که لجش را در می   

ر بچه ای کوچک بود، عید هايی که همه در ويالی بزرگ مسعود خان دور هم  به عقب تر رفت، وقتی هنوز دخت

. شدند می جمع   

مقابل برادرش بود، هرچه قدر مسعود در رفتار با بچه ها بیگانه و سرد   ایمسعود، نقطه  مهران برادر کوچک تر

ان به روی بهار متمرکز  تمام توجه مهناز و مهرکرد، ش میابود، مهران تمام محبتش را خرج دختر يکی يکدانه 

وی زانوی  خودش را ر خرامان جایبعد  اندکی  نشست وای در آغوش مادرش می بود و بهار با فخر فروشی لحظه 

.بردرد و از آغوش پدرش لذت می کمهران درست می   

کرد، همین که بهار با دو دندان خرگوشی اش لبخند میزد انگار  تک دخترش جا به جا می مهران دنیا را برای 

او قرار می دادند.دنیا را مقابل   

حالی به طرف اتاق برسام پرواز کرد،  خوش با  ه خانه مسعود برد،صبح زود مهران او و مهناز را بده سالش بود، 

نق گفت:غرق خواب او کرد و با ت بهار نگاهی به صو برسام هم چنان غرق خواب بود  

خرس تنبل! _  

از آن ها بزرگ تر بود و حس پدری اش آن دو   سال سه چهارصدای دو رگه شده برديا را از پشت سرش شنید، 

. را بیچاره کرده بود  

.آروم صحبت کن بهار_  

 بهار با لجبازی به برديا نگاه کرد و گفت: 

دوست خودمه! _  

 برديا اخم آلود گفت: 

داداش منم هست._  

شکلکی برايش در آورد و گفت:بهار   
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باشه برای خودت. _  

 خواست از اتاق بیرون برود که برديا مانعش شد، آهسته بازوی نحیفش را در دست گرفت و گفت: 

! ره، مريضهمنه، گناه دانمیگم برای _  

 بهار با نگرانی به طرف همبازی اش چرخید، با صدايی لزران و ترسیده گفت: 

چرا مريضه؟؟ _  

شانه اش را باال انداخت و گفت: برديا آهسته   

سرما خورده بود، ديشب بهش دارو دادن، ولی بهتر نشده! تب داره. _  

به  غ شدن دستش با نگرانی ی او گذاشت و با حس دابهار باالی سر برسام نشست، آهسته دستش را روی پیشان

ا گفت: بردي  

اينکه خیلی داغه. _  

بچه گانه بهار انداخت و گفت:  برديا نگاه بزرگ منشانه ای به چهره ترسیده و  

گفتم که تب داره، بذار بخوابه. _  

 بهار تند تند سرش را تکان داد و گفت: 

مونم مواظبشم.من همین جا می _  

خارج میشد گفت:  ز اتاقر که اان داد و همانطوبرديا سرش را تک  

زياد بهش نزديک نشو که توام بگیری!! _  

خیره به صورت گل انداخته برسام مانده بود همان جا خوابش رفت.نشست، همانطور که بهار پايین تخت   

د و با  که ترسیده روی تخت نشسته بود به خودش آمهايش را باز کرد، با ديدن برسام چشم ی با صدای جیغ

ای گفت: نگرانی کودکانه   
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حالت بد شده؟_  

فت: برسام سرش را به باال تکان داد و با صدايی خش برداشته از سرماخوردگی گ  

من جیغ نزدم که، صدای زن عمو بود. _  

 بهار از جايش بلند شد و رو به برسام گفت: 

تو بخواب تا بیام. _  

منم میام! _  

کنه. دعوام می نه تو مريضی، برديا _  

بیا. د زو_  

و از اتاق خارج شد، پله ها را پايین رفت، مسعود با چهره ای سرخ و پريشان   رش را تکان دادبهار تند تند س 

وسط پذيرايی ايستاده بود، نگاهش را چرخاند، مادرش دو زانو روی زمین افتاده بر سرش می کوفت، برديا باالی  

نسرين با لیوانی  بود، زن عمو  ا در دست گرفته مهناز ربا صورتی سرخ شده آهسته شانه های سرش ايستاده بود و 

رزيد به طرف مادرش رفت،کمی از آبی که درون لیوان بود را به  لهايش می بزرگ در دست در حالی که دست

چنان شیون می کرد، برديا پشت دستش را روی چشم هايش کشید و  سختی داخل دهانش ريخت و مادرش هم 

را شنید:ت، صدای مسعود د پله پايین رفچن ديد.را  او های نمناکبهار چشم  

زن داداش تروخدا نکن اينجوری، بهار بیاد پايین شما رو اينجوری ببینه همه چی و میفهمه! _  

 صدای ضعیف و رنجور شده مادرش پشتش را لرزاند:

مگه میشه نفهمه؟! اين دو تا جونشون وصله همه!!! من چه خاکی بريزم تو سرم!!! _  

لرزان زن عمو  وبیده شود را برديا گرفت و لحظه ای بعد صدای به صورتش ک  د تا دوبارهال رفته بو دستش که با

 نسرين بلند شد:

شنوه! نکن مهناز، نکن قربونت برم. بهار می _  
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تا صدای شیون هايش به گوش  دست مادرش روی دهانش نشست، محکم با دو دست دهانش را فشار می داد و  

 دخترش نرسد.

بلند شد: صدای مسعود   

بدجور خبر و دادم.  زن داداش!!شرمنده ام  _  

 زن عمو نسرين نگاهی به شوهرش کرد و گفت: 

کجا اتفاق افتاده؟! _  

 مسعود سرش را زير انداخت و گفت: 

ه از کارخونه برمی گشته، توی پارکینگ يهو ماشین منفجر میشه... داشت_  

 صدای جیغ مادرش بازهم بلند شد.

صدای مادرش  ود، بغض کرده دو پله آخر را پايین رفت که نده بره ماهای روبه رويش خی گیج شده به صحنه بهار 

 مانند ناقوس در گوشش زنگ زد: 

چه خاکی تو سرم بريزمممم!! من چجوری بدون مهران دووم بیارم، به بهار چجوری بگم بی بابا شدی، _  

متوجهش  رديا نفر بادرش رفت، اولین غض کرده به طرف م. بصدای زجه مادرش انگار خنجری به روی قلبش بود

دستش را گرفت، با لحنی که سعی می کرد آرام باشد گفت: شد، به طرفش رفت و   

بیدار شدی، برسامم بیدار شد؟!_  

شده اش دلش تکه تکه   برديا با ديدن چشم های غرق اشک بهار و میشی های کمرنگبهار سرش را باال گرفت، 

لب زد:   شد، بهار آهسته  

بابام! _  

اولین قطره اشکش را برداشت و گفت: بهار شود، برديا خم شد تا هم قد   

  بهار!_
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از جلوی برديا رد شد، جلوی پای مادرش نشست، دستش مادرش را در دست گرفت و آهسته تکان داد،  بهار 

تر  روسری اش را روی صورتش کشید و هق زد، بهار دست مادرش را محکم تر تکان داد، مهناز بیشمهناز پر 

ی بهار باال آمد:لرزيد و اشک ريخت. صدا  

مامان بابا کجاست؟_  

داد. هم چنان دست مادرش را سفت فشار می با بغض شکسته اش  مهناز زار میزد، بهار  

پاشو مامان، پاشو بابا گفت ظهر میاد دنبالمون، پاشو ديگه! _  

به مبل  ر شده از صحنه مقابلش گريانش را در آغوش کشید و شیون سر داد، نسرين متاث مهناز بی طاقت دختر 

مانند نگهبانی باالی سرش ايستاده بود و مسعود با    ريخت، برديا نگران بهار کوچک لرزانی تکیه زده اشک م 

عمیق نگاه می دزديد از چشمان بهار کوچک. اخمی   

 بهار صورت مادرش را تند تند بوسه میزد و با هق هق می گفت:

مامانی  ام بازی نمی کنه! بريم خونه پیش بابا! مريضه باه بريم خونه، برسامم که پاشو ديگه، پاشو، بابا نیاد تو،_

 پاشو. 

: دست بهار را رها کرد صورتش را با دو دست پوشاند و در حالی که روی زمین افتاده بود زجه زدمهناز   

خداااا! _  

 بهار با گريه به مادرش خیره مانده بود، به زن عمويش نگاه کرد و گفت: 

! ه بريمند نمیشچرا بل_  

ید، برديا جلو تر آمد، آهسته بلندش کرد و در  را در دستش گرفت و گريست، به طرف برديا چرخصورتش نسرين 

 حالی که او را در آغوش می گرفت، نرم کنار گوشش گفت:

عمو فوت شده بهار._  

 بهار گیج شده برديا را نگاه کرد و گفت: 
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بابام فوت نمیشه، بابام نمیمیره! _  

شده بهار گفت: ده از صورت سفید ترسی برديا  

بهار گريه کن! _  

اال انداخت و گفت: بهار ترسیده شانه ب  

بابای من که نمیمیره، چرا گريه کنم، نمیمیره، میدونم!!! _  

ترسیده نگاهی به پدرش انداخت، مسعود با سری زير انداخته از در خانه بیرون رفت، نگاهش را به طرف  برديا 

هم پايش اشک میريخت.  و   ر آغوش کشیده بودنسرين مهناز را دشید، مادر و زن عمويش ک  

کرد با نگاه به  نگاهش را دوباره روی بهار آورد، چشمان بی پناه و ترسیده بهار روحش را ترک ترک کرد، احساس 

بهار آهسته زير لب گفت: بهار قلبش مچاله می شود.چشمان   

بابام میاد، بابام من و تنها نمی ذاره! _  

ا با غم زمزمه کرد: ديبر  

عمو مرده بهار! _  

ذهنش مشغول پرداز شده بود،فعل مرده! بهار بی رمق به برديا نگاه کرد، واژه مرده بارها در سرش تکرار شد،   

تمام شده است، رفته است، ديگر بر نمی گردد، ديگر او را نخواهی ديد، ديگر صدايش را نمی    يعنی کسی که

 شنوی.

ديگر صدای  ی نامیدش، ديگر زانويی برای نشستن نداشت، فصل نم کسی شاهمه داشت، ديگر برای بهار بازهم ادا

 چرخش کلید ساعت شش بعد از ظهر نويد رسیدن بابا نبود!! 

شده و چشم هايی از اشک داغ شده گفت: با بغضی جمع   

چرا بدون من مرده!!! _  

نگاهش کرد. ره خی و به نام خود کند،  برديا احساس کرد دلش می خواهد تمام غم دل بهار را بیرون بکشد   
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روی دوشش برای شانه   اشک هايش روی گونه هايش میريخت، هنوز برای درک نبودن زيادی کوچک بود، بار 

فش زيادی سنگین بود. های کودکانه و نحی   

من بدون بابام چیکار کنم! _  

.ینه او خفه کند بهار کوچک را در آغوش گرفت و اجازه داد جیغ هايش را در س  برديا بی حرف   

کنارش بود، بهار بی طاقت نام بابا را روی لب  می کشید، بهار گريه میکرد، دست و پا میزد و برديا جیغ  بهار 

 هايش جاری می کرد و برديا در آغوشش می گرفت.  

،  زد  روزی که پدرش را خاک کردند، برديا به زور او را که نیمه جان شده بود درون ماشین نشاند، به صورتش آب 

ان بخوابد.و می خواست پیش مهربهار اشک میريخت   

چیکار کنم، بذار برم پیشش بخوابم. من بدون بابام _  

 برديا صورتش را نوازش کرد و گفت: 

اون که نخوابیده! _  

 بهار با بغض گفت: 

چرا خوابیده، ولم کن برم پیش بابام!!!_  

 برديا در آغوشش کشید و آهسته زير گوشش زمزمه کرد: 

تابی نکن! روخدا اينقدر بی  ابا میشم برات، ت ودم بمن خ_  

حاال به  از همان روز برای بهار پدر شد، جا پای مهران گذاشت و تماما شد پدری برای بهار، ساله  پانزده برديا 

جای زانوی مهران، آغوش برديا را داشت، حاال می دانست صدای زنگ که می آيد همان نويد چرخش کلید شش  

.بعد از ظهر است  

بود برديا جانب او را می  با برسام  حق  با برسام حتی اگر لجبازی هايشبود، حاال وسط همه چیز تغییر کرده 

. گرفت  
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مهناز تمام سعی اش را میکرد بازهم روی پا بايستد و برای دردانه مهران مادری کند، اما از دست دادن مهران  

حرف نمیزد  روانکاو می فرستاد، را پیش مشاور و او  امتمام معادالت زندگی اش را دگرگون کرده بود، نسرين مد 

بهار را کامال به نسرين  اب را هرروز با دوز باالتر به همراه درد نبود مهران قورت میداد، و فقط دارو های قوی اعص

، بهار هرروز بیشتر از روز قبل دختر برديا میشد.سپرده بود و نسرين نگران حال او  

صبح ها زود تر بیدار   بهار را چک می کرد،د، هرروز تکالیف کرکه فراموش می   را همخودش برديا درس خواندن 

برديا يا جايگزينی  می داد و بهار انگار میشد، وعده های غذای بهار در دستش بود، صبحانه اش را خودش به او 

. را التیام می دادهران بود م برای مهران گذاشته بود و او را هرروز بیشتر از قبل شبیه به پدرش میديد و درد ن  

او  بهار ديگر برديا را به چشم برادر بزرگتر همبازی اش يا حتی پسرعمويش نمی ديد،  يکسال به سختی گذشت،  

 جايگزين مهران شده بود و بهار فقط با ديدن او لبخند میزد.

وز  درد صاف کند، هن  ز اينرا ا  بزند و کمر خم شده اش  مهران دست به زانو مهناز باالخره توانست بعد از سالگرد 

رای صورت سوخته شوهرش اما دلش به حال دردانه اش سوخته بود، بهار هرروز از دور می  دلش خون بود ب 

. کرد و بیشتر در هم فرو می رفتايستاد و آب شدن مادرش را نگاه می   

،  ه برديا نگاه کردیده بر ترس از مسجد که برمیگشتند از مسعود خان خواست آن ها را به خانه خودشان ببرد، بها

آهسته گفت: رانه ای که خوب فراگرفته بود را به روی صورتش نشاند و برديا لبخند پد   

هرروز میام، صبح میبرمت مدرسه، ظهرم میام دنبالت، نگران نشو. _  

 بهار نفسش را به آسودگی بیرون فرستاد. 

پرش بگیرد، سخت  و دخترش را زير بال و مهناز با تحمل رنج خانه بدون مهران سعی می کرد روی پا بايستد 

بدو بدو کردن و بازی کردن به ذوق وا  انگار پژمرده شده بود، ديگر صدای برسام او را برای بهار کوچکش بود، 

اهش فقط آغوش مهناز بود و حمايت  پنهنگام نگاه کردن چشم هايش برق سابق را نداشت، نمی داشت، ديگر 

بی انتهای برديا! های   

اما همچنان پشتوانه اش به حمايت های برديا بود، هنوز دلگرمی   زيبا تر میشد، ، نوجوان میشد،رگ میشد بهار بز

. اش شنیدن صدای برديا بود  
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يکروز طوالنی در مدرسه به  خسته از   گذاشت،پشت سر می ماه بود، سال اول دبیرستان را  دی آخرين روز های  

 خانه برگشت، با ديدن برسام با ذوق گفت: 

مدی!چه کار خوبی کردی او ی وا_  

 برسام با خنده گفت: 

الکی ذوق بیخود نکن، تنها اومدم. _  

ناراحت شده بود اما همانطور که مقنعه اش را از سرش بیروت می کشید گفت: بهار با آنکه کمی   

. ملیاقت نداری من برات ذوق کن_  

 برسام طلبکارانه و با قلدری گفت:

! کم نمی خوای می نداری کمیامتحان ش  پاشم برم مثل اينکه تو آخر هفته _  

ارت کامل  هتخصصی رشته تجربی مبرسام سال دوم رشته تجربی را می گذراند و برعکس بهار در درس های 

کلمات عامیانه روزانه روی  مانند  و برديا برسامداشت، هرچه قدر فرمول های شیمی با بهار بیگانه بودند، برای  

جاری میشدند. انزبانش  

چاپلوسی که اغراق در آن بیداد می کرد و  با دلجويی و لحن سام برگشت و لباسش پیش براز تعويض  بهار بعد 

 شنونده را به خنده می انداخت:

ر بشه هرکی ازت کمک نخواد! کی گفته من کمک تو رو نمی خوام آخه پرفوسور! تو مغز شیمی جهانی، کو_  

 برسام در حالی که خنده اش را پايین می فرستاد گفت: 

ريم بعد بريم سراغ درس. یار بخويه چیزی بکن، پاشو کم چاپلوسی _  

 بهار در حالی که مهناز را صدا میزد به طرف آشپزخانه رفت.
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ناهار برسام مشغول توضیح دادن درس به بهار شد، بهار با اينکه تمام تالشش را می کرد اما حواسش پیش  بعد از 

ه بود، هنوز هم چهار چشمی  دش کم شد رفت و آمند قبل نبود، او نبود، برديا چند ماهی میشد که ديگر مان

تر از آن حرف ها بود. حواسش پیش بهار بود، اما دل بهار بی طاقت   

صبانی خودکار را روی دفتر پرت کرد و گفت: برسام ع  

بهار اصال گوش نمیدی! _  

 بهار هول شده گفت: 

چرا چرا گوش می دم! فقط نمی فهمم! _  

جا نیست، می خوای بذاريم يه روز ديگه. اصال اين . حواست چطور نمی فهمیچیز به اين سادگی و _  

بگیرد گفت: بهار در حالی که سعی می کرد جلوی ريختن اشک هايش را   

نه قول می دم گوش بدم، آخر هفته میان ترم داريم. _  

 برسام خودکار پرت شده اش را برداشت و گفت: 

حته. پس خوب گوش کن، اصال کاری نداره، خیلی را_  

برسام با ديدن  برسام گوش سپرد، آخرين مسئله را که حل کرد،  صحبت های  به  رکز بیشتری بهاراينبار با تم

و چهره پريشان شده اش گفت: چشم های سرخ شده    

بسه ديگه برا امروز، فردام میام باهات کار می کنم. _  

 بهار لبخند کمرنگی زد و گفت:

دست شما درد نکنه پرفوسور._  

و با چشمکی گفت:  شتی سیاهش هول داد ا داخل کیف کوله پرش ربرسام دفت  

يدونه خواهر که بیشتر ندارم._  
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ی بعد با ديدن برسام که لباس می پوشید تا برود با تعجب گفت: لبخند بهار کمی عمق گرفت و لحظه ا  

برديا نمیاد دنبالت؟! _  

 برسام خنديد و گفت: 

گرفته سرش شلوغ شده. ن  نه خان داداش ماشی_  

و گفت: ارابرويی باال انداختهب  

يعنی چی؟! _  

نت گفت: برسام با شیط  

دوست شده!فکر کنم با يه دختره _  

داد و گفت: بهار آب دهنش را قورت    

تو از کجا فهمیدی؟!_  

تیپ میزنه معلومه میره سر قرار، عکس دختره رو هم توی اتاقش ديدم. _  

 بهار ابرويش را باال انداخت و گفت: 

چه عکسی بود؟! _  

 ! ، ولی عکس يه دختر بودنتونستم خوب ببینم که_

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 ايشاال خوش بخت بشه! _

 گفت: برسام با خنده  

 حاال کی گفت می خواد زن بگیره، دوست دخترشه نهايت!_

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:
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 حاال هرچی._

 ت و گفت: برسام موشکافانه نگاهی به چهره در هم شده بهار انداخ

 دی؟! تو ناراحت ش _

 بهار هول شده گفت: 

 من؟! نه! چه ربطی به من داره. _

 بود گفت: راحت نشده  خیالش  که برسام با آن 

 باشه،من رفتم ديگه، فردا میبینمت._

 بهار با عجله طرفش رفت و گفت:

 فردا تو نیا. برسام_

 برسام با تعجب گفت:

 چیکار می کنی پس؟! _

 بعد مدرسه میام. رم، یگیاز مامانم اجازه م من میام خونه شما،_

 گفت: برسام سرش را تکان داد و همانطور که دوباره به طرف در می رفت  

 دا.باشه بیا، پس منتظرتم فر _

 باشه دستتم درد نکنه. _

 برسام چشمکی به روی بهار زد و با گفتن: 

 فعال  _

   از پله ها پايین رفت.

 ند گفت: محکم میکرد با صدای بلبهار در حالی که بند آل استارش را 
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 من رفتم مامان. _

 از اتاقش بیرون آمد و گفت:مهناز

 آژانس رسید؟!مواظب خودت باش، _

 کرد گفت:  بهار صاف ايستاد و در حالی که کیف روی دوشش را مرتب می 

 چشم، بله پايینه. _

 پول داری؟ _

 بله دارم. _

 رسیدی خبر بده. _

 بهار گونه مادرش را بوسید و گفت: 

 چشم،فعال خداحافظ._

 .خدا به همراهت مامان جان_

پرايد مشکی رنگ جلوی در انتظارش را می کشید، سوار شد و با گفتن آدرس  بهار با استرس از خانه خارج شد، 

 خانه عمو مسعود سرش را به صندلی عقب تکیه داد تا کمی آرام شود. 

 ماشین چشم هايش را باز کرد.  نبا ايستاد

 ؟! ن خانومالک چند فرموديراننده آژانس:پ

 اطراف انداخت و گفت: بهار نگاهی به 

 دويست و چهار._

 ماشین کمی جلوتر رفت و بهار با ديدن در سفید خانه گفت:

 همین جاس. _
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پول آژانس پیاده شد و به طرف خانه رفت، لباس و موهايش را مرتب کرد و  ماشین دوباره ايستاد، بعد از تسويه 

 ا در باز شود.  ید و منتظر شد تیقی کشنفس عمزنگ را فشرد، 

اط بزرگ خانه را رد کرد، نسرين با لبخندی دلنشین جلوی در انتظارش را می کشید. بهار هم با لبخند به  حی

 طرف او رفت و گفت: 

 سالم زن عمو._

 نسرين آغوشش را به روی او باز کرد و گفت: 

 عزيزم، خوش اومدی. سالم به روی ماهت _

 : و گفت ی گونه او گذاشتبهار بوسه ای رو

 مزاحمتون شدم. _

 نسرين اخم مصنوعی ای کرد و همانطور که او را به داخل می برد گفت: 

باز از اين حرفا زدی! تازه می خواستم گله کنم که جديدا دير به دير میای پیشمون، بايد زنگ بزنم مهنازم بیاد  _

 امشب.

 گفت: متوجه کند   با کنايه ای که او را  بهار با ديدن برديا که از پله ها پايین می آمد،

به خاطر درس میاد خونمون که بهم شیمی و رياضی ياد بده، ديگه گفتم شمام کار داريد،  آخه برسام _

 مزاحمتون نشم. 

 نسرين: من چیکار دارم آخه، تو دختر اين خونه ای نه مزاحم.

 برديا با خنده خودش را به آن ها رساند و گفت: 

 ندازه! یمتیکه مان جان، به من  با شما نیست ما_

 نسرين لبخندی به آن دو زد و گفت: 

 چیکار کردی باز دخترم و؟! _
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 برديا زير چشمی نگاهی به چشمان خشمناک بهار کرد و گفت: 

 خبرم. هنوز خودمم بی _ 

 اينبار کامل به طرف بهار چرخید و گفت: 

 سالم عرض شد پرنسس._

 : بهار پشت چشمی نازک کرد و به آرامی گفت

 ه ننداختم.کیسالم، من به کسی ت_

 به طرف نسرين چرخید و گفت:

 برسام نیست؟؟_

 نسرين همانطور که به طرف آشپزخانه می رفت گفت: 

 تا تو يه چیزی بخوری اومده، رفت تا خونه دوستش. _

 در درگاه آشپزخانه ايستاد، به طرف بهار چرخید و گفت: 

 ناهار خوردی؟! _

 :بهارسرش را تکان داد و گفت 

 .بله_

 گفت: آشپزخانه برگشت و به طرف دوباره نسرين 

 خب پس من چايی بذارم با کیک برات بیارم. _

 بهار لبخندی زد و گفت:

 دستتون درد نکنه. _
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خواست به طرف آشپزخانه حرکت کند که برديا دستش را گرفت و مانع از رفتنش شد. بهار نفسی کشید تا به  

 خودش مسلط شود و به طرفش چرخید:

 عمو.برم کمک زن _

 يی باال انداخت و گفت:ابرو برديا

 بیا اينجا ببینم. _

او را دنبال خودش به طرف اتاق کار مسعود که همان طبقه پايین بود کشید، داخل اتاق که شدند، برديا تکیه  

ند  ه حواس خودش را پرت کک اش را به میز بزرگ چوبی اتاق داد و خیره ظرافت بهار ماند، بهار هم برای آن

 شد. برديا لبخندی زد و گفت:  ترين عمويشاه کردن ويمشغول نگ 

 خب._

 ابرو هايش را باال داد و با لحن پرسشی گفت: بهار 

 خب؟!_

 يعنی نمی خوای حرف بزنی؟!_

 بايد چیزی بگم؟ _

 برديا بازهم با لبخند گفت:

 من و نپیچون آخه. _

 بهار شانه اش را باال انداخت و گفت:

 بگم.ندارم   نی. چیزی چه پیچوند _

 نی؟ گام نمی کپس چرا ن_

 نگه دارد گفت: بهار با لحنی که سعی داشت استرسش را مخفی 



 

 

Page | 51 

 نگاه کردنی نیستی خب!! _

برديا به طرف او رفت، شانه هايش را گرفت و او را مجبور ساخت تا سرش را باال بگیرد و به او نگاه کند، کمی  

 خیره چشم هايش ماند و بعد گفت:

 چیزی شده. داد میزنه يه  م؟! چشمات داره و نشناس من دختر خودم _

 بهار نگاه دزديد و گفت: 

 ديگه بزرگ شدم، نمی شناسیم!!_

 برديا خنده ای کرد و گفت: 

 مگه وقتی بچه ها بزرگ میشن ديگه دختر باباشون نیستن؟!_

 بهار پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 تو که بابام نیستی! _

ابروهايش صورتش را مقابل  ا کمی اخم چاشنی د، باش را از صورتش پاک کر کمی توی جاش ايستاد، خنده برديا 

 بهار قرار داد و گفت: 

 ؟ نبودم؟ نیستم_

 گفت: بهار اينبار زل زده در چشم های همرنگ خودش  

 خاطر دوست دخترشون بیخیال دخترشون نمیشن.بابا ها به _

را از دست های  اش  هر به زور شانشود، بها جمع کرد تا جلوی خنده اش گرفته لب هايش را داخل دهانش برديا 

 برديا بیرون کشید و با اخم گفت:

 به خودت بخند. _

 کنترل شده دوباره سعی کرد به او نزديک شود و در همان حال گفت: برديا با خنده 
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 حسود کوچولو داريم. يه انگار ما اينجا _

 نه گفت: اخت و با لحنی پدرار س اسیبرديا دوباره شانه هايش را بهار با خشم نگاه از او گرفت، 

 کی گفته من کسی و به تو ترجیح دادم؟! _

 بهار بی حرف سرش را پايین انداخت، برديا دوباره گفت: 

 با شمام! _

او قرار و سر او را باال گرفت، بهار  پايین افتاد، هول شده دستش را زير چانه ش ا ديدن قطره اشکی که از چشمب

 ت سرش را پايین بگیرد.هنوز هم با لج بازی سعی داش 

 برديا:بهار! برای چی گريه می کنی؟! 

 بهار بغض گلوله شده گوشه گلويش را به سختی قورت داد و گفت: 

 هیچی._

 بهار!!! _

 کمی کودکانه بود گفت: ه بتواند جلوی خودش را بگیرد، با همان لحنی که هنوز هم اينبار بی آنک 

 است زنده است.  ار اصال کجا هست، مردهيه ماهه اگه من زنگ نزنم يادت نمیوفته به_

 برديا با اخم گفت:

 هییششششش! خدا نکنه، اين چه حرفیه آخه. _

 بهار با حرص ادامه داد: 

که ديدی مامانم نیست  بارم همین بوده، دو بار بهت گفتم می خوام برم خريد، يه بار که گفتی با مامانت برو، يه _

 ..اما...! رار نذار، اما.ا دوست دخترت قون يا بنرو بیر برسام و فرستادی! من که نگفتم 

 کمرنگی گفت: برديا با لبخند 
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 اما چی؟!_

 که تازه سرباز کرده بود گفت: بهار با بغضی  

   می کنی؟! مگه يه زنگ زدن به من يا يه سر زدن چه قدر وقتت و میگیره؟!   اما چرا من و از سرت باز_

 ت: ن پدرانه همیشگی اش گفلحبرديا صورت او را میان دستانش گرفت و با 

 بهار! _

   .پارکت گرفت و به چشمان برديا داد چشم های خیسش را از

 برديا: من وقت گذروندن با تو رو به همه دنیا ترجیح میدم.

 بینی اش را باال کشید و گفت: بهار 

 انقدر از من دور شدی؟!پس چرا _

 برديا آهسته اشک های او را پاک کرد و گفت: 

يکم دوندگی داشت ولی باالخره  هرروز تا دماوند برم و برگردم،  سختم بود  الی بودم، نشگاه و انتقفقط درگیر دا_

 انتقالی گرفتم. 

 گفت: وق زده بهار با خوش حالی لبخند زد و ذ 

 واقعا؟؟؟ يه نفس راحت بکشم من. _

 برديا خوش حال از چهره باز شده او با خنده گفت: 

 تو چرا بچه؟! _

 او نازک کرد و گفت:بهار پشت چشمی برای 

 ته مگه فکر اينکه تو هرروز تو اون جاده تک و تنها ويراژ بدی! احر_

 برديا با شیطنت گفت: 
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 حاال کی گفته تنها؟! _

 گفت:بهار اخم کرده 

 يعنی چی؟! _

 برديا ابرويی باال انداخت و گفت:

 شون ديگه.جزوه گرفتن می تونم تا دانشگاه ببرمماشین خالی داره میره باالخره در عوض _

 رده گفت: يش را ريز ک بهار چشم ها

 آهااا، سرت گرمه همیناس که برای من وقت نداری. _

 خواست از اتاق خارج شود که برديا مانع شد و گفت: 

 وايسا ببینم، اصال کی اين حرف و به تو زده؟! _

 بهار پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 آنچه که عیان است، چه حاجت به بیان است._

 فت: ا ريز کرد و گ م هايش ربرديا چش

 کار اون برسامه ديگه نه؟! _

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:

 حاال هرکی گفته، دروغه مگه؟! _

 و نسبت به من خراب کنه، حساب اون برسامم خودم میرسم. کسی حق نداره ذهن تو ر_

 بهار در حالی که کمی آرام گرفته بود گفت: 

 حاال دست من و ول کن. _

 شه. نوچ، نمی_
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 بهار با تعجب گفت: 

 چرا؟!_

 . امروز مثل ماهی شدی، هی لیز میخوری میری_

 بهار در حالی که خنده اش را کنترل می کرد گفت:

 برم پیش زن عمو.بابا می خوام _

 باشه میريم، اول بگو ببینم چه خريدی داشتی که من گردن شکسته نیومدم. _

 گردنش را با عشوه کوتاهی تکان داد و گفت: بهار 

 . با برسام حلش می کنم_

 وارد کرد و گفت:  برديا فشار کوچکی به بازوی او

 برسام بیخود کرده چیزی و حل کنه، توام کم ناز نکن بگو ببینم. _

 بهار با ذوق خنديد و گفت: 

 تاپ بخره، من سر در نمیارم، گفتم با تو برم که وقت نداشتی.مامان می خواد برام لب _

 هسته گفت:د و آاه کرخالصانه بهار نگ  با آرامش به خنده برديا 

 فردا کل روزم مختص شماست، صبح میام دنبالت بريم هرکاری داشتی انجام بديم. _

 گفت:بهار ذوق زده باال پريد و  

 هوووراا. تا شب وقتت ماله منه ها. _

 برديا دستش را پشت کمر او قرار داد و گفت: 

 کل وقت من مختص شماس پرنسس، بفرما. _

 ه سوی او چرخید و گفت: ج شوند بهار ب ل از اتاق خارينکه کامقبل از ا
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 برديا._

 جان._

 لبخندی زد و گفت:

 ممنونم._

 آهسته بینی اش را کشید و گفت: برديا 

 دختر بابا!_

بهار آرام گرفته بود، همین که می دانست هنوز هم جايگاهش برای برديا با تمام دنیا فرق می کند برايش کافی  

 بود. 

 جمعه دلچسب داشته باشد. يک شید و بعد از چند ماه قرار بود ی فردا نقشه کد، تا صبح براانجا مانشب را هم

 صبحانه می خوردند. نسرين سینی چای را روی میز گذاشت و گفت: سر میز کنار برسام نشسته بود و 

 نشد؟! برديا بیدار _

 بهار لقمه اش را قورت داد و گفت: 

 . مامانمم هنوز خواب بودمن بهش سر زدم خواب بود،  نه _

 نسرين به طرف در آشپزخانه رفت و گفت: 

 م بیدارشون کنم. من میر_

 هنوز از در آشپزخانه بیرون نرفته بود که صدای برديا آمد: 

 صبح بخیر. _

 نسرين: ا بیدار شدی، صبحت بخیر مامان جان، بشین چايی ريختم، من میرم مهناز و مسعود و صدا بزنم. 

 گفت: رينی ند شیا چرخید و با لبخبهار به طرف بردي
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 صبح بخیر. _

 ضربه آرامی به روی شونه او زد و گفت: برديا چشمکی به او زد و همانطور که کنار برسام می نشست 

 تنبیه ديشبت کافی بوده يا هنوز آدم نشدی؟! _

 برسام با اخم گفت: 

 تو اين و پیچوندی بعد من و تنبیه می کنی؟! _

 ت: بهار مشتی به او زد و گف

 اين به درخت میگن. _

 نداخت و گفت: برسام شانه ای باال ا

 حاال هرچی._

 برديا همانطور که مشغول صبحانه خوردن میشد گفت: 

 .خوای، چک و لگد می نننوچ! کافیت نبوده_

  بعد از صبحانه برديا و بهار خانه را به مقصد خیابان جمهوری برسام شکلکی برای او در آورد و همراه بهار خنديد.

، برديا به  لب تاپ مورد نظرش را پیدا کرد و بعد از خريد گشتن باالخره بهار  ر پنج ساعتبعد از چهاترک کردن، 

رنگ  تهران چرخاند، بهار انقدر شاد بود که انگار حتی  ر تا خود شب د را بهار تالفی کمرنگ شدن چند ماهه اش، 

بهار را نداشت، به سرعت    ناب قهر و رو برگرداند همینطور بود، برديا تهمیشه چشم هايش روشن تر شده بودند.

 خواسته های او عملی میشد تا دوباره برديا بتواند در آن چشم های همرنگ خودش غرق شود. 

کالس های کنکور برگشت از  گذراند و به خاطر دير تعطیل شدن ش بود، پیش دانشگاهی را می بهار هجده سال

د  زانتیای سفیچشم چرخاند تا  با خوشحالی و  ختمان خارج شد وز از سامثل هرر  آموزشگاهش به عهده برديا بود.

قبل از اينکه در جلوی ماشین  رنگ برديا را پیدا کند، با ديدن ماشین کمی جلوتر از درب ساختمان حرکت کرد، 

اه  فکر کرد ماشین را اشتب  ديدن دختری که صندلی را اشغال کرده بود  را باز کند و مثل هرروز سوار شود، با
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کنار دختر بیرون آمد، مجبور شد دوباره به طرف ماشین  دای برديا که از شیشه پايین آمده صگرفته است، اما با 

 سعی کرد لبخندی روی لب بیاورد، درب عقب را باز کرد و نشست.برگردد و آن صحنه را ببیند. 

 سالم._

 برديا به طرفش چرخید.

 سالم عزيزم، خسته نباشی، خوب بود؟! _

 فت:باال انداخت و گنه ای بهارشا

 آره خوب بود، مرسی._

 صدای ظريف دختر هم بی آنکه برگردد بلند شد: 

 سالم گلم. _

 برديا ماشین را روشن کرد و همانطور که راه می افتاد گفت:  بهار لبخند زورکی زد و جوابش را داد.

 بريم يه جا چیزی بخوريم بهار؟!_

 بهار با اخم گفت: 

 م. اربرای فردا کلی درس دنه بايد برم خونه، _

 گفت:برديا از آيینه نگاهی به چهره درهم شده اش انداخت و  

 خوبی بهار؟!_

 خوبم، فقط خستم. _

 ره. خب اينجوری خستگیتم درمی_

 نه می خوام يکم بخوابم. _

 دست دختر روی بازوی برديا نشست و با ناز گفت:
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 عزيزم اذيتش نکنیم اگه می خواد استراحت کنه. _

بی حرف سرش را تکان داد و راه خانه را در  ه در نوسان بود. خیابان و آيین  گران نگاهش بینمچنان نبرديا ه

ماشین با خداحافظی سرسری از ماشین پیاده شد و به طرف   پیش گرفت، جلوی در ايستاد، بهار به محض توقف 

د.  دستش اسیر دست برديا ش زيپ کیفش را باز کرد تا کلیدش را بیرون بیاورد که  ساختمان خانه حرکت کرد، 

 ت و نگاهش را به نگاه نگران برديا داد. ال گرفبه اجبار سرش را با

 برديا: بهار خوبی؟! 

 آره خوبم. _

 دوباره. چشمات سرخ شده _

 از خستگیه، بخوابم خوب میشه._

 برديا کمی ديگر به او خیره ماند و بعد گفت: 

 بیدار شدی بهم زنگ بزن کارت دارم. _

 فتن:ن داد و با گ بهار سری تکا

 رو ديگه زشته. ه، بباش _

همانطور که پشت به در  ديگری به عقب برگردد وارد خانه شد. آسانسور را زد  در خانه را باز کرد و بی آنکه بار

 ايستاده بود به قطره های جمع شده پشت پلکش اجازه بارش داد. 

به ياد  نیست، انه يادش آورد که مادرش خ خانه غرق در تاريکی و سکوتبا حالی زار و خسته وارد خانه شد،

خوش حالی مچاله شده اش افتاد و يادش آمد صبح مادرش به شیراز رفت و قرار شد او هم به خانه عمويش  

مدرسه روی مبل  حجم سنگین فضای ماشین تمامش را از خاطرش پاک کرده بود. با همان لباس های برود!!! 

حش آرام شود، بی توجه به ترسش از  تا کمی رو گريه کرد و اجازه داد  نشست و با خیال راحت و با صدای بلند 

 داخل حمام رفت، دوش گرفت تا شايد بتواند کمی به خودش بیايد.تنهايی 
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موبايلش رفت،  حوله سفید کوچکش را دور موهايش بست و در حالی که از ترس رنگش سفید شده بود، به طرف 

 شش پیچید.رسام در گو. چند لحظه بعد صدای بسريع شماره برسام را گرفت و منتظر شد 

 جونم بهار._

 سالم، برسام کجايی؟ _

 رون، چرا چیزی شده؟ من با يکی از بچه ها اومدم بی_

 تا کی بیرونی؟ _

 چیشده؟_

 هیچی بابا، تا کی بیرونی؟ _

 يه نیم ساعت ديگه. _

 من شام درست میکنم بیا اينجا امشب._

 مطمئنی چیزی نشده؟ _

 تنهام.  نويد.دايی فت خونه ، مامان صبح رنه هیچی نشده_

 زودتر بگو خب، باشه میام. برديا میاد؟ _

 بهار کمی مکث کرد و بعد گفت:

 نه!_

 بهش بگم؟!_

 نه!_

 شام نذار، میام دنبالت باهم بريم خونه ما.  نه؟! اصال چرا نرفتی خونه ما؟!_

 ، اگرم نه که هیچی! نه درس دارم، اونجا راحت نیستم، تو اگه خواستی شب بیا اينجا_
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 بابا يهو قاطی می کنه، خدام به همه خواهر میده به منم اين و داده! ه اش ب_

 برساممم! میای يا نه؟! _

 تحفه خانوم، چیزی نمی خوای؟! میام _

 نه._

 فعال._

موزيکی با صدای بلند پلی کرد و خودش را مشغول  بهار فعال آرامی زير لب زمزمه کرد و تماس را قطع کرد. 

 ايی اش بترسد.تنه  کمتر ازتن شام کرد تا پخ

 با آمدن برسام سريع میز را چید و مشغول شام خوردن شدند.

 آلبالو پلوی بهار پر میکرد گفت: برسام همانطور که دوباره بشقابش را از 

 خب تعريف کن ببینم. _

 کمی از نوشابه اش خورد و گفت: بهار 

 از چی تعريف کنم؟! _

 فتی خونه ما؟! اينکه چرا با برديا نر _

 برسام که با دهان پر حرف میزد چپ چپی نگاه کرد و همانطور که دستمال را به طرفش می گرفت:  بهبهار 

 گفتم که، درس داشتم، اونجا راحت نمی تونستم درس بخونم. _

 برسام ابرويی باال انداخت و بعد از قورت دادن لقمه اش گفت:

 من دارم میخورم؟!چرا غذای مورد عالقه برديا رو اون وقت _

 با عصبانیت نگاهی به او کرد و گفت:  بهار

 کوفت میدادم بهت بخوری؟!  _



 

 

Page | 62 

 نپیچون بهار، چتون شده با برديا؟!_

 هیچی مگه چیزيمون بايد باشه؟! من با تو راحت تر بودم از تو خواستم بیای تنها نمونم._

 برسام سرش را تکان داد و گفت:

سر و کله همديگه، ولی بهار!! چیزی که بین  زنیم تو نزديک تره، راحت تر می قبول، با من راحت تری، سنمون _

 ز اين بحثا خیلی قوی تره! هست تو و برديا 

 بهار با اخم گفت: 

 کم چرت و پرت بگو! چی بین من و بردياس؟!_

 چرا داری انکار می کنی؟! برديا حرفی بهت زده؟! ناراحتت کرده؟ _

 ورد و گفت:هار قلوپ ديگری از نوشابه اش خب

 م کنه. بخور غذات و جمع کنم می خوام برم سر درسم! ايد ناراحتنه! چرا ب_

 اتفاقی بین آن دو افتاده که بهار اين چنین پريشان است گفت:  برسام در حالی که هنوز هم احساس می کرد،

 تو پاشو برو سراغ درست، من خودم جمع می کنم. _

 طرف اتاقش میرفت گفت: عارف بلند شد و همانطور که به بها بی ت

 يه ساعت ديگه میام میوه میارم._

 باشه._

وارد اتاقش شد و در را بست. گوله های اشکش مانند گوله های آتش روی گونه يخش میريخت و حالش را بدتر  

 کتاب هايش را از کیفش بیرون کشید و خودش را مشغول کرد.  میکرد، دفتر ها و 

مشغول  ین جلوی تلوزيون دراز کشیده بود و م روی زماز اتاق خارج شد، برساشنیدن صدای زنگ موبايل برسام  با

 همانطور که چشمش به صفحه تلوزيون بود موبايلش را جواب داد:  فیلم ديدن بود، 
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 الو._

چشمی به برسام نگاه  يخچال بیرون کشید و همانطور که زير ااز بهار به طرف آشپزخانه رفت، ظرف میوه را 

 ده کردن میوه شد. میکرد مشغول آما

 ش نمیام امشب خونه.دادانه _

_... 

 شام خوردم بخوريد شما. _

بهار با سینی به طرف برسام رفت، سینی را روی زمین گذاشت و همانطور که می نشست سعی کرد با اشاره به  

 برسام بگويد نگو اينجايی، اما کمی دير شده بود! 

 برسام:خونه بهار اينام! 

به معنای چیه! باال انداخت و دوباره مشغول   اش را  سام شانهرب به پیشانی اش کوبید! بهار با کف دست محکم 

 صحبت شد:

نه من بیرون بودم بهار زنگ زد گفت زن عمو رفته شیراز، منم درس دارم و از اين حرفا، ديگه من اومدم  _

 پیشش که تنها نمونه. 

_... 

حم  باال، من پیششم ديگه، صفته! چه فرقی می کنه حچرا عربده میزنی؟! من چه میدونم چرا به تو نگ حاال _

 میبرمش آموزشگاه. 

_... 

 بابا برديا يه دقه داد نزن ببینم چی میگی! نفهمیدم اينايی که گفتی و. _

_... 

 مسخره بازی چیه!!! میگم داد میزنی صدات ناواضح میشه نمیفهمم چی میگی. _
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_... 

 و....  د گوش خودت و حنجره منآها از اول همین و می گفتی انقدرم الزم نبو_

برسام گوشی را از روی گوشش برداشت، مقابل صورتش گرفت، نگاهی به آن انداخت و دوباره مقابل گوشش قرار  

 داد: 

 الو؟!_

 اينبار گوشی را برداشت و دکمه قرمز را رنگ را فشرد و گفت:

 قطع کرد بی ادب. _

 بهار نگاهی به برسام و تلفن کرد و گفت: 

 چی گفت؟! _

 داره میاد اينجا؟! _

 ار با اخم گفت: هب

 برای چی؟! _

 همین که از بین عربده هاش فهمیدم داره میاد اينجا شانس آوردی! _

 بشقاب میوه پوست کنده رو جلوی برسام گذاشت و از جاش بلند تا به طرف اتاقش برود. بهار بی حرف 

 برسام:خودت نمی خوری؟! 

 تو بخور، يکم ديگه تست بزنم میام! _

 م: بسه بابا پوکیدی. سابر

 میام زود. _
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حالش دوباره خراب شده بود، هنوز نتوانسته بود حضور  خودش را دوباره داخل اتاق زندانی کرد، از آمدن برديا 

آن قدر نزديک به برديا درک کند و از کنارش بگذرد، خودش را صاحب برديا میديد و برايش سخت  آن دختر را 

فکر کرد  ، و روی تخت نشستند لوازمش را جمع کرد بی آنکه بتواند تست بزبود او را با کسی شريک شود. 

 برديا که خودش هم جوابی برايش نداشت در امان بماند. های از سوال بخوابد تا 

کامل دراز نکشیده بود که صدای زنگ خانه به صدا در آمد، از استرس دوباره روی تخت نشست، صدای  هنوز 

 برسام آمد:

 ردياس!من باز کردم،ب_

محکم تر می  نهان کرد. قلبش  پخودش را زير پتو چراغ اتاقش را خاموش کرد و  حکم بیرون داد،بهار نفسش را م

آن را مهار کند. دست های يخ زده اش را زير پتو در هم میپیچید و  کوبید و سعی داشت با کشیدن نفس عمیق 

 کنده شد.احساس کرد قلبش از جا با کالفگی آن ها را بهم فشار میداد. با شنیدن صدای برديا  

 خوش اومدی. برسام:

 برديا:بهار کجاست؟!

 برسام: يه سالمی چیزی! 

 برديا: نمک نشو برسام، کجاست.

 چراغش روشن بود، خوابیده فکر کنم.! اا ـ...برسام: رفت تو اتاق

 صدای پای برديا آمد. 

 برديا:مهم نیست. 

حبس کرد. صدای برسام  رد، بهار نفسش را ه در زد و در را باز کصدای پای برديا نزديک اتاق شد، ضربه آرامی ب 

 از بیرون اتاق آمد: 

 برديا چايی می خوری؟! _
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 برديا کمی آهسته تر گفت: 

 االن نه. _

سرش   ی االصدای نفس های برديا را ب از بوی عطرش فهمید که وارد اتاق شده است، صدای در آمد و بعد 

. صدای برديا در  ست نفسش بند بیايد تر احساس میکرد ممکن ااحساس کرد، هر لحظه که می گذشت بیش

 گوشش نشست:

 بهار! _

صدای برديا   چشم هايش را روی هم فشار داد و خدا رو شکر کرد که پتو را روی صورتش کشیده است.بی حرف 

 دوباره دلش را آشوب کرد: 

 میدونم. بهار، بیداری _

 ورتش بود. با استرس چشم هايش را باز کرد، پتو هنوز روی ص

 ن شکلی نیست، پاشو باهات حرف دارم. نفس هات اي وقتی خوابی_

، با عصبانیت پتويش را کنار زد و روی تختش نشست، برديا  محکم و با حرص بیرون فرستادنفسش را اينبار 

  یت و حرص رنگ سفیدش را به سرخی نزديک کرده بود و موهای نگاهی به چهره با مزه و کودکانه بهار که عصبان

، با مهربانی نگاهش را روی صورت او پخش کرد و  پتو روی هوا مانده بود انداخت تهسیفر اش که با الکتري

شلوارش را باال داد و جلوی تخت بهار روی دو زانو نشست، بهار با تعجب به او نگاه   هایپاچه  کمینزديکش شد،  

به آرامی و با  و را رد، موهای آشفته شده ادستش را به سمش موهای بهار بکرد، برديا کمی به او نزديک شد و 

 د:همچنان خیره چشم هايش مانده بود، صدای برديا به آرامی بلند ش نوازش مرتب کرد، بهار 

 چرا فرار کردی ازم؟! _

را میان دست  بهار سرش را پايین انداخت، دست برديا از موهايش کنار رفت و اينبار دست های يخ شده اش را  

 های خودش گرفت. 

 بهار! با من حرف بزن. _
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 صدای پر از خش بهار بلند شد:

 چی بگم؟!_

 میومدی خونه ما؟ چرا من و بی خبر گذاشتی؟ چرا فرار کردی ازم؟ چرا نگفتی زن عمو نیست؟ مگه نبايد _

 تنها که نبودم، برسام اومد پیشم._

همه جا   زاو، هاج و واج موندم، بهار!دارم میگم، من! من و بی خبر گذاشتی، من رفتم خونه مامان میگه بهار ک_

 بی خبر میگم گذاشتمش خونه، من اينجوری بايد بفهمم تو تنهايی تو خونه؟! 

 بری بیرون سرت شلوغه گفتم اذيت نشی!ديدم می خوای _

 برسام و مگه از بیرون نکشیدی خونه؟! چرا به من نگفتی؟_

 اون زياد جای مهمی نبود. _

 استم برم؟ از کجا معلوم من جای مهمی می خو_

 ع شده گفت: ی دوباره جمبهار با بغض

 کار مهمت تو ماشین پیشت بود. _

 گفت:  برديا دستش را با کالفگی توی موهاش کشید و 

 بهارر! چند بار بگم من کاری از تو مهم تر ندارم؟ _

 بهار نفسش را محکم بیرون داد و گفت: 

 حرفی که میزنی و باور کنم يا چیزی که میبینم؟! _

 : کرده گفت  برديا اخم

 يعنی چی؟! _

 بهار خودش را لب تخت کشید و توی صورت برديا گفت: 
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 اونايی که کنارتن از من مهم ترن!من ديگه بچه نیستم برديا! _

 برديا سرش و تکون داد و گفت:

 ی نداره که برام مهم باشه. انقدر نگو اين و!!! اين دختره اصال با من صنم_

 بهار با چشم های گرد شده گفت:

 ه بهت میگه عزيزم؟! که باهات صنمی ندار سیک_

 گفت:برديا لبخند محوی زد و 

 من به کی گفتم عزيزم؟؟ _

 بهار چشم هايش را در کاسه چرخاند و گفت: 

 حاال هرچی!_

 نه ديگه بهار خانوم، خانومی که بزرگ شدی، جواب بده، من به کی گفتم عزيزم؟  _

اد و با صدای  ا آهسته پشت گوشش فرستديا دوباره موهای او ربهار بی حرف به چشم های برديا خیره موند، بر

 ی زمزمه کرد: آرام تر 

 سالگی بابا شدم؟! پونزده هان بهار؟! عزيز من کیه؟ وصله جون من کیه؟ من به خاطر کی از _

 آهسته زمزمه کرد: بهار با چشم هايی پر شده 

 برديا!_

 جون دلم؟ _

 من میترسم! _

 از چی؟! _

 .که يه روز مال من نباشیايناز و رو از من بگیرن، از اينکه يه روز ت_
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 شصتش به آرامی صورت نرم بهار و نوازش داد و گفت: برديا صورتش را بین دو دست گرفت، با 

 ته دنیا نوکرته. از اينا هیچ وقت نترس، هیچ وقت يه همچین چیزی و به ذهنتم نیار، برديا تا  _

 بهار با اخم گفت: 

 دور از جون. _

 گفت: ندی زد و  برديا لبخ

همه  ز قلبمی بهار، تو دست خودم بزرگ شدی، تب کردی قبل زن عمو خودم باال سرت بودم، تیکه اتو يه _

ازم بگیرنت نفسم بند میاد، تا االن حرف نزدم، چیزی  اولین های زندگیت و خودم کنارت بودم که تجربه کنی، 

 !  و بهار ش جای تو! فقط ت، میفهمی که زندگی من فقط تونگفتم چون فکر کردم میدونی

  بهار سرش رو پايین انداخت و اجازه داد اشک هاش روی صورتش جاری بشن. برديا آهسته دستش رو زير چونه 

اش برد و سرش و باال گرفت، غم چشمای بهار انگار به دلش آتش میزد، صدای بغض آلود بهار که بلند شد دلش  

 به قصد کشت کتک بزند. می خواست خودش رو 

 نذار.  تو من و تنهار: بها

 هیششششش! بهار. _

 برديا گذاشت و گفت:  انهبهار آهسته پیشانی اش رو روی ش 

 من بدون تو ديوونه میشم. _

 برديا بوسه نرمی روی موهای بهار نشاند و بعد از مکث کوتاهی گفت: 

 من و نگاه کن. _

 سرش را از شانه برديا بلند کرد و دوباره خیره به چشم های او شد.
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قبول کردن، قراره بريم دنبال خونه جديد، من و تو!خونه رو که   ن جدا کنم،ونه ام و ازشوبابا خواستم خا: از ديبر

نامزد می کنیم، بعد کنکورتم عروسی میگیريم، به شرطی که بهم  پیدا کرديم، قبل از کنکور میام خاستگاری، 

 قول بدی حواست از درست پرت نشه!!!  

 ده گفت: باران ش  بهار با چشم هايی ستاره 

 ی میگی؟ يه خونه برای من و تو يعنی؟! ا دارواقع_

 بوسه ای روی دست بهار نشاند و گفت: برديا با لبخند 

 توش فقط من و تويیم. واقعا عزيز دل من، يه خونه که _

 طره ای از موهای فر بهار رو در دستش گرفت و ادامه داد: 

 از صبح تا شب می خوام نگات کنم. _

 وقش بود گفت: که نشان دهنده ذ ده ای بهار با خن

 از کجا بیاريم بخوريم تو همش من و نگاه کنی! _

 پهلوی او گفت: برديا با لذت به خنده از ته دل بهار نگاه کرد و با قلقلکی ريزی به 

 موم و می کنم خانوم خونم! چشم سرکار خانوم، حواسم هست دارم دختر شیک_

الش را خوب می کند و تمام  را می شناسد، ح ا چه قدر خوب اوبردي ،دبهار خنده بلندی سر داد و احساس کر

   حس های بدش را از میان برمیدارد.

 با صدای برسام هردو به طرف در برگشتند. 

برسام: میگم اگه خورده فرمايشات بهار تموم شده و توام منتت و کشیدی پاشید بیايید بیرون من تلف شدم از  

 تنهايی!

 نديدند. برسام کف دستش را به پیشانی اش کوبید و گفت: بلند خ با صدایکردند و  نگاه  به هم  ربرديا و بها

 وضع من و ببین تروخدا! _
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 برديا: انقدر غر نزن اومديم. 

 از جايش بلند شد، دستش را به طرف بهار گرفت و گفت: 

 بفرمايید پرنسس! _

اق خارج  که دنبالش از اتداخت و همانطور ديا انبه بر نگاهیبهار با ذوق دست برديا را گرفت و از جايش بلند شد،  

میشد فکر کرد که زندگی اش حاال واقعا بر وفق مراد است، برديا ديگر تمام و کمال برای خودش خواهد بود، يک  

زندگی اش نمی افتد و برديا فقط کنار او می  خانه برای خودشان خواهند داشت، ديگر سايه هیچ دختری بر روی 

 ماند.

گرفت، بارانی که می آمد او را کامال خیس کرده بود و تن به  پارتمان آجری دارش را از آ  خیس و تبچشم های 

راه افتاد، ذهنش هنوز در تالطم يادآوری  ديوار چسبیده اش انگار تمام سرمای دنیارا در خود جای داده بود، 

باره  رده است را دوا از پا در آوکه او ر مام دردی می خواست تگذشته بود، انگار می خواست اينبار تمام کند او را، 

در چشمش فرو کند، می خواست آن روزی که از اين خانه بیرون شد را دوباره به خاطر بیاورد، ذهنش با بی  

نوازش ها و آغوش های برديا پررنگ تر به يادش می آورد و مدام   م رحمی تمام تر صحنه های آن شب را از تما

 وش نکن!!! را فرام که اينجاآالرم قرمز میداد  

دنبال خانه می گشتند، باالخره بعد از يک هفته خانه مطلوب پیدا شد، تقريبا به  آن شب، بعد از آموزشگاه  از بعد 

پیاده به آنجا برود، خانه روياهايش نبود، اما می توانست آنجا  خانه خودشان نزديک بود و بهار راحت می توانست 

 . تبديل کند  برديا و به خودش را به بهشت کوچکی متعلق 

با خبر از عالقه برديا به چوب، تمام لوازم خانه را چوبی   تحويل خانه، چیدمان خانه را شروع کردند، بهارد از عب

 خانه ديده شود.  در   تهیه انتخاب می کرد و برديا سعی می کرد به سفید نزديک تر باشد تا رنگ مورد عالقه بهار

 .  ان حاضر بودکمتر از يک ماه بعد بهشت کوچکش

 ت هايش را بهم کوبید و گفت: ذوق دس  بهار با

 نگاهش می کنم، نگا ايوون چه قدر خوشگل شده!کیف می کنم _
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 برديا لیوان چايش را روی اوپن گذاشت، کش و قوسی به خودش داد و گفت: 

 نه به خوشگلی تو پرنسس. _

 و گفت:   بهار با خنده به طرف برديا برگشت، نگاهی به صورت خسته او کرد

 ی. خیلی خسته شد _

 تو بیشتر خسته شدی که جوجه. _

 وق به اطرافش نگاه کرد و گفت: بهار بازهم با ذ 

 ولی می ارزيد._

 برديا از جايش بلند شد، به طرف بهار آمد، بوسه آرامی روی موهايش زد و گفت: 

 خسته نباشی خانوم خونه. _

 بهار با ناز گفت:

 هنوز که خانوم خونه نشدم! _

 زد و گفت: رامی به بینی اش ضربه آبرديا 

 يگه شما خانوم خونت شدی!از لحظه ای که اين خونه رو گرفتیم د_

 بهار چند لحظه با لذت به برديا خیره ماند و بعد با شیطنت گفت:

 يعنی ديگه دختر بابا نیستم؟!_

 برديا چند لحظه خیره سبز های خوشرنگ چشمان او ماند و گفت: 

 سرمی جوجه.ج تاخونمی، وصله جونمی!  دختر بابايی، خانوم _

 گفت: بهار خنده ای از سر ذوق سر داد و  

 من ديگه میرم خونه. _
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 بذار بپوشم میبرمت. _

 يه ذره راهه میرم! _

 نه عزيزم، میبرمت. _

 با صدای بلند به برسام که داخل اتاق بود گفت: 

 يام.برم زود می من بهار و می _

 ، بهار به طرف او چرخید:تفکه برديا دستش را گر  بهار خواست پیاده شودجلوی در خانه 

 جونم؟_

 میايیم خاستگاری! عید به زن عمو نگو فعال، ولی برای هفته دوم  جونت بی بال،_

 بهار با ذوق گفت: 

 يعنی از يه ماهم کمتر!! _

 برديا با لذت خنديد و گفت: 

 قربون شرم و حیات آخه! _

 بهار پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 گ شدم!! ست خودت بزر دت من تو دبه قول خو _

 برديا خیره نگاهش کرد و گفت:

 به قول خودم چی؟! ديگه _

 بهار با شیطنت ادامه داد: 

 دخترتم، وصله جونتم، تاج سرتم!!! _

 ادای فکر کردن درآورد و ادامه داد: 
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 انگار خانومی چیزيم بودم! حاال يادم نیست!! _

 برديا او را در آغوش کشید و گفت: 

 نفسم! نمی خانوم خو_

 پیاده میشد گفت: شد و همانطور که از ماشین از او جدا  بهار با لذت

 من به مامان نمی گم، ولی زودتر بهش خبر بده که من و برنداره ببره شیراز. _

 برديا دستش را روی چشمش گذاشت و گفت:

 به روی چشمم. _

 مواظب خودت باش._

 تو بیشتر، از درست غافل نشی._

 بست و گفت: بهار در ماشین را 

 !چشم بابا_

 رون آمد و گفت: وارد خانه شد، مهناز از آشپزخانه بی

 سالم._

 بهار با روی خوش گفت: 

 سالم به خوشگل ترين مامان دنیااا! _

 خونه برديا تموم شد؟ _

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 نمی دونی چه قدر خوشگل شد که، مردم از خستگی ولی!_

 ه کرد و گفت: مهناز زير چشمی به او نگا
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 رسامم بود؟ دين يا بتنها بو_

 مادرش لبخندی زد و گفت:  بهار به دل نگرانی 

 نه برسامم اونجا بود. _

 مهناز به آرامی سرش را تکان داد و گفت: 

 يه دوش بگیر تا برات غذا بکشم._

 بهار سرش را باال برد و همانطور که به طرف حمام میرفت گفت: 

 م!خوايی داريم دو سه تا می ر سیرم مامان، ولی اگه چایس _

 مهناز به او خنديد و گفت: 

 چشم، برو دوشت و بگیر بیا! _

 بهار در حالی که زير لب آهنگی زمزمه میکرد به طرف حمام رفت. 

 وق گفت:ذ لقمه کوچک نان و پنیرش را به همراه چايی شیرين پايین فرستاد و با 

 مامان امروز خودم غذا درست می کنم. _

 فت: و گ  ستش قرار داد اش را کنار د ر از چايی شدهن دوباره پمهناز لیوا

 می خوريم؟!  پلوآلبالو_

 بهار با خنده گفت: 

 آره، برديا ديشب اولین شبی بوده که خونه خودش خوابیده، می خوام براش ناهار ببرم، براشون يعنی! _

ازه اش  د تا اجپیش کشیپای برسام را هم با علم بر اينکه مهناز بر روابط و تنها ماندن او و برديا حساس شده بود 

 را کسب کند.

 مهناز سری تکان داد و گفت: 
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 پس درست کن خودتم برو همونجا بخور. _

 شما چی؟ تنها می مونی! _

 خورد و گفت: مهناز سرش را به طرف باال تکان داد، لقمه اش را سر صبر 

 میرم پیش نسرين، خیلی وقته بهش سر نزدم. _

 ز جايش پريد و گفت: بهار با خوش حالی ا

 درس هام و انجام بدم که کار نداشته باشم. یرم  من مپس _

 برو عزيزم. _

امروزش  با ذوق هرچه تمام تر تست هايش را يکی پس از ديگری انجام می داد و همانطور پشت سر هم برای 

 ید. برنامه میچ

 : ز روی سرش برمی داشت گفتزير گاز را کم کرد و از آشپزخانه بیرون آمد، همانطور که حوله اش را ا

 من بیام خونه بعدش يا بیام پیش شما؟_

 مهناز داخل کیفش را چک کرد و از بودن کلید مطمئن شد، همانطور که روسری اش را مرتب میکرد گفت: 

 بازم قبلش يه زنگ بهم بزن.برمیگردم تا تو بیای، ولی من _

 و او را راهی کرد.  بهار سرش را تکان داد، بوسه ای روی گونه مادرش نشاند 

چند لحظه بعد در باز شد. داخل  دست گرفت و به سختی آيفون را فشار داد،  کزرگ قرمز رنگ را با ي مه بقابل

 شد و منتظر آسانسور ايستاد.  

 ا به برسام داد و گفت: پالستیک و قابلمه ای که در دست داشت ر

 ا جدی اينجايی، سالم. _

 گفت: برسام لوازم را روی اوپن گذاشت و  
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 یک سالم. نه بابا شوخیه! عل_

 برديا با لبخندی به طرفش آمد و گفت: 

 زحمت کشیدی جوجه، خوش اومدی. _

 بهار ذوق کرده گفت:

 گفتم اولین ناهار و باهم بخوريم._

 گفتم! برسام:خدا شاهده منم همین و  

 بهار پشت چشمی برای او نازک کرد و طوری که بشنود گفت:

 خرمگس مزاحم. _

 حالتی متاسف گفت:و با طرف تکان داد  را به دو  برسام سرش 

 خیر سرم هم داداش دومادم، هم برادر عروس، اينم وضع رفتارشون با منه. _

طرف  خند زدند. بهار با خنده عمق يافته ای به برديا و بهار با آمدن نام عروس و داماد به يکديگر نگاه کردند و لب

 .  چیند آشپزخانه حرکت کرد تا میز را ب

ده بود، بهار با تعجب نگاهش کرد و همانطور که قابلمه را  ای خیره به قابلمه مانم با چشم های ريز شده سابر

 روی گاز می گذاشت تا کمی گرم شود گفت: 

 چیه ماتت برده؟! _

 گفت: سرش را تکان داد و برسام 

 در نیاد.  پلو هیچی دارم ورد می خونم از توش آلبالو_

 ذوق پشت يکی از صندلی ها جای گرفت و گفت:  با بلمه را روشن کرد، برديابهار خنديد و بی حرف زير قا 

 خدايی آلبالو پلو داريم؟ _
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 گفت: بهار سرش را به نشانه مثبت تکان داد، برسام با کف دست محکم به پیشانی اش کوبید و 

 بابا گناه من چیه! _

 بهار چپ چپی به او نگاه کرد و گفت: 

 رست کنم. خیلی ناراحتی برات تخم مرغ د_

 فت: لکی درآورد و گ برسام برايش شک

 تو کال يه نوع غذا بلدی اونم همینه. _

 زد و گفت: طنز ضربه آرامی به گونه اش به طرف برديا برگشت، به 

 از غذاهای مورد عالقت درست کن بده به اين بره ياد بگیره. داداش اين تن بمیره يه لیست _

چشمکی و زد و خواست برگردد  ديا مواجه شد، بزند که با نگاه خیره بر بهار ادايی براش در آورد و خواست حرفی 

 که برديا گفت: 

 دست پخت دخترمه! بهار سنگ بذاره جلوی من با جون و دل می خورم، _

 خدارا شکر کرد. بهار با ذوق خیره اش ماند و در دلش هزار بار 

 برسام چینی به پیشانی اش انداخت و گفت: 

 شفته پلوت و بخوريم بره!!  ن وهم خورد، بردار بیار همجمعش کنید بابا حالم ب_

 ، بهار مشغول سرو غذای مورد عالقه برديا شد. کردند  زبان درازی به او  بهار و برديا و هردو با خنده

، برديا با آنکه خانه را به دلیل راحتی بهار نسبتا نزديک به خانه آنها گرفته بود اما با دل  بعد از خوردن ناهار

ودش را از شام برديا راحت کرد او را همراه برسام به خانه  بهار خیالش خ بعد از اينکه همیشگی اش  نگرانی

 رساندند. 

 چايی را از داخل سینی برداشت و رو به مهناز گفت: 
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 خب زن عمو چطور بود؟! چه خبر؟ _

 مهناز سری تکان داد و گفت: 

 . ايی باشهته دوم خبرهیچی مثل همیشه بود، فقط گفت نريم شیراز عید و شايد هف_

 ی آنکه به روی خودش بیاورد، در حالی که در دلش اعتراف می کرد حق گرفتن اسکار را دارد گفت: ر ببها

 مثال چه خبری؟! _

 فکر کنم می خوان برای برديا برن خاستگاری، به تو چیزی نگفته؟ _

 بهار خودش را متعجب نشان داد و گفت: 

 یدی؟ خاستگاری؟ به من؟ نه! از کجا فهم_

 ب میخوره تو خبر دار میشی.داری، برديا آه که تو خبر نعجیب_

 حاال اينجوريام نیست ديگه مامان، شما از کجا فهمیدی؟! _

 مهناز لیوانش را برداشت و گفت:

 خیلی محکم هم نگفت، من حدس زدم، آخه به عمه خانوم هم خبر دادن که بیاد تهران.واال _

 گشاد شده گفت:تعجب و چشمان   جبران کرد و باسرفه ای  بهار چايی پريده ته گلويش را با

 عمه خانوم و برای چی؟ _

 مهناز با نگرانی گفت: 

 چت شد؟ خوبی؟ _

 قنده شیرينیش ته گلوم و زد، عمه خانوم چرا بیاد تهران؟_

 مسعود خان خواسته ديگه حتما، باالخره بزرگ خانواده اس._

 آخه واسه خاستگاری؟_
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تو عید قرار خاستگاری و يقین بدون جواب دختره   ی گذاشتنبعدم وقتن بردارن ببرن، خب ما رو که نمی تون_

 مثبته، دو روز بعدش هم می خوان بله برون بگیرن ديگه، بايد عمه خانوم باشه! 

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 آخه عمه خانوم که تنها نمیاد، دو جین دنباله داره! _

 را گاز گرفت و گفت:مهناز لبش 

 اين حرفا چیه! _

 انداخت و گفت:ای باال  بهار شانه

واال من با خود عمه خانوم مشکلی ندارم، اون نوه های از دماغ فیل افتاده اش غیر قابل تحملن برام، هر سال  _

 عیدم که میريم شیراز يه جوری رفتار می کنن آدم پشیمون میشه. 

 فت: با شیطنت ابرويی باال انداخت و گ

 ن! ک يکیشوور میخوره تو برجولی ايندفعه بدج_

 مهناز با تعجب گفت: 

 واسه چی؟ _

 بهار با خنده پلیدی گفت: 

بفهمه  نمی بینی چجوری به چشم قاتل نداشته پدرش من و نگاه می کنه، حاال نارين از برديا خوشش میاد،  _

 وای وای!   میخواد ازدواج کنه،

 گفت: مهناز چشم غره ای به او رفت و  

 ه!  نارين که خیلی کوچیک_

 نداخت و گفت:بهار شانه ای باال ا
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واال ديگه اين و بايد از اون بپرسی عشقم، دستت دردنکنه واسه چايی، من میرم يکم تست بزنم که عروسی  _

 داريم. 

 حاال من يه چیزی گفتم اين لباسشم انتخاب کرده! _

 فت: بهار با خنده داخل اتاق رفت و زير لب برای خودش گ

 باالخره عروسم ديگه! _

بچه ها و نوه هايش به خانه مسعود برطبق رسم هر ساله که همه به شیراز می  خانوم و  روز اول عید با آمدن عمه

 رفتند دستبوس عمه خانوم اينبار همه خانه مسعودخان جمع شده بودند. 

شومیز  يک طرف موهايش زد، دستی به موهای فر شده اش کشید،. گل سر پاپیون همرنگ لباسش را به بهار 

ش را دوباره  بود و چهره اش را درخشان نشان میداد، برق لبوب در تنش نشسته نگ و جین سفیدش خیمويی رل

 تمديد کرد و بعد از اطمینان از ظاهرش از اتاق برسام خارج شد. به طرف پذيرايی رفت و کنار مادرش نشست.  

ويبره  خت. زير اندادی زد و سرش را نشسته است، لبخن ياروبروی بردسرش را که باال آورد تازه متوجه شد که 

بیرون کشید، نام برديا روی صفحه نقش   از جیب شلوارش  گوشی اش خبر از پیغام جديد می داد، آهسته آن را

 بسته بود، با لبخند پیامش را باز کرد: 

مدی  ی از اتاق برسام که داشتی میو مامان گفت من طاقت نمیارم، همین امشب میگم، اولش مخالفت کردم، ول _

 پايین اوکی و دادم. 

 وق کنترل شدی ای برايش نوشت: ذ بهار با خنده و 

 برای چی؟! _

 چند لحظه بعد دوباره گوشی و دلش هردو باهم لرزيد: 

ترسیدم تا هفته دوم دخترم و ازم بدزدن، جوجه تو هرچی بزرگ تر میشی می خوای خوشگل تر بشی؟ من  _

 مواظب خانوم. کار و زندگی و بايد بیخیال بشم، بشینم همه 

 دلش آب میشد برايش نوشت: ندی که در بهار با ق
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 خب کار و زندگیت منم ديگه. _

 تو جون منی دختر بابا._

رگش باعث شد تا هردو به اجبار از گوشی ها و حرف های دلنشینشان چشم بگیرند و  صدای محمود پسرعمه بز 

 به او نگاه کنند.  

 دی از پارسال که نديدمت. بهار جان ماشاهلل، چه قدر بزرگ ش محمود: 

 بهار با گونه هايی گل انداخته گفت:

 ممنونم عمو لطف داريد. _

 محمود سری تکان داد و گفت:

 کنه، نموند دست گلش و ببینه. خدا پدرت و رحمت _

چشم هايش را  بهار با يادآوری صورت مهربان پدرش چهره اش درهم شد، بغض بدی سخت گلويش را چسبید و 

جايش را  بهار بعد به مادرش نگاه کرد، نسرين با ديدن چشمان نمناک  و  ديا با اخم اول  به بهارنمناک کرد، بر

 ش گفت: عوض کرد، کنار او نشست، آهسته زير گوش 

 عروس مگه گريه می کنه؟  _

 موفق نبود، نسرين دوباره ادامه داد: بهار سعی کرد لبخند بزند اما خیلی هم 

که هنوزم باورم نمیشه    مخوام عروس قشنگ  و، نمی خبر دارن و نگاهشون به تهمه به جز مهناز از خاستگاری _

 مه ببینن. اين برديا انقدر خوش سلیقه بوده و من نمی دونستم و اشکش و ه

 بهار اينبار با لبخند کمرنگی به طرف نسرين برگشت، نسرين ذوق کرده از خنده اش گفت:

 امشب. آفرين خوشگلم، بخند که دل تو دل برديام نیست _

ف برديا چرخید، دل در دل او هم نبود، از طرفی استرس برخورد مادرش را  مان لبخندش به طر بهار اينبار با ه

 همه بفهمند برديا برای اوست.در دلش نبود تا   ، از طرفی هم دلداشت
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وم بود  ستاره دختر عمو خانشانه بهار زد و به طرف مسعود که مشغول صحبت با شوهر نسرين ضربه آرامی به 

 ندی به روی علی آقا زد و آهسته کنار گوش مسعودخان گفت:، لبخنشست رفت و کنارش 

 برای فردا شب بريم.میگم ديگه بحث و بنداز اجازه بگیريم _

 مسعودخان دستی به سیبیل هاش کشید و گفت: 

 ؟ حاال اين همه عجله واسه چیتونه_

 نسرين پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 يم مسعود! ما اون همه حرف زد_

 لب زمزمه کرد و گفت: اهلل ای زير مسعودخان الاال

 من که نزدم زيرش، میگم اين همه عجله الزم نیست. _

 ازه رو از مهناز بگیر.الزمه، شما اج_

   .مسعود سری تکان و دوباره مشغول صحبت با علی آقا شد 

ف بهار خم  کرد و در حالی که به طر   بهار با گوشه انگشت اشکش را پاک کرد، مهناز کمی دور و اطرافش را نگاه

 ت: میشد آهسته گف

 راست میگی! نارين چرا تو رو اينجوری نگاه می کنه! واال می ترسم تنهات بذارم!  _

بهار زير چشمی نگاهی به نارين که طوفانی شده به او نگاه می کرد انداخت و در حالی که می دانست چرا خشم  

 فت: شدت يافته است گنارين حاال اينقدر 

 جوری بهم نگاه می کنن! یاد اين کنه، ولی خب خوشم نمکاری که باهام نمی  _

 شد.مهناز خواست حرفی بزنی که با صدای بلند مسعود متوقف 

 مسعود: خب مهناز خانوم، ما امسال شما رو از ديدن داداشت انداختیم!
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 مهناز لبخند ملیحی زد و گفت:

 میاد تهران. نويد گفت دو سه روز ديگه  اين چه حرفیه، _

 فت:کان داد و گ مسعود سری ت

 ماهم چشممون به جمالشون روشن میشه. خب پس _

 مهناز:  لطف داريد شما.

پلک زدن از او اجازه ادامه  به خواهرش که صدر مجلس کنار او نشسته بود نگاهی کرد و بی حرف با مسعود 

 صحبتش را کسب کرد: 

یم به امید  برس که به يه کار خیری   رو هم از سفرت انداختیم مسعود: واال ما همه رو جمع کرديم تهران، شما

 خدا. 

 همه زير لب انشااهلل ای زمزمه کردن و منتظر شدن. 

می خواد تشکیل خانواده بده، يه ذره زوده به نظر منم، ولی خب ديگه پسر ما دل تو  اين آقا برديا ما،  مسعود:

 دلش نیست. 

 .  شد  اخته بود دوختهکمرنگی سرش را پايین اند نگاه ها همه به طرف برديا که با لبخند 

 بهتر از خوش بختی جوونا.ی  علی آقا: خب به سالمتی باشه ايشاال، چ

 مسعود: بله، مام جز اين چیزی نمی خوايیم. 

 به طرف مهناز رو کرد و گفت:

 می خواستم از شما اجازه بگیرم.  واسه همین خاطرم زن داداش _

 مهناز با تعجب گفت: 

 ی چی؟ از من برا از من؟! _
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 ذوق گفت:  لبخند و  نسرين با

 اسه بهار خوشگلم! اصال هیچ کس اندازه بهار به برديا نمیاد.و_

مهناز با چشمانی درشت شده به طرف بهار چرخید، با ديدن صورت سرخ شده بهار، متوجه شد که او از همه  

 چیز خبر داشته است، با ناراحتی زير لب زمزمه کرد: 

 .ريبم بهار خانومحاال ديگه من غ_

 هیجان سرش را باال گرفت و گفت: ناراحتی و ا بهار ب

 نه به خدا مامان. _

مهناز تند سرش را تکان داد و جلوی حرف زدن بهار را گرفت، بهار با ناراحتی  دوباره سرش را پايین انداخت و  

 ! گفته بوداش همان شب به او در دلش افسوس خورد که ای ک

 رو به مهناز گفت: نسرين دوباره با ذوق 

 عروس، صادر کن اين اجازه رو! در خب ما_

 گفت:مهناز در حالی که هنوز هم متعجب مانده بود رو به نسرين 

 واال من همینجوری موندم، اصال احتمالشم نمی دادم بهار و برای برديا تو نظرتون باشه. _

 بردياس. خوداين درخواست یدونی، ولی نسرين: واال من که بهار مثل دختر خودم می دونم، ديگه خودت بهتر م

 با لذت به پسرش نگاه کرد و گفت: 

 پسرم خوش سلیقه اس! _

 پشت چشمی برای مهناز نازک کرد و گفت: حمیرا، دختر بزرگ عمه خانوم 

انقدر به هم نزديک بودن از بچگی که غیر  وا مهناز جون، ديگه برای فامیل که انقدر ناز کردن نداره، بهار و برديا _

 . اين بود آدم تعجب می کرد
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 هناز نیش حرف حمیرا را به خوبی گرفت، با لبخندی گفت:م

 . نه حمیرا جون، ناز کردن برای چی، بله درسته، برديا تو همه چی برای بهار سنگ تموم گذاشته_

 برديا با لبخندی آهسته گفت:

 کاری نکردم زن عمو. _

 مهناز آشفته جواب داد: 

 مثل برسام.  اين دو تا مثل خواهر برادرن باهم ديگه. . من همیشه فکر می کردم ولی آخه... چجوری بگم.._

 نسرين با خنده گفت: 

 اشتباه کرديم، اين دو تا از همون اول مال هم بودن. میبینی که _

 پريشان سری تکان داد و گفت: مهناز 

 نمی دونم واال._

 فه ای کرد و گفت: عمه خانوم که باالی سالن، روی مبل تکی ای نشسته بود، تک سر

 يعنی يه شب نمی خوای ما رو خونت راه بدی؟!  مهناز_

 مهناز آهسته لبش را گزيد و گفت: 

 ملوک خانوم، اين چه حرفیه آخه، شما رو سر ما جا داری. وای _

 مساعدين؟! فردا شب برای پس   نه نیار عروس. عمه خانوم: تعارف و بذاريم کنار، تو کار خیر انقدر 

 : گفتداد و  ف سرش را تکانمهناز بی تکلی

 تشريف بیاريد._

 نسرين با هیجان گفت: 
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ببخشید ملوک خانوم رو حرفتون حرف میارم، میگم بذاريم برای چهارم پنجم عید، حاال که داريم میريم حلقه  _

 هم ببريم، اين دو تا نامزد بشن، خیال پسر منم راحت بشه. 

 رو به مهناز ادامه داد: 

 اسه خودم. انقدر خوش حالم که دارم عجله می کنم. م ووختالح بدونیا!! بريدم دالبته بازم هرچی تو ص_

 الی که هنوز در شگفتی دست و پا میزد گفت:حز لبخندی به مهربانی نسرين زد و در نامه

 اين چه حرفیه عزيزم، تشريف بیاريد، قدمتون رو چشم. _

 نسرين قبل از همه خودش کل کشید و گفت: 

 مبارکه، مبارکه. _

نسرين ديس شیرينی را  به روی بهار و برديا که در نگاه هم غرق بودند تبريک گفتند. ه دست زدند و با لبخند مه

 به طرف بهار گرفت و گفت: 

 پاشو عروس خوشگلم، پاشو سینی و بچرخون دهنمون و شیرين کنیم تا من چايی بیارم._

 بهار از جايش پريد و گفت: 

 من میرم میارم. _

 : لی گفتخوش حانسرين با 

 امون چايی بريزی. ديگه میايیم بر  اون و دو سه شب_

يین انداخت و با گونه هايی گل انداخته ديس را از نسرين گرفت و مشغول تعارف شد،  بهار با خجالت سرش را پا

 از عمه خانوم و مسعود شروع کرد، جلوی نارين که رسید، نارين با خشم رويش را برگرداند و گفت: 

 ی. م، مرس نمی خور_
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ديس را جلوی مهناز گرفت، مهناز با ناراحتی و نگرانی که بهار ته  گذشت،   داخت و از اوبهار شانه ای باال ان

گرفت، بهار دلشکسته از ناراحتی مادرش،  شیرينی کوچکی برداشت و بی حرف نگاهش را از او چشمانش میديد، 

 ی برداشت و گفت:شیرين  ا خندهچرخید و ديس را جلوی برسام و برديا نگه داشت. برسام ب

 کال ديگه بیخ ريشمون شدی ديگه! يعنی از در بندازيمت بیرون از پنجره میای تو، _

 برديا ضربه محکمی به بازوی برسام زد و گفت: 

 اوووی، درست حرف بزناااا، هیچی نمی گم. _

 برسام با اخم بازويش را ماساژ داد و گفت: 

 به تو چه! خودمه اصال چه دست سنگینی داری، خواهر _

 امه داد: رو به بهار اد

 اصال من به عنوان برادر بزرگترت اجازه نمیدم به اين وصلت، اين دستش هرز و سنگینه! _

 برديا: تو بیجا می کنی! 

 بهار با خنده و اخم مصنوعی گفت: 

 بابا برداريد، دستم خشک شد کمرم شکست! _

 فت و گفت: شیرينی را از بهار گربرديا به سرعت از جايش پريد، ديس 

 ت برم. ببخشید قربون_

 پی نثار برسام کرد و گفت:چپ چ

 اين شعورش نمیرسه، کوفت بخوری جای شیرينی. _

برديا با دست ديگرش دست بهار را گرفت و به طرف میز رفت تا ظرف شیرينی را روی آن قرار دهد، برسام  

 سريع از جايش پريد و گفت: 
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 جا بردی!! اويی، شیرينی و ک _

ان رد و شد تنه محکمی هم به برسام زد و از در بیرون رفت.  خشم از کنارش  د که نارين بارسیده بودننزديک میز  

  برسام با چهره جمع شده ای دوباره بازوی ضرب ديده اش را در دست گرفت و گفت: 

  مشب چتونه همه با بازوی من به مشکل خوردين!!!ا_

  ادامه داد:ام ر سه از جا پريدند و برس بسته شدن در شیشه ای حیاط هبا شنیدن صدای محکم 

  نه اين کال با همه چی مشکل داره امشب._

  به طرف بهار چرخید و گفت:

  چشه؟!_

  بهار شانه ای باال انداخت و برديا گفت:

  بهار از کجا بدونه اون معلوم الحال چشه!_

  فت: انده بود شیرينی برداشت و گبرسام از ديسی که هنوز بین دستان برديا م

  به دوران رسیده شدن. بهارت و! مردم تازه خب بابا، نخورديم _

  ديس شیرينی را از بین دستان برديا بیرون کشید و نسرين را صدا زنان به طرف آشپزخانه رفت.

می درخشید.  برديا با عشق نگاهی به صورت بهار انداخت، گونه هايش هنوز کمی به سرخی میزد و چشمانش 

  :آهسته زمزمه کرد

  برق بزنه برام.دنیا چشمات همینجوری دلم می خواد تا آخر  _

  بی آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد، دستش را بلند کرد و گونه دانه اناری بهار را نوازش داد:

  برديا: تو وصله جونمی، دختر خودمی.

  خیره در چشمان درشت و برق افتاده بهار گفت:

  شاه فصل بابايی!_
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 فصل دوم

ید، پاهايش را روی هم انداخت و ساعت دست چپش را روی  ید مشکی اش دراز کشروی تخت دو نفره سف

نش آن قدر درگیر و مشوش بود که خواب را برای خودش حرام میديد. چند سال شده  ذهپیشانی اش قرار داد، 

ط  کر های مزاحم را فقابد؟ دلش می خواست بتواند اين فبود؟ چند وقت بود که نتوانسته بود يک دل سیر بخو

هار ساعت دور بزند و بتواند کمی استراحت کند. احساس می کرد بین يک باتالق بزرگ  برای يک بیست و چ

افتاده است، نه می تواند بیشتر دست و پا بزند و نه می تواند داخلش زندگی کند، بايد کمک می گرفت، بايد از  

ه داشت، روی  رسنگ ها با او فاصلشی اش در حالی که فدش را بیرون می کشید، تمام دلخواين منجالب خو

تخت يک بیمارستان افتاده بود و او هیچ کاری ازش ساخته بود. ياد ابهت آن مرد و کمر خمیده اش باعث شد  

 دست هايش مشت شوند. دست راستش را محکم روی تشک تخت کوبید و زير لب زمزمه کرد: 

   دم آقا جون!!کرده بودرستش _

 ش نیم خیز شد و بیشتر دقت کرد. يپايین می شنید، سرجا کتی و مادرش را از طبقه صدای 

کتی: مامان طفلک گناه داره، اين چند وقت همش يا تو هواپیما بوده، يا انقدر مشغله داشته که نتونسته  

 استراحت کنه، امروز صبح رسیده، بذار بخوابه يکم. 

صبح که رسیده   ذا خورده نخوره! بچم ازکنم، بابا برم ببینم غ خوام چکارش  ر میگی انگار میمامان:واا يه طو

 دويیده، اين هیچی نخورده من میدونم! 

 کتی پوفی کشید و گفت: 

 مامان بچه که میگی سی و اندی سالشه ها! گشنه اش بشه خودش پا میشه يه چیزی میخوره._

 نگرانی او ضعف برود.  صدای هین کشید مادرش باعث شد دلش برای 

 ند میشه يه چیزی میخوره؟ حرفا میزنیا کتی! م غذا بخورم بعد بگم گشنش بلمامان: من انقدر بیخیالم خود 

 کتی: من ديگه نمی دونم چی بگم واقعا! خودت میدونی و شاه پسرت. 
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چیز ديگری   کش و قوسی به خودش داد، جز آن فنجان نسکافه ای که در دفتر وکیل میان جانش رسیده بود 

 . نخورده بود

انداخت، از بیخوابی چشم هايش سرخ به نظر میرسید،  ه قدی اتاق نگاهی به خودش از جايش بلند شد، توی آيین 

  اشیه همینطوری پیش می رفت باز بايد سری به قرص های خواب آورش میزد تا کمی او را از دنیای پر ح

 آماده شود. برای جنگیدن با آن ها  اطرافش دور کند و به دست بیخیالی بدهد تا دوباره

مال مجزا از طبقه پايین و تکمیل شده بود، می دانست تمیز ماندن اين طبقه  د، طبقه باال کااز اتاقش خارج ش 

برای آدمی مانند او فقط مديون مادرش و حواس جمع او است و بس! نگاهی سر سری به حال و پذيرايی طبقه  

رفت. از  ین فت و پايای فلزی طاليی رنگ را پیش گربا نرده ه سنگیله های خودش انداخت و از در خارج شد. پ

شنیدن واضح صدای مادرش و کتی می توانست حدس بزند که دقايق پیش پايین همین پله ها با همديگر جدال  

 می کردند. 

 دستش را داخل موهايش کشید و همانطور که به طرف آشپزخانه می رفت صدا زد: 

 ید؟مامان؟ کتی؟ کجاي_

 اقش شنید:صدای کتی را از ات

 االن میام داداش._

 مادرش اما دوان دوان از آشپزخانه بزرگی که سمت راست پله ها قرار داشت بیرون آمد و گفت: 

 خوش اومدی قربونت برم، از صبح که رسیدی نتونستم درست و حسابی ببینمت._

 بوسید و گفت: نگاهی به چهره دلنشین مادرش انداخت، خم شد روی موهايش را 

 ر ريخته بود سرم شرمنده. خیلی کا_

 ت شرمنده مادر، بیا بريم تو آشپزخونه، میدونم هیچی نخوردی. منادش _

لبخندی روی صورت خسته اش نقش بست. دنبال او به طرف آشپزخانه رفت و روی يکی از صندلی ها نشست،  

 د گفت: را رو میز قرار می دا  پاهای کشیده و بلندش را روی هم انداخت و همانطور که دست هايش
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 طوبی خانوم نیست؟_

 ش همانطور که روی برنج سفید را با برنج زعفرانی می پوشاند گفت: درما

 ديشب فرستادمش خونه دخترش، طفلک پس فردا زايمانشه، مادرش کنارش باشه._

 گفت: ديس را جلوی او گذاشت و سراغ کشیدن خورشت رفت، همانطور که با چنگالش بازی میکرد 

 و بفرستن اين مدت؟ تنها می مونی که، می خوای بگم يکی خودت دست  _

مادرش ظرف پر شده از قرمه سبزی تیره رنگ را جلوی دستش قرار داد و همانطور که روی صندلی مقابلش می  

 نشست گفت: 

 مدت. ن هفته که بیشتر نیست، کسیم نمیاد بره اي کی دو نه مادر، نمی خواد! خودم هستم کتی هم هست، ي_

 ت اصال خوب نیست. برا کمر_

 و کرد و گفت: ش را باز و بسته با آرامش چشم هاي

 نگران نباش، نمیذارم اذيت شم._

 نگاهی عاشقانه به تک پسرش کرد و گفت: 

 بخور قربون قد و باالت، هیچی ازت نمونده! _

شد و  وارد آشپزخانه   لبخندی به دل نگرانی های همیشگی مهوش خانوم زد، قبل از آنکه جوابی بدهد کتی

 ت: همانطور که برادرش می نشست گف

 نگو تروخدا مهوش جون! داداشم فیتنسه فیتنسه! همینجوری تو خیابون راه میره پشتش کشته مرده میده. _

 خنده کوچکی کرد و رو به کتی گفت: 

 کم زبون بريز. _
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همچین که عکست   که با من دوستن،کتی: واال اگه دروغ بگم! يعنی نصف دوستای من واسه خاطر خان داداشمه 

 با من مهربون میشن اصال ديدنی!!  و میذارما، يه طوری

 مهوش خانوم در حالی که آيت الکرسی خوانده شده اش را به طرف پسرش فوت میکرد گفت: 

 هزار بار گفتم نذار عکس داداشت و، چشمش میزنن! _

 لب هايش را کج کرد و گفت: کتی  

چشم میزن، آره مهوش  نمیزنن، بعد اين شازده رو  ن و چشم ستم! مر دوست نین هیچم پساون وقت میگه م_

 جون؟ 

مهوش: چیکارت کنم؟ مگه حريفت میشم که نذاری عکس خودت و؟ بعد هی به من انگ بزن بگو بین بچه هات  

 فرق می ذاری. میگم حاال که داداشت خودش نمیذاره توام نذار ازش. 

 کتی با لحن با مزه ای گفت: 

 حرفشم نزن، نصف دوستام و از دست میدم.  ! اصال نننوچ_

 کرد و رو به مادرش گفت:ای   خنده

 بذار راحت باشه، چیکارش داری._

 کتی: واال، منم و همین يدونه داداش. بیا حاال واسه دست گرمی يه سلفی بگیريم. 

 مصنوعی گفت:  ی او که غذايش را کشیده بود و داشت آماده میشد برای خوردن با اخم

 غذام و بخورم بچه. ار بذ _

ی محبوبش را با دست پخت بی نظیر مادرشان  تظر نشست تا او در آرامش غذاکتی با لب های آويزان شده من

 نوش جان کند.  

 مهوش کمی خودخوری کرد و بعد با صدايی لرزان گفت: 

 کیارش!_
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 سرش را باال گرفت، دهانش را دستمالی که کنار دستش بود تمیز کرد و گفت: 

 ؟جانم_

افکارش   ا ادا کند، کیارش با آرامش منتظر ماند تا مادرش هوش چندبار دهان باز کرد، نمی توانست جمله اش رم

 را جمع و جور کند و حرفش را بزند.

 مهوش: آقا جون حالش خوب بود؟ 

 قاشق چنگالش را داخل بشقاب سفید خالی قرار داد و گفت:

 تا به چی بگی خوب. _

 رفت و گفت: ن گکتی پوست لبش را به دندا

 يعنی چی؟ _

ش از جان کندن هم سخت تر می گذشت.سیب گلويش کمی  او در آن شرايط براينفس عمیقی کشید، يادآوری 

 لرزيد، دستی به ته ريش کمرنگش کشید، نفسی گرفت و گفت: 

يه تست   به دکترش گفت سرطان به همه بدنش نفوذ کرده، اونجا هم کاری ازشون ساخته نیست، ولی هنوز _

 ايران.  د داشتن، قراره اگر اون نتیجه نداد برش گردونیم امی

 کتی با صدايی لرزان و چشم هايی لبالب شده از اشک گفت:

 يعنی باز بره بیمارستان؟ _

 کیارش سرش را به دو طرف تکان داد و همانطور که با لیوانش بازی میکرد گفت: 

 نه. اگر اون تست جواب نده، ديگه امیدی نیست.  _

 نگاه کرد و گفت:  و گونه اش را چنگ زد، با ناراحتی به مادرش  نی کشید مهوش هی

 دعا کن جواب بده مامان.  _
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 کتی زير لب گفت: 

 میاريشون خونه؟ _

به اندازه يک  اوهومی گفت و جرعه ای از آب داخل لیوان را خورد. آن قدر خسته بود که احساس میکرد سرش 

يش  م هاه مادرش انداخت، ترس از دست دادن آقا جون را در چشوزنه بیست کیلويی سنگین شده است. نگاهی ب

کتی  ديد، شايد کمتر زنی با از دست دادن پدر شوهرش از پای در می آمد، اما رفتن او همه آن هارا له می کرد. 

 ت: بغض کرده سرش را به شانه پهن برادرش تکیه داد و گف

 آقا جون بعد از بابا ديگه بلند نشد._

 ز خستگی و غم گفت: ف کتی نشاند و با صدايی دو رگه شده اروی موهای صا کیارش بوسه ای 

 دعا کنید فقط.  _

 مهوش اشکش را با انگشتش پاک کرد و گفت: 

 حرفی که می خواست بهت بزنه رو زد؟ _

 کیارش سرش را تکان داد و گفت: 

 خواسته بود برم سراغ دختر وکیلش. دختر مهران فرهود. بله. ازم _

 ن چرا؟ مهوش: سراغ او

م پیش اون گذاشته  وکالت داده و برگه تنظیم وصیت نامه اش رو هوکیله، قبل از اينکه از ايران ببرمش، بهش  _

ع کنم اينجا که  بوده، به من يه برگه داد که بدم به اون خانوم، برگه رو که خوند گفت واسه هفت آذر همه رو جم

 وصیت نامه آقا جون و بخونه. 

 فت: تری به گونه اش زد و گمهوش اينبار چنگ محکم 

 کرده از خودش.آقا جون ديگه قطع امید _

 کیارش سر به زير گفت: 
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غیر اين نمیشه توقع داشت مامان، همه دار و ندارش، پسری که نور چشمی اون بود قبل اينکه بابای ما باشه  _

 فت هوا.  يهو دود شد ر 

 کتی با چشم هايی سرخ شده گفت:

 رگردوندی، حتی بهترش و.، تو که همون شان و شوکت بتو که همه چی و درست کردی_

 کیارش پوزخندی زد و گفت:

 بابا رو چی؟ می تونم زنده کنم؟_

طرف  کتی اينبار در حالی که از شدت گرفتن اشک هايش جلوگیری میکرد از جايش بلند شد و با شب بخیر به 

 اتاقش رفت. 

 فت: مهوش در حالی که از پشت سر خیره دخترش مانده بود گ

 کاش تموم میشد اين ماتم. _

شلوارش را به همراه پیراهن يقه سه سانت مشکی رنگش به تن  شد، هنوز شلوارِ کت کیارش از جايش بلند 

 داشت. شلوارش را مرتب کرد و رو به مهوش گفت: 

 نخوابیدم، ناراحت نمیشی من برم باال؟حاج خانوم من دو روزه _

 و با لبخند گفت:  مهوش نگاهی به قد بلند کیارش انداخت

 چیزی خواستی صدام بزن. نه قربونت برم، برو استراحت کن._

 دستش را چشمش گذاشت و گفت:

 فعال شب بخیر. _

 شبت بخیر._

ت و پله ها را باال رفت. باال پله ها ايستاد،  با تنی خسته از آشپزخانه بیرون رفت. نرده های يخ طاليی رنگ رو گرف

هايی بود که خودش زنده  به سالن بزرگ پايین انداخت. اين عمارت يکی از چیز به طرف پايین چرخید و نگاهی
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نخوابیدن هايی که حاصلش   شب بیداری ها و  کرده بود، با دوندگی، با شب و روز کار کردن و درس خواندن، با

سرشان نازل  . با يادآوری باليی که سال ها پیش بر ال مجبوربود با آن کلنجار برودکه حامیگرن وحشتناکی بود  

می داد و تمام   ی. فکش هربار از شدت فشار تِک صدايهم فشار داد هايش را روی  شده بود مانند همیشه دندان 

های   رگ های صورتش را بیرون میريخت. دستش را محکم را روی صورتش کشید و همانطور که دکمه 

کرد. در را پشت سرش باز گذاشت که   پیراهنش را باز می کرد از راهروی فرش شده عبور کرد و در خانه را باز 

خانه حرکت کرد. لیوانی از داخل کابینت بیرون کشید و زير  اوپن  بشنود. به طرف آشپزخانه اگر صدايش زدند 

عصبانیت آن چنان حرارت بدنش باال میرفت که  آب ريز يخچال نگه داشت. هربار با يادآوری خاطرات گذشته از 

. پیراهنش را با يک  می آمد. لیوان خالی شده را همانجا روی اوپن گذاشت کوهی يخ هم جلوی او به زانو در 

گوشه چمدانی    زار گرم کنی عوض کرد. ات از تنش درآورد و وارد اتاقش شد. لباس هايش را با رکابی و شلوحرک

رص  بازنشده مانده بود کیف مخصوص داروهايش را بیرون کشید. سعی کرد قوی ترين قکه گوشه اتاق همانطور 

دنیای  از قرص ها خودش را  مهلت نداشت حتی با همینرا انتخاب کند، اين مدت که تمام میشد ديگر حتی 

کرد و   اطرافش بیرون بکشد. قرص را در مشتش گرفت و از اتاق خارج شد. لیوان روی اوپن را دوباره از آب پر 

 اينبار قرص ريز سفید رنگ را به همراه آب يخ باال فرستاد.  

خیال هايش   و فیل را از پا بیاندازد، اما فکرکشید، با آنکه دوز قرص آنچنان باال بود که ش دراز روی تخت

همچنان پرسه زنان در ذهنش جوالن می دادند. دستش را به طرف میز کنار تخت دراز کرد و گوشی مشکی  

پلی کرد. سرش را به  رنگش را به طرف خودش کشید. وارد قسمت موزيک هايش شد و دکلمه مورد عالقه اش را 

لمه دقیق شود چشم هايش را بست.  سعی می کرد فقط روی کلمات متن دک تاج تخت تکیه داد و همانطور که

 سیاهی کامل اتاق، دوز باالی قرص ها باالخره توانست کاری از پیش ببرد. 

*** 

بی توجه به عابرانی که  مقابلش  انگار تمام صحنه های آن شب را زنده جلوی چشمش میديد. خیره به نقطه ای 

پا در می آمد. ياد حس شادی کودکانه ای که آن شب زير  اشک میريخت و دوباره از با تعجب به او نگاه میکردند 

 پوستش دويده بود باعث میشد بیشتر از قبل از خودش بدش بیايد.

  را چک کرد، موهايش حاال گلبهی رنگش برای برای صد هزارم جلوی آيینه رفت و خودش پوشیده در پیراهن 

  او را واقعا شبیه به پرنسس های انی اش تا روی موهای بلندش آمده بودصاف شده با بافتی که از دو طرف پیش
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کارتون ها شبیه کرده بود، با ذوق چرخی زد و در حالی که گونه هايش که از شدت لبخند زياد درد گرفته بود را  

کنارش   رش را در دست گرفته بود، بهار آهسته ل نشسته، س بم یرو مهناز   در ماساژ می داد از اتاقش خارج شد.

 الی که سعی می کرد از دلش مادرش در بیاورد گفت:نشست، نفس عمیقی کشید و در ح

 هنوز باهام قهری؟! _

 مهناز بی آنکه سرش را باال بگیرد گفت: 

 بچم مگه قهر باشم._

 بهار لبش را گازی گرفت و گفت:

 هم میاد. انقدر ب ی کنی؟! پیراهنهپس چرا نگام نم_

 شار داد و گفت: مهناز با دست گیجگاهش را ف 

 سرم درد می کنه بهار._

 بهار بر چیده گفت: 

 معذرت می خوام که بهت نگفتم، فکر می کردم بتونی حدس بزنی. _

 ا سرش را باال آورد و با حرص گفت: مهناز بی محاب

 از کجا اون وقت؟! _

 بهار بغض کرده گفت: 

م انجام داد، از  ه بابام نبود برام انجام بده برديا برا، برديا همه کارام و کرد، همه کارايی ک باباجايی که بعد هموناز _

 همونجا که اگه با دنیا قهر بودم اولین نفر سراغ اون می رفتی که با دنیا آشتیم بده. 

 مهناز ضربه ای روی پايش زد و گفت: 

 ريد؟! اونم تو اين سن و سال! تا قصد ازدواج دااين دلیل میشه من فکر کنم شما دو _
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 ت:قورت داد و گف بهار بغضش را  

 ن من نبودی با بابا عروسی کردی؟ مسشما خودت مگه ه_

زمان من فرق داشت، تو پس فردا کنکورته، می خوای لباس عروس تنت کنی؟ چیشد پس اون من وکیل میشم  _

 یره! بگ و من وکیل میشمات، کی بود می خواست جای مهران  

 لتماس گفت: بهار با ا

ديگه اجازه نمیده من درس بخونم؟ مطمئن  ديگه درس نخونم؟ يا مثال برديا مامان! مامان! مگه من می خوام _

اينم فقط برای اينه که من زياد به برديا گیر  ،شد باش تا بعد از کنکور من وضعیت با االن هیچی فرقی نمی کنه

 رسم.شه که بشینم سر دمی دادم، می خواست خیالم راحت با

 انه می رفت گفت: جايش بلند شد همانطور که به طرف آشپزخمهناز با استرس سرش را تکان داد و از 

 فعال که کردی کار خودت و، ولی من راضی نیستم!! _

در حالی که هنوز هم برای اتفاقات شب ذوق زده بود برای ناراحت بودن مادرش بغض کرده به او که خودش  بهار 

 .آشپزخانه مشغول کرده بود خیره ماند در را 

دای زنگ آيفون چنان از جايش پريد که انگار قبل از آن هیچ وقت  ش شدت پیدا کند با صقبل از آنکه اشک هاي

 در را باز کرد و جلوی در ورودی منتظر ايستاد.  برديا را نديده است.

ار مادرش را پشت سرش احساس کرد و با امنیت  به به همراه حمیرا از آسانسور پیاده شدند،اولین نفر عمه خانوم 

 روی مهمان هايی که وارد خانه میشدند لبخند زد.  خاطر بیشتر به 

 کنار مادرش نشست.  سینی چايی را اخرين نفر جلوی نارين گرفت و بعد از گذاشتن سینی روی اوپن آشپزخانه 

 گفت: حمیرا همانطور که چايش روی میز کوچک جلوی پايش قرار می داد 

گه بعد اون محمود زنگ زد به دايی  ن علی آقا همگی، ديخونه يکی از بستگا يمرفته بودما ديگه زود تر اومديم، _

 مسعود، دايی گفت شما بريد مام می يايیم. 
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 مهناز لبخند خسته ای به روی او زد و گفت: 

 خوب کاری کردين. بفرمايید تروخدا.  _

 رو به عمه خانوم ادامه داد: 

 خونه ما رو منور کردين ملوک خانوم.  باالخره_

 داغش را خورد و گفت:  عمه خانوم قلوپی از چای 

 مهمون چی داره جز زحمت. _

 مهناز لبی گزيد و سر به زير گفت: 

 شما رحمتین اين چه حرفیه. _

 عمه خانوم نگاه عمیقی به مهناز انداخت و گفت: 

 . ا حجب و حیايیهنوزم مثل همون وقتی که اومديم خاستگاريت برا مهران ب_

 به زير نشسته بود انداخت و گفت:  نگاهی به بهار که با لپ های گل انداخته و سر 

 بهارم به خودت کشیده. _

 مهناز لبخند غمگینی به تک دخترش زد و رو به عمه خانوم گفت: 

 شما لطف داريد. _

 علی آقا کمی در جايش جا به جا شد و گفت: 

 شدم. نگران پس چرا نیومدن، حاضر بودن! _

 :بهار نگاهی به مادرش انداخت، مهناز سری تکان داد و گفت

 میان حاال شما بفرمايید. _
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گوشی را  به صدا در آمد، بهار از جايش بلند شد و به طرف تلفن رفت،    خانه صحبت شدند که تلفن لمشغو

 برداشت:

 الو؟!_

_!... 

 الو؟؟ صداتون نمیاد. _

 سالم._

 گفت: بهار نفسی کشید و 

 يید پس؟ همه منتظر شمايیم. ويی، کجابرديا ت_

 اره گفت: بهار کمی مکث کرد و دوب صدای نفس های برديا آمد، 

 الووو؟ می شنوی صدای من و؟ _

 می شنوم. _

 پس چرا چیزی نمی گی؟ اتفاقی افتاده؟ _

 نه!_

 چرا نمی يايید؟وای برديا جونم و به لبم رسوندی، میگم چیشده؟؟؟_

 بهار! _

 جانم؟؟_

 هت بگم. من نتونستم ب_

 چیو؟؟؟_

_... 
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 برديا چرا نصفه حرف میزنی؟؟_

 دواج کنم، کسی ديگه رو دوست دارم. نمی تونم باهات از ف شدم، ن منصر م_

سعی کرد  بهار هنوز نتوانسته بود حرف های او را برای خودش تجزيه کند که صدای بوق توی گوشش پیچید، 

 بار ديگر مرور کند:  قطعه قطعه را حرف های آخر او 

 من منصرف شدم. _

 ف بهار برگشتند و مهناز به سويش دويد. تلفن از دستش پرت شد، با صدای تلفن همه به طر

 ازدواج کنم! نمی تونم باهات _

 زانوهايش به لرز افتادند، در کوتاهترين لحظه صورتش از اشک شور لعنتی خیس شد.

 کسی ديگه رو دوست دارم. _

 گفت: ويش آمد که با نگرانی روی زمین افتاد. صورت گريان مهناز جل را نداشت، زانوهايش ديگر تحمل وزن او 

 چیشده بهار؟ چیشدی مامان؟_

قدرت جواب دادن نداشت، نمی توانست زبانش را از سق دهانش جدا کند و حرف بزند،    صدا ها را می شنید، اما

ه خوبی می شنید. دست  صدای گرومپ گرومپ قلبش را ب ش تر شود. نحتی يک قطره آب طلب کند تا شايد دها

سوال می   و ست گیج بقیه را که از او به ستون تکیه داد، فقط می توانزده اش را دور زانو هايش پیچید  های يخ

، همان حمله های لعنتی که از بعد فوت پدرش  گاه کند، حتی ديگر قدرت اشک ريختن هم نداشتپرسیدند ن

مهناز دستش را جلوی صورت او   نگین برديا بود. له های س تجزيه جم، ذهنش هنوز درگیر دامنش را گرفته بود 

 سمیرا زن محمود با نگرانی گفت: ی داد و مدام صدايش میزد، تکان م

 مهناز انگار يه چیزيش شده، داره می لرزه! _

 تکان داد و گفت:  زاری ش را با تاسف و سر و عصبانیت مشت محکمی روی پايش زد،    مهناز با نگرانی

 د بکنیم! تو اين شرايط چیکار باي برديا بلده فقط _
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نفس عمیق کشید، بی  ا برای خودش زمزمه کرد و رف های آرام کننده برديا ر بهار سعی کرد محکم باشد، ح

هنوز بدنش می لرزيد، سرش را چرخاند و به جمعیت نگرانی که او را  توجه به پاهای يخ و لرزانش از جا بلند شد، 

 با استرس پرسید:  نگاه می کردند، نگاه کرد، محمود

 چیشده؟ تصادف کردن؟؟؟ _

س کشید، چند بار لبش را تر کرد و با صدايی که از شوک گرفته شده  شد، دوباره عمیق نفصدای هین همه بلند 

 بود گفت: 

 نه حال همه اشون خوبه، فقط گفتن نمی تونن امشب بیان._

 عمه خانوم تکیه داده به عصای چوبی اش گفت: 

 واستن بیان عید ديدنی پس بدن؟ نن بیان؟ مگه می خيعنی چی که نمی تو_

 را محکم روی فشار داد تا بتواند يک جمله ديگر حرف بزند: هايش  دندانشبهار 

 منصرف شده...برديا! نامزدی کنسله، _

ی نتوانست دروغی سر پا کند،  آنقدر کوچک و معصوم بود که حت نتوانست جمله اش را درست و کامل بگويد، 

از لبخند جمع شده  ر حالی که عین جمله برديا را طوطی وار تکرار کرد و د منصرف شديم.  د مابگوينست نتوا

 گوشه لب نارين نگاه می دزديد به طرف اتاقش دويد. 

از يادآوری آن شب نحس پشتش لرزيد، مطمئن بود به خاطر بارانی نیست که بی محبا روی سر و صروتش  

سید،  برايش از کابوس های ترسناک هم بدتر به نظر می ربود، شبی که  میريزد، به خاطر ياداوری آن شب کذايی

تمامش کنند، تهمت های  د، صدای مادرش که مدام می گفت  پچ پچ هايی که از پشت در اتاق به گوشش رسی

ک دختر نوزده ساله بسته میشد و مادرش يک تنه داشت دفاع میکرد،  پشت يلعنتی چندش آوری که به راحتی 

در راحت کنار  نخواست، چه قرديا چه قدر راحت پشتش را خالی کرد و بی هیچ بهانه ای او را يادش آمد ب

بلرزاند، کاری که عزيز ترينش، محرم ترينش با او کرد    را گذاشته شده بود، سرمای اين باران نمی توانست کمر او 

 هفت سال بود که جانش را می لرزاند. 
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تمام اين  ز آن شب برگشت، ذهنش داشت از او انتقام می گرفت، در  ته بعد ابه دو هفدوباره به آن خانه نگاه کرد، 

اال انگار به کل از ذهنش فراموش کند. اما ح رد، آن روز لعنتی راهفت سال خواسته بود اگر آن شب را به ياد دا

پذيرای تمام   جا انتقام جويش را نداشت، بريده از همه مبارزه با ذهنانقدر خسته و نا امید بود که ديگر يارای 

 خاطرات خوب و بد بود. 

مهناز با   به خودش بیايد، شوک برديا کم بود دعوای بزرگ  می ک از آن شب، بهار توانست بعد از دو هفته گذشتن 

، آن قدر همه  تمام مهمان های آن شب هم در جانش نشست و خانه شان را به مزاری متروکه تبديل کرده بود

یان حال  برد مها از آن لذت می  گرفت و مانند شاهزاده جشن می که هرسال  چیز سیاه و خراب بود،تولدی 

کند و خودش   شارژ گوشی را از سراغ موبايلش رفت، روی تخت به شارژ بود،   .چگونه گذشتمید خرابش،اصال نفه

  روی تخت نشست، مهناز با آن همه آرامبخشی که بهار ديده بود چگونه يک نفس باال کشید در اتاقش بیهوش 

ار  ه بعد از آن شب هزار بار زنگ زد، ده هزبین تماس هايش گشت و اسم برسام را پیدا کرد، تنها کسی کبود. 

ايستاد، دکمه تماس را فشرد  می خواند و جواب نمی داد، روی اسم او را  بارمسیج فرستاد و بهار اشک ريزان همه 

یخ گلويش چسبیده بود، زياد انتظار نکشید،  و گوشی را کنار گوشش برد، بغض اش از بین نرفته بود، هنوز ب

 برسام در گوشش پیچید: صدای نگران و هیجانی 

خب تا جواب بدی. تقاص يکی ديگه رو چرا از من میگیری بی معرفت. من بیشتر اينکه  مردم من بهار!!! خوبی؟ _

 داداش اون باشم داداش توام. بیام دنبالت؟؟ 

 گفت: کنار بزند و با صدای آهسته و خش داری  بهار نفس عمیقی کشید، سعی کرد بغضش را 

 اس؟ می دونی برديا کج_

 برسام با صدای خشنی گفت: 

 نمی خوام بدونم اصال!ته جهنم! _

 برسام! تروخدا، بايد باهاش حرف بزنم. _

 لیاقت حرف داره اون آخه؟؟ _

 برسام!_
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 عد گفت: برسام چند لحظه ساکت ماند، چند نفس عمیق کشید تا به خودش مسلط شود و ب

 خونه خودشه، نیومده خونه از اون روز._

 س االن؟ مطمئنی خونه ا_

 قه پیش مامان زنگ زد به تلفن خونه اش باهاش حرف زد. آره، همین دو سه دقی_

 باشه، دستت درد نکنه. _

 بهار. _

 بله؟ _

 من از طرف اون ازت معذرت می خوام. _

 بغضش شکست، اشک هايش روی صورتش ريخت و گفت: 

 برسام. ممنونم _

پوشید، شالی روی موهای  که به دستش آمد را تماس را قطع کرد، از جايش برخاست، اولین مانتو شلواری 

ی که برديا همان روز اول در اختیارش گذاشته  ، بی آنکه نگاهی به خودش بیاندازد، فقط کلید آشفته اش انداخت

یز يکباره روی سرش  اشک ريخت. همه چ تمام طول راه را  بود را داخل کیفش انداخت و از خانه خارج شد.

يستاد، کلید را از کیفش بیرون کشید، نگاهی به آن انداخت و پس از  يا که رسید ابه خانه برد خراب شده بود. 

همین که وارد  خانه را باز کرد،  رودی با پله باال رفت، با کلید دوم در و دو طبقه را لحظه ای تعلل در را باز کرد،  

را همانجا دم   کلیدش بست. کیف و  شد و در را پشت سرش  ر توی صورتش خورد، آهسته وارد شد بوی تند سیگا

چراغ اتاق خواب روشن بود، خواست قدم ديگری بردار  وبی محبوبش قرار داد و جلو تر رفت،  در، روی میز تلفن چ

بیرون آمد. با چشم  با باالی تنه برهنه درحالی که تی شرتش را از سرش رد می کرد عصبی از اتاق که برديا 

 و گفت: هايی خشمگین به بهار نگاه کرد  

 برای چی اومدی اينجا؟؟؟ دی تو؟؟ ی اومچجور_

 بهار بغض کرده در حالی که تمام وجودش برای اين مرد پر می کشید گفت: 
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 خودت بهم کلید دادی. _

 برديا با صدای بلند تری فرياد کشید:

 . من خیلی بیخود کردم با تو. بده من کلید و_

 فته گفت: شد. با صدايی گر دل که شکسته بود، اينبار هزار تکه شد، خورد 

 رو میز تلفنه. _

 بار آخرته اومدی اينجا، برو بیرون! _

 با صدای بلند تری گفت:  ترکید، اشک هايش به سرعت صورتش را فرا گرفتند، شبغض

 فقط می خوام بدونم چیشده؟ برای چی؟ _

 و گفت: برديا شانه هايش را باال انداخت 

زن گرفتن آخه، هی رفتی رو مخ من، هی    چه بهمن و  فهمی؟؟ ن می خوام!آقا جان نمی خوام! چیش و نمی _

گیر گیر! فکر کرده صاحبمه . بد کردم تو اون شرايط بهت کمک کردم؟؟؟ به من چه تو جنبه نداشتی وابسته  

 شدی، هزار تا فکر کردی، نمی خوام آقا پشیمون شدم اصال.

هضم بود، آن  ، زيادی سخت و غیر قابل ها، آن هم از زبان بردياهق افتاده بود، تحمل اين حرف ر به هق بهار ديگ 

 همه تهمت از فامیل نوش جان کرده بود، بس نبود حاال خود او هم داشت زخم میزد. 

قرار  دلم می خواست تو باشی، تو زندگیم! حتی اگه چرا بهم نگفتی خب، من که زورت نمی کردم، من فقط  _

 نباشه ازدواج کنیم! 

 پوزخند عصبی زد و گفت:برديا 

آهت دامنم و    مبابا دلم سوخت برات، هروقت من و با يه دختر ديدی با التماس نگام کردی! گفتم شدم، طلبکار_

 نگیره، ولی زوری نیست که. 

 بهار با دهانی باز مانده از تعجب گفت: 
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 برديا خودتی؟ _

 شد:  د ه صدای دختری از داخل اتاق بلنبرديا دهان باز کرد جواب دهد ک

 برديا بسه ديگه!  _

دار و با کرشمه چه کسی بود ؟ داخل اتاقی که بهار با  ر نیمه باز اتاق ماند،آن صدای کشخیره به د  هت زده بهار ب

 ش نمیشد، ذهنش ديگر توانايی فکر کردن را هم نداشت. باوررويا چیده بود چه کار داشت؟!

 شید: تر از قبل فرياد ک  برديا اين بار عصبی

 ش اومدی! يه بار ديگه نبینمت اينجا.بیا برو بیرون ديگه، فهمیدی حاال؟ خو_

آوايی  اشک هايش پايین میريخت و او فقط می توانست بی هیچ  بهار نمی توانست حرکت کند، مات مانده بود. 

ت هايش شروع شده بود،  دهانش را تکان دهد، حمله عصبی که به سراغش می آمد را حس می کرد،لرز دس 

بهار فکر کرد او فهمیده حمله اش را، برديا از نفس کشیدنش  رفت،  ايین پلک راستش می پريد. برديا به طرفش پ

می کشد و آرامم می کند، دست برديا  سرش می آيد، با خودش فکر کرد، االن در آغوشم  ر می فهمید دارد چه ب

شد، اما کشیده شدنش به طرف در و صدای بلند برديا اجازه آرام  که بازويش را گرفت ناخودآگاه کمی دلش گرم 

 فت: دن را از او گرش 

بهت میگم بیا برو بیرون، از خونم، از زندگیم. خسته شدم انقدر همه جا مجبور شدم جمعت کنم، فقط بلده  _

 کنه، همه جا به جات حرف زدم، خسته شدم ديگه. گريه 

اهی به او  محکم روی زمین پرت کرد. بی آنکه نگ ن هل داد و بعد هم کیفش را در خانه را باز کرد، بهار را به بیرو

 کشید:کند با صدای بلند فرياد 

 بیرون، ديگه هم برنگرد. _

نمی توانست  به اين حمله های وقت نشناس عوضی! بهار زور میزد تا نیوفتد، نفسش به شماره افتاده بود، لعنت 

ود،  رد ش  اد می رساند، جايی که چند نفر آدم ايد خودش را به هوای آزريسک کند خم شود و کیفش را بردارد، ب

گرفت و  هارا   نردهفکر آسانسور را ذهنش بیرون کرد،  ه ديگر نفسش قطع میشد.تا چند دقیق اگر آنجا می ماند 
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ک بهار  لوی در که رسید نفسش به شماره رسیده بود، در را باز کرد، باد خنه ها پايین رفت، جسته آهسته از پلآه

خودش را داخل کوچه کشید، برگشت، دوباره  ی به صورتش خورد و کمی اکسیژن به خونش تزريق کرد، به سخت

ان را کنده است، با  نگاهی به خانه انداخت، پرده کمی تکان خورد، خیالش را می خواست راحت کند که اين دند 

 ب زمزمه کرد: چشم هايی که هنوز می باريد خیره به پنجره زير لب با بهت و تعج

 برديا._

ی  ز يک گل ظريف تر رفتار می کرد روزگنجید برديايی که با او ا سخت بود باور کند، در تخیلش هم نمی هنوز 

در  اينگونه از خانه اش پرتش کند بیرون. صدای برسام را از پشت سر شنید، به طرف او برگشت. برسام با صورتی 

 به طرفش آمد، دستش را دور او حائل کرد و گفت: ديدن حال بهار  هم و بهم ريخته پشت سرش ايستاده بود، با

 بهم می خوره.  حالت ديدی لیاقت حرفم نداشت خواهر من، بیا قربونت برم، بیا االن_

روی صندلی نشاند و  را بهار بی حرف دنبالش راه افتاد، برسام در حالی که زير لب فحش را به برديا بسته بود او 

 ن نشست.خودش سريع پشت فرما

 را حساب کرد و از پنجره به بیرون چشم دوخت.  دستش را جلوی اولین تاکسی گرفت، کرايه دربست تا خانه 

در آيینه آسانسور به چهره رنگ پريده و چشم های سرخش نگاه کرد، چند شاخه از موهايش از زير روسری و  

. بايد قوی می ماند، مثل تمام اين  فته بودند کاله بارانی اش بیرون آمده، همانطور خیس و فر صورتش را قاب گر

ن بار هم بايد محکم باقی می  مام تهمت ها و بی پناهی هايش محکم باقی مانده بود، ايسال هايی که جلوی ت

 ماند. قلبش مچاله میشد، اما بايد تمامش میکرد. نام ممنوعه برديا را بايد برای خودش تمام میکرد. 

 ش رفت. په جلوی تلوزيون نشسته بود. سالم آهسته ای داد و به طرف اتاقناکاداخل خانه شد، مهناز روی  

 مهناز: سالم. چرا انقدر خیسی بهار؟

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 تاکسی نبود، زياد منتظر موندم._

 مهناز همانطور که از جايش بلند میشد گفت: 
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 زود خشک کن خودت و بیا برات چايی بريزم گرم شی._

 چشم._

وی میز آرايشش ايستاد.  ايش خیس خیس بودند.آن هارا با لباس های راحتی اش عوض کرد. جله اس تمام لب

و فراش گرفت. موهايش که خشک شد از اتاق بیرون رفت. مهناز با  سشوار را به برق زد و روی موهای مشکی 

پر کرد، خم شد  ا ر سینی چايی از آشپزخانه بیرون آمد و سر جای قبلی اش نشست. بهار هم مبل تکی روبرويش

ن را بین دست هايش گرفت تا به گرم شدن آن ها کمکی  از داخل سینی ماگ سفید رنگ خودش را برداشت و آ

 کمی از چای هل دارش را مزه مزه کرد و بعد گفت: کرده باشد.

 برای فردا حاضر شو مامان. _

 مهناز با تعجب نگاهی به او کرد و گفت: 

 چه خبره مگه؟ _

چند ساله دوباره آن  ضی تی قورت داد، سرماخورده بود؟ گلويش از عفونت گرفته بود يا بغ سخه آب دهانش را ب

جا تشک پهن کرده بود؟ ترجیح داد سرمای سختی خورده باشد اما بار ديگر اجازه ندهد اين بغض آن جا میان  

 گلويش باشد.

 از هرکدام که بود باعث شد صدايش خش دار شود: 

 ی خوای بری آرايشگاه، بگو برات وقت... م گر میريم عروسی برديا، ا_

 ويد و گفت: مهناز میان حرف هايش د

 وايسا! برای چی؟ _

 چی برای چی؟ _

 مهناز با لحنی محکم گفت: 

 بهار! برای چی می خوای بری عروسی؟ _
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 بهار لبخندی به مادرش زد و گفت: 

وام انقدر ضعیف به  . فقط نمی خجشنشم ندارمنه من بازيگرم، نه عروسی برديا صحنه سینما! قصد بهم زدن _

ن همه سال زد  بینشون. من و ببینن. ببینن با همه تهمت هايی که اي نظر بیام. خسته شدم. می خوام برم 

 نتونستن از پا درم بیارن. می خوام برديا ببینه بدون اونم تونستم زندگی کنم.

 مهناز از سر آسودگی لبخندی به او زد و گفت: 

 م مامان.  من پشتت_

 د نگاه می کرد گفت:ار سر به زير در حالی که به اشکی که از چشمش روی فرش ريخته بوهب

توش با بابا  که ای نه همیشه بودی، حتی وقتی خودم فرار کردم موندی جوابشون و دادی، به خاطر من از خو_

 کلی خاطره داشتی دل کندی. برات جبران می کنم مامان.

 حالی که با لذت به زيبايی بهارش نگاه می کرد گفت: ش گرفت، در یان دست هايمهناز دست دخترش را م

 همین که دوباره ببینم سر حالی، بازم می خندی و حالت خوبه، برای من جبران شده اس. _

بهار نفس عمیقی کشید، تصمیم سختی بود. اما بايد به آن عمل میکرد. برای دل مادرش هم که شده بود بايد به  

 د. وضع پايان می دا اين 

چوبی اش را بر میداشت رو به  ر که در ادکلن گره کرواتش را صاف کرد، آستین های پیراهنش را کشید و همانطو

 کتی که سرش تا گردن داخل گوشی بود گفت: 

 مطمئنی نمیای؟ _

 کتی بی آنکه سرش را بلند کند گفت: 

 اوهوم. حوصله عروسی ندارم._

 اوکی. _

 ش انداخت. سوتی زد و گفت: ربراد آورد، نگاهی به اينبار سرش را باالکتی 
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 با دل دخترا!  اوه گاد! مستر چه می کنی تو_

 کیارش نیمچه لبخندی زد و گفت: 

 انقدر نمک نريز. _

 کتی خنديد و گفت: 

 حاال چیشده انقدر مشتاق عروسی شدی تو؟ _

 دست چپش می بست گفت:   ساعت رولکسش را به مچادکلنش را دوباره روی میز قرار داد و همانطور که 

 برم ببینم چه خبره. _

 کتی شانه ای باال انداخت و گفت:

 سیه ديگه. بزن و برقص و تهش نهايت يه درينک. چه خبری می خواد باشه؟ روع_

 کیارش چپ چپی نگاهش کرد و گفت: 

 فرهوده!   عروسی برديا_

 ن رفیقات!توام با ايکتی: خب! چیشده حاال؟ درينک نمیزنن؟

 بودن خواهرش خنده اش گرفت: ار از پرت کیارش اينب

 چی می گی کتی!  _

 تخت بلند میشد گفت: ت و همانطور که از روی  کتی شانه ای باال انداخ

 خب من و چه به ورکینگ تو و آقا جون آخه. _

 باورم نمیشه تونستی ورکینگ و با آقا جون تو به جمله جا بدی._

 اخت و گفت: رفت ابرويی باال اند  از اتاق او بیرون می  کتی همانطور که عقب عقب

 ديگه اينا فقط قابلیت های کتايون طوره! _
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 داد و همانطور که گوشی اش را داخل جیب داخلی کتش قرار می داد گفت:   تکانسری 

 می افتی اينجوری! _

 کتی دوباره صاف شد و همانطور که قبل او از خانه بیرون می رفت گفت: 

 و نیگا کنه.   ه اش ه ذره شازد مهوش جون و صدا کنم بیاد يمیرم _

 ويیچ اش به طرف پله ها رفت.  کیارش نگاه سر سری به خانه انداخت و با برداشتن س 

مادرش و کتی همانطور که از روی مبلمان راحتی نشیمن بلند میشدند به طرفش آمدند، مهوش نگاهی به او  

 انداخت و گفت: 

 اسفند دود کنم برات.ماشاال. بايد _

 کرد و گفت:  کیارش خنده ای

 بزرگش نکن حاج خانوم!  _

 کتی از پشت سر مهوش گفت:

 ه خدايی.  نه حق با مامان_

 کیارش چشمکی به او زد و گفت:

 مواظب خودتون باشید. اگر کاری داشتینم زنگ بزنید. _

 باشه قربونت برم. برو بهت خوش بگذره. _

 درش نشاند و گفت: خم شد بوسه ای روی گونه ما

 فعال خدافظ._

پارک بود. سويیچ را  ه خارج شد. حیاط بزرگ عمارت در پايیز فرورفته بود. ماشینش قسمت پشتی حیاط خاناز 

فشار می داد. دکمه استارت را زد و ماشین را به حرکت  زد و سوار شد. همانطور که ريموت در پارکینگ را 



 

 

Page | 113 

رس پايین کارت انداخت. به طرف  را از حیاط خارج کرد. نگاهی به آد درآورد. نرم فرمان را چرخاند و ماشین

دعوت  انی با برديا نداشت که شخصا برای عروسی اش ان حرکت کرد. ذهنش درگیر بود. صمیمیت آن چنلواس 

شود. اما آن قدر مسائل در ذهنش باال و پايی میشدند که نمی توانست از دور همه چیز را متوجه شود، بايد  

همانطور که با يک دست فرمان  رد. اند از تمام پیش آمد ها سر در بیاوخودش را میان آن ها می برد تا بتو دوباره 

 ی کرد با دست ديگرش پخش را روشن کرد. را هدايت م

 

*** 

 

را با همان فر های درشت دورش رها کرده بود، آرايشی که  نگاهی در آيینه به خودش انداخت، موهای بلندش 

ر کرده بود.  جات داده بود و زيبايی صورتش را دوبرابداشت چهره اش را از رنگ پريدگی همیشه نروی صورتش 

ی که به تن داشت برای اين فصل و باغ عروسی مناسب بود. کفش های  ند ین بلسويیت جامپ قرمز رنگ آست 

را نیز پوشید و   مشکی رنگ پاشنه بلندش هم پاهای کشیده اش را بلند تر نشان میداد. کت و شال مشکی رنگش

جیر باريک طاليی رنگ کیفش را روی  چکش از اتاقش بیرون رفت. همانطور که زنبعد از برداشتن کیف کو

 ش می انداخت رو به مهناز گفت: دوش 

 حاضری مامان؟ پايینه ها. _

 مهناز روسری ساتن اش بار ديگر مرتب کرد و گفت: 

 آره عزيزم. کاش خودمون می رفتیم. _

 زد گفت میاد میبرتمون.  برسام خودش زنگ _

ش ظاهر شد.  يدن بهار در آن سر و شکل بعد از مدت ها لبخندی عمیق روی صورتاال گرفت. با دمهناز سرش را ب

 آهسته ضربه ای به در زد و گفت:

 هزار ماشاال بهت. می ترسم چشمت بزنن انقدر خوشگل شدی._
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 بهار لبخندی زد و همانطور که به طرف در می رفت گفت: 

 سکه از ديوار باال میرفت. سو_

 از خانه خارج شد و گفت: ه به دنبالش مهناز با خند 

 ه کن. سوسک کجا بود، قد و باالی دخترم و نگا_

 بهار در حالی که لبخند می زد در آسانسور را باز کرد و گفت:

 مگه شما ازم تعريف کنی. _

 مهناز باز کرد و گفت: برسام با ديدن آن ها از ماشین پیاده شد. در جلو را برای  

 . سالم زن عمو، بفرمايید _

 مهناز لبخند به او زد و گفت: 

 . یسالم. زحمت کشید _

 ت: برسام سری تکان داد و گف

 . مچه زحمتی. بعد اين همه وقت باالخره بهار و ديد _

 نگاهی به بهار انداخت و با لبخندی گفت: 

 ساخته ها.  ل اينکه نديدن داداشت مث_

 زد و گفت: بهار لبخندی به او  

 برو بشین بريم. _

 در راننده رفت و گفت: کرده بود به طرف در عقب را هم باز برسام همانطور که 

 به چشم مادمازل. _
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باغ که رسیدند، برسام ماشینش را تقريبا نزديک به ورودی پارک کرد و هر سه پیاده شدند. بهار خودش را   هب

 کنار برسام کشید و آهسته گفت:

 برو. تو جلوتر _

 ت: برسام با چهره ای متعجب نگاهی به او کرد و گف

 واسه چی آخه؟ _

 بهار محکم آب دهانش را پايین فرستاد و گفت: 

 يم.ه. زحمتتم داد اينجوری بهتر _

 برسام اخمی به او کرد و گفت:

 با غريبه حرف میزنی مگه؟ _

 بهار سعی کرد لبخندی به رويش بزند:

 غريبه چیه! فقط تو موندی برام._

 برسام: پس از اين حرفا نزن ديگه.

 و گفت:  بهار سری تکان داد 

 باشه، ولی تو جلوتر برو. _

به در بزرگ طاليی رنگ    ا تند کرد و قبل از مهناز و بهار خودش رابرسام سرش را به نشانه تايید تکان داد، پ

یح داده بودند از سرمای آذر  سالن رساند. باغ میان چمن ها و گل های مصنوعی تزيین شده بود، اما مهمانان ترج

اه می  ر که روی فرش قرمز رنگ رانند. بهار لبخندی به چهره نگران مهناز زد و همانطوفرار کنند و در سالن بم

 ن نزديک میشدند گفت: رفتند و به در سال

 مامان چرا اينجوری نگام می کنی؟ _

 مهناز با حواس پرتی سرش را تکان داد و گفت: 
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 نفهمیدم چه جوری؟ _

 شانه ظريفش مرتب کرد و گفت:بهار لبخند ديگری زد، زنجیر کیف مشکی براقش را روی  

 دی هم بهشون نیست.عین اينا که دارن میبرنشون اتاق عمل و هیچ امی_

 مهناز چپ چپی به او نگاه کرد و گفت: 

 حرف بیخود نزن انقدر، درو باز کن يخ کردم. _

 همانطور که در را کامل باز میکرد گفت: بهار به لحن سرزنش بار مادرش خنديد و 

 بفرمايید._

آمد گويی به آن ها و  شدند. پسری که با لباس فرم دم در ايستاده بود لبخندی زد و بعد از خوش وارد هردو 

 شینند گفت: نب کهآن  گرفتن کارتشان آن ها را سر میز هدايت کرد. قبل از

 اتاق آخر سالن برای تعويض لباس هستش. _

ايستاد. کت و شال خودش را درآورد، برای  وچکی کرد و رفت. بهار که برای نشستن خم شده بود دوباره تعظیم ک

برای اينکار تعبیه شده بود قرار داد. يکی از ديوار های  ن ها را در کمدی که ت و راهی اتاق شد. آمهناز را هم گرف

ه موهايش کشید و آن ها را کمی مرتب کرد.  اتاق را سرتاسر آيینه تشکیل داده بود. جلوی آن ايستاد. دستی ب

 شد. را پايین کشید و بعد از اطمینان از ظاهرش از اتاق خارج  آستین های لباس 

میرفت. با ديدن فامیل هايی که با تعجب به او نگاه میکردند، بی آنکه سرش   طرف میز خودشانهمانطور که به 

در هوا تکانی  داشت موهای سنگینش می ر قدمی که بر با هرا پايین بیندازد با غرور به طرف مادرش رفت. 

ی عمیق روی لب  مهناز که از دور شاهد آمدن بهار بود، با ديدن قدم های محکم دخترش لبخند دند.خورمی 

قصد جان تمام تهمت ها و حرف های پشت   هايش نشست، دردانه مهران باالخره از جايش بلند شده بود و 

هش را دور سالن می  شیرينی به روی او زد و کنارش جای گرفت، همانطور که نگا سرش را کرده بود. بهار لبخند 

 که رويش بود گفت:چرخاند بی تفاوت به نگاه های سنگینی  

 يه نوشیدنی می آوردن، از تهران تشنم.  اش ک_
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 هنوز حرفش تمام نشده بود که مسعود سر میزشان آمد، با لحنی که شگفتی در آن موج میزد گفت:

میبینم. خیلی خوش حالمون کردين که   خوش اومدين. اولش که بهار و ديدم فکر کردم اشتباه دارم به به،_

 اومدين.

 بهار لبخندی زد و گفت:

 موجان. باالخره ما باهم بزرگ شديم. درست نبود. ن باشه عمبارکشو_

 مسعود شعف زده گفت: 

 نظر منم همینه. خیلی خیلی خوب کاری کردين اومدين._

 مهناز گفت: رو به  

 خوش اومدی زن داداش. _

و   ين که پشت میزی جلوی جايگاه عروس داماد نشسته بود رد، اما نگاه بهار روی نسرمهناز داشت از او تشکر میک

ن را جدای از  . چشم های بهار را پرده ای از غم پوشاند. نسريشده بود، خشک با ديدن نگاه بهار از او روی گرفت

برگرداند. اما   یر رو ها دوست داشت. دلش نمی خواست او هم آن هارا باور کند و از بها حديثتمام اين حرف و 

دور از آن ها مانده بود که  د. در تمام اين سال ها به دانست با آن مواجه خواهد ش اين واقعیتی بود که بهار می 

. با رفتن مسعود، دوباره سر جايش  همین رو برگرداندن ها را نبیند. هیچ کدام به اندازه نسرين اذيتش نمی کرد

توصیه های مخصوص خودش را می کرد. از دور برای بهار دست تکان  نشست. برسام همانطور که به دی جی 

 داد و با لبخندش او را از خود مطمئن ساخت.را تکان هار سرش  داد. ب

و برخاستن تمام مهمان ها و    مراسم عقد تمام شده بود، اما خبری از عروس داماد نبود. با شروع شدن موسیقی

د شد. به همراه مهناز از جايش برخاست. بعد از آن روزی که بین  اوج گرفتن صدا ها متوجه ورود عروس داما

قبل از خودش نگاهش روی دختر نسبتا ريزه ای که پوشیده بین   اين اولین بار بود. انده بودال پیش مهفت س 

ی به دوربین فیلمبرداری زد و حلقه دستش را دور بازوی برديا محکم  لباس پف دار سیندراليی اش لبخند با نمک

زيبا و چشمگیر   ره اش را وپايی چهکرد خیره ماند. چشمان درشت و کشیده قهوه ای رنگش با میکاپ اليت ار  تر

  نشان میداد. چهره شیرينی که با آن همه حسادت در دل بهار نتوانست حس بدی به او القاء کند. هنگام لبخند 
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هم لبخند بزند. موهای خرمايی رنگش  زدن صورتش را با حالت با مزه ای جمع میکرد و باعث میشد طرف مقابل 

بود و با تاج پر نگینی ديزاين شده بود. دست از کاويدن  جمع شده الی سرش با اليت هايی کمرنگ تر، شلخته با

خودی رنگ، بعد از اين همه سال او را از آن  او برداشت، نگاهش را به طرف او کشاند. پوشیده در آن کت شلوار ن

ی به  و اندام ايز می کرد. مردی که حاال جلويش ايستاده بود، با چهره ای سکه گرفته پسری که به ياد داشت متم

تب پر تر از آن سال ها بود. نگاهش را از آن دو گرفت. توانسته بود. بغضی در گلويش نبود. فقط دست هايش!!  مرا

گر احساس نمیکرد.  خ بی حرکت کنارش افتاده بودند، نوک انگشت های پايش را هم در کفش ديمانند قالبی ي

راتش وارد میکرد. از سرمای هوا بود، او  ستون فق بیشتر برخط باريکی که پشت لباسش باز بود هم حاال سرما را 

 هیچ بغضی در گلويش نداشت.

رفتند. نزديک میزشان که شدند سرش را زير انداخت  ی عروس و داماد دوشادوش هم با لبخند سر تمام میز ها م

ه لب هايش کند،  خودش را کشت تا آن لبخند را روانبیند. اما با ايستادن مهناز او هم ايستاد.  که رسیدنشان را ن

 سال ها چیزی که حتی از وکالت هم بهتر ياد گرفته بود حفظ ظاهر بود.  اينتمام اما موفق شد، در 

 فقط می توانست عروس بنامدش با لبخندی رو به آن ها گفت:  آن لحظه  دختری که

 ن.  خوش اومدي خیلی خیلی_

 لحظه ای رو برديا چرخید و گفت: 

 ته؟ زن عمو و دختر عموت هستن درس _

نگاهش سمت برديا کشیده شد، برديا در حالی که متعجب حضور بهار مانده بود، برای او سرش را تکان داد.  

 د و سعی کرد بر خود مسلط شود، لبخندش را از سر گرفت و گفت: نفس عمیقی کشی

 ن.  بله پری ماه جا_

 روبه مهناز گفت: 

 خوش اومدين زن عمو. _

 :مهناز لبخند کمرنگی روی لبش نشاند 



 

 

Page | 119 

 مبارکتون باشه. به پای هم پیر بشین. _

 عروسی که حاال نامش را فهمیده بود دستش را به طرف بهار دراز کرد و گفت: 

 ی خوش حال شدم. خوش اومدين. يدنتون خیلاز د_

 گرفت و گفت: و را میان دست های عصر يخبندان خودش  بهار لبخندش را تکرار کرد. دست گرم ا

 خوش بخت بشید. منم همینطور. تبريک میگم. _

گفت. برديا با تکان کوچک سرش تشکر کرد. مهناز پاکت قرمز رنگی  ها  خوش بخت بشید را به طرف هردوی آن 

 که حاضر کرده بود به طرف پری ماه گرفت و گفت: را 

 نیست. ما سر عقد نرسیديم. قابل دار_

 گفت:  یپری ماه با لحنی شیرين

 . چرا زحمت کشیدين آخه حضورتون کافی بود_

 مهناز لبخندی به آن دو زد و گفت:

 برای شگونشه عزيزم. _

 پری ماه پاکت را گرفت، برديا سر به زير گفت: 

 کشیدين زن عمو. زحمت _

 مهناز دستش را نوازش گونه به بازوی برديا کشید و گفت: 

 خوش بخت بشید._

ه رسیده باشد، در حالی که با نوک  با رفتن آن ها سر میز بعدی، بهار گويی بعد از کوهنوردی طوالنی به باالی قل

یوان پايه بلندی که  پاک میکرد، روی صندلی اش نشست. ل انگشت قطره های درشت عرق را از پیشانی اش 

. فشار پايین افتاده اش را بايد  ازير کردرس حلقش در  آب پرتقال بود را از روی میز برداشت و جرعه جرعه   اویح

 ايش را نداشت. حداقل برای امشب نداشت.جوری جبران میکرد. هیچ تحمل ضعف ه



 

 

Page | 120 

داماد دور تا دور سالن می چرخید. آن  بی آنکه بتواند نگاهش را کنترل کند، چشم هايش مدام دنبال عروس و  

شت. میز جلويشان توسط حمیرا و خانواده اش پر شده  ها که در جايشان مستقر شدند، نگاهش را از آن ها بردا

  ش نگاه کند. ناچار گوشی اش ا ن باعث شد خیلی هم نتواند به روبرویاز کنايه اشا بود و نگاه های سنگین و پر 

نگشتش را روی دکمه هومش قرار داد و منتظر شد تا باز شود. بی هیچ هدفی برنامه  از کیفش بیرون کشید. ا را

را باال گرفت. با ديدن  کرد تا فقط زمان بگذرد و از اين شکنجه گاه فرار کند. لحظه ای سرش بسته می  ها را باز و 

رديا هم محسوب  گفت، چند لحظه خیره ماند. او از دوستان ب کسی که با برديا دست می داد و تبريک می 

باهم داشتنه اند. همین.   دانست پدر هايشان قبل از مرگ شراکتیشد؟ پس چرا بهار خبر نداشت؟ فقط می می 

 دانست. گری از او نمی هیچ چیز دي

گوشی اش چپاند. با صدای بلندی که از طرف اسپیکر ها بلند شد.    باره سرش را داخلبی توجه به او دو

دوباره داخل کیفش سر داد. نگاهش را به پیست رقصی  را  فشار داد و گوشی  ار اس  گوشی ناخودآگاه قفل کنار 

خوشی واردش  ن هايی که با اجو ز ه عروس داماد درست شده بود داد. کمتر از چند لحظه پیست اکه کنار جايگا

بیايد. اما چهره جدی   به او اشاره کرد  ورشدند پر شد و صدای اسپیکر ها لحظه به لحظه باالتر رفت. برسام از دمی

حالی که از کنار بهار رد میشد و به   بهار هنگام رد کردن درخواستش او را از اصرار ديگری پشیمان کرد. نارين در

آن همهمه فقط بهار قادر به شنیدنش بود    د و با صدايی که درطرف پیست می رفت، قدم هايش را آهسته کر 

 گفت: 

 صحنه ها!  بايد خیلی سخت باشه برات ديدن اين_

غده  د. بهار با تمام شدن جمله اش دوباره پا تند کرد و خودش را میان جمعیت که آن وسط بودند گم کر

ند بغض است را با ته مانده لیوان آب  تنگ گلويش چسبیده بود و با اصرار نمی خواست که قبول ک  که کوچکی  

لبخند به وسط پیست رفتند. اين جا ديگر ماندنش  تاد. برديا و پری ماه با اصرار مهمان ها با پرتقالش پايین فرس 

 د شد. مهناز با نگرانی نگاهش را به او داد. فقط شکنجه ای برای خودش محسوب میشد. از جايش بلن 

 چیشد؟ _

 اش با خبر نکند گفت: رد مادرش را از حال درونی ک ايی که سعی می داد و با صد   سرش را تکان أصلبهار مست

 میرم دست شويی. _
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لش آسوده شد. سرش را تکان داد و دوباره به طرف پیست رقص برگشت. بهار نفس  خیامهناز تا حدودی 

 حتیاج داشت. اآزاد کشید و از آنجا دور شد. فقط به هوای  یاآسوده 

ر سرمای باغ انداخت. سرما به قدری بود که همان اول صورتش سوخت.  ل داد و خودش را ددر بزرگ سالن را ه

ی که روی درياچه مصنوعی باغ بود حرکت کرد. باالی پل سر تاسر با  لسوزش صورتش به طرف پُبه ه اما بی توج

وجه به هراتفاقی که  ت بیريز چراغانی شده بود و آن قدر مکان زيبا و رويايی درست کرده بود که بهار  ريسه های 

ه بود دلش می خواست تا پايان  سرمای جان کاهی که زير پوستش دويد و افتاد ی داشت داخل آن سالن لعنتی م

اين سرما به کارش  ر ا بست. انگاطرف نرده های پل داد و چشم هايش ر به يک اش را مجلس همانجا بماند. تکیه 

وانست  تاز داخل می  ا کاهش داده بود و حاال خیلی راحت تر ذهنش را آرام کرده بود. حرارت قلبش رو  آمده  

 نفس بکشد.  

*** 

 

با يک دست لبه پالتوی مشکی رنگ بلندش را مرتب کرد و با دست ديگرش در سالن را باز کرد و وارد باغ شد. 

  چوبی  عبه ی رنگش از داخل جیب کتش بیرون کشید. از داخل ج همراه فندک نقره ایجعبه سیگارش را به 

تش برگرداند و شروع به قدم  خ از سیگارش را بیرون کشید و آتش زد. جعبه و فندکش را دوباره داخل کيک ن

کشیدن  زدن کرد. هوای گرفته سالن و سر و صدای زيادی که می آمد باعث شده بود شقیقه هايش شروع به تیر  

قدم میزد نگاهش به درياچه    بکند و شروع میگرن آخرين چیزی بود که االن دلش می خواست. همانطور که

ل ايستاد،  پُود. به طرف پل پر از ريسه ها حرکت کرد. جلوی گل های نیلوفر تزيین شده ب  مصنوعی افتاد که با

ا لباسی قرمز و موهای بلند سیاه رنگی که  همانطور که دود سیگار چشم هايش را ريز کرده بود، به دختری که ب

 بود و به نرده های طاليی رنگ تکیه زده بود خیره ماند. تضاد دلچسبی با لباسش ايجاد کرده 

سیگارش پک میزد روی پل رفت. خم شدن دختر روی نرده ها، باعث شده بود موهايش   همانطور که عمیق به 

ی درشتی که  خورده بود هربار که باد آن ها را حرکت  رهابا ف در باد رها شود. منکر زيبايی موهای او نشد. 

تمام شدن سیگارش  ای که کیارش ترجیح داد تا کشید. صحنه نیمشین طور را به تصوير می ا ایاد، صحنه دمی 

 ا محروم نکند.هچشم هايش را از ديدن آن 
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*** 

 

ا باز  بینی اش رد شد چشم هايش ر شد و بوی سیگاری که از زيربا شنیدن صدای پايی که آهسته نزديکش می 

کرد دستی به لباسش کشید و آن را مرتب  ر خم شده اش را صاف می کرد، با ديدن او ناخودآگاه همانطور که کم

تايل اين مرد و نوع پوشش باعث میشد بهار هربار با ديدنش به فکر سر و شکل خودش بیوفتد و از مرتب  اس  کرد.

 بودن آن اطمینان حاصل کند.

م بندی از سر آشنايی روی  خیره نگاهش کرد بعد در حالی که لبخند نی ایو ديد، لحظه اا در چشم های ب رتعج

به دست چپش داد و همانطور که دستش را به طرف بهار دراز   نشاند به او نزديک شد. سیگارش راهايش می لب

 میکرد گفت: 

 متوجه نشدم شمايید. سالم. _

 داد گفت: ان بزرگ و گرم او قرار می ش را میان دستار که دست يخ کرده بهار لبخند کمرنگی زد و همانطو

 داخل سالن که ديدمتون اول تعجب کردم.  . منم سالم_

 کیارش اول نگاهی به دست بهار که دوباره کنار بدنش قرار گرفته نگاهی انداخت و بعد گفت: 

 شما سردتونه؟ _

 گفت:و بعد با لبخندی پررنگ شده   بهار هم دنباله نگاه او به دست خودش نگاهی انداخت

 ی هوا برام سنگین بود. نه، نه! از داخل سالن اينجوری بودم، کم_

 کیارش دستش را به طرف پالتوش برد که بهار هول شده گفت: 

 واقعا نیازی نیست، سرمای هوا برام خوبه. _

 دستش را از لبه پالتويش برداشت و سرش را تکان داد. 

 هم رسیدم.  دير   سالن نديدمت. البته کمیهرجور راحتی. من داخل _
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 اديد ديدمتون.د.. دست می اوهوم. منم وقتی داشتید با برديا_

لعنتی! بازهم نتوانست هنگام ادا کردن اسم او جلوی لرزش صدايش را بگیرد. کیارش بی آنکه دقتی برای آن  

 لرزش ريز صدای او بکند گفت:

 بدين من میام دنبالتون. تی که حاضر بوديد اطالع خوش حال شدم ديدمتون. برای فردا هر ساع_

ت موهايش که در دست باد بود بیشتر شود و نگاه  ان داد و باعث شد شدت حرک بهار سرش را به دو طرف تک

 کیارش را دوباره درگیر کند. 

 نه، اصال نیازی نیست. من خودم میام. فقط آدرس رو برام مسیج کنید._

گار رو به اتمامش را لبه نرده پل خاموش کرد و در  یچیدن موهای او گرفت، سیکیارش نگاهش را به سختی از پ

 همان حال گفت:

 فردا. با اجازه.  منتظر خبرتون هستم_

ای که سیگارش را میان سنگ  حق ادامه صحبت را از بهار سلب کرد و به طرف سالن حرکت کرد. بهار تا لحظه 

ر را داخل درياچه ننداخته است. با  چرخید تا بفهمد چرا سیگاها رها کرد و وارد سالن شد نگاهش کرد. ريزه 

 یلوفر آبی روی آب ناخود آگاه محو زيبايی آنجا شد.  یعی نای طبهديدن گل 

عروسی چه کسی شرکت کرده  شن آن تکه از باغ به قدری رويايی و زيبا بود که برای دقايقی فراموش کرد در ج

تون فقراتش از سرما متوجه شد که همین  شده است. با تیر کشیدن س و اين همه ديزايین برای چه کسی انجام 

در باز شد، دود غلیظی که ناشی از بخار   ای جانش کافی است. به طرف سالن حرکت کرد. همین که قدر سرما بر

خشک روی پیست رقص بود به همراه موزيک کر کننده ای که پخش میشد بر سرش آوار شد. با اخم وارد سالن  

پیست رقص خیره شد.   ا پیدا کرد. مهناز سر میز نبود. همانجا نشست و به نور کمی که بود میزشان رشد و در 

ن وسط با لبخند شیرينش هنرنمايی می کرد و بهار در دلش اعتراف کرد  برديا نبود اما عروس همچنان آ

رش آمد، حرفی را در  همان طور که خیره به حرکات او مانده بود، برديا را ديد که کنا حرکاتش جذاب است.

عجیب بود اما  را تايید کرد. نگاه از آن ها گرفت. او حرف او زمزمه کرد و پری ماه هم با تکان دادن سرش گوش 
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دلش برای برديا تنگ شده بود و ديگر حق خودش نمی دانست به آن ها نگاه کند، با آمدن مهناز به طرف او  

 چرخید:

 کجا بودی مامان؟ _

 ت و گفت:مهناز سر جايش نشس

 شويی عزيزم. تو کجا بودی؟ نگرانت شدم. رفتم دست _

 داد و گفت:  ان سرش را تکانبهار با  اطمین

 نه نه خوبم. رفتم بیرون يکم هوا خوردم. _

 مهناز با نگرانی گفت: 

 سرما نخورده باشی. _

 بهار لبخندی به او زد و گفت: 

 نه مامانم. خوب خوبم. _

 ود ادامه داد: با ديدن نگاه او هنوز هم نگران ب

 جدی میگم خوبم._

 طرافش شد.مهناز سری تکان داد و بی حرف مشغول ديدن ا

 سرش را کنار گوش مهناز برد و گفت: 

 مامان._

 مهناز به طرفش چرخید، نگاهی به چشمان دخترش انداخت. نگاهش را به خوبی می شناخت. بهار لب زد: 

 بريم؟_
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اتاق لباس ها حرکت کردند. صدا آنجا کمتر بود،  . هردو به طرف مهناز سرش را تکان داد و از جايش بلند شد 

 ر که پالتويش را می پوشید گفت:مهناز همانطو

 با چی بريم؟ _

 بهار شال حريرش را روی سرش انداخت بود، کتش را پوشید و گفت: 

 جلوی در به نگهبان می گم برامون آژانس بگیره. _

 رد زير لب گفت:در همان حال که خودش را در آيینه مرتب میک

 بايد جمع و جور کنم يه ماشین بگیرم. اينجوری نمیشه. _

تايید حرفش فقط سری تکان داد و به همراه هم از اتاق خارج شدند. حتی با رفتنشان هم عده ای   ز در مهنا

را  شروع به حرف زدن کردند، بهار با وجود صدای کر کننده آهنگ از ال به الی صدای خواننده صدای مهمان ها 

 شنید:هم می 

 ون رو دوش همیناس. که مثال نمک گیر نشن، انگار نه که خرجشدن شام نخورده پاش _

 بیا نتونست از حسادت ببینه خوشی اينا رو، پاشد بره.  _

ما که خبر از نامزديشون نداشتیم، ولی برديا يه چیزی ديده که اينجوری بهم زده، دختری که بی بابا بزرگ بشه  _

 همینه ديگه. 

 سرش نبود، مامانشم نبود بگه هرز نرو!! اين ذاتش بوده. با باال اب_

فهمید، داشت از همون کم سنی خودش و قالب می کرد، که کسی هم نفهمه، خدا جای  شد پسره   واال خوب_

 حق نشسته. 

  بغض بهار اينبار از سر دلتنگی اش برای حامی کودکی اش نبود، به خاطر اين عروسی هم نبود. به خاطر حرف 

ی پرواتر از اين هارا، از کسايی  ايی بود که هفت سال پشت سر خودش شنیده بود، بدتر از اين هارا، بهای نارو

يکبار فروريخته بود. چشم هايش نم زد، مهناز با اخم محکم پشت سرش می   نزديک تر شنیده بود و با هرکدام
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اش قدرتی داشت تا اين کار را  فه کند. کخواست تمام کسانی که دارند حرف میزنند را درجا خی آمد و دلش م

 بکند.

 ديدن او با عجله به طرفش آمد و با نگرانی گفت: بزرگ سالن رساند، برسام با   بهار با تالطم خودش را به در 

 چیزی شده؟؟ _

بهار نتوانست لبخند بزند، رد شدن از میان آن میز ها مانند عبور از میان گله ای گرگ درنده بود و تمام جانش  

ود، تمام صحنه ها را به جان خريده بود  هايی که ناروا دنباله اش بود خسته بود، آمده ببود. از اين تهمترا گرفته 

ها در دهن اين مردم هیچ وقت قرار  ل فعلی عبث بود. به قول قديمی اها تمام شود و تمام و کمحرف که اين 

 نیست بسته بماند. 

لرزاند به راحتی به  هايی که پشت هرکسی را می قضاوت میکردند و حرفا ايی که به راحتی او رههیچ کدام از آن 

ت سالی که بهار در  فادند، جای بهار زندگی نکرده بودند، آن طرف قصه را نديده بودند، به اين هدبت می او نس

 داخته بودند. ینجهنم گذارنده بود حتی نگاهی هم ن

 . رمدانه، من خستم، فردا بايد زود بیدار بشم، کار  _

 برسام نگاهش را بین آن دو چرخاند و گفت: 

 متون.شام بخوريم خودم زود میرسون_

 بهار محکم سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 

 نه نه اصال، اومدنی هم زحمت کشیدی. بمون. _

 رو بزند. و سعی کرد فقط به خاطر نگاه نگران برسام هم شده لبخندی بی رنگ 

 میدم نگرانم نشی.  برخ  ما با آژانس میريم. رسیدم_

قتی محکم بگويد نه، ديگر حرفی را نمی توان پیش برد.  برسام می دانست کل کل با بهار هیچ فايده ای ندارد، و 

 ناچار سرش را با نگرانی تکان داد و گفت: 
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 حتما زنگ بزن، نگرانم نکن. _

الن خارج شد، در را برای مهناز  س  ازهايش را برای او باز و بسته کرد و در حالی که تحملش تمام بود بهار چشم

 باز نگه داشت.

 شدند و به طرف اتاق نگهبان رفتند. بهار سرکی کشید و گفت: ها شینهردو بی حرف وارد قسمت ما

 نیست، االن میاد. _

 مهناز سری تکان داد و در حالی که سعی میکرد اتفاقات را زياد به روی بهار نیاورد آهسته گفت: 

 حالت خوبه؟ _

 تکان داد و گفت:رش را بهار س 

 یشم.خوبم، برم خونه، يه چايی بخورم دوش بگیرم بهترم م_

 مهناز لبخندی به لحن پر از عطش او هنگام تلفظ چای زد و گفت: 

 تا صبح هم بخوای برات چايی درست می کنم. _

 بهار خنده ای کرد و گفت: 

 م. ی پذيرازت م  نه ديگه صبح کار دارم، بايد بخوابم، ولی چايی سر صبح و _

 ی خواند به عقب برگشت.قبل از آنکه مهناز جوابی بدهد، با شنیدن صدای آشنايی که او را م

 خانوم فرهود._

با ديدن کیارش سرش را تکان داد و کامل به طرف او چرخید، مهناز با شناختن کیارش جلو آمد. کیارش لبخند  

 شد گفت: او خم برای  سنگین و آشنايی به روی مهناز زد و همانطور که کمی 

 سالم خانوم، خوب هستید؟ _
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 مهناز لبخندی به روی او زد و گفت: 

 سالم. ممنونم شما خوبید؟ حاج خانوم خوبن؟ _

 کیارش آقا منشانه سرش را تکان داد و گفت:

 سالم دارن خدمتتون._

 مهناز:بزرگوارن. 

 کیارش به طرف بهار چرخید و گفت: 

 تشريف میبرديد شما هم؟ _

 داد و گفت: را تکان  آهسته سرش بهار 

 بله._

 فت: کیارش به ماشینی که پشت سرش بود اشاره کرد و گ

 رسونمتون. اگر وسیله نیست من می _

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 نه احتیاجی نیست، االن آژانس میگیرم. _

 کیارش محکم تر از بهار جلو آمد و گفت: 

 ال درست نیست با آژانس برگرديد.ز شهر، اصب، خارج انیست خانوم فرهود، اين موقع ش جای تعارف _

 به ماشین اشاره می کرد گفت:لحنی محکم تر همانطور که با سر نگاه مستاصل بهار را که ديد با 

 لطفا، بفرمايید. _

 به طرف مادرش چرخاند، شانه ای باال انداخت و دوباره با اصرار گفت:ا بهار سرش ر
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 ه. باغ معتبر باش اما فکر کنم آژانس خود _

 کیارش لبخندش را خورد و در همان حال که سويیچ را میزد گفت: 

 سیم تو سرما و کل کل کنیم؟ سوار شید لطفا. داريد واي  واقعا قصد _

 کرد رو به مهناز گفت:جلو حرکت می  همانطور که به طرف در

 بفرمايید مهناز خانوم. _

 ما آهسته گفت: ده بهار از سرمهناز نگاهی به بهار کرد و با ديدن صورت قرمز ش 

 غريبه که نیست، بیا بريم. _

فر بود. آن قدر سر اين قضیه جدی بود که  ت، از اينکه سربار کسی باشد متناما او هم چنان احساس خوبی نداش 

حتی همین موضوع کوچک هم باعث میشد فکر کند دارد برای کسی مزاحمت ايجاد میکند. با صورتی در هم و  

ز  بهار به طرف بندر باز شده جلو انداخت و در حالی که پشت سر   هناز نگاهی بهماشین رفت، م ناراحت به طرف

 ت کرد دوباره آهسته گفت: مشکی رنگ حرک

 بهار من يهو خوابم میبره تو ماشین، زشته تو جلو بشین. _

و    را باز کرده بودبهار با خبر از عادت مادرش سرش را تکان داد. مهناز لبخندی به روی کیارش که هردو در 

 ر منتظر آن ها ايستاده بود گفت: کمی آن طرف ت

 من عقب راحت ترم. _

 رام سرش را خم کرد و گفت: با احتکیارش 

 راحت باشید لطفا. _
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مهناز روی صندلی عقب جای گرفت و در را بست. بهار همانطور که يک پايش روی پدال شاسی و يک پايش  

او ايستاده بود برگرداند و با لحنی  که منتظر نشستن ا به طرف کیارش روی زمین بود از باالی در صورتش ر

 ناراحت گفت: 

 ور میشه. راهتون د _

کیارش ناخودآگاه لبخندی به لحن معذب و ناراحت بهار زد، جلوتر آمد، دستگیره در را گرفت و با صدايی آهسته  

 گفت: 

 بشینید بريم. _

رمای داخل ماشین به همراه  راننده برگشت. گست و به طرف در بهار ناچار خودش را داخل کشید، کیارش در را ب

کنارش   دفترش باقی مانده بود کمی از سوزش صورتش را کم کرد. کیارش همان بويی که تا چند ساعت داخل  

بخاری را روشن کرد و حرکت کرد. همانطور که از در پارکینگ خارج میشد  جای گرفت و ماشین را روشن کرد. 

 ت و گفت: به مهناز انداخ از آيینه نگاهی

 شما جاتون راحته؟ سردتون نیست؟_

 ند گفت: مهناز سرش را تکان داد و با لبخ

 ممنونم، نه خوبم. _

 کیارش به ضبط اشاره کرد و اينبار رو به بهار گفت: 

 ايرادی نداره؟ _

 بهار سرش را به دو طرف تکان داد و آهسته گفت: 

 نه، نه راحت باشید لطفا. _

ه گوشی اش آهنگی که روی صفحه گوشی بود را  و بعد از وصل شدن ضبط بدکمه لمسی ضبط را فشرد  کیارش 

را همان وسط ماشین رها کرد. با شروع شدن آهنگ بهار چشمش را از ضبط گرفت و به   اش و گوشی پلی کرد  
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سمان میشد حدس زد  بیرون داد. باران ريزی شروع به باريدن کرد، بهار نگاهی به آسمان انداخت. از قرمزی آ

 گردد: گوشش به آهنگ بود که صدای کیارش باعث شد به طرفش بربارشی در پیش دارند.  شب پر

 واقعا راضیم که نذاشتم سر حرفت بمونی. _

بهار با تعجب نگاهش کرد، کیارش با ابرو به شیشه ای که هر لحظه با برف پاک باران را می شست اشاره ای کرد  

 و ادامه داد: 

 م اضافه کن.  اونجا گفتم، حاال باروناون چیزای خطرناکی که  به همه _

د و جوابی نداشت که بدهد. مثل  جوابی نداد. خودش هم موافق حرف او بو بهار لبخندی به رويش زد و سر به زير 

نگاهی زير چشمی به او    نتوانسته بود حرف خودش را پیش ببرد، اما حق با آن مرد کنار دستی اش بود. ،همیشه

اين فکر  دوباره صورتش را به طرف شیشه چرخاند و اينبار به  یقی مشغول رانندگی بود. داخت. با اخم تقريبا عمان

 کرد که بايد فکر خريدن ماشین باشد. 

 با تمام شدن جاده کیارش سرفه ريز مصلحتی کرد و با صدای آهسته گفت: 

 کجا برم؟ _

 طرفش برگشت گفت: بهار متعجب با صدايی نرمال همانطور که بره 

 . چرا آهسته.._

وی صندلی چرخاند و با ديدن  با ديدن چشم و ابروی کیارش که عقب را نشان می داد، ناخودآگاه خودش را ر

ست و دوباره سر جايش نشست. اينبار او هم آهسته نام  مادرش که خوابش برده بود، لبخندی روی لبش نش

 آهسته گفت:  همانطور که راهنمايش را میزد محله اشان را گفت. کیارش سرش را تکان داد و 

 فردا ياد میگیرم.خوبه راه و برای _

 انداخت و آهسته گفت: بهار جفت ابرويش را باال 

 نه ديگه خواهش می کنم. فردا خودم میام.  _
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 با همان ابرو های باال مانده ادامه داد: 

 ديگه هم جاده و شب و تاريک نیست._

 او انداخت و گفت: کیارش نگاهی زير چشمی به 

 کل می کنی با من؟  ل کواقعا داری _

 بهار سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 

 یوفتید. وام تو زحمت بنه فقط نمی خ_

 من بهت اطمینان میدم که زحمت نیست. برای کار من داری میای. _

 د و گفت: بهارهمانطور که سرش را پايین انداخته بود، با سنگ های ريز لبه شالش مشغول بازی ش 

 طه. نصفش به خود منم مربو_

 کیارش نفس عمیقی کشید و برای پرت کردن حواس بهار از اين موضوع گفت:

 ؟نمامانت به خاطر همین جلو نشست_

 بهار از گوشه چشم به مادرش نگاهی کرد و با لبخند گفت: 

 اوهوم. عادت داره، به محض حرکت ماشین خوابش میگیره. _

 ادامه داد: آب دهنش رو قورت داد و 

اين وسط   ت، مامان جلو خوابش میبرد، منم خودم به زور می کشوندم بابام میرفتیم مسافرمن کوچیک بودم، با _

 ماشین با بابام حرف میزدم که خوابش نگیره. 

به   انفسش رو محکم به بیرون فوت کرد، اشک خودسر گوشه چشمش رو با سر انگشتش پاک کرد و سرش ر

د فقط صدای  و بیخیال عوض کردن بحث اجازه دا ارش ضربه آهسته ای روی پايش زد  . کیاند طرف شیشه چرخ
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گه داشت، بهار به طرفش چرخید و  تا در خانه فقط آدرس را پرسید. جلوی در ن خواننده فضای ماشین را پر کند.

 با لبخند گفت: 

 زحمت کشیدين.خیلی لطف کردين. ببخشید اين موقع شبم راهتون رو دور کرديم._

 ارش سرش رو تکون داد و گفت: کی

 زحمتی نبود. چ هی_

 بهار همانطور که پیاده میشد با صدای کمی بلندی صدا زد: 

 ، رسیديم. مانما_

از ماشین پیاده شد، در را بست و در عقب را باز کرد. متوجه شد که کیارش هم پیاده شده است. کمی سرش را  

 داخل برد و دوباره گفت:

 مامان._

بست و پشت سر مادرش  اد و از ماشین پیاده شد. بهار در را هايش را باز کرد، سريع سرش را تکان دمهناز چشم 

رش رو به روی در خانه کنار ماشین ايستاده بود،  انه را از کیف کوچکش بیرون کشید. کیاحرکت کرد. کلید خ

 مهناز با لبخند کوچکی رو به او گفت: 

 خیلی لطف کردين، تشريف بیاريد باال._

 کیارش متواضع سرش رو خم کرد و گفت: 

 همراهیتون باعث افتخار بود، تو يه وقت مناسب تر حتما. _

بخیری به طرف در باز خانه حرکت کرد. بهار دوباره به طرف او چرخید  به او زد و با شب  مهناز لبخندی ديگری

 و گفت: 

 بازم ممنونم. _
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 گفت:کیارش همانطور که در ماشین را باز می کرد رو به او 

 فردا ديگه نیازی نیست. به اندازه فردا هم تشکر کرديد._

 بهار خنده ای کرد و با تکان دادن ظريف دستش گفت: 

 شب بخیر._

 جای گرفت و حرکت کرد. ان با بسته شدن در پشت فرمکیارش سرش را تکان داد و منتظر شد داخل شود.

 

*** 

 

می گذاشت و  از در حالی که مجله دستش را روی میز همانطور که خمیازه می کشید از اتاقش بیرون آمد، مهن

 ا لبخند گفت: ی موهای قهوه ای رنگش قرار میداد بعینک نزديک بینی اش را رو 

 صبح بخیر. _

 بهار کمی خودش را کشید و با صدايی که هنوز رگه های خواب در آن پیدا بود گفت: 

 صبح بخیر. _

 مهناز با موشکافی به او نگاه کرد و گفت: 

 دير خوابیدی؟  ديشب_

ری ديشب کمی اخم هايش را در هم کشید، نزديکی های  صورتش کشید، با يادآو بهار دستش را محکم روی

که همیشه در تمام اين سال ها از فکر کردن به آن هم    صبح خوابش برده بود. شب سختی را گذرانده بود. شبی 

وز پشت سرش احساس می کرد و دلش می  واهمه داشت و خودش را میانش انداخته بود. صدای حرف هارا هن
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عد بی آنکه حتی نگاهی به بهار  ی مسبب تمام آن حرف ها شده بود و باست بر سر برديا فرياد بکشد. آن لعنتخو

 دازد او را همانجا میان تمام حرف ها رها کرده بود. بیان

 سرش را تکان داد و گفت:

 دادم بدش خوابیدم.يکم برای امروز کار داشتم، اونا رو انجام  _

 کان داد و گفت:های او شک داشت، سرش را ت مهناز در حالی که به حرف 

 کی بايد بری اونجا؟_

ی رنگ ديواری که باالی تلوزيون نصب شده بود چرخاند، نگاهی به  اساعت قهوه  را به طرف بهار سرش 

 دادند انداخت و گفت:هايی که ساعت نه و ربع را نشان می عقربه 

 يد آماده باشم.خورم، يه دوش میگیرم، تا يازده ديگه باچیزی می يه _

 رفت گفت: مهناز از جايش بلند شد و همانطور که به طرف آشپزخانه می

 بیا پس، چايی حاضره. _

در تمام مدت صرف صبحانه مهناز تالش کرد ذهن بهار را از جريانات شب قبل پرت کند، امر ممکنی نبود، آن  

 نرم میکرد.  سال بود با آن دست و پنجه هفت ار حک شده بود و ها روی روح بهحرف

يش کشید، همانطور که خیس بودند، محکم  حوله کوچک سفیدش را از دور موهايش باز کرد، دستی دروی موها

آبی رنگ جذبش را  موهای خیس و فر خورده اش روی کمرش رها شد. شلوار جین   باالی سرش بست، ادامه

هايش نکه دکمه آبود را بی  می بلند پیراهن مدل مردانه سفید که قدش ک تن کرد. تنگش  روی تاپ يقه سه سانت

پالتوی کرم  اشته باشد.شد پالتويش را درآورد لباس مناسبی به تن درا ببندد روی آن پوشید که اگر مجبور 

کرد،  ش را به همراه يک روسری بزرگ پررنگ تر کنار کیفش روی تختش گذاشت. کمی دست دست رنگ 

 و برداشت: همانطور که زير لب با خودش حرف میزد گوشی اش ر 

 . ودم و مچاله نمی کردمرفتم میرفتم انقدرم خگکاش آدرس خونه اشون و داشتم. اسنپ می _
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 با ناراحتی روی اسم کیارش ولدی ضربه ای زد و مشغول تايپ مسیج شد:

 م می تونم بیام.سالم، صبح بخیر. من حاضرم، ولی اگر آدرس و بهم بديد خود_

يش کردن نداشت، اما با اين  ه طرف میز آرايشش برگشت، حوصله آراگوشیش رو دوباره روی تخت گذاشت و ب

ضر شود. براش رژگونه اش را روی صورتش می کشید که  رنگ و رو هم نمی خواست جلوی آن ها حاقیافه بی 

 ش رو برداشت، مسیجش را باز کرد: صدای گوشی بلند شد. براشش را دوباره روی میز قرار داد. گوشی

 اونجام.  من تا يک ربع ديگه_

اره اش ريز می کرد دوباره آن را روی  نفسش را محکم فوت کرد و در حالی که چشم هايش را برای گوشی بیچ

کشید. بوی خوش  يش آرايشش برگشت. لیپ گالس صورتی رنگش رو روی لب ها  تخت رها کرد و به طرف میز 

و   تر لطف ريملی که زده بود بلند ث شد لبخندی روی لب هايش بنشیند. مژه هايش حاال به توت فرنگی آن باع

نگاهی به ساعت انداخت. . دادآن هارا سبز تر و گیرا تر نشان می پر شده بودند  مداد مشکی داخل چشم هايش 

خارج شد. با نديدن   تاقاز ا پنج دقیقه بیشتر نمانده بود. روسری و پالتويش را پوشید با برداشتن کیف و کفشش 

 : کشید. جلوی در کمد دنبال چیزی می گشت. صدايش زد  مهناز در نشیمن به اتاقش سرک

 . مامان. من دارم میرم_

 مهناز سريع به طرفش برگشت، لبخندی به رويش زد و گفت:

 برو مواظب خودت باش._

به محض بازکردن درساختمان ماشین  بهار سری برايش تکان داد و بعد از گفتن خداحافظ از خانه خارج شد. 

ند برايش سر  در حالی که با لبخدر رسید. بهار ابرويی از وقت شناسی او باال انداخت و  مشکی رنگ کیارش جلوی  

می داد در را پشت سرش بست و به طرف ماشین رفت. خیس بودن موهايش و بادی که می آمد باعث شد  تکان 

 انطور که در را می بست آهسته گفت: هوای داخل ماشین را به جان بخرد. هم

 سالم._



 

 

Page | 137 

 فت:کان داد و گکیارش سری ت

 سالم.  _

 رف او چرخاند، کیارش نگاهی کرد و گفت: بهار همانطور که کمربندش را می بست سرش را به ط

 بريم؟_

 بله بله. _

دادند به رو به  ماشین را به نرمی به حرکت درآورد و هر دو بی حرف در حالی که به آهنگ پخش شده گوش می 

کرده است. دست خودش نبود، بعد   ا بفهمد ديشب چه قدر راه او را دور رو خیره بودند. بهار حواسش به راه بود ت

ق تمام حواسش به اطرافیانش بود تا مبادا کاری انجام دهند و بعدا بخواهند آن را بر فرق سرش آوار  اتفازآن ا

،  رد ب ایبرای يک رساندن ساده. کیارش ماشین را روی پل خانه  کنند. دلش نمی خواست سربار کسی باشد، حتی 

واده ولدی کما بیش با خبر بود، اما تا اين  بهار با کمی حیرت به خانه ای که مقابلش بود نگاه کرد، از وضعیت خان

 با ريموت باز شود به طرفش برگشت و گفت:  ای کیارش که منتظر بود در پارکینگدانست. با صد حدش را نمی

 چیزی گفتید؟ _

 حرکت درآورد و گفت:  آنکه به او نگاه کند ماشین را بهکیارش بی 

 خاطرش تشکر کردين؟ میگم ديدين راه نزديک تر از اونی بود که ديشب به _

خودش را   آنکهابرو هايش را باال پايینی کرد و بی بهار با چشم هايی متعجب از اينکه او قصدش را فهمیده است، 

 ببازد گفت: 

 باالخره راهتون دور شد._

کرد و  ،پارک د پارک بوده در قسمت پشتی حیاط بزرگ عمارت بوکیارش ماشین را کنار ماشین ديگری ک 

 : اده میشد زير لب گفتهمانطور که پی

 باالخره بايد حرف خودت و بزنی._



 

 

Page | 138 

درآمد. ناخودآگاه  حرف از ماشین پیاده شد. پشت سر کیارش به حرکت بهار شنید، لبخندش را قورت داد و بی 

  ز هیبت خانه ترسیده يا به خاطر کاری است که قرار بود بعد از استرس در جانش تزريق شده بود. نمی دانست ا

شود. کیارش همانطور بی حرف از روی سنگ ريزه های کف حیاط به طرف پله های سفید  خره انجام سال ها باال

عمارت بود. بهار نگاهی به در بلند سفید رنگ خانه   رنگ رفت. پنج پله بزرگ سر تا سری جلوی درب ورودی 

 نار ايستاد. باز کرد و کر دست داشت شت سر کیارش پله ها را باال رفت، کیارش در را با کلیدی که د انداخت. پ

 بفرمايید._

داخل خانه شگفتی اش را دو چندان کرد. هنگام ورود راهروی گردی جلويش بود،   بهار لبخندی زد و وارد شد.

به همان شکل کمی کوچک تر   ست راسش يک در بزرگ چوبی شیشه ای قرار داشت، دست چپش هم دری د

طاليی رنگ بود که سمت چپ زير پله ها آشپزخانه  ا نرده های  ی مارپیچی بکه بسته بود. انتهای راهرو پله ها

 کرد و گفت:  بزرگی خودنمايی می کرد. کیارش با دست به طرف در بزرگ سمت راست که باز بود اشاره

 بفرمايید._

ه واردش شده بود صدای کیارش را  ور که نگاهش به پذيرايی مجللی بود کبهار سری تکان داد و وارد شد. همانط

 :شنید 

 کتی. _

 کمی بعد صدای ريز دختری آمد:

 اومدم داداش._

لش بود، به طرفی  ساعت ايستاده بزرگی مقابطاليی شیک پر شده بود.  ایپذيرايی با دو دست مبل استیل قهوه 

های دو نفره نشست. ديوار رو به رويش آيینه کاری زيبايی  که کیارش رفت حرکت کرد، روی يکی از کاناپه 

کتش   هایپرت کرد. کیارش روی مبل تکی نزديکش نشست و همانطور که لبه ه حواسش را که چند لحظ  داشت

 را مرتب میکرد گفت: 

 هنوز نیومده کسی._
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 ی مبل باال کشید و گفت: بهار کمی خودش را رو

 فکر کنم من زود اومدم. _

 تکان داد و گفت:   ا به دو طرف کیارش سرش ر

 نه، نه! اونا دير کردن. _

باز کرد، پوشه مخصوصش را بیرون کشید. کیارش به لرزش نا محسوس دست   ای رنگش راه بهار کیف چرم قهو 

 های او نگاه کرد و گفت: 

 استرس داری؟ _

 بهار سرش را باال گرفت، نگاهی به چشمان او کرد و گفت: 

 يکم._

 و گفت: را بهم نزديک کرد  کیارش کمی ابروهايش

 برای چی؟ _

 بهار نفسی کشید و گفت: 

 راحت کنم، يا فکر کنه ما اين مدت دورش زديم. ااد عموم و ندلم نمی خو_

 کیارش کمی از تکیه گاه مبل فاصله گرفت و به او نزديک شد: 

 مگه اين مدت اون خرجتون و داده؟ _

 :بهار تند تند سرش و به چپ و راست تکون داد و گفت

هم که آقای ولدی با من   کرد. از سالیمامان من دبیر بود، تا سنی که من دانشجو بودم، مامان کار می نه، نه!_

تماس گرفتن و جريان و گفتن خودشون هرماه پول و میريختن به حساب مامان. اما خب، تا قبل از جريان من و  

 برديا...
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 کیارش چشم هايش را ريز کرد و گفت: 

 تو و برديا؟؟؟ _

جريان بهار را نداند؟  امیل باشد و بهار سرش را باال گرفت، خبر نداشت؟ مگر میشد کسی در دوست و آشنا اين ف

 با تعجب به چشمان منتظر کیارش نگاه کرد و گفت: 

 شما خبر نداری؟_

 کیارش سرش را به چپ  و راست تکان داد. بهار نفسی کشید و گفت: 

خب ما رابطه نزديکی با عموم اينا داشتیم. اما  ون شد، قبل از اون مال هفت هشت سال پیشه، يه بحثی بینم_

 ان مطلع شدم، ديگه حرفی به اونا نزدم.ن از اين جريوقتی م

 کیارش شانه ای باال انداخت و گفت: 

 نیازی هم نبود که بگی، اين تصمیم پدرت بوده.  _

لش از بابت قانون راحت بود، قانونا تمام اين  بهار سری تکان داد و مشغول زير و رو کردن اوراق روی میز شد. خیا

مهران سالیان پیش گرفته است، اما می ترسید مسعود را برنجاند. عموی  را   ن تصمیم د که ايبرگه ها نشان می دا

 اخمويش را جدای پدر برديا بودن دوست داشت و نمی خواست ناراحتش کند.

شت، با ديدن دختری کمی از خودش کوچکتر از  با شنیدن صدای جیغ مانند دختری به سرعت به عقب برگ

 برخاست و همانطور که نزديک کتی می رفت گفت: د شد، کیارش هم از جاجايش بلن

 کتی خواهرم. _

  را  بهار لبخندی به روی او زد، کوچک تر که بود چند باری او را ديده بود، اما انقدر زمان گذشته بود که او

 کرد و گفت:  دستش را به طرف دختر دراز  نشناسد.

 خوش بختم. _
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 کیارش در ادامه صحبتش گفت:

 م وکیل آقا جون، هم دختر عمو مهران خدابیامرز.هخانوم فرهود هستن. _

 کتی ابروهايش را باال انداخت و گفت: 

 بهار شمايی؟ _

 بهار لبخندی به رويش زد و در حالی که دستش را می فشرد گفت: 

 بله عزيزم. _

 ا کشید، رو به کیارش گفت:کتی سری تکان داد و دستش ر

 چايی بیارم داداش؟_

 کیارش رو به بهار پرسید:

 چايی؟ يا نسکافه؟ _

 بهار تند سرش را تکان داد و گفت: 

 زحمت نکشید، من چیزی نمی خوام. _

کیارش دوباره يکی از نگاه های ديشبش را نثار او کرد که باعث خنده اش شد، به طرف کتی برگشت و در حالی  

 گاه می کرد گفت:به صورتش ن

 همون چايی._

هردو دوباره سرجايشان نشستند. کیارش در گوشی اش مشغول   ،کتی لبخند کمرنگی زد و از پذيرايی خارج شد 

بود و بهار هم با اوراقی که روی مبل کنار دستش پخش و پال بود درگیر بود. با بلند شدن کیارش، همانطور که با  

ش بلند میشد سرش را به طرف در چرخاند، خانوم تقريبا مسنی با کت  برگه هايی که در دست داشت از جاي
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ه ای رنگ و روسری ساتن طرح دار مشکی رنگی وارد شد، کیارش به طرفش رفت، خم شد بوسه ای  ردامن نق

 روی روسری اش نشاند و گفت:

 سالم حاج خانوم. _

 زن هم نگاه پر محبتی به کیارش انداخت و گفت: 

 سالم مادر. _

و محکم برای شناخت او. بهار    رهار را نشانه گرفت، نگاهی متفاوت با نگاه قبلی اش، اينبار استواينبار بنگاهش ا

برگه هايش را دوباره روی مبل رها کرد، با لبخندی جلو رفت دستش را به طرف او دراز کرد و اينبار خودش با  

 شناخت مادر کیارش خودش را معرفی کرد: 

 ر فرهود. وکیل جناب ولدی. سالم. من بهار هستم. بها_

 : تزن دست لرزان بهار را فشرد و با حفط نگاهش گف

 خوش اومديد. بفرمايید._

بهار با لبخند ديگری عقب رفت و دوباره کنار برگه هايش نشست. چايی آوردن کتی با صدای زنگ يکی شد.  

 يرايی خارج شد:کتی همانطور که سینی را روی میز مقابل آن ها قرار می داد با نق نق از پذ 

 ره تو هم حاال.خومی طوبی خانوم واسه رفتن وقت گیر آورده، دست و پام گره _

بیاورد همانجا نشست. کیارش هم پشت سر  ال بهار لبخند ريزی به نق نق زدن های او زد و بی آنکه سرش را با

 خانوم نگاه عمیقی به بهار انداخت و گفت: مهوش کتی از پذيرايی خارج شد. 

 ه نديدمت، آخرين بار مراسم پدرت و شوهرم بود. ساله کخیلی _

 د و گفت: تکان داسرش را بهار غمگین 

 بله، متاسفانه با اين که کوچیک بودم اما اون روزا رو خوب يادمه. _
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 نفس عمیقی کشید و همانطور که پايش را روی پای ديگرش می انداخت گفت: مهوش 

 از پا در اومدن.  یز زيادی يادش نیست، اما کیارش و آقا جونبرا هممون سخت گذشت، کتی کوچیک تر بود چ_

 ر کرد و ادامه داد: ره تکرارا دوبانفسش 

 آقا جون خودش از پا در اومد، اما نذاشت ما ضربه ببینیم. انقدر هوامون و داشت که دوباره سر پا شديم. _

 دی در زندگی داشت گفت: بهار در حالی که در دلش آروز می کرد کاش او هم کسی را مانند آقای ول

 کار کردم اما قلبا برام ارزشمندن. دورادور ايشون  آقای ولدی مرد محترمی هستن. چند سالی با_

 کوتاه گفت: مهوش 

 لطف داری. _

با سر و صدايی که آمد بهار از جايش بلند شد.اولین نفر هايی که وارد شدند، همان هايی بودند که بهار به  

ورد  او برخ دست مسعود را فشرد و نگاهش را کنترل کرد تا به شخص کنار  لو رفت، کشید. جخاطرش استرس می 

 د. مسعود لبخندی به روی او زد و گفت: نکن

 ديشب زود رفتید._

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 يکم خسته بودم. اما همه چی عالی بود. _

 و نگه داشت و آهسته گفت: نگاهش را کمی چرخاند، باال نبرد، همانجا روی دکمه بی رنگ پیراهن ا

 تبريک میگم بازم. _

 د: سته شنینطور آه و صدای بم او را هما

 خیلی ممنون. _
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پرسی کند و از همانجا هم می توانست. دو خانوم نسبتا   ل سر جايش برگشت. با بقیه نیاز نبود انقدر صمیمی احوا

کیارش در حالی که کتش را درآورده  مسن به همراه دو مرد و يک پسر جوان پشت آن ها وارد شدند، و در آخر 

کلفت خالص   احساس کرد خودش هم دلش می خواهد از شر آن پالتوی  بود وارد پذيرايی شد، بهار با ديدن او 

چشم و ابرو گفت که پالتويش را به او  ت ش فکر را خواند که از پشت سر آن ها با لب زدن و حرکاشود. انگار کیار

خوبی  که پالتويش را در می آورد به طرف کیارش رفت. سنگینی نگاهی را به  بدهد. بهار سر به زير همانطور

ا به دست کیارش سپرد و  کرد، اما برنگشت تا با رنگ چشمان خودش گوشه سالن مواجه نشود. پالتوی ر احساس 

 آهسته گفت: 

 ممنونم._

 کیارش با شنیدن صدای لرزان او به همان آرامی گفت: 

 رم باهم میريم. وايسا همین جا، اين و بذا_

  او به روسری اش کشید و همانجا کنار در ايستاد تا بهار در آن دقايق برای اولین بار نفس عمیقی کشید، دستی 

 آمد. کیارش پشت سرش ايستاد و آهسته گفت: 

 بريم._

ل  بهار جلوتر حرکت کرد و خوشحال بود که برگه هايش را پخش و پال کرده است، جايش هنوز خالی بود، اما مب

د و آن طرفش نشست، کیارش هم  ط برديا اشغال شده بود. برگه هايش را از روی مبل جمع کرتکی کیارش توس 

 رديا بود نشست و در همان حال گفت: طرف ديگر مبل که نزديک به ب

 کشوندمیت اينجا.  تعروسی ئ صبح فردا_

خودش بود   ده شود. اگر دستبهار ناخودآگاه بدنش را کمی منقبض کرد، دلش نمی خواست حرف به اينجا کشی

آنجا برای همیشه فرار  زد و از ی خواند، امضای خودش را میبرگه وصیت را در می آورد روی دور تند آن را م

 میکرد. صدای برديا که بلند شد ناخودآگاه برگه های درون دستش را يکبار فشار داد. 

 رم الزم باشه. برديا:نه بابا، عیب نداره، بابا گفت بیام. فکر نمی کردم حضو
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 بهار نگاه کرد گفت:  یارش دستی به ته ريشش کشید و همانطور که از گوشه چشم بهک

 به مسعود خان که زنگ زدم، گفت با تو میاد. _

 برديا شانه ای باال انداخت و گفت:

 آره. ايشاال که کاری از پیش ببريم. _

 کیارش سرش را تکان داد و گفت: 

 درست میشه.  _

 چرخید و با لبخند گفت: رف بهار اينبار کامل به ط 

 وکیل آقا جون حسابی کار بلده._

ای برديا بند آمد. اينبار بی آنکه بتواند نگاه سرکشش را کنترل کند، روی دو چشم همرنگ  ار با صد لبخند به

 خودش فرود آمد. 

 برديا: نمی دونستم وکیل ايشونن.

 به کیارش واگذار کرد.   دن او را آب دهانش را محکم قورت داد و نگاه از او گرفت. جواب دا 

 برای کار خودشون، هم وکیل آقا جونن. کیارش: بهار خانوم دو سببه اينجان. هم 

کتی با سینی بزرگ  برديا سری تکان داد و در حالی که نگاهش روی دست های لرزان بهار مانده بود حرفی نزد. 

یارش با چشم به بهار اشاره ای کرد و  ستن او کتری با فنجان های چای وارد شد و جلوی همه گرفت. بعد از نش

 بعد رو به بقیه شروع کرد: 

خب، همون طور که می دونید، به خواسته آقا جون اينجا جمع شديم. تقريبا يک ماه پیش که از ايران  _

 بردمشون به من اطالع داد که پیش وکیلش.

 به بهار اشاره ای زد و ادامه داد:
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دای  کرده و بعد از کلی کلنجار رفتن من، گفت می خواد قبل از اينکه خه تنظیم يعنی خانوم فرهود وصیت نام_

آقا جون به جز وصیت نامه قانونی که خانوم فرهود براشون    نکرده براش اتفاقی بیوفته اين وصیت نامه اجرا بشه.

والی  ون جای س ی همه چیز طبق اون پیش میره، يک نامه هم قبل از اون نوشتند که برات نتنظیم کردن و قانو

 نمونه. 

ند. بهار نفسی کشید، پاکت مهر و موم شده وصیت  همه کسانی که حضور داشتند سری تکان داد و منتطر شد 

برگه ضمیمه وصیت نامه ای که خودش تنظیم کرده بود را اول  و باز کرد. ه را از میان برگه ها بیرون کشید نام

 نلرزيدن صدايش بود شروع کرد:  ی روعی اش سرفه کوچکی کرد و در حالی که تمام س جلويش گرفت،

 

 بسم اهلل رحمان رحیم 

 رزند محمد به شماره شناسنامه ...لی ولدی فاینجانب ع

 وصیت خودم را اینگونه آغاز می کنم. 

 سال ها پیش من و سهراب به خاطر مشکالتی عجیب در کارخانه رو به ورشکستگی بودیم. 

قت داشتم، و خودش کارهای حقوقی من را انجام رش رفامهران فرهود که من از سال ها قبل با پد

طریق او مطلع وضعیت ما شد. به پیشنهاد سهراب بیست  سهراب بود، و از داد، دوست نزدیک  می

درصد از سهام کارخانه را خرید، در آن شرایط ما با کمک مهران توانستیم دوباره کارخانه را سرپا  

آن آتش ه زندگیمان را تحت الشعاع قرار داد، آن رویداد تلخ و کنیم. متاسفانه به خاطر اتفاق تلخی ک

یان ما برداشت و کارخانه ای که دوباره سرپا شده بود را اینبار کامل از  آن عزیز را از م سوزی هردو

پس از چندین سال همان کارخانه  توانستیم   کشید تا با کمک کیارش،  بین برد. مدت زمان زیادی طول

های فراوان   متست. اما این کارخانه به خاطر زح مهران هم چنان مشخص ا را سرپا کنیم. سهم

ست، و من حق خودم نمی دیدم که بخواهم آن را دست دیگری بدهم، به همین  ارش سرپا شده اکی
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به نام کیارش است. امید وارم دختر   ادلیل، کارخانه داروسازی ولدی به عالوه عمارت فرمانیه تمام

ه  ا به سیمین و خاند درک کنند و همراهی ام کنند. دو قطعه زمین های رشت رهایم مرا در این مور

یا واگذار می کنم. ارزش شما برای من از این اموال بیشتر است. امید دارم که بعد از من  شیراز را به ثر 

 هم، پشت یکدیگر باشید. 

 امضاء علی ولدی  

 

بیرون آمد، يادآوری پدرش قلبش را به آتش می  چشم هايش را يکبار بست، چند قطره اشک از میان مژه هايش 

 آن طرف چرخاند، با صدای ناراحت و پر از بغضی گفت:م ها سرش را به  دای يکی از خانوکشید با ص

 آقا جون چرا داره اينکار و میکنه. _

 به طرف کیارش برگشت و گفت:

 کیارش مرگ من آقا جون زنده اس ديگه؟ _

 مش وضع گفت:ر شرايط جالبی نبود اما برای آراکیارش نفس عمیقی کشید، خودش هم د

اينکه کارش نا تموم بمونه متنفره، معلومه که زنده اس اين چه  می شناسید، از   ین آقا جون و که عمه سیم_

حرفیه. دکتر ها دارن تمام تالششون و می کنن اين بیماری و از بدنش خارج کنند. من کوچک ترين خبر هاش  

 ران نباشید. و بهتون اطالع میدم، نگ 

ت شانه هايش خواهرش را  س زد که ثريا اس ه بود و میشد حد نشست به نسبت جوانتری که طرف ديگرش خانوم 

 نوازش کرد و گفت: 

 اينجوری نکن با خودت سیمین جان، اقا جون خوب میشه، اينا فقط برای اينه که خیالشون راحت باشه. _

 کیارش رو به بهار گفت: 



 

 

Page | 148 

 ادامه داره؟ _

ده  واندن آن نامه ش انرژی اش صرف خ ف تکان داد و در حالی که احساس می کرد تمام ا به دو طر بهار سرش ر

 ضعیف گفت:  یاست با صداي

 بگیرم.  رو  نه فقط بايد امضا هاشون_

 کیارش با اخم نگاهش کرد و گفت: 

 تو خوبی؟ چیزی می خوای؟ _

 بهار سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 

 نه._

 ديد ادامه داد:   قتی آن ها را منتظررو به بقیه کرد و و

 از فردا کار های انتقال اسناد و براتون شروع کنم.  اين برگه رو امضا کنید تا مناعتراضی نداريد، بايد پايین اگر _

هردو خواهر نگاهی به همسرهايشان انداختند. مبل تکی کنار بهار با پسری که از اول باالی سر پدرش ايستاده  

دش را جمع کرد  ، بهار معذب شده خونزديک شودرف کیارش خم شد و باعث شد به بهار زيادی بود پر شد، به ط

 گفت: ر بیخیال حال اوو پس

 آقای کارخونه دار، هوای مارم داشته باش. _

 کیارش با اخم غلیظی گفت: 

 صاف بشین امید._

 امید به تاج مبل تکیه داد و در همان حال گفت: 

 يه ذره رو اخالقت کار کن._

 : کرد طب قرار داده بود که او را مخاحواسش را معطوف به سیمین  اربه
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 راضی ايم، کجا رو بايد امضا کنیم؟ م ما عزيز_

 به طرفش برود صدای مسعود بلند شد: د قبل از اينکه بهار با لبخن

 بهار جان، گويا آقای ولدی فراموش کردن تکلیف سهم مهران و مشخص کنن. _

 طرف مسعود گفت:  جلو کشید و به يد، کیارش خودش را روی مبل قبل از اينکه بهار چیزی بگو

سهام رو به نام دخترشون، يعنی بهار خانوم خريدن. وقتی کارخونه   مهران همون زمان ان، عمو مسعود خ نه_

جون خودش شخصا، سند سهم ايشون رو به نامشون انتقال  آقا سرپا شد، ايشون تازه وارد سن قانونی شده بودند، 

 سند وتقديمشون کرديم.دادن و 

 بهار در دلش گفت: 

 می ترسیدم.باالخره آمد به سرم از آنچه  _

 با صدای نسبتا بلند مسعود سرش را باال گرفت، نگاهش را به چشمان روشن او داد: 

 آره بهار؟ _

آب دهانش را محکم قورت داد و آهست سرش را تکان داد، مسعود برفراشته در حالی که روی مبل جا به جا  

 یشد گفت: م

 م تو زندگیت؟ يد خبر دار میشدم؟ هیچی نبودچرا به من اطالع ندادی؟ من نبا_

 بهار با چشمانی که هر لحظه آماده بارش بود نگاه کوتاهی به برديا انداخت و در جواب مسعود گفت: 

 توی شرايطی نبودم که باهاتون در تماس باشم._

 : مسعود هم نگاه زير چشمی به برديا انداخت و گفت

یش به اسم دخترش خريده؟ تو  داداشم کارخونه اش و چندين سال پاين شد جواب؟ من االن بايد بفهمم  _

 از کارخونه سر در میاری؟ تو تو اون کارخونه حق داشتی اين همه سال.چیزی 
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 کیارش با صورتی سرخ شده، نفس محکمی کشید تا کمی بر خودش مسلط شود و گفت:

 یم.  قصد نداشتیم سهم ايشون و باال بکشون مسعود خان نه من نه آقا ج _

 :مسعود میان حرفش پريد و گفت

 من اين و نگفتم. _

 کیارش محکم تر از قبل ادامه داد: 

حرفتون همین و می رسوند اما. سهم ايشون هرماه هر چه قدر بوده از همون سال به حسابشون ريخته شده. با  _

خودشون از   ه نون بودو از هممون بیشتر سرشون تو کتابای قاتوجه به اينکه سه ساله وکیل شخصی آقا جونن، 

 . تونن از حقشون دفاع کنند همه بهتر می  

 صورتش را به طرف بهار چرخاند و گفت: 

 غیر از اين بوده؟  _

 بهار تند سرش را به دو طرف تکان داد و هول شده گفت: 

دنش ش رو ديدم. با اين حال بعد از سرپا ش نه نه! اصال. اون کارخونه از بین رفته بوده، من خودم همه مدارک_

 ردوندن و از همون موقع هم سهم ما رو دادن. به نام من خريده بود رو بهم برگ آقای ولدی تمام سهمی که بابا

 مسعود نگاه عصبی اش را از روی بهار گذراند و به کیارش داد: 

 آقای دکتر، من بايد سند و ببینم. _

شان  از و بسته کرد. بهار کپی سند خوديش را ب، نگاهی به بهار کرد و چشم هاکیارش فکش را روی هم فشار داد 

یارش خورده بود را جلوی مسعود گرفت. مسعود نگاهی به سند ها انداخت و در  و سندی که به تازگی به نام ک

 حالی که آن ها را به بهار برمی گرداند گفت: 

 را سر در نمیاری. من فقط نگران تو بودم. وکیلی درست. ولی از اين کا_
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 ند جلوی خودش را بگیرد گفت: کیارش بی آنکه بتوا

اين همه سال از همه دفاع می کنه يعنی بلد نیست حق خودش و بگیره؟ يا بازم فکر می کنید ما قرار  که  کسی_

 بود سرش کاله بذاريم؟ 

 مسعود نگاهی به بهار رنگ پريده انداخت و در جواب کیارش گفت: 

 ودش ضعیفه. ، ولی برای مسائل خديگران وکیل خوبیه بهار برای مسائل  _

بلد نیست، نمی تواند وسط دادگاه فرياد بکشد و حق موکلش را بگیرد.   ع کردن از بقیه را هم بهار فکر کرد، او دفا

اگر نام وکیل خوب را يدک می کشد، فقط برای اين است که می تواند از ال به الی قوانین و تبصره ها برايشان  

به خودش قول داده بود جلوی  اشرفی بسپارد. نفس عمیقی کشید،  نفع پیدا کند و بقیه کار را به آقای حکم به 

دهد، قول داده بود ديگر محکم باشد نگاهش را روی کیارش چرخاند و سپس رو به  نماعت ضعف نشان اين ج

 مسعود گفت: 

چند ساله موکل من هستند. هم خودشون  ممنونم که به فکر منید عمو. اما من از آقای ولدی مطمئنم. ايشون _

 م نوه اشون برای من محترمن.ه

 رويی باال انداخت و گفت: د ابمسعو

 صالح مملکت خويش خسروان دانند. _

 در حالی که از جايش بلند میشد به برديا هم اشاره ای زد و رو به جمعیت گفت: 

 با اين حساب ما ديگه اينجا کاری نداريم. با اجازه. _

نگینی نگاه برديا را به  خداحافظی کرد و سرش را دوباره پايین انداخت. س سرش از مسعود کان دادن بهار با ت

لش نمی خواست بار ديگر با او چشم در چشم شود. با رفتن آن ها احساس کرد  خوبی احساس می کرد و د 

بود سیمین و ثريا امضا  فضای سنگینی که در خانه به وجود آمده بود کاهش پیدا کرده است. برگه هايی که قرار 
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تش گرفت و  به طرفشان رفت. سیمین با لبخند برگه را از دس  کنند را به همراه خودکارش از روی میز برداشت و 

 ند.همانطور که جلوی خودش و خواهرش می گرفت مشغول خواندن شد 

ر دهانش  بهار دوباره سر جايش برگشت، احساس میکرد ته گلويش خشک شده است، زبانش را چند بار د

وب خشک به سق دهانش چسبیده بود. پیشانی  بهتر شود، اما بی فايده بود. زبانش مانند يک تکه چچرخاند تا 

 اما نوک انگشت دست هايش از سرما به گز گز افتاده بود. کیارش نگاهی به او کرد و آهسته گفت: اش داغ بود 

 می خوای بگم برات آب بیاره؟ _

 فهمیده است که کیارش ادامه داد:  فکر می کرد از کجا  بهار نگاهی به او کرد، داشت

 قرمزه.  رتتم لبت خشک شده، صو_

 بهار ناخودآگاه دستی روی گونه اش کشید و گفت: 

 اگه ممکنه بهم بگید دست شويی کجاست.  _

 کیارش از جايش بلند شد و اينبار بلند گفت: 

 تشريف بیاريد._

چک تر را باز کرد و کنار ايستاد تا بهار داخل  ايی خارج شد. در کوبهار لبخندی به بقیه زد و دنبال او از پذير

 به دری که روبرويشان قرار داشت اشاره کرد و گفت:  شود،

 اونجاست._

 بهار لبخند کمرنگی به او زد و به طرف دست شويی رفت. 

و لب هايش    روسری اش را از سرش برداشت، در آيینه نگاهی به چهره اش انداخت، گونه هايش سرخ شده بود

باز کرد، دستش را زير آن قرار داد و با   دسر ترک برداشته بود.اهروم شیر را تا انتها به طرف آب  خشک شده

لرز وجودش را فرا گرفت. اما با   ای احساس آب يخ مشتش را از آن پر کرد و به صورتش پاشید، برای لحظه
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ب کردن صورتش از  یرون کشید و با مرت مشت دوم آب سرخی و داغی صورتش کم شد. دستمالی از جعبه ب

 دست شويی خارج شد.

 لیوان بزرگ آب در دستش ايستاده بود، لبخندی زد و گفت:  که بیرون در بابا ديدن کیارش 

 ممنونم، زحمت کشیدين._

هر لحظه  ،کیارش چشم هايش را باز و بسته کرد و لیوان را به دستش داد، بهار بی تعلل آب را جرعه جرعه بلعید 

ان خالی شده انداخت و سپس دوباره رو  رسید که واقعا به آن نیاز داشته است. نگاهی به لیوين نتیجه یشتر به اب

 به کیارش گفت: 

 واقعا بهش احتیاج داشتم. _

   کیارش لبخندی به او زد و لیوان را از دستش گرفت.

 بهتری؟ نوش جان._

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 ترس کشیدم، حاال ديگه خیالم راحته که میدونه. وع به عموم خیلی اس خوبم، برای گفتن اين موض_

 او اشاره کرد که حرکت کند، خودش هم همانطور که پشت سر او به حرکت درآمد گفت:  ش به کیار

 به خاطر بحثی که با برديا داشتی به مسعود خان نگفتی؟ _

 از در نشیمن بیرون رفت، نفسش را فوت کرد و گفت: 

 اشه. بودم دلم نمی خواست ديگه هیچ خبری از زندگیمون داشته به بودم، لج کرد اوهوم، بچه _

 کیارش ابرويی باال انداخت و  گفت:

 پس بايد بحث جدی بینتون بوده باشه که بخوای اينجوری ازشون ببری! _
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گرفت و  بهار از گوشه چشم نگاهش کرد و بی حرف وارد پذيرايی شد. به محض ورودش ثريا برگه ها را مقابلش  

 گفت: 

 عزيزم ما اينا رو امضا کرديم. _

 و می گرفت گفت: د و در حالی که برگه ها ر بهار لبخندی روی لبش نشان

 يک نفر هم بايد به عنوان شاهد امضا کنه. _

 با صدای بلند پسری که حاال می دانست نامش امید است از جايش پريد:

 بدين من، بدين من. _

 صدای غرش کیارش را شنید:

 م باش امید. آد قیقه دو د_

 به طرف او چرخید و گفت:بهار 

 نیست؟ شما فامیلتون ولدی  _

 امید با شیطنت ابرويی باال انداخت و همانطور که زور میزد کیارش را کنار بزند با لبخند گفت: 

 نه، بنده امید مشتاق هستم در خدمتتون. _

 اخل خنده اش را خورد و گفت: بش از دبهار در حالی که از حرکات او خنده اش گرفته بود، با جويدن ل

 نید. بله پس بفرمايید اينجا رو امضا ک_

 امید در حالی که برگه و خودکار را از بهار می گرفت گفت: 

 همیشه دلم می خواست يه جا شهادت بدم، دمت گرم آقا جون من و به خواستم رسوندی._
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ود. امید کارش که تمام شد برگه و  داده ش  بهار دستش را مقابل صورتش قرار داد که خنده اش زيادی نشان

 با همان لبخند لحن شیطنت بارش گفت:  خودکار را مقابل بهار گرفت و 

 ديگه کجا رو امضا کنم؟ _

 بهار آن هارا از دستش گرفت و قبل از اينکه حرفی بزند کیارش دوباره به امید توپید: 

 تموم شد ديگه، بکش کنار. _

 حالی لب هايش را شکل مسخره ای حالت می داد گفت:در   امید نگاهی به کیارش انداخت و

 کن تروخدا، آدم از ترس پاچه اش جرات نمی کنه بیاد از جلوت رد بشه.   ه روی اخالقت کارآقای دکتر يه ذر _

بهار اينبار پشتش را به آن ها کرد تا خنده ای که غیر قابل کنترل شده بود را از ديد کیارش مخفی کند. کیارش  

رگه هايش را جمع کرد،  ی به امید کرد و بی حرف روی يکی از مبل های تکی جای گرفت. بهار ب تناکاخم وحش

 د دوباره جدی باشد رو به همه گفت: داخل کیفش قرار داد و در حالی که سعی می کر 

  جازه ممنونم از همه، برای امروز کارمن تموم شده، با برگه هايی که امضا کردين و وکالت هاتون من براتون ا_

ی صحبت کرديم. فقط می مونه يک روز که بايد  انتقال اسناد رو میگیرم، کار های مالیات رو هم قبال با آقای ولد 

 ی به نام زدن اسناد. تشريف بیاريد محضر برا

 اشاره ای کرد و گفت:  دوباره به طرف کیارش 

 برای اون روز هم باز من به آقای ولدی اطالع میدم که شما رو خبر کنن.  _

 ثريا لبخندی به رويش زد و گفت:

 ممنون عزيزم. زحمت کشیدی._

 لبخندی گفت: جوابش با  بهار هم در 

 انجام وظیفه اس._
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 کیفش رو در دست گرفت و همانطور که از پشت میز کنار می آمد گفت: 

 با اجازه من رفع زحمت می کنم. _

 از جايش بلند شد و گفت:مهوش 

 برای ناهار نمی مونید؟ _

 ونم، مامان خونه تنهاست. بايد برم.خیلی ممن_

 پس يه روز ديگه منتظرتیم. _

 به رويش زد و گفت: بخندی  بهار ل

 با کمال میل حتما. با اجازه. _

 سیمین ضربه ای به بازوی امید زد و گفت: 

 بلند شو مامان اگه بهار خانوم وسیله ندارن برسونشون. _

 بهار ايستاد و گفت: قبل از آنکه امید از جايش بلند شود کیارش پشت سر 

 من میبرمشون عمه. _

 رش به طرف ملوک چرخید و گفت: امید دوباره سر جايش نشست، کیا

 حاج خانوم من میرم و برمی گردم. _

سری تکان داد و در حالی که برای پذيرايی از مهمان هايش از جا برمی خواست به کتی اشاره کرد که  مهوش 

 دنبالش برود. 

توی بهار را به  مراه کت خودش را از جالباسی که درون ديوار تعبیه شده بود برداشت، پالکیارش پالتوی بهار به ه

 د گفت: دستش داد. بهار همانطور که يقه پالتويش را مرتب می کر 
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 نمی خوام بازم کل کل کنم، ولی واقعا زشته با مهمون می خوايید بیايید بیرون. _

د و با گفتن بفرمايید کنار ايستاد تا بهار خارج شود، بهار با  کر  بازکیارش بی آنکه دقتی به حرف او بکند در را 

د. نفسش را محکم فوت کرد  هايی درشت نگاهش کرد، بیخیال او مشغول مرتب کردن آستین پیراهنش بوچشم 

 و از خونه خارج شد. کیارش با لبخند کجی پشت سرش حرکت کرد و در را بست. 

به شیشه کنارش تکیه   اصدايش پخش میشد، ناخودآگاه سرش ر  که بود همانطور که حواسش پیش خواننده ای 

رده بود، برای باز نگه داشتن چشم هايش هم ديگر انرژی نداشت،  ل و امروز انگار جانش را تمام کداد، شب قب

شعرش حرف های داخل ذهنش را میزد، خیلی از شب ها اين آهنگ  آهنگی که پخش میشد را دوست داشت، 

 . بوداش همدم تنهايی 

Thought I found a way 

کردم  پیدا راهی  يه  کردم  فکر  

(Thought I found a way out (found 

کردم   پیدا شدن خالص برای  راهی  که کردم  فکر  

(But you never go away (never go away 

نمیری هیچوقت)  نمیری هیچوقتتو  ولی  ) 

So I guess I gotta stay now 

ونم م ب من  بايد  حاال کنم  فکر پس  

Oh, I hope some day I’ll make it out of here 

برم  اينجا از  بتونم روزی  يه امیدوارم  

Even if it takes all night or a hundred years 

بکشه   طول سال ها صد  يا  شب تموم اگه حتی  
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Need a place to hide, but I can’t find one near 

کنم  پیدا نزديک جای يه  م نمیتون لی و  میخوام، شدن قايم  برای جا يه  

Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear 

بجنگم  هام ترس  با نمیتونم  اينجا  از بیرون   م زنده  کنم   حس که میخوام   

Isn’t it lovely, all alone? 

تنهايی همشه  نیست؟ عاشقانه  

Heart made of glass, my mind of stone 

سنگ  از فکرم  شده، ساخته  شیشه از  قلبم  

Tear me to pieces, skin to bone 

استخوون  تا  پوست از ،  کن  تکه تکه  من  

Hello, welcome home 

اومدی  خوش  خونه  به  ،  سالم  

Walking out of time 

شده  دير  

(Looking for a better place (looking for a better place 

میگردم بهتر جای  يه دنبال)  میگردم  بهتر جای  يه دنبال ) 

Something’s on my mind 

ذهنمه  توی   چیزی يه  

Always in my head space 
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هست يجايی  يه سرم  توی هیشهم  

But I know someday I’ll make it out of here 

شه  خارج اينجا از  میکنم مجبورش  روز  يه  که میدونم  ولی   

Even if it takes all night or a hundred years 

بکشه   طول سال ها صد  يا  شب تموم اگه حتی  

Need a place to hide, but I can’t find one near 

کنم  پیدا نزديک جای يه  نمیتونم  ولی  میخوام، شدن قايم  برای اج يه  

Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear 

بجنگم  هام ترس  با نمیتونم  اينجا  از بیرون   م زنده  کنم   حس که میخوام   

Isn’t it lovely, all alone? 

تنهايی همشه  نیست؟ عاشقانه  

Heart made of glass, my mind of stone 

سنگ  از فکرم  شده، ساخته  شیشه از  قلبم  

Tear me to pieces, skin to bone 

استخوون  تا  پوست از ،  کن  تکه تکه  من  

Hello, welcome home 

اومدی  خوش  خونه  به  ،  سالم  

Woah, yeah 

آره   اوه،  
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Yeah, ah 

ه آ،  آره  

Woah, woah 

اوه  ،  اوه  

Hello, welcome home 

اومدی  خوش  خونه  به  ،  سالم  

 

(Lovely billie elish khalid ) 

 

 با شنیدن صدای کیارش چشم هايش را باز کرد: 

 فکر کنم توام اخالق مامانت و داری. _

 همانطور که صاف می نشست گفت:

 داشتم خودم و احیاء می کردم. خواب نبودم. فقط _

 روی ته ريشش کشید و گفت:  آزادش را  کیارش دست

 پس حسابی اذيتت کرديم امروز. _

 یقی کشید و همانطور که به رو به رويش نگاه می کرد گفت:عم نفس

ه اين کارخونه از همون سال ها رو دلم مونده بود، از طرفی دلم می خواست به عموم بگم و از  ی شما نه، قض_

 ی کردم.  طرفی ديگه اونا رو نزديک خودم احساس نم

 و همه اينا به برديا مربوط بود؟ _
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 د و گفت: چشم هايش را باز و بسته کر 

 تقريبا. _

 اينبار او هم جوابی نداد و مشغول رانندگی شد. جلوی در خانه ايستاد، مانند ديشب به طرف بهار چرخید و گفت: 

 ممنونم برای زحمتی که کشیدی._

 : بهار بند کیفش را بین انگشت هايش گرفت و گفت

 وظیفه بود، برای روز محضر باهاتون هماهنگ می کنم. _

ان داد، بهار روز خوشی گفت و از ماشین پیاده شد. در را با کلید باز کرد و  نشانه تايید تک کیارش سرش را به

 قبل از بستن آن برای کیارش سری تکان داد و داخل شد.

 با خانه مهناز سريع جلو آمد: با وراد شدن 

 دی. سالم. خوش اوم_

 می شد گفت:   بوسه ای روی گونه مهناز نشاند و همانطور که مشغول در آوردن لباسش

 سالم عشقم. مرسی. _

 مهناز به طرف آشپزخانه رفت و گفت: 

 ناهار و بکشم يا چايی میخوری؟ _

 بهار با لباس های روی دستش به طرف اتاق رفت و گفت:

 مامان ناهار و بکش اومدم.نه _

ر جین  پیراهن سفیدش را هم در آورد و با همان تاپ و شلواته صندلی اش گذاشت، لباس هايش را روی دس 

 دوباره بیرون رفت. 
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 کمی از خورشت را روی برنجش ريخت و در همان حال گفت:

 عمو و برديا هم بودن. _

 مهناز متعجب گفت:

 ن؟ اونا برای چی؟ اونجا چیکار می کرد_

 ت: بهار لقمه ای که در دهانش بود را خورد و گف

خريده، عمو هم با برديا اومده   من  نامآقای ولدی خواسته بود که عمو باشه که متوجه بشه بابا سهامش و به _

 بود. 

 مهناز اخمی کرد و گفت: 

 ار شده باشه. مهران خودش می دونسته با سهامش چیکار کنه و به اسم کی بخره، واسه چی مسعود بايد خبر د_

 آماده می کرد ادامه داد:  بهار همانطور که قاشق بعدش اش را

 بخرن. يا عمو اينجوری فکر می کرده.  شايد قرار بوده اون موقع اين سهام و شريکی _

 مهناز همانطور با اخم خیره به بشقاب جلويش ماند. بهار قاشق بعدی را که خورد گفت: 

 کارخونه سهم دارم.  کسی سر من کاله نذاره و حواسم باشه که منم تو اونخیلی نگران اين بود که يه وقت  _

 مهناز با حفظ اخم گفت: 

 يدن و چند ساله بابات می خواد سر ما رو کاله بذاره؟ يا اون؟ يا مثال رفیق چند   تو که وکیلی بهتر می دونی_

 بهار کمی از نوشابه کنار دستش خورد و گفت: 

 اينجوری بتونیم دوباره نزديک بشیم. پیش خودت فکر کرده شايد _

 می خوام نشیم. _
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 ار با تعجب به مادرش نگاه کرد و گفت: هب

 مامان._

 چیه؟_

 :ال انداخت و گفتبهار شانه ای با

هیچی، همیشه من عصبی بودم، همیشه من می گفتم الزم نکرده تو زندگی ما سرک بکشن، شما می گفتی  _

 ولشون کن. عصبی نديده بودمت.

 نفس عمیقی کشید و گفت:مهناز 

و   ه سرت آوردن، به جای اينکه جلو دهن آشنار بزرگت کردم. با اون باليی ک دلم میسوزه، از برگ گل پاک ت _

 يادش افتاده بیاد برات عمويی کنه؟ الزم نکرده.  فامیل ببندن، پشتت و خالی کردن، حاال

ت مهناز را که روی پايش از عصبانیت می  بهار قاشقش رو توی بشقابش انداخت، به طرف مادرش چرخید، دس 

 ست هايش گرفت، بوسه ای روی دست او زد و گفت: لرزيد و بین د

ه تو اين سال ها کم شنیديم ازشون؟ اتفاقی مگه افتاد واسه  ار هرچی می خوان بگن، مگ الهی من قربونت برم. بذ _

م. تو اين چند سال هم سهم من هرچی  ما؟ منم جواب عمو رو خودم دادم. گفتم من به آقای ولدی اعتماد دار

 بوده بهم دادن. 

 ز بغضش را فرو خورد و گفت: نامه

 کار خوبی کردی مامان.  _

 کشید و همانطور که سعی می کرد لبخند بزند و بحث را عوض کند گفت: دست بهار بیرون دستش را از بین  

 بخور، از اون پودر لیمو که گرفتی ريختم توش، خوب شده؟ _

 ور که دوباره مشغول خوردن میشد گفت: بهار همانط
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 دستت درد نکنه. آره عالی شده،  _

د، مادرش تنها داشته او بود. يک تنه جلوی  زير چشمی نگاهش به اشک سرگردان داخل چشم های مهناز بو

آمده بود، تمام سال هايی که دانشگاه می رفت بی آنکه خم به ابرو بیاورد نگذاشت هیچ چیزی در  همه پشتش در

راموش نمی کرد. با آن وضعیت روحی خودش هم  دل بهارش بماند. هیچ وقت روزی که جواب کنکورش آمد را ف

ديدن نام دانشگاه آزاد و رشته حقوق برای لحظه ای شاد شد و   نخواهد شد. با چیز خوبی قبول می دانست هیچ

ا ببندد و از اتاقش بیرون برود که  بعد با يادآوری هزينه سنگین شهريه آن تمام ذوقش پر زد. خواست لپ تاپ ر

 ق زده گفت: مهناز از پشت سرش ذو

 وای بهار قبول شدی!!!! اونم حقوق! _

 وی لبش بنشاند گفت: بهار بی آنکه لبخندی ر

 به درد نمی خوره. _

 مهناز با تعجب نگاهش کرد و گفت:

 واسه چی آخه؟ _

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:

 دانشگاه آزاد قبول شدم._

 خب باشه. اونم خوبه. _

 بهار با صدايی بغض آلود گفت:

 از شهريه اش خبر داری؟ ما از پسش بر نمیايیم.  مانما_

 رنگ پريده و الغر شده اش را بین دست هايش گرفت و گفت: خودش چرخاند، صورت مهناز او را به طرف 

رشته ای که بهش عالقه داشتی قبول  من برای تو از پس همه چی برمیام مامانم. تو به اين چیزا فکر نکن. _

 ، مهم فقط همینه.  شدی
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 دوباره با ذوق ادامه داد: د بع

 بايد ببینیم تاريخ ثبت نام کی هست.  باز کن ببینم کدوم واحد قبول شدی حاال. _

کرد  خواند، مهناز بی آنکه حتی از او بپرسد هرچه الزم داشت را برايش تهیه می در تمام سال هايی که درس می 

می خواست، زندگی با آن ها نرم رفتار نکرده    و هم مادر بود هم پدر. ديدن اشک او آخرين چیزی بود که دلش

خورد  دشان را خراب کرده بود، در حالی که با نوشابه اش بغض را فرو می اده کوچک شامهران خانو بود، با گرفتن

انه دايی اش که قول مادرش بود و در شیراز  به اين فکر کرد که بايد مهناز را مدتی پیش نويد بفرستد، يک د

وقت  در اين چند کرد مهناز   ش نويد رفتن همیشه مهناز را سرحال می کرد و بهار احساس می زندگی میکرد، پی

 از هر زمان ديگری به اين سرحال شدن نیاز دارد. 

*** 

 

وش سفید رنگش رو هم  دست کش هايش را از دستش بیرون کشید و داخل سطل آشغال اتاقش انداخت، روپ 

دستی بین موهای کوتاهش کشید و همانطور که روی صندلی   پشت در آويزان کرد و به طرف میزش رفت. 

فشار داد. قبل از آنکه مشغول شود ضربه ای به در اتاق خورد.   اانیتور ر، دکمه پاور مرنگش می نشست مشکی

 تکیه اش را محکم به پشتی صندلی اش داد و با صدای خسته ای گفت: 

 بیا._

 : منشی اش وارد شد، لبخندی به روی او زد و گفت

 خسته نباشید آقای دکتر. _

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 ممنون._

 را به طرف او گرفت و گفت:که دستش بود ت کوچکی  منشی پاک
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 تو آزمايشگاه بودين پست اين و براتون آورد. _

 پاکت را از بین دست منشی بیرون کشید و همانطور که با اخم مشغول وارسی پاکت بود گفت:

 تونی بری.   باشه، ممنون شما می_

را برداشت و مشغول   ست بود. کاتر روی میز منشی سری تکان داد و از اتاقش خارج شد. پاکت کوچکی با آرم پ

 باز کردن شد. با ديدن يک فلش با تعجب آن را بیرون کشید. برگه کوچک يادداشتی هم به همراهش بیرون آمد: 

 با صدا گوش بده!

 د: اخل ذهنش را يکی پس از ديگری عقب میزهر لحظه تعجبش بیشتر میشد، حدس های د

 ره. کتی دوباره يه سوپرايزی برام دا_

 امیده.  مسخره بازی های _

کیس متصل کرد و  بیخیال حدس های ذهنش شد، صندلی چرخ دار را با پايش با عقب هول داد و فلش را به  

وی گزينه پلی برد و کلیک کرد.  دوباره صندلی اش را جلو کشید، با باز شدن صفحه فلش روی مانیتور موس را ر

باعث شد فکر کند حدس هايش درست باشد و   فیلمدقیقه خالی اول  ناخودآگاه صدای مانیتور را باال برد. چند  

يکی دارد سر به سرش می گذراد. خواست با عصبانیت و اخم خم شود فلش را بیرون بکشد که صفحه سیاه  

ديدن راهرو قديمی کارخانه ناخودآگاه تمام حواسش را به فیلم داد.  باالخره شروع به نشان دادن تصوير کرد. با 

ه بود نگاه کرد، فیلم برای قبل از آتش سوزی کارخانه بود. صدای مانیتور را بیشتر  خی که زير فیلم خورد به تاري 

باال برد و با همه وجود مشغول ديدن فیلم شد. هرلحظه که می گذشت دستش روی میز بیشتر مشت میشد و  

است  هايش برد. دلش می خوفکش را روی هم فشار میداد. دستش را محکم میان ته ريشش کشید و تا میان مو

پاکت خالی را به همراه نوشته کوچک از روی میز چنگ زد و با دقت  محکم روی زمین بکوبد. را  صفحه مانیتور 

با تمام  پاکت را دوباره روی میز پرت کرد.باال پايین کرد تا نام فرستنده را پیدا کند، اما هیچ چیزی نصیبش نشد، 

بیشتری ديد، انگار می خواست مطمئن شود اين فیلم   کرد و اينبار با دقتشدن فیلم، دوباره روی پلی کلیک 
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واقعیت دارد. با مشتش چند بار به میز ضربه زد و بعد در حالی که از جايش بلند میشد، ضربه بسیار محکمی  

 ت: میزد با فرياد گف میز  روی 

 خانوم امیری!!! خانوم امیری!!!_

کرد، خانوم امیری در حالی که از ترس چشم هايش درشت  به ضرب باز  کشید در اتاق را همانطور که فرياد می 

 شده بود و به در اتاق که چیزی تا کنده شدن فاصله نداشت خیره مانده بود خیره ماند بود با لکنت گفت: 

 بب..بله آقای دکتر. _

 داخل اتاق اشاره زد و با همان صدای بلند گفت: را به جايی  کیارش دستش  

 ورده بود؟ اين پاکت کی آ_

 نوم امیری در حالی که هم چنان از ترس نزديک به سکته قلب شده بود گفت:خا

 مامور پست بود، همون ماموری که همیشه پاکت ها رو برامون میاره. _

 چه ساعتی اومد؟ _

 تش انداخت و سريع گفت: آورد ، نگاهی به صفحه سفید ساع دختر بیچاره دست لرزانش را باال

 پیش.يک ساعت تقريبا ساعت سه، _

 کیارش دستش را کالفه روی صورتش کشید و گفت: 

 هیچ برگه ای نبود که اسم فرستنده بهش باشه؟ _

 امیری سرش را به طرف باال برد و گفت: 

 نه آقای ولدی، فقط همون پاکتی بود که خدمتتون دادم. _

 ش کیارش نفسی گرفت و با صدای گرفته گفت: ارکی
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 ممنون._

 پرسید:  رج داد وامیری کمی جسارت به خ

 آب بیارم براتون؟ _

 کیارش دستش را باال آورد و همانطور که دوباره وارد اتاق میشد گفت: 

 ممنون الزم نیست. _

روی صندلی نشست و با   رفت. در اتاق را به همان ضربی که باز کرده بود بست و دوباره سراغ پاکت روی میز 

ه جز عالمت ضربدر مشکی رنگ باالی نوشته کوچک  ن کرد. بدقت بیشتری همه جای پاکت و نوشته را باال پايی

 هیچ چیز اضافه تری پیدا نکرد. عصبانی پاکت را روی زمین پرت کرد.  

نیت دلش می خواست  آرنج دست هايش را به میز تکیه داد و سرش را میان دست هايش گرفت، از شدت عصبا

ير شده بود که نمی دانست جواب عصبانیتش را  ازسرفرياد بکشد، از طرفی در يک لحظه انقدر سوال به ذهنش  

 بدهد يا سوال هايی که مانند ويروس در ذهنش باال پايین میشد و اجازه تمرکز را از او سلب کرده بود. 

جام دهد. انگار  ی اش نمی دانست بايد چه کاری انست است، برای اولین بار در زندگ رنمی دانست چه کاری د

با نوک انگشت چند ضربه به شقیقه اش زد، هنوز از کاری که می   قفل کرده بود.ا ر  مکالمات داخل فیلم ذهنش

خواست انجام دهد مطمئن نبود اما در يک لحظه چنان ذهنش خالی شده بود که همین پیشنهاد را روی هوا زد.  

 بیرون کشید. از جايش بلند شد و بعد از برداشتن کتش از اتاق بیرون زد.  فلش را از داخل کیس 

حظات قبل ترس در وجودش باقی مانده بود. با استرس به او نگاه  ل  باز شدن در امیری از جايش پريد، هنوز از اب

 کرد و گفت: 

 تشريف می بريد آقای دکتر؟_

 کیارش يقه کتش را صاف کرد و گفت: 

 . بریت ديگه می تونی آره، شمام نیم ساع_
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 نزند تا ريیس بداخالقش زودتر از دفتر بیرون برود. ی گرامیری بی حرف سرش را تکان داد و ترجیح داد حرف دي

*** 

 

پرونده سنگینی که تمام ذهنش را پر   روی تختش دراز کشیده بود و مشغول زير و رو کردن پرونده جديدش بود، 

م  اين پرونده را به سرانجا د نمی توانمغزش پاتیناژ بازی کرده بود که روی  انقدرهم پرونده کرده بود، وکیل ثانوی 

صی گرفته بود  دو روز مرخیرش بگذرد که ترجیح داده بود در خانه پرونده را پیش ببرد، برساند و بهتر است از خ

قريبا  د و تن بکشبیرو به نفع موکل خودش  اين پرونده را به ضرب و زور از میان کتاب قانون تا بتواند حکم

پريد، انقدر در  نگ گوشی اش يک متر باال بود که با شنیدن صدای ز ریبود، مشغول جمع آو نزديک موفق شدن

کاغذ های مقابلش خورد شده بود که همه چیز را فراموش کرده بود. گوشی اش را از زير بالشت تخت بیرون  

ز روز بعد از محضر ديگر خبری از او نداشت. يد، اال پرکشید، با ديدن نام کیارش ولدی ناخودآگاه ابرو هايش با

   رد و تماس برقرار شد.آيکون سبز رنگ را لمس ک

 سالم._

 صدای کیارش به گوشش مانند همیشه نبود: 

 سالم، دفتری؟ _

 بهار با تعجب کمی مکث کرد و گفت: 

 نه خونم. اتفاقی افتاده؟ _

 صدای نفس کشیدن محکم کیارش را شنید:

 شو بیا پايین. اضرعت ديگه میرسم دم خونتون. لطفا حا نیم ساتقريبا تنه، من _

 گفت:بهار نگران 

 اگر اتفاقی افتاده بگید لطفا؟  _
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 اتفاقی نیوفتاده، همه خوبن. بايد راجع به يه موضوعی باهم صحبت کنیم. _

 بهار آب دهانش را محکم قورت داد و آهسته گفت: 

 باشه من منتظرتونم. _

آوری  نشست. هرچه سعی میکرد فکر های بد را از ذهنش دور نگه دارد ياد جايش صافبهار سر تماس قطع شد. 

ود که داشت به برديا فکر میکرد. می  صدای خش برداشته کیارش مانعش میشد و متاسفانه دست خودش نب 

نمی   اش را همدانست اگر اتفاقی هم برای او بیوفتند قطعا از جانب کیارش خبردار نمی شود اما جلوی دلشوره 

اد او هم به جان پوست نداشته گوشه  نست بگیرد. مثل همیشه مواقعی که استرس و دلشوره به جانش می افتتوا

ت کنار ناخنش را با دست ديگر و دندانش می کند از جايش بلند شد تا لباس  ناخنش افتاد. همانطور که پوس 

 بنشیند. ن کیارش های راحتی اش را با لباس بیرون تعويض کند و منتظر رسید 

 با زنگ مجدد گوشی از جايش پريد، سريع آن را جواب داد: 

 نم.من پايی_

 االن میام. _

خودش هم علت آن حجم از دلشوره و استرس را نمی دانست. از اتاقش بیرون آمد، سعی کرد مهناز را حداقل  

 نگران نکند، با لبخندی زورکی گفت: 

 یرم میگیرم میام. رام آورده ماز بچه ها ب يه چیزی دفتر جا گذاشته بودم، يکی _

 گفت:  ی اش او را نگاه میکرد، سرش را تکان داد ومهناز همانطور که از باالی عینک نزديک بین 

 باشه مامان، مواظب باش._

 بهار با عجله سری تکان داد و همانطور که دو طرف پالتوی را بهم می رساند از خانه بیرون رفت. 
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که همیشه می ايستاد، سريع به طرف در جلو حرکت کرد و سوار شد. به   بود  ان جايیماشین مشکی کیارش هم

استرس صورتش برافراشته   حرکات تند و پله هايی که با عجله پايین آمده بود کمی نفس نفس میزد و از خاطر 

 شده بود، به محض نشستن با نگرانی پرسید:

 تروخدا بگید چیشده! _

يک لحظه پشیمان شد، هنوز هیچ چیز را نمی دانست و   در آن شرايط با ديدن او کیارش نگاهی به او انداخت و 

گر برای نگفتن دير شده بود، دنده  ونه بود. با انگشت اشاره و شصتش چشم هايش را فشاری داد و ديحالش اينگ 

 را در حالت حرکت قرار داد و با صدايی گرفته گفت: 

 اينجا اين وسط که نمیشه، بريم بهت میگم._

سختی با يک دست  گشت اشاره دست چپش را دوباره میان دندان هايش گرفته بود به که گوشه ان هار در حالی ب

 کمربندش را بست و در همان حال گفت: 

 کجا بريم. خب حداقل بگو چیشده._

کیارش ديگر آنجا نبود، فکرش دوباره داخل محتويات فلش داخل جیبش پرواز کرده بود و هنوز باورش نمیشد  

  خدا میکرد وقتیو است اما خدا باطل  وده باشد، با اينکه خودش هم می دانست فکرش بیخود و آن ها واقعی ب

یت بهار حاال او هم به فکر هايش  دوباره فلش را وصل می کند اينبار هیچ چیزی داخلش نباشد. با ديدن وضع

ود و کم مانده بود امیری  اضافه شده بود. خودش که ادعای محکم بودن میکرد، با ديدن فیلم به آن وضع افتاده ب

 اين دختر شکننده بیايد.را درسته قورت بدهد، چه باليی قرار بود بر سر 

 ايی برای صبر کردن نداشت دوباره گفت: بهار دستش را از داخل دهانش بیرون کشید و در حالی که ديگر ج

 خب کجا داريد میريد؟ _

دور نشده بودند، از اينکه مقصد را نمی دانست داشت  جوابی نگرفت، با استرس کمی اطرافش را نگاه کرد، زياد  

داد و حاال در اين شرايط تحملش بسار بغرنج تر بود. دوباره به صدا  وع همیشه رنجش می انه میشد، اين موضديو

 در آمد:
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 اينجا کجاست؟_

و به خودش  بازهم جوابی نگرفت، دلش می خواست سرش را ببرد کنار گوش او و چند جیغ پیاپی بزند تا بلکه ا

کسی از قصد فرستاده بود تا  بود و انگار او را بیايد. اين شرايط را نمی توانست تحمل کند. از بی خبری متنفر 

 گفت: بهار را شکنجه دهد. با صدای بلند تری  

 خب بگو حداقل کجا داری من و میبری؟ _

 ت: کرد، اينبار با با حرص و جیغ بلند تری گفبازهم جوابی در مقابل دريافت ن

 من به مامانم گفتم زود برمیگردم، کجا داری میبری من و!_

 صبانی با صدای بلند گفت: ر آشفته و عکیارش اينبا

 میکنم. دو دقیقه ساکت بشین بفهمم دارم چه غلطی _

چند لحظه بعد  گرد شده به او خیره ماند، توقع اين صدا و اين لحن را از اين شخص نداشت.  بهار با چشم هايی

 جوش آمده بود با صدای جیغ مانندش گفت: ه خونش به در حالی ک 

مدی هیچی که نمی گی، معلومم نیست داری کجا میری، تا کی  تو بی خبری، حاالم او   يه ساعته من و گذاشتی_

 همینجوری بشینم!!! 

کیارش دو نفس عمیق پشت هم کشید، چشم هايش را يکبار محکم روی هم فشار داد، سعی داشت خودش را  

ن می داد شمرده  د، صدايش را به سختی پايین نگه داشت و در حالی که با دست عدد دو را نشاکنترل کن

 شمرده گفت: 

 چیکار کنم.   دو دقیقه ساکت باش، من يه جا وايسم ببینم می خوام_

 دوباره دستش را جلوی بهار تکان داد و با تاکید گفت: 

 دو دقیقه!! _



 

 

Page | 173 

گرفت. دوباره گوشه انگشتش را به دندانش    او گاه از دست هایبهار با حرص نفسش را به بیرون فوت کرد و ن

ل خودش  ببیند او می خواهد به قوی که به خودش میپیچد سعی کرد دو دقیقه حرفی نزدند تا گرفت ودر حال

 چه غلطی بکند. 

 باالخره ماشین را گوشه ای نگه داشت، نگاهی به بهار کرد و با صدای خش دار گفت: 

 می تونی پیاده شی؟ _

 بهار با لج و حرص گفت: 

 اگه بدونم می خوای ببريم کجا!!_

 ز عصبانیت بست و بعد گفت: چشم هايش را ا کیارش چند لحظه 

 بگم چیکارت دارم. میريم تو اين کافه میشینیم تا من _

 بهار نگاهی به کافه پشت سر او کرد و با لجبازی گفت: 

 همین جا بگو!_

 کیارش زير لب زمزمه کرد: 

 !!! ال االه اهلل_

 نفسی گرفت و گفت: 

 می خوای بدونی چی می خوام بگم يا نه؟ _

 و زل زد و فقط سرش را باال پايین کرد.  حرف به ابهار بی 

 پس پیاده شو. _
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بهار از ماشین پیاده شد و همانطور که در را با حرص بست به طرف کافه حرکت کرد. کیارش دستش را محکم  

از روی صندلی عقب کیف لپ تاپش را بیرون کشید و پشت سر بهار  میان موهايش کشید، در خودش را بست، 

 د.د کافه ش وار

بهار میزی کنار ديوار را انتخاب کرد و روی مبل سبز رنگی که تکیه اش به ديوار بود نشست. کیارش هم مبل  

ز شدت  مشکی رنگ رو به رويش را پر کرد، ترجیح داد تا خود کیارش شروع نکرده است اينبار حرفی نزند. ا

يشان منو آورد و ايستاد تا سفارش  ر برايک نفد. استرس حالت تهوع گرفته بود و هیچ کاری از دستش ساخته نبو 

 بگیرد. کیارش بدون نگاه گفت:

 ته لطفا. ال_

 منو رو به سمت بهار هول داد، بهار هم بی آنکه نگاهی به آن بندازد و در حالی که در دل غر میزد: 

 يگه! بگیر سفارشت و برو د_

 گفت: 

 ته. منم ال_

 ها گفت:  پسر با لبخندی به روی اخمو و بد اخالق آن

 ته، االن میارم خدمتتون. دو تا ال_

برگه منويش را برداشت و باالخره رفت. بهار صاف نشست و چهار چشمی به کیارش خیره شد. کیارش همانطور  

 گفت: که لپ تاپ باريکش را از داخل کیف چرمی مشکی رنگش بیرون میکشید  

 فقط قول بده آروم باشی._

 بهار پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 ه بودم باشه. بلش نمرد اگه تا ق_
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کیارش اهمیتی به حرفش نداد. لپ تاپش را روشن کرد، هندزفیری اش را وصل کرد. فلش را از جیب کتش  

به طرف بهار چرخاند،   درآورد و به لپ تاپ زد. لحظاتی به صفحه خیره ماند و بعد از کلیک کوچکی لپ تاپ رو 

 سیم های هندزفیری را به طرفش گرفت و گفت: 

 گوش کن. ی بلند با صدا_

بهار احساس کرد قلبش دارد در دهانش می کوبد. دست دراز کرد و هندزفیری متصل به لپ تاپ را از بین دست  

پ فیلم را پلی کرد.  او بیرون کشید. هردو گوشی را توی گوشش چپاند و با ضربه آرامی روی موس لمسی لپ تا

ل اين فیلم لعنتی چه اتفاقی افتاده که کیارش را  بیند داخشد تا ب صدا را تا آخر زياد کرد و با تمام وجود چشم

 به اين حال درآورده است و يک ساعت استرس به جان خودش هديه کرده است.

کرد و لباسش را چنگ زد،    هرلحظه درد قلبش از قبل بیشتر میشد، ناخودآگاه دستش را روی سینه اش مشت

ده است دوباره آن را پلی کرد و اينبار با دقت  رتش غرق اشک ش متوجه باشد صوفیلم که به پايان رسید، بی آنکه 

 بیشتری به آن نگاه کرد. 

راهروی يک کارخانه بود، از لوازمی که گوشه کنارش بود می توانست حدس بزند انباری يا جايی شبیه به آن  

 د:د فرياد می کشبین قرار ندارشود،در حالی که بر سر کسی ديگری که هنوز جلوی دوروارد می است، يک مرد  

 حواستون هست داريم چه غلطی می کنیم؟ _

 متوجه شد که کسانی که دارد سرشان هوار می کشید بیشتر از يک نفر است. 

 اين اسمش آدم کشتنه! هیچ معنی ديگه هم نمی تونید روش بذاريد._

 آيد:ر ديگر می صدای يک نف

 من به اين پول احتیاج دارم. _

 ياد می کشد: دوربین باز هم فرمرد جلوی 
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 پولی که در ازاش آدم کشتی؟_

حاال که ديگه فهمیدين و افتادين توش، نمی  حاال هرچی که می خوای اسمش و بذار. بايد اينکار و انجام بديم. _

 با جفتتونم! . تونید بکشید کنار

ول را بین دست  ، بازو های مرد اد و يک مرد ديگر جلوی دوربین می آيد دو نفر بلند می شو  صدايی متفاوت با آن

 يش میگیرد و تکانش میدهد:ها

 تو که قبول کرده بودی! پس چته ديگه؟ _

 مرد اول عصبی خودش را کنار می کشید و می گويد: 

میزنیم. چجوری بعدش می تونید   بابا حالیتون نیست چرا. داريم تو تخم چشم طرف نگا می کنیم باهاش حرف _

 زندگی کنید؟

ن قرار می گیرد، لبه يکی از لوازم آنجا می نشیند و با لحن  آن ها جلوی دوربیبا نزديک شدن به مرد سوم هم 

 بیخیالی می گويد: 

 .  تو به پولی قراره دستت و بگیره فکر کن به راحتی! _

 مرد اول: نمی تونم. 

 می گويد: مردی که سعی در آرام کردنش دارد 

خودمون سه تا رو زير آب    مثل آب خوردن سر نکار و نکنیم طرف ببین ديگه االن قضیه از پولش گذشته، اگه اي_

 کاری داره؟  اون می کنه. فکر کردی برای 

 مرد سوم: جواد ولش کن، من به يارو میگم ما کارو انجام داديم اين زد زيرش!! 

 توپد: مردی که نامش جواد است عصبی به آن شخص می 

 .رضا يه لحظه خفه خون بگیر _
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 مرد اول می گويد:دوباره رو به 

 م نصب میکنیم! تو فقط حواست به اطراف باشه. میريما _

 مرد اول: داری از عذاب وجدانم کم می کنی؟ 

 جواد: چاره ای نداريم ديگه، از اول قبول کرديم. تو چت شده يهو؟ 

 بود:  زديک تر شده بودند و صداهايشان حاال وضح ترمرد اول تکیه به ديوار می دهد، به دوربین ن

 . امروز باهاش حرف زدم _

 همانطور نشسته با صدايی ضعیف می گويد: رضا 

 با کی؟ _

 مرد اول: با فرهود.  

 رضا:مهران؟؟

مرد اول سری تکان می دهد، قبل از اينکه حرفی بزند صدای منفجر شدن می آيد، جواد با هراس به طرفی که  

 رمیگردد: صدا آمده ب

 يا ابالفضل. _

 کشد:وا رفته است فرياد می که حاال سر جايشبر سر رضا  

 اون کوفتی و کجا گذاشتی؟؟؟_

 خیره مانده می گويد:رضا 

 روی صندلی عقبش بود. _

 جواد فرياد زنان به طرف صدا میدود و فیلم تمام می شود.  
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ش را از صفحه لپ  تاپ جدا می کند. کیارش با  فیلم برای بار دوم به انتها می رسد، بهار با صورتی خیس نگاه

بهار گیج نگاهی به میز می اندازد، متوجه نشده بود حتی  از جلويش برمی دارد.  حال او سريع لپ تاپ راديدن 

سفارش هايشان آمده. هنوز به ديده و شنیده خودش شک داشت. باورش نمیشد آن صدای لعنتی انتهای ويديو  

یدن صدای  و را برای همیشه از شناو کنده بود، همان اتفاق لعنتی که اش پدرش را از ی باشد که آغوهمان صداي

. نگاهش را از میز باالتر می آورد و به صورت کیارش می دهد. بغضی که در گلويش بود داشت  ردپدرش محروم ک

 خفه اش می کرد. زمزمه می کند:

 اينا واقعیته؟ _

ی انداخت، برای  به گريه مین داد، صدای غمبار او هر شنونده ای را  کیارش نگاهش را از صورت او گرفت و به زم

 باهی گرفته است. آب دهانش را قورت داد ، سرش را دوباره باال گرفت و گفت: م احساس کرد تصمیم اشتبار دو 

فیلم های دوربین های مداربسته اش هم قطعا  انباری پشت کارخونه، تنها جايی بود که سالم مونده بود، _

. وقتی  ين چیزاش بیوفتمموقع کسی دنبالش نگشت، منم هنوز به سنی نبودم که دنبال ا نطور، ولی اونهمی

دوباره داشتیم کارخونه رو بازسازی می کرديم متوجه شدم دوربین داشته، فکر کردم مثل بقیه اونم نابود شده،  

تنها  دستورگرفتن.حروم لقمه ای نمی دونم از کدوم نمی دونم چجوری ضبط شده، نمی دونم اين کارگرا کین! 

ماشین پدر منم   ران فرهود و بکشه!! نیتش اون بوده، اما تو اونچیزی که فهمیدم اينه که يه نفر خواسته مه

 همراه پدر تو میشینه و ماشین قبل از خارج شدن از کارخونه منفجر میشه.  

 سرش رو بین دست هاش گرفت و در حالی که محکم فشار می داد گفت: 

 می دونم اين فیلم کوفتی و کی فرستاده. ت بهش حتی نعنل_

کشته بودند؟ به چه جرمی؟ پدر مهربانش را چگونه پر پر کرده  ک میريخت، پدرش را  بهار بی صدا فقط اش 

 بودند؟ چه کسی دلش آمده بود اين بال را بر سر او نازل کند؟ با صدای خفه ای گفت: 

 کی اين فیلم و آورد؟ _

 لت قبل گفت: کیارش در همان حا
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 پست آورده داده به منشی. اسم فرستنده نداشت._

ای لحظه ای تمام کافه دور سرش چرخید. سرش را با دست چسبید. کیارش سريع از  بلند شد، بر بهار از جايش

 جايش پريد و گفت: 

 کجا داری میری؟ _

 متوقف کرد: فت و او را بهار بی حرف به طرف در حرکت کرد. کیارش از پشت میز بیرون آمد، بازويش را گر

 بهت میگم کجا داری میری؟_

 اخت و لب زد: بهار شانه ای باال اند 

 نمی دونم. _

 کیارش نفسی گرفت، سويیچ ماشین را از روی میز چنگ زد و به طرف بهار گرفت: 

 اين و بگیر برو بشین تو ماشین من االن میام. _

 باره با تاکید گفت:د، کیارش دوبهار گیج و مات نگاهش را بین چشمان او و سويیچ چرخان

 بگیرش ديگه. _

 و برد و سويیچ را گرفت. بهار ناخودآگاه دستش را جل

 بری بشینی تو ماشینا، من حساب کنم بیام. _

 بهار سرش را تکان داد، بازويش را از میان دست قدرتمند کیارش بیرون کشید و دوباره به طرف در حرکت کرد.  

پیشانی اش را به شیشه يخ ماشین چسبانده بود نگاهش را به او  همانطور که با نشستن کیارش کنار دستش، 

ای او قرار داد. بهار نگاهی به پاکت کرد و  داد. کیف لپ تاپ را عقب گذاشت و پاکتی که دستش را بود روی پ

 دوباره بی حرف سرش را به طرف او چرخاند، کیارش همانطور که ماشین را روشن می کرد گفت: 

 رفتم، سرت گیج رفت تو کافه فشارت پايینه. ن گچیز شیريچند تا _
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هايش را بست، راه اشکش دوباره باز شده بود و بند نمی آمد، احساس شیشه چسباند، چشم دوباره سرش را به 

میکرد کسی دارد قلبش را چنگ میزد. با چشم بسته حرکت ماشین را احساس کرد. اينبار نه برايش مهم بود که  

ود، نور شعله آتشی که  داشت جیغی بزند. انگار صدای آن فیلم صدای او را بند آورده بد و نه قصد  او کجا می رو 

جلوی چشمانش پررنگ میشد و هرچه چشم هايش را روی هم  لحظه آخر جلوی دوربین مشخص میشد مدام 

ده است  فشار می داد تصوير از جلوی ديدش کنار نمی رفت. صدای مردی که می گفت صبح با پدرش حرف ز 

مرد حسادت می کرد. اون آن روز   در گوشش زنگ میخورد و به احمقانه ترين شکل ممکن داشت به آن  مدام

مثل خیلی روز های ديگر، صبح با نوازش مهران از خواب بیدار   وب يادش بود. صبح با پدرش حرف نزده بود. خ

بود. لحظه پیاده شدن هم از ذوق  ه خواب زده شده بود، اما برای اينکه مهران تا ماشین او را بغل کند خودش را ب

بود، صدای   را ببوسد، يادش رفت با او حرف بزند. آن مرد با پدرش حرف زده رفتن پیش برسام يادش رفت او 

پدرش را شنیده بود. کاش می توانست زمان را به عقب برگرداند. آن روز صبح خودش را به خواب نمیزد. چهار  

ارخانه  ش میشد و نمی گذاشت برود. التماسش میکرد تا پايش را در آن کاند. آويزانچشمی به مهران خیره می م

آنجا می ماند. حداقل برمیگشت تا برای بار آخر او را   نگذارد. خودش را میان آغوش او جا میکرد و برای همیشه

 ايش کند:بو کند و محکم گونه اش را ببوسد. يکبار ديگر صدای بم و مهربانش در گوشش بپیچد که صد 

 اه فصل بابا! ش _

ن بار با  به آن مرد حسادت میکرد. به مردی که برای آخري قلبش هر لحظه بیشتر از قبل تیر می کشید و هنوز

 مهران حرف زده بود. ناخودآگاه زير لب زمزمه کرد: 

اش نگاه با بابام حرف زده بود. من اون روز با بابام حرف نزدم. خوابم میومد. باهاش حرف نزدم، تو چشم_

 دم.من بابام و واسه بار آخر بو نکردم. نکر

صدايش را  از دست داد، يادآوری مهران خنجری بود روی قلبش.ديگر طناب کنترلش را به اين جايش که رسید  

 به هق هق افتاده بود اما نمی توانست بیخیال شود:  به سختی کنترل میکرد تا باال نرود و داشت خفه میشد.

. دلم می خواد  چرا اون روز من يادم رفت بیشتر بغلش کنم؟ چرا چرا!!! دارم خفه میشمدم. بابام و بوسش نکر _

 جیغ بزنم... 
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  ش می خواست فرياد بکشد. چند دقیقهصورتش را بین دست هايش پنهان کرد، هق میزد و اشک میريخت. دل

 : ا صدايی گرفته گفتبعد ماشین ايستاد، کیارش همانطور که خودش هم پیاده میشد ب

 بیا پايین._

ه شد. باالی يک بام بودند، انقدر هوا سرد بود که  بی توجه به اطرافش همانطور که هق هق میکرد از ماشین پیاد

متعجب به کیارش نگاه کرد، چشم های او هم سرخ شده بود.    و  ديده نمیشد، با چشم هايی خیسهیچ کس  

آن باال انگار به ابر های دودی رنگ نزديک تر بودند. خانه  کیارش رو به پرتگاه بام ايستاد، هوا ابری بود و آن ها 

 که به جلو خیره بود گفت: ير پايشان قرار داشتند. کیارش همانطور  ها کوچک شده ز

 نی؟ جیغ بزن. هرچه قدر دلت می خواد جیغ بزن. مگه نمی خواستی جیغ بز_

د، بغض توی گلويش آن چنان سرکشی می  بهار يک لحظه متعجب به او خیره ماند، اما درد قلبش آنقدر زياد بو 

را رها کرد و جلو رفت، باد سردی که می آمد هم نمی توانست  ماشین د، در کرد که بیشتر نتوانست تحمل کن

. اول نگاهی به پرتگاه انداخت و بعد چشم هايش را بست و اول با صدای کمی  آتش درونش را خاموش کند 

 بلندی گفت: 

 بابا!! _

 ر داد زد: تخلیه نشد، بلند ت

 بـــابـــــا! _

 دلش آرام نمی گرفت، بلند تر داد زد: 

 ــــا!!! بـــــــبـــــا_

ران با نور شعله آتش جلوی  دوباره به هق هق افتاد، اشک هايش دوباره صورتش را خیس کردند، صورت مه

 چشمش می آمد و قلبش را می سوزاند: 

 بــــابــــــا!!!! _
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 ان را جلوی چشمش کشتنه اند.  کرد مهر  احساس می رو دو زانو افتاد، 

ی!!! بابا ازم گرفتنت. کی دلش اومد تو رو ازم  م آتیش میگیرم. بابا تو خودت نرفتبــــابــــا! بابا کجايی من دار_

کی تونست تو رو اونجوری وسط آتیش بندازه!! بابا الهی بمیرم برات!!! من يادم رفت بوست کنم. همیشه  بگیره؟ 

 خوام بوست کنم.   هايی که بوست نمی کنم تا شب سخت میگذره، بابا غلط کـــــــردم. بابا میمی گفتی روز 

ر میشد، از شدت سرما فکش می  شید انگار آتش دلش شعله ور ت کهرچه می گفت، هرچه جیغ میزد و فرياد می 

رو پايش   ود، لرزيد و دندان هايش محکم بهم میخورد. با حس چیزی روی دوشش سرش را چرخاند، کیارش ب 

ی او هم ملتهب و سرخ بود. با گیجی و هق  کتش را روی دوش او انداخته بود، چشم ها خم شده بود کنارش و 

 هق زنان رو به کیارش گفت: 

 بابات و بغل کردی؟ بوسش کردی؟ تو اون روز _

به او نشان   می خواست سرش را محکم روی زمین بکوبد که بدترين تصمیم را گرفته بود و فیلم را ش کیارش دل

 آهسته نوازش داد و گفت:  زويش را داده بود، فکر نمیکرد اين دختر را تا اين حد بهم بريزد. با

 هیششش! بسه!_

 او را چنگ زد و گفت:  بهار دوباره با همان حال، پیراهن

 ؟ من دارم از حسرت میمیرم!!! بگو تروخدا!!!و بگو!! تو تونستی اون روز بغل کنی بابات_

ا لرزيد،  شدت گريه و سرمتکیه داد و از و  ، سرش را به سینه ابار در سینه کیارش خفه شد گفتنش اين فرياد بابا

گرفت و اجازه داد تا   شبهار لرزان را میان آغوش کیارش چند بار نفس عمیق کشید، سینه اش سنگین شده بود، 

 همانجا اشک بريزد. بهار همانطور که پیراهن او را در چنگ داشت گفت: 

 ی کنیم؟ اونی که بابام و، بابای تو رو کشت و پیدا می کنیم؟؟  اش مپید _

 ر حالی که پیشانی اش را روی سینه او فشار می داد گفت: د و دجیغ ز 

 می کنی!!! بايد پیداش کنم، بايد بفهمم کی گرفت بابام و ازم! تروخدا!! ترو خدا بگو پیداش _
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گره خورده    مانند جوجه خیس شده ای می لرزيد، بغض ه دستانش دور او را محکم تر کرد، بهارکیارش حلق 

کرده که احتمال می داد هرلحظه رگ چشمش پاره  ی قورت داد، آنقدر خودش را کنترل میان گلويش را به عذاب

 گفت: ود، سیب گلويش لرزيد، با صدايی خش دار اما محکمش 

 قول میدم! قول میدم پیداش کنم. _

ماشین برود، يک دستش را از دور او   از جا بلند کرد و کمک کرد تا دم  بهار را همانطور که در آغوشش بود 

د، بهار به سختی مشتش را باز کرد، پیراهن او از میان چنگش بیرون  اشت، در ماشین را باز کرد و او را نشانبرد

خواست  ره به طرف پرتگاه برگشت، دلش می آمد. کیارش او را کامل نشاند و در را بست. خودش لحظه ای دوبا

ماشین چرخاند، بهار دوباره پیشانی را به  مانند بهار او هم بر سر اين دنیا فرياد بکشد، سرش را کمی به طرف 

او را نگاه میکرد، چشم های میشی اش کمرنگ شده بین سفیدی سرخ شده   شیشه چسبانده بود و داشت

دل هر بیننده ای را به درد می    مشکی اش خیس شده بود و بهم چسبیده بود،چشمانش قرار داشت، مژه های 

را محکم به بیرون پرتاب کرد.  چند بار محکم دم گرفت و بازدمش  رش را دوباره به طرف شهر چرخاند،آورد. س 

و گور    چشم هايش را بست، پیراهنش برای آن هوا زيادی نازک بود اما اجازه داد سرمای اواخر آذر بغضش را گم

 ار ماشین شد.کند. کمی آرام گرفت، برگشت و سو

حرکت درآورد همانطور چسبیده به شیشه اشک  او که پشت فرمان جای گرفت و ماشین را به به بهار بی توجه 

بخاری  میريخت. با شدت گرفتن لرزی که در بدنش بود پیشانی اش را از روی شیشه برداشت و صاف نشست. 

داد و بازم هم  ک هايش را شدت میداد، صدای آهنگی که پخش میشد اش رتش می را به صومطبوعی گرمای  

بود که او را هم با خودش میبرد و بی سؤال فقط دارد   ممنونقصد نداشت از کیارش بپرسد کجا می رود، 

 . رانندگی میکند 

نیست  عادالنه  

تو  هوای  بی  کنم،   سر تو  بی  

نیست  عادالنه  
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 تو   های دست  از من  دوری

 

هران تنگ شده بود، دلش برای شنیدن صدای  نوازش های م، دلش برای دنیا عجیب بوی بی عدالتی میداداين 

 مهران پر می کشید.

 

نیست  عادالنه  

مدام  حسرت و  بمانم من  

نیست  عادالنه  

 ناتمام  عشق اين  از قسمتم

 

اينکه يکبار ديگر  حسرت داشت قلبش را از کار می انداخت، حسرت شنیدن يکبار ديگر صدای او. حسرت 

چه قدرش را   د. از آن همه عشق مهران چه قدرش نصیبش شده بود؟خودش را مهمان آن آغوش امن کن

کند؟ چرا االن هیچ چیزی نداشت تا زخمش را التیام بخشد؟ کجای اين  د ذخیره اين روز هايش بتوانسته بو

 ز دستش گرفته باشد؟عدالت بود که يک آدم مجهول الهويت پدرش را انقدر زود از میان ا

 

نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم  

نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم  

نیست راه  به  رو  یم زندگ  حال من مسیر  هم  

 نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم
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نگاهش را روی کیارش برد، دست آزادش روی پايش مشت شده بود و محکم آن را فشار می داد، رگ های کنار  

دست مشت شده روی پايش را باز کرد و محکم پشت  ود. شقیقه اش برآمده شده بود و صورتش سرخِ سرخ ب 

 انجا نگه داشته بود و فشارش را مدام تکرار میکرد. سرش کشید، دستش را هم

 

نیست  عادالنه چرا  زندگی  اين از ام سهم  

نیست  عاشقانه من ناتمام  شب اين تو  بی  

من  پناه  ای سرم  از جانم  رود می  تو  بی  

 من  گاه  تکیه  ام  خسته تو  بی بمان من پای

 

  ده ن بود را بین مشتش گرفت، برای تولد  ناخودآگاه دستش را داخل گردنش برد، زنجیری که آخرين هديه مهرا

سالگی اش آن را به گردنش انداخته بود، نوشته شاه فصل بود به فارسی. يادش بود با ديدن آن چه قدر ذوق  

 ر آغوشش پناه داده بود. او را د کرد، يادش بود محکم گونه پدرش را بوسیده بود و مهران چگونه

 را دور بیاندازی!   تشوی، مچاله شوی و دلت بخواهد خودگاهی احساسات باعث میشود در خودت جمع 

نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم  

نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم  

نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم  

 ت نیس آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم

 

 عادالنه نیست:رضا بهرام. ترانه:محمدرضا یار 
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اول بخواند، کیارش پیش دستی کرد و آهنگ دوباره   ازاننده را مجبور کند را دراز کند تا خوقبل از آنکه دستش  

چشم هايش را بست، اشک هايش از میان پلک های به هم دوخته اش بیرون  از اول شروع به پخش شدن کرد. 

اشت و  روی صورتش کشید و اشک هايش را پاک کرد، تکیه سرش را از پشتی صندلی بردريخت. دستش را 

یده بود خش برداشته بود و به سختی  سرفه ای کرد اما بی فايده بود، حنجره اش در اثر جیغ  هايی که کش

 توانست صدايش را درآورد: 

 ساعت چنده؟_

 : ی کیارش را هم بهتر از خودش نیافتصدا

 نزديک به شیش. _

رانی که به تن داشت بیرون  ه سرعت چشم هايش را باز کرد و سیخ سر جايش نشست. گوشی اش را از جیب باب

صفحه گوشی اش انداخت، تماسی از مهناز نداشت اما می   کشید، کت کیارش از روی دوشش افتاد. نگاهی به 

 دانست او را نگران کرده است. به سرعت شماره خانه را گرفت و منتظر شد: 

 . بهار_

د، با آن همه گرفتگی غیر ممکن به  بغضش را به سختی پايین داد و سعی کرد صدايش آرام و نرمال به نظر برس 

 تا او را بیشتر از اين نگران نکند:  نظر می رسید اما تمام تالشش را کرد 

 مامان ببخشید، ما گرم حرف زدن شديم، ساعت و يادمون رفت. االن برمیگردم. _

 ن. خوبی؟عیب نداره مامان جا_

 تم مامان. بهار چند لحظه مکث کرد، دلش می خواست فرياد بزند نه! خوب نیس

 آره عشقم، خوبم. زود میام. _

 باشه عزيزدلم. بیا منتظرتم. _
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تلفن را قطع کرد. بدنش در اثر استرس نگرانی مهناز منقبض شده بود، خودش را روی صندلی رها کرد و برای  

 هم فشرد.  لحظه ای باز چشم هايش را روی 

 نجوری بری تو مامانت همه چی و می فهمه. بريم يه جا يه آب به دست و صورتت بزن بعد میذارمت خونه. اي_

 صورتش را بین دست هايش فشار داد و گفت: 

 باشه._

 جلوی کافه ای نزديک خانه آن ها نگه داشت و همانطور که پیاده میشد گفت: 

 بیا پايین._

را صاف  کمی آن  از ماشین پیاده شد، کت کیارش را از پشتش برداشت، تکانش داد، ن جابهار در را باز کرد و بی 

 در به طرف او رفت. کتش را به طرفش گرفت و گفت: رد و بعد از بستن ک

 ممنونم._

کیارش نگاهی به صورت او کرد و بی حرف کت را از دستش گرفت. بهار جلوتر وارد کافه شد و سرگردون  

د به  کیارش قبل او به خودش جنبید و همانطور که کتش را روی دستش مرتب میکر ، رداطرافش را نگاه میک

 طرف پیشخوان کافه حرکت کرد و گفت: 

 ه بیرون بر می خواستم. د، دو تا التخسته نباشی_

 دختری که پشت پیشخوان بود با لبخند سری تکان و مشغول ثبت سفارششان شد، کیارش دوباره ادامه داد: 

 اشتی رو نشونم بديد؟ هد ب ممکنه سرويس _

 طرف چپ کافه را نشان میداد گفت:   دختر کمی در جايش نیم خیز شد و همانطور که دستش

 بعد از میز آخر، پشت پارتیشن._
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ش حائل کرد و به طرف سرويس بهداشتی  رکیارش تشکری کرد و به طرف بهار برگشت، دستش را کمی دو 

 گفت: هدايتش کرد. پشت پارتیشن ايستاد و 

 ن اينجام. و مبر_

 بهار سرش را تکان داد و به طرف سرويس رفت. 

ه صورت رنگ پريده اش مشت مشت آب می پاچید. حق با کیارش بود، وضع چشم  ستاده بود و بجلوی آيینه اي

چشم هايش را بین میان دستش قرار داد. پشتش کمی از  هايش رغت انگیز بود. مشتش را از آب يخ پر کرد و 

پف   و  از آن سرخی د،دوباره و دوباره تکرار کرد. حالش کمی بهتر بود. چشم هايش همیخیال نشيد اما ب سرما لرز

نجات پیدا کرده بود. ريزه موهايش که از زير شال بیرون آمده بود خیس شده بود، دستی به آن   اندکی آلودگی

شخوان با دو  را دم پی. کیارش ها کشید و بعد از مرتب کردن شال و خشک کردن صورتش از سرويس بیرون رفت

صورت رنگ پريده اما نسبت به دقايق پیش آرام شده اش   لیوان در دست ديد. به طرف او رفت. کیارش نگاهی به 

 همانطور که يکی از لیوان ها را به طرفش می گرفت:انداخت و 

 بهتری؟ برای تو رو گفتم شیرين کنه، فشارت پايینه رنگت پريده. _

 او گرفت، هردو دستش را دور لیوان مقوايی و گرم پیچید و گفت:  ان را ازرد و لیودستش را باال آو

 خوبم، ممنونم. _

سوراخ کوچک در لیوان را روی روی دهانش قرار می داد  و در اشاره کرد، بهار همانطورکه کیارش سری تکان داد  

ای با لذت   باعث شد لحظهدهانش پیچید به طرف در رفت، مزه شیرين وانیل به همراه تلخی قهوه لته که در در 

   شتری را در دهانش ريخت و به طرف ماشین رفت.چشم هايش را بندد. بی توجه به داغی آن جرعه بی

نگاهی به لیوان تمام شده اش انداخت، مزه وانیل را هنوز در دهانش احساس میکرد، قهوه او را کمی به خودش  

 هاش گرفت و با صدای گرفته اش گفت: اره بین دست یوانش رو دوبآورده بود و از گیجی قبل خبری نبود. ل

 یاج داشتم.ممنونم، واقعا بهش احت_
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 کیارش لبخند بی رنگ رويی زد و همانطور که درون کوچه میپیچید گفت: 

 نوش جان._

ید، با  جلوی در خانه، جای همیشگی اش ماشین را نگه داشت. بهار قبل از اينکه در را باز کند، به طرف او چرخ

 ار نگاهش کرد و گفت: ايی التماس بچشم ه

 قولت يادت نمیره؟ _

 ماند، سرش را به دو طرف تکان داد و با لحن آرامش بخشی گفت: چشم های او خیره  کیارش چند لحظه به 

 يادم نمیره. قول دادم بهت._

 بهار سری تکان داد و همانطور که از ماشین پیاده شد گفت:

 نم. م يه کاری بکايد منم بتونهر خبری شد بهم بگو. ش _

 کیارش بازهم سرش را تکان داد و گفت: 

 م. بی خبرت نمی ذار _

 اينبار بهار با لبخند بی رنگی گفت: 

 ط.حافممنونم. خدا_

 . حافظ خدا_

به عادت اين چند وقت قبل از بستن در به طرف او  با باز شدن در در ماشین را بست و به طرف خانه رفت، 

ا بست. قبل از اينکه درآسانسور بسته شود، صدای رفتن ماشین کیارش به  ر درچرخید، سری برايش تکان داد و 

 گوشش رسید.

پشت در باز شده خانه لحظه ای مکث کرد، نفسی گرفت و با لبخندی مصنوعی وارد شد. مهناز را در درگاه  

 وسید و گفت: آشپزخانه يافت، با همان لبخندی که خودش را منزجر میکرد به طرف او رفت، گونه اش را محکم ب
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 ببخشید نگرانت کردم. _

 و گفت:  مهناز هم بوسه ای روی گونه اش نشاند 

 من زيادی نگرانم، تو که کاری نکردی. _

 ت: آب دهانش را محکم قورت داد و همانطور که به طرف اتاقش میرفت گف

 برم بشینم پای اين پرونده شرش کنده شه. _

دوختیشون. چای   تاپ انقدر به اون برگه ها و صفحه لپ  مهناز: خودت و خسته نکن بهار، چشمات نابود شد 

 گذاشتم.

 ، از همانجا بلند گفت: ش شده بودوارد اتاق

 چشم. بريز اومدم. _

دن کار سختی بود، وقتی در دلش عذا گرفته بود و  تکیه اش را به ديوار کنار در اتاقش داد. چه قدر خوددار بو 

گاهی به پرونده باز مانده روی تختش که به او دهن کجی  برچسب مضحک لبخند را روی لبش می چسباند. ن

لحظه بست، دلش می خواست تمام اتفاق های امروز کابوسی بیشتر   م هايش را برای چند میکرد انداخت، چش

 اقعیت داشت. تکیه اش را از ديوار گرفت تا لباس هايش را تعويض کند. نباشد. اما متاسفانه همه اش و

*** 

 

ذ های جلوی  به کاغکشید، ی د انجام دهد، از عصبانیت زياد تمام سرش تیر مفیدی نتوانسته بو از صبح هیچ کار م 

نجه نرم  رويش خیره شد. فکر میکرد فقط قرار است با رقیب جديدی که دارد برايشان دردسر میسازد دست و پ

د و به طرف در اتاق  کند، آن فیلم لعنتی! قتل پدرش! همه ذهنش را به هم ريخته بود، از پشت میزش بلند ش 

ارش امروز از صبح حالت آماده باش  ن اخم های در هم کیرفت. با باز شدن در امیری از جايش بلند شد، با ديد 
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یارش را بیشتر از اينی که هست عصبانی نکند،  داشت، حتی موقع راه رفتن هم روی نوک پنجه راه میرفت تا ک

 ل جیب شلوارش قرار داد و گفت: کیارش جلوی میز بلند ايستاد، دست هايش را داخ

 سوزی و می خوام. می تونی پیدا کنی؟  خانوم امیری، لیست اسم کارگرای سال آتش _

 فرو می برد گفت: امیری پشت میزش، مقابل کامپیوتر نشست و همانطور که سرش را داخل مانیتور  

 از بین لیست بیمه میتونم، سال دقیقش رو بهم میگید؟ _

تحويل  آتش سوزی را گفت و همانجا منتظر ماند تا لیست را   ويش ايستاده بود سالکیارش همانطور که جل

  جواد و رضا وجود دارد. اما تنها سر نخ موجود در دستش بود وبگیرد. نمی دانست بین آن همه اسم کارگر چند 

چند بار پشت  يکی از دست هايش را از جیب شلوارش بیرون آورد،  کرد. بايد از همان بهترين استفاده را می 

ه برگه آچهار . به محض بیرون آمدن س ار دست امیری چشم دوختسرش کشید و با بی صبری به پرينتر کن

 را دراز کرد و آن ها را برداشت. شدست

 ممنون._

 خواهش می کنم _

روی برگه های جلوی رويش خم شد. خودکار قرمز  با عجله دوباره توی اتاق برگشت، پشت میزش نشست و  

د نظرش  کرد و نام های مورا انتها زير و رو  دستش گرفت و مشغول خواندن اسامی شد، هر سه برگه را ترنگی در 

را به همراه کد ملی آن ها روی برگه کنار دستش يادداشت کرد. با تمام شدن برگه سوم، برگه يادداشت های  

ود خیره ماند، از بین اين تعداد چگونه  نا امیدی به يازده نفری که با آن نام ها پیدا کرده بخودش را برداشت، با 

رش را میان دستش گرفت. داشت فکر میکرد چگونه می تواند  وم را پیدا کند. س و نفر و بعد نفر س قرار بود آن د

ا زدن جرقه ای در ذهنش مانیتور  هويت اين افراد را بیرون بکشد تا از طريق چهره بتواند شناسايی شان کند. ب

ت میکرد. با  با کد ملی و عکس ثبکارخانه نام و فامیل کارگر ها را  استخدام د. سیستمجلوی رويش را روشن کر 

مدن صفحه سريع وارد برنامه استخدام شد. سال مورد نظرش را وارد کرد و منتظر شد تا لود شود. با  باال آ

 کرد: قابلش، با عجولی ضربه ای روی میز زد و زير لب زمزمه  چرخیدن دايره ای روی صفحه سفید م 
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 دِ بجنب ديگه! _

 کمی ديگر آن دايره چرخید و بعد روی صفحه جمله: 

 ثبت اشتباه وارد شده است. الس _

مواجه شد، با تعجب به سالی که وارد کرده بود نگاه کرد. دوباره سال را تايپ کرد و منتظر شد، بازهم چیزی  

لی که هنوز استخدامی ها را در خود  ارد قسمت تمام سال های استخدام شد، با ديدن اولین سانصیبش نشد. و

کوبید که باعث شد صندلی اش کمی از میز فاصله بگیرد. دستش را    زمی ضربه محکمی رویداشت با نا امیدی 

تش سوزی بود و  خشن و محکم روی صورتش کشید. اولین سال باقی مانده در سیستم تقريبا شش سال بعد از آ

 به هیچ دردی نمی خورد. 

ر پیدا کند. با  اره مشغول فکر کردن شد تا راهی برای پیدا کردن آن سه نفستش گرفت و دوبصورتش را بین د

 تا گوشی اش را از روی میز بردارد.  شنیدن زنگ گوشی خودش را جلو کشید 

*** 

 

طرف، کیمیا منشی دفتر که پشت سرش وارد اتاق  برگه ها و کیفی که در دستش بود را میزش گذاشت و به 

 و با لبخند کمرنگی گفت: شده بود چرخید 

 جانم کیمیا؟_

 به طرف میزش اشاره کرد و گفت: ش زد،هم در جواب لبخندی به روي کیمیا

 صبح من تازه اومده بودم پست يه پاکت برات آورد، گذاشتم روی میزت. _

طرف میزش برگشت، آنقدر شوک شد که ديگر نتوانست از کیمیا  بهار ترسیده با چشم هايی درشت شده به 

نگاه میکرد، برای  س به میزش ود و با ترکر کند و او هم بی حرف از اتاقش خارج شد، سرجايش ايستاده ب تش

میز را دور زد و روی  برداشتن پاکت وحشت داشت. دلش گواهی میداد که چیز خوبی از داخلش بیرون نمی آيد، 
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میز برداشت، پاکت نامه ساده   رنگش جای گرفت، با دست هايی يخ زده و لرزان پاکت را از روی صندلی مشکی  

می دانست دنبال نام فرستنده گشتن فعل عبثی بیش  ود، در دستش ب سفید رنگی بی هیچ نام و نشانی

رگه تقريبا  آهسته آن را باز کرد، ضربان قلبش را دقیقا در دهانش احساس میکرد. پاکت باز شد، يک بنیست.

  روی میز رها کرد. برگه تا شده را باز کرد و چشم هايی که ازکوچک داخل آن بود، آن را بیرون کشید و پاکت را 

 شده بود را به کلمات روی کاغذ دوخت: امکان باز ترس تا حد 

اينکه تو  هرکی جلو راهم و بگیره، همونجوری که ديديد از سر رام برش میدارم! يه هشدار کوچیک بود واسه _

 دست و پام نباشی. 

برگه را بین دست هايش مچاله کرد و در  ايش روی صورتش روان شده بودند، هزار بار نوشته را خواند، اشک ه

 زير لب زمزمه کرد:  حالی که دندان هايش را بهم فشار میداد 

 آشغال!!!!_

قاتل پدرش بود. برگه مچاله شده را   دلش می خواست آن نامه را تکه تکه کند، نامه ای که به احتمال زياد نوشته

 تد است، با ش تا از پاره کردن آن جلوگیری کند. محکم از روی صندلی اش برخمحکم روی میزش پرت کرد  

خورد و با برخورد به ديوار ايستاد. دستش را روی پیشانی اش گرفت و میزش  ضربه صندلی چرخدار به عقب سر 

کرد؟  طی کرد، ذهنش قفل کرده بود، چه کسی داشت با آن ها بازی می را دور زد. چند بار طول و عرض اتاق را

ت او را از اين بدبخت تر کند.  و می خواس   يش شده بودچه کسی بود که حتی با گرفتن مهران هم باز دوباره پیدا

دن  دلش می خواست هرچه زودتر صاحب آن نامه را پیدا کند و زير چنگ و دندان خودش را او را له کند. با خور 

نوز دستش روی پیشانی اش بود. با صدای گرفته ای  تقه ای به در اتاق در جايش ايستاد و به طرف در برگشت، ه

 گفت: 

 بفرمايید._

که داشتند باهم روی پرونده کار میکردند نصفه نیمه وارد اتاق شد و با    شد و آقای رامش، وکیلی ی بازدر کم

 لبخندی رو به او گفت: 
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 ود. صبح بخیر خانوم فره_

 ت:بهار بی آنکه موفق به زدن لبخند شود سری تکان داد و گف

 صبح شماهم بخیر آقای رامش، بفرمايید._

 ونده!!راهتونه؟ چیزی به دادگاه نممی خواستم ببینم پرونده هم_

نبود،  پرونده پیشش بود، اما برای آن روز و آن لحظه اصال يارای پاسخ گويی به پرونده و سخت گیری های رامش 

 برای همین گفت: 

 ه اس.ی پس فردا حاضرش میکنم، دادگاه اول هفته ديگ نه متاسفانه نرسیدم تمومش کنم خونه اس، برا_

تا بگويد من بیشتر از تو حواسم به تاريخ دادگاه پرونده ای که به زور  حرص تحويل او داد  جمله آخرش را هم با

 خودت را داخلش کردی هست.

 سری تکان داد و گفت: رامش با لبخند 

 پس هروقت تمومش کردين، بیاريد که منم مطالعه کنم. _

 بهار بی حوصله سری تکان داد و گفت: 

 حتما! _

بهار نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و با حرص رو   ق بیرون رفت و در را بست،رامش بی حرف ديگری از اتا

 به در بسته اتاقش گفت: 

 وسط کم دارم.   همین تو يکی هیچی نفهم و اين_

دروغ به رامش گفته بود خانه است و نا تمام را از    با همان حرص و عصبانیتی که در جانش بود، پرونده ای که به

تا سرش را نگاهی انداخت و از اتاق خودش بیرون رفت. جلوی در اتاق    کبار ديگر سرزش چنگ زد، يروی می

 لوی در اتاق اشرفی نشسته بود پرسید:آقای اشرفی ايستاد، آهسته از کیمیا که پشت میزش ج
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 تو اتاقشه؟ _

 سته پرسید:د کرد، بهار دوباره آهکیمیا با تکان سر تايی

 تنهاست. _

 برو تو. آره _

 ن داد و گفت: بهار سری تکا

 مرسی._

پرونده باز کرد و به در اتاق اشرفی چند ضربه  دور از میز کیمیا کمی فاصله گرفت، يکی از دست هايش را از  

 ه زد. چند لحظه بعد صدای او را شنید:آهست

 بفرمايید._

ه رويش زد و  اشرفی با ديدن او لبخندی ب  رويی داخل اتاق شد، د و با لبخند بی رنگ ودر را به آرامی باز کر

 گفت: 

 صبح بخیر خانوم فرهود. _

 کرد و گفت: برای زدن لبخندی درست و درمون بهار هم در مقابل تمام سعی اش را

 همچنین. _

 اشرفی با کنجکاوی به پرونده ای که در دست بهار بود نگاهی کرد و گفت: 

 لی پیش اومده؟ شکم_

 بل او قرار داد و گفت: بهار کمی به میز او نزديک شد، پرونده را روی میز مقا

 من اين پرونده رو تموم کردم._
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 اشرفی پرونده را باز کرد، نگاهی به آن انداخت و در همان حال گفت: 

 نتیجه هم که رسیده، مگه آقای رامش قرار نبود برای دفاع اين پرونده برن؟ به _

 ری تکان داد و گفت: ر س بها

 ش يه مشکلی هست.بله، ايشون وکیل ثانوی پرونده هستن، ولی راست_

 اشرفی ابروهايش را در هم کشید و گفت: 

 چه مشکلی؟ _

 زد: بهار کمی اين پا آن پا کرد و باالخره دل را به دريا 

و متهم شخص خاصی    بود، می گفتن چون شاکی خصوصیهنآقای رامش نظرشون رو اين پرونده از اول مثبت _

م پرونده رو  الخره بعد از کلی اين طرف اون طرف تونست يه شرکته، ما به هیچ جا نمی رسیم. من بانیست و فقط  

نم که شده کم بذارن و اين پرونده بی  به نفع اونا کنم. ولی می ترسم ايشون توی دفاع به خاطر لجبازی با م

 خودتون دفاع پرونده رو بگیريد. نتیجه بمونه. می خواستم ازتون خواهش کنم شما

 گفت: د و رونده انداخت، کمی آن را زير و رو کراشرفی با حفظ اخمش دوباره نگاهی به پ

 به آقای رامش گفتید؟ _

 بهار هول شده گفت: 

 ردا تمومش میکنم و میارم که مطالعه کنن. نه! گفتم خونه اس پرونده، پس ف_

 گفت: او زد و  دی به جیمزباند بازیاشرفی لبخن

 دفاع کنم.  باشه، پس منم تا پس فردا حرفی نمیزنم، بعدش می گم می خوام خودم _

 بهار لبخند آسوده ای زد و گفت:

 خیلی ممنونم ازتون. _
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 اشرفی سری تکان داد و گفت:

 ممنون. از شما برای اين همه زحمت _

رف اتاق خودش رفت. صندلی به ديوار  بهار سری تکان داد و با گفتن با اجازه ای از اتاق اشرفی بیرون آمد و به ط

گاهی به برگه مچاله شده انداخت، خیالش از بابت يکی از نگرانی  ت، نکوبیده شده را جلو کشید و رويش نشس

ری که پدرش را از او گرفته بود را پیدا میکرد، گوشی  هايش راحت شده بود، حاال بايد آن لعنتی از خدا بی خب

 شماره شد.اش را برداشت و مشغول گرفتن 

*** 

 

د که  به صفحه گوشی داد، با ديدين نام بهار فرهو برداشت، نگاهش را عصبی از مانیتور گرفت و  را گوشی اش 

 ل کرد: روی صفحه نقش بسته بود، انگشتش را روی آيکون سبز رنگ گذاشت و تماس را وص

 الو، سالم. _

 کیارش صدايی صاف کرد و گفت:

 سالم._

 ن قرار داشتند ادامه داد: با توجه به وضعیتی که درآ 

 اتفاقی افتاده؟ _

 گفت: بهار با کمی مکث 

 ببینمتون! يد با_

 گوشه لبش را جويد و به سرعت گفت:  مطمئن شد که اتفاقی افتاده است،

 باشه کجا بیام؟ _
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 طاقت خودش ادامه داد: با سکوت بهار، بی 

 کافه نزديک خونتون خوبه؟ _

 بهار به سرعت تايید کرد و گفت:

 ونجا. پنج همساعت _

 می بینمت. _

که رويش نام آن يازده نفر نوشته بود،شد. برگه را از دفترچه   یاه تماس را قطع کرد، نگاهش دوباره درگیر برگ

وکیل بودنش   از  ر دختری شکننده ای بود، اما اين چیزیاش کند، آن را تا کرد و میان کیف پولش قرار داد. بها

 سريع تر آن ها را پیدا میکند.کم نمی کرد، مطمئن بود با کمک او 

به پاهايش سرعت بیشتری داد.  در رو به شیشه حیاط کافه نشسته بود،   وارد کافه شد، با ديدن بهار که پشت به

  می داد و مقابلش می نشست گفت: به میز بهار رسید، همانطور که کمی شلوارش را باال

 سالم، دير رسیدم. _

 ا به دو طرف تکان داد و گفت: کشید و نگاهش را به او داد، سرش ر بهار دستش را از زير چانه اش بیرون 

 . مه منم تازه رسید م، نسال_

مه سرخ  کیارش نگاهی به چشمان سرخ بهار انداخت، به مانند جنگلی وسط پايیزبا برگ هايی نیمه سبز و نی

 شده می ماند. همانطور که دستش را باال میبرد رو به بهار گفت:

 سفارش که ندادی؟ _

ارش دهد. با آمدن پسری که يک دفترچه  بهار دوباره با تکان سر جواب منفی داد و منتظر ماند تا تا کیارش سف

 :کیارش رو به بهار پرسید  ،با برگ های سیاه در دست داشت

 الته؟_
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 تکان داد و با يادآوری طعم وانیل بی هوا گفت:بهار سرش را 

 مثل همون که ديروز گفتی! _

 سر تايید کرد، رو به پسر که آماده نوشتن بود گفت: او انداخت و با کیارش نگاهی به 

 تا الته، يکیش با تست وانیل باشه. و  د_

 پسر با لبخند همانطور که يادداشت میکرد گفت: 

 امر ديگه؟ _

 کیارش به بهار نگاهی کرد. بهار سرش را به نشانه منفی تکان داد.  

 خیلی ممنون. _

 د و خیره به بهار گفت: دست هايش را روی میز قرار دابعد از رفتن او، کیارش آرنج  

 چیشده؟_

ديروزش را به او حالی کند،  وضعیت شید، از طرفی کمی ته دلش می خواست لفتش بدهد و عمیقی ک بهار نفس

که دوباره به زور صافش  ای  رفی خودش بیقرار تر از او بود، بیخیال انتقام گرفتن از کیارش برگه مچاله شده از ط

همانطور که برگه را به طرف   فش بیرون کشید، نگاه ديگری به آن انداخت و ه بود را از جیب بیرونی کیکرد

 گفت:  کیارش می گرفت

 صبح آورده بودن دفتر داده بودن به منشی! _

رش برگه را با اخم از میان دست لرزان بهار بیرون کشید و مشغول خواندن شد. او هم چند بار نوشته را  کیا

د. از عصبانیت زياد فکش  به زور صاف شده بود اينبار بین مشت محکم و قوی کیارش له ش  که گه ای ربخواند. 

 فت شده اش غريد:منقبض شده بود، از بین دندان های چ 

 ی!! پیدات می کنم عوض_
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 بهار با لحن غم آلودی گفت: 

 شما چیزی پیدا نکردين؟ _

 فت: کیارش با چند نفس عمیق کمی به خودش مسلط شد و بعد گ

دم، ولی به جز يازده تا اسم و فامیل  از بین لیست بیمه، همه کسايی که اسمشون رضا و جواد بود و درآور _

 هیچی تو دستمون نیست. 

 : و اضافه کرد  با دست راست، محکم فکش را فشار داد

 اين لعنتی چجوری آدرس تو رو داره!!! _

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:

ه فیلم و  اش پیدا بشه؟ من تا امروز همش فکر میکردم کسی ک ايد دوباره سر و کله نمی دونم، برای چی ب_

 دا کنیم!! ولی اينجوری که معلومه، فیلم و خودش فرستاده.  فرستاده می خواد کمکمون کنه قاتل و پی

 کیارش ابروهايش را هم کشید و گفت: 

 هرکی هست قشنگ داره بازيمون میده!!  _

 فت:ین دست هايش گرفت و گ ار با بغض صورتش را ببه

 مغذم داره متالشی میشه!! _

 دا کنیم!  اون دو نفر و پی هرجوری هست بايد _

 بهار با جرقه ای در ذهنش، دست هايش را از روی صورتش برداشت و گفت: 

 بیمه کارخونه چه بیمه ای؟ _

 کیارش با حفظ اخمش با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت:
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 تامین اجتماعی!_

 ت گفت: اش می گش موبايللی کیفش را روی میز گذاشت و درحالی که دنبال خوش حا بهار با

 يکی از دوست های پیش دانشگاهیم توی بیمه تامین اجتماعی کار میکنه، شايد بتونه کمکون کنه! _

 کیارش با ابرويی باال رفته گفت:

 میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی؟ _

 اش رو باز میکرد گفت:ور که ذوق زده قفل گوشی بهار همانط

 کردم.  براش حل قوقی داشت يه مشکل ح پیش وقت  آره، شماره اش و دارم، چند _

از میان آن بیرون کشید. با رسیدن  را کیارش هم هیجان زده کیف پولش را از داخل جیب کتش برداشت و برگه 

ار با گرفتن شماره ای  و دوباره مشغول شدند. بهسفارش هايشان، هردو لحظه ای دست از کارشان کشیدند 

 م بسته زير لب زمزمه میکرد: بايلش رو به گوشش چسبوند و در حالی که با چشمو

 تروخدا زود بردار. _

منتظر ماند. کیارش لیوان بهار را جلويش گذاشت و همانطور که انگشت اشاره و سبابه اش را لبه لیوانش می  

ردن بهار سرش را باال  ند. با شروع به حرف زدن ک شیر نقش بسته بود خیره ماکشید، به طرحی که روی کف 

 د: گرفت و او را نگاه کر 

 سالم نگار جان، خوبی؟ _

_... 

 برات يه زحمتی داشتم.م منم خوبم. راستش ممنون عزيز_

_... 

 لطف داری، من چند تا اسم و فامیل... _
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 : آن انداخت و در ادامه گفتبرگه را از جلوی کیارش سمت خودش کشید، نگاهی به 

یمه تامین اجتماعی بودن، مزاحم  . چون ببشناسم می خوام چهره دو نفر و از بینشون با کد ملی هاشون دارم که _

 تو شدم. 

 لبخندی روی لب بهار نقش بست و بعد از مدتی گفت: 

 دستت درد نکنه عزيزم. پس من فردا ساعت ده میام اداره._

_... 

 ال خداحافظ.گار جان، مزاحمت میشم. فع خیلی لطف می کنی ن_

 تماس که قطع شد، کیارش عجوالنه پرسید: 

 چی گفت؟ _

 دوباره داخل کیفش قرار داد و در همون حال گفت: شیش رو  بهار گو

گفت اگر هنوز به بیمه اشون ادامه داده باشن، يا بیمه بازنشستگی داشته باشن می تونیم عکس هاشون و  _

 فردا ساعت ده بريم اداره. ببینیم. قرار شد 

 گاهش را از کیفش گرفت و با نگاهی به کیارش توضیح داد: عه نيکدف

 و مرخصی میگیرم، میرم اداره اشون. فردا صبح يعنی من  _

 کیارش لبخندی که از سر حواس پرتی بهار روی لبش در حال شکل گیری بود را قورت داد و گفت: 

 آدرس اداره رو داری؟ _

 ا دور لیوان حلقه کرد و گفت:بهار دست هايش ر

 برام اس ام اس میکنه. _
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 کیارش همانطور که لیوانش را برمیداشت گفت:

 صبح میام. دا فر_

 بهار بی آنکه دلش بخواهد آن بحث را ادامه دهد، با عوض کردن موضوع گفت:

 يعنی چند درصد احتمال داره پیداش کنیم؟ ممکنه هنوز بیمه باشن؟_

 ه اش را خورد و گفت: کیارش جرعه ای از الت

 وسط به احتمال بايد بیمه بازنشستگی داشته باشن. ب سال اينبا احتسا_

 داد:   د و ادامهپوزخندی ز

 البته اگه اون پولی که گرفتن زندگیشون و زير و رو نکرده باشه. _

 خورد.بهار غمگین سرش را زير انداخت، لیوانش را باال آورد و با مزه وانیل بغضش را فرو 

 

*** 

 

و کوچک  مدام در هم میپیچید و با استرس راهرو باريک  بودند، بهار دست هايش را پشت در اتاق نگار ايستاده

ارش نفسی کشید و سعی کرد به او نگاه نکند تا کمتر حواسش بهم بريزد.  جلوی در اتاق را باال پايین میکرد، کی

 ن حال گفت: بهار گوشه انگشتش رو داخل دهانش کرد و در همو

 پس چیشد؟_

زويش او را  جلويش رد میشد، دستش را جلو برد و با چنگ زدن به با اقت، وقتی بهار ازکیارش اينبار بی ط

او دور بازويش انداخت، سرش را باال گرفت چشم های نگرانش را  متوقف کرد. بهار متعجب اول نگاهی به دست 

 سرش گفت: به چشمان عصبی کیارش داد و با تکان دادن 
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 چیه؟_

 کیارش خشمگین به او توپید:

 ی خورد هست.لحظه سرجات وايسا! هی باال پايین، باال پايین. اعصابم به اندازه کافه ي_

بهار به سرعت اخم هايش را در هم کشید، بازويش را به زور از چنگ او بیرون آورد و با صدايی که سعی میکرد  

 نگه دارد گفت:  نپايی

 ينجا واينسا.خیلی ناراحتی ا_

با سرعت چرخید که صورتش محکم به  ند که با باز شدن در اتاق چنان دوباره خواست طول راهرو را طی ک

شده اش را ماساژ میداد و به سختی از کنار کیارش رد میشد تا  کیارش برخورد کرد، همانطور که بینی له بازوی  

 جلوی در برود، زير لب نق زد:

اينجا کال بستیش ديگه،  ايسادی توام و !! از هر طرف میچرخی به يه جا میخوری!راهرو ساختن قد لونه موش _

 برو اون ور! 

د تا نگار  نگار حرفی به او نزند و منتظر شو ترجیح داد جلوی ، عصبانی او را نگاه کرد و کیارش با ابرويی باال پريده

 حرفش را بزند.

 بهار جلوی او ايستاد و با لبخند مضطربی گفت: 

 چیزی پیدا شد؟_

 نگار هم با نیمچه لبخندی گفت:

اونا هنوز لیست بیمه رد میکنن،  زی که به دردتون بخوره پیدا شده باشه يا نه، ولی سه نفر از بین ونم چینمی د_

 بیايید تو ببینید میشناسیدشون! 

ان داد و با لب زدن  بهار سرش را به عقب چرخاند و بیخیال چند لحظه قبل به کیارش نگاه کرد، او هم سری تک

 گفت: 
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 برو تو. _

 به آن ها گفت:  د و سپس خودش داخل شد. پشت کامپیرتو نشست و با اشارهتا آن دو وارد شوننگار کنار ايستاد  

 بیايید ديگه. _

هردو باال سر نگار قرار گرفتند و چهار چشمی به صفحه مانیتور خیره شدند، نگار صفحه بیمه اولین نفر را باز  

 و فامیلش را خواند: کرد و نام

 رضا محمد خانی.  _

با نا امیدی سرش را   يی ريز شده به عکس او خیره ماند، هیچ شباهتی به مرد درون فیلم نداشت،ابهار با چشم ه

 تکان داد و گفت: 

 اين نیست._

 کیارش بی حرف منتظر بعدی ماند، نگار موس را حرکت داد و صفحه ديگری باز کرد: 

 جواد نعیمی. _

 کیارش با نفس بلندی گفت:  اينبار

 نوچ! نیست. _

 د:وس را حرکت دا نگار دوباره م

 محمد جواد حبیبی. _

 گفت:   ر خم شدند، بهار زير لب با ناباوریبهار و کیارش همزمان به طرف مانیتو 

 همین نیست؟_

از بین  کیارش چشم های ريز شده اش روی عکس باال پايین کرد، با حرص چشمانش را باز و بسته و کرد و 

 دندان های چفت شده اش گفت:
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 خودشه!!! _

پر میشد. نگار که   هايش را با ناباوری جلوی دهانش گرفت، چشم هايش دوباره داشت يستاد، دستبهار صاف ا

 با خوش حالی گفت:فهمید آن ها شخص مربوط را پیدا کرده اند 

 بذاريد نگاه کنم ببینم لیست بیمه اش از کجا رد میشه. _

 ا را باال پايین کرد و بعد رو به آن دو گفت: کمی صفحه ه

خوايید آدرسش و   یست بیمه اش هنوز از آخرين شرکتی که کار میکرده رد میشه، میشده، ولی لبازنشسته _

 بدم؟

 بهار چند بار سريع سرش سرش را برای او تکان داد و گفت:

 آره آره حتما! _

نوشت، از جايش بلند شد و آن را به دست بهار داد، بهار  نگار سرش را تکان داد، آدرس شرکت را روی برگه ای 

 رگه را از دستش گرفت، لبخندی به رويش زد و گفت: ب

 ی در حقم کردی!! نمی دونی چه کمک بزرگ_

 نگارهم با لبخند جواب داد: 

 خدا رو شکر که پیداش کردين، ايشاال به درد بخوره. _

 گفت: کیارش با سرفه ای سینه اش را صاف کرد و 

 قطعا میخوره، خیلی لطف کردين. _

 خواهش میکنم. _

 رد و گفت: اداره بیرون آمدند، بهار نگاهی به آدرسی که در دستش بود ک از نگار از  با خداحافظی

 حاال بايد چیکار کنیم؟ بريم پیش پلیس؟ _
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 : کیارش به طرف ماشین حرکت کرد، سويیچ رو زد همانطور که به بهار اشاره میکرد بشیند گفت

 بشین تا بگم._

نطور که  ذاشت و باال پريد. کیارش پشت فرمان نشست و همابهار حرف او را انجام داد، پايش را روی پدال گ

 ت در می آورد گفت: ماشین را به حرک

 بايد اول بريم پیداش کنیم، خودمون گیرش بندازيم، بفهمیم از کی دستور گرفتن، بعد تحويل پلیسش میدم. _

 کمربندش را بست و با استرس رو به کیارش گفت: بهار 

 خطرناک نیست؟ _

 کرد و گفت:   ی نگاهی به اوکیارش زير چشم

 من میرم، تو رو که نمیبرم. _

 فت:بهار اخم کرده گ 

 يعنی چی؟ _

 کیارش فرمان را چرخاند و همانطور که وارد خیابان اصلی میشد گفت: 

 يعنی همین که گفتم، میری خونه يا میری دفتر؟ _

 بهار با عصبانیت گفت: 

 منم می خوام بیام. _

 کجا می خوای بیای؟ _

 : با حرص گفت

 پیش همین يارو! _
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 کیارش دستش را تکانی داد و گفت: 

 يارو؟؟  ست که بريم پیش اين االن می دونیم کجا_

 من و نمی تونی بپیچونی!! می خوای بری اين شرکته که پیداش کنی. _

 و کرد و ريلکس گفت: کیارش دوباره زير چشمی نگاهی به ا

 خب؟_

 هم فشار داد و گفت:  خون خونش را میخورد، چشم هايش را يکبار محکم روی 

 خب که خب! منم میام. _

 کیارش پوفی کشید و گفت: 

 معلوم نیست اونا آدرسی از اين يارو داشته باشن يا نه! ال اص_

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:

 منتظر باشم تا شما کی دلت بخواد به من خبر بدی. هرچی! منم میام، نمی تونم برم _

د و زير  خالی کرد، ماشین را تقريبا به پرواز درآور و کرد، حرصش را سر پدال گازکیارش نگاه غضبناکی حواله ا 

 لب گفت: 

 رو اعصاب!_

 بهار پشت چشمی نازک کرد و نگاهش را به خیابان ها داد.  

ن جدا کرد و گوشی اش را از داخل کیفش درآورد، شماره خانه بود،  با صدای زنگ موبايلش نگاهش را از اتوبا

 جواب داد: 

 م مامان.انج_
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 ش بنشیند:سیخ سرجاي شد   صدای مضطرب آقای ملکی که توی گوشش پیچید باعث

 سالم بهار خانوم، شما کجايید!_

 با نگرانی گفت: 

 چیشده آقای ملکی؟؟؟ مامانم کجاست؟ _

 کند، اما اصال موفق نبود:ملکی سعی کرد او را آرام  

 خوبه، اينجاست. فقط شما زودتر بیايید خونه. _

 جیغ گفت: بهار با 

 تروخدا بگید چیشده؟ مامانم خوبه؟ _

 و!سیده، شما برسونید خودتون  خوبه به قرآن، فقط يکم تر _

 بهار با وحشت بی حرف ديگری گفت: 

 االن میام. _

 تعجب و نگرانی نگاهش بین خیابان و او مانده بود گفت:   تماس را قطع کرده و نکرده رو به کیارش که با

 زود برو فقط.   برو سمت خونه ما! تروخدا_

 کیارش راهنما زد و گفت: 

 چیشده خب؟_

 ی گفت: بهار با ترس و نگران

 نمی دونم، مامانم!! مامانم!! _

 کیارش عصبانی با صدای بلند گفت:
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 خب مامانت چی؟ درست حرف بزن، کی بود زنگ زد؟ _

 بود؟؟ضش ترکید، چرا دنیا با او اينجوری تا میکرد؟ بر سر مادرش اينبار چه باليی آمده بغ

 فت خودت و برسون.به خدا نمی دونم خودمم، همسايه امون بود، گفت مامانم ترسیده، گ _

 سرش را باال گرفت و همانطور که اشک میريخت گفت: 

 ! خدايا! باليی سر مامانم نیومده باشه، خواهش میکنم!!_

ود و دختر لجوج و سرکش  کیارش با اخم هايی در هم نگاهی به بهار انداخت، صورتش دوباره رنگ پريده شده ب

 سرعت ماشین را باال برد.   ر داد وچند دقیقه پیش دوباره پرکشیده بود. پدال را فشا

لش به حال تنهايی  بهار در دلش فقط خدا خدا میکرد، تار مويی از سر مادرش کم نشده بود، بیشتر از اينکه د

ده است، حاال که  مهران رنگ خوشی را ندياز همان جوانی بعد از خودش بسوزد، دلش برای مهناز آتش بود که 

دستش پنهان کرده  ز نمی دانست باليی سرش آمده باشد. صورتش را بین خودش را کمی سرپا میديد حق مهنا

 بود، از شدت ترس و اضطراب زياد حتی نمی توانست اشک بريزد.  

ه شد و پشت سرش حرکت کرد،  پريد، کیارش هم با عجله پیاد به محض ايستادن ماشین در را باز کرد و بیرون 

و تا يکی باال رفت،  باز شدن بیخیال آسانسور شد و پله ها را د  تش را زنگ گذاشت و چند مرتبه فشار داد، بادس 

نه شد، برای چند لحظه متعجب به  ، مامان گويان وارد خادر باز خانه اشان به قلبش چنگ زد، با ترس و جیغ 

ز را نشسته روی کاناپه، در حالی که سرش  از دهنش بیرون می آمد. مهنا م ريخته نگاه کرد، قلبش داشتخانه به

د. با عجله به طرفش رفت. خانوم ملکی  وان دست خانوم ملکی را پس میزد ديبه پشتی آن تکیه داده بود و لی را

 به طرف بهار برگشت و گفت: 

 اومدی بهار جان. _

ه بهار که جلوی پای  برای کیارش تکان داد و رو ب  کرد و به طرف آن ها آمد، سری آقای ملکی تلفنش را قطع 

 بود گفت: مهناز روی زمین نشسته 
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 حالش خوبه دخترم، االن اورژانس رفت. فشارش کمی افتاده بود. _

 کیارش همانطور که با اخم های در هم کشیده به آن ها نزديک میشد گفت:

 سرمی چیزی نمی خواست؟ _

 یازی به سرم نداره.ی: يه آمپول براش زدن، گفت نآقای ملک 

 رش اشک هايش راهشان را پیدا کرده بودند نگاه کرد.  کیارش سری تکان داد و به بهار که حاال با ديدن ماد

مهناز با حس خیسی دستش چشم  بهار دست مهناز را بین دست هايش گرفت و پشت سر هم بر آن بوسه میزد، 

 و گفت:  دن بهار کمی خودش را صاف کردهايش را باز کرد، با دي

 خوبم مامان. _

 بهار بغض آلود گفت: 

 مامان._

 زد و گفت: مهناز لبخند بی رنگی 

 خوبم قربونت برم. فقط ترسیدم._

 بهار دوباره دست مهناز را چندين بار بوسید و در همان حال گفت: 

 داشتم دق میکردم مامان. _

 ش گفت: مهناز با اخم و لحن بی جان ناشی از ترس 

 حرفا نزن.دور از جون، از اين _

 کیارش رو به مهناز گفت: 

 د بريم بیمارستان؟حالتون خوبه مهناز خانوم؟ می خوايی_
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 مهناز با لبخند در حالی که داشت برای بودن او آنجا در ذهنش دلیل پیدا میکرد گفت: 

 ممنونم، نه خوبم. _

 یکرد گفت: کیارش در حالی که با اخم به خانه بهم ريخته نگاه م

 فاقی افتاده؟ چیشده بود؟ چه ات_

حرف کیارش به خودش آمد و او هم رو به مهناز   بهار با ديدن حال مادرش وضع خانه را فراموش کرده بود، با

 پرسید: 

 دزد اومده بود؟ _

 مهناز سری تکان داد و در حالی که سعی میکرد با يادآوری ساعات پیش دوباره از حال نرود گفت: 

پای   فکر کردم بهار چیزی خريده آوردن. ورد، گفت براتون بسته آوردم،تازه بیدار شده بودم، آيفون زنگ خمن _

بود. در و زدم که بیاد باال. خودمم رفتم دم در که تحويل بگیرم. يهو دو نفر ريختن تو خونه،  ن يه نفر آيفو

 يکیشونم چاقو گذاشته بود روی پهلوی من که جیغ نزنم.  

 با ساکت شدن مهناز ادامه داد:  ملکی خانوم 

هوا سرده، خواستم بیام بهشون   ، الی در و که باز ديدم، تعجب کردم. باالخرهداشتم میرفتم بیرون خريد ن م_

الی در مهناز خانوم و با يه چاقو گرفته شده رو پهلوش ديدم، ديگه نفهمیدم دارم چیکار میکنم،   خبر بدم که از

ردن. منم  اينکه شلوغ بشه اون دو تا فرار ک ها ريختن، ولی خب متاسفانه قبل ازاد زدن، همسايه شروع کردم د

 د و به پلیس خبر دادم. بعدش سريع زنگ زدم ملکی بیا

 کیارش با حفظ اخم رو به آقای ملکی گفت: 

 پلیس چی گفت؟ _

 ملکی نفس عمیقی کشید و گفت:
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اين حال از  خب هیچی از خونه کم نشده بود، با من با پلیسا همزمان رسیدم، اومدن خونه رو نگاه کردن، ولی _

رفتن و  وضیحاتی از مهناز خانوم و خانوم من گريخته بود، اثر انگشت برداشتن. يه ت چند جايی که وسايل بهم

 گفتن پیدا کردن خبر میدن. 

 کیارش با نفس عمیقی گفت: 

 يعنی نرسیدن چیزی ببرن؟ _

 ت:مهناز چشم هايش را به سختی باال فرستاد و گف

 پلیسم گفتم.  انگار دنبال چیزی میگشتن، به _

 بهار با اخم گفت: 

 دنبال چی مثال؟ _

 باال انداخت و گفت: مهناز بی جان شانه ای 

 نمی دونم، ولی من کیف پولم و برده بودم که پول پیک و حساب کنم، حتی اونم برنداشتن._

 کیارش دستش را میان موهايش کشید و گفت: 

 داريد که کسی خبر داشته باشه؟ چیز قیمتی تو خونه _

 انه ای باال انداخت و گفت:ر ش بها

 نه! چیزی نداريم ما تو خونه. _

 ال انداخت و گفت: ويش را باکیارش ابر

 اگه سابقه دار باشن پلیس راحت پیداشون میکنه. _

 رو به مهناز ادامه داد: 
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 چهره هاشون و ديديد؟ _

 مهناز سری تکان داد و گفت: 

بعدم که اومدن باال يه  منم خب دقت نکردم زياد.ود، جلوی آيفون، يکیشون و ناواضح ديدم، اصال معلوم نب_

 صورتشون.چیزی کشیده بودن رو 

کیارش نفس عمیق کشید و بی حرف سرش را تکان داد. با رفتن آقای ملکی و خانومش، بهار دستی به پای  

 کیارش رفت و آهسته گفت: مادرش زد و از جايش بلند شد. سمت 

 یم امروز بريم. من بايد پیش مامانم بمونم، نمی تون_

 کیارش نگاهی به او کرد و گفت:

 نرم.االن داری میگی که منم _

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 دقیقا! _

 يکی از ابروهايش را باال داد و گفت: کیارش 

 کی دستور میديد که بريم اون وقت؟ _

 کاسه چرخاند و گفت: بهار چشم هايش را  

 ح میريم. اتفاقه ديگه، دست من که نبوده! فردا صب_

 کیارش نفسش را محکم بیرون داد وگفت:

 اوکی، فردا میريم. _

 بلند رو به مهناز گفت:دای با ص
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 نوم چیزی نیاز نداريد؟امهناز خ_

در حالی که او را به  مهناز به سختی از جايش بلند شد، هنوز سرش گیج میرفت، بهار سريع به طرفش رفت و  

 می نشاند گفت: 

 يینه! چرا بلند شدی، فشارت پا_

 مهناز سری برای بهار تکان داد و در جواب کیارش گفت: 

 . نه، ممنونم_

 کیارش با لبخند و سرش را کمی خم کرد و گفت: 

 هرکاری داشتید بی تعارف تماس بگیريد من بیام. _

 مهناز اين بار لبخندی به رويش زد و گفت:

 داری، ممنونم.   لطف_

 من میرم که استراحت کنید، با اجازه. _

 ستاد و رو به کیارش گفت: داری گفت و بهار بعد از نشاندن او پشت سر کیارش رفت، جلوی در ايخدانگهمهناز 

 پس فردا شد ديگه؟ _

 از سر لجبازی او داشت روی لبش می آمد را پس زد و گفت:دوباره کیارش لبخندی که 

 خیالت راحت. نمیرم _

 ر برگشت و گفت: بهار لبخند فاتحی زد، کیارش به طرف پله ها رفت، لحظه آخ

 شد قبل از هرچیزی به من زنگ بزن.  اوضاع يکم خطرناکه، اگر چیزی احساس کردی يا بازم خبری_

 سرش را با تاکید تکان داد و گفت: 
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 فورا! اوکی؟ _

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 میزنم. باشه، زنگ  _

 کیارش دستی برايش تکان داد و با گفتن: 

 فعال._

 می بست زير لب زمزمه کرد:   بهار همانطور که در رااز پله ها سرازير شد، 

 خدانگهدار! _

رگشت و در را بست، کنار مهناز روی مبل نشست، دستش را میان دست های يخ زده خودش  ن خانه ببهار درو

 گرفت و گفت: 

 م برات؟دارو های خودت و بیار_

 مهناز ابرويی باال انداخت و گفت:

 االن بدتر فشارم میوفته. نه، هیچی نخوردم، اونا رو بخورم _

 را باال داد و گفت: بهار همانطور که می ايستاد، آستین های بلیزش 

 ناهار امروز دختر پزه، قبلش برات آب میوه بیارم؟ _

 مهناز نگاهی به او کرد و گفت:

 نمیری دفتر مگه؟ _

 دستش را به کمرش زد و گفت:  بهار

 تنها ولت کنم برم دفتر؟ ديگه چی؟ _
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 اده بود، دوباره صورتش را در هم جمع کرد و گفت: تفاقی که افتبا يادآوری ا

 اينجايیم، اصال دزدی و اين چیزا نبود. مه ساله ما اين ه_

 هرسال و هرماه که دزد نمیاد._

 بهار سری تکان داد و گفت: 

 محله معلوم میشه ديگه، چندبار مگه خبر دزدی شنیديم اين جا.باالخره از _

 م. ايدم اومده ما نفهمیديما که خبر نداشتیم. ش _

 بهار همانطور که به طرف آشپزخانه میرفت گفت: 

 بازم بايد خیلی مواظب باشیم. شما همش تو خونه تنهايی!_

 مهناز همانطور که از جايش بلند میشد گفت: 

 بیشتر جمع میکنم تو نگران نباش!حواسم و _

 بهار با چشم هايی گرد شده از داخل آشپزخانه جیغ کشید:

 دی راه افتادی!!! پاش  کجا_

 مهناز چپ چپی نگاهش کرد و گفت: 

 شويی اگه بذاری! میخوام برم دست _

 بهار خنده ای کرد و گفت: 

 مواظب باش خب!_

 مهناز هم با خنده سرش را تکان داد. 
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شدن  از رانی آناناس را روی میز جلوی کاناپه گذاشت، بسته فیله مرغ را از فیريزر درآورد و تا آب لیوان پر شده 

 يخ آن به وضع خانه رسید.  

او انداخت. نگاهش را تا  ابش برده بود. لبخندی به صورت غرق خواب  با حاضر شدن غذا باالی سر مهناز آمد، خو

ر لیوان آب میوه نیم خورده اش پوکه يکی از قرص های اعصابش  روی میز کشاند، نتوانسته بود تحمل کند، کنا

هناز را درون خودش کشیده بود. خم شد بوسه ای روی موهای قهوه ای  بود، قرص هايی که خیلی سال بود م

 گذاشت و آهسته گفت: رنگ او 

 مامانی! مامان خوشگلم. _

 ندی به رويش زد و گفت: مهناز کمی در جايش تکان خورد و چشم هايش را باز کرد، بهار لبخ

 پاشو ناهار حاضره عشقم. _

 مهناز همانطور که بلند میشد گفت:

 نفهمیدم. وردم ديگهقرص رو خ_

 بهار دستش را گرفت و گفت:

 بخواب.باره فشارت نیوفته بعدش پاشو حاال غذا بخور، دو_

 مهناز سری تکان داد و با او به آشپزخانه رفت.  

 چنگال زد، زير چشمی نگاهی به مهناز کرد و گفت:  تکه ای از مرغ سرخ شده را سر

 خوب شده؟_

 د و گفت: مهناز چشم هايش را باز و بسته کر

 عالی شده، دستت درد نکنه. _

 رسید: ردن شد، مهناز با يادآوری کیارش پبهار لبخندی زد و دوباره مشغول خو



 

 

Page | 219 

 راستی کیارش پیش تو چیکار میکرد؟ _

که در دهانش بود را به سختی پايین فرستاد، سعی کرد لحنش را نرمال جلوه  بهار نگاهش را دزديد، لقمه ای 

 نیندازد: دهد که مهناز را به شک 

 هیچی، برای يه سری از کارای کارخونه. _

خوردن غذايش شد. ازش ممنون بود که سوال ديگری نپرسیده  بی حرف ديگری مشغول  مهناز سری تکان داد و

 یشتر دروغ بگويد.  است و او را مجبور نکرده تا ب 

هیچ، وضعیتش از پذيرايی هم بد تر  با خوابیدن دوباره مهناز به اتاقش رفت، اتاق او هم بی نصیب که نمانده بود 

ن اتاقش شد. کتاب هايش را از کف اتاق برداشت تا دوباره  کرد بود، موزيک ماليمی گذاشت و مشغول جمع 

ای از دستش روی زمین افتاد، خم شد آن را برداشت، برگه را  داخل قفسه بچیند، میزش را جمع میکرد که برگه 

ت راهی سطل زباله اش کند، با خواندن متن آن نزديک بود روی زمین  چرخاند تا اگر چیزی به درد بخور نیس

آهسته روی صندلی اش نشست. چشم هايش دو  و خودش را کنترل کرد،  د، دستش را به میز گرفت پخش شو

 ان افتاده بود و دست و پايش دوباره در قالب يخی شان فرو رفته بودند.دو میزد، سرش به دور

ماند، اگر باليی  و از همان جا به مهناز که غرق خواب بود خیره  شد، در اتاقش را باز کرد ناخودآگاه از جايش بلند 

می بخشید. در اين هفت سال به اندازه کافی با دردسر های او دست و پنجه  سرش می آمد هیچ وقت خودش را ن

پايش برود چه برسد   ر دلش نمی خواست خاری بهنرم کرده بود و يک تنه جلوی تمام حرف ها ايستاده بود. ديگ 

آن همه  ا نبود، رفیقش بود، مونش تنهايی هايش بود، با  و را وسط خطری به اين بزرگی بیاورد. مادرش تنهکه ا

قرص اعصابی که خودش مشت مشت میخورد، از همه روان شناس های عالم برای بهار بهتر بود، از کوچک تر  

ن را بهم می دوخت تا دوباره  ی دارد و بعد زمین و زمافهمید دردانه اش چه حال  تغییر در میمیک صورتش می

بود، بعد از فوت پدرش، با آنکه جوان بود و   لب ببیند. مهناز از نظرش نمونه کامل يک زن قوی بهار را لبخند بر  

يس میکرد،  موقعیتش را هم داشت، ترجیح داد وقتش را برای تک دخترش خرج کند، ساعت های بیشتری تدر

در اين سن  کمبودی نداشته باشد، آن همه ساعت تدريس حاال  ی می گرفت تا بهار احساس کالس های خصوص
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که هنگام مطالعه میزد، با يادآوری نگاهش از باالی عینک دلش ضعف    برايش شده بود همان عینک نزديک بینی

 رفت.  

د شده بود که حتی  کرد، انقدر در مهناز خوردستش را به صورتش کشید، با تعجب به دست خیس شده اش نگاه 

 اشک هايش هم نبود.  متوجه 

ر قرار دهد، خطری که خودش هنوز نفهمیده بود  ت مادرش را هم میان اين خطنه! نمی توانست، نمی توانس

کجای آن قرار دارد و پدرش برای چه چیزی قربانی شده بود. گوشی اش را از کیفش بیرون کشید، شماره مورد  

 به برگه يادداشت روی میز خیره ماند: منتظر وصل شدن تماس بود،ش را گرفت و همانطور که نظر

 گار حساب کار و دستت نداده بود، مامانتم بره پیش بابات شايد بفهمی با کی در افتادی! قبلی ان يادداشت_

 

*** 

 

در دهانش بود را بیرون   ته سیگارش را لبه نرده ايیون فشار داد و خاموش کرد، دودی که هنوز از کام آخر

  های  ه گرفت و روی يکی از صندلی آسمان بنفش شده انداخت، کمی از نرده ها فاصلفرستاد. نگاه کوتاهی به 

حصیری ايوون نشست. تمام فکرش درگیر فردا بود، بايد هرطور شده بود آدرس جواد را پیدا میکرد، فقط همان  

سی دستور  می فهمید آن ها از چه ک  رود. هرطور شده بود بايد را در دستش داشت و اصال نمی خواست از بین ب

ر اين جريان به قتل رسیده،  ف مهران فرهود بوده است و پدر او ناخواسته د گرفته بودند، با اينکه می دانست هد 

با اين حال نمی دانست چرا ذهنش طرف همان رقیبی می رود که اين مدت برايشان دردسر درست کرده بود.  

کند، بايد صبر میکرد، در سخت ترين شرايط   یچ جوره نمی توانست ثابتمدرکی در دستش نداشت و هاما هیچ 

گار عجول ترين آدم دنیا شده بود، دلش می خواست زود تر او را  دگی اش يادگرفته بود صبور باشد، اما حاال انزن

اب  شايد کمی برای سال ها عذ پیدا کند و قبل از تحويلش، خوب زير مشت و لگد خودش از او پذيرايی کند، 

 يخی میشد.  خودش و خانواده اش آب 
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و دزدی در ذهنش جايگذاری کند    مروز را هرچه قدر میخواست، تصادفذهنش سمت بهار کشیده شد، اتفاق ا 

نمی توانست، وسط اين شرايط بودن و دقیقا در همان زمان دزدی که هیچ چیزی هم از خانه نبرده بود به  

، دو زن تنها در آن خانه بودند و اين  اين را هم جوری حل میکردی باقی نمی گذاشت. بايد نظرش حتی جای شک

 راه حلی می افتاد. تابلوی با نوشته قرمز خطر بود، بايد به فکر برايش 

ته مانده سرد شده چايی اش را خورد، قبل از آنکه سیگار دومش را روشن کند صدای کتی را که نامش را می  

 ن شنید:خواند از پايی

 ره. کیارش! شام حاض_

عبه گیر کرد، حرف واو به فارسی بااليش  سیگارش رو دوباره داخل جعبه اش قرار داد، نگاهش به حروف باالی ج

، جعبه سیگار سهراب، آن قدر برايش ارزشمند بود که حاضر بود جانش را بدهد اما  با فونتی زيبا حک شده بود

بود، وقتی بعد از آن  سايل جدا نشدنی از پدرش ش بود که اين جعبه جزو وآن را همیشه کنارش داشته باشد، ياد

کرد، برای اولین بار بعد از آن حادثه ساعت ها اشک ريخت، از آن زمان به  در خانه پیدا  را گوشه اتاقش  آن  اتفاق

 بعد جعبه چوبی سیگار جزء الينفک زندگی اش بود. 

نی که  ش به آشپزخانه کتی لیواپايین رفت. با وارد شدنجعبه و فندکش را روی میز کنار تختش گذاشت و 

 دستش بود را روی میز گذاشت و گفت: 

 ودم و آماده میکردم برای جیغ بعديا!!تم خداش _

 کیارش نیمچه لبخندی به رويش زد و گفت: 

 نه تروخدا تو ديگه جیغ نزن!_

 ابرويی باال انداخت و گفت: کتی با شیطنت 

 ! بله بله! چشمم روشن. کی ديگه جیغ میزنه به جز من_

 ا رها میکرد گفت: کیارش پشت سرش را خاراند و در حالی که خودش را روی يکی از صندلی ه
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 خیلیا! مگه فقط تو حنجره داری!! _

 کتی پايی روی زمین کوبید و گفت:

 فهمیدی منظورم و اذيت نکن!_

 ش را باال برد و با شیطنت گفت: کیارش ابروي

 به وهلل اگه دروغ بگم! خیلیا جیغ میزنن._

 می داد گفت:  ت چشمی برايش نازک کرد و رو به طوبی که ديس برنج را روی میز قرارپش کتی

 میبینی بدجنس بازياش و!! نم پس نمیده، به اين سن رسیدم، يکی از دوست دختراش و نديدم._

 گزه ای کرد و گفت:  طوبی خانوم با لبخند لب 

 زشته دختر! _

 لذت میبرد، دست به سینه شد و گفت: کیارش هم در حالی که از سر به سر گذاشتن کتی 

 ر ما پیدا نمیشه! م، يه چیکه شرم و حیا تو اين دختاستفراهلل!!! میبینیش طوبی خانو_

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 ی داداش بزرگترشون بلند حرف نمیزدن. نوچ نوچ!!! دخترم دخترای قديم، جلو_

ر کتی گذاشتن ، سرش را عقب انداخت و قهقه زد، سر به س با گرد شدن چشم های کتی و سرخ شدن صورتش

خانوم در حالی که وارد آشپزخانه  مهوش ،  اعث میشد اين چنین از ته دل بخنددهايی بود که بجزو معدود کار 

 و گفت: میشد، با ديدن خنده کیارش لبخندی زد  

 همیشه بخندی. _

 اد و با حرص گفت: کیارش چشمک ريزی به مادرش زد، کتی دستش را کمرش تکیه د
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 حرص باد کردم ترکیدم هیچ کس براش مهم نباشه ها!!!! بله، آقا کیارش بخنده فقط کافیه، منم اين طرف از _

 دستش را روی سرشانه های کتی قرار داد و در حالی که با زور روی صندلی می نشاندش گفت:  مهوش 

 بشین، از دست زبون تو من باد نکنم خیلیه! _

زد و دلش را به  دست طوبی خانوم می داد، با لبخند چشمکی هم برای کتی ه بشقابش را به کیارش در حالی ک

 دست آورد. 

روی میز کنار دستش قرار داد، گوشی اش را برداشت، اول نگاهی به ساعت انداخت،  لیوان آب خالی شده اش را 

تن شد،از آن دختری که واقعیت  دير وقت بود، اما نتوانست با حس نگرانی اش مقابله کند و مشغول شماره گرف

افتد و کیارش  ت و محترم بودن مخفی کرده بود، بعید نبود اتفاقی بیلجوج و روی اعصابش را زير پوسته مظلومی

 را خبر نکند. تماس گرفت و منتظر شد تا جواب دهد.

 

*** 

 

 با وصل شدن تماس گوشی را بیشتر به گوشش چسباند و گفت: 

 الو، سالم. _

 د:صدای او را شنی

 سالم دايی جان. حالت چطوره؟ _

 روی لبش ظاهر شد: از صدای مهربان و گرم نويد لبخندی

 خوبه؟  خوبم دايی جون، شما خوبی؟ زن دايی _

 شکر خدا عزيزم، همه خوبیم؟ مهناز چطوره؟ _
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 از الی در نیمه باز سرکی کشید و گفت: 

 اونم خوبه. _

 ای مکث دوباره ادامه داد: از لحظه س پ

 شتم.متی برات دادايی يه زح_

 جونم دايی؟ چیشده؟ _

 آب دهانش را قورت داد: 

ه سنگین قبول کردم، يه مدت خیلی درگیر کارم، زياد خونه نیستم. از طرفی انقدر نگران مامانم که  پروند  من يه _

 نمی تونم روی اون کارم تمرکز کنم.  

 سکوتش باعث شد نويد به حرف در بیايد: 

 خب!_

 مه داد:نفسی گرفت و دوباره ادا 

میاد اونجا کال حال و هواش عوض میشه،  مونه، شما ب راستش می خواستم از مامان بخوايید يه مدت بیاد پیش _

 از طرفی هم پیش شما و زن دايی باشه من خیالم راحت تره، تا اين پرونده بگذره. 

 و چشمم زنگ میزنم بهش.من که از خدامه جفتتون اصال بیايید اينجا بمونید، هانیه هم اينجوری تنها نیست.ر_

 بهار نفس آسوده ای کشید و گفت: 

من االن براش بلیط هواپیماش و رزرو میکنم. شما فردا بهش زنگ بزنید بگید خودتون بلیط  ی، پس تم دايعاشق_

 گرفتید. 

 من خودم میگیرم براش. _

 میفرستم براتون. و  نه،نه! من میگیرم اطالعاتش _
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نده  مهناز. خودتم بعد اين پرو به  ديگه، ساعتش و میگم میگم خودم میگیرم  تعارفی شدی بهار! تو چرا انقدر _

 نیمت، دلم تنگ شده برات. مرخصی بگیر ما يکم ببی

 دل منم خیلی برای شماها تنگ شده، چشم حتما میام. _

 خیالت از مهناز راحت باشه. _

 لبخندی زد و از ته دل گفت: 

 ممنونم دايی. _

رش  از روی میز برداشت،نام کیاگوشی را   صدای موبايلش بلند شد، دوباره تازه تماسش را قطع کرده بود که

 يی میکرد. همانطور که تکیه اش را به لبه میز میداد جواب داد:اينبار روی صفحه خودنما

 سالم._

 سالم، خوبی؟ _

 ممنونم شما خوبید؟ _

 اوهوم، زنگ زدم حال مهناز خانوم و بپرسم. _

 بهار نفس عمیقی کشید و گفت:

 ه، قرص خورده خوابیده.  وبخ_

 چه قرصی؟ _

 او را آن روز دکتر خوانده بود، بی توجه به سوال او پرسید:  يش عمو برای يک لحظه يادش آمد که

 شما دکتر چی هستید؟_

 از صدای کیارش می توانست حدس بزند که لبخند روی لبش آمده: 
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 از شغلم معلوم نیست؟ _

 بهار ابرويی باال انداخت و گفت:

 يد اون و صرفا به خاطر پدر و پدربزرگتون اداره میکنید.شام گفت_

 ازی خوندم.مم داروس نه، خود_

 همانطور که برای تفهیم خودش سرش را باال پايین میکرد، دو قرصی که مهناز استفاده میکرد را نام برد.

 کیارش: اووو! چه سنگین. از کی اينا رو مصرف میکنن؟ 

 ض میکنه، بعضی وقتام قطعش میکنه. عوش هرماه میره پیش دکتر، هی برا_

 حظه مکث ادامه داد: کیارش هومی گفت و بعد از چند ل

 از بعد پدرت اينجوری شدن؟_

 بهار گوشه انگشتش را با دنداد کند و گفت: 

تقريبا، ولی اون موقع ها زياد قرص نمی خورد، از بعد يه سری جرياناتی که تو خانواده برامون پیش اومد، ديگه  _

 تر شد. ش سختشرايط

 .تنی کفايت کردکیارش بازهم برای تايید حرفش به هوم گف

 اتفاق ديگه ای که نیوفتاد بعد از رفتن من؟ _

بهار ناخودآگاه برگه را از روی میز چنگ زد، نگاهی روی نوشته های مرگبارش انداخت. نمی خواست کیارش را  

ا با خودش همراه نکند و بی خبر از او دنبال کار  او ر کاری  از وجود برگه مطلع کند، احتمال اينکه ديگر در هیچ

ه برود. برگه را بین مشتش مچاله  ی زياد بود و بهار تحت هیچ شرايطی نمی خواست زير بار اين قضی را بگیرد خیل 

 کرد و گفت: 

 نه. ديگه چیزی نشد. _
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 خدا رو شکر. هر ساعتی بود مهم نیست، احساس خطر کردی زنگ بزن. _

 ی اش کمی مضطرب شده بود: ی کار ی مخفبهار برا

 ؟ اومم، باشه زنگ میزنم، کاری نداريد _

 نه، شب بخیر. _

شب بخیر آرامی زمزمه کرد و تماس را قطع کرد. نمی توانست اين ريسک را بکند و او را مطلع سازد، بايد  

 خودش دنبال اين راه میرفت. 

زد. مهناز نگاهی به میز انداخت و با لبخند   را صدامهناز صبح زودتر از همیشه بیدار شد، صبحانه را حاضر کرد و  

 گفت: 

 شديااا. کدبانويی _

 بهار لبخندی زد، سینی چايی را روی میز گذاشت و گفت: 

 ديگه با اين سن يه صبحونه نتونم درست کنم به چه دردت می خورم. _

 مهناز پشت میز نشست و گفت:

 به همه دردم!! _

گوشی اش مجبور شد بلند شود، گوشی اش را از روی اوپن   ی مسیجبا صدامشغول صبحانه خوردن شدند که 

 نه برداشت، پیام از طرف کیارش بود.  آشپزخا

 من تا نیم ساعت ديگه میام دنبالت._

 لقمه ای که در دهانش بود را سريع تر جويد و تند تند تايپ کرد: 

 باشه._
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يستاده سر کشید. مهناز نگاه متعجبی  ش رو اچايی اگوشی اش رو دوباره روی اوپن رها کرد، سر میز برگشت و 

 به او کرد و گفت: 

 شده؟ ديرت _

 بهار سرش را تکان داد و بعد از خالی شدن دهانش گفت: 

 آره. حواسم به ساعت نبود. _

به طرف اتاقش رفت تا حاضر شود. کیف قهوه ای رنگش را روی شانه اش نشاند و همانطور که گوشی اش را از  

 ت گفت: اوپن برمی داش روی 

 آيفون و جواب نده، منم که کلید دارم.  مواظب خودت باش مامان، در و اصال رو هیچ کس باز نکن، اصال_

 مهناز خنده ای کرد و گفت: 

 کار دنیا برعکس شده!! سمت گازم نرم، در پنجره رو هم باز نکنم. _

 بهار پايی روی زمین کوبید و گفت: 

 يزونه! من دلم همش آومامان مسخرم نکن، تروخدا  _

 سه ای گرم و طوالنی روی گونه استخوانی او گفت: مهناز از جايش بلند شد، به طرف بهار رفت و بعد از نشاند بو

 نباشه، من مواظبم. _

 بهار با چشم هايی نگران نگاهش کرد و گفت: 

 قول؟ _

 مهناز چشم هايش را باز و بسته کرد: 

 قول. _
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 میکرد گفت:  بهار همانطور که به طرف در حرکت

 زود میام. فعال. _

 خدا به همراهت مامان. _

سانسور شد، هنوز پیام رسیدمی از کیارش دريافت  همرنگ کیفش، منتظر آمدن آ بعد از پوشیدن نیم بوت های 

نکرده بود و نیازی نمی ديد عجله کند. در آپارتمان را که باز کرد با ديدن ماشین کیارش که رو به روی خانه  

  کت کرد، شیشه دودی ماشین باال بود و نمی توانست چهره جب به طرفش حر چشم هايی متع  پارک بود با

 گفت:کیارش را ببیند، به طرف در جلو رفت و بعد از نشستن  

 سالم، نگفتید رسیديد!_

 کیارش سری تکان داد و همانطور که دنده را روی حالت حرکت قرار میداد گفت: 

 نباشی، نخوای عجله کنی! سالم، گفتم شايد حاضر _

 ار کمربندش را بست و زير لب گفت: هب

 ممنون! _

در سکوت به موزيکی که پخش میشد گوش میکردند، بهار  داد و حرکت کرد، هر دو کیارش بی حرف سری تکان  

ذهنش درگیر مادرش بود، دلش می خواست زودتر به شیراز برود تا در خطر نباشد. اينجا و تنها در خانه ای که  

او نمی  م از شاخه ای به شاخه ديگر می پريد، اگر نش در خطر بود.  ذهنش مدا آن ها آدرسش را داشتند جا

را اصال آن فیلم را فرستاده بود. اگر شرکت آدرسی از جواد ندهد بايد از  خواست آن ها دنبالش بی افتند پس چ

 دا کنن؟  چه راهی اقدام کنند؟ با اسم و فامیل می توانستند آدرس جواد را پی

دش آمد، سرش را از  با صدای کیارش با خو تکیه داده بود.  آن  و سرش را به  چسبانده بود  هشآرنجش را به شی

 ی دستش برداشت و به طرف او چرخاند:رو

 چیزی گفتین؟ _
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 کیارش بی آنکه نگاهش را از خیابان ها بگیرد گفت: 

 پرسیدم صبحونه خوردی؟ _

 گفت:بهار ابرويی باال انداخت و 

 هان. آره خوردم._

 اره گفت:لحظه دوب پس از چند 

 شما چی؟_

که داشت برای آدرس   بین صدای آهنگ گاهی هم صدای اپلیکشنی کیارش سرش را به نشانه مثبت تکان داد، 

 راهنمايی شان میکرد بلند میشد. 

ان رسیدند. کیارش بعد  باالخره بعد از طی کردن مسافت نسبتا طوالنی و ماندن در ترافیک به شرکت مورد نظرش 

همانطور که پالتو و کیفش   شرکت نگه داشت و پیاده شدند. بهاری پارک، ماشین را کمی دور تر از از پیدا جا

می کرد، نگاهی به تابلو شرکت انداخت، شرکت بازرگانی بود، به همراه کیارش به طرف شرکت حرکت  رامرتب 

 کردند. 

ا انگشت اشاره اش به جان گوشه  رس بازهم مهمان جانش شده بود و بضربان قلبش دوباره باال رفته بود، است

زير چشمی نگاهی به او انداخت   ه شدند ناخودآگاه آهی کشید. کیارش گشت شصتش افتاده بود، وارد شرکت ک ان

 و بی حرف جلوی میزی که رويش منشی نوشته شده بود رفت.  

کرد و رو به   رش را باال گرفت، نگاهی به آن دو منشی که دختری جوان بود، با حس سنگینی نگاه آن ها س 

 ت: کیارش با لبخندی گف

 بفرمايید._

ارکنان شرکت و می خواستیم. بازنشسته شدند، اما لیست بیمه اشون  ، ما آدرس يکی از کخسته نباشید خانوم_

 از اينجا رد میشه. 
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 دختر سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 ون بدم. من نمی تونم آدرسش رو بهت_

 نزديک شد و گفت: کیارش کمی بیشتر به میز  

 مهمی نبود مزاحمتون نمیشديم. میدونم براتون مقدرو نیست خانوم، اما اگر مسئله _

 بهار هم خودش را نزديک کرد و گفت: 

 واقعا مسئله مهمیه! _

 دختر کمی به آن دو نگاه کرد و بعد گفت: 

 ا ايشون صحبت کنید. بیگی معاون شرکت خبر بدم، بی آقااجازه بدين به من واقعا نمی تونم کمکی کنم! _

کاسه    ور که منشی را از پشت نظاره میکرد چشم هايش راکیارش سری تکان داد و کنار ايستاد، بهار همانط

 چرخاند و منتظر ماند. 

اشاره کرد، هردو به  چند لحظه بیشتر طول نکشید که دختر از اتاقی که انتهای دفتر بود بیرون آمد و به آن ها 

 شی با دست به در اتاق اشاره زد و گفت: آن طرف حرکت کردند. من

 می تونید بريد داخل._

 تکان داد و گفت:سری   کیارش 

 ممنون خانوم. _

 دختر لبخندی به روی او زد و از کنارشان رد شد.  

 آمد:کیارش ضربه ای به در اتاق زد و منتظر ماند. صدای مردی از داخل اتاق 

 بفرمايید داخل! _
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 ا در دست میگرفت لب زد: و همانطور که دستگیره در ر  کیارش نگاهی به بهار انداخت

 تو خوبی؟ _

هايش را آهسته باز و بسته کرد و منتظر شد تا وراد شود، کیارش در را باز کرد، کنار ايستاد و   چشم بهار

 همانطور که با سرش به داخل اتاق اشاره میکرد آهسته گفت:

 برو تو. _

که پشت میز نشسته بود با لبخندی  رش داخل شد. مرد نسبتا مسنی وارد اتاق شد و پشت سرش کیا بتدابهار ا

 آن ها گفت:  رو به

 بفرمايید، چه کمکی از ما ساخته اس._

 کیارش نگاهی به بهار انداخت و سپس رو به مردی که فامیلش بیگی بود گفت: 

 از کارکنان سابق شرکتتون داريم. راستش ما فقط نیاز به آدرس يکی _

 تکان داد و گفت: که حرفی بزند تقه ای به در خورد، سری برای کیارش کشید، قبل از آن مرد ابرويی در هم 

 بفرمايید._

 در دوباره باز شد، مردی با سینی حاوی يک لیوان چايی وارد اتاق شد.

 مرد: چايیتون و آوردم آقا.

 بیگی: دستت درد نکنه. 

 که نگاهش به دست مرد آبدارچی بود گفت: همانطور 

 ما بوده؟ اسمش و میدونید؟ از کارکنان کدوم يکی _

 استرس گفت:  بهار از قبل کیارش با عجله و 
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 محمد جواد حبیبی. _

 بیگی اخمی کرد و گفت: 

 ما همچین کسی و نداريم اينجا._

 کیارش حرف بهار را ادامه داد:

 بیمه اشون هنوز از اينجا رد میشه. بله، بازنشسته شدن، اما لیست _

 به کیارش گفت: اق خارج شد. بیگی نگاهش را از او گرفت و رو اشتن لیوان چايی از اتمرد آبدارچی بعد از گذ 

 بهتون بدم.  م من آدرسی ندارم ازشون، اگرم توی سیستم داشته باشیم، نمی تون_

 بهار با ناراحتی گفت: 

 پیداش کنیم. موضوع واقعا مهمیه، ما بايد  _

 ش را مشغول برگه های زير دستش میکرد گفت: بیگی سرش را به دو طرف تکان داد و همانطور که خود

 ته نیست.متاسفم، کمکی از ما ساخ_

 کیارش همانطور که به در می رفت گفت: 

 خیلی ممنون جناب، روز خوش._

 در را باز کرد و رو به بهار گفت:

 بفرمايید._

بیرون فوت   محکم به  نفسش رو امیدی از مرد گرفت و به همراه کیارش از اتاق خارج شد.بهار نگاهش را با نا 

 کرد و رو به کیارش گفت: 

 حاال چیکار کنیم؟ _
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 جلوتر از او حرکت کرد و گفت: رش کیا

 بیا بريم فعال. _

ارش  بهار بی حرف پشت سر او به طرف در خروج رفت، سر به زير داشت از در خارج میشد که متوجه شد کی

 نگاه کرد.  که با لبخند رو به میز منشی ايستاده بود جا کنار در ايستاد و با تعجب به کیارش  ايستاده است، همان

 نوم لطف کردين. خیلی ممنون خا_

 دختر نگاهی نسبتا طوالنی به کیارش انداخت و با لبخند پهنی گفت:

 شرمنده نتونستم کاری براتون بکنم. _

 و گفت:   کیارش متین سرش را خم کرد

 دشمنتون شرمنده، بازم خیلی ممنون، با اجازه. _

د. کیارش همانطور که از کنارش  يی ريز شده و متعجب به او که به طرفش می آمد خیره مانده بوچشم ها بهار با

 رد میشد گفت: 

 بیا ديگه. _

اما به محض نشستن  بهار ابرو هايش را باال داد و پشت سرش حرکت کرد. تا درون ماشین خودش را کنترل کرد 

و سوالی که مانند مته داشت ذهنش را سوراخ میکرد    به طرف کیارش که مشغول بستن کمربندش بود چرخید 

 پرسید: 

 ای ما نکرد، چرا انقدر محکم ازش تشکر کردی؟ چ کاری بردختره هی_

 کیارش لبخند کجی زد، ماشین را به حرکت درآورد و گفت:

 الزم میشه. _

 برای او نازک کرد و گفت:بهار پشت چشمی 
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 آدرس يارو.   د بگرديم دنبال يه راه ديگه برای پیدا کردنهیچی بهمون ندادن! چی الزم میشه ديگه. باي_

 کنیم. شايد پیدا شد.ردا صبر میحاال تا ف_

 بهار با حرص گفت: 

 از کجا مثال؟ از غیب؟ _

 ید:کیارش نگاه جدی به بهار انداخت و دوباره نگاهش را به راهش بخش

 االن تا فردا کار ديگه ای از دستت ساخته اس؟ _

سینه نشست. کیارش   گری فعال نداشتند. نگاهش را به راه داد و دست بها او بود، راهی ديکمی فکر کرد، حق ب

 زير چشمی نگاهش کرد و گفت:

 همین بود! منم نظرم _

 طور که میچید گفت:بهار بی حرف به رو به رويش خیره مانده بود. کیارش راهنما زد و همان

 دفتر؟ _

 بهار کمی در جايش جا به جا شد و گفت: 

 جا که تاکسی باشه پیاده کنید، خودم میرم. نیازی نیست.  و يه من _

 فه ای کشید و زير لب گفت: نفس کالکیارش 

 باز شروع شد. _

 بهار همانطور دست به سینه سرش را چرخاند و گفت: 

 راهتون و الکی دور میکنید!_

 تکان داد و گفت:  کیارش سری
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 باشه، پیادت میکنم. _

او انقدر   ت که خودش برود، اما انتظار هم نداشتتاه بیايد. واقعا دلش می خواس کمی جا خورد، انتظار نداشت کو 

ال حرفی نزد و خودش را آماده کرد تا پیاده شود. کیارش خیلی ريلکس ماشین را  سريع بپذيرد. اما با اين ح

 تاده بودند نگه داشت. بهار کمربندش را باز کرد و با گفتن: جايی که چند تاکسی ايس

 وز خوش.ممنون، ر _

 زد: از ماشین پیاده شد. قبل از آنکه در را ببندد کیارش صدايش 

 خانوم فرهود._

 در نیمه باز را کامل باز کرد و سرش را تکان داد، کیارش يکی از ابرو هايش را باال داد و گفت:

 نیست، به طرف مقابل ممکنه بربخوره! روز خوش. زياد خوب  تعارف_

 گفت:   تاکسی ها حرکت کرد و رو به راننده اش  رف در را بست. به طرف يکی از بهار متعجب نگاهش کرد و بی ح

 دربست._

مرد سری تکان داد و اشاره کرد تا سوار شود. بهار در حالی که ذهنش هنوز درگیر حرف کیارش بود در تاکسی  

 سوار شد. را باز کرد و

نقدر تماس گرفت تا صدای مهناز درآمد.  نگاهی به ساعتش انداخت، تمام مدت در دفتر دلش پیش مهناز بود، آ

انست برود. لوازم را جمع کرد و از اتاقش خارج شد. رامش در حالی که با  تو می  کارش تمام شده بود و ديگر 

 ايستاد و با لبخند گفت:  لیوان چايی اش دوباره به طرف اتاقش میرفت، با ديدن بهار

 خسته نباشید خانوم فرهود. _

 گفت:   بهاری سری تکان داد و

 همچنین._
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 قبل از اينکه از در خارج شود رامش گفت: 

 وش نکنید.فردا فرام پرونده رو _

بهاری بی حوصله سری تکان داد و از دفتر بیرون رفت. پشت در ادايی برای رامشی که نبود درآورد و زير لب  

 گفت: 

 به دردنخور! _

 انجام داد و به طرف خانه حرکت کرد.  مانند همیشه با تاکسی به خانه رفت. از فروشگاه خريد هايش را 

 رفت صدا زد: و همانطور که به طرف اتاقش میخريد ها را روی اوپن رها کرد 

 مامان. کجايی! _

 صدای مهناز را از حمام شنید:

 االن میام. _

ه به آشپزخانه برگشت، خريد هايش را جا به جا کرد. لوازم پخت شام مورد  لباس هايش را عوض کرد و دوبار

 ش را آماده کرد و ترجیح داد تا مهناز در حمام است دست به کار شود. نظر

 با صدای مهناز به طرف او چرخید:

 سالم._

 لبخندی زد و همانطور که به طرفش میرفت گفت: 

 افیتت باشه. عسالم عشقم._

ار نگاه میکرد  ره به طرف گاز برگشت. مهناز وارد آشپزخانه شد و همانطور که به دست های بهاو را بوسید و دوبا

 گفت: 

 خسته بودی تو، من درست میکردم. _
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 گفت:اال انداخت و بهار ابرويی ب

 ننوچ! يه دو روز دست و پخت من و بخوريم، آشپزی يادم نره. _

های بهار که تند و فرز قارچ ها را خورد میکرد مانده و  مهناز خنديد و روی صندلی نشست. نگاهش روی دست 

 گفت: 

 ه خرجش نرفت. م شیراز، هرچی هم بهش گفتم بهار تنها می مونه ب بلیط گرفته برام برنويد زنگ زد، گفت _

 بهار با چهره اش بشاش به او نگاه کرد و گفت: 

سنگین شده که همش دير میام. میری   خیلی خوبه که، من که اصال خونه نیستم، اين چند وقتم انقدر کارام _

 حال و هوات عوض میشه. 

 داخت و گفت: مهناز شانه ای باال ان

 فکرم پیش تو میمونه. _

ش سرکارم. برو اونجا حسابی بهت خوش  یام يه چیزی میخورم دوباره فردانمونه، من که خونه نیستم، شب م_

 بگذره. ساعت چند هست پروازت؟

 شش صبح._

 و گفت:  بهار سری تکان داد 

 خوبه، صبح آژانس میگیرم میبرمت فرودگاه. _

 اد و گفت: مهناز سرش را به باال حرکت د

 م خودم، اون طرف نويد میاد دنبالم.نه ديگه چه کاريه، صبح به اون زودی بیای تا اونجا، میر_

 بهار سری تکان داد و گفت: 

 باشه خوشگلم. میری پیش زن دايی اينا يکم روحیت ام عوض میشه. _
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 کاش توام میومدی._

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 م منم بیام. ونم بیام. اما اين تموم بشه، قول مید اين پرونده خیلی سنگینه، فعال نمی ت_

به خاطر پرواز صبح زود مهناز زود تر از همیشه برای   عد از تمام شدن شام، اد و حرفی نزد. بمهناز سری تکان د

ه مهناز میرفت شیراز خودش را مهمان اتاق او کرد. با بالشت و پتويش  مثل همه شب هايی ک خواب حاضر شدند.

 ت: در اتاق مهناز ايستاد و رو به او که داشت موهايش را شانه میزد گف در دست جلوی 

 مهمون نمی خوای؟ _

 مهناز از آيینه نگاهش کرد، با خنده به طرفش برگشت و گفت:

 ؟بیا بخوابزرگ شدی. بازم موقع رفتن می خوای بیای اينج_

 بهار وارد اتاق شد. مشغول آماده کردن جای خوابش شد و گفت: 

 نه خودت و امیدوار نکن. ابد همی اوضاع تا_

در گوشی بهار بردند و   را  هردو سرشان شدن شانه اش کنار بهار جای گرفت. مهناز سری تکان داد و بعد از تمام

 بعد از کمی گشتن در فضای مجازی، ساعت کوک کردند و خوابیدند.

د باعث شد دوباره چشم هاش  با شنیدن سر و صدا توی اتاق چشم هاش رو باز کرد، نوری که توی چشمش خور 

داشت زيپ  و در جايش نشست. به مهناز که آماده شده داد بسته بشن، کمی چشم هايش را روی هم فشار 

 چمدانش را می بست نگاه کرد و گفت: 

 صبح بخیر، داری میری؟ _

 مهناز سرش را باال گرفت و با لبخند گفت: 

 بیدارت کردم. آره مامان. _
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 و گفت:   لحظه ای دست از کار کشید 

 ولی اصال به دلم نیست بهار، کاش به نويد میگفتم نمیام. _

 فت و گفت:ار اخمی کرد و از جايش بلند شد به طرف او ر هب

 وا برای چی! مگه دفعه اوله داری میری.  _

 نمی دونم، انگار دلشوره دارم._

 در آغوشش گرفت و گفت:   از پشت بهار محکم او را 

 ستی بهم زنگ بزن. ، نگران منم نباش. هروقتم خواچند وقته نرفتی به خاطر اونه_

 ت: ه مهناز نشاند و گفبوسه محکمی روی گون 

 ه مامانمم. ولی بری برات خوبه، اينجا همش تو خونه ای. منم دلم برات تنگ میش _

 مهناز سرش را به صورت او چسباند و گفت: 

 خیلی مواظب خودت باش. جون مامان. _

 م.جونت بی بال باشه. چشم مواظب_

 از او جدا شد و گفت: 

 به آژانس زنگ زدی؟ _

 برمیداشت گفت: همانطور که چمدانش را  وسری اش را مرتب کرد ومهناز سری تکان داد، ر 

 رسیده._

 بهار جلورفت و گفت: 

 بذار من بیارم تا پايین._
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 نه مامان، تو برو بخواب می خوايی بری سرکار. _

 م در آغوشش کشید و گفت: بهار کمی صورت او را نگاه کرد، دوباره محک 

 خوش بگذره عشقم. _

 رفت.  ش نشاند و از اتاق بیرون مهناز بوسه ای روی موهاي

پنجره ايستاد و رفتن مهناز را نگاه کرد، ماشین که از کوچه بیرون رفت اشکش جاری شد. به شیراز رفتن  پشت 

دش بود يک روز هم از مهناز جدا های طوالنی مهناز عادت داشت. اما حاال شرايطش متفاوت بود، اگر دست خو

اپه نشست، پاهايش را در  مدان مهناز جا گذاشته است. روی کاننمیشد، احساس میکرد قلبش را داخل چ

شکمش کشید. بر عکس حرفی که مهناز زده بود ديگر خواب به چشم هايش نمی آمد. دلش می خواست مانند  

او را بگیرد. خودش همه برنامه ها را برای فراری دادن   دختر بچه ای کوچک پشت سر مادرش اشک بريزد و بهانه

 لش می خواست با بغض فرياد بزند: ر ريخته بود و بازهم خودش بود که دمهناز از خط

 من مامانم و می خوام. _

بعد از گريه، همانجا روی کاناپه خوابش برده بود، با صدای زنگ موبايل از جا پريد. کمی اطرافش را نگاه کرد تا  

ه طرف اتاق مهناز رفت.  ش بیايد چرا آنجاست. دستش را محکم روی صورت و بین موهايش کشید و بياد

 موبايلش را از روی تخت پیدا کرد، با افتادن نام مادرش روی صفحه با ذوق جواب داد: 

 مامان._

 سالم قشنگم، زنگ زدم بگم من رسیدم، نويد اومده دنبالم._

 ست و گفت: لبخندی از ته دل روی صورتش نقش ب

 به سالمتی مامانم، سالم برسون. بهتون خوش بگذره. _

 را شنید: نويد صدای 

 ی خالیه بهار خانوم.جات خیل_
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 بگو بهش میام پیشتون. مواظب خودتون باشید._

 باشه عزيز مامان. توام خیلی مواظب باش. غذات و بهم نريزيا. فست فودم زياد نخور. _

 چشم عشق من._

 کاری با من نداری.   چشمت بی بال مادر._

 نه مامانی. _

 و قوسی به خودش داد و از اتاق خارج شد.  ره روی تخت انداخت، کش تماس را قطع کرد، موبايلش را دوبا

نگاهی به لوازم داخل يخچال انداخت، مهناز که نبود حال و حوصله صبحانه خوردن را نداشت. در يخچال را  

یشگی برای زمان هايی بود که تنها بود و حوصله  ت راه حل همه و بیسکويیبست، آب را جوش آورد، نسکاف

 صبحانه را نداشت.   چیدن میز 

ول حاضر شدن برای رفتن به دفتر بود که دوباره صدای زنگ موبايلش بلند شد. نگاهی روی صفحه آن  مشغ

 انداخت، اينبار نام کیارش روی صفحه افتاده بود. ابرويی باال انداخت و جواب داد: 

 سالم._

 سالم صبح بخیر. _

 بهار با لحن نگرانی گفت: 

 چیزی شده؟ _

 می خواستیم و گیر آوردم. ، آدرسی که  دی نیوفتادهنه اتفاق ب_

 بهار با ناباوری گفت: 

 واقعا؟؟؟_

 آره. _
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 اما آخه چجوری؟ _

 حاال میگم، بعد از ظهر کی کارت تموم میشه؟ _

 پنج. _

 اوکی.اممم! _

 مکثی کرد و با کنايه ادامه داد:

 نم بیام دنبالت يا آدرس و برات بفرستم؟ تو می_

 سه چرخاند و گفت: بهار چشم هايش را در کا

 ساعت پنج منتظرتونم. _

 خدا رو شکر._

 خنده اش را خورد و گفت:

 فعال خدانگهدار. _

 فعال._

تماس را قطع کرد. زبانش را بری گوشی بخت برگشته بیرون آورد و بعد از اينکه کمی از حرصش خالی شد  

 ول پوشیدن بارانی اش شد.مشغ

چاقويی را کنار پهلويش قرار داد و آهسته با صدايی   د کوچه شود يک نفر در آپارتمان را باز کرد، قبل از آنکه وار 

 کلفت و خشن گفت: 

 برو تو! _
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کم شدن يکدفعه ای دمای بدنش باعث سرگیجه شديدی  همان لحظه احساس کرد زندگی اش به پايان رسید، 

  قو د شده به فلز چابا چشم هايی گشاکرد.یشه يخ کرده اش را حاال ديگر به کل احساس نمیشد.دست های هم

 که روی پهلويش برق میزد خیره ماند و با صدايی که به زور باال می آمد گفت: 

 چی از جون من خوای؟ _

 مرد نوک را کمی فشار داد و گفت: 

 زر نزن برو تو. _

يش را ببیند،  وی صورت مرد بود، فقط می توانست چشم هاکمی عقب عقب رفت، از روی آن ماسکی که ر 

خودش را آماده جیغ کشیدن  د کسی جلوی راه تنفسی اش را بسته است.کر یبود، احساس م دهانش خشک شده

 کرد که مرد گفت: 

 صدات بره باال اين و فروش کردم. _

ه انتخاب کرده بود که در خانه  او را در دم خفه کرد، از خوش شانسی اش بود يا مرد بد ساعتی را برای حمل

فرياد  بی هیچ فکری ان از خانه خارج شد و با ديدن صحنه مقابلش يه اش همسايه طبقه پايین باز شد، پسر همسا

 کشید:

 دزد!!!! _

آمد، در نیمه باز را هل داد، قبل از آنکه فرار کند چاقو  ین میاز چند پله کم طبقه اول پايمرد با ديدن پسری که 

عت وارد کوچه شد، مرد ترک بر  رس روی مچ بهار کشید و از خانه بیرون زد، پسر بهار را کنار زد و به را محکم 

پیاده غیر  جلوی در فرار کرد. کمی دويد اما رسیدن به موتوری با آن سرعت با پای و با راننده موتوری آماده 

تکیه اش به ديوار بود روی زمین  به خانه برگشت. بهار همانجا روی زمین در حالی که   ممکن بود. دوباره

ش می فت، خیره به ديوار مقابلش خشک شده بود. چند  ونی که از دستبی توجه به خ  د.سرخورده و نشسته بو

س همه اعضای بدنش از کار افتاده بود. يکی  ، اما بهار بی حرکت از ترمسايه ها باالی سرش جمع شدند نفر از ه

 از زن ها رو به پسر گفت: 
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 ؟ چیشد حامد _

 در حالی که ترسیده به دست زخمی بهار خیره مانده بود گفت: حامد 

 نرسیدم، فرار کرد. _

 : را کنار زد و جلوی پای بهار زانو زد، تکان محکمی به او داد و گفتخانوم ملکی با عجله خودش را رساند، بقیه 

 بهار جان. بهار خوبی عزيزم؟؟  _

 چرخید و گفت:  رو به حامد 

 دزد بود؟ _

 تکان داد و گفت: را سرش حامد 

 دم، تو لحظه آخرم چاقو رو کشید روی دستشون. آره، داشت با چاقو تهديدشون میکرد که من رسی_

به خودش آمد، تکانی   خانوم ملکی با نگرانی دست بهار را بلند کرد، بهار با درد زيادی که در دستش پیچید 

 بود.  خورد و نگاهش را به دستش انداخت. روی دستش عمیق پاره شده

 خانوم ملکی: بايد بريم بیمارستان. اين بخیه می خواد. 

 بلند شد، سرش کمی گیج رفت، دستش را به ديوار گرفت و گفت:  ز جايشبهار ا

 ممنون میرم خودم. _

 رو به همسايه ها برگشت و گفت:

 ا ها هم ترسیديد.ببخشید شم_

 به طرفش آمد و گفت: مادر حامد 

 صومت شخصی با کسی داريد؟، دزدی و اين حرفا نداشتیم. خعزيزم ما خیلی ساله اينجايیم_
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 تکان داد و گفت: به دو طرف   بهار سرش را

 نه._

داشت.   ، نفسش سنگین شده بود. وحشت هنوز ال به الی تا رو پود بدنش وجود نمی تواسنت بیشتر حرفی بزند 

 خانوم ملکی دوباره گفت:  شد.یزنده م مرد و هرلحظه با يادآوری صحنه ای که مرد مقابلش ايستاده بود يکبار می

 دستت ناجور شده. برم باال به مامانت خبر بدم؟ _

 نه، مامانم نیست. چیزی نیست._

 دوباره گفت: حامد مادر 

 حداقل برات ببندمش.چی و چیزی نیست. همینجوری داره ازش خون میره. بیا _

 بقیه هم حرف او را تايید کردند و خانوم ملکی گفت: 

 بیا اول برات ببنديمش، بعد برو.  بهار جان،  راست میگه_

وز ترس را در تک تک سلول های تنش احساس میکرد. هنوز می  نبالشان راه افتاد. هنبهار سری تکان داد و د

ت تهوع و سرگیجه شديدی که داشت باعث شد با ورورد به  توانست چاقوی مرد را روی پهلويش حس کند. حال

 خانوم ملکی رو به مادر حامد گفت:  اولین مبل بنشیند. خانه همسايه طبقه اولشان روی

 د؟ا لوازم داريسمیه جان شم_

 داشت، در را بست و رو به خانوم ملکی گفت: سمیه خانوم همانطور که چادر روی سرش را برمی

 رم. آره االن میرم میا_

دستش را بیشتر روی پايش  بهار نگاهش را از آن ها گرفت و به دستش داد، آستین بارانی اش خونی شده بود.  

و پارکت خانه همسايه شان هم به وضعیت راهرو و  ريخته شود  جمع کرد تا خون فقط روی همان بارانی خودش 

 سرش آوارد میکند، فريادی بکشد و بگويد: برر کسی که دارد اين بالها را پله ها درنیايد. دلش می خواست بر س 
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 از جون من و زندگیم می خوای آخه.  بابام و ازم گرفتی بازم کمت بود!!! چی _

نمی خواست پا پس بکشد، او انتقام  ش مانده بود، نمی خواست بترسد، نگاهش هم چنان روی زخم عمیق دست

را از آن ها می گرفت. با اين زخم ها قرار نبود پا   خون پدرش را، انتقام ترسی که به جان مادرش انداخته بودند 

ر همه اين ها  دوم را از کیارش مخفی کرد تا او را از ادامه راه کنار نگذارد، فک  پس بکشد، همان زمانی که نوشته

ا کرده بود. ترس و وحشت را بايد برای بعد از اين روز هايش می گذاشت. برای روزی که ديگر خیالش از بابت  ر

ت. با نشستن  پدرش راحت میشد. االن زمان بروز ترسش نبود. بايد اين يکی را هم مخفی نگه می داش  قاتل

بود. سمیه، زن تقريبا  يگر دست خودش نکسی جلوی پايش کمی خودش را جمع کرد، ترس ناخودآگاهش د

 میکشید گفت:جوان همسايه اشان لبخندی به رويش زد و همانطور که پنبه ای نم دار را کناره های زخمش 

 واد. من زياد بلد نیستم، فقط می بندمش، حتما برو درمانگاه. اين بخیه میخ_

 فت: بهار در مقابل سری تکان داد و با صدای خش دار و خشک، آهسته گ 

 ممنونم._

 سمیه دوباره لبخندش را تکرار کرد و همانطور که مشغول پانسمان دست بهار بود بلند گفت: 

 لیوان شربت درست میکنی بیاری. حامد جان، يه  _

 بهار سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 

 الزم نیست._

 : از کنارش بلند شد و همانطور که به طرف آشپزخانه می رفت، گفت ملکی  خانوم

الزمه، رنگ به رو نداری دختر. اون ترسی که تو کردی و اين خونی که از تو داره میره، شربت که هیچی سرم  _

 می خوای. 

 جلوی در آشپزخانه ايستاد و رو به سمیه ادامه داد: 

 هاش و میگی؟سمیه جان، من درست می کنم فقط بهم جا_
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 امد از اتاقش بیرون آمد و گفت:قبل از آنکه سمیه بچرخد و جواب خانوم ملکی را بدهد، ح

 تشريف بیاريد خانوم ملکی، من بهتون میگم. _

 سوختن شديد دستش صورتش را در هم جمع کرد که صدای سمیه بلند شد:بهار نگاهش را از آن ها گرفت، با 

 وقت عفونت نکنه. ببخشید عزيزم، بتادين زدم يه  _

 بهار چشم هايش را از درد بست و گفت: 

 ممنونم. عیب نداره، _

با گرم شدن دستش چشم هايش را باز کرد. باند سفید رنگی روی مچ و روی دستش را پوشانده بود. سمیه  

 طور که لوازم را دوباره داخل سبد آبی رنگش قرار می داد گفت: همان

 ش کن. حسابی خون شده، حتما عوض تبارونی_

 بهار لبخند زوری روی لبش نشاند و گفت: 

 ممنونم._

 ناراحتی گفت: راه پله با با يادآوری 

 پله ها رو هم کثیف کردم. _

خانوم ملکی گرفت و همانطور که دوباره به طرف  سمیه سبد را روی اوپن گذاشت، لیوان آماده شده را از دست 

 گشت گفت: بهار برمی

 ه. فدای سرت عزيزم، چیزی نشده ک_

 گفت: لیوان را به دست بهار داد، بهار با دست سالمش لیوان را گرفت و 

 ممنونم، قبل رفتن دستمال میارم تمیز میکنم. _
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 و گفت:  سمیه کنارش جای گرفت. سرش را به نشانه جواب منفی تکان داد 

 یشه. نمی خواد، از باال لوازم بیاری اين جا رو تمیز کنی آخه! يه دقیقه من طی میکشم تموم م_

 بهار سرش را پايین انداخت و گفت:

 شرمنده میشم اينجوری. _

 رمنده بشه عزيزم. بخور اين و. نت ش دشم_

 خانوم ملکی چادرش را روی سرش مربت کرد و گفت:

 مادر. چیزی الزم نداری؟  همسايه مال اينجور وقت هاس _

 بهار خواست از جايش بلند شود که خانوم ملکی سريع گفت:

 بشین بشین. _

 خندی به روی او زد و گفت:بل

 ممنونم خانوم ملکی، لطف کردين. _

 دخترم. پیگیر اين قضیه باش حتما. مخصوصا که حاال مامانم نیست تنهايی.باشی  سالمت_

 گفت:بهار سرش را تکان داد و 

 حتما. بازم ممنون. _

 ه بهار گفت:خانوم ملکی از آن ها خداحافظی کرد و از خانه بیرون رفت. سمیه با نگرانی رو ب

 ی؟ برمیالتون نمیشد خونه يکی از فاکاش تا مامانت نیست توام تنها نمونی، _

کشند، حاضر می شوند  م يکی از آن ها که نام فامیل را يدک می بهار دلش می خواست بگويد کدام فامیل؟ کدا

ر می شوند بهار مدتی را آن  در خانه شان را به روی بهار باز کنند؟ حتی اگر اين شرايط را هم بدانند، بازهم حاض
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د ديگر نگاهش کند. کاش  مادرش هوايش را داشت، حاال حاضر نبوجا بماند؟ حتی زن عمويی که روزی مانند 

 ود. اما فقط گفت:می توانست اين ها را بگويد تا کمی تخلیه ش 

 کسی و تهران نداريم. فکر نمیکنم انقدرا خطرناک باشه. دزد بود ديگه. _

 يش نشست و با هیجان گفت: ل های رو به روحامد روی کی مب

 فیلم ها ديده بودم.  ن فقط اين صحنه ها رو توی واقعا وحشتناک بود ولی! م _

 و به بهار گفت:   بهار لبخندی به رويش زد، سمیه لب گزه ای رو به او کرد 

 بخور شربتت و عزيزم. _

ک چیز گرم و شیرين  سرد بود و دلش ي بهار کمی از شربت را نوشید. خنکی اش را دوست نداشت. تا ته جانش

 ايی که کیارش سفارش میداد.  الته هاز آن می خواست. چیزی مثل يکی 

یشه ای کنارش قرار داد، آهسته از  کمی از شربت را به خاطر شیرينی اش خورد و لیوان را روی میز کوچک ش 

 با قدرانی رو به سمیه و حامد گفت:  جايش بلند شد. سرگیجه اش به حد قبل نبود و می توانست سر پا باايستد.

 ممنونم. خیلی لطف کردين. واقعا ازتون _

 سمیه تا جلوی در بدرقه اش کرد و بازهم با تاکید گفت: 

 حتما امروز برو پیش دکتر. _

 ان داد و همانطور که به طرف پله ها میرفت گفت: بهار سری تک

 چشم. روزتون بخیر. _

هم  داد. دست آخر یاط کار انجام میحشت در دلش داشت که در خانه با احتباال برگشت، آن قدر ترسیده بود و و

  نی و شلوار خونی اش را عوض کرد، از همان داخل خانه آژانس گرفت و ترجیح داد جان خودش راسريعا بارا

 بیشتر از اين میان خطر رها نکند.
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  به يک طرف، ترس النه کرد در دلش  به دفتر که رسید نیمی از جانش را از دست داده بود، درد اسفبار دستش

 گرداند.  برد و برمیماشین قرار میگرفت يکبار او را تا مرز کما می  هم به يک طرف. هر موتوری که کنار

جديدی که گرفته بود را باز کرد، مثل همیشه خودش را بین مشکالت پرونده  پشت میزش نشست. دو پرونده 

   پرده شود. غرق کرد تا درد خودش به دست فراموشی س 

به آن  را ماساژی داد و با کمی حرکت دادن گردنش چند ساعت بی وقفه سرش را پايین نگه داشته بود، با دست 

، از جايش پريد. خودکاری که دستش بود رو زمین افتاد.  با بازشدن ناگهانی درصدای ترق ترقش را درآورد. 

وارد شد و با صدايی که نمی   ، رامش عصبانی حرفی بزند که ه، خواست به کسی که بی اجازه وارد اتاق شد 

 دارد گفت: توانست آن را پايین نگه 

 رونده من رو به آقای اشرفی داديد؟ شما به چه حق پ_

هايش امروزش   بیرون آمد، حاال که او انقدر گستاخانه بخورد کرده بود تمام درد بهار با اخم غلیظی از پشت میز 

 با صدای بلندی در جواب رامش گفت:  کرد. ر رامش آوار میا بر س دستش رفجیع   سوزش را، تا حتی درد و 

 اريد پايین. اين چه وضع وارد شدنه! ون بیصدات_

 رامش بی آنکه از رو برود، با صدای بلند تری گفت: 

 همینه که هست. شما حق نداشتید پرونده رو دست کسی ديگه بديد._

 او هم به طبع صدايش را باالتر برد و گفت: 

 نید، منم همون قدر داد میزنم. ر داد بزهرچه قد _

 کشید:  و همچنان رو به رامش فرياد  توجهی به صدای موبايلش نکرد

هم به صالح ديد خودم عوض کردم. هنوز امضای   پرونده شما نبوده، وکیل اول اون پرونده منم، وکیل ثانوی _

 شما هم پای هیچ کدوم از برگه هاش نیست.

 رگ های برآمده فرياد زد: رامش با صورتی برافراشته و 
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که که يه جوجه وکیل داره   کنی، وضع ما به جايی رسیده تو کی هستی که برای خودت تعیین تکلیف می_

 شاخ و شونه میکشه. برامون 

 ا اخم وارد اتاق شد و رو به رامش گفت: آقای اشرفی ب

 چه خبرتونه آقای رامش؟ مراجعه کننده داخل سالن نشسته._

 : داد نشینی کند ادامه  رامش بی آنکه عقب 

 ه، به چه حقی من و از پرونده گذاشته کنار!اين خانوم حق تعیین تکلیف برای من و نداشت_

 شده بود فرياد زد: بهار در حالی که از حرص و عصبانیت زياد سرخ 

 اصال دلم می خواسته گذاشتمتون کنار! پرونده خودم بوده. ثابت کنید دفاع پرونده برای شما بوده. _

 د: ديدن سکوت رامش، پوزخندی زد و با همان صدای جیغ و بلند ادامه دا  اب

یشه نمیشه راه  آها!!! وقتی تو هیچ چیزش شرکت نکردين، وقتی از اولش فقط موج منفی به من دادين و نم_

 انداختید، ديگه حقی برای اون پرونده نداريد.

 صدای داد رامش باز هم باال رفت:

 می خوای تعیین کنی؟؟؟  بچهالف حق و حقوق من و تو يه _

 اشرفی جلويش ايستاد و با تشر گفت: 

 بسه آقای رامش، ديگه داريد شورش و در میاريد. _

 رامش رو به اشرفی گفت: 

 رونده رو از من گرفتن! من حق ندارم عصبانی بشم؟ فقط من؟؟ ايشون پ_

 بهار دوباره جلويش ايستاد و جیغ زد: 
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 فاع که گند بزنی تو همه زحمتای من. ه طرف ما برگشته می خوای بری دنه! نداری! چون ديدی پرونده ب _

 رامش بی توجه به اخم ها و عصبانیت اشرفی فرياد کشید:

 دربیوفتم. آخه تو کی باشی که من باهات _

بهار خواست جیغ بعدی را بر سرش نازل کند که با صدای کیارش با حیرت به طرف در برگشت. کیارش را با  

 ی جلوی در اتاق ديد، با صدای خشن رو به رامش گفت: اخم و عصبان

 چه خبرتونه! _

 دستش را در هوای تکان داد و گفت:  مشرا

 شما؟؟؟ _

يستاد، قدش از او بلند تر بود و از باال نگاهش میکرد، با همان صورت  کیارش اشرفی را کنار زد و جلوی رامش ا

 خشمگین گفت:

 سر کی داد میزدی؟؟؟ _

 کرد و دوباره گفت: رامش نگاهی به او 

 شما کی باشی؟_

 شش گانه اش را از دست داده بود.   ام دهد، با ديدن کیارش تمام حواس بهار نمی دانست بايد چه کاری انج

 سر تا پای رامش انداخت و گفت: کیارش نگاهی به 

 اونش به تو مربوط نیست، فقط بگو سر کی داد میزدی!!! _

 بلند رو به رامش گفت:  دش را میان آن دو قرار داد. با صدای رامش خواست حرفی بزند و که اشرفی خو 
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بازخواست کنید نداريد. من  جا رو با چاله میدون اشتباه گرفتین، حق اينکه وکیالی من و  امش اينآقای ر_

صالح ديدم اين پرونده رو خودم دفاع برم. با نظر خانوم فرهود. تموم و شد و رفت. شمام بفرمايید تو اتاق من تا  

 راجع بهتون تصمیم بگیرم. 

خارج شد. بهار چشم  د از نگاهی تهديد آمیز روی بهار از دفتر  رامش گردنش را به چپ  و راست چرخاند و بع

تمام اعضا و جوارح بدنش از عصبانیت میلرزيد. انقدر  از روی عصبانیت بست و به میزش تکیه داد.  هايش را

اشرفی رو  صدای کرچ کرچ آن ها در سرش طنین می انداخت. دندان هايش را محکم روی هم فشار می داد که 

 ستاده بودند، داد کشید: دی که جلوی در اتاق ايبه بقیه افرا 

 ! همه سرکاراشون! سريع_

در کوتاه ترين زمان ممکن همه سر میز هايشان برگشتند، اشرفی وقتی خشمش می گرفت ديگر مقصر و غیر  

 کرد. اخراج میمقصر را نمی شناخت همه را از همان دم 

 ی رو به بهار گفت: با خالی شدن اتاق به طرف بهار برگشت و با صدای آرام

 شما حالتون خوبه خانوم فرهود؟ _

 باز کرد، دستش را از روی گردنش برداشت، با صدای خش برداشته اش گفت:  بهار چشم هايش را

 خوبم، شرمنده به خاطر ات..._

 م گرده خورده بودند گفت: نوز عصبانی بود و ابروهای کمرنگش درهاشرفی میان حرفش دويد و در حالی که ه

ما امروز ديگه می تونید تشريف  وجه تقصیر شما نبود خانوم، اون آقا رو هم من بلدم درستش کنم. ش هیچ  به _

 ببريد.

با   ببخشیدی رو به کیارش گفت و از اتاق خارج شد. بهار نگاهش را از در بسته گرفت و به کیارش داد، هنوز

 .  که هرلحظه امکان حمله اش می رفتچشم هايی آتشین به در خیره مانده بود و دقیقا مانند شیری بود  

 شما اينجا چیکار میکردين؟ _
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 نگاهش را از در نگرفت، انگار منتظر بود رامش دوباره وارد شود تا با دندان تکه تکه اش کند.

 ين وضع و ديدم. زنگ زدم جواب ندادی، نگران شدم. اومدم باال که ا_

 بهار لوازمش را داخل کیفش ريخت و گفت: 

 عوا.بیای وسط د نیازی نبود _

 کیارش اين بار به طرفش چرخید:

 وايمیستادم مرتیکه هرچی از دهنش درمیاد بگه؟ نیازی نبود؟؟  _

 بهار مقابلش قرار گرفت و گفت:

 ديدين که منم جوابش و می دادم. _

 کیارش باز هم با عصبانیت گفت:

 ولی نه مثل اون!!!   رهآ_

 بازم میگم نیازی نبود، اما ممنون._

 کرد و رو به او گفت: را ريز  چشم هايش

 ناراحتم هستی حاال؟_

 ای او گفت: خیره در چشم های قهوه بهار 

 من ياد گرفتم بدون تکیه به کسی جواب امثال اين آدما رو بدم. اگه ياد نگرفته بودم االن جام اينجا نبود. _

 شد و به طرف در اتاق رفت، در همان حال گفت:  کیارش رداز جلوی 

 د بريم. تشريف بیاري_

 اق خارج شود، دستش را به طرف دست او برد و گفت: کیارش دنبالش حرکت کرد و قبل از اينکه او از ات
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 صبر کن ببینم اين چیه!!! _

 بهار سريع دستش را پس کشید، در اتاق را باز کرد و گفت:

 مش. بفرمايید.چیزی نیست، بريد _

در خروجی مرکز رفت. بهار سری برای کیمیا  طرف کیارش چپ چپی حواله اش کرد ، از مقابلش رد شد و به  

دنبال کیارش حرکت کرد. قبل از اينکه به او برسد نگاهی به دستش انداخت، خون کمی روی باند   تکان داد و 

وانش را می سوازند. چشمانش را برای لحظه ای  سفید نقش بسته بود و رفته رفته بیشتر میشد، دردش تا استخ

رانگشت پاک کرد و از  گونه اش افتاد را با س  ی رودرد  دو قطره اشکی که از شدت   محکم روی هم فشار داد.

 ساختمان خارج شد.

داخل ماشین هردو بی حرف نشسته بودند، کیارش با جديت مشغول رانندگی بود و بهار هم به باران ريزی که  

حتی صدای موسیقی را هم   ماشین ها را خیس می کرد خیره شده بود. کیارش آنقدر عصبانی بود که  خیابان و

با رسیدن به آدرس مورد نظرشان ايستاد.   آدرس تقريبا خارج از شهر بود. رد.ط رانندگی میکخفه کرده بود و فق

ست. کیارش با اخم بی آنکه به بهار  بهار تازه يادش افتاد حتی از او نپرسیده است که آدرس را چگونه پیدا کرده ا

ش کم شود از  ار می داد تا شايد درد لعنتی اهار درحالی که دستش را فشزند از ماشین پیاده شد، ببحرفی 

که تقريبا مقابلش پارک    ای. به طرف کیارش حرکت کرد. قفل ماشین را زد و به طرف خانهبیرون رفتماشین 

  آبی رنگ  ی دربا  اه افتاد. خانه قديمی و يک طبقه تقريبا کوچکی بود. کرده بودند رفت. بهار هم پشت سرش ر

خیلی از جاهايش رنگش جواب کرده بود و کنده شده بود. بهار به سختی خودش را زير سقف باريک در   فلزی که 

گی بود که  قرار داد تا از باران در امان بماند. کیارش زنگ کنار در را فشار داد. آيفون نبود، زنگ قديمی سفید رن

 انه بلند شد:ز داخل خای زنی ااحتماال فقط قابلیت صدا دادن داشت. بالفاصله صد 

 کیه؟؟ _

 کیارش صدايش را صاف کرد و گفت: 

 منزل آقای حبیبی؟ _
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 ای دوباره صدای زن آمد: پس از لحظه

 االن میام. _

از باران خیس شده بود و   هردو منتظر چشم به در دوختند. بهار چشم هايش را روی هم فشار داد، پانسمانش

ح سرگیجه داشت. با بازشدن در چشم هايش را باز کرد.  ه به شدت صبآورد. دوبار دردش داشت او را از پا در می 

بیخیال درد کشنده دستش با هیجان از پشت زن به داخل خانه سرک کشید. کیارش با سرفه ای او را متوجه  

 کرد و رو به زن گفت: 

 بخیر. سالم خانوم، عصرتون _

 یارش سرگردان بود گفت: ان بهار و که متعجبش میزن رويش را بیشتر با چادر گرفت و در حالی که نگا

 سالم، بفرمايید._

 کیارش دوباره ادامه داد: 

 ما دنبال آقای محمد جواد حبیبی می گرديم.اينجا منزل ايشونه؟ _

 زن سرش را تکانی داد و گفت:

 هستن.  شوهرمبله درست اومدين. _

 ا هیجان گفت: ر ببها

 هستن االن؟_

 زن اخمی کرد و گفت: 

 يد؟ چیکارش دار!نخیر_

 بهار خواست حرفی بزند که کیارش با حرکت ابروهايش او را از حرف باز داشت. خودش دوباره رو به زن گفت: 

 ما کار واجبی باهاشون داريم، کی تشريف میارن؟ _
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 زن نگاهش را از بهار گرفت و رو به کیارش گفت: 

 میکنه. کاری کرده؟ م کی بیاد آقا. راننده اس. روی کامیون کار دون  نمی_

 کیارش چشم هايش را ريز کرد و گفت: 

 مثال چه کاری؟ _

 زن با صورتی درهم گفت: 

 گردين. حتما يه کاری کرده ديگه. با اين سر و شکل اومدين دنبال جواد می اين خانومچه می دونم آقا شما و _

 انعش شد:ر جوانی از داخل خانه مبزند که اينبار صدای دختبهار دوباره خواست حرفی 

 ن؟ کیه ماما_

 زن سرش را داخل برد و گفت:

 هیچ کس، تو برو تو، سرما میخوری. _

 دختر با پافشاری گفت:

 کیه مامان؟ اومدن دنبال بابا؟؟_

 کیارش و بهار نگاهی میان خودشان رد و بدل کردند. زن با حرص گفت: 

 نه تو برو تو!! _

 جلوی آن ها ايستاد و گفت:تر بی توجه حرف مادرش، او را کنار زد و خد

 اگه دنبال بابام میگردين نیستش، مام نمی دونیم کی میاد خونه، عادت داره خودش و تو بیابونا گم میکنه. _

 کیارش نگاهی به صورت دختر کرد و گفت: 

 من باهاشون کار واجب دارم._
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  لوی در برگشت، روبه کیارش دوباره جاخل حیاط برد و بعد از چند لحظه  زن بازوی دخترش را کشید، او را د

 گفت: 

 آقا به خدا من نمی دونم االن کجاست، شما شمارت و بذار، هروقت اومد من زنگ میزنم بیايید._

 يعنی چی خانوم؟ باالخره می دونید همسرتون کی از سرکار برمی گرده ديگه. _

 د: دامه داخت که يعنی ساکت باش. زن دوباره ا کیارش ابرويی برای بهار باال اندا

 و يه هفته نیست.  نه واال نمی دونم، يه_

 کیارش بی طاقت گفت: 

 خانوم شما از چی می ترسید؟ شوهرتون ممکنه چه کاری کرده باشه آخه؟ _

 بهار خواست سر کیارش فرياد بزند که زده بابام و بابات و کشته!!! اما زبان به دهان گرفت.

يدن سکوت مادرش دوباره  به آن ها بدهد، دختر با درد، مشخص بود نمی داند چه جوابی ن و من کزن کمی م

 دش را جلوی در رساند و گفت: خو

چون معتاده! چون ما بايد همش استرس داشته باشیم يکی بیاد بگه بگه تو جاده با مواد گرفتنش، يا خمار بوده  _

چه   چون مام نمی دونم االن تو و تا موردين، بیايید تو بشینید تا بیاد. زده به يکی!! حاال اگه احیانا يکی از اين د

 وضع و حالیه! 

آلود بود که حتی کیارش هم  بهار ناخودآگاه نگاهش رنگ غم گرفت، صدای دختر انقدر رنج کشیده و حزن

 عصبانیتش را فراموش کرده بود. نفس عمیقی کشید و گفت:

آدرسش و داره فقط، مام ازش کمک  ما دنبال يکی میگرديم که پدر شما  ما هیچ کدوم از اينا نیستیم خانوم._

 می خوايیم. 

 دختر پوزخندی زد و گفت: 
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 بعید میدونم بتونه به کسی کمکی کنه، اما شماره اتون رو بذاريد. اومد بهتون زنگ میزنم._

را زد. دختر   گوشی قديمی از جیب سويیی شرتش بیرون کشید و به طرف کیارش گرفت. کیارش شماره اش 

 گوشی را گرفت و گفت: 

 نه فرداش دوباره نباشه. فقط زنگ زدم همون روز بیا، ممک_

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 باشه، ممنون. _

 دختر همانطور که در آهنی آبی را می بست آهسته با صدای بغض آلودی گفت: 

 به سالمت. _

 بهار خواست حرفی بزند که کیارش آرام گفت: 

 ین.بريم تو ماش _

به او  محکمی زد. کیارش نگاهی   ض نشستن داخل ماشین عطسهبهار به محمطیعانه پشت سرش حرکت کرد.  

 انداخت و گفت: 

 سرما خوردی!! _

 سريع ماشین را روشن کرد و بخاری گرفت. بهار همانطور که دست دردناکش را روی پايش فشار میداد گفت: 

 حاال چی میشه؟  _

 را به آن تکیه داد. دست محکمی پشت سرش کشید و گفت:  سرش  کیارش آرنجش را به شیشه زد و 

 . نمی دونم_

 بهار با بغض گفت: 
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 زنگ میزنه يعنی؟ _

 کیارش دنده را عوض کرد و همانطور که ماشین را به حرکت در می آورد گفت: 

 ده. یک بنمی دونم، اما آدرسش و داريم. اگر طول کشید و زنگ نزد دوباره میام. يا اصال يکی و میذارم کش_

ش پیچیده بود. مدام دندان هايش را روی هم  بهار سرش را به شیشه تکیه داد، درد دستش ديگر در تمام جان

از شدت رنجی که می کشید جیغ نزند. صدای آهنگ بلند شد و اينبار کیارش مخالفتی با  فشار می داد تا 

ر اما همانطور تکیه داده به  بها پخشش نکرد. انقدر ذهنش درگیر بود که حتی متوجه صدای آهنگ نمیشد.

ش  گوش دادن به آهنگ اشک میريخت. اتفاقات از صبح پشت سر هم بر سرشیشه، چشم هايش را بسته بود و با  

ريخته بود و هیچ کدام برای اتفاق بعدی به او فرصت جمع کردن خودش را نداده بودند. مادرش رفته بود، يکی  

ده بود، محیط کاری همیشه آرامش را رامش برايش به جهنم  ا کراز آدم های آن قاتل عوضی قصد جانش ر

که داشت جانش را می گرفت و راهی    رده بود و کیارش هم اين جهنم را نظاره کرده بود، حاال با دردیتبديل ک

 که مدام به بن بست میخوردند، فقط دلش میخواست اشک بريزد. صدای خواننده انگار هم درد با او می خواند: 

 

کنم   سر تو  بی  نیست نهعادال  

تو  هوای  بی  

نیست  عادالنه  

تو   یها دست  از من  دوری  

 

اشک هايش هر لحظه بیشتر شدت میگرفت. احساس میکرد دارد از زمین و زمان برايشان می بارد که نتوانند  

 کارشان را پیش ببرند.
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 مدام  حسرت و  بمانم من  نیست عادالنه

 ناتمام عشق  اين  از قسمتم  نیست عادالنه

 

داشت از دستش چکه میکرد،    ا روی صورتش کشید تا اشک هايش را پاک کند، با ديدن خونی کهش ردست

 ست چه کند؟ اشک ريزان خیره به دست خونی و دردناکش ماند. آهش بلند شد. اين را ديگر می خوا

 

نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم  

نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم  

 نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم

 نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم

 

کیارش با صدای هق هق ريز بهار زير چشمی نگاهی به او انداخت، با ديدن گونه خونی شده اش،نگاه او را دنبال  

ان می  کرد و به دستش رسید. با چشم هايی متعجب و حیرت زده، در حالی که ماشین را بی مهابا به گوشه خیاب

 فت: کشید گ

 چیشده؟_

ید. شانه ای باال ا نداشت، اتاق ماشین داشت دور سرش می چرخبهار اين بار ديگر توان هیچ کار و حرفی ر

 انداخت و با هق هق آرام گفت:

 نمی دونم! _
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نیست  عادالنه چرا  زندگی  اين از ما سهم  

نیست  عاشقانه من  تمام نا  شب اين تو  بی  

من  هپنا  ای سرم از  جانم میرود  تو  بی  

 من  گاه  تکیه  ام  خسته تو  بی بمان من پای

 

ماشین هايی که با بوق بلند از کنارشان رد میشدند، به طرف بهار    به بی توجه  را نگه داشت،کیارش ماشین 

 کامال يخ بود. دوباره به بهار نگاه کرد و گفت: لرزان او را میان دست خودش گرفت،  ظريف چرخید، دست 

 بريدی اين و؟ با چی _

 حالی که هم چنان اشک میريخت، کمی بلند تر گفت:در  بهار

 ونم! نمی د_

 کیارش مشغول باز کردن پانسمان دست او شد و با سماجت پرسید:

 درست و درمون جواب بده ببینم. چیشده اين دست؟ _

ز  هايی که از صبح بعد ابهار دستش را از میان دست او بیرون کشید، تحملش ديگر تمام شده بود، تمام بغض 

 ز کرد و با جیغ گفت: ش جمع شده بود مانند غده بزرگی سر بارفتن مهناز در گلوي

 نمی دونم، نمی خوام بدونم. ولم کن! _

کیارش چشم هايش را لحظه ای بست، از طرفی با ديدن وضعیت بهار آتش گرفته بود و از طرفی صدای جیغ  

و با مهربانی با او برخورد کند. دوباره   د آرام باشد کرد. سعی کر مغذش نفوذ می های بهار دقیقا روی نقاط اعصاب 

رمق شده بود که نتواند مخالفت کند. اين بار بی حرف  را جلو برد و دست او را گرفت. بهار آن قدر بی دستش 
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شده رو به بهار   پانسمان دست او را باز کرد. با ديدن بريدگی عمیق و باز شده روی مچ او با چشم هايی درشت

 گفت: 

 بريد؟کی  اين_

 بهار همانطور که رويش به طرف پنجره بود گفت:

 !بحص_

 کیارش با حرص دوباره روی زخم را آهسته پوشاند و گفت:

 تو از صبح نرفتی اين و يه جا بخیه بزنی؟؟؟ _

 بخیه نمی خواد خوب میشه. _

 کیارش در حالی که ديگر داشت از سرش دود بلند میشد گفت:

 اين و بست؟مینجوری داره ازت خون میره. کی ختر رگ روی دستت بريده!! هبخیه نمی خواد خوب میشه؟ د_

 بهار بی فکر گفت: 

 خودم! _

 روش بتادين زدی؟ _

 بله!_

 خیلی اشتباه کردی! _

 بهار اين بار به طرفش چرخید و گفت: 

 زدم عفونت نکنه! _

 کیارش دوباره عصبانی سرش داد کشید: 
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 بسته نشده. همین دين نمیريزن، زخمت واسه تاروی زخم باز ب _

اشین را به حرکت  د و بی حرف اشک ريخت، کیارش همانطور که مديگر جوابی نداشت بدهد، به صندلی تکیه دا

 آورد،دوباره داد زد: درمی

 با چی بريدی اين و؟ چجوری بريدی؟ _

زد، با صدای   ین کیارش زلچرخید، در چشمان خشمگ  بهار با چشم های سرخ و خیس شده اش به طرف او 

 گفت:  غض آلودی آهستهب

 میشه داد نزنی؟ _

خیس و  احساس کرد کسی روی قلبش چنگ کشید. به صورت دست از کارش برداشت،کیارش برای لحظه ای  

 مظلوم بهار خیره ماند. صدای آهنگ هم چنان می آمد: 

 

نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم  

نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم  

 نیست راه  به  رو  زندگیم   حال من مسیر  هم

 نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم

 

نگاهش را به سختی از چشمان بهار گرفت، دست محکمی روی صورتش کشید و همانطور که راهنما میزد و  

 فرمان را می چرخاند زير لب گفت: 

 میريم بیمارستان. _

*** 
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 گونه اش کشید تا رد خون را پاک کند.دستمال نم دار را روی  

فته بود هنوز هم رنگ به رو نداشت. نگاهش را تا روی  نگاهی به چشمان بسته او انداخت، با آنکه نیمی از سرم ر

ای که روی  او پايین آورد. ده تا بخیه خورده بود و حاال بانداژ شده کنار بدنش روی تخت بود. ياد لحظه دست

ارش  چاله شود. نگاه ترسیده و خیسش را به کیبرايش بخیه بزند هنوز باعث میشد قلبش متخت نشست تا دکتر 

 لرزان می گفت: زير لب با صدايی دوخته بود و 

 من نمی ترسم._

کرد. نگاهش را دوباره به صورت بهار داد، مژه  يادآوری نگاه سبز و تنهای او سوزشی در قفسه سینه اش ايجاد می 

فه بود. زندگی اش روی مدار کج و  دند. دستش را محکم روی صورتش کشید، کال هايش هنوز کمی خیس بو

-بسته بود. امیدش اين بود که دختر زنگ بزند. بايد جواد را پیدا می و به هر دری میزد  ای قرار گرفته بود کوله

به او انداخت  کرد. با باز شدن در سرش چرخید. پرستاری آهسته وارد شد، سرم بهار را چک کرد. کیارش نگاهی 

 و گفت: 

 ؟ کی می تونیم بريم_

 می تونید بريد.  سرمش تموم بشه، دکتر بیاد فشارش و بگیره، نرمال باشه_

 شد گفت: کیارش سری تکان داد و همانطور که دوباره به بهار خیره می

 مسکن چی براش زدين؟ _

 پرستار دارويی را نام برد، کیارش سرش را تکان داد و گفت:

 بايد بیدار بشه. ديگه _

 خارج میشد گفت: طور که از اتاق  پرستار همان

 شد يه چیز شیرينم بخوره بد نیست.سرمی که براش زديم تقويتیه، اما بیدار _

 خیلی ممنون. _
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با رفتن پرستار، کیارش سرش را میان دست هايش گرفت. از طرفی دلش می خواست بهار را به چند تکه  

ته است و از طرفی هم يادآوری  ن آشفته بازار، با حواس پرتی برايشان بال ساخمساوی تقسیم کند که میان اي

هیچ حرف ديگری به او بزند. با صدای زنگ موبايل سريع دستش را   دلش نخواهد باعث میشد  نگاه ترسیده اش  

ع  به جیب کتش برد. متوجه شد که تلفن خودش نیست. کیف بهار را سريع از روی تخت برداشت تا زنگ را قط

ان  يد بیمارستبسته بود، لحظه ای دو دل شد. نمی توانست بگو که روی صفحه نقش   "مامانم"کند. با ديدن اسم 

از طرفی هم می دانست که او پشت خط نگران دخترش است. لحظه ای مکث کرد و تماس را جواب   هستند و

 داد: 

 مهناز: الو؟ بهار مامان کجايی تو؟ 

 کیارش سرفه ای کرد و گفت: 

 مهناز خانوم، کیارش هستم. سالم_

 ت شد و بعد گفت: مهناز لحظه ای ساک

 سالم، خوب هستید شما؟ اتفاقی افتاده؟ _

 رفت گفت: طور که از اتاق بیرون می کیارش از پای تخت بلند شد تا بهار را بیدار نکند، همان

خواهش کردم بیاد کمکم. االنم رفتن  من تو کارخونه يکم کار حقوقی داشتم، از بهار خانوم نه نگران نشید، _

 دست شويی. 

اما با صدای نفس عمیق متوجه شد که تا  دروغ را از کجا پیدا کرد و تحويل مهناز داد،   فهمید اينخودش هم ن

 بوده است.   حدی موفق 

 مهناز:من نگران شدم، زنگم زدم خونه نبود. يکم ترسیدم. پس بی زحمت اومد بگید به من زنگ بزنه. 

 زنگ زده، سريع گفت: کرد مهناز کجا بوده که به خانه در حالی که داشت فکر میکیارش 
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 چشم چشم، بهشون میگم. _

 ن اينا خیلی سالم برسون، خدانگهدار.زم، به ماماممنونم عزي_

 بزرگیتون و می رسونم. خدانگهدار. _

ارد اتاق شد. چشم های بهار  را قطع کرد، دستگیره در را که هنوز در دست داشت پايین کشید و دوباره و س تما

 ت: سرش ايستاد و گف ، جلو رفت. باالی يد را باز د

 خوبی؟_

 فت: شت. لبانش را کمی تر کرد و گ بهار کمی احساس کرخت بودن دا

 بخیه زد؟ تموم شد؟_

 ناخودآگاه لبخندی روی لب های کیارش شکل گرفت: 

 آره، خیلی وقته، تموم شده. برات مسکن زد. بهتری؟ _

سوخت و نبض میزد اما  میوز کمی کرد. هندرد جانکاه و استخوان سوز را روی مچش احساس نمیديگر آن 

 ش را بگیرد. دردش ديگر نمی خواست جان

 اوهوم بهترم. _

 اتمام کرد و گفت:  به  کیارش نگاهی به سرم رو 

 سرمت تموم بشه میريم. _

 گوشی بهار را باال گرفت و ادامه داد: 

 کردی. مامانت و نگران _
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 به شانه او زد و گفت: بهار با نام مادرش ترسیده نیم خیز شد. کیارش سريع دستش را

 کنی؟ بخواب!! چیکار می _

 گفت:  با استرس 

 گفتی بهش کجام؟ _

 سرش را به طرف باال تکان داد و گفت: 

 نه، نگفتم. ولی باالخره که میبینه. _

 بهار نفسی از سر آسودگی کشید و گفت: 

 ده اين خوب شده.تا مامانم برگر_

ريز کرد  است.شکی به جانش افتاده بود. چشم هايش را کمی   يادش آمد که مهناز گفته بود با خانه تماس گرفته 

 و گفت: 

 مامانت خونه نیست؟ _

 بهار نگاه زير چشمی به او انداخت و گفت: 

 نه، اين تموم نشد._

 کیارش باز هم بیخیال نشد:

 کجاست؟_

 بگويد: سعی کرد با نرمال ترين لحن
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 مسافرت!_

 کیارش با لحت متعجبی گفت:

 ؟االن؟ تو اين شرايط _

 بهار اين بار مستقیم نگاهش کرد و گفت: 

 کدوم شرايط؟ _

ارش دست هايش را لبه تخت قرار داد، تکیه اش را به آن ها داد و به سمت بهار خم شد، زد زده در چشم  یک

 هايش گفت: 

 مامانت میره مسافرت! چرا؟ دو روزه دزد زده خونتون، بعد _

 بهار نگاهش را پس نکشید و گفت: 

 گرفت؟ ازه میبايد از شما اج_

 کیارش ابروهايش را درهم کشید و گفت: 

 کنی؟ می  مخفی  چی و_

 چیزی برای مخفی کردن وجود نداره. _

انداخت. راهش را بند آورد  کیارش چند لحظه ديگر خیره به او ماند و بعد صاف ايستاد. نگاهی به سرم تمام شده 

 و منتظر به در چشم دوخت.و زنگ پرستار را زد. بهار هم بی حرف به پشت تخت تکیه داد 

 ش داد و رو به بهار گفت: دکتر برگه نسخه را به دست کیار
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پس يادت باشه، چرک خشک کنت و هشت ساعت يه بار می خوری، مسکن و هروقت درد داشتی. سعی کن  _

  وره، هرچی کمتر آب بخوره، زودتر خوب میشه، پانسمانتم بايد روزی دو بار يکی برات عوض زياد بهش آب نخ

 کنه، فقط مواظب باشه، رگت پاره شده بود. همین!

 داد و در حالی که دستش را به طرف نسخه میان دست کیارش دراز  ی تکان بهار سر

 کرد گفت: می

 خیلی ممنونم دکتر. _

 دکتر با لبخند گفت: 

 باشه.  بال دور_

 اتاق تزريقات خارج شد.کیارش نگاهی به دست بهار کرد و در حالی که برگه را  از 

 کشید گفت: می

 کنی؟ چیکار می_

 خم شد و گفت: بهار دوباره به طرف نسخه 

 بده خب بايد برم بگیرم. _

 با چپ چپ نگاه از او گرفت، کیفش را برداشت و گفت: 

 بلند شو بريم. _
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ای او نازک کرد، از روی تخت پايین آمد، چشم هايش سیاهی رفت و قبل از اينکه  بهار با حرص پشت چشمی بر 

ن وضعیتش بازويش را گرفت و  شود دستش را به تخت گرفت. کیارش به طرفش برگشت، با ديد  پخش زمین

 فت: گ

 تونی بیای؟ خوبی؟ می _

 گفت: بهار سرش را باال پايین کرد، چشم هايش را چند بار باز و بسته کرد و  

 خوبم، آره می تونم. _

تان خارجش کرد. در  اتاق و اورژانس بیمارس طور که گرفته بودش از با اين حال او بازويش را رها نکرد و همان

 وی پايش گذاشت و گفت: رد و بهار را نشاند، کیفش را هم ر ماشین را باز ک 

 بشین من االن میام._

داروخانه بیمارستان شد. چشم هايش را روی هم فشار داد. تمام اتفاقاتی که  بهار با نگاه او را دنبال کرد، وارد  

 آمد. ره گیری کرده بود داشت بر سرش میتمام اين هفت سال از آن کنا 

افتاد  ساخت و از همه مهم تر دقیقا بر سر کیارش آوار شده بود، مدام اتفاقی میدسر درست میمدام برای همه در 

 بود که بهار همیشه در وحشتش قرار داشت.  ين همان چیزیکه او جورش را بکشد و ا

  کر کرد. با فودنمايی می ه ای زير برف پاک کن ماشینش خ داروها به طرف ماشین آمد، برگی کیارش با کیسه 

تراکت تبلیغاتی است برداشت تا دور بیاندازد. برگه را چرخاند، با ديدن دست نوشته ای، با عجله کلمات   نکهاي

خواست آنقدر  ز زير نظرش گذراند. دلش می خواست در را باز کند و بر سر بهار هوار بکشد. دلش میبرگه را ا

ون فرستاد.  کشید و بازدمش را طوالنی بیر اش بیايد. چندين بار عمیق نفس ر حجرهبزند تا باليی بر س فرياد 

ودش را بگیرد،سوار شد.  تواند برای کشتن بهار جلوی خکرد میسرش کشید و وقتی احساس ت دستش را پش

 اهش کند گفت: پالستیک داروها را روی پای بهار گذاشت، برگه را به طرف او گرفت و بی آنکه نگ 
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 بخون! _

 س مشغول خواندن شد:بهار برگه را از دستش گرفت و با تر

  ده.منتظرتو دست و پامی دختر جون، راهت می تونستم برت دارم. ولی زجر کشیدن آدما بهم حس قدرت می_

 باش. بعديش

و از پادرآمده است.  دانست با خواندن نامه به اندازه کافی ترسیده کیارش زير چشمی نگاهش به بهار بود. می

 نزند. ای حرفی به او ترجیح داد چند دقیقه

*** 

 

 بهار با خواندن متن، با صدای ضعیفی زير لب زمزمه کرد: 

 چرا امروز تموم نمیشه؟؟ _

 ید، نگاهی به نیم رخ بهار انداخت و گفت:کیارش به طرفش چرخ

 دستت کار ايناست؟ _

 فس صدا داری کشید و دوباره پرسید: بهار بی حرف به برگه خیره مانده بود، کیارش ن 

 دی که تو خطر نباشه.وده، مامانت و فرستاخونتونم کار اينا ب_

از چشمش گرفت. کیارش بی  خورد با عصبانیت، محکم بهار قطره اشک مزخرفی که داشت از چشمش سر می

 طاقت دستش را به طرف او برد، صورتش را به طرف خودش چرخاند و گفت: 

 نگفتی؟ کردی؟ برای چی برای چی مخفی  _
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 بهار آب دهنش را محکم قورت داد: 

 نمی خواستم من و از سر راه بذاری کنار! من بايد از همه چیز خبر داشته باشم. _

 خند گفت: کیارش دستش را پس کشید و با پوز

 احمق اينا ممکن بود بکشنت!!!!_

 بهار ابروهايش را باال داد و گفت:

 حاال که نتونستن. _

 نگاهش کرد و گفت: ای با حرص  کیارش لحظه 

تونن بريزن تو، يه جوری که خودتم نفهمی  ری االن؟ شب نمیموند؟ خودت نمیمیفقط مامانت تو اون خونه _

 بکشنت؟؟

 درشت شده ، با عصبانیت گفت: بهار با چشم هايی  

 اصال چرا بخواد من و بکشه؟؟؟_

 کیارش با داد گفت: 

گی. کسی  ن نمی گرديم. بعد تو سر لج و لجبازی همچین چیزايی و به ممی نمی دونیم!!!!!! داريم دنبال همین_

 که زده دستت و اينجوری آش و الش کرده، براش هیچ کاری نداره يه خطم روی صورتت بندازه. 

 نگشت اشاره اش را باال گرفت و گفت: ا

 اين طرف هرکی که هست روانیه!!! ديگه نبايد چیزی و از من مخفی کنی!! فهمیدی؟ _

 برگرداند و گفت:  بهار بی حرف فقط سرش را تکان داد. کیارش عصبی رويش را
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 ديگه نمیشه بری خونتون، آدرس يکی و بده که ببرمت اونجا!_

 بهار نگاهش کرد و گفت: 

 ای چی؟ بر_

 اين همه حرف زدم من، در و پنجره ماشین فهمید درد من و تو نفهمیدی! _

 بهار آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 رم خونه. مواظبم. جايی ندارم برم. مین م_

 همه فامیل دارين. برو خونه مسعود خان.  ندارم برم؟ اونيعنی چی جايی _

 بهار خیره به خیابان خیس مقابلش گفت: 

 رم خونه. می. نمی تونم_

 کیارش دستی به صورتش کشید و زير لب زمزمه کرد: 

 ال االه اهلل!! _

 بلند ادامه داد: 

 ونه مسعود خان؟ ذاری کنار؟ برم خمیشه لجبازی و ب_

 رو به رويش گفت: بهار همانطور خیره به 

 نه!_

 کیارش با صدای بلندی گفت: 
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 چراا؟_

 بهار اينبار به طرفش برگشت و گفت: 

 تونم خونشون بمونم!! کافیه؟ حاال من و بذار خونه! دن. چون نمیراهم نمیچون _

ورد.  نگاهش کشنده بود. بی حرف ماشین را به حرکت درآکیارش چند لحظه متعجب به بهار خیره ماند. برق 

 ای که هیچ امنیت جانی نداشت،تنها رها کند. توانست بهار را در آن خانهنمی

 کرد چرخید: گاه کرد. به طرف کیارش که ريلکس داشت با ريموت در را باز میبهار متعجب به در خانه ن

 کنی؟ چیکار داری می_

 برد و گفت:  کیارش ماشین را داخل حیاط

 برم تو! ماشین و می _

 بهار با تاکید گفت: 

 من میرم خونه. _

 کیارش مشغول پارک کردن گفت: 

 اينجام خونه است ديگه، تو خیابون نیستیم که. _

 جواد داد:  با حرص

 خونه خودمون!! _

 دستی را کشید و گفت: 
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 بفرمايید خونه خودتونه! _

فت  کتش را گر ه شد و بی توجه سرگیجه اش به طرف کیارش رفت.  در را باز کرد و پیاده شد. بهار به سرعت پیاد

 و گفت: 

 وايسا ببینم، من و چرا آوردی اينجا؟ _

را زير  ديگرش دست ت جیب شلوارش هول داد، شس ش را داخل  کیارش به طرفش برگشت، يکی از دست هاي

 بینی اش کشید و گفت: 

 بح زنده نمونی؟ تونه به خاطر اين باشه که ممکنه اونجا تا صاحیانا می_

 بهار عصبانی گفت: 

 ری اينجا!دلیل نمیشه من و بیا_

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 برمت اونجا! اوکی، يه آدرس بده، من همین االن می_

ای به  بهار در حالی که جوابی نداشت بدهد، با حرص لب هايش را روی هم فشار داد، کیارش لبخند مصنوعی

 : رفت گفتبه طرف در می ر قالب جدی فرو برد و همانطور که رويش زد، دوباره صورتش را د

 منم همین نظر و دارم! _

 بهار گفت: به در عمارت را باز کرد، کنار ايستاد، سرش را کمی کج کرد و رو 

 اگر نمی خوای خیس بشی، بفرمايید تو! _
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ش بکند و موفق  ار کیارخواست بدانست چیست را میبهار چند بار دهانش را باز و بسته کرد، حرفی که نمی 

 در درگاه در جلوی کیارش ايستاد و گفت:  تاد. شد.دست آخر به طرف در راه افنمی

 رم خونه خودم. فقط همین يه شب، فردا می_

 رش سرش را تکان داد و گفت: کیا

 باشه، باشه.  _

ش را روی  بهار پشت چشمی برای او نازک کرد و مشغول درآوردن چکمه هايش شد. کیارش همانطور که کت

 انداخت بلند صدا زد: دستش می

 مامان؟کتی؟ _

 گفت: ظه بعد کتی از در آخر راهرو بیرون آمد. اول با تعجب و بعد با لبخند به طرفشان لح چند 

 سالم خوش اومدين._

بهار که تازه از درآوردن چمکه های خیسش خالص شده بود، صاف ايستاد. جواب لبخند کتی را با لبخندی داد  

 و گفت: 

 ممنون. شرمنده من مزاحمتون شدم. _

 کتی اخمی کرد و گفت: 

 اين چه حرفیه. _

 رو به کیارش گفت: 

 خسته نباشی داداش._



 

 

Page | 279 

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 مامان کجاست؟ _

 کتی:با طوبی خانوم و آقا کاظم رفتن خريد.

 کیارش به طرف پله ها حرکت کرد و در همان حال گفت:

 ستند.پرده، چند روزی مهمونمون هکتی بهار خانوم دست شما س _

 ارش گفت: نگاه کرد و در جواب کیکتی با لبخند به بهار 

 چشم داداش. _

 رو بهار ادامه داد: 

 چکه.ت و خشک کن. از سر و روت داره آب میداتاق من خو بیا بريم تو _

انتهای آن جا دو در   از همان در کوچک وارد نشیمن خانه شدند، بهار لبخند معذبی زد و دنبال کتی حرکت کرد.

ش رويش بود باز کرد همانطور که خودش وارد میشد به  را که عکس خود ی يکی از آن هاديگر وجود داشت. کت 

 بهار گفت: 

 یا تو. ب_

خورد میز کامپیوتر بزرگ  چیزی که در اتاق به چشم می  اولینبهار پشت سرش وارد اتاق شد. اتاق بزرگی بود. 

يس حمام و  شد حدس زد سرومات هم گوشه چپ اتاق قرار داشت که می یايک در شیشه سفید رنگی بود،

برسام بود به همان بزرگی اما کمی مجلل تر.  لت است. بهار نگاهش را دور اتاق چرخاند. تقريبا مانند اتاق توا

تخت سبز و سفید بزرگی وسط اتاق بود که با چند بالشت کوچک و يک عروسک خرس پر شده بود. بهار با  

 را دنبال کرد و با ديدن عروسکش با خنده گفت:  ند نگاهی به عروسک و بعد به کتی انداخت. کتی نگاه بهارلبخ
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 بره. شدم. اما اين کادوی کیارشه، نباشه اصال خوابم نمی  دونم برای اينکارا بزرگمی_

 بهار لبخندی به رويش زد و گفت: 

 من خودمم از اين چیزی خوشم میاد. _

 د و گفت:ابرويش را باال بر

 با اينکه از تو بزرگ ترم! _

 نشست گفت:ختش میدر حالی که روی ت  کتی خنده ای کرد و

 میخوای يه دوش بگیری؟ _

 دستش انداخت، شرايطش نبود. نگاهش را باال  آورد و گفت: بهار نگاهی به  

 نه، خوبم. فقط فکر کنم بايد بهم لباس قرض بدی. _

 کتی از جايش پريد و گفت: 

 آره، حتما. _

 آن فرورفته بود گفت: در کمد سفید رنگش را باز کرد و همانطور که تا کمر در 

 با چی راحتی؟ _

 بهار مشغول در آوردن لباس هايش شد. 

 يه بلیز شلوار ساده. _

کتی يک دست لباس راحتی طوسی رنگ را بیرون کشید، شلوار گرم کن به همراه هودی ستش بود. آن ها را باال  

 گرفت و گفت: 
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 خوبه؟ اينا _

ن ها را  وتر کتی قرار داد، به طرف او رفت و در حالی که آبهار لباس های خودش را روی دسته صندلی میز کامپی

 گرفت گفت: از دستش می

 آره عالیه. _

 کتی صورتش را با حالت با مزه ای جمع کرد و گفت: 

 پوشم، ببخشید ديگه! من لباسام و گشاد می_

 بهار خنديد و گفت: 

 ی.اينجوری. مرس  منم راحت ترم _

 گفت: لباس هارا روی تخت گذاشت و رو به کتی 

 ممکنه شونه ات رو هم ازت بگیرم؟_

 تختش می نشست، به میز آرايش اشاره کرد و گفت: کتی همانطور که دوباره روی 

 خوای بردار. راحت باش ديگه، هرچی می_

 کتی با ابرو هايی باال رفته گفت: بهار سری تکان داد، موهايش را باز کرد و شانه را میانشان کشید، 

 اری دختر!!!!واو!!!! چه موهايی د_

 و گفت:بهار از لحن او خنده اش گرفت، موهايش را دوباره بست 

 قابلت و نداره! _

 کتی سرش را به طرف چپ خم کرد و گفت: 

 کندمشون. واال اگه میشد می_
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کرد از جايش به سرعت بلند  دست دست می  بهار لبخندی زد و به طرف لباس هايش رفت. کتی با ديدن او که

 ت: شد و با خنده گف

 گیرم. عوض کن بیا بیرون. من چه قدر دير می_

رون برود. با رفتن کتی لباس هايش را عوض کرد. آستین های هودی اش بلند  شد تا او بی بهار با خنده منتظر

یفش  شم باشد. موبايلش را از کخواست پانسمان دستش توی چگرفت. دلش نمیبود و تا روی دستش را می

 را گرفت: بیرون کشید. شماره مهناز 

 الو._

 بهار! نگرانم کردی امروز مامان._

 برای مهناز چه دروغی سر هم کرده است و او االن بايد چه جوابی بدهد برای همین گفت: نمی دانست کیارش 

 سالم عشق من، ببخشید. کار داشتم يکم. خوبی شما؟ دايی اينا خوبن؟ _

 خوبیم همه عزيزم. جای تو خالیه فقط. شام خوردی؟ _

 گفت: که ناهار هم نخورده است، لبش را بین دندان هايش گرفت و    آمد  يادش 

 خورم. نه هنوز، االن ديگه میرم می _

 بخوريا، نیام ببینم هیچی ازت نمونده. _

 بهار خنديد و گفت: 

 خورم، چشم.  می_

 خب، کاری با من نداری؟ _

 باش. م. مواظب خودتنه. دوست دار _

 منم دوست دارم. تو بیشتر خوشگلم._
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طرف میزغذاخوری   نشیمن دو طرف مجزا داشت، يکتلفن را قطع کرد. نفس عمیقی کشید و از اتاق خارج شد.  

مقابل آشپزخانه قرار داشت. طرف ديگر مبلمان راحتی آبی کمرنگ   يدگی بزرگی بود که دقیقا جلوی يک بر

حرير سفیدش کناری جمع شده  رو به حیاط بود. نگاهی به پنجره ها انداخت، پرده های  مقابل پنجره های قدی 

آمد متوجه شد که  شد ديد. از سر و صداهايی که از داخل راهرو میبه خوبی میود و منظره زيبای حیاط را ب

ش از نشیمن  همزمان با خروجمهوش خانوم برگشته است. دستی به لباس هايش کشید و از نشیمن بیرون رفت. 

 مد، با ديدن بهار رو به مادرش گفت: هم با سینی در دست از آشپزخانه بیرون آ کتی

 ديدی؟    مامان بهار جون و_

 مهوش خانوم به عقب برگشت، با ديدن بهار يک تای ابرويش را باال داد، سری تکان داد و گفت: 

 سالم. خوش اومدين._

 کرد. مقابل او احساس معذب بودن میبهار با لبخند جلو رفت، با لباس های راحتی 

 احم شدم.سالم. ببخشید من مز_

 کتی به طرفش آمد و رو به مادرش گفت:

 ز مهمون مان. چند رو_

 مهوش رو به بهار برگشت: 

 اين چه حرفیه، مهمون حیبیب خداست. خوش اومدی. _

 بهار تشکری کرد، با سر به آشپزخانه اشاره کرد و گفت: 

 ک منم. اگر کاری هست بیام کم_

 مهوش سرش را به دو طرف تکان داد و گفت:

 ده. وبی انجام مینیست، طنیازی _
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 و با اشاره به سینی در دستش گفت: کتی شانه اش را به بهار زد 

 بیا ما بريم چايی بخوريم. _

 جلوی پله های مارپیچ ايستاد و داد زد: 

 داداش!! چايی ريختم. _

 صدای کیارش با تاخیر آمد: 

 میام._

-د. بهار مقابل پنجره ايستاد،نگاهش را نمییمن شدند. کتی خودش را روی يکی از مبل ها رها کرارد نشهردو و

 توانست از پنجره بگیرد. با صدای کتی به طرفش چرخید:

 گم يه سوال بپرسم؟ می_

 روی يکی از مبل های رو به حیاط نشست و گفت: 

 بپرس!_

 داد گفت: که دست هايش را تکیه گاه چانه اش قرار میکتی لیوان چايی اش را به دستش داد و همانطور  

 قی افتاده؟ فاات_

 بهار با گیجی پرسید:

 اقی. چه اتف_

 کتی کمی لب هايش را جمع کرد و گفت: 

 نمی دونم چجوری بگم ناراحت نشی!_

 بهار لبخندی به رويش زد و گفت: 
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 بگو ناراحت نمیشم._

ی  يه اتفاقانسمانه، آستین پالتوت خونیه، نمی دونم انگار خب با اون وضعیت يهو اومدين تو، بعد دست تو پ_

 . افتاده

به بود، آن وقت تا فردا صبح حرف داشت برايش بزند. تمام اتفاقات از صبح  بهار دلش می خواست کتی آدمی غري 

 شد بیرون کشید. نفس عمیقی کشید و گفت: کرد يک کتاب از دلش میتا شب همان يک روز را اگر تعريف می 

و  رستادم پیش دايیم شیراز. آقای ولدی جريان ن و دزد زد، يکم اوضاع خطرناکی شده بود، مامانم و فنموخو_

 فهمیدن، گفتن خطرناکه تنها بمونم اونجا. 

 دستش را باال آورد و گفت: 

 اينم کار اوناس، اينجوری شد که مزاحم شما شدم._

 نوچ، نه بابا مزاحم چیه. خب چرا اينجا؟ _

 ف زدند بدهد خودش سريع گفت: بهار فرصت حر  بدون اينکه به

دونم  مثال چرا خونه عموت اينا نیستی؟ تا جايی که من میا! فقط واسه رفع تعجبم. که بد باشه هيعنی نه اين_

 خیلی با هم صمیمی بودين! 

 بهار سرش را تکان داد و گفت:

 بوديم، اما چند سالی میشه که نیستیم. _

 کتی با کنجکاوی گفت: 

 چرا؟_

 فته بود. س عمیقی کشید، اين حرف ها را سال ها بود به هیچ کس نگ فن

 ازدواج کنیم، دقیقا روز نامزدی همه چی بهم خورد. پسر عموم، قرار بود _
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 کتی با هیجان پرسید: 

 تو بهم زدی؟ _

 کمی از چايش را خورد و گفت:

 نه، برديا!_

 کتی دوباره پرسید:

 تو قطع رابطه کردی؟ _

 به بعد هم اونا!  هم من، از يه جايی_

 کتی با اخم گفت: 

 نفهمیدم._

 ای باال انداخت و گفت:بهار شانه

 ين همه سال من خودمم نفهمیدم. بعد ا_

 دوسش داشتی؟ _

 خواست. از او، از اسمش، از حسی که داشت.دلش دور شدن میبرای لحظه ای پشتش لرزيد، 

کرده بود برام، مامانم شاغل بود برای همین من  میدونی، بعد از فوت بابام، محبت برديا جای همه چی و پر _

بود، ولی برديا انگار نقطه امنیتم شده بود. يه جوری که انگار يکی از   عموم بودم، برسام همسن خودم  نهاکثرا خو

 پايه های زندگیم بود. 

 ای سکوت کرد و بعد انگار با خودش حرف بزند گفت:کتی لحظه

 شه برديا فرهود. پسرعموی تو می_
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 هیجان رو به بهار ادامه داد:  اب

 د اينجا؟ عروسیش بود؟؟؟ يعنی اونی که اومده بو_

بهار نفسش را محکم بیرون داد، سرش را به نشانه مثبت تکان داد،خواست حرفی بزند که کیارش وارد شد،  

 آهسته به کتی گفت:

 بعدا برات میگم. _

 رو به بهار گفت:  کتی با چشمکی حرفش را تايید کرد. کیارش کنار کتی نشست و

 خوبی شما؟ _

 ممنونم خوبم. _

 گرفت گفت: برداشت و همانطور که به طرفش میش را چای کیار کتی لیوان 

 دير اومدی يخ کرد! _

 دوش گرفتم. _

 دستی به ديواره لیوان کشید، چشمکی به کتی زد و گفت: 

 بپر اين و داغش کن! _

 فت: گ  ایکتی چپ چپی نگاهش کرد.کیارش با لحن خواهشمندانه

 پاشو ديگه._

رج شد. بهار ته لیوانش را خورد و لیوان را درون سینی  رش از نشیمن خاکتی با گفتن االن میام با لیوان کیا

دوخت مارکدارش و  گذاشت. نگاهی به کیارش انداخت، عادت کرده بود او را همیشه میان کت شلوار های خوش 

اال در لباس راحتی، گرم کن و تی شرت کمی برايش غريب  تازگی ها به همراه يک پالتوی کمی بلند ببیند، ح

 د. بو
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 ی؟ کیارش: راحت

 خوبه ممنونم. اما من فردا میرم خونه. _

 کیارش کمی خودش را روی مبل جلو کشید و گفت: 

 کنی؟ نمیشه اونجا بمونی! برای چی لج می_

 بهار با ناراحتی گفت: 

 اينجام نمیشه بمونم.  _

 ای نیست. فعال چاره ديگه_

 میرم هتل. _

 کیارش پوفی کرد و گفت: 

 ره. اونم هزارجور خطر دا_

 کالفه گفت: بهار 

 پس من چیکار کنم! _

 کیارش انگشت هايش الی موهايش کشید و گفت: 

 فعال اينجا برات از همه جا امن تره، يکم تحمل کن. _

 ازه خب بیرون گیر میندازه. باالخره که چی! من ازاينجا میرم بیرون، میرم سرکار. اگه قرار باشه من و گیر بند _

 يه مدت اينجا باشی.  هعال الزم میکنم، فبرا اون يه فکری _

 شانه هايش پايین افتاد. دوباره سربار شده بود. اينبار قرار بود کی اين را بر سرش بکوبند؟

 رم. اگر قراره باشه يه مدت بمونم، بايد برم از خونه لوازم بردارم، نمیشه که همش از کتی لباس بگی_
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 کیارش دوباره به پشتی مبل تکیه زد: 

 برمیداريم. ردا باشه، میريم ف_

 با تاکید اضافه کرد: 

 باهم!!!_

کرد تا اين فاجعه  بهار سرش را به نشانه موافقت تکان داد و سکوت کرد، چاره ديگری نبود، بايد اين را تحمل می 

 ه دست کیارش داد و گفت:م شود. کتی با لیوان چايی کیارش کنارشان آمد، لیوان را بتما

 اتاق باال اوکیه؟ داداش پايین اتاق خالی نیست. _

 کیارش چای داغش را نوشید و در همان حال گفت: 

 آره، همه چیم داره. _

 کتی از جايش بلند شد، به بهار اشاره زد و گفت: 

 پاشو تا قبل شام بريم اتاقت و نشونت بدم. _

 بهار از جايش بلند شد:

 بردارم.  صبر کن لوازمم و _

و از روی پله های سنگ مر مر به طبقه باال رفت.کتی در چوبی  لباس ها و کیفش را از اتاق کتی برداشت و با ا

کرمی رنگ را باز کرد و وارد شد، سالن بزرگی مجزا از پايین جلويش بود، اول يک نشیمن با مبلمان راحتی و  

کتی  د از راهرو پذيرايی بزرگی که در تاريکی فرو رفته بود. تلوزيون، بعد راهرو گردی با دو در رو به روی هم و بع

 وارد راهرو شد و در يکی از اتاق ها را باز کرد: 

 بیا تو. _
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بهار پشت سرش وارد اتاق شد. تقريبا مانند اتاق کتی بود، اما بدون میز کامپیتور، تخت يک نفره سايز بزرگی  

  ک. لوازم اتاق نسبتا قديمی بود. کتی دست هايش را از هموسط اتاق قرار داشت، به همراه يک میز آرايش کوچ

 باز کرد و گفت: 

 اينجاس، قبال اتاق عمه ثريام بوده، فقط وسیله های اينجا رو عوض نکرديم.  _

 به دری که گوشه راست اتاق قرار داشت اشاره کرد و گفت: 

 خوبیش اينه سرويس داره راحتی.  _

 بهار لبخندی به رويش زد و گفت: 

 اومدم مزاحمتون شدم. ونم.ممن_

 گفت:  کتی نگاه چپی به او انداخت و

 تروخدا با داداشم اينجوری حرف میزنی ديگه با من نزن، با من راحت باش._

 از لحن کتی خنده اش گرفته بود: 

 چشم._

 میچسبم. آفرين. حاال امشب و بهت فرجه میدم، ولی قطع به يقین از فردا شب من باالم. کال عادت دارم به آدما _

 چه قدر خوب، بیا به من بچسب._

 ذاشت و گفت: تخت گگوشه  لوازمش را 

 من انقدر روابط عمومیم پايینه که اصال تا حاال دوستی نداشتم._

 کتی اشاره ای به خودش کرد و گفت: 

 دست دوم در حد نو قبول کنی خودم هستم. _
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 خنديد: 

 از خدامه._

 کتی ابرويی باال انداخت و گفت:

 م. یا شاان و تعريف کنی، لوازمت و جا به جا کن ببقیه جري گولت زدم _

چشمکی هم به آخر حرف هايش افزود و از اتاق خارج شد. بهار همانطور نشسته چرخی در جايش زد. دلش  

خواست دوش بگیرد اما نگران دستش بود. فکر کردن به دوش را از سرش بیرون کرد. لباس هايش را پشت  می

. خودش را مرتب کرد  ک شودتا خشین پالتويش را در روشويی شست و روی شوفاژ انداخت در آويزان کرد. آست

 و از اتاق بیرون رفت. 

روی  بعد از خوردن شام ترجیح داد میان جمع خانوادگی آن ها قرار نگیرد، شب بخیر گفت و دوباره باال برگشت.  

 تخت نشسته بود که ضربه ای به در اتاق خورد. ايستاد و گفت:

 يید.رمابف_

 کتی سرکی کشید و گفت: 

 بیام تو؟ _

 گفت: با خنده بهار 

 بیا._

 وارد اتاق شد، لوازم دستش را روی میز آرايش قرار داد و گفت:

 صابون و شامپو تو حمام هست، برات حوله و مسواکم آورم._

 دست هايش را باال گرفت و گفت:

 جفتش نو و آکبنده، مثل دوستت نیست!_
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 گفت: بهار غش غش خنديد و 

 ولی دوست دست دومم خیلی بهتره! _

 گفت:  خم کرد ورا کمی   کتی سرش 

 ديگه خوبی از خودتونه، راحت باش دوشت و بگیر. _

 خواست از اتاق بیرون رود که دوباره برگشت و گفت: 

 آهااا، راستی داداش گفت نگران پانسمانت نباش که خیس بشه، بايد عوضش کنی. _

 بهار سری تکان داد و گفت: 

 ونم منم_

خواهر و   ، کرد د را زير و کرد و در دل اعترافتی آورده بولوازمی که ککتی با چشمکی از اتاق خارج شد. بهار 

 برادر چشمک های جذابی میزنند.

حوله اش را از دور موهايش برداشت، دستش را میان انبوه موهای خیسش کشید. با شانه ای که کتی آورده بود  

 ر اتاق زده شد، در همان حالی که بود گفت: موهايش را شانه میزد که د

 بیا تو کتی! _

*** 

 

در را به آرامی باز کرد، وارد اتاق شد. جلوی آيینه ايستاده بود، سرش را به طرف چپ خم کرده بود و باعث شده  

بود موهايش روی شانه اش رها شود. کیارش برای لحظه ای خیره به فر های درشت موهای او ماند، مشکی يک  

لحظه در باغ فهمیده بود. سرش را   ين را هماناو شود، ا توانست منکر زيبايی موهایو براق بود. نمی  دست
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محکم تکان داد، سرفه ای کرد تا او را متوجه خود کند. بهار با شنیدن صدای سرفه او کمی جا خورد، صاف  

 ايستاد. شانه اش را به آرامی روی میز گذاشت و گفت: 

 . کتی اومده  کردم فکر_

 اشت و گفت:ود را روی میز گذ شارژری که دستش بکیارش سرش را به دو طرف تکان داد، 

 الزمت میشه امشب._

 خودتون چی؟ _

 پالستیکی که از داروخانه گرفته بود در دستش بود آن را باز کرد و گفت: 

 عوض کنم. وپانسمانت  دارم يدک، بیا_

و روی تخت   ان داد تا موهايش پشتش بريزد محکم تک ، سرش را چشم هايش را باز و بسته کرد بهار مطیعانه 

اهش را از موج موهای او برداشت و کنارش قرار گرفت، آستین لباس بهار را باال کیارش به سختی نگ نشست.

 کشید، دست او را روی پايش گذاشت و پانسمان خیس شده را باز کرد. همانطور که سرش پايین بود گفت: 

 که هشت صبح بخوری. ساعت دوازده قرصت و بخور _

ش نگاه میکرد سرش را تکان داد. کیارش زير چشمی  بخیه های روی دستلی که با ترس به بهار بی حرف در حا

 نگاهش کرد: 

 دردم داری؟ _

 اوهوم. _

 کرد گفت: باز می را گاز استريل جديد پانسمان را کامل برداشت، داخل سطل کنار تخت انداخت و همانطور  

 مسکنتم بخور پس.  _
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های گشاد انگار ظريف تر به  اهش کرد، بین آن لباس کرد، چند لحظه خیره نگ ار مظلومانه باشه آرامی زمزمه  هب

نظر میرسید، با اخم سرش را پايین انداخت، گاز را روی زخم هايش قرار داد و همانطور که باند سفید رنگ را باز  

 میکرد گفت: 

 م بريم هرچی میخوای بردار. فردا نرو سرکار، يکم استراحت کن. منم ظهر میا_

 آخه پرونده زير دستمه! _

 روز که میتونه صبر کنه، با اين حالت و اين وضعیت فردا نمیشه اصال بری. ه ي_

بهار بازم هم بی حرف فقط سرش را تکان داد، نگاهش هنوز خیره به دستش بود که دوباره بین بانداژ سفید فرو  

 خنده اش گرفت: رفته بود. کیارش از حالت مظلومانه او 

 کنی ديگه! لجبازی نمی _

 مونه؟ جاش می_

 ارش با اخم گفت: یک

 نفهمیدم!_

 بهار دستش را نشان داد و گفت:

 مونه؟ جای اين می_

 کیارش اينبار لبخندی به رويش زد و گفت:

 فکر نکنم. _

نمی خواست آنجا  کاغذ باند و گاز را از روی تخت جمع کرد و داخل سطل انداخت، از روی تخت بلند شد، ديگر 

 ش را صاف کرد و گفت:بماند. صداي

 ريز داره، لیوانام توی کابینته باالی سینکه. بازم چیزی خواستی صدام کن. ل آب  يخچا_
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 قبل از آنکه از اتاق خارج شود، صدای بهار را شنید: 

 من باال تنهام؟ _

 به طرفش برگشت، يا او تغییری کرده بود، يا کیارش يک مرگی اش بود.  

 ! مرو به رو اي من تو اتاق   ه،ن_

پا تند کرد. در اتاق خودش را هم بست. آهسته خودش را  ست و به طرف اتاق خودش ديگر ناايستاد، در را ب

 سرزنش کرد: 

 چته! اين نديد بديد بازيا چیه! انگار تا حاال دستت به دختر نخورده.  _

ه دلش  ه را میزد، آن قدر شديد ک قط ن  همین دستش را محکم پشت سرش کشید، اين میگرن لعنتی همیشه

ديوار بکوبد. روی تختش نشست، نگاهش همیشه به در خیره میشد؟ سرش را    به رش راخواست مدام پشت س می

 محکم تکان داد. بهار فقط برای امنیت جانی اش آنجا بود. چند مشت بی دلیل به بالشت هايش زد و دراز کشید. 

ر را  پای بها . منتظر شد تا صدایاب بیدار شد، نگاهی به ساعت انداختصبح با صدای آالرم گوشی بهار از خو

نشنید از جايش بلند شد. در اتاق را باز کرد. بیدار نشده بود. به طرف آشپزخانه حرکت   یبشنود. وقتی هیچ صداي

 تکرار کرد: نیامد. دوباره ضربه را  یکرد، لیوان آبی برداشت. ضربه ای به در اتاق بهار زد و منتظر شد. صداي

 بله؟ _

 قرصت و بايد بخوری! _

را باز کرد، بهار خوابیده روی تخت صورتش را در بالشتش پنهان کرده بود. وارد اتاق  کمی در  صدايی که نیامد 

بالشت را پوشانده بود نگاه نکند. لیوان آب را روی میز آرايشش   ف اطراکه شد و سعی کرد اصال به موهای او 

 گذاشت و گفت: 

 قرصت و بخور.م، پاشو آب آورد_

 صدای ناله بهار بلند شد:
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 ترکه. اره می سرم د_

 نمی خواست نگاهش کند: 

 بلند شو مسکنتم بخور.  _

بهار با کمی نق زدن روی تخت نشست. کیارش کمی به حرکات اسلومشن او نگاه کرد و دست آخر خودش هردو  

رص ها را پايین داد و بی توجه به حضور کیارش  قرص را از خشابش درآورد و با لیوان آب به دستش داد. بهار ق

   بلش خوابید. کیارش اينبار با لبخند محوی به او نگاه کرد و بعد از اتاق خارج شد.ه شکل قدوباره ب

*** 

 

چشم هايش را باز کرد، سرش را از دورن بالشت بیرون کشید، از آن سردرد وحشتناکش خبری نبود اما گشنگی  

سالمش کمی چشم  ست ده بود. کش و قوسی به خودش داد و روی تخت نشست، با د صدای معده اش را درآور 

هايش را ماساژ داد. نگاهش را روی میز کنار تخت کشاند. لیوان ديگری به لیوانی که ديشب خودش آورده بود  

به ذهنش  آمد چه زمانی دوباره آب آورده است. کمی اضافه شده بود. با اخم کمی به لیوان نگاه کرد. يادش نمی 

، مانند برق گرفته ها از جايش پريد. سريع به طرف  رفتش چشمش جان گفشار آورد. شکل مبهمی از صبح پی

در اتاقش رفت و آن را باز کرد. در اتاق رو به رو باز بود. کمی سرش را به چپ  کج کرد تا درون اتاق را ببیند.  

د، به همان حالتی که نصفه نیمه از اتاق بیرون  کیارش جلوی آيینه قدی اتاق مشغول مرتب کردن پیراهنش بو

ای رنگش را از روی تخت برداشت و تن زد. با قرار  کرد. کت سرمهو سرش را خم کرده بود او را نگاه میود  آمده ب

گرفتن دوباره اش جلوی آيینه، بهار را از درون آن ديد. بهار با نگاه مستقیم او به خودش آمد. صاف ايستاد.  

 کتش را صاف کرد و به طرفش برگشت:ای  ای رو لبش نشاند و وسط راهرو ايستاد. کیارش لبه هرهلبخند مسخ

 صبح بخیر. _

 بهار ناخودآگاه دستی بین موهای بازش کشید و گفت: 

 صبح بخیر، ببخشید، انگار من خواب بودم قرصم و بهم دادين._
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 کیارش لبخند کوچکی کنج صورتش نشاند و به طرف راهرو آمد.

 شدی، ولی درد داشتی. يکمم گیج بود.  داربی_

 ای او گرفت و سر به زير گفت:ا از نگاه قهوهش ربهار چشم هاي

 به خاطر مسکن ديشب بوده احتماال!_

گويد، تا ده دقیقه بعد از بیدار شدن همیشه گیج بود، تشخیص زمان و مکان  دانست دارد دروغ میخودش می 

 برايش ممکن نبود.  

 ت: را خم کرد و گفکیارش کمی سرش 

 خواستی بگی؟ ای هم میچیز ديگه_

 سرش را باالگرفت و پرسید: اربه

 ريم لوازم بیاريم؟ می_

کیارش دستش را باال آورد و کمی جلو کشید تا پیراهنش از روی صفحه ساعتش کنار برود، نگاهی به ساعت 

 انداخت و گفت: 

 االن نه و نیمه، من طرفای دو میام دنبالت که بريم. _

 بهار سری تکان داد وآهسته گفت: 

 ممنونم._

 زدی؟ نگ به دفتر ز_

 ديشب به آقای اشرفی مسیج دادم. _

 کیارش نفس عمیقی کشید و گفت:
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 خوبه، من میرم، هرچی خواستی به کتی بگو. _

 باشه.مرسی._

 رفت گفت: کیارش سری برايش تکان داد و همانطور که به طرف در خروجی خانه می

 فعال تا ظهر. _

 از پشت سرش نگاهش کرد و آهسته زمزمه کرد:  اربه

 مت. سالبه _

های سرتاسری و بلندش کامال روشن  بعد از رفتن کیارش از راهرو به طرف پذيرايی رفت که حاال به خاطر پنجره

  شده بود. نگاهی به اطرافش انداخت، ديزايین باال با پايین متفاوت بود. کامال مدرن و به روز چیشده بود و خبری 

که مقابلش بود حرکت کرد. پرده های نازک    رگیبز  از ست های سلطنتی پايین نبود. به طرف در شیشه ای 

ايوان بزرگی رو به رويش بود. در را باز کرد و وارد شد. کف ايوان با چیزی مانند چمن  طوسی رنگ را کنار زد. 

وتاه که اطرافش با کوسن های  مصنوعی پوشانده شده بود.يک دست میز صندلی حصیری، با يک میز چوبی ک 

د. وارد ايوان شد، دستش را روی لبه سنگی آن قرار داد. حیاط از آنجا کامال در  بو شده بزرگ سفید و طوسی پر 

ديدش بود. با ديدن کیارش که قبل از سوار شدن در ماشین او را ديد به آهستگی برايش دستی تکان داد.  

 کیارش سرش را باال گرفت و آهسته گفت: 

 خوری! سرما می_

به سختی از ايوان دل کند. دوباره وارد خانه شد. سرکی به آشپزخانه   او شدنبهار سری تکان داد و بعد از سوار 

کشید. به جز چند بسته قهوه و نسکافه چیزی پیدا نکرد. چايی ساز را آب کرد و گذاشت تا جوش بیايد. بايد تا  

 . توانست صدای وحشتنناک معده اش را خفه کند میافه  کرد، اما با يک نسکبیدار شدن کتی صبر می

ای رنگی که جلوی کابینت برو را بیرون  وان های آبش را شست، داخل کابینت قرار داد، ماگ نسبتا بزرگ قهوهیل

هوای سرد هم نتوانست او را از  آورد. نسکافه شیرينی درست کرد و لیوان به دست دوباره به طرف ايوان رفت. 

شد اتفاقات اخیر را  ری که از ماگ بلند میبخابه شت. خیره آنجا منصرف کند. نم باران هنوز ادامه داماندن در 
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داد، اما وقتی فقط روز گذشته را برای خودش  مرور کرد. اينکه در آن لحظه خانه کیارش ولدی بود آزارش می

بعد از آنکه لوازش را برداشت به   نستتواديد. کمی ذهنش را به فکر فرو برد. میکرد چاره ديگری نمیمرور می

بندد و اگر هم کاری برايش انجام دهد تا  دانست در را به رويش نمینهای کسی بود که میاو ت بزند. برسام زنگ 

توانست راه حلی پیدا کند.  کرد اما قطعا میقیامت قرار نیست آن را بر فرق سرش بکوبد. برسام جدا زندگی نمی

 ح نبود.ماندش آنجا اصال صحی

 عقب برگشت، کتی با سر و صدا و شلوغ وارد خانه شد: در به صدای مشغول شستن لیوان نسکافه اش بود که با 

 آهاااای! خوابی يا بیدار؟ _

 بهار لبخندی زد و از داخل آشپزخانه گفت:

 بیدارم._

 د گفت: کتی به طرف آشپزخانه رفت، بهار دستش را با جلوی هودی خشک کرد و رو به کتی با لبخن

 صبح بخیر! _

 ز.ی هنو خواب  چه زود بیدار شدی، فکر کردم_

 سرش را به طرف باال حرکت داد و گفت: 

 نه ديگه نه نه و نیم بیدار شدم._

 کتی نگاهی به لیوان خیس داخل آب چکان کرد و گفت: 

 شه؟ مگه اينجا چیزی برای خوردن پیدا می_

 بهار خنديد: 

 نسکافه پیدا کردم. _

 گفت:  کشید همانطور که دست بهار را می ر هم جمع کرد وکتی صورتش را د
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 نسکافه چیه، بیا بريم پايین صبحانه آدمیزاد بخوريم! _

 اش گرفته بود همراهش به طرف پايین کشیده شد.بهار در حالی که از رفتار او خنده

وی يکی از  را ر خودش   صبح به خیری به طوبی گفت و  به جز طوبی خانوم کسی هنوز در آشپزخانه نبود، کتی

 ت: رو به طوبی گفهم با لبخند  صندلی ها رها کرد. بهار

 صبحتون بخیر. _

 صبح شماهم بخیر، خانوم، چايی بريزم براتون؟ _

 شم.ممنون می_

 نشست گفت: را بیرون کشید و همانطور که می  صندلی رو به روی کتی 

 ياد؟مامانت نمی_

 مالید گفت:لی که رويش کره می را کند و در حا که روی میز بود  ای کتی تکیه ای از نان تازه

 خورن. ولی االنا میاد ديگه. صبح زود صبحونه می کیارش اون و _

زير لبی حرف کتی را تايید کرد. مشغول خوردن صبحانه   "اوهوم"بهار روی صندلی اش جا به جا شد و با گفتن 

 ش بلند شد.بودند که مهوش وارد آشپزخانه شد. بهار از جاي

 بخیر. تون صبح_

 مهوش دستش را کمی تکان داد و گفت: 

 بحت بخیر. زيزم، صبشین ع_

بهار لبخندی به رويش زد و دوباره در جای خودش قرار گرفت. کتی لقمه اش را با چايی پايین فرستاد و رو به  

 مهوش گفت:

 حال شما مهوش جون؟ _



 

 

Page | 301 

 مهوش با لبخند گفت: 

 خوبم کتی جون. _

 هايش شد رو به مادرش زد و گفت: عث ريز شدن چشم دان نمايی که باکتی لبخند دن

 نوم فیضی امروزه؟دی خامولو_

 مهوش چايی اش را از دست طوبی گرفت و گفت: 

 يای؟ آره، تو نمی _

 کتی ابرويی باال انداخت و گفت:

 دور من و خط بکش باال غیرتا!_

د شد و رو به  کتی از جايش بلنخنده اش بگیرد.  مهوش چپ چپ با مزه ای نثار دخترش کرد که باعث شد بهار 

 بهار گفت: 

 اشو بريم. اگه خوردی پ_

 مهوش لب گزه ای کرد: 

 اش و بخوره! زشته دختر، بذار صبحانه_

 کتی ابروهايش را باال برد و گفت:

 گفتم اگه خوردی! _

 شد گفت:بهار لبخندی زد و همانطور که از جايش بلند می

 تموم شد صبحانم.ممنونم حاج خانوم،  _
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رش هم به همین نام صدايش زده بود، با تقلب  مادرش او را در غیبت حاج خانوم خوانده است، کیا  بود ديده

 از آن ها او هم به همین نام صدايش زد. گرفتن

 ای برای مادرش باال انداخت و گفت: کتی شانه

 خوام بگیرم.ديدی مهوش جون، جلو غذا خوردنش و که نمی_

 ای گفت: انه و با مزهدککورا گرفت و با لحن   دست بهار

 خواد از چنگم درت بیاره! یبیا بريم دوستم، مهوش جون م_

 ای رو به مهوش زمزمه کرد و دنبال کتی کشیده شد. مهوش با خنده سری تکان داد و حرفی نزد. بهار با اجازه

 فت: ا هیجان رو به بهار گ داخلم نشیمن همان جای ديشب نشستند، کتی چهارزانو روی مبل رفت و ب

 خب تعريف کن ببینم! _

 رد:خودش را روی مبل جا به جا کبهار لبخندی به او زد، کمی  

 خوای فیلم سینمايی ببینی! مگه می_

 ای رو پاش زد و گفت: کتی خیلی جدی ضربه

 تخمه يادم رفت بیارم. _

 بعد هم از همانجا بلند گفت: 

 یار. آوردی تخمه هم بچايی میطوبی جووون! طوبی جووون، برای ما _

 خنديد گفت: که غش غش می بهار چند لحظه با تعجب نگاهش کرد و بعد در حالی 

 جدی جدی فکر کردی اومدی سینما!_

 کتی يکی از ابروهايش را باال انداخت: 



 

 

Page | 303 

 واال جای من نیستی، اگر بودی اين برات از سینما هم جذاب تر بود! _

 بهار ابرويی در هم کشید و گفت:

 چرا آخه؟ _

شه  کنیم، البته االن چند سالی میآمد می یراز اونجا با فامیل های شما زياد رفت و ه ما میريم ش خب میدونی ک_

 شد. شديم، يه حرفی از تو زده میکه ديگه نديدم همو، ولی دروغ چرا! هرموقع اونجا جمع می

 از من؟ از چی من؟ _

 . های فامیلتون ازدواج کنی..ازهمین که تو قرار بوده با يکی از پسر_

 ای مکث کرد، بهار نگاهی به او انداخت و گفت: لحظه

 زياد شنیدم، بگو راحت باش!_

شناختم، دفعه اول که اينجا ديدمت هم کیارش معرفیت  گفتن، من که اصال تورو نمیالبته من نمیگماا، اونا می_

 کرد کلی تعجب کردم که اون بهار تو باشی.

 پاهايش را روی هم انداخت و گفت: بهار 

 عجب؟ ا تچر_

گفتن  تويی که وسط خونمون ديده بودم فرق داشی، می ، باکردندونی اون چیزی که اونا تعريف میخب می_

 پسره مچ تو رو گرفته و بعدم...

 دو دستش را به نشانه تمام شدن به هم کوبید و ادامه داد: 

کردم بايد يه دختر  ب بازم فکر میدونستم که اون پسر عموت بوده، ولی خشناختم، نه میالبته من نه تو رو می_

 باشی که تو اون سن اون حرکت و زده.خیلی چیتان پیتانی 

 اش گرفته بود گفت: نگاهش را روی بهار چرخاند، بهار درحالی که از نگاه او خنده
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 کنی؟ چرا اينجوری نگا می _

 ای جمع کرد و گفت: کتی لب هايش را گوشه

 خب خدايی بهت نمیاد اون حرف ها. _

 ره با هیجان قبل ادامه داد:بادو

 بهم خورد؟  تعريف کن چرا   زود باش _

قبل از آنکه بهار حرف بزند، طوبی با سینی وارد شد، سینی حاوی چای و تخمه را مقابل آن ها روی پاف قرار  

 داد: 

 طوبی: اين تخمه ها خوبه؟ 

 برداشت، چشمکی رو به طوبی زد و گفت: کتی کمی خم شد، مشتی از تخمه ها را 

 دستت درد نکنه مای الو! _

 و رو به بهار گفت:  طوبی با خنده سری تکان داد 

 خوايید؟ شما چیزی نمی_

 ممنونم طوبی خانوم. _

 بعد از رفتن طوبی، کتی همانطور که تند تند مشغول شکستن تخمه بود گفت: 

 بگو ديگه! _

 بهار لیوان چايش را برداشت:

رسوند. نه  یبودم خودش و م اد ترين آدم زندگیم بود، تو هر شرايطی به برديا خیلی وابسته بودم، مورد اعتممن _

-کردم اونم حس من و داره، فکر میاينکه من بخوام، قبل از اينکه من اصال حرفی بزنم برديا  پیشم بود. فکر می 

ن سال  برای اون با همه فرق دارم. تا وقتی م کنه، منمکردم همونجوری که اون برای من با همه دنیا فرق می
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ر من، بعدشم ازدواج کنیم. من فقط اين برام مهم  تا بعد از کنکواد نامزد کنیم آخر دبیرستان بودم، برديا پیشنه

بود که برديا رو کنارم داشته باشم. همین! رفتیم خونه اتخاب کرديم، چیديم. همه چی درست شده بود. شبی که  

زنگ  اده عموم. منتظرشون بوديم که خود برديا ن به جز خانون خونه ما برای نامزدی، همه اومده بودقرار بود بیا

 خواد با من ازدواج کنه. زد گفت ديگه نمی

 کتی تخمه هايی که دستش بود را داخل ظرف ريخت، اخمی میان ابروهای پر مشکی اش انداخت و گفت: 

 شه همینجوری؟ آخه برای چی؟ مگه می_

 هايش را باال انداخت و گفت: می دهانش را با چای داغ تر کرد، شانه بهار ک

 دونم. منم نمی_

 نگفتی؟ نپرسیدی چرا اينکار و کرده؟؟ هم هیچی آخه تو _

شد، رفتم که بپرسم چش شده، گفت فقط  چند وقته بعد از اون جريان رفتم خونه خودش، خودمم باورم نمی_

 بهم نداشته!  دلش برام سوخته بوده، هیچ احساسی هم

رفی بزند، او همان  ديگر حخواست  تی پايین فرستاد، نمیا داغی چايی آن را به سخبغض راه گلويش را بست، ب

 داشت گفت:شب در آن باغ او را تمام کرده بود. کتی پوفی کرد و همانطور که چايش را برمی

 شه. د اون دخترم داره اذيت میآدما چه قدر راحت از دور قضاوتت کردن، هیچ کس از خودش نپرسید شاي_

ذهنش داده بود. هزاران بار گفته بود چرا هیچ  کشید، اين حرف ها را بار ها به خورد خودش و   س عمیقیبهار نف

که سر حرفش نمانده است. چرا هیچ کس برای يکبار هم شده بود از بهار  نکرد برای آن کس برديا را محاکمه 

از قلب تکه پاره شده او   آمد؟ هیچ کس در تمام آن هفت سال سراغینپرسید بعد از آن شب چه بر سر تو 

 نگرفت.

آن قدر حرف های انباشته شده در گلو داری، آن قدر اعتراض و  ز نداشتن حرف نیست، بعضی وقت ها سکوتت ا

آورد، اما  بهانه داری، تمان آن ها با بغضی چند ساله جمع شده اند بیخ گلويت، گاهی راه نفست را هم بند می
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جلوت قد علم   های نزده و بغض گره خورده يکدفعهی، علت تمام آن حرف خواهی همه را بیرون بريز وقتی می

 بندد. کند و دوباره راه حرف زدنت را می می

 کیارش هردو از نشیمن خارج شدند. کتی قبل از بهار به طرفش رفت: با شنیدن صدای

 سالم، خوش اومدی داداش! _

 مرسی فندوق. _

 بهار هم پشت او گفت:

 سالم._

 تش نشاند.ند. يادآوری صبح لبخند کمرنگی روی صور روی بهار چرخا کیارش نگاهش را

 سالم._

 کتی با تعجب رو به او گفت:

 ناهار اومدی؟ _

 کیارش ابرويی باال انداخت و همانطور که دم در ايستاده بود رو به بهار گفت: 

 برداريم. حاضر شید بريم لوازمتون و  _

 ممنونم، االن میام. _

 ند.  تا لباس هايش را عوض ک سريع به طرف پله ها رفت

جا دم در مشغول نوشیدن چای بود، بهار دو پله آخر را آهسته پايین  ن آمد، کیارش هماحاضر شده از پله ها پايی

 آمد، لبش را گزيد و گفت: 

 عجله نداشتم. _
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 وان خالی چايی را به دستان کتی داد و گفت: کیارش نگاهش را در گرفت و به او داد. لی

 ت، بريم؟ نیسای مسئله_

 بهار سری تکان داد و گفت: 

 بريم._

 لبخند گفت:  کتی بارو به  

 فعال عزيزم. _

 کتی چشمکی به رويش زد و گفت: 

 زود بیايید. _

 رو به کیارش ادامه داد: 

 دوستم و زياد بیرون نگه نداريا!_

 داد و گفت: کیارش با خنده سری تکان 

 باشه، فعال. _

رای کیارش سر  ستیک در حالی که بکیارش حرکت کردند، مردی با دو پال  از خانه خارج شدند و به طرف ماشین

 داد به طرف خانه رفت. کیارش ماشین را روشن کرد و در همان حال گفت: می تکان 

 شوهر طوبی خانومه، آقا کاظم._

به  کیارش مانند همیشه نرم ماشین را  حرف کمربندش را بست.و بیبهار سری برای تايید حرف او تکان داد  

 طرف بیرون حرکت داد. 

 ارک کردن شده بود گفت: با تعجب رو به او که مشغول پ
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 يايید باال؟می_

 کرد گفت: کیارش دنده را روی عقب قرار داد و همانطور از مانیتور فاصله با ماشین پشتی را نگاه می

 برای امنیتت هنوز نصب نکردم. سیستم راه دور _

را خاموش کرد و  سه چرخاند. ماشین ب هايش را کرد و چشم هايش را در کابهار با آنکه خنده اش گرفته بود، ل

 ت: گف

 بريم._

هردو از ماشین پیاده شدند، بهار کلیدش را از کیفش درآورد و در را باز کرد، يک لحظه با يادآوری روز گذشته  

ا روی پله  چهره اش بنشیند، خودش هم نفهمید چرا اما برگشت تا رد خون دستش رباعث شد اخمی روی 

 ماند. کیارش نگاهش را روی صورت او چرخاند و گفت: اخم منتظر   ببیند، اما اثری نبود. آسانسور را زد و با

 اينجا زد به دستت؟ _

 سرش را پايین انداخت، بی هدف باند پانسمانش را به بازی گرفت: 

 اوهوم. _

شد دلش  سفبار دست بهار باعث مییارش دندان هايش را از اعصبانیت روی هم فشار داد، يادآوری وضع اک

 .شخص را با يک حرکت خورد کند  بخواهد فقط گردن همان 

 وارد خانه شد، کنار ايستاد و رو به کیارش گفت: 

 بفرمايید._

 بست گفت:یارش میکلیدش را دوباره داخل کیفش انداخت و همانطور که در را پشت سر ک

 کنم؟ چايی بذارم تا من لوازمم و جمع می _

 را به دو طرف تکان داد و گفت: سرش  کیارش 
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 نجام خطرناکه، جمع کن بريم. ن االن خوردم، اينه، ديدی که همی_

سری تکان داد، کیفش را روی اوپن قرار داد. کیارش روی يکی از مبل های راحتی منتظرش نشست. نگاهی از  

می شربت پرتقال  خچال برداشت، کلیوان آبی از يپشت سر به او انداخت. بی توجه به حرفش وارد آشپزخانه شد، 

 و گفت:   رار دادبا زير دستی اش روی میز مقابل کیارش قداخلش ريخت. لیوان را 

 تا شربتتون و بخوريد من جمع کردم. _

 کیارش نگاه خسته اش را اول به لیوان و سپس به بهار انداخت، لبخند کمرنگی زد و گفت:

 ممنون._

شغول  مد بیرون کشید و مچمدان کوچک مشکی رتگش را از داخل کسری تکان داد و به طرف اتاقش رفت، 

ای برای برسام بود. بايد از او کمک  کرد در فکر بهانهش را جمع می طور که لوازمیازش شد، همان لوازم مورد ن

 اش را از اتاق بیرون برد و گفت:گرفت. چمدان جمع شدهمی

 تموم شد._

 کرد گفت: د شد، همانطور که لباسش را مرتب میکیارش دستی روی پايش زد و از جايش بلن

 خوای سند کارخونه رو هم بردار. یمینان ممحض اط_

 اخمی کرد:  بهار

 کنی به خاطر اون میان؟فکر می _

 کیارش دستی روی گردنش کشید و گفت: 

 ی بهتره!ر اس فقط، بردايه فرضیه_

 رفت گفت: میطور که به طرف اتاق مهناز ای باال انداخت و همانبهار شانه

 دارم. باشه االن برش می_
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کاغد هايش را بیرون آورد، کمی زير و رو کرد و با  مدارک را بیرون آورد، همه   ا باز کرد، کیفدر کمد مهناز ر

ای توجهش را جلب  ديدن سند کارخانه آن را برداشت، خواست باقیه کاغذ ها را داخل کیف قرار دهد که نامه

 ی تخت گذاشت، باالی نامه نوشته شده بود: ا را روکاغذ ه کرد، کیف و باقیه

 ه فصلم. ی شابرا_

داد. سند را هم روی تخت گذاشت و نامه را باز  ت خط به راحتی تشخیص می خط مهران را از میان هزارن دس 

در خودش جمع  شد.خواند. ذهنش آشفته و قلبش داشت مچاله میگشت از اول میهر خط را دوباره بازمی کرد.

.  یه داده تخت نشست، دست هايش را به بدنش تکشد نتواند خوب نامه را نگه دارد، لبش دست باعث میرزل شد،

کرد، احساس می ريخت، انگار کسی داشت روحش را سالخی می ی ترن باشد، قلبش با هر خط نامه انگار باال

ها و جوارح  ارد روی تمام رگهای نامه مانند چاقويی که ديروز محکم رگ دستش را بريده بود دکرد کلمهمی

شد دلش  پیچید باعث میبود و صدای دنگ دنگی که درآن می سنگین شدهشود. سرش بدنش کشیده می

 بخواهد دست هايش را محکم روی گوشش فشار دهد.

ش  انتهای آن چیده باشد، اما کسی بیاد دست تا تمام معادالت ذهنش بهم ريخته بود، انگار پازلی دو هزار تکیه را

ر دهد. جیغ  شده پازل را کنار هم قرا های جور ست تکه انتوقرار دهد و تمامش را بهم بريزد، نمی  آن  را میان

کرد، سعی کرد فرياد بکشد اما انگار صدايش بند آمده بود. زبانش خشک شده به سق  دردی ازش درمان نمی

د،  نامه را برای بار هزارم از اول خوان شد تهوع بگیرد. با چشم هايی درشت شده دهانش چسبیده بود و باعث می

 صدای

خواند  زد. کسی که نامش را بلند میش زنگ میکش روی کاغذ گويی صدای ناقوس مرگ در گوش اش ی قطره 

کرد و اعصاب مغذش را به بازی گرفته بود. نامه از دستش رها شد، چشم هايش را  ذهنش را بیشتر آشفته می 

شنود، دلش  خواست هیچ چیزی بيش را روی گوشش گرفت، ديگر دلش نمیمحکم روی هم فشار داد و دست ها

 است چیزی را ببیند.نمی خو

-سوزاند و پايین میکشید. قطره داغ اشکش صورتش را میبند آمده بود اما داشت از داخل فرياد می  صدايش

داد. برهان منطقی  ی طور که با دست گوش هايش را گرفته بود سرش را محکم به دو طرف تکان مافتاد. همان
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مانش کنار بزند، ترجیحش  نامه را از داخل ذهنش، از پیش چش ر به سطرخواست سطبرای کارش نداشت اما می

 بین مرگ و خواندن نامه قطعا مرگ بود! 

 *** 

 

کیارش ته مانده شربتش را نوشید، سرکی داخل اتاق کشید تا بهار را ببیند، خیلی دير کرده بود، يک سند  

 ته بود صدايش زد: برد. با ديدن بهار که لبه تخت نشسآن قدر زمان نمی آوردن که 

 خانوم فرهود! _

اکشنی نداشت. دوباره تکرار کرد  العملی از او نديد، به طرف اتاق رفت و دوباره صدايش زد، باز هم ریهیچ عکس 

را چسبید و چشم   وش هايشای که در دست داشت را روی زمین انداخت، با دست گو وارد اتاق شد، اينبار برگه

ه به طرف برگه رفت، آن را  داد، کیارش با عجلرف تکان میرا به دو ط ت سر هم سرش بسته، محکم و پش

 برداشت تا بفهمد چه باليی بر سر او آمده است:

 

 شاه فصل بابا سالم. 

ی، ولی بهارم، خواد تو نبودم تصمیم بگیرخونی من سرکارم، دلم میاحتماال االن که داری نامه رو می

نن، شاید خوب  بابا ها قهرمان دخترشوگن لرزه، میره میوع به نوشتن کردم دستام داحاال که شر

دونم حاال نویسم، نمینباشه از قهرمانت این و بدونی ولی بعد از سه روز اشک و کلنجار دارم برات می

امشب تولد ده سالگیت بود، هنوز این  چه قدر دیگه باید کلنجار برم با دلم تا نامه رو بهت بدم بخونی، 

میذازمش برای ادم که این نامه را بهت بدم. فت سنگینه بابا، اما به خودم قول دای نحیشونه هبار برای 

خوب بخون بابا، توی تمام وقتم یادت باشه، تو شاه فصل  وقتی که بیست تا بهار از عمر بهارم رفته بود. 

 دم. بابایی، من جونمم برات می
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تهران، ولی  مسعود ازدواج کرده بود رفته بود  ت و برای اولین بار شیراز دیدم، همسایه بودیم. امانمن م

من هنوز خونه بابابزرگت بودم، دانشجو بودم. با یک بار دیدن مهناز دلم رفت، چند وقت با خودم سرو  

گی جلو پام  بیرون نرفت، باالخره رفتم خاستگاری، خدابیامرز پدرشم سن مکله زدم ولی از فکر

ش سالی بود که  نج شزندگیمون خوب بود خدا رو شکر. پ ننداخت. ازدواج کردیم مام اومدیم تهران. 

  بود ما دوباره برگشته بودیم ازدواج کرده بودیم، به خاطر یه مشکلی که داشتیم، تقریا هفت هشت

ای چند تا کار من  شیراز، مهناز از نظر روحی خوب نبود و منم چیزی خنده اون برام مهم نبود.بر

واسه یه کاری   عید بود، هفته دوم م شیراز. و جور کنم بری   خواستم کال جمعبرگشتیم تهران، می

خانوم جوونی که چند سال بود خونه اشون کار  یه  رفتم خونه مسعود، جلوی درد دیدم با داشتم می 

رای کار برگشته، صبر کنه درگیر شده. یکسالی بود عوضش کرده بودن، فکر کردم شاید دوباره بمی

در و درو بست. عصبانی شدم، ه رو با یه ساک گذاشت دم ر خانوم. آخر سون تموم شدکردم تا بحثش

باالخره یه زن تنها بود. رفتم جلو که دیدم تو بغلش یه نوزاده. خشکم زد. برادر من یه زن و با بچه 

نشست زد زیر  تو ماشین، تا  شناخت، نشوندمشگذاشت دم در؟ کمکش کردم تا بلند شه، من و می

شه، گریه اش که بند اومد خودش  حرف نزد. منم صبر کردم تا آروم بگریه، اولش هرچی پرسیدم 

شروع کرد به تعریف،گفت چند سالی بوده که خونه مسعود کار میکرده که نسرین قهر کرده رفته 

محرمش میشه تا ضی گه که ازش خوشش اومده، آخر سر راخونه پدرش، مسعود چند بار بهش می

، و بعد نسرین مادر پسراش اونه خواد نسرین و طالق بده ه میگفت بهش گفتخورد میبشه، قسم می

  ود سر خونه زندگیش وگه اما نسرین دیگه برگشته بمیفهمه بارداره، به مسعود می بعد از چند وقت

گفت گفتم شاید اگر  میفقط نتیجه اش میشه اخراجش دلش نیومده بود بچه اش و از بین ببره، 

شده بود، بهش گفته بود زنش و دوست  مسعود با دیدن بچه هم نرم نببینتش دلش به رحم بیاد. اما 

ریزه، بعدشم که من خودم دیده بودم.انقدر گریه کرد تا بچه هم نا آروم شد. داره و زندگیش بهم می

ساکت شدم، چند لحظه ساکت موند و  بچه رو از بغلش گرفتم تا آرومش کنم. از ماشین که پیاده شدم 

  به دانشجو،  و  بودیم جوون هردوازدواجمون   اوایل زمن و مهناکرد. میدونی بابا، بعد چشم هاش و باز 
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 اما بشیم،  دار بچه گرفتیم  تصمیم شد،  تموم درسمون  دو هر که سال پنج  از بعد نبودیم،  بچه فکر

اصال برای همین رفته بودیم  . بود ریخته بهم. دبو خراب  خیلی حالش مهناز. برامون  نخواست خدا نشد، 

نگاه میشی بچه انگار یکدفعه کل قلبم و گرفت.  بودم،  ریخته بهم اون ریختگی بهم از منم شیراز، 

تونه بچه رو  خوای چیکار کنی؟ گفت نمی کمی که خانومه آروم شد نشستم تو ماشین، بهش گفتم می

 ذارتش پرورشگاه. این و که گفت انگار بند دل من پاره نگه داره، گفت شرایطش و نداره و مجبوره ب

پروشگاه، گفتم از همین لحظه تا آخر عمرم خودم نوکر این بچم، خندید، گفت از  د. بهش گفتم نبره ش

خدامه، گفت حداقل دلم آرومه نزدیک باباشه، تو یه لحظه از ماشین پیاده شد و قبل اینکه من بخوام  

ده گوشه خونه  نه، مهناز انقدر گریه کرده بود که با چشم های پف کردنبالش برم رفت. برگشتم خو

بود. آخرین باری که رفته بودیم پیش دکتر کال ناامیدمون کرده بود. با دیدن بچه تو بغل من از  نشسته 

جاش کنده شد، قبل اینکه من حرفی بزنم کشیدش تو بغلش و بوش کرد، نمیذاشت من اصال حرف  

و براش تعریف ارم دید، دیدی نگاهمون کرد. نشوندمش همه چی ی خدا مگفت دید بزنم فقط می

ای  انقدر از دیدن بچه خوش حال بود که گفت براش مهم نیست. گفت این بچه معجزه خداس برکردم، 

من. چشماش و که باز کرد مهناز از ذوق اشک ریخت، چشمات رنگ چشمای من بود بابا، تو بهار  

خیلی دنبال اون ه فصل بابا. شدی همه جون من و مادرت. بهارم، بابا. اومدی تو زندگیمون، شدی شا

م گشتم، اما پیداش نکردم. به خدا توکل کردم. تو دختر من بودی و بس!!! انگار خدا اون سال خانو

دید بهار ما بهار نیست، تو رو داد بهمون. اینا حقت بود که بدونی، حاال دیگه بزرگ شدی، این راز تا  

هر تصمیمی بگیری من  مونه، یا تو تا می من و مادرت بود،  از این جا به بعد یا تو قلب ما سهاالن بین 

 بهش احترام میذارم بابا. فقط بمون، اومدم خونه روی ماهت و ببوسم. 

 بابا مهران
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، دو طرف  رفت کیارش با بهت به سطر های نامه خیره مانده بود، نامه را روی زمین انداخت و به طرف بهار

ه خون در چشم هايش ريخته شده  از کرد، انگار دو کاس را گرفت و محکم تکانش داد، چشم هايش را ببازوهايش 

کند. چشم های بی رمق و ماتش دلش را  کرد، نمی فهمید دارد چه فکری میبود. مات و مبهوت نگاهش می

ی يخ بهار چسباند. با  ا هآتش میزد. با دست هايش صورتش را قاب گرفت، کف دست های گرمش را به گونه

 صدای بم و گرفته گفت: 

 کن! نگاه  من و_

به جايی روی ديوار خیره مانده بود، کیارش بغضش را با آب دهانش قورت داد، جلوی پايش روی   بهار بی حرف 

دو زانو نشست، فشار دست هايش را اطراف صورتش بیشتر کرد، او را مجبور کرد تا نگاهش کند. بهار نگاه  زمین 

 س باری گفت:. کیارش با لحن التماه اش را روی قهوه لرزان و نگران چشمان او نگه داشت بريد 

 حرف بزن! با من حرف بزن.  _

کرد.  بهار فقط کمی سرش را کج کرد. نگاه بی فروغ و سبز پررنگ شده بهار، داشت دلش را شرحه شرحه می 

 داد: ش کمی گونه اش را نوازش  تت دست راس لرزيد. با شسسب گلويش می

 تروخدا يه چیزی بگو، نمون اينجوری! _

نداشت، فقط حلقه اشکی داخل مردمک چشمش درحال جمع شدن بود. کیارش تکان  اکشنی ری بهار هیچ

 آهسته به صورتش داد، سعی کرد صدايش نرم اما بلند باشد:

 بهار!!! _

سرش را  غضش ترکید، های کیارش ب شکل لب هايش عوض شد، خیره در چشمکم قطره اشک بهار چکید، کم  

ی هق هق گريه اش اوج گرفت، کیارش با نفس عمیقی او را در  دآمد و صداکمی خم کرد، روی شانه کیارش فرو 

زد، اما کیارش احساس کرد اينبار هر قطره  اغوشش کشید، دومین بار بود که اين چنین در اغوشش هق هق می

  سرش را از شانه کیارش بلند کرد،  همان حالت ماندند.کند. چند لحظه به دلش را آب می  ،مانند اسیدیاشک او

 ره به او آهسته گفت:دوباره خی
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 خوام برم پیش برديا. می_

گرفت. بهار با  ای با تعجب نگاهش کرد، او قطعا آن لحظه بايد مسعود را به باد جیغ و فريادش میکیارش لحظه

 حالی نزار از جايش بلند شد و بلند تر گفت: 

 برديا!  بايد برم پیش_

 ر گفت: هار بلند تکیارش به سرعت بلند شد، بازويش را گرفت، ب

 بايد ببینمش._

به سختی بازويش را از میان دست او بیرون کشید، نامه را از روی زمین برداشت، کیارش به طرفش رفت، اينبار  

 هردو بازويش را اسیر دست هايش کرد و گفت: 

 صبر کن. _

 بلند تر گفت:  با اين حال خودش را کنار کشید،بهار جانی برای مبارزه نداشت، 

 رم ببینمش!!!! ايد بکن، بولم  _

 کیارش اجازه رهايی اش را نداد:

 بهار!!! بذار حرف بزنیم. _

 بهار اينبار میان هق هق گريه اش جیغ کشید: 

 خوام بزنمش.ولم کن!!! بايد برم، بايد برم برديا رو ببینم، می_

کرد او هم  مهارش میتی اند، در حالی که به سخجیغ های هذيان وار او خیره مکیارش چند لحظه حیرت زده به 

 بلند گفت: 

 برمت.  باشه! باشه آروم باش االن می_

 بهار آرام گرفت، دست از تکان خوردن کشید و با صدايی گرفته گفت: 
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 االن. بريم. _

 کیارش سرش را تکان داد: 

 همین االن._

  اش راآمادهان او بیرون کشید، کیارش پشت سرش حرکت کرد. چمد ز شده های بابهار خودش را از میان دست 

 برداشت، دست ديگرش را حائل دور بهار نگه داشت و به طرف در خروجی خانه برد.  به همراه کیف بهار

داد و حرف هايی را هذيان گونه روی لبش جاری  تمام طول راه در ماشین بهار سرش را به دو طرف تکان می

راند.  ولین بار داشت افتضاح ماشین میی ا عی داشت حواسش از رانندگی پرت نشود، اما برایارش س کرد، کمی

ريخت. بهار تمام فکرش را پوشش داده بود، اين دنیا داشت با  دار و صورت درهم بهار دلش را بهم میصدای بغض

میريخت. آزار اين    او شت در حلقکرد؟ اين حجم از اتفاق های تلخ و زهرماری را چرا يکجا دااين دختر چه می

  کشید.کرد و زورش را به رخ او میده بود که دنیا اينگونه داشت برايش ناعدالتی می رسیدختر به چه موجودی 

 دستش را به شیشه زد و سرش را میان دستش گرفت. 

** * 

 

!!!  "مادرش "هم مهناز بود،    "پدرش "کرد. مهران توانست قبول کند، ذهنش مدام سطر های نامه را انکار مینمی

خواست به  میهای مسموم میشد، فقط  ای بعد ذهنش پر از فکرلحظهییر دهد. توانست تغاين را هیچ کس نمی 

گفت که اين نامه شوخی است، قرار بوده او را دست بیاندازد و بعد از مرگ مهران هیچ  برديا برسد، او بايد می 

هنش  ی مسموم ذشته است. اما اگر واقعی بود، اگر فکر هاکس حوصله اين شوخی بی مزه و مسخره را ندا

زد و  برديا را می زد، خودش را می کشید، ی تلخ و گندزده بود، آن وقت تا جايی که جان داشت جیغ میحقیقت

مرد تا اين درد  می خواست که بماند، بايد ماند، نمیمرد، او بعد از آن لحظه ديگر زنده نمی مرد. می بعد هم می

آورد تا ديگر شاه فصلی وجود نداشته باشد. از خودش  رمی ا از پا دنه نرود، بايد خودش رتر عمق جانش را نشابیش

بدش آمده بود، از برديا بدش آمده بود، از مسعود متنفر شده بود، از مهران...! نه مهران جايگاهش واال بود، مهران  

گونه متنفر  بود، از آن دو چ ، پاره جانش بود، تنها دارايی اش کرد! از مهناز..! او بند دلش بودبا همه دنیا فرق می 
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چگونه دوستشان داشته باشد؟ چگونه کنار مهناز بماند، دوباره خودش را میان آغوش او رها کند. چگونه به   شود؟

خاطر پیدا کردن قاتل لعنتی که جان مهران را گرفته بود، خودش را دو دستی در خطر رها کند و برای پدری  

دانست جانش را فدا کند؟ اين ذهن  ر می دری کردن را بهتم پدرهای دنیا په گفته بود پدرش نیست، اما از تماک

-ای که میان دست لرزانش بود نگاه کرد، اگر نامه را از بین میی مريض را چگونه آرام کند؟ به نامهتآشفته لعن

ق شده و  غر کرد؟ آن قلببا قلبش چه کار مید؟ مانبرد، دوباره مهران، پدرش میشد و دوباره مهناز مادرش می

 کرد؟زده اش را چه می   متالط

با ايستادن ماشین نگاه يخ زده اش را به کیارش داد، اين نگاه کیارش در آن وضعیت برايش دلنشین آمد، نگران  

کیارش برايش  ای ای ههناز ديده بود، اما حاال در قهوهو ترسیده بود. سال ها اين نگاه ها را فقط در چشمان م

 شیرين آمد.  

 ؟ شی يا بیام کمکت: میتونی پیاده کیارش 

 میتونم. _

کرد گلويش هم ورم کرده است. به  بغض نداشت، اشک هم نداشت، اما تنش بی حس شده بود. احساس می

 سختی از ماشین پیاده شد، کوچه برايش غريب بود. 

 اينجا خونه برديا نیست! _

 ا گرفت و آهسته گفت: کیارش به طرفش آمد، بازويش ر

 همینجاست. _

 رد: هار منگ زمزمه ک ب

 عوض کرده؟ _

 ترسید از حال برود، نرم گفت: کیارش دستش را دور شانه او حلقه کرد، می 

 آره عوض کرده! _



 

 

Page | 318 

با هم ساخته بودند را خراب کرده بود! صورتش در هم رفت، حالش بهم خورد  که برايش مهم بود؟ برديا بهشتی 

 ه بود!!م بود، برديا آن جهنم را خراب کرد و منزجر شد! جهن

 ای بعد صدای ظريف دختری آمد:شرد، لحظهنگ را فکیارش ز

 کیه؟ _

 کیارش خودش را جلوی دوربین قرار داد و با صدايی صاف شده گفت: 

 کیارشم._

 صدای دختر، تعجب نرمی گرفت:

 بفرمايید آقاکیارش! _

ه بود. از حیاط  وياليی را ترجیح داد انه شدند. اينبار برديا خانه  در با صدای تیکی باز شد، با کمک کیارش وارد خ

 کردند. عبور

در خانه توسط دختری که میان لباس عروس ديده بود باز شد، آن لحظه هرچه فکر کرد، نامش را به خاطر  

 اش را از زير دست کیارش بیرون کشید:نیاورد. جلوی در ايستاد، شانه 

 اس؟ برديا خونه_

 لوی در کنار کشید:گرفت، خودش را از ج  رنگ تعجب  نگاه دختر

 اس! بفرمايید، بله خونه_

 کرد صدای کیارش را شنید: وارد شد، همانطور که اطرافش را نگاه می

 سالم خانوم. _

 سالم بفرمايید داخل خوش اومدين._
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بودند، شروع به   برديا را وسط نشیمن پیدا کرد، به محض ديدن او اشک هايی که در تمام طول راه خشک شده

يی که پشت سرش وارد سالن  شد. صدای پاهاو به سرعت از روی مبل کنده کردند، برديا با ديدن حال اجوشش 

اش را روی چشم هايش کشید،  شنید، بی توجه به آن ها مقابل برديا ايستاد. پشت دست پانسمان شدهشدند را 

 بغضش را عقب زد، با صدايی خش برداشته گفت: 

 تی؟؟ نسدوتو می _

ديد. صدای  های همرنگ خودش می شما بعد از هفت سال داشت در چتغییر کرد، ترس و نگرانی ر رنگ نگاه برديا

 اشان را به راحتی پیدا کردند. هايش راه گمشدهبرديا که بلند شد اشک

 بهارم!_

زان بهار  صدای لر  اش ماند.رفت تا ساکتش کند، نگاه برديا روی پانسمان خونی شدهکف دستش را مقابل او گ

 شد: بلند 

 دونستی؟ می_

های خودش او را آرام  خواست مثل همیشه با روش خواست حرفی بزند، میحرف نگاهش کرد، دلش میبرديا بی

اش، مردمک لرزان و خیسش باعث شده بود حال خودش هم خراب باشد. با صدای جیغ  کند، اما دست خونی

 بهار کیارش نزديک شد:

 دونستی؟ گم می بهت می_

پارکت خانه دوخت و با صدايی   را با جان کندن از او گرفت، با  پشت سرش احساس کرد، برديا نگاهشکیارش را 

 آهسته گفت: 

 دونستم. می_

 نگاه بهار دوباره کدر شد، گیج نگاهش کرد: 

 واسه اين من و ول کردی؟ واسه اين گذاشتیم کنار؟ واسه اين گفتی ديگه دوستم نداری؟؟؟ _
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 گفت: فه روی گردنش کشید، بهار با جیغ ستش را کالی حرف دبرديا ب

 چرا نگفتی بهم؟؟؟ چرا همون موقع نیومدی همه چی و بهم بگی؟ چرا من و اونجوری ول کردی؟؟ _

کرد،  اش را شرحه شرحه می برديا يک قدم به طرفش برداشت، صدای پر بغض و خسته بهار روح ترک خورده

 خودش را عقب کشید:خواست دستش را بگیرد که بهار 

 خوره. حالم از خودم بهم میازت متنفرم. به من دست نزن، ازت بدم میاد،_

خودش دوباره قدم به عقب برداشته اش به جلو جبران کرد، مشت های بی جانش را روی سینه برديا کوبید،  

-وی سینه او میبرديا قطره اشکی گه از چشمش بیرون ريخت را محکم پس زد. بهار همانطور که دستش را ر 

 ید هق هق زد: کوب

فتی، نمیگذرم ازت برديا، من هفت سال سوختم! من هفت سال جون  عنت بهت که بهم نگ لعنت بهت بیاد، ل_

ها دلم برات تنگ شد و به خاطرش از خودم بدم اومد، سر خودم داد کشیدم. هفت سال بی  دادم، توی همه سال

چرا نیومدی  رام نموند. چرا نگفتی لعنتی!!! ، هیچ کس بتم بستنمت و پشاونکه کاری کنم هزار جور حرف و ته

خواستم بدونم هستی، بدونم دارمت. خیلی نامردی  خواستم تو تو زندگیم باشی، فقط میبهم بگی؟ من فقط می

   برديا! خیلی!! 

ب!!! منفجر  توانست ساکت باشد. توده چرکین حرف هايش با خواندن نامه، بوماز غم لبريز شده بود، ديگر نمی

آمد  اش فرو میبهار که روی سینه ش با ديدن برديا که فقط مات دستد. ديگر کسی جلودارش نبود. کیارشده بو

هايش گرفت و اجازه نداد به دست  های بهار را میان دستمانده بود خودش را دخالت داد. جلو رفت، دست

 س شده بود.  اش بیشتر آسیب بزند. روی پانسمانش دوباره از خون خیزخمی

 هیییشش! بهار وضع دستت خوب نیست. _

 خیسش را به نگاه غمگین کیارش داد:  اهنگ 

 ودمم نیست، وضع زندگیمم خوب نیست.وضع خ_
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خودش را از میان دست کیارش بیرون کشید، همان وسط روی زمین نشست، زانو هايش را داخل شکمش جمع   

 زد:  داد هقکرد، همانطور که سرش را روی آن قرار می 

 به خدا من حالم خوب نیست._

يا گرفت و  زند که برديا اشاره کرد به او بسپارد، نگاه خشمگینش را از بردزد خواست حرفی ب کیارش کنارش زانو

بهار را از روی پايش بلند کرد، صورتش را با دست قاب گرفت و با صدای   ربلند شد. برديا مقابلش نشست، س 

 : گفتزد بمی که بر دل بهار آتش می

دلم بود، از کسی    ود؟؟ فکر کردی راحت بود بگذرم از کسی که بند بهارم، دختر بابا، فکر کردی برای من راحت ب_

پیشت؟ راحت بود بفهمم کسی که دارم   با سر نیام ده بودم، راحت بود ببینم پر پر میزنی و  که خودم بزرگش کر

 سازم، خوا...!باهاش خونه زندگی می

دستش را چند بار   گرفت!را می توانست، گفتن اين يک کلمه تمام جانشفرستاد، نمی  بغضش را محکم پايین

 اش کشید: روی دهان و چانه

خواستم برم دختر خودم و برای همیشه بیارمش تو خونم، مادرش بیاد بگه اين  ذوق می راحت بود روزی که با_

 دختر خواهرته؟؟؟؟ 

 صدای فريادش، بهار را از جا پراند: 

بود شدم. روزی که اومدی خونم  اه وهلل منم نحت بود؟؟؟ من زجر نکشیدم؟ من درد نکشیدم؟ بردی رافکر ک_

 ديدمت! جونم باال اومد که تو اون وضع  

 هايش گفت:بهار خیره به چشم

 چرا نگفتی بهم؟ چرا باهام اون کار و کردی؟ چرا انقدر بی کس و تنها ولم کردی؟  _

 يای، گفت همه چیت بهم میريزه. ت از پا در میخواست بهت بگه، گفزن عمو نمی_

 صورت بهار انداخت و گفت:  ی بهنگاه
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 ی من بد بودم برات راحت تر بود! کردبینم حق داشته، اينکه تصور میدارم می_

ام به تو بود، پشتم و خالی کردی، ديگه نگاهمم نکردی، نگفتی  تو بد بودی، تو بد هستی! لعنتی من همه تکیه_

 میشه!! بعد من چی  اين دختر

 رد: اشک هايش را با پشت دستش پاک ک 

شايد اگه همون هفت سال پیش گفته   خم نداشتم، تو جیگرم و سوزوندی!!بخشمت برديا، من از تو انتظار انمی_

بودی، االن انقدر از خودم نفرت نداشتم، دلم نمی خواست همه دل تنگی هايی که کشیدم و يه جا باال بیارم،  

 تی برديا! ف گبايد می

د، هرچه جان داشت را  به طرفش آمد، اجازه داد کیارش کمکش کن به سختی از جايش بلند شد، کیارش سريع 

ريخته بود، ديگر چیزی نداشت تا جمع کند و برود! کیارش به طرف در حرکت کرد و بهار را با  کف خانه برديا 

 :د ار برديا باعث شد سر جايش بايستخودش همراه کرد، صدای خش د

 بهار! _

 نگردد: سرش را روی بازوی کیارش فشار داد تا بر

خودم، در حق وصله جونم بد کردم!  من در حق دختر  نه، خدا از من نگذره، من بد کردم. خدا من و لعنت ک_

گذرم! ولی بهار زن عمو فقط تو رو داره!! رو برنگردون ازش، درد دوری از  گذره.منم ازش نمیخدا از مسعودم نمی 

 نذار! تامانمن کشیدم، آتیش میزنه آدم و، اين درد و به جون م  تو رو

 زمزمه کرد: همانطور که خودش را جايی میان بازوی کیارش مخفی کرده بود 

 من و از اينجا ببر! _

کیارش سرش را تکان داد و از خانه خارج شدند. بهار را درون ماشین نشاند و خودش هم سوار شد. ماشین را به  

ی تکیه داد، سرش را به طرف چپ  های بهار تمام شده بود، سرش را به پشتی صندلاشک حرکت درآورد،

 داد ماند، زير لب زمزمه کرد: چپ کیارش که فرمان را حرکت می  را روی دست چرخاند، نگاهش
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 شه نريم خونه؟ می_

 کیارش چند لحظه نگاهش کرد، به سختی به طرف خیابان برگشت و در همان حال گفت:

 يم. نمی ر_

 هروقت ديگری به شنیدن آن آهنگ نیاز داشت.   دستش را به طرف ضبط برد و روشن کرد، بیشتر از 

افش انداخت، باالی همان بام بلند بود، چرا تا به حال خودش اينجا را پیدا نکرده بود، دور تر از  نگاهی به اطر

اشین را کشید. در را باز کرد و  کافه سیاری در فولکس واگن زرد رنگی قرار داشت. کیارش دستی مخودشان 

 گفت: 

 االن میام. _

تگاه ايستاد، تکیه اش را به کاپوت داد و به شهر  بهار بی حرف سرش را تکان داد، خودش هم پیاده شد، جلوی پر

برگشتن داخل   شد کمی در خودش جمع شود. اما قصد  آمد باعثخیره شد. باد سردی که می خاکستری رنگ 

بماند تا باران شروع  در همانجا خواست آن قد. دلش میتوانست نفس بکشوای بسته نمیماشین را نداشت، در ه

تمامش شسته شود، افکار مسموم و احساسات خفقان آورش را به دسته قطرات باران بسپارد و  شود، زير باران  

-سبکی می ها مانند وزنه سنگینی از او آويزان شده بودند، دلش کمی خودش را خالص کند، هرکدام از آن

آمد  کننده پیشخواست.مزه تلخی و منزجر ، فرار میاتفاقات اخیرخواست از تمام حجم خواست. دلش رهايی می

ها روی دلش مانده بود، ضعیفش کرده بود و نامه مهران مانند آخرين تیر از کمان کشیده شده روی قلبش فرود  

بهار   رسید، مهرانی که کافی بود ؟ چگونه به اين باور میکرد آن ها پدر و مادرش نیستند آمده بود. چگونه باور می

-کوچک بهار را آرام کند، مهرانی که با يک تب ساده بهار از پا درمی ا به زمین بیاورد و دل اخم کند تا آسمان ر

 آمد!  

درش  تا بهار آرام باشد، ماکرد مهنازی که يک تنه جلوی تمام فامیل ايستاد، قید همه را زد چگونه باور می 

يش بزرگ  چشم ها بود، مهنازی که بعد از مهران او را روی مهنازی که خودش را به پای بهار سوزانده نیست!

   درش نیست؟! کرده بود ما
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توانست آن همه مهر مهناز را ناديده بگیرد؟ مگر نگاه های  مگر می  مادر تر از آن ها هم وجود داشت؟!مگر پدر 

 شد؟!میشی مهران فراموشش می

 رفتند پاره شود.  رژه می وکس داری که اذهان پارادسرش از شدت  است کرد هر لحظه ممکنمی احساس 

با قرار گرفتن لیوان سفید با در مشکی مقابلش به طرف آن برگشت، کیارش بود، ناجی اين روزهايش! میان  

کرد و دوباره در  پا میشد، بهار را سراش خارج میرسید، از قالب مغرور و اخموی پسرانهسخت ترين درد ها می

رفت. لبخند کج و به درد نخوری گوشه  رساند فرو مییف خودش را به اجرا مهمان پوسته سختی که فقط حر

لبش نشاند، دستش را از زير بغلش بیرون کشید و لیوان را از دست او گرفت. کیارش هم مانند او به کاپوت تکیه  

هران يکی در  رفت خیره شد، چراغ های ته داشت در تاريکی فرو میزد، الته داغش را نوشید و او هم به شهری ک

درسکوت کنارش ايستاد تا خودش به  شد.  شن شده بود، از آن باال فقط جنب و جوش مردم ديده میمیان رو

 حرف بیايد.

خ و  ای از نوشیدنی که در دست داشت را در دهانش سرازير کرد. طعم آشنای وانیل و اسپرسو مزه تلبهار جرعه

رفت، چه قدر  چک چک  خون می ش اارهه وقتی از رگ پروز خانه همسايگس دهانش را شست. يادش آمد آن

دلش يک لیوان مانند همین را خواسته بود. با لذت چشم هايش را بست، طعم وانیل او را کمی از آن شهر  

 کرد.  ار پرت می خاکستری لعنتی دور کرد. رگ تلخی آخر الته او را دوباره میان روزهای ناگو

رد، زبانش را روی لب هايش کشید، شیرينی وانیل به  ز هم داغ بود حلقه کدست هايش دور لیوان کاغذی که هنو

 حرفش آورد: 

گشتم فیلم و يا کتاب و از  شدم، بعد برمیهمیشه وقتی يه جا تو فیلمی يا کتابی با همچین موضوعی مواجه می_

-فتاراشون، هی میکردم به تفسیر کردن ر ی شده متوجهش شد، بعد شروع مخوندم، که ببینم از کجا میاول می

کردن، يا اون حرف و بهش نمیزدن، يا اگه فیلم بود  گفتم اگه بچه خودشون بود، اونجا باهاش اين رفتار و نمی

-ش میکرد. بیشتر بغلکرد، مامان بیشتر نوازشش میگفتم اگه بچه خودشون بود بابا اونجوری بهش نگاه می می

 کردن.کردن، بیشتر بوسش می
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داد، دوباره به طرف شهر برگشت، دست هاش رو دوباره زير بغلش زد، زير    ن قرارکاپوت ماشیاش را روی  لیوان

 سنگینی نگاه کیارش دوباره ادامه داد: 

شم،  میگفتم مثال ببین، من که مريض کردم با رفتار مامان بابای خودم به مقايسه کردن، می بعدش شروع می_

ديديم جفتشون پشت در اتاق خوابشون برده، يا  م می شد تايی بیدار میدر اتاقمن، يه وق اين دو تا يه لنگه پا دم 

گفتم ببین، خب پدر  پريد! بعد میرفت رنگ از روی جفتشون میطفره می م مثال اگه دکتر توی جواب دادن يکن

که    توننتونن که زياد بهش اخم کنن، نمی خودشونه، نمیمادر واقعی اين شکلیه، بچهه يه تیکه از پوست و خون 

 هاش ايستادگی کنن.تونن جلوی خواسته می تونن نبوسنش. نمیبغلش نکنن، ن

 ای کنج صورتش نشوند: لبخند تلخی و غبار گرفته

م  تونم جلوش خوددار باشم، کوچیک که بوددونی من عاشق طعم وانیلم، مخصوصا بستنی وانیلی، اصال نمیمی_

يا اگه مهم ترين جا قرار بود بريم و من وقت نشناس ترين  شه،  تموم رذاشت بستنی تو فريزديگه بدتر، بابام نمی 

مامانم يه   رفتیم! خواستیم میرسوند بعد هرجا میشدم، بازم براش مهم نبود، من و به بستنیم میدختر عالم می

 موند. من میرسیم، ولی بازم حرف حرف گفت زشته دير میوقتايی می

 يومد کمکش کرد:می  دی که بغضش را به سختی عقب زد، باد سر

مهران رفته غصه نخوريااا! هرجا دير برسیم ديگه  زمزمه مامانم و بعد سال بابام هنوز يادمه، کنار گوشم گفت _

ه خاطر  مهم نیست، قبلش میريم تو بستنی بخوری!! يادمه تو بغلش زار زدم و هروقت يادم افتاد، ته قلبم ب

 وجودش گرم شد.  

 را کمی روی هم فشار داد:هايش ، لب بینی اش را باال کشید 

کردم، بعد میرسیدم به اينکه پس ببین، پدر مادر واقعی اين شکلیه،  اينجوری که واسه خودم تفسیر و معنی می _

 ره، اون يکی چهارچشمی حواسش به بچشونه! حتی وقتی يکیشون می

 داد:دامه  را در آغوش کشید و اورتش کشید، دوباره خودش  دست هايش را يکبار روی ص 

 گن، اونا پدر مادر واقعیم نیستن، بابام برام نامه گذاشته که بفهمم اونا پدر مادر واقعیم نیستن. حاال بهم می_
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 به طرف کیارش چرخید، چشم های نم زده و خیسش را به او دوخت: 

داشتن بین  بود، دوست  قعی اونا بودن، محبت اونا پدر مادر وا ها تعريفم از من ديگه گم شدم، تموم اين سال_

گن يکی بابامه که دوبار  گن نه!! اين نبوده، می عوض نشد، حاال می نفر بود که حتی بعد از بابام  خودمون سه 

گرفت،  گن مامانم يکیه که من و پیش خودش نگه نداشته، میگن اگه مهران نبود، بابام من و نمی نخواستتم، می

 شدم.ه پرورشگاه بزرگ میمن گوش 

 يش تب دار شدند و هم چنان خیره به کیارش بود: زد، چشم هاگلويش چنگ بغض به 

 میگم مهناز مامانم نیست، من چجوری باورش کنم؟؟؟  _

 اش لبخند غمگینی زد و گفت:هايش را باال انداخت، میان بغض خفه کنندهشانه

ديدم،  ناز؟؟ من ناز محبت مهکی! واقعی تر  بای واقعی يعنی چی! يعنی دونم، نمی دونم مامان بامن ديگه نمی_

 مامانم جوونیش و پای من سوزوند!  

 سرش را خم کرد: 

دونم، من میون راه گم شدم!! انگار همه چی تاريکه، همه چی  تو بگو! من چی و باور کنم؟ چی درسته؟ من نمی_

 سیاه! 

رويش داد،  به رو به  ره ماند، نگاهش را از او گرفت و دوبارهکیارش بی حرف به مژه های خیس و مشکی او خی

 بهار هنوز حرف داشت برای زدن! 

اش را از روی کاپوت سیاه ماشین چنگ زد، دوباره به طعم جادويی وانیل احتیاج  لیوان به نیمه رسیده

 ها چرخاند:نگاهش را روی بام خانهداشت،

برديا بود،  سرم و چرخوندم خودش و جايگزين بابام کرد، هر طرف بابام که رفت، به جز محبت مامانم، برديا _

افتادم برديا گرفتم. هروقت خواستم به حال تنهايیم گريه کنم، برديا نذاشت. دلم برای بابام که  قت داشتم میهرو

 کردم. شد، خودم و توی برديا گم می تنگ می
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 لبخند تلخی نشست روی صورتش:

 محبت کردنش!  شبیه بابام بود، هم خودش هم_

 ادامه داد:  ذاشت،را کنار پايش گیوان خالی شده آه سوزنده ای کشید، ل

ترسیدم، از دخترايی که  ام بهشه،میبه خودم که اومدم ديدم بزرگ شدم، برديا بزرگ شده، ولی من هنوز تکیه_

 کردم برديا با اونا من و يادش میره!  ترسیدم، فکر می میومدن تو زندگیش می

 ده بود: حاال برايش منزجر کنناش همیشه تلخ بود، اما ندگیاينجای ز

 کرديم!!!! داشتیم ازدواج می _

 اش گويای حال خراب او بود: به طرف کیارش برگشت، صورت سرخ شده و رگ های برآمده پیشانی

 فهمی!!!! داشتم با داداشم!!!می_

 بود: منفجر شد، اين کلمه انگار مانند باروتی رها شده در انبار کاه 

از مسعود از زنی که اسمش و نمی دونم، از همه بدم میاد، از   ز بردياخوره، اخودم بهم می حالم داره ازداداش!!! _

 همه متنفرم!!! قلبم و سیاه کردن!!! 

کشید و آالرم قرمز رنگ میگرن مدام خاموش  دستش را روی صورتش کشید، مغزش تیر می   کیارش با خشونت

هم پاشیده بود. بهار  امه ازرداشتن آن ناش بود با بده بود، مینی که زير زندگیاز پا درآماين دختر  شد!روشن می

خواست سبک شود و بعد هم پرواز کند برود جايی  نداشت، می ی ، حرف هايش تمامخودش را در آغوش گرفت

 که هیچ کس او را نشناسد:

همین باطالق گود لعنتی غرق   ثل االن توموقع هم م ريختم، اون گفت، اون موقع هم بهم میکاش برديا می_

خواد همه خاطره هامون و يه جا  اين همه نفرت نبود، االن فقط دلم می برديا رو داشتم!! ی عوضش شدم، ولمی
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ذاشت هفت سال از همه حرف بشنوم، بازم تکیه گاه میشد برام، من  بازم کنارم بود، نمی  باال بیارم!اما اون موقع 

 بود!  مهم بودنش فقط برام 

 به چشم های کیارش نگاه کرد و گفت: 

اش کردم، کاش به جای همه اين بالهايی که  گفت من ضعیفم و خستهگفت دوستم نداره، کاش نمی کاش نمی_

 گذرونديم!! موند تا باهم اين بال رو می گفت من برادرشم!! پیشم میآورد، جلوی همه می م سر روح

 داد: شانه هايش را باال  

ز دستم  ار بیام، دردی که يکدفعه همه چیم و اد، منم حاال بايد تنها با اين درد کنش تنها گذرون ولی اون خود_

 گرفته! 

 هايش را روی هوا باز کرد:دست

 پووووووفف! بالن زندگیم ترکید! _

 کف دست هايش را جلوی کیارش گرفت: 

 حاال هیچی نمونده تو دستم!_

از   ای که پر از خون خشک شدهاش انداخت، دست زخمی اش لرزان و سفید شده  کیارش نگاهی به دست های

ير پانسمان چکه کرده بود شده بود! پانسمان سفید رنگش حاال از خون قرمز خیس بود. هردو دست او را میان  ز

 محکم و گرم خودش گرفت، انگشتش را نوازش گونه روی پانسمان خیسش کشید و گفت:  دست

رتم، تا اين حال بد و  نیست، مهم اينه که اينجام، کنا ن و سببم زياد مهممن اينجام!!! عنواتنها نیستی، _

 بگذرونی!

 سرش را با اطمینان تکان داد و قلب يخ زده بهار را به شعله کوچک آتشی دعوت کرد: 
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 رم! بهتم قول میدم، بعد از تموم شدن حال خرابت، هیچ کدوم اين روزها و ثانیه ها رو به روت نیا_

کند. باالخره يک نفر پیدا  ا انقدر تعارف می، باالخره يکنفر فهمیده بود بهار چرحساس کرده بودترس بهار را ا

دانست بهار تا سر حد مرگ از سربار شدن، از اينکه کسی دستش را بگیرد و بعد آن را به  شده بود که حاال می 

داشت رويش   و  حساس کرده بود دارد. يکنفر اين ترس را اگرزی آهنی تبديل کند و بر فرق سرش بکوبد وحشت  

 گذاشت.مرحم می

 ر را باز کرد، کف دستش را نوازش کرد و گفت:لم بهادست سا

 اين خالی نیست بهار، اينجا مامانت و داری! _

 بهار با چشم هايی خیس نگاهش را به کف دستش داد: 

شوهرش سرپا شده، همون   شه، فقط به خاطر تو بعد از مرگ آره مامانت، فقط مامان تو!! فقط نگران تو می_

هاش و هنوز  زنید، اون و میون دستات داری بهار!!! بابات رفته، اما محبتم حرف می که با نگاهتون با همامانی 

 داری، هنوز يادته بابات به خاطرت خودش و به آب و آتیش زد!! 

 داد:   بهار نگاهش را از کف دستش گرفت و به چشمان کیارش 

 تونه اين ها رو از دستت دربیاره، تا ابد! با اون نامه هیچ کس نمی_

 رف قلب بهار نشانه گرفت: ا به طدستش ر

 مونن!!!  کنی مامان بابای تو از همه دنیا واقعی تر بودن، اونا مال تو میتا وقتی اونجا احساس می_

 بهار ناخودآگاه با سرش تايید کرد و زير لب گفت: 

 امن، مامان بابای خودم! مامان باب_

 ان ادامه داد: با هیجکیارش 
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 آره، هستن!  _

 و گفت:  را باال انداختشانه های پهنش 

کنه اصال؟ پدر مادری مگه فقط به وجودآوردنه؟؟ مگه  پدر مادر واقعی يعنی کی؟ يعنی چی؟؟؟ کی تعیین می_

ريزه های  عد از اين همه سال، هنوز ريزه به همین نیست که نذاشتن خم به ابروت بیاد! مگه به همین نیست که ب

 ه همیناس بهار! محبت مهران يادته؟؟ ب

 زد: کشید انگار کسی مدام با چاقو به آنجا ضربه میعمیقی کشید، پشت سرش چنان تیر میس نف

 شدی!!! گرفت، تو هیچ وقت شاه فصل نمیشايد اگر مهران اون روز تو بغلش نمی_

يا   رسید، اگر به پرورشگاهبود، اگر آن روز مهران نمیاد، او را مهران شاه فصل کرده نگاهش را تیز به به کیارش د

شد، اين گردنبندی که حاال میان گردنش است را هیچ وقت به  رفت هیچ وقت شاه فصل نمیهرجای ديگری می 

برديا است،  خواست يادش بیايد صاحب برادری به نام کشید. اين وسط فقط ديگر نمیعنوان لقب يدک نمی 

ا همچنان همان پسری مانده  بردي خواستاما دلش میرا متالشی کرده بود رو شده بود    سوالی که مدت ها مغزی

افتاد اگر اتفاقی  شد وقتی يادش میبود که او را به خاطر ضعیف بودن و دختری ديگر رها کرده است، منزجر می

 افتاد...! می

آشتفه مهناز  تعبیر کرده بوده، حال هايی که او جور ديگری رفت، نگاههای نگران مهناز پیش چشمش جان گنگاه

اش را روی نامزدی!! مهناز ترسیده بود، از اين اتفاق کثیف ترسیده  یتگاری به خاطر آورد، پريشانرا از زمان خاس 

 غلط  اهللگفت اين حس از ب بسمگفت اين عشق نیست! وقتی میهای مهناز را وقتی می بود!! يادش آمد زجه

 است يعنی چه! 

 ل گرفت، رو به بهار گفت: را از مقاب کیارش نگاهش

 خواد، بريم؟ ینگاه کردن م  سرده، زخمتم _



 

 

Page | 331 

حرف و به طرف راست ماشین حرکت کرد،  زد، سرش را تکان داد و بینگاهش به دستش افتاد، کمی دل می 

ون  ود کمی از يخی صورتش را گرفت. در آمد با بخاری که روشن بهردو سوار شدند. بوی چوبی که در ماشین می

خواست خانه برود، حوصله تظاهر کردن را نداشت،  نمیآمد، دلش اش فرو رفت. کاش راهشان کش میصندلی

خانه، همه چراغ ها را خاموش کند و برای خودش   توانست برود خواست، تنهايی مطلق! کاش میدلش تنهايی می

آمد، فقط تنهايی!   ديگر حرفش نمیزار بزند، صد سال اشک بريزد و بعد بخوابد، حرف هايش را زده بود، حاال

توانست، لبخند زدن  شد که هیچ رقمه نمیشد، مجبور به لبخند زدنی میمجبور به تظاهر میند رفتخانه که می

شوند و لبخند دندان  شوند، مواقعی کوتاه میهايی که جايی روی گونه نصب میز دارد، کشبه دو تا کش نیا

های  به کش ه بود چه رسد اش هم در رفت ما او ديگر آن هارا نداشت، کش زندگینمايی روی لب ها می نشانند، ا

..! متنفر بود از اينکه  ناتنی بودنش يا.گونه اش. سوزشی که در قلبش داشت برای کدام دردش بود؟ درد فهمیدن 

اشت، فقط بايد  ارزيد، ارزش فکر کردن ند اش فکر کند، اينجا ديگر به لعنت خدا هم نمیبه اين نقطه از زندگی

شد، شايد  آورد، شايد تمام میزد و باال میچه بود و نبود را عق می ت، هرانداخای تنها گیر میوشهخودش را گ

 شد.اين احساس تنفر از خودش تمام می

قرار بود به برسام بگويد برای ماندنش جايی   "نامهمین"ملودی آهنگ آشنا در گوشش زنگ زد، تا قبل از آن 

مانده شده بود، پلک هايش را  رانده و  جا  ا از همه اما حاال هیچ جايی برای رفتن نداشت، اينبار واقع جور کند، 

  ی ای که با گرمای بخارروی هم انداخت و محکم فشار داد، سعی کرد فقط همان لحظه را نگه دارد، همان لحظه

 ايش را روان کند! توانست چشم هايش را ببندد و به آهنگ اجازه دهد اشک ه، میو بوی چوب

خواسته بود کش نیامده بود، ماشین داخل حیاط پارک شده  ش ر ها هم که دلرد، راه آن قد چشم هايش را باز ک

 بود و او منتظر پیاده شدنش بود، جا به جا شد، خواست پیاده شود که کیارش صدايش زد:

 هار! ب_

 به طرفش برگشت، منتظر نگاهش کرد: 

 میام باال.هتر باشه، خواستی منم نشايد تنها باشی برات ب گم غذاتم برات بیارن باال!رفتیم تو برو باال، من می_
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فهمیده بود؟ اين يکی درد بهار را   هم  اش نگه داشت، اين يکی راآلود و محکم ناجینگاهی را روی صورت اخم

 اد: برايش مرحمی پیدا کرده بود! چشمان نم دارش را به قهوه چشمان او دهم فهمیده بود و 

 ممنونم، خیلی ممنونم. _

 ان داد و گفت: کیارش سرش را آهسته تک

 پیاده شو. _

 پشت سرش بست و گفت: خل خانه شدند، کیارش در را دا

 برو باال!_

 بهار کمی نامطمئن نگاهی به خانه انداخت و آرام گفت: 

 زشت نیست؟_

 اصال، برو باال راحت باش!  نه_

کرد کثیف  س میخواست هیچ کس او را نبیند، احساتند کرد. دلش می بهار سری تکان داد و به طرف پله ها پا

شد دلش  ای که نسبت به خودش پیدا کرده بود، باعث میحس مشمئز کنندهآمد. شده، از خودش بدش می

 بنی بشری هم نبود!  بخواهد از همه فرار کند. آماده رويارويی با هیچ

  داشتاش ی که خونريزیت ارد حمام شد، بی توجه به دس به محض رسیدن به اتاقش، لباس هايش را کند و و

شست.خودش را زير آب داغ گرفت تا شايد اين تنفر  ريخت و محکم خودش را می کرد اشک میشدت پیدا می

 کشید: می ششسته شود، يادآوری خط آخر نامه خنجر بدتری روی قلب 

 بمون، اومدم خونه روی ماهت و ببوسم! _
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روی زمین، زانوهايش را بغل  وش مهران برسد، زير دوش آب داغ سر خورد شايد به گخواست تا دلش فرياد می

 يز زمزمه کرد: کشید و اشک ر

 مونم! تو باز بیا خونه! موندم بابا، موندم به خدا موندم، تو اين دنیا فقط دختر تو می_

شد، قلبش يخ بود، تمام  یسوخت اما راضی نم ا تا انتها به طرف آب داغ کشید، پوست تنش داشت میاهرم شیر ر

زيرپايش را خالی احساس   شد.ه نمیرودت جانش آنقدر زياد بود که با اين آب داغ شست تنش را بوران زده بود. ب

 ای خشم و دمادم نفرت! ،لحظهدلتنگیای  ای غم، لحظهکرد، لحظهاش می کرد، تضاد افکارش داشت بیچارهمی

خودش انداخت،   در آيینه به صورت پیچید و از حمام خارج شد. نگاهیای که کتی داده بود را به خودش حوله

اش گرفت، به  ای تبديل شود. نگاهش را از چهرهی قرمز رنگ و وردم کردهداغ و گريه باعث شده بود به گلوله آب 

ی  های روجر شده بود. سرش را برگرداند، با ديدن کیف و چمدانش، با اينکه کشاندازه کافی از خودش منز

ک دست لباس  لبخندی به کیارش داد. سراغ چمدانش رفت، ي اش بازهم خراب بود و کاری نکرد اما ته دلشگونه

را هیچ  های موج زده و دراز دراز راحتی بیرون کشید و پوشید، سشوارش را آورده بود، اما حوصله آن طناب

در کمد را   الی اتاق گذاشت.واری خکمد ديگوشه سرش جمع کرد، چمدان را جمع کرده،  نداشت! همه را باالی

 ای به در خورد، از جلوی کمد کنار آمد: بست که ضربهمی

 بفرمايید!_

 قامت کیارش در درگاه در ظاهر شد:

 اجازه هست؟_

 بهار به داخل اتاق اشاره زد و گفت: 

 کنم.خواهش می_

 غذا آورده بود.   شآن انداخت. براي سینی که دستش بود را میز آرايش قرار داد، بهار نگاهی به کیارش وارد شد، 

 اشاره کرد:  با سر به سینی
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 خوريم که...! گفتم بعد اينکه لوازمت و برداشتیم بیرون ناهار می_

 دستش را پشت سرش کشید:

 غذا بخور بعد قرصت و. نشد، بايد دارو بخوری، ديرم شده، اول _

 به دست خونی بهار اشاره کرد و گفت: 

 نم! پانسمانتم بايد عوض ک_

حاال واقعا نیاز به تعويض داشت.   ، شکنجه خودش بودبیشتر گرفت، بعد از آن حمامی که   بهار دستش را باال

 مانند ديشب هردو لبه تخت نشستند و کیارش با آرامش مشغول تعويض پانسمان او شد.

 به پانسمان سفید و تمیز دستش انداخت: نگاهی

 ممنونم! _

، موهای خیسش به  آشفته بهار چرخاند سطل انداخت، نگاهش را روی صورت  کیارش کاغذ باند و گاز را داخل 

 جمع شده بود، با ابرويش به آن ها اشاره زد: م چسبیده باالی سرش ه

 خشک کن، سرده هوا!_

سرش را تکان داد. دستش را مانند همیشه قبل از بلند شدن  بی حوصله دستی روی موهای خیسش کشید و 

 هار هم ايستاد. به سینی اشاره کرد و گفت: روی پايش زد و برخاست. ب

 قرصت و بخوری. من میرم که راحت باشی. ره بعدش يادت ن_

 به طرف در اتاق رفت، قبل از آنکه به در برسد صدای بهار متوقفش کرد: 

 شما باال نیايید! من تو اتاقم، نیازی نیست_

 نگه داشت:کیارش به طرفش برگشت، نگاهش را دقیقا در مردک خوشرنگ چشمانش 

 تو اتاقمم پس، اگر کارم داشتی._
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ن داد و اينبار اجازه داد از اتاقش بیرون شود، به طرف سینی غذای روی میز برگشت، زرشک پلوی  ری تکابهار س 

خواست. با لیوان آبی که  تحريک کند، دلش هیچ چیز نمیخوش آب و رنگ هم نتوانست اشتهايش را 

فعه  روی تختش دراز کشید و در خودش مچاله شد. چرا يکد  گوشه سینی بود قرص هايش را خورد.

چیز خراب شده بود؟ ناشکر بود؟ تمام اين هفت سال ناشکری باعث پیدا شدن اين همه درد و از   همه

فهمید مهران  سال کمتر به درگاه خدا نالیده بود که چرا!! نمیپاشیدگی شده بود؟ اگر اين هفت هم

تر مسعود است!!!  دختر مهران نیست!! دخفهمید رسانده، يا مثال نمی خودش نمرده کسی او را به قتل

ی که دوستش داشت و برايش احترام قائل بود، حاال مانند دشمنی جلويش قد کشیده بود، چرا  عموي

از اين بود که او هم دخترش بوده؟ چه زمانی فهمیده بود که بهار مهران،  نخواسته بودش؟ مگر غیر 

تر خودش باشد؟ حسی پیدا کرده بود؟ دلش نخواسته بود اين دختر، دخدختر خودش است؟ چه 

-دانست، می دانست اين دختر لرزان و رنجیده دختر خودش است؟ می دانست؟ می عروسی برديا می 

شود! باالخره تنها خواهر داماد بود، بازهم صورتش در هم شد، اين  احت میدانست که گفته بود برديا نار

 بی کلفت دور گردنش بود. قسمت از حقیقت طنا

خواست آنقدر در خودش جمع شود تا  بود، دلش میاندازه کودکی خردسال شده  بیشتر در خودش جمع شد،به 

تخت هیچ کس نباشد، ديگر بهاری وجود    تمام شود، اينبار وقتی کسی در اتاق را زد، صدای نباشد، روی

 نداشته باشد که داماد يک خواهر داشته باشد!

،  احتماال چند سال برايش کار کرده بوددانست او دختر هوويش است، هوويی که دانست، میمی نسرين هم

از  اش بود و حق داشت! حق داشت بهار را آنطور خصمانه نگاه کند، حق نداشت؟ هوويی که کارگر خانه

ايش خواست پید نظر او محق بود که يک دل سیر بهار را به جای مادر ناشناسش کتک بزند، دلش می

-رفت تو آزادی جايش را صاحب شوی؟ دلش می تو رويش باايستد و بگويد هرکس قهر کرد و  کند، 

ا نگه  حسرت خانوم آن خانه بودن باعث شد من ر ":خواست رو به رويش قرار گیرد و بر سرش فرياد بزند 

گاه؟ از نظر  آوردی؟ پرورش داری؟ وقتی ديدی نشد پا پس کشیدی! اگر مهران نبود چه باليی بر سرم می

 کسی مرا بخواهد؟ نبودی زن  دنیايی کنی که معلوم نبود اصالحق بودی من را ناخواسته وارد  ذیخودت  
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گناه را دست آويز  جنینی بی ای که رانده شده بودی، ناشناس! حقدار نبودی و اينکار را کردی، از خانه

 "بازگشتت کردی؟ کدام کتاب و قانون اين را برايت آزاد کرده بود؟

تو با کدام حق من را    "ا حرف داشت بزند برايش:ت امخواس برای مسعود هم حرف داشت، ديدنش را قلبا نمی

هايش، حضور داشتم!  نخواستی؟ من وجود داشتم، يکبار داخل رحم آن زن ناشناس و بار ديگر میان دست 

دختر مهران دختر خودت   یدیفهمروز نگاهم نکردی، وگرنه می صورتم را هم ديد و من را نخواستی؟ اصال آن

کرد، شايد دلت  ايد دلت گیر میکردی و من را نخواستی؟ بی انصاف يک نگاه بود، ش است، نگاه به صورتم هم ن

ست سال بعد هم که فهمیدی بازهم دلت نخواست مرا میان  تپید. بیبرای دختری که میان دستان آن زن بود می 

ند؟  انی بزنی که تهمت هايشان را انقدر راحت به من نبند آغوشت بگیری؟ دلت نخواست پشت دستی به کس

 "ا کنی؟غیرتت قبول کرد من را همانطور تنها ره

کوبید و از  میزی می زد، در ذهنش دستش را محکم رویحرف هايش را رو به مسعود و زن ناشناس خیال می

مانند بخاری ماشین، با همان  هايش يخ کرده بود، اتاق گرمايشی داشت؟ چیزی  خواست، دستها توضیح میآن

شد چیزی ريخت؟ لحاف را از پايین  آمد؟ داخل بخاری ماشین میاز کجا می وی چوبداد. ب بوی چوبی که می 

انداخت، کمی جای  شده بود و لرز بر جانش می تشک تخت از موهايش خیساش کشید، تخت روی تن مچاله

 کرد. امروز همه را خرج کرده بود. خشک میسرش را عوض کرد، کاش جانش را داشت تا موهايش را 

رفت دفتر، شنبه آقای اشرفی دفاع پرونده داشت و يکشنبه هم پرونده ديگری را بايد به خانوم  می  فردا بايد 

توانست حرف بزند و مقابل فامیل خودش بگويد من اين هايی که شما  وقتی نمیرساند برای دفاع. چرا حیران می

و طرف مقابل بکوبد، به چه    تواند حرف هايش را در صورت قاضیمیلت خواند؟ وقتی نگويید نیستم، وکامی

خواست کجای دنیارا بگیرد؟ اگر آقای اشرفی اخراجش کند، حق  خورد آن مدرک وکالت مسخره؟ میمی دردی 

سر او به بقیه  آيد در دفتر اسم و رسم دارش نگه دارد و ارد؟ بله دارد! تا کی وکیلی که از پس يک دفاع برنمید

 د! دن حق او بو هم خورده بگیرد؟ اخراج کر

دانم مادرم نیستی و اين چنین برايم مادری  داد که می میکرد؟ نشان می گشت، بايد چه رفتاری  وقتی مهناز برمی

ه  آورد و اجازه میداد تا روحش با مادررانه های مهناز آرام گیرد؟ اگر به مهناز همبه روی خودش نمیکنی، يا می
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تا اين جا    "گفت:رفت، به او هم میبه شیراز میی همیشه کرد؟ براشد؟ مهناز ترکش می گفت، چه میچیز را می

گفت  حق داشت، اگر اين را می "ا به سالمترا کنارت ماندم و مادری کردم، از اينجا به بعد تو را به خیر و مار

 ار نکند، او که بهار را به اين دنیا نکشانده بود. حق داشت. حق داشت اگر بخواهد نیمه ديگر عمرش را وقف به

ک داغی از گوشه چشمش سر خورد، از بین موهای خیسش رد و روی تشک يخ فرو آمد، چرا همه حق  ش ا

اش چرا همه حق داشتند به جز خودش؟ چرا هیچ جايی برای نفس  کِرم زدهداشتند به جز خودش؟ در اين افکار 

 داد؟ کشیدن هم برای خودش قرار نمی

 ات را از روی من بردار! یهوويت باشم، نگاه عدوان من که نخواستم دختر"گفت:چرا مقابل نسرين نمی

جالب رها شده بود، گناهش چه  توانست حقی به خودش بدهد؟ او چه گناهی کرده بود که میان اين منچرا نمی

داد،  بود، کشنده بود و طعم زهرمار می بود که به برديا دل بست بی آنکه بداند اين حس برای بردارش است، تلخ

 کرد، برديا برادرش بود، آن همه دل تنگی بعد از راندن برديا بی دلیل نبوده. ل می اما بايد قبو

رار دهد و آن قدر فشار دهد تا متالشی شود، اين افکار زبان دراز  خواست سرش را زير پايه فلزی تخت قدلش می

شد همه  شی میگرفت قطعا پا هم داشتند، سرش که متالسرش را فرا می که مانند لجن های خورد رشد داشت

 شدند.رختند و با دو پا قرض از او و ذهن مريضش دور میبیرون می

کشیدی  تو که کشیدی، اين طرف می  "آن قاتل هم حرف داشت روی پانسمان دستش گیر کرد، با آدمنگاهش 

نگه داشتنم،   لم مهران نیست، ندونم مهناز مامانم نیست، نفهمم دلی که من هیچی ندونسته از دنیا برم، ندونم بابا

 "احتماال نکبت بارش. خالصی زندگی ز و شانسی بوده برای زن ناشناس واسهدست آوي

کرد؟! در قلبش چیزی فرو  های دست و پايش را بی حس میاشت سر انگشتضعف بود يا سرما؟ چه چیزی د

دند؟! در  رفته بو  هايش کجاآمد؟ اشکاش در مینفسش چرا سخت از ريهت؟ سوخرفته بود!؟ برای چه آنقدر می 

شد؟ مگر اين توده بزرگ که راه نفسش را بسته بود، بغض  شد؟ چرا جاری نمیاين لحظات مگر بی اشک می 

باتوام بايد حرف بزنی لعنتی؟ تو که ديگه توی    "کند؟شکند و راه اشک هايش را باز نمی؟ چرا نمینیست

واسه شکستنت؟ دم به دم سر همه چی    ایخوبینی چی سرم اومده و چی میکشم؟ چی میی، داری میخودم
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ه چسبیدی بیخ  شیکستی، خیس کردی صورتم و غم نشوندی کنج دلم، حاال که بايد بشکنی و راحتم کنی، چی

شمام، ولی جون عزيزت  خِرَم؟ بشکن راه اشکام بازشه، راه نفسم باز شه، باز غم بشون تو دلم، باز نم بزن به چ

 "کنی.بشکن داری خفم می 

رفت، روی تخت نشست، نگاهی به سینی غذای  شد، برودت خونش داشت لحظه به لحظه باالتر میمیديگر ن

اش انداخت، راه کار سرمای جانش غذا نبود، يک لیوان نوشیدنی داغ، به داغی آب دوش، اينبار  دست نخورده

د، هم حلقش، هم  ا هم مانند پوست تنش بسوزاند و شکنجه دهد، حقشان بو داخل حلقش سرازير کند و آن ر

 سوختند تا شايد پاک شوند! دنش، بايد میپوست تنش، هم باقیه اجزاء و جوارح ب

دانست کیارش داخل اتاق  بلند و به آهستگی از اتاق بیرون رفت، در اتاق رو به رويی بسته بود، نمیاز جايش 

ايی ساز  مانند صبح آب را با چ به طرف آشپزخانه رفت،  حال سعی کرد آهسته حرکت کند، است يا نه، اما با اين

ظرف کنارش برداشت و داخل  ای از داخل آورد، همان لیوان صبحش را از آب جوش پر کرد،چای کیسهجوش 

د،  کرد تا حد امکان صدايی ندهد، لیوان چايش را برداشت و طرف تراس حرکت کرلیوان انداخت، سعی می 

ای  ند روی مبل تکیی رو به روی يکی از پنجره های بل توانست وارد آن شود، داخل پذيرايسردش بود و نمی

روی بغض لجباز  حیاط خیره بود چای داغش را   نشست، زانوهايش را در آغوش کشید و همانطور که به

حال بهم زن مگه از بین   خواست با سوزاندن از خودش انتقام بگیرد؟ اين حساش ريخت، تا کی مینشکستنی

 رفت؟ می

روی میز مقابلش گذاشت و دوباره همانجا در خودش جمع شد، خسته بود، با آن الته  را  اش لیوان خالی شده

خورده بود، اين مقدار خواب طبیعی نبود، يک جور نارکولسپی، حمله خواب سراغش آمده بود.  غلیط و چايی که 

 خوابش برد. رفت، پلک هايش روی هم افتاد و و نامرتبش کلنجار میهمانطور که هنوز با ذهن بهم ريخته  

*** 
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 رفت گفت: رو به کتی که از پله ها باال می

 بیا اينجا، کجای میری؟ _

 برگشت، دو پله باال رفته را پايین آمد و گفت: کتی به عقب 

 خب بذار برم ببینم چشه! _

 ای رفت: کیارش چشم غره

 ار. يه ساعت براتون حرف نزدم انگ _

 کتی با لج گفت: 

 و خورده يا نه! چیشده، اصال برم ببینم غذاش  بابا کاريش ندارم، فقط ببینم_

 کیارش بازويش را گرفت و مانعش شد:

 بذار تنها باشه.  نمی خواد، فعال _

 کنه، برم يکم باهام درد و دل کنه، شايد فهمیدم چشه.تنهايی که دردی و ازش درمون نمی _

 گفت: آمد و رو به کیارش   مهوش در درگاه نشیمن

 ؟کیارش مطمئنی چیزی نشده_

 دستش را عصبی میان موهايش کشید:

 ، باالخره دختره، ترسیده.آره حاج خانوم، هیچی نشده! سر همین قضايای خونشون بهم ريخته_
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 هايی ريز شده گفت:کتی با چشم

 آخه ديشب انگار زيادم نترسیده بود! _

 چپ چپی نثار کتی کرد و گفت:

 اره که تو اون مکان قرار گرفت ترسید!وبد_

کنی! ولی اين دختراصال برای اينجاست؟! اين همه فک و فامیل  دونم تو کار اشتباهی نمیرش من می مهوش: کیا

 ره خونه مسعود خان؟ باالخره عموشه!آشنا دارن، اصال چرا نمیو 

 کتی قبل از کیارش با حاضر جوابی گفت: 

 ونه! ن خانوم راهش نمیده تو خپشت سرش و شنیدی، خب نسريمامان ديگه تو که حرفای _

 ای به کتی رفت:مهوش چشم غره

، تو اين شرايط کسی حواسش پیش اون حرف  فامیل فامیله، گوشت آدم و بخوره، استخون آدم و دور نمیندازه_

 ها نیست.

 ای باال انداخت و گفت:کتی شانه

 واال خودش ديشب به من اينجوری گفت. _

 وهايی درهم گره خورده گفت: با ابرکیارش 

 ین شما؟ کدوم حرف پشت سر؟ ن زاز چر حرف می_

 اشاره کرد: مهوش انگشتش را بینی فشار داد، با همان دست به داخل نشیمن 

 شنوه زشته، بیايید بشینید.اونجا واينسید حرف بزنید، می_
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هايش را روی پايش قرار داد و   هردو پشت سر مهوش وارد نشیمن شدند، کیارش روی کاناپه نشست، آرنج

 کرد پرسید:می  ش را در هم قفل همانطور که دست هاي

 کدوم حرف ها پشت سرشه؟  _

 مهوش در دم خفه شد، مهوش نفسی کشید و گفت:کتی خواست بگويد که با چپ چپ 

قرار بوده   دونی من اهل غیبت نیستم، اينام راست و دروغشون پای خودشون، مثل اينکه دونم واال، می چه می _

کشه، خب فامیال اونجا بودن، دهن  سره پا پس میبگیره، روز نامزدی پمسعود خان اين دختر و برای پسر بزرگش 

 شده. به دهن گشته، بزرگ 

 فهمید:های بهار را بهتر میهايش را روی هم فشار داد، حاال حرفکیارش دندان

 گن؟ مثال چی می _

 و پا پس کشیده! ه چیزايی ازش ديده گن انگار پسرعموش يچی بگم آخه، می_

 بلند شد:  صدای قژ قژ فکش

 چه چیزايی؟ _

 آمد گفت: ی کتی اينبار طاقت نیاورد و در حالی که برای کیارش چشم و ابرو م

 بابا داداش يه چیزايی ديگه، يه چیزايی!!! _

 مهوش برای کتی ابرو در هم کشید:

 حیا کن دختر! _

 کتی شانه هايش را باال انداخت:
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 گن. من نمیگم که، اونا می_

ل اين حرف هارا خورده بود و هیچ کس پشتش  گردنش کشید، اين همه ساهردو دستش را محکم پشت  

ودی که مثال پدر بود، تاب اين همه تهمت و حرف را پشت سر دخترش تحمل کرده بود؟  درنیامده بود؟ آن مسع

ا را مهناز دست و پايش را بسته بود، مسعود را چه  هیچ کس نبود باايستد و از پاکی اين دختر دفاع کند؟ بردي 

دخترش نقل و    اش پشت دخترش در نیامده بود؟ گذاشته بود به راحتیکسی بسته بود؟ او چرا جلوی خانواده

 نبات مجالس شود؟ زير لب زمزمه کرد: 

 حاشا به غیرتت مرد! _

 مهوش نگاهش کرد: 

 چیزی گفتی مادر؟ _

 ز جايش بلند شد:سرش را به دو طرف تکان داد، ا

 احت کنم.رم باال استرمن می_

 گاهش کرد: ش نمهو

 تکلیف اين دختر... _

کنم، االن مطمئن باشید درست ترين کار و کنم، غیر از  اشتباهی نمیدونید کار اگر به من اعتماد داريد، که می_

 اين انصاف و انسانیت نیست! 

 مهوش سرش را به نشانه تايید تکان داد: 

 کنی درسته. فکر میر و بکن که  تو همون کا_
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  خارج شد. درگیری ذهنش را حرف های مهوش دو برابر کرده بود، درش زد و از نشیمن لبخند کمرنگی به ما

 مسعود انقدر پست بود؟! انقدر زياد که حامی دختر خودش نباشد؟ 

و وارد اتاقش شد، در را   مقابل در اتاقش ايستاد، نگاهی به در بسته اتاق رو به رو انداخت، نفس عمیقی کشید 

ديد، برای دختر اتاق رو به رويش  انده می وقتی خودش را انقدر خسته و درمبست و به طرف تختش رفت. 

سوخت. تازه روی تخت دراز کشیده بود که صدای آهسته پايش را شنید، کمی نیم خیز شد،  بیشتر میجگرش 

ه  کرداش وبايلش انداخت، انتظار تماس دختر جواد بیچارهاما با صدای چايی ساز دوباره دراز کشید. نگاهی به م

در خانه مردک آدم اجیر کند گیرش  شد، شده بود جلوی  زد دست به کار میبود، اگر تا آخر هفته ديگر زنگ نمی

انداخت. حقش بود دلیل آن همه بدبختی که کشیده بود را بداند و مسببش را بشناسد. اين را فقط از طريق  می

 توانست بفهمد.جواد می 

تاقش خارج شد. در اتاقش باز بود،  شد، کمی روی تخت نشست و بعد از ا با نیامدن دوباره صدای پايش نگران

داخل اتاق انداخت و او را نیافت، داخل آشپزخانه سرکی کشید، آن جا هم نبود، به طرف تراس   نیم نگاهی

 زد: ، زير لب با خودش حرف میحرکت کرد

 توی تراس! و اين هوا رفته دختره لجباز، ت_

خوابیدنش  او را مچاله شده، رو مبل مقابل پنجره ديد. حالت  در تراس را باز کند که وارد پذيرايی شد، خواست

هايشان به سالبه  گفت را به خاطر حرفآن چنان معصوم بود که يک لحظه دلش خواست کسانی که مادرش می 

ی در  های خیسطرف سرش رها شده بود، با ديدن رگه و يک   بکشد. گلوله مشکی موهايش سنگینی کرده بود

 هايش با اخم زير لب گفت: مو

 کنی! تو اين وضعیتتم حرف گوش نمی_

شد، آهسته  ماند قطعا فردا از گردن درد و کمر درد جان به لب میا صبح به همان شکل روی مبل می اگر ت

 کنارش رفت و نامش را صدا زد: 



 

 

Page | 344 

 بهار! _

 کرد:دوباره تکرار اکشنی نداشت، ری

 بهار! _

ر شد، يک دستش را زير زانويش انداخت و دست ديگرش  اره شدن نداشت، نزديک تخوابش عمیق بود و قصد پ

اش انداخت، هنوز در خواب بود. به طرف اتاق  را زير گردنش گذاشت، به نرمی او را از مبل کند، نگاهی به چهره

 حرکت کرد. 

  رش پیچید. لبخند رفت لحافش را دومیو همانطور که روی شانه راستش  آهسته روی تخت خواباندش، چرخید 

ه خواب او به شدت سنگین است. چرخید، با  کمرنگی روی لبش نشست، قبال هم به اين نتیجه رسیده بود ک

لیوان آب خالی و پوکه قرص ها کنارش هم نشان  ديدن سینی غذای دست نخورده او اخم هايش در هم رفت، 

 ه است! خالی مسکن و چرک خشک کنش را نوش جان کرد  مان معدهداد با همی

 و خارج شد. ای رفت، سینی را برداشت و از اتاق ابه بهار غرق در خواب چشم غره

 سینی را روی میز آشپزخانه گذاشت و رو به طوبی خانوم گفت: 

 نخورده بود، دستت درد نکنه! _

 و گفت:های دست نخورده انداخت طوبی خانوم نگاهی به ظرف

 ه بود! کنه، صبحم چیزی نخورداين دختر که ضعف می_

 داد و گفت: کنش فرو اش را بیرون داد، دست راستش را در جیب گرمنفس کالفه

 گم براش غذا ببری. خوابیده االن، اگر بیدار شد می_

 شد زير لب گفت:طوبی خانوم سری تکان داد و همانطور که مشغول برگرداندن غذاها می

 دونی نخوابیده ضعف بردتش! چه می _
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يگر؟ سیگار و  ترسد درفت، برگشت باال، گفته بود از تنهايی میو از آشپزخانه بیرون  سرش را تکان محکمی داد 

روی تی شرت يقه   فندکش را به همراه سويی شرتی از اتاقش برداشت و به تراس رفت. زيپ سويی شرتش را

ا داخل  ها نشست، نگاهش همانج آتش زد و روی يکی از صندلی  تا نیمه باال کشید، سیگاری هفت سفید رنگش

آن سر دنیا،  های بود و در يکی از بیمارستان ويزا از کشور خارج شدهذهنش ديگر آنجا نبود، بی حیاط بود، اما  

ها  کنار تخت علی ولدی چنبره زده بود. دلتنگش بود، دل تنگ صدای زبرش، دلتنگ نگاه مقتدرش، دلتنگ حرف

چرا دختر عمو   "کرد، وقتی پرسیده بود:ر درک میهای او را هم بهتهايش! حاال انگار حتی حرفنمايیو راه

اين دختر مورد اعتمادمه.تو سخت ترين شرايط خودش و باال نگه داشت و عزت   "بود:و جواب گرفته   "مهران؟

ز طرفی هم يه جورايی امانته،  نفسش و حفظ کرد، لنگه باباشه، واسه همینم بايد جای مهران، دخترش باشه. ا

 "خوام دخترش زياد دور باشه ازم.کرد، نمیفرقی نمی مهران برام با سهراب

آقاجون نیاز داشت تا بپرسد با اين دختر چه کند؟ با دختر مهران که هنوز هم عزت نفس حفظ  حاال بیشتر به 

چیز را فهمیده  بگويد؟ بگويد بهار همه گردد چه کند؟ به مهناز کند و دنبال راهی برای سربار نبودن میمی

 ور نگه دارد؟  ای آن ها را از خانه پر خطر د ا چه بهانهبرس و نجاتش بده؟ آن وقت باست؟ بگويد 

سیگارش تمام شده بود، درون جا سیگاری کريستال روی میز خاموشش کرد، به پشتی صندلی تکیه داد. اين  

ای  د همان دکلمهداد، نه چون موج موهايش، ماننکرد و پناهش میمی  داد، برايش راه حلی پیدادختر را پناه می

 خواست دور باشد ازش.اين دختر امانته، نمیته بود بود که سال ها به آن گوش داده بود، چون آقا جون گف

*** 

 

  هايش را به سختی باز کرد، با درد دست زخمی که زير بدنش مانده بود اخمی میان ابروهايش انداخت،چشم

ازش داد تا کمی از  ست سالمش آهسته روی پانسمان را نوجا شد و دستش را بیرون کشید، با دروی تخت جابه

داد، ياشد  طور که دستش را ماساژ می نگاهی به اطرافش انداخت و روی تخت نشست، همان دردش کاسته شود،

گشته است، از جايش بلند شد و به  آمد شب قبل روی مبل به خواب رفته بود، يادش نبود چه زمانی به اتاق بر 

رد، نگاهی  ز دنیای مست و ملنگی خوابش فاصله بگیآبی که به صورتش خورد باعث شد اطرف سرويس رفت. 
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آمد  روی میز آرايش انداخت، سینی غذا نبود، ذهنش استارت زد و شب قبل را يادآوری کرد، دقیق يادش نمی

ار داد، پشت  دستش را روی پیشانی قرمطمئن بود کار خودش نیست! که چگونه به اتاق برگشته است، اما تقريبا  

قرار بود در چشمان او نگاه کند؟ نگاهی به ساعتش انداخت، بايد  آورد، اينبار با چه رويی گند باال می  سر هم چرا

خوانده   کشید تا فراموش کند هرچیز لعنتی را که در آن نامهرفت دفتر، بايد دوباره آنقدر از خودش کار میمی

د  کرد، دلش پر کشیمهناز روی صفحه بزرگ و پر قلب خودنمايی می   مبود. موبايلش را از کیفش بیرون کشید، نا

خواست، برای  اش را میکه با او حرف بزند، صدايش را بشنود و بگويد ديگر بس است برگرد، شرايط نرمال زندگی

روی  ای زجر آور. نام برديا بعد از سال ها ده با محتوخط نوشته ش قبل از ديدن آن فیلم لعنتی و آن نامه خوش 

ديد، دوباره سبز و تازه  ر اين اسم را روی گوشی می ی شد، تا يک ماه پیش اگگوشی افتاده بود، صورتش پر از تلخ

 شد، اما االن فقط خاکستری بود، حتی سیاه بود، سیاه سیاه!می

 روی نامش ضربه زد تا متن پیامش باز شود: 

 ، نگرانم! واب بدهبهار ج_

 پیام بعدی: 

 دونستم تهران نیست، میدونه همه چی و! زنگ زدم، نمی  بهار من به زن عمو_

-های همیشگیرا با درد بست، مهناز فهمیده بود و آنقدر زنگ زده بود، آن همه تماس برای نگرانی هايشچشم

نیست؟! برای خودش بود، فقط دختر  اش نبود، نگران از دست دادن بود؟ از دست دادن دختری که برای خودش 

خواست فرار کند، تا  ط میخواست، فق خواست، ديدن نمیخواست، صبحت نمیاالن حرف زدن نمیمهناز بود، اما 

پیام آخر برديا را  خواست از در اين اتاق هم بیرون نرود، جان دارد از همه و همه جا فرار کند. اصال دلش می

 خواند:

 نگرانتم بهار!_

مه را خورده بود، چه قدر روحش برای شنیدن  شد، چه قدر در اين سال ها حسرت همین دو کل مچاله قلبش 

هايی که  گفت، همان سالمیشد اگر همان سال میاز درآمده بود و برديا دريغ کرده بود! چهمین نگرانی به پروه
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ندادن نگاه نگران برديا بود،   هايی که حسادتش به دخترها فقط برای از دستفقط بودنش کافی بود، همان سال

بخواهد از همه و همه کس فرار کند،  کردند، به اين روزی که حاال سرت رهايش نمیا در حسال ر کاش اين همه 

 خودش را يک کنج مچاله کند و نگذارد کسی صدايش را هم بشنود. 

 نام بعدی روی صفحه، برسام بود. روی پیامش ضربه زد: 

 گه؟ یيا چی داره م گن بهار؟ برداينا چی می _

 تکه خاکستری رنگ بعدی پیام:

 گه؟داره راست میگه؟! اينا راسته؟ برديا بهار بابام چی می _

 شم! بهار جان برسام جواب بده، من دارم ديوونه می_

های برديا گم شده بود، دستش را روی  برسام هم مانند خودش بود، او هم از چیزی خبر نداشت، او هم بین حرف

 ید لمسی کشید:صفحه کل

 يم نداشته باشن!راسته برسام، خوب نیستم، بگو کار_

رفت،  برسام می "برو بگو نیان سراغم. "کرد، بازهم به برسام بگويد:شان که قهر میهايتوانست مانند بچگیمی

لبش   آمد، لبخند بزرگی روی رسید با بقیه صلح کند، از ته حیاط خانه مسعود بیرون میخودش که به نتیجه می

د، اما اينبار ديگر آن  توانست بازهم به برسام بگويمی "ون آشتیم.گفت:” حاال باهاتنشاند و رو به بقیه میمی

داد، اينبار قهر بود، با تک تکشان قهر بود، حتی با نسرين  لبخند و آن آشتی را به روی هیچ کدامشان نشان نمی 

 م برايش نگاهش تیز پرتاب کرده بود. که به خاطر هیچ گناهی از او روی گرفته بود و مدا

 بگذارد، روی نامش ضربه زد و برايش نوشت:خبری نگرانی نبود، دلش نیامد او را در بیحق مهناز دل

 زنیم! بذار با خودم کنار بیام، بعد باهم حرف می_
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-ش درست نمیهمین! همین هم جانش را گرفت تا پیام ارسال شد، موبايلش را دوباره داخل کیفش سر داد، قلب

آويزان شده از گوشه چشمش را با سر  قطره اشک مزاحم و انند همیشه نبود، زند يا تند، اما مزد، نفهمید کند می

 اش را بیرون کشید و برای رفتن به دفتر حاضر شد. های رسمیانگشت پس زد، سراغ چمدانش رفت، لباس 

نه ممکن بود چه باليی سرش بیايید؟!  ن از اين خاترسید؟ بیرو نگاهی در آيینه انداخت، حاضر بود، از چه می

کرد، لطف بزرگی بود! کیفش  زد؟ کاش اينکار را می شد و شاهرگش را میينبار آدم قاتل گمنام دست بردار نمیا

اش جا به جا کرد و از اتاق بیرون رفت، در اتاق رو به رو باز بود، مانند ديروز سرکی کشید، اما اتاق  را روی شانه

ناپه خواب بود  کرد فراموش کند ديشب روی کاسعی می  بود. با شنیدن صدای او از آشپزخانه، همانطور که خالی

 و صبح روی تختش بیدار شد به سمت آشپزخانه برگشت: 

 صبح بخیر. _

 اش کرد، سری تکان داد: لبخندش ياری

 صبحتون بخیر. _

 : کیارش لیوانی که دستش بود را روی میز گذاشت، به طرف او آمد 

 ری؟ جايی می_

 سرش را تکان داد: 

 .ربايد برم دفت_

 چرخاند:نگاهش را روی صورت بی روح او 

 خوبی که بری سرکار؟_

 بهار نرم تايید کرد: 

 شم. شه ذهنم درگیر بشه، اينجوری ديوونه میخوبم، برم سرکار باعث می _
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سرش را باال بگیرد، برق زنجیر  کیارش دستش را میان گردن و يقه پیراهنش کشید، بهار به خودش جرات داد 

ای رنگ  برق نقرهقبل انگار پیش چشمش جان گرفت،  چشمش را زد، تصوير گنگی از شب ی اکیارش برای لحظه

هايش را محکم روی هم  شرت سفید رنگ به چشمش زده بود و مجبورش کرده بود چشمزنجیری که از میان تی

 : يده گفترا زير انداخت، زير لب آهسته با مکث و بريده بر اش اجازه داد سرش فشار دهد. تا جايی که چانه

 ديشب...! ...من _

ادامه حرف بهار که زده نشده   کیارش نگاهی به صورت سرخ شده او انداخت، لبخند کجی روی صورتش نشست، 

 اش کشید و کمی به خودش مسلط شد:ت دست راستش را چند بار زير بینیشس دانست، بود را خوب می

گم ببرتت و بیاد دنبالت،  کارخونه، به آقا کاظم میم رسم ببرمت، بايد بر نها بری، خطرناکه، منم نمیت شهنمی_

 خودش بهش بگو چه ساعتی بیاد.

 کمی سرش را باال گرفت: 

 خوام زحمتی بشه!ممنونم، نمی_

 کنه! صبحانه؟ نمیشه، رو دوش من که جا به جات نمی _

 سرش را به طرف تکان داد و گفت: 

 میل ندارم. زی چی_

 چینی میان ابروهايش انداخت:

 خوايم بری سرکار! ار خوردی نه شام، می اهنه ن_

 خورم! تو دفتر می_

قدمی به طرفش برداشت، بوی چوب زير بینی بهار پیچید و سرش را باال گرفت، نگاهش هنوز به برق زنجیری  

 زد: بود بازهم چشمش را می
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 نکن!  یهن خودت و تنبره خودتی، با غذا نخوردن و عذاب داداين وسط تنها کسی که هیچ گناهی ندا_

 آب دهانش را قورت داد، به سختی نگاهش را از آن برق گرفت: 

 فقط اشتها ندارم._

 شد کمی بلند گفت:کیارش همانطور که وارد اتاق خودش می

 سعی کن پیدا کنی تا من خودم دست به کار نشدم. _

 کنم، من برم؟ سعی می_

 گفت: ال ری رنگش از اتاق خارج شد و در همان حدن کت خاکستدر حال پوشی

 بريم._

فت و به طرف در خانه حرکت کرد، از پله ها پايین رفت، کس نبود، نفس راحتی کشید و  بهار نگاهش را از او گر 

 از در خانه وارد حیاط شد، کیارش به طرف در پشتی خانه حرکت کرد و صدا زد: 

 آقا کاظم. _

چند دقیقه بعد کیارش و آقا کاظم  شد.  منتظرن کیارش پارک بود ايستاد و ری که کنار ماشیمقابل ماشین ديگ 

 به طرفش آمدند: 

پس ديگه سفارش نکنم آقا کاظم، تو طول راهم حواستون باشه، نیم ساعت قبل از ساعتی که بهتون گرفتن  _

 اونجا باشد.

 آقا کاظم پشت سر هم سرش را برای تايید تکان داد: 

 حواسم هست.م آقا، روی چش_

رامی کرد و داخل ماشین نشست، کیارش لبه در را دست گرفت، رو به آقا  تشکری آ باز کرد، در عقب را برای بهار 

 کاظم گفت: 
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 رسوندينش يه خبر به من بده._

 چشم آقا._

 خودش ماشین را دور زد و سوار شد، کیارش در را کمی باز کرد و رو به بهار گفت: 

 یا. از دفتر بیرون ن_

 حواسم هست._

 سرش را آهسته تکان داد: 

 فعال. خوبه، _

 خداحافظ. _

در ماشین را بست. کاظم بوقی زد و از در باز شده حیاط خارج شد. نگاهش را از کیارش که وسط حیاط ايستاده  

 بود گرفت و از شیشه کنارش بیرون را نگاه کرد. کمی که گذشت صدای آقا کاظم را شنید:

 ید خانوم. نکآدرس رو لطف می_

 رده بود اما خبری از بوی چوب نبود. را گرم کی ماشین سريع آدرس دفتر را داد، بخار

*** 

 

 آقا کاظم در خانه را با کلیدی که در دست داشت باز کرد و کنار ايستاد: 

 بفرمايید._

 لبخند کمرنگی روی لبش نشاند، به طرف او برگشت:

 خیلی ممنونم، خسته نباشید._



 

 

Page | 352 

 م. خانوکنم خواهش می_

رايش انباشته شده بود توانسته بود کمی از خودش و حقیقت  وی هم بدفتر ر   وارد خانه شد، با آن همه کاری که

هايش بود که کتی با سر و صدا از نشیمن بیرون  اش فاصله بگیرد، مشغول درآوردن کفشمزخرف درون زندگی

 آمد:

 سالااام دوستم!! خوش اومدی._

 پرنشاط کتی زد: کرد، لبخندی به صورت ر کار می اش امروز بهتهای گونهکش

 سالم، ممنونم. _

 کتی کمی نزديکش شد و گفت:

 داداش بیچارم کرده انقدر از صبح گفته اومدی خونه اذيتت نکنم. _

 بهار لبخندش را پررنگ کرد: 

 کنی. تو که اذيت نمی _

 کتی نگاهش را روی صورت بی رمق بهار چرخاند:

 وری! کیک پخته انگشتاتم بخ ه چايی بريزم، طوبی جون ي  برو لباست و عوض کن بیا_

 رفت گفت: ها می سری برای او تکان داد و هما طور که به طرف پله 

 زودی میام. _

ای که تا به حال با هیچ دوستی تقسیمش نکرده  نشست، درد و دل های دخترانهحرف زدن با کتی به دلش می

 ست.هايش نشسته اپای حرف گرفت کسی و دلش آرام می د داهای مشکی و درشت کتی میبود را به چشم
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هايش را با لباس راحتی تعويض کرد، آبی به دست و صورتش  زد و از اتاق بیرون رفت، در اتاق کیارش باز  لباس 

آمد صرف نظر کند، پا تند کرد و به طبقه پايین رفت. پايین  بود، سعی کرد از بوی چوبی که جلوی در اتاق می

 لبش نشاند:  ه مهوش برخورد، لبخندی رویپله ها ب 

 سالم._

 وش هم لبخند کمرنگی به رويش زد: هم

 سالم دخترجان، خوبی؟ _

 ممنونم، شما خوبید؟ _

 شکر خدا، چیزی نیاز داشتی بگو، خودت و تو اتاق حبس نکن._

 ممنونم، مزاحمتون شدم. _

 مهوش اخم کمرنگی میان ابروهای رنگ دارش نشاند:

 خودمی. توام مثل دختر اين چه حرفیه، _

 دامه داد: لبخندی روی لبش نشاند و ا

 کرد، برگشت ايران حتما بايد پیشش!آقا جون خیلی ازت تعريف می_

ای زمزمه کرد، مهوش همان طور که به  آقای ولدی لبخندی روی لب نشاند و زير لب انشااهللبهار هم با يادآوری 

 کرد گفت: طرف آشپزخانه حرکت می 

 منه. نشی ، کتی داخلبرو عزيزم _

رو به حیاط نشسته بود و سرش را داخل گوشی   طرف نشیمن رفت، کتی روی مبلسری برای او تکان داد و به 

فرو برده بود. مبل مقابلش را پر کرد، کتی سرش را کمی باال گرفت، لبخندی روی لبش نشاند، موبايلش را  

 کنارش قرار داد. به سینی روی میز اشاره زد: 
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 . چايیت وبردار _

 اش خورد و گفت: ای کیک پخته طوبی خانوم را با چايیی تکهفت، کتهاش گراش را بین دستلیوان چايیبهار 

 خب، بگو ببینم چیشده بود که خان داداش ما ديدنت و غدقن کرده. _

 بهار تلخی و داغی چای را به جان خريد:

 يا نه! ولش کنی قب   تویدونم میانقدر دور از ذهن و غیر قابل باوره که نمی _

 کتی ابرويی در هم کشید:

 کنی، به همین قضیه دزدی و اينا ربط داره؟ نجوری فقط داری گیجم می ايواال_

 بهار سرش را به دو طرف تکان داد: 

 نه، به همون سوالی که پريشب ازم پرسیدی ربط داره. _

 بیست سوالی طرح نزن جان من، کدوم سوالم؟! _

 ست؟!  اف کند بچه پدر مادرش نینقدر جانکاه بود که اعترکردن انقدر سخت بود؟! انفس عمیقی کشید، تعريف  

 همون سوالی که پرسیدی چرا برديا نامزدی و بهم زده! _

اش را روی پاف قرار داد، کمی خودش را جلو کشید و با  هايش را گرد کرد، لیوان چای نیم خوردهکتی چشم

 هیجان گفت: 

 رفته؟! کجا بودی! بگو ببینم، چیشده؟ خر گازش گتا حاال انگیزی،  ر تو چه هیجاندخت_

 هايش را خیس کرد: حلقه اشک داخل مردمک چشمش جمع شد، شوری اشک چشمش را سوزاند. لب

 برديا داداشمه. _
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بزند،   آمد از ته دل قهقهه چسبید، بدش نمیاش، اگر انگ ديوانه بودن بیخ ريشش نمیبعد از اتمام جمله

چنان حزن آلود و  اش آنصدای خندهیقی روی صورتش ظاهر شد، ود، اول لبخند تلخ و عمنتوانست مانعش ش 

 آلود کرد: ماللت بار بود که کتی هیجان زده را هم اخم 

 جمله مسخريه نه؟! _

 کتی با گیجی گفت: 

 فهمم، درست درمون تعريف کن. بهار من هیچی نمی_

نیست   اندازی، با صد لیتر از اين چای داغ هم قرار می کالنی که بیخ گلويش چنگ ی بزرگ و لعنت به تو گلوله

کنی و قدرتت را به رخ  ای همانجا، مدام هم سرکشی می خانه ساخته پايین بروی و دنبال زندگی خودت بروی، 

بگذاری و  کشی، کاش برای يک مدت کوتاه هم که شده، بند و بساطت را جمع کنی، روی دوش اين دختر می

 شود. ارانی ديگر دلگیر میين بهار آفتاب بده، آنقدر ابری و بری، کمی به اها فاصله بگیفرسنگ

 صبری گفت: کتی با بی

 بهار حرف بزن ديگه، هی الکی با لب آويزون شده لبخند تحويل من نده. _

و شروع کرد، از   های پرشده و آماده بارشش را به چشمان کتی دوخت، سر رشته حرفش را دست گرفت چشم

 زد و تعريف کرد.  یدا کردن نامه برايش گفت، هق همان لحظه پ

 هايش را از هم باز کرد آهسته گفت: ها نم زده شده بود کنارش نشست، دستهايی که بعد از سالی با چشمتک

 بیا اينجا ببینم. _

مین دو سه روز شناخت، برايت  کمی به او نگاه کرد و خودش را در آغوشش رها کرد، دوست اينگونه بود؟! با ه

داد، گاهی برايت بغض  اش را گوش مینشست، دانه دانهمی هايتکرد؟! پای حرفشد و آغوش باز میناراحت می

آورد؟! چه قدر بدشانس بود که تا به حال دوستی نداشت و چه قدر  کرد و بعد برای بغل بغل آرامش میمی

ش اعالم کند دارد از  اينکه خود اش، قبل از های اسفبار زندگیخوش شانس که دوستش کتی است، در اين روز
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کشد، شروع  اندازد و با ضرب و زور حرف را از زير زبانت بیرون میشود، خودش را جلو میمیحرف نزدن منفجر  

کامل بگويی و دردت  گذارد تا دوزد ومیهايش را به دهانت میشود، چشمبه حرف زدن که کردی ساکت می

 یرد. تسکین بگ 

-اش را چالند و اشکید، بینیز جعبه روی پاف بیرون کشبیرون کشید، دستمالی ا خودش را از آغوش او کمی

 هايش را با دست گرفت و گفت: هايش را پاک کرد، کتی نم اندک چشم

 مامانت ديگه زنگ نزد؟ _

 سرش را به دو طرف تکان داد و با صدايی گرفته گفت: 

-گفت مامانم می  و ندارم. دايیم زنگ زد امروز،  االن تحمل رو به رويی با هیچ کسنه، اونم حالش بده، ولی _

 خواسته برگرده تهران نذاشته.

 دونست؟! می_

 فهمیده بود، ديروز مامانم گفته بود، گفت نمیذارم بیاد تهران تا جفتتون آروم شید._

 نفس عمیقی کشید:

رواز کنم و ازش  متش پکشه س داره، از يه طرف دلم پرمیدونی دو طرف بدنم انگار دو تا احساس متفاوت  می_

 ترسم باهاش رو به رو بشم. نه و از يه طرفم می بخوام بهم بگه فقط مامان م

 اش را نوازش داد: کتی آهسته شانه

هايیم که هیچی براشون مهم نیست، ولی اين موضوع مخم و  حق داری، سخته. من اصوال از اون دسته آدم_

 تعطیل کرده. 

 خت و آهسته گفت: يرچشمی نگاهی به صورت بهار انداز

 برديا..._
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 بهار نگاهش کرد: 

 چی؟!  ديابر_

 کتی کمی حرفش را مزه مزه کرد:

 ها، که قرار بود ازدواج کنید، چیزی هم... يعنی اتفاقی هم افتاد؟! چجوری بگم، يعنی اون سال_

خبر  نتی از خدا بیای کتی بود، يا میان آن جمله لعپراند؟! يا داخل صد برق چند ولت بود که انسان را از جا می

 خودش را جاساز کرده بود. 

 ه! نه! هیچ وقت. ! ن نه_

 هايی درشت شده، پشیمان از حرفش دستش را محکم به پیشانی کوبید:کتی با چشم

 باشه، ببخشید من بد گفتم. خودت همینجوری حالت بد هست._

 بغل گرفت: بهار سرجايش فرو رفت، زانوهايش را 

اون امنیتی که پیشش دارم و برای  خاستگاری، فکرم فقط اين بود که  برديا بگه میاد اينکه اون سال تا قبل از_

خواد تمام خاطرات اون سال و باال بیارم!  خودم حفظ کنم، اصال تو فکر ازدواج نبودم، با اين حال از ديروز دلم می

 خوره! م بهم میاز خودم، از برديا، از همه اون روزها حال

 روی صورتش را پشت گوشش زد و گفت:  کتی موهای پريشان شده

احساس بینتون، اون کششی که بینتون بوده، برای همون رابطه خواهر برادری بوده،  نبوده، اون وقتی چیزی  _

 الکی انقدر نفرت به خودت تزريق نکن. 

 با دست به خودش اشاره زد: 

دونه من انقدر  اصال چون میکنم صحرای کربال، ببینم اينجا رو میاالن من و کیارش، دوست دخترش و _

کنم که بغلم کنه، بین همه  ثل گربه خودم و لوس مین و نشونمم نداده، يا بیشتر وقتا محسودم تا حاال يکیشو
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ی  زنم و نزدی، لعنتخواهر بردارا هست، تازه باور کن تو يک سوم اين قر هايی که من سر دخترا به کیارش می

 کم جیگرم حال بیاد. ده بگیرم دختررو بزنم ينمم پس نمی

که انقدر قشنگ داشت نفرت را از خونش بیرون   زد، ممنونش بود، قدرانش بودبهار لبخند کمرنگی به رويش 

شد که اگر حسادتی بوده برای تمام خواهر و بردار  يادآور میداد، کشید و احساس خواهر برادرانه را يادش میمی

 هست.ها 

گیره، همیچن حالم بد  کنم که اين خان داداش من بخواد زن باين فکر میگم، اصال فه واال به خدا جدی می _

 الن براش دندون تیز کردم. میشه،از همین ا

 چشمی به بهار زد: 

اشون دختره رو يه گوش مالی حسابی بده، خواستی رو  توام به نظر من همینجوری نشین، يه سر برو خونه_

 کمک منم حساب کن. 

 خنديد:هايش میاما لبهايش هنوز خیسی کمی داشت، از شد، چشمبه خنده بهای بهار آنقدر گفت تا لب

ری، جواب نداد، هی گفتم بابا  زد که بره بیرون، هی بهش گیر دادم کجا می يه بار کیارش خیلی داشت تیپ می_

 ری. خب بگو کجا می

 : سرش را کشدار و با مزه باال برد

ط چهارتا چرخ  کنم، منم لجم گرفت، رفتم تو حیاغل گوشش نطق میاصال انـــگار نه انــــگار که من دارم ب_

 ن خودمون و پنچر کردم، بعدم برگشتم باال همچین با يه لبخن کشی و گنده نگاش کردم. ماشین خودش و ماشی

 اش را باال انداخت و گفت: با شیطنت شانه

 کی میره سر قرار آخه!   هیچی ديگه، بدن ماشینم_

 ای زد: چشمک بامزه

 کنسلش کردم!  الک_
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 بهار خنديد: 

 قرار مهمی بود.  طفلکی، شايد واقعا _

 گفت به من، مگه من همینجوری دست رو دست میذارم بیان داداشم و ببرن!بايد می_

ان پیراهن  با صدای کیارش هردو به طرف در برگشتند، لبخند پررنگ روی صورتش کمی کمرنگ شد، با هم

 کشید:می  کرد و روی اعصابش خط نش شب قبل را خاطر نشان می سفید صبح بود، برق زنجیر داخل گرد

 دی فندوق؟!کدوم يکی از آتیش سوزوندنات و داری شرح می_

اش نشاند،  بوسه محکمی روی گونههردو از جايشان بلند شدند، کتی با نیش باز شده به طرف کیارش رفت، 

 ای کرد: خندهکیارش 

 تم اذيتشون نکن!دی دعوات نکنم؟! مگه نگفداری باج می _

 گفت:  کتی با دست بهار را نشان داد و 

 کردم. خنده، فلکش که نمیبابا داره می_

 دار بهار انداخت، با چشم غره او را به کتی نشان داد و گفت:کیارش نگاهی به چشمان تب 

 بیا برو يه چايی برای من بريز._

 شش را باز کرد و چرب زبانی گفت: کتی نی

 اداش! امر بفرمايی خان د_

، به طرف بهار آمد و  های سرآستینش را باز کردن رفت. کیارش دکمهبهار زد و از نشیمن بیرو چشمک تابلويی به 

 نشست گفت:همان ظور که می

 بشین راحت باش._
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هايش را از هم  هايش را تاز زد، دستداد، آستیناش را روی پاف کنار سینی قرار های بولگاریدکمه سرآستین

 رت بهار چرخاند:اه تیز بینش را روی صو روی لبه مبل قرار داد، نگ باز کرد و 

 خوبی؟! به کتی گفته بودم بذاره تنها باشی. _

 سرش را به دو طرف تکان داد:

 کنه. خودم اومدم پیشش، حرف زدن باهاش حالم و خوب می _

 يکبار باز و بسته کرد: هايش را چشم

 من که مزاحمتون نشدم؟! _

 بش نشاند: لبخند کمرنگی روی ل

 نه اين چه حرفیه، خونه خودتونه! _

خط لبخندی روی صورت هردو نشاند. از نبود   "خونه خودتونه."ف شب اول کیارش که به بهار گفته بود:حر ياد

 کتی استفاده کرد: 

 دختر اون آقا زنگ نزد؟ _

 م کشید:کیارش ابرو در ه

 بکنم.نه، اگر تا آخر هفته ديگه زنگ نزنه خودم بايد يه کارايی  _

 هايی درشت شده متعجب پرسید:بهار با چشم

 چه کاری مثال؟! _

 هايش را از لبه مبل برداشت، داخل موهای کوتاهش کشید: کیارش يکی از دست

 فهمیم! يکی و میذارم دم خونشونه، هروقت طرف بیاد می_
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 داد:  بهار سری تکان 

 کنی آدم خطرناکیه؟!فکر می _

 نبود.  ود، زنشم زياد مايل به حرف زدن ، دخترش دلش پر ب کنم آدم دردسازيهبیشتر فکر می_

 بهار با استرس گفت: 

 خدا نکنه دختره زنگ بزنه! _

 کیارش نگاهش را روی سبز لرزان چشمان او نگه داشت:

 امروز که اتفاقی نیوفتاد؟ _

 بهار گیج پرسید:

 اتفاقی؟! چه _

 فکش را کمی کج کرد و با تای ابروی باال رفته نگاهش کرد:

 همون اتفاقا که دوبار پنهون کردی. ز ا_

 ريده به دست بهار اشاره زد، ناخودآگاه دستش را جمع کرد و آهسته گفت: روی باال پبا همان اب

 نه، چیزی نشد! _

 گذره! اش میدونیم چی تو کلهمشخصه، نه میخوبه، هر اتفاقی افتاد بگو، شوخی بردار نیست، نه طرفمون _

ی گرفت  چای خودش را از دست کت وض کردند. بهار لیوان رد، با آمدن کتی بحث را عبهار با تکان سرش تايید ک

 و به او که کنارش می نشست گفت:

 اين دو سه روز همش من حرف زدم، يکم تو بگو از خودت._

 ای باال انداخت و گفت:کتی شانه
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 من اصال به اندازه تو هیجان انگیز نیستم. واال _

 ردارد گفت: ند بشد قکیارش همان طور خم می

 ای! تو زلزله_

 بهار ادامه داد:  و درآورد و رو بهکتی ادايی برای ا 

 به حرفش گوش نده، يه پسر عمه دارم احتماال اون روز ديديش، امید، فقط اون خوب جواب کیارش و میده! _

همان طور که  کرد لبخندی روی لبش شکل گرفت، کیارش هايی که بار کیارش مید و تیکهبهار با يادآوری امی

 او را نگاه کرد، لبخندهای دندان نمايش کم، اما به شدت زيبا بود.  ر چشمی زد، زيمی دوباره به پشتی مبل تکیه 

 کتی سری چرخاند و ادامه داد:

 خونم. آخر کارشناسی، علوم آزمايشگاهی می گفتم، من بیست و دو سالمه، دانشجوام، سالداشتم می _

 کرد و گفت: پشت چشمی برای کیارش نازک  

 ی همچنان ايشونه! لی خب مغز متفکر خاندان ولد خواست داروسازی قبول بشم، و دلم می_

 کیارش پای راستش را روی پای چپش انداخت و در جواب طعنه کتی گفت: 

انقدر سرت و از تو کامپیوتر و گوشی کشیدم بیرون بشینی چهار تا  به زور همینم قبول شدی، کشتم خودم و _

 تست بزنی! 

 : کتی نگاه پرافاده و غمزه دارش را از کیارش گرفت

 زنه. دقیقا مثل بابا بزرگا نق می_

 بهار لبخند عمیقی به هردوی آن ها زد و رو به کتی گفت: 

 دی؟! درست و ادامه می_
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 تکان داد: کتی سرش را با شدت به دو طرف 

 نه تروخدا، ولم کن. _

 ز گفت: دوباره نگاهش را روی کیارش چرخاند و با نیش با

 و بند کنه. دکتر جون قراره ببرتم تو کارخونه دستم  _

 شد گفت: اش را داخل سینی قرار داد و همان طور که از جايش بلند می کیارش لیوان خالی شده

 احبه! ما پارتی بازی نداريم. يای مصدکتر جون دکتر جون نکن، مثل بقیه می_

 کتی سرش با تاسف به دو طرف تکان داد و گفت: 

 ن و يلل و تلل و بیکار ول کنه!  د م خوا داداشم کارخونه داروسازی داره، بعد می  سرم خیر_

 شد داد زد: پشت سر کیارش که از نشیمن خارج می

 براوو برادر، براوو! _

 تی نگاهی به او کرد و گفت: اش گرفت، کبهار از سبک حرف زدن او خنده

 هر هر بخند.  شین بغل منده تو هم ببه به، خان داداشمون رسما بهم کار نمی _

برای او هم سری به نشانه تاسف تکان داد و همان طور که از جايش بلند   شد، کتی  اش بیشتربهار شدت خنده

 شد گفت: می

 شه. پاشم، پاشم برم که فوضولی برا من يکی نون و آب نمی_

 های خالی را بردارد: خم شد تا سینی لیوان

 گیره. پاش بیوفته کیارش ازم اجازه می به اين خونه و دک و پز نیگا نکن،_

 ار نگاه کرد: خنده به به غش غش 
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 خوشت اومدااا!_

 های کیارش گفت:سینی را برداشت، با ديدن دکمه سرآستین

ا رو ببر برده به اون نظرتنگ، منم برم حداقل کمک طوبی  خب ديگه، بسه خنده، پاشو تا خونه خراب نشديم اين_

 دازتم بیرون آشپزی بلد باشم.جون کنم اگه اون خواست بن 

ها را از دستش  کار برده کتی برای لقب دادن به کیارش میخنديد، دکمههنوز از الفاظ به بهار همان طور که 

 گرفت و پشت سرش از نشیمن خارج شد.

*** 

 

رنگش رو گرفت و از سرش رد کرد، دستی داخل موهايش کشید، با شنیدن صدای پايی   شرت طوسی پايین تی

، دوباره صدای پايش  دم در آمد و برگشت، منتظر ايستاد در اتاقش بی حرکت ايستاد، صدای پا چند بار تا پشت

و در اتاق را  آمد و تقه آرامی به در اتاقش خورد، لبخند نیم بندی کنج لبش نشست، شصتش را زير بینی کشید  

 باز کرد، به صورت گل انداخته او نگاهی کرد و گفت: 

 چیزی شده؟! _

اش خودنمايی  ای بولگاری وسط دست پانسمان شدهنقره های مشکی ستش را باال آورد، دکمه سر آستینر دبها

 ها را از کف دستش برداشت:کرد، ابرويی باال انداخت، دکمهمی

 ممنونم، جا گذاشته بودم. _

 دست بهار را چرخاند، کمی پانسمان دستش را زير و رو کرد و گفت: 

 کنم.میبعد از شام برات عوض  _

 او بیرون کشید و گفت:  بهار نیمچه لبخندی زد، دستش را از دست
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 ممنونم._

لبخند نیم بندی به در بسته شده انداخت، داخل اتاق خودش برگشت، دکمه  به طرف اتاقش رفت و در را بست، 

 کشو داخل جعبه قرار داد، سیگار فندکش را برداشت و به طرف تراس رفت.  را در 

گرفت  خیره به دودی که ازش فاصله می يش را ريز کرده بود، پک غلیظی زد و همان طور اهدود سیگار چشم

لوی  ديد که اين چنین مدام، جماند، احتماال برای اولین بار بود که لبخند از ته جان درآمده اين دختر را می 

سبز  اشت، اما هايش نم دهای اول هنوز مژهکرد، خندهشد و خودنمايی میچشمانش کمرنگ و پررنگ می

ست تراس چرخید، پنجره اتاق  گار را چند ثانیه حبس کرد، به طرف راچشمانش روشن شده بود. پک بعدی سی

محو از موهايی که  ای  فقط سايه رو به حیاط، از تراس ديد داشت، برق اتاق روشن بود، پرده سفید و کلفت اتاق

ايه  ارزيد، س ما به روشن کردن سیگار دوم میبود، ا  داد، کمشد، به بیننده نشان میشانه داخلشان کشیده می

 ده روی پرده، زورش به آسمان بنفش شده چربید و نگاه کیارش را با قیمت خريد.افتا

 رو به پسری که در آزمايشگاه مشغول کار بود گفت:

 سرپرست آزمايشگاه کجاست؟!_

 و کمی مضطرب گفت: پسر سرش را از روی برگه مقابلش بلند کرد، با ديدن کیارش ايستاد

 پنج هستن.  سالم دکتر، آقا فرخی راهرو_

 سری برای او تکان داد و به طرف راهرو حرکت کرد، فرخی را پیدا کرد: 

 آقای فرخی چند لحظه! _

 ه دختر کنارش گفت: فرخی از پای میزش بلند شد، رو ب

 شما همون کار و انجام بده االن میام. _

 به طرف کیارش چرخید:

 جانم دکتر؟ _
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مستقیم خود من  د، تا اطالع ثانوی هیچ دارويی قبل از بازرسی آقای فرخی لطف کنید به تمام پرسنل اعالم کنی_

 ره. برای تولید نمی

 فرخی ابرويی در هم کشید و گفت: 

 مشکلی پیش اومده؟! _

 کیارش سرش را تکان داد: 

 ماه تمديد نکردن.  ارداد داشتن، اينهايی که با ما قرهنوز نه، اما شرايط يکمی حساسه، دو تا بیمارستان_

 فلزی زد و گفت:  را لبه میز فرخی دستش 

 دلیلش چی بوده؟! _

 دستی پشت سرش کشید و گفت:

 دونم، اما بايد درصد خطا رو به صفر برسونیم. هنوز نمی_

 سری تکان داد و گفت: فرخی

 کنم، خیالتون راحت. من به همه اعالم می_

 ايش بلند شد: م امیری از جرفت، که خانوبه طرفش اتاق می ايشگاه خارج شد، کیارش سری تکان داد و از آزم

 آقای دکتر. _

 به طرف او برگشت، ابرويش را باال برد و منتظر ادامه حرفش شد:

 کار داشتن، تو اتاقتونن. يه آقايی اومدن، با شما _

 کیارش با تکان سر تايید کرد، به طرف اتاقش برگشت، در را باز کرد. 

 شد و در را بست. مبل سفید رنگ اتاقش نشسته بود، وارد اتاقروی   برديا
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 سالم._

 برديا از جايش بلند شد:

 سالم، ببخشید سرزده اومدم._

 نشست گفت: وی مبل مقابلش میروپوشش را به جالباسی آويزان کرد، همان طور که ر 

 خوری؟! خوش اومدی. چای می_

 برديا سرش را تکان داد، دوباره نشست:

 سی، کارت دارم. مر نه_

 روی میز دراز کرد و گفت:کیارش دستش را به طرف تلفن 

 گی، بگم چايی بیارن. باشه، کارتم می _

 داخلی خانوم امیری را گرفت: 

 ی ما بیارن. خانوم امیری، بگید دو تا چايی برا_

 تلفن را قطع کرد، پايش را روی هم انداخت و گفت: 

 خب بگو._

 فت و گفت:کرد، سرش را باال گربا حلقه طاليی رنگش بازی  برديا نفس عمیقی کشید، کمی

 بهار خونه تو؟! _

 ابروی کیارش در هم کشیده شد: 

 چطور؟!_

 برديا کمی خودش را جلو کشید:
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 خوام. دلیلش و می_

 همان طور تکیه زده به مبل گفت: کیارش 

 برای يه شرايطی مجبور شديم اين تصمیم و بگیريم. _

 چه شرايطی؟! _

بی رگه تغییری رنگ چشمان بهار بود،  را روی صورت او چرخاند، مردمک چشمانش ی نگاهش کیارش کم

 دش را مانند برديا لب مبل کشید، چشمکی زد و گفت:خو

 گردی برديا؟!دنبال چی می_

 کالفه دستی به ريشش کشید و گفت:  برديا

 م. شه. بايد بیاد خونه خودهرلحظه ممکنه حالش بد بمامانش تهران نیست، با اون موضوعی که فهمیده _

 ر هم کشید:کیارش ابروهايش را د

 گی؟! اون دختر از خودشم بدش اومده، بیاد خونه تو؟! فهمی چی میمی_

 نگرانشم.ای ندارم کیارش،  چاره ديگه_

 اش دست خودش نبود: لحن خشمگین شده

 تو اين هفت سال نگرانی الزم نداشت؟!_

 از دور حواسم بهش بود! _

 دختر چی اومده؟!   از دور؟! تو اصال فهمیدی سر روح اين ديش خوردهبه چه در _

 برديا کالفه گفت: 

 که حواسم بهش باشه.ها نیست، بهار بايد جايی باشه وضع منم بهتر نبوده، االن وقت اين حرف_
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 کیارش دوباره خودش را عقب کشید:

 ومده بود. حالش خوبه، بذار يکم به خودش بیاد. تازه ديشب يکم حالش سرجا ا_

 برديا با لحنی نگران گفت: 

 گم، نبايد تنها بمونه! ن میبرای همی_

 تنها نیست، خونه ما پیش کتايونه. _

 برديا متعجب گفت: 

 ايناس!؟ خونه مامانت _

 کیارش نگاه چپی به او انداخت و گفت: 

 پس کجاس؟!_

 برديا سری تکان داد و گفت:

 من فکر کردم خونه خودته! _

 و گفت:کیارش پوزخندی زد 

 رگ غیرتت باد کرده بود؟! _

 ده گفت:وهای گره خوربرديا با ابر 

 ردم. باشه، دختريه که خودم بزرگش کای رکس ديگهبهار قبل از اينکه خواهرم يا ه_

 اون وقت اين دختر و وسط اون همه چرت و پرت دری وری ول کردی به امون خدا، ها؟!_

 د و گفت: ش  اش برديا دوباره مشغول کلنجار رفتن با حلقه

 مجبور بودم. _
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 ش را از برديا گرفت و به در داد: یارش نگاه غضبناکای به در خورد، کتقه

 بیا._

 ها قرار داد و رو به کیارش گفت:روی میز مقابل آن پسری با سینی چای وارد شد، سینی را 

 خوايید؟ ای نمیچیز ديگه_

 ممنونم حمزه! _

 ا داد: دوباره نگاهش را به فک فشرده شده بردي سری تکان داد و از اتاق خارج شد، کیارش 

 مجبور چی بودی؟! _

 ها نیومدم کیارش، بهار و امانت بدون دستت.واسه اين حرف_

 کیارش هم ايستاد:  از جايش بلند شد،

 امانت هست، ولی نه امانت تو!  _

 برديا نگاه اخم آلودش را روی صورت کیارش چرخاند:

 مواظبش باش!_

 اب برديا گفت: فکش کشید و در جودستی به استخوان 

 هستم!_

نشست،  ر اتاق رفت و خارج شد. کیارش نگاه خشمگینش را از در بسته گرفت، روی مبل قبلی ه طرف د برديا ب

مکالمه دلنشینی نبود، اما با آن حجم از خشونتی که نسبت به برديا که در جانش داشت، کنترل رفتارش تقريبا  

 را برداشت و مشغول نوشیدن شد. یوان چای خودش گرفت. خم شد لنمره خوبی می 

*** 
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 ظرف برنج را از دست کتی گرفت، رو میز گذاشت و گفت: 

 چی پرسیدی؟!_

 نگاهش داد و گفت: کتی چرخشی به 

 نیستیااا! _

 بهار سرش را محکم تکان داد و گفت: 

 تونم ذهنم و جمع جور کنم. آره اصال نمی_

 زد:  کتی خواست حرفی بزند که مهوش صدايش

 کتايون. _

 و داد زد: سرش را کنار در آشپزخانه گرفت 

 بله؟؟ _

 مهوش وارد آشپزخانه شد، چپ چپی به او نگاه کرد و گفت:

 زنی دختر؟! می  چرا فرياد_

 کتی نیشش را باز کرد و گفت:

 مختصات صدات و نگرفتم از کجا بود. _

 مهوش چشم غره ديگری به او رفت و گفت: 

 شنوه. صدا بزن. نمیبیا برو باال کیارش و _

 کشید اشاره زد و گفت:از ظرف بیرون می کتی به سبزی هايی که داشت
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 من دستم بنده! _

 به بهار چشمکی زد و گفت: 

 پر اين خان داداش ما رو صدا کن بی زحمت.ب_

 بهار سری تکان داد: 

 باشه االن میرم. _

 مهوش چپ چپ ديگری به کتی نثار کرد: 

 تنبل!_

 رو به بهار گفت: 

 شید عزيزم. بخب_

 : بهار لبخندی به روی او زد و گفت

 فرقی نداره. _

نشنیده بود، وارد خانه شد. پشت در اتاق ايستاد و  از پله ها باال رفت، در خانه بسته بود و طبیعی بود که کیارش 

از  کرد، صبر کرد تا تماسش را قطع کند. کمی خواست در بزند که صدای او را شنید، داشت با تلفن صحبت می

 شد:کیارش به راحتی شنیده میصدای ود و در اتاق دور ايستاد، اما خانه ساکت ب

 اوهوم! _

 شیدم. پونه چیزيم نیست، داشتم لباس می_

 دونم.  نمی_

 دونی که من زياد اهلش نیستم.می_
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 نه خونه مامان اينام. _

 بهار ابرويی باال انداخت، کیارش خانه ديگری هم داشت؟! 

 ريا!! بگو! امشب رو دنده گی_

 .خوام برم شام بخورمعجله چیه! می_

 گیر نده نیاز، اصال رو مودش نیستم. _

ست جمله آخر کیارش را شنیده باشد، حتی سعی کرد همان لحظه  خواجای تعجب نداشت، اما بهار دلش نمی

 پاکش کند. 

 ها برو! دونم آخه، زنگ بزن با يکی ديگه از بچهمن چه می_

 خستم نیاز، شب بخیر. _

 در کوبید. د، بقیه هم منتظرند، دستش را باال آورد و به تماس قطع شد ديگر! غذا هم پايین از دهن افتا

 بله؟! _

آهستگی باز کرد، هرچه سعی کرد لبخند روی لبش را پیدا نکرد، احتماال همان زمانی که جمله نیاز دار  در را به 

 بود.  هم زدهاش را  کیارش را پاک کرده بود، سهواً شیفت ديلیت خنده

 نشنیديد!  شام حاضره.حاج خانوم صداتون زدن_

شد دنش برداشت و همان طور که بلند میای رنگ کوچک را از دور گر کیارش لبه تخت نشسته بود، حوله سرمه

 گفت: 

 کردم. تلفنی صحب می_

 بهار سرش را تکان داد: 

 بله._
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 خواست حرکت کند که صدايش زد: 

 بهار! _

های نمدارش  شد، کیارش دستی میان مو کانی داد و منتظر حرف او ف او چرخید، سرش را تايستاد، دوباره به طر

 کشید:

 امروز! برديا اومد کارخونه _

 نیاز و لبخند پاک شده پر زد، کامل به طرف او برگشت، با استرس گفت: 

 برای چی؟! _

 نگرانت بود! _

 بهار ناخودآگاه پوزخندی زد و گفت: 

 االن تازه؟! _

 خونه خودش! رو ببره   خواست تومی_

 قلبش محکم زد: ابروهايش را درهم کشید،  

 برای چی؟! _

 فکر کرد خونه منی! _

 : بهار با گیجی گفت

 خب خونه شمام! _

 کیارش شصتش را گوشه دهانش کشید تا از خنده کجش جلوگیری کند: 

 مونی! خونه خودم، فکر کرده بود تنها پیش من می_
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 ای نگاه کند:رجیح داد به برق زنجیر نقرهبهار نگاهش را از صورت او گرفت، ت 

 ی گفتید؟! ا چشم_

 خیالش و از امن بودن جات راحت کردم. _

 پانسمانش بازی کرد: با لبه 

 بايد برم؟!_

 اش را به چهارچوب زد، کمی سرش را خم کرد و گفت: کیارش تکیه

 نه!  _

 : سرش را بیشتر خم کرد تا صورت زير افتاده بهار را ببیند، آهسته گفت

 مگه جات امن نیست؟! _

 ای به قهوه چشمان او خیره ماند:، لحظهبهار سرش را باال گرفت 

 هست! _

 چشمکی زد و گفت: کیارش 

 نظر منم همین بود! _

 اش را از چهرچوب گرفت و گفت: تکیه

 بريم شام يخ کرد. _

 شد!ازير ها سرلبخندش بازگردانده شد، اما نیاز ديگر قابل بازگردانی نبود، جلوی او از پله

*** 
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فهمیده بود او هم مانند  آمد، از صدای پايش انسمانش هرشب يکبار بیرون میگوشش به در بود، بعد از تعويض پ

کشید، اما هرشبی بود.  خودش شیفته تراس شده است، رفت و برگشتش روی هم رفته چند دقیقه هم طول نمی

  بلند شد، جعبه سیگار و فندکش را برداشت و به  با شنیدن دوباره صدای پايش و بسته شدن در اتاق از جايش

نوز روی مبل بود، وارد تراس شد، هوای دی ماه سرد  شش انداخته بود هطرف تراس رفت، پتويی که روی دو

کوبید، سیگارش را آتش زد، به نرده تراس تکیه داد، برق اتاق سمت راست هنوز  شده بود و باد توی صورتش می

ن انگشتش داشت را روی ته ريش  بیرون فرستاد، شصت همان دستی که سیگار را بی روشن بود، دود سیگار را

ای که روی پرده افتاده بود، اين هم مانند همان شنیدن صدای پا، تصوير انتخابی  به سايه  اش کشید، خیرهچانه

فت، خودش را  برای سیگار کشیدنش بود، همزمان با رعد و برق آسمان، برق اتاق خاموش شد، پرده کمی کنار ر

به خاطر نگاه کردن به يک  در بند نگه نداشته بود که حاال او را اينجا و ق عقب کشید، آن همه خودش را در اتا

سايه معذب کند، چند لحظه از همان دور به پنجره اتاق نگاه کرد، پرده که افتاد، سیگار هم تمام شده بود، تعداد  

ر دوم را آتش  اشت؟! در هر حال سیگامحو روی پرده سفید رنگ داش ربطی به سايه مواج و  های شبانهسیگار

 ق خودش رفت. تراس خارج شد و به طرف اتا نزد، از 

هايش را باز کرد، گیج گاهش تیر کشید، نور از بین پرده زخیم اتاق  ای که به در خورد،چشمبا شنیدن صدای تقه

شته به  به خیال يک روز راحت خوابیدن شب گذ  هايش را به سختی باز نگه داشته بود،شد اما چشمداخل نمی

ای چه  رف ساعت روی ديوار برگرداند، صبح جمعهکی خودش را مهمان کرده بود،سرش را به طص ريز کوچقر

 هايش را درهم کشید و از جايش بلند شد.کسی قصد جانش را کرده بود؟! ابرو

ديدن   را باال برده بود تا دوباره به در بکوبد، با با همان اخم غلیظ روی صورت در را باز کرد، طوبی خانوم دست

 هول شده گفت:  در چهارچوب در دستش را پايین کشید و کیارش 

 آقا يه آقايی اومدن شما رو ببینن، خیلیم اعصبانیه، داخلم نمیاد. _

شد؟! با پشت شود انقدر شیرين بادر اتاق رو به رويش باز شد، اين دختر مجبور بود هربار که از خواب بیدار می

 خواب گفت: و با صدايی دو رگه شده از لمش روی چشمش را فشار داد  دست سا

 چیشده؟!_
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کند  شرتش را پشت در می دستی به پشت سرش کشید و همان طور که سويیمش کمی از هم باز شده بود،  اخ

 گفت: 

 برو بخواب چیزی نشده. _

کرد رو به طوبی خانوم  ن ابروهايش را محکم می به طرف در خروجی خانه رفت و در حالی که دوباره گره میا

 گفت: 

 نشناخیتش؟!_

 کرد و گفت: طوبی خانوم پشت سرش حرکت 

 فکر کنم آقا مسعودن! _

رفت صدای فکش را درآورد، زيپ سويی شرتش را باال کشید و طرف حیاط  ها پايین میهمان طور که از پله

بهار   خانه باعث شد با همان غلیظ سرش را برگرداند، رفت، مسعود وسط حیاط ايستاده بود، نگاهش به باالی

 اش کشید:کرد، دستی روی فک فشرده شدهسعود نگاه می روی تراس ايستاده بود و مات شده به م

 بفرمايید مسعود خان! _

 اش را از باالی خانه گرفت و به کیارش خشمگین داد:مسعود نگاه تیره

 اين دختر برای چی اينجاس؟!_

 ستش را در جیب گرم کنش فرو کرد و گفت: ردو دهای هانگشت

 اينجوری صالح ديديم، اتفاقی افتاده مگه؟! _

 سعود با صدايی پر خشم نزديکش شد:م

 بهار واسه چی اينجاس؟!  _

 خط میان ابروهايش را پررنگ تر کرد: 
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 انقدر بزرگ نشده که ديگه عموش براش تصمیم نگیره؟! _

 را آتش زد:  تاکیید کرد و مسعود  "عمو"روی کلمه 

بابای اون دخترم، حق   من  فهمیدی!قاطی زندگی ما کردی و همه چی و  رُل بازی نکن کیارش، خوب خودت و _

 نداره خونه تو بمونه! 

 اش کشید:ابرويش را باال داد، دست راستش را از جیبش بیرون آورد، شصتش را زير بینی

 ون افتاده! جالبه که تو و پسرت االن نسبتتون با اين دختر و يادت_

 مسعود با صدای باال رفته گفت:

 مع کنه بیاد. نکرده تو اينا رو ياد من بدی، برو بگو جزم ال_

 دستش را محکم گردنش کشید و با صدايی خش دار گفت:

 جايی قرار نیست بره! _

 ذارم دخترم و به زور اينجا نگه داری!!! نمی_

 شود؟! ای وارد میشان لطمهلت خانوادگیيک مشت، فقط يک مشت اگر زير چشم او بگذارد، به اصا

 امت و نگه دارم مسعودخان!  احتر بذار_

 شه؟! نیگه نداری چی می_

افتد که با صدای  قید اصالت را خانوادگی را زده بود، خواست دقیقا بگويد که اگر احترام نگه ندارد چه اتفاقی می

 بهار به سرعت برگشت:

 خوای؟! میاينجا چی _

 رف بهار رفت:ش رد شد، به طمسعود از کنار
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 وندی!؟ چی اينجا م تو؟! برای من يا _

های آقاجون را کنار بگذارد و خشم انبوه ته جانش  نگاه بهار دوباره خیس شده بود، کاش اين احترام و يادگرفته

هر  خم کرد و به طرف بهار رفت، صداب بغض دار مانند تیر زرا بر سر مسعود آوار کند، گردنش را به دو طرف 

 اش فرود آمد:داری روی شقیقه

 وطه! ه خودم مربب_

ذارم بمونی که انقدر سرخود بشی،  مگه تو بی کس و کاری؟! همه چی روشن شد ديگه، دست مهنازم نمی _

 راه میوفتی میای میريم خونه! هرچی ول ول گشتی و نتونستم هیچی بهت بگم بسه!

طره  صورتش چرخاند، با قل شد، کیارش نگاهش را روی بهار پوزخند زد، کم کم به خنده بلند و عصبی تبدي

 اش تمام شد، نگاهش برق زد و با خشم گفت: ش افتاد، خندهاشکی که از چشم

با مامانم درست حرف بزن! تو هیچی من نیستی که بخوای بهم دستور بدی، فهمیدی؟! هیچیم! حتی ديگه  _

 ..م.کن مونم، هرکاری بخوام میعمومم نیستی، هرجا بخوام می

 نیست.  ی من بازيچه دست تو خوری! آبروتو گه می_

 صدای بهار بلند شد:

 به تو ربطی نداره!!!!! _

 چه بخوای، چه نخوای من باباتم!!!_

 بهار دستش را روی گوشش گذاشت:

 نگووو!! _

 مجبوری بشنوی، من واينمیسم تو آبروم و ببری، نمیذارم اينجا بمونی، راه بیوفت. _

 برداشت:بهار قدمی به عقب 
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 يام. جا نمیمن با تو هیچ _

 کنی! می  تو بیخود_

قبل از آنکه دست باال رفته مسعود روی صورت بهار فرود بیايید، دست تنومند کیارش مانند پیچکی روی دستش  

 پیچید، با صدايی غرش مانند توی صورت مسعود گفت: 

 بکش دستت و. _

 : اش را از دستش به صورت کیارش دادمسعود نگاه برزخی

 دخالت نکن._

 ذارم که بلند کنی! ؟! نمیو بلند کنی، دستت نداری صدات و سر اين دختر حق _

 از بینی مسعود آتش بیرون بزند: چیزی نمانده بود تا

 زنی، کی اين دختری؟! رو کدوم حق با من اينجوری حرف می _

 اونش به تو مربوط نیست. _

 رو به بهار گفت:  مسعود دستش را به سختی از چنگ کیارش بیرون کشید، 

 بینی! نیای بريم بد می_

 توانست لمس کند: ار را از صورتش هم میبه بغض

 خوام ببینمت!نمی برو بیرون._

 صدای لرزان بهار، اصالت و احترام را شست، بازوی مسعود را بین چنگش گرفت و گفت: 

 نشنیدی!!!_
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اش را به نشانه  رهون کشید، انگشت اشامسعود بزرخی شده به طرفش برگشت، بازويش را محکم از دستش بیر 

 و به کیارش بلند کرد:تهديد ر

 کنم!بینی، با يه اشاره تمومت می بینی ولدی، بد میبد می_

 کیارش دستش را به طرف در تکان داد، با خشم و پوزخند گفت: 

 هرکاری تونستی بکنی، دريغ نکن. _

 مسعود دوباره به طرف بهار برگشت:

 يای ديگه!؟ نمی_

 دارش بلند گفت: با صدای تب   اربه

 برو بیرون!! _

 ارش بلند داد زد: یک

 شنوی؟! نمی_

 گرفت با تهديد رو به هردو گفت: مسعود همانطور که نگاه پر غضبش را از بهار می 

 دم!! نشونتون می_

نشست،   از در خانه خارج شد، کیارش صورتش را با خشم از در گرفت، قبل از آنکه به بهار برسد بهار روی زمین 

 ظريفش را نرم را بین دستش گرفت:  طرفش حرکت کرد، آهسته خم شد، بازویبه 

 نشین سرده اينجا!_

 سرم گیج میره. _

 من دارمت پاشو._
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کتی و طوبی جلوی در خانه ايستاده بودند، کیارش با سر اشاره کرد تا داخل شوند، هردو پرشتاب داخل خانه  

رنگ و روی  ا ديدن کشید، بلی که چادرش را روی سرش می مهوش در حاشدند، کیارش بهار را وارد خانه کرد، 

 اش زد: پريده بهار، با تعجب چنگی به گونه

 زد؟!چیشده؟! کی بود داد می_

های او  بهار نگاه خیسش را با شرمندگی زير انداخت، خواست خودش را از دست کیارش بیرون بکشد که دست

 اجازه نداد:

 کنم. يف میمسعودخان بود، بعدا تعر_

 ط دلسوزی گفت:بل بهار ايستاد و با عصبانیت مخلوکتی با خشم خودش را جلو کشید، مقا

 گفت؟! چی می_

دانست بغض ترک برداشت، کتی با ديدن چانه لرزان  هايی که برايش نگران بود و دردش را میبهار با ديدن چشم

 او به سرعت دستش را گرفت: 

 برمش باال داداش.من می_

 يد بازوی بهار را رها کرد: با تردکیارش 

 ره مواظب باش.سرش گیج می_

ها گرفت، رو به  ها برد، مهوش نگاه متعبجش را از آنکتی سری تکان داد و بهار را احاطه کرد و به طرف پله

 کیارش گفت: 

 به منم بگید اينجا چه خبره! _

،  حال از پاچیده شدن بودرغزش دهای معصبی دستش را میان موهايش کشید، کف سرش گر گرفته بود، رگ

 :بی پايین کشید را عصشرتش زيپ سويی
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 گم برات حاج خانوم، يه آب بزنم به صورتم. می_

مشت آب يخی به  شرتش را روی مبل پرت کرد و وارد دست شويی شد،سويیبه طرف سرويس حرکت کرد. 

وز روی صورتش باقی بود، دستی  نهاش را میان موهايش کشید، گره کور بین ابروهايش صورتش زد، دست خنک

 ستاده بود، با ديدن کیارش به طرفش آمد:از سرويس خارج شد. مهوش نگران میان نشیمن ايبه فکش کشید و 

 چیشده؟! تو چرا انقدر قرمز شدی؟!_

 دستش را به کمرش زد: 

 مسعود اومده بود بهار و ببره._

 مهوش ابرويی در هم کشید: 

. پشت اين دختر حرف کم  نیست؟! دختر بردارشه، دوست نداره اينجا باشه شخب چرا جلوش و گرفتی؟! حق_

 بشه!  نیست، نخواسته زيادتر

 با خشمی شعله گرفته گفت: 

 چه حرفی مادر من، برای چی واسه اينجا موندنش بايد حرف باشه!؟ _

 آروم باش مامان جان، باالخره تو خونه پسر مجرد هست! _

 پوزخندی زد: 

 بگن. خواد بزنه، جرات داشتن بیان تو روم یحرفی م هرکی هرپسر مجرد. _

خواد خب بره خونه اونا، مشکل از  کنی؟! حاال که خود عموش میفهمم، تو برای چی انقدر مقاومت میاصال نمی_

 اول اين بود که گفتی راضی نیستن اونجا باشه. 

 زبری ته ريشش را لمس کرد: 

 حرفاس.موضوع گنده تر از اين _
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 ز ندانستن صدايش در آمده بود گفت:ی که ديگر امهوش در حال

 خب به منم بگو. _

اش را ديده بود،  سرش را تکان داد، نگران بود، نگران دختری که لرزيدن بدنش را حس کرده بود و چانه لغزنده

 نشست گفت:هوش و حواسش را طبقه باال پرواز داد و در حالی که روی يکی از مبل می

 شینید تا بگم. ب_

 

 

 یارش ماند، رگ گردنش برآمده شده بود: ات و مبهوت خیره صورت سرخ شده و خشمگین کش ممهو

يه همچین چیزی و چجوری مخفی کرده؟! اين همه سال چجوری گذاشته انقدر راحت پشت سر دخترش  _

 حرف زده بشه؟! 

 دستی روی گردنش کشید:

ازه  حاال اومده ادعا داره. ت  اين دختر و بپرسه،  ادش نبوده بیاد حالعصبانیت منم از همینه، اين همه سال اصال ي_

 ترسه. آبرويی که می بازم نه سر دخترش، سر 

 مهوش سرش را با تاسف تکان داد: 

 طفلک دختره. _

 رو به کیارش گفت: 

 اال واقعا نخواد تو رو اذيت کنه! ح_

 شانه عصبی باال انداخت:
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 تونه با من بکنه. هیچ کاری نمی _

 مهوش کمی مکث کرد: 

 رش.کیا_

 کیارش سرش را به طرف او چرخاند: 

 دم درست نیست.ايی زيايه جور_

 اخمش عمیق تر شد: 

 چی درست نیست؟! _

کنم، ولی باالخره حرفه ديگه، مردم و که نمی تونی ساکت  موندن اين دختر اينجا، من حرف کسی و تايید نمی _

 کنی، االنم تو خونه ما، با حضور تو! 

 بسه مامان، لطفا!_

 شرتش را از روی دسته مبل برداشت: یشد، گرم کنش را کمی مرتب کرد، سوي جايش بلند سنگین از 

 من میرم يه سر بهشون بزنم._

گفت حرف مردم  نگران بود، هرچه قدر که هم می های فرش دوخت.مهوش سری تکان داد و نگاهش را به گل

ای به آن وارد شود.نگران تک  د حتی خدشهها نگذاشته بوتمام اين سال اهمیت است اما نگران آبرويی بود که بی

هايش، حاال قرار بود کمی رفاهش را ببرد و انگار قرار نبود،  کار کردن  بود که بعد از آن همه بدو بدو و پسری

 افتاد!های اين دختر زيادی داشت بر گردن کیارش میدردسر

*** 
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 تاد: دست کتی گرفته بود پايین فرس بغضش را با لیوان آب قندی که از 

ه بود بگه سه بار نخواستتم اينبار اومدم بخوامت، نگران  به خاطر خودم، نیومد سوزه که نیومده بود می دلم از اين_

 کنه! دونه پوچ پشت سرمنه و خودشم تکرارشون می هايی که حداقل اون می آبروش بود، نگران حرف

 اش را نوازش داد: کتی شانه

 گريه نکن، خوب جوابش و دادی! _

 اش را باال کشید:یبین

 خواد عمومم باشه. ز جلوم ديدم ديگه حتی دلم نمیران بود، اينی که امروبابای من فقط بابا مه_

 کتی با يادآوری داد و هوارهای مسعود دوباره ابروهايش را هم کشید و گفت: 

 ی سمتش! دونستی اون باباته و نرفت، تو می حق داری، من يه لحظه شک کردم که انگار برعکس بوده_

درد و تلخی قلبش تمامی نداشت، انگار دنیا کمر همت بسته بود تا    شار داد.هايش را با درد روی هم فچشمبهار 

های خوبت بوده است، دارم برايت، چنان  به او ثابت کند آن هفت سالی که مدام بهانه گرفتی و نق زدی، سال

پلک  ستش را روی اراحتی و عصبانیت پلکش پريد، دام که هوش از سرت بپرانم، از ندههايی برايت ديخواب

کرد؟! مگر نه اينکه ديگر بايد  شت تا پرشش کمتر شود. چرا به اين دردهای پشت سر هم عادت نمیچپش گذا

دلش  شود؟! اما همچنان ترس در دلش بود. همچنان  اش شد و منتظر رويداد بعدی سیاه زندگیبی حس می

ش همان  گردد، روزهايی که تنها درداره به همان روزهای قبل بر ی بیدار شد، دوبها بخوابد و وقتخواست سالمی

داد هنوز هم دلش بخواهد نام  های منجزر کننده و اندکی هم دلتنگی بوی ماندگی گرفته بود. ترجیح میحرف

خبر  ا بیممکنی است، همان روزهايی که از همه جغیربرديا روی موبايل نقش ببندد و خودش هم بداند که امر 

 دم فرو کرده بود و هیچ خبری از پشت پرده زندگی خودش نداشت. کالت مر ها و مشبود، سرش را میان پرونده

خبری خوش خبری!! آن بنده خدايی که اين حرف را بار اول زده است هم  گفتن بیخبری بد بود که نمی اگر بی

 قطعا خبر تلخی برجانش نشسته.
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شود و اين ها را به رويش  اش می اجین کیارش را نداشت، او گفته بود ن، روی ديد باال آورد با صدای در سرش را 

خسته بود که از اتاق بیرون آمده بود و   هايشاش را بهم ريخته کرده. هنوز چشمآورد، اما تا کجا؟! زندگینمی

تاده  یدی چشمش افخوابی در سفهای قرمزی که از بیتوانست رگه بالی جديد بر سرش نازل شده بود، هنوز می

 است را ببیند.  

 :د اتاق شد کیارش وار 

 خوبی؟!_

 کتی از کنارش بلند شد و گفت:

 دم، اما دستاش هنوز يخه!داداش فکر کنم فشارش خیلی پايینه، من بهش آب قندم دا _

  اش را روی مچ دست او گذاشت،انگشت اشارهبه طرف بهار رفت، لیوان آب قندی که بین دستش بود را گرفت، 

هايش چند قطره اشک پايین ريخت،  تن دوباره چشماو گرفت، با بس ر نگاهش را از سرش همچنان پايین بود، بها 

 صدای کیارش را شنید:

 تا آخر. بگیر اين و بخور _

لیوان آب قند را دوباره به دستش داد، دست يخ زده و لرزانش را دراز کرد و لیوان را از دست او گرفت. کیارش  

 ه کرد: اره لیوان را فقط میان دستش گرفته بود نگابه او که دوب

 نیگاش نکن، بخور! _

 ن را از خودش دور کرد: ای از مايع زيادی شیرين و نچسب را در حلقش سرازير کرد، با نفرت لیواجرعه

 کنه.شیرينیش حالم و بد می_

 کتی سريع از جا پريد و گفت:

 میرم نمک بیارم. _
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به چشمان او در  ، نگاه کردن برخورد نکند  به کیارش که جلوی پايش خم شدهنگاهش را دنباله کتی کشید تا 

 تب دارش بلند شد:اين وضعیت از جان کندن هم سخت تر بود، با شصتش اشک چشمش را گرفت، صدای 

 کنم! همش براتون درسر می_

 کنی هم اين نباشه.هیشش! آخرين چیزی که االن بهش فکر می _

 : هوه چشمان او گفتکرد و خیره به ق ارت از ته مانده جانش جمعسرش را باال گرفت، کمی جس

-ده، اذيتت می ش اجازه می تونه ازت شکايت کنه، قانون بهتونه برات مشکل ايجاد کنه، ثابت کنه بابامه میمی_

 کنه. 

 کیارش نیمچه لبخندی روی لبش نشاند:

 دی؟! درس وکالت پس می_

 .بود که بند آمده بود آن يکی را شوره زده هايش شدت گرفت، احتماالاشک يکی از چشم

 گم. جدی می_

 انداخت کشاند:کیارش نگاهش را روی اشکی که روی صورت او رد می

 کنه، من قبلش حلش کردم، تو به اينا فکر نکن! تا اون بخواد کاری _

 اش کشید تا خیسی آن را بگیرد: کف دستش را روی گونه

 اون موقع؟! تا   کنیمچجوری؟! يعنی طرف و پیدا می_

 اولین مهره هم دسترسی پیدا نکرده بودند.  تماس نگرفته بود، هنوز به  ممکن بود!؟ هنوز دختر جواد 

 موهايش برد: دستش را کالفه میان  

 کنم. باالخره يکاريش می_
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 با بغض گفت: 

 شايد بهتره برم خونه خودمون!_

 گره باز شده را دوباره محکم تر از قبل بهم گوراند: 

 خشک نشده.  هنوزهات ونجا چه باليی سرت اومد؟! بخیههست ا حواست_

 کنم. اينجوری فقط واسه تو مشکل درست می_

 کنش فرو کرد: هايش را داخل گرم از جلويش بلند شد، ايستاد، دست

 کنم.  حلش می_

 کتی با ظرف نمک، پرشتاب وارد اتاق شد،در قاشق کوچکی که در دست داشت مقداری نمک ريخت: 

 و اين و بريزم.  ن دهنت باز ک_

اش زير زبانش بود، مزه دلچسبی  نمک با شیرينی قندی که هنوز مزه نجام داد، مزه شوریبهار همان کار را ا

 اش را جمع کرد:ايجاد نکرد، صورتش را در هم کشید. کتی هم همزمان با او چهره برايش

 دونم، ولی خوبه برات. بدمزه شد می _

 گاهش را به آن دو داد: بهار دستش را لبش کشید، ن 

 خواب شدين.ای بی، صبح جمعهبريد استراحت کنید _

 ای باال انداخت و گفت:کتی شانه

 ای چیکار کنی؟! خوفدا سرت بابا، حاال می_

 بهار سرش را نامعلوم تکان داد:

 دونم، فعال بريد استراحت کنید. نمی_
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 اش انداخت:رنگکتی نگاه نامطمئنی به چهره بی

 پیشت بمونم؟! من   خوایمی_

 ش کشید:بهار گرفت، دستی به گردنکیارش نگاهش را از صورت 

 نه برو من هستم. _

 کتی سری تکان داد و گفت: 

 زنم. صبحانه آماده شد صداتون میباشه، _

 بهار سری تکان داد: 

 ممنونم عزيزم. _

 کتی چشمکی زد و گفت: 

 چیزی خواستی صدا کنیا. _

خواست به شکلی از آن بغض  با بستن چشم حرفش را تايید کرد. دلش می و  بهار لبخند بی جانی به رويش زد 

خواست،  خواست و نشده بود، تنهايی میه دال میجمع شده در گلويش رها شود، از بعد ديدن مسعود، گريه از ت

فريادشان  خواست تا تمام اين دردها را دانه دانه باز کند، مفصل اشک بريزد، مفصل برای مدت طوالنی تنهايی می

ها بگیرد و برگردد، تا  ند، نشانی خودش را از آنله کند، ببرد جايی دور رها ککند، بعد هم همه را جمع کند، مچا

دوباره بازشوند، او از آنجا فرار کرده است، کوله بارش را جمع کرده و برای همیشه از شر اين دردهای زبر    هادرد

 شود. و تلخ و آزار دهنده رها می

 از موهای آشفته او گرفت و گفت: گاهش راکیارش ن

وجدان بگیر،  های مزخرف عذاب ساعت به خودت استراحت بده، نه به مشکل خودت فکر کن، نه واسه چیزه ي_

 گیريم، اين يه ساعت و به خودت بده!کنیم و تصمیم میشینیم مفصل فکر میبعدش می
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ود که  اما فقیر تر از آن ب به خودش بدهکار بود،  ها بی فکری و استراحتبدهی به خودش زياد داشت، ساعت

 فکری و رهايی بود. سرش را تکان داد: هايش را صاف کند، حسابش خالی از بی بدهی

 کنم. سعی می_

 من همینجام، چیزی خواستی يا حالت بد شد صدام کن! _

-زانو روی تخت باال کشید،  به تکان داد سرش اکتفا کرد و رفتن کیارش را نظاره کرد. بعد از بستن در خودش را 

هايش ريخت،  هسته روی آن ها قرار داد، به محض کج کردن سرش اشککشید، سرش را آ  هايش را در آغوش 

اش لرزيد، خودش را بیشتر در  هايش پر بود که با خم کردنی همه حجمش بیرون ريخت. چانهقدر چشمآن 

خود  های ته باری که که ود، له له، مانند میوهمیان زانوهايش خفه کرد. خورد ب  آغوش کشید و هق هقش را

-سوخت برای میوه میدانست جز دورريختنشان، هیچ کاری از دستش ساخته نیست، دلش می  راننده وانت هم

ای که فقط به خاطر فشار زياد، به خاطر درنیامدن صدايشان، زير بار بقیه مانده بودند و له شده بودند،  های تازه

د، او هم له بود،  خوردنه درد دور ريختن میم نداشت، آن میوه ها لهیده شده بود. فقط باما ديگر عالجی ه

 خورد. يگر فقط به درد دور انداختن میروحش را کسی سفت و سخت کوبیده بود و د

هايش را شدت داد، شديدا میل داشت بر سر کیارش فرياد  صدای آهنگی که از بیرون اتاق آمد، ريزش اشک

 بکشد: 

حرف گوش نکرد و به محض رفتن تو   بدهم، قبول که منهايم را به خودم نشد يک ساعت از طلبقرار مگه _

اما قرار هم نباشد تو با اين آهنگ لعنتی، هر وهله میون حال بد من برسی و بغضم را  مويه و ناله از سر گرفتم، 

 وسط شکاف دهی! 

نش  درآوردن آن بغض لعنتی که در گوشه گوشه جا بهتر بود، نبود؟! از جمع شدن در خودش، از زور زدن برای

کردن خودش، بهتر بود! بگذار بشکند اين  پا کرده بود، از تالش برای باال آوردن اتفاقات اخیر، از مچاله آشیانه بر

رود، از بین رفتنی که نبود، خدا از سرش نگذرد که تمام شدنی  گیرد و بیرون نمیحقد لعنتی که جانش را می

 ت هم که شده بجنگد و قورتش دهد! توانست حداقل بشکندش و برای يک ساعاما میهم نبود، 
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تو  هوای  بی  کنم   سر تو  بی  نیست عادالنه  

تو  دستهای  از من  دوری  نیست نهعادال  

 

رسید که موبايل را بردارد، شماره مهناز را بگیرد و  آمد، کاش قلبش به آرامشی میکاش با خودش کنار می

ن دستش بگیرد. از میااش را ويد قرار نیست آن نامه تمام کودکیخواهش کند تا او بگ   

 

مدام  حسرت و  بمانم من  نیست عادالنه  

ناتمام عشق  اين  از قسمتم  نیست عادالنه  

 

رسید، انقدر تنهايی نخواهد، انقدر تمايل به پیله پیچیدن و بريدن نکند. کاش با دلش به يک نتیجه می  

 

ت نیس روبراه زندگیم   حال من مسیر  هم  

ت نیس آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم  

 

انقدر کثیف و سنگین هست که برای بريدن  رفتن از اين دنیا هم درد دارد؟! بريدن رفتن هم درد دارد؟! اين دنیا 

 و رفتنش ازش هم درد بکشی.
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نیست  روبراه زندگیم   حال من مسیر  هم  

 نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم

 

زند؟! يادش بود، هنوز خیلی کوچک بود و هنوز  یران پر پر م ، دلش برای يک نگاه مهکفر بود اگر فرياد کشد 

فرا نگرفته بود، دلش مدام بهانه پدر داشت، اشکش خشک نشده بود که عمه خانوم  حفظ ظاهر را به اين شکل 

 کنارش کشید، کمی عصا قورت داده بود، اما محبت هم داشت، آرامش کرده بود و بعد گفته بود: 

 گیره! بی نکن، خدا قهرش میاتبرای آدمی که خدا برده انقدر بی_

 

نیست  عادالنه چرا  زندگی  اين از ما سهم  

نیست  عاشقانه من ناتمام  شب اين تو  بی  

من  پناه ای  تنم  از  جانم میرود  تو  بی  

 من  گاه  تکیه  ام  خسته تو  بی بمان من پای

 

خدا بود؟! بازهم   ده بودن، کجا خواستکشان کشان بر رفت اين رفتن، خواست خدا نبود، زور بود، به خرجش نمی

 دلش به تنگ آمده است؟!کشید که  گرفت اگر فرياد می فر میشد و خدا قهرش میک

 

نیست  روبراه زندگیم   حال من مسیر  هم  

نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم  

نیست  روبراه زندگیم   حال من مسیر  هم  
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 ست ین آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم

 

پدر  هايش و هايش؟! برای دل تنگید؟! برای بهانه گیریو جانش قهر خدا بو  های فرودآمده بر سر اين آفت

 گیرد و او بازهم بهانه زانوی پدر را گرفته بود. خواستنش؟! عمه خانوم گفته بود، گفته بود خدا قهرش می

 

تو  هوای  بی  کنم   سر تو  بی  نیست عادالنه  

تو  دستهای  زا من  دوری  نیست عادالنه  

مدام  حسرت و  مانبم من  نیست عادالنه  

ناتمام عشق  اين  از قسمتم  نیست عادالنه  

 

ات سر پدر نبود؟! بغض و آهت  قهر خدا، بفرما شاه فصل بانو! اين هم پدر! مگر پدر نخواسته بودی؟! بهانهاين هم 

زش را نديدی مگر؟! بازهم بهانه  مگر برای دل تنگی پدر نبود؟! چه خواستی بود؟! آغوش پدر؟! آغوش باز امرو 

ه اين چیز ها نیست، عادت به بهانه گیری  گیری، بازهم سر آه و ناله و مويه شیونت به راه است، درد تو ب می

ای!!! کرده  

 

نیست  روبراه زندگیم   حال من مسیر  هم  

 نیست  آه و  درد دوتا   ما حق  من مسیر  هم
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 مه کرد: هايش قل قل کرد و زير لب زمزاش لرزيد، اشکچانه

 و خواستم! من بابا مهران خودم _

همین قدر تلخ بود، تکرار نوای صدايش در گوشش  خواستن مهران همین قدر درد داشت، يادآوری نگاهش 

ای بود که از نوار مغزش ديگر هیچ  همین قدر دور و دور از دسترس بود. اما يادآوری جمله آخر نامه، شکنجه

 شد.وقت پاک نمی

____ 

 هاشب کنم، فقط بعضیها، تـأکید میبعضی وقت"

 گوجه سبز، دقیقا وسط زمستان و برودت! کند، چیزی مانند هوس  ممتنع می های  دلم هوسانه

 در اين حد دور و غیر دسترس!

حوس آرامشی که با بودنت داشتم، اينکه با خیالی آسوده از حضورت، چشمانم را ببندم، لحاف صورتی رنگ  

 بکشی، با يک لبخند شیرين! خنکم را تا گردنم باال 

 ها!دقیقا يکی از هماندهد،  هايی که طعم وسط موم عسل را می ن شیرينآ از

 برروی لبم جا خوش کند و گوش به صدای مردانه تو به خواب روم. 

 اما حال و روزم شکل ديگری دارد، چشم هايم، سرخ و ملتهب است!

 خیالم، کامال مشوش است!

 ای! یدهمد و از بین دستانم پرکشمیدانم که ديگر نخواهی آ 

 بیچاره لحاف صورتی گلوله شده!

 موم عسلیه خشک شده!  بیچاره لبخند 

 "عاجز گلوی من که از شدت بغض به خس خس افتاده! 
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دستش را محکم روی کمرش کشید، چرق چرق کمرش درآمد، متوجه گذر زمان نشده بود، اشک ريخت بود و  

ر  سش بدجور تی می خودش را صاف کرد، پهلوی راو جمع شده خوابش برده بود. ک گلوله طور   ريخته بود تا همان 

هايش اجازه داد بعد از  هايش را کشید و به مفصلهايش را درهم کرد، از روی تخت بلند شد. دستکشید و اخم

دش هم  های خوساعتی فرو رفتن در هم کمی خستگی درکنند و نفس بکشند، چه قدر درمانده بود که مفصل

اتاق   کشید و از اتاقش خارج شد. کردند. دستی به لباسشآمدند و ترق ترق میبرای درآغوش کشیدنش، ناز می

 رو به رو در باز و خالی بود، چشمش را آنجا گرفت و به طرف آشپزخانه رفت. 

مه کرد: رفت زير لب زمزاش انداخت، همان طور که به طرف تراس مینگاهی به لیوان آماده شده نسکافه  

دم!ن قهوه و نسکافه خونش ببخشخدا کنه به خاطر تموم کرد _  

-اينکه دو بامبی بر سر اين خانواده آوار شده بود که حاال جوش تمام شدن دو بسته نسکافه و قهوه را می انگار نه 

د! ز  

ی نینداخته  پرده را کنار زد، به شیشه يخ تراس تکیه داد و مشغول نوشیدن نسکافه داغش شد. به صورتش نگاه

آيد. نگاهش  ته باشد که اين چنین کش میا گرفطمئن بود که پف سرتاسر صورتش را فربود، اما قطع به يقین م

 را داخل حیاط چرخاند، ماشین کیارش نبود. 

های زندگی او  او هم زندگی خودش را داشت، خدا از آسمان نازلش نکرده بود که فرودآيد و نجان دهنده سختی

به هیچ سمت و سويی کش نیاورد.  دانست. قبول هم داشت. ذهنش را همی باشد، خودش م  

ای قرار داد و به طرف نشیمن رفت. ن صدای در چرخید، لیوانش را روی میز چوبی شیشهبا شنید   

زد: کتی داخل نشیمن با سینی در دست صدايش می  

بهار! بهار بیا ببین چی پخم برات._  

رچه روحش خدشه و خط و  ، حسرت هرچیزی که بر دلش بود و هردخوبرای هرچیزی که داشت افسوس می

هاش  اش که کشدانست، در اين برهه زلّت آور زندگینزديک شدن به کتی را شانش می ته بود، خطوط برداش 



 

 

Page | 397 

دانست در کدام خراب آباد گم کرده، صدای پر انرژی و سعی و تالش اين دختر برای نرمال جلوه  اش را نمی گونه

اش،  م و له شدهنشاند که حتی بر جان زخها روی صورتش میچیز، لبخند نه تنها که با نبود کشدادن همه 

کشید. پارچه نرم و گرمی می  

 به طرف نشیمن رفت، لبخن کمرنگی به لب زد و گفت: 

تو پختی؟! _  

 کتی سینی را روی اوپن سفید آشپزخانه گذاشت، دستی به کمرش چسباند و با اخم نمکینی گفت: 

اره. کردی؟! ازهر انگشتم يه هنر میبفکر  چی _  

به شمردن هنرهايش کرد: دست راستش را باال گرفت و شروع   

آشپزی، تمیزکاری خونه، جمع کردن بساط لهو و لهب در کثری از ثانیه! _  

 خنده بهار را به زور از زير ساختمان بیست طبقه فروريخته جانش بیرون کشید: 

خره هنر محسوب میشه! باالخب ون خودم از دست مهوش جونه! ولی البته اين آخری به خاطر نجات ج_  

در هوا تکان داد و گفت:  هايش رادست  

ول کن حاال هنرهای بیشماره من! صبحونم نخوردی ديگه ديدم دست پخت طوبی جون مثل اينکه همچین  _

 باب طبعت نیست، خودم دست به کار شدم برات الزانیا پختم. 

های دست راستش زد: انگشتای سربا چشم بسته بوسه  

وری! باهاش بخ انگشتاتم_  

زد، مشغول چیدن محتويات سینی روی میز غذاخوری کوچک آشپزخانه  حرف می   همان طور که پشت سر هم 

 شد: 

خودمم نشستم پايین باهاشون غذا بخورم اومدم باال._  

به طرف بهار تکان داد:  شصت دستش که سُسی شده بود را با دستمال روی میز پاک کرد، دست و صورتش را  

ان ولدی اصال تابوشکنی محسوب میشه.کنی، ولی تو خاند درک نمی اين و زياد که خب تو _  
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های باز شده به خنده بهار، نیشش را باز کرد: با ديدن لب  

جان خودم. _  

 يکی از صندلی ها را بیرون کشید، دستش را روی هوا رقصاند و با اشاره به بهار گفت:

کنین سرکارعلیه!  مون و منوّر صندلی چوبی_  

های مشکی براقش  ت و نشست، کتی هم مقابلش نشست و با چشمی به رويش زد، لبه صندلی را گرفلبخند بهار 

 خیره به بهار گفت: 

بخور ببینم خوب شده يا نه انقدر روضه خوندم براش. _  

یر آب شده الزانیا کار خودش را با  بهار برشی از الزانیای طاليیی شده را داخل بشقاب خودش قرار داد، بوی پن

لد بود چه غذای بپزد که اشتهای آدمی که خودش هم کور شده است را  اش کرده بود، کتی خوب باشتها و معده

 به بازی بگیرد و او را به خوردن مجبور کند. 

ای که در دهانش بود را قورت داد و گفت: لقمه  

عالی شده، بیخود نبود انقدر از هنرات گفتی! _  

معروفش مار اشتهای معده او را از خواب بیدار کرده و  اش گرفته و الزانیای قشهکتی با خیالی آرام شده از اينکه ن 

 بیرون کشانده، برشی هم در بشقاب خودش قرار داد و گفت:

با   ن مهاش نیستیم، کنم؟! نه خواهر من، نه! ما از اونجور خونوادهپس فکر کردی بازار گرم کنی الکی برات می_

حرف!  کنم نه باعمل خودم و قالب می  

خنديد، اصال متوجه نشد چگونه بشقابش را تمام کرد و  های حتی بی سر و ته او میحرف بهار در حالی که به

کرد و حالت تهوع را به گريبانش فرستاده بود، حاال  ای که تا دقايق پیش نسکافه تلخ را هم از او قبول نمیمعده

.های الزانیا کنار آمده استو ورقه به راحتی با پنیر   

از معجزه نداشت، لبخند دندان نمايی که صبح دوباره به جنگلی انبوه و پر دار و   حرف زدن با کتی دست کمی

های حزن و غم را  درخت فرار کرده بود و گم شده بود، دوباره راه صورت بهار را پیدا کرد، با زور و قدرت دانه

نشست. عقب زد و میان صورت او   
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نگ شادی پلی کرد و گفت:غذايشان که تمام شد، کتی آه  

خدا شاهده از اينکه نموندم پايین باهاشون غذا بخورم، از قید زدن گردنم بگذرن، کیارش از قید اينکه  _

گذره. جمع کنم اينجاها رو چايی بذارم.اش و زدم ترکوندم نمیآشپزخونه  

یز برداشت و گفت:را از روی م های خالی غذابهار از جايش بلند شد، ظرف   

شورم. ها رو میظرفمن _  

خواند گفت: چشمکی زد و در حالی که بلند بلند با خواننده میکتی   

ذارم. کشم و چايی میقربون دست و بالت، پس منم میز و دستمال می_  

ه گاهی هم  های در دستش را داخل سینک گذاشت، آب را باز کرد و همان طور که مشغول بود، گبهار ظرف

نگاه  کرد کرد و مجبور به خنديدنش میخواند، به طرف او اشاره می ه با خواننده میگشت به کتی که همرابرمی

کرد: می  

دقت کن خانوم، با شمام!_  

دادی  بازی بد  منو  تو داری لجبازی  همش  

داری  نازی بد  چشات اون با نمیدونی  

کشید  شه میز می که دوباره دستمال میکرو را روی شی دستش را روی هوا تکان داد، لبی گزيد و همان طور 

 خواند:

وای  ای  وای   اداهات اين دست از_  

انگار نه انگار خوب  ولی منو   میبینی  

ای  بهار لیوان دستش را آب کشید، به آب چکان آويزان کرد و با نگاه به اداهای کتی با صدا خنديد، صدای خنده

 که برای خودش هم غريب بود!

 قصان حرکت داد و گفت:ا در هوا ر کتی دستش ر
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 اصال خودم و خودت و میگه!!! کن،  وش گ_

نبوده  هیچکسی دلم   واسه  عزيزی تو که اينجوری   

همونه  اين گفتم  خودم با  ديدمت که  دفعه  اولین  

انگار  داره فرق  همه با انگار داره   برق چشاش  تو  

انگار داره  بد  مارو دل اين خواب  رگ  

کرد و گفت: قطع آهنگ را  شدن دوباره آشپزخانه، کتی  با تمام شدن کارها و تمیز   

خب ديگه کنسرت بسه! _  

هايش  های پر از چای را روی میز گذاشت، هردو دوباره سرجای قبلی نشستند، بهار لیوانش را بین دستلیوان

  اش چرخاش را با خودش تصفیه کرده بود. کتی همان طور که در صفحه مجازیکشید، يک ساعت از بدهکاری

زد گفت: می  

! تو اينستاگرام نداری؟_  

هايش را آرام باز و بسته کرد: ار چشمبه  

بگو اسمت و._  

اش را به او داد، لبه داغ لیوان را روی لبش گذاشت، جرعه کوچکی از چايش را نوشید، کتی همان  دیبهار آی

 طور که سرش در گوشی بود گفت: 

کنی. یخدا لعنتت کنه امید با اين مزخرفاتی که پست م _  

اش  ان کلمات او زد، چنان از ته دل بر امید لعنت فرستاد که انگار دشمن خونییب بهار لبخندی به لحن صدا و 

آنکه از صفحه موبايل چشم بردارد، دست دراز کرد، حبه قندی برداشت و در دهانش گذاشت، کمی از  است. بی

اخم به بهار نگاه کرد و گفت: چايش را خورد، با سوختن دهان و تمام اجزای داخلی شکمش، با  
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خوردی اين و؟! تا فیخالدونم سوخت!  یرچجو_  

 بهار بلند به اصطالح کاربردی او خنديد و گفت: 

لب زدم نخوردم. _  

 پشت چشمی برای بهار نازک کرد و گفت: 

میگم نظرت چیه شب بريم يه وری! _  

چه وری؟! _  

ای باال انداخت و گفت: کتی بی قید شانه  

من پوسیدم تو خونه.  ت، بريم بیرون فقط،ش خیلی مهم نیسحال هروری! ور_  

هايش را جمع کرد، قرار بود تنها بماند، قرار بود افکارش را موريانه وار در سرش رها کند و اجازه دهد  کمی لب

 ذره ذره مغذش را متالشی کنند:

فکر نکنم من بیام. _  

 کتی اخمی کرد: 

ضد حال نزن، يعنی چی که نمیام!_  

ای باال انداخت:هبهار شان  

ستم. ینرو مود بیرون _  

 کتی چرخشی به مردمک چشمش داد: 

خواد، میری بیرون که مودت عوض بشه!بیرون که موود نمی_  

آخه.. نمیدونم...! _  
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ای کرد و گفت: کتی اخم مصنوعی  

حرف رو حرف من نیار!! دو تا تیکه آهنگ برات خوندم، ناز نیا برا منااا!  _  

تی ابرويی باال انداخت:اخت. کاش اند ، به خندهم همخوانی با آهنگ ياد حرکات او هنگا  

آفرين، حاال قبول کن! _  

 بهار سری تکان داد و گفت: 

باشه، بريم. _  

 کتی چشمکی زد و گفت: 

شه کشوند! کیارش که نیست، ولی امید و میکنم، بذار االن جورش می _  

 بهار لبخندی زد و گفت:

خودتون بريد بیرون.  ایخومطمئنی من باشم راحته؟! می_  

هی به او انداخت و گفت:قل اندر سفیکتی نگاه عا  

امید؟! نديديش مگه؟! من شاگردشم نیستم تو روابط عمومی! _  

 خنديد، سری تکان داد: 

باشه._  

گرفت گفت: ای می ا گوشی شمارهکتی همان طور که ب  

باريکال دختر حرف گوش کنم._  

ش را کشاند تا شب  حرف به قول خود خورد با چهار تااش را می که چايی  ای با امید حرف زد و همان طوردقیقه

خورد گفت: اش را میبروند بیرون. تماسش را قطع کرد، همان طور که ته لیوان چايی  
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خنديم از دستش. ین بريمااا! ولی گفتیم امید بیام میتونستیم با ماش خودمون می _  

 بهار به حرف او خنديد و گفت:

کمونه مگه. بیچاره، دلق_  

ت: برويی باال انداخت و گفکتی از جايش بلند شد، ا  

روزی پنجاه مرتبه سجده شکر به جا بیاره.همین که به دلقکی هم قبولش کنم بايد بره _  

روی کابینت برداشت:های شسته شده را از سینی ظرف  

چ کس  ا، ما اين ريختی هیقشنگ به خودت برساامن میرم پايین، توام ديگه کم کم حاضر شو که هفت اينجاس._

بريم! نمیو هیچ وری   

 بهار از جايش بلند شد، سری تکان داد و قبل از اينکه او از خانه خارج شود گفت: 

کتی؟! _  

گشت: کتی در را با پايش نگه داشت، به طرف او بر  

جونم؟!_  

 لبخندی به رويش زد و گفت: 

مرسی._  

 نیشش را باز کرد و گفت: 

تم رو میز.  تا قر، ريخبا يه دو  ری وری و چرت و پرت بود، اين حرفا چیه، يه مشت د_  

برای همون اونام ممنون. _  

 با همان نیش بازمانده گفت:
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خودت حالل نما! چاکر دوست آکبند خودمم هستم. دست دويی ما را به آکبندی _  

نه گرفت، نفس  ها سرازير شد. نگاهش را از در خاکرد از پله بعد هم همان طور که شعری زير لب زمزمه می

خالی چای را داخل سینک گذاشت و مشغول شستن بود، شانسش زده بود که در اين  ی هاعمیقی کشید، لیوان

کشید، با دنیا و  اش بیرون مییان رخوت و پیله تنهايیشرايط وانفسا، کتی کنارش بود، با چنگ و دندان او را از م 

رد، نگاهی به  خشک کشرتش هايش را با جلوی تیشد، دست اش میداد. کارش که تمامهايش را آشتیباال پايین

ساعت ديواری بزرگ روی ديوار نشیمن انداخت، وقت داشت که دوش بگیرد، نگاهی به پانسمان دستش انداخت،  

اتاقش حرکت کرد: به طرف   

شه! يه شب پانسمان نداشته باشی، چیزيت نمی_  

های انگلیسی  وشتهشرت سفید با نن روشنی به همراه تیهای داخل چمدانش انداخت، شلوار جینگاهی به لباس 

هايش را پوشید، بیرون کشید، پالتوی کرم رنگش را به همراه شال تقريبا همرنگی روی تخت قرار داد. لباس 

ای داخلشان کشید و همه را محکم باالی سرش بست، ادامه موهای فر  ش را از دور موهايش باز کرد، شانهاحوله

ش افتاد. ی کمراش روخورده  

به چهره بی روح خودش و لوازم آرايشی که گوشه چمدان به او دهان   اتاق ايستاد، نگاهی جلوی آيینه قاب فلزی 

کمی رژگونه روی  شود مگر؟! ناچار بی روح باشد کمی! چه میشان را نداشت، کرد انداخت، حوصلهکجی می

ی  ه بود. با صاد، تا همین حد هم شاهکار انجام داداش زد، مدادی داخل چشمش کشید و تمام!! بحثی نبوگونه

کتی که از بیرون اتاق آمد، سريع پالتويش را تن زد، شالش را روی سرش انداخت و با برداشتن کیفش از اتاق  

.خارج شد   

 کتی نگاهی کرد و گفت: 

حاضری؟!_  

 بهار شالش را مرتب کرد و گفت:

آره، آره. _  
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ه از در خانه خارج میشد گفت: سری تکان داد و همان طور که دوبار   

شتاق جونم اومده! که م بريم_  

مشغول  ها پايین رفت. امید میان راهرو پايین ايستاده بود و بهار با خنده سری تکان داد و پشت سرش از پله

ها که پايین پله رسیده بودند به طرفشان آمد. صحبت با مهوش بود، با ديدن آن  

 با لبخند رو به بهار گفت: 

متون! وکیل، خوش حالم دوباره میبین  خانوماوا _  

 بهار لبخندی زد و گفت:

منم همین طور! _  

 امید رو به آن دو گفت: 

ها بريم؟! خب خانوم_  

م کوبید و گفت: هايش را بهکتی با خوش حالی دست  

بزن بريم مشتاق جون. _  

 امید چپ چپی نگاهش کرد و گفت:

مشتاق جون بابا بزرگ خدا بیامرزم بود. _  

ی به آن ها زد و گفت: لبخند مهوش   

یلی مواظب باشید، امیدجان آروم رانندگی کن. خ هابچه_  

 امید دستی روی چشمش گذاشت و گفت: 

میدم... رو چشم زندايی، سالم تحويلتون _  
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گرفت و با رنگ   شد، کیارش نگاهش را از کلید روی در قبل از آنکه حرفش را ادامه دهد، در ورودی خانه باز

خاند و گفت: آماده ايستاده بودند روی امید چر داد، نگاهش را از دخترها که حاضر اهتعجب به آن  

کنی؟! تو اينجا چیکار می_  

طرف کیارش رفت، دستش را روی شانه او گذاشت و رو به دخترها  امید لبخند بزرگی روی صورتش نشاند، به 

 گفت: 

رفیقمه، چون خیلی نزديکیم اينجوری بهم خوش آمد گفت._  

را بازهم روی امید نگه  ها نگاه کرد، کیارش نگاه متعجبش ه آنخنديد و بهار با لبخند محوی ب ش غش کتی غ

انداخت و گفت: اش پايین را از روی شانه داشت، دست او   

کنی، تو تا االن پیش مـ...!چرت نگو، میگم اينجا چیکار می _  

با خنده رو به دخترا گفت: امید ابرويی باال انداخت و او را از ادامه حرف زدن انداخت،    

ستگیه! اثرات خ_  

دادند گفت: دوباره رو به کیارش برگشت، با همان ابروهايی که مدام نور باال می  

!؟ کجا بودم من! چی میگی داداش _  

 کیارش اخم غلیظی به او انداخت و گفت: 

م من برم. چرا دری وری میگی؟! چرا نگفتی میای خونه ما؟! مثل علی ورجه يهو بلند شدی من بر_  

ها گفت:شده لبخند زورکی زد و رو به آنی بلند خنديد، امید هول اينبار بهار هم همراه کت  

شما نشنیده بگیريدااا. _  

گفت:  رو به کیارش   

حاال بد کردم اومدم خواهرت و ببرم بیرون؟! _  
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 کیارش نگاهی به او انداخت که يعنی اونی که من و فرض کردی خودتی! 

به من چرا نگفتی؟! _  

ها برگرداند و گفت: امید دوباره نگاهش را به طرف دختر  

يکم سرش شلوغ بود نخواستم مزاحمش بشم. _  

به بازوی او کوبید و گفت: ای کیارش با اخم و خنده قاطی شده، ضربه  

غلط کردی تو. _  

اش زد: امید دستی به سینه  

مخلص شمايیم. _  

 کتی با ذوق رو به کیارش گفت:

یا بريم.داداش حاال که اومدی ب_  

خت و گفت: کیارش نگاهی به خودش اندا  

کجای میريد آخه؟! _  

ای گفت: امید دستش را به کمرش زد، ابرويش را باال برد، با لحن جدی  

مهمونی خانوم فلورانس! _  

 دستش را از کمرش برداشت، در هوا تکان داد و گفت: 

پرسی آخه. سوال می_  

 کیارش چپ چپی به او نگاه کرد و گفت: 

خوام ببینم لباس عوض کنم يا نه! میکوفت،  _  
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در همان  بهار نگاهش را لباس او چرخاند، به ديدن او در اين وضعیت هم عادت نداشت، انگار کیارش را فقط 

های کاپشن شرت سفید، آستین. جین مشکی رنگی به تن داشت به همراه تیشناختهای فوق رسمی میلباس 

 چرمش را هم کمی باال داده بود.  

او را نظاره کرد و گفت: اره دست به کمر، با صورتی جدی دوب امید   

هوووم! خوبی، فلورانس جون میپسنده! _  

فرستاد گفت: زور کیارش را بیرون خانه میدر را باز کرد و همان طور که با   

واک اجرا کنه. خوام ببرمش برامون کتبیا بريم بابا، فکر کرده می_  

از خانه خارج شدند.  و در خداحافظی کردند و پشت سر آن د  کتی و بهار با لبخند از مهوش جلوی  

اش  همان صورت جدی همیشگیچهارتايی سوار سانتافه سفید رنگ امید شدند، کیارش کمربندش را بست و با 

 گفت: 

امید مثل آدم رانندگی کنا! میزنم پس کلت. _  

ترها گفت: امید چپ چپی به او نگاه کرد و به اشاره به آيینه جلوی و ماشین و دخ  

کن. اين پاچه من و گاز گاز   رعات کن دکتر جون، کمتر_  

 کیارش نگاه غضب داری حواله او کرد و گفت: 

سگ خودتی! _  

نگاهی به هم انداختند و زير خنده زدند، کیارش از آيینه مقابلش نگاهی به بهار انداخت، لبخند  بهار و کتی 

حظه  ار يک له به همان زيبايی نقش بسته بود. بهنمايی که تازگی روی صورتش ديده بود، دوباردندان

فت.نگاه او را از داخل آيینه ديد، لبخندش را کمی کوچک کرد و با مکث نگاه از آيینه گر  

اش را باال رفت و رو به بهار گفت: ای از نوشابهامید جرعه  
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تو خونتون چی داريد که طرف انقدر پیگره؟!باالخره دست آشنا بیوفته بهتره. _  

لويش زد و گفت:ه پهای به حرف او خنديد، کتی سقلمهر ببها  

کنیم براش.مزه نیا، داريم فکر جمع می _  

اش را داخل بشقاب قرار داد و رو به امید گفت:کیارش چنگال خالی شده از جوجه  

تونستی دو دقیقه جدی باشی!_  

هايش را در کاسه چرخاند و گفت: امید چشم  

خب بابا. _  

ر گفت: مستقیم به طرف بها  

  که   تونه ثابت کنه که باباته، میتونه بابای کیارش ویدم، اگه عموت که باباته، بخب االن اينجوری که من فهم_

رحمت خدا رفته در بیاره! سالهاست به   

 کتی با خنده چپ چپی نگاهش کرد و گفت: 

مرده شور توضیح دادنت و ببرن. _  

 امید با نیشی باز شده گفت: 

به من لطف داری!  قربونت برم. تو همیشه _  

یارش ادامه داد: خیلی جدی رو به ک  

خواد بفهمه من ده سال ازش بزگ ترم؟! میاين کی  _  

چرخاند گفت: و کیارش همان طور که دنبال گارسون اطراف باغ چشم میکتی ادايی برايش درآورد    

حقته، مگه کتی از پس تو بربیاد._  
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غلیظی گفت:  "آهـــان" پس از کتی سری تکان داد،  

خوردی مشتاق جون؟! _  

ا کمی بم کرد و گفت: بازی صدايش ر امید با مسخره  

امید صدام کن عزيزم. _  

 کتی صورتش را جمع کرد و گفت: 

اَاَاَيـــی، چندش! _  

 امید چپ چپی نگاهش کرد: 

کنم با اين صدا.دلتم بخواد، همینجور کشته مرده جمع می_  

 کتی پشت چشمی برايش نازک کرد و گفت:

جمع کن. همونا رو همون برو _  

: ارش ادامه دادرو به بهار و کی  

باالخره هیچ تصمیمی نگرفتیم برای بهار._  

مانده در بشقابش بازی کرد و گفت:بهار کمی با اضافه غذای    

شايد بهتر باشه برم شیراز پیش مامانم. _  

 کیارش با سرعت گردنش را به طرف او چرخاند و گفت: 

نمیشه خطرناکه!!! _  

و کیارش چرخاند و گفت:   را بین بهارامید نگاهش   
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، ديگه پا نمیشه بره شیراز  حاجی دزده خونه رو میخواد بزنه، حاال بهار دم دستش بوده يه خطم به اين انداخته_

ه، گنگستر بازيه مگه!ک  دنبالشون  

در دلش گفت:   بهار پوست کنار ناخنش را با دست محکم کند و  

تر بازی نداشت.کاش همین بود، کاش واقعا انقدر گنگس_  

ت: امید نگاه کرد و گفکیارش اخم آلود به   

چیزی نمیدونی حرف نزن. _  

ای باال انداخت:امید شانه  

واال من رو حساب همونايی که خودتون تعريف کردين حرف زدم. حاال ديگه شما با سانسور شرح واقعه دادين  _

 ربطی به من نداره. 

اشت و گفت: کتی نگاه مهربانش را روی صورت بهار نگه د  

خاطر اون، شايد خودت هنوز دلت آروم نباشه.  م ببینی حق داری، نه بهاگه نخوای االن مامانت_  

برويی باال انداخت و زير لب گفت: امید ا  

آها از طرف احساسیه قضیه بود. _  

 دستش را جلوی کیارش تکان داد و گفت: 

پس تو چرا میگی خطرناکه؟! گاز که نمیگیره مامانش! _  

ا تمديد کرد: پ چپش رکیارش چ  

خفه! _  

برای او نازک کرد و مشغول جواب دادن پیام روی صفحه موبايلش شد. ت چشمی امید پش  
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اش فکر  طور شده بود که زياد هم به بخش احساسیل امید گنگسترهار نفس عمیقی کشید، آنقدر شرايط به قو ب

رش کمی به طرفش خم شد:کرد، شیراز رفتن را برای در خطر ننداختن مهناز خط زد. کیانمی  

یزنیم. ن، شب حرف م بهش فکر نک_  

انگار  های سبز و متورم روی دستش داد.نگاهش را به بخیهبهار نگاهی به او انداخت، آهسته سرش را تکان داد و 

 زياد هم هوای آزاد برای زخمش خوب نبود. 

ا  ها رنه شدند، خانه غرق در سکوت آنبعد از برگشتن به خانه، بهار و کتی از امید خداحافظی کردند و وارد خا

بور ساخت شب بخیری به هم بگويند و هر کس طرف اتاق خودش برود.  مج  

های متورم روی دستش  بهار پالتو و شالش را به جا لباسی آويزان کرد، لبه تخت نشست و مشغول وارسی بخیه

م فشار دهد، همچنان  شد. اطرافش سرخ و کبود شده بود و به شدت تمايل داشت روی آن را محک

ای به در باز اتاق  کرد تا روی بخیه ها را فشار ندهد که تقهو داشت با خودش مقابله می سرش پايین بود  

قش شد. اخمی به او کرد و  خورد، سرش را باال گرفت، کیارش با يک پالستیک جديد در دست وارد اتا

نشست گفت: همان طور که لبه تخت کنارش می  

کردی؟!  برای چی بازش _  

و گفت:ای باال انداخت بهار شانه  

رفتم حموم پانسمان قبلی خیس شد، ديگه نبستم. _  

میان دست خودش گرفت، با اخم کمی زخم دستش را زير و رو کرد و گفت: دست او را نرم   

ذارن؟! عفونت نکرده باشه، تو اين هوای آلوده آخه زخم تازه رو باز می _  

فت: بهار آب دهنش را قورت داد و گ   

حاال چی میشه؟! _  
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ر کرد و برگشت، بهار  داز داخل پالستیک بیرون کشید، به طرف سرويس رفت، پنبه را کمی نما ایکیارش پنبه

ها را  بخیه دار اطرافهمچنان منتظر سوالش به او چشم دوخته بود، وقتی ديد بی توجه دارد با پنبه نم 

کند با غر گفت: تمیز می   

سوال پرسیدم._  

  گرفت، چشمکی زد و گفت: ش را باالکیارش سر

چی پرسیدی!؟_  

گفت: بهار کمی او را نگاه کرد، به دستش اشاره کرد و    

گفتم حاال چی میشه؟! _  

 کیارش پنبه را داخل سطل انداخت، گاز استريل جديد را باز کرد و گفت: 

ن دوازده قرص داری،  خوره، قرصات و درست سر ساعت بخور! االاگه عفونت نکرده باشه فقط ديرتر جوش می_

. ذارديگه هم بازش ن  

مظلوم شده او انداخت، زمان پانسمانش چنان  بهار گردنش را کج کرد و حرفی نزد، کیارش نگاهی به صورت

کرد!  ماند که صحنه داد و بیدادش داخل دفتر را فراموش میکرد و مظلوم میسکوت می  

کرد، از جايش بلند شد و گفت: بعد از تمام شدن پانسمان دست بهار، لوازم را جمع   

شورم بلند شو قروصت و بخور، بايد حرف بزنیم! ام و مین دستتا م_  

هار سری تکان داد و بلند شد، کیارش داخل سرويس اتاق او رفت و خودش به طرف آشپزخانه حرکت کرد،  ب

اشت و قرص  ای قرصش را بردلیوان آبی از يخچال برداشت و دوباره داخل اتاق برگشت. خشاب نقره

پشنی که  هايش را با دستمال کاغذی خشک کرد، کاستيین فرستاد. کیارش دو بزرگ را با آب پا سفید 

هنوز بر تن داشت را درآورد و به پشتی صندلی میز آرايش آويزان کرد،  خودش هم روی آن مقابل بهار  
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رفت، به چشمان تیز  که دوباره لبه تخت نشسته بود، نشست. بهار نگاهش را از لیوان آب دستش گ

هانش را قورت داد و گفت: کیارش داد، آب د  

خب!_  

نگه   ر دستش را روی گردنش کشید، بهار نگاهش را محبوس روی صورت او کیارش نفس عمیقی کشید، چند با

ای  اش را به خاطر نیاورد. کیارش پس از لحظهداشت تا درگیر برق زنجیر او نشود و خواب رفتن احمقانه

رد: مکث شروع ک   

میدونی که چرا اينجايی ديگه؟! _  

سید. مگر میشد که نداند! ای بود که پردانست، چه سوال مسخرهبهار فقط نگاهش کرد، می   

 آهسته با تکان دادن سرش حرف او را تايید کرد، کیارش دستی به ته ريشش کشید و ادامه داد: 

د،  معلوم نیست اونجا چه باليی سرت میاتونیم ريسک کنیم و بفرستیمت پیش مامانت، دونی هم نمیپس می_

اينجا بیست و چهار ساعته کاظم و طوبی هستند،  دونم چه قدر امنه، اما باز بهتره، اينجاهم نمی حتی

 احتمال اينکه بیاد اينجا از همه جا کمتره. 

 بهار بی حوصله گفت: 

ازت  تونه چه باليی سرت بیاره! بامه میدونی که اگه اون ثابت کنه بادونم، ولی انگار تو نمیاينا رو خودمم می _

کنه. شکايت می  

 کیارش سرش را تکان داد: 

هاس پیش مرده و  میدونم، ولی خب هنوز ثابت نکرده، هنوز از نظر قانونی پدر تو مهران فرهوده که سال_

 حضانت تو هم با مادرته!درسته؟! 

 بهار سرش را تکان داد، کیارش لبش را تر کرد: 

م! ا هنوز وقت داريخب، اين يعنی م_  
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ا درهم کشید:بهار ابروهايش ر  

برای چی وقت داريم؟! _  

ای مکث کرد، نفس  اش بین و شک و ترديد بود، لحظههايش را بهم مالید، هنوز برای گفتن جملهستکیارش د

 عمیقی کشید: 

بکنه، درسته؟!  تونست که پدرته، هیچ کاری نمی  کرد، مسعود ثابتم میاگر تو شوهر داشتی_  

هايش را ريز کرد:بهار چشم  

ربطی به وضعیت االن ما داره؟!  کرد، چهاون وقت شوهرم ازت شکايت میی؟! خب يعنی چ_  

 کیارش نفسش را محکم فوت کرد و گفت: 

تو چجوری وکیل شدی؟! _  

 بهار به سرعت اخمش را غلیظ تر کرد: 

پیچونی، چه ربطی به وکیل بودن من داره! تو داری قضیه رو می_  

ان موهايش کشید:را میدستش   

کنیم که اون نتونه تو رو از اينجا تکون بده! ت به کار بشیم، بايد عقد  از مسعود دس  ما بايد قبل_  

هايی درشت شده  هايش را ريز کرد، چند لحظه صبر کرد تا حرف او در ذهنش آنالیز شود، بعد با چشمبهار چشم

 از تعجب گفت:

فهمی چی داری میگی!؟ می_  

گردنش کشید: ی دستی به کیارش عصب  

خطر، اين طرف کله خره، وقتی انقدر راحت داده تو روز روشن  تونم بندازمت وسط ای نداريم، نمیچاره ديگه_

 چاقو بکشن روت، شک نکن منتظر يه فرصته راحت کارت و بسازه. 
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تونم.. خب، خب، من می_  

ست  توانیلوی ديدش آورد، مسعود راحت مکه حفظ بود را سطر به سطر ج یهايهای کتابتوانست، تبصرهنمی

توانست دودمان کیارش را به باد دهد. می ابت کند پدرش است و خیلی راحتث  

 کیارش ابرويی باال انداخت و گفت: 

تونی؟! تو می _  

 بهار با حالی نزار نگاهش کرد و گفت: 

خواد نکشه،  بکشه می دخوامیهمین که اينجا موندم خودم و دردسر میدونستم، حاال وضع و نگاه کن، نمیشه،  _

م خونه خودمون. من میر   

ی گفت: کیارش با اخم غلیظ  

خواد جمع کنه بره خونه خودشون، انگار اومده تعطیالت! کم چرت و پرت بگو. تا يه چیزی میشه می_  

 بهار با غیض نگاهش کرد و گفت:

چیکار کنم؟! چشمام و ببندم گند بزنم وسط زندگیت!؟ _  

: د، کمی در اتاق قدم رو رفت و گفتش را از او گرفت، از جايش بلند ش ودآل کیارش نگاه اخم  

افته، برای يه مدت کوتاهه، تا وقتی اون طرف و پیدا کنیم، بعدش تموم میشه میره پی کارش! هیچ اتفاقی نمی_  

کشید: بهار نگاهش کرد، بغض دوباره داشت دست و پا میزد و خودش را باال می  

تونم! نمیشه، نمی_  

ش خشمش را فرو خورد: ارکی  

بديم! قبل از اينکه مسعود کمر همت ببنده و دودمان من و به باد   تر بايد اينکارو انجام بتونی، زود میشه، بايد _

 بده!
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 بهار نگاه خیسش را روی او چرخاند و گفت: 

پشت سر من همینجوری حرف هست. _  

 پر غیض نگاهش کرد و گفت: 

به خودت شک داری؟! _  

رف تکان داد:سرش را به دو ط  

سته؟!هاشون دريکی از حرف_  

اش بند آمده بود: بغض گلويش باد کرده بود و تارهای صوتیسرش به طرف باال حرکت داد،   

ه فکر امنیت و زنده موندن خودت باش، اين مردم و  به حرف مردم و طرز فکرهای اونا، بپس به جای فکر  _

 هرکاری کنی باز پشتت حرف درمیارن.  

گفت: رفت ور که به طرف در اتاق میده به بارش گرفت، همان طز بهار آمانگاهش را ا  

فردا زودتر میام، خودم میام دفتر دنبالت، بريم خونتون مدارک الزم و برداری! _  

هايی که پشت پلکش دانه دانه صف بسته بودند  با بسته شدن در اتاق فرو ريخت، روی تخت جمع شد و به اشک

جازه فرود داد. و منتظر بارش بودند، ا  

ار برايش احترام قائل بود و او ناجی بودن را خوب بلد بود  اش پیدا شده بود که بهزندگی سر و کله يک آدم در

آمدند تا اين آدم بیچاره را مجبور کنند همه را  اش داشتند کش میانگار، اما ديگر تمام دردهای زندگی

های او  توانست در چشمامنیت جانش، سخت می، جا دادن و تکمیل برای يکجا حمل کند. باهم يک

کشید که اينگونه بر سر اويی که هیچ طرف ماجرا نبوده آوار شده و حتی از داشتن  نگاه کند، خجالت می 

حال هم هست، اين يکی را چه میکرد؟! اين عارضه بد هضم و سخت و سفت را چگونه از  خواهر او خوش 

فرستاد؟! گلويش پايین می  
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اين شکل، نه به اين شکل که ناجی   ها باشد؟! باشد، اما نه بهد، او خواسته بود صدسال تنيی بد بو قدر تنهاچه

اش را به خاطر او واژگون کند.  ای، برای مسئول پذيری که بخشی از تربیت او بوده، زندگیآشنا و غريبه

ش از تنهايی،  مقصود خواست،کشید را نمیاين تنهايی که فقط بدون مهران بودن را بیشتر به رخش می

   اش نبود! ودی زندگی ناجیبه هیچ وجه ناب

هايش را باز کرد، گردن دردناکش را کمی تکان داد و ايستاد، بلند  صورتش،چشم ا افتادن نور مستقیم روی ب

ای از روی تخت باعث افت فشارخونش شد و سرش به دوران افتاد، دستش را به لبه فلزی  شدن يکدفعه

هايش را روی  اش گرفت، کمی چشمبه پیشانی تتا از افتادنش جلوگیری کند، دس   رفتو فرفوژه تخت گ

اش که آرام گرفت حرکت کرد، نگاهی به خودش  هم فشار داد تا به حالت طبیعی برگردد. سرگیجه

اش کرد و  اندر شدهشرت خوابش برده بود. اخمی به خودش و زندگی چپانداخت، با همان جین و تی

شد. وارد سرويس   

چايی ساز را فشار داد تا حاضر شدنش آب   ه بود. وارد آشپزخانه شد، دکمهاز اتاقش بیرون رفت، کیارش رفت 

 جوش بیايد. دوباره داخل اتاق برگشت و مشغول حاضر شدن شد. 

رفت که در خانه باز شد. با ديدن کتی لبخندی روی لبش نشاند و گفت: اش باال میته مانده لیوان نسکافه  

یر. بخ صبح_  

به طرف او آمد و گفت:  کتی با ظرفی که در دست داشت  

بنده! صبح بخیر، نخور اون و ناشتا دهنت و می_  

داد گفت: اش را در سینک قرار میبهار لبخندی زد و همان طور که لیوان خالی شده  

چرا زحمت کشیدی آخه. _  

 کتی نگاهی از گوشه چشم به او انداخت: 

کرد، بیا بخور يه لقمه بعد برو.  ضرحامن نکشیدم که طوبی جون  _  
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اشتهايی به سینی حاوی تست و پنیر کرد و گفت:بهار نگاه بی  

شه.خواد.ديرمم می نه، دلم نمی_  

ها را برداشت و گفت:کتی سريع يکی از ساندويچ  

تو ماشین بخور. _  

به اصال اشتها ندارم. _  

فت: گ  و  کتی چپ چپی نگاهش کرد، ساندويچ را میان دستش قرار داد   

ام نمیشه اين، تا تو حیاط تمومه، بگیر ديگه. مهاشتها ندارم چیه، کال يه لق_  

ای روی  با صورت از هم پاشیده لبخندی زد، ساندويچ را از دستش گرفت، کیفش را از روی اوپن برداشت، بوسه

 گونه کتی نشاند و گفت: 

مرسی کتی. _  

 چشمکی به او زد و گفت: 

باش.بخوريا، مواظب خودت _  

بود که میان اين روزهای درهم برهم و  طعا يکجا يه کاری خوبی انجام داده سری تکان داد و از خانه خارج شد، ق 

ای کنارش قرار گرفته بود و به روزهای خاکستری شده  اش، کتی مانند فرشتهفرورفته در مه زندگی

د، ناجی اين روزهايش  ر کمی پاچید، از کتی هم که صرف نظراش، رنگی مانند رنگ چشمانش میزندگی

يده گرفت، میشد؟!را نمیشد ناد  

از آقا کاظم خداحافظی کرد و به طرف دفتر رفت. انقدر ترس در جانش داشت که ناخودآگاه از ماشین تا ورودی  

-های ورودی همراهیا تقريبا دويد، آقا کاظم با سفارش کیارش از ماشین پیاده شده بود و تا پلهدفتر ر

ش کرد. ا  
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رفی را در حال رفتن ديد، به  اتاق خودش که حرکت کرد که اش شد نفس راحتی کشید، به طرف  فتر کهوارد د

 زور لبخندی روی لبش جا داد و به طرفش رفت: 

صبح بخیر آقای اشرفی! _  

 اشرفی نگاهش را از موبايلش گرفت، با ديدن بهار لبخند عمیقی به رويش زد و گفت: 

ه شما. پروند  م دفاعصبح شماهم بخیر، دارم میر _  

داد و گفت: بهار محجوب سری تکان   

ممنونم._  

 اشرفی با اطمینان نگاهش کرد و گفت: 

اس، شک ندارم.  پرونده برنده_  

به خاطر قبول دفاعش ممنونم._  

 اشرفی سرش را تکان داد: 

ها از دل و جون مايه میذاری. نیازی به تشکر نیست، من ممنونم که برای پرونده_  

کرد، کیمیا با ديدنش از   اشرفی به طرف دفتر خودش حرکتا بیشتر معطل نکرد، با رفتن و او ری کرد بهار تشکر

 جايش بلند شد و گفت: 

سالم بهار جان، صبح بخیر. _  

 لبخندی به او زد: 

صبحت بخیر عزيزم. _  

 کیمیا به خانومی که روی مبلمان انتظار دفتر نشسته بود اشاره کرد و گفت: 
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متشون؟! ، بفرس ا هستنمراجعه کننده شم_  

گفت:  بهار سری تکان داد و   

آره، من میرم داخل دو سه دقیقه ديگه صداشون کن. _  

ای ياد اولین باری افتاد که کیارش روی  کیمیا حرفش را تايید کرد، در دفتر را باز کرد و وارد شد، برای لحظه

مد، رفته بود.  قص درآ ذ به رهمین مبلمان نشسته بود و او دلش برای آن خودنويس روان که روی کاغ

ای بر تیره کمرش انداخت، وحشتناک نبود؟! کمی بود، خطرناک بود، مسعود را  لرزهفکر حرف ديشب 

شناختش، نقطه مقابل مهران بود، خشک و  ها او عمويش بود و خوب میکردند، سالعصبی تر می 

رفت، با  ش نمیودش پی مستبد، همیشه عصبی و همیشه خشمگین، مخصوصا اگر حرفی به خواست خ

کردند و  اگر اين کار را نمیکرد؟! عرق سردی از ترس روی تنش نشست! می  فهمیدن اين موضوع چه

برد، چه!؟ خودش مهم نبود، اما اگر به خاطر او جان نسرين و برسام يا  مسعود او را به خانه خودش می

سعود پدر شده در  ی از مه نفرتافتاد، چه؟! درست است، قبول داشت کحتی خود مسعود در خطر می

زندگی کند، اما قلباً هم راضی به در خطر افتادن هیچ يک از   وانده بود و حاضر نبود با او جانش ريشه د

ها نبود. انگار واقعا تنها چاره، بیچاره کردن و سرنگون کردن زندگی کیارش بود، با او حرف میزد، قول  آن

ز او سلب کرده بود  ه کل از زندگی آرامی که ااجراها، ب شدن اين مخورد که با تمام داد و قسم میمی

برود و آرامشش را برگرداند.بیرون   

ای که به در خورد سريع به طرف میزش حرکت کرد، کیفش را داخل کمد زير میز قرار داد و همان طور  با تقه

نشست با صدای نرمی گفت: که می  

بفرمايید._  

*** 
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به   باال آورد، نگاهی به طرف جلو کشید ودست چپش را کمی دفتر نگه داشت، ماشین را جلوی در 

 ساعت انداخت، شماره بهار را گرفت: 

سالم، تمومه کارت؟! _  

سالم، االن میام. _  

 با شنیدن صدای محکم چرخ صندلی گفت: 

آروم، من پايینم. _  

را باال پايین   ش اهای داخل گوشیتماس را قطع کرد، آرنج چپش را به شیشه تکیه داد و همان طور که آهنگ

اش پیچیده بود. زير بینی بوی خوش قهوه  کرد منتظر شد، می  

 بهار داخل ماشین نشست، به طرف او برگشت و آهسته گفت:

سالم._  

 سرش را تکان داد: 

سالم._  

ت: های پالستیکی که در جا لیوانی کنسول وسط ماشین بود را برداشت و به طرف بهار گرفيکی از لیوان  

بخور.  تا يخ نکرده_  

اش را دوباره برداشت و ماشین را به  به نیمه رسیدهدستش گرفت، خودش هم لیوان  بهار با تعجب لیوان را از 

حرکت درآورد. زير چشمی نگاهی به صورت بهار انداخت، شکل پر لذت شیرينی ماليم وانیل حل شده  

فت:اش ديد، بهار لبخند کوچکی زد و گدر الته را در چهره  

ممنونم._  
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ن را چرخاند:مافر  

نوش جان._  

افتاد، اگر  ست وانیل و بستنی وانیلی نمیاگر وقتی ايستاده بود تا برای خودش الته بگیرد، ياد تِ ید،چسبنمی

ديد، اين قهوه  طعم وانیل را اينگونه نقش بسته روی چهره او نمی کرد و اگر درخواست دو تا الته نمی

چسبید.نمیاين قدر به جانش   

د کاغذی هنوز میان دستش بود.  ف بهار چرخید، لیوان سفید، دستی را کشید و به طرانه ايستاجلوی در خ

 نگاهی به چشمانش که روی در خانه مانده بود انداخت:

اگر االن سخته برات بری باال، جاهاش و بگو من میرم میارم._  

ی لرزانش را روی او چرخاند:اهوانی قرار داد، چشمنگاهش را از در گرفت، لیوان را دوباره داخل جا لی   

م، ولی... میر نه،_  

 سرش را تکان داد: 

ولی چی؟! _  

اش را با دندان کند، کیارش اخم کرد، دوباره پرسید:گوشه انگشت اشاره  

ولی چی؟! _  

اش بلند شد:صدای ضعیف شده  

میشه شمام بیای؟! _  

ود؟! داشت. مگر قصد داشت نر نگهنگاهش را کمی روی سبز پررنگ شده چشمانش   

ذارم تنها بری؟! پس می_  

هی به او انداخت و گفت:نگا بهار  
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ماشین و خاموش نکردی. _  

 صورتش را برگرداند، دکمه انجین را فشار داد و همان طور که پیاده میشد گفت:

گفتم شايد تو پیاده نشی، بیا پايین._  

ضرب داخل  دی نگاه نکرد و يک رفت. به راهرو ورو   ن پايینبا جان کمی که در تنش دمیده شده بود از ماشی

ور شد.آسانس  

بهار درخانه را با کلیدی که در دست باز کرد و هردو وارد شدند. به طرف اتاق مهناز حرکت کرد، پشت سرش  

زد و طعم  ای که کف زمین رها شده بود، ايستاد، بغضی که به گلويش چنگ میرفت. بهار با ديدن نامه

بل از آنکه دستش به نامه برسد،  زد، قورت داد. به طرف نامه رفت، قمانده از واينل را عقب میباقی

ارش دستش را گرفت، صاف ايستاد و به او نگاه کرد، کیارش نامه را برداشت، تا کرد و روی میز  کی

 آرايش قرار داد: 

اش فقط يه شکنجه روحیه! خوندن دوباره_  

-ز تمام خط ا تر، به خصوص سطر آخر آن را که بیشو قبول کرد که يکبار ديگر نامه   مطیعانه سرش را تکان داد

انداخت را نخواند. به طرف کیف مدارکی که روی تخت رها شده بود رفت،  ايش آتش به جانش میه

هايش را روی سینه جمع کرد و نظاره گر  اش را به در اتاق تکیه داد، دستجا ايستاد، شانهکیارش همان

د.او ش   

فت و گفت: بهار سند کارخانه را باال گر  

اينم بیارم؟! _  

اد و گفت:ی تکان دکیارش سر  

بیاری بهتره. _  
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شناسنامه خودش به همراه شناسنامه مهران و گواهی فوت او را از میان مدارک   سند را داخل کیفش سر داد، 

ه از در گرفت و گفت: بیرون کشید و آن را هم کنار سند قرار داد. از جايش بلند شد، کیارش تکی   

بريم؟!_  

نگاهش را از او دزديد و گفت:  اربه  

خوام. میچند تا چیزم از تو اتاق خودم _  

 کیارش سرش را تکان داد و گفت: 

باشه برو بردار. _  

از سر راه او کنار رفت، از راهرو میان دو اتاق کمی فاصله گرفت و منتظر او شد. چند دقیقه بعد بهار با يک کیف  

وچک از اتاقش بیرون آمد و گفت: کولی ک  

تونیم بريم. می_  

ر حرکت کند و سپس خودش پشت سر او راه افتاد و از خانه خارج شدند. ه کرد که اول بهاکیارش به جلو اشا

داخل ماشین نشستند، بهار بی حرفت سرش را به طرف شیشه برگرداند، قطرات اشکش پشت سر هم  

شد، اگر او از آنجا کنده  ام میايستاد و تملحظه دنیا فقط برای او میاش ريخت، اگر همان روی گونه

شد و به دنیای ديگری پرت میشد، دنیايی که ديگر رنجی نباشد که ناجی بخواهد و به خاطر آن اين  می

درد را روی قلبش تحمل کند، چه چیزی از چه کسی کم میشد؟! دنیای ديگر!؟ او در اين دنیا هم ديگر  

دن به دنیای ديگر! هايش نداشت، چه رسد به پرت ش میان دستهیچ چیزی    

صدايش را صاف کرد: کوچک و مصلحتی کیارش با سرفه    

شه، برای پس فردا  برای فردا صبح وقت آزمايش گرفتم، قبل کارت میريم، جوابش پس فردا صبح حاضر می_

 ساعت هفت و هشت هم وقت محضر گرفتم. 
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  کرد!؟ کرد نگاه می ها را تحمل می در چشمان کسی که داشت به خاطر او اين  گشت ورو برنگرداند، چگونه برمی 

ای گفت: با صدای کمی گرفتههايی که از باران خیس میشدند، مان شکل خیره به خیابانبه ه  

باشه، ممنونم. _  

 کیارش عمیق نفس کشید، دست آزاد از فرمانش را پشت سرش کشید و گفت: 

م،  بیايی وزا در فتم، بعد از اينکه از اين ر افته، يه بار ديگه هم بهت گ تفاقی نمیبهش فکر نکن، برای من هیچ ا_

کنم، پس بیخیال فکر کردن بهش بشو. اش رو هم برات تداعی نمیحتی يک ثانیه  

گفت، اما سخت نبود!؟ تلخ و زهرماری نبود اين زندگی؟! چرا فکر کرده بود سخت  گفت، قشنگ هم می او می 

  کرد، از آن به شبی که خودش عقد می ش شب عروسی برديا بوده؟! قطع به يقین اترين شب زندگی

و نچسب تر بود. مراتب تلخ تر   

به خانه رسیدند، ماشین را داخل حیاط پاک کرد، به محض ايستادن کامل ماشین بهار با تشکر زير لبی از  

یاده شد و قبل از رسیدن  اش پد، کیارش هم دنبالهماشین پیاده شد و خواست به طرف خانه حرکت کن

ايش زد: به در خانه صد   

بهار! _  

بلش ايستاد و گفت:ايل شد، کیارش مقاکمی به سمت او متم  

فکر مامان اينا رو نکن، به مامان خودت که شايد اصال الزم نشد بگیم، به حاج خانومم من خودم میگم.  _  

اگر   توانست ببیند،ای چشمان او را خوب میبهار سرش را باال گرفت، حیاط با نور کمی روشن بود و دور قهوه

فهمید بهار دارد به  بود!؟ از کجا می هن خوانی بلد اجازه میداد! اين مرد ذهای يکی در میان باران  قطره

خواست  آمد و از او میچیز فکر میکند و مغزش را به دست موريانه ها سپرده که در همان لحظات می 

-فهمید دلش نمی بود، کاش می دقیقاً به همان موضوع فکر نکند؟! حاال که رمز و روموز ذهن خوانی بلد 

های پشت سرش مان دختری به او نگاه کند که حرفخانوم اين را بفهمد و به چشم ه ، حاجواهد خ

 تعريفش بود. 



 

 

Page | 427 

 کیارش دستی به ته ريش خیس شده از بارانش کشید: 

طر اينکه اين  اش پیدا میشه، دقیقه به خاتونم نگم، مسعود چند روز ديگه دوباره سر و کلهبه حاج خانوم نمی _

خوام اون موقع بفهمه و ناراحت  م، نمیوش داريم اينکار و انجام میديکوبم جلحیاط ب موضوع رو وسط 

 بشه!

اش را  چه شد!؟ دوباره فهمید! دوباره ذهن خوانی کرد و از میان رگ و پی سبز و میشی چشمان بهار علت نگرانی

خیس   خواست اين يکی را الی همان جنگلیبیرون کشید و توضیح داد، فرياد بر سرت مرد! شايد م

کشیدی!؟ بیرون می  بايد  شده چشمانش مخفی نگه دارد،  

 سرش را آهسته باال پايین کرد و آرام گفت: 

خوام طرز فکرش راجع بهم تغییر کنه. به کتی هم خودم میگم، نمی_  

به طرف در عمارت هدايتش  د داکیارش نرم سرش را تکان داد و همان طور که دستش را حائل، پشت او قرار می

 کرد: 

شدی، کتی دست خودت! یسخ_  

________________________________  
 

نگاهی به دفتر زير دستش انداخت، باورش سخت بود، تلخ بود،حزين بود! هرچه بود بین گلويش گیر کرده بود و  

ته بود تمام شد! امضاها رفت، تمام شد؟! اتفاقی که تمام اين سه روز خواب را از چشمش گرفپايین نمی

خودنويس را به دست کیارش داد، نگاهش روی دست او ثاب شد،  های لعنتی پُر شد، رسشنامهزده شد، پ

يسی که روز اول رقصش روز کاغذ دلش را برده بود، چند لحظه پیش میان دستش بود و اينبار  خودنو

شد، همان مرد  صحنه تکرار میخودش قبل کیارش به رقص درش آورده بود، حاال دوباره داشت آن 

های مارکی که در اين چند وقت فهمیده بود چقدر با  آستین دکمه سر  وش و اصیل، با همانخوش پ

شوند، با همان خودنويس دلبر و بازهم يک امضا روی کاغذی که دوباره به هردو  وسواس انتخاب می
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ته  مه سنگین تری را بر گردن او انداخشد، اما امضای قبل، وکالت سنگین و خواندن وصییت نامربوط می

کرد. با  یل تری را بر فرق سر همان مرد اصیل و خوش پوش آوار میحالت ثق ا، بود و اين امض

ها گفت، قطره اشک سرگردان گوشه  ای که دفتر دار با لبخند رو به آن"مبارکتون باشه"شنیدن:

فرياد کشد:چشمش را با نُک انگشت اشاره گرفت، دلش خواست بر سر مرد   

زند را با همان امضای  مردی که مقابلت ايستاده و لبخند را میکی جناب؟! زندگی اين کدام مبارک؟! چه مبار _

اند نگاه نکن، مادرش  مبارکی که فرمودين به منجالب کشیدم، به اين سه نفری که پشت سرمان ايستاده

بزرگ نکرده بود که به خاطر   در خانه يک چشمش اشک است، چشم ديگرش خون، اين همه سال پسر 

ام فرو کند، آقای ولدی! خودت نیستی، اما تربیتت مقابلم ايستاده، به  ی يش را در باتالق زندگمن پا

ها برايم خرج کردی، اين ولدی خیلی  همان صالبت خودت، با همان مسؤولیت پذيری که تو سال

ها به تو دارد! شباهت  

ت: خنده دستی به شانه کیارش زد و گف با صدای امید به عقب برگشت، امید با  

دادم، اين بود که شاهد عقد تو بشم. که تو زندگیم احتمال میيعنی آخرين چیزی  _  

 رو به بهار ادامه داد: 

بهار خدا از بزرگی کمت نکنه، همین که وارد خاندانمون شدی، من و به دو تا آرزوم رسوندی!!!_  

 کتی سقلمه محکمی به پهلويش زد و گفت:

! دادی؟ن گرفتنش و نمیوی! داداشم چشه مگه که احتمال ز ووا_  

 امید پهلويش را با دست گرفت و گفت: 

من غلط از آب  بینی  اين خدا بگم چیکار نکنه اين آرنجت و! چش داداشت، همش بر و بازوئه! حاال فعال که پیش_

 دراومده و واسه خاطر دکی جون االن تو محضريم! 

گرفت و گفت:  نش را در دسته پانسمابه برآمد ر سرش را پايین انداخت، ل کتی چپ چپ نگاهش کرد، بها  
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اس.اينا همش فرمالیته_  

 سرش را به طرف کیارش بلند کرد، نگاهی به چهره او انداخت و گفت: 

قول میدم آخرين کاری باشه که واسم کردی. _  

گفت: کیارش نگاهش را از امید گرفت، به چشمان برق افتاده از اشک بهار داد و   

کنن زورت کردم  شناسن، فکر می اشکم نريز، اينجا من و میو نیست قول نده، واسه چیزی که دست تو نبوده  _

 زنم بشی. 

هايش شد.  به لحن شوخ و جدی او لبخندی زد، سرش را تکان داد و با گاز گرفتن گوشه لبش مانع ريزش اشک

بريزد. همگی از   جا بماند و لیتر، لیتر اشکهمان ا های به خانه فکر کند تا بتواند ماهاما کافی بود لحظه

محضر خارج شدند، بهار کنار ماشین به همراه کتی ايستاد. کیارش و امید به طرف پسر ديگری که برای  

کی از دوستان مشترکشان با امید بود و  شهادت عقد آمده بود، حرکت کردند تا از او خداحافظی کنند.ي

ای روی صورتش  ها لبخند زوی نشستاز همان دور برايش سرتکان داد و بنیما خوانده بودش. بهار هم 

تشکر کرد. کتی نگاهش را صورت پُر از گرد غم بهار چرخاند، دستش را به ساعت نشسته روی شکم او  

 کوبید و گفت: 

خوايمااا. آهااای! عروس بداخالق نمی _  

ها گرفت، سرش را کمی کج کرد و نالید:بهار نگاهش را از آن  

ز خجالت.میرم ای دارم میکتی!! نگو تروخدا اين و! همینجور_  

 کتی بیخیال خنديد و گفت: 

دلگیر و ننداز رو صورتت ديگه. خب عروس بايد خجالت بکشه ديگه!! تروخدا اين قیافه  _  

 با شیطنت ابرويی باال انداخت و گفت: 

ببرم! به قول امید يکی از غیرممکنا، ممکن شده. بذار کیف عقد داداشم و _  
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اينا همش الکیه کتی. _  

يا الکی! مهم اينه که حق نداری اين قیافه رو به خودت بگیری، بابا يه ذره من و درک   ، راس راسکیهرچی حاال_

های اين تحفه خان و ببینم حاال يهو با زنش  دخترکن! اين همه وقت حسرت کشیدم يکی از دوست

 مواجه شدم، يه ذره راه بیا بذار حالش و ببرم. 

دانست اين تالش کتی برای از بین بردن حال بد  حالی که مینشاند و در بهار لبخند کج و زشتی روی صورتش 

 او است گفت: 

حاج خانوم تحمل ديدنم و نداره!_  

 کتی دستی به شانه او کشید و گفت: 

کنه  ن فکر میگرفت ناراحت میشد، زيادی پسريه، االبه مامان فکر نکن، اون اگه کیارش جدی جدی هم زن می_

موم میشه. ش میزنی تسیکیارش آب نباته تو ل  

 به مثال مسخره کتی لبخند زد و گفت: 

پسرشه، طبیعیه که نخواد وسط اين جنگ بیوفته! _  

تو به ايناش فکر نکن، تو که مجبورش نکردی اينکار و بکنه، با خواست خودش بوده، پس از اينجا به بعدش  _

.  ذره اين مدتنقدر برای خودت سخت نکن و بذار بگ بسپر به خود کیارش، همه چی و ا  

زد و با چنگ و دندان او را از  ممنونش بود، نه! اصال مديونش بود، تمام حرف هايش را روی حساب کتاب به او می

کشید. کیارش دزدگیر را زد و با باز شدن در رو به بهار و کتی گفت: موج منفی وجودش بیرون می  

االن میايیم.  شما بشینید سرده، مام_  

ز کرد و خودش به طرف ديگر ماشین رفت: د، در را باکتی سرش را تکان دا  

سوار شو تا تبديل به عروس و خواهر شوهر يخی نشديم. _  
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های  همان لبخند کج و زشتش را دوباره تکرار کرد، بیشتر از اين از او نخواهید، از دستش ساخته نیست، کش

يک طرف صورتش را جمع  زشت انقدر  بوند کهنبار انگار حتی با او قهر اش دوباره رفته بودند و ايگونه

کردند!می  

اش  های شیشهرستوران انتخابی کیارش، اينبار هم همان باغ رستوران دفعه قبل در فشم بود. وارد يکی از اتاقک

د و گفت: آورد منو را از دست گارسون گرفت، به دست بهار داشدند، کیارش در حالی که کتش را در می  

انتخاب کنید._  

ای را کشید، شلوارش را کمی باال کشید و نشست، امید نگاهی به او  دادند، کیارش در شیشهرا سفارش ها 

 انداخت و گفت: 

سخته با اين لباس نه؟! _  

 کیارش چپ چپی نگاهش کرد و گفت: 

شرت میرفتم محضر؟! با جین و تی_  

 امید به پشتی تکیه زد و گفت:

خراب شده، قفلی نزن به يه جا!ين گم هزار تا رستوران داره ابهت میتو راه دارم _  

 نگاه سنگینی به امید انداخت و گفت: 

غذای اينجا از اون هزارتا رستوران بهتره! _  

 امید ابرويی باال انداخت و گفت:

اَی ناقالی آب زيرکاه! تنها تنها؟! با کی هزار تا رستوران و گِز کردی؟! _  

قورت داد:کیارش لبخندش را   

نیومده. فوضولیش به تو _  
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هايی ريز شده نگاهش را بین بهار و کیارش چرخاند: امید با چشم  

اوکی آقا، به من ربط نداره، از يه ساعت پیش ديگه به بهار که ربط داره، بريز بیرون، بگو، عیب نداره! مال دوران  _

غمبر که نبودی! ن دورانا داشتن، پسر پیجهالتت بوده، باالخره همه مردا از اي  

وبید و گفت:ای او ک ا روی پکتی مشتش ر  

هی پرت و پال بگو حاال!_  

 امید هردو دستش را روی هوا تکانی داد و گفت: 

بابا االن که ديگه آزادم! دفع قبل قرار بود جدی باشم که برای مشکل بهار تصمیم بگیريم، مشکل و کیارش  _

چرت و پرت نگم!؟ جون با يه گوشه چشم حل کرد، االن ديگه چرا   

موبايلش چرخاند: وی صفحههش را ر کیارش نگا  

دو روز خودت و نگه دار امید!_  

 امید سرش را به باال تکان داد:

ترکم. تونم، اين همه چرت و پرت و کجای دلم نگه دارم!؟ میجون تو نمی_  

ای ادامه داد: بعد با حال جدی شده  

من میگید چرت و پرت! ی هاکشید به حرفشما خواهر برادر خجالت نمی_  

کرد گفت: را از کیفش بیرون کشید و همان طور که خودش را کمی به طرف بهار خم می  ش اکتی گوشی  

ننـــوچ!_  

 امید چپ چپی به کتی نگاه کرد: 

آتیش به جونت نگیره دختر! _  
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 کیارش مشتی به بازوی او کوبید:

اوی!!! _  

ای از درد گفت: امید با صورت جمع شده  

ره!، نگفتم که بگیتم نگیرهبابا گف_  

اش را به طرف خودش و بهار گرفت و گفت: لوی گوشیربین جکتی دو  

بیا يه سلفی بگیريم، میذارم استوری، بعد تو استوريش کن._  

 بهار لبخندی به دوربین زد، عکس که گرفته شد آهسته به کتی گفت: 

کنم. من استوريش نمی _  

گفت: به او انداخت و   کتی سرش را از گوشی بیرون کشید، نگاهی  

شدا! نگ قشبرای چی؟_  

 بعد انگار چیزی يادش آمده باشد گفت:

راستی تو چرا هیچی عکس نداری؟! پس اصال واسه چی پیج داری؟! _  

ای باال انداخت و گفت:بهار شانه  

همین واسه چرخیدن. _  

ذاری؟! خب چرا عکس نمی_  

 بهار سعی کرد آهسته صحبت کند: 

وستم کلفت شده، برامم مهم نیست، ولی  ، من پچسبونن مامانم میله پینه به من و همینجوری هزار تا وص_

بشنوه!  رومامانم گناه داره، حاال بخواد يه سريم حرف اين چیزا  
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 کتی ابرو در هم کشید:

اصال به کسی چه! تو کار خودت و بکن، اين خیلی شخصیه، به کسی مربوط نیست. _  

ای باال انداخت و گفت:بهار شانه  

ش گم باشه! سمن دارم که ياسمن توفعال انقدر _  

 کتی نگاهش را با مکث از او گرفت، دوباره در جلد شاد خودش فرو رفت: 

کنم! ولی عجب عکسی شد، اصال پستش می_  

کرد. اش، داشت به معجزه اعتقاد پیدا میبهار با لبخند نگاهش کرد، با پیدا شدن سر و کله کتی وسط زندگی  

اش نفهمید به  داد و هیچ از طعم و مزه  گاه چپ کتی قورتها را به خاطر نلقمهبهار  ، که   یبا تمام شدن شام

امید را رساندند و بعد خودشان به خانه رفتند.  ل طرف خانه برگشتند، او  

راهروی کناری حیاط افتاده بود،  با پیاده شدن از ماشین، نوری که از پنجره اتاق مهوش، از کنار ساختمان، داخل 

دوباره جلوی ديدش جان گرفت و پررنگ  ه فراموشش نشده بود،  ره باال رفت و دردی ک ان قلبش دوباضرب

آن طرف حیاط بازداشت و  و پرجان خودش را نشان داد. کتی به طرفش آمد، او را از نگاه کردن به 

کرد گفت:همان طور که به طرف در هدايتش می  

ناراحت نکن!اوکی میشه، تو انقدر خودت و خودش کنه بعد بهش فکر نکن، مامان دو روز قهر می_  

 بهار جلوی در ايستاد، با بغض به کتی نگاه کرد و گفت: 

من قصدم اين نبود. _  

 کتی همزمان با اخم لبخندی زد و گفت:
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گرفتیم، کیارش  میدونم ديوونه، مگه دست تو بوده اصال، اتفاقی بوده که افتاده و بايد براش يه تصمیمی می _

که خودت و انقدر اذيت کنی، بهش  مینه! توام به جای اينهارو گرفته، اينبارم هتصمیمترين  همیشه به

 فکر نکن بذار بگذره! 

وارد ساختمان شدند، بهار نگاهش را از در راهرويی که به طرف اتاق مهوش ختم میشد گرفت، به طرف کتی  

 برگشت:

ممنونم._  

 کتی سرش را تکان داد: 

برای چی؟! _  

! برای همه چی_  

 چشمکی زد و گفت: 

يناس، قابلت و نداره بیبی!يان دست دو و اآهان، همون جر_  

آمد،  شیرين می یزی به مذاقش بهار با خنده او را در آغوش کشید، آغوش شیرينی بود، در آن وانفسا که سخت چ

 آغوش خواهرانه کتی قل خورد و رفت چسبید ته جانش! 

کرده بود، لیوانش را از  ا عوض هايش رها باال رفت. لباس ز پلها شب بخیری به کتی گفت و قبل از آمدن کیارش 

 باالی تخت برداشت تا برای خودش آب بیاورد که کیارش را جلوی در ديد:

اجازه هست؟! -  

 سرش را تکان داد: 

بفرمايید._  

 کیارش سنگین وارد اتاق شد، نگاهی يه رنگ پريده او انداخت و گفت: 
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حالت خوبه؟! _  

باشم.ب کنم خوسعی می_  

ت و با کتی شنیدم. اهخوبه، من ناخواسته حرف_  

حرف؟! چه حرفی؟! _  

بیرون داد: نفس عمیقش را   

راجع به عکس و استوری و اينا!_  

 بهار سرش را به نشانه تفهمیم تکان داد: 

خب؟!_  

های او گفت: کیارش لبش را تر کرد و خیره به چشم  

برای مردم و حرف   ار مامانت اذيت بشه، تو همش داریذ نخودت باش! برای خودت زندگی کن و با اين کار _

کنی، اينکه عکس بذاری يا نه، کامال شخصیه و به تو مربوط میشه، اگر خودت دوست  مردم زندگی می 

ارزه بخوای از خودت  نداری، بحثش جداس، ولی اينکه به خاطر يه مشت حرف که به لعنت خدا هم نمی

همین.  تری داشتم،شخصیت محکمی مثل تو، انتظار بیش زا دست بکشی، نامرديه در حق خودت.   

م  نه آنقدر که دلش خواسته بود وُلُ متاسفااش ماند.عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد، بهار خیره به جای خالی 

 صدايش پايین نمانده بود و به گوش کیارش رسیده بود. 

خودم!  زاقُلُدر! اومد حرفش و زد و رفت، نموند اصال من يه دفاع کنم _  

های در خلوت و پشت چشم نازک کردن  کرد اما نتوانست جلوی حرفو احساس دين میبا اينکه قلباَ نسبت به ا 

 برای جای خالی او شود. لیوان را در دستش فشار داد و از اتاق خارج شد.
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د از کوهنوردی  ر کروی تخت دراز کشید، شايد روی هم رفته امروز يک کیلومتر هم راه نرفته بود، اما احساس می

های احتمالی روی بدنش،  اش و زخمجسمی کوهنوردی که حاال عالوه بر خستگیسختی برگشته است، 

اش هم کنار  بايد با روح ترک برداشته و خورد شده به خاطر شکست و فتح نکردن قُلّه مسخره زندگی

آمد. می  

پرتش  طبقه بیستم برجی به پايین بار از هزاران صداهای اين سه روز در طنین انداز ذهنش شد، صداهايی که 

هايش را دوباره به سختی جمع کرده بود و دوباره با صدای بعد پرت  ، خوردهکرده بود، شکسته بودش 

گذارد او خودش را بدبخت کند، حق داشت  شده بود. مهوش حق داشت، حق داشت که گفته بود نمی 

رزو دارد،  بود و گفته بود برای او آ ک ريختهت که اش که بر سر تک پسرش فرياد کشیده بود، حق داش 

پذيرفت که مهوش از او نفرت داشته  اش اما بايد میشد، با تمام تلخیها را داشت، منکرش نمیتمام حق

 باشد و به خونش تشنه باشد.

در دلش با دختر جواد صحبت کرد: هايش را روی هم فشار داد،  چشم  

ت میده، نه  که توش گیر کردم نجاز اين شرايط مزخرفی ، زنگت من و ازودتر زنگ بزنتروخدا زنگ بزن دختر، _

تنها من و که اين خانواده رو هم نجات میده! زنگ بزن بذار بفهمم کی بعد بابام حاال قصد جون من و  

 کرده! 

ايل برد،  با شنیدن صدای ملودی زنگ نگاهش را از روی پرونده جديد زير دستش گرفت و روی صفحه موب

: کرد و تماس را وصل کرد کرش را میان پرونده رهاار بی در و پیخودک  

سالم آقا کاظم. _  

سالم خانوم، من پايینم. _  

ممنونم، من االن میام. _  

موبايلش را روی میز رها کرد و سرش را چسبید، با گذشت يک هفته از آن روز هنوز همچنان برای برگشت به  

ود را در اتاق  تمام وقتی که در خانه ب  ويی با مهوش؛، کابوس رويارآمد خانه کابوس به سراغش می
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داشت و  اش را برمی ماند، نهايت بیرون آمدنش، نیمه شب بعد از خوابیدن کیارش بود، چايیخودش می 

ايستاد. کیارش گفته بود خانه جواد را تحت نظر گذاشته، اما واقعا هیچ خبری نبود و  جلوی تراس می

در  کرد. میاقعا داشت با او بد تا سته بود، وضعیت زندگی ونکرده بود. خ اندن آن ها راقصد پیچ  ،دختر

کشید،  خبری، بدتر روی عصباش میيک هفته گذشته هنوز خبری از مسعود هم نشده بود و اين بی

-شناخت، آدم کم آوردن نبود، اينکه چرا هنوز اقدامی نکرده بود، کمی ايجاد وحشت میمسعود را می

ن کرده بود را به همراه شال گردنش  ويزااش آ يی که به پشتی صندلید شد، پالتواز جايش بلنرد.ک

برداشت، اوايل بهمن بود و برعکس سال گذشته هوا بدجوری سوز برف داشت. کیفش را برداشت و از  

آقا    آوری میزش بود خداحفظی کرد و از دفتر بیرون زد.اتاقش خارج شد. از کیمیا که در حال جمع

هار داد و در را باز کرد: پارک کند، سالمی به ب اشین را داخل پیاده رو کم مانده بود مکاظم ديگر   

ممنونم آقا کاظم. _  

خسته نباشید خانوم._  

سوار شد و چند لحظه بعد ماشین حرکت کرد. وارد خانه شد، کتی امروز تا هشت کالش داشت و خانه نبود، اما  

اين يک هفته،  ا به سینه کوبید، در لبش محکم خودش رنه بیرون آمد، قمهوش با ديدن او از آشپزخا

-ر که دوری را انتخاب کرده بود، نظر مهوش هم نديدن او بود. حاال برای چه داشت با آن قدمهمان طو

آمد؟! آب دهانش را محکم قورت داد، آماده  های در کشیده شده به طرف او میای محکم و اخمه

، عجیب بود اما بغض  ترک برداشتن هم نداشتد که جايی برای آنقدر شکسته بو شنیدن هر حرفی بود، 

اش هم قهر بود. نگاهش را روی صورت پر از اخم مهوش نگه داشت، سعی کرد  نه و رخنه کنندهک

 هرچند ناممکن اما لبخند محجوبی بزند: 

سالم حاج خانوم. _  

 مهوش بی نرمش با همان اخم غلیظ میان ابروهايش گفت:

دارم باهات. بر کن حرف چند لحظه صالم، س _  
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رويش قرار گرفت و با حفظ لبخند گفت: به بهار کامال رو  

جانم، بفرمايید. _  

هام و به پسرم زدم اونم جوابم و داده، به خاطر کیارش قبول  من حوصله حرف زدن و تکرار مکررات ندارم، حرف_

ين.ذهن رو هم انجام بد کار مسخره و در از کردم به خاطر امنیتت اين مدت و بمونی اينجا و اون   

از آنکه نوايی از دهنش خارج شود، مهوش دستش را باال گرفت و ساکتش کرد:  کرد، اما قبل  بهار دهان باز  

خواد چیزی پیش بیاد که  ظهر مولودی دارم، مهمونامم همه فامیلن، اصال دلم نمی  حرفم تموم نشده، من فردا _

اينکه کسی   يای خونه قبل ازساعتا می فردا اون  توضیح بدم. پس اگر یزی و مجبور بشم به کسی چ

ای! دت برو باال، اگرم احیاناً با کسی برخورد داشتی بگو دوست کتیببین  

آب دهانش را سفت قورت داد، بغض نداشت، اما حرف هم نداشت، سرش را پايین انداخت و با صدايی ضعیف و  

 آهسته گفت: 

کنم فردا ديرتر بیام.  سعی می_  

رفت گفت: می و همان طور که به طرف اتاقش تکان داد  مهوش سری    

خوبه! _  

ريز گرفت و يک ضرب سر کشید،  ها را باال رفت، کیفش را روی اوپن انداخت، لیوانی زير آبپا تند کرد و پله

تراس رفت، در را   گرفت، پالتو و شالش را از تنش کند و به طرف گرمش بود، داشت از داخل آتش می

ها  می آتشش را فرو داد، به طرف نردهاس کک ترشد، برخورد کیف پايش با زمین خن باز کرد و داخل 

زندگی مجبور بود چند لحظه يکبار تلخی  هايش را بست، اش را به آن داد و چشمحرکت کرد، تکیه

مهوش با او خوب صحبت کرده  کرد،  اش را به او يادآور شود!؟ نفس عمیقی کشید، بايد قبول میزندگی

تر شنیده بود  ها تلختر از مهوش ز خیلی نزديکو دم نزده بود، اها را شنیده بود و خیلی بدتر از اينبود. ا 

ها  و گذشته بود، مهوش فقط خواسته بود او خودش را نشان ندهد که اين خواسته خودش هم بود، حرف
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ده بود، هرچه بود باعث  اش هنوز به دم مار نرسیقبول! اما تلخیسنگین بود، آتش به جانش انداخته بود، 

اش بگردد.  و قهر کردهنشد بغض رفته    

های پخش شده داخل نشیمنش را جمع کرد و داخل اتاقش برد. داخل خانه برگشت، لباس   

داشت،    اش روی تخت نشست، موبايلش را از داخل کیفش بیرون کشید، مسیج از طرف نويد های راحتیبا لباس 

 ضربه زد و بازش کرد: 

وبه!؟ی؟! حالت خچطوری داي_  

صفحه چرخاند: نشست، انگشت را روی لبخند تلخی روی لبش   

خوبم دايی... _  

 نوشتن مامان سخت شده بود!؟چند بار تايپ کرد تا مسیجش کامل شد: 

خوبم دايی، مامان خوبه!؟ _  

دوباره نوشت:چند دقیقه طول کشید تا تیک ديده شدن پیامش خورد و نويد   

تونی بهش زنگ بزن، همین که  حساس کردی میذارم زياد تو فکر بره. هروقت ا، نمیخوبه عزيزم، نگرانش نباش _

 صدات و هم بشنوه خوبه. ولی هروقت ديدی توانش و داری!

ن  مکث کرد، توانش را داشت!؟ سخت بود، دلش برای مهناز پر پر بود، میان اين همه از همه بیشتر دلش شنید 

ای از  سید طعن و کنايهرتبود، هنوز میش و خودش کنار نیامده خواست، اما هنوز با دلصدای او را می

 دستش در برود و نیش کالمش مادرش را آزرده خاطر کند، بايد آرامتر میشد.

چشم، ممنونم دايی. _  

رفت، به خاطر اينکه پايین   پیامش خوانده شد. صفحه موبايل را قفل کرد و از جايش بلند شد. به طرف آشپزخانه

ال انداخت، بسته  کامل و پُر بود. نگاهی به يخچی که آمده بود حاال آشپزخانه عکس روز رفت، برنمی

فیله مرغ را بیرون کشید و مشغول آماده کردن شد، به عادت همیشه ناهار نخورده بود و بايد فکری به  
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  که با شنیدن باز شدن در چرخید، برعکسی  کرد. مشغول تهیه غذا بوداش میحال س رو صدای معده

ان نشیمن ديد، لبخندی زد و کمی به طرفش رفت. میکه فکر کرده بود کتی است، کیارش را   

سالم، خسته نباشی._  

 کیارش نگاهش را پشت بهار داخل آشپزخانه چرخاند: 

گفتی طوبی برات غذا بیاره باال.سالم، توام خسته نباشی. می_  

طرف تکان داد:بهار سرش را به   

، يه چیزی سرهم کردم.  نه، همه چی بود تو يخچال _  

را روی لبه مبل انداخت، چشم راستش را کمی جمع کرد، دستی به پشت  روی دستش بود کیارش کتی که  

 سرش کشید و گفت: 

انقدری هست به منم برسه؟!_  

 بها متعجب شده نگاهش کرد:

باشی يا نه. دونم دوست داشته آره، هستش. فقط نمی_  

گفت: خانه میشد وارد آشپزآرنج تا زد و همان طور که   های پیراهن مشکی رنگش را تاآستین  

بد غذا نیستم، غذای طوبی االن حاضر نیست، منم اومدم کارام و کنم برم. _  

 بهار سری تکان داد و گفت: 

خب پس بیا بشین برات بکشم._  

ه همراه  ای از مرغ گريل شده را بز کابینت برداشت، تکهخودش دوباره سمت گاز رفت، بشقاب سفید رنگی ا

تست را باز کرد و هردو را مقابل کیارش قرار داد،   ید، بسته نان اخل بشقاب کشسبزيجات کنارش د

 کیارش نگاهی به بشقاب انداخت و گفت: 
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دستت درد نکنه. _  

 نگاهش را باال آورد و گفت: 

بیا خودتم بخور ديگه! _  

شاره زد: بهار به ماهیتابه ا  

هستش هنوز. _  

رون کشید و گفت: بطری دلتسر را بی به طرف يخچال رفت،کیارش   

بکش بیا بخور ديگه. ب خ_  

سری تکان داد و بشقابی هم برای خودش آماده کرد، به همراه دو تا لیوان سر میز گذاشت و روی يکی از  

ها نشست.صندلی  

سابی تحريک  نشست، با بويی که درخانه پیچیده بود اشتهايش حها را با دلستر پُر کرد و مقابل بهار کیارش لیوان

ر زير چشمی نگاهش کرد، خودش هم مشغول خوردن شد.ا بريد، بهاای از مرغ رشده بود، تکه  

خیلی خوشمزه شده ، دستت درد نکنه. _  

 بهار لبخند کمرنگی به رويش زد و گفت:

نوش جان._  

کتی در حالی   و صدا باز شد، بهار نگاهش را به طرف در چرخاند،مشغول غذا خوردن بودند که در خانه پر سر 

ها به طرف آشپزخانه آمد:بود، وارد خانه شد و با ديدن آنس دانشگاه که هنوز با مقنعه و لبا  

سالم سالم، صد تا سالم! _  

نشست گفت: ای روی گونه بهار نشاند و همان طور که روی صندلی کنارش میبوسه  

شام میخوری! داداش زود داری _  
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کرد و گفت:  کیارش گوشه دهانش را با دستمال پاک  

خوام برم. می_  

شد و لیوانی برداشت، بطری دلستر را برداشت:ه عقب خم کتی کمی ب   

زن نداشتی بیشتر خونه بوديااا. _  

ای به او رفت و مشغول خوردن ادامه غذايش شد. بهار لبخندی به کتی زد و گفت: کیارش چشم غره  

خوری تو!؟ خسته نباشی، چیزی نمی_  

  حرکت داد و گفت: کتی سرش را به طرف باال

ومدم باال ببینمت، ولی حاال که کیارش شب میره نیست، من شب میام باال  ، فقط تشنم بود. انه. تا خرخره پرم_

 باهم فیلم ببینیم! 

 بهار سری تکان داد و گفت: 

باشه، هروقت خواستی بیا. _  

شد: کتی از جايش بلند   

خوراکی داری باال!؟ _  

و گفت:  کیارش به جای بهار سر تکان داد   

همه چی هست. _  

  انداخت:کتی ابرويی باال

چه عجب، در و ديوار اينجا االن به صدا درمیاد از بوی غذا و حضور کَندی تو کابینتا! _  
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و همان طور که از    بهار به او خنديد و کیارش با نگاه عاقل اندر سفیهی نگاهش کرد، چشمکی به کیارش زد

 آشپزخانه خارج میشد گفت: 

وش بگذره. شب نشینی خ_  

رو گفت: طور خیره به روبه کیارش بی آنکه برگردد همان  

من اون امید دهن لق و مگه نبینم! _  

بهار نگاهش را با لبخند از در بسته شده گرفت و دوباره مشغول  ای زد و از خانه خارج شد. کتی غش غش خنده

غذايش شد. خوردن ادامه  

ت: میشد گفدستمال پاک کرد و همان طور که بلند   کیارش با تمام شدن غذايش، دست و دهانش را با  

دستت درد نکنه، خیلی خوش مزه بود. _  

نوش جان._  

گاهش را خاراند:کیارش گیج  

فقط غذات و با من شريک شدی، خودت با اون سیر میشی!؟_  

 بهار لبخندی زد و گفت:

هوای کتی اضافه درست کرده بودم. ه آره، ب _  

خارج شد:  کیارش چشمکی زد و از آشپزخانه  

به نام کتی به کام من! _  

ها از آشپزخانه بیرون رفت، وارد اتاقش شد، در اتاق کیارش  غذای خودش را تمام کرد و بعد از شستن ظرف اربه

. رسید گوش او میاش به نیمه باز بود و به خاطر سکوت خانه، زمزمه ملودی زير لبی  
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_Speedin’ fast on the run, never wanna get caught up 

( شم دستگیر  هیچوقت منمیخا میکنم، فرار  سريع  خیلی)  

 

ايش را از روی میز آرايشش برداشت. هلبه تختش نشست، پماد مخصوص بخیه  

 

_Now you’re the one that I’m callin’ 

( میزنم  زنگ  بهش که  هستی  کسی  تنها تو حاال)  

 

ی  ب گذشته لبخندی رو ، با يادآوری ش ل دستش خوب بوداهايش را خود کیارش کشیده بود و تقريبا حبخیه 

 لبش نشست.

 

_Swore that I’d never forget, don’t think I’m just talkin’ 

( میزنم حرف  دارم  فقط  که   نکن فکر  نمیکنم،  فراموشت هیچوقت  که   میخورم قسمت)  

 

هايش، کیارش پماد کوچک و باريکی به طرفش گرفت: بعد از کشیدن بخیه   

هات. زن جای بخیهاين و روزی دو بار ب_  

بی، آن را از دستش گرفت: سفید با درآ خیره به پماد  

اين برای چی خوبی؟! _  

 کیارش لبخندی کوچکی به او زد و گفت: 
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برای اينکه جاش نمونه! _  

نگران جای ده بخیه، پا جانوری روی دست چپش بود.  ه بهار با بغضيادش مانده بود ک  

  ان میداد و در حال حاضر شدنیارش دور و نزديک میشد و نشی کصدا ها زد. آهسته پماد را روی جای بخیه

 است. 

 

_I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya 

( دارم الزمت ،  دختر  استثنا، بدون برم، اخرش  تا  ممکنه  کنم فکر)  

 

فش  را از داخلش کی   ای که آورده بود رسید، بهار از جايش بلند شد، پروندهديگر صدايش سخت به گوش می

روی تخت پهن کرد، دمر دراز کشید و مشغول پرونده جديد پهن شده مقابلش   د، وسايلش رابیرون کشی

از جايش پريد، کیارش قدمی به  چنان داخل پرونده غرق شده بود که با تقه آرامی که به در خورد  شد.

 داخل گذاشت:

مواظب باش دختر! _  

ال برد: را باهايش ند سرجايش ايستاد، دستبهار تعادلش را حفظ کرد، با لبخ  

خوبم خوبم!  _  

های روی میز اشاره کرد: به کاغذ و کتاب  

خیلی پرت شده بودم. _  

آورد: کیارش نگاهش را روی تخت پُر شده چرخاند، دوباره روی بهار   

خسته نباشی، من دارم میرم._  
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های رسمی،  ارود، او را هم میان آن کت شلوناخودآگاهی نگاهش را روی تیپ او چرخاند، ديگر برايش غريب نب

آمد، هم میان  پوشد و شديداَ به او میدانست دقیقا برای کجا میهای اسپرت که نمی هم میان اين لباس 

آشنا نبود. نگاهش را از کت اسپرت  شناخت و ديگر برايش ناکن میشرت و گرملباس راحتی و تی

د، گرفت و به صورت او داد: همرنگ چشمانش که بر تن کیارش نشسته بو  

باشه، خوش بگذره. _  

اش باعث شد کش دور مُچش را دور موهايش  کیارش سری تکان داد، نگاه خیره او روی موهای پريشان شده

 بندازد، لبخند استرسی زد: 

کار يه ذره بهم میريزم!موقع _  

راحت باش، با من کاری نداری؟! _  

 سرش را به دو طرف تکان داد:

نه._  

گردم، ولی اگر ديرشد میدونی ديگه؟! ود برمیت باش، اگر خیلی دير نبب خودمواظ_  

 بهار لبخند زد، آنقدر در اين يک هفته تکرارشان کرده بود که حفظ باشد:

کنم، اگر صدايی شنیدم يا اتفاق خطرناکی افتاد هم زنگ  از داخل قفل میبله میدونم، در خونه و تراس و _

بم. خوامیزنم، تو نشیمنم نمی  

و گفت:اش را باال انداخت شانه  

چیزی و که از قلم ننداختم!؟_  

 کیارش چشمکی زد و گفت: 

يه چیز و يادت رفت! _  
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صورت او به گردش درآورد و گفت: بهار با تعجب نگاهش کرد، کیارش کمی به طرفش آمد، نگاهش را روی   

کنی و روحت و خراش نمیدی! فکرای بیخود نمی_  

را تکان داد: اش پیچید، سرش چوب زير بینیلبخندش عمیق شد، بوی   

کنم. سعی می_  

 کیارش به طرف در اتاق رفت: 

مواظب باش، فعال خداحافظ._  

چوب باقی مانده در اتاق را عمیق دَم   اش را داد، بوی پشت سرش به حرکت درآمد، جلوی در جواب خداحافظی

ايی  چ ان طرف آشپزخانه حرکت کرد،لیواش مخفی کرد، عقب گرد، به کشید و بازدَمَش را هم داخل ريه

   برای خودش برداشت و دوباره به اتاقش برگشت. 

شیمن بلند  اش را بست و از اتاقش خارج شد، با ديدن کتی وسط نبا سر و صدای کتی که وارد خانه شد، پرونده

دن او که  تاپ به سختی با دو دست گرفته بود، کتی با ديزير خنده زد، بالشت پتويش را به همراه لپ

اخم غلیظی روی صورتش نشاند و گفت:  يد،خند ايستاده بود می  

افته. تاپ نازنینم میدِ نخند، بیا کمک االن لپ _  

تاپ را از زير بغلش بیرون کشید و گفت: خنديد به کمکش رفت، لپ بهار همان طور که همچنان می  

يومدم کمکت خب. کردی میمن و صدا می_  

فت: و گ  کرد ی کاناپه طوسی رنگ پرتابکتی بالشت و پتويش را رو   

زدم تا اينجوری به ريش نداشته من نخندی! حقت بود صدات می_  

رار داد و گفت:تاپ را روی میز مشکی رنگ تلوزينو قاش ادامه داد، لپبهار بازهم به خنده  

خودت بیا وصلش کن. _  
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زخانه رفت و گفت: کتی سرش تکان داد و به طرف میز تلوزين حرکت کرد، بهار به طرف آشپ  

! چی بیارم؟_  

تاپ گفت: کتی مشغول وصل کردن لپ   

هرچی، فقط اگه تخمه داری حتما بیار. _  

 بهار با اخم به طرفش برگشت و گفت: 

فیم ترسناک آوردی باز؟! _  

ويش را با شیطنت باال فرستاد: کتی ابر   

يِس بِیبی! _  

 بهار چپ چپی نگاهش کرد و گفت:

زنم. دا میکتی تا صبح من توهم سر و ص_  

تويش اشاره کرد: کتی به بالشت و پ  

نمیرم پايین ديگه، خودم مثل شیر اينجا پیشتم._  

ها را بیرون بیاورد گفت:تا خوراکی کرد بهار سرش را به دو طرف تکان داد و همان طور که در کابینت را باز می  

آره، شیر خسته، نیم ساعت بعد فیلم پشت سر من قايم میشی!_  

شد. بهار با سینی آمده شده به طرف نشیمن  کردن فیلم مشغول   لش داد و به آمادهپهنش تحوي کتی لبخندی 

داخل کاسه  آمد، روی زمین کنار کتی نشست، کمی از پتوی او را روی پای خودش کشید، پفکی از  

 برداشت و گفت:

بیا بشین عقب ديگه، چرا چسبیدی به تلوزيون. _  
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ها را برداشت و مشغول  زد، مشتی از تخمهتکیه ب کشید، مانند او به کاناپه کتی فیلم را پلی کرد و خودش را عق

 فیلم ديدن شدند.

ود دستش را به کمرش گرفت،  هايش را باز کرد، کتی خواب آل با سر و صدا و تکانی که به سرش وارد شد، چشم

 با صدايی گرفته از خواب گفت:

بخواب!از وسط نصف نشدی برو سرجات  تاکمرم شکست، من میرم پايین بخوابم، توام پاشو _  

حوصله سرش را تکان داد و دوباره میان بالشت و کوسن بزرگ مبل خودش را فرو کرد، با بسته شدن در  بی

دوباره به خوابش ادامه داد. هايش روی هم افتاد و  چشم  

هايش را باز کند،  مآورد، درد کمرش باعث شد با دست آن را بگیر و چشغَلتی در جايش زد، کمی خودش را کش

محابا از جايش  ا اخم دست به کمر باالی سرش ايستاده بود، بی لک زد، با ديدن کیارش که بچندبار پ

هايش را  در ناگهانی بلند نشود، سرش گیج رفت، چشمها انقبلند شد، بر خودش لعنت فرستاد که صبح

قه زد و میان زمین و هوا  بست، قبل از آنکه دوباره پخش زمین شود دست کیارش دور کمرش حل 

اش را چسبید و با صدايی گرفته از خواب گفت:دست پیشانی تش داد، خودش را صاف کرد، بانجا  

يهو بلند شدم._  

کمرش را رها کرد و با نق گفت:  کمی خودش را کنار کشید، کیارش   

هايی که میگم و گوش میدی؟! من میرم اينجوری حرف_  

: گیج نگاهش کرد، هنوز خواب بود  

چه حرفی؟! _  

:يش را باال دادکیارش تای ابرو  

گفتی! ديشب خوب همه رو از حفظ برام می_  

اش کوبید: پیشانیبا يادآوری که وسط نشمین به خواب رفته بود، انگشتش را محکم به   
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جا خوابم برد. ديديم، من همیننه، چیز شد، ديشب کتی بود، داشتیم فیلم می_  

 کیارش دوباره گفت: 

فل نبود! درم که ق _  

و بعد گفت:  ر داد، کمی مکث کرد بهار نگاهش را به د  

فقط ديشب يادم رفت. _  

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 

رگی گیر کرديم. تو هنوزم نفهمیدی وسط چه خطر بز_  

 ابروهايش ها در هم کشید و گفت: 

خب خوابم رفت چیکار کنم! _  

گفت:   کیارش کاپشنش را درآورد و در حال رفتن به اتاقش  

نزد که رو زمین خشک نشی؟!تو رو صدا رفت پايین  او کتی می _  

 بهار گوشه ناخنش را به دندانش گرفت: 

چرا،  من خوابم سنگین شده بود. _  

رش را نشنید، برای جای خالی او ادايی درآورد و مشغول جمع کردن اتاق شد، زير لب نق زد: ديگر صدای کیا  

امروز اومد. ها! شانس خوشگل مناومد خونهنمی_  

هارا جمع کرد و به طرف آشپزخانه رفت، دکمه چايی  په قرار داد، سینی خوراکی تی را روی کانابالشت و پتوی ک

 ساز را زد و به طرف اتاقش حرکت کرد.  
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ای بیرون کشید، کیارش هنوز داخل اتاقش بود، بسته نسکافه را کمی  کیفش را روی اوپن قرار داد، بسته نسکافه

بلند گفت: صورتش کش آورد و دست آخر  ی به طرفین هايش را کمجا به جا کرد، لب در دستش   

خوری؟! نسکافه می_  

 چند لحظه بعد صدای کیارش بلند شد:

آره، االن میام. _  

های سیاه سفید داخل کابینت را برداشت و  بسته نسکافه ديگری از ظرف داخل کابینت بیرون کشید، ماگ

شد،  گذاشت، کیارش وارد آشپزخانه . تکه بیسکويیتی داخل دهانش مشغول درست کردن نسکافه شد 

را از روی میز برداشت، چشم چرخاند و با نديدن بسته بیسکويیت، تکیه باقی مانده بیسکوويت   ماگش

خورد، گفت: اش میمیان دست او را گرفت و در حالی که به همراه نسکافه  

ديگه نداريم!؟ _  

با   ه کرد، بیسکوويیت مانده در دهانش رااکه ريلکس مشغول خوردن بود نگ بهار متعجب به دست خودش و او  

 کمک نسکافه داغش پايین داد و گفت: 

چرا تو کابینته! _  

بسته بیسکويیت را از داخل کابیت درآورد، روی میز گذاشت. کیارش با چشمکی تشکر خودش را اعالم کرد،  

اش را نوشید:ای از نسکافهجرعه  

گردی از دفتر آره؟! امروز زود برمی _  

گشت، پنج شنبه بود و دفتر تا يک بیشتر باز  قدر زود برمی ز مهوش در گوشش زنگ زد، نبايد آنديروهای حرف

توانست از اشرفی بخواهد که بماند و کارهايش را انجام دهد.  ماند، اما می نمی  

نه._  

 کیارش متعجب نگاهش کرد: 
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اسا!پنج شنبه_  

 سرش را تکان داد: 

یم، مراجعه کننده قبول کرديم. مونبیشتر می گه از همکارا امروز يکمدونم، ولی با چند تا دي، میاوهوم_  

اش را داخل سینک گذاشت، از اشپزخانه بیرون رفت: کیارش سری تکان داد، لیوان خالی شده  

دستت درد نکنه. _  

 بهار با صدايی که فقط خودش شنید گفت: 

نوش جان._  

ها  راهرو میان اتاقخت، بود چوب دوباره در ی دوشش انداکیفش را رو شپزخانه خارج شد،ها را شست و از آلیوان

 رَد انداخته بود، جلوی در اتاق او کمی اين پا آن پا کرد، دست آخر گفت: 

من رفتم، خداحافظ._  

 صدايش را شنید:

صبر کن! _  

و  تش را صاف کرد ون آمد، لبه کاز اتاقش بیر ای بعد کیارش با همان استايل رسمی همیشگیايستاد، لحظه

 گفت: 

برمت امروز. وقت دارم، خودم می_  

 سری تکان داد و گفت: 

باشه،بريم._  

 کیارش اشاره کرد تا اول او برود، جلوی او حرکت کرد، بوی چوب را همراه خودش احساس کرد و از خارج شد. 
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ت: کیارش سويیچ را زد و رو به آقا کاظم که منتظر بهار ايستاده بود گف  

نبالش. مروز، شما فقط عصر برو دش ابرم آقا کاظم من خودم می_  

 آقا کاظم سری تکان داد: 

روی چشم آقا. _  

خسته نباشی._  

هردو سوار ماشین شدند، کیارش دکمه استارت را فشار داد و نرم ماشین را به حرکت درآورد. بهار خیره به  

د؟! در اين وضعیت  ر کدفتر بماند چه بايد می در   کردها در فکر امروز بود، اگر اشرفی قبول نمیخیابان

هايش را داخل کافه بگذارند. نفس  ا نداشت که برود، شرايط هم استیبل نبود که بتواند ساعتهیچ جا ر

ی که ديشب  اعمیقی کشید، ترجیح داد اين فکر را برای داخل دفتر بگذارد و از بوی چوب و موسیقی

شد گوش دهد:ضبط پخش میکیارش زمزمه کرده بود و حاال از   

 

_Talk to me, I need to hear you need me like I need ya 

( دارم  احتیاج بهت من که   همونطوری داری احتیاج  بهم که   بشنوم بايد  باهام، بزن حرف)  

 

Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love 

( عشق کنی، حس  رو دارم بهت نسبت که  حسی  میخام  شو، عاشقم)  

 

Before you, baby, I was numb, drown out pain by pourin’ up 

(کن  غرق عشقت با دردامو  بودم، حس  بی من عزيزم،  تو، قبل)  
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Speedin’ fast on the run, never wanna get caught up 

( شم دستگیر  هیچوقت نمیخام میکنم، فرار  سريع  خیلی)  

 

Now you’re the one that I’m callin’ 

( میزنم  زنگ  بهش که  هستی  یسک  تنها تو حاال)  

 

Swore that I’d never forget, don’t think I’m just talkin’ 

( میزنم حرف  دارم  فقط  که   نکن فکر  نمیکنم،  فراموشت هیچوقت  که   میخورم قسمت)  

 

I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya 

( دارم الزمت ،  ترخد  استثنا، بدون برم، اخرش  تا  ممکنه  کنم فکر)  

 

_________________________________ 

Trevor Daniel – Falling 

 

 با ايستادن ماشین در جايش چرخید، کمربندش را باز کرد، لبخندی به کیارش زد و گفت:

ممنونم، فعال. _  

 کیارش سری برايش تکان داد:

برو مراقب باش، به سالمت._  
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ای رنگ ساختمان بسته  حرکت کرد، قبل از آنکه در قهوهاختمان دفتر ف س طر  ین پیاده شد، بهبا لبخند از ماش 

 شود، چرخید دستی برای کیارش تکان داد و داخل شد.

چرخشی به گردنش داد، دستش را روی گردنش فشار   سرش را از روی اوراقی که جلويش پخش بود بلند کرد، 

کرد، پايش را روی  اشرفی صحبت میک بود، بايد با انداخت، نزديک به يداد، نگاهی به ساعت روی ديوار اتاقش 

زمین فشار داد تا صندلی به عقب برود، از جايش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. در اتاق اشرفی باز بود، چشم  

نگاه   ید،پرس ها نشسته بود و ساعت دادگاهش را از او میچرخاند، با ديدن رامش که لبه میز يکی ديگر از منشی

هش را سنگین از او گرفت و به کمی عقب تر که آقای اشرفی مشغول صحبت با  اش کرد، نگاالهپرخشمی حو

خواست رامش را محکم از روی میز به پايین پرتاب کند،  کیمیا بود داد، به طرفش حرکت کرد، عمیقا دلش می

ی کرد و گفت: رفی رفت، سرفه کوچکبرای جلوگیری از اين کارش سريع از مقابلش عبور کرد و به طرف اش   

بخشید آقای اشرفی. ب_  

 اشرفی به طرف او برگشت، لبخندی زد و گفت: 

جانم؟!_  

 بهار هم لبخندی به رويش زد و گفت: 

خواستم اگر اشکالی نداره امروز يکم بیشتر بمونم، يکمی کار عقب افتاده دارم. می_  

 اشرفی ابرويی باال انداخت و با خنده گفت: 

ندازيد.و هم عقب میه کاری شما مگ _  

او خنديد و منتظر نگاهش کرد، اشرفی متین سرش را تکان داد و گفت: به حرف   

حتماً خانوم، من امروز خودمم تا سه دفترم. _  

 لبخندی از سر راحتی خیالش زد و گفت:

منم تا اون موقع کارم و انجام میدم. _  
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 اشرفی سری تکان داد و گفت:

راحت باشید. _  

-راحت شده بود و کمتر دلش خواست رامش را که با اخم نگاهش میز ماندن  ، خیالش ااقش برگشتبه طرف ات

نبالش بیايد. صبح  رد از روی میز به پايین پرتاب کند. وارد اتاقش شد، به آقا کاظم زنگ زد و گفت ساعت سه دک

ه  با لذت ب اتاقش را قف کرد،  کیارش زيادی زود بیدارش کرده بود، به قول اشرفی کار عقب مانده هم نداشت، در

ساعت بعد گذاشت، کفش و شالش را درآورد و  ای رنگ اتاقش نگاه کرد، آالرم موبايلش را برای يککاناپه قهوه

هايش خواب در آغوشش کشید.روی کاناپه دراز کشید، به محض بستن چشم  

شد،   اپه بلند نگ خواب از روی کانهايش را باز کرد، کمی خودش را کش آورد، مبا صدای تق تقی که شنید چشم

ای ايستاد تا کمی به خودش بیايد، نگاهی به ساعت انداخت، آالرم گوشی به هوشش نیاورده بود، دستی به  لحظه

هايش را پوشید و به قصد درست کردن نسکافه از اتاقش  موها و صورتش کشید، شالش را سرش کرد، نیم بوت

به طرف آشپزخانه حرکت کرد، لیوان خودش  د، و را نديبود، سرکی کشید و اخارج شد، در اتاق اشرفی بازهم باز 

ای داخلش ريخت، همان  را از داخل کابینت برداشت، از کتری روی گاز داخلش را پر از آب جوش کرد، نسکافه

و   دار ای سرش را باال گرفت، با ديدن مرد نقابطور که مشغول هم زدن آن بود از آشپزخانه خارج شد، لحظه

هايش هر کدام اندازه نعلبکی گشاد شدند، در لحظه ضربان قلبش  يستاده بود، چشکط دفتر اپوشی که وس سیاه

ا شد و همان طور که  روی دو هزار رفت، دست و پايش وارد عصريخبندان شدند، لیوان نسکافه از دستش ره

مان  ه ا بود، اش آشنای نخراشیدهماتش برده بود جیغ کشید، مرد به طرف او برگشت. به سمتش حرکت کرد، صد 

 صدای لعنتی که بخیه روی دستش نشانده بود: 

بیخودی جیغ نزن، هیچ کس نیست!_  

رفت با جیغ گفت: ماند، چرا نمانده بود!! همان طور که عقب عقب میزد، اشرفی بود، گفته بود می نفس نفس می  

خوای!! چی از جون من می_  

برداشت:رفت به طرفش گام یمرد هم، هم قدم با او که به عقب م   
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دقیقا جونت و!! اون بار قصر در رفتی! _  

کرد  به ديوار خورد، چرا دفتر انقدر کوچک شده بود، نفس نفس میزد، چیزی تا سکته فاصله نداشت، احساس می

د و گفت: از شدت ترس سرش باد کرده است، مرد به او رسید، نگاه سیاه و کثیفش را روی او چرخان  

خوام. م، جونت و که برا خودم نمیامم بگیرجونت يه کد قبل از حاال شاي_  

کردند،  هايش محکم به هم برخود می افتاد، دندانآب دهانش را محکم قورت داد، ذهنش داشت از کار می

کرد و از کار  های بدنش را ُشل میرود، ترس داشت سلولهايش در میکرد جانش دارد از سر ناخناحساس می

رسیده بود، تمام زورش را در دست راستش جمع کرد، در يک لحظه که نزديکش  ريبا به او مرد تق انداخت،می

ای از درد جمع شد، اما خم به ابرويش نیامد و خمشگین شده  دار لحظهشد آن را محکم در شکم او کوبید، نقاب

بش کرد: مانند گرگی به او حمله کرد، بازوی او را محکم در دستش گرفت و روی زمین پرتا  

ی! زنیکه وحش_  

دار دوباره به طرفش حمله ور شد،  اش از درد ضعف رفت، نقاببهار از درد به خودش پیچید، بازوی پیچانده شده

ای کرد، سعی کرد با دست چپش به  جای ضعف رفته بازويش را چسبید و بلندش کرد، از درد نالهدوباره همان

ای مانتويش را کشید و پاره کرد،  در عرض ثانیهار کرد،  ش را هم محدار آن دستصورت او چنگ بیاندازد که نقاب

ای کشید، هیچ در اين ساختمان لعنتی نبود که صدايش را بشنود؟! با پیچیده  بهار از زور درد و ترس جیغ دوباره

را  کرد تا خودش را نجات دهد، پايش ای کشید، خودش را تکان داد، تالش میشدن دوباره دستش جیغ دوباره

کوبید، مرد خشمگین شده بر سرش فرياد کشید: محکم در ساق او   

نه تو آدم نیستی! _  

که از جیب شلوارش کشید ديگر خودش را باخت، تقديرش با اين چاقوی لعنتی گره خورده بود و   با برق چاقويی 

داشت او را به    کشید، اما رفلکس اعصابش هنوزمی شد، بايد دست از تالش اينبار ديگر قطعا شاهرگش زده می

کرد، با تکان محکمی که برای بار سوم به بازويش وارد شد صدای خرچ آن را شنید،  پا زدن مجبور میو  دست

اش غلتید.  اشکش روی گونه  
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شد، فقط توانست کمی خودش را  پرت زمین  لبه میز کوبیده شد، به همراه لوازم روی میز به   دوباره محکم روی

های قلبش بود، مردن به اين  اال دقیقا جايی نزديکیچاقو حبه طرفش خم شد، روی زمین عقب بکشد، مرد 

شکل چقدر درد خواهد داشت؟! کاش چیزی نفهمد و تمام شود، همین درد زجر دهنده بازويش کافی بود،  

کشید، کاش بعد از فرو رفتن چاقو در قلبش ديگر درد  اش هم به خاطر کوبیده شدن به زمین تیر میدنده

انداخت.د. صورتش يخ کرده بود، اشکش روان روی صورتش رَد میاحساس نکند و تمام شو   

فهمید مهران را چه کسی کشته است، نتوانست بماند و بفهمد. اين  مرد، کاش لحظه آخر میاو که داشت می 

گفت!؟ صدای لرزانش را بلند کرد: گفت! نمیده بود، می دانست؟! او که ديگر تمام ش دار مینقاب  

! بابام و کی کشته؟_  

 مشتی که روی دهنش کوبیده شد، صدايش را بريد:

خفه شو! _  

اش را کشته بودند، ناراحت  ای زوریاحمقانه بود، اما کیارش ناراحت میشد؟! زن يک هفتهلب و دهانش سوخت!

ی که حاال عالوه بر پدرهايشان، جان او را هم گرفته بود، دلش برای  گشت!؟ قاتلمیشد!؟ بازهم دنبال قاتل می 

ها احساس دارند که دل تنگ شوند!؟ اگر  شود؟! اصال مردهمیرد دلش بازهم تنگ مینگ میشد! آدم که می کتی ت

ای تنگ  شدند احتماال دلش برای آن بوی چوب و شايد هم برق زنجیر نقرهاحساس داشتند و دل تنگ می

ای که زيادی مراقبش بود!  برای ناجی میشد،  

د که بلد باشد خبر بد را چگونه بدهد، مهناز  خبردهدير خبر دهد، کاش کسی ه او  مهناز! وای مهناز! کاش کسی ب

-! مهناز مرگ دردانه است پاشد، کاش اصال نگويند، بگويند بهار رفتهآورد، از هم میرا نابود نکند، مهناز تاب نمی

دانست!  بود، اما می کرده آورد! او دختر قلبی مهناز بود، تنی نبود، نه ماه کنج جگرش زندگی نش را تاب نمیا

آورد. آن دو بعد از مهران نور امید هم بودند. به مهناز نگوويید، مادرش تاب  دانست مهناز مرگش را دوام نمیمی

 نخواهد آورد. 
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هم نفهمید چرا، اما لحظه آخر هنگام بسته شدن  اين فکرها در کثری از ثانیه ذهنش را پوشش دادند، خودش 

هايش را بست را مرگش را نبیند. ب گذشته کیارش در گوشش پیچید و چشمیقی ش چشمش، صدای زمزمه موس   

آورد که با شنیدن صدای دينگ آسانسور از جا پريد، سريع به عقب چرخش کرد:  ددار چاقو را باال برد تا فرو نقاب  

لعنتی رفته بودی که! _  

داخت و قبل از آنکه کسی که داخل  پله انلگدی نثار بهار کرد و از در باز دفتر بیرون زد، خودش را داخل ره 

 آسانسور است بیرون بیايد پا به فرار گذاشت. 

دار لحظه اول فکر  هايش را باز کرد و به خودش پیچید، با ديدن دفتر خالی از نقاببهار با لگدی که خورد چشم

آخر نجات يافته  لحظه  اما با دردهايی که احساس کرد و صدای فرياد اشرفی، متوجه شد بازهمکرد تمام شده، 

اش انداخت. اش اين اجازه را به او نداد و به سرفهخواست نفس عمیق بکشد، اما درد دندهاست،   

ت: اش کوبید و گفهايی گشاد شده از ترس به طرف او دويد، دستش را محکم به پیشانیاشرفی با چشم  

يا زهرا!!!_  

ای ترسیده و  بگیرد که فريادش به هوا رفت، با چهرهبازويش را خودش را با عجله باالی سر بهار رساند، خواست 

 نگران گفت: 

چه باليی به سرت آوردن، کی بود!؟ _  

اش  بهار جان حرف زدن نداشت، مشت کوبیده شده در دهانش، گوشه لبش را پاره کرده بود، از طرفی درد دنده

ن پرسید:داد. اشرفی دوباره عصبی و نگرابه او اجازه نفش کشیدن هم نمی  

شد اينجا!؟کی بود؟ چی_  

بهار کمی به سختی خودش را روی زمین کشید، جیغش به هوا رفت. اشرفی به خودش آمد، کمی دست و پايش  

 را جمع کرد و گفت: 

بايد ببرمت بیمارستان!  _  
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توانايی فکر کردن را گرفته بود، کمی به سرش فشار آورد: کمی در جايش دور خودش چرخید، ذهنش    

وری تکونت بدم! بايد زنگ بزنم به اورژانس.تونم همینج نمی_  

به طرف تلفن روی میز هجوم برد، به ذهنش فشار آورد، با هر سرفه بهار دوباره کنترلش را از دست میداد، دست  

.  را به خاطر آوردو پايش درهم پیچیده میشد، باالخره شماره اورژانس   

گفت: رو به بهاردوباره کنار او روی زمین زانو زد، با ترس   

کنه!؟ تونی بهم بگی کجات درد می االن میان، می_  

هايی درشت شده نگاهش کرد، به سختی گفت: بهار سرفه کرد، اشرفی با چشم  

ام. بازوم، دنده_  

هايش در هم فرو رفت،  و مانتويش پاره شده بود، اخماشرفی نگاهش را روی او چرخاند، شالش کامالً درآمده بود 

غريد: با عصبانیت  

کارت کرد کثافت!!!  چی_  

 دستش را دوباره به سرش کوبید و گفت: 

من احمق چرا رفتم! _  

صدای زنگ آيفون اشرفی از جا پريد، با  بلند شدن آورد. با رد داشت نفسش را بند میبهار بغض کرده بود، د

ديدن وضع بهار    داخل آمدند و باای بعد دو نفر  کلید را فشار داد و در را باز کرد. لحظه "طبقه پنجم."گفتن:

 سريع روی زمین کنارش زانو زدند و مشغول معاينه شدند.

ول حمل بهار بود در جواب  ساختمان خارج کردند، مردی که مسئ دقايقی بعد بهار را روی تخت مخصوصی از 

 اشرفی گفت: 
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ون در رفته باشه.  ته باشه يا کتفشاشون ترک برداش د احتماالت و در نظر بگیريم، ممکنه دندهدونیم آقا، باينمی_

 بايد برسونیمشون بیمارستان تا عکس برداری بشن. 

 اشرفی با نگرانی سرش را تکان داد، در حال بیرون کشیدن سويیچ از داخل جیبش گفت:

کدوم بیمارستان میبرديشون؟!_  

ماشین هول داد. سپس با گفتن نام بیمارستان دوباره تخت را داخل ای فکر کرد و مرد لحظه  

گرفت با ديدن تختی که به طرف  تکیه زده به ماشین، درحالی که برای بار دهم با موبايل بهار تماس می   آقا کاظم

 آمبوالنس حرکت داده شد و ديدن صورت بهار، ترسیده به طرف آمبوالنس دويد. نگاهش را روی بهار چرخاند:

يا خدااا! _  

 به طرف اشرفی برگشت: 

بهار خانوم چیشدن!؟ آقا، آقاااا!_  

فی نگران او را نگاه کرد: اشر  

شما؟! _  

کرد گفت: آقا کاظم در حالی که دوباره به بهار خوابیده روی تخت نگاه می  

من رانندشونم! _  

 اشرفی سرش را تکان داد و گفت:

چند دقیقه نبودم فقط!  منم هنوز نمیدونم! يکی به دفتر حمله کرده، من_  

محکم روی سرش کوبید و گفت: آقا کاظم دستش را   

يی سرشون اومده؟! بال_  
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 اشرفی کالفه گفت: 

نمیدونم، بايد ببرنش بیمارستان تا معلوم بشه. _  

کدوم بیمارستان؟! _  

نس  اشرفی نام بیمارستان را گفت و سريع به طرف ماشینش حرکت کرد. آقا کاظم هم همان طور که از آمبوال

ن رفت و مشغول گرفتن شماره شد.چشم برداشت، به طرف ماشی ، آماده حرکت  

*** 

 

نوشابه داخلش خورد، لیوان را کنار دستش   از  ایپايه باريک لیوان را میان دو انگشتش گرفت و باال آورد، جرعه

را داخل  جويد نگاهش قرار داد و مشغول بريدن تکه ديگری از استیکش شد. همان طور که گوشت را می

فت: دش را داخل بشقاب رها کرد و گ رستوران چرخاند. دختر مقابلش کار  

بعد از چند وقت دوتايی اومديم ناهار بخوريم، جای نگاه کردن محیط رستوران به من توجه کن! _  

، تکه  رويش را پر کرده بود داد بلوندی که صندلی روبهبه دختر   های اطراف رستوران گرفت،نگاهش را شیشه

ری از استیکش را بريد:ديگ   

هار ديگه! ه! گفتی بريم ناهار اومديم ناچه توجهی بکنم آخ_  

هايش را در کاسه چرخاند و با عشوه غلیظی گفت:دختر چشم  

خودت خوب میدونی منظور من از توجه چیه! _  

 تکه گوشت باقی مانده در گلويش را به کمک نوشابه پايین فرستاد و اخم کرده گفت: 

یدونم! نه واقعا نم_  

 دختر عصبی غرّيد: 
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کیارشش!_  

 نفس عمیقش را به بیرون پرتاب کرد: 

بله!_  

تو اصال عوض نمیشی! _  

 کیارش ابرويی باال انداخت و گفت: 

مگه قرار بوده عوض بشم؟! _  

باالخره من اين همه وقته.. _  

 کیارش دستش را باال آورد: 

درخواست خودت،    وديم! تو خصوصیش کردی! بهجا وايسا! اين همه وقته چی؟! يه جمعی بوده دور هم بهمین_

اشتم. من فقط به درخواستت احترام گذ   

 دختر پشت چشمی نازک کرد:

نه اينکه تو بدت میومد! _  

 عصبی، دو انگشتش را از کنار يقه پیراهنش، روی گردنش کشید:

بحث اين نیست نیاز! بحث اينه که تو انگار دچار سوءتفاهم شدی! _  

داد و گفت:نیاز رقصی به گردنش   

فاهم نشدم، من فقط میگم... من دچار سوءت _  

گ موبايلش، دوباره دستش را باال آورد و با گفتن: کیارش با شنیدن زن   

يه لحظه ببخشید. _  



 

 

Page | 465 

 تماس آقا کاظم را وصل کرد: 

الو، سالم آقا! _  

هايش را غلیط در هم کشید:کیارش با شنیدن صدای لرزان مضطرب او اخم  

؟! چیشده کاظم؟! کجايی_  

اش گفت: هآقا کاظم با لحن ترسید   

خانوم، آقا! خانوم!! _  

کشید: کیارش فرياد   

خانوم چی؟! درست بگو! _  

 آقا کاظم بريده بريده ادامه داد:

نمیدونم آقا، من رسیدم ديدم دارن با آمبوالنس میبرنش. _  

 کیارش از روی صندلی پريد: 

آمبوالنس!؟ کدوم بیمارستان کاظم؟! _  

را روی میز  کرد، کیف پولش را از جیب کتش بیرون کشید، مبلغ بیمارستان تماس را قطع  به محض گرفتن نام 

 قرار داد و رو به نیاز گفت: 

من بايد برم. _  

 نیاز وارفته روی صندلی گفت:

پس من چی؟ _  

ت: کرد تا خودش را بیمارستان برسد، با صدايی باال رفته گفکنترل عصابش از دستش در رفته بود، بايد پرواز می   
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چی!! نمیدونم تو _  

احتیاطی تمام به طرف بیمارستان حرکت کرد. بی به سرعت از رستوران بیرون زد، سوار ماشین شد و با  

نگرانی تا ذرات مولکولی جسمش هم نفوذ کرده بود، دست آزاد از فرمانش را پشت سرش کشید، پايش را روی  

اد بکشد:پدال گاز فشار داد، شديداً تمايل داشت بر سر خودش فري  

بهت! من که وقتم خالی بود، چرا خودم نرفتم دنبالش.لعنت _  

نه در دفتر به آن شلوغی به او حمله شده بود!؟ مگر میشد گیر نیوفتد!؟ با کدام دل و جرات بین آن همه  چگو

 آدم قصد جان بهار را کرده بودند!؟  

 دستش را محکم روی فرمان کوبید:

ات! فیک بی موقعلعنت به اين اتوبان با اين ترا _  

ورش کرده بود ناهار را با او بخورد، بر اتوبانی که  فرستاد، بر خودش، بر نیازی که مجب برهمه دنبا لعنت می 

اش! همیشه ترافیک بود و برآن دفتر بی درو پیکر و سردفتر وارفته  

  ه طرف بیمارستانبا ديدن سردر بیمارستان در اولین جای خالی ماشینش را جا داد، به سرعت پیاده شد و ب

، جلوی استیشن پذيرش ايستاد، نفسی گرفت و با  حرکت کرد. از روی تابلوهای راهنما به طرف اورژانس رفت 

 صدايی مضطرب گفت: 

خانوم ببخشید._  

 دختر که پشت استیشن نشسته بود سرش را باال گرفت: 

بفرمايید._  

همسر من و تقريبا نیم ساعت پیش آوردن اينجا. _  

کشید:زير دستش   دختر موسش را  
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اسمشون چی بوده؟! برای چی آوردن؟! _  

.  بهار، بهار فرهود_  

 دختر دخل مانیتور مقابلش نام بهار را سرچ کرد: 

خانومی که کتک خورده بودن؟!_  

توانست با  ديد به راحتی می هايش را روی هم فشار داد، اگر برای يک لحظه آن مرد را مقابل خودش می دندان

گفت:   ، در يک لحظه فک او را پايین بکشد. با صدايی پُر شده از خشمشت شده بوددستی که کنارش م  

بله._  

 دختر دوباره نگاهش را روی مانیتور چرخاند:

بردنشون برای عکس برداری، از اين راهرو بريد، دست چپ راديولوژی اورژانس! _  

های قرمز رنگ شد، با  خط سفید با کیارش سری تکان داد و به طرفی که او گفته بود حرکت کرد. وارد راهرو 

اورژانس قدم برداشت. با ديدن آقا کاظم و اشرفی که پشت در ايستاده  های بلند به طرف تابلو راديولوژی قدم

ها کج کرد: هايش را به طرف آنبودن، قدم  

کاظم! چیشد؟!_  

 آقا کاظم به طرفش برگشت: 

شون عکس بندازن. ده و کتفاومدين آقا، نمیدونیم، دکتر ديدشون گفت بايد از دن_  

اشرفی برگشت:  کالفه دستش را روی صورتش کشید، با خشم به طرف   

کردين پس؟! اون دفتر مگه بی در و پیکره!؟ اون همه اونجا چیکار می _  

هايش را درهم کشید، خودش وضعش از او بهتر نبود: اشرفی اخم  

اين اتفاق افتاده! ری من فقط چند دقیقه رفتم پايین، نمیدونم تو اون مدت کم چجو_  
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-چسباند، چند مشت جانانه روی صورتش فرود میديوار می توانست او را گوشه کیارش دست بردار نبود، اگر می

ورد: آ  

شما نبودی! اون همه آدم ديگه کجا بودن!؟ _  

 اشرفی هم با خشم غريد: 

ها تا يک بازه، فقط من و خانوم فرهود مونده بوديم. دفتر پنج شنبه_  

م به دردنخور! خشمش شدت تعجب نگاهش کرد، بهار گفته بود چند نفر از وکال! چرا فقط با اين آدبا کیارش 

 گرفت: 

ذارم آب خوش از گلوی کسی پايین بره، اونجا انقدر بی صاحاب و هرکی به  يه تار مو از سرش کم بشه، نمی_

 هرکیه! 

 اشرفی هم با مقابله به مثل، سینه سپر کرد و گفت: 

ز آش شدی؟! ش بیاد من خودم اونجا رو آتیش میزنم، شما با چه نسبتی کاسه داغتر اسر اگر باليی _  

کیارش پوزخند عصبی روی صورتش نشاند، دستش را خشن و محکم روی ته ريش خودش کشید تا فک اشرفی  

: فترا لمس نکند، زير لب گ  

چه نسبتی! جالبه. _  

 با صدای بلندی بر سر اشرفی فرياد کشید: 

ه؟!؟ افی شوهرشم، ک_  

 اشرفی هم در مقابل پوزخندی تحويلش داد: 

بهار مجرده! _  
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رفت و شکارش را خوب زير نظرش گرفته بود، آتش از  اش مینند شیری بود که هرلحظه امکان حملهکیارش ما

 چشمها و نفسهای کشدار شدهاش شعله می کشید:

خانوم فرهود!  _  

اق راديولوژی را باز کند:ات صدای فريادش باعث شد، پرستاری با اخم در بسته  

چه خبره آقا، همراه خانوم فرهود؟! _  

جلو رفتند: و اشرفی هردو همزمان  کیارش   

من!_  

من خانوم. _  

ها نگاه کرد: پرستار گیج شده به آن  

کی باالخره؟! _  

اش را روی اشرفی چرخاند، پرستار را مخاطب قرار داد: کیارش نگاه برزخی  

نم. همسرشوبفرمايید خانوم، من _  

 پرستار سری تکان داد، کاغذی را به طرفش گرفت: 

ها  بريمشون داخل اورژانس تا عکسیش و پرداخت کنید، عکسبرداريشون تموم شده، میآها، خب! شما اين ف_

گن. حاضر بشن. بعدش دکتر نظرشون و می   

 کیارش فیش را از دستش گرفت و گفت: 

تونم با دکترشون صحبت کنم؟! االن می_  

باره داخل اتاق رفت:تار دوپرس   
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ونجا با دکتر صحبت کنید. اجازه بديد خانومتون و که برديم داخل اورژانس، ا _  

کیارش سرش را به نشانه تايید تکان داد، به طرف آقا کاظم که تکیه داده به ديوار ايستاده بود برگشت، فیش رو  

کشید: به طرفش گرفت، کیف پولش را از داخل جیب کتش بیرون   

کشی! اين و می ا زحمتشم_  

گرفت: آقا کاظم سريع به طرفش آمد، کیف پول و فیش را از دستش   

کنم. رو چشم آقا، االن حلش می _  

 کیارش با صدايی دو رگه شده آهسته زمزمه کرد: 

دستت درد نکنه. _  

بود،   ين درد تراش را به ديوار کنار در اتاق زد، سرش را با دست چسبید، لعنت به میگرن که زمان نشناس تکیه

ديد او را،  بهار بیايد چه؟! کاش زودتر می پشت سرش را میان چنگش فشار داد. دلش آشوب بود، اگر باليی بر سر 

ديد، حتی نگاه خیسش را، حتی صورت رنگ پريده و يخ  کرد، بايد او را می قلبش بیشتر از اين را همراهی نمی

ديد تا از کشتن اشرفی صرف نظر  ها را می تاد را، بايد اينافمی ای که از بغض به لرز اش را، حتی همان چانهکرده

اين دو بار بازی با جان  کرد و تالفی ای نصیبش میکرد، کتک جانانهلعنتی را اول خودش پیدا می کند، آن قاتل 

انداخت:گرفت. صدای اشرفی بدتر روی مغزش خراش میبهار را قبل از هرچیزی از او می  

شوهرشی؟! تو واقعا _  

آلودش را به چشمان او داد: اه خشمنگ   

اهات؟! به نظرت من االن حوصله شوخی دارم ب_  

کشید،  های کیارش را بیشتر درهم می اش اخماشرفی ناباور سرش را به دو طرف تکان داد، چهره شکست خورده

خواد به طريقی صدای او را خفه کند: دلش می  

ل شده!فهمیدم متاهشناسمش. چطور ن خیلی ساله که من می_  
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ش غرّيد:اهای چفت شدهکیارش تای ابرويش را باال انداخت و از بین دندان  

خوام ببینم زنم چیشده، بعداً بیا حتما برات توضیح میدم چجوری متاهل شده!فعال فقط می_  

اهل بودن  کامالً پیدا بود که متالزم بود انقدر به اين مرد بدبخت بپرد و دمش را بچیند؟! از قیافه وارفته اشرفی 

ده است، کیارش کامال متوجه دلیل اين بهم  اش برای زندگی را خراب کرهای ده سال آيندهبهار حداقل تصمیم

ريختگی بود.اما قصد نداشت توضیحی راجع به ازدواج و دلیلش برای او بدهد دلیل اين هم به خودش مربوط  

 میشد! بهار متاهل بود! يک کالم. 

ف بهار که  دند، اشرفی دوباره با نگاه بارِخشم دار کیارش مواجه شد، بی توجه به طراز شدن هردو از جا پريبا ب

روی برانکارد تقريبا نیمه هوش بود برگشت. کیارش کنار تخت ايستاد، نگاه نگرانش را روی صورت و بدن او  

ت لبش  کبود و گوشه پايین راس اش  چرخاند، صدای تق تق فکش درآمد، دستی به سیب گلويش کشید، چانه

اش  کشید، دستش را آهسته روی گونهود. رنگ پريده و صورتش خیسش نشان از دردی بود که میمتورم شده ب

اش را لرزاند، انگار نقطه  های نیمه بازش را کمی حرکت داد، با ديدن کیارش باالی سرش چانه کشید، بهار چشم

دايی آهسته گفت: اشکش سرازير شد، با ص امنش را پیدا کرده باشد، دوباره قطرات  

کشتم. داشت می_  

زان بهار آتش خشمش را دو چندان کرد، کمی به طرفش خم  کسی برقلبش خنجر کشید، صدای ضعیف و لر

 شد: 

کنم.  شکونم دستش و، به علی دستش و خورد میمی_  

 پرستار کمی تخت را هول داد و گفت: 

آقا اجازه بديد._  

تن کیارش از جلوی ديدش گفت: را کنار کشید، بهار با رفکیارش کمی خودش   

ترسم. من تنها بمونم می _  
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ش قرار گرفت، دستش را نرم روی موهای او کشید و درحالی که هم قدم با تخت حرکت  به سرعت باالی سر

کرد گفت: می  

جام بهار!من همین_  

پیچید.  یتزريق کرد. درد در جانش ماش پیچید کمی آرامش به خونش حس دست او و بوی چوبی که زير بینی

سرش بود و جانش در امنیت بود. اش رسیده بود، باالی هايش را آهسته روی هم انداخت. ناجیچشم  

پرستار به بهار کمک کرد، او را روی تخت اورژانس خواباند، رگش را گرفت و در حالی که سرمی برايش وصل  

کرد گفت: می  

هات و ببینه، نسبت به  د باال، دکتر بايد جواب عکس نم فعال تا يکم فشارت بیا فشارت خیلی پايینه، اين و میز_

کنه میام برات میزنم. فعال فقط بلند نشود، تکون محکمم به کمر و دست چپت نده، اگر   اون هرچی برات تجويز 

 شکسته باشه يا در رفته باشه بدتر میشه، دکترم تا نیم ساعت ديگه میاد. 

و جای بهار گفت: کیارش سری تکان داد    

ممنونم._  

زی گفت: تار يکبار ديگر گیره غلطکی سرم را کنترل کرد و با برداشتن اورد فلپرس   

کنم، فقط لطفا يه نفر همراه باشه. خواهش می_  

آلودش رو به  کیارش با تکان دادن سرش تاکید کرد، منتظر رفتن پرستار ماند، سپس با صورت جدی و اخم 

 اشرفی گفت: 

ممنون. خیلی _  

بکشد، با اخمی گفت: آنکه کنار اشرفی هم بی  

اول بايد ببینم چیشده، بعد میرم. _  
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اهش را از او گرفت، پرده پالستیکی سفید رنگ جلوی تخت را کمی کنار داد و باالی تخت  کیارش با غیظ نگ 

های ترسیده بهار  شمهايش را آهسته باز کرد، نگاه نگرانش را روی صورت او چرخاند، چبهار ايستاد، بهار چشم

تش آهسته گفت:کمی مکث کرد، سرش را نزديک صورت او برد، با حفظ اخم روی صور  کرد،ش میخون به جگر  

از همونا بود؟! _  

اش را گرفت: بهار به سختی آب دهنش را قورت داد، جلوی لرزيدن چانه  

همون بود، صداش و شناختم!_  

اش  ل خراب و دردی که در چهرهسوال و سرزنش بود برای بهار، اما حاهايش را درهم کشید، پر از کیارش ابرو

آنکه از باالی سر بهار  با صدای آقا کاظم بی را برای او خرج کند. اش ديد، باعث میشد کمی از صبر نداشتهمی

دست داشت  ای که در  ببخشیدی به اشرفی گفت و از کنارش رد شد، برگه"کنار برود، به عقب چرخید. آقا کاظم 

رفش گرفت: را به همراه کیف پول کیارش به ط  

انجام شد آقا.  _  

: ها را از دستش گرفت، سری تکان دادکیارش آن  

دستت درد نکنه. _  

کنم آقا، من بمونم يا برم؟! خواهش می_  

گاهش فشار داد: دستش را محکم روی گیج  

نه تو برو، فقط به کسی نگو فعالً. _  

 آقا کاظم سرش را تکان داد:

رسونم. نید من زود خودم و می چشم آقا، بازم اگر کاری داشتید، زنگ بز_  

هايش را آهسته باز و بسته کرد: چشم  
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دستت درد نکنه.  باشه_  

 صدای ضعیف او به گوشش رسید: 

کنه. نمیشد برام مسکن بزنه؟! پهلوم خیلی درد می_  

:نگاهش را سريع روی او چرخاند، کمی روی تختش خم شد   

دقیقا کجاته؟! _  

جايی که  اش کشید، مانتوی خاکی شده و جای کفش روی هماندنده  دستش را آهسته روی پهلوی راست وبهار 

هايش را روی هم فشار داد و با درآمدن صدای فکش زير  داد، ابروهای درهمش را قفل هم کرد. دندان بهار نشان

 لب زمزمه کرد: 

حرومزاده! _  

بهشون میگی!؟ _  

ش را روی چشمان خیس او کشاند:کیارش نگاه  

چی بگم؟!_  

را با دست گرفت: چانه لرزانش   

بگو بهم مسکن بزنن. _  

 نگاهش نرم شد:

تحمل کن، میدونم درد داری! ولی اول بايد دکترت بیاد، من يهو يه چیزی میگم که برات بده. يه کوچولو ديگه _  

 بهار گردنش را کج کرد: 

باشه!_  
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ن آن آدم عوضی  انگار مشت به صورتش بود، همان لحظه قسم خورد، به محض پیدا کرد صورت کبود شده او 

الفی کند. از ته جانش ت یقبل از هرچیزی کبودی چانه بهار را با مشت  

 اشرفی پرده را کنار زد و طرف ديگر تخت ايستاد، نگاه نگرانش را روی بهار چرخاند:

خوبی؟!_  

بهار  اشت، با نُک کفشش چند ضربه پیاپی به پايه تخت زد، صدای لرزان اش را از روی او بردکیارش نگاه عصبی

 را شنید:

ممنونم، به شماهم زحمت دادم. _  

:اشرفی سری تکان داد و گفت   

چه زحمتی، من اشتباه کردم تنهاتون گذاشتم. _  

م به اشرفی  هم برای او که میگرن تمام کاسه سرش را اشغال کرده بود، با خشکنترل اعصاب هم حدی داشت! آن

 توپید:

شما اشتباهات خیلی داره زياد میشه. _  

رش دوباره به اشرفی غرّيد: حرفی بزند کیاگاهش را با تعجب روی کیارش کشاند، قبل از آنکه فرصت کند بهار ن  

ممنون از حضورتون، خودم هستم اينجا. _  

 اشرفی اخمی به او کرد، دوباره رو به بهار گفت: 

م. اگر کاری داريد من بمون _  

 بهار آهسته گفت: 

نه ممنونم، کیارش هست. _  
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مشت گره  ره و دردناکی بود، قلبش از ديدن بهار تکه و پاره بود، عجیب رغبت داشت شرايط مسخ سبید؛چَ

اش را يا به صورت اشرفی يا مردی که بهار را به اين حال درآورده بکوبد، از شدت عصبانیت تمام رگ و پی  کرده

يط هم انگار  اش برآمده شده بود، اما جمله بهار حتی در همان شرارگ وسط پیشانیکشید و سرش تیر می

يک ديدن احتیاج دارد، هر حضوری فقط با يک  دانست، اما هربودنی به چسبید، کیارش بود، اين را خودش می 

بودنش را خوب به رخ کشیده بود.  اش ديدنِ بهار با تک جمله شود،گرمای نگاه پررنگ می  

به اشرفی انداخت که   جی که بیشتر تمايل به پوزخند بودن داشت گوشه لبش شکل گرفت، نگاهیلبخند ک 

تمديد کرد، سرفه کوچکی به گلويش زد و گفت: اشرفی اخمش را  "اگه بَسِت شد، جمع کن برو."يعنی:  

خبر نذاريد.باشه، پس لطفا من و بی_  

 بهار سری تکان داد و کیارش زير لب زمزمه کرد: 

نم حاال! تا ببی_  

موبايل مشکی رنگش را از داخل جیب کتش بیرون   با شنیدن زنگ موبايلش نگاهش را از راه رفته اشرفی گرفت،

ه بود. کشید، نام کتايون روی صفح   

جانم کتی؟! _  

 کتی با صدايی نگران گفت: 

داداش کجايی؟! _  

 ابرو درهم کشید:

چیشده؟!_  

 صدای قورت دادن آب دهان کتی آمد:

سم مامان چیزی بهش گفته  ترها زود میومد، هرچیم بهش زنگ میزنم جواب نمیده، مینیومده، پنج شنبهبهار _

 باشه!
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ز تخت او ايستاد: آهسته از کنار بهار رد شد، کمی دور تر ا  

مثال چی بهش گفته باشه؟! _  

ونجا خطرناکه،  گفتی انمیدونم داداش، همینجوری حدس زدم، میگم نکنه رفته باشه خونه خودشون، هی می_

 باليی سرش نیومده باشه؟! 

ختر بیچاره نازل میشد!؟ صدايش را کمی باال برد: چه باليی ديگر بايد بر سر اين د  

مامان چرا بايد بهش چیزی گفته باشه؟!   کتی سوال پرسیدم ازت!_  

من همینجوری يه چیزی گفتم! بهار و پیدا کن! _  

زودباش!! زنی، کتی! تو همینجوری حرف نمی_  

گفت:  و صدايی آهسته  کتی مکث کوتاهی کرد، لبش را تر کرد و با ترديد   

نکنم. . ولی فکر ز مامان مولودی داشت ظهر، میگم شايد بهش گفته نیا خونه، يا همچین چیزیامرو_  

  دستش را عصبی روی صورتش کشیده بود، بهار تنها در آن دفتر خراب شده مانده بود، لعنت به او که نفهمید 

پیچید: کند. صدای کتی در گوششصبح بهار دارد با زيرکی از زود رفتن به خانه شانه خالی می  

زنه! شوز می خوای بری خونشون يه سر؟! من خیلی دلم داداش! چیشدی؟! میگم می _  

 بازدمش را محکم بیرون فرستاد:

من پیش بهارم. _  

 صدای نفس آسوده کتی بلند شد، با صدای بلند شده نِق زد:

هااا! ن و نمیدهچرا پس نمیگی به من، جون به لب شدم من اينجا. به اون بهارم بگو دفعه آخرشه جواب م_  

خواست دوباره برگردد باالی سرش که  ت، میحوصله نداشت، حوصله شرح دادن وضعیت خراب بهار را نداش 

 احساس تنهايی نکند:
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اومديم خونه خودت بهش بگو، کاری نداری؟! _  

ید:کتی با شک پرس   

داداش چیزی شده؟! _  

نه چیزی نیست، کاری داشتی زنگ بزن. _  

ن شده.  خواست برای اين زندگی واژگو به گردنش کشید، دلش يک فرياد از ته دل می تماس را قطع کرد، دستی

بود.  های سرم خیره مانده هايی خیس به قطره پرده را با خشم کنار زد و دوباره باالی سر بهار قرار گرفت، با چشم

هايش را ريز  د. چشمهايش قرار دااش را بین چشمبه ديوار پشت سرش تکیه زد، انگشت شصت و اشاره همانجا

 کرد و از باالی سر به بهار خیره ماند.  

های راديولوژی  دايی نگاهش را از بهار گرفت، مردی در روپوش سفید با در دست داشتن عکسبا شنیدن ص

دکتر سرش را کمی باال    اش را از ديوار گرفت و طرف ديگر بهار را پر کرد. هايستاد، تکی بزرگی، طرف راست بهار 

اول نگاهی به بهار و سپس نگاهش را روی کیارش کشاند: آورد،   

شما همراهشونید!؟ _  

بله._  

جا کرد، به طرف بهار گفت:دکتر فريم مشکی عینکش را روی صورتش جابه  

اول بگید ببینم چیشده بود؟!_  

ه کوچکی کرد و با صدايی ضعیف گفت: سرف  

سرکار، تو دفتر تنها بودم، دزد اومد._  

انداخت و گفت:دکتر ابرويی باال   

دزد!؟ شما باهاش درگیر شديد؟!_  
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داخت، کیارش اخم کرده نگاهش را روی بهار برگرداند، بهار هم نگاهش را میان آن دو  نگاه مشکوکی به کیارش ان

 چرخاند و گفت: 

خواستم مانعش بشم.بله ديگه، _  

کرد: چنان زير چشمی و با اخم به کیارش نگاه می دکتر هم  

ه همراهتون بودند.اول يه آقای ديگ _  

سرش را تکان داد:بهار آهسته   

بله، ريیسم بودن. _  

ر با ابرويی باال رفته رو به کیارش گفت: دکت  

نسبت شما چیه؟!_  

 کیارش با حفظ اخمش گفت:

همسرشونم._  

تکان داد و زير لب زمزمه کرد: دکتر سری    

صحیح!_  

ت و گفت: ها انداخدوباره عینکش را باال فرستاد، نگاه ديگری به عکس  

ماه باهاش مدارا  يده و حداقل بايد يکبینم، اما دنده چپتون به شدت آسیب دخداروشکر من شکستگی نمی_

ن بلند نکن، رو اون پهلوت نخواب، بدنت و  ات باشه، چیز سنگیکنی، بازوتم فقط کوفته شده، اما حواست به دنده

دو تا پمادم  زنن، يکیش که آمپوله، االن برات می نويسم،زياد کش نیار که زودتر ترمیم بشه. برات مسکن می

اون يکیم قرصه، زياد نخوری بهتره، اما  پهلوت بمال، و  ده، شبا قبل از خواب روی بازو هست که برای تسکین در

دت ديگه قابل تحمل نیست بخور. به دستتم زياد فشار نیار. هروقت احساس کردی در   
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 بهار سرش را تکان داد: 

ممنونم دکتر.  _  

 دکتر نگاهش را روی کیارش برد و گفت: 

!؟میشه چند لحظه شما اون طرف باشید _  

تر کرد، نگاهی به بهار انداخت و گفت:اخمش را عمیق  

جام.من همین_  

پرده سفید رنگ را کنار زد و از تخت فاصله گرفت. بهار تکان کوچکی به سرش داد،   

او حرکت کرد، دکتر اخمو حاال لبخندی به رويش زد،   با کنار رفتن پرده و بیرون آمدن دکتر دوباره به طرف 

ش داد و گفت: برگه نسخه را به دست  

اين و تهیه کنید، بال دور باشه._  

همزمان با او پرستار آمد، سرم   طرف تخت حرکت کرد، کیارش متعجب نسخه را از دستش گرفت و با تشکری به  

آمپول مسکنش را در آنژوکتش تزريق کرد و رو به  تمام شده را با چرخاندن غلطک قطع کرد و دور انداخت، 

 کیارش گفت: 

تونید بريد. يگه می چند دقیقه د_  

ای  نشستن از داخل اتاق پرده کمی روی رگ بهار را ماساژ داد، آنژوکتش را هم کشید و بعد از کمک به او برای 

 بیرون رفت. 

بهار گفت:  با ديدن لبخند بزرگ روی لببه طرف بهار برگشت تا کمکش کند که   

چیشده؟!_  

هايش را روی هم فشار داد و گفت: بهار لب  
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هیچی!_  

برو در هم کشید: ا  

خندی پس؟! به چی می_  

طرفش خم شد:بهار دستش را روی پهلويش گذاشت و نرم خنديد، کیارش کمی به   

خندی؟! گیره، به چی داری مینخند خب دردت می_  

خنديد گفت:یبهار سرش را باال گرفت و در حالی که هنوز م   

دونی دکتر چی گفت؟! می_  

داد، بهار لبخندش را بزرگ تر کرد:  تکان  "چی"کیارش سرش را به نشانه   

گفت اگه کار شوهرته، برات برگه بنويسم بری پزشک قانونی!_  

داد خودش غش غش خنديد، کیارش اخمی روی  ادامه هم در حالی که دستش را روی پهلويش فشار می در 

 صورتش نشاند:

ال اله اال اهلل! _  

و گفت:  ته روی پهلوی بهار را با دست پوشاند آهس  

خندی آخه! اين وضعیت چجوری داری میتو _  

اش را مهار کند گفت: بهار بدون آنکه بتواند خنده  

بنده خدا از اخم روی صورتت فکر کرده بود اين وضع من و بخیه روی دستم همش کار توئه! آخه _  

زد، سرش را به دو طرف تکان داد:  کیارش با حفظ اخمش لبخند   

بیا، همین يکی و کم داشتم. _  
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کرد گفت:های بهار را پايش میطور که کفشانخم شد هم  

ه. بلند شو زن، بلند شو بريم که کتک خونت کم شد _  

توجه به درد پهلو و لبش، غش غش خنديد، کیارش نگاه  اش را بگیرد، بی بهار ديگر نتوانست جلوی خنده

يبايی را مقابلش به تصوير  اش با لبخند تصوير بی نظیر و زا روی صورت او زوم کرد، چهره درد کشیدهخندانش ر

ا لبخند کوچکی خیره نگاهش کرد، موهای  کشیده بود. از جايش بلند شد. آهسته او را لبه تخت نشاند، بهار ب

آن شد، صدای زمزمه وار بهار   آشفته شده او را نرم جمع کرد، شالش را روی سرش کشید و مشغول مرتب کردن

 را شنید:

صداش کنم بیاد؟! _  

شید، در همان فاصله کم خیره به صورتش گفت: دست از کارش ک  

کی و صدا کنی؟! _  

دکتر و؟ _  

و گفت: با نگرانی نگاهش کرد   

د داری؟ در_  

 بهار ابرويش را لطیف باال انداخت:

دی!چیکارا بلصداش کنم بیاد ببینه به جای دستِ به زن  نه،_  

داد، اين دختر هزار رو  ر دستش میشیرين روی صورتش داشت کاهای او ماند، لحن نرم و لبخند میخکوب چشم

میريخت، لحظه قبل بلند بلند به او خنديده بود و حاال با  داشت، تا چند دقیقه پیش داشت از ترس و درد اشک 

ه بود. دوباره دستش را به لبه شال او برد،  اش را به بازی گرفت میان سینه ینگاه و صدای ظريف و گرمش، جاي

داد:  موهايش را مرتب زير شالش جا  

همین که خودت میبینی بسه! _  
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ايش را در هم کشید، دستش را روی مانتوی صدری رنگش  همانتوی او دوباره سگرمه با ديدن يقه پاره شده

 کشید و با صدايی گرفته از خشم گفت:

م کرد؟! تاذيت_  

ند کج لبش به خودش اشاره کرد و گفت: بهار با همان لبخ  

پس اينا چیه؟! ناز و نوازشه؟!_  

رتش در لحظه سرخ شده و دستش روی تخت کنار بهار مشت شد:صو  

. بهـــار! فهمیدی چی گفتم_  

ای خیره نگاهش کرد، لبخندش را به جای اخم او عمیق کرد: لحظه  

نه نذاشتم._  

ت با همان مشت گره شده، فک آن عوضی را پايین بیاورد.  خواس چنان دلش میچیزی از خشمش کم نشد، هم

ی چشمان به خون نشسته او آهسته تکان داد و گفت: بهار دستش را جلو   

کجايی؟! _  

اش شود: بازدم غلیظش باعث شد تمام حجم بوی الکل داخل ريهصاف ايستاد، دم و   

جام، دردت آروم شد؟! همین_  

 بهار آهسته سرش را تکان داد:

مردم. هرچی بود معجزه کرد، تا قبلش داشتم از درد می آمپوله _  

کش شد: کیارش دوباره نزدي  

مستقیم توی رگت زد که سريع اثر کنه. _  
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خودش گرفت: بهار شیطتنت کمرنگی به نگاه   

اينم يادم رفت بهش بگم! _  

 کیارش با حواس پرتی نگاهش کرد:

به کی بگی!؟ _  

کمر مقابلش ايستاد و گفت:  بهار لبخند عمیقی به رويش زد، کیارش دست به   

ضعیفه! خوب بشه من و دست بنداز هات بذار جای کتک_  

 بهار بلند خنديد، نگاه عمیقی به کیارش انداخت:

به دکتر! _  

کان داد: سرش را ت  

چی و يادت رفت بگی؟! _  

 با همان رنگ نگاه آمیخته به شیطنت گفت: 

اينکه همسرم خودش دکتره!_  

لبش نشاند، دستش را آهسته دور کمر بهار حلقه زد و گفت:  کیارش لبخند جمع و جوری روی   

اثیر گذاشته، يادم باشه بپرسم ببینم چی بوده! آمپوله خوب ت_  

کیارش نرم از تخت پايین آمد:  خنده بهار شدت گرفت، با کمک  

ن آروم شده يهو تکون بد ندی بهش.اال ات و کامل بده به من، تکیه_  

شین،  به خاطر بلند بودن شاسی ما تکیه زده به بازوی تنومند کیارش حرکت کرد.  سرش را تکان داد و با احتیاط،

بعد از نشستن او در را در دستش گرفت و گفت:  تقريبا کیارش بلندش کرد و روی صندلی نشاندش.  
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خوبی؟! جات خوبه؟ _  

هايش را باز و بسته کرد:چشم  

آره، خوبم. _  

کمی پشت سرش را فشار داد، صدای بهار آهسته به   ار گرفت. در را بست و ماشین را دور زد، پشت فرمان قر

 گوشش رسید:

کنه؟! د میدر_  

های  هايش و کبودی صورتش، يکی ديگر از رگکرد، سبز تیره شده چشمبه طرفش برگشت، هربار نگاهش می

کرد. مغزش را پاره می   

نه، چیزی نیست. _  

حرکت درآورد. را به بهار لبخندی به رويش زد و به طرف شیشه برگشت، ماشین   

-مل کرده بود تا بهار کمی حالش بهتر شود و سوالبعد از طی مسافتی، ديگر صبرش به نقطه جوش رسید، تح

ای ذهنش را بیرون بريزد، صدای ضبط را قطع کرد: ه  

بهار. _  

 سرش را به طرف او چرخاند:

بله؟! _  

ای نگاهش کرد، دوباره حواسش را به خیابان داد و گفت:لحظه   

ز تنها موندی دفتر؟!ا امروچر_  

 بهار نگاهش را به او داد: 

تنها نبــــ...! _  
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 میان حرفش پريد و صحبتش را قطع کرد: 

به جز اين مرتیکه، تنها بودی ديگه! _  

ای نگاهش کرد و گفت: 2اش را روی کیارش زوم کرد و نگه داشت، کیارش لحظ های متعجب و درشت شدهچشم  

چیه!؟ اشرفی و میگم. _  

چشمان درشت و تعجب زده گفت: ا همانبهار ب  

اون و که فهمیدم._  

کنی برا من؟! گِرد می  پس چرا چشمات و_  

ای باال انداخت و گفت:بهار شانه  

نمیدونم، نديده بودم اينجوری حرف بزنی. _  

 کیارش دست آزادش را عصبی موهايش کشید:

االن انقدر از دستش عصبیم که قابلیت فحش دادن بهشم دارم. _  

هايش را گرد و گفت: دوباره چشم ر بها  

بدونه يک نفر کمر همت بشه من و بکشه.   تقصیر اون بنده خدا چیه آخه، از کجا_  

اش غرّيد:هايش را روی هم فشار داد و از بین فک قفل شده دندان  

يک نفر غلط کرده. _  

نداشت، اما اين حالش را  ی بهار کمی سرش را خم کرد تا بتواند بهتر صورت او ببیند، خشم و عصبانیت او تازگ

شرت ديده بود،برايش غريب آمد. کن و تی ه او را در گرم هم تا به حال نديده بود، مانند اولین باری ک  

 کیارش نفسش را محکم بیرون پرت کرد و ادامه داد: 
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حاال آنالیز کردن و تخمین زدن عصبانیت من و بذار برای بعد، بگو چرا صبح دروغ گفتی؟_  

صورتش را عقب کشید: دهبهار هول ش   

دروغ نگفتم. _  

اش را با زبان تر کرد و ادامه داد: ب زخمی کیارش با اعتاب نگاهش کرد، بهار ل  

خواستی نذاری بمونم. گفتم دفتر خلوته الکی می خب يکم، کار داشتم، اگه می_  

 کیارش اخم کرده، با دست او را نشان داد و گفت:

اينا الکیه ديگه؟! _  

م اون میاد دفتر. ونمن از کجا بد _  

 کیارش با حیرت نگاهش کرد:

کنیم که  دونی وضعیت تا چه حد خطرناکه؟ پس واسه چی انقدر داريم تالش می نمی بهار يعنی چی؟! يعنی تو _

اش و خراب کنی؟! تو تنها نمونی؟! بیکاريم؟! که تو با يه دروغ و مخفی کاری مسخره بزنی همه   

 بهار با اخم نگاهش کرد و گفت:

 موندم دفتر.ر داشتم، بايد می کا_

 خواست بگوی؟! زير چشمی نگاهش کرد، نمی 

 آوردی خونه. کارت و می _

 سرش را به طرف باال حرکت داد و گفت: 

 نمیشد. _
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نمیشد نداريم. نمیشه اينجوری خودت و وسط خطر بندازی، تا از تو اتاق راديولوژی بیای بیرون من جون به لب  _

 شدم.

 زد:بغض دست و پا داری داشت به گلويش چنگ می  د، بهار کمی نگاهش کر 

 حاال که چیزی نشده. _

 دايش را باال برد: ص

 چیزی نشده!؟ چی بايد بشه دقیقا؟! منتظر چه اتفاقی بودی؟! _

آب دهانش را محکم قورت داد تا دست و پای آن لعنتی را از گلويش کوتاه کند، کیارش با صدای بلندتری ادامه  

 داد: 

 ت در خطره؟! ا بايد يه باليی سرت بیاد که جبران نشه و من و بدبخت کنی تا بفهمی جونهـان؟! حتم_

 دستش را باال برد و در هوا تکان داد: 

 جون در خطره بهار، بفهم! _

 خواست اشک بريزد: نمی

 داد نزن. _

 بهار بیايد:عصبانی بود، داغ بود و انگار تازه فهمیده بود ممکن بوده چه باليی بر سر 

 ت میاد.کنی، به ساعت نکشیده يه باليی سرزنم، هربار چیزی و از من مخفی می می  داد_

 صدايش را پايین آورد: 

 نکن دختر، چیزی و از من مخفی نکن!_

هايت را جای ديگری بکش، اين بال و  گفت، منتظر بود با صدای جیغ بر سرش آوار شود که فرياد ديگر بايد می 

 ر سر من آمده است! صدای ضعیف بهار به گوشش رسید:ه خاطر مادر تو بوحال و روز ب 
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 داد نزن فقط.کنم ديگه،  مخفی نمی _

میقی  مبهوت و متحیر از زير چشم نگاهش کرد، کمی در خودش جمع شد و به طرف شیشه چرخید. نفس ع

 زد.  کشید. اين دختر حرف نمی 

 ن خورد که سريع به طرفش برگشت و گفت: بهار از جايش تکاتر به در خانه پارک کرد؛ ماشین را اينبار نزديک 

 تکون نخوريا._

 اش را به او داد و آرام گفت: ه بهار نگاه جا خورد 

 چشم._

کمربندی که باز کرده در دستش مانده بود را رها کرد و کامل به طرف بهار چرخید، کمی خیره به صورتش  

 کی صدايش را صاف کرد و گفت: اخت، با سرفه کوچماند، کبودی بهار چین غلیظی میان ابروهايش اند 

 برای چی مونده بودی دفتر؟!_

 هايش داد و گفت: چشم بهار چرخشی به 

 کار داشتم. _

 کیارش کمی سرش را کج کرد، تای ابرويش را باال انداخت و با نگاه عمیقی گفت: 

 بـهـــار!!_

 سرش را تکان داد و گفت:

 کار داشتم خب. _

اش هم نمیشد از زير زبانش حرف بیرون کشید، شصتش را روی چانه  انبرز دختر حرف بزن نبود، با گا  نخیر! اين

 رويش خیره شد و گفت: ريشش را بلند کرد، کمی به روبه ید، صدای خرچ خرچ ته کش

 حاج خانوم چیزی بهت گفت!؟_
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 زد و با صدايی که کمی لرزش گرفته بود، گفت: هايش بهار رنگ تعجبی به چشم 

 بايد بهم بگه.  حاج خانوم؟! نه بابا، چی _

 به ابروانش زد وگفت: ای آنقدر مطمئن حرف زد که کیارش را به شک انداخت، گره 

 کنم، تو تکون نخور. االن میام پیادت می _

بهار با کج کردن سرش حرف او را تايید کرد و منتظرش ماند. کیارش سريع ماشین را دور زد و به طرف او  

ش آورد. دستش را دوباره دور کمرش حلقه زد و به طرف عمارت راه  کرد. آهسته و نرم از ماشین پايینحرکت 

 ند قدمی عمارت آقا کاظم از پشت ساخمان به طرفشان آمد، رو به بهار گفت: افتاد. چ

 خدا بد نده خانوم. _

 بهار لبخندی کوچکی به رويش زد: 

 م. ممنونم آقا کاظم، شرمنده شما رو هم ترسوند _

 نه خانوم، اين چه حرفیه. _

 به کیارش ادامه داد: رو 

 خداروشکر انگار جدی نبوده._

 طرف باال برد: کیارش نرم سرش را به 

 نه خداروشکر،آسیب جدی نديده، اما بايد مراقبت کنه. _

و در   خورد. آقا کاظم از جلوی راهشان کار رفت جمله آخر حرفش را دقیقا با بهار بود که کنارش مُدام وول می 

 همان حال گفت:

 د صدام کنید آقا.کاری داشتی_

 باشه دستتون درد نکنه. _
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آمد باعث شد رنگ از رخ بهار فرار کند، کمی خودش را از حلقه  که از پذيرايی می وارد خانه شدند، سر و صدايی 

 تنگ دستان کیارش کنار کشید، کیارش با اخم گفت: 

 خوری. االن میبرمت باال.چه قدر وول می _

 اش گفت: با ديدن رنگ پريده 

 خوبه؟  حالت_

 بهار سری تکان داد و با استرس گفت: 

 ال استراحت کنم. خوام زودتر برم باخوبم می _

 برمت. باشه، االن می _

 بهار هول شده گفت: 

 تونمم خودم برماا! می_

 کیارش کمی با شک نگاهش کرد و گفت: 

 چت شده تو يهو؟! _

 کرد گفت:ها حرکت می ن طور که به طرف پله آب دهانش را محکم قورت داد و هما

 خوام برم باال فقط.هیچی، می _

 د، دوباره دستش را دور کمرش حلقه زد و گفت: کیارش سريع خودش را به او رسان

 عجب دختر لجبازی هستی، حرکت يهويی نده به کمرت. _

 اعتاب گفت:ها را باال رفت،کیارش پا تند کرد و با بهار بی حرف فقط سريع پله 
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 آروووم! _

باال که   يده شدن داشت که فرصتی برای گوش دادن به حرف کیارش توجه کند. به راهرو بهار آنقدر استرس د

رسید درد پهلوش شروع شد، لبش را محکم گاز گرفت که دردش را بروز ندهد، اما از نگاه تیز کیارش دور نماند،  

 در را باز کرد و گفت: 

 سرتق! گم آروم دختره بهت می_

های مجلل پايین  ش لبخندی زد و آهسته وارد خانه شد، اگر راهرو و سالن گفتن کیار  "سرتق "در آن وضعیت به 

داد. وارد نشیمن شد و روی  کرد، بعد از گذشت يک ماه اين خانه برايش بوی امنیت و آرامش می ا حذف می ر

  رويش ايستادزند، کیارش دست به کمر روبه اولین کاناپه جلوی در نشست، نفس عمیقی کشید تا دردش را پس ب

 و گفت: 

 کنی اين همه حرف گوش نکن باشی! کی وقت می _

داد و خواست حرف بزند که با صدايی که از پايین آمد، ترسیده و هول شده مسکوت باقی   بهار لبخندی تحويلش 

 ماند:

 صدای کیارش بود خاله!؟ من برم باال بیارمش._

 ای ظريف دختر ناشناس شنید:صدای مهوش را، پشت سر صد 

 االن عزيزم، بیا ما بريم. میاد پايین _

 دوباره صدای دختر بلند شد:

 و به زور میشه ديد، االنم عمراً خودش بیاد پايین.  بابا خاله کیارش _

 بهار با ترس نگاهش را به کیارش داد و گفت: 

 خوام من و تو اين وضعیت ببینه! برو ديگه، هرکی هست نمی _
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 کیارش به طرف در حرکت کرد، سری تکان داد و گفت: 

 دخترخالمه. _

 بهار چرخید و گفت:  در را باز کرد، قبل از اينکه از خانه بیرون برود، به طرف

 گردم. از جات تکون نخوريا، االن برمی _

 ستاده بودند گفت: ها ايبهار آرام سر تکان داد. به طرف راهرو پايین حرکت کرد، رو به شیوا و مهوش که پايین پله

 سالم._

 ید، نفس راحتی کشید و با لبخند گفت:مهوش سريع به طرفش چرخ

 سالم به روی ماهت._

 ی به رويش زد، روسری ساتنش را روی سرش مرتب کرد و گفت: شیوا هم لبخند 

 سالم.  _

 ها رسید، لبخندی به شیوا زد: به پايین پله 

 خوش اومدين._

 ممنونم._

 : رو به مهوش ادامه داد

 خوبی شما؟! مراسم خوب بود؟! _

 ش گفت:شیوا به جای مهو

خونه، انگار واسه خاله ديگه سنگ تموم  های خاله همیشه خوبه، اين خانومی که هم هرسال میاد می مولودی _

 ذاره.می 
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 کیارش با لبخندی به مهوش نگاه کرد: 

 های حاج خانوم ما با خبره. احتماالً اون خانوم هم از سخت گیری _

 مهوش لبخندی زد و گفت: 

اون  و تو آشپزخونه همه چی برات گذاشتم، به طوبی بگو برات بیاره، بعدم بیا خوبم عزيزم، خسته نباشی. بر_

 طرف، همه رفتن فقط شیوا اينا هستن.

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 خب پس بريم من اول يه سالمی به خاله بدم. _

 آهسته گفت: شیوا با لبخند از جلويش کنار رفت و  

 خسته نباشی!_

ال  رد پذيرايی شد، به طرف خاله مهین، مامان شیوا رفت و بعد از سالم و احوکیارش تشکر زير لب کرد و وا

 پرسی با او، با چشمکی به کتی اشاره زد که بلند شود، رو به بقیه گفت: 

 کنه. من و ببخشید، میرم باال، يکمی سرم درد می _

 مهوش با نگرانی گفت: 

 مامان؟! میگرن دوباره!؟  چرا_

 کیارش سری تکان داد: 

 کنم. حاج خانوم، يکم استراحت می خوبم _

 منتظر کتی شد؛ آمدنش زياد طول نکشید:   ای از پذيرايی بیرون رفت وبا بااجازه

 جونم داداش؟! _
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 اش کشید و گفت: کیارش دستی به چانه 

 ا بیاره باال، بعدش خودتم بیا باال کارت دارم. کتی يه زحمتی بکش، به طوبی خانوم بگو برای من و بهار غذ _

 ری تکان داد و گفت: کتی س 

 من و نمیده، بعد میرم میگم طوبی غذا بیاره.باشه، بذار بیام اول گوش و بهار بپیچونم که جواب _

 کیارش به سمت آشپزخانه هدايتش کرد و گفت: 

 نه، برو اول غذا رو بگو، بعد میايم باال ديگه. _

 کرد،گفت:ر که به سمت آشپزخانه حرکت می کتی همان طو

 نده حاال. بااشه! هولم_

کرد و داخل شد، تقريبا مطمئن بود که بهار همانجا  ها باال رفت. در را باز با رفتن کتی، خودش به سرعت از پله 

همان کاناپه،   نمانده و خودش را آماده کرد، تا با فريادی نارضايتی خودش را اعالم کند، اما با ديدن بهار که روی

ر جايش میخ کوب شد. کمی جلوتر رفت، صورت رنگ پريده و درد  به همان وضع نشسته، خوابش برده بود؛ ب

عقب عقب رفت، روی مبل مقابل بهار نشست، صورتش را میان   کرد.دی به دردهايش اضافه می اش، در کشیده

ش را روی زانويش قرار داد، سرش  دست هايش گرفت و کم کم به طرف پشت سرش حرکت داد، آرنج دست هاي

 ايش را پشت سرش در هم قالب کرد.را پايین برد و دست ه

وارد شدن کتی به خانه، قفل دست هايش را از هم باز کرد و به پشتی    مدتی در همان حالت ماند، با سر و صدای

 مبل تکیه زد. کتی در را پشت سرش بست و همان طور که وارد نشیمن میشد گفت: 

 و ندادی آره؟! بهاااار، می خوام حالیت کنم خواهر شوهر يعنی چی، جواب من  _

 کیارش سريع انگشتش را روی بینی اش فشرد و گفت: 

 چه خبرته.  هییییش!_
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کتی قبل از آنکه فرصت کند، دلیل هییش گفتن کیارش را بپرسد، با ديدن صورت کبود و لب متورم بهار، چشم  

 بلندی کشید، کیارش از جايش پريد و با حرص گفت:  "هیـــــــن"ترسید،هايش را گرد کرد و 

 حاال همه رو خبر کن اينجا! _

 لکنت زبان گفت: کتی بی آنکه بتواند از بهار چشم بگیرد، با

 چــ...چیشده؟! _

می  کیارش کمی گیج گاهش را ماساژ داد، نمیشد بگويد به دفترشان هم دزد زده، اين ديگر شک برانگیز بود. ن

 توانست هنوز به کتی بگويد. 

 رفته بوده خونشون، اونجا بودن. _

 :با چشم هايی که هرکدام به گردی توپ تنیس شده بودند به طرف کیارش برگشتکتی 

 آخه يعنی چی! چی می خوان از جون اين دختر!؟ _

 کیارش شانه ای باال انداخت و گفت: 

 ردن به صورت کبود بهار زده بودم سیاهشون کرده بودم. اگه میدونستم کین و چی می خوان که به جای نگاه ک _

 باال برد و گفت:کتی ابرويش را 

 باشه حاال آروم، تهش يه مشت بوده ديگه! _

 ر اشاره زد و با عصبانیت ادامه داد: کیارش به بها

 يه مشت بوده؟! نمی بینی وضعش و؟! مانتوش چرا پاره اس!؟ دنده اش چرا داشته خورد میشده؟! _

اره اش نشان می داد که کار از زدن  وباره با حیرت و دقت بیشتری بهار را نگاه کرد، مانتوی خاکی شده و پکتی د

 يک مشت خیلی خراب تر است.

 ده، با اين درد چجوری خوابه؟! رنگش پري_
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 با نفس عمیقی به خودش مسلط شد و گفت: 

 بیمارستان بوديم، بهش آرامبخش زدن. _

 د و گفت: دستش را به پیشانی اش کوبی 

 نسخه اشم يادم رفت بگیرم. _

 و گفت:  کتی کنار بهار روی کاناپه نشست

 بده آقا کاظم بره بگیره. _

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 ش تا برم پايین و بیام.باش پیش_

 کتی سری تکان داد و در حالی که سعی می کرد گردن کج شده بهار را صاف کند تا خشک نشود گفت: 

 هستم من. _

 کیارش در را بست دوباره پايین برگشت. 

*** 

 

د جانسوزی که در پهلويش پیچید باعث شد صاف بنشیند، کمی گردنش را  آهسته چشم هايش را باز کرد، در

داد. به اطرافش نگاه کرد، گیج بود و متوجه گذر زمان نشده بود. روی همان کاناپه داخل نشیمن بود.  حرکت 

گذاشت و کمی خودش را جلو کشید، صدای کتی و کیارش از داخل آشپزخانه می آمد،  دستش را روی پهلويش  

شیمن نشسته بود با ديدن  آهسته از جايش بلند شد. به طرف آشپزخانه حرکت کرد، کتی که رو به روی ننرم و 

 او سريع از جا پريد و گفت:

 صبر کن صبر کن! بذار بیام کمکت._
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 ستش را باال آورد و گفت:کیارش هم سريع به طرفش چرخید، د

 خوبم، آروم می تونم بیام. _

ند، کیارش صندلی کناری اش را برايش بیرون کشید، آهسته دستش را دو  خودش را به داخل آشپزخانه رسا

 بازويش قرار داد و او را نشاند. با نشستنش به طرف کتی برگشت و با لبخند گفت: طرف 

 چرا اينجوری نگام می کنی؟!_

 خیره به او دوباره سرجايش قرار می گرفت گفت: ور کتی همان ط

 من بمیرم که اينجوريت کردن. _

 اخمی به رويش کرد و گفت: بهار

 خدا نکنه ديیوونه! چه حرفیه آخه. _

 ان اخم نازک میان ابروهايش گفت: کتی با هم

 چند نفر بودن؟! _

 بهار لبخندی زد و گفت:

 بود.  ، يه نفر رسیدن که من اينجا نبودمبه نفر می _

 کیارش با اخم و صدای خشنی گفت: 

 بسه حاال. چی می خوری برات بذارم؟! _

 اهی به روی میز انداخت و گفت: بهار نگ 

 دست پخت کتیه؟ _

 زد و گفت: کتی لبخند نرمی به رويش 
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 نه اينا رو طوبی جون درست کرده، ولی شام و خودم برات درست می کنم. _

 ز می کرد تا بشقاب بردارد گفت: بهار با لبخند در حالی که دستش را درا

 دست شماهم درد نکنه. _

 بشقاب را جلويش گذاشت و نگاهش را بین آنها چرخاند:  با سنگینی نگاه کتی و کیارش،

 م می کنید؟! تیر که نخوردم. بخوريد غذاتون و. چرا اينجوری نگاه_

 گفت: کتی نگاه تر شده اش را به سختی از او گرفت ، از جايش بلند شد و  

 من خوردم، میرم پايین از خاله اينا خداحافظی کنم، دوباره میام._

بشقاب کشید،   ، با لبخند بدرقه اش کرد، مقداری از مرصع پلوی خوش رنگ مقابلش را داخل بهار سری تکان داد

.  نگاه سنگین کیارش هنوز وزنش را روی دوشش انداخته بود، توجهی نکرد، چند لقمه ای از غذايش را خورد

برگشت،   هنوز کیارش خیره اش بود و دست به کار غذا خوردنش نمیشد، جرعه ای آب نوشید و به طرف او 

 لبخندی به رويش زد و گفت: 

 ؟! ن بی رنگ زل زدیپلو خوش رنگ به م چرا جای اين مرصع_

 کیارش نفس عمیقی کشید و خیره به چشم هايش گفت: 

 چجوری می تونی؟! _

 بهار با تعجب گفت: 

 چیو؟!_

مطمئنم االن  همین و! همینکه تا چند ساعت پیش بهت حمله شده و احتماالً با خوش شانسی قِسِر در رفتی، _

 درد داری، ولی نشستی با لبخند داری غذا می خوری! 

 ند ديگری زد، شانه اش را باال انداخت و گفت: بهار لبخ
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 خب گشنمه! _

 کیارش پیچشی به نگاهش داد:

 همیدی من چی گفتم. دست بردار بهار، ف_

رش نشست، دستش را  نفسی کشید، قاشقش را داخل بشقابش انداخت، آهسته روی صندلی چرخید و رو به کیا

 لبه میز تکیه گاه بدنش کرد و خیره به او گفت: 

م بی چشم و روويی نیستم، تا درد به مغز استحونم نزنه، همین جوری که جلوت نشستم، می شینم غذام  من آد_

م و لبخند میزنم، تا وقتی که درد امروزم برای درد فردام بهم وقت بده و پشت هم پشت هم بر سرم  و می خور 

حال بدم، بی احترامی به تو و کتیه  و و درد   ن ار نشه، بلدم درد قبلی و جمع کنم و رو پا بشم. االنم نشون دادآو

 که به خاطر من، وسط اين آشفته بازار گیر کردين.  

شده به گلويش را قورت داد، لبخندی روی لب هايش نشاند و همان طور که به طرف میز  بغضِ غل و زنجیر 

 برمی گشت گفت: 

 حاال بخور غذات و بخور که منم راحت غذام و بخورم.  _

رنج و آجیل، بغض سرکش و نم چشمانش را از خودش دور کرد، چه قدر جديداً تظاهر سخت  با قاقشق پُری از ب

ی خواست از سر درد و تنهايی اش، برگردد، پیشانی اش را به سینه پهن کیارش تکیه  شده بود، عمیقاً دلش م

ل داشت  ان جا منفجر کند، به خودش چنگ بزند و بلند بلند گريه کند، به شدت تمايدهد و بغضش را هم

خودش را در آغوش او رها کند و ساعتی آرامش برای خودش و روح ضرب ديده اش بخرد. جرعه ای از آب  

ز  ا "من سیر شدم، میرم دوش بگیرم."خل لیوانش را روی بغض آتش گرفته ته گلويش ريخت. کیارش با گفتن:دا

وی میز نگه داشته بود، در نبود  جايش بلند شد و حرکت کرد، بهار هم چنان مصرانه نگاهش را روی بشقاب ر 

از اين آتش های گداخته    کیارش و تنهايی خودش می توانست، حداقل خودش، خودش را در اغوش کشد و کمی 

 پشت پلکش را که چشم هايش را به سوزش انداخته بودند، بیرون بريزد. 
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گردنش کشید، جانی به قدم  کمی در درگاه آشپزخانه ايستاد و نظاره گر بهار شد، دستش را محکم روی   کیارش 

ر او را بین دست هايش گرفت  آرام اما ناگهانی، س هايش داد و دوباره به طرف بهار برگشت، باالی سرش ايستاد، 

گداخته از بین مژه های بلند و   و بوسه عمیقی روی موهايش نشاند، بهار چشم هايش را بست، گوله های آتش

 ستايل ايستادن باالی سرش آهسته زمزمه کرد: مشکی اش بیرون ريختند، کیارش با همان ا

 امنیتت، می تونم گوش باشم برای حرف هات! تو خودت نريز، ياد بگیر دردات و حرف بزنی، من جز _

شاند و به اشک های لعنتی و مزاحمش  با خروج سريع او از آشپزخانه فروريخت، صورتش را بین دست هايش پو

ت که بدتر منتظر يک بوسه يا يک آغوش گرم هستی، تا بفهمی می  اجازه بارش داد. شرايطی در زندگی هس

خودت گوله نکنی، اين بوسه هم يکی از همان ها بود، يکی از همان هايی که بغضت  توانی بباری و همه را در دل  

می شکنی و تبديل به اشکش می کنی. آهسته از جايش بلند شد و به    را به جای گوله کردن و قورت دادن،

د،  ر نیمه باز اتاق کیارش ماند، لبخندی روی لبش نشانق رفت، جلوی در کمی مکث کرد، خیره به دطرف اتا

روزی که از اينجا   "اشک هايش تک به تک از چشمش سر خوردند، شوری اشک را در دهانش احساس می کرد:

 "ی اين همه حمايت و مردونگیت تنگ میشه.برم، دلم برا

ست. لباس های لعنتی که حالش را بد می کردند را از تنش کند و وارد حمام  آهسته وارد اتاقش شد و در را ب

 شد. 

ارج شد، با ديدن پالستیک دارويی که روی میزش بود، لبخندی روی صورتش نقش بست. به  از حمام که خ

ری به همراه سويی شرتش بیرون کشید. سويی شرتش را روی تخت انداخت سمت کمد حرکت کرد، تاپ و شلوا

،سرخ و متورم  ل پمادش را روی بازو و پهلويش بزند. جلوی آيینه ايستاد، تاپش را باال داد، روی دنده چپشتا او

نه ايستاد،  بود، آهسته و نرم کمی از پماد را روی همان ناحیه زد، تاپش را پايین داد و به طرف راست جلويی آيی 

یده شدن روی زمین، بنفش با رگه های  وضع ظاهری بازويش خراب تر بود، جای دست های نقاب دار و کوب

رداشت و کمی روی بازويش زد، آهسته با نُک انگشت خون مرده و قرمز نقش بسته بود. پماد را از روی میز ب

باال گرفت، از داخل آيینه او را   مشغول پخش کردن آن روی سطح کبودی اش شد. با صدای کیارش سرش را

 راحتی وارد اتاق میشد: نگاه کرد. با موهايی خیس و لباس های 
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 بذار ببینم بازوت و. _

 کمی به سمت مخالف متمايل شد:

 چیزی نیست. _

 ا آن تاپ جلوی او معذب بود، کمی خودش را کنار کشید: ب

 پمادش و بزنم خوب میشه. _

ريختن قلبش را با تمام جان احساس   "هُرّی"شست و آرام چرخاندش، دست کیارش آهسته روی بازوی چپش ن

رخید، نگاهش را روی صورت کیارش نگه داشت، طره ای از موی کوتاه و خیسش روی پیشانی اش  کرد و چ

 اده بود، نگاهش را به همان شاخه از موهای او گیر داد. صدای گرفته و عصبی کیارش در گوشش پیچید:افت

 می شکونم. به علی دستش و_

اصرار نمی خواست نگاه از همان طره موهای   سر انگشت های گرم او را روی بازوی کبودش احساس می کرد و با

و صورتش را باال گرفت، خیره به چشم هايش آهسته زمزمه  او بگیرد. دست کیارش اينبار زير چانه اش نشست 

 کرد: 

 پهلوتم به همین وضعه؟! _

 دای ضعیف گفت: نرم سرش را باال برد و با ص

 نه، اينجوری کبود نشده. _

، دستش را به طرف تاپ او برد، بهار آهسته دست ظريف و لرزانش را روی دست  کیارش نگاه نامطمئنی به او کرد

 ره به چشم هايش گفت: او قرار داد، خی

 واقعا میگم، اينجوری نشده، از داخل ضرب ديده، االنم پمادش و زدم. _
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ه  او نگاه کرد، مژه هايش هم مانند موهای پخش شده روی شانه اش خیس بود. ب کیارش کمی به چشم های 

يش را کنار زد و  کمی بهار را به طرف خودش چرخاند، موهاطرف میز چرخید، پماد دوم را از روی میز برداشت،  

کرده   پماد بعدی را خودش نرم روی بازوی او پخش کرد. اين احساِس سرگیجه لعنتی چه وقت گندی را انتخاب

اشت. حرکت انگشتان کیارش روی  بود برای چرخیدن در سر بهار، از حمام هم که می آمد بوی چوب را د

کرد، آب دهانش را قورت داد و با صدايی گرفته  بازويش به اتمام رسید، به صورت اخم آلود و خشمگین او نگاه 

 گفت: 

 ممنونم._

 کیارش با حفط اخم لبخندی به روی زد و گفت: 

 مام به مشکل نخوردی؟!  واسه ح_

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 

 اشت.نه، کاری ند _

نشست، نفس عمیقی کشید.  کیارش آهسته سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. بهار نرم روی صندلی اتاقش 

زير نگاه سنگین و تیز او چیزی تا ذوب شدن فاصله نداشت. به سويی شرت روی تختش چنگ زد و آن را  

 وشید. پ

و سیاهش انداخت. آهسته همه را باالی  سشوار را از برق کشید و روی میز قرار داد. نگاهی به موهای مجعد 

ود و از آن وضعیت خیس نجاتشان داده بود، بروند شکر  سرش جمع کرد، همین که منت بر سرشان گذاشته ب

چانه اش شد که کیارش صدايش زد، از  کمی از پماد را با سر انگشت برداشت و مشغول زد روی  خدا را بکنند.

 مشغول شد، چند لحظه بعد صدای کیارش آمد:  ای گفت و دوباره "بله"همان جا بلند،

 بیا._

و از اتاق بیرون رفت، کمی اطرافش را نگاه کرد، با ديدن کیارش داخل    دستش را با دستمال کاغذی پاک کرد

 شده انداخت و گفت: آشپزخانه به طرف او حرکت کرد. نگاهی روی میز جمع 
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 جمع می کردم خودم. _

 ت: کیارش شانه ای باال انداخت و گف

 من جمع نکردم، طوبی خانوم احتماال اومده. _

 بهار لبش را گزيد و گفت: 

 شت شد. همین جوری خوردم پاشدم.چه قدر ز_

 حاال با اين وضعیتت کسی ازت توقع کار نداره._

 ل انداخت و گفت: دستمالی که هنوز در دست داشت را داخل سط

 وضعیتم جوری نیست، چیکارم داشتی؟! _

ش اشاره کرد ، نگاهش را روی کانتر سفید چرخاند، ماگ های سفید و سیاهی که صبح  کیارش به کنار دست

 افه را داخلشان درست کرده بود روی کانتر بودند، کیارش ماگ سفید را به دست او داد و گفت: نسک

 ور. الته درست کردم، تا داغه بخ_

ا از میان دستش بیرون کشید، اين  لبش را به لبخند شیرينی مزين کرد، دست برد و ماگ سفید رنگ و داغ ر

 . لیوان را انگار از همان اول به نام خودش زده بود

 کمی از الته اش را نوشید، با پیچیدن مزه وانیل در دهانش، با ذوق نگاهش را به کیارش داد و گفت: 

 وانیل داره!!  _

آشپزخانه خارج میشد  ش لبخند کوچکی به رويش زد، لیوان خودش را هم برداشت و همان طور که از کیار

 گفت: 

 خوب شده حاال؟!_

 حالی که از جرعه بعدی الته اش غرق لذت بود گفت: ناخودآگاه پشت سرش به حرکت درآمد و در 
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 از بیرونی ها هم بهتر شده. _

و دوباره به طرف تراس حرکت کرد، بهار هم پشت سرش به  کیارش کمی به عقب چرخید، چشمکی به او زد 

ل  توجه به سردی و سوز هوا نمی توانستند از خود تراس استفاده کنند، روی مبلمان مقابهمان طرف رفت. با  

تراس نشستند، دقیقه ای را هردو در سکوت مشغول نوشیدن بودند، کیارش همان طور که نگاهش به درخت  

 لیوان به نیمه رسیده اش را روی پايش گذاشت. شصتش را گوشه لبش کشید:  برهنه داخل حیاط بود، 

 پماد و زدی تاثیری داشت؟! _

 گفت:بهار محتوای وانیلی داخل دهانش را پايین فرستاد و 

 اوهوم، خیلی. به چونمم زدم._

 کیارش دستش را دور لیوان روی پايش محکم تر حلقه کرد و با فکی فشرده شده گفت: 

 میکنه؟!   اونم درد_

 بهار سرش را به دو طرف آهسته تکان داد و گفت: 

 بگی نگی!_

 ش را سمت بهار چرخاند، نگاهی به صورت او کرد و گفت:نگاه

 فامیلش. اون يارو چی بود،شماره _

 بهار کمی ابرويش را در هم کشید:

 کی؟! _

 کیارش دستش را در هوا تکانی داد و گفت: 

 همین يارو سردفتره. _

 کشیده ای گفت و ادامه داد:  "آهـــــان"ويش را باز کرد،بهار گره ابر
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 آقای اشرفی. _

 همراهت نبود. هوم، همون. شماره اش و بده زنگ بزنم برم کیف و گوشیت و از دفتر بگیرم برات. _

 بهار آهسته سرش را تکان داد و گفت: 

 ر میدارم. آره، جا مونده دفتر. ولی حاال زياد مهم نیست، باالخره شنبه میرم خودم ب_

 کیارش سرش را به سرعت به طرف او چرخاند و گفت: 

 ری؟! شنبه کجا می_

 احتیاط گفت: بهار با 

 دفتر ديگه. _

 ابروهايش را در هم کشید: 

 میشه بری، نمی بینی وضعت و مگه. حاال فعال ن_

 لب هايش را کمی حالت داد: 

 وضعم جوری نیست، پرونده باز زير دستم دارم. _

ش همان.  را روی گردنش کشید، تکان دادن يقه گرد تی شرتش همان و تاللو برق زنجیرکیارش کالفه دستش 

 کالفگی گفت: بهار نگاهش را به زنجیر کارتیر نقره ای دور گردن او داد. کیارش با 

 حاال دو سه روز نرو، يکم استراحت کن بهتر بشی. _

 باقی مانده داخل لیوانش داد.   آب دهانش را محکم قورت داد، نگاهش را از زنجیر گرفت و به الته

 نخوردم. فردا رو استراحت کنم خوب میشم. نمیشه، بعدم طوريم نیست، زخم شمشیر که_

 باقی مانده لیوانش را باال رفت و گفت:  کیارش نگاهش را از او گرفت، کمی از
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 حواست به توصیه های دکترت هست ديگه؟!  _

 آهسته سرش را تکان داد: 

 بهش فشار نیار.دنده جای حساسیه، _

 لبش را با زبانش تر کرد و گفت:

 حواسم هست._

 لبش را شنید: زمزمه زير 

 خوبه._

جلوی کیارش عبور کند، مچ دستش میان دست او اسیر شد،  بهار آهسته از جايش بلند شد، قبل از آنکه کامل از 

 مقابلش ايستاد:ايستاد و به طرفش چرخید، کیارش لیوانش را روی پاف جلوی مبلمان قرار داد و 

 بهار. _

 نگاهش کرد: بهار سرش را باال گرفت و 

 ، تنها نمون تو دفتر، به هیچ دلیلی.  مواظب باش _

مان اين مرد او بود؟! اين لحن آرام شده و نگران، برای ترسیدن از بالی رد  اين همه نگرانی يک جا ريخته در چش

 شده امروز بود؟! چند بار پلک زد و آهسته گفت: 

 دقت میکنم. بیشتر _

 کیارش سرش را باال تکان داد و گفت: 

 ار وسط.شتر. بهار تو انگار هنوز جدی نگرفتی اين قضیه رو، جونت و انقدر راحت نذ نه، بیشتر نه! خیلی بی_

 چشمانش را به قهوه چشمان او دوخت.  
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اين واژگون شدنش به   وخامت اوضاع رو میدونم، فقط سعی میکنم به زندگی نرمالم ادامه بدم که بیشتر از اين_

 چشمم نیاد.

ايی ياد بگیر همه چی و با نرمال جلوه دادن رد نکنی بره، چون اون  نرمال نیست، هیچی نرمال نیست. يه جاه_

 دتم باورت میشه نرماله و... وقت خو 

 دستش را کالفه روی چانه اش کشید و ادامه داد: 

 دوباره يه همچین باليی سرت میاد. _

 گفت: نفس عمیقی کشید و 

 با باور کردن شرايط آنرمال همه چی سخت تر نمیشه؟! _

 يکش شد، آهسته دستش را زير چانه او سر داد و گفت:کیارش کمی نزد

 گوله نشو تو خودت، وقتی همه چی و جمع نکرده باشی تو خودت،نه! سخت نمیشه. اونجاس که میگم _

 پلک زد، خیره به او گفت: 

 نُر و به در نخور میشم، تحملم سخت میشه.  اگه گوله نشم، اگه حرف بزنم، نُ_

 شت: سیب گلوی کیارش لرز کمی بردا

 نه، نه واسه کسی که خودش ازت خواسته حرف بزنی. _

باز شدن در هردو ناخودآگاه از هم فاصله گرفتند، بهار گیج دستی به موهايش کشید و به طرف  با شنیدن 

به طرف آشپزخانه می رفت. لبخندی به روی او زد و   نشیمن حرکت کرد، کتی با يک سینی لوازم داخل دستش 

 می رفت گفت: همان طور که به طرفش 

 اينا چیه؟! _

 نگاهی با لبخند به بهار انداخت و گفت:  کتی سینی را روی میز اشپزخانه گذاشت،
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 چیه پاشدی راه افتادی!  _

 لبخند زد: 

 خوبم بابا._

 کتی با چشم هايی ريز شده نگاهش کرد و گفت: 

 میکردی واسه حموم کمکت کنم.  صدام_

 بهار با تعجب گفت: 

 از کجا فهمیدی؟! _

 لوازم سینی را روی میز چید و گفت: کتی  

 بوی صابون میدی. _

 اش گرفت، نگاهش را روی لوازم چرخاند و گفت: بهار خنده

 اينا چین؟!_

 گفت: کتی با غرور دست به کمر شد ، تای ابرويش را باال داد و  

 دم براتون پاستا بپزم.می خوام افتخار ب_

 روی کانتر اوپن قرار داد و گفت: کیارش پشت سرشان مقابل اوپن ايستاد، لیوانش را 

 بلدی مگه؟! _

 برای او نازک کرد، آستین هايش را باال داد و گفت: کتی پشت چشمی 

 بهار تو بگو، اون الزانیا که پختم و تعريف کن بفهمه با کی طرفه. _

 ابرويی باال رفته گفت: چرخید، سرش را رقصاند و  بهار خنده به طرف کیارش 
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 و از اتاق کشوند بیرون، يه بويی راه انداخته بود. منی که اشتها نداشتم  _

 کیارش تای ابرويش را باال برد آرنج هايش را تکیه گاه بدنش کرد و گفت: 

 ببینیم تعريف کنیم کتی خانوم. اين شما و اين آشپزخونه._

 را باال زد و گفت:  بهار آستین سويی شرتش 

 منم هستم بگو کمکت کنم. _

 فت:کتی دستش را باال برد و گ 

شور میشه يا بی نمک. منم نمی ذارم پاستام و خراب کنی. برو   نه نه! از قديم گفتن آشپز که دو تا شد، آش يا_

 برو بیرون بشینید باهم يه فیلم خوب انتخاب کنید تا من غذام و درست کنم. 

 ری تکان داد و گفت: بهار با لبخند س 

 پس من يکم میوه حاضر کنم._

 ا روی گاز گذاشت و گفت: کتی قابلمه مورد نظرش ر

 ديگه اون و خودت میدونی. _

 کیارش تیکه اش را از اوپن گرفت، به طرف نشیمن حرکت کرد و گفت: 

 انتخاب فیلمتونم با من ديگه. _

 ز داخل يخچال بیرون کشید. بهار با لبخند شانه اش را باال انداخت و سبد میوه را ا

 نگاه نگرانش را روی بهار نگه داشت و گفت: 

 یلی مواظب باش بازم. خ_

 گفت:بهار لبخندی زد و 
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 مواظبم. نگران نباش._

 کیارش زير لب زمزمه کرد: 

 نگرانم._

 رو به آقا کاظم ادامه داد: 

ين اتفاقم افتاد، قبل از هرکاری به من  خیلی بیشتر دقت کنید، ماشین و دقیقا جلوی در نگه دار. کوچک تر_

 زنگ بزن. 

 آقا کاظم سرش را تکان داد:

 شم اقا حواسم هست. چ_

 ار باز کند که کیارش مانع شد: خواست در را برای به

 شما بشینید، من باز می کنم._

ی صورت او  آقا کاظک سری تکان داد، ماشین را دور زد و سوار شد. کیارش در را برايش باز کرد، نگاهش را رو

 چرخاند، آهسته گفت: 

 خودتم اگر چیزی حس کردی سريع با من تماس بگیر. _

 کرد و گفت: بهار با بستن چشم هايش حرفش را تايید 

 بشینم؟!_

 کمی خودش را کنار کشید:

 بشین._

 در را برايش بست، بهار از پشت شیشه دودی ماشین دستی برايش تکان داد و منتظر خروج ماشین از حیاط شد.

و روز قبل قصد جانش را  قلب خودش ماالمال شده از ترس و وحشت بود، قرار گرفتن دوباره، داخل جايی که د 
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های اضطراب بود. اما تا اين را برای خودش حل نمی کرد ، نمی توانست مسئله را به دست  کرده بودند، انت

 فراموشی بسپارد. 

راهی کرد، وارد آسانسور که شد برای لحظه ای اشک در  آقا کاظم مانند باديگارد او را تا دم در ساختمان هم

منتظر رسیده به طبقه دفتر شد. با  شه انگشت را به دندان گرفت و با استرس چشم هايش حلقه زد، پوست گو

ايستادن آسانسور و باز شدن در فلزی آن، نفس آرامی کشید و به طرف دفتر رفت. لحظه ای چشمش را دور تا  

ا کف  مه چیز مرتب شده بود، اما انگار چشمش هنوز می توانست دفتر بهم ريخته و خودش ردور دفتر چرخاند، ه

کرد. کیمیا لبخندی به رويش زد و  کان داد و به طرف اتاق اشرفی حرکت  سرامیک دفتر ببیند، سرش را محکم ت

 گفت: 

 صبح بخیر. _

 با لبخند جواب او را داد: 

 صبح توام بخیر، هستن آقای اشرفی؟! _

 سرش را تکان داد و گفت:کیمیا 

 آره داخلن._

 ممنونم._

 اجازه ورودش شد.  ضربه ای به در اتاق زد و منتظر 

 بفرمايید!_

 در را به نرمی باز کرد و داخل شد، اشرفی با ديدن او از جايش پريد، با نگرانی به طرفش آمد: 

 کاش نمی يومدی امروز. حالت خوبه؟! _

 بهار لبخندی به رويش زد و گفت: 
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 ازی نبود، خوبم. نی_

 و گفت:  اشرفی نگاهش را روی او چرخاند 

 دکتر چی گفت؟! _

 ط ضرب ديده، خداروشکر چیز مهمی نبود. گفت فق_

 نفس راحتی کشید: 

خب خداروشکر. راستش من به شماره خونتون که داخل پرونده بود تماس گرفتم که کیفت و بیارم. اما کسی  _

 برنداشت. 

 آهسته سرش را تکان داد: 

 ، کسی خونه نیست. بله_

 ارش شک داشت: داشت، هنوز به راست بودن حرف کیاشرفی نگاهش را از روی او بر 

من جمعه اومدم، تمام دوربین های مدار بسته ساختمون و دفتر و چک کردم، ولی همه اشون خاموش بودن.  _

 خیلی عجیبه، اين دوربین ها اصال خاموش نمیشن. 

 ست، اما حرفی نزد، شانه ای باال انداخت و گفت: بهار خواست بگويد اصال هم عجیب نی

 منم نفهمیدم دنبال چی بود. _

اما ديگه امن نیست تنها بمونید اينجا، سعی کنید بعد از ظهر ها هم با بقیه از ساختمون خارج بشید، شما  _

 همیشه نفر آخر می مونید. 

 بهار لبخندی به رويش زد و گفت: 

 عث دردسر شدم براتون. چشم سعی می کنم. بازم ببخشید با_

 حرکت داد: اشرفی سرش را به دو طرف  
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 هم سالمتی شماس.نه، اين چه حرفیه، م_

 بهار تشکر آهسته ای کرد و به طرف در حرکت کرد: 

 خانوم فرهود؟! _

 به سمت او برگشت: 

 بله؟! _

 اشرفی قدمی به سمتش برداشت، با مکث پرسید:

 شما ازدواج کردين؟! _

ر کرد  اينگونه سوالش را مطرح کرده بود، لبش را تد، قطعاً کیارش حرفی زده بود که او بهار لحظه ای نگاهش کر 

 و گفت: 

 بله، چطور مگه؟! _

 نگاه اشرفی کِِدر شد، سری تکان داد و گفت:

 هیچی، تبريک میگم. _

 بهار لبخند کمرنگی به او زد: 

 متشکرم._

کرد و مشغول  هنش داشت، پرونده مقابلش را باز  با تمام درگیری که با ذ.ر را باز کرد و به طرف اتاقش رفتد

ديگر پرش داشت، نمی توانست روی پرونده ای که باز کرده بود مسلط    شد.ذهنش مدام از شاخه ای به شاخه

شود. چند بار اخم کرد، محکم سرش را تکان داد و دوباره از اول مشغول شد، اما بی فايده بود، ذهنش اصال آنجا  

ی  را باز کرد و آن را از تنش بیرون کشید، گرما يس پرونده نمی چرخید، زيپ کاپشنشو میان برگه دست نو

اتاق هم باعث کالفگی بیشترش شده بود، آهسته از روی صندلی اش بلند شد، کاپشنش را به پشتی صندلی اش  
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می ماند، در  آويزان کرد و دوباره روی صندلی جا گرفت، هرلحظه با ترس سرش را باال می آورد و به در خیره  

دار وارد اتاقش شود، ذهنش ياری نمی    اين را داشت که در با ضرب باز شود و مرد نقابناخودآگاه مدام ترس 

کرد که بیرون از اين اتاق دست کم پنجاه نفر آدم نشسته اند و عبور از بین آن ها کاری کمی سخت و پر سر و  

واند درک کند، او  ذهنش را درگیر کرده باشد، نمی ت صدا است، اما اين را کسی که ترس تک به تک سلول های 

 فقط می ترسید.

هم، نگاه نگران کیارش جلوی ديده اش را پر میکرد، اين فکر را دوست داشت، اين را خودش از   از طرف ديگری 

  قصد پر نمی داد و نمی پراندش، اين فکر قوّت دلش بود، اين تصوير محو از صبح مقابلش را دوست داشت مُدام

ذخیره کند و مدام  پررنگش کند. حتی دلش می خواست صدای کیارش را گوشه ای از تصوير ذهنش ببیند و 

پس زمینه ذهنش آن را پلی کند، اينگونه هم قطعاً نمی توانست درست و حسابی به آن پرونده برسد، اما از آن  

 حس ترس و لرز هم خبری نبود. 

میزد و با لبخند بزرگی، فقط    ل درس میشد، دستش را زير چانه اش اگر مانند دختر بچه های دبیرستانی، بیخیا

نش پر و بال میداد چه میشد مگر؟! او هم حق داشت بعد از سال ها دلش را به آرامش و  به آن بخش از ذه

 ای مردانه او رفته باشد، حق نداشت؟!ساحلی امن برساند. حق داشت دلش برای آن لحن نگران و صد 

ن  بزرگ، دست زير چانه اش بزند و برای صدا و لح شت، حق داشت بازهم با همان لبخند نه! اين حق را ندا

مردانه ای غش و ضعف برود، اما آن مرد، کیارش نبود. به ذهنش اجازه نمی داد خودش و دلش را بدبخت کند.  

ن پرونده لعنتی  اين زندگی حاال حاال ها حق و حقوقش را از او گرفته بود، تنها حقش به سرانجام رساندن همی

، پرونده زير دستش را بار ديگر،باز کرد و  آرامش بخشش را عقب زد، اخمی روی صورتش نشاند   مجبوراً فکر بود.

 شروع به خواندن کرد. 

 *** 
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کش های التکسش را با خشم و  کیارش عصبی دستش را میان موهايش کشید و از آزمايشگاه بیرون آمد، دست

حرکت کرد. با همان اخم های گره خورده و در هم  در انداخت و به طرف دفتر  حرص داخل سطل آبی رنگ کنار

 به امیری گفت:رو 

 آقای فرخی و صدا کنید بیاد دفتر من. _

امیری سرش را تکان داد و تلفن روی میز را برداشت. وارد دفترش شد، روپوشش را با خشم روی مبل پرت کرد،  

جعبه موردعالقش بیرون کشید و آتش  باز کرد، سیگاری از میان  به طرف پنجره پشت میز کارش رفت و آن را 

کم خط و خراش داشت، که حاال بايد برای اين وضعیت لعنتی هم دندان روی هم فشار  زد، اعصاب خودش  

میداد. دود سیگارش را غلیظ بیرون فرستاد، انگشت هايش را میان چشم هايش کشید، خسته بود، کاش دست  

ستاد و  به پرده اتاق سمت راستی، دود کامش را بیرون می فراس خانه اش می ماند، خیره خودش بود تا روی تر

لحظه شب عروسی برديا را برای خودش مجسم میکرد، آن لحظه ای که احتمالش را هم نداده بود، آن دختر، با  

رگش باشد که چهره  ، همان بهار فرهود، وکیل پدربزآن لباس قرمز و موهايی که نگاه بیننده را میخکوب میکرد 

نمی دهد، و تقريبا دور از ذهن می دانست که روزی،  روحش اجازه نگاه به باالی پنج ثانیه را هم به تو يخ و بی 

 نگاه کردن به آن چشمان سبز و يخ زده، برای خروار خروار آرامش بیاورد. 

 : موش کرد و به طرف در برگشتبا تقه ای که به در خورد سیگارش را داخل جا سیگاری سیاه رنگ لبه پنجره خا

 بفرمايید._

شد، کیارش به مبل مقابلش اشاره زد و خودش هم روی صندلی اش   آقای فرخی هم با اخم های در هم وارد 

 جای گرفت: 

 تیتر امروز خوندين؟! _

 فرخی با اخم غلیظی سرش را تکان داد: 

 بله آقا، خوندم. ولی ثابت شد که برای ما نبوده. _

 :کیارش عصبی گفت
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ارد شده، اين ها االن کجاست؟!  نزديک به ده تا خاور داروی تاريخ مصرف گذشته به راحتی وچه فرقی می کنه، _

 ما چجوری مردم و قانع کنیم که اينا برای کارخونه ما نبوده و اسم شرکت ما سهواً وارد اون لیست کذايی شده؟! 

 فرخی دستش را عصبی روی صورتش کشید و گفت:

ست که بهش  ، که ما ردش کرديم، مطمئن باشید اعتبار ما انقدر زياد هنونیش بود اقای ولدیمهم مرحله قا_

 لطمه ای نخوره. 

 سرش را عصبی تکان داد: 

 اگه اون داروهای لعنتی و با جعبه های ما بفروشن چی؟! میدونی چه باليی سر کارخونه و شرکت ما میاد؟! _

 فرخی نفس عمیقی کشید و گفت: 

 پیداشون می کنیم.نمی ذاريم به اون جاها برسه اصال.ن اينکار و بکنن ما قبل اينکه برس _

 را لبه میز کوبید: دستش

 از کجا پیداش می کنید؟! مگه می دونید کی اينکار و کرده آخه؟! _

 فرخی نگاه نگرانی به او انداخت و گفت: 

به   یل کار کشته داره کهدکتر يکم آروم باشید، باالخره ماهم همینجوری نمی شینیم، شرکت دو تا وک_

 ينکه باليی سر کارخونه بیاد پیداشون می کنیم. هردوشون گفتیم شروع کنن، نگران نباشید، ما قبل از ا

 هردو دستش را کالفه داخل موهايش کشید و گفت: 

احتمال خطای دستگاه ها رو بايد  دوباره دارم تاکید می کنم، حتی توی بسته بندی هم مشکالت نمی خوام، _

 کنید، هیچ دارويی هم ، تا قبل از تايید من، از در آزمايشگاه بیرون نمیره.   کم

 فرخی از جايش بلند شد و گفت:
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باشید، قبل از اينکه اين خبر به گوش مردم  چشم، من بازم حواسم و بیشتر جمع می کنم، شماهم انقدر نگران ن _

 اده انقدر خودتون و اذيت نکنید.برسه، ما تکذيبیه و زديم و رد شده، پس برای اتفاقی که نیوفت

 ای از اتاقش بیرون رفت.   "بااجازه ای"خی با گفتنبی حوصله و کالفه سری برای او تکان داد، فر

خبری مثل امروز را درياف می کرد و دير برای تکذيبیه آن میرسید،  اگر اين اتفاق می افتاد، اگر يک بار ديگر 

دوباره از هم فرو می ريخت. نمی توانست اجازه بدهد زحمات چند ساله  کارخانه ای که با زحمت سرپا کرده بود  

، به  وزی اش را به راحتی از چنگش بیرون بکشند، او برای بازگردان اين کارخانه به همان اعتبار قبلو شبانه ر

همان شأن و شوکت سابق، خون دل خورده بود، در اوج جوانی، به جای چرخیدن و خوش گذراندن، صبح تا  

ام درد های دنیا يک جا بر  درس خوانده بود و کار کرده بود، حاال که می خواست رفاهش را ببرد، انگار تم شب

مردم را بازيچه دستش کرده بود، اجازه  سرش ريخته شده بود. اجازه نمی داد، به آن از خدا بی خبری که جان 

او بود، نه اين همه زحمتی که سالیان  نمی داد همین طور برايش خودش پیش برود، نه جان مردم بازيچه دست 

 برايش جان کنده بود. 

يش گرفت و محکم فشار داد، چیزی نمانده بود تا تقريبا از درد عمیق و تیزش منفجر  سرش را بین دست ها

ه اين دردی که نه شروعش معلوم بود و نه پايانش. از جايی میان آغاز سر و پايان گردنش شروع  شود. لعنت ب

وش می داد، آن  ی کشید و باال می آمد، آنقدر باال می آمد تا روی پیشانی و گیج گاهش را هم پمیشد، تیر م

نه اين درد روانی کننده و  حق داشت. نور، تشديد کوقت بود که اگر سرش را داخل ديواری جايی هم می کوبید، 

 کور کننده بود. 

د، وقت نشناس هم هست، سر درد و خرابی کار  ناخودآگاه دستش روی موبايلش لغزيد، نگرانی که شاخ و دم ندار

مه می آيد، کنج دلت و اعصابت می نشیند، آنقدر مانند مته مغزت را  هم به کتش نمی رود، نگرانی بی مقد 

، باالخره دست از لجبازی می کشی و برای آرام کردن اين حس وقت نشناس و  سوراخ میکند که کم می آوری

 نمی داند را انجام می دهی. سه پیچ، کاری که مغزت دلیلش را 

لغزاند، فامیلش از ادامه نامش افتاده بود، دستش را روی  او هم در همین وضعیت بود، دستش را روی نام بهار  

 آيکون مسیج برد و تايپ کرد: 
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 خوبی؟! درد نداری؟! _

يل داشت  انگار همین درد نداری که نوشت، صحنه کبود بازوی بهار جلوی ديده اش نقش بست، به شّدت تما

آورده بود را، صد برابر تحويلش دهد. با  قبل از هرکسی آن مرد عوضی را پیدا کند و تالفی بالهايی که سر بهار 

 لرز موبايل چشمش را به صفحه داد: 

 دردم ندارم، اصال مسکنم نخوردم. نه خوبم، _

ن همین جمالت تجسم  لبخند کج و کمرنگی روی صورتش نقش بست، ناخودآگاه او را در حال حرف زدن و گفت

رت او به جايی روی گردنش گیر میداد، لب  کرد، انگشت هايش را در هم می پیچاند، نگاهش را به جای صو

ر سر و صدای آب دهانش، جمالت را بیان میکرد، اين دختر اين  هايش را با زبان تر می کرد و با قورت دادن پ

ای بی پناه، لحظه ای ترسیده، لحظه ای غدو لجباز و   همه رو را کجا مخفی کرده بود؟! لحظه ای جسور، لحظه 

کس تصور اولیه اش از بهار، او اصال دختر سرد و کدری نبود، گرم بود، روشن و  همیشه شیرين و زيبا. برع

بخندی که سخت روی لبانش می نشست، عجیب به میمیک صورتش می آمد، دير به دير از آن لبخند  شیرين. ل

، اما اگر همان را ذخیره میکردی، چند وقت می توانستی خودت آن را روی صورتش  های نادرش را میشد ديد 

 ترسیم کنی. 

 دستش را روی صفحه تايپ لغزاند:

 کارت کی تموم میشه؟! _

سیده بود!؟ مگر شب به خانه خودش نمی رفت؟! مگر نه اينکه حرف نیاز را قبول کرده بود که  چرا پرمنتظر ماند، 

 د و او هم بیايد؟! چرا داشت از او می پرسید، گوشی لرزيد: امشب به خانه خودش برو

 ، چطور مگه؟!تقريبا نزديک پنج_

مرد؟! پس قرار خانه ات چه می  نگاهی به ساعتش انداخت، يک ساعت مانده بود، چرا جواب خودت را نمی دهی 

 شود؟! داری چه کار میکنی؟!  

 تايپ کرد: 
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 به آقا کاظم میگم نیاد دنبالت. _

س زد، با لرزيدن  نگار کسی جوابگوی ذهن پر سوالش نبود، تمام افکار و سوال هايش را تک به تک پنخیر، ا

 سريع تر گوشی لبخندش را عمیق کرد: 

 برای چی؟! _

توانست نگا شیطنت بار او را که در بیمارستان ديده بود تصور کند، بهار آن رو راهم داشت، نبايد  اينبار می 

 فراموشش می کرد. 

 ام دنبالت. خودم می_

 شصتش را گوشه لبش کشید و منتظر شد:

 وری، وانیل و يادت نره. باشه... اگر خواستی الته بخ_

، او برای همین درخواست نیاز را قبول کرده بود ديگر،  لبخند کج و کمرنگش، به لبخندی از سر آرامش بدل شد 

از اين آرامش بهتر و لذت بخش تر؟ الته   برای اينکه دور شود از اين محیط و کمی آرامش بگیرد. اين هم آرامش!

ب در خانه خودش، قابل مقايسه نبود، نگاه کردن به آن دختر معصوم و  خوردن کنار بهار، با سپری کردن يک ش 

وقتی که از طعم وانیل، با لذت چشم هايش را روی هم فشار میداد را برای به آرامش رسیدنش انتخاب   شکننده،

 کرد. 

رو   کمی دچار تغییر شده بود، مثال به جای نشستن روی صندلی های حصیری تراس و پا انتخاب هايش جديداً

و يخ تراس تکیه بزند و خیره به   ترجیح می داد به لبه مشکی پا انداخت، برای گذراندن وقت سیگار کشیدنش، 

 پنجره ای که فقط ديدن سايه ای مواج را نصیبش می کرد خیره بماند.  

ها به طرف   ن دکلمه مورد عالقه، به صدای پايی که از آشپزخانه به طرف اتاق ها و از اتاق يا قبل از پلی کردن آ 

 تراس می رفت گوش بدهد.
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می بیند تمام عاليقش را تغییر داده است. اما اين عالقه های جديد،  آدمی است ديگر، يکدفعه به خودش می آيد  

 دلچسب و جان بخش بودند. 

  رای خبر ها و اتفاقات امروز عصبی شده بود و کارخانه را روی سرش گذاشته بود. کار بس بود، به اندازه کافی ب 

نیلِ يکی از لیوان ها ماشین را پر  بايد قبل از ساعت پنج، با همان دو لیوان کاغذی با در های سفید که بوی وا

 میکرد، جلوی در دفتر می بود.

 و تايپ کرد:  دستش را به طرف کنسول وسط ماشین برد، موبايلش را برداشت

 من پايینم._

در را باز کرد و پیاده شد.   نگه داشته بود،  نبه ساختما پیامش ديده شد، اما جوابی نداشت. ماشین را چسبیده

تکیه اش را به ماشین داد و به در چوبی ساختمان چشم دوخت. انتظارش زياد هم طوالنی نشد، بهار آهسته در  

 لبخندی به روی کیارش زد و گفت:   را باز کرد و از پله های پايین آمد،

 سالم._

 با چشمکی جوابش را داد: 

 نباشی. سالم. خسته_

 ده؟! توام، اتفاقی افتا_

 کیارش در را برايش باز کرد و متعجب پرسید:

 نه، چه اتفاقی؟! _

 بهار پايش را روی پدال ماشین گذاشت، کمی به طرف او چرخید و گفت: 

 زده باشه. مثال خبری شده باشه، يا دختره زنگ _

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: 
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 نه هیچ کدوم. _

خودش را داخل ماشین کشید، با کوچک ترين کش آمدنی درد در تمام  باال انداخت و آهسته  بهار ابرويش را 

 جانش می پیچید. کیارش در را برايش بست و ماشین را دور زد. 

ی میان دو صندلی ديد، لبخند کوچکی گوشه لبش جا  نگاه بهار را روی لیوان ها  پشت فرمان که جای گرفت، 

روی صورتش نشاند، کمی صورتش را جمع کرد و خیره    رد. بهار لبخندی ظريفیداد و ماشین را به حرکت درآو

 به او گفت: 

 خیلی پررويی گفتم؟! _

 کیارش بی آنکه نگاهش را از خیابان بگیرد، گفت: 

 چیو؟!_

 صدای تک خنده بهار در گوشش پیچید:

 اينکه برو قهوه بگیر و! _

 اری. ره های مختلفی که تو دخنده اش گرفت، امان از تو دختر! امان از اين همه چه

 نه، قشنگ گفتی. _

بهار با لبخند کوچکی نگاهش کرد، بیخیال نگاه کردن به خیابان سرد و خشک به طرف او چرخید، آرنج دستش  

بودش ساخت. کیارش نیم نگاهی از زير چشم به او  را به کنسول چرمی وسط زد و تکیه گاهی برای چانه ک

 انداخت و گفت: 

 چیه؟!  _

 ش را باال انداخت:شانه ا

 هیچی، چیزی نگفتم. _
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 کیارش راهنما زد: 

 چیزی نگفتی! اما نگاهت می خواد يه چیزی بگه. _

 صدای خنده ريز بهار بازهم بلند شد، فرمان را چرخاند، چشمکی رو به او زد و گفت: 

 بگو._

 چرخاند و گفت: کمی لب هايش را تر کرد، نگاهش را روی دست های او که فرمان را حرکت می داد  بهار

که تو اين شرايط انقدر حواست به منه، با هیچی جبران نمیشه، خودم می دونم، اما قول میدم اگر يه وقت،  اين_

 جام میدم. کاری بود که بتونم انجام بدم برات، حتی اگر در حد توانم نباشه هم برات ان

 خودش بلند خنديد و با همان صورت جمع شده و بامزه گفت: 

 خودت نتونی انجامش بدی، اما حاال بازم من گفتم.  نکنم کاری باشه که البته فکر_

 کیارش لحظه ای نگاهش کرد و با لبخند گفت: 

 با بتمن اشتباه گرفتی من و. _

 بهار غش غش خنديد و گفت:

 بخوای و راحت انجام میدی، اما منم گفتم اين و بگم، ته ذهنت باشه. نه جدی، خب تو خودت هرکاری _

 پرتگاه همیشگی نگه داشت، دستی را کشید و در حالی که به طرف او برمی گشت گفت:مقابل همان ماشین را 

 پس ته ذهن خودتم نگه دار. بعداً نزنی زيرش. _

 بهار با خنده لیوانش را از داخل جا لیوانی برداشت و گفت: 

 قول دادم ديگه. _

 گهش داشت:خواست پیاده شود که کیارش مانع شد، مچ دستش را نرم گرفت و ن
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 سرده، همین تو ماشین بشین._

ت، سرش را چرخاند و چشم هايش را به شهری که در تاريکی فرو می  لبخندی رو به او زد، توی صندلی فرو رف

ورد عالقه اش را با لذت نوشید، همان آهنگی  گوشش را به آهنگ پخش از ضبط داد و نوشیدنی م رفت سپرد، 

را با نگاه به نیم رخ او گذراند،   ی از قهوه اش رد. کیارش لحظه ا زمزمه می ک  که اين اواخر، کیارش زياد زير لب

توجهی به لرزش ريز   سرش را محکم تکان داد و او هم مانند بهار، چشمانش را به چراغ های ريز مقابلش گره زد. 

 کرد. یب کتش نداشت، اين لحظه را با هیچ چیزی خراب نمی موبايلش در ج

اين هفته بعد از درگیری، پرونده ها آنچنان درگیرش کرده بودند که فراموش می  در چرخشی به گردنش داد، 

کرد نبايد به آن دنده آسیب ديده فشار بیاورد، تکیه اش به پشتی چرم صندلی اش داد، دست هايش را کمی  

شغول  و مبست، نگاهی به ساعتش انداخت  گی اش را از نُک دستانش خارج کرد؛ پرونده مقابلش راکشید و خست

؛ امروز زودتر به خانه برمی گشت تا در اعضای اين هفته که کتی همیشه شام را پخته بود  جمع کردن میزش شد 

 ش از جايش بلند شد:امروز که تا هشت کالس دارد، برايش تالفی کند. لوازمش را جمع کرد. با زنگ تلفن

 سالم خانوم، من پايینم. _

 االن میام آقا کاظم. _

 ، نگاهی به دفترش انداخت و خارج شد، لبخندی به کیمیا زد و گفت: خل کیفش ُسر داددا  موبايلش را هم

 خسته نباشی عزيزم. _

 کیمیا با ديدن او از جايش بلند شد و گفت: 

 اِ میری بهار جون!؟ _

 بهار ايستاد:

 زم، کارم داری؟! آره عزي_

 آمد و گفت: او کیمیا کمی برگه های زير دستش را زير و رو کرد، با پاکتی به طرف 
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 نیم ساعت پیش پست آورد، من سرم شلوغ شد يادم رفت برات بیارم. _

بهار ابروهايش را به هم گره زد و پاکت را از میان دست او گرفت، نگاهی به آن انداخت، استرسی که به سختی  

خل کیفش  دا ز از خودش و جسم بی جان شده اش دور نگه داشته بود، دوباره وارد خونش شد. پاکت راچند رو

 انداخت، با لبخند کمرنگی رو به کیمیا گفت: 

 ممنون عزيزم. خسته نباشی._

 کیمیا در حالی که دوباره پشت میزش قرار می گرفت با لبخند جوابش را داد: 

 توام عزيزم._

ا  ر رمه آسانسور را زد و منتظر ماند، توان باز کردن پاکت و دريافت يک نوشته لعنتی ديگ از دفتر خارج شد، دک

ابداً نداشت، نگاهش را به آيینه آسانسور و به چهره خودش گیر داد، کمی رنگش پريده بود، تقريباً مطمئن بود با  

! تمامش امیدش به زنگ آن  باز کردن آن پاکت، از اين هم سفید تر می شود، چرا آن دختر تماس نمی گرفت؟

ای از اين پازل را در دست  ه بود. هیچ تکه کرد دختر بود، مجهوالتی که وجود داشت، ذهنش را خسته و سیاه 

نداشت تا دنبال بقیه اش بگردد. با صدای زنگ آسانسور، نگاهش را از چهره خودش گرفت، پايش را روی زمین  

به آقا کاظم داد و سوار شد. به محض نشستن، دستش را   کشید و به طرف ماشین حرکت کرد، سالم ضعیفی

کشید، چشم هايش را روی کلمه های نوشته گرداند، متوجه حرکت ماشین  ون داخل کیفش برد و پاکت را بیر

 م هايش را گرد کرد و يادداشت را دوباره از اول خواند، عرق سردی بر روی تنش نشست:شد، چش

اد نکن، بهت گفتم به دست و پای من نپیچ، بايد قید اون پرونده رو  زيادی خوش شانسی، ولی بهش اعتم_

 خودت کنار نکشیدی، من می ذارمت کنار. راحت تر از چیزی که فکرش و بکنی! میزدی، حاال که 

سرش به دوران افتاد، ترس در تمام جانش رخنه کرد، گوشت کنار ناخنش را با دندان کند، خون افتاد، به توجه  

ونده؟! اين  زخمش کرده بود، دوباره يادداشت را خواند. چرا قصد جان او را کرده بود؟! کدام پر  به انگشتی که 

لعنتی چرا پیدا نمیشد؟! ترسید، آنقدر زياد که دندان هايش محکم روی هم خورد. ناخودآگاه با صدای ضعیفی  

 گفت: 
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 من و ببريد کارخونه. _

 آقا کاظم با تعجب از داخل آيینه نگاهش کرد: 

 رخونه آقا؟!کا_

کیارش می گفت، هنوز بازو و دنده اش   آهسته ای گفت، بايد می رفت، می ترسید، بايد اين يکی را زود به   "بله"

در می کرد، ممکن بود اينبار شانش نیاورد، ممکن بود ديگر کسی از راه نرسد تا مانع گرفتن جانش شود. دستش  

 گی اش ديگر زيادی بولد و عذاب آورد شده بودند. را به پیشانی اش مالید، روزهای سیاه و ابری زند 

ش انداخت، قبالً اينجا آمده بود، آقا کاظم ماشین را در خیابان، رو به دفتر  با ايستادن ماشین، نگاهی به اطراف

اصلی کارخانه پارک کرد، همراه بهار پیاده شد تا او را داخل کارخانه برساند. پشت سر بهار حرکت کرد، بهار رو  

 انوم امیری که با ديدنش از جايش بلند، لبخند کمرنگی زد: به خ

 سالم._

 دی جوابش را داد: لبخنامیری هم با  

 سالم، خوب هستید؟! _

 ممنونم، آقای ولدی هستن؟ _

 امیری سری تکان داد و گفت:

 بله، آقای دکتر داخل اتاقن. _

حرکت کرد، ضربه ای به در اتاق زد،  بهار آهسته سرش را برای او تکان داد و به طرف در مشکی رنگ اتاق او 

 صدای خشک و رسمی کیارش بلند شد:

 .بفرمايید _
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تش را روی دستگیره طاليی و يخ در قرار داد و در را باز کرد، کیارش سرش را بلند کرد و نگاهش را از برگه  دس 

م عقب رفت و به  های مقابلش جدا کرد، با ديدن بهار جلوی در، از جايش بلند شد، صندلی چرخدارِ چرم محک

 آمد: رفش ديوار خورد، کیارش نگاهی به چهره درمانده بهار انداخت و به ط

 سالم، چیشده!؟ _

بهار چند لحظه بی حرف نگاهش کرد، کیارش نگاهش را به طرف در کشاند، آقا کاظم جلوی در ايستاده بود و  

ی به طرف در رفت، آهسته بهار را  امیری هم از پشت میزش نگاهش را به داخل اتاق داده بود، با صورتی جد 

 داخل اتاق کشید و رو به آقا کاظم گفت: 

 فتاده؟! قی ااتفا_

 آقا کاظم سرش را به دو طرف تکان داد: 

 نه آقا، خانوم از ساختمون اومد بیرون يکمی رنگ پريده بود، به من گفتن بیارمشون اينجا._

 کیارش سری تکان داد: 

 بری خونه.  باشه دستت درد نکنه،شما می تونی_

 چشم آقا._

 ی بهار نگه داشته بود گفت:ا روبا رفتن او، کیارش با اخم رو به امیری که هنوز نگاهش ر

 تلفن وصل نکن، کسیم نیاد. _

 امیری سريع نگاهش را از بهار گرفت و گفت: 

 چشم._

ای آماده بارش  در را بست و داخل اتاق برگشت، بهار هنوز همانجا، پشت سرش با چهره ای درمانده و چشم ه

 ، کمی صورتش را باال گرفت و گفت: داد  ايستاده بود. آرام به طرفش حرکت کرد، دستش را زير چانه او ُسر
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 چیشده؟!_

چندبار پلک زد، قطره اشکی با سمجی از میان مژه هايش بیرون افتاد، کیارش نگاهش را روی چشمان او  

 چرخاند: 

 من و نترسون بهار. _

  ت داد، دستش را باال آورد،کاغذی که بین مشت عرق کرده اش مچاله شده بود را بهآب دهانش را محکم قور

کیارش گرفت و بی حرف روی مبلی که پشت سرش بود نشست. کیارش همان طور ايستاده، برگه را صاف   طرف

يه  کرد و مشغول خواندن شد. رگ کنار گیج گاهش تیر کشید، دندان هايش را روی هم فشار داد و فکش را زاو

 پرت کرد: مین داد، برگه را بین دستش مچاله کرد، مشتش را باال برد و برگه را محکم روی ز

 اَه!!!!!_

بهار نگاهش را به برگه مچاله شده داد، او را همین به همین شکل در می آوردند، به همین راحتی که کیارش  

ی مشکی رنگ کیارش که اتاق را متر می  هم مچاله میکردند. نگاهش روی کفش هااين برگه را مچاله کرد، او را  

تادند، به طرفش آمد، مبل مقابلش را پُر  ها ادامه داد تا ايسکرد به چرخش در آمد، آنقدر نگاهش را روی آن 

کرد، آرنجش را روی پايش گذاشت، دست هايش را در هم قفل کرد، چند بار پايش را با عصبانیت تکان داد،  

 د:صدای خشن شده او در گوشش پیچی

 ؟! کدوم پرونده رو میگه_

داد ، شانه اش را باال انداخت و  ن به خون نشسته اش نگاهش را از کفش های او جدا کرد و باال آورد، به چشما 

 گفت: 

تا پرونده زير دستم اومده و رفته، من که   ماجراها پیش اومده، بیشتر از ده نمی دونم، من از اون موقع که اين _

 همین زياد پرونده میگیرم. اصال نمی دونم راجع به چی حرف میزنه! خودم دفاع نمیرم، برای 

 بی به فکش کشید:کیارش دستش را عص
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 الن داری رو چی کار می کنی؟! ا_

 بهار کمی فکر کرد: 

 دو تا پرونده خانوادگیه، طالق!_

مین  شنه پايش روی زا هردو دستش را به طرف پشت سرش حرکت داد و همان جا در هم قفلشان کرد، با پ

 ت: ضرب گرفت، بهار کمی به او خیره ماند، دستش را روی زخم گوشه انگشتش کشید و گف

 می کشنم؟! _

سريع کیاری، باعث شد کمی خودش را روی مبل عقب بکشد، کیارش نگاهی آتشی به طرفش پرتاب   حرکت

 کرد و با صدايی به زور آرام شده گفت: 

 .  الکیه مگه!؟ به همین راحتی نشستم بیان بکشنت_

محکم و عصبی روی   از جايش بلند شد، دوباره شروع به طی کردن طول و عرض اتاق شد، دستش را چند بار

 ورتش کشید، صدايش خشن شده بود: ص

بیچاره اشون میکنم، به والی علی يه اسم بفهمم ازشون، به خاک سیاه می شونمش. خودش و قايم کرده،  _

 داشت هايی که ترس نشونده تو جون تو خفه اش می کنم. کیارش نیستم اگه پیداش نکنم، با همین ياد

ه داخل اتاق بود، لیوان يکبار مصرفی بیرون کشید، آن را با  ازکنار تصفیه آبی ک بهار آهسته از جايش بلند شد، 

 آب خنک پر کرد و به طرف کیارش رفت، لیوان را به طرفش گرفت و گفت: 

 آروم باش. _

نگه داشت، از بین دستان بهار بیرون کشید، جرعه ای از آن را داخل حلق  نگاه برزخی شده اش را روی لیوان 

 از قبل گفت:اش ريخت و عصبی تر گداخته شده 

 آروم نمیشم، تا لحظه ای که اين بیشرفت و از دنیا پاک نکنم، آروم نمیشم. _



 

 

Page | 530 

ای برآمده صورتش،  بهار دستش هايش را بهم مالید، خودش هم ترسیده بود، اما حاال رنگ قرمز کیارش و رگ ه

 داد:  روی بازوی او قرار نگرانی اش را بولد تر و پررنگ تر به رخ می کشید، آهسته دستش را

 کیارش._

 نگاهش را تا چشمان بهار باال آورد و منتظر نگاهش کرد، لبش را تر کرد: 

 من تا وقتی پیش توام، تو امنیتم. _

 شانه اش را باال برد و گفت: 

 ی بودم، سريع اومدم گفتم، پس انقدر عصبی نباش. همه رگ های صورتت باد کرده. ايندفعه هم دختر خوب_

کرد، خیره به صورت او ماند، کم کم لبخند کجی روی صورتش نشست، انگار حاال کمی سرش را کج  کیارش 

د،  حاال ها مانده بود تا اين دختر را بشناسد، وسط ترس و زَهره ترک شدن خودش، با دستی که هنوز می لرزي

از روی  ! هرچند کوچک و می خواست او را هم آرام کند، کمی موفق هم شده بود، وگرنه، اين وضعیت و لبخند؟

 درد، اما همان هم قنیمت بود، قنیمت شاه فصلی که در زمستان هم حضور داشت.

شلوار  لیوانی که دستش بود را میز گذاشت، دستش را يکبار زير بینی اش کشید، هردو دستش را داخل جیب 

 فرو کرد و رو به بهار گفت: 

 الزمه که يکاری کنیم. _

 هم کشید: بهار کمی ابروهايش را در

 ر؟!چیکا_

 با نُک کفشش ضربه ای به پايه میز مقابلش زد: 

 فعال نبايد بری سرکار، اصال از خونه نبايد بیای بیرون. _

 با ديدن نگاره برّاق شده بهار، سريع گفت: 
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 ونم با کی طرفم، دستم بسته اس، نمی تونم بشیم ببینم دوباره يه باليی سرت میاد. مجبوريم بهار، من نمی د_

 عصبانیت کمی به طرفش رفت و گفت: هار با ب

 يعنی چی؟! من فقط میرم سرکار و میام، همونم نرم؟! _

 کیارش قدمی به او نزديک شد:

 دارم بهت میگم مجبوريم. _

 بهار اخم کرده صدايش را باال برد: 

 از دست میدم، من تازه اينجا جام سفت شده! کارم و _

 کیارش با اخم گفت: 

 مونه؟! وکیل مگه بیکار می _

 دستش را به کمرش زد و گفت:

 بله من می مونم. _

 يعنی چی؟! _

 بهار نگاهش را از او گرفت، سرش را زير انداخت و گفت:

 من نمی تونم دفاع بدم، برای همین نمی تونم دفتر و عوض کنم. _

 ه ای با مکث نگاهش کرد و گفت: کیارش لحظ

 برای چی نمی تونی دفاع بدی؟! _

 آورد: با خشم سرش را باال 

 االن موضوع ما اينه!؟ _
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 فه ای کشید، اين روی بهار را سخت می توانست هضم و درک کند:کیارش نفس کال

 ه. خیالت راحت، اونی که من ديدم، يکسالم مرخصم بگیری، بعد يه سال هنوز اتاقت همون شکیل_

 رد: گاهش کگفتن اين جمله انگار بیشتر عصبی اش کرد، دندانش را روی سايید. بهار کمی گیج ن

 يعنی چی؟! _

 عصبی به او توپید: 

يعنی همین! براش توضیح میديم که شرايط خطرناکه، درک کرد که کرد، نکرد من خودم شر اين قضیه بخوابه  _

 میارمت می کنمت وکیل کارخونه! خوبه حاال؟! 

 کمی زير چشمی نگاهش کرد و گفت:  بهار

 راه ديگه ای نیست؟! _

قرار به باز کردنِ صفحه جديد بود هم، کمی بیشتر طول می کشید، نزديکش  ی اگر دوباره آرام و مظلوم شد، حت 

 شد: 

بهار، من همه جا نیستم، وقتی هم نیستم نمی تونم ازت محافظت کنم، اون دفترم خودت ديدی، برات امن  _

 با يکم خلوت شدنم ممکنه دوباره بیاد، من از راه دور چیکار می تونم بکنم آخه؟! نیست، حتی 

ير انداخت، بازهم حق با او بود، کمی فکر کرد، واقعا راه ديگری برای زنده ماندن نداشت. نفس عمیقی  ش را زسر

 کشید، سرش را باال آورد و خیره به او گفت: 

 به يه شرط! _

 رد تا از لحن او خنده اش نگیرد، چشمکی زد: لب هايش را داخل دهانش جمع ک

 چه شرطی؟! _

 گفت:  داد و بهار کمی به لب هايش حالت 
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حق نداری چیزی و از من مخفی کنی، اون دختره زنگ بزنه، يا خودت چیزی بفهمی، بايد به من بگی، هرجام  _

 بری، بايد من و ببری! 

 کیارش با شیطنت ابرويی باال انداخت:

 هرجا؟!_

 کوچک و با مزه ای روی صورتش نشاند و گفت: بهار اخم 

 خودت و نزن به اون راه. _

 کرد و آزادانه خنديد، چانه بهار را در دست گرفت، فشار کمی به آن داد و گفت:   ا رهااينبار خودش ر

 قبوله، هرجا خودم بودم، تورم میبرم.  _

 به طرف میزش حرکت کرد، زير لب، ولی به شکلی که بهار بشنود گفت: 

 وندم چرا نمیری دفاع، اين زبون تو مار و از لونه میکشه بیرون. م_

 را به سختی به چانه اش رو سپس به او داد، با آنالیز جمله او با حرص گفت: هايش بهار با تعجب چشم 

 چشه زبون من!؟ _

 کیارش دست هايش را باال برد و گفت: 

 تسلیم، تیر پرت نکن._

 ده پرخاش بهار، خنديد و گفت: با ديدن چشم های ريز شده و نگاه آما

 ناهار خوردی!؟ _

 آمد، کمی فکر کرد و گفت: بهار از قالب عصبی و خشمگینش بیرون 

 نه، نخوردم.  _
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بلندی   "هــیـــن"يکدفعه با يادآوری قراری که با خودش گذاشته بود، تا برای امشب خودش شام تهیه کند،

 کشید، کیارش سريع به طرفش برگشت: 

 چیشد!؟ _

 ا محکم روی گونه اش زد و گفت: دستش ر

 ومدم بیرون، آژانس بگیر من برم.من می خواستم خودم شام درست کنم که زود از دفتر ا_

 کیارش نگاه چپی به او انداخت و زير لب غرّيد: 

 من دارم جوش اين و میزنم اين از خونه هم درنیاد، اين می خواد تنهايی با آژانس برگرده. _

 و با لحنی جدی پرسید:  نگاهش را به بهار داد 

 يادت میره حرف های من و؟!_

 د: بهار پشت چشمی برای او نازک کر

 نخیر، می خوام برم شام درست کنم، اين چند روز همش کتی درست کرده. _

 کیارش سويیچ و موبايلش را از روی میز برداشت، به طرف او آمد و گفت: 

 ه تو به فکر شام باش.فعالً بريم يه جا يه چیزی بخوريم، بعد میريم خون _

 بهار نگاهش کرد: 

 کار نداری؟! _

 و گفت: کیارش دست هايش را باال برد 

 ديگه زندگی متاهلی همینه، میاد میزنه از کار بی کارت میکنه! _
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بهار خنده اش گرفت، صدای خنده ای که سال ها بود از گوش خودش هم گرفته شده بود و برايش غريب بود.  

 و گفت: کیارش در را باز کرد  

 بفرمايید._

ج شود، کیارش دوباره فرورفته در اخم، رو به  خارلبخند ديگری تحويل او داد و از جلويش عبور کرد تا از اتاق 

 امیری گفت: 

 من دارم میرم، برگه های روی میزم و تحويل آقای فرخی بدين._

 امیری از جايش بلند شد: 

 چشم آقای دکتر. _

رد و جلوی کیارش به حرکت درآمد. بعد از خوردن غذا، به طرف خانه حرکت  کبهار با لبخند از او خداحافظی 

 کردند. 

 يدن سوپر مارکت، با عجله گفت: با د

 وايسا، وايسا!_

 کیارش ماشین را آرام گوشه خیابان نگه داشت: 

 چیزی می خوای؟! _

 بهار خواست کمربندش را باز کند که کیارش دوباره گرفت:

 ای من میرم میگیرم. بشین ببینم، بگو چی می خو_

 را روی حالت پارک قرار داد و گفت:  ش دنده کیار  بهار کمی چشم هايش را چرخاند و خريد هايش را گفت،

 بشین االن میام. _
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بهار سری تکان داد، با پیاده شدن کیارش، نگاهش را به مانیتور ضبط داد، روی همان آهنگی که بود، ضربه  

کیارش با يک پالستیک از فروشگاه خارج شد و به طرف ماشین آمد،   آرامی زد و منتظر و برگشتن او شد.

 ار قرار داد و در حالی که ماشین را به حرکت در می آورد گفت: ک را روی بهپالستی

 همینا بود ديگه؟! _

 بهار کمی خريد ها را زير و رو کرد: 

 آره ديگه همیــ..اين چیه؟! _

را بیرون کشید، با ديدن بستنی وانیلی که میان دستانش بود،   بسته سفید رنگ اضافه ای که درون پالستیک بود 

تر شد، پاکت بستنی را دوباره داخل پالستیک قرار داد، با همان لبخند پررنگ و غلیظ  خندش پررنگ هرلحظه لب 

 صورتش را به طرف کیارش چرخاند، نگاه قدرشناسانه ای به او کرد و گفت: 

 ممنونم._

 کیارش چشمکی زد: 

 برای؟!_

 بسته سفید و آبی بستی که از روی پالستیک معلوم بود اشاره زد و گفت:  به

 برای اين.  _

 کیارش زير چشمی نگاهش کرد و گفت: 

 نوش جونت.  _

نشد، تا خود خانه نتوانست نگاه و لبخندش را از صورت او بگیرد، انگار جايی میان صورتش دوخته شده بود و  

 اخل حیاط پارک کرد، به طرف او چرخید و گفت:قلبش را گرم می کرد. کیارش ماشین را د

 شدی دختر!؟ به چی اينجوری مات _
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 پلک زد، لبخندش را حفظ کرد ، با سر همان انگشتی که زخمی اش کرده بود اشکش را پاک کرد و گفت: بهار 

 به کسی که برام بستنی وانیلی خريده! _

 کیارش لبخند کوچکی به رويش زد و گفت:

 ات میخره. گريه نکنی بازم بر_

 را غلیظ کرد و گفت:  نشین تر بود، لبخندش صدای او انگار حتی از طعم وانیل هم شیرين تر و دل 

 گريه نمی کنم. _

کیارش نگاهش را چند لحظه روی صورت او نگه داشت، طره مويش که سرکشانه از زير شالش، کنار صورتش  

ان شکل بماند و تکان نخورد، سرش را تکانی داد و با  افتاده بود، باعث میشد، به سرش بزند، از او بخواهد به هم 

 گفتن: 

 یاد رو سرمون خراب میشه. یاده شو، االن کتی مپ _

از ماشین پیاده شد.بهار نفس عمیقی کشید، بوی خوش چوب را داخل راه های تنفسی اش کشید و در ماشین را  

 باز کرد. 

روبه رو نشدن با مهوش بود، نگاه سنگین او علناً،  پشت سر کیارش با احتیاط وارد راهرو شد، بازهم ترجیحش 

ش نمی خواهد، برای بهاری که چاره ای جز ماندن در آنجا نداشت، سخت و تلخ  که او را در خانه ا  اعالم میکرد

بود. مهوش هم ترجیح میداد کمتر چشمش به او بیفتد و کمتر عصبی شود. آهسته کفش هايش را از پايش  

 بیرون کشید و گفت: 

 ن میرم باال.م_

 ت می انداخت گفت: کیارش سری تکان داد و همانطور که کتش را روی دس 

 ن يه سر به حاج خانوم میزنم، میام باال.م_
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بهار سری برايش تکان داد و به طرف طبقه باال پا تند کرد. وارد خانه شد، نفسی از سر راحتی کشید، پالستیک  

 ش رفت. را روی کانتر اوپن قرار داد و به طرف اتاق

شد. آستین های سويی   شست و از اتاقش خارج لباس هايش را با لبسا راحتی عوض کرد، دست و صورتش را 

شرتش را باال داد، پالستیک را از روی اوپن برداشت و داخل آشپزخانه رفت، با ذوق و لبخندی بزرگ، بسته  

داخل ظرف  از آب چکان برداشت،   بزرگ بستنی اش را روی میز گذاشت، نتوانست خودش را تحمل کند، قاشقی 

رداشت و داخل دهانش برد، چشم هايش را با لذت بست، طعم  زيادی از بستنی را ببستنی فرو کرد ، مقدار نسبتاً 

اين وانیل ها انگار عوض شده بود، شیرين تر و لذت بخش تر بود. ظرف بستنی اش را داخل فريزر قرار داد،  

د مشغول  ید و در حالی که هنوز مزه وانیل را با لذت در دهانش می چرخانقاشقش را از داخل دهانش بیرون کش

 ای شام شد.تدارکاتش بر

بسته گوشت را از داخل فريز بیرون کشید، از داخل آشپزخانه برای کیارش که تازه وارد اتاقش شده بود فرياد  

 زد: 

 شام هستی؟!_

 ، صورتش را جمع کرد و گفت:کیارش که دم آشپزخانه رسیده بود، تی شرتش را پايین کشید 

 چرا داد میزنی حاال؟!_

 ن او در درگاه آشپزخانه با لبخند گفت: يزر را بست و با ديد بهار در فر

 اِ اينجايی، فکر کردم تو اتاقی._

 ابرويش را باال انداخت و گفت:

 نه همین جا بودم، گوشم به فريادت مزيّن شد._

 ل برداشتن بشقاب، پشت چشمی برای او نازک کرد و گفت: بهار بسته گوشت را روی میز گذاشت، در حا

 ارم. حاال انگار چه قدر من صدا د_
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 کیارش چشم هايش را گرد کرد و گفت: 

 واال کم نه! _

 بهار خنده اش گرفت، خودش از وُلوم باالی صدايش با خبر بود، سرش را تکان داد و گفت:

 حاال هرچی، شام می مونی؟! _

 مرش زد و گفت: دستش را طلبکارانه به ک

 داری من و بیرون می کنی؟!_

 چشم هايش را درشت کرد: بهار 

 ین حرفی زدم. من کی همچ_

 پس شام می مونی يعنی چی؟!_

چرخشی به نگاهش داد، بشقاب گوشت را از روی میز برداشت و به طرف مايکروفر حرکت کرد، در همان حال  

 پشت به کیارش گفت: 

 يا نه!  که، نمی دونمم کجا میری، گفتم بپرسم ببینم هستیچه میدونم خب، شبا نیستی خونه _

مشغول کرد تا برنگردد، اگر اين را نمی گفت، قطعا غده ای چیزی میشد و در   خودش را به گرم کردن گوشت

 گلويش می ماند.

  کیارش شانه اش را به ستون اوپن تکیه داد، دست هايش را روی سینه جمع کرد و با لبخند کمرنگ و لذت به

اين کش مکش خوشش آمده  را به رويش آورده بود و انگار از بهار نگاه کرد، بار اولی بود که شب رفتن هايش 

 بود. 

 حاال هرجا میرم، امشب قصد ندارم برم. _

 بهار شانه ای باال انداخت و در حالی که جواب مورد نظرش را دريافت نکرده بود گفت: 
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 م باشه. باشه، من فقط می خواستم اندازه غذا دست_

 کیارش با لبخند مرموزی نگاهش کرد: 

 ر میرم پايین. يه س م، خب پس دستت اومد ديگه. من  هوو_

 بشقاب را از داخل مايکروفر بیرون آورد و گفت: 

 باشه._

کیارش نگاه شیطان شده اش را از روی او برداشت و از آشپزخانه خارج شد، به محض خارج شدنش، بهار سرش  

 د.  ای خالی او ادايی درآورد و دوباره مشغول کارش ش را باال آورد، برای ج

ون کشید، مشغول هم زدن گوشت هايی که روی ماهیتابه سرخ می شدند، غرق  قاشق چوبی را از داخل کشو بیر

 فکر شد.

زندگی ديگر برايش چه خوابی ديده بود؟! در عرض سه ماه، زندگی که فکر میکرد، جهنمی و کسالت بار است،  

هضم و درک   درنده تبديل شده بود. هنوز هیچ کدام را تاً به جهنمی آتشین ، با شعله های بزرگ و اينبار حقیق

نکرده بود، ظاهرش را نگه داشته بود، اما از درون، از هم فرو پاشیده شده بود. هنوز درد همه زخم ها روی دلش  

 سنگینی می کرد، هنوز روحش شرحه شرحه بود. 

ا گرفته باشد، اما نبود، اينطور نبود.  شان می داد که او بايد جواب هفت ساله اش رديِد دور از او، اين چنین ن

سوال ذهنش بدتر پررنگ شده بود، برديا چرا مخفی کرد؟! چرا گذاشت اين همه حرف پشت او باشد؟! چگونه  

ايد بیشتر  تاب آورد؟! او دختری بود که به قول خودش، خودش بزرگش کرده بود، با فهمیدن خواهر بودنش، نب

ايی او می پیچید و از آن همه باد  کرد؟! نبايد دست هايش را بیشتر دور تنهيقه چاک میداد و بیشتر حفظش می 

و سوز وحشتناک، دور نگهش می داشت؟! خواهر بودن، نزديک تر است، حسش دلچسب تر است، گرم تر و  

تنهايی اش کسی میشد. بايد می ماند تا  خونی تر است. بايد بیشتر به طرفش کشیده میشد، بايد بیشتر برای 

تلخ حرف بزند، بايد او را از گزند آن فامیل لعنتی دور نگه می    جرات نکند به او، به دخترش، به خواهرش،کسی 

 داشت.
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چرا برديا حفظ کردنش را رها کرد؟! دست زمانی که از هروقت ديگر بیشتر به او نیاز داشت، به حمايتش، به  

از سر ترحم و   وجه و محبت برديا، نه از سر دلسوزی، نه سربار نبوده است، به باور اينکه،ت  ينکه اوبودنش، به باور ا

 اجبار، بلکه نشأت گرفته از حس عمیقی که در قلب هردو وجود داشت، بوده است.

ی ماند و رفتن  بايد می ماند تا او امروز، اعتماد به نفسش را برای حرف زدن از دست نداده بود، او بايد بود، بايد م

، ضربه های سختی بر روحش زدند، حتی  پدر و پسر، با نخواستن های بی موقع شانمسعود را تالفی میکرد، اين 

 با خواستن بی موقع شان هم قصد از هم پاشیده شدنش را داشتند.

تش، او را دوباره از بین  اينبار چرا نشد؟! چرا آنگونه از هم نپاشید؟! مسعود و برديا نتوانستند اينبار با گرفتن امنی

 ه تفاوتی داشت که نتوانستند؟!هفت سال و قبل و بیست و هفت سال قبل چ ببرند، اينبار با

لبخند کمرنگی روی لبش ظاهر شد، اينبار ناجی داشت. اينبار خودش به تنهايی و يک تنه نبود، اينبار غريبه ای  

کم ايستاد، امنیتش شد، گوش شد برای حرف هايش  از راه رسیده، با طعم وانیل وسط زندگی اش پیچید، مح

 ش را هم شسته بود؟! و....! تنها بود؟! ناجی اش تنهايی ا

دن در، از افکار متضاد و تلخ شیرينش، بیرونش کشید. از دم گاز به طرف در برگشت، کتی با لبخند  صدای باز ش 

 موش میکرد، گفت:به طرف آشپزخانه آمد، لبخندی به رويش زد و همانطور که گاز را خا

 سالم دانشجو. _

 کتی با نیشی باز روی يکی از صندلی ها نشست و گفت: 

 سالم وکیل کدبانو._

 ابرو به ماهیتابه روی گاز اشاره زد و گفت: با چشم و 

 دست به کار شدی؟! _

 بهار لبخند زد: 

 اين هفته همش تو غذا درست کردی، گفتم امشب که دير میای من درست کنم. _
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 ودش را کشید و گفت:کتی کمی خ

 قربون دست و پنجه ات، يه عذايی گرفته بودم که نگو! _

 ول سرکشی به برنجش گفت: بهار مشغ

 ذا درست کردن؟! برا غ_

 غلیظی گفت:  "نـــوچ"کتی 

رسیدم خونه ديدم طوبی جون خورشت بادمجون گذاشته، منم متنفر از بادمجون، همچین بغ کرده بودم که بیا  _

 ود. با نق و غر لباس عوض کردم اومدم باال.و ببین، گشنمم ب

 بهار خنده اش گرفت: 

 ن دارم غذا درست میکنم؟! کیارش نگفت بهت م_

 شم هايش را ريز کرد و گفت: کتی چ

 اون مارموز می دونست؟! _

 بهار غش غش خنديد و سرش را تکان داد، کتی دست مشت شده اش را جلوی دهانش گرفت: 

 رم با چه افسوسی به گاز نگا میکنم و نق میزنم، هیچی نمیگه!نگاه کناااا! میبینه من دا_

 نبوده.  حاال شايد حواسش بهت_

 رخاند: کتی چشمش را برای او چ

کی؟! کیارش حواسش نباشه؟! همزمان حواسش به ده جا هست، همه رو هم بی کم و کاست می فهمه، يه تنه  _

 گند زده به اينکه میگن مردا يه بعدين! 

 خورد:  خنده اش را فرو 
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 کم پشت سر داداشت حرف بزن._

 کتی با خنده و نیشی باز گفت:

 چشم زن داداش! _

 دستش بود را به طرفش پرت کرد و گفت: بهار دستگیره ای که در 

 کوفت و زن داداش. _

 کتی بلند خنديد، دستگیره را دوباره روی کانتر کابینت پرت کرد و همان طور روی صندلی ول میشد گفت: 

تا ماشین بیاد  مروز ولی، حاال خسته و کوفته، يکی از اين پسرای خیر نديده هم نگفت بیا برسونمت، وای مردم ا_

 م از دماغم در اومده بود. ديگه جون 

 بهار سرش را تکان داد: 

 حاال مگه هر هفته اون خیر نديده ها می رسوندنت؟! _

 کتی با هیجان دست هايش را زير چانه اش زد و گفت: 

فته دوم ترم  بعد اين ترم، يه پسره اس از سال بااليا، بعد ه چهارشنبه هام، درس عمومیه، زبانه،آره، کالس آخر _

اومد گفت چهارشنبه ها کالس دير تموم میشه، اگر اجازه بدين من برسونمتون، هیچی ديگه منم از خدا اينا بود، 

 خواسته قبول کردم. ولی اين هفته نبود. 

 گفت:   بهار تای ابرويش را باال داد و 

 کی هست حاال؟! می شناسیش؟_

 کتی دستش را در هوا تکان داد: 

خب هیچ حرف جدی که نزده، شماره هم نداده حتی، فقط مثل   ولی دم گفتن ترم بااليه، از چند نفر پرسی_

 شوفورا من و میرسونه! 
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 بهار از اصطالح کاربردی او خنده اش گرفت: 

 تو چرا ماشین نمی گیری؟! _

 می خاراند:کتی پیشانی اش را ک

 هان... دارم.. يعنی داشتم. _

 متعجب نگاهش کرد: 

 ؟! داشتی يا داری باالخره_

گواهینامه که گرفتم، کیارش برام ماشین گرفت که دنده ای باشه من دستم راه بیوفته، ولی  نمی دونم واال، من  _

 يه ماه تو گچ بود.   م دستکالً تو در و ديوار بودم، ديگه تابستون کوالک کردم، يه تصادف خفن زدم بر بدن، 

 نیشش را برای بهار باز کرد: 

نی پشت فرمون تا ترست بريزه و دستت سفت شده،  چی کیارش میگه بايد بشینجوری شد، حاال هرخالصه اي_

 من کله خراب گوش نمیدم. 

 بهار تکیه زده به کابینت به او می خنديد:

 خوبه خودتم میگی، اگه االن نشینی ديگه نمی تونیااا! _

 کتی سرش را تکان داد: 

 میترسم. ها، ولی بازم  آره میدونم، ولی میترسم. کیارش خیلی خوبم باهام کار میکنه_

 بهار آهی کشید: 

 من گواهینامه دارم، ولی خب کسی نبود باهام کار کنه، برا همین زياد بلد نیستم. _

 ه. خب بگو کیارش يادت بده، رانندگی خودش و که ديدی. انقدرم خوب ياد مید _



 

 

Page | 545 

 بهار لبخندی به رويش زد و گفت: 

 کم سوار زندگیش شدم، حال ازش کولیم بگیرم. _

 : ی با لودگی گفتکت

 زنشی، وظیفشه! _

 بهار دوباره دستگیره اش را به طرف او پرت کرد و با حرص غرّيد:

 حاال هی بگووو. _

ز میکرد و توضیح میداد،  صدای خنده کتی بلند شد، کیارش بر خالف ظاهر اخمويش، مسائل را خوب و آرام با

است، کاش وسط اين ماجرا با او آشنا   ر خودش را بسته مطمئن بود اگر رانندگی را هم با او کار کند، چند روزه با

 نمیشد، آن وقت می توانست اين درخواست را ازش داشته باشد. 

های از قبل آماده  تکه گوشت های سرخ شده را داخل ديس کنار دستش قرار داد، سیب زمینی ها و بروکلی 

 ه پا بود چید.لیز و ويلیزش ب از داخل بخار پز خارج کرد و کنار گوشت هايی که هنوز جیکرده را 

 کتی پاشو کیارش و صدا کن، گفت شام و باال میخوره. _

 آره، فکر کنم اونم فهمیده بادمجون داريم. _

 بهار با خنده گفت: 

 اونم بدش میاد؟! _

 کتی سرش را کِش آورد: 

 وه، دوبله من! اووو_

 درحالی که از جايش بلند میشد، زير لب نق زد: 
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بیام واال واسه شام صداش کنم، میام باال، میره پايین. مثل جن و بسم اهلل   ن پايینم، بايد از دست اين کیارش، م_

 میمونه با من! 

 داخل آشپزخانه شد. بهار درحالی که با خنده به رفتن او نگاه میکرد، مشغول چیدن میزِ 

ده شده دور  بعد از تمام شدن شام، کتی پايین برگشت، مشغول جمع کردن آشپزخانه شد. کش سفت پیچی

ايش، اذيتش میکرد، سرش به اندازه کافی درد داشت و کشیدن موهايش، آن را افزايش میداد، موهايش را  موه

د. با آرام شدن نبض گیج  باز کرد، دستی داخلشان کشید و اينبار نرم و ُشل، يک طرف جمعشان کرد و بافت ز

 گاهش، دوباره مشغول کار شد.

 ید:صدای کیارش را از پشت سرش شن

 وای؟! کمک نمی خ_

 به طرف او برگشت، لبخندی روی صورتش نشاند:

 نه، چیزی نیست ديگه، با کتی جمع کرديم. _

 کیارش سری تکان داد و گفت:

 . من تو اتاقمم اگر کارم داشتی، به خودتم زياد فشار نیار_

 باشه، حواسم هست._

ظرف ها بود که صدای دکلمه مورد عالقه و   کیارش بی نگاه ديگری از آشپزخانه بیرون رفت، مشغول جمع کردن 

 از اتاقش بلند شد:همیشگی کیارش، 

 تو همانی که دلم لک زده لبخندش را_

 او که هرگز نتوان يافت همانندش را

 منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد 
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 را عاطفه و روح هنرمندش  غزل و 

 

  وار  اُنس گرفته بود، صدای نرم و آهنگ نوازش  ظرف ها را داخل کابینت چید، به شنیدن اين دکلمه، انگار

زيرزمینه اش، از هزار قرص خواب آور برايش بهتر عمل میکرد، اوايل کمی برای تعجب برانگیز بود، برای صورت  

ده و يک گروه خون نبود، اما کم کم عادت  آرام، انگار در يک ر خشک و جدی کیارش، گوش دادن به اين دکلمه

 کرد.  

 

 ماندمین کرده، عقب می از رقیبان ک

 هرکه تبلیغ کند، خوبی دلبندش را

 مثل آن خواب، بعید است ببیند ديگر 

 هرکه تعريف کند خواب خوشايندش را

 

نشست، پاهايش را  مبل، رو به حیاط ظرفی از بستنی مورد عالقه اش برداشت و به طرف تراس حرکت کرد، روی 

سفید را روی زانويش قرار داد و خیره به درختان خشک و  داخل شکمش جمع کرد، کاسه آبی رنگ با محتوای 

 برهنه، گوش به صدای نم نمِ دکلمه، وانیل را داخل دهانش حل کرد. 

 

 پرسد مادرم بعد تو هی، حال مرا می

 مادرم تاب ندارد، غم فرزندش را 

 کرده است به تو اينکه مرا تجزيه عشق با 
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 نکرده است، فرايندش را   به تو اصرار 

 

را روی سقش کشید تا مزه وانیل را حل کند. اين دکلمه زيادی برايش خوشايند بود. حاال با مخلوط شده  زبانش 

 با بستنی و منظره مورد عالقه اش، دلش می خواست، اين زمان ساعت های کِش بیايد.

 

 شتبه تو ايراد ندا قلب من موقع اهدا

 مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

 ا که به زودی شايد حفظ کن، اين غزلم ر

 بفرستند رفیقان به تو اين بندش را:

 

او برای مخاطب کسی به اين دکلمه دل بسته بود؟! اين سطر ها و حرف های سوزنده را با ياد کسی گوش می  

قرص خواب آور بود؟! چرا مزه وانیل در دهانش تلخ میشد!؟ گلويش به   داد؟! اين دکلمه برای او معنايی فراتر از 

ه پرت کرد، آن را روی پاف جلويش  تاد، خط و خش برداشت، چشمش را سوزاند، قاشق را داخل کاس خارش اف

قرار داد، در خودش جمع شد، وانیل زيادی تلخ میشد، امروز طعم وانیل را زياد در دهان و ذهنش چرخانده بود،  

د، همان بیتی که هرشب،  ش اکو ش زهر داشت، يک دفعه تیز میشد و میسوزاندت. بیت آخر دکلمه در سرنیل وا

هم نمی کشید تا زمزمه ضعیف کیارش را هم، همزمان با صدای ظريف و بم شده خواننده بشنود، احساس   نفس

را دوست نداشت، اصالً   کرد اينبار دل خوشی برای شنیدن اين بیت ندارد، حرفش را پس گرفت، اين دکلمه 

 لعنت به اين دکلمه خواب آور و دل نشین: 

 

 



 

 

Page | 549 

 یخ سیه روز، که در آخر عمر ش منم آن _

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را

 ن شیخ سیه روز که در آخر عمرمنم آ 

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را

__________________________________________ 

 شاعر:کاظم بهمنی 

*** 

 

ار را که از سمت تراس به طرف  پای به ود صدای نسبتاً بلند دکلمه، صدایبه لبه تخت تکیه زد، با وج را رش س 

اتاقش برگشت را شنید، ايستاد،يک طرف هندزفیری سفید و بدون سیمش را داخل گوشش فرو داد، صدای  

ش را چنگ زد و از اتاقش  دکلمه از محیط قطع شد و داخل گوشش به صدا درآمد، جعبه چوبی و فندک نقره اي 

 خارج شد.

رده بستنی آب شده روی پاف برايش جلب توجه کرد، چه چیزی او را  نیمه خوقبل از وارد شدن به تراس، کاسه 

از خوردن وانیل منصرف کرده بود؟! نفس عمیقی کشید و داخل تراس رفت. به نرده سنگی فلزی تکیه داد،  

رده سفید رنگ گره زد، کمی کنار رفته بود و سايه مورد عالقه اش  دکلمه در سرش پخش میشد، نگاهش را به پ

بود، آتش زير سیگارش گرفت، دود خارج شده از دهانش، چشم هايش را ريز کرد، از نگاه کردن   م خوردهبه

بهمن سوز  دست نکشید، پنجره اتاق باز شد، کمی خودش را کنار کشید، خواست به طرفش برود، باد می آمد، 

، باد تیز لعنتی  رکت کند داشت، سرما میخورد، سرش را بیرون آورد، تا خواست به طرف پنجره ح  خشک و تیز

بهمن، موهای رها شده از حصار بافت را به بازی گرفت، در جايش ايستاد، تابلوی مقابلش، از ديده در باغ هم  

هايش را به آسمان دوخت. دود   زيباتر بود، دست هايش را به لبه پنجره تکیه داده بود، سر را باال برد و چشم
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بیرون داد تا ديدش را خراب نکند، گره و شکن موهای او را   و آهستهسیگار را داخل دهانش نگه داشت، نرم  

 بهمن بازی میداد، دکلمه در سرش پخش میشد: 

 منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر _

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را

نجره  برد، پ خیس بهار را از دور هم می توانست ببیند، آهسته خودش را داخل اتاقزير لب زمزمه کرد، برق نگاه  

 را بست و پرده را کشید. 

شکنجه بود امشب، نگاهش را از پنجره گرفت، سیگار بعدی را آتش زد، اينبار ديد چشم هايش را محدود کرد،  

 خیره به آتش سیگار ماند: 

 ت داره میشه امانتی های من دست تو. تو خودت امانتی دست من، ولی موهات! موها_

 ه گلويش را سوزاند. ی، تا تپُک بعدی سیگار، غلیظ و طوالن

ويبره ريز آن روی میز، نطقش را قطع میکرد و اجازه نمی داد روی  صدای موبايلش برای چندمین بار بلند شد،  

ده بود، رو به دو مردی که  نگاهی به صفحه آن انداخت، عکس خندان کتی رو صفحه افتاحرف هايش مسلط شود.

 مقابلش نشسته بودند گفت: 

 .لحظه ببخشید من و چند _

 از اتاقش خارج شد، به طرف راهرو حرکت کرد و تماسش را جواب داد: 

 جانم کتی، تو جلسه بودم._

 صدای لرزان و نگران کتی بلند شد:

 داداش بیا خونه، برسون خودت و خونه! _

 نگران روحش را خراشید:
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 چیشده؟!_

 صدای ترسیده کتی بلند شد:

 ه هم فايده نداره، انقدرم عصبیه دستش به بهار برسه کشتش. میگیر  لوش ومسعود اومده، هرچی آقا کاظم ج آقا_

 صدای فک و دندان های فشرده روی همش در گوشش پیچید، رگ سمت پیشانی اش به سرعت برآمده شد: 

 شهر هرت نیست اينجا، من ده دقیقه ديگه خونم. _

چنگ زد و با صورت قرمز  از روی میز  فن را قطع کرد، با سرعتی عجیب به طرف اتاقش برگشت، سويیچش را تل

خشمگین شده اش، در حالی تمام تالشش را برای آرام بودن به کار گرفته بود، رو به دو مردی که با تعجب  

 نگاهش میکردند گفت: 

 شه برای بعد. من يه کار فرس ماژور برام پیش اومده، ادامه صحبت با_

به طرف پارکینگ حرکت کرد و سوار ماشین   بیرون رفت،  ديگر به کسی فرصت حرف زدن نداد، با عجله از اتاق

شد. صدای جیغ السیتک ها روی کف سنگی پارکینگ بلند شد. راه نیم ساعته را، دقیقا ده دقیقه ای طی کرد و  

رای پارک و داخل بردن ماشین نداشت. در حیاط را  خودش را به خانه رساند. ماشین را روی پل گذاشت، وقت ب

، کاظم جلوی در  ا جلوی در عمارت، روی پله ها ديد، نگاهش را داخل خانه چرخاند رد، مسعود ربا ريموت باز ک

آقا کاظم با   را روی سنگ فرش حیاط پیاده کرد و پا کوبان به طرف ساختمان حرکت کرد. ايستاده بود، خشمش 

 لوی در ايستاده بود، آخرين جمله را از مسعود شنید:صورتی برافروخته ج

، من اجازه نمیدم اينجوری با آبرو حیثیت من بازی کنه، چیزی بهش نگفتم تا خودش  بیاد بیرون بگید بهار_

 سرعقل بیاد برگرده، ولی انگار حالیش نیست. 

 بلند تر ادامه داد: 

 بیا بیرون تا من خودم حالیت کنم! _

 ا با عصبانیت بست، گردنش را کمی چرخش داد، پشت مسعود ايستاد:لحظه ای چشم هايش ر
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 ی حالیش کنی؟!چیو می خوا_

 مسعود، سرخ و برافراشته به طرف او برگشت، نگاه خشمگینش را روی او کشید: 

 دخالت نکن کیارش، اين مسئله خانوادگیه! نذار برم با مامور بیام، زندگیت و به آتیش بکشم._

 حرف برای زدن داشت، نیازی به فرياد نبود: خشمش را فرو داد، 

 خوای حالیش کنی؟! گفتم چیو می _

 مسعود حرصی گفت: 

 اينکه حق نداره با آبروی من بازی کنه، خبر اينجا موندنش تا شیراز رفته! _

 دستش را روی گردن گُر گرفته اش کشید:

 چجوری می خواستی حالیش کنی؟! _

 مسعود با چشمانی برزخی غرّيد:

 ف نفهمه با کتک، به تو چه؟! با حر_

ش را کنترل میکند تا مشت گره شده اش را روی صورت او  ت چه قدر دارد خودجلوتر رفت، فقط خدا می دانس

اگر مسعود پدر شد برای بهار، او روی پدرش  پايین نیاورد،فقط برای وقتی که بعد از خوابیدن آتش اين ماجرا، 

 دست بلند نکرده باشد.

 ی دست بلند کنی؟! رو کی می خواست_

 به تو بايد جواب پس بدم؟! _

 رل صدايش، ديگر به راحتی کنترل مشتش نبود:روی هم سايید، کنتدندانش را 

 آره. _
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 چرا اون وقت؟! _

 با فريادی بلند بر سر مسعود آوار شد:

 چون اونی که داری سرش داد میزنی، زن منه، زن عقدی و قانونی منه!!!! _

 خیره ماند:  مسعود با کمی بهت به او 

 امکان نداره، دروغ میگی. _

 نشانه اش گرفت:  نگاه آتشین کیارش 

 باورش پای خودت. _

 دستش را باال برد، با صورتی قرمز و رگ هايی ورم کرده گفت:

 ولی خوب گوشات و باز کن، اينايی که میگم و يادت نره! _

ه اين درد موزی و وقت  سرش تیر کشید، دست روی هوايش را خشن و محکم پشت سرش کشید، لعنت ب 

 نشناس: 

 کنی. رو زن من بلند می يک، بار آخرت باشه صدات و_

 چنگ زد بین موهای کوتاه پشت سرش:

 دو، بار آخرته اينجوری سرت و انداختی پايین اومدی وسط خونه من! _

 تیر کشیدن سرش، شروع به کش آمدن کرد: 

شیراز که هیچی، تو کل دنیا بپیچه، بهار اينجاس، کی می  سه، بار آخرت باشه اَنگ آبروريزی به بهار بستی!! تو _

 خواد حرف بزنه؟!  

 نگش را از داخل موهايش بیرون کشید:چ
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جناب فرهود، جمع کن اين پدری های حرصی و به درد نخورت رو، ببر بده به همونی که برادريش از سر پدری  _

 ! خودته

 مسعود با فريادی از سر خشم گفت:

 یرم پدری کردن و؟! از تو بايد ياد بگ _

 صورتش را در بر میگرفت: فکش درد گرفته بود، میگرن لعنتی داشت تمام اجزای سر و 

 پدر نیستم، ولی شوهر اون دخترم و اجازه نمیدم بخوای آزارش بدی! _

 من باباشم، حالیت هست يا نه؟! _

 گردنش دااد: چرخش کوچکی به 

فهمیش، فقط هوارت و آوردی بريزی اينجا. پس همون بهتر  شما چندين سال حالیت نبوده، حاالم جای اينکه ب _

 بهار تويی!که حالیم نباشه پدر 

 مسعود پوزخند زد: 

 اون دختر باالخره با من نرم میشه، باالخره ترسش و میذاره کنار و از تو اين خونه درمیاد._

 عمل کرده بود:  پايین برود، حرف آخرش مانند بنزين روی شعله آتش برای کیارش  خواست از پله ها

 صبر کن! _

 ير بینی اش کشید:مسعود ايستاد و دوباره به طرفش برگشت، دستش را ز

نمیذارم که از چیزی بترسه، تو حتی تو اين سال ها نخواستی دخترت و بشناسی و بدونی که   م نمی ترسه، من_

ته نگاهش بهت بده، تو بترس،  رسه، االنم از ترس نیست اگه نیومده بیرون، مطمئن باشه نخواس اون از هیچی نمیت

 تو بترس که دخترت نگاهشم بهت نداده! 
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اه خشمگین و دلزده اش را از او گرفت و به طرف در بزرگ حیاط که هنوز باز بود و ماشین کیارش  مسعود نگ 

 و در بیرون کشید و از خانه خارج شد.میانش بود حرکت کرد، خودش را از کنار ماشین  

کشید، تمام جوارح بدنش تیر کشید، چشم هايش از درد سوخت. دستش را روی   هردو دستش را روی صورتش 

نش آورد و چند لحظه نگه داشت. عصبانیت و خشم هنوز در سلول به سلول تنش و مولکول های خونش  گرد

 تش آمده بود گرفت، با صدايی خش برداشته گفت: جاری بود، سويیچ را به طرف آقا کاظم که به سم

 میکشین.زحمت ماشین و _

 ا سريع از میان دستش بیرون کشید: آقا کاظم سويیچ ر

 رو چشم اقا. _

ه دو به طرف ماشین روی پل مانده حرکت کرد، نگاهش را دنبال او کشاند، با سری سنگین و دردناک از پله ها  ب

به آتش  ساختمان ايستاد، جعبه سیگارش را بیرون آورد، نخی از آن را  پايین رفت، حیاط را دور زد و پشت

های کف حیاط، دود سیگار را بلعید.  کشید، تکیه اش را به ديواره سنگی ساختمان داد و خیره به سنگ ريزه 

حرف هايی که به مسعود زده بود، نصف حرف های تلنبار شده در دلش هم نبود، صرفا برای روزی که صلح  

شدت تمايل داشت، حرف هايش را  ان برقرار میشد، نمی خواست همین حرمت هم شکسته شود. اما به میانش

ترت رو ديدم وقتی زمان نوزادی، در آغوش مادری شايد لنگه  من شکستن دخ "محکم در صورت او بکوبد، بگويد:

سال تهمت ها را  خودت پسش زدی، من خورد شدن دخترت رو ديدم وقتی فهمید تويه مثالً پدر، اين همه 

من اشک دخترت را ديدم، وقتی فهمید در همه اين سال  پشت سر دختر معصومت ديدی و صدايت در نیامد،  

ال به الی حرف های خاله زنکی چرخیده و تهمت هايشان را با بغض   "ر و غیرتمندغیو"ها، با داشتن پدری 

کردن آغوشت، با فرياد طلب آبرويت را از او    فرو داده است، من غم تنهايی دخترت را ديدم، وقتی به جای باز

اين دختر   نمی بینی؟! چطور تو غم چشمانش را نديدی!؟ چگونه برای تنهايی اش نسوختی ؟! داشتی. چطور تو 

پاره تنت است، دقیقا مانند همان برادرش که چیزی از خودت کم ندارد. چگونه توانستید، به اين مردم بی چاک  

 "ب او را بدهید؟!و دهان اجازه به تخري
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دوال پهنا شده بر صورت مسعود بکوبد، صرفا به خاطر از بین نرفتن  به شدت خواهان اين بود که اين حرف ها را،  

ان بیشتر از اين، جلوی خودش را گرفت، درد زَفت سرش را تحمل کرد و دود سیگار را غلیظ داخل  حرمت بینش

 دهانش حبس کرد. 

گرفت،   نگاهش هم چنان دوخته شده به زمین بود، دو جفت کفش مقابلش قرار صدای سنگ ريزه ها بلند شد، 

، دختری که اگر داشت درد  صاحب اين کفش را خوب می شناخت، دختری با چشمان سبز و موهای رنگ شب

 میکشید، اينبار فقط برای او و شکستنش بود. صدای ظريفش در گوشش پیچید:

 من خیلی اذيتت میکنم؟! _

بود، اما صورتش، با همه آن  رنج داشت، درد داشت. تلخ  شکشاند، به چشمان سبز او داد، نگاه نگاهش را باال

 عم همان بستنی وانیلی بود. خنک و شیرين!درد و رنج، با تمام آن ناله خفیف چشمانش، به ط

 لبخند کجی روی صورتش نشاند، سیگارش را با کمک گرفتن از ديوار پشت سرش خاموش کرد: 

 کردی که اذيتم کنی؟! تو چیکار _

ه، زجرش داده بود، اما می دانست االن حرف آن نیست. نگاهش  کاری که کرده بود، همین ديشب، مقابل پنجر

 ر کرد، لبخند روی لبش نشست، اين عادت را همیشه داشت، چه غمگین بود چه خوشحال. کرد، لبانش را ت

تم و تضمین کنی، مجبور شدی خیلی چیز های  اينکه می خوای امنی رنه اينکه من خودم، ولی خب به خاط_

 ديگه رو به جون بخری. 

 . صدای بهار پیچید:به جان خريده بود، اين درست است. اما از ته جانش خواسته بود و خريده بود

اما، خودخواهانه ازت ممنونم، حرف هات، باعث شد سرم و باال بگیرم، باعث شد يادم بیاد من از چیزی نمی  _

 ترسم.

 را به عمق چشمان او داد:  نگاهش

 چرا خودخواهانه؟! _
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 "بود. خودخواهانه  ،اين کارت "ت و عمق نگاهش را از او دريغ کرد، دلش خواست بگويد:سرش را زير انداخ

خب، تو اين همه عصبی شدی، اين همه برات دردسر ساختم، قطعاٌ حاج خانومم ازت ناراحته، ولی من تو خونه،  _

 لذت میبردم.  داشتم از شنیدن حرف هات

ه  پشت سرش گرفت، رو به روی او ايستاد، دستش را زير چانتکیه اش را از ديوار لبخند لب هايش را کش آورد، 

 نگاهش را از کیارش نگیرد: "خودخواهانه"او باشد ديگر  اال آورد، تااش برد، صورتش را ب

 پس می ارزيده. _

 بهار کمی چشم هايش را تنگ کرد: 

 ارزيده؟! چی می _

 ، روی کبودی کمرنگ شده او کشید: شصتش را نوازش گر

 عصبانیت من!_

 هار میخ شده بر چشمان او زمزمه کرد: ب

 به چی می ارزيد؟! _

 خونه، از حرف هايی که من بزنم لذت ببری!  به اينکه تو داخل _

کشید، داخل جیب شلوارش  لبخند کوچک، اما شیرينی، منحنی صافی به لب های بهار اهدا کرد. دستش را پس  

 فرو برد و گفت:

 برو تو، سرده هوا._

 بهار نگاهش کرد: 

 ام بیا. تو_

 اينبار همان منحنی، اما کمی کج تر، صورت خودش را نقش زد: 
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 م میام. برو من _

بهار سری تکان داد و حرکت کرد، سرش را باال برد، کمی به آسمان گرفته نگاه کرد، انگشت اشاره و شصتش را  

اش را بیرون   شم هايش قرار داد، فشار کمی به آن ها داد. ذهنش خط برداشته بود، نفس سنگین شدهبین چ

 فرستاد و به طرف در ساختمان حرکت کرد. 

ی انتظارش را میکشید، کتش را از تنش درآورد، روی دستش انداخت و خواست به طرف  داخل خانه طوفان بدتر 

 پله ها حرکت کرد که صدای مهوش را شنید: 

 کیارش!_

 عصبی دستی به ابرويش کشید و چرخید: 

 جانم حاج خانوم؟! _

 يکبار روی پله ها چرخاند، به طرف نشیمن حرکت کرد: مهوش نگاهش را 

 بیا اينجا._

ن داد و پشت سر او وارد نشیمن شد، مبل رو به رويی مهوش را انتخاب کرد و تنِ خسته و کوبیده  سرش را تکا

، به پشتی مبل تکیه زد، کتش را روی مبل کناری انداخت، طوبی خانوم به طرفشان  شده اش را روی آن رها کرد

 د:آم

 چیزی می خوای برات بیارم مادر؟! _

 لبخند کمرنگی به روی او زد: 

 تی نیست يه لیوان چايی.اگه زحم_

 بیارم؟!  زی االن میارم برات، خانوم جان برای شمام چی_

 مهوش دستش را در هوا تکان داد: 
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 چیزی نمی خوام طوبی. _

جای خالی شده او گرفت و به مهوش   طوبی خانوم سری تکان داد و از نشیمن خارج شد، کیارش نگاهش را از

 عمیقی کشید:داد، منتظر ماند تا شروع کند، مهوش نفس 

 تا کی اين وضعیت برقراره کیارش؟! به فکر آبروی خودمون نیستی؟! _

 کمی سرش را کج کرد: 

 با موندن اين دختر میره!؟ پس بذار بره! آبروی ما _

 مهوش ابرو های نازکش را در هم کشید:

 ارش؟! اين وضعیت برای من ديگه داره غیر قابل تحمل میشه. يعنی چی کی_

 ايش را صاف کرد، گلويش خشک شده بود: با سرفه کوچکی صد 

 حاج خانوم من ازت خواهش کردم، شما انگار به منم اعتماد نداری. _

 عتماد به تو نیست، بحثه اينه که موندن اين دختر اينجا به صالح نیست! بحث ا_

 کشید: ابروهايش را در هم 

تا حرف مفت، من پا بذارم رو انصاف    به صالح کی نیست مادر من؟! به من و شما ضرری میزنه؟! به خاطر چهار_

 خودم، اين دختر و تو اين وضعیت ولش کنم کجا بره؟! 

 مهوش با حرص گفت: 

 ه خونه مسعود، بره پیش مادرش!نر_

 دستش را کالفه روی چشم هايش کشید:

 !؟ جونش در خطره مادر من، نديدی پريروز چه شکلیش کرده بودن؟! چند بار ديگه بايد بگم_
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 از جون اين دختر اصال؟!  چی می خوان_

 چه قدر دلش می خواست خودش جواب اين سوال را داشت:

 که مريض نبودم، تن و بدن خودم و اون دختر و بلرزونم!  اگه میدونستم کیه و چی می خواد _

 مهوش کمی خیره نگاهش کرد: 

 باشه!  کیارش،_

 خودش را کمی به طرف او جلو کشید: 

هیچی نمیگم، مهمونه اين خونس، ولی کیارش، اين وضعیت، حاال به هر   من بازم دندون میذارم سر جیگر و_

 ی که هست و باطل میکنی، من واسه تو آرزو دارم. دلیلی که هست، به محض تموم شدنش، اين عقد 

 چنگی به موهايش زد و از جايش بلند شد:

 اشه حاج خانوم، اين وضعیت تموم بشه، بعدش هرچی شما گفتی! ب_

 نشیمن بیرون زد، طوبی خانوم با سینی چای جلويش آمد: کالفه و عصبی از 

 چايی آوردم برات مادر، غذام هست._

 داخل سینی برداشت و همان طور که به طرف پله ها میرفت، گفت: لیوان چايش را از  

 ستم. دستت درد نکنه، االن گشنه نی_

پرت کرد و به طرف تراس رفت، رو به   وارد خانه شد، صدای بهار و کتی از اتاق بهار می آمد، کتش را روی مبل 

شیدن چای اش شد، فعال تنها  شیشه های دور خانه ايستاد، دست آزادش را داخل جیبش فرو کرد و مشغول نو

جواد بود، زنگی که زيادی چشم   چیزی که دلش می خواست هرچه زودتر اتفاق بیوفتند، زنگ زدن دختر

 انتظارش گذاشته بود. 

*** 
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 کشید ، خودش را از آغوش کتی جدا کرد و آهسته گفت:بینی اش را باال 

 نگاه کنم، به خدا شرمندم. همه اينا به کنار، روم نمیشه ديگه تو صورتتون _

 کتی اخمی بین ابروهايش نشاند و گفت: 

 لــــوس! از اين حرفا نمیزنیا._

 رای پرت کردن حواس بهار، با شیطنت گفت: ب

 بهت میگم زن داداش!  يه بار ديگه اين و بگی منم دوباره _

 بهار میان گريه، خنده اش گرفت، مشتی به بازوی او کوبید و گفت: 

 حرفاس آخه.  االن وقت اين _

 کتی سرش را باال گرفت: 

 اد. پس چی که االن وقت اين حرفاس، من اصال از عروس لوس خوشم نمی_

 بهار با لبخند اشک هايش را پاک کرد: 

 به خان داداشت بگو. _

 ه نشانه تاسف تکان داد و گفت: کتی سرش را ب 

 ديگه بی اذن من اومد تو رو گرفت ديگه، چیکارش کنم. _

 وی کتی کرد و گفت: مشتی حواله باز 

 لوس نشو. _

 کتی خنديد و گفت: 
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 کرديم؟!آقا ما تا قبل اينکه طوفان بشه داشتیم چیکار می _

 بهار به حواس پرتی او خنديد:

 شکر خدا! _

 کاری داشتم میکردم که نصفه مونده. نه جدی، احساس می کنم يه  _

 د گفت: بهار آهسته از جايش بلند شد و همان طور که به طرف در حرکت میکر

 سرت تو گوشیت بود، داشتی صفحه يه بنده خدايی و زير و رو میکردی. _

 يد و بلند گفت: کتی به دنبالش از جا پر

 آخ آخ، خوب شد يادت بود. _

ش را روی مبل داخل نشیمن انداخت و دوباره سرش را داخل گوشی فرو  هردو از اتاق خارج شدند، کتی خود

نگ روی مبل انداخت، کمی به طرف جلو حرکت کرد و داخل پذيرايی  برد، بهار نیم نگاهی به کت طوسی ر

های بلند ديد. کمی دست دست کرد و آخر به طرفش حرکت کرد،   سرک کشید، قامت کیارش را مقابل شیشه

 بوی چوب را از همان فاصله هم حس میکرد، آب دهانش را محکم قورت داد: پشت سرش ايستاد، 

 کیارش!_

صورتش درهم بود، اخم هايش هم مانند کالفی در هم پیچیده و گوريده، بهم گره خورده  به طرفش برگشت، 

 عث شد عذاب وجدان تمام زيرو بم جانش را بگیرد: خسته اش با بود. نگاه 

 یزی نخوردی برات گرم کنم.من ناهار درست کردم، اگر چ_

 گفت: چند لحظه نگاه خیره او را روی خودش احساس کرد، نفس عمیقی کشید و 

 اگه زحمتی نیست، من يه دوش میگیرم فقط قبلش. _

 لبخندی روی لبش نشاند، دستش را دراز کرد و گفت: 
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 شه، بده من لیوانت و. با_

  بی لبخند ید و لیوان را بین دست منتظر بهار گذاشت،کیارش نگاهی به لیوانش انداخت، جرعه آخر چايش را نوش 

 چشمکی به او زد: 

 من زود میام. _

بخند برای سر تکان داد و خودش هم به طرف آشپزخانه برگشت، مکالمه کتی و کیارش، باعث شده  بهار با ل

 خنده اش بگیرد: 

 ـــه! مردا مرداااا! سینه ستبر ولديااااا. کتی: اُاُاُه 

 ای گفت: کیارش با تک خنده 

 لوس نشو کتی. _

 کتی در حالی که با صدای کلفت شده هم چنان ادامه می داد گفت: 

 هـــه! روح آقام و شاد کردی.  اُاُاُ_

 کیارش همان طور که سعی میکردد نخندد گفت:

 چرت و پرت نگو بچه. _

 خوشم اومد، همچین ثابت کردی الکی اسمت و نذاشتیم کیارش. دلیـــــر! نــــه!_

 ديگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد، بلند خنديد: کیارش 

 عتیقه، تو اسم من و گذاشتی جوجه ماشینی؟! _

 اگه بودم خدا شاهده منم همین اسم و برات انتخاب میکردم، میدونی همچین بهت میاد._

 ه زير بغل من نذار. بسه بسه، الکی هندون_
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 بلندی گفت:  متوجه شد که کیارش از او فاصله گرفته است، کتی با صدای

 پهلوووون، مشت و مال خواستی سوت بزن. _

 ا کار انداخت و منحنی لب هايش را بزرگ تر کرد. صدای خنده بلند کیارش، کش های گونه اش ر

ور که تکیه ای از خیار روی ساالد را ناخنک  مشغول گرم کردن غذا شد، کتی داخل آشپزخانه آمد و همان ط

 میزد گفت: 

 شستم اينجا دارم تو رو نگا میکنم. يه عالمه درس دارم ن_

 بهار خورشت را داخل بشقاب کشید و گفت: 

 برو بیار اينجا انجام بده. خب بلند شو _

 کتی نیشش را برای او باز کرد و با لودگی گفت: 

 نــــوچ! نمی تونم. _

 نگاهش کرد: بهار با خنده 

 چرا اون وقت؟! _

 دم اون روز؟ خوشگلیات حواسم پرت میکنه. يادت نیست برات خون_

 با دست روی میز ضرب گرفت:

 نی با اون چشات بد نازی داری. همش لجبازی داری، تو منو بد بازی دادی، نمی دو_

غش خنديد، کتی از  بهار دست از کارش کشید، به که خیلی جدی آهنگ را برای می خواند نگاه کرد و غش 

 جايش بلند شد و گفت: 

 ا، غصه نخور دوباره میام برات اليو میرم. خوب خوشت میاد من برات شعر می خونم_
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 بهار با خنده گفت: 

 زود بیا. _

 گفت: کتی با تعظیمی 

 چشم سرورم. _

کی از صندلی  با خنده رفتنش را نظاره کرد، بودن اين دختر را، هزار بار شاکر بود. نفس عمیقی کشید، روی ي

آن تکیه داد. يک روز را هم انگار نمیشد   های دور میز نشست، آرنجش را روی میز گذاشت و چانه کبودش را به 

، سیل بعدی درهمش میکشید، چه قدر دلش می خواست از  آسوده بگذراند، هنوز از سونامی قبلی خشک نشده

رای برسام هم همین طور پدری میکردی، اما من  چرا انقدر تلخی؟! قبول، من ديده ام که تو ب ":د مسعود بپرس 

یش، برای يه بار سعی کن، الاقل سعی کن باهام آروم باشی، اگر امروز آروم  دختری ام که خودت چند بار شکست

سعی  اسه بغل گرفتنم به اين خونه میزدی، بیخیال جونی که تو خطره سمتت پرواز میکردم، میومدی، اگه و

ی  مهران باشی، سعی میکردم حس کنم اون زنده شده، سعی میکردم اينبار نه به جا میکردم تو چشمم مثل بابا

داشتی، فقط يکم،   عموم، به جای بابام دوست داشته باشم. کاش انقدر با الدورم بلدروم نمیومدی، کاش نرمش

ی، نه  اصال حرف خاصی ازت نمی خواستم، فقط آروم، بهم می گفتی که برای خاطر خودم می خوای من و ببر

ه که هفت ساله بهم انگ ريختنش و  واسه آبرويی که مگه من چیکارشم که بريزه؟! کجای اين آبرو دست من بود 

آه غلیظ و جگر سوزی   "هم نزدم، من نريختمش. میزنین؟! کجا قسم بخورم که من به اين آبروی لعنتی دست

ال و مصیبت تصور می کرد، چهار طرف  کشید، تا ته جانش غمگین بود، خودش را مانند چادری بزرگ، پر از ب 

در دست گرفته بود، مدام محکم تر می کشید، می ترسید   چادر را با دست های کم جانش، سفت و محکم 

ون بريزد و دامن کسی را بگیرد، همین که خودش میکشید کافی بود.  چادرش يک وَر شود، مصیبت هايش بیر

دشمن که داشت، دشمنی که   "دشمن نداشته!"خواست. اين مصیبت ها را برای دشمن نداشته اش هم نمی 

ا هم گرفته بود، دشمنی که کمر همت بسته بود تا از روی زمین پاکش کند.  نمی شناخت، دشمنی که پدرش ر

تش انداخت، دست ديگرش را نوازش گر، روی رد بخیه کمرنگ شده اش کشید، رد کمی از  نگاهی به روی دس 

مهناز را می خواست، آغوش مهناز را طلب داشت و چه قدر دور بود، دلش نگاه   آن باقی مانده بود. بغض داشت،
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هروقت کسی از او،  ه صورت مهربان و مادرانه مهناز را می خواست، هیچ وقت نمی توانست مهناز را تعريف کند، ب

هنوز   "امانه.خیلی زياد منمی دونم، خیلی مامانه، "درباره مادرش سوال پرسیده بود، در جواب کوتاه می گفت: 

سفید مهناز، با چشم های عسلی رنگ و   هم بلد نبود مهناز را رسم کند، برای ذهن خودش هم، صورت گرد و

! و چه قدر  "مهناز"يفش از واژه مادر، فقط يک اسم داشت،بود، تعر "مامان"موهای رنگ قهوه اش از همه بیشتر 

با   "ستانش.از درون بر سر خودش فرياد کشید:دل تنگ صاحب اين نام بود، دل تنگ صدايش، دل تنگ لمس د

به مامان برگ گل من حرف تلخی نمیزنی، مهناز تلخی نمیدونه، مهناز  خودت يه دل شو لعنتی! مطمئن شو 

مهناز فقط بده محبت کنه، فقط بلده لبخند بزنه و نگرانی کنه برام. با خودت يه دل شو!  اصال تلخی بلد نیست، 

امانمه،  دستم در نیار، حق نداری بهش تلخی کنی، حق نداری نگاهت روش بد باشه، اون م تنها دارايیم و از میون 

اشه. فهمیدی؟! با خودت يه دل  يدونه و تنها مامانمه! من هیچ مادر ديگه ای ندارم، فقط مهناز حق داره مامان ب

 شو!

مرد مقابلش داد، موهای  با کشیده شدن صندلی مقابلش به خودش آمد، سرش را از روی میز بلند کرد و به  

گردنش خودنمايی میکرد، نگاه او را هم روی خودش  خیسش را باال داده بود، حوله کوچک سرمه ای رنگ دور  

 احساس کرد:

 گريه کردی؟! _

به صورتش کشید، نم کمی به چشمانش زده بود، اما نه آنقدر که نامش را گريه گذاشت. از  سريع دستش را 

 جايش برخاست: 

 ر بودم. نه، تو فک_

آماده روی کابینت را هم مقابل کیارش  بشقاب خورشت و ديس برنج را روی میز قرار داد، بشقاب و قاشق چنگال 

 قرار داد: 

 نوشابه بیارم؟! _

 گفت:  کیارش مشغول کشیدن غذا
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 آب میخورم. _

رار داد،  لیوان تمیزی از داخل آب چکان برداشت، زير آب ريز يخچال گرفت و آن را هم کنار دست کیارش ق

 کیارش نگاهی به میز انداخت:

 خودت نمی خوری؟! _

 من با کتی خوردم. _

 دستت درد نکنه، بشین. _

 دوباره سر جای خودش قرار گرفت، با لبخند به کیارش که آرام غذايش را می خورد نگاه کرد.  

 لقمه ای که در دهان داشت را پايین فرستاد، جرعه ای از آبش را نوشید و گفت: 

ن پیچیدی تو خونه  طوبی خانوم گفت ناهار بکشم، اعصابم خورد بود گفتم نمی خوام، ولی بوی فسنجوپايین _

 مهلت به اعصاب خراب من نداد. اصال 

 بهار لبخندی به رويش زد: 

 نوش جونت._

 کیارش چشمکی ريزی زد: 

 به اون طرف زنگ زدی؟! _

 بهار با تعجب گفت: 

 طرف؟!_

 : کیارش کمی ساالد داخل بشقابش کشید 

 همین يارو شريفی. _
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 بهار متعجب تر گفت: 

 شريفی؟! _

 سرش را کالفه تکان داد: 

 بابا ريیس دفترت. _

 کشیده ای گفت و با خنده ادامه داد:  "آهـــان" بهار

 تو چه اصراری داری با اين الفاظ خطابش کنی طفلک و ، آقای اشرفی! _

 کیارش شانه ای باال انداخت:

 نگ زدی؟! خوشم نیومد ازش، حاال چیشد ز_

 بهار سرش را نرم تکان داد: 

 فی نزد. ادم، طفلک قبول کرد، حر آره زدم، يکمی براش شرايطم و توضیح د_

 کیارش پوزخند زد: 

 طفلک!! تنها چیزی که نیست طفلکه. _

 بهار متعجب گفت: 

 حرفی بهت زده؟ آخه خیلی مرد محترمیه، نمی دونم چرا خوشت نیومده ازش. _

 د: کیارش ابرويی در هم کشی

 اصال هم محترم نیست. _

 بهار چشم هايش را گشاد کرد:

 خه؟! واااا! خب چی گفته آ_
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 دستمالی از داخل جعبه بیرون کشید، دور دهانش را پاک کرد و گفت:کیارش 

 چیز خاصی نگفته، کالً باهاش حال نکردم. _

 بهار بی حرف نگاهش کرد: 

ال من از دفاع رفتن شونه خالی کردم، هیچی بهم  نمی دونم واال. به نظر من که مرد محترمیه! اين همه س _

 نگفته. 

 ن کرد و گفت: یز چوبی ستوکیارش آرنجش را لبه م

 اونم از نامحترمیشه، نه محترم بودنش! _

 فکر نکنم! _

 کیارش کالفه دستش را روی هوا تکان داد و گفت: 

 میاد حاال ازش.نخوشم _

 جدی رو به بهار ادامه داد: 

 چرا دفاع نمیری؟! تو که مدرکت و گرفتی.  يه بار ديگه هم گفتی،_

 به جان پوست کنار شصتش افتاد و آهسته گفت: اشاره اش  بهار سرش را زير انداخت، با انگشت

 میدونم، نه واسه مدرک، خودم نمی خوام دفاع برم. _

 ش غلیظ تر شد: اخم

 به چه علّت!؟  چرا خب!؟_

 بهار شانه اش را باال انداخت و گفت:

 همینجوری. _
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 یارش تای ابرويش را باال فرستاد و گفت: ک

 همینجوری؟ _

 اوهوم. _

خودش را مشغول جمع کردن میز نشان داد، کیارش هم بلند شد، ظرف ها را داخل  لند شد و سريع از جايش ب

 هم گذاشت و همان طور که با فاصله کم کنار قرار می گرفت گفت: 

 من جوابم و از تو نگیرم آخه؟! شده تا حاال؟!_

ش را  صدای قلب نزديک و فاصله کمش با او باعث شد کمی خودش را جمع کند، نفس عمیقی کشید تا صدای

بِبُرد، اما با بوی چوب غلیظی که وارد حس بويايی اش شد، قلبش بدتر و سخت تر خودش را به سینه اش کوبید.  

 بشقاب ها را آهسته از دست کیارش بیرون کشید و با صدايی خفه گفت: 

 خسته ای.  بده من تو_

ی بازويش، سرش را باال  کیارش رو بشقاب ها به جای دستانش داخل سینک فرودآمدند، با قرار گرفتن دست 

گرفت، به چشمان او خیره شد، رگه های قرمزی هنوز داخل سفیدی چشمانش خودنمايی میکردند. آب دهانش  

 :را قورت داد، کیارش آهسته دستش را روی بازويش حرکت داد، نرم پرسید 

 بازوت بهتره؟! _

صدای کیارش، لرزان و ضعیف   را برعکس  چه قدر نفس کشیدن در اين فاصله و سخت شده بود، صدای خودش 

 شنید:

 خوبه، اونقدر درد نداره. _

نگاه کیارش، گرم بود، کیلو کیلو حمايت و مردانگی داشت، اما دلش می خواست فرار کند، دلش می خواست از  

 و احساس کوفتی دلش فرار کند. زير نگاه دل نشین کیارش  

 پهلوت؟!_
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کیارش، هوس به دلش انداخت تا يکبار ديگر، انتهای پذيرايی   ره ای رنگ نگاهش را پايین کشید، برق زنجیر نق

 در خودش مچاله شود و به خواب برود. 

 اونم خوبه. _

 پمادت و میزنی ديگه!؟ _

 اوهوم. _

 دست کیارش از بازويش کنده شد:

 من تو اتاقمم. _

صندلی اش که هنوز بیرون  وی با رفتن او، ديگر نايستاد. توانش را نداشت، توان ايستادن را ديگر نداشت. ر 

با اين قلب به سر و صدا افتاده چه   کشیده از میز بود، خودش را رها کرد. نفس حبس شده اش را آزاد کرد.

اين احساس نیست، قسمت میدهم اينگونه  نه! اين آدم برای "میکرد!؟ چگونه به اين زبان نفهم حالی میکرد که: 

شکلی داغون و از هم پاشیده هستم، من همین االن هم در تنهايی  ین خودت را به در و ديوار من نکوب، من هم

پش لعنتی ات، حال و روزم را از اين بدتر نکن، به اندازه جان  فرو رفته هستم، با اين کوبیدن و تو سیاهی خودم 

بو   را  ز آن کشیده ام، تو رو به افزايشش نکن. بو نکش، اين بوی چوب لعنتی جا ماندهناتوانم و حتی بیشتر ا

 "نکش، قسمت میدهم، تو را به خدا مرا از اين بیچاره تر نکن.

احساس ضعف میکرد، دلش می خواست سال ها بخوابد، يا باليی بر سر خودش و قلب بیاورد تا از احساس  

و  از پا می اندازد، اگر احساس نبود، اين قلب لعنتی برای کسی که نبايد به سر بیوفتد، اين احساس لعنتی آدم را 

دا نمی افتاد، اگر احساس نبود، انقدر آدمی غم نداشت، اشک نمی ريخت، زار نمیزد و حتی اگر احساس نبود،  ص

 برای آن صدای بلند خنده، از سر خوشی کیفور نمیشد. 

به طرف اتاقش حرکت کرد، از الی در نیمه باز اتاق کیارش، او را در حال  آشپزخانه را به حالت اولیه برگرداند و 

به تصوير منعکس شده او در آيینه نگاه کرد، طبیعی بود که چهره اين مرد، انقدر  ای دن ديد. لحظه ه ش آماد

م  آرامش در قلبش سرازير میکرد؟! طبیعی بود که دلش نمی خواست برود؟! اين تیپ های اسپرت را برای کدا
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مشکی رنگش را که انقدر   پرت مکان لعنتی در نظر می گرفت؟! اين شلوار يشمی رنگ، يقه اسکی سفید و کت اس 

به تنش نشسته بود، برای مصاحبت با چه کسی انتخاب کرده بود؟! نفسش را غلیظ بیرون فرستاد و وارد اتاقش  

خودش مربوط است. کش موهايش   شد، در راهم پشت سرش محکم به هم کوبید، دلیل کوبیده شدن در هم به

کف سرش سوزن سوزن میشد، هنوز صدای داد و بیداد    ید،را باز کرد، چنگی داخل خرمن مواج سیاه رنگش کش

هنوز دلش   های مسعود زير پوستش بود و هنوز غم تنهايی مانده و بوی نا گرفته اش بر دلش سنگینی میکرد، 

 کیارش هم داشت میرفت! خودش هم نفهمید چرا رفتن او  مچاله شده و تنگ برای صورت مهناز بود و حاال

میکند، مانند آدمی که با وجود فشار خون باال، به قصد خود کشی، قاشق قاشق   ینی آنقدر دارد سر دلش سنگ 

نمک در حلق خودش ريخته باشد، کف پايش از شدت داغی به گز گز افتاده باشد، سرش باد کند و دنیا دورش  

 سر درگم و بهانه گیر!،کالفه بود، کالفه   به چرخش در بیايد،

کشید، احتیاج مبرمی داشت تا تمام خون بدنش را داخل سرش بريزد، از  از  موبايلش را چنگ زد و روی تختش در

اين همه احساس و افکار لعنتی که منفجر نمیشد، بلکه از زيادی خون پاره شود و آزادش کند، روی طول تخت  

با  از تخت آويزان کرد، موج موهايش لبه تخت و زمین را پوشاند، موزيک عجین شده دراز کشید و سرش را کمی 

 پوست و خون اين روزهايش را پلی کرد،وارد گالری عکس هايش شد و از اولین عکس مشغول ديدن شد.

 

رفتی زود  اگرچه هنوزم،  يادتم به  

رفتی  بود چه هر به  تفاوت  بی اگرچه  

کشیدی پَر  اگرچه هنوزم،  يادتم به  

رسیدی آرزوت   به اما تلخ  اگرچه  

 .. رسیدی آرزوت  به
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مهناز بود، همان لحظه ای که گوشی را گرفته بودند، داخل مغازه مثالً برای تست  اولین عکس، سلفی خودش و 

تصوير را روی   تدوربین گوشی اش، با خنده خودش را به مهناز چسبانده بود و عکس را گرفته بود، با دو انگش

 کرد، صورت مهربان و غم دارش، چشم های براق و مادرانه اش. صورت مهناز زوم 

 

داريم  عالقه هم  به عکست يه همین و  من  

 دچاريم هم  درد به  ساله  سالیانِ که 

 

دستش را نوازش وار روی صفحه بی جان و شیشه ای موبايل کشید، صفحه را عوض کرد، عکس بعدی، با تمام  

میداد، زخم زد به جانش،   ت تی شیشه بی حس موبايل را هام حرارخوشی اش، با تمام گرمايی که حلبخند و سر 

ز گوشه چشمش ُسر خورد، آهسته صورتش را پاک کرد و درون خرمن آويزان شده موهايش گم  قطره اشکی ا

و قلبش را به ترق    همین بود، همین عکسی که هم نوايش می کرد با موزيک که در گوشش طنین می انداختشد.

 ترق وامیداشت.

 

بدونی  نبايدم نیستی،  ديگه  که  دتخو  

 مونی ب راه  به  چشم که نیست  اين از غیر عذاب

 

کیفیت تصويری اش پايین بود، اما کیفیت جايگاهش در قلب بهار، با هیچ چیزی برابری نمی کرد، از روی آلبوم  

گردنش    خرين تولدی که يادگارش را هنوز میانگرفته شده بود، روی مبل قديمی و قرمز رنگ خانه شان، آ

 داشت.
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کرد   سفر  من  کنار  از اُمید  یروزنه   

 کرد   سر تو  بی  عمر يه  بايد  که  اين تلخه  چه

 

روی زانوی مهران جا خوش کرده بود، دست کوچکش را دور گردن مهناز حلقه زده بود و او را هم میان خودش  

ر دلش پر کشید، يکبار  داده بود، يک دست مهران او و دست ديگرش مهناز را در بر داشت، چه قد و مهران جا 

.شود  غرق  زيادی خوشی  میان ديگر  کباري ديگر سرش را اين سینه پهن و ستبر و قرار دهد،   

 

بوده  سرد  همیشه  سرده،  خاک همیشه  

بوده  درد  همیشه  دوايی،  هر کنار  

 ...بوده درد همیشه

 

ست ببیند چه قدر رنگ  صورتش به صورت مهران چسبیده بود، چشمانش دقیقا کنار چشمان او بود، حاال می توان

برايش پدری کند که او را انقدر شبیه به  ت قرار است عمو  چشم هايش شبیه اوست، خدا می دانست؟! می دانس

مهران آفريده بود!؟ رنگ چشمان مسعود تیره تر بود، به میشی نزديک تر بود تا به سبز، خدا می دانست، تقديرش  

 يش رقم زده بود. با سختی و جان کندن عکس را ورق زد. را از همان ازل، میان آغوش اين دو نفر برا

داريم  قهعال هم  به عکست يه همین و  من  

دچاريم هم  دردِ به  ساله  سالیانِ که   

***  
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سويیچ را از روی میز برداشت و از اتاقش خارج شد، نگاهش به در بسته اتاق بهار افتاد، کاش کمی خودداری را  

  ش اين حجم از کنترل همیشگی اش را مقابل اين دختر هم داشت. به طرف در مقابل اين دختر هم داشت، کا

قدم برداشت، ضربه آرامی به در زد، نشنید، صدای موزيکش اجازه نمیداد: اتاق او    

 

 بدونی  نبايدم نیستی،  ديگه  که  خودت

 بمونی  راه  به  چشم که نیست  اين از غیر عذاب

 |شاعر و خواننده:سیامک عبّاسی|

 

 

اين کمند موجی و سیاه رنگ   قامتش را میان اتاق کشید، لحظه ای بر جايش ماند.در اتاق را به نرمی باز کرد،  

چه سیاه چاله ای داشت؟! چرا تا به امروز نفهمیده بود آنقدر از موی سیاه خوشش می آيد؟! موهای او متفاوت  

تفاوت ها داشت، اين دختری همانی بود که آقا  داشت، از زمین تا به آسمان  بود؟! نه! خودش بود، خودش تفاوت 

ختر، دختر عمو مهران، دختری که از لبخند  اين د "زت نفس حفظ میکنه.بین همه سختی ها ع  "جون گفته بود:

کودکی اش فقط دو دندان خرگوشی اش را به خاطر داشت، زيادی متفاوت بود و اين تفاوت داشت کار دستش  

سرپا نگه داشتن هايش، داشت او را از پا در می آورد.تکلیفش چه میشد با اين   میداد، اين رو عوض کردن ها و

تر؟! نگاهش را روی پیچ پايانی موهايش که روی زمین ريخته شده بود نگه داشت، گناه بود!؟ يواشکی  دخ

ل اين گناه  او دلش می خواست با جان و د  ايستادن و نگاه کردن او گناه بود؟! نبود اما، حتی اگر گناه هم باشد،

 شیرين را انجام دهد و خبط کند:
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 ر منم آن شیخ سیه روز که در آخر عم_

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را....

 

به همان نرمی که وارد اتاق شده بود، بیرون رفت. آن قدر غرق صفحه موبايلش بود که از رفت و آمد اتاقش هیچ  

واس بهار، اينبار به جای نگاه زوری و از راه دور از داخل  ، خوش به حال او، پرت بودن حچیزی متوجه نشده بود

از لبه يقه بلند بلیزش روی  را شفاف را دو دستی تقديمش کرده بود. انگشت اشاره ای  و  کتراس، تصويری نزدي

خس و منت   گردنش کشید؛ گاهی اوقات، چه قدر نفس کشیدن سخت میشد، چه قدر سخت و سنگین، با خس

 بريده لعنتی...! باال می آمد اين نفس بريده 

دکمه استارت را فشار داد، دستش را روی مانیتور  فت، از خانه خارج شد، دوباره پشت فرمان ماشینش جای گر

ید و از حالت میوت خارجش کرد، فرمان را چرخاند و ماشین را از حیاط بیرون برد. لعنت به اين  ضبط کش

، مشغول گوش دادنش بود و  او در خیابان پهن و دو طرفه، با درخت های سر به فلک کشیدهآهنگ! آهنگی که 

 ود.  با موهای پخش و پريشان، شیش دانگ حواسش را به نامش زده ب ، در خانه او،هم دردش 

 زير لب زمزمه کرد: 

 ....! سم، به همین دردت منم دچارمبه همون تار پیچ خورده موت ق_

ايین داد، سیگارش را آتش زد و خیره به خیابان، پُک غلیظش را به بدنه نحیف سیگار  شیشه ماشین را کمی پ

ه سیگار را  کرد. گیج گاهش تیر کوچکی کشید، کالفه با شصت همان دستی ک  کشید و آتشش را شعله ور 

 داشت، فشار کوچک و کمی به کنار ابرويش وارد کرد. 

در سفید رنگ را باز کرد، با ديدن نیاز که با صورتی  عصبی کلیدش را در در قفل در چرخاند و  و کالفه  

هم نزديک تر کرد، سرش را چرخاند تا امید را پیدا کند،  برافروخته، روی کاناپه نشسته بود، ابروهای درهمش به 

بیخیالی اين بشر همیشه حرصش می گرفت، روی مبل تکی رو به تلويزيون در حال بازی کردن با آن دسته  از 

اکس بود. پوف کالفه اش را محکم بیرون داد، توجه هردو را به خودش جلب کرد، کلیدش را  سفید ايکس ب
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ن دو حرکت کرد،  خل قفل در بیرون کشید، در را محکم پشت سرش بست و به طرف آ محکم و پر حرص از دا

وسط پرت    ، سويیچ و کلید خانه را روی میزراهرو باريک و کوچک ورودی خانه اش را رد کرد و وارد سالن شد 

 کرد، امید با قطع کردن بازی از جايش بلند شد:

 سالم، زود اومدی. _

 چپ چپی نگاهش کرد: 

 ز اومده! نگفتی نیا_

 نیاز خودش را جلو کشید:

 برای چی جواب من و نمیدی؟! من خواستم نگه، _

 نفس عمیقی کشید و هم چنان خیره به امید گفت: 

 با توام، واسه چی نگفتی؟! _

 ش را میان موهای روشنش کشید و گفت: امید کالفه دست

خودش بهت زنگ میزنه، اصرار کرد که بیا  بابا من اصال نمی خواستم بیام اينجا، زنگ زد گفت دم دره، گفتم برو _

 زنگ بزن بیاد.  

 رو به نیاز ادامه داد: 

 غیر اين بوده بگو! _

 با همان حالت بیخیال اش دوباره خودش را مبل انداخت:

 ید.يدک بازی کردم، خودتون باهم دعوا کنفقط نقش کلید _

 به نیاز چرخید:  کیارش نگاه عصبی اش را از او گرفت، تک دکمه کتش را باز کرد و رو 

 خب، من و کار داشتی. _
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 نیاز کمی بیشتر به او نزديک شد: 

 برای چی جواب ندادی، دو روزه، نه اس ام اس نه زنگ. چه خبر شده؟! _

گل جانانه ای نثار تیم بايرن مونیخ بکند،    ای مقابلش در حالی که در تالش بود، امید خیره به تلويزيون پرده

 گفت: 

 تاهل سرش شلوغه. ديگه باالخره مرد م_

 چپ چپی از زير چشم به امید نگاه کرد: 

 ببند امید._

 پیچی به خودش داد: 

 دکتر. لعنت به اين دفاع قويتون، بستس _

نگاه میکرد، ابروهای پهن و  ا به صورت نیاز داد، متعجب به امید نفسش را محکم به بیرون پرت کرد، نگاهش ر

 گاهش را از امید گرفت: عسلی رنگش را در هم کشیده بود، به سختی ن

 امید چی میگه!؟ _

 دستش را کالفه پشت سرش کشید:

 چرت و پرت میگه. _

 امید دوباره نشسته میان حرف هايش پريد: 

 عمرم زده باشم همین بوده. خدا به سر شاهده، يه حرف درست تو کل _

 را عصبانیت بست:چشم هايش 

 خفه شو امید. _
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 ر داد و خیره به پاهای آدم های گرافیکی در تصوير گفت: دوباره دکمه سبز رنگ روی دسته را فشا

 هی میگم، اين مولِر میره رو اعصابم نمیذاره.  ممن_

 صورتش قفل کرد: روی  را روی هم سايید، نیاز چشمان سرخ شده اش  را  دندان هايش

 کیارش؟! اين چی میگه _

 صدای امید ديگر زيادی داشت جوالن میداد: 

 اين به درخت میگن. _

 یز و برنده نیاز بلند شد:جیغ ت

 يه دقیقه ساکت باش._

 امید با تعجب نگاهش کرد:

 اين صدا از کجات در اومد؟! _

 نیاز نگاه خشمگینش را از روی امید برداشت و رو به کیارش گفت: 

 واج کنم، می گفتی اصال به اين فکر نباش! و که می گفتی من نمی خوام ازد ت_

 امید سرش را تکان داد: 

 فت بنده خدا، قصدش و نداشت، تو موقعیت قرار گرفت، مجبور شد گلش کنه! راست می گ _

 دندان قروچه ای کرد و سعی کردن اصال چشمانش به امید برخورد هم نکند، صدای پوزخند نیاز بلند شد:

 قعیتی که مجبور شدی اينجوری گلش کنی؟! چه دست گلی هم شده!!! چه مو_

 ويش را باال انداخت:ديگر زيادی داشت پیش میرفت، تای ابر

 بايد به تو جواب پس بدم؟ _
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 نیازش دست را به کمر باريکش زد و گفت:

 پس چی که بايد جواب پس بدی. _

 کمی نگاهش را روی او چرخاند:

 ای بهت زدم؟! اصال من ازت خواستم بیای و بری؟! ی بهت دادم؟ حرف دلگرم کننده به کدوم دلیل؟! قول_

 زيبايش را روی هم فشار داد، کیارش کوتاه بیا نبود: نیاز لب های ماتیک خورده و 

 ، من کجای رفتارم و اشتباه رفتم که فکر کردی خبريه! جواب بده ديگه نیاز_

 امید دوباره میان حرفش آمد: 

 جايی که من همیشه پیشتون بودم پســـ...!ی بوده که تنها بودين، از اونقطعا يه جاي_

 خفه شو امیـــد!_

 چپی نثارش کرد، دست را روی میز قرار داد و به طرف تراس کوچک آشپزخانه حرکت کرد: اينبار امید چپ 

 دکتر پاچه گیر. _

 داد:  قبل از بستن در تراس، با سیگاری که گوشه لبش گذاشته بود از همان جا

 میگیره، سگ! سگ پاچه _

 ه صورت عصبی نیاز داد: کیارش خروشش را فرو داد و منتظر شد تا امید در را ببندد، دوباره نگاهش را ب 

 با توام نیاز، من به تو قولی داده بودم؟! _

 نیاز دندانش را روی هم سايید:

 نه، ولی من فکر نمیکــــ..._

 دستش را باال آورد: 
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 ايد بدم. فکر تو رو من نبدِ نه ديگه، جواب _

 گرمش بود، به شدت گرمش بود، کتش را روی مبل انداخت و گفت: 

میدونستی کیم و چیم و چیکارم! هم از همه شنیده بودی، هم خودم بهت گفته بودم،   خوب میشناختی، و من _

 پس االن جوری نگام نکن که انگار بعد دو سال وعده وعید من زدم زير همه چی.  

 ی به چتری های خوش رنگش کشید:نگاهش کرد، دست نیاز کالفه 

 واقعا ازدواج کردی!؟ _

 را باال داد:  آهسته سرش را تکان داد، نیاز ابرويش 

 باورم نمیشه. _

 انگشت های دستش را در هم پیچید:

 نه واسه اينکه، پسری که ازش خوشم میومده زن گرفته، واسه اينکه اون پسر تويی! _

 شید:کیارش ابرويش را در هم ک

 يعنی چی؟! _

 تاد: پیچی و تابی به گردنش داد، روسری سفید صورتی ساتنش از روی سرش لیز خورد و درو گردنش اف

شیش ماه به من، هر وقتی که اومدم اينجا، اولتیماتوم می دادی که من اهل ازدواج نیستم، رو من حسابی باز  _

 نکن. چیشده؟! کیه اين دختر؟!

ا به داخل طبقه باال عمارت پرت کرده بودند، پیش موهايی که  ا هوش و حواسش رنگاهش و جسمش آنجا بود، ام

هايی که نَم کمی داشت و سبزش برق میزد. دلش شور زد. به آن شکل خوابش   زمین را پوشانده بود، پیش چشم

 خوب نبود.  د برمیگشت، سابقه خواب بهار زيادنبرده باشد؟! گردنش درد می گرفت، خشک میشد، بايد زو 

 اره از آن خانه، به آپارتمان خودش پرتابش کرد: صدای نیاز، دوب
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 گفت مجبور شدی، چجوری تونسته تو رو مجبور کنه آخه!   جدی میگم، دوست دارم ببینم کیه، امید می_

در ذهنش طنین   یلی زياد. صدای آهنگ آشنايی،اجبار! برای نحیفی و معصومیت بهار خیلی غیرعادالنه بود، خ

 انداخت: 

 تو سر کنم بی هوای تو النه نیست، بی عاد

 عادالنه نیست، دوری من از دست های تو 

در صفحه دوم شناسنامه را، اجبار نه، دل از دست   "شاه فصل "دالنه بود، نام هم مسیرش زيادی ناعا زندگی با

کف بزنید و   شبراي رفته اش وارد کرده بود، دلی که اگر يکبار ديگر امنیت به خطر افتاده او را تاب بیاورد، بايد 

 تشويقش کنید. 

 بارداره؟! _

 را دوباره در تاباند، با صدايی خشن شده گفت: ای از هم باز شده اش نگاهش را تیز روی نیاز چرخاند، ابروی ه

 ومش کن نیاز، جوابت و گرفتی. تم_

 نیاز پشت چشمی برايش نازک کرد: 

 حاال يعنی برم؟! _

ی اينکه روی اعصابش مسلط شود و کاری دور از شخصیت خودش  لحظه ای پر از خشم نگاهش کرد، فقط برا

 روی موهايش کشید:انجام ندهد، دستش را کالفه  

 ف های من چیزی جز اين و رسوند؟!حر_

نیاز نگاه ديگری به او انداخت، کیفش را از روی مبل چنگ زد و در حالی که به طرف در خانه حرکت میکرد،  

 گفت: 

 کیارشی که از ازدواج بیزار بود و ترجیح میدادم! ولی پشیمون میشی، من اون _
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تر از آنجا برود. با صدای بسته شدن در، نفسش  ر شد تا او هرچه سريعبی حرف، دستش را به کمرش زد و منتظ

را محکم به بیرون پرتاب کرد، به کتی که روی مبل رها کرده بود چنگ زد، جعبه سیگار و فندکش را بیرون  

آشپزخانه حرکت کرد. امید روی لبه باريک تراس نشسته بود و در حالی که به سیگارش کشید و به طرف تراس 

 ن گفت:میزد، خیره به خیابا پُک

 يه چیزی گفتم بذاره بره هاااا!_

ش جای گرفت و با  کیارش کمی خم شد، نیاز با القیدی و ژست همیشگی خودش پشت فرمان ماشین قرمز رنگ 

بان گرفت، سیگارش را آتش زد و  خیابان خارج شد. نگاه کالفه اش را از خیا صدای جیغ الستیکش از بلند کردن

 د: اش را به ديوار پشت سرش دا هتکی

 چه قدرم که راحت رفت! _

 امید سیگار تمام شده اش را لبه تراس خاموش کرد و گفت:

 فهمید دروغ میگیم فکر کنم. کی باورش میشه تو زن بگیری آخه. _

 :کیارش چپ چپی نثارش کرد

 درد، مگه من ناتوانی دارم که اينجوری میگی! _

 نشاند: داد، لبخند مرموزی روی لبش امید با شیطنت ابرويش را باال

 انايی داری. نه!! زيادی تو_

 مشت محکمش را حواله بازوی او کرد و گفت: 

 بی شخصیت! _

 امید چرخشی به نگاهش داد و گفت: 

 ض شده.تو توانايیت زياده، من بی شخصیتم!؟ دنیا عو _
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 غلیظ بر بدن سیگارش نشاند و کالفه رو به او گفت:  یپک

 ما! حوصله ات و ندارم، چهار تا درشت بارت میکن_

 نه اينکه همیشه داری، چته حاال؟! _

 نگاهش را تن يخ زده درختان نگه داشت و گفت: 

 کالفم، مسعود دوباره امروز اومده بود خونه ما. _

 امید تای ابرويش را باال داد: 

 میدونستیم، برا همین با توانايی باالت، حاضر شديم زنت بديم. اين و که  خب_

 نگاه پر اخمی به او انداخت:

 دارم باهات حرف میزنم. جدی_

 امید دستش را به طرف لیوان چايی نیم خورده اش دراز کرد و گفت: 

 جدی حرف بزنی؟!  من آدمم باهام_

 باقی مانده دود سیگارش را بیرون فرستاد: 

 خودتم میدونی!  خوبه_

 امید به ديوار روی به رويی او تکیه زد و گفت: 

 ر دادی؟! حاال بگو ببینم چیه مشکلت؟! نیاز و چرا پِ_

 خاموش کرد، دود پُک آخر را از بینی اش بیرون فرستاد و گفت:  ر سیگارش را با فشار روی سنگ تراس فیلت

 من پِر دادم يا تو يابو!؟ _

 امید با تعجب نگاهش کرد:
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خواستی پِرِش بدی؟! حاجی ديدم جوابش و ندادی، گفتم خودم بستم بیخ ريشت، خودم باز کنم. جون تو   ینم_

 ستم. نمی دون

 در تراس را باز کرد و گفت: 

 يه کار درست تو عمرت کرده باشی همینه. _

 امید لیوان خالی اش را برداشت و پشت سرش وارد خانه شد، مشغول شستن لیوان گفت:

 پس؟! می خوای بچه ها رو جمع کنم!؟ چیه خب دردت _

 خودش را روی مبل انداخت، تن خسته اش را داخل مبل راحتی خانه حل کرد: 

 ندارم!  م شعر نگو امید، من حوصله خودم_

 امید هم مقابلش قرار گرفت: 

 خب پس چته!؟ اين قیافه چیه به خودت گرفتی؟! _

 ساعدش را روی پیشانی اش قرار داد و گفت: 

 شکلی ام من. مین همیشه ه_

 اون که بله، کور شه هرکی ندونه تو همیشه مثل ابولهول می مونی و پاچه میگری. _

 وی مبل جلو کشید: کمی خودش را ر

 ولی ديگه منم قیافه سگی تورو، از اين قیافه درمونده تشخیص ندم، دوزارم نمی ارزم! _

به دير اين چهره روی صورتی می  دير ساعدش را از روی صورتش برداشت، کمی به چهره امید نگاه کرد، 

 نشست، اين صورت جدی شده و دور از لودگی هايش.  

 چرخاند، با همان صورت جدی شده گفت:  امید نگاهش را روی صورت او

 به بهار که توانايیات و نشون ندادی؟! _
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 کیارش نگاه غضبناکی برايش پرت کرد: 

 خفه. _

 امید نفس عمیقی کشید: 

 ز همه احتماالت درونی ذهنم بدتر بود. حاال بنال ببینم چته. شد، اين ا خب خیالم راحت _

دن را بلد نبود، چه قدر نمی توانست اين احساس گره  دستش را کالفه روی گردنش کشید، چه قدر حرف ز

خورده توی گلويش را بیرون بريزد و همه چیز را بگويد، شايد به تنها کسی که می توانست بگويد و بعدش  

 ید لحظه ای خیره به صورت سرخ شده او نگاه کرد، از جا پريد و گفت: نشود. ام پشیمان

 چايی می خوری؟! _

اد، بايد حرف هايش را جمع و جور میکرد. امید با دو لیوان بزرگ چايی برگشت، يکی  بی حرف سرش را تکان د

 را به دست او داد و دوباره مقابلش نشست:

 چیه اين ماجرا.  کن ببینم  خب حاال از اول، بی سانسور! تعريف _

 خودش مانند گلوله ای آتش بود؛ داغی چايی نتوانست دهانش را بسوزاند: 

 ه خونه بهار اينا دزد نبود. اونی که زده بود ب _

 امید دستش را باال آورد: 

 همین جا استپ کن، جان حاج خانوم، از اول عین آدم تعريف کن. _

 نفس کالفه اش را بیرون فرستاد:

 يو رسید دستم، يه ويديو که توش نشون میداد مرگ بابام تصادف و آتش سوزی نبوده! یش يه ويد دو ماه پ_

 اخم های امید در هم رفت: 

 يعنی چی؟! _
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 جرعه ای از چايش را نوشید: 

مهران فرهود، يعنی بابای بهار، وسط پارکینگ کارخونه میرن هوا، ويديو مال   ، بابابای من اون روز، تو ماشین_

رخونه بود، سه تا کارگر داشتن حرف میزدن، هدفشون مهران فرهود بود، اونم بعد از خارج  دوربین مداربسته کا

 ن.ی نتونستن درست حسابی پلنشون و اجرا کنن، بابای منم میشینه تو اون ماشیشدن از کارخونه، ول

 امید ابرو در هم کشید:

 کی براتون فیلم و فرستاد؟! _

 شانه اش را باال انداخت:

م، اول فکر کرديم يکی می خواد کمکمون کنه، اما با يادداشت هايی که برای بهار اومد، فهمیديم  مام نمی دونی_

شانس آورد، خیلی   طرفه و می خواد تهديدش کنه، همین چند روز پیش تو شرکت تنها مونده بود، کار خود اون 

 شانس آورد که زنده اس. 

 امید با عصبانیت گفت: 

 چیکارش کرده بود؟! _

 ن روز بر خشم درونی اش اضافه میکرد: ياد آوری آ

 لت و پار، اگه صاحب دفتر نمی رسید..._

 نفسش را کالفه بیرون داد: 

کنم، اين طرف    شدم عقدش  دم عمارت، برا همین حاضرمی خوام بهش فکر کنم حتی، برای همین بهار و آور ن_

 هرکی هست، اينبارم مشکلش با دختر مهرانه! 

 د:امید ابروهايش را در هم کشی 

 نمی دونید برای چی؟! _
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ای زير دستشه، ولی نمی  درست و حسابی نه، براش يه نوشته ديگه دادن، که انگار به خاطر يکی از پرونده ه_

 باشه.دونیم چی و کدوم. من اصال شک دارم که اين  

 پس چیه؟! _

 کالفه شانه اش را باال انداخت:

 نمی دونم، ممکنه بخواد رد گم کنه. _

 ردين؟! مگه ردی پیدا ک_

 آهسته سرش را تکان داد: 

ونه، دخترش قراره هروقت برگشت  رد که نه، ولی خونه يکی از کارگرای توی فیلم و پیدا کرديم، راننده کامی_

 ، يهو دختره ال کار نذارتمون.، يکیم گذاشتم کشیک بدهبهم خبر بده 

 امید دستی به صورت شیش تیغش کشید: 

 دست بهارم کار همینا بود؟ _

 ايش را روی هم سايید:دندان ه

 آره حرومزاده. _

 فت: امید غرق فکر، به پشتی مبل تکیه زد، جرعه ای از چايش را نوشید و گ

 هستید، کالفگیت از چیه؟! خب حاال که بهار اونجاس، تو امنیته، دنبال قضیم که _

 لیوان چايش را روی میز گذاشت:

ه، نمی خوام با مسعود به مشکل بخورم، هرچی هم که  اصرار من برای نگه داشتن بهار، فقط واسه حفظ امنیتش_

 باشه دخترشه. 

 امید شانه اش را باال انداخت:
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يد يه جوری باهم کنار بیان، اصال  ی میگی، هرچی باشه باباشه، اين قضیه حل بشه، اون دوتا شاخودتم دار_

 توضیح میده، تو چرا جوش میزنی! ش بعدش همه چی و برا بابا

 نمی خواهد با پدر بهار درگیر شده باشد؟! نفس کالفه ای کشید: چگونه می گفت دلش 

 ر اين قضیه عقد.از يه طرف حاج خانومم بد پیله کرده بهم، س _

 امید تاب کمی به نگاهش داد:

 قتی همه چی رو بشه و از هم جدا بشید، دلش آروم میگیره. اونم باز و_

 د بلند شد:اَه چرا امید دردش را نمی فهمید؟! صدای مرموزانه امی

 تو دلیل حال بد خودت و بگو!_

 پر حرصی تقديمش کرد: چپ چپ

 رات بندری برقصم!؟ مرتیکه، بابام به قتل رسیده پاشم ب_

 امید پايش را روی هم انداخت:

 نــــوچ، انگار دلیل ديگه هم داره. _

 کالفه از جايش بلند شد: 

 هیچ دلیل ديگه ای نداره. _

 رد: امید با لبخند کجی نظاره اش ک

 کجا حاال!؟_

 کتش را از روی مبل چنگ زد:

 خونه._
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 امید هم بلند شد:

 اينجا لونه اس مگه؟! _

 با اخم گفت: 

 کم دری وری بگو، میمونی تو!؟_

 د مسخره نگاهش کرد: امید با همان لبخن

 آره حاجی، ما امنیت و کسی تضمین نکرديم هنوز. _

 ود: شصتش را گوشه دهانش کشید تا جلوی خنده اش گرفته ش 

 اق. من رفتم. حنّ_

 به سالمت. _

نمی توانست حال خودش را ابراز   از آنجا بیرون زد و به طرف خانه برگشت، امید چه توقعاتی داشت، خودش هم 

ئل که تمام میشد،  فرصت می داد، اين مساکند و دلیل برايش بتراشد، حاال برای او تضیح دهد؟! بايد به خودش 

 به خاموشی میرفت. شايد اين آتش درون او هم، رو 

*** 

 

کشید و موبايلش را   را از لبه سفید لیوان گرفت، دستش را روی مبل شدن صدای مسیج، نگاه سوزانشبا بلند 

 چنگ زد، نام کتی روی صفحه نقش بسته بود: 

 بهار مهوش جون شمشیر از رو بسته، بیام باال گردنم الی گیوتینه، تو شامت و بخور. ماچ به کلت. _

 برايش نوشت: به تیکه آخر مسیجش زد و لبخندی 
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 باشه عزيزم. _

د،  ون را در دست گرفت و کانال ها را باال پايین کرموبايلش را دوباره روی مبل رها کرد، بی هدف کنترل تلوزي 

میز را چیده بود، منتظر   تنهايی حس غذا خوردنش نمی آمد؛ سوزن سوزن شدن گلويش هم مزيد علت بود. 

م اشتهايی برای خوردن غذا نداشت. تلوزيون را خاموش   که او نمی آمد، خودش ه آمدن کتی بود، حاال

آورد و روی کاناپه دراز کشید،  پاهايش را باال  آورد و زير سرش مچاله کرد، گرمش بود، سويی شرتش را درکرد، 

رشت، هرآن  دلش از غصه هر لحظه امکان داشت منفجر شود، ترک زيادی برداشته بود، پر از ترک های ريز و د

تنهايی چه حس تلخ و زهرماری داشت، تلخ  مانند جنینی در خودش جمع شد، شدنش بود.   احتمال متالشی

ين چیزی که مزه کرده بود چه بود؟! چرا حس هايش از کار افتاده بودند!؟ تلخی و تندی را باهم قاطی کرده  تر

یخ گلوی او را چسبیده  مانند همین تنهايی که ب  بود، فلفل تلخ بود يا تند!؟ هرچه بود اشک آدم را در می آورد،

پس چرا از همه جا يادش می آمد که می  بود و مدام بر چشمانش نم میزد، يعنی تنهايی طعمش تند بود!؟ 

گفتند تنهايی تلخ است؟! مهناز اجازه نداده بود مزه اش کند، حاال که داشت زير زبانش می رفت، انگار با نظر  

زند، طعمش  دلت را بهم می تلخی چهره ات را در هم جمع میکند،  ايی فراتر از تلخی است، بقیه مخالف بود، تنه

زند،  که خاصیت دارد، اما دلم را بهم می  ماند، چیزی مثل...! بادام! مثل بادام تلخی  زير زبان و روی سقت می 

 ببری! پشت سرش بادام بعدی را سريع داخل دهانت پی چپانی تا آن طعم تلخ و گس را از بین 

يی  وضعیتش خراب تر از جمع شدن صورت و بهم زدن دلت بود، تنها  یبادام و تلخی نبود، تنهاينه! تنهايی مثل 

یکند و اشک به چشمت می  دقیقا مانند فلفل، تند و بی انصاف است، دل و دهانت را باهم می سوزاند، سرخت م

زشت تنهايی دقیقا تند و  يگری را فرو دهی، طعم آورد، نه تنها قید خوردن فلفل که ديگر نمی توانی هیچ چیز د

 ی همچین چیز زشت و به درد نخوری است. طرف دورت می کند. تنهاينصاف است. برّنده و تیز، از همه بی ا

بیرون افتاد، آهسته راهش را  خیس شده چشم هايش، از گوشه داخلی آن  اشک لغزنده ای از داخل جنگل سبز و 

رد و درشت روی مبل طوسی رنگ افتاد. دست هايش را  لندی های صورت بهار، گگرفت و با رد کردن پستی ب

خانه کیارش را که نبايد خیس میکرد، ناجی اش هم رفته بود، با   زير سرش گذاشت، اشک های او بود، مبل

يی  همان تیپ لعنتی و رنگ شلواری که زيادی به او آمده بود، آن را تیپ را منحصراً برای کجا و چه شخصیت ها

ل  ی آن خانه ای که برديا نگرانش شده بود!؟ خانه ای که زياد حرفش زده نمیشد، حتی تا قبترتیب می داد؟! برا
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از آن شب نمی دانست کیارش جز اينجا خانه ديگری هم دارد، آن تیپ لعنتی را برای آن جا نشان کرده بود؟!  

و ذهنی که سر   خواستن؟! لعنت به خودش نام آن دختری که به مهمانی دعوتش میکرد چه بود؟! احتیاج!؟ 

ا، سال تا سال هم حذف نمی کرد،  چیز هايی که بايد رهمین يک مورد، گزينه حذفش را به کار انداخته بود. 

حتی دقیقا لحظه ای که می خواستی آخیش محکمی نثارش کنی و خیال خودت را رو به آسودگی سوق دهی از  

می کشاند، با آن لبخند مضحک و تمسخر   وی های پشت ذهنت بیرونفراموشی اش، يک دفعه خودش را از پست

روشن می کرد، اين ذهن مريض کارش همین   "من فراموش نشدم."ايش را باال میداد و برايت آالرمِ  آمیز، ابروه

بود، انگار کسی برايش مسئولیت تراشیده بود که هر وقت احساس کردی رد های اين قلب کمرنگ شده يا ترک  

، يکی از همان هايی که پَرِ پَستو هايت مخفی کرده ای را، از زير خروار  دکار شو  پُر می شود، دست به رد داهايش 

ر اطالعت به درد بخور بیرون بکش، فونتش را بولد کن و مانند سیخ داغی، دوباره در يکی از دهلیز های اين  خروا

نسی و ذات خراب از  وگرنه اين حجم از بدج  ينکار را کسی بهش محوّل کرده بود! قطعاً اد زبان بسته فرو کن

 ذهنی که گاهی شیرين هم می شود، کمی بعید است. 

چسبیده به گردن خیس شده باعث میشد   هم موهايش خیس ا خیس کردند، تارهای قطرات اشک، گردنش ر

یدن  دلش بخواهد تمامشان را قیچی کند، همه را از زير سرش جمع کرد و پايین مبل انداخت، کمی نفس کش

اب هايی پر پیچ و تاب، خفتش را گرفته بودند و اجازه نفس نمی دادند. سنگینی نفسش را  راحت شد، مانند طن

گردن موهايش بیاندازد، اين قلبی که سیاه و تاريک بود را بر گردن که می انداخت!؟ چشم های نم دار و لبخند  

میکرد؟! شايد میشد  کالفه اش چه ها شده و های کج و رنگ و رو رفته اش را چه می کرد؟! اصال با خود تن

د داد؛ وقتی دور افتاده باشی، ديگر نه  خودش را دور بیاندازد، اين راه حل، سخت است، اما قطعاً جواب خواه

نفس سنگین، نه قلب سیاه، نه جنگل خیس مزخرفی وجود دارد که بخواهی هرکدام را به يک بهانه ای رفع  

 هم نیاز نداری.  شی، ديگر حتی به بهانه کنی، خودت که دور افتاده با 

 انسان ها خودشان را کجا دور می اندازند؟! شديدا نیاز داشت بداند!

یاز!! اسم آن دختری که به احتمال هدف تیپ های اسپرت کیارش قرار میگیرد و او را به مهمانی می خواند، نه  ن

برای من موتور مرور گرت را  رسی که اين يکبار را ممنونم ذهن عزيزم، م"احتیاج بود نه خواستن، نامش نیاز بود.

فقط! اگر ناراحت نمی شوی و بهت برنمی   روشن کردی و بین اين صحرای آشفته دنبال نام آن دختر گشتی، 
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خورد، بازهم در زمان بندی ات گند زدی، ديگر به نام آن دختر احتیاج نداشتم، می گذاشتی الی همان پستو ها  

 "دارد.  نم ناجی من، نیازی همبماند و من فراموش ک

 بهــار! _

تیاجات او فکر میکرد، احتماالً دلش  در خیالش؟! وهم برده بودش حتماً، داشت به اح  ؟!صدای ناجی بود!؟ کجا

ندارد،   ر آورد. نه، وهم نیست، وهم که بوخواسته تن صدای محکم و با صالبت او را هنگام نامیدن خودش به خاط

 ل باشد.واند از سر وهم و خیااين بوی خوش چوب نمی ت

 بهار خوابی؟!_

سرگیجه و سیاهی رفتن چشمش را  مطمئن شد که وهم نیست، روی مبل چرخید و آهسته بلند شد، حوصله 

 لبخند روی لبش نیامد:  ،نداشت، هرچه سعی کرد 

 نه بیدارم بودم. فکر کردم شب برنمی گردی. سالم._

بازويش کشید، لعنت به او که سويی شرتش را از  آگاه روی کیارش کمی خیره نگاهش کرد، دستش را ناخود

کیارش آهسته جلو آمد،    جا، جا خوش کرده بود.تنش کنده بود. رد کبودی کمرنگ و زرد شده هنوز همان 

 صدای او امشب انقدر بم بود، يا او از تنهايی به سرش زده بود؟! 

 معذبی برگردم! _

چشمان او هم انگار، تست  تعارف نمیکرد، میرفت!بود.مم و جدی  نگاهش را داخل قهوه چشمان او چرخاند؛ مص

 ک لحظه طعم شیرين را به وجودت ارسال میکرد. کمرنگ وانیلی داشت، میان رگه های پررنگ تلخی، ي

 نه! معذب نیستم. _

نگاه کیارش را دوست داشت، انگار باعث میشد، تمام افکارش در مورد تنهايی و تلخی و تندی اش را فراموش  

که روی دستش بود را روی دست مبل انداخت، گفته بود رنگ شلوارش را زيادی دوست دارد؟! خب   تی کند. کُ

 چیز ديگر، يقه اسکی هم زيادی به او می آمد. حاال يک 
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 خوبه، کتی نیومده باال امشب!_

 آهسته سرش را تکان داد، او با حاج خانوم خودش را طرف نمی کرد! 

 داره. آره، گفت انگار يکم درس  _

 طرف آشپزخانه حرکت کرد، نگاهی به میز حاضر آماده و دست نخورده انداخت:به 

 ی؟! دچرا خودت نخور  انگار يکم دير خبر داده،_

 آهسته شانه ای باال انداخت:

 تنهايی اشتهام نیومد چیزی بخورم._

 ود: بروهايش بهمان جا در درگاه آشپزخانه ايستاد، نگاهش را روی بهار چرخاند، چین باريکی بین ا

 منم شام نخوردم.  _

 کش های گونه اش کمی همراهی اش کردند: 

 گرم کنم؟! _

 ت: چین ابروی او هم کنار رف

 االن میام. _

 به طرف اتاقش حرکت کرد، بهار هم به طرف آشپزخانه رفت، لحظه آخر، سرش را از میان راهرو داخل برد: 

 کیارش!_

 به طرف او چرخید: 

 جانم._
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ار تمام حجم خون را از آن باال يک دفعه سرازير کردند، احتماالً اگر ستون آشپزخانه را بین  دلش گرم شد، انگ 

،  با ضعف يک دفعه ای زانويش هم به مشکل می خورد، آب دهانش را قورت دادچالند، انگشت هايش نمی 

 : گلويش سوزش کمی برداشته بود

 رنگ شلوارت خیلی بهت میاد._

قده ای سرطانی و بزرگ و بدخیم در جانش باقی می ماند، لبخند کوچک روی  اگر اين را نمی گفت، مانند  

دست های يخ زده اش روی ديوار را کم کرد، خودش را کنار کشید و  صورت کیارش، کمی دلش را راحت و فشار  

، با  آنر داد، تا تمام شدن تايم با همان وضعیت لرزان، ديس کتلت و سیب زمینی روی میز را داخل مايکروفر قرا

نتر ضرب گرفت. ديس را دوباره سرجايش قرار داد، دلستر لیمويی را از داخل  روی کا ناخن های نداشته اش 

 چال بیرون آورد. کشف تازه اش بود، کیارش بعد از آب ، اين نوشیدنی را ترجیح میداد.  يخ

نمی توانست آنطور که    بینی اش کمی گرفته بود ود، بوی چوب خیلی قوی تر از بوی کتلت های داغ شده او بو 

بت، ديگر  سرش را باال گرفت، با ديدن او در آن هیدلش می خواهد بوی چوب را در عمق جانش جا دهد.

احتیاجی به کش و مکش گونه اش نماند، خود لب هايش دست به کار شدند، لبخند بزرگ و دندان نمايی را  

 گفت: ستش را به شقیقه اش کشید و روی صورتش خلق کردند. کیارش د

 گرم بود، اونم يقه اش می چسبید به گردنم کالفم کرده بود. _

هم چنان به تنش بود، اما به جای يقه اسکی، اينبار فقط زير   نگاهش را روی کیارش چرخاند، شلوار خوش رنگ

 پوش رکابی سفید رنگ با يقه صافی به تن داشت، لبخندش را عمیق کرد: 

 اونم بهت می اومد.آخه _

 ظه خیره نگاهش کرد:کیارش چند لح 

 زيادم گرم نیست، برم بپوشم؟!_

چه کسی چند دقیقه قبل از دور انداختن و  تا کنار چشمش چین خورد، چه قدر داشت به جانش می چسبید، 

 تنهايی نطق میکرد؟! فراموشش کرده بود، فعال به خاطر نداشت. 
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 لیوان را روی میز گذاشت:

 باس راحت بپوش بیا.نه، ل_

 را گوشه لب خندان شده اش کشید و در حالی که روی صندلی قرار می گرفت، گفت: شستش کیارش 

 راحتم با اين._

داد و مقابلش قرار گرفت، چند لحظه نگاهش را روی زنجیری که حاال با دست و دلبازی در    نرم سرش را تکان

و بازهم اجازه دهد سنگینی  د دوباره روی مبل به خواب برود  ديدش قرار گرفته بود، نگه داشت. اگر دلش بخواه

، حاله محوی که از آن شب  خوابش گندی باال بیاورد، اتفاقی می افتد!؟ برق اين زنجیر را از نزديک دوست داشت

نگاه کیارش را روی خودش احساس کرد، چشمانش را   در خاطرش بود، به خاطر تکان خوردن همین زنجیر بود.

 کمی اَمن تر.   یمی دلنشین تر، حتکمی گرم تر بود، ک ردنش باال برد، نگاه کیارش امشباز روی گ 

 دستش را نرم روی زنجیر گردنش کشید: 

 ؟! اين میاد يا نمیاد _

 خنده اش گرفت: 

 میاد._

 لب های کیارش هم به خنده باز شد:

 بد نیگاش کردی، نمیاد بگو درش بیارم. _

 نه!_

حوالی رخ می داد؟! صدای خشدار کیارش  م متعجب شد، چه اتفاقی داشت آن سريع و تندش، خودش ه "نه"از 

همین امشب بود؟! اين لرز لعنتی   را همیشه انقدر می بلعید و در کنج کنج جانش جا میداد يا منحصراً برای 

ا  دست و دلش چرا رهايش نمی کردند؟! داشت چه باليی بر سرش نازل میشد!؟ مگر نه اينکه بايد اين احساس ر

 ده بود؟ چرا اين احساس را بلد نبود؟! می شناخت!؟ پس چرا انگار گم ش 
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 کیارش دستش را از روی زنجیرش کشید: 

 خب پس بمونه سرجاش._

پر صدا قورت داد و سرگرم خوردن شد، کتلتش اصال طعمی هم داشت!؟ چرا به دهان خودش از   آب دهانش را 

 فرستاد: آب هم بی مزه تر بود؟! لقمه اش را پايین 

 بدمزه شده!؟ _

 ر هم کشید، غذايی که در دهانش بود را پايین فرستاد: کیارش ابرويی د 

 نه، خیلی خوش مزه اس._

د، گلويش خس خس میکرد، همه را باهم سرخ کرده بود، مايع شان راهم  با تعجب به بشقاب خودش نگاه کر 

عجب  ر بی مزه بودند!؟ بی توجه به نگاه متيکجا درست کرده بود، پس چرا کتلت هايی که جلوی خودش بود انقد 

کیارش، دستش را به طرف بشقاب او دراز کرد، يکی از کتلت های تکه شده را برداشت و خالی در دهانش  

با دقت و طوالنی مشغول جويدنش شد، احساس داغی در ناحیه پیشانی اش باعث شد تاپش را چند بار   گذاشت،

ته گلويش درد میکرد، انگار  ه سختی کتلت جويده شده را قورت داد،  بکشد و رها کند تا کمی خنک شود، ب

 ريش ريش شده باشد، هر ريشه اش آنقدر می سوخت که بر جانش آتش میزد.  

 هم خوش مزه نیست، تلخه. نخور!  اين اصال_

غذايش را  کیارش با اخم متعجب نگاهش کرد، جرعه ای از دلستر ريخته در لیوانش را باال رفت. لقمه ديگری از 

 فت:خورد و با همان نگاه متعجب گ 

 تلخ نیست بهار، خوشمزه اس._

سفند که آنقدر نبايد گرم  ااَه! چرا چشمش می سوخت! از گرما بود، خانه امشب زيادی گرم شده بود، اول 

شک  را جلو کشید و رها کرد، اَتاپش اين پايتخت لعنتی هیچ وقت زمستان درست و درمانی ندارد، دوباره  باشد.
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با چین باريکی میان ابروهايش از جايش بلند شد، به طرفش آمد،  داغی از گوشه چشمش سر خورد. کیارش 

 اشت:کمی به طرفش خم شد، دستش را روی پیشانی او گذ 

 تو تب داری دختر، داری میسوزی.  _

 کالفه گردنش را چرخاند:

 نه، تب نیست، گرممه. از سر شب گرممه. _

 صدای کیارش خش برداشت:

 سرما دادی خودت و، بلند شو ببینم.  گرممه چیه، يه ال لباس پوشیدی چرخیدی_

 چرا امشب انقدر راحت خنده اش میگرفت؟! لبخندی روی لبش نشاند و گفت: 

 و خودتم يه ال تنته! ت_

 صدای خش دار کیارش، با ته خنده ای همگام شد:

 پاشو، من و نجور. _

زده اش روی آن   ر کیارش برد، آهسته با سرانگشت های يخلبخندش را حفظ کرد، دستش را به طرف زنجی

 کشید، تکه يخ های انگشتانش، با پوست آتشی گردن او برخورد کرد: 

 همیشه گردنته. _

 را پیش برد و دست يخ زده او را میان دستش گرفت: کیارش دستش  

 بهار. _

ر که اراده میکرد می توانست مانند  نگاه سرخ و تبدارش را به صورت او داد، نزديکش بود، خیلی نزديک، آن قد 

 کوچکی در آغوشش بخزد. به اخم کیارش لبخند زد:  طفل

 اَخم نکن، ترسناک میشی. _
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کمرش حلقه زد و از جايش بلندش کرد. بهار بلند شد، حاال ديگر دقیقا    کیارش آهسته دستش را جلو برد، دور

مه ام را پر  االن می توانستم شا بايد از کار بیوفتی؟! خدا لعنتت کند حس بويايی! همین حاال "میان آغوشش بود.

م به طرف  کیارش آرا "خماری اش گذاشتی. در  از بوی چوب کنم، خدا ازت نگذرد که از کار افتاده شدی و من را

 اتاقش حرکت کرد:

 نبر من و تو اتاق. میز و جمع نکردم. _

 کیارش آهسته روی تخت نشاندش:

 حموم رفتی من نبودم؟! _

که بويايی لعنتی کار نمی کند، نگاهش را به رگه وانیل  ر چشمانش می سوخت، کاش اجازه میداد حاال  چه قد 

 پررنگ شده چشمان او بدهد، کاش انقدر ديدش تار نشود: 

 اوهوم. _

نفسش بند آمد، قلب و نبض و دستگاه تنفسی اش برای لحظه ای کار نکرد و دوباره مانند نوزادی تازه متولد  

تمام رگ و پی سر و گردنش را، حتی آن هايی   با سرعت شروع کرد، دست کیارش درون موهايششده، تند و 

و کنار گوشش، تبی که خودش گفته بود را  که سالی به ماهی فعالیت می کردند را به کار انداخت، صدای گرم ا 

 باالتر برد: 

 س. موهاتم خشک نکردی، با نیم وجب تاپ دور خونه گشتی، صدبارم رفتی دم ترا_

گلويش می سوخت، چشمانش   ا زبانی برايش نمانده بود تا حرف بزند.می خواست بگويد داخل تراس هم رفتم. ام

ش بود که به گز گز افتاده بود و کم کم داشت تمام پوست تنش  می سوخت. اما گردنش از جای رد انگشتان کیار

که   ،  ، لرز نیم بندی به جانش انداخترا هم میگرفت. با کمک دستان کیارش روی تخت دراز کشید، خنکی تخت

لطفاً نرو، من تازه احساس کردم تنها  "شد لحاف را محکم از دست او چنگ بزند. چرا داشت میرفت؟!  باعث

 مع شده در دهانش را به سختی پايین فرستاد، گلويش هم آمده بود و به شدت میسوخت: آب ج "نیستم.

 نرو._
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نتی حتی رکابی و آن  رخید، لعصدايش خش دار و ضعیف شده بود، چرا هرچه میگذشت رو به زوال میرفت!؟ چ

 شلوار هم زيادی برايش خوشايند بود و بر تنش می نشست!  

 نمیرم، االن میام. _

همین را هم نرو، نمی بینی دارم تمام می شوم؟! نمی بینی تمام بدنم به جز سر انگشت   "گويد:دلش خواست ب

 "ن همین جا.است بما دست و پايم به سوزش افتاده است؟! به خاطر قسم پزشکی ات هم که شده 

می    بغض نداشت، دلش گريه نمی خواست، پس اين قطره های گرد و قلبمه داغ چرا مدام از گوشه چشمانش سر

ذاشته بود، لعنت به اين موهای طنابی و دراز  گ لعنت به اين تراسی که هوش و حواس برايش باقی نخوردند؟! 

 .ع طوالنیدراز که خشک کردنشان حوصله می خواست، آن هم از نو

برگشت، لبخند کمرنگی روی لب هايش نشست، تنهايی را نمی خواست، به اندازه بیست و هفت سال عمرش  

طعم تندش هم بیزار بود. کیارش آهسته لبه تخت، کنارش جای گرفت، دستش  و ده بود، از تنهايی تنهايی کشی

 را زير سر او ُسر داد و کمی گردنش را باال آورد. 

ته من بردار، امشب پوستش حساس شده، به دست های حمايت گر تو ری اکشن  گردن شکسدست از سر اين "

 ".نشان می دهد و تمام جانم را می سوزاند 

 دهنت و باز کن. _

آهسته دهانش را باز کرد، حتی باز کردن دهانش هم باعث شد گلويش بسوزد، قرص گرد و سفید را داخل  

فرستاد. دستش را نوازش وار از روی گردنش کشید و دوباره  د پايین دهانش گذاشت و با لیوان آبی که آورده بو

ست داشت را روی پیشانی بهار قرار داد. با حس  روی تخت خواباندش. حوله سفید کوچکی و خیسی که در د

 سردی و خیسی روی پیشانی اش، صورتش را هم جمع کرد و خودش هم جمع شد: 

 اوووه، سرده کیارش! _

 خیره ماند:رش رويش نگاه سرخ و سفید کیا
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 می ترسم تبت بره باال، خیلی داغی.  _

 ل خوبی بود، راحت لبخند میزد. اين حال را که اگر از درد موزی گلويش فاکتور میگرفتند، حا

 خوبم._

چین میان ابروهايش را دوست داشت، نگاهش را روی صورت او چرخاند، فکش در حالت نرمال، زياد چهارگوش  

يده بود چگونه رد میکشد و زاويه میسازد، رگ های ريز روی پوستش هم ورم میکرد  نبود، اما هنگام عصبانیت، د

چشم هايش هم به  فکش زاويه نداشت و   وجود چین میان ابروهايش، عصبانی نبود،و به چشم میزد. اما االن، با  

 ش رگه وانیلی برداشته بود. جای قهوه تلخ، بین

 معلومه چه قدر خوبی، چیکار کردی با خودت!؟ _

 بازهم لبخند زد: 

 هیچی._

اهی به  دستش را آهسته روی پیشانی خودش برد، دست بزرگ کیارش را بین دست های خودش گرفت، نگ 

 دست او انداخت: 

 دوست دارم، برعکس دست من، نه میلرزه، نه يخه. برعکس همیشه گرمه. دستات و  _

 لبخندش را عمق بخشید:

 مه! نیگا دستام همیشه يخه. االن که گرممه هم دستام يخه. دتو باغ يادته، بهت دست دادم، فکر کردی سر_

 شد و چه اسارت شیرينی هم بود:دست هايش اسیر شد، بین هردو دست محکم کیارش اسیر 

 رمت نیست، تب داری. گ_

گور پدر تب، دارم می گويم دست هايت را دوست دارم مرد حسابی، حواست   "دلش می خواست بلند بگويد:

 "کجاست؟!
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کیارش رگ کشیده بود، رگ های سرخ و ريز ريز داخل سفیدی چشمانش، نگاهش را همان جا نگه  چشمان 

 داشت:

 خسته ای؟!  _

 عمیقی کشید: آه

 از سرکار کشیديمت، اون همه هم اعصاب خوردی به خوردت داديم. برو بخواب.چه سوالیه، امروز _

همان دست هايی بود که به دوست   يکی از دست هايش از اسارت رها شد، در لحظه گونه اش گرم شد،

 داشتنشان معترف شده بود، صدای کیارش در گوشش طنین زد: 

 ب، نگرانتم. حالت خوب نیست.  خسته نیستم دختر خو_

 ند زد، نگران او بود؟! لبخ

 نگران نباش من که خوبم. _

یت نرمال بود که  اصالً همه چیز خوب بود، اگر وضعرا دوست داشت، حالش که خوب بود!نوازش روی گونه اش 

رد لعنت  انقدر راحت به چشمان کیارش زل نمیزد و انقدر راحت تر حرف نمیزد، همین وضعیت را، با حذف د

 داندن حس بويايی اش، حفظ کنید.گرفته میان گلويش و برگر

 بهار بريم دکتر؟! _

 ند میزد: لبخندش کنار نمی رفت، کمی وضعیت مسخره ای بود که با قِل خوردن گوله های اشک لبخ

 دکتر که اينجاس ما کجا بريم؟!_

 و پشت سر خودش کشید: نیمچه لبخند کیارش را ديد، دست نوازش گرش را از روی گونه برداشت 

 اون يدونه قرص حالت خوب نشه، چشمات سرخه سرخه، تبت باالس. می ترسم با_

 لک بسته شده کیارش کشید:آهسته روی پدستش را جلو برد، 
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 چشم توام سرخه! _

 با همان چشمان بسته، با صدايی خش دار زمزمه کرد: 

 . ماله من از مريضی نیست_

 دستش را کنار کشید:

 از چیه؟! _

دوست داشت، اما اين را ديگر نمی گفت، همان دوست داشتن دست هايش  لبخند نشسته گوشه لبش را هم 

 کافی بود. 

 همون از خستگیه. _

 ر دست او مانده بود را پس کشید: بهار لبخندش را خورد، دست ديگری که هنوز د

 برو بخواب، من خوبم. همین جوری برات دردسر میارم. _

 اينبار مهر سکوت شد روی لبش: دست دوست داشتنی اش  يکی از انگشت های همان

 تو دردسر نیستی، اگرم درد باشی درد دلی! انقدر نگو اين و. _

ديگر اراده ای از خودش ندارد، مريض است و لوس!    بگذاريد به حساب بیماری اش، مريض تب دار و هذيان گو،

گرم شده بود و   ت، بالشت از داغی سرش سرش را از روی بالشت بلند کرد و روی پای کیارش گذاش  هآهست

حالش را بد میکرد، برای لحظه ای احساس کرد کیارش جا خورد، خواست دوباره به حالت قبل برگردد که دست  

 موهايش احساس کرد، چشم هايش را بست:  او را نرم و نوازش گر میان 

 بالشتم گرم شده، کالفم میکنه. _

 ر می رفت: خش صدای کیارش هم لحظه به لحظه باالت

 ات خوبه! همین جا ج_
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.  کند لمس معلوم است که جايش خوب بود، حتی با حس بويايی از کار افتاده هم، آنجا می توانست بوی چوب را 

يش تا زير گوشش روی گردنش در رفت و آمد بود، همین علت، که اينجا را به  دست بازيگر کیارش، از روی موها

از بالشت زير سرش، اما در حال   تر  تی گرم کیارش هم گرم بود، ح  آن بالشت خیس و گرم ترجیح دهد. پای

حاضر اينجا را ترجیح می داد، با سر انگشت يخ زده اش، طرح های بی معنايی روی زانوی کیارش کشید، نفس  

رم کیارش روی تنش پخش شد، لحظه ای دست کشید و دوباره ادامه داد، لب هايش ترک خورده بود، زبانش  گ

 های خشکش کشید:را روی لب 

 یزی و میدونی؟ يه چ_

 کیارش را کنار گوشش احساس کرد که موهايش را عقب میزد: سر انگشت های 

 چی و؟ _

 آهسته صورتش را روی پای او کشید: 

 ه امشب از ديدنت خوش حال نشدم، يعنی نه که تا حاال نشده باشما، اما امشب فرق میکرد. هیچ وقت به انداز_

 ه لبخند میزند: از صدايش تشخیص داد ک 

 چه فرقی بهار خانوم؟! _

 به صدای ضعف برداشته اش جان کمی دمیده شد:

 خودم و بندازم دور! دلم نمی خواست نباشی امشب، من تنها بودم، داشتم جون میدادم ديگه، دلم می خواست _

 صدای متعجب کیارش را شنید:

 دور؟! يعنی چی؟! _

 به کشیدن طرح های بی سرو تهش ادامه داد: 

 تنهايی دلم می خواست خودم و بندازم دور.نمی دونم، از _
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 احساس کرد دست های کیارش برای نوازشش جان گرفت:

 چرا زنگ نزدی به من دختر خوب؟! _

 ار نبود اين حالت با لبخند باقی بماند؟! چرا ثابت نبود!؟ دلش بغض نمی خواست!چرا بغض کرده بود؟! مگر قر

برگشتی، من و از اون حال کشیدی   ، ولی خب همین که خودتنی تو خونهبشی نمی خواستم به خاطر من توام_

 بیرون. 

 "حال بی تعادل لعنتی!"دوباره لبخند روی لبش نشست،

 حتی به رنگ شلوار توام فکر میکردم! _

 اينبار صدای خنده اش را شنید:

 به رنگ شلوار من چرا؟! _

 شانه های ضعیفش را باال داد: 

 کجا انتخابش کردی.ر میکردم برای  بهت میومد، داشتم فک_

 نه انگار واقعا بهم میاد! _

 لبخند زد، نگاهی به دفتر طرح های انگشتی اش انداخت، اين رنگ زيادی هم به او می آمد:

 آره میاد.  _

هايش را باز کرد و سرش را کمی چرخاند، حاال می توانست صورت کیارش را مقابل خودش، در فاصله ای  چشم 

 کم ببیند:

 ب کرده بودی؟! برای کجا انتخا_

 دست کیارش اينبار موهای پیشانی اش را نشانه رفت، آهسته آهسته آن ها را نوازش داد:
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 چیو!؟_

 دستش را روی زانوی او حرکت داد: 

 شلوارت و! _

 منحنی روی لب های او را دوست داشت:

 فعالً که بالشتش کردم برای تو! _

چرخاند، نفس عمیق کیارش، پشت گردنش را نوازش داد،  سرش را  لبخند زد، عمیق و از ته جانش! دوباره

 آهسته گفت: 

 کیارش!_

 جــانم! _

از خون را برای پمپاژ سريع   کی لیتر بیشتریيوسط راهرو هم حتی فرق داشت، اين  "جانمِ"با آن  "جانم"اين 

 در قلبش سرازير کرد، آن کشیدگی خاص میانش، لرز بیشتری بر جانش انداخت:

 تی، وقتی حالت خوب بشه، هیچ کدوم اينا رو يادت نمیندازم. يبار گف يادته_

 موهای گیج گاهش هم بی نصیب نماندند، چه طناب های دراز خوش شانسی داشت!

 اوهوم، يادمه! _

 می گرفت: دم و بازد

 االنم حالم بده، قول میدی بعدش يادت نیاد؟! _

 : برگرداند، سیب لرزان گلويش را ديد سرش را 

 بهار خانوم؟! وای چی می خ _
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 گفتن جديدش را هم دوست داشت، فقط همین امشب، فقط همین يک شب را به او ببخشید:  "بهار خانوم"اين 

 اون دکلمه ای که گوش میدی و...! _

 ش را هم ديد:چین میان ابروي

 خب!_

 گلويش ديگر کامالً هم آمده بود: 

 حفظی!؟ _

 نش را گرفتند:چشماچین میان ابروهايش، جايشان عوض کردند، دو طرف 

 حفظم. _

 را به سر يخی انگشت هايش هديه داد و با صدايی لرزی و تب دار زمزمه کرد:  سرش را چرخاند، زانوی او 

 بخون. _

کنار گوشم زمزمه   تو  ناجی من، اين شعر را خیلی بهتر از  "یکرد و می گفت:کاش خواننده آن دکلمه را پیدا م

 "میکند.

 

 ش رالبخند تو همانی که دلم لک زده _

 او که هرگز نتوان يافت همانندش را

 منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد 

 غزل و عاطفه و روح هنرمندش را
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بط می کرد، اين صدا را هم به پستو های ذهنش می  اين نوازش نرم و لطیف روی موهای و سر و گردنش را ض

 اند! مفرستاد، برای شب هايی که ديگر حالش بد نبود و محروم می 

 

 از رقیبان کمین کرده عقب می ماند _

 هرکه تبلیغ کند، خوبی دلبندش را

 مثل آن خواب، بعید است ببیند ديگر 

 هرکه تعريف کند خواب خوشايندش را

 

واسته بود از ياد ببرد، برای خودش حفظ میکرد، ثبت و ضبط میکرد برای هرزمانی  اين شب را که از کیارش خ

 میپیچید. از پس پستو های ذهنش بیرون می کشید.  ه که صدای اين دکلمه در خان

 

 مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد _

 مادرم تاب ندارد غم فرزندش را 

 عشق با اينکه مرا تجزيه کرده است به تو 

 کرده است فرآيندش رابه تو اصرار ن

 

بل   نوسط ايما کیارش خسته بود، از خش صدايش می فهمید، از رگه های ريز سرخ چشمانش می فهمید، ا

بشوی زندگی، وسط اين همه ناعادالنه، میون اين همه رنج و حس منزجر کننده نخواستن، اين يک قلم را به او  

 ببخشید!
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 قلب من موقع اهدا به تو ايراد نداشت_

 از توست اگر پس زده پیوندش رامشکل 

 حفظ کن اين غزلم را که به زودی شايد 

 را:اين بندش  تو  بفرستند رفیقان، به 

 

تمام است، تا همین جا کفايت می کند، بیت آخر را نخوان، چنگ بر من و روحم نزن،   "خواست بچرخد و بگويد:

جانم را  ، که تحمل کنم، آن زمزمه دور هم تا همین جا هم برايم کافی است، پشیمان شدم، من ضعیف تر از آنم  

 "ا زمزمه نکن!یت ردر دهنم پخش میکند، اينجا و انقدر نزديک، برای ديگری آن ب

اما دير بود، نفس کیارش را پخش شده بین موهايش احساس میکرد، پوست تنش لرز برداشت، صدايش را بین  

 موهايش جايی کنار گوشش لمس کرد: 

 

 ه در آخر عمر یخ سیه روز کمنم آن ش _

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را

 

مه داشت، از حق نگذريم؛ شکنجه اش زيادی دلچسب و بر دل  اداکافی نبود!؟ انگار نبود، انگار اين شکنجه هنوز 

 نشین بود. 

 صدای زمزمه وار و بم شده اش، جای تازه ای از قلبش را کشف کرد و لعنت بر اين جای تازه! 
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 ز، که در آخر عمر آن، شیخ سیه رو ممن_

 "دار را بیچاره تر نکن! فاصله نینداز ناجی لعنتی من، نفست را اينگونه بر من و موهايم نپاش! منِ تب "

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را!_

 

سکوت، ديگر برای هرکس سکوت معنی میداد، برای بهار معنايی متفاوت داشت، ديگر هیچ وقت سکوت را حس  

 آخر، درآمده از بین دو لب کیارش، تا همیشه برايش سکوت را پُر میکرد. نمیکرد، زمزمه بیت 

 ان جا ها شنید: همصدای بم شده کیارش را 

 اگه منم حالم خوش نباشه، توام يه چیزی و فراموش میکنی!؟ _

صورت در حال سوختن و تب دارش را چرخاند، نگاهش را به چشمان سرخ او داد، میسوخت و آزارش میداد،  

 ده اش را تار میکرد، پلکش هايش را روی هم فشار داد: اشک دي

 میکنم!_

يی روی چانه اش، به گلستانی از آتش تبديل شد، بین همان لب هايی  جاچند لحظه، فقط چند لحظه گذشت، 

به گوله ای آتش تبديل کرده بود و در قلبش فرو داده بود. صدايش  که لحظاتی پیش، کنار گوشش، آن بیت را 

 ت:طنین انداخ

 دلم تو آتیش بود واسه کبوديش!  _

 گفت:آهسته سرش را چرخاند، به نوازش موهايش ادامه داد و 

 بخواب بهار خانوم، بخواب من همین جام!  حاال_
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می خوابید حیف نمیشد!؟ به هدر نمی رفت اين شب فراموش نشدنی که قول فراموشی اش را هردو در صورت  

بین رفتنی و شکستنی بود امشب! کاش آن قرص سفید، خواب آور نبود و   هم چسبانده بوندند!؟ هدر می رفت، از

 او راه می آمد. می با کاش تبِ سرماخوردگی ک

*** 

 

با شنیدن نفس های منظم شده او، چرخش دستش را روی موهايش به اتمام رساند، نگاهی به صورت سرخ و تب  

ت گذاشت. حوله سفید رنگ را برداشت، داخل  دارش انداخت، آهسته و نرم سرش را بلند کرد و روی بالش 

يخی هوله باعث شد ابروهايش را در هم بکشد،  تش کشید، سرويس نم زد و دوباره برگشت، روی پیشانی و صور

لحافش را باال کشید. حوله را کمی روی گردنش چرخاند. حوله گرم شده را روی میز کنار تخت انداخت، انگشت  

ش فشار داد. امشب به چه حقی انقدر سنگین بود!؟ در عین سنگینی، به چه  شست و اشاره را بین چشم هاي

هش را روی صورت مريض بهار چرخاند، ضعیف شده بود. نه هوا آنقدر سرد بود، نه  بود؟! نگاحقی انقدر دلنشین 

د.  خانه بی گرمايشی! اين تب و مريضی از سر درد بود، از سر تنهايی کشیدنش و فکر های موريانه وارش بو

اين پیچ  دستش را روی پیچ های پخش شده روی تخت کشید، امشب با همه سنگینی و تاريکی اش، نوازش 

کسی اينجا رويا لمس کرده است!؟ افسانه   ورده ها را به دستانش هديه داده بود، قابل وصف بود؟! خیر! نبود. خ

احساس میکرد، در بین ريشه   چطور!؟ پس اين لمس هم وصف کردنی نبود، هنوز نرمی اش را زير دست هايش

ودش می فهمید دارد با قلب  ه بود!؟ خريشه گیسوی اين دختر چه چیزی ريخته شده بود!؟ در تن صدايش چ

اين مرد چه کار میکرد!؟ خودش فهمید امشب چه بر سر اين مرد آمد!؟ مدام رگه های قرمز چشمانش را به  

يادگرفته بود، اين دختر را خوب ياد گرفته بود، می   خستگی محکوم کرد! مگر آن وسط خستگی معنی میداد؟! 

برود. اما امشب  بعد ه اوت کند و سراغ مرحلد، تو را ناک نفاوت رو کدانست در لحظه ممکن است يک اخالق مت 

اوت گذشت، با سر تب داری که روی پايش نشست، مارس شد! بی تجربه نبود، نپخته هم نبود.  ديگر کار از ناک 

دختر نديده هم نبود! يک مرد سرد و گرم کشیده بود، از هجده سالگی مجبور شد مرد باشد، و    پسر نوزده سال

گردن کج شده و کمر خمیده آقا جون، تیری مستقیم در  د پا به پای آقا جون بدود و درس بخواند،  مجبور بو



 

 

Page | 612 

و صوف شده، با همان   چشمش بود، بايد درس می خواند، بايد شب و روز کار میکرد تا دوباره آقا جون را صاف

نصیحت های   اندو بدو ها، همنگاه مقتدر و صدای پر صالبت ببیند. همان ها اين کیارش را ساخته بود، همان ب

نگام کار، اين کیارش را ساخته بود. مردی که ديگر در آستانه سی و چهار سالگی بود، اما قلبش  ريز آقا جون ه 

گری تپید، که خودش هم احساس کرد تا به االن اين قلب  همین امشب، يک جوری لرزيد، به يک شکل دي

 اشتباه میرفته. اشتباه می تپیده، تا به االن داشته راهش را 

يد دود غلیظی را وارد ريه هايش میکرد تا بفهمد دارد چه باليی بر سرش می آيد،  جانش سیگار طلب میکرد، با

و اين حال؟! ممکن بود؟! از او برنمی آمد، گور پدر    اما اين قلب و تنها گذاشتن شاه فصل؟! آن هم با اين تب 

تی داخل تراس  دختر سرپا شد، برای وقتی که می دانست، وق سیگار! آن پُک های غلیظ بماند برای وقتی اين  

 شود، قد بلند خودش و موهايش را از سايه پرده دريافت خواهد کرد.  

اد و پشت سرش را روی تشک گذاشت، کمی به طرف  خودش را روی زمین ُسرد داد، تکیه اش را به لبه تخت د

طرف  کرد، کش و قوسی به کمرش داد، کامل به آن راست چرخید، به مژه های دانه دانه و مشکی رنگش نگاه  

برگشت، آرنجش را به تخت تکیه گاه کرد و کف دستش را روی گیج گاهش قرار داد. ُسرخی صورتش کمتر شده  

وی پیشانی اش نمود میکرد، حوله روی میز را آهسته روی پیشانی اش کشید و  بود، اما چند دانه درشت عرق ر

مهران برای دردانه اش خوب لقبی    ".شاه فصل"آهسته و زير لب، زمزمه کرد:گشت. دوباره به حالت قبلش باز  

و به گرمی  انتخاب کرده بود، اين بهار با تمام فصل های عالم فرق داشت، حقیقتاً شاه فصل بود، تمام بهار ها ر 

یشه سبز است،  اين دختری که االن مقابلش روی تخت بود، هم "بهار"تابستان میرودند و خشک می شوند. اما 

بارانی می شود، لبخند میزند و آفتاب می آورد، همان لبخند هايی که دير به    کمرنگ و پررنگ میشود، خیس و

امان از وقتی که می آيد،   ، یشه باشد، اما...! اماندير می آيد، سخت باال می آيد، حزن جانش اجازه نمی دهد هم

رخشاند و برق  ن بهار جا گیر می شود، مانند خورشید می داز وقتی که آن منحنی معمولی، روی صورت اي ناما

میزند، سبز چشمانش را روشن میکند، آن وقت است که می فهمی اين بهار، همیشه سبز است، اين بهار با تمام  

. لقب برازنده ای بود برايش، او شاه فصل است، بهاری که هرگز تمام نمیشود، رو به زوال  فصل ها فرق دارد

خنکی را همراه خودش دارد، نمی توانی به هوايش   ک و پايیز نمی شود، همیشه سبز است، همیشهنمیرود، خش
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یکشد که چشمان  اعتماد کنی، در لحظه ای که دارد کرور کرور میبارد، چنان آفتابی از پشت ابر ها سرک م

 خودت و قلبت را کور میکند. 

و مهران اگه بودی بهت میگفتم که تو فقط  عم "خیره به صورت آرام شده اش، شستش را گوشه لبش کشید:

ونستی بفهمی شاه فصل يعنی چی، تو خودت فهمیدی چرا اين دختر شاه فصل و بعد از شونزده سال از رفتنت،  ت

دختر و شاه فصل صدا میزدی، اين دختر بهار اومد و زندگیت همیشه بهار  حاال منم دارم می فهمم چرا اين 

اره از پا درم میاره، من و! پسر  ورده، اگه بودی بهت می گفتم نگاه دخترت دموند، واسه من زمستون بهار آ

ختر داره از پا سهراب ولدی و! تک پسر خاندان ولدی و، فقط نگاه همین دختر، فقط صدای لرزون همین د

 "میاره.در

را روی   با تکان ريزی که بهار خورد، نگاهش را به او داد، اخم میان صورتش جا خوش کرد، آهسته دستش

نفسی گرفت و دوباره سر جايش نشست، تنه خسته اش را به تخت تکیه داد، وسط  پیشانی او کشید، تب نداشت. 

خدايا آن دختر  "شود، بايد چه بگويد!؟:اين کاراز جنگ، اين احساس را چه میکرد!؟ اگر بخواهد دست به دعا 

 "د!؟صوم را، از چنگمان درآورد، پیدا نشو زنگ نزند؟! خدايا قاتل بیشرفی که پدرم را، پدر اين دختر مع

نه! بايد زنگ بزند،   "از اين ها که بگذرد، از دستی که روی بهار بلند شد، از چاقويی که رگش را زد نمی گذرد:

خون پدرم را از حلقش بیرون میشکم، هم دست کثیف خودش و آدمش را زير پای  بايد پیدا شود، هم تقاص 

 "خودم خورد میکنم.

ريا. عمه ای که قبل از مرگ پدرش هنوز مجرد بود و مأمن امن و  را به سقف داد، سقف بلند اتاق عمه ثنگاهش 

ثريا را جدای عمه بودن دوست   مورد عالقه کیارش، اين اتاق، قبل تر ها هم برايش شیرينی و آرامش آورده بود.

ساعت هايی بود که تا آخر  داشت، مهربانی چشم های عسلی رنگش، صحبت های آرام و صدای لطیفش، از 

اش باشد، ثريا که از اين  مورد عالقه ن بود به هدر نداده است. اينجا انگار قرار بود جايگاه دو زن  عمرش، مطمئ

ن اتاق را تعويض کند، اين اتاق بايد با همان تخت و میز آرايش فرفوژه  خانه رفت، به عهدی اجازه نداد وسايل اي

شکل می ماند تا او هم يادش باشد، وقتی دل  ماند. اين اتاق بايد به همین قی می مسی رنگ مورد عالقه ثريا با

يق میکرد، وقتی  گرفته از دو عالم بود، چگونه به اين اتاق پناه می آورد، يادش باشد ثريا چگونه برايش آرامش تزر
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یکرد. ساعت ها برايش  خسته از کار و درس، گیج و منگ بر در اين اتاق می ايستاد، چگونه برايش آغوش باز م

 به او ياد میداد بايد چگونه با يک زن رفتار کند، بلند بلند میخنديد: حرف میزد. ثريا

 ثريا مگه من چند سالمه!؟ _

 روی صورت زيبايش اخم می نشاند:

 سال، بايد اينا رو ياد بگیری، بايد بلد باشی با يه دختر چجوری رفتار کنی.  هر چند _

رف هايش گوش میداد چون صدايش را دوست داشت، اما به کارشان نمی گرفت، آنقدر  بازهم می خنديد، به ح

قا جون  را به آ  وسط درس و کار رها شده بود که وقتی برايشان نداشت. بعد تر ها هم وقتی دوباره شأن و شوکت 

رفت، دلش می  برگرداند و خیالش را راحت کرد، حرف های ثريا را به کارش نگرفت، کاش دوباره سراغ ثريا می 

خواست حاال دوباره بگويد بايد با يک دختر، با يک بهار سبز چگونه رفتار کند. حاال برايش مهم بود که رفتارش با  

 اين دختر بايد چگونه باشد.  

رفت، انگار کمر همّت بست و همه آرامش و لبخندش را هم با خودش برد، می دانست عاشق  ين اتاق  ثريا که از ا

 می دانست ثريا بدجور عاشق می شود، اما رفتنش را نمی خواست. شده، از اول هم 

ق نه با عاش نگاهش را از سقف اتاق گرفت و به صورت بهار داد، او هم می رود، او هم اين اتاق را ترک میکند، 

 ين يکی زن ساکن در اين اتاق، با آزاد شدن اين جا را ترک میکند و می رود. شدن، ا

پلک های داغ شده  خسته اش اجازه داد روی هم قرار بگیرند، جان کنده بود امروز. کوه  خیره به صورت بهار، به 

بش را  قلق خوا  کنده بود امروز. خواب سبک و کوتاهی حقش بود، می دانست خوابش را چگونه کنترل کند،

 خوب میان دستش داشت، جوری تنظیمش میکرد که با يک نفس نامنظم او بیدار شود.

دنش کشید، دردش تا نخاعش کش آمد، اخم عمیقی از روی درد در چهره اش نشاند و از  دستش را روی گر 

ه دو طرف  دنش را بجايش بلند شد، نگاهی به ساعت روی دستش انداخت، از نگرانی بهار زود بیدار شده بود. گر

ه تصوير  چرخاند و صدای تمام مفاصلش را درآورد. دستش را به کمرش زد و کمی خودش را کشید. نگاهش ب

 خودش در آيینه انداخت، شلوار کتان و رکابی اصال باهم همخوانی نداشت، لب کجی گوشه صورتش نشاند:
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 نگا با يه حرف من و به چه وضعی انداخته. _

 ف بهار چرخید: مر به طرهمان طور دست به ک

 بذار ببینیم به تو چی میاد بهار خانوم!_

ی او گذاشت، به دمای نرمال برگشته بود، نفس هايش هم بدون  به طرف بهار حرکت کرد، دستش را روی پیشان

خس خس و منظم بود. نفس از سر راحتی کشید و از اتاق بیرون رفت. نگاهی به آشپزخونه آشفته کرد، بهار  

ضعیت خودش و ضعف بدنش کاری نداشت، مستقیم سروقت اينجا می آمد، مجبوراً با همان سر  یشد به وبیدار م

رد. نگاهی به میز شلوغ کرد، از نامرتب بودن متنفرر بود،  او بعید بود به طرف آشپزخانه حرکت کو وضعی که از 

وضع درهم  تب کردن حتی برای روی میزش وسواس تقارن هم داشت. دستی به سرش کشید و شروع به مر 

 برهم آنجا کرد.

سر آسودگی کشید و به طرف اتاق   نگاهی به آشپزخانه مرتب شده و به حالت اولیه برگشته اش انداخت، نفسی از 

خودش رفت، ساعتش را روی دراور گذاشت، نگاهی به زنجیرش انداخت، لبخندی روی لبش نشاند و به طرف  

 می آمد.و بیرون  سرويس اتاق رفت، بايد زود دوش میگرفت 

چرخاند،  گ کوچکش را داخل موهايش می کشید و نگاهش را هرازگاهی روی در اتاق او می حوله سرمه ای رن

هنوز بیدار نشده بود. نگران شد، حوله را روی تخت انداخت و به طرف اتاقش قدم برداشت. در نیمه باز را کامل  

ش را نوازش وار روی پیشانی و موهايش کشید،  تاد، دستباز کرد و آرام داخل شد، خواب بود. باالی سرش ايس

سرماخوردگی هم  ابش زد، برای همان قرص تب نداشت، تنفسش هم نرمال بود. لبخندی به چهره غرق خو

ضعیف بود اين دختر. نرم از اتاقش خارج شد. نگاهی به يخچال انداخت، زيادی در چیدن صبحانه تبحر نداشت،  

الته داغ و وانیلی را روی میز گذاشت و به طرف اتاق بهار حرکت کرد. کمی   اده کرد.هرچه در توانش بود را آم

 کنارش خم شد: 

 بهار! _

 ش تکان خورد: پلک
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 بهار خانوم._

 غرّش های خواب آلود و گیجش را دوست داشت. لبخندش را فرو خورد، بازويش را نرم در دست گرفت: 

 بهار خانوم، بیدار نمیشی؟! _

م زد، مژه های بلند باالی پلکش با مژه های ريز ريز پايین درگیر شده بودند، صاف  هايش را روی ه چندبار پلک 

به حرکات او خیره ماند. دستش را باال آورد و روی چشمش کشید، چند بار و محکم اين کار را  ايستاد و با لذت 

ت نشست، گیج  داد و روی تخ انجام داد تا باالخره چشم هايش باز شد، کمی به خودش کش و قوسی به خودش 

بیدار شدن، در   و منگ کمی روی زمین را نگاه کرد، هرلحظه لبخندش پررنگ تر میشد، اين دختر با اين وضع 

سخت ترين و تلخ ترين روز هم می توانست لبخند روی لبش مهمان کند. کالفه و درگیر موهايش را از دورش  

 کنارش برد و زير لب نق زد: 

 اِه!_

، همان طور درگیر با موهايش سرش را چرخاند، لحظه ای بی تفاوت نگاهش کرد، لحظه  ا او را ببیند منتظر شد ت

 گرد تر شد و بعد از دقیقه ای از جا پريد:به لحظه چشم هايش 

 اِی وای! _

 ديگر نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد، بلند بلند خنديد:

 صبح بخیر. _

 اد: خش دار جواب دبهار کمی نگاهش کرد، با صدايی گرفته و 

 صبح بخیر، چیکار میکردم؟! _

 با شست دست راستش به کمک لبخندش شتافت، کمی آن را کنترل کرد: 

 چی، صدات زدم بیدار شدی!هی_
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 بهار با شک گفت:

 نه! تا بیدار شم چیکار میکردم؟! _

ريض  به بچه گربه م کمی به گونه هايش فشار آورد، صدای خش برداشته و چشمانی که هنوز مريض بودند، او را 

 و عصبانی تبديل کرده بود، که به شدت سعی داشت مانند پلنگ جلوه کند:

 هیچی، کاری نمیکردی! _

 م هايش را ريز کرد، دستی به گلويش کشید، زير لب برای خودش زمزمه کرد: چش

 گلوم درد میکنه! _

 دوباره خیره به کیارش ادامه داد: 

 پس به چی داشتی می خنديدی؟!_

 رل کرد: نده اش را کنتکیارش خ

 من!؟ نمی خندم. _

 چشم های تب دار و قرمزش را درشت کرد: 

 داری میخندی! میگی نمی خندم؟!_

 باره بلند خنديد، دست او را نرم در دستش گرفت و به طرف آيینه کشید، رو به روی آيینه قرارش داد: دو

 ببین به چی می خندم. _

 انداخت و گفت: تعجب نگاهی به خودش بهار کمی به سمت آيینه خم شد، با 

 هــــــی! من چرا انقدر پف کردم؟! اين چه ريختیه! _
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د، آهسته موهايش را پشت سرش راند و مرتب کرد، چه قدر از ديشب دست  کیارش او را به طرف خودش چرخان

 زدن به اين موها برايش شیرين تر و راحت تر شده بود. 

 يادت نیست ديشب؟! _

 ق گفتنش را کیارش هم شنید، سريع دستش را پشت گردن او قرار داد: باال گرفت که صدای تچنان گردنش را  

 يواش دختر، چیکار میکنی! _

 ودش هم با اخم دستش را روی گردنش کشید، با صدای تو دماغی و گرفته اش گفت:بهار خ

 ديشب و چیش و يادم نیست؟!_

 آهسته انگشتش را روی کبودی چانه او کشید:

 تونم تقلب بهت برسونم. قول دادم يادم بره، نمی من _

 گشت: بهار را گیج وسط اتاق رها کرد و به طرف در رفت، میان چهارچوب ايستاد و بر

 صبحانه!_

 بهار اخم هايش را در هم کشید:

 گلوم درد میکنه. _

 نه حرکت کرد: نگاهی به چهره او انداخت، لعنت به اين کنترلی که از دسترس خارج میشوی! به طرف آشپزخا

 کردم.  الته درست _

منتظر  همین حرف او را بیرون می کشید. خودش صندلی بیرون کشید و نشست. ماگ سیاه رنگ را برداشت و 

بهار، الته تلخ خودش را مزه کرد. با دين صورت قرمز شده و نگاهی که ديگر به صورتش نمی انداخت، پُر واضح  

بحانه شد، قوطی خامه عسلی را به زير  ت، بی حرف مشغول خورده صبود که ديشب را کامل به خاطر آورده اس 

 دستش هول داد: 
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 از اين بخور برای گلوت خوبه. _

آرام ضعیفی را زمزمه کرد. بايد او را از اين حال بیرون می کشید،   "ممنون"جلو کشید و فقط قوطی را آهسته 

رده است. جرعه آخر الته  و و در مقابلش، فراموش ک بايد ثابت میکرد که ديشب را، طبق قولی که داده بود، برای ا

 اش را باال رفت و گفت: 

 تو خونه حوصلت سر نمیره؟!_

 داد: بهار نرم سرش را تکان  

 نه! سرم و گرم میکنم يه جوری! کتی هم هست، میاد باال بیدار شه. _

 بعد يک دفعه خودش گفت: 

 آآ! ولی امروز دانشگاه داره تا شب._

 ب بود، چشم هايش را از او گرفت: خورده اش نشان از تب ديشلب های سرخ و ترک 

 من سعی میکنم زودتر بیا. _

 م شده بود و می دانست علتش چیست!ماگ سفید را روی میز گذاشت، اخمش در ه

 وانیل زياد برای گلوت خوب نبود، کم زدم. _

 و گفت:نگاه متعجبش را از آن چشم های گرد و مريض به جان خريد، چشمکی به او زد 

 اخم نکن!_

مچه لبخندی زد و دوباره سرش را زير انداخت، نفس عمیقی کشید، از جا برخاست، کشوی پشت سرش را  بهار نی

ن کشید، خشاب قرصی که ديشب به او داده بود را بیرون کشید، يک دانه اش را کنار دست بهار روی میز  بیرو

 قرار داد و گفت: 

 من و نگاه کن.  دوباره تب کردی...! بهار بعد صبحانه اين و بخور، اگر ديدی _
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 آهسته سرش را باال آورد، لبخندی به رويش زد: 

 نخواستم مزاحم بشم و از اينجور حرفا نداريم. زنی که بیام. من زنگ می تب کردی، سريع، سريع به  آفرين، اگر _

 همراه با لبخند، اخم مصنوعی میان ابروهايش نشاند:

 تو هم!داری و زنگ نزدی، کالمون میره وگرنه بیام ببینم تب  _

لبش  لحن نرمال و همیشگی اش، باالخره قرمزی صورت بهار را شست. لبخند روی صورت مريضش، صاف در ق

 فرو رفت. 

 زنگ میزنم. _

 آ باريکال دختر، من میرم حاضر شم که کم کم برم. _

 بهار خواست بلند شود که با تاکید ادامه داد: 

ر بخواب، ناهارم درست نکن امروز، میگم طوبی خانوم  و بخور کامل، بعدم قرصت و بخو  بشین! شما صبحانه ات_

 بیاره باال.

 بهار سرش را باال حرکت داد: 

 حالم خوبه درست میکنم. زحمتشون میشه! نه! _

 اخم کوچکی کرد: 

 از صدات معلومه چه قدر خوبی، حرف گوش کن._

 ج شد.به جا گذاشت و از آشپزخانه خار شبهار ناراضی سری تکان داد، چشمک ديگری براي

 ش گفت: پوشیده در کت شلوار سرمه ای رنگش دوباره به درگاه آشپزخانه برگشت، مشغول مرتب کردن يقه کت

 من دارم میرم، چیزی نمی خوای؟! _
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 خش صدايش نگرانش میکرد، کاش آن طرف در کارخانه آنقدر کار سرش آوار نشده بود: 

 نه برو به سالمت. _

 میقی کشید:نفس ع

 دوش گرفتی حتما موهات و خشک کن و لباس گرم بپوش. فعال! استراحت کن، اگرم _

را ببیند، با لبخندی کنج لبش از خانه خارج شد. به طرف آشپزخانه  ديگر ناايستاد تا قرمز و لبويی شدن بهار 

 پايین رفت:

 سالم، صبح بخیر! _

 طوبی خانوم با لبخندی به طرفش برگشت:

 بخیر پسرم. صبح _

 ک تای ابرويش را باال برد: لبخندی به او زد، مهوش ي

 صبح بخیر، دير بیدار شدی يا باال صبحانه خوردی؟! _

 ر کرد: لبخندش را جمع و جو

 باال خوردم حاج خانوم! _

 مهوش سرش را رقصاند و پشت چشم نازک کرد: 

 خیلی خوبه! نوش جان. _

 سرش را به دو طرف تکان داد:

 ده؟!  کتی بیدار نش_

 واب دادن ندارد با همان لبخند گفت: طوبی خانوم که ديد مهوش قصد ج
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 بیدار شده، داره حاضر میشه بره دانشگاه. _

، جلوی مهوش گفتن آن حرف ها زيادی درست نبود، اما چاره ديگری هم نداشت، نگران  کیارش سری تکان داد

 بود. 

 !؟ يکم ناخوشه. طوبی خانوم، بی زحمت امروز برای بهار ناهار می بريد _

 ی گفت: طوبی خانوم با نگران

 خدا بد نده! چشون شده!؟ _

 يکم سرماخورده.  _

 سرش را تند تند تکان داد و گفت: 

 سوپ میذارم براشون. میبرم میبرم، _

مهوش نگاه پر اعتابش را از طوبی هم دريغ نکرد، خیالش راحت شد، قضیه را به طوبی خانوم رسانده بود، ديگر  

 می رسید.  میرفت باال و به بهار يواشکی هم که مانده بود، 

 بوسه ای روی سر مهوش نشاند:

 من دارم میرم، کاری نداری حاج خانوم!؟ _

 فت: مهوش با قهر رو گر

 سالمت، مواظب باش!نه! به _

لبخندی به لجبازی مادرش زد و با طوبی خانوم خداحافظی کرد. از خانه خارج شد. کنار در ماشین ايستاد،  

ال حرکت داد، بهار را پشت شیشه تراس ديد، تا خواست اخم  سنگینی نگاهش رويش بود، سرش را به طرف با

جای اخم، لبخندی روی صورتش نشاند و آهسته سرش   اال گرفت، بهکند، بهار پتويی که دورش پیچیده بود را ب
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را برای او تکان داد. اين دختر چگونه آمد و با نسیمی لرز به قلبش انداخت!؟ اين تفاوت، اين احساس، تا به کجا  

 سوازندش!؟ می 

 نفسش را محکم به بیرون داد و سوار ماشین شد.

*** 

 

از محتويات داخلش مانده بود. نگاهش را از سیاهی ماشینی که  هنوز کمی  لیوان میان دستش ديگر داغ نبود، اما

از حیاط خارج میشد گرفت، روی مبل رو به تراس نشست، زانوهايش را در آغوش کشید و پتو را بیشتر به  

فشرد. کمی ديگر از الته ای که اينبار طعم شیرش بیشتر در دهانش پخش میشد را مزه کرد. خودش   خودش 

د، قرص بعدی هم ضعیف ترش کرده بود. با وجود داغی پیشانی اش سردش بود، پتو را بیشتر  اب آلود بو هنوز خو

ده بود، احتماالً برف در  دور خودش پیچید و نگاهش به آسمان گرفته داد، سر صبح بدون آفتاب و خاکستری ش 

ی چسبیده بهم فکر کند تا  همین ابرهاراه بود که اينگونه ابرها سر در هم فرو برده بودند. بیشتر تمايل داشت به 

فکرش بخواهد حول و هوش شب گذشته بچرخد.کاش دلیل اين صمیمیت ابرها برف باشد، از سرمای خشک  

می انداخت، باران، هوا را نم میزد و دم میکردف سوز موزی را از   بیزار بود، سوزی که می آمد جانش را به تالطم

و صورت مردم بکشد. برف هم ذات خودش گرم بود، روی زمین  را به سر   بین میبرد و اجازه نمی داد تیزی اش 

 که می نشست، تا قبل از آنکه به يخ تبديل شود، او هم اجازه نمیداد سرمای خشک کسی را اذيت کند.  

ديشب نرو، همین جا بمان، در مورد برف و باران سرمای خشک حرف میزنیم، فکر به شب گذشته    نرو! سمت"

 "چاک شده من را از اين درمانده تر نکن، يک خبطی کردم، تو پیش چشمم نکش!  ت! قلب چاک هم ممنوع اس 

ين حکم را انقدر  خودش هم نمی دانست، چگونه توانست آنقدر بی پروا سرش را روی پای او بگذارد؟! چه چیزی ا

ات دادن  هم نوعی نجراحت برايش صادر کرد که می توانی سرت را روی پا او بگذاری؟! ناجی نبود مگر؟! اين  

حتی اين يکی نیاز بیشتری به نجات دادن دارد و....! امان از اين ناجی که همیشه همه چیز را خوب بلد  است! 

 است. 
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نرمشی که   م هايش را بست، هنوز می توانست احساسش کند،نرم و آهسته شستش را روی چانه اش کشید، چش

 از همان نقطه بیرون کشیده بود.  م دردش را روی کبودی کمرنگ شده چانه اش نشسته بود و تما

ديگر می توانست به آن دکلمه گوش دهد و آن زمزمه بیت آخر برايش تکرار نشود؟! زمزمه ای که آنقدر به  

بهم خوردن لب های او را هم می شنید، چگونه می تواند آن را از خاطر   گوشش نزديک بود، که حتی صدای

فراموش کند، از خودش که نخواسته بود. چانه و حادثه اش را با ظاهر   خواسته بودببرد؟! اصال ممکن نیست! از او 

نه انگار اين  سازی و زيرکی، به پشت ذهنش پرتاب میکرد، اما زمزمه و دکلمه را نمی توانست نه در توانش بود، 

 قلب سرکش می خواست که فراموش کند!

ز روی اوپن برداشت و بینی اش را محکم  دستمالی ا پتو را محکم تر دور خودش پیچید و از جايش بلند شد،

چالند، همیشه از آب ريزش بینی نفرت داشت! با همان پتويی که مانند چادر روی سرش کشیده بود، میز را  

ود.  بود و چشم هايش مست خواب بود. لیوان آبی خورد تا کمی حرارت بدنش کم ش جمع کرد، نفسش گرم شده 

 اجازه نمی داد اين پتوی خرفت را از دورش باز کند. رزی بود که بدتر از آن حرارت باال، ل

با چشمان خمار و سری سنگین شده به طرف اتاق حرکت کرد، همانطور پتو پیچ روی تخت دراز کشید، لحاف  

رويش کشید، سرماخوردگی همیشه به همین راحتی از پا درش می آورد، مهناز همیشه الی سه تا  سنگین راهم 

میکرد، کاسه کاسه به زور سوپ جو و شیر دهانش میکرد و لیتر لیتر آب پرتقال را به سختی  یچش  پتو، بقچه پ

ستم دفاعی بدنت  هی بهت میگم تو سی "به خوردش میداد. تا لحظه خوب شدنش هم، دائم زير لب نق میزد:

نخند،   ":گفت ال به الی نق زدن هايش هم، با اخم می  "ضعیفه، گوش میدی مگه؟! حرف به خرجت نمیره که

نخند ببینم، خوب شدی بايد بری يه سری ويتامین بخری...! نه خودم میرم میخرم، تو بلد نیستی، باز با يه  

رات میگیرم، يعنی چی هربار سرما میخوری  آمپول قرمز میای میگی سر و تهش و هم بیار، خودم میرم ب

 "به خودت نیست. نخند بهار عصبانیم! واستکمبود ويتامین سیِ، اصال ح راينجوری از هم وا میری، به خاط

تقريبا مکالمه همیشگی شان بود، هربار که با بادی سرما میخورد، مهناز چنان نگران میشد که هرکس نمی  

 ری العالجی دارد و دکتر های فرنگستان هم جوابش کرده اند! دانست فکر میکرد اين دختر بیما
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لبش نقش بست، مهناز می دانست او فقط وقتی مريض است،    روی با يادآوری مهناز، میان تب و لرز، لبخندی 

پوسته زخیم دور خودش را باز میکند و دلش می خواهد لوس و ننر شود. همان را برای نازکشیدن و نوازش بهار  

 کرد و اجازه میداد آن دو روز سرماخوردگی را راحت بهانه گیری کند. انتخاب می

بود، هرچه فکر میکرد، بیشتر و بیشتر به اين نتیجه میرسید، مهناز يک نقطه  رتر مهناز مادر بود، از همه دنیا ماد

نش باال  میان لبخند، اشکی داغ و شور گوشه دهانش جای گرفت. لحاف را تا زير گردغیر مادرانه هم نداشت. 

قرص،  اخل  کشید، دست هايش مانند تکه هايی يخ، پتو و لحاف را چنگ زدند، خواب ديگر مهلتش نداد، مواد د

 در خونش حل شد و به گیجی فرو بردش. 

با احساس گرما و خیسی چشم هايش را باز کرد، منزجر شده از خودش، لحاف و پتو را از دور خودش باز کرد،  

ش افتاده بود و فقط ضعف کمی در جانش بود. سرش کمی گیج میرفت، اما بیشتر از  حالش بهتر بود، تب و لرز

کرده و حال بهم زن خودش را تحمل کند، حوله اش را چنگ زد و دخل حمام  عرق آن نمی توانست آن حالت 

   رفت. با وجود ضعفی که داشت، آب داغ حالش را جا آورد و انگار مريضی را از سرش شست و داخل چاه برد. 

با حالی سبک شده از حمام خارج شد، لباس های کلفت و گرمی پوشید، خودش را می شناخت، بدن ضعیف  

ش را باد يخ سشوار هم، دوباره از پا می انداخت. از خودش خضوع نشان داد و موهايش را با باد داغ  االنشده 

آمد، با ابرو هايی در هم کشیده از   خشک کرد، بافتی به آن ها زد، با شنیدن سر و صدايی که از بیرون اتاق می

 خندی روی لبش نشاند:، لباتاق خارج شد. با ديدن طوبی خانم در آشپزخانه، اخمش را باز کرد

 سالم. دستتون درد نکنه. _

 طوبی خانوم کاسه ای که در دستش بود را روی میز گذاشت و سرش را باال گرفت، با لبخند جوابش را داد: 

اشه، من يه بار اومدم باال ديدم خوابی، برات آب پرتقال گرفته بودم، گذاشتم تو يخچال.  سالم دخترم، عافیت ب_

 ر. بخو بیار با غذات

 بهار نگاهش را روی میز چرخاند: 

 خیلی زحمت کشیدين، اصال نیازی نبود، دستتون درد نکنه. _
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 لبخند مادرانه ای تقديمش کرد: 

 ی گلوت خیلی خوبه.  نوش جانت، سوپ و حتما بخور، صدات گرفته، برا_

 کامل وارد آشپزخانه شد و پشت میز ايستاد: 

 افتادين. دستتون درد نکنه. به زحمت _

 طوبی خانوم قدمی برای خروج از آشپزخانه برداشت:

 چه زحمتی مادر، بخور نوش جونت، هرچی ديگه هم خواستی صدام بزن. _

 دست هايش را به باالی صندلی تکیه داد و گفت: 

 باشید. بازم ممنونم.چشم، خسته ن_

ه میز انداخت، سوپ شیر  . نگاهی بگفتنی سری برايش تکان داد و از خانه خارج شد  "نوش جان"طوبی خانوم با

نبود، اما جوها و قارچ های درشتش ديده میشد. شیويد پلو کنارش هم اشتها برانگیز بود، لیوان آب پرتقالش را از  

 ذايش را خورد. يخچال برداشت و برعکس صبح، با اشتها غ

وش آمده  برگردد آب جظرف های شسته شده را خشک کرد و داخل سینی چید، چايی ساز را روشن کرد تا 

د، امروز به اندازه کافی به خاطر مريضی که بی هوا و بی خبر، کنج  باشد، سینی را برداشت و از خانه خارج ش 

کرده بود؛ احساس سبکی میکرد، آن قرص خواب    جانش خانه کرده بود؛ پا روی پا انداخته و پرنسس وار زندگی

 ته ای برايش باقی گذاشته بود. قط صدای گرفآور و دوش بعد از آن، مريضی را شسته بود و ف 

آخرين پله که تمام شد، خواست به طرف آشپزخانه قدم بردارد که صدای مهوش متوفقش کرد، مخاطب حرف  

 هايش طوبی خانوم بود: 

 دمیم که واسه مهمون يک روز دو روز کنم!؟ تو خودتم میدونی، من آ_

 صدای ضعیف طوبی خانوم بلند شد:
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 ی شناسم. ولی میگــ....که شما رو م نه خانوم، من  _

 مهوش میان حرفش دويد: 

میدونم چی میگی، منم که نگفتم استغفراهلل دختر بديه، قضاوت کار خداس نه بنده خدا، ولی خب منم مادرم،  _

 دل نگرون پسرمم. 

 نکنم اونجوری باشه.  فکر_

 مهوش آه کشید: 

به   ا حاال چند بار نذاشتم مهینيدی تخودت ددست خودم نیست، من واسه کیارش هزار تا آرزو دارم،  _

 خاستگارای شیوا جواب مثبت بده، آرزومه شیوا عروسم بشه.

 به خود آقا کیارش گفتین؟! _

 بهتر کجا می خواد پیدا کنه!؟  نه، اما شیوا میدونه. کیارشم چرا بگه نه، دختر از شیوا_

 طوبی خانوم نفس عمیقی کشید:

اسیدش، اما جوونای امروز با ما فرق دارن. خودشون انتخاب میکنن  خانوم، شما بهتر می شنواال چی بگم حاج _

 شريک زندگیشون و. 

با تجربه مال اين  جوون امروز و ديروز نداره، مام به خودمون بود، آينده امون و خراب کرده بوديم. بزرگتر و _

 وقت هاست.

 حرف شما درسته،بله. همینم هست._

بود؟! باال حالش خوب بود، گلويش درد نمیکرد، پس اين توپ تنیس   قدر يک دفعه سنگین شدهاين سینی چرا ان 

گرد و داغ واسط حلقش، چرا بازی اش گرفته بود!؟ لرزش دستش زياد شد، اين صحبت، از نظر منطقی، به او  

بود. دلش را میزد.  ت؟! نه! قطعاً هیچ ارتباطی و زنجیری نبود. اما انگار شنیدنشان سخت بود، تلخ ربطی داش 

ت نداشت بشنود، حداقل بعد از ديشب نه، ديشب؟! ديشب را مگر به دست فراموشی نبايد می سپرد؟! چرا  دوس 
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د ظاهرش را نگه می داشت،  آهسته قدم برداشت، باي  مُدام تصمیمش برای فراموشی آن زمزمه در تغییر بود؟!

ش که سپر بالی جانش شده بودند،  اش برای اين خانواده ابايد! چاره و راه کار ديگری جلوی پايش نبود. وظیفه 

حفظ ظاهر بود، تشکر بود و بعد از تمام شدن اين کابوس لعنتی، رفتن! فقط رفتن و رفتن. آن هم دور، آنقدر  

يادی از فصلی که او شاه فصلش باشد. ماندن و لمس کردن صدای ديشب،  دور که نه نامی از خودش بماند و نه 

به او اجازه داشتنش را میداد، پس فقط بايد دندانش را روی جگر شرحه   نه سهمش بود. نه دنیا  نه حقش بود،

شرحه شده اش، محکم فشار میداد، صبوری میکرد و به روی مبارکش نمی آورد تا تمام شود، هم اين روز ها  

 م شود، هم خودش!! تما

 به در آشپزخانه رسید، لبخند ماليمی روی لبش نشاند:

 سالم._

آهسته ای حواله اش کرد.    "سالم"ش کرد، بی آنکه کامل به طرفش بازگردد زير لب مهوش از گوشه چشم نگاه

 طوبی خانوم اما لبخندش را جواب داد: 

 میومدم باال میاوردم دخترم، با اون حالت بلند نمیشدی._

 ینی را آهسته روی میز قرار داد: س 

 لی بود. ، دستتون درد نکنه. همه چی عانه تا همین جام کلی بهتون زحمت دادم_

 طوبی خانوم به طرف سینی حرکت کرد: 

 نوش جانت عزيزم. بهتری؟! _

 دست هايش را در هم پیچاند، قبالً تظاهر راحت تر بود، انقدر جان کندن و خودخوری نداشت: 

 رم. بله،خیلی بهت_

 طوبی خانوم لبخند محبت آمیزی به رويش زد: 

 اره هوا سرد میشه باز نندازتت.صدات گرفته. مواظب باش که دوبخداروشکر عزيزم، هنوز _
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 سرش را نرم تکان داد: 

 بله، چشم. _

 نگاهش را روی مهوش چرخاند، بی توجه به او، به فنجان چايی مقابلش خیره بود. آهسته و زير لب گفت: 

 ه من میرم باال.با اجاز_

تمام شدن کامل جانش،  ده بود. کاش حداقل تا قبل از از مهوض بازهم صدايی درنیامد، اين يعنی همان که فهمی 

اين کابوس لعنتی به اتمام میرسید و همه درد هايش را زير بغل میزد و میرفت. فرار میکرد، قطعاً اين حسی که  

میشد، ريش ريش میشد و ديگر به هیچ دردی نمیخورد، اما حداقل   به آن باال گیر کرده بود، نخ کش میشد، پاره 

 خ کش نکند. صدای طوبی را آهسته شنید:یرفت تا بقیه را هم با خودش نمیرفت، م

 بازم چیزی خواستی بگو عزيزم._

تشکر کوتاهی کرد و از از آشپزخانه خارج شد، آخرين پله را باال رفت و در را پشت سرش بست. قطره اشک  

به  س را گیر میداد که حاال شروع ق داخل چشمش سرخورد و افتاد. نبايد گیر میکرد، از اول نبايد اين احسامعل

نخ کش شدن کرده باشد و جانش را هم بیاورد. اما احساس که نمی پرسید، احساس که از او سوال نمیکرد بیايم  

و ماندن اجازه بگیرد. قطعاً اگر از او پرسیده  يا نه. اجازه ای برای نشستن نمی گرفت، اصال بلد نبود برای آمدن 

 اندن را از آن لعنتی سلب میکرد. م پسش میزد و اجازه نشستن و مبود، اجازه نمیداد. محک

اما نپرسیده، بی اجازه و خودسر، بی سر و صدا، بی نشانی. آمده بود، نشسته بود جايی کنج دلش و بی توجه به  

آن وقتی که نخ کش شدی و  "ندش تحويلش میداد و بیرون هم نمیرفت.حضور بی موقع و به دردنخورش، لبخ

آرامشت هیچ کاری نمیکنم احساِس   می آمد، من به تو میخندم و برای  لب هايت به جای لبخند، از زور درد کش 

 "تربیت نشده.!گستاخِ 

بود، روی سنگ  با شنیدن صدای چرخش کلید در در، يک متر از جايش پريد، کنترل تلوزيون که میان دستش 

د و سريعاً  کف خانه پرت شد و صدای بدی داد، چشم هايش از صدای بلند کنترل لحظه ای در هم پیچیده ش 
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کیارش که هنوز دستش روی کلید داخل قفل مانده بود و با تعجب نگاهش میکرد، آب  بازشان کرد، با ديدن 

 ت: دهانش را از میان گرفتگی گلويش به سختی فرو داد و هول شده گف

 من شامِ نپخته پختم! _

ان داد، انگشتش را روی  سرش را محکم تک "شام نپخته، پخته بود؟!"لحظه ای خودش متوجه گفته اش نشد،  

 فشار داد و گفت:  پیشانی اش 

 يعنی شامی که نخواد پخته بشه پختم. _

اين همه خجالت و  ديگر داشت اشکش در می آمد، نمی توانست يک جمله را کامل بگويد و منظورش را برساند، 

کیارش با نگاهی  .  وحشت را از حضور بی مقدمه کیارش، نمی دانست بايد کجای دل ترک خورده اش قرار دهد 

 برداشته بود، کلیدش را از داخل قفل بیرون کشید، در را پشت سرش بست و خیره به بهار گفت: که رنگ تعجب 

 خوبی؟!_

 انگشت هايش را در هم پیچاند:

 يعنی آره. اومم....! نه! _

 گوشه لب کیارش کمی کج شد، لبخند يا حتی منحنی هم نبود، کمی کج شد:

 نی آره؟! از کی تا حاال نه يع_

ماند، نفس عمیقی کشید و با چشم هايی که هنوز کمی سرخ بود، به او خیره ماند،    بهار چند لحظه ساکت

کمی به بهار نزديک  د را میز گذاشت.پالستیکی که در دستش بو کیارش کلید و سويیچش را روی میز انداخت، 

 شد و مقابلش ايستاد، نرم گفت:

 اون وقت چرا از من ترسیدی؟! _

 پاسخ داد:  سريع
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 نمی ترسم! _

 وی لبش، کمی به سمت منحنی حرکت کرد: کجی ر

 پس شام نپخته ی پخته چیه؟! _

 خنده اش گرفت، پوست کنار ناخنش را کند:

 سوپ آماده داشتیم، پختنی نیست خب. همون و پختم.  منظورم اين بود که سرپا نبودم زياد._

 ید:اينبار ديگر لبخند شکل گرفت، شستش را گوشه لبش کش

 ديشب تبت باال بود! من نگران خودتم. _

حرف ديشب را پیش نکش! لطفاً اين کار را با من نکن، من از ظهر هزاران بار آهنگ گوش دادم، فیلم های به  "

مام قوا و حواس شش گانه ديده ام، که فقط ديشب را پاک کنم، قسمت میدم مرا دوباره  درد نخورد و آبکی را با ت

 "داخل آن رها نکن!

 سرش را زير انداخت:

 استراحت کردم، بعدش فقط يه سوپ آماده گذاشتم. _

 نگاهش را باال کشید، خیره به او گفت: 

 حالم خوبه! _

ش را از پشت روی پیشانی او قرار داد، لحظه ای نگه  کیارش دستش را باال آورد، دو انگشت اشاره و سبابه ا

 داشت:

 خوب میشی!تب نداری، شب يدونه ديگه قرص بخوری، خوب _

هايش را روی پیشانی اش چرخاند، نگاهش به دکمه نقره ای سرآستین کیارش خیره ماند، قبل از  بهار چشم 

 ند، اين کلکسیون ديدن داشت!اينکه برود، يکبار از او اجازه می گرفت تا تمام اين ها را ببی 



 

 

Page | 632 

رفت  ر که به طرف اتاق میکیارش دستش را پس کشید، سويیچ و کلیدش را از روی میز برداشت و همان طو

 گفت: 

 سوپت اندازه خودته!؟ _

 کمی به سمت اتاق کج شد تا او را ببیند، مشغول درآوردن کتش بود: 

 نه زياده. ولی فقط سوپه و نودل! _

ت، دستش را به طرف دکمه های پیراهنش برد که بهار صاف ايستاد، برای لحظه ای  کتش را روی تخت انداخ

با   "سرک کشیدنت برای چی بود آخه! "رها کرد. شت و بعد ش را کمی حبس نگه داصدای قلبش را شنید، نفس 

ه را  اين جمله غری بر سر خودش زد ، پالستیک روی زمین را برداشت و راهی آشپزخانه شد، زير سوپ آماده شد 

ن بود.  روشن کرد تا کمی گرم شود. پالستیک را باز کرد و داخلش سرک کشید، پرتقال و نارنگی و لیمو شیري

 يخچال قرار داد.کاسه ها را روی میز گذاشت، با شنیدن صدای کیارش سرش را باال گرفت: همه را داخل 

 ناهار زياد خوردم، شامم و سبک بخورم خیلیم خوبه. _

 ی زد و گفت:بهار لبخند کمرنگ 

 خب پس بیا بشین._

 انداخت: ی به ساعت روی ديوار کیارش دستش را از داخل گرم کنش بیرون کشید و پشت میز جای گرفت، نگاه

 کتی نیومده؟! _

 بهار نگاهش را روی ساعت کش آورد: 

 هشت کالسش تموم میشه، تا برسه طول میکشه. _

 ار شد. به "پخته،نپخته"کیارش سری تکان داد و منتظر سوپِ  

 شید:داخل سینک چید، کیارش وسیله ای که در ديدش نبود را از داخل کابینت بیرون کبهار ظرف های را  
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 پالستیکه کو!؟ _

 بهار با سر به يخچال اشاره کرد: 

 تو يخچال گذاشتم. _

ظرف هارا شست و داخل آب چکان قرار داد، همان طور که دست هايش را خشک میکرد به کیارش خیره ماند،  

نگی هارم  ا صورت کامالً جدی، مقداری از میوه ها را شست. لیمو شیرين ها را داخل ظرفی قرار داد، پرتقال و نارب

د را روی میز قرار داد. میکسر بود، همه  پوست کند و از وسط بريد، وسیله ای که از کابینت بیرون کشیده بو

تظر نگاهش را به باال و پايین شدن میوه ها  محتويات ظرف را داخل ريخت و دکمه اش را زد، دست به کمر من

 اری انجام میداد!؟  دوخت. بهار هم چنان متعجب نگاهش میکرد، دقیقا داشت چه ک

از يکی  محتويات آماده شده را داخلشان سرازير کرد، کمی با ايستادن میکسر، دو تا لیوان از کابینت خارج کرد، 

 اش را مزه کرد: 

 خوب شده!_

 طرف بهار گرفت: لیوان ديگر را به 

 اين و بخور، بعدم لیمو شیرين ها رو. نريختم تو اين که تلح نشه. _

قلبش فشار دهد  را روی لیوان و کیارش چرخاند، چه قدر تمايل داشت دستش را محکم روی   بهار نگاه متعجبش 

 تا بیشتر از اين سینه اش را شکاف ندهد! کیارش کمی بیشتر نزديکش شد:

 بگیر ديگه. _

 لیوان را از میان دستش بیرون کشید، نگاهش را داخل قهوه چشمان او چرخاند و گفت: آهسته 

 م محسوب نمیشه....! اينا که جزو امنیت_

 چند بار پلک زد: 
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 چرا!؟_

دش احساس کرد، سب گلويش را که باال پايین شد ديد. لیوان نیمه شده اش را روی  نگاه کیارش را گرم بر خو

هار ايستاد. کمی سرش را باال گرفت تا چهره اش را ببیند. صدايش در گوشش  میز گذاشت و در يک قدمی ب 

 پیچید:

 گوش میشم برای حرف هات. جزو امنیتت بود؟!  مگه وقتی بهت گفتم، _

د، چه قدر دهانش خشک بود. دلش می خواست تمام محتويات خنک داخل لیوان  آب دهانش را محکم قورت دا

 درون دستش را يک جا سر بکشد: 

 ، برای اونم بپرسم چرا!؟ نه_

 کاش صدايش نمی لرزيد، مانند صدای با صالبت و گرم او که به گوشش میرسید.

مويی که همیشه گوشه پیشانی  ست کیارش را به طرف صورتش می آمد ديد، سرش را تکان نداد. آهسته طره د

ه ديشب زير گوشش  اش جا خوش کرده بود را پشت گوشش فرستاد، صدايش شباهت زيادی به صدای مردی ک 

 زمزمه سر داده بود، داشت!

و چرا! اما اين و نپرس! واسه هرکاری که احساس من واسه هر سوالی که ازم بپرسی بهت جواب میدم، بی چون _

 و انجامش میدم، فعالً نپرس.   کردی واسه امنیتت نیست

 دستش را زير چانه او خزاند، خیره در دو گوی سبز او زمزمه کرد: 

 ش من محفوظه، زمان سوال پرسیدنت و بهت میگم!جوابش پی_

همیشه به اينگونه نیست، چیزی بگويد و توان رد   میشد او در اين وضعیت، با اين صدايی که نمی دانست چرا

 حداقل برای بهار انگار غیر ممکن بود.دو از دسترس و سخت!   کردنش باشد!؟ نمیشد، 

 عقب بردارد، لیوانش را نشان دهد:  فقط توانست آهسته سرش را تکان دهد، قدمی به

 ممنونم._
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وه خنک را میان جان به آتش کشیده اش سرازير  لبخندی از صورت جدی او هديه گرفت و اينبار واقعا آب می

 از روی میز برداشت، همان طور که از آشپزخانه خارج میشد گفت:کرد. کیارش لیوانش را 

 انقدری حالت خوب هست بازی کنیم؟! _

 ای زد، جرعه پر از پالپ آب میوه اش را قورت داد و با صدايی خش دار گفت: تک سرفه 

 بازی کنیم؟!؟ _

 اش گرفت: کیارش خنده 

 گرگم به هوا که نمی خوام باهات بازی کنم. _

 میوه را خورد، چشمکی به او زد و گفت:  جرعه ای از آب 

 تخته نرد، بلدی؟! _

 بهار به طرفش حرکت کرد، ابروهايش را باال داد: 

 دوست دارم، ولی بلد نیستم! _

 کیارش سری تکان داد و به طرف اتاقش حرکت کرد:

 االن میام. يادت میدم خودم. بشین _

ای  . کیارش با تخته قهوه میوه اش را با لذت نوشید به طرف نشیمن حرکت کرد، لبه مبل نشست و ادامه آب  

و به طرف بهار چرخید، پايین مبل مقابلش روی   ای از اتاقش بیرون آمد، لیوانش را روی لبه اوپن گذاشتسوخته

 زمین نشست، با سر به او اشاره زد: 

 بشین زمین._

 دی به آن زد و گفت: هسته خودش را پايین کشید، کیارش دستی روی تخته اش کشید، لبخنبهار آ

 يه جعبه سیگار، مختص خودش ساخته بود.  بام يه دوست نجّار داشت، اين و با با_
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 گفت:  بهار با هیجان

 همون جعبه ای که تو دستت میگیری؟! _

 نگاهش را از تخته به چشمان او داد: 

 آره همونه. _

 ه دست هايش را بهم مالید: هیجان زد 

 هربار سیگارات و میچینی تو اون. خیلی قشنگه، خیلیم حوصله داری که _

 کیارش خنديد، تخته را روی زمین، مقابل هردونفرشان باز کرد: 

 یپیچم، پاکت نداره، از همون اول میذارم توی جعبه. سیگارم و خودم م_

 ُسر داد و با کنجکاوی گفت: غلیظی روی لبش  "آهـــان"ابروهايش را باال داد، 

 میشه يه بار که خواستی بپیچی منم ببینم؟  _

کیارش لحظه کوتاهی به صورت متعجب شده و شیرين او نگاه کرد، نفسی گرفت و نگاهش را پس کشید، تاس  

 مشکی را از میان تخته برداشت و گفت:های 

 چرا نشه، ايندفعه صدات میزنم ببینی. _

 ند گفت: را می چرخا ست او که تاس هابهار ذوق زده، خیره به د

 ممنونم._

 کیارش دستی به فکش کشید و شروع کرد: 

 اول!، خب، دو رنگ مهره داريم _

 داشت:لبخند مثالً مرموزانه ای به بهار زد که او را به خنده وا 
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 کم يا زياد؟! _

 بهار با ذوق و هیجان گفت:

 زياد._

 کیارش تاس را باال انداخت و گفت: 

 آورد، اون رنگ مهره رو انتخاب میکنه! ندازيم، هرکی بیشتر خب،تاس می_

بهار لبخندی زد و بی حرف، يکی از تاس های سیاه رنگ را از میان دستش گرفت، مانند او تاس را در دستش  

عد روی تخته پرت کرد، با هیجان به اعداد تاس خیره ماند، عدد تاس کیارش شش را نشان میداد،  تکان داد و ب

 د، لب هايش را آويزان کرد:او روی دو چرخیده بوعدد تاس 

 خوش شانس!_

 کیارش لبخندی به رويش زد و گفت: 

 من مشکی، مهره سفید هارو جمع کن حريف! _

هم جلوی خودش تلنبار کرد، خیره به دست کیارش که مهره هايش   لبخندی زد و تمام مهره های سفید را روی

 د:را با مهارت داخل هر خانه جا میداد مان

من  که خالف   ی که من چیدم، بر جهت عقربه های ساعته، حاال تو بايد خالف من بچینیخب ببین، اينجور_

 مهره هات و حرکت بدی. 

 بهار گیج به صفحه مقابلش خیره ماند:

 نفهمیدم!_

 یارش دستش را مقابل خانه ای که پنج مهره سیاه داخل را جا داده بود گذاشت: ک

 هره بچین.االن اينجا رو مثل من م_



 

 

Page | 638 

 سه خانه آنطرف تر برد: دستش را 

 اينجا سه تا بذار._

 به طرف ديگر تخته رفت، روی خانه اول انگشتش را ثابت کرد:

 اينجا دوباره پنج تا. _

 رفت:  رف خودش ، به طروی خانه آخر طرف دوم

 اينجام دو تا مهره میذاری. _

 گرفت و گفت:   طبق گفته او مهره هايش را چید، کیارش هردو تاس را در دست

 چون من بیشتر آوردم، من بازی و شروع میکنم. خب، _

 تاس ها را باال انداخت، چشمکی به او زد: 

 يه چیز ديگه، دست به مهره بازيه! _

 بهار خنديد: 

 يعنی چی؟! _

ر عددی که روی تاس اومد و دست زدی به به مهره که جا به جاش کنی، بايد با همون مهره بازی کنی،  يعنی ه_

 کنی! نمی تونی عوضش  ديگه

 بهار با خنده حرفش را تايید کرد، چشم هايش را به تاس های ريخته شده کف تخته انداخت: 

 به اين میگن شیش و بش! _

 گیج پرسید:

 به شیش و پنج؟! _
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 ان سرش تايید کرد: کیارش با تک

 خب، نسبت به عددی که آوردی، بايد مهره رو حرکت بدی، اينجوری! _

 به دست های او ماند:  تکان داد و خیرهبهار نرم سرش را 

 من همه مهره هام و از اون دوتايی که اونجا تو خونه تو، تا همه اينايی که اينجاست، جمع میکنم میارم اينجا! _

 ته به طرف خودش نگه داشت:دستش را روی قسمت اول تخ

 اينجا خونه منه! _

 بهار نگاهش را به مهره های سفیدی که آنجا بود داد: 

 ونجاس پس؟!ا مهره های من اچر_

 کیارش لحظه ای خیره نگاهش کرد:

 جاشون تو خونه منه خب! _

 ا صاف کرد: حرفش منظور خاصی داشت يا نه، قلب بهار را يکبار چالند و آب کشید! با سرفه ای سینه اش ر

میاريم،  به تاسی که  نیگا، دو تا مهره هم من تو خونه تو دارم ديگه، بايد همه رو جمع کنیم اينجا، بعدم نسبت_

 میبرمیشون بیرون. 

 دستش را مقابل صورت بهار تکان داد: 

يه دست،   آهان، اگر من مهره هام و ببرم بیرون و تو هیچ مهره ای بیرون نبرده باشی، مارس میشی! من به جای_

 دست میرم جلو! دو  

 بهار ابرويش را باال انداخت:

 بی انصاف! _
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 کشید:  شستش را گوشه لبش کیارش خنديد، 

 ت و جمع کن مارس نشی بهار خانوم. حواس _

 بهار با خنده گفت: 

 من دفعه اوله دارم ياد میگیرم، يذره راه بیا! _

 عجیب بود که اين سوزش را دوست داشت! نگاه کیارش، گوله های ريزی از آتش به قلبش پرتاب میکرد و 

 دارم هوات و، بیا حواست بده به بازی! _

ی دانست و قبول داشت، چه اينجا و وسط بازی که خودش حريف بود، چه  از ته قلبش م داشت هوايش را! اين را 

 وسط زندگی که حريف ناشناسش، پیدايش نبود و کیارش يک تنه، جلوی تمام حوادث ايستاده بود! 

ل بازی شدند، بعد از يک دست که به نفع کیارش تمام شد، کمی از لِم بازی دستش آمد و تازه داشت از  مشغو

 ه هايش، از حريفی که حواسش به حرکت مهره های او هم بود، خوشش می آمد.  ن تخته و مهر اي

 سخت مشغول بودند، با باز شدن در سر هردو چرخید، کتی با نیشی باز وارد خانه شد:

 سالم._

 بهار لبخندی به رويش زد: 

 سالم خسته نباشی._

 کیارش هم تاس را از کف تخته جمع کرد: 

 نگرانت میشدم. شتم سالم فندوق، دا_

 کتی خودش را روی مبل پشت سر کیارش رها کرد: 

 با بچه ها رفتیم شام بیرون، به مهوش جون خبر دادم. _
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 کیارش آرام سرش را تکان داد:

 ار!نوش جونت، بگیر بنداز به_

 کتی با ذوق به زمین نگاه کرد:

 اووووههه! دلیر مرد تخته رو کردی!!! _

 کیارش با خنده گفت: 

 طلبم! می حريف _

 بهار با خنده تاس ها را از میان دستش برداشت و بین دست خودش تکان داد: 

 چه قدرم من حريفم، مهره های منم کیارش حرکت میده._

 تاد گفت: کیارش خیره به تاسی که روی تخته می اف

 شانست خوب میزنه ولی، تاس خوب میاری! _

 شست:ش نکتی خودش را از روی مبل روی زمین کشید و کنار کیار 

 کیارش خدای تخته بازی کردنه، خود آقا جونم حريفش نمیشه!_

 بهار با لبخند سر تکان داد: 

 بله، متوجهش هستم. _

 کیارش ابرويی باال انداخت و رو به کتی گفت:

 ت پیش! مارس شد دس _

 کتی غش غش خنديد:

 اذيتش نکنا!  _
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 رو به بهار گفت: 

 بلد بودی از قبل؟! _

به مهره ها نگاه میکرد تا يادش بیايد کیارش راجع به بازی دو و پنج چه چیزی يادش  کر بهار در حالی که با تف

 داده بود گفت: 

 نه، بار اوله دارم بازی میکنم! _

 کیارش با فهمیدن گیج شدن او گفت: 

 و دو خونه میبندی! ولی زود ياد میگیره. پنج _

 د گفت: یکرکتی از جايش بلند شد و همان طور که به طرف آشپزخانه حرکت م

 دست کم نگیر رفیق من و، چايی بريزم؟! _

 بهار سرش را بلند کرد: 

 من بیام؟! _

 نه بابا، االن همه چی میارم. _

ه بستن شد. کتی با سینی چای و خوارکی هايش  دوباره سرش را پايین انداخت و طبق گفته کیارش مشغول خان

 ت: گفدوباره کنارشان روی زمین نشست، خیره به حرکت مهره ها 

 يادش بدی! دگی هم بلد نیست، بايد ببريش چندبار کیارش بهار رانن_

 بهار هول شده گفت: 

 نه بابا نمی خواد، بلدم يه چیزايی!_
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که بعد از اين، ديگر هرگز نمی توانست با کسی تخته    قلبش محکم خودش را به قفسه سینه اش کوبید، همین 

می توانست، آن را بايد خودش ياد می گرفت، قصد نداشت تا  ديگر ننرد بازی کند، برايش بس بود، رانندگی را  

 هنگام زدن راهنما و گرفتن کالژ، صدای محکم کیارش در گوشش اکو شود. کیارش نگاهی به بهار انداخت:

 گواهینامه داری؟! _

 نرم سرش را تکان داد: 

 ه! اد ستم دستم راه نیوفتشِدارم، بلدم يه چیزايی، چون نَ_

 ايش را وسط زمین رها کرد: تاس ه  کیارش دوباره

 ماشین کتی دنده ای، تو پارکینگ خونه منه، میارمش هروقت خواستی بريم تمرين کن!_

اش خورده تخته جمع کرد، مانند دل و  آب دهانش را قورت دادم حرف نزد، تاس ها را از وسط تنه چوبی و تر

 ظه بیشتر به اينجا قفل و کلید میشد!هر لح جانش که بايد از کف همین خانه جمع میکرد و چه قدر سخت که 

تمام شد، رانندگی را هم بايد مانند همین تخته باز جلويش، ببوسد و کنار بگذارد، می دانست خوب ياد میگیرد،  

، اما احتماال مجبور  پنجم، داشت موفق به برد میشد، رانندگی را هم خوب ياد میگرفتمانند همین بازی که با بار 

 م مانند چوبه تخته نرد مقابلش ببوسد و کناری رها کند.  ی را همیشد،رانندگ

همان طور که زمزمه صدای کیارش، هنگامی که با اخم و جديت تمام، يادآوری میشد که بايد مهره را کی و کجا  

شدن بهار   "مارس "ا وقتی با نگاهی نرمش يافته، خودش مهره های سفید رنگ را حرکت میداد تا از قرار دهد، ي

کند، غیر قابل فراموش شدن بود، احتماالً وقتی برايش نحوه رانندگی را هم آموزش دهد، حرکات   لوگیری ج

کشد، در توانش نباشد که  دست او را دور فرمان، قرار گرفته روی دنده، يا وقتی به نشانه تفکر کنار لبش می

المی را راحت میکند. ياد  دش و ع فراموش کند، خودش و ماشین را برای همیشه ته دره پرت میکند و خیال خو

گرفته بود بجنگد، برای هرچیزی در آن هفت سال مبارزه کردن را آموخته بود، برای چشم های ضعیف شده  

که دستش را جلوی احدی دراز نکند و برای خرجشان، روی  مهناز، برای آرام نگه داشتن ظاهر خودش، برای اين

جلوی اين مرد، جلوی احساسی که مانند پیچک، نرم و نوازش  اال و پای خودش باايستد! محکم و استوار! اما ح
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وار، دور خودش و قلبش تنیده بود، جنگیدن و محکم ايستادن، سخت بود، جانکاه بود! توان جنگش را می بريد  

  ايی در سینه اش هدف قرار میگرفت، اينبار ديگر جنگ سخت بود، بی صالح، مقابل اين مردی کهو او را از ج

مجهز و تکمیل بود، جنگیدن و ايستادگی سخت است، بايد از خودش و احساسش می گذشت، فرار  از حد بیش 

 میکرد و تا جان در پايش بود از اين جا دور میشد!! 

ن يکبار را به کیارش میبرد، همین يکبار را ضبط و تصوير میکرد برای  حواسش را به بازی رو بردش داد، همی

 همیشه اش!!

د، سر و صدايی که از پايین می آمد، نشان دهنده رسیدن مهمان هايشان بود، کتی گفته  اموش کرزير گاز را خ

و را راضی کند تا  بود، مهوش، شب عمه هايش را دعوت کرده است، با اصرار و قهر و چشم غره هم نتوانسته بود ا 

را مقابلشان ديده  محکمی   پايین برود، دلش نمی خواست حداقل تصور آن چهارنفری که آن روز، وکیل جوان و

بودند خراب شود. کاش حداقل همین چهار نفر فکر کنند او واقعا همان دختری است که در ظاهر نشان میدهد،  

 محکم، پرغرور و سر باال!  

ردن میرفت، نه آن کاسه بزرگ بستنی که خورده بود هضم شده بود که بتواند از  نه تنهايی دلش به غذا خو

رد، دست هايش را شست و داخل نشیمن حرکت کرد، گوشی اش را از روی میز  ماکارانی پخته شده اش بخو

يص مهناز را داخل عکس  چنگ زد و مشغول ديدن عکس هايی که نويد برايش ارسال کرده بود شد، با نگاهی حر 

ی دسته جمعی يافت، دو انگشتش را روی صفحه کشید و روی چهره او زوم کرد، لبخند لطیفی روی لب  ها

ا چشم هايش، غم زيادی که در دلش بود را فرياد می کشید، اين چشم هارا خوب می شناخت، پنهان  داشت، ام

کنج قلبش دارد که آزارش  ند که صاحبشان، دردی در کاری و تظاهر بلد نبودند، از هزار فرسخی هم فرياد میزد

 گرفت، برای نويد نوشت:میدهد، قطره سرگردون اشک گوشه چشمش را  

 مرسی دايی! _

 ند لحظه طول کشید تا پیامش ديده شد و نويد در حال نوشتن شد:چ

 حالش خوبه دايی، آرومتر شده. فقط دلتنگته!  _
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شک به طرف شیراز و خانه نويد پرواز   دو پر روی شانه داشت، بیاو هم دل تنگ بود، آنقدر دلتنگ که اگر  

 میکرد: 

 منم دل تنگشم._

 نويد نوشت:

 يه زنگ بهش بزن. _

بتواند برای دقیقه ای اين بغض حرف نفهم را ساکت يکجا بنشاند، زنگ میزد و دل تنگ خودش و  میزد، اگر 

 مادرش را آرامش میداد: 

ش زنگ میزنم، شما اگر بازم عکس گرفتید برام  آرامشش و بهم بزنم، خودم آروم شم بهسعی میکنم، نمی خوام _

 بفرستید.

 مش میداد:ديدن مهناز، قلب تکه و پاره شده اش را کمی آرا 

 میفرستم برات دايی، مواظب خودت باش._

 چشم._

، کسی که برای مدتی  خودش که زياد هم مواظب نبود، اما اينجا کسی را داشت که به جای همه مواظبش باشد 

شود برای خودش و...! هیجان باشد برای قلبش! هردو را هم به ديده منت قبول میکرد، با دل   قرار بود، امنیت

 خواهانش بود...! می پذيرفت و

دستش را میان موهايش به چرخش در آورد و دوباره مشغول ديدن عکس ها شد، دل تنگ اين جمع هم بود،  

ن گوشت کنار ناخن هايش نمی افتاد، تنها  دن میانشان، استرس نمی گرفت و به جاتنها جمعی که برای بو

را با سختی به روی خودش تحمل نمیکرد، خانه  جمعی که ازشان تیکه و کنايه دريافت نمیکرد و نگاه بد آن ها 

شیراز بگذراد،  نويد و هانیه، با حضور همیشگی عزيز! مادر مادرش، کسی که اگر هنوز هم حاضر بود پايش را در 

چهره مهربانش بود، به خاطر حرف هايی که با آرامش برايش زمزمه میکرد و به خاطر   نیمی اش به خاطر او و 
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ت به مهناز شبیه بودند. به خاطر، خاطره هايی که از مهران تعريف میکرد. وقتی برايش از  چشم هايی که بی نهاي

ر، به خاطر چپیدن در  کرده بود، هنگامی که برای اولین با  او ادا  که حال مهران میگفت هنگام اولین کلمه ای 

 آغوش مهران، به سختی روی پاهای کوچکش ايستاده بود و راه رفته بود. 

ه مهناز را آرام  وز به خاطر اين جمع کوچک و دل نشین دوست داشت، به خاطر همین چند نفری ک شیراز را هن

 نگه داشته بودند.

ش برگشته بود و برای تعويض لباس آمده بود.  خورد از جايش بلند شد، يا کتی بود، يا کیاربا تقه ای که به در 

 آهسته در را باز کرد. 

 رای دوباره در زدن باال برده بود، با تعجب گفت:با ديدن پسربچه کوچکی که دستش را ب

 جانم؟!_

 پسر بچه قدمی به عقب برداشت:

 سالم!_

 سوس صدايش رفت:دلش برای صدای کودکانه و لرزش مح

 سالم عزيزم. _

 ای درشت و مشکی رنگش را در کاسه چرخاند و گفت: پسر کمی چشم ه

 اتاقش و میبینم، میشه بیام تو!؟  من رادينم، پسر مامان ثريا! همیشه میام اينجا، میام_

 بهار لبخندی به رويش زد و از جلوی در کنار رفت: 

 بفرمايید._

کرد، بهار در را بست و پشت  د خانه شد و مستقیم به طرف اتاق بهار حرکت  رادين با کوله پشتی آبی رنگش وار

 فت: سرش راه افتاد. رادين کمی اتاق را نگاه کرد و با اخم کوچکی رو به بهار گ 
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 اينجا ديگه اتاق شماست!؟_

 بهار آهسته لب تخت نشست:

 نه عزيزم، اينجا اتاق مامانته، من فقط چند روز میمونم! _

 آهسته سرش را تکان داد: رادين 

 آهان._

مجسمه لبه طاقچه پنجره حرکت کرد، بهار با لبخند نگاهش میکرد، رادين دستی روی   يک راست به طرف چند 

 : يکی از مجسمه ها کشید 

 میدونین اينا چین؟! _

 بهار به سمتش رفت، نگاهی به دو مجسمه فرشته انداخت:

 نه! چین!؟ _

 اد: رادين با غروری کودکانه توضیح د

 که مامانم ديده خريده، بعداً هم داده به خودش!اين دو تا فرشته ها رو بابام برای اولین بار  _

 ت رادين خیره ماند، رادين بال و پر گرفته ادامه داد: بهار آهسته سرش را تکان داد و به فرشته سفید میان دس 

 حاال می دونین چرا مامانم با خودش اينا رو نمیاره خونمون؟!_

 لبخند زد:  بهار

 نه، چرا نمیاره!؟ _

 د و با گرفتن نفسی ادامه داد: آب دهانش را قورت دا 
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منم هروقت میام اينجا، همه آرزوهام   چون اينا فرشته های اين اتاقن، مامانم گذاشته تو خونه خودشون بمونن،_

 و جمع میکنم، میام بهشون میگم، االنم اومدم آرزوم و بگم بهشون. 

 يش زد: بهار لبخندی به رو

 آرزوت چیه؟! _

 با ناراحتی گفت:رادين شانه ای باال انداخت و  

 از فرشته هام کمک بگیرم.  فردا قراره ازمون امتحان رياضی بگیرن، يکم سخته، بابام باهام کار کرده، اما اومدم _

آغوشش  دلش برای لحن صادقانه و پر استرس رادين ضعف رفت، شديداً خودش را کنترل میکرد تا او را میان 

 فشار ندهد:

 کالس چندمی؟! _

 فت: رادين پلکی زد و گ

 دوم! _

 بهار اشاره ای به کوله پشتی اش انداخت و گفت: 

 با خوت آوردی کتابت و!؟ _

 ادين جهید:برقی از چشم های ر

 آوردم، قرار بود عمو کیارش باهام کار کنه، اما نیست. _

 بهار آهسته دستش را کشید و گفت: 

 کنم. من میتونم کمکت _

 رادين با ذوقی مشهود گفت: 
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 کیارشی؟! واقعا!؟ شما دوست عمو _

 بهار لبخند زد، کاش دوستش بود! 

 نه من دوست کتیم! _

 رادين سرش را تکان داد: 

 آهااا. _

 با هیجان گفت:  دوباره 

 واقعا باهام رياضی کار میکنید؟!_

 آره عزيزم، بیا بريم تو هال بشینیم ببینم چیارو مشکل داری. _

خوری بزرگ پذيرايی نشستند، رادين کتاب و  با ذوق از اتاق خارج شد، هردو روی صندلی های میز غذا رادين

 دفتری از کیفش بیرون کشید و جلوی بهار گذاشت:

 ، به جز مسائل صفحه سی تا سی و پنج، بابام گفت عمو کیارش يادم میده.همه رو بلدم_

ق زدن کرد، صفحه ای که خواسته بود را آورد، نگاهی به  کتابش را از میان دستش گرفت و شروع به وربهار 

 مسائل انداخت و با مرور راه حال هايش، دفترش را پیش کشید و با گفتن: 

 کنی! خب، ببین بايد اينجوری حلشون _

شروع به آموزش دادن جمع و تفريق های داخل کتاب شد، رادين مرتب سرش را تکان میداد و اعداد را  

 يادداشت میکرد.  

 کتاب را بست و گفت: 

 ياد گرفتی؟! _

 گفت:   رادين خیره به دفترش 
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 فکر کنم خوب خوب ياد گرفتم. _

 گفت: بهار آهسته دفترش را جلوی خودش کشید، مسئله ای را برايش نوشت و 

 اين و حل کن تا من بیام! _

اشت و کنار  از جايش برخاست و به طرف آشپزخانه حرکت کرد، کمی میوه و خوراکی برای او داخل ظرف گذ 

های روی دفترش انداخت، منتظر شد تا جواب نهايی را به دست   برگشت، باالی سرش ايستاد و نگاهی به نوشته

 اد و گفت: آورد، با لبخند شانه ظريفش را فشار کمی د

 آفرين پسر خوب، ياد گرفتی، فردا همه رو جواب میدی! _

 رادين با خوش حالی به طرفش چرخید:

 خوب برام توضیح دادين! ممنونم، خیلی _

 گفت:  بهار غش کرده برای لحن کودکانه اش 

 خواهش میکنم عزيز دلمم، خوراکیات و بخور. _

 تقال پوست گرفته کنار بشقاب را داخل دهانش گذاشت.رادين لوازمش را داخل کیفش ُسر داد و تکه ای از پر

رادين با ديدن کیارش در چهارچوب، خودش را  با شنیدن صدای در، سر هردو نفرشان به طرف نشیمن چرخید، 

 شید و به طرف او حرکت کرد: از روی صندلی پايین ک

 سالم عمو! _

 کیارش ابرويی از ديدن او باال انداخت و گفت: 

 ه، خوش اومدی.بَه! سالم نابغ_

ش با خنده  رادين دست کوچکش را باال گرفت و مردانه با او دست داد، کیارکامل وارد خانه شد و در را بست،

 گفت: 
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 باال چیکار میکنی!؟ _

 : رادين با ذوقی کودکانه گفت

ام رياضی کار  اومدم باال به فرشته های مامان ثريا سالم بدم، کلیم ناراحت بودم که شما نیستی، آخه قرار بود باه_

 کنی. 

 دستش را به طرف بهار چرخاند:

 و بلدم! ولی بهار جون همـــه رو برام توضیح داد، االن ديگه همه ر_

 کیارش ابرويی باال داد و با نیم نگاهی به بهار گفت: 

 به مامانت اينا گفتی بااليی؟!ست بهار جون درد نکنه، د_

 رادين سرش را تکان داد: 

 ق مامان و ببینم. اوهوم، گفتم میرم اتا_

 باريکال به شما، صبر کن من لباس عوض کنم، باهم میريم پايین._

 رادين به طرف بهار چرخید: 

 شمام میای؟!_

 بهار لبخندی به رويش زد: 

 نه عزيزم، شما بريد. _

 ش را کج کرد و گفت: سر

 باشه، بازم ممنونم. _

 رو به کیارش گفت: 
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 عمو پس من میرم پايین. _

 کان داد و گفت: کیارش سری برای ت

 برو، مواظب پله ها باش._

دستگیره قرار داد و با باز شدن در، دوباره  رادين دوباره کوله اش را پشتش انداخت، دست های کوچکش را روی  

 انه و هیجان زده گفت: به طرف بهار چرخید، کودک

 بهار جون در ضمن چشم هاتونم خیلی قشنگه! _

 نه خارج شد، کیارش نیمچه لبخندی زد و گفت: با بردن دل بهار، در را بست و از خا

 نیم وجبی و ببینا! _

 بهار لبخندی به رويش زد: 

 نباشی.خسته _

 کیارش به طرفش حرکت کرد:

 سالمت باشی._

 کمی خیره نگاهش کرد: 

 فتی پايین!؟ چرا نر_

 بهار نفسی گرفت: 

 ه. اينجوری راحت ترم، نمی خواستم کالً کسی بفهمه، ولی احتماالً رادين بگ _

 با استرس گفت: 

 فقط امیدوارم براتون مشکلی پیش نیاد! _
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 ابروهايش را در هم کشید: 

 چه مشکلی؟! _

 انگشت های يخ زده اش را در هم پیچید:

 . خب، نمی دونم، دوست داشتم کسی نفهمه_

 تای ابرويش را باال برد: 

راجع بهشم به کسی ديگه مربوط  بفهمه، تو تو خونه منی!! اين فقط به من مربوط میشه و تو! حتی فکر کردن _

 نیست!

 بهار خیره به چشم های رگ کشیده اش گفت: 

 خانوم و بیشتر از اين ناراحت کنم. فقط نمی خوام حاج _

 ف اتاق گفت: کیارش نفس عمیقی کشید، راه افتاده به طر

 کی قراره ياد بگیری خودت و ناراحت نکنی!! _

 "هیچ وقت."رکت کرد و زير لب برای دلش زمزمه کرد:بهار پیچی به نگاهش داد، به طرف اتاق خودش ح

*** 

 

تعويض کرد، دستی به سر و صورتش کشید و از اتاقش خارج شد، تقه  شرتی کت شلوار تنش را با جین و تی

ق بهار زد و وارد شد، لبه پنجره ايستاده بود، در دل بر خودش لعنت فرستاد که چرا سیگارش در  آرامی به در اتا

 است! با ديدن نگاه خیره بهار، چشمش را از او گرفت و گفت: تراس نکشیده

 نمیای پايین!؟_

 طرف تکان داد:سرش را به دو 
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 نه، ممنونم. ولی اينجوری بهتره. _

 دستی روی گردنش کشید:

 ای خودت فکر میکنی بهتره، من حرفی ندارم! اگه بر_

 لبخند کمرنگی روی صورتش نشاند:

 برای خودمم اينجوری بهتره._

 رش را آهسته تکان داد و گفت:س 

 باشه، سعی میکنم زودتر بیام باال._

 طرف پنجره و مجسمه های سفید رنگ روی طاقچه چرخاند: دوباره نگاهش را به 

 راحت باش._

 از چهارچوب در اتاقش کنار رفت، دستی داخل موهايش کشید و از خانه خارج شد. نفس عمیقی کشید و 

 يش بلند شدند، معذب سری تکان داد و بلند گفت: با ورودش به پذيرايی همه برا

 راحت باشید خواهش میکنم._

کنار   و احوال پرسی کرد، کنار ثريا نشست، هنوز کامل خودش را رها نکرده بود که جای خالی با همه سالم 

 دستش را امید پر کرد، چشم غره ای نثارش کرد و به طرف ثريا چرخید:

 چطوری؟! _

 ش برگشت:ثريا با لبخند به طرف

 من که خوبم. _

 چشم هايش را روی سقف چرخاند: 
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 تو بگو چطوری؟! _

 هم کشید:  کیارش ابرويی در

 چیشده؟!_

 ثريا با سرش به رادين اشاره زد:

 قلب آويزون بود، کی و باال قايم کردی؟! بچم اومده پايین از چشماشم _

با شنیدن حرف ثريا خودش را میان  کیارش شستش را گوشه لبش کشید تا از خنده اش جلوگیری کند، امید 

 صحبت آن ها پرت کرد: 

 پری دريايی عمه! _

 خنديد و رو به کیارش گفت: ثريا به او 

 بگو ببینم! _

 ت: کیارش دوباره در قالب جدی خودش فرو رفت و گف

 چی بگم؟!_

 ثريا چشم غره ای نصیبش کرد:

 من و دور نزن، کی باالس؟! _

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 اين وسط جاش نیست توضیح بدم!  حاال االن_

 ثريا با تندی گفت: 

 بگو!  چه قدر بد قلق شدی کیارش، يه اسم_
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 همین بردن يک اسم، نفس می خواست:

 بهار، دختر عمو مهران! _

 هايش داد: ثريا چرخشی به چشم 

 اووو! وکیل آقا جون ديگه؟! _

 ش را روی هم می انداخت، گفت: با تکان دادن سرش تايید کرد، ثريا لبخندی زد و در حالی که پاهاي

 پس بچم حق داشت اونجوری ازش حرف میزد. _

 نگاهی بهش کرد: کیارش 

 چی می گفت مگه!؟ _

 ثريا ريز خنديد و گفت: 

 فرشته واقعی اومده. تازه از اونام خوشگل تره. ه باال يدون اومده میگه به جای مجسمه های تو،_

 ا داد:کیارش اخم و لبخند مخلوط شده ای روی صورتش ج

 نیم وجب قد و باال داره، سه متر زبون! _

 د: ثريا چشم هايش را کاسه چرخان

 دروغ نمیگفت بچم، واقعاً خوشگله! فقط اينجا چیکار میکنه؟! _

 دويد و اخم و چپ چپ کیارش را نوش جان کرد:  امید پا برهنه میان صحبتشان

 موافقم!  عمه اين داستانی بس طوالنی داره، ولی منم با قسمت خوشگلیش_

 کیارش اخم غلیظ تری نصیبش کرد و غرّيد: 

 خب ديگه؟! _
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 نیشی باز شده گفت: امید با 

 همین ديگه، عرضی نیست! _

 : ثريا نگاهش را روی صورت جدی شده کیارش نگه داشت و گفت

 نه، بايد درست و حسابی حرف بزنیم، اينجا نمیشه! _

 اد و گفت: کیارش دستش را به طرف گردنش برد، زنجیرش را چرخشی د

 میام بهت سر میزنم يه روز! _

 نجان چايش را بردارد، چشم های آرايش کرده اش را تاب داد و گفت: ثريا همان طور که خم میشد تا ف

 حتماً! اوونم زود! _

 سرش را تکان داد و به طرف امید چرخید، امید با ديدن نگاه خشن شده کیارش گفت:  کیارش بی حرف

 ها؟! چیه؟! _

 درآمده اش کشید: دستی به ريش 

چه همه شلوارام جر خورده و پاره اس! من اين همه میرم  دکی اين تن بمیره دست از سر اين پاچه من بردار، پا_

 ه اش و؟! پول شلوار میدم که تو بزنی جر واجر کنی پاچ

 کیارش با حفظ اخمش گفت:

 درد! با خوشگل بودن کی موافقی!؟ _

 کرد و گفت: امید صورتش را از حالت نق زدن خارج  

 ونه، حاال به من چه زشته يا خوشگل!زشته خب! اصالً به من چه، تو پری دريايی نگه میداری تو خ_

 س، زير نگاه بارِ خشم دار کیارش گفت:خیاری از بشقاب جلويش برداشت، شانه اش را باال انداخت و ريلک
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 واال به خدا!!! _

 اره به سمت جمع چرخید.دوبکیارش نگاه اخم آلودش را از روی او برداشت و  

 کشید و کنار گوش کیارش زمزمه کرد: فظی، ثريا کمی خودش را باال  ازمان خداح

 بهت هستاا! زنگ بزن بیا حرف بزنیم!  حواسم_

رف او را تايید کرد، خیال حرف زدن نداشت، اما ثريا را هم بايد جوری روانه  آهسته سرش را تکان داد و ح

 می شناخت، تا حرفش را تايید نمیکرد، بیخیال رفتن نمیشد.  میکرد، از همه کس او را بهتر 

رفتن مهمان ها، شب بخیری گفت و باال برگشت، در بسته اتاق نشان دهنده اين بود که دير آمده است، حريف  با 

 ه اش خواب بود! تخت

به پنجره خیره  فندک و جعبه سیگارش را از داخل اتاق برداشت و به طرف تراس رفت، ناخودآگاه، مانند هرشب 

طعم همیشه گس سیگار را داخل دهانش تلخ کرد، اخمی  ماند، چراغ خاموش اتاق و نبودن سايه روی پرده، 

ده را، با پُک محکم و غلیظی بر روی بدنه سیگارش میان ابروهايش نشاند، دق و دلی نبودن سايه مواج روی پر

 تالفی کرد!! 

  ت در هم پیچ میخورد، بلند بر سر پسری که اينبار با حواس پرتش کالفه از کارهايی که مدام، بی علت و با عل

 موجب خراب شدن کار شده بود، فرياد کشید: 

پنجاه بار توضیح دادم بهتون چه قدر شرايط  من اين همه اين حرف ها رو تکرار کردم، توی جلسه ديروز باالی _

 حساسه!! چرا متوجه نیستید؟!

 ت: پسر سرش را آهسته زير انداخت و گف

 شرمنده دکتر، من يک لحظه نتونستم درست حساب کتاب کنم! _

 ام که نشد هیچ، دلش خواست اينبار محکم سر او را روی میزهای فلزی آزامايشگاه بکوبد:آر
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تو سهواً! مرتکب شدی، جون چند نفر تو خطر می افتاد!؟ من نمی فهمم، چرا اين کار و    میدونی با خطايی که_

 بازی گرفتین!؟  

 آهسته به طرفش حرکت کرد: فرخی 

 ن يه خطا بوده!!  آقای ولدی، من نظارت کردم، فقط همی_

ه اجازه دهد کارخانه  محال بود دوبار عصبانی بود، وضعیت کارخانه اصالً وضعیت خوبی نبود و اين نگرانش میکرد،

جان کنده بود دوباره نام  پا شود، از پا دربیايد و به آن وضع بیوفتد، جان کنده بود تا دوباره اين کارخانه سر

برتر داروسازی جا دهد! اجازه نمیداد هیچ کس، هیچ احدی خدشه ای بر   کارخانه و خودش را میان کارخانه های

 تنه اين اعتبار بیاندازد! 

 شم گرفته رو به پسر گفت: با نگاهی خ

 شما بفرمايید حسابداری! کارتون اينجا تمومه! _

 پسر با ترس سرش را بلند کرد:

 رار نمیشه دکتر! تک_

 از میان فک فشرده اش غرّيد: 

دم تو خطر بیوفته! حسابداری  نمیدم با ندونم کاری کسی، اعتبار کارخونم زير سوال بره و جون مرمن اجازه _

 ! تسويه

تیاط سرش را تکان داد و حرف او را تايید کرد، با اشاره ابروی فرخی از سالن آزمايشگاه بیرون رفت،  پسر با اح

 د گفت: رو به بقیه افرادی که از ترس سرشان را هم بلند نمی کردنکیارش 

ثی  هرکس! تاکید میکنم هرکس! فرقی نمیکنه دقیقاً چه کاری اينجا انجام میده، با اولین خطا میره بیرون! بح_

 هم نداريم! 
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در را محکم بهم    نفسش را پر خشم بیرون فرستاد و از آزمايشگاه بیرون زد، بی توجه به امیری وارد اتاقش شد و

رد و محکم داخل سطل اتاقش پرت کرد. در اين شرايطی که از هر  کوبید. دست کش هايش را با عصبانیت درآو

ع جا خالی نمیداد، خودش و زندگیش به آتش کشیده  طرف برايش يک آتش فشان شعله می کشید و اگر به موق 

ه هوا برود! آتش فشان ها را با حساب رسی به  میشدند، فقط کم مانده بود با يک کبريت درون بنزين يکجا ب

 ده بود که حاال با شعله کوچکی، ريشه اش را به فنا دهد!  موقع رد نکر

شت، کمی دور بودن از اتفاقاتی که يکی پس از  دلش کمی آرامش طلب دادستش را کالفه روی صورتش کشید،  

دش و فرخی به موقع نجنبیده بودند، پسر  ديگری بر سرش می آمد، هنوز خطر قبلی رفع نشده، امروز اگر خو

 افتضاحش، کارخانه و تمام دم و دستگاهش را لگد مال کرده بود. تازه کار، با 

را بیرون فرستاد، کمی دندان هايش را روی فشار داد   سیگاری آتش زد و کنار پنجره ايستاد، دود داخل دهانش

به طرف میز چرخید، دود سیگار را از بینی اش  تا شايد درد سرش کم شود. با شنیدن صدای زنگ موبايلش 

 ستاد و موبايلش را پاسخ داد: بیرون فر

 جانم کتی؟ _

 سالم بر دلـــیر مرد ولديا! _

 خنده اش گرفت، لبخندی با خستگی زد: 

 خوای؟!  چی می_

 کتی غش غش خنديد:

 يعنی میمیرم واسه وقتايی که خسته ای فقط منتظری من خواسته ام و بگم! _

 ری از سیگار گرفت: کام ديگ 

 ای؟! خوبه میدونی، بگو ببینم چی می خو_

 صدای نفس کتی آمد، انگار جا به جا شد: 
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 اينبار واسه خودم چیزی نمی خوام! _

 ابروهايش را بهم نزديک کرد: 

 ی؟!پس چ_

 کمی وُلُم صدايش را پايین آورد: 

 شب کی میای؟! _

انگشتش جا داده بود را باال آورد، نگاهی به صفحه   با همان گره میان ابروهايش، دستی که سیگار را بین دو 

 عتش انداخت: سا

 هشت خونم، چیشده؟! _

بح تا شب دانشگاه بودم،  ، بابا بهار گناه داره، طفلی همش خونه اس، آخر هفته ام که من از ص ی خب خوبههیچ_

 ريم بیرون! من زنگ میزنم به امیدم بیاد، ب  بعدم مهمون داشتیم! اين بنده خدا پوسید تو خونه!

تکان ندهد، سخت ترسیده بود، نمی خواست خطا کند! جان بهار را برای هیچ  ترجیح میداد بهار را فعالً از خانه 

 اش را داخل زير سیگاری چالند و گفت:چیزی به خطر نمی انداخت، سیگار به فیلتر رسیده 

 نه! حوصله بیرون ندارم، خودم زنگ میزنم به امید، شام میگیرم میايیم خو_

 کتی پوفی کشید:

بخوره، میگه حوصله بیرون ندارم! حداقل مکان و تغییر بده يه تنوعی واسه اين   بابا می گم يه بادی به سرش _

 دختر بشه! 

 شم هايش کشید:انگشت شست و اشاره اش را بین چ

 چیکار کنم؟! _

 بريم آپارتمان تو و امید! _
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 دستش را از باالی يقه پیراهنش به گردنش کشید:

 ونه، خونه است ديگه کتی! چه فرقی داره. خ_

 با حرص گفت: کتی 

داداش!! بابا اين طفل معصوم تو خونه بلند حرف نمیزنه صداش به گوش مامان نرسه! حداقل بريم اونجا دو  _

 حت باشه.ساعت را

عمارت،   چرا خودش نفهمیده بود!؟ آنقدر کار بر سرش آوار شده بود که فراموش کرده بود آن دختر، طبقه باال

خانوم حبس شده است، حتی ديگر سمت تراس هم نمیرفت که سرما  تنها و بی هیچ تفريحی، با وجود حاج 

 نخورد، نفسش را کالفه بیرون فرستاد: 

 نیم دم درم. باشه، حاضر باشید، هشت و  _

 کتی نفس آسوده ای کشید: 

 خداروشکر!! باشه ما هشت و نیم حاضريم. به امید زنگ میزنی؟! _

 ، فعالً! میزنم_

 فعال دلیر مرد! _

د و تماس را قطع کرد، از پای پنجره کنار امد، پشت میزش قرار گرفت و همانطور که مشغول  لبخند کجی به او ز 

 ند دقیقه بعد صدايش در تلفن پیچید: کار میشد، روی اسم امید ضربه زد، چ

 دکتر بی اعصاب خودم چطوره!؟ _

 مزه نريز نمکدون، خونه مرتبه!؟ _

 مید به تلفن نزديک تر شد:صدای ا

 ه مشکل خوردی؟! با توانايی هات ب _
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 عصبی غرّيد: 

 زهرمار!_

 امید بیخیال ادامه داد: 

 با نیاز آشتی کردی؟! _

 نه!_

 خب پس با خونه چیکار داری؟!  _

 یارش امضايی زير برگه زير دستش زد: ک

 شب با بهار و کتی میريم اونجا!_

 امید با تک خنده گفت: 

 تباه میزنی!! من و کتی نبايد بیايیم! حاجی داری اش _

 خفه شو امید، مرتبه خونه يا نه؟! _

ی جدی می  سر توانايی توام من بايد فحش بخورم، آره بابا تمیزه! حاال زودتر از دفتر میرم چک میکنم، جد _

 خوايیم بريم اونجا؟!

 شوخی دارم من با تو!؟ _

 کم نه! _

 با سکوت عصبی کیارش خودش ادامه داد: 

 گیرم؟! من و نخور! پس من میرم زودتر، چیزی ب باشه_

 کالفه پوشه تلقی جلويش را بست:
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 نه میگیرم خودم، فقط حواست به خونه باشه! _

 باشه، می بینمت پس. _

 ی زمزمه کرد و تماس را قطع کرد. خسته ای توی گوش  "فعالً"

تمام شود، فکر تنهايی و ناراحتی  سرش را بین برگه های حجیمی که میزش را پر کرده بودند فرو کرد تا زودتر 

 خدشه ای روی روح خسته اش می کشید. بهار،

 : ماشین را روی پل خانه نگه داشت، موبايلش را از داخل جیبش بیرون کشید و روی نام کتی ضربه زد

 دم درم! _

 صدای کتی در گوشش پیچید:

 .اومديم_

ر از  خت، چند دقیقه بعد، اول کتی و سپس بهاتماس را قطع کرد، آرنجش را به شیشه زد و چشمش را به در دو

 کتی قبل از بهار در عقب را باز کرد و نشست:در خانه خارج شدند،  

 سالم داداش. _

 نرم سرش را برای او تکان داد:

 سالم._

 در جلو را باز کرد، پايش را روی پدال گذاشت و اول رو به کتی گفت: بهار  

 می شستی جلو! _

 شت دست ديگرش کوبید و گفت:کتی به مسخره دستش را پ

 جسارتا! بشین بريم بابا!چه _
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بهار با خنده خودش را باال کشید و سوار شد، با همان لبخند کمرنگی که روی صورتش نقش بسته بود، به طرف  

 چرخید:کیارش 

 سالم._

 نگاهش را روی صورت او چرخاند، انگار روی صورتش گرد غم پاشیده بودند:

 سالم، بريم!؟ _

 کمربندش را بست و گفت:بهار 

 بريم._

 تی خودش را بین دو صندلی کشید و گفت: ک

 کیارش پخش و روشن کن وصل شم! _

 کیارش دستش را نرم روی صفحه کشید و در همان حال گفت: 

 اری من تا دو روز گوشام و شست و شو بدما. يه چیزی نذ _

 کتی در حال جست و جوی موزيک خنديد: 

 چشم دلیـــر مرد! _

زی به کتی رفت که از ديد کیارش دور نماند، کاش حداقل خنده  ده اش گرفت، با خنده چشم غره ريبهار خن

تادن ماشین پايین پريد و به  کتی به محض ايسهايش غم نداشت. ماشین را جايی نزديک به آپارتمان پارک کرد، 

و همان طور که  بهار نگاهش را کمی به اطرافش چرخاند طرف ساختمان کرم رنگ و نوساز حرکت کرد،

 میکرد گفت:کمربندش را آزاد 

 اينجاس؟!_

 خم شد تا از داخل داشبور، فندک و جعبه اش را بردارد، در همان حال گفت: 
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 با اجازه شما!_

در داشبورد را محکم بهم کوبید و نفسش را با  گاه کرد و نرم از ماشین پیاده شد، بهار لحظه ای به صورتش ن

 ش!ودداری هرلحظه سخت تر میشد برايشتاب به بیرون پرت کرد، خ

پشت سر کتی وارد خانه شدند و با آسانسور به طبقه دهم حرکت کردند. امید جلوی در انتظارشان را میکشید، با  

 بیرون می آمدند با لحن مخصوص خودش گفت:  ديدن آن ها که از آسانسور

 خوش اومدين، بفرمايید داخل! منوّر کردين منزلمون و! _

 ز همه وارد خانه شد و گفت: کتی اول ا

 ل خودمونه! منز_

 امید دوباره به طرف تک مبل رو به روی تلوزيون حرکت کرد و گفت: 

 بريم سند بزنیم اصال! _

 امید گفت:  کیارش در را پشت سرش را بست و رو به

 از وقتی اومدی نشستی اونجا آره؟! _

 فت: امید دکمه پاز روی دسته را فشرد و با لبخند گل و گشادی گر

 خداااا!يه بازی گرفتم اصالٌ _

 کیارش سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت:

 کی بزرگ میشی تو! _

 ويش گفت: امید بیخیال روی مبل خودش را رها کرد و خیره به پرده سفید رو به ر

 هروقت تو ديگه پاچه نگیری!_
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های ريز نشسته  د چرخاند، همین خنده با صدای پُق خنده بهار سرش را به طرف او که هنوز کنارش ايستاده بو

روی صورتش هم، برای لحظه ای نسیم خنکی روی دلش می کشید، در حال درآوردن کتش کمی سرش را به  

 طرف او خم کرد: 

 ی؟! شما نبايد طرف من باش _

  نگاه مخملی و دوباره میشی شده او، باعث شد کمی سب گلويش بلرزد، بهار آهسته دستش را جلو برد، يقه ای 

 ت بهم ريخته بود را مرتب کرد و آهسته گفت: که در اثر درآوردن ک

 هستم!_

 : چشمکی به صورت سرخ شده اش زد و همان طور که به طرف تَک اتاق خانه حرکت میکرد، رو به امید گفت

 پاشو زنگ بزن غذا سفارش بده._

 مسابقه ای کمی به خودش حرکت داد و گفت: امید با حرکت ماشین 

 میگیرم چی گرفتی!  پس گفتی من _

 کمدش را باز کرد، تی شرت و گرم کنی بیرون کشید و مشغول تعويض لباس بلند گفت:  در

 شام يخ میکرد مندلیف! _

 امید با خنده گفت: 

 ختنات که يه ربطی به شغلت داره.میمیرم برای تیکه اندا_

 به امید گفت: خنده اش گرفت، تی شرت را از سرش رد کرد و دوباره از اتاق بیرون آمد، رو

 رفت بقیه خريد ها رو از تو ماشین بیارم. يادم _

 امید بازی را نگه داشت، نگاهش را روی صورت کیارش چرخاند و گفت: 

 ه من برم بیارم!؟ االن دست به کمر وايسادی باال سر من ک _
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 خنده اش را فرو خورد و گفت:

 درد، نه میرم خودم، تو پاشو شام سفارش بده. _

ی مانتو شالش را درآورده بود و در حال سرک کشیدن به خانه بود، امید  هار و کتی چرخاند، کتسرش به طرف ب

 نگاهش را روی کتی چرخاند:

 پاکسازی کردم، هیچی پیدا نمی کنی! _

 برايش نازک کرد: کتی پشت چشمی 

 دنبال چیزی هم نبودم ننر خان!_

 امید هردو ابرويش را باال برد: 

 اومده ات معلومه! ز شاخک های در دروغم که حنّاق نیست، ا_

 بی توجه به جر و بحث میان آن دو نفر، به طرف بهار که هنوز با شال لبه مبل نشسته بود، حرکت کرد: 

 چرا لباست و عوض نکردی!؟_

 اد، کمی دست دست کرد و آهسته گفت: بهار ايست

 کتی به من نگفت میايیم اينجا! گفت میريم بیرون. _

 چرخاند: معذب او نگاهش را روی چشمان 

 ناراحتی اينجا!؟_

انگشت هايش را در هم پیچاند، نگاهش را به دستان او داد، دست هايی که هرزمان نگاهش به آن ها می افتاد،  

 ه شده بود، صدای بهار آهسته به گوشش رسید: گوشه يکی از انگشت هايش کند 

 ناراحت نیستم، لباس زير مانتوم مناسب نیست!_
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ش زوم کرد، اين دختر جديداً انقدر خواستنی شده بود، يا او تازه داشت پی میبرد!؟  تر مقابلنگاهش را روی دخ

 لبخند نرمی به رويش زد: 

 بیام بهت لباس میدم. _

 ت: بهار با راحتی نفسی کشید و گف

 وای آخیش! _

 دوباره به طرف اتاق حرکت کرد، با سر به بهار اشاره زد و که برود، صدای امید بلند شد:

 درست که شاهد عقد بوديم، ولی ديگه چه خبرههههه!؟ حاجیی! الو!   ووهوووی!او_

 با خنده بلند گفت: 

 زهرمارر!_

ند، تی شرت سفید رنگی از کمدش بیرون  ش را اطراف اتاق چرخانگاه بهار با خنده وارد اتاق شد، ناخودآگاه 

 کشید و به طرف بهار گرفت:

 ببین اين خوبه، بزرگ میشه برات البته! _

 ش را به سختی از تخت میان اتاق کند، تی شرت را از میان دست او گرفت و گفت: هار نگاهب

 خوبه راحتم. _

 عوض کن من میرم تا پايین و بیام. _

 را شنید:  خواست از اتاق خارج شود که صدايش

 کیارش!_

 چرخید، نگاهش کرد. بهار اشاره ای به تی شرت آستین کوتاه تنش کرد: 
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 سرده! ، اينجوری نرو پايین_

جای گرفت، از پشت در سويی شرتش را برداشت و همان طور که می   شلبخند به جای صورتش، کنج قلب

 پوشید گفت: 

 واسه راحتی خیال شما!_

 بهار لبخندی به رويش زد: 

 اال!برو ح_

 از اتاق بیرون آمد، امید در حالی که چیزی روی دسته را برای کتی توضیح میداد نگاهش را باال آورد: 

 اا! وا_

 سرش را تکان داد: 

 چته!؟_

 امید تعجبی به صدايش داد و جدی گفت: 

 معموالٌ تو اون شرايط بايد لباست کم میشد، چرا اضافه شد!؟_

 کرد و همان طور که از خانه بیرون میرفت گفت:  کیارش کوسن مبل را محکم به طرفش پرت

 جای پرت و پال گفتن پاشو زنگ بزن شام بیارن! _

يد را از داخل صندوق عقب برداشت و دوباره باال برگشت. بهار اينبار پوشیده در تیشرت خودش،  خرکیسه های 

ای لحظه ای همان جا ايستاد  روی مبل پشت سر کتی و امید نشسته بود و مشغول ديدن بازی آن دو نفر بود، بر

جز او، دستش هم به آن  ه و نگاهش کرد، به همین راحتی لباسش را به او داده بود!؟ لباسی که اگر کسی ب 

میخورد قطعا لباس را دور می انداخت، اين تیشرت را هم دور می انداخت!؟ نه! داشت نقشه میکشید که آن را  
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يدن او، دسته را به بهار داد و از جايش بلند شد، بهار خیره به  برای همیشه برای خودش حفظ کند. امید با د

 دسته سفید گفت: 

 من که بلد نیستم! _

 باسش را مرتب کرد و گفت: ل امید 

 چهار تا دکمه اس ديگه، بزن همه رو يه فنی درمیاد باالخره! _

ید يکی از کیسه ها را  بهار گیج به دسته میان دستش نگاه کرد و متوجه نگاه خیره کیارش روی خودش نشد، ام

 از دست کیارش گرفت و همان طور که به طرف آشپزخانه حرکت میکرد بلند گفت: 

 میخوريد؟! ی بگید چ_

 کیارش چپ چپی نثارش کرد:

 من رفتم اومدم تو هنوز سفارش ندادی!؟ _

د، کیسه دستش را  امید با سر اشاره کرد تا او هم داخل آشپزخانه بیايد، با تعجب نگاهش کرد و وارد آشپزخانه ش 

 روی میز وسط قرار داد و گفت:

 چیه!؟_

 امید چشم هايش را ريز کرد: 

 کنید؟! ما رو رنگ می  _

 یارش با تعجب گفت: ک

 يعنی چی؟! _

 امید سرش را کمی کج کرد و با نگاه نافذی گفت: 

 يعنی واسه من که زير و رو نکش! تو جون به عزرايیل میدی، ولی لباس به دختر نه! _
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 م کرد و گفت: کیارش اخ

 لباسش مناسب نبود، چرا چرت و پرت میگی! _

 امید چپکی نگاهش کرد و گفت:

 ه من شماره اون رستوران و! بزن، بد   حاال هی زور_

 کیارش به در يخچال اشاره کرد و گفت: 

 برو همونجاس! _

 امید دوباره با طعنه گفت:

 البته که زن آدم فرق میکنه، نه؟؟!!! _

 نی او کرد و گفت: مشتی حواله بازوی عضال

 کارت و بکن! _

 لند گفت: یگرفت، بامید با خنده سرش را تکان داد و همان طور که شماره رستوران را م

 من چی سفارش بدم!؟ _

 کتی بلند گفت: 

 من پاستا می خورم. _

 صدايی از بهار در نیامد، امید رو به کیارش گفت: 

 بیا برو ببین زن سايلنتت چی میخوره! _

 اهش کرد و از اوپن نیمه آشپزخانه سرش را بیرون برد: چپ چپ نگ کیارش 

 بهار تو چی میخوری؟! _
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 سفید رنگ کلنجار میرفت، سرش را باال گرفت:  هنوز با دستهبهار در حالی که 

 فرقی نمیکنه. _

 چشمکی زد: 

 بگو خب يه چیزی! _

 لبخندی به چشمکش زد و گفت:

 نمی دونم آخه، هرچی برای خودت سفارش دادی! _

 کمر گفت: تکان داد و دوباره داخل آشپزخانه چرخید، امید موبايلش را به لبش زده بود و با دستی به  سرش را

 داره زور میزنه هااا! اونم _

کیارش دوباره به طرف پالستیک های خريد حرکت کرد، بسته سفید آبی بستنی را بیرون کشید و بی توجه به  

 او گفت: 

 دو تا بیکن بوقلمونم برای ما بگو!_

 امید سرش را تکان داد و همانطور که منتظر وصل شدن تماس بود گفت: 

 حاال میگم بهت._

همراه ظرف پالستیکی بستنی، داخل سینی قرار داد و از آشپزخانه خارج شد، بهار دسته  کاسه ها را به   قاشق و

 را به طرف کتی گرفت و گفت:

 به خدا نمی فهمم هیچی! _

 آمد، دسته را از بهار گرفت و گفت:  امید پشت سرش از آشپزخانه بیرون

 بابا کاری داره آخه! _
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 د گفت:رد کردن لولش بوکتی در حالی که تمام حواسش پی 

 کیارش يادش بده ياد میگره سه سوت! _

امید برای کیارش ابرويی باال انداخت و دوباره سرجای خودش نشست، بهار به طرفش آمد، سینی را از دستش  

 گرفت و گفت: 

 د انجام بدم؟! کاری نبو _

 سرش را به طرف باال حرکت داد: 

 نه، برو بشین. _

 خند غلیظی زد و گفت: سینی چرخاند، لببهار نگاهش را روی محتويات 

 مرسی._

 گفت:در جواب لبخندش، 

 تخته میزنی!؟ _

 بهار ذوق زده گفت: 

 داری اينجا؟! _

 به طرف کمد طوسی رنگ گوشه نشیمن حرکت کرد: 

 بشین برم بیارم. _

 ا ديدن تخته میان دستش گفت: کتی ب

 آخ جون، بازی کردن شما دو تا ديدنیه! _

 چرخید و گفت: امید کمی روی مبل 



 

 

Page | 675 

 ديدنیه!؟ چیش _

کیارش تخته را روی زمین مقابل بهار گذاشت و خودش هم رو به رويش نشست، ظرف بستنی خوری را از بهار  

 گرفت و رو به امید گفت: 

 هرچی هست از بازی من و تو بهتره! _

 امید بیخیال گفت: 

 بابا من اصالٌ لِم اين بازی دستم نمیاد. _

 ن کشید و گفت:ش را از دهانش بیرو بهار قاشق پر از بستنی ا

 آخه کیارش خوب ياد میده! _

 امید با تک خنده اش گفت: 

 آره همچین خوووب ياد میده._

 چشم غره کیارش را نوش جان کرد: 

 ی متلک انداختن.پاشید بیايید بستنی هاتون و بخوريد جا_

 : خودش هم تخته را باز کرد، تاس هارا برداشت و مثل هر شب با چشمکی گفت

 کم يا زياد!؟ _

 ار هم با لبخند جواب داد: به

 زياااد!_

دستمال پاک    با مشغول شام خوردن بودند که صدای ملودی زنگ موبايل کیارش به صدا در آمد، گوشه لبش را

 زديک تر بود گفت:کرد و رو به امید که به اوپن ن 
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 ببین کیه. _

 رش با کنجکاوی گفت: اوپن برداشت، کیار کانتامید نِقی زد و از جايش بلند شد، موبايل را از روی 

 کیه؟! _

 امید به طرف میز برگشت و در همان حالت بلند بلند شروع به خواندن کرد: 

 من نیــــازم! تو رو هرروز ديدنه!_

ای به امید،   "درد"موبايل را از میان دستش بیرون کشید و با گفتن : کیارش سريع از جايش از بلند شد،

 آشپزخانه خارج شد:تماس را برقرار میکرد از همانطور که  

 بله؟! _

 صدای نیاز در گوشش پیچید: 

 داشتم از جلوی خونت رد میشدم، چراغ تراست روشن بود، خونه ای!؟ _

 کالفه دستش را زير بینی اش کشید:

 و خونمم ديگه. تعجب داره؟! ت_

 گفتم اگر تنهايی يه سری بهت بزنم! _

 کرد: نفسش را محکم بیرون فوت  

 ون روز منظور و کامل بهت رسوندم!تنها نیستم و فکر کنم ا_

 نیاز خنده ای کرد و گفت: 

 حاال اولشه، زنگ میزنی دوباره بهم، فعالٌ! _

 ه بود، به طرفش آمد و گفت: کالفه تماس را قطع کرد و برگشت. بهار جلوی در آشپزخانه ايستاد
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 اگر مهمونی داری...! _

 میان حرفش دويد:

 ن ندارم! نه مهمو_

 ده اش را روی صورت او چرخاند و گفت: بهار چشم های تیره ش 

 به کتی گفتم بیخودی تو رو از زندگی نندازه! _

 اخمی میان ابروهايش دويد:

 االن من از زندگی افتادم؟! _

 بود تا به آتشش بکشد: نگاه خیره بهار، چیزی نمانده

 خیلی وقته انداختمت از زندگی، بیا شامت و بخور! _

لعنت فرستادن محکمی بر نیاز و زنگ بی موقع اش، راهی آشپزخانه   تش را محکم پشت سرش کشید و بادس 

 شد. 

 کتی با چشم هايی ريز شده رو به کیارش گفت: 

 کی بود!؟ _

 کیارش اخم آلود، بی حرف سرجايش نشست و گفت: 

 هیچ کس! _

 جوابش کتی را قانع نکرد، رو به امید پرسید:

 خوندی!؟ تو چی می _

 هم کیارش انداخت و آهسته گفت: امید زير چشمی نگاهی به صورت در
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 حاال بعداً بهت میگم._

کتی سرش را تکان داد، امید بیخود و بی جهت، نه جدی میشد، نه همچین موقعیتی را برای متلک انداختن از  

می گويد. مشغول خوردن پنه آلفردو، نگاهش را بین   "بعداً"يک چیزی میدانست که گفته بود، دست میداد، 

 اند.چرخ،بهار که هردو به شدت اخم کرده و ساکت شده بودند  چهره های کیارش و 

کیارش لیوانش را داخل سینک قرار داد و به طرف تراس حرکت کرد، تکیه اش را به تن يخ زده ديوار داد و  

را آتش زد، آنقدر عصبانی بود که با يک پُک، نیمی از سیگار را بسوزاند، با باز شدن دوباره در تراس   سیگارش 

 را چرخاند، با اخم رو به امید که وارد میشد گفت: سرش 

 د جهنمیم!امی_

 امید نگاه کجی به او انداخت و در حالی که سیگارش را روشن میکرد گفت: 

 ر بکشم.کی به تو کار داره! اومدم سیگا_

 نگاهش را با اخم از او گرفت و زير لب زمزمه کرد:

 خر خودتی! _

 امید خنده کوتاهی کرد و گفت:

 همونجوری که من میشناسمت، توام من و میشناسی!   خوبه_

جه به او، نگاهش را از باال به کف خیابان داد، کاش نیاز هیچ وقت از اينجا رد نمیشد که اين چراغ روشن  بی تو

یند و تماس بگیرد، اينقدر درد های جورواجور بین زندگی اش داشت که نخواهد اوهم اين وسط قرار  ببلعنتی را 

 ی بهار را تیره و گرفته ببیند!شتر از هرچیزی، دلش نمی خواست به خاطر هیچ کس، چشم هابگیرد! بی

 صدای امید را شنید: 

 بهار فهمید؟!_
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 زير چشمی نگاهش کرد: 

 مه!؟اونجوری که تو گفتی نفه_

 حاجی اون از کجا بدونه اسم دوست دختر تو نیازه! _

 شانه اش را باال انداخت:

 !صحبتم و شنیده احتماالً_

 ؟! تو دقیقه مگه راجع به چی حرف زدی_

 کالفه بیرون داد و گفت: نفسش را  

 چه میدونم امید، سوزنت گیر کرده توام! _

 امید دستی به شانه اش زد و گفت: 

 بور نشم بپرسم.حرف بزن که من هی مج_

داد، به دختری  سیگارش را لبه تراس خاموش کرد، رويش را از خیابان برگرداند، نگاهش را به داخل آشپزخانه 

نظر میرسید، به موهای مواجی که دم اسبی بسته شده بود و با حرکت   که پوشیده شده در لباسش، ظريف به 

خل سینک قرار داد، نگاه سنگین و گرمش را احساس کردن او، تکان می خوردند. لیوان های درون دستش را دا 

کافی بود تا کیارش، از پشت همین شیشه  کرد، لحظه ای سرش را به طرف تراس چرخاند و همان يک لحظه 

 ر هم، مردمک برق افتاده چشم هايش را ببیند! سرد و قطو

 امید: چته کیارش؟! 

 هردو دستش را داخل موهای کشید:

 صه داره، االنم فکر کرد چون اون اومده اينجا من از مهمونم خواستم که نیاد!! به اندازه کافی غم و غ_

 مانند خودش گفت:تمسخر بیان کرد. امید با دريافت لحن او،  را با غلظت و   "مهمان"واژه  
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 خب مگه واسه همین از مهمونت نخواستی که بره و نیاد!_

 اد: نگاهش را به سختی از آن طرف شیشه جدا کرد و به امید د

 چِلی!؟ جلو چشت با نیاز کات کردم! _

 امید ابرويی باال انداخت، سمت راست دهانش را کمی باال کشید:

 فصل و فوصول پِر ندادی!؟  ــوچ! کلیش و گفتم، مگه نیاز و واسه خاطرنـ_

 با حرص زير لب گفت: 

 درد و فصل و فوصول!  _

 امید القید شانه اش را باال انداخت:

 ش، خب!خودش انداخته گردن_

 اخمی به او انداخت و گفت: 

 در ضمن، نیاز و تو پِر دادی نه من! _

 راه با خنده و بیخیال امید را شنید: به طرف در تراس حرکت کرد، صدای هم

 از گردن من حاال، عیبی نداره که! بند _

آنکه داخل  سرش را به چپ  و راست تکان داد و وارد آشپزخانه شد، هردو داخل نشیمن نشسته بودند، قبل از 

 نشیمن برود صدای بهار را شنید:

 نمیريم خونه؟! _

 کتی سرش را از داخل گوشی بیرون آورد و گفت: 

 همش تو خونه ای! م امشب، يکم تنوع بشه، تو ین گفتم بمون م_
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 بهار شانه ای باال انداخت و گفت:

 مهم نیست، اينجا احساس میکنم مزاحمشون شديم._

 کتی با تعجب گفت:

 زاحم چی! از خداشونم باشه. نه بابا، م_

ون فرستاد و به طرف  بهار لبخند کوچکی زد و بی حرف دوباره درون مبل فرو رفت، نفسش را گرد شده بیر 

 کرد، بهار با ديدن او گفت: نشیمن حرکت 

 میگم ما ماشین بگیريم بريم خونه!؟ _

ن را نگه میداشت!؟ ابروهايش را درهم  لحظه ای نگاه دلخورش را روی او نگه داشت، چرا هنوز انقدر فاصله میانشا

 کشید:

 بپوشید بريم، منم میام خونه. _

 :صدای امید را از پشت سرش شنید 

 جا بريد؟!  من و می خوايید تنها بذارين ک_

 خودش را روی مبل، کنار کتی انداخت و ادامه داد: 

 بابا می گفتین شب نمی مونید ديگه! _

 کتی چپ چپی نگاهش کرد و گفت: 

 نگفتیم، می خوای چیکار کنی؟!  حاال که_

 بهار نگاهش را از آن دو گرفت و از جايش بلند شد: 

 من میرم لباس بپوشم. _
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 کتی هم به راه رفته او نگاه کرد و گفت: اه کیارش را دنبال خودش کشاند، نگ 

 چرا اين بار حرکتم عکس عمل کرد، حالش بدتر شد!_

 ضربه آرامی به در زد:  کیارش به طرف اتاق حرکت کرد، پشت در ايستاد و

 بهار! _

 صدايش را ريز شنید: 

 يه لحظه! _

ه سختی می توانستی کلماتش  ان هايی که در خودش جمع میشد، ب در حالت نرمال، تُن صدايش باال بود، اما زم

 را از هم تشخیص دهی. در اين چند وقت متوجهش شده بود. 

 دوباره صدای بهار آمد: دستش را بین چشم هايش کشید و منتظر شد، چند لحظه بعد  

 بیا تو. _

روی لبه  رش مرتب کرد، تیشرت را از در را به آهستگی باز کرد و وارد شد، نگاهش را به او داد، شالش را روی س 

 تخت برداشت و گفت:

 میارم خونه میشورم، بعداً بیارش دوباره. _

انداخت، دستش را به طرف   به طرفش رفت، تیشرتش را از بین دست هايش بیرون کشید و دوباره روی تخت 

باالتر از بند ساعت او    دست آزاد او که کنار بدنش قرار گرفته بود حرکت داد، آهسته انگشت هايش را، جايی

ید و همان جا را بین پنجه هايش گرفت، کمی بیشتر به او نزديک شد، بوی شامپويش را هنوز میشد  کش

 احساس کرد:

 خوش نگذشت بهت! _

 يش را، حاال راحت تر می توانست ببیند، صدايش در گوشش پیچید:نم ريز داخل چشم ها
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ین جاشم من نمی دونم  ی من و خوش حال کنی! تا همخودت و موظف وضعیت من ندون، تو وظیفه ندار_

 چجوری برات جبــ...!

 : کرد سلب او  از  را صحبت  ادامه اجازه و  پريد  حرفش میان  نَشُسته

 میتونی جبران کنی! _

 چجوری!؟ _

 ش را نزديک تر برد، بوی شامپوی بهار زير بینی اش پیچید، آهسته زمزمه کرد: صورت

 توام حال من و خوب کن! _

 روی لبش نشاند:چشمش لرزيد، لبخندی  مردمک 

 با فاصله نگرفتنت! با احساس غريبی نکردنت. _

تا او درمانش کند!   چشم هايش آرام شد، تمايل عجیبی داشت تا از او بخواهد يکبار ديگر تب کند و اجازه دهد 

 پلک زد: 

 تو که غريبه نیستی! _

 دست آزادش روی چانه او قرار گرفت:

 ديگه! آهان! بگو، يه بار _

 لبخند را روی لبش ديد:نرمش 

 غريبه نیستی! ديگه نیستی! _

 نفسش را آزاد کرد:

 ديدی چه قدر راحت جبران میشه!؟ حاال امشب که بهت خوش نگذشت و چیکار کنیم؟!_
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مردمک چشمش، هنوز داخل تارهای صوتیش، رنجش را احساس میکرد، هنوز میديد که قصد فرار دارد.    هنوز ته

 نشاند:روی لبش بهار لبخندی  

 خوش گذشت!_

 فشار کمی به چانه اش داد و فاصله گرفت، لباس هايش را از روی صندلی برداشت و گفت:

 دروغ میگی زشت میشی! _

 ده کنار صورتش کشید و در حالی که میچرخید تا بیرون برود، گفت: بهار خنديد، دستی به طره موی افتا 

 من زشت هستم! _

 را بشنود:  بی کیارش رفت، نماند تا زمزمه زير ل 

 کاش زشت بودی! _

درون ماشین قرار گرفتند، کتی دوباره خودش را میان دو صندلی کشید و موبايلش را به پخش وصل کرد،  

ی صندلی عقب خزيد، شستش را زير بینی کشید و ماشین را به حرکت  آهنگش را انتخاب کرد و دوباره رو

 د: درآورد. صدای خواننده فضای ماشین را پُر کر 

قسم  قسم  تو  زلفِ به قدم  قدم  مو به مو  

من   جانِ به تو  عشقه  رسیده  

قفس  اين از  ام  بريده نفس نفس تو  ياد  به  

 من  جهانِ است زندان

مانند همیشه، سرش را به شیشه تکیه داده بود، يکی از دست هايش را   نگاهش از گوشه چشم روی بهار چرخاند،

ديگرش را با ريتم آهنگ، نرم روی پايش حرکت میداد، اين  دست  وسط زانوهايش چِفت کرده بود، انگشت های  

 همه رنج دادن درست بود!؟ 
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شد  من  تاوان چرا عشقت  

شد  من  پايان غمت رفتی  

کردم  توبه  گناهی  هر از  

شد  من  مانِاي تو چشمان  

میدانمت خود  جانِ چون  را  تو  

میپندارمت  سايه چون  را  تو  

 صبورم  من دوری  تو  چه  هر

 

ودش می گفت، کیارش ولدی و صبوری؟! چه کسی از او صبوری ديده بود!؟ از هرکس که می  خخواننده برای 

کمی هم برای دختر  خواهید بپرسید! اين مرد قطره اش صبوری در خونش ندارد. قبول! قصد امتحانش را دارد،  

زندگی   قارنکنار دستی اش خرج کرده است. همین جا فقط! همین گوشه، فقط برای همین دختری که خط ت

 اش را خورد کرده است!

 

نمیکنی  جدا غم  از مرا  

نمیکنی  صدا دم  يک  مرا  

غرورم  از گذشتم  که من  

نبودم  عاشق من تو   از قبل  
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یله ای اختراع شده است که او به کار گیرد تا اين غم خوش خوابِ  با چه ابزاری میشد او را از غم جدا کرد!؟ وس 

جدا نشدنی از صورت اين دختر را به چه چیزی میکند و دور می   داخل چشم های او را از بین ببرد!؟ اين غم

 تی، النه غم را خراب میکرد! انداخت؟! خنده های او، زمین را به عرش می رساند، کاش برای مد 

 

کنی  گرفتارم  مرا  نگاه هر با آمدی تو  

کنی  بیزارم  عشق از نبود  قرارمان  اين  

بیقرارم  من  تو  ياد  به  

 م انتظار چشم هنوز وای ای

 

 با صدای کتی، نگاهش را از درون آيینه به او داد: 

 کیارش، اينجا آب انار بخوريم!؟ بازه! _

نجا میانشان نبود، آهسته دستش  داده بود چرخاند، سرعت ماشین را کم کرد، بهار آنگاهش به طرفی که کتی نشان  

 را روی دستی که با آهنگ نوت گرفته بود گذاشت، صورت بهار به طرفش چرخید:

 آب انار میخوری؟! _

 بهار لحظه ای خیره نگاهش کرد، آهسته شانه ای باال انداخت و گفت: 

 بخوريم. _

ن را نگه داشت. کیف پولش را از  عمق او گرفت، فرمان را به طرف مغازه کج کرد و ماشینگاهش را از جنگل پُر  

 وسط کنسول برداشت و گفت:

 فقط آب انار؟!_
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 کتی با هیجان گفت: بهار آهسته سرش را تکان داد و 

 مال من با آب زرشک قاطی باشه!_

 با تکان دادن سرش حرف او را تايید کرد و از ماشین پیاده شد.

*** 

 

خاند و به او که در حال رفتن به طرف مغازه قرمز رنگ  چشم هايش را روی تنِ يخ زده شیشه دودی ماشین چر

از وضعیت سرنگون شده زندگی اش داشت او را از پا  اين احساس لعنت گرفته گوشه قلبش، بدتر  بود خیره شد،  

ه نزند، انقدر او را به چشم ها و مردانگی هايش  می انداخت، کاش اين سرنوشتِ بی عدالت، انقدر او را به اين مرد گر 

 نکند، او هنوز گره های خودش را هم باز نکرده بود!  وصل

 

میدانمت خود  جانِ چون  را  تو  

ت میپندارم سايه چون  را  تو  

 صبورم  من دوری  تو  چه  هر

 

قرار بود ديگر احساسی به هیچ بنی بشری پیدا نکند، از همان روزی که، برای اولین بار فهمین نمی تواند میان  

مردم را فرياد کند، از همان روز با خودش و قلبش عهد بست، احساسش را به  دادگاه باايستد و بلند بلند حق 

ق داشت! اين احساس را تا به حال، با هیچ جايی از  ز پا درش بیاورد. اينبار فرهیچ کس ندهد که بتواند اينگونه ا

نديده بود، با  قلبش لمس نکرده بود، اين تمنايی که در دلش مُدام باال پايین میشد را تا به حال در خودش 

شت با او  نزديک شدن به هیچ شخصیتی، سرازير شدن يکباره خون در قلبش را احساس نکرده بود، اين مرد دا
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ن همه بلد بودن، اين همه نرمش، اين همه نگاه گرم را از کجا می آورد که برای او خرج  چه کار میکرد!؟ اي

 را می شناخت!  "نیاز"خصی به نام ش میکرد!؟ اين سهم زيادی بود، زيادی بود برای اويی که 

 

نمیکنی  جدا غم  از مرا  

نمیکنی  صدا دم  يک  مرا  

غرورم  از گذشتم  که من  

 نبودم  عاشق من تو   از قبل

 

چه باليی داشت بر سرش می آمد؟! چرا اين قلب انقدر زبان نفهم شده بود؟! چرا هیچ وقت اين را احساس نکرده  

هم در نظرش محکم نیامده بود!؟ اين نوه موکلش، اين تنها نوه پسری    بود؟! چرا تا به حال حتی قدم زدن يک مرد

نیلی های زندگی او بود، نگاهش را با دست و  حرف میزد، حواسش به واخاندان ولدی، اين مردی که خوب برايش 

دلبازی در اختیارش قرار میداد، اين مردی که برای امنیتش، بر صفحه سفید شناسنامه اش خط انداخته بود،  

برايش نگران شده بود، پانسمان عوض کرده بود، مرهم بر روی زخم های جسم و روحش گذاشته بود، همین مردی  

 آمد، قلبش را از جا کنده بود!  داشت به سمت ماشین می که 

گاهی چه قدر سخت است، به قلب سرکش شده ات، بفهمانی که االن زمانش نبود، االن زمان روی لرز رفتن و  "

زمان به رخ کشیدن و قدرت نمايی ات نبود، من آنقدر درمانده ام که با هر تپش دوباره تو مجبورم    تپیدنت نبود،

کمی با من مدارا کن، کمی خودت  "کاش کمی حرف آدمیزاد می فهمید تا بگويم:م و از نو ساخته شوم.  فرو بريز 

 "حیف که حرف آدمیزاد سرت نمیشود! ا حفظ کن؛ من را رو به زوال نبر.ر

ته خودش را روی تخت کشید و زير لحاف سفید رنگ روی تخت خزيد، اشک هايش بی وقفه صورتش را می  آهس

میشدند، به پهلوی راست چرخید، لحاف را شکمش جمع کرد و خودش هم جنین وار  بالشت رها    شُستند و روی 

د بلند زار بزند و  در هم تنید. بغض به گلويش چنگ میزد و دلش می خواست فرياد بکشد، دلش می خواست بلن
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اين  کرده بود،    اشک بريزد، لحاف را جلوی دهانش گرفت تا صدايش در نیايد، تنهايی از همه طرف محاصره اش 

احساس نوپايی که بر سر جگرش سنگینی میکرد هم مانند، دندانی که تازه قصد درآمدن کرده باشد، مدام جگرش  

مهناز را می خواست، احتیاج داشت تا او باشد، سرش را آرام    را میسوزاند، دل تنگی از پا درش آورده بود، دلش 

 دار و بغض آلودش بگويد: با صدای تب   روی پايش قرار دهد، زانويش را در آغوش بکشد و

 مامان!_

 مهناز را بشنود و ادامه دهد: "جان"

ضعیف بشم!؟ يکم بچه    خیلی وقته نقاب زدم، خیلی وقته محکم پام و به زمین کوبیدم و سرم و گرفتم باال، يکم_

 بشم!؟

 صدای مهناز گوشش را، نرم نوازش دهد: 

 یا!جانِ مادر، نبینم گرفته باشه دلت از دن_

 ش را سر زير کند:اشک هاي

میترسم. من محکم  _ مامان من  از قضاوت هاشون،  نگاهاشون،  از  از حرف هاشون،  آدماش،  از  نه مامان،  دنیا  از 

 همه چی میترسم!  نیستم، فقط اداش و درمیارم، من از 

 جمله همیشگی مهناز را بشنود و آرام بگیرد: شقیقه اش با نوازش او گرم شود،

 تا مامان و داری از هیچی نترس! مامانم، ی منی تو بهار محکم_

و نمی ترسید؛ صبح همان شب، دوباره محکم از جا برمیخیزيد، به جای کشیدن پايش روی زمین، محکم قدم  

نقاب خونسرد  باال    برمیداشت،  را  بودن مهناز، سرش  با پشتوانه لمس  انداخت،  را روی صورتش می  و مغرورش 

 باقی می ماند!  ا محکممیگرفت و دوباره برای مدت ه
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رو را به آغوش کشیده بود، اما همان خنجر بدتری بر  حاال که مهناز نبود چه میکرد!؟ يکبار زانوی مرد اتاق روبه 

هوای آرامش طلب کرده بود، حاال سوهان روح شده بود و جسم و جانش را  روی قلبش بود، همان نوازشی که به  

 خراش میداد! 

ت، صدای تنهايش نه،  ، اين دل تنگی را فقط مهناز میشُسود مهناز پُر میشد حضور خنمیشد، اين خالء فقط با  

برايش بگويد که فقط  حضورش، آغوشش. اينکه دوباره کنار گوشش بر محکم بودنش مُهر تايید بزند، اينکه هزار بار  

د او هم دل تنگ  ، بگويمادر او می ماند، بگويد اگر خونش را در تن ندارد، اما جانشان در میان هم پیچیده است

 است. 

ت لعنتی بیرون زده از قلبش داشت  اصدای گريه اش باال رفت، کنترلش سخت شد، دل تنگ بود، تنها بود! احساس 

تر به دهانش فشار داد، اما محال بود که اين صدا کاهش يابد، اين صدای  به کشتن میداد او را، لحاف را محکم  

وله های غم و رنج جمع شده در قلبش بود، صدای دل تنگیِ بی  دای گل گريه نبود، صدای ريختن اشک نبود، ص

 تک به تک اعضای بدنش را به درد می آورد. انصافی بود که نیمه شب داشت به جانش چنگ می انداخت و  

در خودش جمع شده بود که صدای در را نشنید، با حس گرمايی روی دستی که به لحاف چنگ می انداخت،  آنقدر  

چشم های ُسرخ و خیسش را به صورت خسته کیارش داد، قطره اشک مزاحمی روی گونه    نشست،  صاف سرجايش

 اش چکید، با بغض و شرمندگی گفت: 

 بیدارت کردم؟! ببخشید! _

، صورت خیس او را میان دستش گرفت، کاش حرف نمیزد، صدايش آرام بود،  کیارش آهسته لبه تخت نشست

 داغ میزد بر دلش:بدتر  محکم بود، مردانه و دل نشین بود، اما

 بیدار بودم، تو بیدارم نکردی!!_

 هق هق اش بلند شد، خیره در چشم های رَگ کشیده او ماند، کیارش آشفته نرم صورتش را نوازش داد: 

 ت برای چیه دختر خوب؟! هیییش! گريه ا_

 نفسی کشید:
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 پُرَم! از همه جا پُرَم! _

 یده به گونه خیسش را عقب زد: چسبکیارش کمی به او نزديک شد، آهسته موهای 

 چرا انقدر فرو میری تو خودت که اينجوری بشی آخه؟!  _

 بینی اش را باال کشید: 

 رو میرم! انقدر از همه طرف فشار رومه که خودمم نخوام دارم تو خودم ف_

خیال راحت    با   ا او راه نمی آمد، نمی گذاشت کمی از مخدر صدای او را زديکش را دوست داشت، اما قلبش بزمزمه ن 

 تزريق کند:

 پس من چیم اينجا؟! _

 صورتش را باال گرفت: 

 بهار حرف بزن. _

ينقدر دلچسب نگاه نکن،  اينقدر نزديک من نباش!؟ ا  "حرفی داشت به او بزند؟! نه! چه داشت بگويد برايش؟! بگويد:

تا ديگری هیچ چیزی از   بردار! بردارصدای خش دارت را به گوش من نرسان، حمايت و مردانگی را از گوشه جانم 

 "من باقی نماند.

 شانه اش را باال انداخت:

 حرفم نمیاد! _

 "کاش بازی شستت روی گونه ام را تمامش کنی، کم آورده ام!"

 چی انقدر بهمت ريخته آخه!؟_

 "بگويم تو؟! بگويم اين نزديکی تو!؟ "

 هیچی، بهونه گیر شدم. _
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 بود خنديدنت و ديدم، پس نگو هیچی! نگو الکیه! من با صورت کبهار من روی محکم تو رو ديدم، _

با صورت کبود خنديدن، با دنده آسیب ديده قهقه زدن راحت بود، فقط درد کمی برای جسمش به جای گذاشته  

برداشته، با اين احساس وقت نشناسی که اينجا پیدايش شده بود و مدام قدرت نمايی میکرد،    بود، با اين قلب ترک 

 د!  میشد کنار آمسخت 

د،  قبل از آنکه دهان باز کند، جايی روی گیجگاهش که شروع ريشه موهايش بود، داغ شد؛ نفسش را حبس کر

اش کنار می آمد، کاش همانجا شروع به  صدای تپش قلبش در گوشش اکو شد؛ به راحتی دَنگ دَنگش را شنید، ک

 حرف زدن نمیکرد: 

 !  آخه اينجوری اشک نريز _

ش و خودش. با همین زمزمه کوتاه بند آمد. بنِد کنترلش هم پاره شد، نوازش آرام  اشک ، نفسش، قلب بند آمد،  

مزمه بر جانش  گونه اش، طنابش را پوسیده کرده بود، اما داغی روی ريشه موهايش و هُرم نفس هايش که با ز

قط همین يک  د، همین نقطه، ف ريخت، طناب را بريد و خیالش را راحت کرد. سرش را آهسته به شانه او تکیه دا

وجب از کل دنیا در اين مدت امنیت و آرامش شده بود برايش! دست کیارش نوازش گر درون موهايش پیچید،  

 لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت:

 دلت برا مامانت تنگ شده!؟ _

 ثابت  ود، اين را قبالًپیشانی اش را روی شانه او فشار داد، تعجب داشت که فهمیده است؟! نه! او ذهن خوانی بلد ب

 کرده بود، دل خواندن که راحت تر بود.  

 اوهوم. _

دستش موهايش را رها کرد و زير چانه اش نشست، آهسته سرش را باال آورد، با دست آزادش اشک هايش را پاک  

 کرد: 

 ی همین اينجوری اشک میريزی؟! برا_



 

 

Page | 693 

بارانی چشم هايش ريزش میکرد، آهسته سر ابر  تکان داد،  حرف میزد دوباره  را  اين چشمان  ش  به  نگاه کردن 

 خسته، به اين صورتی فروفته در ته ريش را، با تمام دردی که تقديم قلبش میکرد، دوست داشت.

 می خوای بهش زنگ بزنی!؟ _

 :سرش را به دو طرف تکان داد

 نمی تونم از پشت تلفن باهاش حرف بزنم. _

 د و گفت: آهسته گوشه لب خودش کشیکیارش دستش را از زير چانه اش برداشت،  

 می خوای بری ببینیش؟! _

 چشم هايش برق زد، کمر خم شده اش را صاف کرد و با صدايی لرزان گفت:

 میشه!؟ _

 اين نگاه ناجی حمايت گرش، آخر سر کار دستش داده بود:

 ا نشه! چر_

 با هیجان ادامه داد: 

 خطرناک نیست!؟ می تونم برم!؟ _

 : ت های گرم کیارش گُم شد دست يخ زده اش میان دس 

 می تونَم برم که...! نه نمی تونی! _

 بادش خالی شد، دوباره خمیده نشست:

 پس چرا گفتی؟! _

 لبخند کجی گوشه لب او نشست:
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 تنها نمی تونی بری! با من که میتونی! _

 اکت شد، جمله اش را آنالیز کرد و دوباره ذوق زده گفت: لحظه ای س 

 راست میگی؟_

 تم من؟! مگه دروغم گف _

 وی صورتش نشاند: لبخندی آرامی ر

 نه، ولی آخه کارخونه چی؟! کارات چی؟ _

 روی بخیه هايش نوازش داده شد:

 يکی دو روز می تونن منتظر بمونن، به يه شرط! _

بول میکرد، فقط برای دوباره فرو رفتن در آغوش مهناز، هر شرطی را به جان  هرچه بود میپذيرفت، با جان و دل ق

 میخريد: 

 هرچی باشه قبوله! _

 لحنی پسرانه گفت: با  کیارش کمی خندان شد، از حالت مردانه همیشگی فاصله گرفت و  نگاه

 اين وقت شب تو اين شرايط، از هیچ پسری شرط نشنیده قبول نکن! _

چشمان او  ايش به کنارش ريخته شد، با چشم و مژه های خیسش، زل زده به قهوه  سرش را کمی کج کرد، موه

 گفت: 

 حتی اگه تو بودی!؟ _

ه نزديک شدنش را احساس کرد، اعتراضی نکرد، سرجايش ايستاد، منتظر ماند تا دوباره با صدای خسته اش،  دوبار

 تیر ديگری بر قلبش رها کند:

 من بودم!   مخصوصاً اگه_
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وانده بود، در گوشش  ین خنار کشید تا چشمان او را بهتر ببیند. صدای خواننده ای که در ماش کمی صورتش را ک

 طنین انداخت:

کردم  توبه  گناهی  هر از  

 شد  من  ايمانِ تو چشمان

 زمزمه کرد: 

 ولی چون تو شرط گذاشتی، بازم هرچیه قبوله! _

ید که به مذاقش خوش آمده است، لبخندی  اين اعتماد برای خودش هم شیرين بود، از فُرم صورت او هم میشد فهم

 به رويش زد و گفت: 

 فعالً فقط گريه نکن و بخواب!  _

 شد و به طرف در اتاق حرکت کرد:  از لبه تخت بلند 

 شرط چی؟! _

 کمی چرخید، چشمکی زد و گفت: 

 باشه طلبت، میگم بهت!_

 سرش را کمی کج کرد و گفت:

 ممنونم._

 ابروهايش را کمی بهم نزديک کرد:

 رای!؟ب_

 شانه اش را باال انداخت:
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 انقدر هستی!  برای همه چی! برای اينکه_

 لنشینی به مخاطب هديه میداد: لبخند و اخم مخلوط شده اش، میکس د

 همین که میبینی کافیه! _

دوباره به طرف در اتاق رفت، نمیشد، نه خودش، نه دلش، نه هیچ کدام از اجزای بدنش کنار نمی آمدند، قبول  

 نی نشده بود. درست نیست هم برايشان مع! حرف به کتشان نمیرفت، نمیشه و نمیکردند 

و به طرف او قدم برداشت، بوی چوب در جايش رَد انداخته بود، خیسی  آهسته خودش را از تخت پايین کشید  

 مژه اش را گرفت: 

 کیارش!_

 : به درگاه در رسیده بود، به طرفش چرخید، قدم آخر را برداشت و مقابلش ايستاد

 جانم؟!_

رت داد و  همین کالم نقض کرد و از بین برد، آب دهانش را قواراده ای که نمانده بود، تهش هرچه بود را هم  

نزديکش شد، کیارش کمی با تعجب نگاهش کرد، نفسی گرفت، دستش را آهسته روی سینه او قرار داد، گرمای  

د کرد، روی پنجه پا بلند شد، صورتش را به  بدنش از روی تیشرت هم به کف دستش رسید، دستش را همانجا بن

 و بوسه ای به جا گذاشت، همان جا زمزمه کرد:  رد، لب هايش را نرم روی فک استخوانی او قرار داد به او نزديک ک

 ضمیمه تشکرم کن! _

خواست کنار بکشد، دست قوی کیارش حلقه ای دور کمرش زد و اجازه نداد، صدايش کمی خش برداشته بود يا  

 ور به گوش او رسید؟! اينط

 بهار! _

به حال اين چنین نشنیده بود!  ر گفتن هايی که شنیده بود فرق داشت، نامش را تا  اين بهار گفتن، با تمام بها

 نگاهش کرد، رگِ برآمده کنار چپش، با صدای خش برداشته اش همخوانی داشت:
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 و نشنیده قبول کردی!  اين تشکر و ضمیمه ات فقط برا من بودا!! همونجوری که فقط شرط من _

  "د دهان باز کند و بگويد:م جانش را خرج آن ضمیمه تشکر نکرده بود تا بتوان کاش او هم توانش را داشت، کاش تما

 "اين دست حلقه شده هم، فقط بماند برای من!

و به طرف    کم جاندار از آن بود که بتواند حرف بزند، آهسته پاشنه پايش را روی زمین گذاشت، سرش را تکان داد 

 ش پیچید و بعد هم در اتاقش بسته شد!تختش برگشت، صدای نفس آزاد شده کیارش، در گوش 

را روی تخت کشید، لحافش را پس زد و خودش را زير آن ُسر داد، اين خوابیدن کجا، شکنجه چند    دوباره خودش 

را از درون سیاه چاله ذهنش بیرون  دقیقه قبلش کجا! چه قدر نرم و محکم او را با شب پیوند داده بود، آهسته او  

را بست، اجازه سرزنش ذهنش  شید و بوی چوب را درون مشامش جای داد، چشم هايش  کشیده بود. عمیق نفس ک

را سلب کرد! اين يک ضمیمه تشکر را هم، به همان شبی که تن تب زده اش را به دست او سپرده بود؛ببخشید!  

 ز درآورده!  همان احساس جوانه زده ای است که، او را به اين حال و رو  اين رفلکس ها، دست خودش نیست، زير سر 

اش مجسم شده و جان تازه ای در تنش دمیده شد، او را میديد، نفس  تصوير چهره مهناز پیش چشم های بسته  

ز،  برای ادامه راه، برای ادامه تحمل تلخی هايی که هنو  میگرفت و دوباره روی پا میشد، خودش را ترمیم میکرد 

 نیمی اش را هم نچشیده بود! 

 پالستیکی که در دست داشت را به طرفش گرفت: کتی کنارش ايستاد، 

 خر دانشگاه نبود، منم میومدم باهاتون، ولی نمیشه نرم! اگه هفته آ_

 بهار پالستیک را از دستش گرفت، بوسه ای روی گونه نرمش نشاند و گفت: 

 باهمم میريم ايشاال._

 داد:  کتی بوسه اش را پاسخ

 من بده. خیلی مواظب باشیدا! رسیدينم يه خبر به _

 باشه عزيزم، توام مواظب خودت باش._
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به طرف مهوش که میان چهارچوب، دست به سینه ايستاده بود و با اخم کیارش را نظاره میکرد،  آهسته سرش را 

 چرخاند، لبخندی روی لبش نشاند و گفت: 

 با اجازه حاج خانوم! _

 ه آقا کاظم گفت: او تکان داد، کیارش کیف او را هم برداشت، رو ببی حرف سری برای 

 اومد به من زنگ بزن.   ديگه خونه دست شما امانت! اگر مشکلی پیش _

 صدای مهوش بلند شد: 

 مگه می خوای چند روز بمونی؟!_

 کیارش سرش را به طرف او چرخاند: 

 نهايت دو روز! _

 پس اين همه سفارش برای چیه!؟ _

 ی مادرش زد: لبخندی به رو 

 ش نمیشه! حاج خانوم نگرانی که مدت زمان سر_

 مهوش تابی به نگاهش داد: 

 برگرد.  نگران نباش! فقط زودتر _

 سرش را تکان داد: 

 چشم._

 به طرف بهار برگشت:

 بريم!؟ ماشین رسیده. _
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 رف او چرخاند:مجداداً از کتی و حاج خانوم خداحافظی کرد، کوله ای که دست کیارش بود را کشید، سرش را به ط

 چی می خوای!؟ _

 گفت: فاصله گرفتند و به در حیاط نزديک شدند، با اين حال آهسته کمی از در عمارت 

 بدش خودم! _

 می ذارم تو ماشین ديگه االن._

 دوباره بند کوله اش را کشید: 

 بده میگم. _

 سنگینه!_

 هم چنان به کشیدن آن ادامه داد: 

اون طرف بکشی ديگه  از من خوشش نمیاد، حاال وسايل منم اين طرف  سنگین باشه! حاج خانوم همینجوريش  _

 هیچی! 

 ط را باز کرد و با لبخند گفت: کیارش کوله را محکم تر گرفت، در حیا

 بیا برو دختر، می خوای ساک منم بدم تو بیاری؟! _

 خنديد: 

 من حرفی ندارم!  _

ود حرکت کردند، کیارش با لحن تمسخر آمیزی  هردو از خانه خارج شدند، به طرف ماشینی که جلوی در ايستاده ب

 فت: گ

 ببره! وا غیرتا! همین مونده وسیله هام و زنم اين طرف اون طرف _
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نگاهش را روی صورت  ؛ راننده پیاده شد، سالمی به آن ها داد و در صندوق را باز کرد،غش غش خنده اش بلند شد 

  شب بد خوابش کرده بود، صبح به خاطر انجام   ؛ که مشغول گذاشتن وسايل داخل صندوق عقب بود، کشید   کیارش 

و بدو کرده بود تا بتوانند به پرواز ساعت چهار  دادن سريع کارهايش، زودتر از معمول بلند شده بود، تا ظهر بد 

برسند و همان روز به طرف شیراز حرکت کنند، خستگی از ال به الی اجزای صورتش فرياد می کشید و خودش را  

به  ا بودند، قُلی زد و جوشید. کم کم خنده اش  برای چشم هايی که برای چِکه ای خواب در تمنّنشان میداد، دلش  

دری که کیارش باز    ی لبش تبديل شد. راننده در صندوق را بست و دوباره سرجايش قرار گرفت.لبخندی آرام رو 

 کرده بود را در دستش گرفت و خیره در صورتش گفت: 

 و بدو کردی، ايرادش چیه؟! وقتی تو انقدر به خاطر من بد _

، داخل رگ هايش  سفند ی ادلچسبی وسط سرما  ق استخوانش هايش نفوذ کرد، گرمایمش تا عمنگاه خسته اما گر

تزريق شد، کیارش دستش را پشت سرش کشید، آستین های کت اسپرتش را کمی باال زده بود و ساعد قطورش  

 در ديد بود، کمی سرش را به طرف او خم کرد و گفت: 

 یمه! نه ضم ین، بشین که اين وسط نه جای تشکرِبش_

 صورتش را لبخندی از ته جان درآمده پوشیده شد.

مهماندار با صدای بعد از يکساعت و چند دقیقه پرواز، روی باندهای فرودگاه شهید دستغیب، لندينگ کرد. هواپیما،  

د بیرون را نگاه کند، کمی به اطرافش  کنار پنجره نبود که بتوان  بلند خواست که کسی از سرجايش حرکت نکند؛ 

به جای گذاشته بود. نگاه    شلخی که براي رد، چه قدر دل تنگ بود، حتی برای اين شهر ، با تمام خاطرات تنگاه ک

 خیره کیارش را احساس کرد، صورتش را به طرف او چرخاند، لبخندی زد و گفت: 

 سناک میشه! اين يه ساعت و می خوابیدی، چشمات ديگه کم کم داره تر_

 کیارش خیلی جدی نگاهش کرد: 

 مگه نمی دونستی!؟ _

 با تعجب گفت: 
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 ؟! و چی_

 میخورم!  اينکه من بعضی وقتا آدم_

 خنديد، ضربه آرامی به کتف او زد: 

 من و دست میندازی؟! _

 کیارش گردنش را ماساژ داد: 

 آخه ترسناک میشی چیه دختر خوب!؟ _

 بهار کمی به چهره اش خیره ماند:

 میکنه!؟ ُسرخ شده آخه، گردنت درد  چشمات _

 کمی سرش را به چپ  و راست چرخش داد: 

 نه، نمی دونم انگار گرفته. _

 راحتی گفت:با نا

 از خستگیه، ديشب که خوب نخوابیدی، صبحم زود بیدار شدی، بايد می خوابیدی اين يه ساعت و! _

 کیارش کمی خودش را روی صندلی کشید و به او نزديک شد: 

 بیدم، اون وقت میديدی ترسناک واقعی چیه و کیه!بعدم...!اگه اين يه ساعت و می خوااوالً که _

 صورتش را جلوتر آورد: 

 کی گفته ديشب بدخوابیدم!؟_

 با تعجب به چشم هايش نگاه کرد:

 بد نخوابیدی!؟ _
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 چ! ون_

چشمکی زد و  کمی چشم هايش را ريز کرد و به صورت کیارش که در يک سانتی صورتش بود خیره شد، کیارش 

 آهسته گفت: 

 ه الحاقی ديشب بهم خورد، عجیب خواب بدش چسبید!ي_

نگاه لحظه در همان حالت  را گرفت،  ش کرد،  برای چند  نگاهش  با شرم  و  لبش نشست  لبخندی روی  کم کم 

 د، زمزمه کیارش در گوشش نشست: نجای خود بلند شو ز ندار که اعالم میکرد می توانند اهمزمان با صدای مهما

 نخواسته بودی فراموش کنم! يعنی می خواستیم نمیشد!ين يکی و ديگه ا_

وريش هم، قلبش در سینه از باال به پايین پرتاب میشد و باعث اُفت فشار  نخواسته بود که فراموش کند، اما با يادآ

ش را کمی  خونش میشد. کمربندش را باز کرد، کیارش از جايش بلند شده بود، کتش را تن زد، دوباره آستین هاي

 داد، دستی به شلوارش کشید و سر و وضعش را مرتب کرد، دستش را به طرف بهار گرفت: باال 

 بلند شو._

آهسته دست او را گرفت و از داخل رديف بیرون آمد. کیارش کیف دستی بهار را از باالی صندلی ها پايین آورد و  

 : ار داد و لب زدبه دستش داد. پشت سرش قرار گرفت، دستش را نرم روی کمرش قر

 برو._

دستش را به طرف    کیارش هردو ساک را از روی سطح چرخشی مخصوص برداشت و دوباره به طرف بهار آمد، بهار

 کوله اش دراز کرد، کیارش چپ چپی نگاهش کرد و در حالی که به طرف در خروج هدايتش میکرد گفت: 

 حاج خانوم همراهمون دوربین فرستاده من خبر ندارم؟ _

 دنبالش حرکت کرد، کیارش نگاهی به تاکسی های آماده انداخت:خنديد و ريز 

 خونه دايیت کجاست؟!_
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 شید و گفت:بهار نفس عمیقی ک

 جمهوری._

سرش را تکان داد و به طرف يکی از ماشین ها حرکت کرد، ساک ها را به دست راننده داد و به بهار اشاره کرد که  

 فت. ش جای گرسوار شود، لحظه ای بعد خودش هم کنار

اين شهر  اولین جايی که گذر کردند میدان گل سرخ بود؛نم کمی به چشم هايش زده شد،  نگاهش را به راه داد،

از بلوار فردوس گذشتند، با لبخندی جا خوش کرده روی لبش، تک به    خاطره از او زياد در خودش جا داده بود. 

انده بودش. جای جای شیراز برايش ياد مهران را  هران چرختک خیابان ها را می بلعید! تمام اين خیابان ها را، م

د، به يادم تمام جشن تولدهايش که در حیاط خانه بزرگ عزيز  دهايی که ، اينجا گذشته بوزنده میکرد، ياد تمام عی

برگذار میشد. با از دور ديدن بلوار جمهوری، استرس گنگی و موزی به جانش چنگ زد، دوباره انگشت هايش به  

ده يخی تبديل شدند، با ناخن کوتاه انگشت دست راستش، به جان گوشت کنار ناخن انگشت اشاره  های کشی  قالب

تر به خیابان نارون نزديک میشدند،  ، با استرس مدام پوستش را میکند، نفس هايش تند شد، هرچه بیشاش افتاد

ا حس گرمای روی  میشد، ب  اضطرابش پررنگ و تپش قلبش بیشتر میشد، انگشت اشاره اش کم کم داشت زخم 

 کرد، آهسته گفت:   دستش از جا پريد، سرش را به طرف کیارش چرخاند، کیارش ابرو هايش را کمی بهم نزديک

 خوبی؟!_

 استرس در خونش دويده بود و حتی حرف زدنش را هم شُل کرده بود: 

 خوبم!_

 وباره گوشه ناخنش نداد: د کیارش انگشت هايش را میان دست او يخی او دواند و اجازه به زخم شدن 

 کدوم خیابون؟! _

 با نگاهی لغزنده اش کمی جلوتر را نگاه کرد و لب زد: 

 ناسی!نارون، خاکش_
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 کیارش با دريافت پالک، آدرس کامل شده را به راننده داد، صورت بهار را به طرف خودش چرخاند:

 چیشده!؟_

 سرش را به دو طرف تکان داد:

 هیچی!_

کرد، از همان نگاه هايی که بهار میفهمید بايد حقیقت را پوست کنده بگويد، چون او خودش    نگاهش را دوباره تیز 

 میقی کشید تا شايد از شر تپش باالی قلبش رها شود: دارد میبیند، نفس ع

 استرس دارم. _

 نوازشی روی دستش نشست: 

 برای چی؟! _

 ک شده اش کشید:هايش خشنگاهش را باال کشاند و به چشمان او داد، زبانش را روی لب 

شده بود مامان و سه  مامانم چه رفتاری کنم، نمی دونمم اون قراره با من چه رفتاری بکنه! من  با نمی دونم بايد _

 ماه نديده بودم، اما هیچ وقت بینمون فاصله ای هم احساس نمیکردم. 

 دست آزادش را سمت چپ سینه اش خزاند: 

بودم من احساسش میکردم، حتی توی خونه بوش و میفهمیدم، دلم  پیشم ن  مامانم اينجا بود همیشه، حتی وقتی_

 تنگ میشد، ولی احساس نمیکردم االن ازم دوره.  

 نگاهش را روی شیشه لغزاند: 

ولی االن، با اينکه فقط يه خیابون مونده که برسم پیشش، احساس میکنم ازم دوره، احساس میکنم وقتی نگاهم  _

 تنهايیم و دور بريزم. هاش و ببینم، قرار نیست دوباره تو آغوشش حل بشم و نی چشم کنه، قرار نیست اون مهربو

 شمان کیارش داد: نگاه ترسیده و لغزنده اش را به چ
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 من میترسم، میترسم مامانم ديگه مامانم نباشه! میترسم وقتی ببینتم، بغلم نکنه!  _

باره واضح شود، صدای خسته کیارش  یارش دوتقه اشک چکیده روی دستش را شنید، چندبار پلک زد تا تصوير ک 

 در گوشش پیچید: 

، ولی بهار حتی  ه، حق داری بهم ريخته باشیروت بود اين ترس و استرس فقط برای اينه که اين مدت فشار  _

 عصبانیت توام، مامانت و از مامانت بودن جدا نمیکنه!  

، اين استرس برای فهمیدن ناتنی  خواندن آن نامه استحتی اشاره غیر مستقیم هم نکرد که اين استرس برای  

د، همه استرس و ترسش را به خاطر  بودنی ات است، حتی تقه ای هم به در خانه فکر های موريانه وار ذهن بهار نز 

وضعیت مزخرفی که درگیرش بودند، خواند! دوباره گوشه ناخنش را به بازی گرفت و دوباره دست های کیارش  

 مانع شدند:

 ينارو!  نکن انقدر گوشه ادِ_

 تش چرخاند، کمی گوشه انگشت اشاره اش را قرمز کرده بود: مس نگاهش را 

 چیزيش نشده که! _

 مرد کناری دستی اش نوش جان کرد:  چپ چپی از طرف 

 آها! حتماً بايد خون بیوفته دل خانوم آروم بگیره، آره؟! _

 لبخند کمرنگی روی لبش نشست و کیارش غرّيد:

 م! نخند ببین_

شده اش را جمع و جور کرد و گونه هايش را داخل دهانش کشید تا صدايی از خنده اش  خنده شدت گرفته  

 کردن دست او شد و زير لب گفت:   درنیايد، کیارش بیخیال رها

 ديدم داری می خندی! _
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 سرش را کامل به طرف شیشه چرخاند و با دل راحت لبخندش را روی صورت رنگ پريده اش کرد. 

 گ خانه نويد، بلند گفت: آهنی و مشکی رن در    با ديدن

 همین جاست! _

طرف کیارش چرخاند، بايد کمی در   آخر جمله اش کمی صدايش را لرزاند، آب دهانش را قورت داد و سرش را به

چشم های او خیره میشد تا محکم باقی بماند، بايد کمی از نگاه حمايت آمیز او را پسِ ذهنش نگه میداشت تا 

را بگیرد. کیارش چشم هايش را يکبار با اطمینان برايش باز و بسته کرد، راننده   بتواند جلوی لرز دست و صدايش

 با گفتن: 

 م؟! همین جا نگه دار _

 سرعت ماشین را کم کرد، کیارش سرش را تکان داد: 

 بله ممنون. _

 کیارش را پشت سرش شنید:ماشین کمی جلوتر ايستاد، آهسته در را باز کرد و پیاده شد، صدای 

 بزن من االن میام.تو برو در _

 سرش را نامطمئن به سوی او چرخاند، کیارش لبخند دلگرم کننده ای به رويش زد: 

 برو ديگه! _

 لبش را تر کرد: 

 نمیای تو؟! _

 کیارش در ماشین را بست، مقابلش قرار گرفت: 

 نه، می خوام همین وسط ولت کنم برم! _

 بهار ترسیده گفت: 
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 واقعاً؟_

را کج کرد، دسته موی همیشگی گوشه صورت بهار را داخل شالش هدايت کرد و  کیارش با لبخند کمرنگی سرش  

 گفت: 

 زنگ و بزنی، منم لوازم و بردارم، حساب کنم بیام. بدو! پس واسه چی اومدم آخه؟!تا تو_

دو نیمه تقسیم شده بود، قسمتی    بهار با تکان داد سرش حرف او را تايید کرد و به طرف خانه چرخید، قلبش به 

به سمت آغوش مهناز مانند آهن ربا میکشید و وادارش میکرد تا زود تر در  ن، او را به طرف خانه هُل میداد،  از آ

 زند و صورت مهناز را ببیند. ب

صدد  نیمه ديگر قلبش، مدام حس های منفی بر جانش تزريق میکرد و او را از جلو رفتن باز میداشت، به شدت در  

 ش چشم هايش بود، افکار مالیخولیايی را کیلو کیلو در ذهنش سرازير میکرد! خراب کردن چهره مهربان مهناز پی

 قلبش، قوی تر بود، نیمه سنگین تری بود و برروی بهار تسلط بیشتری داشت!اما دلِ تنگ شده اش، طرف مهربان  

گشت قرمز  ی زنگ گذاشت و دکمه آيفون را زير انقدم هايش را به طرف خانه، محکم و ثابت برداشت، دست را رو 

ای    جلوی دوربین آيفون تصويری قرار گرفت و تمام سعی اش را کرد تا با وجود استرس کشنده  شده اش فشرد،

باز    "تیک"که بر جانش چنگ میزد، لبخندی روی لبش بنشاند. لحظه ای منتظر بعد، همزمان با شنیدن صدای  

 ر گوشش پیچید:شدن در، صدای شاد هانیه د 

 اِی خدا بهارِ!_

دش عمق گرفت، اين خانه در دل خیابان های شیراز، هنوز برايش آدم هايی را داشت که انتظارش را می  لبخن

 رای حضورش ذوق زه میشدند و صدايشان از شادی میلرزيد! کشیدند، ب

گردنش را صاف کرد و وارد خانه شد. همین، نیمه تاريک قلبش را خاموش کرد و از بین برد، يک دل شد، سر و  

دم گذاشتن در حیاطِ خانه، مهناز را ديد، لحظه ای از راه رفتن دست کشید، ايستاد، بغضی از سر  به محض ق

لو و حنجره اش چنگ انداخت. ناخن هايش را کف دستش فشار داد، با افتادن اولین قطره اشک از  دلتنگی، بر گ

 چشمانش به طرف او پرواز کرد. 
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ناز روی سر و صورتش، عطشش را بیشتر میکرد، با هربوسه  خودش را میان دست های او جا داد، بوسه های مه

میان اشکش روی لبش میراند، بیشتر به عبث بودن  گفتنی که    "بهارم"ای که روی صورتش می نشاند، با هر  

ز مادر او بودن سلب نمیکرد! هیچ  افکارش پی میبرد، هیچ سند و مدرکی، هیچ نامه ای، هیچ شخصیتی، مهناز را ا

ت مادرش را از میان دست هايش بگیرد. او فقط همان نه ماه را کنج جگر مهناز زندگی نکرده بود،  کس نمی توانس

هفت سال باقیه زندگی اش را، گوشه دلِ همین زن گذرانده بود. با نفس او آرام شده بود، قطب اصلی  تمام بیست و  

 ین زن بود! زندگی اش، فقط به فقط هم

اين آغوش، اين حرارت دل تنگی! اين بوسه ها و    ه اهمیتی دارد دانستنش!؟ناتنی! به چه فردی گفته میشود؟! چ

بود بر قلب زخم خورده اش، که برايش اثبات شود، تمام دوران کودکی    اين زمزمه نامش، تايید هرچه بیشتری 

 يعنی مهران!  اشتباه نکرده است! مادر واقعی يعنی مهناز! پدر واقعی 

ب چهره مهناز را نگاه میکرد، ذره ذره اش را به جانش سنجاق میزد و برای  کمی صورتش را عقب کشید، بايد خو

اندکی از مهناز فاصله گرفت، لبخندی روی صورتش نشاند و صورت خیس  خودش ذخیره میکرد. با صدای نويد،  

 شده اش را پاک کرد: 

 بذار. هش يه چیزيم برای ما آبجی خانوم ت_

 به صورت بهار نگاه کرد:  مهناز با حّظ

 دلم واسه قرص صورتت تنگ شده بود جونِ مامان. _

 انداخته در گلويش گفت: ته دل گونه مهناز را بوسید، با بغضی چنگ ز خم شد، طوالنی و ا

 من بیشتر. _

پشت سرش وارد خانه    به ترتیب با نويد و هانیه روبوسی کرد، آنقدر گیج و گرم شده بود، يادش رفت کیارش هم 

رون آمد و به عقب چرخید، کیارش جلوی در بسته شده حیاط، لوازم را روی زمین  شده است، از آغوش نويد بی

 ش میکرد، با نگاه بهار، نويد جلو رفت: گذاشته بود و با لبخند نظاره ا

 سالم آقا، خوش اومدين._
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 کیارش جلو آمد، دست نويد را فشرد و با روی باز گفت: 

 لی ممنونم، مزاحمتون شديم.خی_

 فشرد و به طرف کیارش که جلو آمده بود حرکت کرد:  مهناز دست بهار را 

خانوم حاال حاال ها تشکر کنم واسه اينکه اين مدت  اين چه حرفیه، خیلی خوش اومدين، من بايد از شما و حاج _

 حواستون به بهار بوده. ،سخت

 کیارش لبخندی زد و متواضع گفت:

 یفه بوده مهناز خانوم. انجام وظ_

 رد، به طرف در اصلی سالن اشاره کرد و گفت: هاينه چادرش را مرتب ک 

 بفرمايید داخل، تو سرما نمونید._

اول    شدند، بهار لبخندی به روی مهناز زد و به طرف اتاق عزيز حرکت کرد،  تک به تک پشت سرهم وارد خانه

با تسبیح  سرش را وارد اتاق کرد، عزيز نشسته روی تخت چوبی کنار اتاقش، مثل همیشه مفاتیح مشکی رنگش را 

بود  فیروزه ای رنگش به دست داشت، لبخندی به حالت همیشگی و آرامش بخش عزيز زد، آنقدر غرق کلمات دعا  

صدای   و با لبخند منتظر شد، عزيز با شنیدن  که متوجه نشد، بهار خودش را داخل اتاق کشید، ضربه ای به در زد 

داشت، برقی داخل چشم های کم سو شده اش افتاد و  ذره بینی اش را از چشمش بر  در، سرش را باال آورد، عینک 

 مانند همیشه وقتی بهار را میديد، خواند:

 نال ای بلبل شیرين نفس! بوی بهار آمد، ب_

 )سعدی شیرازی( 

او زد، به طرفش حرکت کرد و کنارش نشست، کمی در چشم های برق افتاده عزيز  بهار لبخندی به صدای گرم  

یان دستانش جای داد، دست های لرزان عزيز او را در آغوش کشید، بوسه ای روی  نگاه کرد و آهسته خودش را م

 موهايش زد و گفت: 
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 د تا بیاد بوی بهار! ولی چه خوش اومدی مادر.دلمون خون ش _

 ب زد، چشم هايش را به چشم های عزيز داد و با صدايی لرزان گفت:بغضش را به سختی عق

 مامانم و اذيت کردم!؟ _

 فشار محکمی داد، چشم هايش را با آرامش باز و بسته کرد: عزيز دستش را 

 حقت بود بخوای جون بگیری و بیای. _

 بهار خیره ماند: کمی به چشم های

 حاال که اومدی، يه دل شده اومدی؟! _

 جانش کشید: نفسی از ته

 شمام تازه فهمیدين!؟ _

 عزيز آهی از ته دلش بیرون داد:

 و ، خودش بهم گفته بود، همه چی و. دل نگرونیم از اين بود که نیای.  نه جانِ عزيز، خدارحمت کنه مهران _

 چشم هايش با نام مهران خیس شد:

از دستش نمیدم، تنی باشه يا ناتنی، مهم    اقعی ترين بابای دنیا رو داشتم، واقعی ترين مامان دنیا رو دارم،من و_

 اينه اون مامانه منه. 

 لبخندی روی صورتش جا داد:

 ی ترين عزيز دنیارم دارم. تازه واقع_

 صورت عزيز پُرچین شد:

 عزيز به قربونت. _
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 کمی مکث کرد و ادامه داد: 

 ن حرف زدی؟!  با مسعود خا_

 بهار آهسته سرش را زير انداخت:

 دعوا چرا! حرف نه، اما  _

 دست های زبر عزيز، زير چانه اش نشست، اخم کمرنگی بین ابروهايش نشست: 

 دعوا چرا؟! _

 ن داد، نفسی کشید و گفت: بهار سری تکا

 . تعريف میکنم براتون همه چی و. من با مهمون اومدم، غافل شدم ازش، االن برمیگردم_

از زير حرف زدن شانه خالی کرد و از اتاق بیرون آمد،هرچه کمتر میگفت، هرچه کمتر نام مسعود را می آورد،  

هر چهارنفر  رش کنار می آمد. وارد پذيرايی خانه شد،  شايد زودتر او را به پدری قبول میکرد، شايد راحت تر با حضو

بها با ورود  بودند،  لبخند کمرنگی روی    ر،روی مبل نشسته بودند و مشغول صحبت  او چرخید،  سرها به سمت 

صورتش جا داد و داخل شد، روی مبل کنار مهناز جای گرفت، دستش را میان دست خودش کشید و فشار اندکی  

 باور ذهن خودش بود، برای لمس حضور مهناز بود.  به آن وارد کرد، برای 

 نويد بشقاب میوه را مقابل کیارش قرار داد و گفت: 

 کنید ببینم چه خبر بوده تهران!  يف خب، تعر_

همین حرف نويد، يعنی تمام خبر ها تا اين خانه هم رسیده است، بهار ترسیده به کیارش نگاه کرد، کیارش يکبار  

از و بسته کرد، بايد حرف میزد، نگاهش را بین نويد و مهناز چرخاند، آب دهانش را  چشم هايش را با آرامش ب

 قورت داد و گفت: 

 یدين دايی؟! شنشما چی _
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 نويد لبخندی روی صورتش نشاند: 

 دِکی! بچه من می خوام از تو حرف بکشم. _

ک چیزی سرهم میکرد، اما  از لحن نويد خنده اش گرفت، اينجا نمی گذاشتند استرس بگیرد و مچاله شود، بايد ي 

ظر بدهد، چیزی  نت ذهنش يارا نبود، نمی توانست دروغی برای اين اتفاق سرهم کند و تحويل اين شش چشم م

 نمانده بود تا همه چیز را بگويد که صدای کیارش، مانند خودش ناجی اش شد:

خاطر شرايطی که پیش اومد، تو   بهار خانوم يه پرونده قبول کردن که يکم براشون مشکل و خطر ايجاد کرده، به _

سريع افتاد، وضعیت جوری    لی منزل ما بمونن، ولی خب اتفاقات بعدش خی  دادم  نبود مهناز خانوم، من پیشنهاد

يکم تندی کردن، مجبور شديم واسه پیشگیری از شکايت بتونن هرجايی بمونن، مسعود خان هم    نبود که ايشون 

 ر از سر ايشون بگذره. و اين حرفا، موقت عقد کنیم تا اين خط

 مهناز با نگرانی چنگی به گونه اش زد و گفت: 

چیکار    آره؟! !!؟ تو به نويد گفتی من و بکشه اينجايی سرت آوردنالچرا به من خبر ندادی؟! چه خطری؟! چه ب _

 کردن باهات بهار؟!

 بهار لبخندی به روی او زد، آهسته روی دست را نوازش داد و گفت: 

 ستی به رگبار من و. ن، باميکی يکی ما_

 مهناز با دل آشوبه شديدش گفت:

 بگو بهار، زود باش. چه باليی سرت آوردن؟ _

 مامان من، سُر و مُر و گنده نشستم بغلت ديگه. چه باليی آخه؟!  خداهیچی به _

 صدای مهناز نگران بود: 

 من و فرستادی اينجا که خودت و بندازی وسط خطر؟! _
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 داد:  بهار آهسته صورت او را نوازش 

 تو خطر نبودم عشق من. _

 نگاه زير چشمی به کیارش انداخت: 

 لحظه ام تنها بمونم که بخواد باليی سرم بیاد.   يه آقا کیارش و خانوادشون اصالً نذاشتن من_

 مهناز نگاه قدرشناسی به کیارش انداخت:

 دستشون درد نکنه، جريان مسعودخان چی بود؟! _

 بهار سینه ای صاف کرد: 

 م برم خونه اونا، اونم اصرار و تهديد و...! میشناسیش که. نمی خواست_

 مهناز سری از روی تاسف تکان داد: 

 نمی تونست بکنه آخه!  مستنبد! کاری _

 بهار آهسته سرش را تکان داد:

 اگه می خواست می تونست دلیل بیاره از آقا کیارش شکايت کنه. ما پیشگیری کرديم. _

 مهناز چشم هايش را ريز کرد:

 چه حکمی؟! به _

 بهار چشم هايش را در کاسه چرخاند و گفت: 

 حاال بعدا! برات میگم.  _

 داد و پرسید: مهناز سری تکان

 مطمئنی اتفاقی برات نیوفتاده؟! همه چی خوبه؟! _
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بريده شدن رگ دستش، کوفتگی شانه و پهلويش، درد افتضاح دنده اش به عالوه تمام ترس های جانش را اگر  

 بله خوب بود! فاکتور میگرفتند، 

 لبخند زد: 

 میبینی که خوبم عزيز دلم. _

 هانیه پرسید:  فشار اندکی به دست او وارد کرد ، رو به

 مونس هنوز نیومده؟! _

 هانیه لبخندی به رويش زد و گفت:

 نه عزيزم، آخر اسفند میاد، همش تبريزه بچم. _

 لبخندی روی لبش نشاند:

 گرده. عوضش خانوم دکتر برمی _

 ای زير لب خواند و از جايش بلند شد:"اهللشاان"هانیه 

 من میرم چايی بیارم. _

 بهار کمی نیم خیز شد:

 بیام کمک؟! _

 سريع دستش را تکان داد و گفت: هانیه 

 ای. نه، نه! بشین تازه رسیدی خسته_

  ،ها داشت برای زدن هايش حرفداشت چرخید، چشملبخندی به رويش زد و به طرف مهناز که چشم از او برنمی

 : کیارش از جايش بلند شد های تلبنار شده، چند ساله و بوی ماندگی گرفته که جانش را به درد آورده بود. حرف
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 رسم خدمتتون. من میرم تا تو حیاط و می_

کرد، به فصله چند  يی که سر اسمش گذاشته بود، هنوز روی دلش سنگینی می "آقا"نگاهش را به طرف او کشاند،  

دانست و که به زودی بايد بخواهد، آن هم نه  اين مرد را نمی خواست. نمی خواست و میکلمه هم دور شدن از  

دن به معنای واقعی. با رفتن کیارش، نويد هم از جايش بلند شد و به بهانه کمک به  قط صرف بر کلمه، دور ش ف

 هانیه، آن دو را تنها گذاشت. 

ر را بوسید، نگاهش را به سبزی خیس شده چشمان دخترش  با تنها شدنشان، مهناز دوباره باريد، دوباره صورت بها

 رتش کشید و گفت:داد، دستش را نوازش گونه روی صو

ا زنگ زد، جونم تا خود لبم باال اومد. گفتم تموم شد، گفتم بهار ديگه سمتتم نمیاد، جای اينکه بگی بهش  بردي_

صورتشم نشونت نمیده، هنوز باورم نمیشه    همه چی و ، هی مخفی کردی. نذاشتی برديا هم بگه، گفتم ديگه رنگ

 اينجايی!

 کف دستش نشاند و گفت: ش گرفت، بوسه عمیقی بر اشکش چکید، دست مهناز را میان دست

تونم قید مامانم وبزنم آخه؟! تو مامان منی، تنها دارايیمی. برام مهم نیست که فقط نه ماه من و حمل  مگه می_

 نکردی، مامان برا توام مهم نباشه!

 گرفت و گفت: جمله آخرش را التماس وار بر دل مهناز زد، مهناز اشک روان شده روی صورتش را  

دمت، به خودتم اجازه نمیدم به اين شک کنی. نه ماه نبودی، آره. ولی بیست و هفت  ه عهدی نمی تو دختر منی، ب_

 دی، بیشتر دختر خودم شدی.  ر سالی که بزرگ ش م. با هر سانتی که قد کشیدی، با هسال، کنج دلم بزرگت کرد

 خنديد، اشک روی صورتش را پاک کرد و ادامه داد: 

رفت، تو از پوست و گوشتم  رفت اصال.باور میکنی بهار؟! من و مهران يادمون مینقدر دختر خودم، که يادم میا_

 گفتم!؟ شده بودی، دردونه دل مهران بودی، وقتی به چیزی خودمم باور نداشتم، چجوری برات می

 آهه عمیقی کشید:
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ه نگاه کنی، من  ا و محبت بینتون، به چشم ديگ ولی االن پشیمونم که نگفتم، من با نگفتن باعث شدم به بردي_

 باعث شدم هفت سال تهمت ناروا بزنن بهت. 

 دست بهار را محکم چسبید: 

خواستم بگم، به همه    ولی به جان خودت، که ندارم از تو عزيز تر، با همون حرف اولی که ناحق پشتت زده شد،_

میگن، پس فردا    جمعش کرد، اگه االن پشت سرش   بگم که دهنشون بسته بشه، برديا مانع شد، گفت ديگه نمیشه

 تو روش هزارتا حرف بدتر بارش میکنن. ببخش من و مامان، ناخواسته خیلی باعث عذابت شدم.

 ربه لوسی همانجا بماند:های مهناز کشید، الزم داشت مانند بچه گآهسته خودش را بین دست

همه در اومدی، همه اونا    ها، جلوین از شنیدن اون حرفخودت قبل از مها،  من ناراحت نیستم، تو همه اون سال_

رچی اشک نريزم،  باعث شد که من قوی بشم، من محکم بشم. من ياد بگیرم بايد ظاهر حفظ کنم، ياد گرفتم سره

خودم و برم، اگه االن اينی هستم که تو هر موقعیتی می تونم دووم بیارم،  ها اهمیت ندم و راه  ياد گرفتم به حرف

 همش به خاطر توئه مامان.اينا 

 از آهسته موهايش را نوازش داد: مهن

 بیخود نبود انقدر دلم برات شور میزد، بیخود نبود همش نگرانت بودم. تو خطر بودی. _

 صورت بهار را به طرف خودش چرخاند:

 امان، نمیشه!؟ دوباره میری میوفتی تو خطر!بمون همین جا م_

و جانش فرار کند، آن عمارت و مردش    بماند، از احساس شکل گرفته در قلب کاش میشد، کاش میشد همین جا  

 را به دست فراموشی بسپارد و شايد ديگر هرگز به تهران باز نگردد! 

نوز آن دختر تماس نگرفته بود و هنوز به هیچ  اما پرونده قتل؛ هنوز صفحه اولش را هم به اتمام نرسانده بود، ه

 چیزی دسترسی نداشت!

 موم بشه. خوشگلم، بايد تمومش کنم که خطرم تنمیشه _
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 مهناز نگران گفت: 

 آخه به چه قیمتی؟! من نگرانم بهار!_

 "به قیمت خون بابام، مامان! به قیمت خون شوهری که میدونم هنوز برات تعريف واژه مرده!"

 ام که نیستم. مواظبم، تنه_

 مهناز کمی خیره نگاهش کرد:

 اونجا راحتی؟! _

 ص و شیرين بود برای قلبش. ؟! طبقه دوم آن عمارت، امنیتی خاللبخند زد، راحت

 آره، با کتی صمیمی شديم، خیلی. همش پیش همیم، اصال نمیذاره بهم سخت بگذره. _

 مهناز نگاهی به در ورودی نیمه باز خانه انداخت و گفت:

 چی؟! واقعا واسه همین عقد کردين؟! مسعود کاری می تونست بکنه؟!  کیارش _

توانست حاله دود کمرنگ سیگارش را ببیند، آن موقع بله! صرفاً برای  گاهش را به نیمه باز در داد، فقط  او هم ن

روی شناسنامه  امنیتش اين کار را کرده بود، اما االن، تنها بنِد دلخوشی قلب زنگ زده اش، همان نام نوشته شده بر  

 ن و ذخیره سازی! اش بود، همانی که می گفت که هنوز مهلت داری برای نگاه کرد

افیانش همه رو میسوزونه،  می شناسمش، پای آبروش که وسط باشه، واسه تبرئه خودش و اطرآره، عموم بوده  _

م ثابت کنیم، آبروی کیارش و  ترسیديم به خاطر موندنم اونجا، به خاطر رابطه نامشروع ازمون شکايت کنه، تا بیايی 

 بیداد میکنه!  ونم همچین خیالی نداشت، فقط داد وخانوادش هم رفته بود. پیشگیری کرديم، ولی ا

 مهناز نفس عمیقی کشید، سرش تکان داد و گفت: 

چه قدر همه چی بهم ديگه گوريده شد، دلم می خواست اگرم قراره بفهمی، توی فضای آروم بهت بگم، از قبلش  _

 مسعود حرف بزنم، همه چی بهم ريخته! با 
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 گفت: بهار لبخند نرمی روی صورتش نشاند و  

 درست میشه همه چیز. _

  که   اد به حرفی که زد اطمینان نداشت، همه چیز به يک سری شرايط برای خوب شدن نیاز داشت، اينخودش زي

ای مسعود شرايط خطرناک را بگويد،  دختر جواد زنگ بزند، بفهمند اين ها زير سر چه کسی است، گیر بیندازند، بر

 مهران باشد برايش. گله هايش را بکند و بعد شايد از او بخواهد، سعی کند پدر شود برايش! کمی

اش درست نبود، آن وقت ديگر    حتی آن زمان هم، همه چیز درست نبود، حداقل برای بهار و دل از دست رفته

هانه و با بهانه خودش را به آغوش مردانه او دعوت کند، حتی  جايی در آن خانه نداشت، ديگر نمی توانست بی ب

خبری از شب تخته بازی کردن هايشان نبود، ديگر خبری از  ديگر حق نداشت تمنّای او را داشته باشد! ديگر  

،  ام نمیشد نبود، آن وقت ديگر ناجی نداشت، آن زمانی که از نظر همهبستنی وانیلی هايی که داخل يخچال تم

 درست میشد، او ديگر کیارش را نداشت.  چیز همه

او نمی گرفت، احساس میکرد بعد از  حرف هايش با مهناز تمامی نداشت، آنقدر دلش تنگ بود که نگاهش را از  

ته بود، همین که او را کنارش داشت برايش  مدت ها می تواند راحت نفس بکشد، همین که مهناز کنارش نشس

 بس بود. 

در اشپزخانه بودند که کیارش از بیرون آمد، جلوی در آشپزخانه به او اشاره کرد که   مشغول کمک کردن به هانیه 

دست هايش را با لباسش خشک کرد و از آشپزخانه بیرون رفت، نگاهش را کمی چرخاند  بیرون بیايد، با استرس  

 و گفت: 

 دايی کو؟! _

 کیارش نفس عمیقی کشید و گفت:

 داره ماشین و میاره تو. _

ا روی اجزای صورت او چرخاند، تمام میمیک های صورت او را حفظ شده بود ديگر، دل زده و نگران،  بهار نگاهش ر

 آن طرف تر کشید تا راحت تر صحبت کنند: کمی کیارش را
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 چیشده!؟_

 : کیارش دستش را کالفه روی صورتش کشید 

 فکر کنم بیرون يه نفر مشکوک ديدم! _

اين خانه را به خطر انداخته بود! محکم آب دهانش را قورت داد  دم های  زانويش لرزيد، به خطر انداخته بود! همه آ

 و گفت: 

 يعنی چی؟! مشکوک يعنی چی؟!_

 نمی دونم، پیاده شدم در حیاط و بازکنم، يه لحظه يه سايه پشت درخت ديدم که نقاب داشت._

 دستش را به ديوار گرفت، قلبش محکم به سینه کوبید و گفت:

 خدا! کاش نمی يومدم، وای _

 کیارش آهسته بازويش را گرفت:

یذارمت برمیگردم. بايد زودتر برگرديم  آروم بهار! همه میفهمن، چیزی نمیشه. فکر کرده تنهايید اينجا، يا من م_

 تهران.

 سرش را تند تند تکان داد: 

 م! من حرفی ندارم.  باشه، برگردي_

 کیارش نگاهش را به چهره ترسیده او داد و گفت:

 ه ما آفتابی نشده، رو چه حسابیه نمی دونم، ولی بايد همونجا باشی بهار!فقط سمت خون _

 سرش را از روی ترس تکان میداد:

 اشه، کی برگرديم!؟ ب_



 

 

Page | 720 

 کیارش دستش را روی چانه و فکش کشید: 

 به مامانت بگو واسه من کار پیش اومده که نگرانشون نکنی! برای فردا ظهر بیلیت میگیرم._

 کرد، نگاهی به چشمان کیارش انداخت و گفت: آهسته حرفش را تايید 

 برای همش مرسی! _

 دادند، کمی برق زد و گفت: چشمان کیارش، برای چند لحظه از نگرانی انصراف 

 با ضمیمه!؟_

 طرف آشپزخانه برگشت، صدای کیارش را شنید:خنده اش گرفت، سرش را پايین انداخت و به 

 تشکر بدون ضمیمه ديگه قبول نیست! _

د حسابی! با من و قلب بیچاره و لهیده ام اين بازی را شروع نکن، وقتی تمام شود، از من و احساساتم  نکن مر"

 "چ ته مانده ای باقی نخواهد ماند، تمامش کن!ديگر هی

وب اتاقش تکیه داد، چشم های خیس و نمناکش را به در نیمه باز اتاق رو به رو  شانه اش را با غم به چهار چ 

 خم هايش را در هر فرو کرده بود و به سختی با بغض بدخیم گلويش مبارزه میکرد. بخشید، ا

ه بود، هنوز برای کم ديدن مهناز و نقاب داری که تا شیراز هم ردش را زده  هنوز بار سفرشان به شیراز زمین نشست

رده بودند، مدام خودش  بود، بهانه و ترس در دلش انباشه داشت، هنوز به خاطر تمام احساسی که قلبش را مچاله ک

 را سرزنش میکرد و برای خودش اخم می آمد. 

ر و بنديل سفر می بست، آن هم دور! خیلی دور. جايی که  با تمام اين هنوز ها، مرد صاحب احساساتش، داشت با

شد حتی ديگر نمی توانست بگويد زير سقف همین آسمان است! زياد بود، يک هفته هم زيادی  آنقدر از او دور می

برای دوری از او زياد بود، مگر چه قدر زمان داشت؟! مگر برای بودن کنار اين مرد و کمی ديگر نگاهش کردن چه  

 ان باقی مانده بود که يک هفته اش را هم در راه خدا هديه دهد؟! قدر زم
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يی نگه داشته  تانی که آقای ولدی در آن بستری بود، تماس گرفته بودند، بیماری ريشه دوانده را تا جااز بیمارس 

دی برای  بودند، بعد از آن ديگر نیازی به ماندنش در غربت و دور از خانواده اش نبود، ممکن بود ديگر زمان زيا

برگردد. از طرفی برای برگشتن او کنار خانواده    کنارشان ماندن نداشته باشد.برمیگشت، اما کیارش بايد میرفت تا او

 ی میکرد و هیچ ردی از خوش حالی را نشان نمیداد.اش خوش حال بود، اما طرف ديگر، سنگین

روزهايش عادت کرده بود، به شب نشینی    اين دل ترک خورده و چینیِ بند زده اش، به حضور پررنگ کیارش میان

ه بود، به توجه های ريز و زير پوستی که بی حرف، انجام میداد؛ به زمزمه  ها و تخته بازی کردن هايش عادت کرد 

ته هايی که خودش درست میکرد، دل بسته بود؛ زود بود برای کندن، زود بود برای نماندن و رفتن!  دکلمه، به ال 

 و يک هفته ای!   حتی برای مدتی کوتاه

راه باز کرد؛ نفس محکمی کشید و    و روی گونه اش   بیرون افتاد، غلّید اشکی از ال به الی مژه های مشکی رنگش  

 شايد کمی از سنگینی سینه اش کم شود.  بازدمش را محکم به بیرون فوت کرد، تا

سرش را باال گرفت، کنار رفت  نگاهش را داخل اتاق چرخاند، جلوی آيینه مشغول بستن دکمه های پیراهنش بود،  

ه باشد، نه اينکه برايش حرف نزده باشد، اما بیشترش را خواهان تا او چشم های خیسش را ببیند؛ نه اينکه نديد 

 شت. بود، طلب بیشترش را دا

جواب داد، بیخیال بستن دکمه های بااليی پیراهنش شد، چرخید و به طرف او از اتاق خودش بیرون آمد، نگاهش  

اخم هايش را بیشتر در هم  ی سینه برهنه او چرخاند، اين زنجیر لعنتی تمام هوش و حواسش را می گرفت،  را رو 

 بی و ناراحتش را به کیارش بخشید. سینه اش در هم قفل کرد و چشم های عص  روی  کشید، دست هايش را

جیب شلوارش ُسر داد  کیارش لبخند کوچکی گوشه لبش راند، مقابلش قرار گرفت، يکی از دست هايش را داخل  

 و گفت: 

 دم!؟ باز که خیسه چشمات!پس من اون همه حرف و برای ديوارای اتاقت میز_

 اخم هايش را در هم کشید: 

 خیس نیست، عصبانیه! _
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 ا گوشه لبش کشید تا از خنده اش جلوگیری کند: کیارش شستش ر

 عصبی چرا؟! _

 شانه اش را باال انداخت:

 و هنوز يه روز نگذشته داری ول میکنی بری! مامان من و سپرد دستت، بعد ت_

دست هايش را به چهارچوب در، باالی سر بهار تکیه داد و کمی روی صورتش خم  بیشتر نزديکش شد، يکی از  

 شد: 

 تو رو ول میکنم؟!کی گفته من _

 برداشت میکرد: اين حرف ها را دو منطوره میزد يا نه، را نمی دانست؛ اما برای دل خودش هم که بود، به دو منظور  

 پس کجا داری میری؟! _

 : شد  مپوی بهار از زير بینی اش ردناخودآگاه عمیق بو کشید، بوی شا

آقا جون و دارن مرخص میکنن، من بايد باشم، بايد برم  بهار خانوم! يه جوری نگو انگار من اول واسه تو نگفتم،  _

ده بمونه، اونجا کنج بیمارستان روز به روز  بیارمش، هرچی روحیه اش شادتر باشه، بیشتر احتمالش هست که زن

 داره بدتر میشه. 

 ش را زير انداخت، کمی پايش را روی زمین کشید و با اخم گفت: بهار سر

 کنم يا فکر کنی درک نمیکنم، اما میترسم.  میدونم، نمی خوام بهانه گیری_

 زود برمی گردم، قول میدم از يک هفته هم کمتر طول میکشه!_

 فظ اخم سرش را پايین نگه داشته بود، کیارش ادامه داد: هم چنان با ح 

يد بهم قول بدی، حتی برای يک ثانیه هم از خونه خارج نمیشی، خودت داری میگی، من نیستم،  ولی توام با_

 جونِ من و نلرزون از راه دور! رم، دستم کوتاهه! دو
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 سرش را باال گرفت و اخم هايش را بیشتر در هم کشید:

 بیرون نرفتم، حاال بیرون میرم!؟  من تو هستیم_

 چانه بهار را میان دستش گرفت: کیارش از دو طرف کِش آمد،   لب های

 میکنی!  االن بیشتر اينکه از عصبانیتت بترسونیم، داری يه کار ديگه_

 لب هايش را حرص روی هم فشار داد: 

 چیکار میکنم؟! کی گفت حاال می خوام تو رو بترسونم؟! _

 ام نوازش داده شد، صدای زمزمه وار کیارش در گوشش پیچید:چانه اش نرم و آر

 چیکار میکنی؟! نمی دونی _

 لب هايش را به پايین حرکت داد و گفت: 

 نه نمی دونم! _

 کشیده شد، صدايش دوباره داشت آتش به جانش می انداخت:صورت کیارش کمی جلوتر 

جلوی من، هی با اون چشمات برای من غمزه    ساعت دوازده نصفه شبه، با موهای خیس و يه ال لباس وايسادی_

 باهام چیکار میکنی؟! میای، به نظرت داری 

 چشم هايش درشت و متعجب روی چشمان سرخ و شیطان شده کیارش ثابت شد:

 ه بود!؟ من اخم کردم!اين غمز_

 چانه اش فشرده شد: 

 برای من که از غمزه هم قشنگ تر بود. _

 پشت چشمی برايش نازک کرد و گفت: 
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 غمزه نديدی!_

 اما اين ها داشت با ريتم قلبش بازی میکرد:  صدای کیارش خش برداشت، ديده بود! خیلی ديده بود،

 نکن بهار!_

گی از ته ريش پررنگ شده اش چکه میکرد، شوهرش بود ديگر؟!  چشم هايش را روی صورت کیارش چرخاند، خست

 دلیل و برهانش که فرقی نداشت؟!

 خشی به مردمک چشمانش داد و گفت: صدايش را پايین آورد، چر

 من که کاری نمیکنم! _

 کمرش هم مانند چانه اش اسیر و فشرده شد، صدای کیارش را در اين زمان ها بیشتر دوست داشت: 

 مون، نکن! کار میدی دست_

 کمی کرشمه اگر وارد صدايش میشد، به جايی برمیخورد؟!

 چیکار نکنم خب؟! _

 مرتبه از دست نوازش گر روی چانه اش بیشتر بود: فشار دست کیارش روی کمرش، هزار 

 ار!  بـــه_

متفاوت بود،    مردی که اين چنین با تمنّا نامش را خواند، کیارش بود؟! اين بهاری که با تمام بهار شنیده هايشاين  

 از حنجره صاحب احساسات ناشناخته اش خارج شد؟! 

 کمی پلکش را تاب داد: 

 از پرواز جا نمونی! _
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رد، نفس های گرم کیارش روی صورتش  وی چانه اش بود، آهسته روی  کل فک و گونه اش را پُر کدستی که ر 

به جايی بند کند، جز کیارش،    خواهد خودش رابپخش میشد، زانوهايش رو به زوال میبرد و باعث میشد دلش  

 تکیه گاهی مقابلش نبود! 

اش، با پوست برهنه سینه او برخورد کرد،    آهسته دستش را روی سینه اش نشاند، انگشت های يخ زده همیشگی

 ش را فهمید، سرش جلو آمد و زمزمه اش دقیقا زير گوشش نشست: نفس تند کیار

 از تو جا نمونم فقط! _

 قهوه ای چشمان او چرخاند، کمی نگاهش را نگه داشت، بی اراده با لحنی آرام گفت:   چشم هايش را روی مردمک

 کـیـــارش! _

او، همین کیارش آرام و کشدار کافی  انده صبوری اين مرد عجول ، برای خودداری تمام شده  کافی بود، برای ته م

 بود، زمزمه پر از خط و خشش، به گوشش رسید:

 داری با من چیکار میکنی! _

 جانش سوخت...! "من چه بگويم؟! پس"ل از آنکه بتواند بگويد:قب

باال نیامد، قلبش از کار کردن استعفا داد و صامت  برای لحظه ای متعجب ماند، نفس در سینه اش گره خورد و  

چهارچوب کند و  از  اند! دست کیارش از روی صورتش ُسر خورد و زير موهايش تنید، دست ديگرش، کمرش را  م

 ودش فشرد. به آغوش خ

فشرده شدنش روی سینه او، بوی چوب پیچیده در مشامش، او را به خودش آورد، نفسش برگشت و گرم، روی  

 شت گردنش بُرد. یارش نشست، دست مانده روی سینه او را حرکت داد و پصورت ک

رفته در  جدا شد، سوزش کمی را روی لبش احساس میکرد، چشم هايش را به سختی باز کرد، دو عدد قهوه فرو  

کاسه خون مقابلش بود، آهست پیشانی اش را به سینه برهنه او تکیه داد. نفس آزاد شده کیارش را روی موهای  
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غوش کشید، تکان خوردن سیب گلويش را احساس  یسش احساس کرد، اينبار هردو دستش، شانه اش را در آخ

 کرد: 

 آخه دمه رفتن؟! فقط می خواستی رفتن و واسه من سخت کنی؟! چی بود اين کارا  _

  از شدت شرم نمی توانست بار ديگری به چشم های او نگاه کند، فقط پیشانی اش را محکم تر روی سینه اش 

 ذيلی تبديل شده بود: فِشُرد، صدای همیشه بلندش حاال به زمزمه ريز و  

 از قبلشم واسه من سخت بود!_

 تنیده شده کیارش، دور بدنش بود.  بیشتر به آغوش کیارش فشرده شد و اين را مديون دست های محکم 

 خط اون طرف تر نمی ذاشتم.  زود برمیگردم، نمیذارم به هفته برسه اصالً، مجبورم نبودم به خدا پام و از اين_

، اما فايده ای نداشت، قطره لرزان اشکش، سینه او را خیس کرد، هردو دستش را کنار  آب دهانش را قورت داد 

 ال گرفت، چه قدر نگاه کردن به آن قهوه ها سخت شده بود:صورتش قرار داد و سرش را با

 زود میام، زود بهار! قول میدم._

رج میشد، عملی بود! آهسته کمی  ست، کم حرف میزد، اما اگر حرفی از میان دهانش خاقول های او به بار می نش

 خودش را کنار کشید، با صدايی گرفته گفت: 

 باشه، منتطرم. مواظب خودت باش!_

 ام نمی کنی ديگه؟! نیگ _

برايت  به خدا ديگر سخت است، بعد از امشب، چگونه نگاهت کنم و دلم نخواهدت؟! چگونه نگاهت کنم و دلم  "

 "نتپد!؟

ندن، لبخند کوچکی روی صورتش نشاند، کیارش هم لبخند کمرنگی بین ته  سرش را آهسته باال آورد، با جان ک

 ريش بلند شده اش جا داد و گفت: 



 

 

Page | 727 

 اهت و ديگه!  برندار نگ _

 آهسته سرش را تکان داد، کیارش دستش را نوازش وار روی شاخه ای از موهای خیسش کشید:

احساس کردی، هر اتفاقی افتاد زنگ  خشک کن بعد بخواب، خیلی مواظب باش بهار، هرچیزی  موهات و حتماً  _

 بزن. نگو دوره، زنگ بزن بذار ازت بی خبر نمونم،خب؟! 

ن سرش تايید کرد، ديگر حرف نمیزد، حرف زدنش مساوی بود با منفجر شدن بغض چنبره  بازهم فقط با تکان داد

 زده میان جانش: 

 برگردم، خب؟! همین چند روز و حواست به خودت باشه تا  من زود میام، فقط _

 چشم هايش را آرام باز و بسته کرد، کیارش کمی نزديکش آمد، جايی میان شقیقه و ريشه موهايش را بوسید: 

 ی اگر خبری هم نبود، زنگ بزن صدات و بشنوم. حت_

را هم تکان دهد، کوچک ترين حرکتی  بغضش را فرو داد، چشم های برق افتاده بود، ديگر حتی نمی توانست سرش  

 نمی خواست مسافرش را با اشک و گريه راهی کند.میشد با ريختن اشک هايش. مساوی 

 داد و به رفتن او خیره ماند.دوباره شانه اش را به چهارچوب يخِ اتاق تکیه 

ای به زور حبس  درون اتاقش پیچید، خودش را روی تخت انداخت و منفجر شد، اشک هبا صدای بسته شدن در،  

ازه داد هرچه قدر می خواهند فرو بريزند، صدای آخرين جمله کیارش، در گوشش زنگ  کرده اش را آزاد کرد و اج

 زد: 

 برگشتم باهم حرف میزنیم! _

را به تاج فلزی تخت داد، بالشت را محکم در آغوشش کشید، امشب نه خواب داشت، نه آرامش، نه هیچ  تکیه اش 

تجربه کرده بود و دلش را بر باد داده بود،   ط اشک میريخت، امشب فقط برای لحظه ای که چیز ديگری! امشب فق

 هِق میزد، آه میکشید و اشک میريخت. 
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هايش شد، يکی از جَِگر خراش ترين آهنگ هايش را پِلی کرد، صورتش  موبايلش را چنگ زد، وارد قسمت موزيک  

 رسد. را بین بالشت مخفی کرد تا صدای غمش به گوش کسی ن 

 

من  برای  قلبم از میماند   هیچ تو  از بعد   

 من  خدایِ نیست هايم گريه  حريفه  بغضم

 

و دردش را میگفت!؟ ديگر چگونه    اين احساس سر به فلک کشیده را کجا مخفی میکرد؟! به کدام درگاه پناه میبرد 

ر بی انصاف است؟! چرا تنها  ترک کند و برود؟! اين دل غل و زنجیر شده را چگونه رام کند ببرد؟! چرا دنیا اينقد 

 ؟! اينجا جای اين احساس نبود! ترش میکند 

 

من  ماجرای شروع  يعنی ها گريه اين  

من ندار  و  دار  بر  خورده رقیبان  چشم  

من انتظارِ دلیله  تنها شما دوش   

 من  کارِ  به آيد  نمی  ديگر  ديوانگی

 

بدترين  د، آن هم در بدترين جا و  شروع شده بود، بازی قلبش، فعال شدن احساسات خفته اش، شروع شده بو

زمان! اما با بهترين شخص! با مردترين شخص! با ناجی ترين فرد زندگی اش، او را نگه میداشت، همیشه کنج  

با هم برای همیشه کنج قلبش نگه  قلبش نگه میداشت،  او را  با همه مانع ها، حتی وقتی میرفت،  ه نشدن ها، 

 میداشت!



 

 

Page | 729 

را  تو   یبینمم  دور از چرا عاشق شدم عاشق  

دوری  درد   اين از  وای  

فقط   ماندی جا تو  دل  در  غمت آغوشه  در  ماندم  

 غروری  غرق  هنوز اما

 

ن گفته بود، کاش هرچه بود را االن گفته بود،  وقتی برمیگشت، چه حرف داشت؟! چه می خواست بگويد؟! کاش اال

فت  تمنّا و با همان چِوانست با همان  نمیشد فقط به تمنّای داخل صدايش، هنگام بردن نامش، اکتفا کند، نمی ت

 اله همه چیز تمام و نیاز نامی را به باد فراموشی بسپارد!شدن، حرف های حاج خانوم، دخترخ

 

کستیش   مرا  قلب  نامهربان ی  شهزاده  

هستی  که ی   دُردانه  کمان از  گذشته  تیر  

شکستی  مرا  قلب  نامهربان ی  شهزاده  

 هستی  که ی   دُردانه  کمان از  گذشته  تیر

 

کمان رها شده بود، به مدت چندين روز، ديگر نه صدای پخش دکلمه بود، نه صدای تاس های ريخته شده  تیر از 

 وسط تخته، نه بوی وانیل پیچیده شده داخل خانه! 

 

آخر   ای کرده  خرابم  عشق ای  

باور  کنم   کی  تا را  تو  
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 گرفته  دلم مگر  نمیبنی

 

ترسید، بر سرش آمد، بند شد دلش، بر جای دلنشین و  که می  اين عشق، دامنش را آخر سر سوزانده بود، همانی  

 ناممکن بند شده بود! جدايی اش، هیچ چیزی از او باقی نمی گذاشت.

 

میخواند  ديوانه   مرا شهر اين  

نمیداند  دل  یکجاي  

گرفته  ماتم  مرا  دنیای  که   

 گرفته  دلم مگر  نمیبنی

 

را بستی و من را بیچاره کردی، من را از اين درمانده  ت  و قلب بیچاره من، بند شدی؟! وصل شدی؟! خود اَمان از ت"

نخواندی!  تر و تنها تر کردی، هرچه گفتم پیش نرو، حرف به گوشت نرفت، هرچه گفتم من را تنها تر نکن، حرفم را  

بند شدی، عاشق شدی! احساس نا شناخته ات را نامش را میدانی؟! عشق است! من را با همین نام خورد کردی!  

اشد! اما از پا درم آوردی قلب تَرِک خورده من. اين احساس تنیده شده دور خودت، خودت را قبل از من  ب  مبارکت

 "خفه خواهد کرد، نگی نگفتی! 

 کرد، صدای دينگِ پیام موبايلش بلند شد، حرف نداشت بزند، اصالٌ کدام حرف؟! صورتش را بین بالشت فرو 

ه غم را بايد به آب دهان خیس کرد و به زبان هِی چرخاند و  وخ کل  "به قول هوشنگ گلشیری، در انفجار بزرگ:

 "چرخاند و فرو داد، گفتن ندارد!

رده اش را به کتی که هیجان زده مشغول تعريف  لیوان خالی شده از چايش را روی میز قرار داد، چشم های پف ک

 بود، داد: 
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 وای بهار، فکر کنم باالخره امشب ديگه بگه يه چیزی! _

 صورت بی حال و رنگ پريده اش چسباند: لبخندی روی 

 میاد اونم؟! _

 پس چی! شوفور جون نمیومد که من نمیرفتم، خودش گفت میاد._

 با لب هايی آويزان شده ادامه داد: 

 ئنی نمیای؟! تو مطم_

 کمی خودش را روی مبل عقب کشید:

 نمی تونم بلند شم.  نمیخوره، بعدم دارم از کمر درد میمیرم. از جام  م آره، جمع شما ديگه به سن_

 کتی با صورتی ناراحت گفت: 

 جوشونده طوبی جون جواب نداد؟! _

 سرش را به باال حرکت داد: 

 واد بندازتم، میندازه! بايد فقط استراحت کنم تا خوب بشه. نه، يکم گرم شد، ولی میشناسم خودم و ، وقتی بخ _

 برايش تکان داد و گفت:کتی سری 

 میره خونه خالم. من سعی میکنم زودتر بیام که بیام پیشت!  م نیستس استراحت کن، امشب مامانمپ_

 کمر دردناکش را به مبل چسباند: 

 برو بهت خوش بگذره عزيزم، فقط مواظب خودت باش._

 ه ای روی صورت يخ و رنگ پريده اش نشاند و گفت: کتی بوس 

 . بهت زنگ میزنم باز_
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 باشه عزيزم. _

رد، لبش را محکم گاز گرفت تا از شدت درد دل و کمرش فرياد نکشد!  با رفتن کتی، خودش را روی مبل رها ک

افزايشش    سیستم مزخرف بدنش را خوب می شناخت، همیشه اعصاب لعنتی اش روی اين درد تاثیر می گذاشت و

 میداد.  

  را ببندد، اما با آن دردی که بی هوا از زير دلش رد   شال گرم شده را روی دلش کشید و سعی کرد چشم هايش

 میشد و کمرش را تا نخاع میسوزاند، مگر امکان داشت؟! 

هم بعد  صدای رفتن کتی و مهوش را شنید، خیالش از تنها نماندنش راحت بود، طوبی خانوم خانه بود و آقا کاظم  

 از رساندن مهوش باز میگشت. 

آخر سر با همان نا آرامی ها  دو روز آنقدر بیتابی کرده بود و اشک ريخته بود تا    به زور از جايش بلند شد، در آن

 کار دست خودش داده بود و اين درد را دو دستی تقديم جانش کرده بود. 

ايین فرستاد، دوباره تن درد کشیده اش را روی  مسکنی از داخل کشوی داروهای کیارش بیرون کشید و با آب پ

تکیه داد، شوفاژ پشت  تی مبل  را بست و پیچیده شده در پتو ، خودش را بیشتر به پش  مبل انداخت، چشم هايش

 و گرمای حاصل از آن باعث میشد کمی، فقط کمی از دردش کاسته شود.   مبل قرار داشت

شم هايش باز شد، دستش را زير شکمش مشت کرد و بیحال از  با شنیدن صدای تق و توقی که از راهرو آمد، چ

ود بود. آهسته به طرف در حرکت کرد،  ؛ هنوز برای بازگشت کتی ز، نگاهش را روی ساعت کشاند برخاست جايش

 استرس بیخودی در جانش پخش شد.

ید در را از روی جا کلیدی  در را بست، کل   کمی در را باز کرد و نگاهش را روی راهرو و راه پله چرخاند، خبری نبود! 

نشست، استرس به  ید را همان جا باقی گذاشت. دوباره روی همان کاناپه  کنار در برداشت، در را سه قفله کرد و کل

 جانش چنگ می انداخت و باعث میشد ديگر نتواند دراز بکشد، آهسته گوشه انگشت اشاره اش را به دندان کشید. 

راس  ز جا پريد! قلبش تا توی دهانش آمد و همان جا ضربان گرفت، به طرف ت با صدايی که از داخل حیاط آمد، ا

 . حرکت کرد، صدای ديگری آمد، اشکش داشت در می آمد 
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پوست و گوشتش احساس میکرد، آهسته پرده را کنار زد و نگاهش را داخل حیاط چرخاند،   ، باداشت تنهايی را

با صدای خِش خِش چیزی داخل حیاط، جیغش درآمد، سريع    خبری از چیزی نبود. خواست کنار بیايید که دوباره

بود، قطره های  د، ماشین داخل حیاط ندستش را روی دهانش فشار داد، اشک چکید، آقا کاظم هنوز برنگشته بو

 اشکش چکه چکه روی دستش میريخت. 

 آن از خدا بی خبر، از کجا تنهايی او را می فهمید!؟

موبايلش را چنگ زد، سريع وارد برنامه مورد نظرش شد و روی نام کیارش  به سرعت به طرف نشیمن حرکت کرد،  

 ارتباط وصل شود.  ضربه زد، تلفن را مقابل صورتش گرفت و منتظر شد تا 

ش در دهانش پخش شد تا تصوير خسته و بهم ريخته کیارش درون صفحه موبايلش افتاد، صدايش که بلند  جان

 ن قلبش افتتاح کرد:شد، بد تر از آن استرس، زلزله ای درو

 چه عجب بهار خانوم! چه قدر سراغ گرفتی از من. بهار جات و عوض کن، نمی بینیم تصويرت و! _

رگشت، تصوير ريز خودش را باالی صفحه ديد، اخم های کیارش در هم پیچیده  جايش بلند شد، آنتن بآهسته از  

 شد: 

 بهار چیشده؟! رنگت چرا پريده؟!_

 صورت کیار تاباند:نگاه ترسیده اش را روی 

 هیچی، نپريده، فشارم پايین بود. _

ترسیده اش را کجا مخفی  دا و نگاه  مگر می توانست مخفی کند؟! دلیل رنگ پريده اش را هم نگويد، لرزش ص

 کند؟! اشکی که هنوز گوشه چشمش بود را چه کند؟ 

 ی از راه دور؟! فشارت پايین بود؟! گريه کردی؟! بهار يه چیزی بگو، زنگ زدی من و دِق بد _

 بغضش باال آمد، پیچید دور گلويش:

 کیارش!_
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 جب داشت!اين جای تعاين جا بايد میمرد، اينکه بعدش بازهم نفس کشید و زنده بود، 

 جانِ کیارش، بهار چیشده؟! _

لعنت به اين احساسات که ترس و خطر سرشان نمیشوند، االن وقت باال پايین شدن قلب و سرازير کردن لیتر،  

 "مرگ بگیری قلبِ بیچاره من، اجازه بده حرف بزنم! "ر خون بود؟!لیت

 ه به سرم سر و صدا می شنوم! تنهايی زد آقا کاظم حاج خانوم و بردن خونه خواهرشون، کتیم نیست،_

 چشم های کیارش رگه نگرانی و ترس برداشت: 

 در قفله؟! _

 سرش را تکان داد: 

 قفله! _

 از کجا شنیدی صدارو؟! _

 محکم قورت داد: آب دهانش را 

 اول از تو راهرو پشت در، بعد از تو حیاط، اما هیچی نبود._

ب رسیده روی صورت او چرخاند، زنگ نزده بود که  نه ای به آصدای نفس کیارش را شنید، چشمش را مانند تش

 دلش را بیشتر از اين نخ کِش نکند، اما اين حال نمی گذاشت او قلبش را تربیت کند. 

 من زنگ میزنم االن کاظم زودتر برگرده.   تحت هیچ شرايطی!   تو خونه تکونم نخور، سمت تراسم نرو!   نترس، ولی از _

 بهار بی هوا گفت: 

 کنیااا! قطع ن_

 چشم های کیارش حالتشان را تغییر دادند:
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 نترس عزيزِ من، قطع نمی کنم، ولی چجوری به کاظم زنگ بزنم؟! _

 لب هايش را آويزان کرد: 

 ش!!! می کشنم!ترسم کیارمن می_

 چه قدر دلش برای آن دستی که ِسفت و محکم روی صورت کیارش کشیده شد، تنگ شده بود. 

 میکنم، زنگ میزنم به کاظم، دوباره خودم میگیرمت، باشه!؟طع غلط میکنن، يک لحظه ق_

 با همان لب های آويزان شده گردنش را کج کرد: 

 خُب!_

 میکرد:صورت کالفه کیارش، دل تنگش را فشرده تر 

 جونِ کیارش گريه نکن! من زود بهت زنگ میزنم. _

ن سر جان او، شده باشد از بغض، خفه بشوم،  ، محق نداريد پايین بريزيد   "گوشه لبش را گزيد تا اشکی پايین نريزد.

 "قمار نمی کنم!

 منتظرتم. _

رت کرد، نگاهش را روی  تماس قطع شد، اما هم چنان نگاهش به صفحه بود، حواسش را از صدايی که شنیده بود پ

 پیام های آخر خودش و کیارش چرخاند:

 زنگ بزنم؟!هستی من رسیدم، _

 ، ولی زنگ نزن. هستم _

 چرا؟! ؟! زنگ نزنم_

 من نمی تونم پشت تلفن حرف بزنم. _
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 با من حتی؟! _

 با تو بیشتر نمی تونم! _

 اين از اون فرق خوباست؟!_

 کدوم فرق خوبا؟! _

 از اونا که ضمیمه داشت! _

 از هموناست!_

 پس تو زنگ بزن، نگرانت میشم._

 . بودحرف زدن سخت بود، چون عاشق شدن سخت بود، چون تحمل اين احساس کنج قلبش سخت 

نداشتن او، از دست داد او، عجیب، سخت و دردناک بود، فکر اينکه روزی می رسید که ديگر او را نداشت، ديگر  

نگ بزند و او را از حال خودش با خبر کند، حتی از بودن کسی که  نمی توانست اينگونه، نیمه شب موبايلش را چ

بود، مانند آتشی مذاب، روی قلبش میريخت و  تر  قصد جانش را هم کرده بود، در حیاط، سخت تر و جان کندنی  

 حالش را بهم میزد...! 

*** 

 

اال پايین کرد تا به شماره آقا کاطم رسید، با  های کانتکتش را بکالفه و نگران، تماس تصويری را قطع کرد، شماره

ماس قطع شد، نفسش را  کاظم جواب دهد، ت استفاده از همان برنامه، اينبار فقط تماسی کالمی برقرار کرد، تا آقا  

عصبی بیرون فرستاد؛ دير جواب دادن او فقط به معنای اين بود که هنوز با اين اپلیکیشن سبز رنگ، آشنايی کامل  

. دوباره تماس را برقرار کرد و اينبار، پس از چند بوق، تماس برقرار شد؛ هیجان زده صفحه موبايل را بیشتر  را ندارد

 کاظم، با کمی تاخیر به او رسید: سباند، صدای آقا به صورتش چ

 سالم آقا، شرمنده تا اومدم ببینم کدوم و بايد بزنم قطع شد. _
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 سرش را محکم تکان داد: 

 الن؟! عیب نداره، کجايی ا_

 صدای آقا کاظم نگران بلند شد:

 گردم خونه آقا، اتفاقی افتاده!؟ دارم برمی_

 اش را کمی کشید: شدههای بلند از اضطراب شديد، ريش

 بهار بهم زنگ زده، میگه از تو خونه صداهايی شنیده، زودتر خودت و برسون خونه. _

 آقا کاظم بلند شد، وحشت زده گفت:  "يا علی"صدای 

 م؟!؟چیشد کاظ_

 کاظم بالفاصله درون گوشی گفت: 

 گیرم. آقا من باهاتون تماس می _

ايی که شنید برای چه چیز مزخرفی بود؟!  فاقی افتاده بود!؟ صد بُهت زده به تماس قطع شده خیره ماند، چه ات

را يکبار را    هردو دستشبهارش...! بهار تازه و نو پايش..! قلبش داشت از درون سینه بیرون می افتاد و تمام میشد. 

 محکم روی گردنش کشید.

د، پس از چند  انتخاب کر   "بهارخانوم"دوباره موبايل را چنگ زد، اينبار آيکون تماس تصويری را برای نام ِسیو شده  

 بوق تماس برقرار شد، رنگ پريده و سفید شده بهار، خونه جگرش کرد، بر خودش لعنت فرستاد که راه دور است: 

 بهار خوبی؟!_

 ی ترسیده اش را روی صفحه دوربین چرخاند، چند بار پلک زد: چشم ها

 نداختم، هیچی نديدم. بود، هرچی به حیاط چشم اخوبم، يه سر و صدای زيادی اومد، ولی نمی دونم چی _

 اخم هايش را درهم کشید:
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 مگه نگفتم سمت تراس نرو؟!_

 چشم هايش را کمی چرخاند:

 خُب...! سر و صدا شد. _

 : چپ چپ نگاهش کرد

 خانوم! تاکید کردم تحت هیچ شرايطی بهار من_

آنقدر لبخندش    موفق به لبخند زدن شد!؟   لبخند زد، سیب گلويش را لرزاند، در آن وضعیت، تک و تنها، چگونه 

 که لب های او را هم در غربت به کِش آمدن تشويق کرد:  دلنشین بود، 

 به چی می خندی آخه تو اين وضع!؟ _

 ود: صدايش دوباره ذيل شده ب

 دلم برات تنگ شده بود...! _

 پلکش کشید:دل و دين اش را اين دختر از چنگش بیرون می کشید، شست دست راستش را روی 

 نگ زدی؟! برا همین انقدر ز_

 صدای بهار لرز برداشت: 

 گله نکن، خواستم زودتر کارات و تموم کنی برگردی...! _

ط صدای بهار، نگاه بهار، وسط زمستان، بین سرما و يخ بندان  ديگر نه دلی مانده بود، نه دينی، فقط بهار بود، فق

 آلمان، فقط بهار بود. 

 بم و بزنم که. تونستم قید خواب ش می_

، دوباره داشت آن تابلوی بی نظیر و گران قیمت را روی صورتش نصب می کرد، همان چشم های  بهار ريز خنديد 

 درد کشیده و همان لبخند منحصر به فردش را:
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 فتی دلت برام تنگ شده!؟االن گ_

شکل و شمايل عوض می  لبخندش پررنگ شد، قبال هم معترف شده بود که اين دختر هزار رنگ دارد، هزار بار  

 زار بارش او را از پا می اندازد. کند و باه

 های من منظور بیرون بکشی، بخواه من مستقیم برات شرح بدم. خانوم شما نیازی نداری از ال به الی حرف_

 کی به تصوير کم کیفیتش زد: چشم

 شرح بدم!؟ _

 به خوبی ديد، لبش را تر کرد: های خوش رنگش  را های بهار لرزيد، برق افتاده درون مردمکچشم

 الن نگو، بذار وقتی برگشتی.ا_

 های بیرون خانه پرت می کرد: لبخندش را عمق داد، بايد حواس اين دختر را از اتفاق

 ضمیمه همراهش داره!؟ _

 فقط لبخند زد، شرم نِشَسته درون چشم هايش او را از پا در می آورد: بهار 

 داشتم. الحاقی دمِ اومدنم و بیشتر دوست _

 از خجالت بهار بلند شد: صدای ضعیف و لرز برداشته 

 کیارش!_

تمام شده بود، اين دل را خیلی وقت بود که دو دستی به صاحب اين صدا، به اين چشم ها و آن تابلوهای غم و  

ی سالم  صدا زدنِ از زور شرم، لرز برداشته و پُر از احساس، جا  "کیارش "شادی بی نظیر تقديم کرده بود. اما اين  

 نگین زمزمه کرد: روی قلبش باقی نگذاشت، س 

 رنگ و روت پريده بهار، بلند شو يه چیزی بخور. _

 بهار آهسته پلک زد: 
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 باشه._

 فت: مکث کرد، کمی در چشم های کیارش خیره ماند و گ 

 تو خوبی؟! آقای ولدی خوبن!؟_

 دستش آزاد از موبايل را پشت سرش کشید: 

 شه گفت، اما بهتره. زودتر برگردم، آقا جونم...! خوب نمیخوبم، فقط دلم می خواد _

 کی برمی گردی؟! _

 چه قدر نیاز داشت تا او را دقیقا میان دست هايش بگیرد و رها نکند: 

 نیم.زود، نهايت تا دو روز ديگه ايرا_

 بغضی که قورت داد را ديد، لبخندی به رويش زد و ادامه داد:

 ش رفته، کمش مونده. بهارخانوم؟! بغض نکن ديگه، زياد_

 هار به گوشش رسید و خون بر دلش کرد: صدای خط و خشی ب

 کمشم زياده! _

 بی تابی های اين دختر، بدتر طاقتش را طاق میکرد: 

 رم ازتا!ببین جواب اين قر و غمزه ها رو میگی_

 گوله اشکی گرد و شفاف، از چشمش ُسر خورد و از ديدگاه کیارش هم پنهان نماند:

 ط، من میترسم. تو بیا فق_

ماد اين دختر می داد، قطره قطره خونش را امنیت می کرد، مانند قلبی که پیشکش اين  جانش را برای اين اعت

 چشم زمردی کرده بود، آن را هم تحويلش می داد.
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 از چیزی بترسی، االن فقط بلند شو به فکر فشار افتاده بهارخانوم ما باش. نمی ذارم _

 حساس می کرد: خنديد، اما هنوز تهِ چشمانش، ترس و تنهايی را الب هايش می 

 باشه، فکر کنم ديگه آقا کاظمم اومده، صدای ماشین اومد._

 آهسته سرش را تکان داد: 

 کشو داروها من آرامبخش هست، يدونه بخور که راحت بتونی بخوابی.  اگر خوابت نبرد، تو  آره دمِ در بود، بهار_

 ن برداشتم.االنم از همونجا مسک_

 اخم هايش را در هم کشید: 

 ؟! کجات درد میکرد!؟ درد داشتی_

 اِممم! سرم، سرم يکم درد میکرد. _

 نگران شده گفت: 

 مسکن چی خوردی!؟ اثر کرد؟! _

 حرفش را نرم تايید کرد: 

 .آره، آروم شد _

 بهار را آرام میکرد: نفسش را کالفه بیرون فرستاد، االن به جای ماندن در اين هتل، بايد آنجا می بود و 

 ه خواستی آرامبخش بخوری اذيت نشی. پس حتما يه چیزی بخور که اگ _

 صدايش برعکس قبل، حاال پوشیده در در آرامش بود: 

 چشم، توام بخواب، دوباره چشمات داره ترسناک میشه. _
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اجازه نمی دهم مدت    من بهارم و "ده اش گرفت، حتما بايد بهار بودنش را ثابت می کرد؟! بايد می فهماند که  خن

 "بیندازی.طوالنی اخم و ابرو در هم گره 

تماس را قطع کرد، لحظه ای خیره به عکسی که به تازگی، باالی صفحه او نقش بسته بود انداخت، تشرش جواب  

روی دايره باالی صفحه کشید و عکس را بزرگ کرد، قديمی بود، هنوز اين حجم از غم  آهسته دستش را    داده بود. 

شه صورتش اما، همانی بود که همیشه از بین باقیه  جنگل چشم هايش خانه نکرده بودند، طره رها شده گو  درون

گرفته روی    موهايش ُسر می خورد و کنار صورتش را حاشیه میداد. نفس عمیقی کشید، به خستی از تصوير جان 

 رقرار شد:روی صفحه موبايل چشم برداشت و دوباره شماره آقا کاظم را گرفت، ارتباط ب 

 الو، چیشد کاظم؟! _

 تاد و گفت: کاظم نفسی بیرون فرس 

آقا درست شنیده بودن، فکر کنم دزدی چیزی بود، تا من نور ماشین و انداختم داخل حیاط، يکی از باالی ديوار  _

ن  یاده شدم که بگیرمش، دستمم بهش رسید، ولی موتور جلوی در آماده وايساده بود، در رفت پريد پايین، سريع پ

 آقا!

 ای نصیب همه آن ها کرد و گفت: "حرومزاده"د، زير لب نفسی خشمگین و داغ از بینی اش بیرون فرستا

ی پرسید، بگید اشتباه  آقا کاظم، تا من برنگشتم، تحت هیچ شرايطی خونه رو خالی نذاريد، لطفا اگر بهارم چیز_

 شنیده.

 چشم آقا، می خوايید به پلیس خبر بدم!؟ _

 و سخت روی ريشش کشید:دستش را سِفت 

 کنم. نه، خودم برگردم پیگری می _

 باشه آقا، من حواسم هست ديگه شما خیالت راحت. _

 دستت درد نکنه، من زود برمی گردم. _
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پرت کرد، آرنج هردو دستش را به سر زانوهايش تکیه زد، دست    به تماسش پايان داد، موبايل را محکم گوشه کاناپه

ا شايد فشار خون جمع  کشید و همان جا در هم قفل کرد، کمی سرش را خم نگه داشت تهايش را پشت سرش  

شده داخلش، کمی از اين درد لعنت گرفته را از بین ببردف اما زِهی خیال باطل اگر میگرن با اين چیزهای لعنتی  

 بندد.  بار رفتن

نت گذاشته بود، يک خط کوچک افتاده  فکرش مدام اطراف عمارت چرخ می خورد، تکیه ای از جانش را آنجا به اما

 ودش حکم بريدن سر خودش را می داد اگر کوچک ترين باليی بر سر آن دختر می آمد! رويش را نمی پذيرفت، خ

تنها ماندن بهار را خووب شناسايی میکرد، اما   اين دشمن ديرينه و ناشناس لعنتی، هرکسی که بود، موقعیت های

قوی دريافت می  م قبرستانی بود که اين چنین لحظه های حساس را با فرکانس  از کجا!؟ نسوخ و نفوذش از کدا

 کرد و مانند ناکازاکی به جانِ اين دختر حمله میکرد!؟ 

گرمش بود، فکر آسیب رسیدن به بهار    گرمش بود، با تمام حجم سرما و بارانی که بی وقفه می باريد، اما عجیب

ينه  آتشش میزد، ديگر فقط دختری نبود که آقا جون از عزّت نفسش صحبت می کرد، ديگر فقط دخترِ دوستِ دير

، اين دختر، ذره ذره، قطره قطره و آرام،  پدرش نبود، حتی ديگر فقط نامی بین صفحه دوم شناسنامه اش هم نبود

د، اين دختر، اين شاه فصلی که مانندش را نديده بود، قلبی که صدا و تپش  خون جاری در رگ هايش شده بو

با همان ترس از غیرتحمل شدن هايش، با  نداشت را تصاحب کرده بود. با همان ريز و درشت حرف زدن هايش،  

ودش احساس میکرد، با همان يک دفعه ابری و آفتابی شدن هايش، حتی با  همان اعتمادی که فقط مختص به خ

 مان سرکشی ها و لجاجت های کمرنگش.  ه

تا    از جايش بلند شد، آهسته کتش را از لبه تخت سفید رنگ هتل برداشت و تن زد، اگر داخل اتاق می ماند،

ق وار راه میرفت تا کمی از اين آتش  لحظاتی ديگر احتمال خفه شدنش می رفت، بايد کمی زير اين باران شال

را جلوی صورتش گرفت،    موبايلش است ايرپادش را داخل گوشش فرو کرد،  طرف رشعله کشیده را خاموش کند.  

کمی به دو طرف چرخاند، در لحظه    آهنگ مورد نظرش را انتخاب کرد و پايش را در خیابان گذاشت، نگاهش را

اه افتاد. همان طور که در خیابان های محله ساکسزن هاون، قدم میزد  به رتصمیم گرفت و از سمت چپ خیابان  

به طرف رودخانه ماين حرکت میکرد،ترانه آشنايی در گوشش طنین می انداخت، هردو دستش را درون جیب  و  
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ته  انی که بر سر و رويش می باريد، دم و بازدم سنگینش را تقديم هوای گرفشلوارش فرو کرده بود و بی توجه به بار

 و مه آلود فرانکفورت میکرد. 

 

 مو به مو قدم قدم، به زلف تو قسم قسم 

 رسیده عشق تو به جان من

 به ياد تو نفس نفس بريده ام از اين قفس 

 زندان است جهان من 

 

 یچ خورده و رنگ شب، قسم خورده بود.  قسم خورده بود، يکبار ديگر هم به آن زلف های پ

  در تک به تک سلول های   "بهار"ذره ذره، چنان اين عشق در رگ و پی بدنش فرو رفته بود، که حاال انگار نام  

ران باز میگشت و  بدنش حکاکی شده بود. ذهنش ديگر فرمان نمی داد، قطعا اگر می توانست همان لحظه به اي

و میشد. اما اينبار، با دفعه اولی که او را به اجبار برای حفاظت جانش به خانه برد،  درمانی به روی ترس و تنهايی ا

 از زمین به آسمان تفاوت ها داشت.

 

 !؟  عشقت چرا تاوان من شد 

 رفتی غمت پايان من شد 

 از هرگناهی توبه کردم 

 چشمان تو ايمان من شد 
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بود، راضی نشد تا اين دختر بار ديگر مورد حمله  رهايی از احساس مسئولیتی که بر دوشش افتاده  آن زمان، برای 

ست آن  آن ها قرار گیرد، دلش نمی خواست پیش خودش و غیرت مردانه اش شرمنده باشد که چرا اجازه داده ا

ای که مردانگی نمی داند،  دختر تنها بماند! دلش نمی خواست اگر روزی به گوش آقا جون رسید، از داشتن نوه  

ح داد آن دختر را همان جا، رو به روی اتاقش نگه دارد تا روزی پیش خودش و وجدانش  احساس شرم کند؛ ترجی

 شرمنده نباشد.

 

 دانمتجان خود می  چون  تو را 

 می پندارمت تو را چون سايه 

 هرچه تو دوری من صبورم 

 

فقط او را  ديگر برای امنیت  آن دختر، جز خود بهاری که  اما حاال ديگر وضعیت فرق داشت، حاال ديگر جز خود  

صدا میزد، هیچ چیز ديگری اهمیت نداشت. همه چیز ديگر در او معنی میشد، غرورش، غیرتش، مردانگی اش!  

اد. با حضور پررنگ و سبزش، با صدای بلندی که ذيل میشد، با تمام حرکاتی  همه اين ها با حضور بهار معنی مید 

 ط مخصوص خود شاه فصل بود! که فقط به فق

 

 می کنی مرا از غم جدا ن

 مرا يکم دم صدا نمی کنی 

 من که گذشتم از غرورم 

 قبل از تو من عاشق نبودم 
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ن احساس، اين لرزش سیب گلو، اين قلب  خوشش آمده بود، بارها شده بود که از کسی خوشش آمده باشد؛ اما اي

یلی فراتر از اين  سرش نیامده بود. اين ها ديگر خوش آمدن نبود، خکه از دست رفته بود، تا به حال هیچ وقت بر  

حرف ها شده بود. اين احساس ريشه دوانده بین عروق قلبش، اين تصويری که مُدام پیش چشمش جان می گرفت  

 زی جز عشق نامیده میشد.و آالرم دوری را میداد، چی 

 

 تو آمدی با هرنگاه

 مرا گرفتارم کنی 

 اين قرار ما نبود 

 عشق بیزارم کنی  از

 به ياد تو من بی قرارم 

 ی هنوز چشم انتظارم....!ای وا 

 

مانع بود!؟ ناراضی وجود داشت؟! سخت میشد!؟ مهم نبود! ديگر تنها چیزی که برايش حائز اهمیت قرار می گرفت،  

متوجه    یدن صدای پايش، نیمه شب ها وقتی روی نُک انگشت هايش به طرف تراس میرفت تا او را حضور بهار، شن

ن ها، آن تابلوی بی نظیر غم و شادی که با استفاده از چشم ها و لب هايش  نکند، هول شدن ها و بیشتر از تمام اي

و پر رفت و آمد، کنار رود،  می ساخت. ديگر بدون بهار نمیشد، همان جا، وسط کشوری غريب و محله ای شلوغ  

 د...!اين را به خودش اعتراف کرد که ديگر بدون بهار نمی شو

آتش زد، کمی خودش را زير درخت کشید تا باران، شعله آتش سیگار سیگاری از جعبه چوبی اش بیرون کشید و 

ر گرفت، تا برای خودش  را خاموش نکند، پُک غلیظی بر لبه سیگار زد، چشم هايش را بست و تمام تالشش را به کا

ود، اينبار،  اش بند...! با صدای آب و پُلی که در نزديکیای مواج و رقصان را، مجازی ترسیم کای سفید، با سايهپرده



 

 

Page | 747 

تصوير دختری پوشیده شده در لباس قرمز، تکیه زده به نرده های طاليی رنگ و ريسه پیچ، پیش چشمانش جان  

 . گرفت..

*** 

 

ش فشار داد و رو به  مانطور که جوشونده آورده شده توسط طوبی خانوم را هم میزد، دست ديگرش را روی شکمه

 کتی که مشغول صبحانه خوردن بود، گفت: 

 تعريف کن ببینم؛ چیشد!؟ اومد باالخره!؟  خب،_

 کتی القید شانه اش را باال انداخت:

 آره اومدن که اومد، ولی من خوشم نیومد ازش. _

 ابروهايش را درهم کشید:بهار 

 برای چی؟! _

 شکر را درون استکان چايش سرازير کرد: 

شت، من منتظر بودم که بگه برسونمت، الم  تايم نبود، دير رسید و بعدم ترافیک و از اين حرفا، شبم موقع برگآن  _

 ، يعنی چی! تا کام حرف نزد، ديگه به دلم نشست

 بهار خنده اش گرفت: 

 ا ديشب کار داشته! خب شايد حاال بنده خد _

 کتی پشت چشمی برايش نازک کرد: 

 م باز کار داشت زود رفت!؟  کار داشت دير رسید، نصفه شب_
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 رف عسل فرو میکرد، ادامه داد: بعد هم همانطور که لقمه اش را درون ظ

 نـــوچ! خوشمان نیامد._

بود به خاطر کتی روی صندلی  بهار بی حرف فقط خنديد، آنقدر جان و روحش در عذاب بود، همین که توانسته  

ناخودآگاه صاف در جايش نشست، کتی با تعجب از جايش  با شنیدن صدای مهوش،   بنشیند، خودش معجزه بود!

 که به طرف در می رفت، گفت:  بلند شد و همانطور 

 چه زود اومده. _

شیمن آمد، لبخندی به  آهسته از روی صندلی داخل آشپزخانه بلند شد، با تمام دردی که به جانش بود، به طرف ن

 روی مهوش زد و گفت: 

 سالم حاج خانوم. _

 کان داد: آهسته سرش را ت

 سالم._

 به طرف کتی چرخید: 

 بیا پايین کارت دارم. _

 ان دادن سرش، حرف مادرش را تايید کرد، به طرف بهار چرخید و گفت: کتی با تک

 من میرم پايین، اگه چیزی خواستی صدام بزن. _

ا جهش نامی، از  تايید کرد و رفتنشان را نظاره کرد، خواست در را ببیند و داخل بازگردد، امحرفش را با لبخند  

نه نگه داشت، يکی از دست هايش را به به دستگیره نقره  میان لب های مهوش، او را همانجا، پشت در نیمه باز خا

، اينکه چرا داشت با دست  ای رنگ فلزی بند کرد، دست ديگرش را زير دلش محکم فشار داد و از درد پیچید 

ما احساس کرد، بايد باايستد، بشنود و برای خودش و ضمیر  خودش، خودش را شکنجه میداد، امری نامعلوم بود. ا
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ودآگاهش، مرور شود که او از اين خانه بايد برود، هیچ چاره ديگری جز رفتن ندارد...! صدای مهوش  عاشق شده ناخ

 را از در بیرون برد:  ناواضح به گوشش می نشست، کمی سرش 

ده، تا آقاجون حالش خوبه، يه مراسم برای نامزدی میگیرم  با خاله ات صحبت کردم، شیوام که راضیه. کیارش برگر_

 نم. اون دخترم به حرف من مونده، درست نیست.و تمومش می ک

ت سرش را داخل  به طرف نشیمن حرکت میکردند، کتی برای لحظه ای سرش را به طرف پله ها چرخاند، به سرع

حتی نفس هم نکشد و حرف های آن ها به گوشش    خانه کشید و از همانجا نگاهشان کرد، تمام سعی اش را کرد تا

 ند شد:برسد، صدای کتی ناراحت بل

 مامان عجله نمی کنی؟!  _

 مهوش کالفه و عصبی جواب داد: 

 بچه است مگه؟! سی و پنج سالشه، چی و عجله می کنم ديگه!؟ _

 برای ازدواجش نیست، کیارش از شیوا خوشش نمیاد.منظورم _

 شد:صدای اعتراض مهوش بلند 

 عروس من!؟ شیوا چشه که خوشش نمیاد!؟ بهتر از شیوا از کجا می خواد بیاره بشه _

 کتی سعی می کرد صدايش را پايین نگه دارد: 

بعدشم، االن اول بايد صبر کنیم تا    مامان! شیوا ايرادی نداره، اما بايد کیارش زنش و دوست داشته باشه يا نه!؟ _

 یارش زن داره! اين ماجرا تموم بشه! در حال حاضر ک

 چیزی نمانده بود تا مهوش با جیغ بر سر کتی آوار شود: 

ايون دهن من و باز نکن، يه بار ديگه اين و از دهنت بشنوم من میدونم با تو! اين قضه زيادی داره کش میاد،  کت_

پیشه مادر، ديگه  موضوع رو حل و فصل کنیم و تمومش کنیم بره پی کارش، بفرسته شیراز  برگرده بايد اول همین  

 قهرم که نیستن خانوم! 



 

 

Page | 750 

 صدای کتی پر حرص بلند شد:

 ان میشنوه! هیسسس! مام_

 بشنوه! مگه ترسی دارم من!؟ تو رو خودشم میگم. باالخره که بايد تموم بشه اين جريان._

ر خوبیه،  هم خوششون اومده باشه اين مدت، ما که خبر نداريم، بهار خیلی دخت  مامان شايد تموم نشه! شايد از _

 من احساس میکنم نگاه کیارش روش عوض شده! 

 شد:   صدای ناله مانند مهوش بلند 

 وای خدايا جونم و بگیر! _

ش  زانوهايش شل شد، پشت در روی زمین افتاد، به محض افتادن، قطرات درشتی از اشک، پشت سرم از چشم هاي

 فرو ريختند، صدای مهوش، مانند دشنه به جانش فرو رفت:

 !خود کرده با اين دختره! من از اولم بهش شک داشتم، اصال برنامه بوده همه ايناکیارش بی_

 هیــــــی! مامان! يعنی چی؟؟! پشت سر دختر مردم حرف درنیار. _

 چی و تموم می کنم. موندم تو بهم ياد بدی؟! فقط منتظرم کیارش بگرده، همون شب همه _

 مامااان!_

 نیا دنبال من...! _

ربه نرمی  شان، رو به کم و کمتر رفت و ديگر به گوشش نرسید، تنش را روی زمین کشید، با ضرفته رفته صداهاي

به در، آن را بست و تکیه اش را به کاناپه کنارش داد، پاهايش را جمع کرد و زانوهايش را در آغوش کشید، پیشانی  

ست هايش می ريخت. با  م و روان روی داستخوان سفت و سخت زانويش تکیه داد، اشک هايش، گر   اش را به

لوی اين احساس قد کشیده و رشد کرده می ايستاد،  برگشتن کیارش، اگر بازهم از اينجا نمی رفت، ديگر بايد ج

واده اش در بیندازد، تا به  بايد جوونه های احساس تر و تازه اش را از ريشه میزد! نمی خواست کیارش را با خان

 امروز هم زيادی اين کار را کرده بود. 
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تری نوزده ساله بود و فرياد  به ياد نداشت، خودش را به کسی تحمیل کرده باشد، حتی وقتی وسط خانه برديا، دخ

را نمی کرد، کوله   اين کار  اينبار هم تحت هیچ شرايطی  نداشت.  را  بود که چرا!! قصد تحمیل خودش  کشیده 

 احساسات سنگین شده اش را روی دوشش می کشید و می رفت. 

زه ريختن نداده  آزرده نمیکرد، به خاطر جان او، نفسش را حبس کرده بود، به يک قطره اکش هم اجاناجی اش را  

نفر می   دو  ندانستن، جايی فقط خودشان  اين همه  بازار، وسط  اين آشفته  بین  بخواهد  نمیداد  اجازه  بود، حاال 

شده اند، با اين مسائل هم دست و  پدرهايشان به چه قتل تلخ، با دلیلی مبهم و قاتلی ناشناخته محکوم  دانستند  

 پنجه نرم کند و صورتش بیشتر رگ خستگی بکشد.  

بند دلش گیر کرده بود، جانش پیچیده شده بود با بوی چوب و زنجیری براق، به ريز ريز محبت هايش اُنس گرفته  

نشانش دهد تا چگونه  گار منحصر به فردش را احساس کند، انتظار بکشد تا او دعوتش کند و  بود. به اينکه بوی سی

میکند که مانند باقیه سیگار ها، بوی ناخوش و نا  آن ها را خودش پیچ میدهد، چه چیز اضافه تری داخلش اضافه 

 مطبوع ندارد!؟  

رين بازی عمرش را هديه اش کند، به اينکه  به اينکه هرشب صدايش بزند، تخته را روی زمین پهن کند و شیرين ت

  تی با نگاه متفکر به مهره ها خیره مانده است و دستش را پشت سرش، درون موهايشدقیقا وسط بازی کردن، وق

نگاهش را از چوب تخته جدا کند، باال بیاورد و دو دستی به مرد مقابلش گره بزند. به مردی که هرکس،  می کشد،  

همان کسی که بار اول،  و استايل مردانه اش، در دم بیننده را خفه میکرد، اما همان مرد،    او را می ديد، اصالت 

ست، مهره هايش را جا به جا میکرد و حواسش بود  دلش برای خودنويسش لرزيده بود، برای او روی زمین می نش

 تا لیمو شیرين هايش تلخ نشود! 

هار، از مرگ سخت تر بود! مرگ نهايتاً، يک ساعت يا دو  فراموشی کردن اين ها، برای جان تضعیف شده و نحیف ب

اما فراموشی اين ريزه ها،  فراموشی    ساعت طول می کشد، و بعد ديگر هیچ چیزی نمی فهمی! تمام می شود، 

دو سه ساعت، به مراتب سخت تر و  از جان کندن در    "دلیر مرد"مردانگی ها و حمايت های اين به قول کتی  

 ممکنش می کرد.  دشوار تر بود، اما 
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نفسش گرفت، دلش فرياد می خواست، يکی از آن جیغ هايی که لبه پرتگاه، با حضور کیارش زده بود، سینه اش  

هق اش را میان پاها و دست هايش خفه کرد، نفسش سخت باال می آمد و به شدت  از غم سنگین شده بود، هق  

 ل داشت تا ديگر باال نیايد.تماي

و رو به تموم مقدسات عالم قسمت میدم، زنگ بزن من و از اين بزرخِ بهشتی نجات بده،  زنگ بزن دختر جواد، ت "

و براای همیشه اين احساسات تِکه تِکه شده و نخ  من دارم گوشه اين عمارت جون میدم، بايد برم، بايد فرار کنم  

گناه پدرم که آرام گیرد، از دست  ارم، آن قاتل ملعون را که پیدا کنم، دلم از خون بینمايم را، کنج دلم خودم نگه د

اين ناجی برای همیشه فرار میکنم، دور میشوم، آنقدر دور، جايی که ديگر، نه بوی چوب باشد، نه برق زنجیر بر  

ی از خودم جدا نکرده بودم را،  زندگی ام قرار بگیرد. حتی قید الته و وانیل را خواهم زد، وانیلی که از کودک  روی 

 "به جانم می چسبد. "دلیر مرد"دور میکنم، چون آن هم ديگر فقط از دست همین  برای همیشه از خودم 

نترل احساسش را محکم در مشتش  به هر ضرب و سختی بود، در دو روزی که تا برگشتن کیارش باقی داشت، ک

دهد،  کیارش، تا با حس بوی چوب، دوباره از جا کنده نشود و بر بادش  گرفت، دلش را سرکوب کرد تا با ديدن  

موفق نبود، ظاهرسازی در اين امر، بسیار دشوار تر از مواردی بود که او تا به اين سن، با آن ها سر و کله زده بود  

 ی، از آن ها بويی ببرد. و اجازه نداده بود که عهد 

اکل بافتش را تا روی انگشت هايش را گرفته بود و راحت تر می  لبخندی محزون روی لبش نشاند، آستین های ژ

وانست به جان گوشت کنار انگشت هايش بیوفتد. پشت سر کتی، وارد نشیمن شد، کیارش آقای ولدی را آهسته  ت

به رو به زردی صورتش، با ديدن نحیف شدن آقای ولدی، بیشتر  روی کاناپه نشاند، چهره در غم فروفته و رنگ  

 و دلش به درد آمد. جمع شد 

، از پای درآورده بود. سعی کرد کمی لبخندش را بزرگ تر کند،  اين سرطان موزی، مردی که مانند کوه بود را

 مقابل آقای ولدی قرار گرفت، کیارش کمی پشتی مبل را مرتب کرد و رو به او پرسید: 

 به آقا جون!؟ راحتی؟! خو_

 آقای ولدی آهسته سرش را تکان داد: 
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 باجان، راحتم. خوبم با_

 باالخره خودش را جلو کشید:

 مدين، واقعا خوش حالم که می بینمتون. سالم، خیلی خوش او _

آقای ولدی، چشم هايش را روی بهار چرخاند، چه قدر بین او و کیارش شباهت بود، همان غرور و اصالت، در  

ايش هم، همانی بود که ارث به  سالخورده مقابلش به تصوير کشیده شد، حتی رگِ مهربانی داخل چشم ه صورتی

 نوه اش داده بود. 

 کیل نمونه خودم، چطوری آقا جون!؟ خوبی!؟ همه چی خوبه!؟  سالم خانوم و_

 لبخندی به لحن گرمش زد: 

 متشکرم، خدا رو شکر همه چیز خوبه، به لطف شما البته. _

 دی اخم رنگی میان ابروهايش نشاند:آقای ول

اشته باشی، جات  يه چیزايی تعريف کرده، توام با نوه خودم، به علی قسم اگر فرقی دچه لطفی دختر، کیارش برام  _

 روی چشمای منه! 

کیارش چه چیزايی را تعريف کرده بود!؟ آقای ولدی اطالع داشت که او در حال حاضر، نام عروس اين خاندان را  

 کشد!؟ کاش میشد بپرسد!يدک می 

 ممنونم آقای ولدی، محبت داريد به من. _

 برات اينجا غريبه ام. توام مثل بچه ها آقا جون صدام کن، اونجوری احساس میکنم فقط من _

 لبش را گزيد: 

 نه اين چه حرفیه، چشم. _



 

 

Page | 754 

وتش را فقط  سرش را کمی زير انداخت، نگاه های خط و نشان دار مهوش روی خودش را احساس میکرد و سک

 صدای کتی بلند شد: مديون حضور آقای ولدی بود.

ا اون موقع همین جا استراحت کنن، چون  ان من به طوبی جون گفتم اتاق خود آقا جون و داره آماده میکنه، تمام_

 گفتم شايد سختشون باشه از پله ها باال برن. 

 رو به آقای ولدی ادامه داد: 

 نظر خودتون چیه آقا جون!؟ _

پُر محبت، که قلب بهار، برای لحظه ای مچاله  ولدی، لبخند بزرگ و پر از مهر به روی کتی زد، آنقدر غلیظ و  آقای  

ه به هیچ چیز ديگری، خیره به آن دو نفر ماند؛ آقای ولدی، دستش را به کنارش روی  شد، ناخودآگاه، بی توج 

 کاناپه ضربه زد و گفت: 

 وم گرفت.ا، يکم من نگات کنم، برام حرف بزنی، شايد دل اين پیر مرد آر نظر من اينه که تو بیای يکم بشینی اينج_

ن آقای ولدی جا میداد ماند. بغضی خِرِفت، بر  نگاهش روی کتی، که مانند گربه خودش را میان دست های لرزا

ها  . انگاری کسی به کف پاش، چسبی قوی زده بود، نتوانست برود و نبیند، برود تا اين صحنه  گلويش چنگ زد

 راض کتی بلند شد:بیشتر از اين روح خراشیده شده اش را آزار ندهد. صدای اعت

 سه خودش.آهای! آقا جون من پیرمرد نیستااا! هنوز يلیه وا_

بوسه ای که روی موهای کتی نشست، چشم های آقای ولدی که پدرانه و دل تنگ روی صورت کتی در رفت و  

 آمد بود، قلب و چشمش را باهم جوشاند:

وب بوده همه چی؟! دانشگاه چطوره؟! يکم حرف  همین از تو بشنوم صد جوون میشم گلِ بابا، تعريف کن ببینم، خ_

 بزن من صدات و بشنوم! 

تی سرش را با احتیاط به شانه آقا جون تکیه داد، بهار قطره اشک جمع شده داخل چشمش را احساس کرد،  ک

 ترسیده، محکم نفس کشید تا پس برود: 
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خودم پا میشدم میومدم آلمان ديگه!  جون، فقط دلم تنگ شما بود، به خدا اين ور سال برنمی گشتید، خوبه آقا _

 عالمه.  اصال شما نیستید انگار عذابه دو

 لحن پدرانه و گرم آقای ولدی، تا ته جانش را سوزاند: 

 یشی. قشنگ تر شدی اين چند وقت، هرچی میگذره خوشگل تر مدل منم تنگ تو بود دخترِ بابا، _

خودش را به باد میداد، به سختی، با زور، لبخندی روی لبش  ديگر توانش نبود، می ماند، می باريد و آبروی اندک 

 ش را قورت داد و گفت: راند، آب دهان

 من با اجازه از حضورتون مرخص میشم. _

 فقط تا حدی ماند که صدای آقای ولدی را شنید: 

 راحت باش باباجان. _

ز آتش جانش کاسته شود. از  یرون آمد، هوای آزاد می خواست، رهايی می خواست تا کمی ابه سرعت از نشیمن ب

اينجا در ديد رس کسی نبود و راحت می توانست به خاطر    خانه خارج شد، به طرف پشت ساختمان حرکت کرد، 

 گیرد. حسادتی که به تنهاترين دوستش در قلبش جوانه زده بود، خودش را سرزنش کند و به باد ناسزا ب

و روی زمین ُسر خورد، اشک هايش راهشان را روی صورتش  آهسته کمرش را به تنه سرد ديوار ساختمه تکیه داد  

شدند. قلبش داشت با کوبیدن های مداوم، خودش را بیرون می انداخت. چه قدر به يک آغوش،    پیدا کردند و جاری 

پدرانه های يک نفر را داشته باشد، خودش را برای  مانند آغوشی که نصیب کتی شده بود احتیاج داشت، به اينکه 

ی او شیرين و دل نشین  و فکر نکند که غیر قابل تحمل میشود، يک نفر که بداند، هرجوری هست برا   لوس کند 

انقدر قشنگ نگاهش کند و بخواهد تا کنارش بنشیند؛ کاريکه مهران  ظاهر میشود، هرروز به چشمش زيبا تر بیايد.  

او را به آغوشش می خواند. چه قدر دلش  م میداد، هنوز از دفتر نرسیده، با دست روی پايش میزد و  هرروز خدا انجا

روز ها کمی برايش مهران باشد، اين روز هايی که درد کنده شدن مهران از    می خواست از مسعود بخواهد تا اين 

تبدانه خودش را به آغوشش  اين دنیا بر دلش سنگینی میکرد، کاش مسعود می توانست همان پدرانه های مس

همید، آن  شر اين جريان را می کند، قاتل را پیدا میکرد و دلیل قتل مهران را میف بريزد، بايد بازهم تحمل میکرد،
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از عقده های درون قلبش را   برايش، کمی  اندکی پدر شود  از مسعود بخواهد  وقت شايد فرصتی پیدا میکرد تا 

ورد، اين  ش پدرانه و چهار حرف محبت آمیز، اينگونه از پای درش نیاکاهش دهد. حداقل مقداری که يک آغو

 چنین عمیق حسادت نورزد و حسرت نخورد. 

سیده از اينکه سرما نخورد، با عجله به طرف ساختمان برگشت، کیارش را هراسان، پايین  لرزی در جانش پیچید، تر

 پله ها ديد. نگاهی متعجب به او انداخت و گفت: 

 چیزی شده!؟ _

 خم های کیارش درهم شد، آهسته پرسید:ا

 تو حیاط بودی!؟ _

 و به پله ها اشاره کرد:   ش را تکان داد و به طرف پله ها حرکت کرد، کیارش کمی خودش را کنار کشید سر

 تو اين سرما!؟ برو باال بايد حرف بزنیم! _

آهسته از پله ها باال رفت.    قلبش پیچید، دلش برای لحن سرزنش آمیز و صدای مخلوط دار نگرانی اش مالش رفت.

  ن وضعی که هنوز از اشک و بغض خالی نشده بود، مقاومت در برابر احساس میکرد و با آ رش را پشت سرش  کیا

 او بخزد، رنج آور بود.  اينکه بخواهد کمی مانند کتی در آغوش و

ار کند که ساعدش بین دست  آهسته در نیمه باز طبقه باال را هُل داد و وارد خانه شد، خواست به طرف اتاقش فر

  اجازه به رفتن من بده، من اينجا   "اچار ايستاد، به شدت دلش می خواست فرياد بکشد:های کیارش اسیر شد، ن

بمانم، تمام زحمات اين دو روزم به باد هوا می رود، کنترل احساستم از دستم خارج میشود و دوباره بهار دم رفتنت  

پیراهنی    شاخ و شانه می کشد، با اين پايین ديده ام، با اين دل تنگی که دارد برايم  می شوم، اينبار، با صحنه ای که  

را میزند، خیلی ضعیف ترم، خیلی بیچاره و درمانده ترم، من را   که برق نقره ای لعنتی ات چشمم  که پوشیده ای،

 "امتحان نکن، کم می آورم، پرت میشوم و ديگر نمی توانم خودم را کنترل کنم.

  او نیوفتد، کار سخت تر میشد، عذاب آور تر میشد.، تمام سعی اش را به کار گرفت تا چشمش به چشم  ايستاد

 تا مقابلش قرار گیرد و بعد صدای زمزمه وارش در گوشش طنین انداخت: هردو بازويش، اسیر دست کیارش شد 
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 تا نگاهم به من ننداختی! مگه نگفتم نگاهت و نگیر؟ اين بود دل تنگت!؟ دو ساعته من رسیدم، سر جمع دو _

می  ام!؟ میدانی برای همین چقدر از جانم را داده ام و تو انقدر راحت  در زحمت کشیدهمیدانی برای همین چق"

 "اش؟!خوانی

 حواسم به آقای ولدی بود. _

ند،  دستی از بازوی راستش رها شد و صورتش را باال گرفت، مجبور شود نگاهش را بین قهوه چشمان اين مرد بچرخا

 مانده و چشمان سرخ شده او خیره شد: کیارش با اخم ريزی، به رد اشک جا 

 منم آقای ولديم، االن حواست و بده من! _

صاحب تمام حواسش شده بود! دستی که سرش را باال گرفته بود، نرم و آهسته    "آقای ولدی"قا همین  پلک زد، اتفا

 صورتش را نوازش داد: 

 نبینم!_

 د، لب زد: بغض داشت خفه اش میکر 

 چیو!؟_

  رفته بود، آهسته دور شانه اش تنیده شد، کم کم به آغوش او فرو رفت و آنقدر نرم اين اتفاق دستی که بازويش را گ

افتاد، که نتوانست اعتراض کند. دقیقا مانند احساسی که به همین نرمی و آرام آرام دور قلبش تنیده شده بود و  

 فرصت اعتراض نداده بود! 

 زير گوشش بلند شد: صدای کیارش 

 اينکه با حسرت چیزی و نگاه کنی و براش اشک بريزی! نمیذارم حسرت چیزی و بخوری!  اينکه دلت بگیره،_

هم    به آغوشش فشرده شد، اشکش سرباز کرد، صورتش را درون سینه کیارش مخفی کرد، اين بار را محکم تر  

ه او را از پا  می نشاند! صدای زمزمه وار کیارش، همیشاينجا می ماند، بعد دوباره دل سرکش و ياغی اش را سرجا  

 در می آورد: 
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 اونم حسرت واسه آغوشی که خودم دو دستی تقديمت می کنم! _

قدر اين آغوش امن، احتیاجش بود! چه قدر الزم داشت تا اين سینه ستبر را برای همیشه برای خودش و  و چه  

 می آورد!  ين را برايش زياد می ديد، از چنگش در دل نا آرام و پُر حسرتش حفط کند؛ حیف که دنیا ا

 فرو رفته در آغوش او گفت:

 رسیدنت بخیر، نشد پايین بهت بگم!_

 فشار ها، تَرک های روحش را بیشتر میکرد: چالنده شد و اين 

 و حاال بپرسی!  یپايین خیلی چیزا نشد بهم بگیم. بايد اون سوالی که وسط آشپزخونه پرسید _

گرفت، کیارش متعجب نگاهش کرد. سرش را زير انداخت، نمی  رت داد، به سختی از او فاصله  آب دهانش را قو

 که مانند طوطی حفظ کرده است را بزند، لبش را تَر کرد:   توانست زُل بزند در چشم های او و حرف هايی

 یست، پَـــ...! ديگه سوال ندارم، يعنی نمی خوام بپرسم، اين وابستگی که بینمون ايجاد شده، احساس قوی ن_

میان حرفش دويد، چشمانش را متعجب به او داد، نگذاشته بود کلمه اش را کامل اَدا کند، دستش را باال  کیارش  

 تای ابرويش را باال داد:  آورد، 

 بهار! از اين حرف های فیلم ترکی تحويل من نده، من نبودم چیشده!؟ _

انقدر رُلش را ضعیف بازی کرده  از کجا فهمیده بود!؟    چشم هايش کمی گرد شد و سريع به حالت اولیه بازگشت،

 بود!؟ 

 چیزی نشده! _

 ش آورده بود که اينقدر بی تابش کرده بود!؟ اخم کرد، دلش ضعف رفت، فاصله و دل تنگی چه باليی بر سر

 میکرد!؟ پس کو اون بهاری که دم رفتن دين و ايمون من و به بازی گرفته بود!؟ کو اون بهاری که ادعای دلتنگی    _
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جوابی نداد، دروغگوی خوب نبود، اين ديگر برايش مانند روز روشن شده بود! کیارش قدمی به    مِن مِن کرد و

 طرفش برداشت: 

می خوای االن حرف بزنیم، من درکت میکنم، اول شرايط و استیبل می کنم، بعد اون وقت مفصل، میشینیم  ن_

 چند سال فقط راجع به اينا حرف میزنیم. ولی...! 

 نگشت اشاره اش را يکبار تکان داد و گفت:دستش را باال گرفت، ا

ی کشی بعدش  که میدونم نفسی که االن م ولی تو نمی تونی به من دروغ بگی، اونقدری تو اون مدت شناختمت _

چه حرفیه! اينم به خاطر زمانی نیست که تنگ دلم بودی، به خاطر همون فرق هاست! به خاطر همون فرق هايی  

برای من باشه و به همون دلیلم فقط منم که میدونم که تو کی و بوسیدی و چرا  ط بهت اجازه دادم فقط  که فق

 بوسیدی!

 ره خورد و سرش را زير انداخت، کاش راهی داشت تا آب شود و از بین برود: درجا ُسرخ شد، نفسش گ

د به دردات  ت هست، من نمی خوام دررنگ و رو عوض نکن! االن تحت فشارت نمیذارم، به اندازه کافی بار رو دوش _

تا اين    اضافه کنم. ولی حقم نداری اسم اون احساس و عوض کنی و به چیز ديگه تعبیرش کنی! بهت فرصت میدم 

 ماجراها تموم بشه، اون موقع ديگه با خیال راحت الی منگنه میذارمت تا سوالت و بپرسی و جوابت و بگیری! 

لند شده او انداخت، لبخند کوچکی به رويش زد  صورت خسته و ريش های بسرش را کمی باال گرفت، نگاهی به  

 و گفت: 

 ممنونم! _

 ش، کمی از گرفتگی خارج شد، چشمکی زد و گفت:صورت کیارش، با ديدن لبخند محزون گوشه صورت

 الحاقی هم که نداره ديگه!  _
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چه   ست و دلیلی رفتار بهارقدمی به طرفش برداشت، بعد از شنیدن حرف های مهوش، خودش میفهمید قضه چی

ی او را  بوده، نمی خواست خستگی راه را به تنش بگذارد بماند. باالخره او میرفت، اما میشد تا قبل از رفتن، کم

 برای خودش نگه دارد و اندکی اش را ذخیره کند!

 آهسته بوسه ای روی گونه پر از ريش او نشاند، به سرعت عقب کشید و با صدايی ذيل شده گفت: 

 شام می خوری؟! _

 خندهای مردانه و کج کیارش را، با تمام جانش دوست داشت:اين لب

 و حسابی بخورم!  يه دوش بگیرم بیام بعد از يه هفته يه غذای درست_

 سرش را تکان داد و گفت:

 من غذا رو گرم میکنم تا بیای._

سوخته اش   عمیقی از سر جگر  کیارش به طرف اتاقش حرکت کرد، با دلی دردمند رفتنش را نظاره گر شد، آهِ 

 بیرون فرستاد و به طرف آشپزخانه حرکت کرد. 

 ستاد، لبخندی به رويش زد و گفت: با صدای در از جايش بلند شد، کیارش بین چهارچوب در اي

 سالم، خسته نباشی._

 چشمکی تحويل گرفت: 

 سالم بهارخانوم، سالمت باشید._

 متعجب نگاهش کرد: 

 چرا نمیای داخل پس؟! _

 بپوش، من پايینم.پاشو لباس _

 چشم هايش گرد شد:
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 کجا میريم!؟ _

 کیفتم بیار! پاشو حاضر شو بیا پايین._

از و کیارش که دوباره از پله ها پايین میرفت ماند، يکدفعه دلشوره به سراغش آمد!  بهار لحظه ای متعجب به در ب

آه سوزنده از سر دلش بیرون داد،   سیده بود!؟چیزی ديده بود!؟ دوباره يکی از آن نوشته های لعنتی به دستشان ر

را در طبقه پايین هم  و از خانه خارج شد. کیارش    ، کیفش را چنگ زد به طرف اتاقش رفت، سرسری لباسی پوشید 

نديد، در ساختمان را باز کرد و داخل حیاط رفت، کیارش را جلوی خروجی حیاط يافت، دو طرف بارانی اش را  

 کت کرد، با صدايی لرزان و نگران گفت: به طرفش حربهم چسباند و با سرعت 

 چیشده!؟ اتفاقی افتاده!؟ _

 کیارش ابرويی باال انداخت و گفت: 

 نه نترس. _

 ینی که روی پُل پارک بود اشاره زد و گفت: به ماش 

 میريم تمرين!_

رنگ  اشین سفید  قلبش تا داخل دهانش باال آمد، چند بار تپید و دوباره برگشت، آهسته نگاهش را روی بدنه م

چرخاند، کاش اين کار را نمی کرد، به رانندگی نیاز داشت! نمی خواست بعداً، هربار که پشت فرمان می نشیند،  

 کیارش را به خاطر اورد و مجبور شود تا رانندگی را ببوسد و کناری رها کند! صدای 

 با صدای ضعیف گفت: 

 کارخونه بودی! حاال واجب نبود.خسته بودی هنوز، تازه ديشب رسیدی، امروزم از صبح _

 کیارش را که پشت سرش قرار گرفت، احساس کرد. اين نزديکی ها آخر سر يکروز به کشتنش میداد: 

 خوام با تو وقت بگذرونم که يکم خستگی اين يه هفته از جونم دربیاد. می _
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ن لبخندی روی صورتش  داد،  او  به چشمان  تاريکی کوچه  را در  نگاه درخشانش  اين  چرخید،  با  نفهمید  و  شاند 

 لبخندها چه بر سر اين مرد می آورد: 

 رانندگیم خوب نیست، بدتر خسته ات میکنم! _

 يش نشست، خون را تنش منجمد کرد: بوسه ای که روی ريشه موها

 خستمم بکنی من حرفی ندارم._

 سويیچ را به طرف بهار گرفت و گفت: 

 گواهینامه ات تو کیفته!؟ _

 بهار خنديد: 

 آره هست. _

 کیف بهار را از بین دستش بیرون کشید، سويیچ را وسط دستش گذاشت و گفت: 

 بفرمايید خانوم، ببینم چه می کنی! _

 ش را بین سويیچ و ماشین چرخاند:بهار ترسیده؛ نگاه

 از اول خودم بشینم!؟ _

 من که نمی خوام رانندگی ياد بگیرم، بشین ببینم در چه حدی! _

ماشین کتی که حاال روی پُل بود رفت، قفل روی سويیچ را فشار داد و سوار    طرف مظلوم سرش را کج کرد و به  

 شد. 

 که کمربندش را می بست داد و گفت:   پشت فرمان جای گرفت، نگاهش را با استرس به کیارش 

 آخرين باری که نشستم واسه امتحان شهر بود، يادم رفته! می ترسم. _
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 کیارش با آرامش گفت: 

حاال ازاول    نداره! منم سرهنگ راهنمايی رانندگی نیستم، توام گواهینامه ات و گرفتی.سم  ترس نداره که، استر_

 باهم مرور می کنیم که يادت بیاد، خب؟! 

 ته سرش را تکان داد، کیارش مرحله به مرحله، با آرامش مشغول توضیح داد شد:آهس

 اول، خیالت و از خالص بودن دنده راحت می کنی. _

 داد:  رار دستش را روی دنده ق

 االن من خاموش کردم، گذاشتم دنده يک، ببین، حاال کالژ و بگیر، خالصش کن! _

به خاطر آورد، پای چپش را روی کالژ قرار داد، دست کیارش   های مربی راکم کم با آرامش صدای کیارش، حرف

 ارش ادامه داد: کی از روی دنده کنار رفت، آهسته دنده را در حالت خالص قرار داد. لبخندی روی لبش نشست،

باريکال، حاال همونجور که کالژ و گرفتی، استارت بزن، اول يه دور بچرخون سويیچ و، دو ثانیه مکث کن، بعد  _

 رت بزن!استا

 همان کار را تکرار کرد و ماشین روشن شد: 

میذاشتی،  روی يک  خب حاال يکمم داره سخت براش شروع میشه، اينجا بايد قاعدتاً، برای شروع حرکت، دنده رو  _

 ولی االن می خوايیم از پُل بريم بیرون، بذار دنده عقب. 

 قرار داد:   " R "دنده را روی حالت  

 و يکم از روی کالژ بردار. حاال آروم گاز بده، پات _

 به راحتی ماشین را به حرکت درآورد، فکر نمیکرد انقدر راحت شروع کند، آهسته و نرم ماشین را عقب برد: 

 و بچرخون سمت من!فرمون  بذار يک،_

 بازهم به آرامی حرکاتی که گفت را انجام داد و ماشین را صاف و مستقیم در خیابان قرار داد: 
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 ، يواش گاز بده، يکم برو جلو. باريکال دخترخوب_

،  کم کم يادش آمد، ماشین را کمی با دنده يکم جلو بُرد، با سرعت گرفتن ماشین، کالژ را گرفت و دنده را دو کرد 

 کیارش لبخند روی لبش نشاند:صدای 

 چه شاگردی دارم من! خودش رفت دو، اينجوری پیش بری، فردا شب بايد اتومات تمرينت بدم! _

 فت: خنده اش گر 

 برم کدوم سمت!؟ _

 کیارش نگاهی به خیابان انداخت:

 راهنمای باال بزن، بپیچ راست، بريم يه جا خلوت باشه راحت بهت تمرين بدم. _

 ظر کیارش رسیدند، با دهانی باز به شیب خیابان نگاه کرد: خیابان مورد نبه 

 من اين و چجوری برم!؟ _

 صدای خنده کیارش را شنید: 

 ا! از قصد آوردم اينج_

 پايین خیابان ايستاد، دستی را کشید و خیره به خیابان نالید:

 کــیارش!_

 جانِ کیارش؟!_

ده بود و داشت نگاهش میکرد، انگشت هايش در اثر  ش را به در داسرش را به سرعت به سمت او چرخاند، تکیه ا

ه به صورت او ماند، کاش  استرس رانندگی، به اندازه کافی يخ بود، با جواب کیارش بی حس شد، چند لحظه خیر 

 ياد می گرفت اينگونه جواب ندهد و آتش به جانش نندازد، کیارش کمی خودش را جلو کشید:

 ه عقب تو سر بااليی!ه، ماشینت میربايد نیم کالژت قوی ش _
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  ای و من را در آتش غلطاندی، من اش، با آن جانی که به من گفتهلعنت به خود و کالژ نیمه"نفس عمیقی کشید؛  

 "نیم کالژ ياد می گیرم؟!

 نفس عمیقی کشید، چشم هايش را سخت از او جدا  کرد و به مقابلش داد، با حالی زار گفت: 

 کنم!؟ حاال چیکار _

 زير بینی اش کشید: کیارش دستش را

  اول که هول نشو، فکر خیابون صاف و داری میری، پات و کامل از رو کالژ برندار که ماشین عقب بره، يه تعادل _

 بین گاز و کالژ برقرار کن. 

ارش  تمام حواسش را به کار گرفت، بار اول موفق نشد، با خاموش شدن ماشین، با لب های آويزان به طرف کی

 رش برای لحظه ای خیره اش ماند:چرخید، نگاه کیا

 حاال يکاری کن پاشم خیابون و ببندم، اينجوری نکن صورتت و! دوباره سعی کن!_

د و دوباره تالش کرد؛ بعد از چندبار سعی و تالش و خاموش کردن، باالخره موفق شد. روی  خنده اش را فروخور 

از شیب  اد. سربااليی که رد  شیب، کیارش چندبار دستور ايست و حرکت د کرد، احساس میکرد خودش پیاده 

 کوهی باال رفته است، نفسش را آسوده از گلو بیرون فرستاد! کیارش لبخندی به او زد و گفت:

 خسته شدی؟! _

 دوباره ماشین را به حرکت درآورد و گفت: 

 نه، فقط سربااليی سخت بود._

 کیارش کمی در صندلی اش جا به جا شد: 

 ه ای ياد میگیری. اومدی ولی، دو سه جلسخوب _

 سرش را تکان داد و گفت:
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 حاال کدوم طرف برم!؟ _

يشش میکشد، لبخندی روی صورتش  ای آمد متوجهش کرد که کیارش دستش را بین ته ر  "خرش خرش "صدای  

 نشست: 

 بريم اول من ماشین و بردارم از خونه، بعد خودم میشینم برگرديم. _

 ، حرکت کرد.طرفی که کیارش می گفتسرش را تکان داد و به 

اينبار سوار بر ماشین کیارش، بدون تکان خوردن و نرم، وارد حیاط شدند. هردو پشت سرهم وارد خانه شدند، با  

 دای آقای ولدی از نشیمن، سرش را به عقب چرخاند: شنیدن ص

 منم بیام يه سالم بکنم، نديدمشون امروز. _

 اد: کیارش در را بست و سرش را تکان د

 برو عزيزم. _

ها را مرد حسابی! من چگونه بند خودم و احساساتم را در مشت بگیرم که به طرف تو و  نزنی اين حرف  کاش "

 "محبت هايت کشیده نشود!؟

 ای بر جای ماند، آهسته گفت:  لحظه 

 آقای ولدی خبر دارن!؟ _

 چشمک زد: 

 از چی؟! _

گوشه لبش کشید و آهسته    دوخت، کیارش شستش را  مِن مِن کرد، لبش را تر کرد و چشم هايش را به کیارش 

 گفت: 

 از اينکه زن منی!؟ _
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د، نه تايید کرد، نه سر تکان  ايستاد! قلبش و چرخش خون در رگ هايش، همزمان باهم ايستاد؛ نتوانست حرفی بزن

 برق افتاده نگاهش کرد. کیارش يکبار چشم هايش را باز و بسته کرد و گفت: داد، فقط با چشم هايی 

 يی که شیراز زدم و براش گفتم. میدونه، همون حرف ها_

مراه  تکان داد، چرخید و به طرف نشیمن حرکت کرد. کیارش هم پشت سرش آمد، مهوش به هاينبار نرم سرش را  

کتی، هردو کنار آقای ولدی نشسته بوند. لبخندی به روی همه زد و سعی کرد تا نگاه تیرانداز مهوش را نبیند!  

 سالمی داد و رو به اقای ولدی گفت: 

 بشم. خوب هستید!؟ من امروز نیومدم مزاحم استراحتتون _

 آقای ولدی اخم دلنشینی مهمان چهره مردانه اش کرد: 

 خوبم بابا، تو خوبی؟!  تو مراحمی دخترجان، _

 لبخند زد: 

 لطف داريد، متشکرم. _

 کتی با لبخند و هیجان گفت: 

 رانندگی خوب بود!؟ _

 ی کرد، لبخندی زد و گفت: به سمت کتی چرخید، کاش جلوی مهوش بیانش نم

 آره خوب بود. _

 کیارش پرسید:  کتی رو به 

 چطور بود داداش!؟ _

 کیارش کنار آقای ولدی نشست:

 ز تو بهتره، ولی مشکل تو رو داره، سرباال خاموش میکنه. جسارتش يکم ا_
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 کتی کف دستش را به پیشانی اش کوبید:

 لعنت بهت بیاد نیم کالژ! _

 بهار خنديد: 

 ه سخته! فقط همونه ک _

 گواهینامه نشستی!؟ رانندگی بلد نیستی!؟ بدون  _

وست نداشته شدن را احساس  صدای خشمگین و پُر حرص مهوش، خطی بر دلش انداخت، زيادی در اين دنیا، د 

 کرده بود و از اين احساس بیزار بود، لبخندی غمگینی زد: 

 گواهینامه گرفتم، چون نشستم زياد دستم راه نیوفتاده. _

 گوشه چشم به کیارش انداخت: نگاهی از

 آقا کیارش لطف کردن دوباره باهام کار کردند. _

 اد. مهوش ابرويی باال انداخت و حرفی نزد، بغض را فرو د

 من با اجازه اتون میرم باال._

 صدای آقای ولدی بلند شد: 

 شام پیش ما نمی مونی؟! _

 لبخندی به رويش زد، چه قدر با بغض حرف زدن سخت بود: 

 ، باال يکم کار دارم. ممنونم_

لدی با ديدن برقِ خیسِ چشمانش، آهسته حرفش را تايید کرد، به سرعت از نشیمن خارج شد و به طبقه  آقای و 

 ال پناه آورد. با
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بغض چسبیده بیخ گلويش را با لیوان خنک آب پايین داد، قصد نداشت دوباره اشک بريزد، اين بهار ضعف برداشته  

 بود.  می انداخت و چه قدر سخت شده  و ترک خورده را بايد دور

از اتاقش    لباسش را عوض کرد، آب يخی به صورتش زد تا آتش دلش را رو به خاموشی ببرد. با شنیدن صدای در 

 بیرون آمد، کیارش را در راهرو بین دو اتاق گیر انداخت، لبش را تر کرد: 

حتماالً نتونی  م بیشتر از اين حرف بشنوم، اممنونم که برام وقت گذاشتی، ولی ديگه نیازی نیست. من نمی خوا _

تو اين شرايط، ديگه نمی  درک کنی، ولی به اندازه توانم، از آشنا و غريبه، سر هیچ و پوچ يه عمر حرف شنیدم،  

 خوام بیشترش و بشنوم. بازم ممنونم. 

اق بود! صدای  به سمت اتاقش برگشت، مچ دستش که اسیر شد را محکم کشید، نمی توانست، طاقتش طچرخید و  

 کیارش را شنید: 

 بهار! _

 فروريخت اما بازنگشت، داخل اتاق رفت و آهسته گفت: 

 ببخشید به خاطر همه اينا! _

و خودش را جلوی پنجره کشید، آن را باز کرد، صورتش را در هوای آزاد گرفت و محکم و عمیق نفس  در را بست 

شک روی صورتش بريزد،  اما اجازه نداد تا قطره ای اکشید، آنقدر عمیق که بینی اش را سوزاند. چشمش سوخت، 

احساسش، با بغضش و با حرف هايی  مبارز میشد! دوباره لباس های کَت و کُلُفتش را تن میزد و مبارزه میکرد، با  

 که می شنید.

*** 

 

د و اگر  کاغذ های ريخته شده روی میزش را مرتب کرد، در يک هفته نبودنش، دوباره تمام کارها گره خورده بو 

يک روز ديرتر برگشته بود، دوباره اتفاقی جبران ناپذير رخ میداد! به پشت چرمِ صندلی اش تکیه داد، آرنجش را  
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شمش گذاشت و فشار داد. درد موزی سرش  انگشت شست و اشاره اش را بین روی چچوبی صندلی زد،    به دسته 

چشم هايی بسته گیج گاهش را بین دستش    دوباره شروع شده بود. کم کم دستش را روی شقیقه اش برد، با

 چالند.

بايلش روی میز حرکت  با بلند شدن صدای ملودی زنگ موبايلش، چشم هايش بالفاصله باز شد و روی صفحه مو

روی صفحه   "بهارخانوم"ه، نفسش را کالفه فوت کرد. چقدر تمايل داشت تا نام  کرد، با ديدن شماره ای ِسیو نشد 

بود که فقط لحظه باز کردن در را او را ديده بود و حتی صدايش را هم به گوشش نرسانده بود،  افتاده باشد، دو روز  

به زنگ خوردن کرد.    ه و محرومش میکرد. تماس يکبار قطع شد و دوباره شروعگناه حاج خانوم را به نام او نوشت

 دستش را روی میز کشید و موبايلش را برداشت، تماس را وصل کرد: 

 بفرمايید!؟_

 صدای ظريف دختری در گوشش پیچید:

 آقای ولدی؟! _

 اخم هايش در هم شد:

 خودم هستم! _

 من دختر جوادم، جواد حبیبی!_

کشیده بود که ديگر نا امید شده بود،  ت؛ گوشی را بیشتر به گوشش چسباند، آنقدر طول  صاف سرجايش نشس

 ه باشد.احتمال میداد جواد با آن تعريف های دخترش، در بیابان از بین رفت

 سالم، خبری شده!؟ _

 صدايش با لحظه ای مکث آمد:

 ريد، خودتون و برسونید!اومده خونه، امروز صبح اومد، تا امشب و میدونم که هست، اگر کارش دا_
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به صفحه گوشی اش خیره ماند، از جا پريد نگاهی به ساعت انداخت و دست دست    تماس قطع شد، لحظه ای 

 ش را جمع کرد و از اتاق بیرون زد، رو به امیری گفت: کردن را جايز ندانست. لوازم 

 زم، فردا بهشون رسیدگی میکنم! باقیه برگه ها رو بذاريد روی میمن برام کاری پیش اومده، زودتر میرم، _

تايید کرد و جلوی پايش ايستاد، با عجله از دفتر کارخانه بیرون زد، در همان حال موبايلش را از  امیری حرفش را 

 خلی کتش بیرون کشید، روی نام بهار ضربه زد. پشت فرمان نشست که بهار جواب داد: جیب دا

 سالم!_

 ف شده اش، سرزنشش میکرد: وقت نداشت، وگرنه حتما برای صدای ضعی 

 زم بیا پايین.زود آماده شو، زنگ _

 من که گفتـــ....!_

 میان حرفش دويد:

 دختر جواد زنگ زده، می خوای بیای يا نه!؟ _

 را به حرکت درآورد، صدای نفس های هیجان زده بهار گوشش را پر کرد: ماشین 

 واقعا!؟ باشه باشه، من زود حاضر میشم! _

 اش. زنگ زدم پايین ب_

 تماس را قطع کرد و فرمان را چرخاند.

 د در را از داخل باز کرد، بهار سريع سوار شد، مشغول بستن کمربندش گفت:خم ش 

 برگشته!؟ _

 ان قرار داد و حرکت کرد: کف دستش را وسط فرم
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 آره، صبح برگشته. _

 بهار خیره به خیابان گفت: 

 خدايا حرف بزنه، اين کابوس و تمومش کن! _

بود!؟ همسر او بودن يا سوء قصد به جانش!؟ گردنش  گوشه چشم نگاهش کرد، کدام کابوس منظورش  لحظه ای از  

آن قاتل از خدا بیخبر را گیر بیندازد، آن وقت برای  را به چپ  و راست تکان داد و حرفی نزد، فقط منتظر بود تا  

 همه، اللخصوص حاج خانوم، حرف ها داشت!

بهار با استرس جلوتر از او به طرف  جواد پارک کرد و همراه هم پیاده شدند،    ماشین را تقريبا کمی دور از خانه

یان ابروهای کیارش نشاند.  خانه حرکت کرد، دست هايش را در پیچ داد، گوشه خونی انگشتش، اخمی غلیظ م

گرفت  قفل روی دزدگیر را فشرد و خودش را به بهار رساند، دستش را میان دست او دواند، انگشت زخمی اش را 

 و زير لب غرّيد:

 افتاد! بسه ديگه، خون _

بلند  بهار لحظه ای نگاهش کرد و حرفی نزد. زنگ سفید کنار در را فشار داد و منتظر شد، اينبار او صدای دختر  

 شد: 

 اومدم!_

ای گفت،    "يا اهلل"لحظه ای بعد در باز شد، نگاه دختر روی آن دو چرخ خورد و از جلوی در کنار رفت، کیارش  

 پشت سرش وارد شد، بهار رو به دختر گفت: ول بهار را به داخل خانه هدايت کرد و ا

 هستن!؟_

 اشاره کرد و گفت:  آهسته با تکان سرش تايید کرد، به در شیشه ای بسته گوشه حیاط

 اونجاس، بیايید._
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زد، حاله دود اتاق را  پرده کلفت قهوه ای رنگ و قلوه کن شده را کنار    در را باز کرد، پشت سر دختر حرکت کردند،

ار قدمی به عقب برداشت، با برخوردش به کیارش ايستاد، دستش را باال برد آهسته روی کمر بهار  پر کرده بود، به

يش را در هم کشید و سعی کرد از بین دود غلیظی که اتاق را پر کرده بود، او را پیدا کند، دختر  قرار داد، ابروها

م قطری پهن شده بود، مردی نحیف، تکیه  گوشه ديوار، روی زمین، تُشَک سفید و ک آن دو را کنار زد و داخل شد،  

نیا نبود، دختری روی زمین زانو، چند  زده بر روی چند بالشت، غرق خواب بود، خواب که نه، انگار اصال در اين د

 بار شانه او را تکان داد: 

 بابا! بابا پاشو. پاشو ديگه._

اين مرد هیچ شباهتی به مرد داخل فیلم    کرد، هردو با تعجب به او خیره ماندند،مرد باالخره چشم هايش را باز  

ش يکبار چشم هايش را باز و بسته کرد. مرد  نداشت، کامالً از بین رفته بود. بهار ترسیده به کیارش نگاه کرد، کیار

و گرفته رو به دخترش    کم کم از حالت دراز کش درآمد و روی همان تُشک نشست، اخم آلود، با صدايی تو دماغی

 گفت: 

 چُرت من و پاره کردی؟!  چته!؟ چرا_

 دختر نگاه پُر حرصش را روی صورت او چرخاند:

 اومدن کارت دارن! _

به آن ها اشاره کرد تا داخل شوند، بهار کفش هايش را همان جا دم در درآورد و داخل    از جايش بلند شد و رو

انه شد. دختر روی به آن دو  کیارش هم با درآوردن کفش هايش وارد خ  رفت، نگاه جواد روی آن دو نفر باال آمد، 

 گفت: 

 بشینید، راحت باشید._

کرد او را به آرامش دعوت کند، اول خودش رو دو زانو    بهار نگاه نا مطمئنی به کیارش انداخت، با پلک زدن سعی

 فت: نشست و بعد به بهار اشاره کرد تا بنشیند، دختر به طرف در حرکت کرد و گ

 .من بیرونم، کارم داشتید صدا کنید _
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از اتاق بیرون رفت، کیارش نگاهش را روی صورت از هم پاچیده جواد چرخاند، اخم هايش را در هم کشید، جواد  

 به آن دو نفر شد، تکیه اش را به پشتی سرمه ای رنگ چسبیده به ديوار زد و گفت:رو 

بدهکارم  خرم و بگیره،    . منم ايندفعه کاری نکردم که کسی بیادبه سر و وضعتون نمیاد با من کار داشته باشید _

 بهتون!؟ 

 "هکاری!بله، بدهکاری! جان پدرم را، پدر اين مرد را بد  "بهار خواست بر سرش جیغ بزند:

سريع تر متوجه خیر برداشتن بهار شد، دستش را روی پايش گذاشت و مهارش کرد. دستش را پشت سرش کشید  

 و گفت: 

 !  ی نمی کنم، من پسر سهرابم، سهراب ولدیمقدمه چین_

 به بهار اشاره زد: 

 دختر مهران فرهوده! _

 ابروهايش را درهم کشید، دندان هايش را روی هم فشار داد: 

 پسر اون دو نفری که تو با دو تا رفیقات، شونزده سال پیش وسط کارخونه کشتینشون! دختر و _

 هايی ترس برداشته گفت:  رنگ زرد صورت جواد رو به سفیدی رفت، با چشم 

 پرت میگی!؟ من اصال اينارو نمی شناسم. چرا چرت و _

ن خودش نیندازد، دندانش هايش را  اينبار دستش را روی پای خودش فشار داد تا بلند نشود و خون او را به گرد

 روی هم کشید:

هست که حتی ازت بازجويی  ببین، من سندی دارم که می تونم همین االن بندازمت گوشه زندان، انقدری محکم  _

تقیم میری باالی دار! به پلیس خبر ندادم، اول خودم اومدم سراغت، ولی جوابم و ندی، همین االن  هم نکنن، مس

 پلیس خبر میکنم! 
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 جواد وحشت زده نگاهشان کرد، تکیه اش را از پشتی گرفت و از حالت لم داده اش خارج شد: 

 نمی دونم! من تو اون قضیه دست نداشتم، هیچی هم _

د، صدای نفس های عصبی بهار در گوشش می پیچید، دستش را به طرف جیب  دستش را محکم پشت سرش کشی

 کتش برد و موبايلش را درآورد:

 یس جواب میدی!تو فقط به پل_

 جواد ترسید از جايش پريد: 

 م میگم هیچی! هیچی نمی دونم من، وضع من و نگا کن آخه! ديگه من و از اين بدبخت تر نکن، نمی دون _

 جیبش فرو کرد: موبايلش را دوباره در 

 مثل آدم حرف بزن، يه اسم بگو! کی ازتون خواست اين کار و بکنید!؟ _

 جواد با حالی زار گفت: 

به پیر به پیغمبر من نمی دونم! هیچی نمی دونم! از همون وقتی که اون بال شد، روزگارم سیاس، از سايه  بابا  _

 لقمه...! خودم می ترسم، منِ حروم 

 يد:کیارش با خشم بین حرفش پر

 مرتیکه مراقب حرف زدنت باش، کوری مگه نمی بینی اينجا زن نشسته. _

 ه سقف چسبید و برگشت:جواد با شنیدن صدای فرياد کیارش، يکبار ب 

 دهنم عادت کرده، شرمنده!  _

 از شدت عصبانیت، مشتش را محکم روی پايش فشار داد: 

 ن!حرف بزن، درست تعريف ک _
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 زار زد: جواد از هم وا رفت، اشکش درآمد، 

 خدا من و لعنت کنه، لعنتم کرده! وضع خودم و ببین، وضع زن و بچم و ببین!  _

 دوباره او توپید: 

 اله زاری تو رو گوش بدم مرتیکه! تعريف کن، اسم به من بده. نیومدم ن_

خودش  حمله شده بود. جواد ترسیده در  حرف هايش کم کم به حالت غرّش در می آمد، دقیقا مانند شیری آماده 

 جمع شد:

  من و فريبرز از هیچی خبر نداشتیم، رضا ديد حرف هاش و شنیديم، به اون طرف گفت، واسه اينکه لوش نديم، _

مجبورمون کرد باهاشون هم دست بشیم، من بوی پول که زير دماغم رفت، سريع قبول کردم. ولی فريبرز زير بار  

 در حق ما خوبی کردن، آهشون می گیرتمون.   ، می گفت حالل نیست، میگفت اينانمی رفت. چِغِر بود

 بین گريه پوزخند زد: 

ی کشی، فريبرز بعد اون آتیش سوزی، شیش ماهم  انگار هرچی بیشتر وجدان داشته باشی، بیشترم خماری م_

 نکشید که گوشه خونش جون داد، منم که میبینی وضعم و. 

 کیارش غرّيد:

 است اينکار و کنید؟!کی ازتون خو_

باال کشید، پاک سیگارش را از روی فرش سوخته برداشت، ضربه ای به زرورقش زد، دو نخ سیگار باال   بینی اش را

 کشید و با کبريت آتش زد: پريد، يکی را بیرون  

ب خودش  به ما رضا، به رضا نمی دونم کی! اسم به من و فريبرز نداد، اون از همه چی خبر داشت. بعدشم فقط جی_

 پر شد و آخم نگفت. 

 سیگارش را بیرون داد: دود 
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 همه کاره خودش و کشید باال. ن ، اودرد و خماريش موند مال من و فريبرزگفتم که،  _

 ی در هم گفت:کیارش با صورت 

 بگو از کی دستورش و گرفته بودين!؟ _

 دوباره نالید:

دم و اون کوفتی فرار  بیابون گم و گور کردم که از خوبابا به اين قبله نمی دونم، من همه اين ساال، خودم و وسط  _

 نمی دونم اون حرومزاده کی بود. کنم،  

 کیارش هردو دستش را روی صورتش کشید:

 آدرس رضا رو بده! _

 دارم، خبر ندارم ازش! ن_

ار به "هین"کنترلش را از دست داد، از جا پريد و به يقه زير پوش او چنگ زد، با يک دست از جا کندش، صدای 

 چفت شده اش غرّيد: بلند شد، از بین دندان های  

 بهت گفتم آدرس! آدرس اون کثافت و بده! _

 صدای جیغ بهار در گوشش پیچید:

 کیارش ولش کن! _

 اش را رها کرد: آهسته يقه 

 آدرس اون مرتیکه! _

 دوباره اشک ريخت: 

می  شده، ديگه از من خبر نگرفته، ننمی دونم، دو بار رفتم در خونه قبلیش، رفته از اونجا، وضعش خیلی خوب  _

 دونم به هرچی قبول داری نمی دونم. 
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وچک بهارش، به حال  در خودش جمع شد، بهار به بازويش چنگ زد، نگاهش را روی صورت بهار چرخاند، دل ک 

 اين آدم هم سوخته بود. دوباره نگاهش را روی جواد که هق هق میزد چرخاند:

رفتم، گشتم پیداش کنم، هربار زنم کوبید تو سرم،  ، هروقت تو منجالب فرو  به جون زن و بچم خبر ندارم ازش _

 گشتم پیداش کنم، هربار بچم زد تو سرم، گشتم پیداش کنم. دستم بهش نرسید.

سش را آتشی و سوزنده از ته جگرش بیرون داد، آهست دستش را روی دست بهار که بازويش را چنگ زده بود  نف

 ت:گذاشت، با صدايی گرفته گف 

 پیداش میکنم.  فامیلش و بگو، خودم _

 جواد سرش را باال گرفت، ترسیده گفت: 

 پیداش کردی نگی من بهت دادما، خالصم میکنه. _

 خشمگین گفت:

 خالصت نکردم. بگو تا خودم _

 جواد وحشت زده گفت: 

 حیاطی، رضا حیاطی!_

حیاط،    د. به محض پا گذاشتن درسرش را تکان داد، بی حرف ديگری دست بهار را گرفت و از اتاق بیرون کشی

بهار چند نفس عمیق پشت سر هم کشید، هوای گرفته و کثیف اتاق، دلش را بهم زده بود، حالت تهوع و سرگیجه  

آهسته  هايش سیاهی برود و آب در دهانش جمع شود، ترسیده دستش را روی کمرش گذاشت،    باعث میشد چشم

 روی کمرش را نوازش کرد و ماساژ داد: 

 حالت خوب؟! بهار_

 به باال تکان داد، آهسته نالید: سرش را 
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 داره حالم بهم میخوره. _

وغ خانه چرخاند، با ديدن شلنگ  ترسیده نگاهش را از رنگ پريده بهار گرفت، چشمش را دور حیاط کوچک و شل

را پايین    گوشه چپ حیاط، بهار را به آن طرف کشید، خودش روی دو زانو نشست، شیر آب را باز کرد، کمی بهار

 د مشت آب به صورتش زد، بهار چند بار پلک زد و عمیق نفس کشید، شیر را بست و ايستاد: کشید و چن

 حالت خوبه!؟ _

 تکیه داد: تن بی جانش را به دست کیارش 

 بهترم._

 حالش بد شده!؟_

و دو دستمال    سرش را به عقب چرخاند، دختر جواد با رول دستمال کاغذی به طرفشان آمد، تشکر آهسته ای کرد 

 کند، مشغول خشک کردن صورت بهار گفت: از آن 

 فشارش افتاده. _

 دختر کمی به صورت بهار خیره ماند: 

 آب قند بیارم براش!؟ _

 نه مرسی. _

 ون و گرفتین!؟ جوابت_

 نگاهش را به دختر داد، دستش را دور بهار پیچاند:

 نه، نمی دونست!_

 من حرفاتون و شنیدم! _

 کرد: اکشن نگاهش بدون ری
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 میدونستی بابات تو قتل دست داشته!؟ _

 با تکان سر تايید کرد: 

 یچیه! آره، وقتی میکشه و پرت میشه، هربار از اول تعريف میکنه ، میناله و به خودش می پ_

 کمی شال مشکی رنگش را جلو کشید: 

 دنبال رضا حیاطی می گردين!؟_

 حواس کیارش جمع شد:

 می شناسیش!؟_

 چانه اش را خاراند: 

 سمش! میشنا_

 بهار چشم هايش را باز کرد و با التماس گفت: 

 آدرس داری ازش!؟ _

 نگاه دختر خیره صورت بهار ماند، کمی نزديکش شد: 

 بابات و دوست داشتی!؟  _

 هار کمی از آغوش کیارش فاصله گرفت، صاف ايستاد و نگاه بی جانش را به دختر داد: ب

 مگه میشه نداشته باشم!_

 پوزخند زد: 
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ام و دوست ندارم. از همون موقع که تازه سه سالم بود، فرياد میزد، خودش و من و مامانم و به خاطر  ن بابآره! م_

ه بچه سه ساله رو به قصد کشتن زدن يعنی چی؟! از سه  زير مشت و لگدش می گرفت. میدونی ي گناه خودش  

 سالگیت چی يادته!؟ 

 لب های بهار لرزيد، حرفی نزد، دختر ادامه داد: 

بگم، احتماالً اصال يادت نباشه، يا در بهترين حالت، بغل کردن و محبت کردن بابات و يادته، خنديدن با  من  بذار_

انم، تن و بدن کبودش و دردی دست و پام و يادمه. ببین چه قدر درد  مامان بابات و يادته، ولی من زجه های مام

يعنی له شدن زير دست و پاش! يعنی داد و    کتک، داشتم که هنوز يادمه! من از اول فقط فهمیدم که بابا يعنی  

  فرياد، يعنی وقتی پاشو از در خونه گذاشت بیرون، نفس راحت بکشی، يعنی وقتی وسط حیاط ديديش، جای اينکه 

 حس دل تنگی بیاد سراغت، بزنی زير گريه که باز دوباره اين اومد! 

 : میزدهیچ اشکی نمی ريخت، کامال جدی، اما پر از حرص و نفرت حرف  

تعريف واژه بابا، از نظر من با تو، از زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی يه چیز مشترک داريم، جفتمون شونزده ساله  _

 که بابا نداريم!  

 را بین دستش چالند:دسته شالش 

ن  فکر نکنید اونم يکیه عین بابای من، خريد فروش آدم، کمتريرضا اگه قاتل بابای تو، قاتل بابای منم هست!  _

 رشه! کا

 نفسش را بیرون فرستاد: 

ولی خیلی بايد    از خودش آدرس ندارم، اما يه نشونی دارم که اگه زرنگ باشید می تونید از اونجا پیداش کنید._

 شید، راه آسونی نیست، اگه براتون مهمه پیداش کنید، فقط از همین راه می تونید!زرنگ با

 پوزخند زد: 
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ی عرضه، اگه زدی آدمم کشتی، مثل رضا باش، همیشه حسرت زندگی دختر  همیشه حسرت خوردم که بابا مرد ب _

حساس کردم بهم  دوستش بهم نگاه کرد، ا  ردم، اونقدر حسم بهش حسادته، که حتی وقتی به چشمرضا رو خو

 . جواد نه بلده بابا باشه، نه حتی تونست يه قاتل درست و حسابی مثل رضا باشه.ترحم میکنه

 کیارش چرخاند:  نگاهش را بین بهار و 

 آدرس دخترش و دارم، تو کیش زندگی میکنه، اسمش مرجانه!  _

صدای دينگ کوچکی از جیب    ايپ شد و چند لحظه بعد، موبايلش را از جیب شلوار جینش بیرون کشید، مشغول ت

 کیارش بلند شد:

 ، فقط...!برات فرستادم_

 نگاهش را روی زمین کشید: 

 ش و دادم! تايید کن بگو دختر جواد لوت داد! اگه به رضا رسیدين، بگو من آدرس _

 هش را از آن ها گرفت:کیارش به شانه بهار که در حال افتادن بودن چنگ زد و سرش را تکان داد، دختر نگا

 حاالم تا مامانم بیدار نشده بريد، بعدش خِرِ من می چسبه که راتون دادم. _

 ه بیرون رفتند. آهسته بهار را کشید و با خداحافظی زير لبی، از خان

بهار لرزان را روی صندلی نشاند، خودش هم پشت فرمان جای گرفت؛ نگاهش را روی صورت بهار چرخاند؛ رنگش  

يش ترسیده و وحشت زده شده بوند. خم شد، بسته کاکائويی که داخل داشبورد  فیدی رفته بود و چشم هارو به س 

را دست گرفت و آهسته آن را در دهانش گذاشت. قطره  داشت را بیرون کشید، تیکه ای از آن کند، صورت بهار  

را    ورت کیارش تاباند، بغضشسرگردان اشک بهار روی دستش ريخت، بی حرف کاکائو را بلعید، نگاهش را روی ص

 به همراه کاکائو فرو داد، فاصله گرفت، در صندلی فرو رفت و چشم هايش را بست.
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حرف و رويداد، برای اعصاب ضعیف شده او، زياد از حد بود، تن و    کاش اجازه میداد تا آرامش کند، اين حجم از

نش میکشد. باقیه  ه زبانش را روی سقِ دهاروحش را رنجور میکرد. کمی نگاهش کرد، از فُرم صورتش فهمید ک

 بسته کاکائو را روی پايش گذاشت، دکمه استارت را فشار داد و در همان حال گفت: 

 آب میگیرم. بخور بازم، االن میرم برات _

به لیوانی که در دست داشت خیره ماند، آهسته جرعه ديگری از آن را نوشید و از گوشه چشم به بهار نگاه کرد؛  

هايی مقطع و پشت سر  ی مزه الته و وانیل هم او را به خودش نیاورده بود. نفسآنقدر پرت و ترسیده بود که حت

است. صدای لرزانش بلند شد، اما نگاهش را از مقابلش جدا    حالش سرجا نیامدههم میکشید که نشان میداد هنوز  

 نکرد:

 میريم کیش!؟ _

 کرد:  دستش را دور لیوان کاغذی درون دستش محکم 

 آره. _

 به طرفش چرخید؛ چشم های سرخ و ترسیده اش، فشاری روی فکش شد:با چرخیدن بهار، 

 خطرناک نیست!؟ _

پیش برد، چند شاخه موهای پريشان او را داخل شالش مرتب    لیوانش را روی لبه کاپوت ماشین گذاشت، دستش را

 کرد، تمام سعی اش را به کار گرفت تا لحنش محکم باشد:

 ه خونه تنهات بذارم.مواظبتم، نمی تونم خطر کنم دوبارمن _

 بهار هیجان زده گفت: 

 نه! من نمی مونم، قول دادی همه جا من و ببری! _

 آهسته صورتش را نوازش داد: 
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 صدش و ندارم نبرمت! باهم میريم. منم ق _

 چشم هايش را به محکم به مردمک چشمان او بست: 

 یری؟! چجوری می خوای ازش آدرس باباش و بگ _

 دستش را پشت سرش کشید:

 ل بريم پیداش کنیم خوده دختره رو، بعد يه فکری به حالش میکنم! او_

بش نزديک کرد و قدمی به جلو برداشت؛ کیارش  آرام سرش را تکان داد، به طرف پرتگاه چرخید، لیوانش را به ل

اری که خودش را بین دست هايش  تکیه اش را به ماشین داد، لیوانش را از روی کاپوت برداشت و خیره به به

 ده بود، مشغول نوشیدن ادامه محتويات داخل لیوان شد.کشی

، بايد می فهمید گناه مهران چه چیزی  همین دختر به رضا می رسید؛ آن قاتل ناشناس را پیدا میکرد  بايد از طريق

 ا هم از روی زمین بردارد...! بوده که اينگونه کمر همت بسته تا بعد از خودش و رفیق صمیمی اش، حاال دخترش ر

 فه لب تخت اتاق حاج خانوم نشست، دست هايش را محکم روی صورتش کشید و گفت: کال

 دين!؟ مادر من، آخه برای چی بی خبر از من اينکار و کر_

 مهوش چشم های خشمگینش را روی صورت کیارش چرخاند: 

 دختر برات مناسبه! بی خبر از من يعنی چی؟! من مادرتم، دارم بهت میگم اين _

 عصبی از جا پريد: 

يعن من خودم حق انتخاب ندارم!؟ مامان من نزديک سی و شش سالمه، بعد شما داری برام کِیس ازدواج انتخاب  _

 نی داريم زندگی می کنیم؟! می کنی؟! تو چه قر

 مهوش ابروهايش را در هم کشید:

 ینان داشتم. قرار نبود من برات زن انتخاب کنم، به انتخاب خودت اطم_
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 پوزخند زد: 

 ینان داشتید که من شیوا رو انتخاب می کنم؟!به اين اطم_

 با پرخاش گفت: 

 و قبول کنم!   ايراد شیوا چیه که انتخابش نکنی؟! يه عیب ازش بگیر تا من حرفت_

 چنگش را بین موهای پشت سرش کشید:

 زمینه، ولی من بايد دوسش داشته باشم!؟ ايرادی نداره حاج خانوم، اصال شیوا بهترين دختر روی _

 و دوست نداشته باشی که اين دختره رو انتخاب کنی؟! شیوا ر_

 چشم هايش را روی هم فشار داد: 

 حاج خانوم!! پای بهار و وسط نکش!_

 یغ زد: مهوش ج

جايی تو  پاش اين وسط هست، اگه پاش اين وسط نبود من به اين حال و روز در نمی يومدم، کیارش اين دختره  _

 زندگی تو نداره! 

 : چشم هايش را فشار داد

 اين دختره که میگید االن زنه منه! _

 مهوش با چشم هايی گشاد شده نگاهش کرد: 

 داری میگی االن!؟   کیارش تو به قول دادی، گفتی تموم می کنی! چی_

 دستش را از روی چشم هايش برداشت: 

 کنم! حاال دارم میگم ازش خوشم اومده، نمی خوام تمومش _
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 کردم، من و گول زدی!؟ مگه دست تو!؟ کیارش من به حرفت اعتماد _

 دستش را در هوا تکان داد: 

 چه گول زدنی مادر من، احساسات که ديگه دست من نیست! منم آدمم. _

 زده گفت:  مهوش حیرت

 من اصال اين حرف هات و قبول ندارم، داری الکی میگی، می خوای با من مخالفت کنی!_

 قرار گرفت، سعی کرد تا با آرامش صحبت کند: جلوی مهوش 

 را بايد با شما مخالفت کنم عزيز من!؟  چ_

 مهوش دستش را سمت چپ سینه اش کشید، خشمگین نگاهش را از کیارش گرفت و گفت: 

 ون کیارش! برو بیر _

 حاج خانوم! _

 برو بیرون، من امشب با مهین حرف زدم، زودتر میای، میريم خونشون، منتظرمونن! _

 نفسش را کالفه بیرون فوت کرد: 

 بیلیت دارم! من امشب نیستم، _

 مهوش به سرعت به طرفش چرخید:

 بیلیت داری؟! چهار روز مونده به عید کجا به سالمتی!؟ _

 صدايش را باال برد: 

 اره خانوم و بايد ببری شیراز!؟دوب_

 دندان هايش را روی هم کشید، طفلک بهارش! 
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 میزنی!؟  حاج خانوم کوتا بیا! اون دختر چه بدی در حقت کرده اينجوری راجع بهش حرف _

 چیزی نمانده بود تا از سر مهوش آتش بیرون جهد:

   ه و حاالم تو رو تصاحب کرده! بدی نکرده، با مظلوم بازی خیلییی راحت خودش و جا کرد تو اين خون _

هار از اين کارها بلد بود!؟ چرا بهار را نشناخته بود اين زن!؟ چرا تنهايی اش را نمی ديد!؟ چرا احساسات پسر ب

 از چشم هايش نمی خواند؟!  خودش را

نبود! دوباره    من شب اول، اين دختر و به زور آوردم تو اين خونه، چون احتماال اگر من نفهمیده بودم، االن زنده _

، دوباره همون کار و میکنم! من بلد نیستم بی غیرت باشم! همین مردی که قبولش داری، همین  اون اتفاق بیوفته

گی چیه و کجا به کار میاد! من اين دختر و اين جا نگه داشتم! من پیشنهاد دادم عقد  آدم يادم داده غیرت و مردون

میکنم. من از روزی که اين دختر و آوردم  م، پاش بیوفته بازم همون کار و  کنیم که بازم اينجا بمونه؛ پشیمونم نیست

موند دفتر و زدن لت و پارش  تو اين خونه، گفتم امینتش و تامین می کنم، يه بارم به خاطر دير فهمیدن من،  

ازش حرف  کردن، دوباره تنهاش نمیذارم مامان! اينبار نه چون امنیتش و قبول کردم، چون اون دختری که داری  

 میزنی، زن منه!  

را روی صورت ُسرخ شده مهوش چرخاند، لحظه ای نگرانی بر دلش چنگ انداخت، اما بايد از بهارش دفاع  نگاهش  

 سشان دفاع میکرد: میکرد، بايد از احسا

زن ديگه ای تو زندگی من نیست، امشبم بلیت دارم، بايد برم دنبال چند   خاستگاری عهدی ام نمیام، چون جای_

 ا از کارام، بهارم میبرم! ت

 ار مهوش رد شد، جلوی در ايستاد، نفس عمیقی کشید و گفت: از کن

 ا! تا سر حد مرگ برام ارزش داری حاج خانوم، ولی با دلم راه بی_

از اتاق بیرون زد، کتی پشت در ايستاده بود و با استرس به او نگاه میکرد، جلو رفت، بوسه ای روی گونه کتی نشاند  

 و گفت: 
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 صدامون خیلی بلند بود!؟ _

 نگرانی گفت:   کتی با

 من از تو اتاقم شنیدم، خدا کنه بهار نشنیده باشه! _

 ی آهسته گفت: نفس عمیقی کشید، يقه پیراهن و کتش را مرتب کرد، کت 

  به مامان گفتم شما دو تا بینتون يه احساسی به وجود اومده، گفتم بهت گیر نده! نمی دونم چرا انقدر يه دنده و _

 لجباز شده! 

 جلوی در کنار کشید و به طرف در خروجی نشیمن برد، مشغول پوشیدن کفشش گفت: آهسته کتی را از 

 م. من بايد برم برسم به کارخونه، شب بلیت داري_

 کتی نگران گفت: 

 کجا می خوايید بريد!؟ _

 لحظه ای نگاهش کرد: 

 مفصله، بعدا برات تعريف می کنم! _

 کیارش ادامه داد: و حرفش را تايید کرد،   کتی آهسته سرش را تکان داد

برو باال، ببین بهار تو چه حالیه! صدای حاج خانوم و صد در صد شنیده. برو پیشش نشینه باز هزار جور فکر و  _

 خیال کنه. 

 خیالت راحت داداش! برو من حواسم بهش هست. _

 فارق از پوشیدن کفشش، صاف ايستاد، دستی به شلوارش کشید:

 به من زنگ بزن. چیزی هم شد _
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 به سالمت.چشم. _

با سینه ای سنگین شده از در خانه خارج شد، سويیچ را زد و درون ماشین خزيد. برای چند لحظه، دست هايش  

گذاشت و سرش را بین آن ها گرفت. احتیاج داشت تا يکبار کامل ريکاوری شود، شديدا به اين    را روی فرمان 

شته بود، هیچ وقت حرفی بر روی حرفش نیامده بود،  بحثی با حاج خانوم ندا  موضوع احتیاج داشت. تا به حال هیچ

لف و پارادوکس هم قرار داشت، آن  چه وقتی پسربچه بود و چه حاال. اولین بار بود، اولین بار بود که نظرشان مخا

 هم چه جای بد و بی موقع ای!

ه بود، نگاه جنگلی که  ر قلبش را زير و رو کرد چگونه از بهار دست می کشید!؟ میشد!؟ احساسی که برای اولین با

دل و دينش را به بازی گرفته بود، ريز رفتارهايش، صحبت هايش، حتی زمان هايی که در خودش جمع میشد.  

 اين ها را چگونه از دلش می گرفت!؟ هايی که اعتماد درون چشم هايش را دو دستی تقديمش می کرد، وقت 

حرکت می کرد، سیگارش را به آتش کشید، بهار می    نطور که به طرف کارخانه ماشین را به حرکت درآورد، هما

واجی، بر قلب و احساسش چنگ  رفت، همین سیگار را هم ديگر نمی توانست بکشد، هربار بنا بود، تصوير سیاه و م

 بیاندازد. پُک غلیظی بر بدنه سیگارش زد، نمی شد، دست کشیدن از بهار، در قامتش نبود! 

*** 

 

دستگیری که به دست گرفته بود را میز بزرگ ناهارخوری داخل پذيرايی کشید، قطرات اشکش  آهسته دستمال  

ستمال بکشد، صرفا برای اينکه حواسش را از حرف هايی  دوباری می ريختند و دوباره مجبور میشد همان تیکه را د

 نشود و فرو بريزد.  فقط برای اينکه بیشتر از اين خورد که شنیده بود پرت کند، 

 تقه ای که به در خورد، چرخید، کتی با لبخندی روی لب وارد خانه شد. با 

 مهمون نمی خوای!؟ _

 لبخند دردناکی زد: 
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 مهمون پررو که منم. _

 شت سرش بست و به طرف او آمد، اخم با نمکی کرد: کتی در را پ

 به رفیق دست اول من نگو پررو! _

 آشپزخانه رفت، کتی پشت سرش حرکت کرد: میز کشید و به طرف  دستمال را برای آخرين بار روی

 چايی بريزم برات!؟_

 دستمال را داخل لباس شويی فرو کرد، کتی يکی از صندلی ها را بیرون کشید و نشست:

 نون دارت میشم! مم_

خودش هم نشست. کِش گونه هايش دوباره از کار افتاده بودند؛ لیوان های پر شده از چای را روی میز قرار داد و  

میداد تا برای همیشه از اين عمارت فرار کند، بیخیال احساس جا مانده و دلی که ديگر درست نمیشد.    ترجیح

 از اين حرف ها درد روی دلش انباشته میکرد.  بیشتر عذابی که به خاطر رنج کیارش می کشید، 

 اد و گفت:دست هايش را دور لیوان حلقه کرد، کتی دستش را روی دست او قرار د

 بهار. _

اه خیسش را روی صورت نگران کتی چرخاند، بغضی در گلويش پیچ میخورد و خودنمايی میکرد، سرش را تکان  نگ 

 داد. 

 حرف های مامان و شنیدی!؟_

 کتی هول شده گفت: اشکش چکید، 

 گريه می کنی؟! _

 داد: هسته دستش را نوازش  کتی آ  در حالی که صورتش خیس میشد، سرش را به دو طرف تکان داد و انکار کرد،

 قربونت برم، ناراحت نباش، مامان هیچی تو دلش نیست به خدا! _
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 لبش را تر کرد، شوری اشک داخل دهانش پخش شد:

 فقط دلم نمی خواد کیارش اين وسط گیر کنه! میدونم، ناراحت نیستم ازشون، _

 کتی لبخندی به رويش زد: 

داد میزد، به هیچ کس اينجوری نگاه نمی    ردين، از نگاه کیارش من میدونستم جفتتون يه احساسی بهم پیدا ک_

 کنه! 

 يادآوری نگاه قهوه و وانیلی کیارش، کِش سمت راست گونه اش را کار انداخت، محزون زمزمه کرد: 

رش انقدر خوبه که من دلم نمی خواد به خاطر من اذيت بشه، اين مدت همش واسش دردسر درست کردم،  کیا_

 يان عقد، فقط دردسر بودم.، با قضیه بابام! جربا موندنم اينجا

 دستش را روی صورتش کشید:

 صابش خورد هست! ديگه نمی خوام حاال هم به خاطر من مجبور بشه با حاج خانوم در بیوفته! به اندازه کافی اع_

 کتی نگاهش به چشم های بهار انداخت: 

 چه قدر حرفاتون شبیه همه!_

 سرش را باال گرفت: 

 ؟ چطور مگه!_

 رويش زد، فشار نرمی به دست دور لیوانش زد و گفت: لبخندی به 

 تو فکر نری! اونم داشت میرفت گفت تو به اندازه کافی ناراحت هستی، ديگه سر اين جريان _

ناجی مرد من! اين  "د، کیارش در اوج عصبانیت و بحثش هم حواسش را پی ناراحتی او داده بود؟!  چانه اش لرزي

 "کار دستم داد! معت، آخر سرش ها و حواس جحمايت

 کتی کمی خیره نگاهش کرد: 
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 دوستش داری؟! _

 ؟ قلبش لرزيد، بايد می گفت!؟ کتی االن تنهاترين دوستش بود يا خواهر مردی که دلش را برده بود!

 نفسی کشید، دستش را روی لبه لیوان به رقص درآورد، خیره به چای داخل لیوان گفت: 

به خدا، خیلی سعی کردم. احساس و عقب زدم، هی نگاهم و گرفتم  دست من نبود  از يه جايی به بعدش ديگه  _

 که تا محبت هاش و نبینم، ولی نشد!

 صدای کتی لرزيد: 

 اينکه ناراحتی نداره آخه!  _

 ش را تکان داد: آهسته سر

ن چیزی  احساس من مطمئن بشه، با حاج خانوم حسابی بهم گره میخورن و اين آخري  از   چرا داره، کیارش اگه _

می خوامم نیست، دلم نمی خواست آرامشتون و بهم بزنم. دلم نمی خواست اين اتفاق بیوفته تا خودم به    که من

دست من نبود، دلم گیر کرد، ولی نمیذارم پیش بره،  دست خودم، به حرف های پشت سرم دامن بزنم، ولی شد!  

 ن باشم!ريختگی بینشوهمین جا نگهش میدارم، دلم نمی خواد بیشتر از اين شاهد بهم 

 کتی ناراحت نگاهش کرد: 

 يعنی چی؟! _

 نفس عمیقی کشید، لیوان چايش را باال برد و با جرعه ای از آن، توپ گرد و سفت بغض را سوزاند: 

 اين وسط هست، وقتی رفع بشه، میرم، برای همیشه میرم.  يه مسئله ای_

 کتی هیجان زده گفت: 

 ولی کیارش از تو خوشش اومده!_

 زد:  دی به روی او لبخن
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 به خاطر خودش میرم، به خاطر اينکه اون مجبور به انتخاب نشه! _

 کتی از جايش بلند شد، صندلی کناری اش را پر کرد و آهسته او را در آغوش کشید: 

 نجوری فقط خودتون دو تا رو اذيت می کنی! اي_

 مه کرد: فُرم بغل کردن هايش هم شبیه کیارش بود، بینی اش را باال کشید و زمز 

 اذيت شدن من مهم نیست، قرار نگرفتن کیارش بین من و حاج خانوم مهمه! _

بلشان بود حرکت  زمین کشید و از تاکسی فاصله گرفت، دنبال کیارش به طرف وياليی که مقا  روی   چمدانش را

د آمدن  د و نَويکرد، هوای کیش ديگر هیچ ربطی به روزهای آخر اسفند ماه نداشت، حسابی گرم و دَم کرده شده بو

 بهار را میداد. نگاهش را اطرافش چرخاند و گفت: 

 ويالش اين نزديکاس!؟_

 کیارش با کلیدی که تحويل گرفته بود، در قفل شده ويالی مقابلش را باز کرد: 

 کم دور تره، نزديک ترين وياليی که تونستم اجاره کنم همین بود! ي _

نمی دانست بايد چگونه به آن دختر نزديک شوند تا    هنوز  شد.سرش را تکان داد و پشت سر کیارش وارد خانه  

 د.آدرس رضا را گیر بیاورند. کیارش با کلید بعدی، در ورودی و چوبی ويال را باز کرد، هردو پشت سرهم وارد شدن

داد  نگاهش را اطراف ويال چرخاند، تقريبا کوچک و نقلی بود، يک طبقه با دو اتاق خواب، دو در ديگر که احتمال 

س بهداشتی و حمام باشد، چمدانش را روی پارکت کف کشید و به طرف يکی از اتاق ها رفت، آهسته در  سروي

ره اش به پا بود و میشد فهمید که از رفتن مسافر  نیمه باز را هُل داد و کامل باز کرد، ويال هنوز بوی چند منظو

 قبلی و تمیز کردن اينجا، تايم زيادی نگذشته است. 

تاق برد، صدای چرخ های چمدان کیارش هم بلند شد، اتاق ديگر، طرف ديگر نشیمن بود، از  ا داخل اچمدانش ر

ق کشید و از ديدش مخفی شد. آهی  صورتش درهم و کالفه بود. چمدانش را داخل اتاگوشه چشم به او نگاه کرد،  

و  گرفته بودند، کیارش هرد . کل طول پرواز را هردو روزه سکوت  خودش هم وارد اتاق انتخابی اش رفت  کشید،
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گوشش را با ايرپاد پُر کرد و بر خالف پرواز به شیراز، نیم نگاهی به سمتش هم نینداخت. چشم هايش را روی هم  

ز رَگ برآمده کناره سرش، متوجه دردی که می کشید شد، حتی برعکس  گذاشت و در سکوت فرو رفت. فقط ا

 شار نمیداد.همیشه، دستش را هم به عنوان مرهم پشت سرش ف

برعکس او، بهار تمام يک ساعت و چهل دقیقه را به صورتش زل زده بود، دانه دانه اجزای صورتش را با دقت نگاه  

ال حتی می دانست خِط ريش کیارش از کجا شروع می شود، حاال  کرده بود و لذتش در جانش سرازير شده بود. حا

ابرو مُژه هايش هم به سیاهی موها و  از سیاهی، چشمان حتی می دانست  تنها نقطه فاصله دار  هايش هست و 

ای رنگش بود. حاال ديگر می دانست آن زنجیر نقره رنگ همیشگی حلقه خورده دور گردنش، چند تا حلقه  قهوه

 ه اينجا، پشت در بسته اتاق ايستاده بود، خیلی چیزها راجع به اين مرد می دانست!دارد. حاال ک

ياد نگرفته بود، کاش احساس تنها به همان احترام اکتفا کرده بود و پیش نمی رفت،    و ای کاش انقدر اين مرد را

 د تفاوت احساس را فهمید.او اين احساس را بلد نبود، نمی دانست چرا انقدر قلبش را می سوزاند. شايد حاال میش

ان رنگ، گوشه ای از اتاق  نگاهش را اطراف اتاق چرخاند، يک کمد نسبتاً قدمی مشکی، به همراه میزآرايشی به هم

ای سفید و تمیز قرار داشت.  را پوشش داده بود. طرف ديگر، زير پنجره اتاق، تخت يک نفره چوبی رنگ، با ملحفه

 ستی روی ملحفه تخت کشید، بوی پودرش بلند شد.چمدانش را کنار کمد قرار داد، د

 لباس تنش عوض کرد.  های راحتی اش را بیرون کشید، بادر چمدانش را باز کرد و لباس 

فِر   جلوی آيینه قرار گرفت، گرما و هوای شرجی کیش، پیچ و تاب موهايش را افزايش داده بود حاال تمامشان 

را از چمدان درآورد و درون موهايش کشید. اينبار محکم تر همه را    خورده صورتش را قاب گرفته بودند. شانه اش 

 ون نیايند.  بست تا فرهای ريز و درشتش از کِش سرش بیر 

به حالت جزيره قرار داشت،   اوپن سنگی آشپزخانه کوچکی که وسط نشیمن  اتاق خارج شد، کیارش مقابل  از 

پالستیک بعدی را برداشت و محتوياتش را روی اوپن    مشغول بیرون کشیدن غذا از داخل پالستیک بود. جلو رفت،

، سکوت کیارش آزارش میداد، اما خواسته خودش بود  های يکبار مصرف را از دلستر لیمويی پُر کرد گذاشت. لیوان

و نمی توانست حرفی به او بزند و خرده ای بگیرد، فقط توانست آهی از ته دل بکشد. کیارش بی حرف، يکی از  

يه بلندی که طرف خودش قرار داشت را بلند کرد، طرف ديگر اوپن که داخل آشپزخانه محسوب  صندلی های پا
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ای به بهار گفت و دوباره به آن طرف رفت. يکی از ظرف    "بشین راحت.  "بود گذاشت، زير لب:میشد و بهار ايستاده  

، با قاشقی از برنج، بغضش  ها را مقابل خودش کشید و نشست. بهار هم مقابلش نشست و کمی با غذايش بازی کرد

 را فرو داد و آهسته گفت: 

 از من ناراحتی؟! _

 گرفت:  کیارش با ابروهايی در هم سرش را باال

 چی؟!_

 واقعا متوجه نشده بود؟! انقدر صدايش رو به تحلیل می رفت!؟

 میگم از من ناراحتی؟! _

 سرش را به دو طرف تکان داد، جوجه اش را دو تکه کرد: 

 کردی ازت ناراحت باشم!؟نه، مگه کاری  _

 نگاه تب دارش را روی کیارش نگه داشت:

 پس چرا هیچی نمی گی!؟ _

 نیاورد، مشغول غذا خوردنش شد:باال بازهم نگاهش را 

خستم يکم، انقدر پشت هم تو هواپیما بودم سر درد گرفتم. امشبم که ديره، کاری نمی تونیم بکنیم، استراحت  _

 کنیم، فردا میوفتم دنبالش! 

نبود! منظورم خودم  " اينجا هستیم  بود،  نه! منظورم را بد فهمیدی مرد حسابی، منظورم کاری که به خاطرش 

 "نگاهت بود که دريغ می کنی!منظورم 

 حرفی نزد، نگاهش را از او گرفت و مشغول خوردن ادامه غذايش شد. 
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داخل کیسه فرو کرد و کنار    کیارش زودتر طرف غذايش را تمام کرد، از جايش بلند شد، ظرف غذای خودش را 

 سینک آشپزخانه قرار داد، لیوان دلسترش را برداشت و گفت:

 م داشتی، زودتر بخواب، چون صبح بايد بريم ببینم چی به چیه! نمیشه هم تنها بمونی! اقمم اگر کارمن تو ات_

 بی حرف فقط سرش را تکان داد، جوجه خشک و سفت، راه گلويش را بست! 

داشتند را اينگونه کنارش سپری نمی کرد! انقدر بی تفاوتی، در رگ و پی بدنش جای نمی    کاش اين وقتی که 

ذايش را بخورد، ظرف تقريبا دست نخورده اش را جمع کرد و داخل يخچال کوچک گوشه  انست ادامه غگرفت! نتو

و باز اتاق کیارش،    آشپزخانه جای داد. روی اوپن را مرتب کرد و به طرف اتاقش رفت، نگاهی را از روزنه کوچک

داشت.    رش را در دستداخل اتاق تاباند، نشسته روی تخت ديدش، سیگارش بین انگشت هايش میسوخت و س 

لحظه ای پا سُست کرد تا به طرف اتاق برود، شايد اينبار او مرهم دلش میشد، مگر غیر از اين بود که همیشه در  

ا با ُسرنگ به رگ هايش تزريق کرده بود؟! چرا او نتواند!؟ چرا  اين حال او، کیارش خودش را رسانده بود و امنیت ر

 مش شود!؟ و برايش آرا اينبار خودش او را در بَر نگیرد

ايرادی داشت؟! اگر کمی آرامشِ حل شده میشد در جانِ او، اگر به جای آتش سیگار، او مرهم بر سرِ درد کُنش  

 پشت سرش را نوازش میداد، ايرادی داشت؟!می گذاشت، اگر اينبار، به جای دست کیارش، دست او 

ن دوری را خودش خواسته بود، خودش  اتاقش شد، ايآهی از ته کشید، به سختی نگاهش را از او گرفت و وارد  

 آورده بود! اين حرف نزدن کیارش، به خاطر ترس او بود! 

ديگر  ی اگر مجبور میشد  نمی خواست بین او و مادرش قرار بگیرد، حتی اگر به سوختن جانش تمام میشد، حت

 کیارش را نبیند!

کرد، تنها برنامه ای که کیارش، به تازگی،    نظرش را باز  چنگی به موبايلش زد و روی تخت دراز کشید، برنامه مورد 

لطف کرده بود و عکسی از خودش را برای پروفايل قرار داده بود. آهسته دستش را روی عکس کشید تا بزرگ  

س چرخاند. تراس برايش آشنا بود، تراس آپارتمان کیارش، روی لبه باريک آن نشسته  شود. نگاهش را روی عک

ه گرد و سفید رنگی به تن داشت، سعی کرده بود سیگار بین دو انگشتش را کنار  ین کوتاه، يق بود، تیشرت آست
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را نگاه کرده  مخفی کند، اما آتش سیگار گردن کشی کرده بود و خودش را نشان میداد، جدی و با اخم دوربین  

ی که اين  در اين شرايط بود. اين عکس را چه کسی گرفته بود!؟ چه کسی کیارش را در اين شرايط همراه بود!؟  

 زنجیر لعنتی برق می انداخت، عکاس عکس که بود؟! 

ناخودآگاه دستش را روی صفحه به حرکت درآورد، نوشته ای را تايپ کرد، بدون لحظه ای مکث، روی کلمه ارسال  

 لمس کرد و چهار چشمی به صفحه خیره شد:را 

 اين عکس و کی ازت انداخته!؟ _

 شود:  در حال نوشتنچند لحظه طول کشید تا او  

 فاصلمون دو قدمه، میومدی می پرسیدی، جواب میدادم! _

 لبخندی روی لبش نشست، قهر نبود: 

 همین جا بگو خب!_

 شايد می خواستم بکشونمت تو اتاق! _

 بگو ديگه! _

 داخته.امید ان_

 لبخندش پررنگ شد، تايپ کرد: 

 شب بخیر._

 نمیای يعنی؟! _

طرفش بدود، اما يادآوری جیغ های مهوش، دوباره دراز کشش  نیم خیز شد تا به  دلش رفت؛ قلبش لرزيد و حتی  

 کرد: 

 خوابم میاد. _
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 مگه نگفتم دروغ میگی زشت میشی؟! _

م باهم ديگر ارتباط می گرفتند!؟ خدا پدر مخترع اينترنت  خنده اش گرفت، واقعا داشتند با اين فاصله با ارسال پیا

 حداقل مصببِ همین چند کلمه حرف میشد:  رنگ را بیامرزد که و برنامه نويس اين اپلیکیشن سبز 

 من زشت هستم. منم گفتم _

 منم يه چیزی گفتم تو نشنیدی!_

 متعجب شد:

 چی؟!_

 نه ديگه، زرنگی؟! خشک و خالی؟! بیا تا بهت بگم. _

بخواهد تا از اتاق رو به  غش خنديد، روزی احتمالش را نمیداد کیارش ولدی با آن دَک و پُز، اينگونه از او  غش  

 يی بیرون بیايد: رو

 فردا ازت می پرسم!_

 اِ؟! اين همه زرنگی و کجا قايم کرده بود!؟  _

 شب بخیر!_

 قلبی کنار نوشته اش انداخت و ارسال کرد: 

 خوب بخوابی لجوج من! _

 دی بزرگ و شیرين، اما با دلی آتش گرفته به خواب رفت. با لبخن

 اخم چشم هايش را باز کرد. ه های آفتاب روی صورتش، با  صبح با برخورد مستقیم اشع 
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مانند تخت اتاق خودش، دقیقا زير پنجره بود و لعنتی تر، پوست نازک پلک خودش که اشعه  اين تخت لعنتی هم 

یبرد. نِقی زد و از جايش بلند شد، حتی قرار گرفتن تخت خانه کیارش هم  آفتاب را مانند خنجر در چشمش فرو م

 ر خودش و دلش کشید:عادت کرده بود. فريادی بر س او را بد 

از سر صبح می خوای يادم بندازی که من رفتنی ام!؟ خودم میدونم! میدونم اون خونه و اون اتاق مال من نیست،  _

دتر از همه من میدونم اون مرد هیچ وقت برای من نمی مونه؛ من اينارو  میدونم مدت داره، همه اش و میدونم، ب

 ن به خرجش نمیره! میدونم، ولی دلم نمی فهمه، اصال حرف م

دستی به موهای روی هوا رفته اش کشید، از پنجره اتاق به خیابان نگاه کرد، کوچه تقريبا باريک بود و خانه های  

. نگاهش را کمی روی ويالها چرخاند، کمی هوای شرجی کیش را تنفس  رو به روی به خوبی در ديدش قرار داشت

اتاق کیارش باز بود، کمی نگاهش را چرخاند اما با شنیدن صدای پنجره را بست. از اتاقش خارج شد، در    کرد و

 دوش فهمید که در حمام است.

بودند، صبحانه ای روی میز    ، با لوازمی که شب قبل تهیه کرده آبی به دست و صورتش زد و وارد آشپزخانه شد 

بی هدف، قاشقش را درون    مام، نگاهش را به مربای روی میز داد وچید و منتظر کیارش نشست. با باز شدن در ح

 آن کشید. صدای کیارش بلند شد اما سرش را باال نگرفت: 

 صبح بخیر زشتِ من! _

 خنده اش را فروخورد و سر به زير گفت: 

 غ نگفتم ديگه! صبح شماهم بخیر. من که درو_

 صدای کیارش نزديک شد، قلبش محکم تر تپید: 

 یه هنوز هست، ببینمت!اثرات ديشب_

 ر به سنگ زير دستش دوخت:نگاهش را محکم ت

 داری می بینی ديگه! _
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 صدای کیارش با رگه خنده بلند شد:

 االن چرا من و نگاه نمی کنی؟!_

 ديگر چانه اش با گردنش يکی شده بود: 

 خب!  از حمام اومدی _

 خب اومده باشم، چه اتفاقی می افته!؟ _

 با حرص جواب داد: 

 برو لباس بپوش! _

 صدای خنده کیارش بلند شد:

 ه چی می خندی؟! ب_

دستی که روی بازويش نشست، نفسش را حبس کرد! جای بین گلو و حنجره اش گره خورد و باال نیامد. مجبور  

 شش نشست:شد نرم از روی صندلی بلند شود، صدای کیارش در گو

 اشم!؟آخه بچه! احتمالشم ندادی من تو حمام لباس پوشیده ب_

رش که لباس بر تن داشت، نفسی از سر آسودگی کشید و کیارش را به  باالخره سرش را باال گرفت، با ديدن کیا

 خنده انداخت:

 اين همه سرخ و سفید شدن داشت!؟ _

 مشتی آرامی به سینه اش زد: 

 و لباس پوشیدی!؟من از کجا بدونم تو اون ت _

 گفت: کیارش ضربه آرامی به روی بینی اش زد و  
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 از اونجايی که يه دختر زشت تو خونه بود! _

 را کمی خم کرد، آهسته زمزمه کرد:  سرش 

 البته شايد اگه ديشب زشت نشده بودی، اوضاع فرق میکرد! _

 لبخندش را فرو داد، کمی خودش را عقب کشید و با صدايی پس رفته گفت: 

 برات چايی بريزم!  بشین_

 گرفت. س عمیقی کشید و همان جايی که ديشب نشسته بود قرار کیارش بی حرف چند لحظه نگاهش کرد، نف

 بعد از جمع کردن بساط صبحانه، کیارش به طرف اتاقش حرکت کرد و گفت: 

 حاضر شو بايد بريم بیرون. _

 بهار ابرو در هم کشید: 

 میريم سراغ مرجان!؟ _

 کیارش سرتکان داد: 

 آره، بريم يه سر و گوشی آب بديم ببینیم چه خبره!  _

 ايش، راهی اتاق شد.ر با تکان دادن سرش تايید کرد و بعد از شستن دست هبها

کیفش را روی شانه اش انداخت و از اتاق خارج شد، کیارش روی تَک کاناپه نشیمن منتظرش نشسته بود، با ديدن  

 او از جايش بلند شد و گفت: 

 بريم!؟_

 ارج شد.را تکان داد، شالش را مرتب کرد و کنار کیارش از ويال خ سرش 

 هايش را بین ويالها چرخاند، بهار لبش را تر کرد: کیارش چندباری به موبايلش نگاه کرد و چشم 
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 پالکم بهت گفته!؟ _

 کیارش آهسته سرش را تکان داد و دوباره به صفحه موبايلش نگاه کرد: 

 چهره اش و نمی شناسیم که! _

 را به طرف بهار چرخاند:  مانطور که نگاهش را بین ويال ها چرخ میداد، صفحه موبايله

 عکسش و برام فرستاده! _

ار کمی خودش را کشید و نگاهش را به گوشی داد، آفتابی که میزد، اجازه نداد خوب تصوير را ببیند، گوشی را  به

صوير را ببیند، عکس فقط از چهره دختر  از بین دست کیارش بیرون کشید، دست ديگرش را دورش گرفت تا ت

لی و لب هايی متناسب، چهره معمولی  عمبود، چشم هايی تقريبا کشیده و قهوه ای رنگ، با ابروهای پهن. بینی  

اما گیرايی داشت. درون عکس موهايش را محکم باال بسته بود، اما رده های هايالت عسلی رنگ را میشد ديد.  

 ف کیارش گرفت:نفسی کشید و گوشی را به طر

 باباش و بگیری؟!  بیا، چجوری حاال می خوای ازش آدرس _

 کیارش گوشی را گرفت: 

 يه کاريش میکنم. اول، پیداش بکنم _

 بهار هم دنبال تصوير ديده شده اش، چشم چرخاند: 

 ه! اين وقت صبح تو اين آفتاب بیرون چیکار میکنه آخه!؟ بعدم ممکنه اعتماد نکنه بهمون آدرس باباش و بد _

 دارم دنبال خود ويال می گردم، صد در صد اعتماد نخواهد کرد، ايناهاش! همینه. _

ا به وياليی که با چند خانه فاصله از ويالی آن ها، روبه رويشان قرار داشت دادند. اينبار  شان رهردو ايستادند، نگاه

مقابل ويالهم با يک ماشین پر    وياليی تقريبا بزرگ، با نمای چوبی رنگ و دو طبقه مقابلشان بود. حیاط کوچک 

 شده بود. بهار ابرويش را باال برد: 
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 تنها زندگی می کنه يعنی!؟ _

 هايی ريز شده به خانه نگاه کرد:  ا چشمکیارش ب

 می فهمیم! _

 به طرف بهار چرخید: 

 اتاق تو رو به کوچه اس؟ _

 گرفت و گفت:بهار آهسته سر تکان داد، کیارش دوباره طرف مقابل راهی که رفته بودند را  

 بیا._

 بهار متعجب دنبالش حرکت کرد: 

 کجا میری!؟ _

 بهار رفت، پنجره را باز کرد و گفت:  اتاق دوباره داخل ويال برگشتند، کیارش به طرف

 از اينجا قشنگ معلومه! _

 بهار سرکی کشید، ويال را صبح هم ديده بود: 

 خب!؟ معلوم باشه، به چه دردمون میخوره!؟ _

 گشت: کیارش به طرفش بر

 خب می بینیم کی از خونه میاد بیرون ديگه، اون وقت من میرم پیشش!_

 بهار چشم هايش را گرد کرد: 

 ی يهو بری بگی چی؟! بگی بابات کجاست!؟ی خوام_

 کیارش نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و گفت: 
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 آره اونم بهم میگه! _

 بهار متعجب گفت: 

 پس می خوای چیکار کنی؟! _

 به ته ريشش کشید و گفت: کیارش دستی 

 حاال بشین نگاه کن ببین من چیکار می کنم! _

 کشید:بهار ابروهايش را در هم 

 ديگه! خب بگو _

 کیارش نگاهی به چهره او انداخت و با شیطنت گفت: 

 خب ديشب میومدی ديگه! _

 بهار در جا سرخ شد، اخمی بین ابروهايش نشاند:

 ی خوای چیکار کنی!چه ربطی به اون داره، من بايد بدونم م_

 شستش را گوشه دهانش کشید:

 ريم، همین!تو فقط به اين فکر کن که آدرس رضا رو گیر میا_

 ر چشم هايش را ريز کرد: بها

 نمی گی نه!؟ _

 صدای خنده کیارش بلند شد:

 ننوچ! _
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ر داد و از گوشه  پايی روی زمین کوبید و بی توجه به او روی تخت نشست، خودش را باال کشید، تکیه اش را به ديوا

اما به ديوار تکیه زد،  او  به  با حالتی شبیه  ب  چشم به ويال خیره شد. کیارش هم  ه طرف پنجره  سرش را کامل 

 برگرداند. 

 با صدای تاسی که از گوشی بهار می آمد، سرش را چرخاند و نگاهش را به موبايل او داد، خنديد: 

 ود!؟ آی بچه زرنگ! تمرين می کردی که بازيت خوب شده ب _

 بهار نگاهش را از بازی تخته داخل موبايل گرفت، لبخند بزرگی زد و گفت:

 افتاد ديگه!  زودتر دستم راه _

 یارش با دو انگشت اشاره و سبابه اش، گونه اش را نرم کشید، نگاهی به صفحه موبايلش انداخت و گفت: ک

 بازی کن ببینم چجوريه! _

گذاشت. حرکتی را کمکش کرد و سرش را باال گرفت، با ديدن  نگاهش را بین دست بهار و پنجره و در چرخش  

 از جا پريد: دختری که از در خانه بیرون می آمد، 

 شین من االن میام! ب_

بهار حیرت زده نگاهش را به او که از اتاق خارج شد داد، لحظه ای بعد چرخید و با ديدن دختر درون عکس که  

 سمت پنجره برگشت و منتظر شد تا ببیند کیارش چه کار می کند. به طرف ماشینش می رفت، با هیجان کامل به  

*** 

 

گوشی مشغول نشان داد و جلوی ويال ايستاد، مرجان جلوی در    کشید، کمی خودش را بادستی به موهايش 

ايستاده بود، همانطور که روی نُک پنجه میرفت و نرمی کتانی اش را به رُخ می کشید، انگشتش را آرام روی  

ه بعد،  عتش به حرکت درآورد. کیارش زير چشمی نگاهی به او انداخت و کمی منتظر شد، چند لحظصفحه سا

 داخل حیاط برد و بلند داد زد: مرجان سرش را  
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 نیلوفرر!! بابا بیا ديگه گرم شد هوا!_

جلوی در منتظر شد، از استايلش مشخص بود که برای ورزش بیرون می رود. کیارش آهسته نزديکش   دوباره 

 ، صدايش را صاف کرد، لبخندی باريکی روی صورتش نشاند: شد 

 ببخشید خانوم!_

 اش را روی سرش قرار داد و قدمی به طرفش برداشت: مرجان به سمتش چرخید، عینک دودی 

 بفرمايید!_

  عیکنش را الی موهايش فرستاد و جلو رفت:کیارش هم متقابالً 

 از کدوم طرف بايد برم!؟  من يکمی سرم گشته، می خواستم بدونم میدون صدف و_

 مرجان لبخند نرمی روی صورتش نشاند:

 مسافريد!؟_

 برداشت، دستش را شانه وار بین موهايش حرکت داد: کیارش عینکش را از روی موهايش

 يم اومديم، ولی االن نمیدونم از کدوم سمت بايد برم. بله، ديشب از اونجا رد شد _

 : مرجان ضربه ای روی صفحه ساعتش زد و گفت

 يکمی دوره، بايد با ماشین بريد._

 کیارش ابرويش را کمی در هم کشید: 

 رش و بهم بگید؟خب پس لطف می کنید راه تاکسی خو_

 بعد گفت: مرجان سرش را کمی به عقب چرخاند، نگاهی داخل حیاط انداخت و  

 من می تونم ببرمتون. _
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 کیارش ابرويش را باال برد، لبخندی کمرنگی زد: 

 به شما زحمت بدم، همون فقط برای آدرس راهنمايیم کنید. نه! نمی خوام_

 مرجان لبخندی روی لبش نشاند: 

 دارم میرم بیرون، فقط چند لحظه صبر کنید من ماشین و بیارم بیرون.   زحمتی نیست، منم_

 م ديگه ای نزديکش شد:کیارش قد 

 مطمئن!؟ از کار نندازمتون! _

 مرجان اخم و لبخندی مخلوط کرد: 

 شتم! کاری ندا_

ص داد،  کیارش لحظه ای از گوشه چشم به ويالی خودشان نگاه کرد، بهار بیرون آمده از پنجره را به خوبی تشخی

حیاط با ريموت در دست مرجان باز  سريع نگاهش را گرفت، شستش را گوشه لبش کشید و کنار ايستاد تا در 

 شود.

ه مورد نظرش را باز کرد و صدايی برای بهار  مرجان که پشت فرمان نشست، سريع موبايل را باز کرد، برنام

 فرستاد:

 ره هم نباش!من ده دقیقه ای برمیگردم، در و قفل کن، نزديک پنج_

 به لحظه نکشید که برايش تايپ شد:

 کنی؟!معلومه داری چیکار می  _

 فقط نوشت: لبخندی که روی لبش نشسته بود را به سرعت جمع کرد، 

 ن. میگم برات، کاری که گفتم و بک_

 مرجان ماشین را بیرون آورد، رو به دختری که تازه از ويال بیرون اومده بود گفت:
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 گردم. نیلو بمون من برمی_

 قرار گرفت و گفت:آهسته کنار شیشه  نیلوفر لحظه ای نگاهش را روی کیارش نگه داشت.

 قرار داشتی!؟ _

 مرجان ابرويی باال انداخت و با چپ چپ گفت: 

 صدف و برمی گردم. مسافرن، میبرمشون تا _

در سمت راست حرکت  نیلوفر هردو تای ابرويش را باال برد و کنار رفت. کیارش لبخندی به رويش زد و به طرف 

 جان چرخید و گفت: عینکش را دوباره روی چشمش قرار داد، به طرف مر  کرد.

 وقتت و گرفتم! _

که نرم سرش را به طرف مقابل می   مرجان هم عینک نازک و طاليی رنگش را روی صورت سُر داد و همانطور 

 چرخاند گفت: 

 کاری نداشتم که من. _

 لبخندی کنج لب جا داد: کیارش آرنجش را به شیشه تکیه داد و  

 اسمتون!؟_

 ی در جوابش زد و گفت:مرجان فرمان ماشین را چرخاند، لبخند 

 مرجان، شما!؟_

 رفت.کیارش لبخندش را افزايش داد، کارش را خوب بلد بود! جواب می گ

 کیارش، خوش بختم. _

 مرجان پیچی به گردنش داد و گفت: 
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 تنها اومدين!؟_

 هم پیچید، با در نظر گرفتن احتماالت جواب داد:  ش را به نشانه تفکر در ابروهاي

 اومدم. با خواهرم نه، _

 مرجان با لبخند گفت: 

 چه برادر خوبی! تا کی هستید!؟_

اما با حفظ همان ژست جنتلمنانه اش جواب   "س رو از تو بگیرم.هروقت بتونم آدر "به شدت تمايل داشت بگويد: 

 داد: 

 معلوم نیست، برای عید اومديم._

 پررنگی زد:  لبخند 

 پس عید رو هستید؟! _

ودش را کرده بود. خیالش کمی آرام گرفت. رسیده به بلوار، مرجان ماشین را  کیارش آهسته سر تکان داد، کار خ

 کناری نگه داشت و گفت: 

 ی ديگه ای میری، می تونم ببرمت. اگر جا_

 کیارش کمربند قرمز رنگ ماشین را باز کرد، به سمت مرجان چرخید:

 ین جاشم لطف کردی، حتما بايد جبران کنم برات! تا هم_

 زد:  مرجان لبخند ظريفی

 باالخره همسايه محسوب میشیم._

رون شیشه پايین سمتی که نشسته  کیارش شستش را گوشه لبش کشید، از ماشین پیاده شد، در را بست و از د

 بود، چشمکی به مرجان زد و گفت: 
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 پس به امید ديدار که جبرانش کنم! _

 عینکش را الی موهايش فرو کرد:  مرجان

 حتما! _

ش تکان داد، عقب رفت و منتظر شد تا او حرکت کند. به محض دور شدن ماشین،  دستی از کنار پیشانی براي

 ايستاد. قدم خوبی برداشته بود و از خودش راضی بود.   بلوار را دور زد و منتظر تاکسی

 بهار ضربه زد. موبايلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و روی نام 

*** 

 

مقابلش خیره مانده بود، کیارش دقیقا با آن دختر کجا رفت!؟ آن همه لبخند و  بهار با دهانی باز مانده، به صحنه  

 به چوب حراج زده بود!؟   دست بین مو کشیدن را برای چه وسط کوچه

و روی تک کاناپه کِرِم رنگ   در پنجره را با حرص بست و فاصله گرفت، داخل نشیمن برگشت، در را قفل کرد 

را با ناخن کند، موبايلش را در دست فشار داد و ابروهايش را به هم گره  وسط نشیمن جای گرفت. گوشه انگشت 

 زد. 

 ر دست داشت!؟ به چه قیمتی!؟   کیارش چه خیالی برای گرفتن آدرس رضا د

 : مشغول کندن گوشت کنار انگشتش، با حرص زير لب برای خودش زمزمه کرد

کردم اصال! باالخره مجبور میشد آدرس بابای  نبايد اصال می ذاشتم بره! خودم میرفتم، دختره رو تهديد می_

مم قصد و نیتش برای اون همه ادا  عوضیش و بهم بده، کیارش معلوم نیست داره چیکار میکنه، من اصال نمی فه

 و اطوار چی بود! تو فقط برگرد آخه! داری چیکار می کنی کیارش!
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را خواند و دوباره دلش خواست تا آن ويالی    نگی بر موبايلش که کنارش رها شده بود زد، دوباره پیام های اوچ

رش را سوار ماشینش کرد؟ مگر آدم هر  لعنتی بدود و يقه دختر پوشیده در ِست ورزشی را بگیرد، او برای چه کیا

 پسر غريبه ای را سوار ماشین می کند و می برد!؟ 

!؟ اينگونه می خواست برود  را مانند شعله آتش بیرون پرت کرد، اين احساس تحت کنترلش بود  نفس کالفه اش 

 و کیارش را فراموش کند!؟  

 ره، همین! اصال به من چه! هرکاری که میکنه، فقط آدرس رضا رو برام بیا_

داشت، اگر بنا به اين  زياد هم به اين صدايی که بلند اين را می گفت تا برای ذهن و مغزش اِکو شود، اطمینان ن

 د اسپند و پاپ کورن، روی آتش باال پايین پريدن نداشت!جمله بود، که اين همه حرص خوردن و مانن

 ن دختر را در ماشینش همراهی کرده است! معلوم میشد، باالخره کیارش برمیگشت و می فهمید برای چه اي

رون دستش انداخت و ناخودآگاه با اخمی غلیظ  با صدای زنگ تلفن همراهش، از جا پريد، نگاهی به موبايل د

 جواب داد: 

 بله!؟ _

 صدای کیارش، ته مايه ای از خنده داشت: 

 پاشو حاضر شو، بريم بیرون يه چرخی بزنیم، ناهارم بخوريم._

 قدر ريلکس داشت با اين موضوع برخورد میکرد؟! حرصش درآمد، ان

نبال آدرس قاتل بابامون! پدر همون خانومی که شما با لبخند  اومديم تفريح!؟ شما اشتباه گرفتی انگار، اومديم د_

 ده سوار ماشینش شدی! گن

 قهقهه کیارش، بدتر اعصابش را مشوش کرد و رگه های حسادت در جانش را به بیدار شدن دعوت کرد: 

 نخند! به چی میخندی!؟ خوش گذشته خیلی بهت! _
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 گفت:   کیارش در حالی که سعی میکرد جلوی خنده اش را بگیرد،

 پاشو جون من، پاشو حاضر شو! برات تعريف می کنم. _

 شید: جیغ ک

 انقدر جون خودت و قسم نده! _

خدا دادی هست، ديگه    بهار من که هیچی راننده تاکسی هم شنید صدات رو، قربونت برم تو تُن صدات باالی_

 جیغ نزن! 

 چند نفس عصبی کشید:

 می خوام جیغ بزنم ببینم چی میگی! کجايی؟! _

 بیشتر دارد شستش را گوشه لبش می کشد: توانست کیارش را تجسم کند که برای جلوگیری از خنده  می

 نزديکم، پاشو حاضر شو با همین تاکسی بريم. _

 ادايی برای اويی که نبود درآورد و گفت: 

 من حاضر هستم! _

نارش دوباره به تن کرد و پا  تماس را قطع کرد و درون اتاق برگشت، مانتويی که درآورده بود را به همراه شال ک

 دوباره داخل نشیمن برگشت، روی کاناپه نشست و عصبی منتظر رسیدن کیارش شد. روی زمین کوبان 

رفت، دوباره با کلیدی که در دست داشت در را قفل کرد  با زنگ دوباره موبايل، از جا برخاست. از در ويال بیرون 

اشین پیاده شد،  يستاده بود حرکت کرد، کیارش با ديدن او از مو به طرف تاکسی که کمی عقب تر از در ويال ا

آثار خنده هنوز روی صورتش مانده بود. بهار اخمی به رويش کرد و او را کنار زد، کیارش دستی به ته ريشش  

 سرش سوار شد. کشید و پشت 

 رو به راننده گفت: 
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 میريم نوار ساحلی._

بهار چرخاند، با   شین را به حرکت درآورد. کیارش سرش را به سمتراننده با تکان سر حرفش را تايید کرد و ما

 چشم هايی غضبناک خیره اش مانده بود، چشمکی زد: 

 چیه؟!_

 بهار چشم هايش را گرد کرد: 

 تازه میگی چیه؟! _

 فرو خورد: خنده اش را  

 بابا خب دنبال آدرس رضام ديگه! _

 اينجوری؟! _

 ه شال بهار را مرتب کرد: دستش را پیش برد، آهسته گوشه نا همگون شد 

 وضیح میدم علّتش و! چجوری پس!؟ برات ت_

بهار با حرص سرش را کنار کشید و رو برگرداند، نگاهش را از شیشه کنارش، به خیابان های پُر نخل کیش داد.  

 را روی دکمه باالبر شیشه برد، کمی شیشه را پايین داد تا هوای شرجی کیش به صورتش برخورد کند. دستش 

به نام تاپ رُز ايستاد. کیارش خودش پیاده شد، دستش را  صدای تشکر کردن کیارش، ماشین جلوی در هتلی  با

به او داد و خودش را بیرون   داخل ماشین برد تا بهار را هم همراهی کند، بهار با چشم غرّه غلیظی دستش را 

 . کشید 

 کیارش نگاهی به ساعت دور مچش انداخت و گفت: 

 اهار، بريم ساحل قدم بزنیم!؟ وقت داريم تا ن_

 تکان دادن سرش تايید کرد و کنارش به حرکت درآمد.بهار با 
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سپرد و خیره به  از مجاور رستوران میرمهنا به کناره خلیج رفتند، بهار لحظه ای همه چیز را دست فراموشی 

دست هايش را از هم باز  عظمت خلیج، با لبخندی بزرگ و دندان نما نشسته روی لب هايش، رو به دريا ايستاد.  

کشید، بوی دريا و اکسیژن خالص هوا را استشمام کرد، لحظه ای چشم هايش را بست و   کرد و عمیق نفس 

 بازی بگیرد. اجازه داد تا نسیم گرم و ماليمی که می آمد، روحش را به 

رار بگیرد. دوباره  آهسته کفش هايش را درآورد و اجازه داد، پايش مستقیم روی شن های طاليی و گرم ساحل ق

د، تا جايی که چشم کار میکرد، آب بود و خلیج، حسابی دلبری میکرد، اشعه های طاليی  چشم هايش را باز کر

 به شکل زنی با زيورآالت جواهر نشان رُخ می نمايید.  آفتاب، روی موج های آرام و با طمأنینه خلیج می نشست و

 نفس عمیقی کشید:

 ديده بودم! من تا حاال خلیج فارس و ن_

 ه غرق خوش و لذت بود خیره شد:کیارش از گوشه چشم به او ک 

 بچه بودی چی؟! _

 سرش را به دو طرف تکان داد:

 ديده بودم. ولی اينجا انگار يه چیز ديگه اس! نه، چند بار خواستیم بريم، ولی جور نشد، دريای شمال و زياد _

بود، کفِ پر از  داد، آب زاللی که در کناره ساحل جاری با ذوق قدمی به جلو برداشت، نگاهش را به کفِ خلیج  

سنگ های رنگ و وارنگ خلیج را به رُخ بیننده می کشید، تمیز و پاک! کم خم شد و دستش را به کفِ ساحل  

 آب گفت:زد، شعف زده از خنکی  

ه کن، سنگ هايی که تا  ، اما اينجا رو نگانجارو! کفِ خزر اصال معلوم نیست، تازه باشه هم شن و ماسه اس نیگا اي_

 حتی جلوتر و ماهی هاشم معلومه. حاال نديدم! 

کیارش نگاهش را به جای خلیجِ زالل و شگفت انگیز، به صورت بهار داد. آنقدر از زيبايی های کفِ خلیج با  

 :و لذت تعريف میکرد که نديده هم می توانستی آن را تجسم کنی، آهسته نزديکش شد  هیجان
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 ت، تموم بشه اين ماجرا، دوباره میايیم. اينبار حساب نیس_

 بهار چرخید، نگاهش، لرزان روی صورت کیارش ماند، لبش را تر کرد: 

 کنم. همینم خوبه. آينده که کارش و معلوم نمی کنه، می خوام لحظه رو زندگی _

شود، آينده   و غرق زيبايی هايش  آينده معلوم نمی کرد که او باز هم بتواند کنار کیارش خلیج را تماشا کند 

معلوم نمیکرد بتواند بازهم در اين فاصله با کیارش قرار گیرد، خیره در چشمانش بشود و به صدای موج های آرام  

د. اين آينده کارش اصال معلوم نبود، بايد  گوش دهد، نسیم شرجی و چسبناک کیش را روی صورتش لمس کن

وزی که اگر خواست حسرت بخورد، يادش بیايید  گه می داشت، برای ر همین لحظه ها را برای خودش و دلش ن

 هرچند اندک، اما دلچسب اين مرد را داشته است. 

 رابر دلنشین تر: کیارش لبخندی به رويش زد، رطوبت هوا موهايش را مواج تر کرده بود و چهره اش را چند ب

 دلم خواست.  و بردارم ببرم هرجاآينده بیخود میکنه جوری رقم بخوره که من نتونم دوباره تو ر_

می شود برای آينده هم قُلدُر باشی؟! تو برای همه حرفت را میزنی و بی اجازه دفاع می روی، يعنی که همین  "

برسد!؟ برايش شاخه و شانه بکشی و من را همین  که من گفتم! می شود زورت به آينده و تقدير گوريده من هم 

دور میشوم، من ساکت می مانم، اما تو بازهم قلدر  من می گويم نه! من گوشه کنار، پیش خودت حفط کنی؟! 

 "باش و حرف خودت را به کُرسی بنشان.

ش چشمکی  در سکوت به صورتش خیره ماند و با نگاهش التماس کرد تا حرفش را از چشم هايش بخواند؛ کیار

 به او زد و گفت: 

 بريم ناهار!؟_

؛ لبخندی به آن زد و با تکان دادن سرش حرف کیارش  هايت مقابلش انداختبهار نگاه ديگری به آبیِ زالل و بی ن

را تايید کرد، دوشادوش هم به طرف رستورانی که از کنارش گذر کرده و به کنار آب آمده بودند حرکت کردند.  

 ر بهار قرار داد و به داخل رستوران هدايتش کرد. کیارش دستش را پشت کم
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داد، نگاهش را روی کیارش که مشغول بريدن ماهی بود نگه    اش را داخل دهانش قرارتکه ای از میگو ُسرخ شده 

 داشت و بعد از فرو دادن لقمه اش گفت: 

 می خوام يه چیزی بپرسم! _

 کیارش سرش را باال گرفت، لقمه اش را قورت داد و گفت:

 بپرس._

 صورتش کش آورد و گفت: چنگالش را بین میگوهای داخل بشقابش کشید، کمی لب هايش را به طرفین 

 اما راستشو بگو!_

 کیارش ابرو در هم کشید، سرش را تکان داد و گفت: 

 راستش و میگم، چیشده!؟ _

 زبانش را آهسته روی لبش کشید و پرسید:

 یر آورده!؟تو از اون شرکته، آدرس خونه جواد و چجوری گ_

هايش را باز کرد، به  کشید، کم کم گره ابرو  چشم هايش را ريز کرد و به او خیره ماند؛ کیارش اول ابرو در هم

سختی جلوی منحنی که لب هايش را به دو طرف می کشید گرفت، دوباره سرش را با بريدن ماهی نرم و بخت  

حبش دارد به زور جلوی خنده اش را میگیرد  برگشته اش گرم کرد و با صدايی که به شدت نشان میداد، صا

 گفت: 

 چرا يهو ياد اون افتادی؟! _

 را به هم نزديک کرد، لب هايش را روی هم فشاری داد: اينبار بهار ابروهايش 

 خیلی وقته می خوام بپرسم، بگو!_

 با سکوت کیارش، دوباره خودش به حرف آمد: 
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 با همین روش مرجان!؟ _

 لبش، سرش را باال گرفت، انگشت اشاره اش را روی گردنش کشید و گفت: کیارش با لبخندی بزرگ روی 

 حت تر! همین مايه ها، ولی يکم راتو _

 ابروهای در هم گره خورده اش لحظه ای لرزيدند، با حرص گفت: 

 چیکار کردی؟! _

دستش خالی  کیارش لبخند ديگری به رويش زد، در آرامش کامل، دلستر را در لیوان پايه بلند و شیشه ای کنار 

 کرد، جرعه ای از آن نوشید که بهار با حرص گفت:

 م! بگو بهت میگ _

 را دوباره روی میز قرار داد و گفت: تَک خنده ای زد، لیوان

 خود اون روز کار خاصی نکردم! هیچی، فردا صبحش رفتم اونجا، خودش تا من و ديد آدرس و داد. واقعا _

 بهار چشم هايش را ريز کرد: 

 ی کردی، ولی خاص نبوده! يعنی يه کار _

 چشمکی گفت:کیارش نرم روی ته ريشش دست کشید و با زدن 

 ه جواد، شماره خودم و دادم! در ازای آدرس خون_

 چشم هايش هرکدام به اندازه يک توپ تنیس درآمدند: 

 کیارش!!!_

 کیارش خنديد:

 خب چیکار کنم! جواب میداد اون لحظه! _
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 وشن و فعالش را خفه کند:نفس عمیقی کشید تا رگ های حسادت ر 

 با مرجانم می خوای همین کار و کنی!؟ _

 ته گیج گاهش را خاراند:آهس

 بايد ببینم ديگه!  حاال_

 لحظه ای چشم هايش را روی هم فشار داد، با صدايی لرزان گفت: 

 کیارش!_

 صدای کیارش، آتش فشانی منفجر و فعال در قلبش را نشانه رفت:

 جـــان؟! _

 کرد و خیره نگاهش کرد:   چشم هايش را باز

اشیم، االنم اگه نکنم و برم صاف و  رنخی نداشتیم که االن اينجا باوندفعه که اگه اونکار و نمی کردم، هیچ س _

 پوست کنده بگم آدرس بابات و بده، سه سوته راپورت و داده، رضا که فرار هیچی! من و توام فاتحه! 

 آب دهانش را قورت داد: 

 شی؟!می خوای باهاش دوست _

 و با برداشتن لیوانش گفت: کیارش اخم تصنعی روی صورتش نشاند، به پشتی صندلی اش تکیه زد  

 نوم بنده متاهلم! خا_

 صدايش می لرزيد:

 جدی گفتم. _

 کیارش لحظه ای به جنگل آتش گرفته او خیره ماند، کمی خودش را جلو کشید: 
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 دارم!  فقط می خوام آدرس رضا رو بگیرم، نگاهم و روش نگهم نمی _

 بدنه لیوان زد و گفت:  دوباره تکیه اش را به پشتی صندلی داد، انگشت حلقه اش را به

 چیزی هنوز نیوفتاده، ولی..!  اينجا_

 با شست به قلبش اشاره زد و گفت:

 اينجا خبرايیه!  _

را محکم  قلبش از باال ترين نقطه بدنش، به زير ترين نقطه پرت شد، لحظه ای نفسش رفت و مجبور شد بازدمش 

میشد و می  رفتنش، جان میداد و مانند شمع آب بیرون دهد. با اين حرف ها و اشاره های کیارش، بعد از 

 سوخت.

با تمام شدن غذا از جايشان بلند شدند، کیارش دوباره سرش را داخل موبايلش فرو برد، بهار همان جا کنارش  

 یارش به طرف او چرخید: ايستاد و به خلیج خیره ماند. چند دقیقه بعد با صدای ک

 بريم، بايد تاکسی سوار شیم. _

 کنارش به حرکت درآمد:بهار 

 کجا میريم؟! _

 اهش را به دنبال تاکسی در خیابان چرخاند و گفت: نگ 

 يه مرکز خريد. _

 بهار ابرو در هم کشید: 

 مرکز خريد برای چی؟! _

 کیارش دستی به چانه اش کشید و گفت: 
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ه بتونیم بريم مثال  ی چیزی بخری، بعدم بايد برای اين دختره يه چیزی بگیريم، ک فردا عیده، گفتم شايد بخوا  _

 برای تشکر! 

 برو در هم کشید، زير لب با نق گفت: بهار ا

 پس نگو فکر کردی من خريدی داشته باشم._

 باالخره تاکسی ديده شد، آن را با تکان دست نگه داشت، رو بهار چرخید و گفت: 

ه اينکه باالخره يه لبخند به  ی خوايیم انجام بديم بايد براش يه چیزی بگیريم، تو رو واس اون و واسه کاری که م_

 من بزنی! 

جمع  پیچی به نگاهش داد و به طرف تاکسی حرکت کرد، متوجه صحبت کیارش شده بود که از عمد فعل را به 

اين حال هنوز درد دلش را   تبديل کرده بود تا کمی از حسادت فوران کرده او را کاهش دهد، با "ما"و ضمیر  

 احساس میکرد.

به طرف شیشه چرخاند، صدای کیارش را در  کیارش هم کنارش قرار گرفت، صورتش را  درون ماشین نشست و 

 راننده شنید: "کجا برم؟"جواب به 

 رويا مال. _

 هم چنان صورتش را به طرف مخالف او نگه داشته بود که زمزمه اش را زير گوشش شنید:

 رو بگیر!!  حاال هی_

 دای خسته مرد کنارش بود. منحنی بی رنگ روی لب هايش نشست و دلیلش، فقط ص 

 مورد نظرشان رسیدند، به وحض ورود به طبقه اول، با اخم گفت: به مرکز خريد 

 چی می خوای بگیری؟! _

 کیارش خنده اش را فرو داد، يکی از دست هايش را درون جیب شلوارش گذاشت و گفت:
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 کن!تو اول خريد  _

 پشت چشمی نازک کرد: 

 من خريد ندارم! _

 هدايت کرد و نرم گفت:  "بنتون"شگاه پشت کمر بهار قرار داد، او را به طرف فرو دست آزادش را 

 کم ناز کن آخه! _

به اصرار و نازکشی های  بهار نفس عمیقی کشید تا قند آب شده در دلش را درون چهره اش پديدار نسازد. 

امتحانش کرد و همان لحظه  نخی و سفید رنگِ ساحلی را انتخاب کرد. درون اتاق پُرو کیارش، باالخره پیراهن  

که اجازه داده کیارش مجبورش کند تا اين پیراهن را انتخاب کند. بلندی پیراهن تا روی مُچ  خدا را شکر کرد  

ش را کشیده تر  پايش می آمد، يقه نسبتا بازی داشت و با آستین های کِشی که روی بازوهايش می آمد، گردن

راضی از پیراهنی که  ديد مخاطب می کشید و در تنش نشسته بود.  نشان میداد، استخوان های ترقوه اش را به 

 انتخاب شده بود، دوباره لباس هايش را پوشید و بیرون آمد، کیارش با اشتیاق نگاهش کرد: 

 خوب بود!؟ _

 نتوانست بی توجه بماند و اذيتش کند، لبخند پررنگی زد: 

 خیلی قشنگ بود. _

 لبخند جان گرفته است: از نگاه کیارش خواند که چگونه با همین 

 ، بريم باز ببین از چی خوشت میاد. مبارکت باشه عزيزم_

پیراهن را روی دستش انداخت و همراهش شد، قبل از انکه دوباره به طرف رِگال لباس های زنانه برود، پیراهن  

ا کشید و  پیراهن خودش بود، چشمش را گرفت، با ذوق بازوی کیارش ر مردانه سفید رنگی که تقريبا از جنس

 گفت: 

 بیا اين و بپوش! _
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 طرفش چرخید: کیارش به 

 کدوم و!؟ _

 انگشتش را به طرف پیراهن گرفت: 

 اون پیراهنه! _

  کیارش لبخندی روی لبش نشاند، به طرف رِگال حرکت کرد، کمی پیراهن ها را زير و رو کرد و با برداشتن سايز

 خودش گفت: 

 من پُرو نمی کنم. _

 بهار با ذوق گفت: 

 ريش ديگه!؟ می گی_

 را، در فولدری هايد شده، در جايی ناشناخته از قلبش ذخیره کرد:  لبخند مردانه نشسته روی صورتش

 میگیرم._

دوباره بین لباس ها چرخیدند، از فروشگاه بیرون آمدند و داخل فروشگاه بعدی رفتند، باالخره با کنترل  

رجان خريداری کنند و دوباره مشغول گشتن  برای م  را خودش!  احساسش، راضی شد تا عینک دودی انتخابی 

می گرفت و با چشم   شدند. اين کیارشی که کنارش به خريد آمده بود و مُدام نظر میداد، لباس ها را جلوي ش 

چ ربطی به کیارشی که برای اولین بار  هايی ريز شده و با دقت نگاه می کرد تا ببیند لباس به او می آيد يا نه، هی

مردی  د حرف می کشید، به اين ناجی دلیر انش بايدر دفترش ديده بود نداشت، آن مرد اخمو که به زور از زير زب

میکرد شبیه نبود، اما هنوز هم دلش برای آن صحنه ای که مقابلش   که داشت برايش با هیجان لباس انتخاب

ت نامه امضا میزد، می لرزيد و تنگ بود. گاهاً عجیب دلش می خواست تا موبايلش  نشسته بود و بر زير برگه وکال 

برای   یارش در حال خريد و نطر دادن فیلم بگیرد و برای همیشه نگهش دارد، تا برای همیشه، را در بیاورد، از ک
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روزی که او را   هروقت که خواست لباسی بخرد و کیارش ديگر نبود، نظر هايش را در خريد لحاظ کند، تا برای 

 نداشت، ساعت ها بنشیند و فیلم را نگاه کند. 

ن، به اتمام رساندند، از فروشگاه که بیرون آمدند، در عین ناباوری هوا  خريد هايشان را با بساط سفره هفت سی

فتن  در يکی از فست فود های نزديک به رويال شام خوردند، خريد کمی برای ويال انجام دادند و با گر   تاريک بود.

 تاکسی، به ويال بازگشتند. 

ه به نشیمن برگشت. کیارش هنوز در  خريد های خودش را داخل اتاقش جا به جا کرد و با تعويض لباس دوبار

اتاقش بود. خوراکی ها را داخل يخچال جای داد، خريد های مربوط به سفره هفت سین را روی میز جلوی کاناپه  

هیه کرده بودند را از آب پر کرد تا  کتری که تخل آشپزخانه بازگشت. گذاشت تا سر فرصت آن ها را بچیند. دا

اگ سیاه و سفیدی که کنارهم عالمت بی نهايت را نشان می دادند نگاه کرد،  چای درست کند. با ذوق به دو م

ه  آن ها را شست و کنار گاز قرار داد. روزی که می رفت، ماگ سفید را با خودش می برد تا يادش بماند که نیم

 شده است.

لیوان ها انداخت و با   ون آمد، روی يکی از صندلی های پايه بلند دور اوپن نشست، نگاهی به کیارش از اتاقش بیر 

 لبخند گفت: 

 به چشمم نیومدن، ولی خوشگله!  ین اون همه لیوان ب_

 بهار با ذوق گفت: 

 خیلی! سفیده مال خودمه هاا! می برمش. _

 کیارش خنديد:

 زت. قول میدم نگیرمش ا_

 ناپه رفت و گفت: بود، تی بَگ ها را داخل لیوان ها قرار داد، به طرف میز مقابل کا بهار با لبخندی که روی لبش 

 تا آب جوش بیاد من سفره هفت سین و بچینم. _
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با دقت ترمه را روی میز پهن میکرد  کیارش سرش را تکان داد و کنارش آمد، نگاهش را روی دستان بهار که 

و فیروزه ای رنگ را از داخل پالستیک خارج کرد، پالستیک    ناپه نشست. بهار ظرف های سفالیماند و روی کا

 اق را با دندان باز کرد و درون يکی از ظرف ها ريخت، در حال انجام دادن کارش گفت: کوچک ُسم

 سال تحويل چه ساعتیه!؟ _

 کیارش پالستیک سنجد را باز کرد و به دستش داد: 

 ه. هشت و يک دقیقه صبح _

 مانند بقیه درون ظرف ريخت و روی میز قرار داد: بهار سنجد ها را هم 

 شیم. شب زود بخوابیم که بیدار _

 کیارش ظرف سبزه را باال تر از بقیه ظروف قرار داد و گفت:

 آره، من ساعت می ذارم بیدار میشم، تورم صدا میکنم. _

   ن گیج و منگ است.سنگین و موقع بیدار شد  بهار لبخندی روی لب نشاند، خوب فهمیده بود تا چه حد خواب

 نگاهی به سفره کوچک و جمع و جور اما زيبايش انداخت:

 آيینه نداريم ولی قشنگ شد._

 کیارش نگاهی به میز انداخت، لبخندی روی صورش نشاند و گفت: 

 خیلی قشنگ شده، با اين وضعیت همینم از سلیقه تو داريم! _

 طرف آشپزخانه برگشت: به او انداخت و به بهار نگاه مخلوط از عشق و شرم 

 بريزم چايی!؟ _

 نداخت و گفت:کیارش از جايش بلند شد، نگاهی به ساعتش ا
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 م و بدم و بیام! يمن يه پنج دقیقه برم اين که خريد _

 بهار لحظه ای با نگاه کدر شده، به او که جعبه سیاه رنگ را برمی داشت نگاه کرد، سری تکان داد و گفت: 

 ن نمیريزم. پس اال_

ی نزديکش می  هسته نزديکش شد، کمرش را به لبه اوپن تکیه داد و خودش را عقب کشید، اگر زيادکیارش آ

ش را روی  های کنار گیج گاهش نشست، پلک هايماند، ممکن بود اجازه به رفتنش ندهد، بوسه ای که روی مو

 هم انداخت:

 ن پنج دقیقه ای برگشتم. وسط نشیمنم بشین، مزود میام، شما بی زحمت در و از داخل قفل کن، همین  _

 چشم هايش را باز کرد و فقط توانست آهسته بگويد: 

 ظرتم. منت_

پشت سر کیارش، در را قفل کرد و به طرف کاناپه برگشت، تازه داشت می فهمید حسادت چیست و تا چه حد  

ی تا چه حد  ه آدمی که نمی شناس شی کند، تا چه حد می تواند خطرناک باشد و نسبت ب می تواند مغزت را متال

 می توانی کینه و نفرت به دل بگیری. 

اخل شکمش جمع کرد، چانه اش را روی زانويش قرار داد و خیره به سفره  روی کاناپه نشست، پاهايش را د

 کوچک و رنگی که چیده بود، منتظر برگشت او ماند.

*** 

 

کنار در فشار داد و منتظر شد، چند لحظه بعد،   آيفون جعبه را به دست چپش داد، دست راستش را روی زنگ 

گ را با فشار داد کامل باز کرد و داخل حیاط شد. مرجان در ورودی را  در بدون پرسش باز شد. در فلزی رن

گشود و با لبخند همان جا منتظر رسیدن کیارش شد. آنقدر دلش نگران چند خانه آن طرف تر بود که فقط  

 به اجبار مهمان صورتش کند. جلوی در قرار گرفت:  روحی توانست لبخند کج و بی
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 حم شدم. سالم، شبتون بخیر. ديروقت مزا_

 مرجان لبخندی به رويش زد، دستی زير موهای بلند و بازش کشید و گفت: 

 چه مزاحمتی، بیايید داخل. _

 جعبه را به طرفش گرفت و گفت:

 براتون.  گرفتم نه ديگه مزاحم نمیشم، يه هديه کوچیک به عنوان تشکر  _

 مرجان با چشم هايی برق افتاده به جعبه نگاه کرد و با ذوق گفت:

 حمت کشیدی، کاری نکرده بودم من. چرا ز_

 دستش را کالفه پشت سرش کشید و خودش را کنترل کرد:

 چیز قابل داری نیست، امیدوارم خوشت بیاد. _

 به را از دستش گرفت و گفت: مرجان جعحتی به ياد نداشت کدام عینک و مدل را انتخاب کرده اند، 

 باشه، اما به يه شرط! _

 جرا میشد و از خودش راضی بود، سری تکان داد: شت کم کم البخندش عمق گرفت، نقشه اش دا

 چه شرطی؟! _

 مرجان لبخندی به رويش زد، آهسته موهايش را پشت گوشش داد و گفت: 

 تو ويال، دوس دارم که توام باشی!  همین جا من فردا شب به خاطر روز اول عید يه مهمونی گرفتم،_

 اب می گرفت و اين کمی به ذهن خسته اش انرژی داد: کالفگی اش پر زد، زود تر از انتظارش داشت جو

 مزاحمت نباشم!_

 مرجان اخم تصنعی روی صورتش نشاند:
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 اصال مزاحم نیستی، تازه گفتی با خواهرت اومدی، به اونم بگو بیاد! خوش میگذره. _

 ابت دردانه اش هم راحت شد! لبخندی عمیقی به روی مرجان زد و گفت: الش از بخی

 زاحمت میشیم.پس فردا شب م_

 مرجان لبخندی از روی شادمانی تحويلش داد و گفت: 

 ساعت نه منتظرتونم. _

برگشت،  با تکان سر حرفش را تايید کرد، خداحافظی کرد و از حیاط خارج شد، سريع به طرف ويالی خودشان 

 ضربه ای که در زد، در باز شد، بهار با چهره ای درهم با حرص گفت:  با اولین

 چیشد!؟ _

 دی روی صورتش نشست:لبخن

 بیام تو!؟ _

بهار خودش را کنار کشید و اجازه داد تا داخل شود، در را پشت سرش بست و به طرف کاناپه حرکت کرد، بهار  

در اين حالت قرار می گرفت شديدا دلش می   ه سینه شد، وقتیهمانجا رو به رويش ايستاد و با اخم دست ب 

 گر هرگز رهايش نکند:خواست او را میان بازوهايش بگیرد و دي

 چايی چیشد پس؟!_

 بهار تای ابرويش را باال برد: 

 اول بگو چیشد! _

 قهقهه زد، بازجويی های اين دختر روحش را زنده میکرد: 

 باج گیری می کنی؟! _

 م کشید و گفت:ابروهايش را در ه 
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 بگو!_

 چشمکی زد و گفت: 

 عوتمون کرد مهمونی خونش!زودتر از چیزی که فکر میکردم داره جواب میده، فردا شب د_

 بهار هردو ابرويش را باال انداخت:

 دعوتمون کرد!؟ مگه گفتی با کسی اومدی؟! _

 کیارش سرش را تکان داد: 

 اوهوم، گفتم! _

 شده گفت: بهار اخم کرد، با چشم هايی ريز 

 گفتی با کی اومدی؟! اون وقت  _

 ار نخندد، گوشه ابرويش را خاراند:گوشه لبش را از داخل گزيد تا دوباره به صورت خشمگین شده به

 با خواهرم!!_

 بهار لحظه ای با عصبانیت نگاهش کرد، چشم هايش را روی هم فشار داد و گفت: 

 اين و نمی گفتی تعجب میکردم! _

 هش کرد و گفت: کیارش چند لحظه نگا

 ين باری بود که به عنوان خودت معرفیت نکردم، اونم فقط به خاطر شرايط!  آخر_

 خ و سفید شده سرش را زير انداخت، با صدايی ريز گفت:بهار سر

 منظورم به اون نبود، میرم چايی بیارم. _

 ه بهار خیره ماند.کیارش تکیه اش را به پشت مبل داد، پاهای کشیده اش را روی هم انداخت و با لذت ب 
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موبايل را قطع کرد.  با صدای زنگ موبايل چشم هايش را به سختی باز کرد، دستش را روی تخت کشید و زنگ 

روی تخت نشست، چرخشی به گردنش داد و با اخم به ساعت نگاه کرد، هفت بود و تا سال تحويل يک ساعت  

ا کامل گشود و وارد اتاق شد، بهار  رفت، در نیمه باز ربیشتر وقت نداشتند. از تخت کنده شد و به طرف اتاق بهار 

خندی به او و موهايی که پوشش دهنده بالشت شده بودند زد.  مانند همیشه کامل در بالشت فرو رفته بود، لب 

 آهسته صدايش زد: 

 بهار! _

گرفت و با تکان  می دانست با اين صدا بیدار نخواهد شد! دستش را پیش برد، شانه اش را بین انگشت هايش 

یرون کشید و روی  باره صدايش زد، سه بار اين کار را تکرار کرد تا بهار صورتش را از دورن بالشت بآرامی دو

  تخت نشست. صحنه مقابلش، زيبا ترين صحنه صبح روز اول فروردين بود؛ بهاری نوپا، با صورتی خواب آلود،

که   "شاه فصل"اليی و پالک ط  م فشرده میشدند لب هايی که روی ه موهای پريشان، چشم های خطی شده، 

 ه جوانه زده، صبح اولین روز از فصل بهار! ، بهاری تاز مانند مدال روی گردنش برق میزد و خودنمايی میکرد

 بهار دستی درون موهايش کشید و بعد از کمی کش و غوس آمدن با صدايی گرفته از خواب گفت: 

 وقت دارم دوش بگیرم؟! _

 ندش کند: ش گرفت تا از روی تخت بلدستش را به سمت

 اگه زود بلند شی، آره! _

ه کیارش داد و با کمک او از روی تخت بلند شد. کیارش  بهار دستی به روی صورتش کشید، دست ديگرش را ب 

 لبخندی به رويش زد و گفت: 

 تا دوش میگری من آب جوش میذارم صبحانه بخوريم.  _

 رفت گفت:بهار مشغول آماده کردن وسیله هايش، رو به او از اتاق بیرون می

 تو دوش نمیگیری؟! _
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 صدای کیارش را هم بلند دريافت کرد: 

 بعد تو میرم. _

باز کرد و مشغول چیدن  کیارش داخل آشپزخانه شد، کتری را پر از آب کرد روی گاز قرار داد، در يخچال را 

 صبحانه شد.

*** 

 

فید رنگ را پوشید، موهای  جلوی آيینه اتاقش ايستاد، وقت برای خشک کردن موهايش نبود، همان پیراهن س 

کمرنگی روی صورتش نشاند و با صدا زدن های کیارش از  خیسش را آزاد و فِر خورده دورش رها کرد، آرايش 

چک ويال داشت دعا می خواند، سريع روی کاناپه کنار کیارش نشست، گوشه به  اتاق بیرون رفت. تلوزيون کو 

 "و النهار، يا محولل حول و االحوال، حوّل، حالنا، الی احسن الحالالیل يا مقلب القلوب واالبصار، يا مدبر "صدای 

. با صدای  يش را بست و با گوينده، زير لب همخوانی کرد، زمزمه آرام کیارش هم در گوشش نشستچشم ها

منفجر شدن توپ و تبريک مجری تلوزيون چشم هايش را باز کرد، کیارش داشت نگاهش میکرد، لبخندی روی  

 :صورتش نشاند 

 عیدت مبارک، امید وارم سال خوبی باشه برات. _

د، آهسته شانه بهار را گرفت و در آغوشش کشید، بوسه ای روی بوسه گاه  کیارش کمی خودش را جلو بر

 همیشگی اش، کنار پیشانی، روی ريشه موهای بهار نشاند و زمزمه کرد: 

 عید توام مبارک دردونه! خوش اومدی بهارخانوم!_

ید، خودش را  که روی لبش نشست، تا ته مغز استخوانش پیچید. تا انتهای قلبش را گرما بخششیرينی لبخندی  

ر زنجیر نقره ای رنگ رها کرد. صدای کیارش  بیشتر بین آغوش کیارش جا داد و بوسه اش را نرم، جای کنا

 دوباره در گوشش پیچید: 



 

 

Page | 831 

 ار واسه من شروع شد.پیراهنت خیلی بهت میاد، از در اتاق اومدی بیرون، همون لحظه به_

 گفت:سرش را در سینه او مخفی کرد و با شرم و صدای لرزان 

 نگو اينجوری! _

 ری، بهار نوپای منی! چجوری؟! بهاری ديگه، از همه فصالی بهار، بهار ت _

دستش را زير چانه بهار پیچید، صورتش را باال گرفت، لحظه ای به پالک قفل شده در گردن بهار که حاال با يقه  

 از پیراهن بیشتر خودش را به رخ می کشید نگاه کرد و آرام گفت: ب

 اسمی برات گذاشته، الحق که شاه فصلی!  بابات خوب_

 ايش، دوباره در آغوش او پیچ خورد و بوی غلیظ چوب را استشمام کرد. با حلقه ای افتاده درون چشم ه

ز نیم ساعت اشک ريختن بهار پشت تماس  بعد از تلفن هايی که هرکدام زدند و عید را تبريک گفتند، بعد ا

ور  رای اولین عیدی که مهناز را در کنارش نداشت، برای اولین عیدی که مجبتصويری با مهناز و ابراز دل تنگی، ب

بود، از پشت شیشه سرد و بی روح موبايل، به چشم های خیس و غلطیده در محبت مهناز نگاه کند و نتواند او را  

يال را به مقصد  زاران بار ببوسد و عطش نبود مهران را هم با حضور پررنگ مهناز رفع کند، و محکم در بر بگیرد، ه

 کمی گشتن در کیش ترک کردند.

پدرهايشان، عجیب سبب خیر شده بود! مسافرتی که ديگر احتماال هرگز برايش اتفاق  پیدا کردن آدرس قاتل 

وی شن های طاليی و درخشان ساحل خلیج فارس راه  نمی افتاد، ديگر هرگز پا به پای کیارش، پا برهنه در ر 

ر کیارش  تخته بازی کردن، سوار شدن جِت اسکی را هم فراموش میکرد، چون ديگ   نمی رفت. شايد ديگر، مانند 

 نبود که سرش را از پشت درون شانه اش فشار دهد و از سر لذت جیغ بکشد. 

کنار ساحل خلیج، تا روی جت اسکی، تا کنار ساحل   باالخره به خواسته دلش رسید، از پای سفره هفت سین، تا

اشان پر کرد، به   کاريز، و درخت سبز معروف، گالری موبايلش را از سلفی های دو نفره  مرجانی، تا شهر زيرزمینی

خودش بود تا صد سال ديگر هم نمی توانست خواسته اش را بیان کند، اما کیارش خوانده بود از نگاهش، او  

 به لبشان بود.  ار با مِیل ادامه داد، حاال موبايل هردو، پر از عکس های دو نفره و لبخند شروع کرد و به



 

 

Page | 832 

ل میرمهنا بود، جايی که اولین بار خلیج را ديد و عاشقش  آخرين مکان، بعد از صرف ناهار دير وقتشان، در ساح

یج آبی و آرام، زير نور  اينبار بیخیال سلفی شدند ، پشت سرشان خل شد، زيبا ترين عکس را آنجا گرفتند؛

هن بهار و موهای رها شده زير شالش را به بازی گرفته  خورشید برق میزد، نسیم کمی که می آمد، دامن پیرا

رش، پیچیده شده دور شانه ظريف او، او را به طرف خوش کشیده بود، بهار با لبخندی از سر  بود، دست کیا

به دست کیارش سپرده بود و يکی از لبخند های کم نظیرش  هیجان و لذت و چشم هايی برق افتاده، خودش را 

نرم روی لب داشت  میداد، کیارش عینک دودی اش را درون موهايش فرستاده بود، لبخندی  را به دوربین تحويل 

 و بهار را مانند شیء ای ارزشمند در آغوش داشت.  

ند، با لبخند بهم نگاه کردند، بی آنکه  موبايل را از رهگذر گرفتند و پس از تشکر هردو به صفحه عکس خیره شد 

 کرده درون قلبشان بزنند، راهی ويال شدند. حرفی بزنند و چیزی از احساس فوران 

بلیز ساتن و مشکی رنگی  موهای موج دارش را سفت و محکم باالی سرش بسته بود، دستی به لباسش کشید، 

رچه ای کرم رنگ خودش پوشیده بود. بلیز، کمی  که روز قبل جزو خريد هايش گرفته بود را به همراه شلوار پا

ساده اش  ود و لبه هايش را درون شلوارش جای داده بود. کفش های مشکی رنگ گشاد و لَخت در تنش نشسته ب

 را پوشید، کت و شالش را برداشت و در حال پوشیدن آن ها از اتاق خارج شد.

تب کردن يقه پیراهنش بود گیر کرد. او زيادی به  نگاهش به کیارش که درون آيینه کنار تلوزيون، مشغول مر

را در هم فرو   حساس شده بود!؟ بوی چوب کل ويال را برداشته بود و ابروهای بهارخودش رسیده بود يا بهار 

میبرد. نگاهش را روی او چرخاند، شلوار کتان و جذب مشکی به همراه تی شرت سفید و يک کت نازک طوسی  

کی کرد تا  کتش را باال داده بود و ساعد قطورش را به رُخ بیننده می کشید. سرفه کوچبه تن داشت. آستین های  

 يش زد و گفت: او را متوجه کند، کیارش به سرعت چرخید، لبخندی به رو

 بريم!؟_

سرش را تکان داد، کیفش را در دستش جا به جا کرد و پشت سر کیارش از ويال خارج شد، کوچه غرق سکوت  

در کوچه،    تکان خوردن برگ ها می آمد، اما از همان جا هم، تعدد ماشین های پارک شدهبود و فقط صدای 

 نشان دهنده مجود مهمانی داخل يکی از ويالها بود. 
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د حیاط که شدند، صدای ريز آهنگی آمد، مرجان خودش در را برايشان باز کرد، بهار ناخودآگاه نگاهش را  وار

لند و کوتاه مشکی اش، با موهای صاف و لخت هايالت دارش، با بوی عطری  روی او تاباند، درون پیراهن آستین ب

بهار را مچاله کند. به زور لبخندی به  در مشامش پیچید، آنقدر زيبا و تمام و کمال بود که قلب ترک ترک که 

با لبخند   رويش زد و وارد شد، مرجان به خانومی که ايستاده بود اشاره کرد تا لباس های بهار را بگیرد و خودش 

 گفت: 

 معرفی نشديم عزيزم. _

رجان  کت و شالش را به دست خانومی که منتظرش بود داد، با اکراه دست مدستش را به طرف او دراز کرد، بهار  

 را فشرد و گفت: 

 بهار هستم._

 مرجان با لبخند جواب داد: 

 مرجان، خوش بختم. _

 رو به کیارش برگشت، با لحنی زيباتر نسبت به قبل گفت: 

 یلی خوش اومدی، بريم داخل.خ_

اد کمی نشسته بودند و عده زيادتری وسط مشغول بودند. مرجان  کم کم وارد سالن بزرگ و شلوغ ويال شدند، تعد 

 ه آن ها گفت: رو ب 

 چیزی میخوريد!؟ _

 بهار سريع نگاهش را باال کشید:

 نه، مرسی. من همین جاها میشینم._

 روی بازوی کیارش پیچید و به بهار گفت: مرجان لبخند ديگری به رويش زد، دستش را
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 واستی به طلعت بگو. راحت باش عزيزم، اگر چیزی هم خ_

بهار نگه داشت، بهار تمام سعی اش را کرد تا خودش را به تک مبل  کیارش لحظه ای نگاه نامطمئنش را روی 

، داشت گلوی او را فشار  برساند و از افتادنش جلوگیری کند؛ دست ظريف پیچیده شده مرجان دور بازوی کیارش 

ا  آنکه بار ديگری برگردد و به آن ها نگاه کند، چشم هايش ر میداد. با نشستن روی مبل، نفسش را آزاد کرد، بی 

 درون سالن چرخاند.

احساس خفه شدن داشت،  نمی دانست چگونه قرار است از اين خراب شده آدرس پدر مرجان را گیر بیاورند، 

ارش حلقه  ا فقط برای او بندآورده بود، کسی که احتماال االن دستش را دور بازوی کیانگار کسی راه اکسیژن ر

 زده بود و او را به همراه خودش میبرد...! 

*** 

 

کیارش نگاهش را به بهار که درون مبل تکی فرو رفته بود انداخت؛ جسمش آنجا بود، نگاهش به مقابل بود اما  

گر درون اين ويال حضور ندارد. دستش را کالفه بین موهايش کشید،  فکر و حواسش را می توانست ببیند که دي

ه بود معرفی میکرد، نتواسنت حرف خاصی بزند،  رجان داشت او را به همان دختری که جلوی ويال روز اول ديد م

فقط با لبخندی کمرنگ سرش را تکان داد، آنقدر نگران بهار بود که به کل فراموش کرده بود بايد چه کاری  

مرجان وجود داشت و می توانست او را  ام دهد، شماره رضا را می خواست، شماره ای که احتماال درون گوشی  انج

 لیوانی به طرفش گرفت و گفت:  به رضا برساند. مرجان 

 شروع نمی کنی؟! _

لبخندی به رويش زد و لیوان را گرفت، فقط برای حفظ ظاهر اين کار را کرد، کنار مرجان به يکی از صندلی  

 عی کرد، کمی حرف از او بگیرد: ای پايه بلند اطراف میز تکیه زد، لیوان را درون دستش چرخاند و س ه

 يکم. خُب، از خودت بگو _

 مرجان لبخندی به رويش زد، به لبه میز تکیه داد و گفت: 
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 چی بگم، تو چیزی نپرسیدی!_

 ی بهار را میداد:همه اين مراحل را از بحر بود، اما در آن شرايط فقط ذهنش آالرم تنهاي

  يا نه، يه بیو کلی! چند سالته، چیکار می کنی، کیش زندگی میکنی کال _

 را عقب زد و گفت: مرجان با تکان سرش، موهايش 

آمــــم! بیست و نه سالمه، سرکار به اون صورت که نه، اما منیجر کارای بابام هستم، بیشتر وقتا اينجام، از آب  _

 هرانم میرم، بابا تهران زندگی میکنه. و هواش خوشم میاد، اما خب ت

انش نگاه میکرد راحت کند،  ی لیوان را به لبش زد تا خیال مرجان را که به لیوآهسته سرش را تکان داد، کم 

 جواب های می گرفت: 

 چه خوب، بابا تو کاريه!؟ _

 با خنده شانه اش را باال انداخت و گفت: 

 ار واردات صادراته، حاال هرچیزی که فکر کنی! حاال نبین میگم منیجر، فقط اسمش رومه، تو ک_

 اه باال رفت:تای ابرويش ناخودآگ

 خیلیم خوب! _

 ش را باال رفت و گفت: جرعه ای از لیوانمرجان 

 تو بگو! _

 دستی به چانه اش کشید، همه چیز را هم نبايد می گفت: 

 منم سی و پنج سالمه، تو کار موبايلم. برای همین اومدم کیش! _

 بخند گفت: مرجان با ل
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 پس توام تو کار وارداتی. _

 گرفت، لبخندی زد و گفت:   دروغ رو هوا و بیخودش انگار

 بگی نگی._

 محتويات داخل لیوانش را چرخاند و گفت: مرجان کمی 

 شايد با بابا آشنا شدين، اصال شايد بشناسیش، چون بابا هم از اينجا زياد کار راه میندازه. _

 هیجان زده به طرفش کشیده شد:

 نمی دونم شايد!_

 مرجان کمی اطرافش را گشت و بلند داد زد: 

 گوشیم و بده!  نیلو_

مرجان به سمتشان آمد، لبخندی تحويل هردو داد و برگشت. مرجان  گُلد شی  نیلوفر از طرف ديگر سالن، با گو

سرکی بکشد و  موبايل را با اثر انگشت باز کرد و کیارش نتوانست رمزش را بگیرد.فقط لحظه ای فرصت کرد تا 

سريع به  بود، نفسش را کالفه بیرون داد. با صدای مرجان بهار را ببیند، هم چنان درون مبل و خیره به مقابلش 

طرفش چرخید، عکس را درون صفحه موبايلش به او نشان داد. چشم هايش را ريز کرد، چهره اش همان مرد  

گر وسط انبار نداشت! دندان هايش را روی هم  فشرد،  درون فیلم بود، اما تیپ و استايلش، هیچ ربطی به آن کار

 گوشش میپیچید:  صدای مرجان در

 رضاس. فامیلیمون حیاتیه، اسم بابامم_

 کمی با چشم های ريز به عکس خیره ماند و گفت: 

 آشناس برام، ولی نمی دونم دقیق، اسم شرکت چیه!؟ _

 ا کرد: مرجان قفل کنار گوشی را فشار داد و موبايل را روی میز ره
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 مِالن رُز! _

کمتر به    کرد د و اينبار واقعا در فکر فرو رفت، هرچه فکر کمی به گوشش آشنا آمد، ابروهايش را درهم کشی

نتیجه رسید، اما حاال حداقل نام يک شرکت از رضا حیاتی داشت و می توانست با همان هم او را گیر بیندازد، اما  

 اين همه برو بیايش در می آمد.  اگر شماره اش را هم گیر می آورد، تالفی 

 گفت:   مرجان ضربه نرمی به شانه اش زد و

 همینجا باش االن میام. _

و از همانجا خیره بهار شد، صدای آهنگی که از پخش می آمد، فقط درون گوشش میپیچد   سری تکان داد 

ای خواننده باعث میشد تا  وچشم هايش به بهار که با ابروهای درهم، پايش را روی هم انداخته بود گره خورد. صد 

 دلش بخواهد فقط خودش بود و بهار!

 تون اين زندگی برای من هیچ حرف تازه ای نداش قبل ا

باالخره آنقدر خیره نگاهش کرد تا بهار مجبور شد نگاه اخم آلودش را باال بیاورد و به او بدهد، اين دختر باليی بر  

ت، انقدر آرام و نرم، در کنج قلبش بنشیند و تکان از  سر دلش آورده بود که هیچ کس جز خودش نمی توانس

 رد. تکان هم نخو

 قلب تو بشینه جاش وقتی عاشقی محاله هیچ کسی بیاد تو 

 اون حرف زدناش!

حرف زدن های بهار متفاوت بود، قبلش حتما بازدمش را محکم بیرون میداد، لبش را تر میکرد و بعد حرفش را  

 میزد. 
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 طرز نگاش!

ار برده بود،  و سبزش، رگه های میشی دور جنگل چشم هايش که گیرايی چشمش را روی هز نگاه مخملی 

نگاهی که گهگاه با لبخند منگنه   طعم غم، به او می انداخت و از پا درش آورده بود. نگاهی که مخلوط شده با 

 صورتش میکرد و به تمام تابلوهای کشیده در جهان، يک سور میزد.  

 

 پشت در صدای پاش! 

 

برای گوشش، مانند دارويی سر  دتی بود که به شنیدن صدای پای او به طرف تراس خو گرفته بود و شنیدنش م

 یم شده می ماند.ساعت تنظ

 

 ما رازمون هیچ وقت نمیشه فاش!

 تا تهش بمونه کاش!

 

ت  روی خودش را احساس میکرد، حسادت بهار داشت ته جانش، ته نشین میشد و انگار لذ نگاه خشمگین بهار 

 عجیب و جديدی را احساس میکرد. 

 

 ای وای! دارم عاشق میشم انگار

 کاری دستم داد که بردم همه رو از ياد چشات چه 
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فکرش را هم نمیکرد، روزی آن دختری که با آقا جون به خاطر انتخابش، به عنوان وکیل شخصی بحث کرده بود  

 حرکاتش، دلش را چنگ بزند و کارش را بسازد. و معترض شده بود، با نگاه جادويی چشم هايش، با تک به تک 

 

 زيادی روت حساسمتقصیر من نیست، اگه يه وقتايی 

 

حد مرگ روی بهار لطیفش حساس بود و دلش مدام از نگرانی در رفت و آمد بود.  حساسیت داشت، تا سر 

 کبودی چانه و بازوی بهار، هنور روی دلش سنگینی میکرد.

 

 ه غیر چشمای تو که  اگه باعث شدی که هیچ کس و ب

 تموم دنیای منه نشناسم

 

چ کس به اندازه بهار بلد نبود در  هیچ کس به دلنشینی خنده او نبود، هی نگاه هیچ کس ديگر قشنگ نبود، خنده

شرايط اسفبار چگونه به دست و پايش بپیچد که خودش را هم فراموش کند. اصال انگار بعد از او، تمام دنیا را  

 ند، در کل جهان، فقط يک او باقی مانده بود...! جمع کردند و برد

 

 بیماره دلم 

 نمیذاره برم 

 غم همیشه پشتتم  بیخیال

 بینمون دوری بیاد توهم جايی نرو 
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 دلم و دادم دست باد ای داد بیداد....

 

جا،  تکیه گاه میشد، امنیت میشد، اجازه به رفتن نمیداد، نمی گذاشت بهار از تنگ دلش کنار برود، او را همان 

 برای خودش نگه میداشت و حفط میکرد.

 

 اون حرف زدناش 

 طرز نگاش 

 ش پشت در صدای پا 

 ما رازمون هیچ وقت نمیشه فاش

 تا تهش بمونه کااش...!

 

 با صدای مرجان به طرفش چرخید، مرجان لبخندی زد و دوباره کنارش جای گرفت: 

 ببخشید تنهات گذاشتم! _

 ش را از نگاه بهار کند.سری تکان داد، بی حرف، به سختی نگاه

*** 

 

ی اش فقط می  مرجان جان میداد و برای جلوگیر داشت با آن آهنگ و نگاه نفوذ گر کیارش، وسط ويالی

توانست اخم کند. نفس کالفه اش را بیرون داد، مرجان زيادی امشب داشت گلويش را فشار میداد، جايی که  
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شد، از خانومی که لباس هايش را گرفته بود، درخواست کرد  نشسته بود به در خروج نزديک بود، از جايش بلند 

 . تا لباس هايش را بیاورد

نه خارج شد، لحظه ای داخل حیاط ايستاد، چندين نفس عمیق و پشت هم  بعد از پوشیدن آن ها از در خا

يانه ای  . بازهم نفس لعنتی در نمی آمد، سینه اش سنگین شده بود. آنقدر غم تلنبار شده و فکرهای مورکشید 

پا  جه های از روی اجبار کیارش، از داشت، که با همین حضور ها و نزديکی های اين دختر به کیارش، با همین تو

 در بیايد و متالشی شود. 

کیارشی که او نداشتش، نمی توانست برای خودش نگهش دارد و بايد همین دم را غنیمت را می شمرد، نمی  

ری بدهد، يک هفته اش را داده بود، از تايمی که خودش هم نمی  خواست حتی لحظه ای اش را به کس ديگ 

 نصیب مرجان میکرد؟! مانده، چه قدرش را هم بايد  دانست چه قدرش باقی 

آهسته از درون حیاط داخل کوچه پیچید، سکوتی که در خیابان پیچیده بود و نسیم خنکی که فقط نصیب شب  

 کرد.  های کیش بود، او را برای کمی راه رفتن وسوسه 

در پیش گرفت. آهسته آهسته   کیفش را درون دستش جا به جا کرد و راه افتاد، طرف مقابل ويالی خودشان را 

دم برمی داشت، آهنگی که تمام مدتش، کیارش خیره نگاهش کرده بود دوباره در گوشش زنگ میخورد. دلش  ق

اقت طاق شده اش، اجازه نداده بود تا  را همان عقب تر، بین دست او جا گذاشته بود، اما تحمل تمام شده و ط

هر مدت کوتاهی که بود، در اين لحظه  که به هر دلیلی که بود، در  بنشیند و نظاره گر نزديکی آن دختر به مردی 

 ...!، باشد نام شوهرش را داشت

ا گم  ترسید راهش ر ی کرده است،فکر بود که نفهمید چه قدر مسیر طآنقدر غرق  از کوچه دور شده بود،  زيادی

و  قاب داری که داشت از رو به ر برگشت تا به طرف ويالی خودشان برود. چند قدمی برداشت، با ديدن مرد ن  کند،

می آمد، نفس در سینه اش پیچ خورد و حبس شد، برای لحظه ای تمام عالئم حیاتی اش به پايان رسید، برق  

رم های قرمز را در تک به تک سلول هايش  اسلحه ای که درون دستان مرد ديد، تپش شديدی به قلبش داد و آال

ا دوباره درون تاريکی کوچه برگردد  ديده بودش، فقط منتظر بود ت  د، چند قدم عقب عقب برداشت، مردوشن کر ر

تا احتماال کارش را تمام کند. در لحظه تصمیم گرفت، کفش هايش پاشنه نداشت، کیفش را محکم در دست  
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ت برق، دوباره چرخید و شروع به دويدن کرد. هرچه جان داشت درون  گرفت، نفس سنگینی کشید و با سرع

نفس بريده شده اش نداشت، لحظه ای عقب را نگاه کرد و با ديدن   با تمام قوا دويد، توجهی به پايش تزريق کرد، 

می دويد، با ترسی تزريق شده در جانش، سرعت بیشتری به پاهايش داد و همزمان    ش نقاب دار که پشت به پشت

آمد، اين خیابان های  سعی کردن مَپ ذهنش را روشن کند تا بفهمد کجا بايد برود، هیچ چیزی به ذهنش نمی 

ا بلد نبود. بی فکر به طرف چپ چرخید و به آن سمت دويد. با ديدن بلوار نسبتا شلوغی که از دور ديده  لعنتی ر

 میشد، با تمام جانش دويد تا قبل از شلیک اسلحه به بلوار برسد.

نبود! نفس نفس میزد،  با رسیدن به مردمی که درون بلوار بودند، کمی از سرعتش را کاست، به عقب برگشت، 

خس خس میکرد و لباسش به تنش چسبیده بود. شلوغی بلوار، به خاطر دو فست فودی بود که   سینه اش 

 صدا کرده بود.  میزهايش را درون پیاده روی خیابان چیده بود و حسابی آن جا را شلوغ و پر سر و 

شک نداشت جايی همین نزديکی کمین   خودش را بیشتر بین مردم کشید، نگاه ترسیده اش را اطراف چرخاند،

کرده و منتظرش است، محال بود از آنجا تکان بخورد. داخل يکی از مغازه ها شد، کمی صبر کرد و با صدايی از  

ش کرد و آب را به دستش داد، می  ای با ترس نگاه ته چاه درآمده درخواست بطری آب کرد. مرد بیچاره لحظه 

 سفید و چشم هايش تا چه گشاد و ترسیده است.  توانست حدس بزند رنگش تا چه حد 

دوباره جايی بین شلوغی ايستاد، کمی از آب را نوشید؛ نفسش رفته رفته برمیگشت، اما نگاه ترسیده و وحشت  

وبايل خودش، سه متر از زمین پريد، آنقدر جا  با صدای زنگ م .زده اش، لحظه ای از پايیدن اطراف کنده نمیشد 

با تعجب نگاهش کرد. کمی خودش را عقب کشید، موبايلش را بیرون آورد و با ديدن نام  خورد که میز کناری 

 کیارش، سريع تماس را وصل کرد:

 الو!_

 صدای نگران و خط و خش برداشته کیارش در گوشش پیچید:

 بهار!؟ کجايی؟!  _

 ايش لرز برداشت:صد 
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 کیارش!_

 يا خدا! بهار چیشده!؟ کجايی؟!_

 آب دهانش را قورت داد: 

 نمی دونم! _

 يعنی چی نمی دونم!؟ گم شدی؟ کجا رفتی!؟ _

 بطری آب معدنی را بین دستش فشرد: 

 کیارش بیا دنبالم! _

 صدای نفس عمیق کشیدن کیارش را شنید:

 میام عزيزم، بهم بگو کجايی! _

 فت: تابلويی نديد، نزديک میز کناری اش شد، آهسته به خانومی که نشسته بود گاه کرد، کمی به اطرافش نگ 

 ببخشید اينجا کجاست؟! _

 زن سرش را بلند کرد: 

 انتهای بلوار حافظ، نرسیده به میدون. _

 حرف زن را برای کیارش بازگو کرد، صدای نفس های نگران کیارش درون گوشش پیچید:

 ام. از جات جُم نخور االن می_

قطع و بريده بريده اش نشان  قطع شد، نگاه ترسیده اش را دوباره در اطراف خیابان چرخاند، نفس های م تماس 

 از حال خرابش بود.  
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همان جا میان میز ها ايستاد و مشغول کندن پوست کنار ناخنش شد، تا رسیدن کیارش، دو تا از انگشت هايش  

یشد، انگار جانی تازه برايش رسیده باشد به طرفش دويد،  پیاده م را خون انداخت. با ديدن کیارش که از تاکسی

او، بی توجه به شلوغی آنجا، خودش را درون آغوش او رها کرد، چانه اش از بغض لرزيد،   به محض رسیدن به 

 دست های کیارش دورش پیچ خورد: 

سرم اومد؟! گم   چه باليی هیییش! آخه برای چی از خونه اومدی بیرون، میدونی من رفتم ويال ديدم نیستی _

 شدی چرا زنگ نزدی!؟ 

 اشکش پايین نريزد:  کمی فاصله گرفت، نفس عمیقی کشید تا

 نمی خواستم دور بشم زياد، تا ديدم دارم دور میشم، برگشتم. ولی..! _

هق زد، کیارش ابروهايش را در هم فرو برد، هردو بازوی او را بین دست هايش کشید و از الی دندان های چفت  

 گفت: شده 

 ولی چی؟؟؟ چیشد بهار؟! _

 ی و نگران کیارش داد: چشم های لبالب شده از اشکش را به چشم های عصب 

تا برگشتم، يه مرد با نقاب و با اسلحه پشت سرم بود، جايی که وايساده بودم خیلی روشن بود، يکمم سر و صدا  _

اونم پشت سرم اومد، تا همین جا که شلوغ  دن، بود، منتظر بود برگردم دوباره تو کوچه، منم شروع کردم به دويی

ی رسیدم به اينجا، فقط از دور که تعداد آدم ها رو ديدم پیچیدم اين  بود هم ول نکرد، اصال نفهمیدم چجور

 سمتی.

 کیارش با صورتی پوشیده در نگرانی به او نزديک تر شد:

 ن خراب شده اومدی بیرون؟! ز اوچی داری میگی بهار؟! برای چی زنگ نزدی به من؟! برای چی اصال ا_

 بهار لب برچید: 

 دم ويال! اومدم بیرون يکم راه برم و برگر_
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 کیارش با خشونت کمی بازويش را فشار داد: 

! بعد تو چی داری میگی به  که نمی دونم کیه قصد جونت و کرده شرايط نرماله برای اين کار!؟ يه بی پدری_

 به سرم میريختم!!!  من؟! اگه بهت شلیک کرده بود من چه خاکی

 اشکش چکید، با لب هايی لرزان گفت: 

 رو! نتونستم تحمل کنم اونجا_

 کیارش لحظه ای با عصبانیت با صورتش نگاه کرد، دستش را کالفه روی صورتش کشید و گفت: 

 گفتم تاکسی وايسه، اينجام خطرناکه! بیام بريم خونه حرف می زنیم. _

در گلويش، با اخم و تشر کیارش، در دم خفه شده بود، آنقدر    هبی حرف دنبالش کشیده شد، بغض پیچید 

در آغوشش بخزد و اشک بريزد، از طرفی حق را به او میداد، از طرف ديگر، میان اين  ند که  عصبانی بود که نتوا

  آشفته بازار، وقتی اينبار برای بريدن جانش مرد اسلحه به دست شده بود، اين دل زبان نفهم و موقعیت نشناس،

نی و صاحب لعنتی اش  حق عصبانیت را از کیارش سلب میکرد و بی خود و بی جهت آن را به آن ويال و مهما

مربوط می کرد. با چهره ای در هم شده، با بغضی پس خورده و جسمی که از ترس کِرِخت شده بود، درون  

 تاکسی نشست و سرش را به شیشه تکیه داد. 

نفر لحظه ای سايه مرد را دقیقا سر کوچه ديدند، بهار نگاهش وحشت  لحظه پیچیدن ماشین داخل کوچه، هردو

کیارش داد، کیارش سرش را به دو طرف تکان داد و با در حالی که از صدای خودش نگرانی چکه  زده اش را به  

 میکرد، گفت:

 نترس، نمی فهمه ما با تاکسی برگشتیم، سريع میريم واخل ويال نمی بینه مارو. _

 را محکم قورت داد:  بهار آب دهانش

 آخه اون اين نبود، قد و هیکلش فرق داشت، يادمه! _

 ان هايش را روی هم فشار داد: کیارش دند 
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 دو نفرن، شايدم بیشتر! نمیدونم فعال فقط بايد برسونمت داخل ويال! _

تند، ولی اگر  ممکن بود که مرد هنوز نداند ساکن کدام ويال هس بهار هنوز با ترس داشت به آن نقطه نگاه میکرد، 

 اب میکرد!؟ لحظه پیاده شدن آن ها را میديد، اگر همان لحظه را برای حمله انتخ

با ايستادن ماشین، با ترس به کیارش نگاه کرد، تاريکی کوچه دوباره صحنه وحشتناکی که ديده بود را مقابل  

ستقیم جايی از بدنش را  د به محض پیاده شدن از ماشین، تیر درون اسلحه م چشم هايش ترسیم کرد. می ترسی

ه شد، نگاهش را به دو طرف کوچه کشاند، دستش را  هدف بگیرد و فرود بیايد. کیارش با احتیاط از ماشین پیاد 

حیاط  به طرف بهار گرفت و او را از ماشین بیرون کشید. کلید آماده شده درون دستش را سريع درون قفل در 

را بست و دوباره او را به طرف ويال کشاند. بهار لحظه ای نگاهش کرد،  فرو کرد و بهار را داخل حیاط هُل داد، در 

 کیارش نگاهش کرد:   اه او که به طرف ويالی مرجان بود، از کشیده شدن مقاومت کرد و ايستاد، با ديدن نگ 

 دِ بیا ديگه! _

به جانش   نمی توانست حرکت کند، بغض پس رفته دوباره داشت پايش را انگار کسی به زمین چسب زده بود،

، دست کیارش از بازويش کنده شد،  چنگ میزد، نسیم خنکی که می آمد، مانند برودت تا ته جانش را می لرزاند 

 با هردو دست صورتش را قاب گرفت و با لحنی نگران گفت:

 بیا جون من، میرسه االن! _

 آورد و روی سینه  خی تبديل شده بودند، آهسته کف دست راستش را باالدست هايش دوباره به قالب های ي

 کیارش نشاند، با صدايی لرزان گفت: 

 خوشت اومد ازش؟! _

 صبی و نگران گفت: کیارش ع

 از کی!؟ _

 قطره اشکش چکید:
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 مرجان!_

 صورت کیارش خشمگین شد، دستش را روی صورت بهار محکم تر کرد و غرّيد:

 ت اين حرفاس!؟میريزن بکشنت، تو چند قدمیت طرف و ديدی! بعد االن وقن از دو طرف دار_

 ر پايش را محکم روی زمین کوبید: بها

 بگو، برگشتی نگاه کردی! _

 رش يکی از دست هايش را دوباره به بازويش گیر داد و خشن گفت:کیا

 بیا برو تو میاد االن! _

 بازويش را از دستش بیرون کشید:

 اومد؟!به جهنم! بگو، خوشت _

رتش را قاب گرفت و بدون اجازه به گرفتن نفس، روی  کیارش با سرعت به طرفش چرخید، با هردو دست صو

 نفسی اش را بست.صورتش خم شد و با خشونت راه ت

چشم هايش لحظه ای بسته شد و با کنار رفتن کیارش، با تعجب و خیرگی به او ماند، همزمان با دوباره احاطه  

 کیارش، زمزمه اش را شنید:   شدنش بین دست هايش

 میاد! من فقط از زن خودم خوشم _

رفی بزند، با صدای خش خش  بهار مات و مبهوت شده، خیره به صورت کیارش ماند، قبل از آنکه فرصت کند ح

خم شدند، کیارش بهار را بین دست هايش گرفت و   یبرگ کفش روی زمین جلوی در حیاط، هردو ترسیده، کم 

نفس هم نکشید، مرد نقاب دار، با   پشت ديوار در ورودی کشید، بهار از ترس چشم هايش را روی هم فشار داد و 

ا می چرخاند و اين نشان میداد که هنوز نمی داند داخل  اسلحه در دستش، چشم هايش را داخل تک تک وياله

 محض رد شدن از جلوی در حیاط، کیارش آهسته بهار را داخل ويال کشاند.کدام ويال هستند، به 



 

 

Page | 848 

 ناله گفت: کلید را در قفل چرخاند، بهار نفسش را آزاد کرد و با   با وارد شدن به داخل سالن ويال، کیارش بالفاصله

 مشب! جونم دراومد ا_

 کیارش نگاه سرزنش باری به او انداخت، کمی نزديکش شد و گفت: 

 دی وقتی به حرف گوش من نمیدی بعدش چی میشه، بازهم قصد جون من و کردی! هربار دي_

 ط، رنگ سرخی به گونه اش زد و گفت: بهار با يادآوری اتفاق چند لحظه قبل داخل حیا

 نتونستم خطر شرايط و تو اون شرايط بسنجم! _

 یارش چپ چپ ريزی تحويلش داد و گفت: ک

 درست کنم بخور. رنگ و روت پريده، بیا يه چیزی  _

 لبخندی به رويش زد و گفت: 

 اول يه دوش بگیرم، لباسم چسبیده به تنم. _

 خودش به طرف آشپزخانه وسط سالن حرکت کرد.کیارش با تکان سر حرفش را تايید کرد و 

از حمام بیرون آمد، کیارش کمی پرده زرشکی رنگ پنجره اتاقش را کنار  دوباره همان پیراهن سفید را تن زد و 

کتش را    داده بود، شانه اش را به ديوار چسبانده و از روزنه کوچکی که ايجاد کرده بود داشت خیابان را ديد میزد،

ار آهسته  به کرده بود و حاال فقط با شلوار جذب و تی شرت سفیدش وسط اتاق او ايستاده بود.روی تخت رها 

فت و نرم نرم مشغول خشک کردن موهايش  لوازم حمامش را داخل چمدانش سر داد، حوله کوچکش را دست گر

ه تک اجزای  شد. همان طور ايستاده وسط اتاق، به کیارش خیره ماند. خستگی، عصبانیت و کالفگی از تک ب 

 بدنش فرياد می کشیدند، آهسته پرسید:

 ی؟! تونستی آدرسی از رضا گیر بیار_

 کیارش بدون آنکه نگاهش را از خیابان بگیرد گفت:
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 رفتم، میشه از همون طريق پیداش کرد.اسم شرکتش و گ_

تنش به جا مانده  رگه های خش دار صدايش دوباره فعال شده بودند. از اتاق خارج شد، ترس هنوز در سلول های 

یارش کمی از پنجره را باز کرد بود و بر بدنه  بود، لیوان آبی را الجرعه سرکشید، دوباره داخل اتاقش برگشت، ک

قوا پُک های غلیظ و محکمی میزد، پُک هايی که دود کمی از آن ها نصیب بیرون  نحیف سیگارش، با تمام 

بازوی او نشاند،  کش شد، دست يخ زده اش را روی میشد. حوله دستش را روی تخت انداخت و آهسته نزدي

 گاهش را به بیرون از پنجره بدهد: صدايش می لرزيد و وحشت داشت که ن

 بیا اين طرف اينجا خطرناکه!_

 ش خیره به صورت بهار، سیگارش را لبه پنجره خاموش کرد، دستش را کالفه روی گردنش کشید و گفت: کیار

 گرممه! _

، آهسته دست آزادش را روی گردنش نشاند، شدت يخی انگشت های او، با پوست گُر  بهار خیره به چشم هايش

کیارش لحظه ای چشم هايش   ته گردن کیارش، صدای ريختن آب سرد روی جسم فلزی داغی را القاء کرد. گرف

 را بست، در همان وضعیت زمزمه کرد:

 اون يکی دستتم بذار!_

ای خون داخل قلبش شروع شده است، دستش را از بازوی  بهار احساس کرد عملیات سرازير کردن سطل ه

کرد، آب  شیده اش لرزان در هوا باال آمد و طرف چپ گردن کیارش را پُر کیارش جدا کرد، دست ظريف و ک

 دهانش را قورت داد و آهسته دستش را پشت گردنش کشید، با صدايی از ته چا درآمده گفت:

 خوبه؟! _

 د: کیارش چشم باز نکرد، فقط لب ز

 برندار دستت و، آره خوبه! _



 

 

Page | 850 

د را روی گردنش بازی داد، چند بار اين کار را تکرار و به  بهار آهسته آهسته دست هايی که هر لحظه يخ تر میش

م های بسته کیارش زل زد، تا چشم هايش باز شد؛ تکیه اش را از ديوار گرفت و مقابلش، قامت راست کرد.  چش

ا جدا کرد، دست يخ زده و لرزان بهار را در دستش گرفت، خم شد، بوسه  آهسته دست راست بهار را گردنش ر

 ه جانش شد:ت لرزان بهار نشاند و چشم های بهار را بست، زمزمه کیارش وصلای بر کف دس 

تهران بهت گفتم میذارم شرايط استیبل بشه، بعد حرف میزنیم! ولی تو بهاری! يهو ابری میشی همه برنامه  _

شبی که   ی بهم؛ اينجا، تو وياليی که نمی دونم اگه بريم بیرون ازش چه باليی سرمون میاد،ريزی هامو و میريز

مقابل چشمات به   اری، داری من و مجبور می کنیهزار جور استرس کشیدی و کشیدم، داری من و به حرف می

 قاراشمیش، بگم چه باليی سر دلم آوردی! همین شرايط  زانو دربیام و تو

گز   ايش را باز کند، کف دستش مانند يخی جلوی آفتاب افتاده به سوزش افتاده بود و گز ت چشم هنمی توانس

 فهمید که نزديک تر شده:میکرد، نفس کیارش را پخش شده روی صورتش احساس کرد و  

 چشمات و باز کنن ببینن چه باليی به سرم آوردن! _

 الی موهايش تنیده شد:آهسته چشم هايش را گشود، همزمان با باز شدن چشمش، دست کیارش 

ی دونستم اون دختر تويی! فقط از دور تصوير خوبی  اولین بار موهات به نظرم اومد، شب عروسی برديا، اصال نم_

 ايسم و سیگارم و بکشم. هربار ديده بودمت، حجاب داشتی، متوجه نشده بودم موهات انقدر بلنده!  بود که و

 ی نداشت:نوازش دست هايش، الی موهای خیس بهار تمام

ون، با دست خونیت داشتی آتیش می  بار دوم، وقتی بود که از خونه برديا برگشتیم، اونجوری درمونده و ترس _

نی  یاوت میکردی دختر! تو لحظه ای که انتظار داشتم بشيه رفتاری میزدی من و ناک کشیدی روی دلم! هربار با

بايد از ترس جیغ میزدی، برای من دلبری میکردی  خون گريه کنی، با لبخند میشستی غذا میخوردی، جايی که 

 و دستم مینداختی!

 بهار را قاب گرفت:  دست ديگرش صورت
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ی، جايی که بايد چهارتا پاهم قرض می گرفتی و می چپیدی تو خونه،  امشب! جايی فقط بايد نگران جونت بود _

حیاط و دل و دين من و به خاک  جايی که بايد می فهمیدی ديگه اسلحه بچه بازی نیست، وايساده بودی وسط 

 میزدی! 

 بهار تنظیم کرد و گفت:  سرش را نزديک تر برد، لبش را جايی زير گوش 

 د اين قلب درمونده يکم آروم بشینه سرجاش!بايد بگم بهار! بايد بگم تا شاي_

باال بود گردنش   دست هايش دوباره خیسی موهای بهار را لمس کرد، بهار با قلبی از کار افتاده، با دستی که هنوز 

 برگرداند:  را چنگ زد، صدای کیارش، تکه های از هم پاچیده قلبش را کنار هم

 ن و هیچ عهدی نمی تونه پاکش کنه! هر شاه فصل تو شناسنامه ممُدوست دارم بهار! _

بايد  قلبش خیلی داشت راه می آمد، زيادی داشت با او کنار می آمد که هنوز اجازه به زنده ماندنش داده بود، 

خاک زده شده، بر سر قلب تکه پاره  حرفی میزد، بايد می گفت تا اين مرد بداند که اگر دل و دين او اين وسط به 

ناجی گری ها و حمايت هايش، با امنیتی که مانند   ، بايد حرف میزد تا بداند که باه استاو هم، باليی شیرين آمد 

وی نک انگشت های پا بلند شد، آهسته زير گوش  رچتر باالی سرش ساخته است، با قلبش چه کرده است.

 کیارش، جوابش را زمزمه کرد:

یارش، حتی اگه قرار باشه بازم برم از  دوست دارم ک  لیرمردم هیچ کس نمی تونه از قلب من جدا کنه! اسم د_

 زندگیت، بذار بدونی که منم دوست دارم! 

ر شرم خفه شود، که دست تنومند کیارش دور  جايی میان گوش و گردنش را بوسید، خواست عقب بکشد و از زو

 همان بیتی بود که ذهنش ثبت و ضبط کرده بود: کمرش پیچ خورد، صدايش دوباره، يادآور 

 ت گفتم، دست به مهره بازيه! نه ديگه! به_

طاقت اين مرد را بريده بود، از چشم هايش می خواند، صبری که فقط برای خودش يک نفر  صورتش را کنار آورد،

ش نگاه کرد، در حال خم  کیارش لحظه ای با لذت به سر تا پاي  دی به کار گرفته شده بود را تمام کرده بود.زيا

 شدن روی صورتش لب زد: 
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 جون میدم برای اين نگاهات! من تو واسه دلم نگه میدارم! _

دست های    لذت وارد شدن به خلسه ای که کیارش برايش ساخته بود، تا داخل رگ های تنش پیچید. بودن بین

آمد، همانند تزريق اکسیژن   های ريزی که روی سر و گردنش فرود می اين مرد، خود لمس حیات بود، بوسه 

و امنیت هديه اش کرده بود، حاال ناجی   شخالص به خونش بود. اين مردی که ناجی شده بود برای جان

زمزمه های نرمی که برايش بازگو  احساسات ناشناخته اش هم بود، با حرف هايی که زير گوشش ُسر میداد، با 

میکرد، به روی روح آسیب ديده اش، ديبای خسروی  از هم گسیخته و لت و پارش را درمان  می کرد، دل 

 میکشید و همه چیز، همانند بوی الته و وانیل، نرم و شیرين بود...! 

بودند، کیارش سیگاری   آهسته صورتش را بازوی کیارش کشید و چشم هايش را باز کرد، هیچ کدام خواب نرفته 

 داد، کمی جای سر بهار را درست کرد و گفت:  به پنجره خاموش کرد و دودش را بیرون که گوشه لبش بود را ل

 چرا نمی خوابی دردونه؟! خوبی؟! _

 بهار کمی صورتش را در پهنای سینه او مخفی کرد: 

 خوبم، میترسم يکم! _

 اخل قلبش سرازير شد:بوسه ای بین موهايش گم شد و ُشره شهد شیرينش، د

 ه! من اينجام بخواب. نبینم ترس تو دلت باش _

صورتش شکل گرفت، اين امنیت را با چنگ و دندان برای خودش حفظ میکرد، سرش را باال   لبخندی نرم روی

 گرفت، با عشقی که از گوشه های قلبش بیرون میزد، آهسته گفت: 

 کیـارش!_

 ز نُک بینی اش نشاند و گفت: ريای کیارش کمی روی صورتش خم شد، بوسه 

 گفتنات من و گیر انداخته، جونم؟!  دِ همین کیارش _

 ا سر انگشت خطی روی سینه برهنه کیارش کشید و گفت:ب
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 واقعا دوسم داری؟! _

 کیارش چینی به پیشانی اش انداخت:

 نه! می خواستم زن خودم و گول بزنم! _

 بهار ضربه آرامی به سینه اش زد و گفت:

 م، اِ! جدی پرسید _

ار میرفت و با زمزمه  و سوخت، کاش کیارش هنگام حرف زدن کن کناره چشمش، برای چند لحظه، گرم شد 

 کردن در موهايش، گوله های آتیش را درشت درشت به جانش نمی انداخت:

 من جون میدم برات بهارخانوم. _

اساتی که نمی خواستم ديگر جايی  اَمان از تو و بهارخانوم گفتن هايت! مرد حسابی با من چه کردی؟! اين احس"

نگاهم را می   تو از کجا انقدر مرا خوب ياد گرفته بودی!؟ بدهم را چگونه انقدر خوب رام خودت کردی!؟ گیرد 

خواندی، حرفی که نمی خواستم بزنم را از ته دلم بیرون می کشیدی، تو کی ياد گرفتی انقدر خوب مرا بخوانی و  

 "گیرم بیندازی؟!

 او به سختی با يک دست داشت با گوشی کار انجام میداد انداخت: نگاهش را به  

 ردارم راحت کارت و انجام بدی! بذار من سرم و ب_

 دست کیارش زير سرش، او را بیشتر به خودش فشرد و همانطور خیره به صفحه موبايل گفت: 

 شما جات خوبه!_

 لبخندی زد و سعی کرد صفحه موبايل را ببیند:

 ی؟! ی چیکار میکندار_
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ينجا اصال امن نیست. برسیم تهران  بلیت میگیرم برای تهران، سه ساعت ديگه پرواز داره، بايد زودتر برگرديم، ا_

 با هرچی دستمه میرم پیش پلیس!

بهار بی حرف فقط سرش را تکان داد، نگاه ترسیده و نگرانش را روی ديوار سفید مقابلش چرخاند، بوی چوب  

ه بود و عمیق نفسش میکشید، صدای کیارش را شنید و همزمان صورتش به  ی از خودش شد ديگر حاال جزئ

 : طرف او برگشت

 چیشده؟!_

 چندبار پشت سرهم پلک زد، لبش را تر کرد و گفت: 

 میترسم!_

 دست کیارش آهسته گونه را نوازش داد: 

 موت نمیذارم آسیبی برسه!  به تار از چی؟! _

 های او گفت: خیره به قهوه ای روشن شده چشم 

 م. از اون نمی ترس _

 کیارش چانه اش را بین دو انگشت فشرد: 

 نه خانوم؟! از چی میترسی پس دردو_

 آب دهانش را قورت داد: 

از من خوشش نمیاد، میترسم برگرديم همه چی تموم شه! احساس می کنم وقتی برگرديم بايد از   حاج خانوم_

 اين خواب بیدار بشم! 

را به زنجیری که بدون پوشش در ديدش بود گره زد و  د و نگاهش دست کیارش محکم گرفته ش   چانه اش بین

 دوباره باال کشاند:
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 تازه همه چی شروع شده! حاج خانومم با من! توام نه خوابی، نه بعد برگشت چیزی تموم میشه! _

 خیره به رگه چشم های کیارش، پلک زد: 

 ازت دور نمیشم!تموم نمیشه نه!؟ تو پیشم می مونی، من _

 صورت مردانه و صدای گرم کیارش ضعف رفت، اين مرد تمام قلبش را تصاحب کرده بود:  دلش برای

 نه من میرم، تو میذارم تو از کنج دلم جُم بخوری، خیالت راحت!_

سرپايی  بی آنکه لحظه ای برای خواب پیدا کرده باشند، لوازمشان را جمع کردند، شامِ تبديل به صبحانه شده 

ز آنکه  لفنی برای رفتن به فرودگاه خبر کرده بودند، ويال را ترک کردند. لحظه آخر قبل اخوردند و با تاکسی که ت

 سوار ماشین شود، چرخید و به پنجره اتاق نگاه کرد، کیارش لبخندی به رويش زد و گفت:

 سوار شو، هروقت اراده کنی دوباره میارمت. _

دستی روی ته ريشش کشید و در حالی که  داد و درون ماشین خزيد، کیارش اينبار بهار چشمکی تحويلش  

 کنارش می نشست گفت: 

 داد!  جواب اين و بهت خواهم_

 ريز خنديد و بازوی کیارش را بین دست هايش کشید. 

  قبل از فرودگاه، کلید ويال را به امالکی که از آن تحويل گرفته بودند، بازگرداندند و به طرف فرودگاه حرکت

 کردند. 

دقیقه را خودخوری کرد، ترس و نگرانی جانش را پر کرده بود و بیشتر از قاتل    کل مسیر يک ساعت و چهل

ناسی که ممکن بود هرجايی باشد، بیشتر از ترس از دست دادن جانش، از ازدست دادن کیارش می ترسید.  ناش 

لحظه   ه بین دست هايش گرفته بود، چند او داد، چشم هايش روی هم بود، اما دستش را ک نگاهش را به نیم رخ 

 دانه اش است.يکبار می فشرد و نشان میداد که خواب نیست و حواسش شش دنگ همین جا پیش در 
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دستش را باال آورد، آهسته روی مژه ها و چشم های کیارش کشید، منحنی کجی روی صورتش نشست و چشم  

 بسته لب زد: 

 چیکار میکنی؟! _

 : به کارش ادامه داد و گفت

 ی!می خوام لمست کنم ببینم هست_

به طرفش   دستش اسیر دست کیارش شد، بوسه ای سر انگشت زخمی اش نشست، کیارش سرش را کامل 

 چرخاند و گفت: 

 هستم، تا پای جونم همین جا کنارتم. _

کاش جای ديگری به جز اين هواپیمای شلوغ بودند تا جوابش را آنطور که دلش می خواست میداد. اما فقط  

را روانه شانه کیارش کند و خودش را از اين بوی پخش شده چوب بی  وانست خودش را عقب بکشد و سرش ت

 نصیب نگذارد. 

 پیاده شدن از تاکسی، با ترس به در عمارت نگاه کرد و گفت:  با

 کیارش خیلی دلم شور میزنه! _

طور که او را به داخل خانه  کیارش دستش را دور کمرش حلقه زد، زنگ را فشرد و بعد از باز شدن در، همان

 يت میکرد گفت: هدا

 استراحت نکردی، واسه اونه! _

 کنار گوشش زمزمه کرد: 

 کردم! منم که خستت _

 چشم های شرم زده اش را به کیارش داد و گفت: 
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 هیچی نمیشه؟! _

 کیارش سرش را به دو طرف تکان داد: 

 هیچی نمیشه خانوم، برو داخل!_

 آمد، مهوش بود!  ند، اولین نفری که جلوی راهشانهردو دوشادوش هم وارد خانه شد 

 گفت:  با چهره ای برافروخته سد راهشان شد، ابروهايش را در هم کشید و 

 رسیدن بخیر! _

بهار ترسیده به کیارش نگاه کرد، کیارش با ابرو هايی در هم، نگاهی به چشمان بی قرار بهار که انگار می خواست  

دانستم پشت در اين عمارت يک خبری   گواه بد می دهد و شور میزند، من می من به تو گفتم دلم  "بگويد:

 "هست.

 نگاه اخم آلودش را به مهوش داد: 

 عرض شد حاج خانوم.  سالم_

 بهار سالم ريزی که مهوش با صورتی سرخ شده بلند گفت: 

 کیارش اين دختر و ببر از اين خونه بیرون! _

 يد نگاه کرد:کیارش مات به مهوش که داشت از خشم میلرز

 چیشده مامان!؟ _

ته به بازوی مادرش  آقای ولدی از در نشمین وارد راهرو شدند، کتی لبخند کمرنگی به رويشان زد و آهس کتی و

 چنگ زد: 

 مامان! بذار بیان تو، برسن، بعد شروع کن! _
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کمرنگی به    آقای ولدی با ابروهای گره خورده نظاره گر مهوش شد، به طرف بهار و کیارش چرخید، لبخند 

 رويشان زد و گفت: 

 اومديد بابا، بیايید داخل بشینید.خوش _

 جلوی بهار ايستاد:کیارش خواست قدمی بردارد که مهوش برافروخته 

 من نمیذارم اين دختر بیاد تو خونم! _

 صدای آقای ولدی باال رفت: 

 مهوش!!_

 مهوش با ناباوری برگشت: 

 آقا جون! _

 آقای ولدی با سر اشاره کرد: 

 کنن! یا اين طرف، بذار بچه ها خستگی در  ب_

سخ گويش نبود! با صورتی  اما مهوش کوتاه بیا نبود و برعکس همیشه، حتی تشر زدن های آقای ولدی هم پا

 سرخ شده گفت: 

 من اين دختر و نمی تونم تحمل کنم!!!  _

 انگشت را باال گرفت و ضربه ای به سینه بهار زد: 

م تو خونم؟! به خاطر خودشم پسرم و فدا  شوهر منم فدا شده، حاال دخترش و راه بد به خاطر بابای اين دختر، _

 کنم!؟ 

 گرفته بودش، همانجا روی زمین پخش شده بود، صدای کتی بلند شد: بهار سر جايش وا رفت، اگر کیارش ن

 مامان بسه! _
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 آقای ولدی با اخم به طرف بهار آمد، دستش را گرفت و رو به مهوش گفت: 

 سمت مهوش!نمی شنا_

ماتم زده را به طرف نشیمن برد و روی کاناپه نشاند، کیارش نگران پشت سرش   با قدم های لرزان خودش، بهار

 شد، آهسته جلويش روی زمین زانو زد، دست های يخ زده اش را گرفت و گفت: وارد 

 بهار! من و نیگا کن! _

هار گیج و  هوا جلويش تکان داد، اما فايده نداشت، بنگاه يخ زده بهار، خیره به مقابلش بود، کیارش دستش را در 

 منگ تر از آن بود که متوجه شود:

 ! بهار، جانِ من، جان کیارش نیگام کن_

قطره اشکش چکید! مانند خودش که انگاراز باالی کوهی بلند به پايین پرت شده بود و بی جان و شکسته، کفِ  

روی  کج و زشتی  یوی صورت کیارش چرخاند، منحن ، چشم های بی فروغش را رند زمین رهايش کرده بود

 صورتش شکل گرفت! تمام تنش کِرِخت شده بود. صدای مهوش بلند شد:

 اين اداها من و سکته نده، ببر اين دختر و! کیارش! با _

 برای اولین بار صدايش را بلند کرد: 

 مامان بس کن! _

 مهوش با چشم هايی درشت شده نگاهش کرد: 

 کیارش تموم کن اين مسخره بازی و. سر من داد زدی؟! _

 گفت: دراور کنارش به تکه کاغذی چنگ زد، آن را به طرف کیارش گرفت و با صدايی لرزان   از روی

 بیا! بیا بگیر بخون، فیلم و که ديدی ايشاال!؟ اينم بخون، بعد سر من داد بزن! _
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ا روی صورتش کشید و در امتدادش،  کیارش کاغذ را از دست مادرش گرفت، بعد از خواندن آن، کالفه دستش ر

دست کیارش  سرش حرکت داد، بهار کمی از باقی مانده جانش را به دستش تزريق کرد، کاغد را از  تا پشت 

 بیرون کشید و مقابل چشم هايش گرفت: 

حاال فهمیدی چرا شوهرت مرد!؟ واسه خاطر بابای همون دختری که جای امن بهش دادين، تا پسرتم واسه  _

 بیخیال من بشن! تر همون بابا نفرستادم جهنم، بهشون بگو خاطر دخ

 با صدای فرياد کیارش، از جا پريد:

 ده!!!! آخه کثافت تو خودت و نشون ب_

 آقای ولدی به طرفش رفت، هنوز هم قدش بود، آهسته بازويش را گرفت و گفت: 

 آروم باش بابا، چرا مخفی کردين!؟ به پلیس خبر دادين!؟ _

 بین دست هايش پوشاند:کیارش صورتش را 

 دم ازش، دنبال همین رفتیم تا کیش! لنگه يه نشونی بو _

 کتی با نگرانی پرسید:

 چیزی پیدا کردين!؟ _

 سته سرش را تکان داد: آه

 يه آدرس از قاتل اصلی که اين حرومزاده رو می شناسه گیر آورديم، بايد برم کالنتری. _

 با برداشتن قدمش، مهوش جلويش ايستاد: 

 !مشکل اون هرچی هست با اين دختره، من نمیــ..._

 قبل از آنکه حرف مهوش تمام شود، با صورت برزخی شده اش گفت: 
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باهاش مشکلی داشته باشه، بخواد   ی بیخود کردهری میگی، زنه منه! زن قانونی منه! کس اين دختری که دا_

باليی سر اين دختر بیاره، قبلش بايد از روی جنازه من رد بشه، حاج خانوم بهت گفتم، تا سر حد مرگ برام  

 اری، يکاری نکن من بشم اونی که حرمت شیکونده!ارزش د

 و بلندش کرد، رو به کتی گفت:   خم شد، آهسته دست بهار را چنگ زد

 ن براتون!؟فیلم و تو چی آورد_

 آثار گريه زياد روی صورت کتی هنوز پیدا بود، جلو آمد: 

 تو يه فلش. _

 بهار را به طرف بیرون از نشیمن هدايت کرد و گفت:  

 !بیارش برام_

بی خانوم که در درگاه  کتی سر تکان داد و به طرف اتاقش رفت، آهسته بهار را جلوی در نگه داشت، به طو

 آشپزخانه ايستاده بود گفت: 

 و میبری باال!؟مارطوبی خانوم اين چمدونای  _

 طوبی خانوم سر تکان داد و جلو آمد، بهار نگاه کدر شده اش را روی صورت کیارش چرخاند: 

 م اينجا باشم! من نمی خوا_

 کیارش کفشش را پا زد، نگاه خسته  و رگ کشیده اش را به بهار داد: 

 فعال مجبورم بهار، يکم باهام راه بیا!_

درون چشم های سرخ و عصبی کیارش نگه داشت، دلش رفت! اين احساس را ديگر نمی توانست   نگاهش را

اين مرد را نداشت را ديگر نمی توانست مهار   جايی مخفی کند و نگه دارد، اين دلی که تاب خستگی و کالفگی 

 نوم حرف بشنود.  کند، حتی اگر مجبور میشد از حاج خا
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 شید، آهسته گفت: رو به کیارش که کفشش را جلو می ک

 خودم می پوشم. _

کفشش را پوشید و کنار کیارش منتظر ايستاد، کتی با فلشی در دست به سمتشان آمد، فلش را به کیارش داد و  

 انی رو به بهار گفت: با نگر

 پريده!  خیلی  تو خوبی؟! چیزی بیارم برات؟ رنگت_

 لحنی درمانده گفت: سعی کرد نتوانست به رويش لبخند بزند، فقط با بهار هرچه 

 نه خوبم، ببخشید کتی! _

 کتی ابروهايش را در هم کشید، چشم هايش در لحظه پر شد، جلو آمد، بهار لرزان را در آغوش کشید و گفت: 

دلم برات تنگ شده، زود  اين حرفا نزنا! تو چیکاره بودی اين وسط؟! انقدر برام عزيزی که دو روز نبودين  از_

 ینم باهات حرف بزنم! برگرد می خوام بیام بش

بوسه ای روی گونه کتی نشاند، موهبت الهی بود اين دختر! همیشه با حضور و حرف هايش آرامش داده بود و  

 قوت قلب شده بود. 

 ی کیارش از هم جدا شدند: با صدا

 ما میريم کالنتری و برمی گرديم کتی. _

 کرد:   کتی اشکش را پاک

 باشه داداش، منتظرتونم. _

 کرد و رو به بهار گفت:در را باز 

 بیا عزيزم. _

 سری برای کتی تکان داد و از در بیرون رفت، کیارش سويیچ ماشین را زد و هردو سوار شدند. 
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از  ی پارک کرد و به بهار اشاره کرد تا پیاده شود، فلشی که برای خودش آمده بود را ماشین را نزديک به کالنتر 

 ری شدند.داخل داشبورد برداشت و هردو وارد کالنت

بعد از توضیحات الزم، به طرف اتاق ريیس کالنتری هدايت شدند، سربازی در زد و با گرفتن اجازه در را برايشان  

 باز کرد. 

پشت  میز، پوشیده در لباس نیروی انتظامی، مقابلشان بود. بهار با دست و پايی لرزان، مرد تقريبا مسنی، پشت 

 اره کرد تا بنشینند و رو به سرباز گفت:سر کیارش وارد شد، مرد رو به آن ها اش 

 آزادی! _

های پر  سرباز پايی کوبید و با بستن در از اتاق خارج شد، مرد رو به بهار و کیارش برگشت، با چهره جدی و ابرو

 پشت و در همش گفت: 

پر  فتن میخوايید گذارش قتل بديد! درسته؟!فرم من سرهنگ معین هستم، ريیس کالنتری! سروان نیرومند گ_

 کرديد!؟ 

کیارش کمی خودش را روی صندلی جلو کشید، سرش را تکان داد، دو فلشی که در دست داشت را، به همراه  

ش ها را برداشت و مشغول روشن  گ معین قرار داد، سرهنگ فلبرگه فرم پر کرده اش، روی میز مقابل سرهن

 سیستمش گفت:  کردن 

 ف کنید!تعري_

 کیارش محکم شروع به حرف زدن کرد: 

من کیارش ولدی هستم، ايشون هم خانوم بهار فرهود، همسرم. پدر من و پدر خانومم، شونزده سال پیش، توی  _

 دند.يک سانحه، داخل ماشینی که در کارخونه بود فوت ش 

 سرهنگ با اخم پرسید: 

 هردو باهم تو يک ماشین!؟ تو چه کارخونه ای؟! _
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 بودند.کارخونه داروسازی، که باهم شريک بله،  _

 سرهنگ فلش را به مانیتور وصل کرد: 

 شونزده سال پیش شما متوجه نشديد؟!_

 کیارش سرش را به دو طرف تکان داد: 

 اولین فلش چهارماه پیش، برای من ارسال شد. ماشین بوده.  فنی  تشخیص داده بودند نقصخیر، _

 سرهنگ اخمش را عمیق تر کرد: 

 مراجعه نکرديد؟!ون موقع به نیرو انتظامی چرا هم_

من دنبال اين بودم آدمی که پشت اين قضیه هست و پیدا کنم، اما با تهديدهای پیاپی و اتفاق هايی که برای  _

 همسرم افتاد، ترجیح دادم زودتر بیام. 

 نگاهش را به مانیتور داد: سرهنگ 

 ديرم اومديد._

چشم هايش را روی فشرد، نفس هايش   شد، بهار با شنیدن صداها،صدای ويديو را زياد کرد و مشغول ديدن 

بريده بريده شد! از صدای انفجار آخر اين ويديو وحشت داشت، قبل از آنکه صدا بلند شود، دست کیارش روی  

اد، با تمام خستگی اش، برای  د و نگاه خیسش را به چشم های کیارش ددستش نشست. چشم هايش را باز کر 

 . پلک زدآرامشش 

 رد، يکبار توضیحات داخل فُرم را از باال تا پايین، ريز و با دقت مطالعه کرد و گفت: سرهنگ هردو فلش را چک ک 

 خب، اينجا نوشتی آدرس شخص اصلی داخل فیلم رو داری._

 کیارش سرش را تکان داد: 

 ، تونستم آدرس شرکتش رو گیر بیارم. بله_
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 سرهنگ کاغذ و قلمی را جلوی دستش گذات: 

 زش داری يادداشت کن. ش رو به همراه آدرسی که ااسم_

 کیارش هرچیزی که راجع به رضا می دانست را نوشت و برگه را تحويل داد، سرهنگ خیره به نوشته ها گفت:

 همسرتون مورد ضرب و شتم قرار گرفتند!؟ _

 ارش فشرده شد: فک کی

وقع برگشتن  که به خاطر شلوغی و به م  بله، دوبار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، دو بار هم سوء قصد بود_

 راننده به خونه، نصفه موند. همه رو با جزيیات نوشتم. 

 سرهنگ سرش را تکان داد، برگه يادداشت را ضمیمه را فُرم کرد و داخل پرونده ای قرار داد: 

دوباره با شما  اعزام می کنیم برای گرفتن رضا حیاتی، بعد از بازجويی و گرفتن نام شخص اصلی،   و امروز نیر _

يم، اما تا قبل از اون، بیشتر مراقب باشید و اگر خطری احساس کردين، لطفا قبل از هرکاری به  تماس میگیر

 پلیس خبر بدين! 

 کیارش از جايش بلند شد و دست بهار را هم گرفت: 

 ن جناب سرهنگ، نیازی به حضور ما نیست!؟خیلی ممنو_

 آورد و گفت: ود، نگاهش را روی آن ها سرهنگ دوباره مشغول ديدن فیلم ها شده ب 

 خیر، فقط شماره ای که در پرونده درج کردين در دسترس باشه، ما با اون تماس میگیريم! _

و بی حرف سوار ماشین   ی بیرون آمدند ن لوازمشان، از کالنتراز اتاق سرهنگ بیرون آمدند، بعد از تحويل گرفت

 شدند. 

ره به کیارش ماند، اين وسط، دلش برای استايل پشت فرمان او تنگ  سرش را به شیشه ماشین تکیه داد و خی

 شده بود.  
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 حاال چی میشه!؟ _

شته  کیارش لحظه ای نگاهش را از رو به رو گرفت و به او داد، دوباره سرش را چرخاند، دستی که روی پايش گذا

 بود را گرفت و گفت: 

 بهت قول میدم!  همه چی درست میشه،_

 با بغض زمزمه کرد: 

 حاج خانوم...!_

 کیارش ابرو در هم کشید:

 ناراحته، يکم بگذره فکر کنه تصمیمش عوض میشه. _

 پلک زد، قطره سمج اشکش از چشمش بیرون جهید:

 نمیشه خونه خودت بمونم؟! _

 کیارش فشار کمی به دستش داد: 

ت بیاد من چیکار  مجبور بشم تنهات بذارم، يه باليی سرت به جونم نلرزون صدات و اينجوری! يک درصد درد_

 کنم!؟ بذار اين حرومزاده رو پیدا کنند، اون وقت تو هرجا دلت خواست، همونجا می برمت!

دش با هردو  لبخندی به چهره گرفته از خستگی اش زد، دستش را از بین دست کیارش بیرون کشید و اينبار خو

 شد: دست مشغول نوازش دست مردانه او 

 ! تو يکم استراحت کنی  ،بريم خونه _

 کیارش از گوشه چشم نگاهش کرد:

 تو که بیشتر استراحت می خوای دردونه! _

 لبخندی به رويش زد، کیارش نگاهش را بین خیابان و صورت او تاباند و گفت: 
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 ال میشونی کنج لبت من و اسیر کردی! ، با همین لبخندی که وسط درد و ب همین و میگما_

 عمیق تر شد:لبخندش 

 ی و دارم که بلده که لبخند بشونه رو لبم! وسط اين درد و بال، يک_

 کیارش دستش روی پايش فشار داد: 

 اين يکی قربونت بره آخه! _

 نفس عمیقی کشید.

م و ذره ذره داره میگیره، فقط  کاش از اين کابوس لعنتی بیدار میشدم، کاش از تمام اين اتفاق هايی که جون"

تو رو میون زندگیم نگه میداشتم و به جای همه سال هايی   واقعی بود، کاش به جای اين همه بال، فقط حضور تو  

 "که تنهايی کشیدم، زير نگاه گرمت، چادر میزدم و همونجا زندگیم و میکردم.

را  ن ماندن او پیش بهار کفايت کرد و همین با ورود دوباره شان به عمارت، مهوش به صدا زدن کتی و مانع شد 

 انجام داد. هم به خاطر بدتر نشدن حال آقای ولدی 

 کیارش بهار را به سمت پله ها هدايت کرد و آهسته گفت: 

 میاد کتی، بريم فعال استراحت کنیم. _

 مظلوم سری تکان داد و بی حرف پله ها را باال رفت. 

ايین های زندگی، ازن صبقه از  شدند، نفس راحتی کشید. با تمام باال پ کیارش در خانه را باز کرد و هردو وارد 

شاه نشین قلبش را داشت. به طرف اتاقش حرکت کرد که کشیده شد، صورتش را به طرف کیارش  عمارت حکم 

چرخاند، چشم های سرخ و خسته او، مانن تیغی تیز روی پوسته نازک دلش کشیده شد، صدای گرفته اش بلند  

 شد: 

 ايشاال؟ کجا_
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 با گیجی گفت: 

 اتاقم. تو _

 ق خودش کشاند:کیارش همان دستی که گرفته بود را به طرف اتا

 اتاق من و شما نداره ديگه!  _

لبخند پررنگی، میان همه بدبختی های آوار شده روی لبش نشست، مانتو و شالش را به دست کیارش داد و زير  

د و بهار را مانند گلبرگ گلی،  یر شد، دست هايش را دراز کرلحاف او خزيد، چند لحظه بعد کیارش کنارش جايگ 

 کشید و صورتش را بین انبوه موهای موج دار و سیاهش گم کرد:با احتیاط بین آغوشش 

 نه دونه همه رو لِه کنم، بعد اينجوری برم تو موهات گم شم! و به همه دردا بیان سراغم؛ من دوبگ _

گر همان جا هم تمام میشد، اين دختر  لقه شده بود، گذاشت. دنیا ا بهار دستش را روی دستی که دور کمرش ح

همان ديشب، اجازه داده  نداشت! عشق کیارش را گرفته بود، احساسش را به او گفته بود و  درد کشیده، حرفی 

بود تا عالوه بر روحش، جسمش را هم به دام بکشد، لبخندی از سر آرامشی قطره ای میان آشوب زد و به چشم  

 ستراحت داد. به سوزش افتاده اش، اجازه اهای 

هردو از خواب پريدند، هوا رو به تاريکی رفته بود؛ با سر درد چشم هايش  با شنیدن صدای زنگ موبايل کیارش، 

را باز کرد، کیارش آهسته دستش را از دور باز کرد و موبايلش را از روی میز کنار تخت چنگ زد، بهار با صدايی  

 : گرفته از خواب گفت

 کیه؟! _

 دستش صورتش کشید و با صاف کردن صدايش گفت:کیارش 

 دونم. شماره اس نمی _

 ، بهار کمی خودش را جلو کشید و گوشش را به تلفن چسباند:تماس را وصل کرد

 سالم جناب ولدی، معین هستم از کالنتری...! _
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 هردو با نگرانی بهم نگاه کردند:

 بفرمايید جناب سرهنگ! _

 ، داخل شرکت پیدا کردند.مورد نظر شما رونیروهای ما فرد _

 یارش با ابروهای در هم کشیده گفت: بهار جهش قفسه سینه اش را داد، ک

 حرفی زده!؟ گفته کاره کیه!؟_

 سرهنگ لحظه ای مکث کرد و ادامه داد: 

 رضا حیاتی با شلیک گلوله خودکشی کرده! _

را از دست داده بودند!؟ همه  نگ زد، همه چیز بهار روی تخت رها شد! دستش را به بازوی کیارش گرفت و چ

 ن به آن ناشناس لعنتی هم به هوا رفته بود؟! صدای سرهنگ را دوباره شنید:چیز تمام شده!؟ همین راه رسید 

اما از اوراقی که داخل شرکت پیدا کرديم، مطالبی دستگیرمون شده که بايد حضورا خدمتتون بگم، لطفا فردا  _

 باشید. ساعت نه صبح کالنتری 

 ه سرعت گفت: کیارش ب

 حتما جناب سرهنگ، ممنونم ازتون. _

 جناب ولدی.  شبتون بخیر _

کیارش تماس را قطع کرد و به طرف بهار چرخید، با چشم هايی درشت و ترسیده نگاهش میکرد، نفسش را  

 سنگین از سینه اش خارج کرد:

 يم!! کیارش ديگه هیچی دستمون نیست، نفهمیديم کیه! به هیچی نرسید _

 ا گرفت و با آرامش گفت: ابروهايی درهم کشیده دست هايش را باال آورد، هردو بازويش رکیارش با 
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زود قضاوت نکنیم خانومم، بذار بريم فردا ببینیم چی متوجه شدن، شايد همه چیز از بین مدرک های داخل  _

 ر خودش بوده! يد همه اينا کاشرکت پیدا بشه، رضا مهره کمی نبوده، که اگه بود خودش و از بین نبرد! شا

 بهار با مردمک های لرزون نگاهش کرد: 

 کشی نباشه، اگه کشته شده باشه چی؟! اگه خود_

 کیارش آهسته صورتش را نوازش داد: 

 اگر اينجوری بود می فهمیدن، پلیس رفته اونجا، هزار جور چک میکنن همه چی و. _

 ید. جسد بايد بره پزشک قانونی، فقط اونجوری میشه فهم_

 او را به آغوشش کشید:کیارش سر 

چیشده، االن بهش فکر نکن، درستش میکنم بهار، من برات يه  ببینیم  م خانوم وکیل من! میبرن، بذار فردا بري_

 زندگی آروم میسازم که همه اين روز هات و پاک کنه، ديگه يادتم نیاد. 

به امنیت آغوش او محتاج    تر و به بیشترخودش را بیشتر بین آغوش کیارش کشید، از هر لحظه زندگی اش بیش

 بود: 

 من ديگه نمی خوام هیچی و يادم بیاد! فقط تو بمون تو يادم کیارش، _

بوسه های ريزی که گیج گاه و رويش گاه موهايش را پُر میکرد، مانند آرامبخش هايی قوی تزريق شده مستقیم  

 ور شود! یاهی و زشتی د در رگ هايش عمل میکرد و اجازه میداد تا کمی از اين همه س 

معین که با چین عمیقی میان ابروهايش، اوراق قطور   هردو با تمام وجود چشم و گوش شده بودند به سرهنگ 

را میان  وحشتناک روز پیش آماده میکرد. دستش   هزير دستش را زير و رو میکرد و خودش را برای تعريف واقع 

 بهار و کیارش چرخاند و با تک سرفه کوچکی گفت: را بین  برگه ها قرار داد و سرش را باال گرفت، چشم هايش

 کارخانه داروسازی داريد؟! آقای ولدی شما _
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 کیارش ابروهايش را درهم کشید:

 بله، کارخونه پدربزرگم بوده، اداره اش بعد از فوت پدرم دست من بوده. _

 سرهنگ تای ابرويش را باال برد: 

 بسته داخلش به دست ما رسیده، درسته؟! بین مدارو اين همون کارخونه ای هست که فیلم دور_

 که به لب هايش خیره شده بود انداخت:  کیارش نیم نگاهی به بهار

بله جناب سرهنگ، اون آتش سوزی، تقريبا نصف بیشتر کارخونه رو از بین برد، من و پدربزرگم دوباره اونجا رو  _

 احیاء کرديم. 

 سرهنگ سرش را تکان داد: 

 صحیح!_

 ر گفت: رو به بها

 درسته!؟  پدر شما هم اونجا شريک بودن، و سهام ايشون حاال به نام شماست،_

بهار ترسیده، با زبانی که به سقِ دهانش چسبیده بود، سعی کردن خشِ صدايش را بگیرد، اما ناموفق، با صدايی  

 گرفته فقط توانست بگويد: 

 بله، درسته. _

 طرف کیارش برگشت:   باره به سرهنگ حرفش را با تکان ريز سرش تايید کرد، دو

 نشده بودين؟! شما متوجه اختالل، يا دست کاری بین داروها _

 ابروهای کیارش، گره خورند:
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چرا جناب سرهنگ، تقريبا از وقتی که دوباره موفق شديم کارخونه رو سرپا کنیم و دوباره اسمش رو باال بیاريم،  _

اطر بی تجربگی که من داشتم، دير متوجه شدم و نزديک  ل، به خاين اتفاق زياد برامون افتاد. حتی يکبار اون اواي

 ران نشدنی سرمون بیاد. بود بالی جب

 سرهنگ دوباره به تکان دادن سرش اکتفا کرد و رو به بهار چرخید:

و شما خانوم فرهود، نزديک به چهارماه پیش، وکالت پرونده ای رو به عهده گرفتید، که خانواده ای به خاطر  _

داروی خارجی شکايت   ف گذاشته ای که فرزندشون رو به کشته دادن بود، از شرکت پخش اونريخ مصرداروی تا

 کرده بودند، درسته؟! 

 بهار با چشم هايی گشاد شده به او نگاه کرد، نوشته ای که برايش آمده بود، از طرف آن پرونده بود؟! 

 بله جناب سرهنگ درسته! _

 وارد کننده دارو، پروانه کسبش رو از دست داده، درسته؟! ، شرکت پرونده به نفع شما و شاکی تمام شده_

 ر چشمی نگاهی به کیارش انداخت:بهار زي

 بله، درسته! _

 سرهنگ برگه ای که دستش را رويش قرار داده بود را بیرون کشید: 

ی هست!  اون شرکت وارد کننده دارو، يکی از زير شاخه های شرکت تجاری مِالن رُز، به مديريت رضا حیاط_

ه تنهايی تمام اين اتفاق ها رو مو به مو  چیزی که ما از بین اوراق موجود بیرون کشیديم، رضا حیاطی خودش ب 

رقم زده. و اونقدر جرمش سنگین بوده که قبل از اينکه ما بهش دسترسی پیدا کنیم، خودش، خودش رو از بین  

ف گذشته و توزيع اون ها، دستبرد به  ريخ مصر قتل به عمد دو نفر، چندين سال وارد کردن داروهای تاببره.

مسموم کردن اون ها، با توجه به حکم قاضی، کمترين مجازات براش، حبس ابد و   داروهای کارخونه داروسازی و 

و طبق تمام اسنادی که در دسترس ما هست، ايشون هیچ  اموال ايشون مصادره شده،   احتماال قصاص بوده. 

ا  هديد ها، نوشته ها و سوء قصد به جان خانوم فرهود، تمامش کار رضزياد، تشريکی نداشتند، و به احتمال 

 حیاتی بوده. 
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 کیارش ناخودآگاه دست بهار را فشار داد، خشمگین و اخم آلود گفت: 

 چه هدفی داشته از اين کار؟!_

 سرهنگ دستی به صورتش کشید:

ی قبل از اون واقعه هم دستی در  ضا حیاتقتل مهران فرهود، هدفش اين بوده که اون هم وکیل بوده، ممکنه ر_

 گذاشته داشته، و مهران فرهود هم مثل دخترش، صاحب اون پرونده بوده.  کار داروهای مسموم و تاريخ مصرف 

 با دست به بهار اشاره کرد: 

دلیل سوء قصد به جان ايشون هم بارز و مشخصه، از بین بردن تمام نقشه ای که داشته، ورشکست شدن يک  _

رو بترسونه تا از دنبال کردن  اصلی از شرکتش، در اصل، با فرستادن فیلم برای شما، خواسته خانو فرهود شاخه 

اون پرونده دست برداره، اما موفق نشده و همین باعث شده تا بیشتر از قبل حريص بشه و قصد جونش ايشون رو  

 کرده باشه. 

 بهار نفس حبس شده اش را بیرون فرستاد: 

 الن ديگه تهديدی نیست؟!  يعنی... يعنی ا_

 سرهنگ نفس عمیقی کشید: 

دی که ما از داخل شرکت به دست آورديم، نه! حتی تنها فرزند ايشون، مرجان حیاطی که  با توجه به تمام اسنا_

 شما از اون طريق آدرس شرکت رو پیدا کردين، هیچ اطالعی از قضايای پشت پرده شغل پدرش نداشته!

 ر داد: فشا کیارش فکش را روی هم 

 ی تونیم دسترسی پیدا کنیم؟! اون آدم هايی که برای کشتن همسر من اجیر کرده بود، به اونا نم_

 سرهنگ دستی به ته ريشش کشید:
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قطعا دنباله اون ها رو بیخیال نمیشیم، از بعد از تموم شدن بازرسی شرکت، دو خط تلفن شرکت، و همین طور  _

به محض گرفتن مورد مشکوک، يا حرفی راجع به سوء قصد، طرف  ه، خط موبايل رضا حیاتی در حال بازرسی

 ناسايی می کنیم.مقابل خط رو ش 

 دست کیارش روی پايش مشت شد:

 گیر میوفتن يعنی؟! _

 سرهنگ سرش را تکان داد: 

 بله، اگر مدرکی از بین تلفن ها دستمون برسه، بازداشت میشن، و شما می تونید ازشون شکايت کنید. _

 از ته چاه در آمده زمزمه کرد:  ايیبهار با صد 

 ديگه کسی نمی خواد من و بکشه؟!_

 لبخند پدرانه ای به رويش زد و گفت: سرهنگ 

خیر، تا رسیدن اطالعات تکمیلی، بازهم شرط عقله که مراقبت کنید، اما به احتمال زياد، ديگه کسی دنبال شما  _

 نباشه.

لوده و سیاه شده، از ُشش هايش به بیرون پرتاب شد  ی آلحظه ای قفسه سینش، رو به سبکی رفت، احساس نفس

وارد ريه هايش شد. اکسیژن کمی وارد خونش شد. چند ماه ترس مانند خون در رگ  و به جايش هوايی سبک 

 هايش جاری مانده بود و حاال، مانند پرنده ای آزاد شده از قفس، انگار داشت نفس میکشید.

به بهار نگاه کرد، هنوز آرام نگرفته بود، تا دست کسی که تن و بدن  و  کیارش لبخندی کجی روی صورتش نشاند 

 ش را با مشت هايش رنگ زده بود، زير مشت و لگد خودش نمی گرفت، دلش آرام نمیشد.بهار

 سرهنگ برگه ای که کیارش به سمتش گرفته بود را دريافت کرد: 

 ید، روز خوش.باش بازهم میگم، تا رسیدن اطالعات تکمیلی، لطفا بازهم مراقب _
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 گفت: از کالنتری بیرون آمدند، بهار لبخندی روی صورتش نشاند و  

 يعنی تموم شد؟! _

 کیارش دستش را آهسته دور کمرش حلقه زد ، در حالی که به طرف ماشین هدايتش می کرد، گفت: 

 باالخره کابوسامون تموم شد، می خوام يک سال فقط بشینم برات حرف بزنم! _

 اند و گفت: ماشین گذاشت، قبل از اينکه باال برود، نیمه صورتش را به طرف کیارش چرخال پايش را روی پد 

 يه چیزی بپرسم!؟ _

 کیارش خنديد:

 اينجا!؟_

 همین جا!_

 دست کیارش جلو آمد، در ماشین را باز کرد: 

 بپرس دردونه خانوم. _

 بود گفت: ايستاده آهسته خودش را داخل ماشین کشید و به او که مقابل بین در و ماشین 

 ی گفتی که من نشنیدم، چی گفتی؟! اون شب گفتی بعد اينکه من بهت گفتم، من همیشه زشتم، يه چیز _

 منحنی باريکی لب های کیارش را مزين کرد، کمی به طرفش خم شد و گفت: 

 گفتم کاش زشت بودی! _

 لبخندی دندان نمايی روی صورت بهار نشست:

 زشت بودم که چی بشه!؟ _
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دد و پشت  بوسه ای روی گونه اش کاشت و در حالی که خودش را کنار می کشید تا برگر خم شده، کیارش 

 فرمان جا گیر شود گفت: 

 که دل ما اينجوری اسیر و گرفتارت نشه! _

 در طرف بهار را بست، ماشین را دور زد و پشت فرمان جای گرفت. 

گاهی، به نیم نگاهی مردانه مهمانش  راز چند بهار سرش را به شیشه تکیه زد، نگاه برق دارش به مردی که ه

 ل کالنتری کشاند.میکرد داد و ذهنش را به حرف های داخ

اين همه وقت کارگر قديمی کارخانه آن ها را چزانده بود؟! رگ دستش را آدم پدر مرجان زده بود!؟ ترس النه  

غیرات کرد و بعد با يک  ستخوش تشده در جانش را او داده بود!؟ رضا حیاتی که بود اينگونه زندگی اش را د

هايی که به جانش ريخته بود، فاکتور می گرفت، رضا   گلوله کار خودش را ساخت!؟ اگر از کتک های و ترس 

حیاتی، به او نشان داده بود که جز مهران، مرد ديگری هم روی زمین وجود دارد و آن را دو دستی تقديمش  

 کرده بود. 

ازمون گرفتی، ولی نفهمیدی با تهديدات، به جای نفرت از من، تو قلب  اجیم و رضا حیاتی، تو پدر من و پدر ن"

 "مرد، بذر عشق کاشتی و من و به يه زندگی که شايد هیچ وقت قسمتم نمیشد رسوندی!اين 

تلفن را بین گوش و شانه اش گرفت، دست هايش را با حوله ای که روی میز قرار داشت خشک کرد و با نق  

 گفت: 

 ها، از صبح رفتی ساعت سه ظهره هنوز نیومدی!  ال عیدهکیارش! مث_

 خودش هم لبخند ريزی بزند:صدای خنده کیارش باعث شد 

 من قربون نق زدنات آخه، به جون بهارم آخرشه، مجبور نبودم که ديوونم مگه تو رو تنها بذارم!؟_

 موهايش را پشت گوشش زد و با وارد کردن کمی کرشمه داخل صدايش گفت: 

 ینی روز هفتم عید من و تنها گذاشتی!که میب حاال_
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 قهقهه کیارش کنج دلش جايگیر شد:

 االن تاريخ و با منظور گفتی!؟_

 تابی به چشم هايش داد: 

 چه منطوری؟! _

 گويان کیارشش را می خواند:   "آقای دکتر "صدای کسی را از آن طرف را شنید که 

 تلفن صحبت میکنم! _

 کرده اش نشاند:اخمی بین ابروهای تمیز 

 کیارش اين حلقه چیشد؟! _

 صدای ريز کیارش در گوشش پیچید:

 که فهمیدی نمی تونم حرف بزنم دلبری کن، باالخره من میام خونه ديگه! حاال اين وسط _

 خنده اش را فرو داد:

 خب يعنی چی، حلقه چیشد میگم!؟ _

 میارم خدمتتون حسود خانوم!_

 لطفا اول خدمت خودت ارائه کن!_

 ا شنید، با ضعف رفتن دلش گفت: ز خنده کیارش رري

 ن و دايی اينام امشب میرسن، به کتی هم گفتم بیاد. زود بیا کیارش، دلم برات تنگ شده. ماما_

 روی چشمم، هرچی خواستی زنگ بزن. _

 چشم، خسته نباشی. _
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 سالمت باشی دردونه. _

اشته باشد، در تمام اين پنج  امشب را به خاطر ند تماس را قطع کرد و از جايش بلند شد، امکان نداشت کیارش 

تاريخ امروز را مدام برايش يادآور شده بود. می دانست که برگشتن  روزی که از کالنتری برگشتنشان گذشته بود، 

 مهناز دقیقا مصادف با تولدش، کار خود کیارش است. 

نقش بست؛   . لبخندی روی صورتشبا جانی تازه از فکرهايش از جا بلند شد، نگاهش را دور خانه چرخاند 

ه وسیله های جديدی که ديروز با سلیقه او به  آپارتمان شخصی کیارش، حاال شده بود خانه مشترکشان، با ذوق ب

 خانه اضافه شده بود نگاه کرد. لبخندی از سر رضايت به خانه و اتاقش زد و مشغول آماده کردن غذا شد.

 تصوير انداخت و گوشی را برداشت:اهی به خانه بیرون آمد، نگ با به صدا درآمدن زنگ آيفون، از آشپز

 بفرمايید؟!_

 قرار گرفت:مردی جلوی دوربین 

 پیک هستم خانوم، بسته دارين، لطف کنید بیايید تحويل بگیريد._

 لبخند روی لبش عمق گرفت، کیارش امکان نداشت تولد او را از خاطر برده باشد.

 االن میام. _

بردارد، دستش به لبه میز خورد و ماگ بی نهايت سفید رنگش، روی   داخل مانتو شالش راچرخید تا داخل از 

،  تاد. با غم به تکه های ماگ نگاه کرد، صورتش را برای خودش در هم کرد و سريع شال و مانتويی تن زدزمین اف

  ، باو آن را برداشتبرای ثبت سوپرايزی که احتمال میداد پايین انتظارش را میکشید، چنگی به موبايلش زد 

يین انتظارش را میکشید، بیخیال  احتیاط از کنار ماگ شکسته اش رد شد و با ذوق پیکی که از طرف کیارش پا

 آمدن آسانسور شد و پله ها را پايین رفت.  

در خانه را باز کرد، کسی را جلوی در نديد، با تعجب به دو طرف نگاه کرد. هیچ کس نبود! کیارش چه سوپرايزی  

راست  د!؟ خودش را از الی در بیرون کشید و پا در کوچه گذاشت، سرش را به سمت رايش تدارک ديده بو ب
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چرخاند، هیچ کس نبود، خواست سرش را برگرداند، که دستی از پشت سر جلو آمد و قبل از آنکه طرح لبخند  

 روی صورتش کامل شود، با دستمال سفید رنگی جلوی دهانش را پوشاند.

د، پلک  اما ماده بیهوش کننده روی دستمال، قوی تر از جان تازه احیاء شده او بو ترس دست و پا زد،  لحظه ای با

هايش سنگین شده روی هم افتاد و جسم بی جانش، توسط مردی که خودش را پیک خوانده بود، روی زمین  

 شد.کشیده شد، با بی رحمی داخل ماشین جلوی خانه پرت شد و با سرعت از آپارتمان دور 

*** 

 

 ان گفت: ا جواب داد، پاکتی که دستش بود را جا به جا کرد و همزمموبايلش ر

 کتی کجايید!؟_

 صدای شنگول کتی در گوشش پیچید:

 امید اومد دنبالم، عمه ثريا هم زنگ زد گفت میاد، ما فکر زودتر از همه برسیم ولی، با باغه اوکی کردی ديگه!؟ _

 د: چرخاند و وارد شد، دکمه آسانسور را فشرکلید را در 

 ن نمی تونم برم بگیرم. آره، همه چی و اوکی کردم، فقط کیک و يادتون نره، م_

 صدای امید را از آن طرف شنید:

 گرفتم اون و حله. _

 لبخندی روی لبش نشاند و وارد آسانسور شد: 

گه  ساعت ديگه، خودمونم فکر کنم يک ساعت ديدستتون درد نکنه، مهناز خانوم و دايی بهارم میان تا يه نیم _

 اونجايیم. 

 صدای لرزان از هیجان کتی بلند شد:
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 داداش، وای بهار خیلی ذوق می کنه! باشه _

 فکر ديدن صورت ذوق زده و هیجانی بهار، خستگی را از تنش بیرون کشید: 

 خدا کنه، خب ديگه. من رسیدم خونه.  _

 چجوری میاريش؟! _

 آمیزی زد: لبخند شیطنت 

 فتن نمیان، کتی هم کنسله، پاشو شام بريم بیرون.هیچی، میگم مامانت اينا زنگ زدن گ _

 پس، ما منتظريم! باشه _

 فعال._

با قطع کردن تماس، در آسانسور را هل داد و وارد طبقه خودشان شد، در خانه نیمه باز بود، کلید و پاکت را به  

 د خانه شد. يک دست داد و در را کامل باز کرد، وار

 بهار، بهارخانوم کجايی؟! _

 تراس سرک کشید.یامد، کفش هايش را درآورد و در را بست. داخل آشپزخانه صدايی ن

 دردونه خانوم قهر کردی!؟ بیا ديگه اومدم. _

گويان به طرف سرويس بهداشتی و حمام رفت،   "بهار"به سمت اتاق خواب، رفت. نبود! اتاق ديگر را چک کرد و  

ت. ابروهايش را در هم کشید و نگاهش را به  باره سمت تراس برود که پايش روی جسمی تیزی رفخواست دو

ه های برّنده ماگ سفید رنگ بهار، انگار درون قلبش رفت، طرف نیمه شده عالمت بی نهايت روی  زمین داد، تک

بی توجه به خونی که از   زمین انگار به او دهن کجی میکرد. تکه ای که داخل پايش رفته بود را بیرون کشید و

 اره با عجله به سمت تراس رفت و همان طور فرياد کشید: کف پايش جاری شد، دوب

 بهـــــار! _
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 وجب به وجب خانه را زير و رو کرد، انگار بهار تکه ای الماس باشد که جايی گم بشود! 

جیب کتش بیرون کشید و شماره بهار را  با هربار نیافتن بهار، قلبش به درد آمد و يخ بست! موبايلش را از داخل 

 ی زنی که در گوشش گفت: گرفت، با صدا

 تماس حاصل فرمايید.باشد، لطفا مجددا مشترک مورد نظر، در دسترس نمی _

اين پیغام را چند بار دريافت کرد، عصبانی موبايل رو روی اوپن آشپزخانه کوبید. مات و مبهوت به ديوار يخ  

   زمین ُسر خورد.  آشپزخانه تکیه زد و روی 

دن بهار را به  هیچ فرمانی نمی داد و فقط قرمز و بولد شده، پیغام نبو  سرش را بین دست هايش گرفت، مغزش 

 رخش میکشید.

صدای چند ساعت قبل بهار در گوشش زنگ خورد. بهانه گرفته بود و دير آمده بود. دلخور شده بود!؟ رفته بود!؟  

 ا گرفت: کشید و موبايلش را برداشت، بی لحظه ای فکر شماره مهناز ردستش را دوباره سمت اوپن  

 سالم مهنازخانوم. _

 . سالم پسرم، ما راه افتاديم_

 کف دستش را محکم به پیشانی کوبید:

 مهناز خانوم بهار پیش شما نیست!؟_

 صدای مهناز لحظه ای قطع شد و بعد نگران گفت: 

 امروز باهاش حرف زدم.  نه، يعنی چی! مگه بهار خونه نیست؟! خودم _

 کامل روی زمین پخش شد:

 یست، رفته! حرف زدم، خونه بود! من سرکار بودم، االن اومدم ديدم ن منم باهاش _

 صدای نگران و ترسیده مهناز بلند شد:
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 رفته؟! کجا رفته!؟ بهار من جايی و نداره بره! خونه خودمونم که من االن از اونجا میام، کیارش بهار کجاست؟!_

 ا دست آزادش سرش را چسبید:ب

 نمی دونم، نمی دونم! _

 کنده شد:  از زمین

 ن به کتی اينا بگید که امشب بهم خورده! بايد بگردم دنبالش، شما لطفا رسیدين رستورا_

 صدای لرزان مهناز بلند شد: 

 باشه، شايد فهمیده براش سوپرايز داريد، بیاد همونجا!_

 لحظه ای فکر ذهنش را آرام کرد: 

 پس شما باشید همونجا، اگه اومد به من خبر بدين!_

 من و بی خبر نذار. باشه پسرم،_

 چشم._

اگ خورد شده برخورد کرد، اين بی نهايت نیمه شکسته شده چرا داشت امید  تماس را قطع کرد، نگاهش به م

 روزنه ای قلبش را از کار می انداخت؟! چرا می خواست خودش را به رخش بکشد؟!

اشد، بهار بود! عادت داشت همیشه  کم تکان داد! نه! ممکن بود بهار صحبت هايش با کتی را شنیده بسرش را مح

 و شايد اينبارهم همین بود! کیارش را سوپرايز کند  

به پاکتی که روی میز رها کرده بود، چنگ زد و دوباره از خانه بیرون رفت. پشت فرمان جا گرفت، موبايلش را به  

در ماشین پخش    ان با حرکت ماشین، روی شماره عمارت ضربه زد، صدای طوبی خانومپخش وصل کرد و همزم

 شد: 

 بله آقا. _
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 متوشش گفت: 

 هار اونجا نیومده!؟طوبی خانوم ب_

 لحظه ای مکث و بعد صدای نگران شده طوبی خانوم بلند شد: 

 نه پسرم، اينجا نیومده. چطور شده!؟ _

 دستش را محکم و کالفه روی صورتش کشید: 

 ونه نبود، نمی دونم کجا رفته! خ_

 اشته! بهش زنگ بزن خب، شايد خريدی د_

 سرش را محکم به دو طرف تکان داد: 

 سترس نبود، طوبی خانوم اگه يک درصد بهار اومد اونجا، زود به من زنگ بزنید. زنگ زدم، در د_

 آره باشه مادرجان، زنگ میزنم بهت. بد به دلت راه نده! _

   ت کرد. يک دست سر سنگین شده اش را فشرد و با دست ديگرش فرمان را هدايتماس را قطع کرد، با 

پُک غلیظی بر لبه سیگارش زد و اشک جمع شده گوشه   پريشان، از سر مزار مهران به طرف ماشین برگشت،

چشمش را با شست گرفت. در ماشین را باز کرد که موبايلش به صدا در آمد، با هیجان موبايلش را بیرون کشید  

 و بدون ديدن نام تماس گیرنده، تماس را برقرار کرد: 

 بهارم!_

 شش پیچید:ای گرفته و تو دماغی کتی، به جای صدای بلند بهار در گوصد 

 داداش نبود؟! _

 امیدش در دم کور شد، خودش را باال کشید و روی صندلی نشست، بی جان در ماشین را بهم کوبید: 
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 نیست کتی! _

 صدای کتی هم نشان میداد که هنوز دارد میبارد:   صدای گريه مهناز را شنید،

 ه. داداش بیا خون _

مانده در ريه هايش را بیرون فرستاد و با صدای خش   سیگارش را درون جا سیگاری ماشین فشار داد، دود باقی 

 دارش گفت: 

 تا بهار و پیدا نکنم نمیام! _

 کتی هق هق زد: 

 داداش از ديشب داری میگردی! بیا خونه يکم استراحت کن، باهم میريم.  _

 اشکی از الی چشم های مردانه اش بیرون ريخت: غرور ترک برداشته اش، شکست، قطره درشتی 

 کجا رو داره بره!؟ کجا رفته بی من!؟ کتی بهار  _

 اشک های کتی روی گونه اش روان شد:

 بمیرم برا دلت، پیدا میشه داداش._

 سرش را محکم روی فرمان کوبید:

بهار جواب میدم، دنیا رو سرم   تا پیدا نشه نمیام خونه، تا بهار و نديدين به من زنگ نزنید، من به امید صدای_

 خراب میشه کتايون. 

را قطع کرد، صدای شکستن غرور مردانه اش، هقی بود که تا سیب گلويش باال آمد، فريادش مانند زلزله  تماس 

 جانش را آوار کرد:  ای، تمام 

 کجايی بهار!؟ _
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ری که افتاده بود را  از نبود بهارش بیست و چهارساعت می گذشت، دستش را جلوی کیلومتر کشید و زنجی 

زنجیر را بین  وانیل! هديه ای که بهار قبل ديدن و گرفتنش رفته بود!   برداشت. دستبند ظريفی، با آويز گل

 فتاده در انگشت دست چپش، به دهن کجی میکرد، زير لب نالید: مشتش فشار داد. برق حلقه طاليی رنگ ا

 بیا نشوندمش ديگه، بیا فقط بهار! بیا! پس کجايی دردونه، مگه دل نزدی واسه اين تیکه فلز!_

ه اش شکست، بعد از شانزده سال، دوباره بغض گوله شده در گلويش شکست و حاال به خاطر  بغض ترک برداشت

 اريد.بهارش بود که داشت میب

به خاطر نبودن پاره تنش، يادآوری دو شب قبلی که بهار ظريفش را بین دست هايش جا داده بود، ياد بوسه  

 ی که روی صورتش نشانده بود، تیغی برّنده روی دلش بود. هاي

دکمه استارت را زد و ماشین را به حرکت درآورد، صدمین نخ سیگارش را به آتش کشید، صدای خواننده، جگرش  

 کاف میداد و می سوزاند:را ش 

 

ام  آشفته نفس  هر  

ی میکن  راهم به  سر تو  

 

ه و لرزان بود، می آمد و نسیم خنکش را روی دلش  بهار خودش هم که آشفته بود، خودش هم که ترسید 

ی آمد و با مخمل سبز رنگش، مرهم روی دل تیر کشیده و جان خدشه برداشته اش می گذاشت.میکشید، م  

 

میکنم  نگاهت تا  

میکنی  نگاهم تا  
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ند.ياد نگاه های بهار، روح درب و داغون شده اش را بهم گره میزد، تنه سیگار را بین دست ها و لبش چال  

 

 روشنت و مست  چشمان آن  دور بگردم  من

میبینی   مرا تا  

میبینمت  را تو  ات  

ام  داده   دل تو  به  من  

ام  ساده  دل  و عاشق  

میروی  کجا تنها  

 میروی   کجا  من بی

 

 شده داخل دهانش، با فريادی که کشید، بیرون آمد:دود پخش 

 کجا رفتی بهار!!! _

 

من  جادوی  تو  شمچ  

من  روی   زيبا ماه  

یروی م  کجا تنها  

 میروی   کجا  من بی
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سیگار را داخل جا سیگاری چپاند و دستش را محکم روی فرمان   انگشتش از خاکستر سیگار سوخت، خشمگین

نمانده بود، داشت متالشی میشد و تنها يک چیز می توانست روحش را آرام  کوبید، چیزی به منفجر شدن سرش 

 کند، بهار!

 

میرود  قرارم  من  

میرود  کنارم از يار  

شدم اتنه  

میرود  بهارم نو  

میرود  قرارم  و  صبر  

 شدم رسوا

 

ولدی،  ، درشت و گرم روی ته ريش پررنگ شده صورتش ريخته میشد. از پا درآمده بود، او! کیارش  اشک های

همان مردی که چادر امنیت را بر سر بهار کشیده بود، با رفتن شاه فصل نرم و خنک زندگی اش، از پای درآمده  

 بود. 

به خام تبديل می کنی دختر، کجايی  زه داشتم لمست میکرم، داری همه مردونگی و غرورم و  د، من تابهار برگر "

 "؟! کجايی دردونه؟!آخه؟! کجا رفتی؟! مگه نگفتی جز من جايی و نمی خوای 
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 ابری

هوايم  و  حال شده  

میداند   چه بغضم  از قلبت  

 میماند  چه من  از تو  بی

 

 "مرد! کسته نمی مونه، تو نباشی من ديگه مردم نیستم، چه برسه به دلیرهیچی بهار، هیچی از منِ گردن شی"

قطرات اشک را بیرون  صدای خنده های ريز پای تلفن بهار در گوشش زنگ زد، چشم هايش را درهم فشرد و 

کرد. گوی های سبز چشمان بهار، مقابل ديده اش به رقص در می آمد، ناز و عشوه های محو و کمرنگی که با  

پیچید، صدايی که همیشه بلند بود  ها دلش را از سینه جدا کرده بود، صدای مخصوص بهار در گوشش می همان

 و هنگام هیجان، ذيل و ظريف میشد. 

 

از  آه  

هايت خاطره  و  تو  

چشمانت به  تنگم دل   رفتی  

 زندانت  به حبسم من

 

 ل گذشته بود! هنوز فقط بیست و چهار گذشته بود، اما بیست و چهار ساعت از نداشتن شاه فص

ست و چهارساعت بود که محکم بین آغوشش او را نگرفته  بیست و چهار ساعت بود که صدايش را نشنیده بود، بی

برايش پشت چشم نازک نکرده بود، بیست و چهار ساعت بود که نرم، جايی بین    بود، بیست چهار ساعت بود که 



 

 

Page | 889 

چهار از نداشتن بهار گذاشته بود و دلش تنگ آمده    پیشانی و ريشه موهايش را نبوسیده بود، هنوز فقط بیست و

 ود تا کفِ آسفالت خیابان، زير چرخ ماشین بیوفتد و خودش را از بین ببرد!بود و چیزی نب 

 

ام  داده   دل تو  به  من  

ام  ساده  دل  و عاشق  

میروی  کجا تنها  

میروی   کجا  من بی  

من  جادوی  تو  چشم  

من   زيباروی ماه  

میروی  کجا تنها  

 یروی م  کجا  من بی

 

دکمه پارک زد، گردنش را به پشتی صندلی    ماشین را جلوی پرتگاه همیشگی، نگه داشت، دستش را محکم روی

نمانده بود که نگشته باشد، راه به جايی نمی برد و همین داشت از پا می  کوبید، چشم هايش را بست. جايی 

 فت. انداختش، داشت قطره قطره نبود بهار را تزريق میکرد و از بین میر

 

میرود  قرارم  من  

میرود  کنارم از يار  

شدم تنها  
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د میرو  بهارم نو  

میرود  قرارم  و  صبر  

 شدم رسوا

______________________ 

 تنها شدم از گروه ایهام)زانیار خسروی، مازیار لشنی(. شاعر:هادی زینتی 

 

ام اجزا و جوارحش فشار  قلبش تیر کشید، دستش را محکم طرف چپ قفسه سینه اش فشار داد، نبودن بهار، به تم

أمن بهارش بود، شاه فصل از همین  نجا جايگاه بهار بود. خانه و مآورده بود. قلبش که ديگر جای خود داشت، اي

قطعه بدنش آغاز شده بود و حق داشت که خودش را به ديواره سینه اش بکوبد و از نبودن و لمس نکردن بهار تیر  

 نکوبد...! بکشد، اصال حق داشت باايستد و ديگر 

*** 

 

به محض باز شدن چشم هايش سوخت و اشکش چکید، سعی کرد کمی  د،  با سردرد عجیبی چشم هايش را باز کر

خودش را تکان دهد، اما موفق نشد، نمی توانست اجزای بدنش را به درستی احساس کند، می فهمید که تن و  

نفس بکشد و سینه اش    قک نبود تا راحت بدنش ِسر شده است، نمی فهمید کجاست، فقط هوای کافی داخل اتا

 خس خس میکرد. 

چند بار پلک زد، کم کم چشم هايش به نور کم و تاريکی جايی که بود عادت کرد. اتاقک تقريبا بزرگی، شبیه به  

انباری بود. چشم هايش را اطرافش چرخاند. چیزی ديده نمیشد، تاريک و سیاه بود. بوی روغن ماشین سوخته می  

تاده بود، هردو پايش، با طنابی کلفت، محکم  را روی خودش کشید؛ روی زمین سیاه و روغن اتاقک اف  آمد. نگاهش

بهم بسته شده بود، سرش را کمی چرخاند، دست هايش وضع بدتری داشتند، ستونی پشت سرش بود که هردو  

ه سختی کمی شانه اش  دستش از پشت به آن چسبیده و بازهم با طنابی، به محکمی به آن ستون قفل شده بود. ب 
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ه بود، می دانست اين تکان های بی جان او هیچ فايده ای ندارد، اما بازهم تالشش  را تکان داد، با گره ای که ديد 

 را کرد، دست و پاهای ِسرّ و بی حسش را تکان داد، شانه اش را روی ستون سیاه و کثیف کشید. 

.  ش کند، بوی روغن سوخته، مشام و گلويش را می سوزاند به نفس نفس افتاد، هیچ اکسیژنی نبود تا دم و بازدم

 تقالهايش بی فايده بود و فقط جرعه نفس ذخیره داشته اش را هم از بین برد. 

چیزی به خفه شدنش نمانده بود، چشم هايش داشت از حدقه بیرون می آمد و خونش داشت از اکسیژن تخلیه  

از بیچارگی، از چشم چپش ُسر خورد. خواست عمیق    میشد.کمرش را به ستون پشت سرش فشرد. قطره اشکی 

 بکشد، اما سینه اش از بوی روغن سوخته بود و فقط خس خس و سرفه بیشتری را تقديم خودش کرد.  نفس

دوباره شانه اش را تکان داد، بی فايده بود. کم کم حس بدنش برمیگشت و تازه داشت احساس میکرد چه قدر  

 کتف هايش درد میکند. 

اهای بسته شده اش را باال کشید و دست هايش را  چِلِق چِلِقی که آمد، از ترس در خودش انجام شد، پ  با صدای

به ستون چسباند. دری که او نمی ديد، باز شده بود. از روزنه اکسیژنی که بدون بوی روغن سوخته وارد ريه اش  

 شد، فهمید.

او با فکر به سوپرايز شدن  در ذهنش نداشت،    صدای کفش کسی آمد، صورتش را از ترس در هم کرد، هیچ فکری 

هرش، خانه تازه چیده شده اش را ترک کره بود، وسط اين انبار بو گرفته و کثیف چه میکرد؟! اينبار پای  توسط شو

 کدام پرونده لعنتی وسط بود؟!

یشد و به  آن قاتل بی همه چیز که خودش را کشته بود؟! اين صدای پای چه کسی بود که روی زمین کوبیده م

 طرفش می آمد؟! 

خل شکمش کشید، صدای پا نزديک تر شد، قلبش خودش را محکم به قفسه سینه  پاهای دردمندش را بیشتر دا 

اش کوبید، جانش داشت از سر ناخون هايش مانند چرک و خون بیرون میريخت. گلويش سوخت، صدای پا جايی  

 نزديکش قطع شد.
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ید، انگار  ا نداشت، فرد نزديکش، کفِ کفشش را کمی روی زمین کشاز شدت ترس جرأت باز کردن چشم هايش ر

در دلش بلند و در لحظه، عبث    "کیارش "داشت به او نزديک میشد، لب هايش را رو هم فشار داد. ناله صدا زدن  

 بودنش را احساس کرد. با حس نفس کسی که نزديکش شده بود، چشم هايش را باز کرد. 

خون افتادنش را فهمید.    هانش خشک شده بود، به محض بازکردنش، ترک ترک شدن وپلک زد، هزار بار پلک زد! د

قلبش سوخت، ذهنش از تعجب آنفاکتوس کرد. چند بار بیخود و بیهوده دهانش را باز کرد، اما نوايی از دهانش  

 خارج نشد، دوباره پلک زد، هربار انتظار داشت تا تصوير مقابلش محو شد، اما انگار ممکن نبود! 

او، پررنگ تر، کثیف تر و پلید تر شد! با هربار پلک زدنش،  با هربار پلک زدن، فقط پوزخند نقش بسته روی صورت  

 قطره درشت اشک داغی گونه اش را سوزاند. 

 دهان باز کرد، نوای خفه و گرفته ای، به زور از بین لب های ترکیده و خشک شده اش بیرون آمد: 

 عمو!_

ا داد، انگار با نوای خفه شده  دور ستون، لرزيد، تمام جانش به ترق ترق افتاد و صد دست های پیچیده شده اش  

خودش، تازه اين تصوير را باور کرد. هقی از گلويش درآمد، انگار که جانش بخواد از ته اعماق وجودش، خودش را  

 گلو و حنجره سوخته با روغنش خارج کند.

 پوزخند نقش دار، با صدا شد!

 : باال کشید و صاف ايستاد، پوزخند چرک و صدا داری زدخودش را مسعود 

 زنده ای پس! با دو قطره اتر داشتی پس می افتادی که، شوهر جان فشانت نون بهت نداده بود!؟ _

ابروهايش را در هم کشید، اين مرد چه می گفت؟! اين ها واقعی بود؟! کابوس بود، بیدار میشد و خودش را بین  

قرار بود برود پیشش، می  بود.  مسعود پلید نبود، مسعود فقط کمی خشک و مستبد  دست های کیارش میديد،  

 خواست پدری طلب کند، اين ها همه کابوس بود! 

 چته؟ً! چرا مثل جنازه ها نگاه میکنی؟! _
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 لبخند کثیفش را تکرار کرد: 

 یکنم آره؟! انتظارم و نداشتی نه؟! فکر کردی به چهار تا وسط خونه خراب شده اون مرتیکه اکتفا م_

 ب های خشکش را تکان داد: فت، لچشم هايش گرد شد! به سختی نفسی گر

من مجبور بودم اونجا بمونم، جونم تو خطر بود. می خواستم بیام پیشت، می خواستم بیام بهت بگم می خوام  _

شوهرمه، اين    بابام باشی، برای چی داری اينجوری میکنی؟! من آبروت و نبردم، من ازدواج کردم، واقعی! کیارش 

 ا فقط می خوای زورت و به رخم بکشی؟! چرا سعی نمی کنی بابــــ...!؟! چرکارا برای چیه؟! چرا درست نمیای

مشتی در دهانش کوبیده شد و خودش و صدايش را در دم خفه کرد! مزه آهن   "بابا"قبل از ادا کردن کلمه کامل  

شد،  د شده به تصوير بهم ريخته و پلید مسعود خیره  خون در دهانش پیچید، و لبش سوخت، با چشم هايی گشا

 دای فريادش، چهارستون بدنش را لرزاند: ص

 خفه شو!!!! _

 لگدی نثار پاهای جمع شده اش شد:

خفه شو و يه بار ديگه هم به نگو بابا! من بابای توی حرومزاده نیستم!!! می فهمی نیستم؟؟؟ مامان تو يه زن  _

 بود، تو بچه من نیستی!  کرده با اونم رد با من بود، خونه هرکی ديگه ام کار  هرجايی بود، خونه من کار میک

 قدمی برداشت:

اون مهران ساده و احمق، گول حرف اون زن و خورد و چون بچه نداشت تو رو گرفت، تو سرراهی بودی، نه بچه  _

 من!

 قلبش چالنده شد، کاش دست هايش آزاد بود تا گوشش را می گرفت: 

دم و خراب کردی، می کشتمت، می  حمت کشیده بوند زدين به زندگی من! زندگی که براش ز شما کثافتا گ_

 کشتمت که بفهمی چجوری گوه زدی به زندگی من! 

 چشم های ترسیده اش را به مسعود دوخت، دلش تا دهانش باال آمد، سرش گیج رفت: 
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بمیری! حیفه بخوای راحت بمیری،  ولی قبلش، برات همه چی و تعريف میکنم، شرح میدم تا زجر بکشی و بعد  _

 ت و بايد ببینم! م! زجر کشیدننمیذار

 دلش بهم خورد، حالت تهوع داشت امانش را میبريد، کاش کسی میرسید و مسعود را خفه میکرد:

 خوب گوش دختره سرراهی، با دقت گوش کن!!!! _

را داخل شکمش فشار داد تا  چشم هايش را روی هم فشار داد، اشک از بین مژه هايش بیرون ريخت، زانويش  

 ت تهوع از جانش کنده شود! ده شود و حال معده اش فشر

 صدای مسعود، مانند ناقوس مرگ در گوشش پیچید: 

بیست و هف سال قبل، من واسه دلم يکاری کردم، اگه مهران تو زندگیم فوضولی نمیکرد، شايد هیچ کدوم اين  _

هفده سال  و خراب کنه!  د و سرک بکشه. فقط بلد بود کارهای من  اتفاقا نمی افتاد، ولی مهران فقط بلد بود بیا 

پیش، يه کاری و با زرنگی خودم شروع کردم، به سختی خودم و کشیده بودم باال، نمی ذاشتم کسی من و دوباره  

زمین بزنه! هیچ کس حق نداشت اينکار و بکنه. علی ولدی، دوست صمیمی بابام بود، سهرابم رفیق جینگ مهران،  

کاری که شروع کرده بودم می خورد، فقط بايد يکم پايه  ارن، به درد ونستم کارخونه داروسازی پر و پیمونی دمید 

اشون و ُشل میکردم. بايد يکاری میکردم که اونی بشه که من می خوام. به سختی يکی و فرستادم تو اون کارخونه،  

ه  زه داشتم واس ، تونستم پايه کارخونه رو ُشل کنم. تابا کلی پولی که بهش دادم، با خراب کاری و دستبرد تو داروها

خودم اوج میگرفتم، اونا داشتن ورشکست میشدن و وقتش بود که من خودی نشون بدم. الزم بود که منم بشم  

شريک اون کارخونه، اون وقت راحت تر می تونستم، داروهای غیرقانونی و تاريخ مصرف گذشته ای که وارد میکردم  

م جولون میدادم. همه چی داشت خوب پیش  د و واسه خودم و رسم کارخونه بفروشم، دستم باز میشو از طريق اس 

میرفت، تا مهران فهمید! يه روز اومد شرکت و سر از کار درآورد، وکیل زرنگی بود، با چهار تا کاغذ پاره همه چی  

ده! از ترس نابودی رفیقش، هرچی  و فهمید! مرتیکه من و تهديد میکرد که اگه کنار نکشم من و تحويل پلیس می

 و اون سهام کارخونه رو خريد!    شت و جمع کردپول دا

 لگد بعدی را هم به جای قبلی کوبید و بهار را در هم مچاله کرد، از الی دندان هايش غرّيد:
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ودی،  تو که هیچی نبموی دماغم شد، بايد از بین می بردمش، بايد دوباره من میشدم سهام دار اون کارخونه.  _

می آورد، مهران میمرد و دوباره من میشدم سهام دار! نقشه ای که  کارا سر در نمهنازم ساده و پخمه بود، از اين  

چیده بودم حرف نداشت، مو ال درزش نمی رفت. يکی از کارگرا خريدم، با پول زيادم خريدم، خیلی رو دستم خرج  

، نقشه  تهديدشون کنمه لو داد، مجبور شدم جیبم و بتکونم و  گذاشتین. اون کودن، نقشه رو به دو تا ببو گالبی ديگ 

ام نبايد خراب میشد، اما حماقت اون ابله، همه چی و بهم ريخت. فقط مهران نمرد، کارخونه ای که قرار بود من  

 بیچاره شدم تا همه چی و صحنه سازی کنم و نقص فنی نشون بدم.  بشم سهام دارش هم رفت رو هوا!

 سوزاند: روی استخوان ساق پايش را   لگد بعدی، جايی

ه زررو و يه زن احمق فقط مونده بودن رو دستم، مجبور بودم نگهتون دارم، مجبور بودم کنار  حاال يه دختربچ _

بچه های خودم نگهت دارم تا دوباره اون کارخونه سرپا بشه، تو بايد بهم اعتماد میکردی، بايد من و قبول میکردی  

انقدر خر بودی که دلت و بستی به  اون کارخونه سرپا بشه.    هم! تحملت کردم، تا دوباره و همه چی و میسپردی ب

 محبت های الکی برديا و دوباره گند زدين به همه چی!  

از روی میزی چسبیده به ديوار، شیء ای را برداشت، نتوانست در تاريکی آن را تشخیص دهد، با ترس به دست  

از درد روی هم  سه های کیارش، چشم هايش  ا سوختن گیج گاهش، معبد بومسعود که باال رفت خیره ماند و ب

افتاد و معبدگاه لب های کیارش از خونی غلیظ پوشیده شد، انقدر ناتوان بود که ناله کوچکی از گلويش خارج شد 

 و نتوانست به فريادی تبديلش کند: 

مد خونم، وسط  تر از خودت، صبح نامزدی اوبمیر! بايد بمیری! توی کثافت دختر من نیستی! اون مهناز کثافت    _

سر خودش و همه چی جلو همه گفت! هفت ساله نسرين بهم نگاه نمی کنه، هفت ساله برسام بهم  هال زد تو  

 نگفته بابا! فقط به خاطر تو و وجود نحست، فقط به خاطر تويی که معلوم نیست از کدوم گوری اومدی! 

از گیج گاهش افزود،    آمد و به شدت خون راه افتاده ود، روی گونه اش فرود  اينبار، جای لگد، مشتِ گره خورده مسع

دلش باال آمد، درد در تمام پیکرش پیچید. اين دستی که کتک میزد، دست پدری بود که هیچ وقت نرسید تا  

 نوازشش کند! 
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میشد بهت حمله  از هفت سال پیش کینه ات و به دلم گرفتم، منتظر يه کبريت بودم تا منفجر شم. اين وسط ن_

دی، چه خبر داشتم که خود حرومزاده ات صاحب اون سهامی و الل مونی  ن وارث اون مهران احمق تو بو کنم، چو 

 گرفتی! 

يکبار ديگه اسم   "اگر قدرت حرف زدن داشت، فقط دلش می خواست بر سر اين موجور وحشتناک فرياد بزند که:

 ته بود. رد، قدرت تکلمش را گرف حیف که د "بابا مهران من و به دهن کثیفت نیار!

هم، خودت به دست و پام پیچیدی! رفتی پیش ولدی و مثال خواستی محکم وايسی، تو  خودت کبريت و زدی ب_

هیچی نیستی، تو حتی معلوم بچه کی باشی! برا من شاخ و شونه کشیدی؟! زيادی به دست و پام میپچیدی،  

بپیچی چی    نت دادم که اگه به دست و پامت بکنم، ترسوندمت، نشونخواستم از اول کاری که با مهران کردم و باها

 سرت میاد، نشونت دادم و باز اون پرونده رو قبول کردی! 

 :نفس کثیفش را بیرون فرستاد

شرکت به نام رضا بود که من و شريکم گیر نیوفتیم! پرونده شکايت از داروهای تاريخ مصرف گذاشته افتاد زير  _

که بودی خريدم، تو که زبون    روم کردم تا رامش و تو دفتریسگ دو زدم، پوالم و ح  دست توی لعنتی، خیلی

از سر وا میکردی، گفتی پرونده   حرف نداشتی، رامش و خريدم که پرونده رو برگردونه، لنگ مهرانی، رامش و 

ه دستور من  خونس، در صورتی که هیچی تو خونه نبود و پرونده رو فرستادی زير دست اشرفی! به خونه اتون ب

و تابوندی، دوباره فرستادم سراغت، کاش با همون چاقو کارت و ساخته    اسه گرفتن اون پرونده، مهنازحمله شد، و

بود. سخت جون تر از اين حرف ها بودی، نمردی و پرونده ات به ضرر ما برگشت. شاخه واردات داروی شرکت  

جلو تا حاال صدباره کارت و  ی احمق، اگه نمی يومد  منفجر شدن و فقط ازش کینه تو به دل من موند. اون ولد 

اخته بودم. اونجا نمی تونستم بیام سراغت، نه تنها میشدی، نه شريکم قبول میکرد.هر لحظه واسه کشتنت پی  س 

فرصت بودم، هرجا بودی يکی و گذاشته بودم تا به محض تنها شدنت تمومت کنه. رامش دندون گرد بود، در عوض  

ول و خون کردم و ازش کشیدم بیرون، ولی  ا تو شرکت باشی، من که اون پلمبه گفت که قراره تنهگرفتن يه پول ق

من به خاطر توی مرده شوری، مجبور شدم به خیلیا   توی لعنتی بازم جون سالم به در بردی، شانست خوب میزد.

و  ؟ با پول خفه اش کردم  باج بدم، يکیش اون پسری که خواهر ولدی و می آورد خونه، يادته نه!؟ برات گفته! 
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کودن نزديک بشه، وقت مناسبش رسید، خودش و فرستادم! زيادی پول گرفته بود،  فرستادمش تا به اون دختره  

ولی احمق تر از اين حرفا بود، نتونست بجنبه و ا زپس يه پیر مرد پیر زن پیزوی بر بیاد! برات گفته ديگه نمی  

 در رفتی از چنگم!بینتش؟! میدونی چرا؟! چون مرده! بازم 

 وبید که باعث شد پشت سرش محکم با ستون برخورد کند: ند زدی، مشتی به چانه بهار کپوزخ

 ولی يه بار جستی ملخک، اصال صدبار جستی ملخک، اينبار تموم شدی ديگه ملخ بی خاصیت! _

دوران انداخت،  سوزش و درد فجیحی که داخل سرش پیچیده بود، حالت تهوع اش را تشديد کرد و سرش را به  

اس میکرد، داشت تمام میشد. دلش سوخت، در دل تنگی مهناز ماند!  شدن را از سر انگشت هايش احسبی جان  

از کیارش سیر نشده بود، مگر چند روز شد که خیالش از داشتن اين مرد راحت شده بود که حاال داشت وداع  

. صدای چِرک آلود مسعود،  ر ديگر او را می بوسید میکرد؟! کاش يکبار ديگر آغوشش را لمس کرده بود، کاش يکبا

 ير زيبای دلیر مردش را پیش چشمانش پاک کرد: تصو

باهم ديگه تیم شده بودين من و از بین ببرين، ولی من يه قدم جلوتر ازتون برداشتم، رضا رو مجبور کردم به  _

يد هیچ  نمی فهمید هیچ کس! نباخودکشی، بايد يه جوری میمرد که کسی شک نکنه، همه چی به اسم اون بود،  

 ين قضیم! کس می فهمید من پشت ا

کفش مسعور را پای لختش احساس کرد، استخوان انگشت های پايش به جیغ درآمدند و خودش فقط لب گزيد  

 و فشرده شد!

ن  شما دو تا کثافت اگه پیگیری نمی کردين، پلیس پیگیر خط رضای آشغال نمیشد! امروز فردا اسمم در میاد، م_

ن میدی و هیچ به دادت نمی رسه، با بوی خون من خفه  تموم میشی، مثل سگ همینجا جوتموم شدم، ولی توام 

میشی و میمیری، من تموم میشم که اين زنجیره قطع شه و پای شريکم وسط نیاد، ولی تو رو تموم میکنم تا دنیا  

 از شر يه حرومزاده سمج خالص بشه! 

 یشود، جانش داشت در میرفت: فهمید که دارد تمام م ناله ای از گلويش خارج شد، می
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اينجا هیچ روزنه هوايی نداره، هیچی! همه رو بستم، زجر میکشی، بوی خون و من نفس میکشی و خفه میشی و  _

میمری، بايد بفهمی تو همینی! تو هیچ کس و نداری، تو بی کس و کاری! توی عوضی زندگیم و داغون کردی و  

 ی! حاال فقط بايد بمیر

مان، دوباره ساق پايش سوخت. مسعود دوباره دستش را  ش از اسارت کفش رها شد و همزانگشت های له شده ا

لرز   اما قدرت جمع کردن خودش را نداشت. برق اسلحه را در دستش ديد، چانه اش  روی میز کشید، ترسید، 

ی  د؟! بر سر مهنازش چه م برداشت. بی کس و کار نبود، اما کس و کارش چه خبر داشت از زجری که می کش

 آمد؟!

 زد: مسعود پوزخند کثیفی 

 انقدر اينجا می مونی تا بپوسی، پای جنازه من!  اين واسه تو نیست، حیفته انقدر راحت بمیری، _

 جلو آمد، روی صورتش خم شد، بهار صورتش را چرخاند، حالش از اين آدم بهم میخورد:

وی زمین، تو ازم  برگردوند، برديا واسه من مثال خدا بود ريا ازم رو  میدونی کی نفرتم ازت اوج گرفت؟! وقتی برد_

 گرفتیش! حاال تو خون من غلط بخور، نفس نکش و همین گوشه بمیر! 

پاچیده شدن خون روی صورتش، با صدای شلیک گلوله کنار گوشش همزمان شد و با همه ناتوانی اش، جیغ  

د را افتاده روی بدنش احساس میکرد، اشک  ر شده مسعوضعیفی از گلويش در آمد، جسم بی جان و سر منفج

ا شستند و لرزيد، هق هق زد و منزجر شد. به سختی شانه اش را تکان داد، سر  هايش سريع و پشت هم صورتش ر

دردمندش را به طرف تکان داد تا الشه مسعود از روی تنش کنار برود. نمی خواست انقدر نزديک به او بمیرد. نمی  

ر خانه بگذارد. کیارش برايش بزم تولد چیده  رشش را منتظر د ناز بمیرد، نمی خواست کیااز ديدن مهخواست قبل  

بود، خبر داشت! می دانست سوپرايز شدن میشود، مانده بود بفهمد چگونه که اين هیوال بر سر خودش و زندگی  

رفت و دلش غنج میزد  از قصد میگ نوپايش آوار شد! می دانست کیارش تاريخ تولدش را به خاطر دارد، بهانه های  

 برای نگاه های او! 
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ه بر سر کیارشش آمده بود!؟ مردش چه کشیده بود وقتی برگشته بود و او نبود!؟ چه کشیده بود وقتی خانه  چ

زندگی تازه چیده شده اش را خالی از بهارش ديده بود!؟ هق زد، خانه ای فقط توانست يک روز کیفش را ببرد و  

اش باشد، حاال شاهد رنج کشیدن مردش  خانه ای که قرار بود شاهد عشق میان او و ناجی  ند،  با لذت نگاهش ک

بود...! برای تنها ماندن او لرزيد، هق زد! کیارش عذاب میکشید، نگاهش را می شناخت، نگاه قهوه ای و عاشقش را  

 می شناخت.

ند عشت به من صبور باش، تو ناجی  مان  بمیرم برای دلت، بمیرم برای عذابی که می کشی، صبور باش مرد من، "

رين بودی! ببخش که هیچ وقت ديگر نخواهم ديدت تا بگويم اگر نبودی من، هیچ وقت عشق را مزه  بودی، تو مردت

نمی کردم، ببخش که نیستم تا حداقل خدانگهداری کنیم، من را ببخش که جز عذاب هیچ چیز ديگری راهی قلب  

 "ونم.! برای تمام ثانیه های زندگی نوپايمان ازت ممن د منمردانه ات نکردم، صبور باش مر

قسم به خدای واحد که نبود، اما کس و کارش کجا بود تا اين روزش را ببیند!؟ کجا بود تا در  بی کس و کار نبود،  

ر  رفتن جانش را ببیند؟! کاش اين هیوالی نجاست، که الشه اش روی بهار سنگینی میکرد، اجازه داده بود تا يکبا

کبار ديگر مهربانی نگاه کتايون را بگیرد، کاش اين تیکه سیاه  گر مهناز را به آغوش بکشد، کاش اجازه داد تا يدي

 دنیا، اجازه داده بود تا گیج گاه شکافته شده اش، يکبار ديگر، بوسه گاه کیارش شود...! 

بود. پلک هايش روی هم افتاد.  شده  بوی خون زير بینی اش پیچیده بود و دلش را بهم میزد، راه تنفسی اش بسته  

شش زنگ خورد، داشت تمام میشد، ديگر بوی الته های وانیلی او بینی اش را نوازش نمی  صدای آهنگی در گو

داد، ديگر هیچ وقت بوی مهناز را استشمام نمیکرد، آن ها را بی آنکه بخواهد ترک میکرد و دلش خون شد برای  

 بی خبری شان! 

من  کانهکود  های  گريه دلیل  همرات به خدا من عاشقانه  های  ظهلح تمام نگهدار خدا  

 خدانگهدار  خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار ديدار امید  بماند  دل  به  سالمت  سفر

*** 
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دست هايش پوشاند، متن نوشته ای که از بهار آمده بود، روحش را خراشیده بود، خانه نبود،    صورتش را بین

تی نفس بکشد، صدای خواننده در گوشش پیچید و  تن پیام بهار، دلش نمی رفت ح کلبه غم بود! از بعد از گرف

 برای هزارمین بار متن مسیج را جلوی ديده اش گرفت: 

 ودی، نه مهناز واقعیه، بگو دنبالم نگرده، خودت نگرد. هیچ کدومتون و نمی خوام...! دنبالم نگردين، نه تو واقعی ب _

 

کردی  چه  ببین  

عشق  من  دل  با تو  

من  قاتل  شد  آخر  تو  

میمانم  ن م و  میروی تو  

 میدانم  میرسم  گريه   به

 

رفت؟! چرا  بهار دلش آمده بود!؟ دلش آمده بود اين کار را بکند!؟ چرا دلش قبول نمیکرد!؟ چرا جانش در می  

 نگران دردانه قلبش بود؟! چرا نمی توانست به خودش بقبوالند که بهار انقدر سنگ دل باشد!؟ 

 

نمیکنم  نفرين  

 نمیتوانم  عاشقم نم
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ی نوپا را دوست داشت، چرا بايد می رفت؟! چه چیزی او را از اينجا کنده بود!؟ چرا بی خداحافظی؟!  بهار اين زندگ

ر ديگر آغوشش بکشد!؟ سرش را بین دستش فشار داد، اشکش روی زمین چکید، در  چرا اجازه نداده بود تا يکبا

 کم بود...! اين دو روز خون گريه کرده بود و هنوز هم 

 

من  عاشقانه  های  هلحظ  تمام نگهدار خدا  

من  کودکانه های گريه   دلیل همرات به  خدا   

 ديدار امید  بماند  دل  به  سالمت  سفر

 خدانگهدار  خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار 

 

میشد؟!    برای شاه فصلی که رفته بود، برای بهاری که نخواسته بودش...! مگر  "خدانگهدار"چه کلمه سختی بود اين  

ش صبح کرده بود، بهاری که پشت تلفن برای حلقه بهانه گرفته بود؟! بهار را چه چیزی  بهاری که شب را روی بازوي 

 ساعت بهار را چیزی از جانش جدا کره بود؟!  از بند دلش کنده بود!؟ در عرض چند 

 

را  خاکسترم  شهر اين  از کن  جمع را پرم  و  بال تو  زدی  آتش  

 دار خدانگه من  مسافر بخیر  سفر  نگهدار امر خاطراتت  میان ولی 

 

زندگی بدون بهار پوچ بود، اين تخته زندگی، بدون همراه همیشگی و لبخند های شیرينش، هیچ فايده ای نداشت،  

بهار نبود تا برای جفت آوردن هايش ذوق کند، نگاهش کند و کمک بخواهد که حرکت درست را بگويد، وقتی بهار  

 ن و پايیز و زمستان...! نباشد، لعنت بر تابستا
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من  عاشقانه  های  لحظه تمام نگهدار خدا  

من  کودکانه های گريه   دلیل همرات به  خدا   

 ديدار امید  بماند  دل  به  سالمت  سفر

 خدانگهدار  خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار 

_________________________ 
 خدانگهدار از گروه ایهام. شاعر: هادی زینتی 

 

وت وهم آورد خانه را شکست. زنجیر وانیل، بین انگشت  زمین افتاد، صدای گريه مردانه اش، سکاز روی مبل روی 

 رفت...!هايش فشرده شد و حلقه طاليی رنگ، درون گوشتش فرو  

 چرا بهار...! چرا!_

نبود، بهارش  انصاف  نبود، بی  بهار بی رحم  باور نمیکرد،  با پای خودش را  بهار  لرزيد، قلبش رفتن    شانه هايش 

بلد نبود، بهار رفتن نمی دانست، بهار مرهم شدن بلد بودن، زخم نمی  همیشه قدرشناس بود، بهار قدرنشناسی  

 دانست...! 

 خزان شدن بلد نبود، قلبش رفتنش را قبول نمیکرد...! بهار نمی رفت، بهار او 

چ کس احتمال نمیداد،  سیگار را روی زمین خاموش کرد، امید با صورتی کدر شده نگاهش میکرد و می دانست هی

لدی، اينگونه از هم بپاشد و از بین برود..! کیارش ولدی کسی نبود که جلوی کسی اشک بريزد و  روزی کیارش و

 "نو بهارم میرود، صبر و قرارم می رود، رسوا شدم..."ع نکند. اما خواننده به حق خوانده بود خودش را جم 

ود میشد روی ريه  پیچیدن سیگار داشت؟! همین ها هم د دستش به سمت پاکت سیگار رفت، چه کسی حوصله  

 اش می نشست، امید با غیض پاکت را از جلوی دستش برداشت:

 ت و! نخواست که نخواست! به درک! بسه کیارش، پاشو جمع کن خود_
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از  منقبض کرد تا مشت را روی صورت امید پايین نیاورد،  از جا جهید، مشتش را باال برد، تمام جوارح بدنش را  

 الی دندان هايش غرّش کرد: 

 بار ديگه راجع بهار اينجوری حرف نزن! يه _

 امید هم ايستاد: 

سالمه، خودش اس ام اس داد! نمی خواد، ول کن! دو روزه خودت و خفه  باشه، ولی تموم کن توام! ديدی که  _

 کردی، زن دايی داره سکته میکنه! نمی خواد ديگه! 

 ه دو طرف تکان داد: هار پسنديده بود پرت شد، سرش را ب عقب عقب رفت، روی کاناپه ای که ب

 بهار اينجوری نمیکنه، يه چیزی شده! من میدونم، من بهارم و می شناسم!_

 امید جلوی پايش زانو زد: 

باشه داداش من، اصال بهار خوب! شايد خسته شده، يکم دور بشه، برمیگرده. اصال زنته، بذار يکم تنها باشه، خودت  _

 ردون! برو برش گ

 با نا امیدی زمزمه کرد:  نگاه بی رمقش را باال کشید، 

 از کجا؟! _

که امید پس کشید، سرش را در دست گرفت و همانجا  حجم غم، بین تارهای صوتی مردانه اش انقدر زياد بود  

 نشست، سیگاری آتش زد و به طرف کیارش گرفت. 

 پوزخند غلیظی به دست امید زد، سیگار را گرفت و نالید: 

 دی چه درب و داغونم حاال!؟دي_

 یگار بعدی را برای خودش به آتش کشید. امید س 
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د شدن صدای ملودی زنگ موبايل کیارش، هردو مرد را از  هردو خیره به کفِ زمین، در سکوت نشسته بودند. بلن

س را وصل کرد  جا پراند، کیارش با دستی لرزان موبايل را برگرداند، شماره ناشناس، ابروهايش را در هم کشید، تما

 : و بی حوصله جواب داد

 بفرمايید._

 سالم آقای ولدی، معین هستم از کالنتری! _

 نفس لحظه ای قطع شد:

 ناب سرهنگ! بفرمايید ج_

 صدای سرهنگ دور و نزديک شد:

انبار ماشین خارج از شهر پیدا شدن، به بیمارستان.. منتقل شدن،  _ جناب ولدی، همسر شما، نیمه جان تو يه 

 ريف بیاريد بیمارستان. توضیحاتی هست که بايد خدمتتون عرض کنم. م عالئم حیاتیشون برگرده، لطفا تشمنتظري

دستش را کالفه روی صورتش کشید، باور نمیکرد، بین دو راهی مانده بود.  شده بود،    لب هايش انگار بهم دوخته

؟! چه  اندن!؟ بهار نرفته بود!؟ رفته بودتحمل بی رحمی بهار سخت تر بود، يا دست و پنجه نرم کردنش برای زنده م

 شده بود!؟  

 به سختی داخل تلفن زمزمه کرد: 

 خودم و میرسونم. _

 به طرف امید که نگاهش میکرد برگشت، امید جلو آمد: تماس را قطع کرد، 

 چیشد!؟ سرهنگ کیه؟! چی گفت؟! _

 لحظه ای مکث کرد و بعد فرياد کشید: 

 بهارم داره میمیره! _
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 ید پريد: رنگ از روی ام

 چی میگی؟! _

 سويیچ روی زمین افتاده چنگ زد و گفت: با فرياد به 

 بايد برسم بیمارستان._

 سويیچ را وسط پله های از دستش بیرون کشید و گفت:امید دنبالش حرکت کرد، 

 من میشینم. _

 بی حرف سمت ماشین حرکت کرد و نشست، رو به امید که ماشین را روشن میکرد نعره زد: 

 بون، زنم داره میمیره! دست بجن_

 گاز زير پايش را با تمام قدرت فشار داد و ماشین را از جا کند. امید پدال 

 یمارستان، بی طاقت به محض آرام شدن سرعت پايین پريد و گفت:کیارش با ديدن سردر ب

 پارک کن بیا. _

پ پلیسی که جلوی در ايستاده  نگاه نا آرامش را داخل محوطه چرخاند، وارد بخش اورژانس شد، به محض ورود، اکی

 را ديد. با ديدن سرهنگ معین همه را کنار زد و جلو رفت:  بودند 

 سرهنگ!_

چرخید، نگاهی به وضع آشفته اش انداخت، نفسش را سنگین بیرون فرستاد و جلو آمد، آهسته  سرهنگ به طرفش  

 کیارش را کنار کشید: 

 آروم باش جوون، حالش خوبه! _

 شکی آزاد شد:نفسش به همراه قطره ا
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 ش؟! کجاست؟! میشه ببینم_

 سرهنگ سرش را تکان داد و گفت: 

 نگران نباش. قبلش بايد باهات حرف بزنم. بهش اکسیژن وصل کردن، بهوش نیست، اما خوبه! _

 بی طاقت سرش را تکان داد: 

 من سراپاگوشم، بهار کجا بوده؟! چه باليی سرش اومده؟! _

 بهم زد: سرهنگ با صبر و حوصله چشم هايش را 

ز بین تماس های رضا حیاتی، يه يک فرد ديگه رسیديم، يه کسی که تمام اين نقشه  همه رو متوجه میشی، ما ا_

 ها کار اون بوده و رضا فقط يه مترسک سر جالیز! 

 کیارش مبهوت زمزمه کرد: 

 کی!؟ _

 سرهنگ نفس عمیقی کشید: 

 عموی همسرتون، مسعود فرهود! _

رستان خورد و چشم هايش به لب های  جا دهد، کمرش محکم به ديوار بیما  نتوانست کلمه ای روی لب هايش

 سرهنگ دوخته شد:

ف گذشته، تولید و توزيع داروهای غیرقانونی به نام کارخونه شما از قبل از به قتل  واردات داروهای تاريخ مصر _

تمام اتفاقی که اين مدت  رسیدن مهران فرهود و سهراب ولدی! قتل اون دو نفر، سوء قصد به جون اين دختر و  

ون کشیديم و با زدن رد  رنامه ريزی های مسعود فرهود بوده، ما اينارو از بین تماس های اين دو نفر بیر افتاده، ب

مسعود به اون انبار خارج شهر رسیديم. وضعیت داخل انبار اصال وضعیت مناسبی نبود! تمام درزهای هوای انبار  

ه ريه همسرتون آسیب شديدی زده و با  ای که داخل انبار پخش شده بود، ب  گرفته شده بود، بوی روغن سوخته

 نش و از دست بده! يک دقیقه دير و زود رسیدن ما ممکن بود جو
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 پشت سرش را محکم به ديوار کوبید، دست هايش مشت شد و خشمگین غرّيد:

 مسعود کجاست؟!_

 کرد:  سرهنگ دستش را روی شانه کیارش فشار داد و به آرامشش دعوتش 

د  همسر شما ممکنه از نظر روحی به اين زوديا به حال عادی برنگرده، ما وقتی وار  آروم باش، هنوز تموم نشده! _

بدن نیمه هوش همسرتون افتاده بود، وضعیت اسفباری بود! مسعود  انبار شديم، جسد غرق خون مسعود، روی  

 سید! سته اش برای مرگ برادرزاده اش میرخودش رو با يه گلوله کشته، و اگر ما دير رسیده بودم به خوا

ش احساس کرد، نفس نفس  صورتش را بین دست هايش کشید گرفت و روی پاهايش نشست، حضور امید را کنار

 میزد: 

 جناب سرهنگ حال خانومش بده!؟ _

 سرهنگ با آرامش جواب داد: 

 فعال بیهوشه، اما دکترش گفت خوبه! _

 ش برداشت و آرام گفت: امید کنارش نشست، دستش را از روی صورت

 خوش حال باش پیدا شده!چته مرد!؟ _

 چشم های بی رمقش را به امید داد: 

بهار من چی کشیده، امید من دارم برای تنهايی اين دو روزش سکته میکنم، امید بهارم به خاطر  امید نمی دونی  _

 من طاقت آورده! 

میده بود دردانه  رد شکست نبود، اما نه زمانی که فهسرش را به شانه امید زد و به بغضش اجازه شکستن داد، او م

ه، نه زمانی که فهمیده بود بهارش چه صحنه هايی  قلبش، تا يک ساعت پیش برای ذره ای اکسیژن دست و پا میزد

 را تحمل کرده و تاب آورده. بهار کوچک و ظريفش، بازهم نشان داده بود که قدرتمند ترين زن زندگی اش است!
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ی برای پرستار داد و پرستار، ماسک اکسیژن را روی صورتش  الی سر تختش ايستاد، دکتر توضیحات با احتیاط با

صل کرده بود را کنترل کرد، دکتر لبخندی به روی کیارش زد و از اتاق خارج شد. پرستار  گذاشت. سرمی که و

 کیارش گفت: اوردر را برداشت، چیزی نوشت و در حالی که دنبال دکتر از اتاق خارج میشد رو به 

گر خیلی  زنگ رو فشار بدين. االن ديگه بهوش میاد، آب نخوره فعال، سرم بهش وصله. ااگر مشکلی پیش اومد،  _

يک ساعت بعد از بهوش اومدنش میتونه کم کم آب بخوره، فقط از    تشنه بود، دستمال خیس روی لبش بکشید.

 تخت پايین نیاد، ساق پاش آتل داره. 

گاه بخیه خورده اش افتاد، منحنی کجی روی صورتش    الی سر بهار ايستاد، نگاهش به گیحسرش را تکان داد و با

ند. چشم هايش را از روی درد بست  روی بخیه های سبز رنگ کنار گیج گاهش نشا  خم شد، لب هايش را  نشست.

تک اجزای    و کنار کشید، دستش را باال آورد، آهسته صورت سفید شده بهار را لمس کرد، بی جانی از تک به 

 صورتش فرياد میکشید.

آب رسیده، به پلک های لرزان  لمس صورتش، پلک هايش تکان خوردند، دستش را برداشت و مانند تشنه ای به    با

بهار خیره شد. طول کشید تا بهار بتواند دو گوی سبزِ تیره شده اش را نشان دهد، با صدايی هیجان زده زمزمه  

 کرد: 

 بهار من!_

ارش، قطره اشکی از کناره چشمش سر خورد و روی  بهار چرخید، به مخض ديدن کیارش کنمردمک چشم های  

 لحظه ای روی فشار داد. بالشت افتاد، پلک هايش را 

 کیارش دستش را پیش برد، قطره اشک کنار گوشه چشمش را گرفت: 

 چشمات و باز کن عمر من، من دارم له له میزنم براشون! _

یاورد و ماسک اکسیژن را کنار بزند، اما موفق  شدند، تالش کرد تا دستش را باال بپلک هايش سنگین دوباره باز  

 ش درهم شد، کیارش به سرعت نگاهش را چرخاند:نبود و از درد کتف، چهره ا

 چی می خوای دردت به جونم!؟ درد داری؟! _
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الی بینی را از پیشانی  با چشم به ماسک روی صورتش اشاره کرد، کیارش آهسته کمی ماسک را پايین کشید، کانو

حرف بزند، صدای خراشیده  ماسک را کامل پايین کشید تا بهار بتواند    شید و داخل بینی اش قرار داد. اش پايین ک

 و ضعیفش، دلش را به آتش کشید.

 کیارش!_

خم شد، بوسه عمیقی روی لب های ترک خورده و زخمی اش نشاند، کمی فاصله گرفت و خیره به چشم های  

 اش گفت:  خیس شده

 ارش! نفسم رفت وقتی ديدم نیستی!جون دل کیارش، زندگی کی _

 بهار پلک زد و ضعیف گفت: 

تموم میشد، حسرت خوردم که نتونستم بیشتر پیشت باشم، کیارش دور نشو ازم ديگه! من نمی  داشت همه چی  _

 خوام تو حسرت تو بمیرم، خیلی درد داشت، خیلی...! 

 کرد:  بوسه بعدی را راهی گونه کبودش 

 جدات نمی کنم ديگه! نه حتی برای يک دقیقه!    تو قلب منی دختر، از کنارم _

 د:دستش را محکم روی چشمش کشی

يه روز برديا وسط خونش گفت، درد نبودت و کشیده و میدونه چه قدر سخته. حاال بیاد من بهش بگم درد يعنی  _

 چی و سخت چیه! 

 بهار لب زد: 

 بیا جلو._

و ذبر بهار، جای کنار لب هايش، بهترين لذتی  بهار برد، کشیده شدن لب های خشک    صورت را جلوی لب های

 توانست حس کند و زير پوستش بچسباند. بود که آن لحظه می 
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 زمزمه بهار، آتش به دلش انداخت:

داره معجزه  _ ببوسمت، حس میکنم  دوباره  تونم  اينجايی، االن که می  نبینمت، االن که  قراره  فکر کردم ديگه 

 یبینم. م

 رت بهار را با احتیاط قاب گرفت:دست هايش را باال آورد، صو

ور به هرچی قوی و قدرتمنده زدی! مرسی که موندی، مرسی که تنهام نذاشتی  معجزه تويی خانوم من، تو يه س _

 دردونه! 

دست    دستش را داخل جیب شلوارش برد، زنجیر وانیلی را بیرون کشید، نم صورتش را گرفت و با لبخند، اول

 : چپش را مقابل صورت بهار آورد

 اين از دستوری که دادی! _

 بهار به سختی لبخند زد: 

 دستت میاد! به _

 دستش را پیش آورد، مچ ظريف بهار را بین دستش گرفت و در حال بستن دستبند گفت:

 اينم از کادوی تولدت شاه فصل من. _

اجازه نمیداد بار ديگری    باره کنار مردش بود و اينبار هرگزنگاه خیس بهار به آويز وانیل خیره ماند، برگشته بود. دو

 حسرت بخورد برای کم داشتنش.

 نگاهی نگران رو به کیارش زمزمه کرد:  با

 کیارش!_

 نگاه کیارش اخم آلود شد: 

 جان دلم؟! _
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 راه های تنفسی اش می سوخت، کمی اخم کرد و گفت:

 مسعود گفت شريک داشته، يادم مونده! _

 انگشتش را روی لب هايش فشار داد: کیارش آهسته 

 بیاد! تموم شد!هیییش! االن به اين چیزا فکر نکن، نمی خوام اصال يادت _

بهار پلک زد، ممکن بود فراموشی صحنه هايی که ديده بود؟! حیف نام پدر که بخواهد روی آن هیوالی آدم نما  

را    را پر کرده بود، هنوز سنگینی جسدش گذاشته شود. اما صحنه های مرگ اسفبارش، بوی خون او که مشامش  

ای نگاه کردن به صورت همین مرد، دوباره زنده بود  روی شانه اش حس میکرد و از خودش بدی می آمد، فقط بر

 و به کمک دستگاه نفس میکشید.

 کیارش آهسته ملحفه را تا گردنش باال کشید و گفت: 

 اال. انت و کتی پايین منتظرن که بیاد بيکم استراحت کن، دو سه ساعت ديگه وقت مالقاته، مام_

رف مفت زده بود، او کس و کار داشت، مهنازی  لبخند کمرنگی روی صورتش نشست، دلش خوش شد. مسعود ح

که خوووب بلد بود مادری کردن را، کتايونی که ديگر نام دوست کم بود برايش و خواهری را تمام کرده بود. نگاهش  

ياد  او زنده نگهش داشته بود و او،    ، ناجی زندگی و قلبش، مردی که عشقروی ريش بلند شده شوهرش نشست

 بودن را، ناجی بودن را، مرد بودن را، انسان بودن را خوب بلد بود...! دادن زندگی را، همسر 

 با صدای هیجانی کتی و غم دار مهناز چشم هايش را باز کرد و بین محبت هايشان غرق شد.

*** 
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 یک ماه بعد 

لبخندی به تصويرش در آيینه زد، از  ت،  ه بود را با شنیدن صدای در روی دراور گذاش که روی لبش کشید  ماتیکی

اتاق خوابش بیرون آمد و به سرعت خودش را به در رساند، به محض باز شدن در، خودش را از جلو کشید و مانند  

 کودکی، بین آغوش کیارش جا شد. 

 بین موهايش پیچید:کرد و صورتش را   دست های کیارش، احاطه گر، کمرش را قفل

 خانوم! میبری و خستگی و از جونم _

 بوسه ای ريز زير چانه اش نشاند و فاصله گرفت، با لبخند شیرينی گفت: 

 خسته نباشی آقا! _

 کیارش در را با پايش بست، چانه اش را بین انگشت هايش فشار داد و گفت: 

 سالمت باشی دردونه. _

 بلند گفت: ، خودش وارد آشپزخانه شد و از همان جا به طرف اتاق برود از جلويش کنار آمد تا 

 شام بیارم يا چايی؟! _

 صدای کیارش را از اتاق گرفت:

 فعال بیا يه چیزی بايد بهت بگم!_

لیوانی که دست گرفته بود را روی اوپن گذاشت و به طرف اتاق رفت، لبخندی به زنجیر دور گردن کیارش زد، بی  

 ای او جا داد. ودش را بین دست هطاقت دوباره خ

 یمه شده بخیه اش نشاند و زمزمه کرد:کیارش بوسه ای روی جای ن

 نگه دار دلبری هات و! _
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 برای صدای دو رگه شده و بی طاقتش جان میداد، لبخندی زد و فاصله گرفت: 

 چشم همسرم، من سراپا گوشم!_

نگران شده نگاهی به او انداخت سرش کشید، بهار    کیارش تیشرتی که دست داشت را تن زد، دستش را کالفه پشت

 و گفت: 

 کیارش چیزی شده؟! _

 نگاه قهوه دار کیارش، اخم آلود شده، به جنگل چشمانش چسبید:

 بايد يه چیزی و بهت بگم، اما قول بده آروم باشی! _

 بهار ترسیده گفت: 

 کسی طوريش شده!؟ _

 یارش آهسته بازويش را گرفت و گفت: گواهی بد داد، ک  از ديدن مهناز يک ساعت کامل هم نمی گذشت، اما دلش 

 همه خوبن! قول بده آروم باشی!  نه،_

 سرش را تکان داد و به لب های کیارش خیره ماند:

 مسعود شريک داشته! سرهنگ امروز زنگ زد، حق با تو بود. _

 چشم های ترسیده اش را روی چشم های کیارش قفل کرد و نالید : 

 کی؟! _

موهايش کشید، نور لوستر اتاق روی حلقه اش  ار جدا کرد، آن را کالفه بین  ش را از بازوی بهکیارش دست چپ

 خورد و تأللو زد، شستش را گوشه لبش کشید و خیره به دو گوی زمردی چشم های بهار گفت: 

 برديا فرهود...! _
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 پايان...! 

 به تاريخ: نهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و نه.  

 سیصد و نود و شش(  شم شهريور هزار و )پايان اولیه، ش 

 احمدیصنم 

00:10 

 

 

 کالمی برای مخاطب هايم: 

نیمه ديگرش    "شاه و پری"زندگی هزار چهره دارد، با خواندن شاه فصل، يک روی آن را نشانتان دادم؛ در ادامه با  

 را تقديم نگاه همراهتان خواهم کرد...! 

کوله زندگی تان اضافه کرده  ه فصل، چیزی به  وارم با خواندن شااز حمايت بی دريغ و همراهیتون ممنونم. امید 

 باشم، مثل قضاوتی که حتی ممکن است ريشه بهار را بسوزاند و تفکرات پوسیده ای که بايد دور ريخته شود! 
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 : "کیارش ولدی "جانب داری از شخصیت 

  ید که میان تمام یند و درک کند، بفهمکیارش را ساختم، تا اگر روزی مردی شاه فصل را خواند، مردانگی را بب 

نامردی های دنیا، می شود ناجی شد، میشود دختر رنج کشیده را درک کرد و محکم بودنش را به رخ دنیا کشید،  

کیارش را نوشتم، تا نشان دهم، ابهت و مردانگی، فقط گم شده ال به الی غیرت های زورکی و تعصب های بی  

حال، بلد باشی با بهار زندگی ات چگونه   رد بود و در عین د جذاب بود، میشود ممورد نیست، تا نشان دهم می شو

 رفتار کنی...! 

 

 : "بهار فرهود"جانب داری از شخصیت 

بهار را ساختم، ساختن سخت بود؛ نوشتم و تراشش دادم. پا به پايش اشک ريختم و هق هق زدم، برای درماندگی  

ا نوشتم تا بگويم، جنس زن،  گذاشتم، بهار ر  جانم رام بودن هايش  هايش، مانند مادری غصه خوردم و برای محک

ظريف است، اما ضعیف نیست. به وقتش آن قدر محکم می شود، آنقدر عاشق می ماند، که با پشت دست به دهان  

 مرگ هم ضربه میزند.

 

 : "مسعود فرهود "هدف از نوشتن شخصیت

ته های زندگی اش  لد نیست، با داش نمی شود، هر پدری ب  مسعود را با نفرت ساختم، تا بگويم، هر هم خونی پدر

 خوش بخت باشد و هر برادری، شبیه به برادر خودش نیست...!

 

 : "مهناز"و    "مهران فرهود "جانب داری از شخصیت های 

اين دو را فقط برای نشان دادن عشق بی هد پدر و مادر خلق کردم، تا نشان دهم، نیاز نیست حتما هم خون  

 شاه فصل نامیده ای....! ی، که خودت ی شود عاشق کودکی شوباشید، م
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