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   دلميغزل واره هارمان 
 
 moon shine &parmisa 65 سندهینو

  قصه سراتی سا
  زی عزی ام سی وام بکوین ..يجود ..الیسه..اکرم .. متن شیرایو
  

 گوشه هیبازهم .. به صورت زرد ونزارش انداختم ی ساختمون رو بازکردم واز همونجا نگاهي وروددر
 .. دوخته بوددهی دکردنی مي مهد بازاطی تو حي که با شادیینشسته بودو به بچه ها

 اما به قدرى وضع گذشتی دو هفته هم از اومدنش نمدیشا.. به مهد ما اومده بود ی به تازگصبا
  نی قلبم فشرده شد از بس که ادنشی اول با دي بود که ازهمون لحظه زیوحالش رقت انگ

 
  ...يت ومنزو حال ساکنیدرع.. کم توان والجون بود بچه

 تو وجود صبا بود که هربار با ي چه سردونمینم.. طفلک خودم افتادم ادی وبازهم دمی کشي خسته ااه
  اش رو به دور واطراف چرخوند دهینگاه ترس.. وجگرم خون شدی قلبم مچاله مدنشید
 

 ... رو به خودش فشرد وبازهم نگاهش رو به بچه ها دوخت کشی کوچوعروسک
 ساعت ها حق نیکه االن وتو ا.. از دست رفته ام رو عقب بزنم ي بچه ادی کردم یع گرفتم وسینفس

  يرای با آغوش باز پذشهی خونه ام همییسکوت وتنها..فکر کردن بهش رو نداشتم 
 

 .. مادرِ تنها بودن هی يدردها
 .. زانو زدم کشی کوچي پاهايوجلو.. لبخند مهربون رو لبم نشوندم هی
 ؟..ن حالت خوبه صبا جا-

 نی انجای اي تمام بچه هاونیازم.. مچاله کرد که لبخندم رو بازتر کردم مکتی ني رو گوشه خودش
  کمکش کنم خواستیدلم م.. کرده بود دای برام ارزش پي اگهیبچه ووجودش جور د

 
  ..ارمی انزوا درش بنی از اتونمی که ميوهرجور
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 ؟ ..ی کني با بچه ها بازيخواینم-
 حد مظلوم بود که ادم نیچرا تا ا.. به چپ وراست تکون داد يتو بغلش فشرد وسر رو ی باربروسکع

 !؟..وقلبش مشت .. بشه شی دلش ردنشیبا د
 از دست رفته ام رو هم برام ي بچه ادی که اگه ومدی به چشم مزی پناه ورقت انگی بچه بنی ااونقدر

  ..سوختی بازهم دلم به حالش مکردیزنده نم
 .. رو کنار زدم شیشونی پيتم وموها زانو جلوتر رفرو
 ؟ ..هی؟اسم عروسکت چ ..یصبا خانم-

  ..می غنچه کرد وسرش رو پشت سر عروسک قالبهاشو
 ؟..اسم نداره -

 .. که نه یعنی.. به چپ وراست رفت سرش
 هیتو  ..زدی جهت ناله میدلم ب..اشکهام دوباره راه افتاده بود  ..دی وچرخدی رو صورتش چرخنگاهم
  فیبچه اونقدر الغر وضع.. نشستم وبغلش کردم مکتی ني فکر کنارش روی بمیتصم

 
 ؟.. حد الغر بود نی که تا ادادنی بچه غذا نمنیمگه به ا.. که با بغل کردنش اه از نهادم بلند شد بود

 .. پچ پچ کردم رلبیز
  ؟؟ي الغرنقدریتو چرا ا-

 هی.. گنجشک هیباالخره شد قد ... خودش رو تو بغلم جمع کرد وعروسکش رو تو اغوشش صبا
 ... پروبال ی بيگنجشک سرما زده 

 من هم کیطفلک کوچ.. من يبچه  ..دمی کشنهی ام رو گذاشتم رو سرش وعطر موهاش رو به سچونه
 اخه صبا چهار ساله بود  ..شتری هم بدیشا.. سن وسال بود نیاگه زنده بود هم

 
 کرده ریمن رو که پ... گذشته بود ریته بود وچقدر دپنج سال گذش..اخ خدا .. من پنج ساله وطفلک

 ..بود وگذشته بود 
 من يبچه ... گرفتم وصبا بازهم جمع شد تو اغوشم قی دم عمهی موهاش فرو بردم وي رو الصورتم

 ؟..حاال کجا بود .. من يکوچولو..
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 ..ا بود  خدشی که من به سرش اوردم قطعا پییبا بال.. خدا بود شی؟اره حتما پ.. خدا شیپ
  ..ترسمیخاله من م-

اونقدر صبا رو به خودم فشرده .. شونه اش گذاشتم ي ورودمی کشرونی موهاش بي رو از البه السرم
 .. بود دهیبودم که طفلک ترس

 ؟ ..یترسیاز من م ..زدلمیچرا عز-
 قهی چشمم سرخورد ورفت تا شقي قطره اشک از گوشه هی که دمی گونه اش کشی نرمي اموروگونه

 ..ام 
 ..من دوستتم  ..ی از من بترسدینبا-

بوسه .. کردم با فشردنش به خودم کمتر بترسونمش ی به دورش حلقه زدم وسعی رو به ارومدستهام
  دمی پرسی اش زدم وبا لحن مهربونقهی رو شقيا
 ؟ ..می عروسکت اسم انتخاب کني برايخوایم-

با   ..رمی احساسات مادرانه ام رو بگانی غلي کردم جلوی دستهاش باال اوردم وسعونی رو از معروسک
  گونه ام رو پاك کردم وبه صدام تن شاد دادم که دل من ي روسیشونه ام رد خ

 
 .. بود دهی به خودش ندي وقت بود که رنگ شادیلیخ
 ي داري عروسک نازنیخوش به حالت صبا که همچ..چشماشو نگاه ! ..هی چه عروسک خوشگليوا-
 ..کاش منم داشتم ..

 نی به صورتم انداخت که لبهام رو به لبخند بازکردم وبهتری به خودش داد ونگاهی باالخره تکونصبا
 .. کردم شی رو که برام مونده بود رو ارزونيلبخند

 نمی لحظات سکوت کردم تا ببنیو من تو تمام ا...  رو دوباره به عروسک دوخت وبازهم به مننگاهش
  ..کشهی کم وزن به کجا مي دختر کوچولونی اکی اکتشافات ذهن کوچي جهینت

 .. من گرفت به سمتم ری متحي چشمهاونی دستهاش باال اومد ومباالخره
 ..مال تو -
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به جون خودت که ...نتونستم خدا .. وچشمهام رو به سوزش انداخت دی کشری تمینی بي رويرگها
  رو شی دارائنیزتریعز بچه نیچرا که ا.. لبم نگه دارم ينتونستم اون لبخند گشاده رو رو

 
 .. بود دهی بخشبهم

 ی رو سخاوتمندانه وبشی تنها دارائنکهیاز ا ..ي بزرگوارنیاز ا... محبت خالص نی از ادی لرزلبهام
  ي به عروسک واسباب بازي عالقه اچی هگهی که دیبه من ..دیبخشیچشمداشت به من م

 
 .. افتادم ی از دست رفته ام ميچه  بادی هرکدومشون مدام ومدام دنیچرا که با د ..نداشتم
  ..دمیبا بغض پرس.. لرزونم باال اومد وصبا ،عروسک رو تو دستم گذاشت يدستها

 ؟..مالِ من -
لبهامو رو هم فشردم وبه جنگ دستهام رفتم مبادا با تمام توانم تو بغلم حبسش .. کرد که اره سرکج

 ..کنم وبازهم بترسونمش 
 ؟.. احمقت رو ي بنده نی ايدیخش؟ب.. من رو يدیبخش ..ایخدا

 ؟؟؟ ..نه
 که قدر رحمتت رو ینی ادمیبخشی خود کثافت رو نمنی تو بودم ايمن اگه جا ..دونمی میبخشینم

 .. بخشم یچرا که منم خودم رو نم.. وقت من رو نبخش چیه..نبخشش خدا ..ندونست 
 .. خاله اومدن دنبالت ایب..صبا -

 موهاش تی ودرنهادی رنگ ولعاب دار عروسکِ تو دستم رو بوسيگونه . .دی پرنی از تو اغوشم پائصبا
 رو نوازش کرد 

 کار سخت نی اعتراف کنم  ادیوبا... سرانگشت چشمم رو پاك کردم وبازهم لبخند رو لبم نشوندم با
  هاش یکه لبخند من تلخ ..ی لبخند بزن،ي از غصه پری وقتنکهیا ..ابودی کار دننیتر
 
  ..شتربودی هام بهی گراز
 ؟ .. صبا يری ميدار-

 .. اورد نی پائسر
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 ؟ ..ي عروسکت رو ببريخواینم-
  ..ی نکنهی گرگهیتا د..نه بمونه واسه  تو -
 ؟..پس خودت -
 .. برام بخره گمیبه بابام م-
 ..صبا -

 کردم زیچشمهام و ر ..دمی صبا رو به سمت مرد ددنی به سمت صدا وازکنار چشم ،دوسرچرخوندم
 ..عروسک تو دستم مشت شد .. که صبا رو بغل کرده بود يدم به مرد شرهیوخ

  ..نمی مواج صبا صورت مرد رو ببي تا از پشت موهادمی شدم وسرك کشزی خمی نناخواسته
 !  ؟دیدی چشمهام درست میعنی..شدیباورم نم.. اذن من جلو رفت وراه گرفت ی هام بقدم
 زمزمه کردم یجی لب با گریز..نگش رو به دست گرفت  ری صورتي صبا رو کنار زد وکوله ي موهامرد

.. 
 ؟..احسان -

 !!؟..نبود !! ؟.. بود احسان
 .. هوا صدا زدم ی بدمی مرد که رسی چند قدمبه
 ؟..احسان -

 احسان ..خودش بود .. سرچرخوند به سمتم ی به انمرد
 .. زمزمه کردم ری متحمهی خوشحال ونمهین
 ؟ ..یاحسان خودت-

 بهار ي بهم خورده اش واژه ي لبهاونی بهم نگاه کرد ومن از ممیش رو صاف کرد ومستق ادهی خمکمر
  ..دمی کشرونی بیرو با خوشحال

 خودش بود..احسان بود .. بشه ری اشکام سرازدارشی مونده بود از شوق دکم
 ؟.. بهار یی تو-

 چشمهاش يه جلو رو کي بهارنی ایمن رو شناخته بود ول.. درحال چرخش بود ری از تحچشمهاش
 ..کردی رو باور نمستادهی ساده اي مانتو ومقنعه نیبا ا

  کردیرو باور نم.. نداشت شی با زن چند سال پی شباهتچی که هي بهارنیا
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 نگاه هم ازم نگرفت ی احسان حتیول .دی باالخره به لبخند بازشد که صبا دستش رو کشلبهاش
 .. گفت ی خوشحالکه با ..می شده بودرهیهردو با لبخند بهم خ..
 .. اصال نشناختمت يچقدر عوض شد-
 من کجا واون بهار قبل کجا ..حق داشت نشناسه .. گرفتم قی  نفس عمهی

 ...دنبال تو و ..گرفتمی چند وقته دارم دنبالت میدونیم-.. رو بازکردم لبخندم
 که ای مرد دننیمظلومتر..به عرفان  ..کردمی نفر فکر مهیهردو به ..نگاه من هم .. شد رهی احسان تنگاه

 .. من خرد شده و دم نزده بود ي جای غرور بي دست وپاریز
  دمی خوشحال جلوه کنه پرسکردمی رو ممی که تمام سعی رو پس زدم وبا لحنخاطرات

 ؟.. کجا نجایا..تو کجا -
  ..دی احسان رو کشنی بازهم استصبا

 ؟ ..یشناسیخاله ام رو م-
  ..دیرو کش خاطر لپ صبا بی با طاحسان

  ..شناسمیاره که م-
 که به احسان داشت ینگار وعشق.. گذشته ها برام زنده شد ادی.. گرمشون زدم ي به رابطه يلبخند

  ..میکنی زود فراموش میلیخ ..نهیوبازهم تو دلم اعتراف کردم ذات ما ادمها هم..
 

 ي کوچولوهی وحاال  زود نگار واون عشق تند رو فراموش کرده بودیلی مثل احسان که خدرست
 .. به اسم صبا داشت یمتیق
 .. قشنگه احسان یلیدخترت خ-

 .. ولبخندش پرزد ورفت دی به موهاش کشیدست
 من هنوز ازدواج نکردم  ..ستیدختر من ن-

 .. که صبا به حرف اومد هیبه زبونم اومد که بپرسم پس دختر ک ..دی باال پرابروهام
 ؟ ..می رینم..عمو خسته شدم -

 چیواحسان ه.. برادر یعنیوعمو تو قاموس احسان ..خطابش کرده بود عمو .. ازهم بازموند املبه
 .. نداشت به جز يبرادر
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عروسک  به سر انگشتهام بند .. گره کرده ام شل شد يانگشتها. شدم رهی ومنگ تنها به صبا خجیگ
 گره  نیتا ا.. رو هی احسان تا بفهمم اصل قضيموند ومن چشم دوختم به چشمها

 
 دختر محجوب نیکه ا.. اشتباه کنمی که فکر ميزیتا مطمئن بشم چ... زودتر برام بازبشه هرچه

  ..ستی دختر مرد من نيومظلوم ومنزو
 از دردم یی رو کردم تا احسان بومیسع... سقوط تمام وجودم رو گرفت  هی شبیحس..  گرفت قلبم
  سوال ها که  تو سرم غوغا به پا نیکه ا. .شدیبه خدا که نم .... تونستمیاما نم..... نبره 

 
 ..  تا اروم بمونم ذاشتنی نمکردنیم

 ی حتگهی احسان ديلبها.. موقع اوردن اسمش شدیزبونم الل م.. بپرسم شدینم.. گرفتم نفس
  ..ختیریامان از چشمهاش که غصه ازش م..!وچشمهاش  ..دیخندینم

 شل شده ام درحال افتادن بود ي دستهاونیکه از م ،ی باالخره کالفه شد وبه سمتم اومد وعروسکصبا
 ا..رو گرفت 

 اطی کنار حکی کوچمکتی به سمت نی بازوم رو گرفت وبه ارومریز... به تاسف تکون داد ي سراحسان
  چی هگهیچرا که د.. شدم دهی متحرك به دنبالش کشي مرده هیبرد ومن مثل 

 
 سقف ریز.. بود نجای به در دنبالش بودم هم که چند سال دري مردنکهیجز ا ..دمیفهمی نميزیچ

  يدرست جلو.. ازدواجش کنار من بود يوثمره ...  منکیدرست نزد...  شهرنیاسمون ا
 

 ... بدتر از اونی حتای ..می وتو چند قدمچشمهام
 .. تو اغوش من 

 ؟ ..ارمی؟اب ب..حالت خوبه -
 که دوباره عروسک هبه شده رو ییصبا.. به صبا دی خم شد رو شونه ام ونگاهم رفت ورفت تا رسسرم

  سرخوش وشاد که با وسائل ي به بچه هااطی حيتو اغوشش گرفته بود وگوشه 
 

  ..کردی نگاه مکردنی ميباز
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 .. به صبا گفتم رهی جور خهمون
 ؟..؟صبا دختر عرفانه ..دخترشه نه -

که انزوا وسکوتش  يبه بچه ا..چون هنوز چشمم به صبا بود  .. حرکت صورت احسان رو دمیند
  ..اوردیکه دلم رو به درد م ..کردی قلبم رو مچاله مشهیهم
  ..ياره درست حدس زد-

 مونده از تنگ ،باز رونی بی ماههیلبهام مثل  ...رهنشی پنی به سمتش وچنگ زدم به استدمیچرخ
  مونی بعد از جدانکهیا..از کارش  ..شیبپرسم از زندگ.. بپرسم خواستمیم..وبسته شد 

 
 که شبانه یی تک به تک سوال هادیبا ..دمیپرسی مدیبا ..دهی به کجا رسنکهیا.. به سرش اومد یی بالچه

  ..دمیپرسی مخوردیروز مثل جذام تمام وجودم رو م
 انگار حالم رو درك کرد که دست گذاشت رو دستم ومن تازه قفل لبهام باز شد وبا البه احسان

  ..دمیپرس
 ؟ ..هی راضشی؟از زندگ..له ؟خوشحا..خوشبخته احسان -

 مکث کشنده نیوچقدر زجر اور بود ا...  احسان همون جور که رو دستم بود باال اومد ومکث کردنگاه
 .. قرن ها ای دی ها به طول انجامهی ثاندونمیکه نم

 ..حالش خوبه -
 ی بيمه  کلکی نی من همجانیجواب تمام سواالت پره! ؟ ..نیهم ..دی ته کشجانمی رفتم وتمام هوا

 ؟.. بود یمعن
 !؟.. خوب حال

دل ..! به حال خوب نداشت ی که ربطیخوشبخت.. خود نبود ی بي کلمه کی نیجواب من مسلما ا ..نه
 .. نبود یکیخوش هم با حال خوش 

 که دونستمیم ..دونستمی رو مزدی که احسان ازش حرف می حال خوشی معنی از سالها به خوببعد
  شامل حال نیمطمئنا ا! ..اما دلش؟ ..گذرونهی رو مشیندگکه داره ز.. سالمته یعنی
 

 .. دلش نبود خوش
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  ..دادی از حال دل مردم نمي خبرچیه.. تمام ی نامرد با بدجنساحسان
 دیبا ..دی بای جوابش رو نداشتم ولدنی توان شننکهیبا ا.. گلوم رو قورت دادم تا بتونم بپرسم اب

  ..دمیپرسیم
 ..؟خانم ِ ..خانمش -

 نی ادنی قسمت که سخت بود پرستیبه خدائ ...تونمینم.. نشد بپرسم يدی تو که دایخدا ..نتونستم
  عرفان ازدواج نکهیا ..نمی رو ببي روزنی ممکنه همچدونستمی مشهی همنکهیا..سوال 

 
 .. خارش کردم ي اون جورنکهیاون هم بعد از ا...  باشهکرده

 فکر کردن به ازدواجِ عرفان هم یحت..واقع که برام سخت بود  بودم به یطی شرانی االن که تو همچاما
 ..کشنده بود 

 ..فوت کرده -
 ایخدا..چفت لبهام روباز کرد واوج گرفت وتا عرش خدا رفت .. ام بلند شد نهی ازته سنی اه سنگهی

  ي شبه به خوردم بدکی چند سال رو نی اي هاتیقراره تمام واقع ..ه؟؟یامروز چه روز
 
 ؟..

 .. عرفان رو ندارم ی قلبِ زخمي دردهادنیتوان شن.. توانش رو ندارم یدونی که متخود
اصال خوش نبود .. من ي چارهیعرفان ب ..ستی هم حالش خوب نادی مطمئن شده بودم که زگهی دحاال

  نیکه همچ..  مبتالش کردم ی سرنوشتنیکه منِ احمق به همچ..طفلک عرفان ..
 

 .. کردم ی رو بهش ارزونيدرد
 اش نهی تا دسته تو سمی ومستقداشتمی خنجر برمهی؟بهتر نبود از همون اول .. سوال بپرسم هی ایخدا

  لحظه به لحظه تا دم مرگ نکهینه ا.. مردنش راحت تر بود ي جورنیا.. ؟؟کردمیفرو م
 

انِ اروم عرف ..فتهی وضع بنی به انکهینه ا.. دق کنه وخون به جگرش بشه هی به ثانهیثان.. وبرگرده بره
 .. تنها بشه ي جورنی من اي صدایوب
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 یکی پالستی مجسمه با همون عروسک باربهیطفلکى هنوز هم مثل .  سمت صبا نگاه چرخوندمبه
 ... شده بود به بچه ها رهیخ

 ی زندگي سوگنامه دنی شد از درد ِشنی چشمهام خالي تار وتار تر شد وباالخره کاسه چشمهام
 ..عرفان 

 .. کردم وزار زدم یام مخف تو دستهصورتمو
 .. عچارهیب.. عرفان چارهیب.. من اشغال ریتقص.. منه ریهمه اش تقص-

 .. داشتم اجی دست احتنی شونه ام نشست ومن چه عاجزانه به محبت اي احسان رودست
  ..نتتیبیصبا م...اروم باش بهار -

 .. رو با پشت دست پاك کردم اشکم
 ؟ ..ریساکت وگوشه گ ..هی منزو حدنی صبا تا انیپس به خاطر هم-

 ي که شونه هاي دردنی ومن مردم وزنده شدم از انی خم شد ونگاهش رو دوخت به زمسراحسان
 .. کرده دهیاحسان رو خم

 .. اسمش رو بردم ملتمسانه
عرفان چقدر بعد ... صبا مگه چند سالشه؟... اصال .. ؟ اصال.. هم مونده ي اگهی دزی؟چ ..هی؟چ..احسان -

  زنش هم فوت کرده ؟ یگی ازدواج کرد که حاال مازمن
 ادی خودم خواستم تا بياز خدا...از ته دل ...  ومن تنهادی گرفت نگاهشوازم دزدی نفسی کالفگبا

  یشیاز ات.. عرفان نگه ي سوخته ی ،از زندگنی از اشتری تا برهی دهن احسان رو بگيوجلو
 

 .. مثل عرفان انداختم ی مرد مظلومی به زندگکه
  کنهی عرفان رو که داغون تر از قلبم می زندگشماری بي ونذاربشنوم دردهانی پائایب...ای بایخدا

  سره رفت تهران هیراستش عرفان بعد از اون اتفاقا -
عرفان رفته بود ومن احمق ... قلبم يزهایتو دهل..تو ذهنم .. رفتن پژواك شد تو سرم ي کلمه رفت؟

 ..دربه در کوچه ها وخونه ها ..  به دنبالش بودم رازی شي هاابونیدربه در کوچه وخ
  ..شهیوخانمش ناخواسته باردارم ..کنهیاونجا ازدواج م-

 .. تنگ شد وتو دلم نجوا کردم نفسم
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 ..) که ناخواسته بار دار شدم یمثل من..مثل من احمق ..مثل من (
 سر ی ناتواننی هم به خاطر هم بچه رو نداشته وباالخرهي نگه داریی همسر عرفان توانانکهیمثل ا-
  ..کنهی فوت ممانیزا

 .. چوب سرناخن هام رو خراش داد ي کهنه رو چنگ زد وپوسته هامکتی ندستم
 هی درست بلند نبود صحبت کنه  ومدام ی که حتییبا صبا.. بچه برگشت هی با شیعرفان دوسال پ-

  کردیگوشه کز م
 .. شد دهی از دهن احسان به سمت صبا کشنگاهم

 .. بشه تی تقودی بادی؟شا ..نشی؟دکتر نبرد..اخه چرا -
 به صبا يادی زي عرفان عالقه نکهی که با وجود انهی ای اصلقتیراستش حق ..ستی ننینه مشکل ا-

  بچه گهیاز طرف د..مدام سرش به کار گرمه  ..ذارهی براش نمی وقت کافیداره ول
 

 .. هری ساکت وگوشه گنقدری انیسرهم.. هم نداره مادر
 یسع.. کردم زار نزنم یوسع.. ام نهیکف دستم رو گذاشتم رو جناغ س.. لحظه بند اومد هی نفسم تو راه

  بود ی پرتحرك صبا ،نشدني چشمهاي جا وجلونی نکنم که اونیکردم ش
 دمیفهمی دختر خاموش که حاال منیا.. بچه نی اي صورتم رو پوشوندم که شرم داشتم از روبازهم

  ...ی کسیب ..ي پدریب ..ي مادری درد بيبرا ..هی چيسکوتش برا
 .. لب خودمو شماتت کردم ریز
 ..من احمق ..من ..من کردم ..من باعث شدم -
  ..ترسنیبچه ها م..اروم بهار -

 .. گرفتم وبا کف دست اشکهامو با خشونت پاك کردم نفس
 ...اصال عاشق بچه ها بود .. بچه دوست داشت شهیعرفان هم-
 زدی مشی که احسان راجع به عرفان وزندگیی حرفهاتونستمیاصال نم..حرفم ناتموم موند  وگنگ جیگ

  دی شاای.. قطعا عرفان من نبود کردی که احسان ازش صحبت میادم..رو باور کنم 
 

 .. زجر دادن من ي نقشه براهی.. حرفها دروغ بود نی اي هم همه دی شاای.. بود هم
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 .. برگشتم سمت احسان يدواریبا ام. .دی تو دلم درخشيدی امي بارقه
 راسته یگی که میینهایا.. راستش رو بهم بگو دمی قسمت مزتی؟احسان جون عز.. نه یگیدروغ م-
  یکه من رو بسوزون ..؟ی حرفها رو گذاشته تو دهنت که به من بگنینکنه عرفان ا..؟
 
بگو هرروز ..مونهیمثل سگ پشاصال برو بهش بگو بهار   ..يبرو بهش بگو که خوب بهار رو سوزوند..

 ..اصال بهش بگو .. که به سر تو اورد یی به خاطر بالکشهیداره زجر م
 .. رو گرفتم ممیوتصم.. لحظه از جا بلند شدم هی تو
  وفتمیخودم به پاش م ..گمی خودم بهش مخوادینه نه اصال نم-

  ..دی دستم رو کشی با ناراحتاحسان
  ..يخبر ندار زهای چیلیتواز خ.. بهار نیبش-

مگه اصال .. مونده بود؟ ی چگهید ..یاوار شدم رو صندل.. ودست وپام شل شد سادی تو لحظه واقلبم
  کم بود که بازهم بخوام دردهاش رو بشنوم نهای ادنی؟شن. هم مونده بود ي اگهی دزیچ
 
 ؟.. بشنوم ی قراربود چگهیپس د.. نبود ی ادم کافهی کشتن ي ها هم برانیمگه هم!؟..
 ییبعد از جدا.. نداره یشناختی که مي به اون مردی شباهتچی هگهید.. کرده ری تغیلیبهار عرفان خ-

 .. ضربه خورد یلیاز تو خ
 حرفهاش رو ی باقدنی شنیمن هنوز امادگ..وچقدر خوب که ادامه نداد ... گرفت وادامه نداد نفس

  بودم چه زاری بشی پ من هم از بهار چند سالیحت..حق  هم داشت که نگه ..نداشتم 
 

 ..عرفان ... به احسان وبرسه
 یخودش که زندگ  ..شمی می من هم از دستش عاصیی وقتهاهیاونقدر تلخ که ..عرفان تلخ شده بهار -

  چقدر الجون وزرد شینیبیم.. عرفان ی بچه هم شده بالکِش زندگنیا.. نداره 
 

  ..وزاره
 هم نی اون بچه ام که مرد اگهیم  ..ستیرفان حواسش ن عی ولرهیمی می کسی بچه داره تو درد بنیا

 ..مثل اون 
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  ..دمی ام رو مالش دادم وبا دهن بازمونده پرسنهی سجناغ
 !؟ ..زنهی حرف رو منی؟عرفان ا ..گهیعرفان م...عرفان -

 ... بهتر بشه ی حال خرابم کمنی ادی بفرستم شانی که نفسم رو گرفته پائی بغضنی کردم ایسع
 رو تی خدائیخواستی مدی شاای..قرار بوده امروز جهنم باشه ومن خبر نداشتم ؟..استش رو بگو  رایخدا

  ازار ومظلوم ی مرد بهی رو که به جون ي دردیکه بهم بفهمون.. ؟يبهم نشون بد
 
  ..ختمیر

هارِ  بنیاخه ا.. رو ندارم دنشی توان شنگهی قسم که دتتیبه وحدان.. امروز بسه يبرا.. خدا باشه ؟بسه
  عرفان هرجا هست به خاطر نکهیا.. خوب رو داده بود ي خبرهادیابله، به خودش نو

 
 ی شباهتچی هگهی که احسان میینهای ایول.. ودلش خوش هیکه راض.. خوب بودن ،خوشبخته ي بنده

  ي سررهی خي جهی نتي داريبدجور.. خدا هینامرد.. من نداره یی طاليایبا اون رو
 

  ..یوبکی رو تو سرم مهام
 انجام ي کارینه خودش درست وحساب ..ذارهی عرفان نمی ولدمی صبا انجام مي بتونم برايمن هرکار-
  ي رو براشیهرچند که داره تمام سع ..می بهش برسکمی هی من وبقذارهی نه مدهیم
 

 چی هنمکی فکر میی وقتهاهی..پدر داره .. به مادر داره ازی بازهم بچه نی ولدهی حال صبا انجام مرفاه
  بدو یلیعرفان خ ..گهی ادم دهی شده ويانگار که ضربه مغز.. از عرفان ندارم یشناخت

 
 .. شده تلخ

قطره  ..دیباری اشکهام تک به تک مومدی که از دهن احسان درمي پام با هر کلمه اری زنی به زمرهیخ
 .. رو دستهام ختیری سره مکی انداخت وی ورد مگرفتیها راه م

 کردم کاریچ.. کردم ؟کاریمن چ..من احمق .. بال رو سرش اوردم نیمن ا..من احمق .. منه ریتقص-
 انگار اون موقع ها عقلم رو خورده .. کنم ي کارنی تونستم همچي؟چه جور..احسان 
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 ..خنگ شده بودم  ..بودم
 .. به کتفم زد ی ارومي شونه ام نشست وضربه ي احسان رودست

 .. تو وعرفان بوده ری هم تقدنیا.. نکن تیخودتو اذ-
 .. لجاجت گفتم با
 نیا..من تلخش کردم ..من سوزوندمش .. بود که من براش ساختم ي ایزندگ.. عرفان نبود رینه تقد-

 عرفانِ  ..یشناختیوگرنه تو که عرفان رو م.. روز انداختمش نیمن به ا! نیبچه رو بب
 

اصال دلش .. کنه ی تلخی با کسستتونیکجا م ..دیرسی مورچه هم نمهی ازارش به شی سال پچند
 بهش  .....کردی با من تا مي چه جوريدید ..يخودت که بود.. رو برنجونه ی کسومدینم
 

 بار دست روم بلند کنه هی ینه حت ..کردی متمینه اذ ..کردی منی نه بهم توهیول ..کردمی می محلکم
 از خروس خون تا نصفه  ..ومدیچقدر با دلم راه م.. بود نیری که چقدر زبونش شادتهی..
 

  دمشی وقت نفهمچیاما من ه.. خوب برام بسازه ی زندگهی که بتونه زدی سگ دو مشب
 صورتت رو ایب ..شهی عوض نميزی هم چي وخود خوري زارهیبا گر...به هرحال گذشته ها گذشته -

 .. برم دی باگهیپاك کن من د
 .. باال اورردم ودستمالو از احسان گرفتم سرمو

  ..ی از ادم حرف بکشي تو خوب بلدی بکشه ولنجای به ادارمونی دخواستمی نمدیببخش-
 .. حرفش کرد وازجا بلند شد ی چاشنی تلخلبخند

 .. برات نبود ی دل چسبداریهرچند که د.. خوشحال شدم دنتیواقعا از د-
ه صبا اشاره که با دست ب.. نگاه کردم دیتابی که از پشت قامتش مي که نشسته بودم به نورهمونجور

 ... چسبوند وبه سمتمون اومد نهیصبا عروسکش رو به س..کرد 
 .. گفت تی ودرنهادی عروسک رو بوسبازهم

 .. خاله ری عروسکت رو بگایب-
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 نهمهی صبا ادنی چرا با ددمی رو به من داد ومن تازه فهمزشی عروسک عزي با دست ودلبازدوباره
  ..دیکشی مریقلبم ت
 دست يهمون جور.. ساکت ومظلم يهمون جور.. اورد ی مادمیذشته رو به  عرفان مهربون گصبا،

  ..کردی داشت ونداشت حراج محبت هاش میکه هرچ.. مثل عرفان قایدق...ودلباز 
 

 رو یهرچ... بهت کردیهبه م.. سنجاق سر پروانه شکل هی ای باشه شی براش نداشت که تمام دارائیفرق
  ..یخواستیکه ازش م

 تونستمینم ...تونستمینه نم..هام مشت شد ومن تنها سر بلند کردم به سمت هردو  تو دستعروسک
 .. نشون ندم ی عکس العملچی وهنمی بشي جورنیهم

 که به عرفان کردم رو فراموش یی هاي بدتونمی؟نم..نه  ..یکنیتو که من رو درك م... شهی نمایخدا
 .. جبران کنم دیبا..کنم 
 ..زدم  بلند شدم وهمزمان صدا ازجا

 ..صبر کن احسان -
 ..ومنتظر حرفم موند .. به سمتم دی همون جور که دست صبا تو دستش بود چرخاحسان

 ..؟ادرسش رو بهم بده ..ادرس عرفان -
 .. به صبا  کرد ی نگاه معذباحسان

 ؟ ..يخوایخاله ادرس خونمون رو م-
 دو ساعت قایشت من دق دایبی عجي هاي چه بازیزندگ.. زدم ی شدم به سمتش ولبخند تلخخم

  رو به اغوشم چسبونده بودم که ي رنگ ورو رفته دختر مردمکتی ننی همي روشیپ
 

 .. شده بود ودلم گرفته نی ام سنگنهی بیش از اندازاش سي دردهادنی از شنحاال
 .. کردم وملتمسانه اسم احسان رو بردم قدراست

  ..نمشی ببخوامی؟م..احسان -
 .. احسان تو هم رفت صورت



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 17 

 نشون ی چه عکس العملدنتی با ددونمیمن نم.. بد شده یلیعرفان خ..بهار باور کن به نفع خودته -
  ..دهیم

 .. گفتم ی تلخبه
 ؟.. حقشه نه نیا-

 .. رو مستاصل به صبا  دوخت نگاهش
 یحت..  وقته فراموشت کردهیلیخ .. .ومدی حتما سراغت منهی تو رو بخواستیاگه دلش م..نخواه بهار -
 ..ستی دانشکده هم در تماس ني با بچه هایحت.. ردنِ اسمت روهم قدغن کردهآو

  ..دمی رو کشنشی برداشتم واستقدم
 اگه سنگسارمم یحت ..یحت.. تاوان پس بدم دیمن با.. کنه حق داره يهرکار.. رفتار کنه يهرجور-

 .. چوبش رو هم خوردم... من در حقش ظلم کردم.. . رفته احسان ادتی..کنه حقمه 
 

 .. همدم هی..  همراههیحسرت ... بچه به دلم موندههی..  خوب ی زندگهی حسرت
 که ي شديمگه تو چه جور.؟.عرفان  ..خوندمی از توصورتش می رو به خوبنی معذب بود وااحسان

 .. حد دست به عصا شده نیاحسان تا ا
 ؟..احسان -

  کرد کی اخر رو شلری انداخت وتنیی منتظر من سرش رو پاي چشمهاي جلووباالخره
حضورت تو ... نمی عرفان رو داغون ببنی از اشتری بخوامینم...  بهت آدرس بدم بهارتونمی نم-

 مثل چند سال قبل که .. بگذر از عرفان... کنهی که هست بدتر مینیعرفان رو از ا... شیزندگ
 

 ....یگذشت
و من ...  وبه راه افتاد دیرو کش تکون دادو دست صبار ي بدون توجه به حال خراب من سرتیودرنها
  اوار می تلخ زندگي هاقتی حقریتا ز.. گرفتم یمی قدمکتی جون دست به نیتنها وب

 
  ..نشم

*** 
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 االن هنوز هم از شوك نی تا همروزیاز د.. بستم و به سمت دفتر مهد راه افتادم ی کالس رو به ارومدر
  ..دیلرزیبه شدت م بودم ودست وپام ومدهی عرفان درنی خبر زندگدنیشن
  دمی کشی نفس راحتزدی سرو کله موتری معاون مهد که با کامپنای مدنی دبا
 ؟یشی پامستمی لحظه از پشت سهی جان نایم-

  زد وبلند شد يلبخند
 ... شما امر بفرما...چرا که نه خاله بهار -

 مهد نوشته بودم رو ي که خودم براینرم افزار ثبت اطالعات...  نشستم زی گرفتم وپشت مي تندنفس
  خم شدزی مي به صفحه انداخت وروی نگاهنایباز کردم،م

 ؟یکنی باز منویچرا ا-
 نی جواب دادن به ایی توانای بود که حتختهی بهم رمی فکرستمیاونقدر س ..دمی کشمیشونی به پیدست

  کی تنها باشم وتنها خواستمی لحظات از ته دل منیتو ا.سوال ساده  رو هم نداشتم 
 
 ..ادرس عرفان  ..ارمی رو بدست بزیچ

  زدم ی زورکيلبخند
 ... نهای کردم تی رعانمی ببخواستمی افتادم مي نکته اهی ادی شبید... زمی عزیچیه-

 وارد قسمت عیسر.. رفت زی مي روي به سراغ پرونده هانکهیهم... فاصله گرفت زی گفت و از میآهان
  رو جستجو کردم یسرچ شدم و صبا مستوف

  ..هی؟رسمش چ ..هیاسمش چ ...هی مادر صبا کدمیفهمی مدی بادهی امونم رو بريکاوکنج
 هم عرفان بعد از اون اتفاقها دی شاای.. خودمون باشه؟ي هاينکنه از هم دوره ا.. خودم فکر کردمبا

 ؟..باهاش اشنا شده بود 
 دمی کشی اسمش نفس راحتدنیبا د.. شناسنامه اش رو باز کردم و ی اسکن شده کپمهیضم

   ..میمر.اسم مادر .. بودم زی چهی وتنها دنبال دیدوئی صفحه ميچشمهام رو..
 .. گفت رفتی گذاشت وهمزمان که به سمت در منی تو دستش رو زمي پرونده نایم
 ..بهار جان کارت تموم شد من تو اتاق بچه هام خبرم کن -

 .. لب زمزمه کردم ری پشت سرش بسته شد ومن با فراغ بال زدر
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   ...میمر-
  که مادر صبا باشه نبودن یمی مطمئنا مریول..  تو دانشکده بودن می مري دو نفریکی؟ ..شناختمیم
 ..عرفان بعدا باهاش اشنا شده بود .. حساب نیپس با ا..

  که از اول دنبالشون بودم رفتم ی رو بستم و سراغ اطالعاتری تصوعیسر
  ... نیآدرس محل کار والد...  سکونتمحل

پس عرفان به آرزوهاش .. وآه از نهادم بلند شددی آدرس محل سکونت ابروهام از تعجب باال پردنی دبا
  يخونه .. بود دهی رسشی طالئيبدون من و وجودم باالخره به ارزوها... دهیرس
 

 برق ای رونی وچشمهاش با فکر کردن به ابردی هدف اسم مکی زمان به عنوان هی که ییجا...  آبادیمال
  زدیم

 ..با باز و بسته کردن چشمام فکر گذشته رو پس زدم و سراغ آدرس محل کار رفتم ... 
 . )سی پردانی نرم افزار رایشرکت طراح(

 .. نفس کم اوردم کردمیحس م.. پا شدم ستمی از پشت سعی مشت کردم وسرنهی تو سدستمو
 شده بود یسیرکت برنامه نو شنی اسیپس عرفان رئ ..شناختمی اسم رو خوب منی؟ا ..سی پردانیرا
 ؟..

بال و پر  ..شی بود تو زندگدهی بود قد کشدهی رسزیپس عرفان به همه چ.. موند رهی به ادرس خنگاهم
 تا از  ..نمینبودم تا پرگرفتنش رو بب.. که نبودم سوختیباز کرده بود ومن چقدر دلم م

 
 .. پروازش سرخوش بشم یخوش

  اومدمرونیاز دفتر ب..پس زدم و  بود رو دنی که منتظر بارییاشکها
 .. لب با خودم زمزمه کردم ری ادرس محل کارش زي اورادی با
بعد اون ..  مصاحبه کننهی ماه هم حاضرنشدن باهام کی بعد ی نبود که حتخودیب .. دمیفهمی مدیبا-

 ..همه رزومه دادن 
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 پنج سال چه نیتو ا..  باشه عرفانکی اون شرکت بزرگ و شری مدشهیباورم نم ...شهی باورم نمایخدا
  تو کار گفتمی مشناختمشیاگه نم.. دهی از فرش به عرش رسنطوری افتاده که ایاتفاق

 
 .. عنوان اهل کار خالف نبود چیعرفان گذشته به ه..اما عرفان .. نزول کرده ی ازکسای... رفتهخالف

  .. حسادت قلبم رو نشونه رفتشین.. وضع وحال خودم وعرفان ي اورادی با
 نیاز اون عظمت به ا ..ی کسی به بياز سرور ...دمی پنج سال من بدبخت از عرش به فرش رسنی اتو

 ؟؟... و اون ..خفت 
  ام بلند شد وچشمهام سوخت نهی اه خسته ازته سهی

 که چقدر ؟ی عدالت پنهانت رو به رخ منِ بنده بکشونيخوایم. ؟.ی ثابت کنتوی بزرگيخوای مایخدا
 .. رو از لب بومم پروندم ي کفترنی کردم که همچتیکه چقدر خر..شم  ارزیب..پوچم 
 ندهیاون آ...گفتی که عرفان ازشون میی که تک به تک آرزوهادیگنجیاصال تو باورم نم... شدی نمباورم

 ..  شده باشهلی تبدتی حاال بعد از چند سال به واقعکردی ممی که ترسییبای زي
 ي ای مثل عرفان و زندگيمرد..  رو باخته بودمزمیسال همه چ احمق حاال بعد از گذشت پنج ومن
 ...  جام باخته بودمی بسازه رو بخاطر غرور بتونستیکه م

 هاشون سرگرم بودن ستمی که با سیی بچه هاي رو به زور به کالس رسوندم و و نگاهمو روخودم
 ..چرخوندم 

 مسخره کل وجودمو گرفته بود  که غروری همون موقعیحت..  و من به کجادی به کجا رسعرفان
  و تا کنهی به اون تالش مدنی رسي حتما برارهی رو درنظر بگی عرفان هدفی وقتدونستمیم
 

 وجود یبازهم بدون من وب.. بود دهی رسباشی زي اون ارزوهايوحاال به همه ... ادی نرسه کوتاه نمبهش
 ..من 

من ..  دستهام گرفتم ين سرم رو تو که با تعجب بهم چشم دوخته بودیی توجه به بچه هابدون
  یکل.. ام بهتر شههی مهد که مثال روحنی ها اومدم تو ابتیاحمق بعد فوت بابا و اون مص
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 ي بچه هاي براوتری کامپسیوشروع به تدر ..سمی تا بعد از مدتها دوباره بتونم برنامه بنودی کشطول
 .. مردم يچه ها از بي به پرستاردمیاز اون دختر مغرور رس...مهد کردم 

  ..دمی وقت نفهمچی داشت ومن هتیحرفهات همه اش واقع..اخ عرفان .. عرفان اما
*** 

  وخودمو بهش چسبوندم دمی عرفان روکشنی آست««
 ...عرفان من دوست دارم خونمون بزرگ باشه مثل خونه بابام-

  بهم دوخت اهشوی سي هاچشم
.. میشرکت بزن. بذار چند سال کارکنم .. شهی که نمونمیاما اولِ زندگ.. چشم خانم شما جون بخواه -

 ...  هردومونتیریاون هم با مد.. شرکت بزرگ بزرگ هی بلکه کی شرکت کوچهینه 
 

  ی و بهار خانم  زمانی عرفان مستوفآقا
 .. ادامه داد اگونهیورو ..دیچی رو به دورم پدستهاش

با هم ادامه ... میکنی می طراحتی سامیسینوی مبراشون برنامه.... میبندیبعد با سازمانها قراداد م-
 کنار ..من وتو باهم ...می کنسی تو دانشگاه هم تدرمیتونی میحت.. تا دکترا.. دمی ملیتحص

 
 قدم به قدم  ..هم

 ... شالم بردری ازصورتم کنار زد و زموهامو
 ؟ي دوست دارهینظرت چ-

  رو نشون دادم می صدفي زدم ودندون هايلبخند
 ..از حاال گفته باشم... انتخاب کنما دیفقط اسم شرکتمون رو من با... سمی من عاشق تدر...آره -

  دور شونم انداخت دستشو
فقط زودتر با بابات ... تو جون بخواه... عرفان مگه جرات داره به خانم خودش نه بگه... چشم خانم-

 »»...  صحبت کني خواستگاريبرا
*** 

 ؟...خاله بهار-
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 ..گاهمو از کفشم گرفتم وباال اوردم  صبا ني صدابا
 ...زمیجانم عز-
 ؟یکنی مهیچرا گر-

  دمی رو صورتم کشی با دستپاچگدستمو
 همه حسرت نی قرار بود دست از ای کایخدا ..نیریباز هم خاطرات تلخ وش.. ؟ی لعنتي اشکانی اباز

 ؟...بکشم 
 دی که بایاون زمان..!  بگه بدبخت که بهمشدی مدای پیکی ..زدی وسرم داد مشدی مدای نفر پهی کاش

 ...شهی عوض نمیچی هی کنهی حاال خون هم گري زدتی خودت رو به خريدیفهمیم
 دوتا نبود یکی دردها نیکه ا... کردم بازهم فراموش کنم دردهام رو ی وسعدمی کشینی سنگنفس

 است  کمر ریی ومن بازهم با پرروزدندی منیهرروز وهرروز بارها وبارها من رو زم...
 
  ..گرفتمی از سر می وبازهم زندگکردمیم
  رو سرم اوار شده بود ایانگار دن.. عرفان ی زندگي هاتی واقعدنی وشندنی  بعد از دیول

  دمی بو کشیی آشناي رو ازهم باز کردم و آروم تو بغل گرفتمش و گردنش رو به دنبال بودستهام
*** 
 وصل شده يتابلوها.. دمی کشیردم ونفس مضطرب ده طبقه بلند کي رو به سمت ساختمون تجارسرم

  ) سی پردانی نرم افزار رایشرکت طراح...( اسم دنی رو نگاه کردم وبا دواریکنار د
 

 .. لرزونم رو مشت کردم ي گرفتم ودستهانفس
 .. ونه پس رفتی مشینگران ومستاصل بودم که قدم هام نه پ ..دهیرنج ..دهی ترساونقدر

 دنی دي رو برامی زندگي روزهانی بود که چند سال از بهتريبقه مرد ساختمون ده طنی اتو
 ... گرفتن ازش هدر داده بودم تیوحالل
 غرورش رو شکستم شی که من سالها پي به مردی شباهتچی هگهی احسان دي که به گفته يمرد

  ساعتم ي به صفحه ی ونگاهدمی با کف دست پشت دستم رو مالیبا دلواپس..نداشت 
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 ي به روشن وخاموش شدن المپ هاابونیهشت شب بود ومن از پشت تک درخت کنار خ ..انداختم
  ..کردمینئون اسم شرکت نگاه م

 شی که قدم پیکو شهامت.. کو جرات ی  ولي قدم برداردیبا ..ي بردی که بازدی مادی وجودم فرتمام
  چیه ..دهی اچیه.. رو در روشدن با عرفان نداشتم ي هم براي برنامه ایمن حت..بذارم 

 
 تا فتمی وبه پاش بنمیبب ..نمی عرفان رو ببدیمن با ...دونستمی رو مزی چهیفقط  ..ي نقشه اچیه ..نظر

 .. من رو ببخشه 
پوستم از .. دمی دستم کشيدوباره با کف دست رو.. چشمهام رو به اشک نشوند ی زمستونسوز

  یکیتو تار.. بودم ستادهیوز ا هنمونی سوز هوا خشک شده بود ومنِ پشری مداوم زستادنیا
 
  ..گرفتمی متی ازش حاللدی بودم که بايتو ظلمت ومنتظر مرد..

تکیه از ... سستستادنی ايادی من از زي سوم تک به تک خاموش شد ودست وپاي طبقه ي هاچراغ
 ..درخت گرفتم

چشمهام .. شددهی کشنگینگاهم به سمت درب پارک..  ساختمان خارج شدنی از درب اصلی وتوکتک
  دنبال عرفان نگی خارج شده از پارکي هانی ماشنی بدونستمینم... زدیمدام دو دو م

 
 .. اومدندی مرونی شرکت بی که از در خروجیی آدمهاای بگردم
 عوض گفتی رو بشناسم که احسان میعرفان..اون هم بعد از پنج سال .. بشناسمش تونستمی مای ااصال

  عاطفهیب.. مهرشده یتلخ وتندو ب..شده 
 ي بود وحاال با وجود عالقه ی مرد مهربونشناختمی که من می عرفاننکهی اي اورادی ومن بازهم با 

  دمی دختر خودش رو هم نداشت لب گزي حوصله ی که به بچه ها داشت حتيادیز
 

 .. شدن بود روگرفتم ي هم سوز دلم درحال جاردی شاای که از شدت سرما یواشک
 رهی تي هالل از پشت ابرهامی که ماه نکیسر بلند کردم به سمت اسمون تار.. ی وزش سوز زمستونبا

  ي به ابرهادینگاهم رو بردم باالتر تا چسب.. دیپاشی اطرافم میکی به تارینور اندک
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  ..رهیت
 باهاش حرف بزنم دیبا.. برم سراغ عرفان دیبا.. شهامت کمی..؟بهم جرات بده .. نه گهی دیهست ..ایخدا

  نشده دست ازش دهیکه بخش ..ارمی حرفهاش کم نيقدرت بده که جلوبهم ...
 

 پاها جرات جلو رفتن نی عرفان که اشی وببر پری ودستم رو بگنی پائایب.. باهام ای؟ب..باشه خدا  ..نکشم
  به یلی که نکنه سترسمیم ..راتشیی از تغترسمی که مي مردشیمن رو ببر پ..نداره 

 
 یب ..نمی ببیی اعتنایکه اگه ب.. کنه یی اعتنایز اون ازم رو برگردونه وبهم ب بدتر ای حتای بزنه صورتم

  ..رمیمی منمی هاش رو ببیمحل
 چشمهام رو باز دیبا... نگی از سقف اسمون کنده شد ومن بازهم چشم دوختم به درب پارکنگاهم

  نمشی لحظه هم نتونم ببهی ورد بشه ومن ادی مبادا عرفان بکردمیم
 نی که از ماشي مرددنیبا د...  پارك کردنگی پارکی خارج شد و کنار خروجنگیپارک از ینیماش

  نهی جناغ سيدستهام مشت شد ورو...  رفت نفسم گرفت ی شد و سراغ اتاقک نگهبانادهیپ
 
 .. نشست ام
 ادیصورتش رو خوب به ..عرفان بود  ..شناختمیمرد رو خوب م.. درخت سرکج کردم ي کنار تنه از

  وتک به شدمی مرهی دوران دانشگاه که از دور بهش خي تمام روزهايبه اندازه ..داشتم 
 

  کردمی صورتش رو تو ذهنم حک مي اجزاتک
 ابروش که مسببش من وحماقتم بود رو به ي گوشه ی اون شکستگتونستمی بعد از چند  سال میحت

  ..ارمی بادی
من .. صورتم رو سوزوند یسوز زمستون رد انداخت ومینی بي غهی تي چشمم تا روي از گوشه اشک

  کردمی سوخته داشتم به تمام حسرت هام نگاه مي با چشمهانجایا
موهاش رو باال برده بود ..کت وشلوارپوش شده بود . کرده بود ریی راست گفته بود عرفان تغاحسان
  ي ساده ومردانه وشلوار پارچه اي چهارخونه رهنی که با پي به مردی شباهتچیوحاال ه
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 .. نبود کردی مي ومدام برام دلبررفتی دانشکده راه ماطی تو حي مدادنوك
 ي کرد ومن تلخ خندیی بازوش خودنماي کتش از گوشه ي رو به کمرش زد که دستک هادستش

  از دست يوبازهم خون دل خوردم برا.. حالتش رو هنوز فراموش نکرده نیزدم که ا
 

  ..ي مردنی همچدادن
 چه نکهیا ..کردمین درحال صحبت بود ومن با حسرت به قد وقامتش نگاه م جور با نگهباهمون

 ... کنم ي مردنی رحم بشم که پشت به همچی اونقدر بي روزهی تونستم يجور
 اومد رونی لبهام راه بازکرد وبونیاه خسته ام از م.. داد ی دست از کمر برداشت وبا نگهبان دستعرفان

  رو چشیی سولرزوندی که تموم وجودم رو میون خبر از من وسوز زمستیعرفان ب..
 

 ..  پارك شده رو زد ي مزداموتی شلوارش برد وربی دست تو جتی به دست کرد ودرنهادست
 بود دهی خرنیماش.. لبهام ي اومد ونشست کنج لبم وتاب خورد از گوشه ی لبخند تلخبازهم

  که اون ییهمون حرفهادرست مثل ..خوش پوش شده بود ..شرکتش رو بزرگتر کرده بود ..
 

 .. رحمانه از کنار تمامشون گذشتم یومن ب ..زدی مروزها
 هیعرفان من  ..ستی که خوشبخت ندونستمی رو از ته دل منیا... دم ودستگاه نی با وجودم تمام ایول

  نفر باشه هی گردهی از سرکار برمی شب وقتنکهی اخواستی دردسر می اروم وبیزندگ
 

  ..ارهیکه بچه اش تو اغوشش بخزه که گل لبخند رو لبهاش ب ... بهش لبخند بزنهکه
 نهای کدوم اچی که هدونستمیاما حاال م.. رو از بر بودم شی عرفان پنج  سال پي وارزوهادی تمام اممن

 .. عنوان خوشبخت نبود چیعرفان من به ه..رو نداره 
اما دلِ .. مردونه داشت تیبود وهمهرچند که پرتالش .. براش نداشت یتی اهمچی که کار وپول هچرا

 ..خوش براش مهم تر بود 
 به سمتش بردارم عرفان از کنارم ی قدمی حتنکهی بدون اتی روشن شد ودرنهانی ماشي هاچراغ

 ..گذشت ورفت 
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 موندم رهی حسرت بار به راه رفته اش خي استخون سوز چه جوري سوز وسرمانی تو ادی وندرفت
  ..کشمی مودارم لحظه به لحظه عذاب

*** 
 گرفتم شی سرد که سردتر از قبل هم شده بود راه خونه رو در پي سست  تو همون هواي قدم هابا

  مسائل اطرافم رو هی توان تجزیکه حت ..زدمی کننده دست وپا مجی نوع خالءگهی،تو 
 

 اونقدر تلخ تی واقعنیاما ا.. بودم دهی رستیامروز بعد از چند سال صبر وسکوت به واقع.. نداشتم هم
 .. رو زهر کرده بود میتمام زندگ... چیبود که کامم رو که ه

 ومن گرفتی چشمهام قد مي که با نگهبان  درحال صحبت بود جلوی صورت عرفان درحالری تصومدام
 که صبر .. نرم کردی که التماسم رو مدمیدی رو می خودم عرفانيتو هپروت روبه رو

 
  دوشش بود رهاش نکنم ي که رویتیرش ومسئولبخاطرماد..بهش فرصت بدم  ..کنم

 نی گفتم از ای که انگشترم  رو به سمتش پرت میکردم وبهش مدمیدی به مقابلم عرفان رو مرهیخ
  ..زارمی برشیوجود حق
  سوخت وسوز سرد گونه هام رو سوزوندچشمهام

 يچه جور.. به من بگو یسشنای؟تو که بنده ات رو م ..یدونی تو مای؟خدا.. حد بد بودم نی من چرا تا ا
  نی همچتی تونستم غرورو شخصي؟چه جور.. شدم طانی شي حد بنده نی تا ایوک
 

 ؟.. وپوچ بشکنم چی رو به خاطر هيمرد
 شعله چی وقت وبا هچی هیی اورد ومن بدتر از قبل سرد بودم وتو گوی وسرما با خودش مدیوزی مباد

  ..شدمی گرم نميا
 ی با کلي بعد از ظهرنی احسان بود که هميشماره ..رو در اوردم  می کتم گوشبی جدنی لرزبا

 ..خواهش والتماس ازش گرفتم 
 جواب کردمی بود نگاه مدهی چشمهام قد کشي که جلويریبه تصو.. جور که تو توهم رو به روم همون
 ..دادم 
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 سالم -
 سالم ..الو بهار -

 ي گذشته اندك اندك داشت از جلويِ دهی کشیعرفان ناراحت وسخت ..شدی کم کم محو مریتصو
  هوا یب ..شدی چشمهام زنده مي جلودهی سر به فلک کشي ودرختهاشدیچشمهام محو م

 
  دی دهنم پراز
   احسان دمشید-

  ..دی پرسجی گاحسان
 ؟ ..یزنی حرف میراجع به چ-
  احسان دمشید.. عرفان -

  ..دیچی پی متعجبش تو گوشيصدا
 ؟.. ..و  ادرس ري ؟اخه چه جورشیدید-

 .. گفت کنمی که صبا هست کار مي اورده که من تو همون مهدادی که تازه به وانگار
؟اصال باهاش .. به من نزد ی پس چرا عرفان حرفیول ..ی کندای ادرسش رو پیتونی نبود مادمیاهان -

 ؟ ..يحرف زد
هرچند که .. بود ری دلپذیلی عرفان گذشته خيایرو..کاش احسان زنگ نزده بود  ..ی زدم به ارومپلک
 .. من رو سر پا نگه داره تونستی ها منی بازهم  همی داشت ولیتلخ

 ..نتونستم احسان ..نتونستم جلو برم ... نتونستم احسان-
 .. حواس ادامه بدم ی احسان باعث شد بسکوت

 .. شده گهی ادم دهیانگار ..چقدر عوض شده احسان -
 ودم  احسان باعث شد بلرزم به خي گرفته يصدا

 کنمی فکر میی وقتهاهی.. نداره یشناختی که می به ادمی شباهتچی هگهید..اخالقش هم عوض شده -
 .. ها عوضش کردن ییفضا

 وقت یلیکه لبخند ها خ... نتونستم به طنز حرفش لبخند بزنم ی حالم بد وخراب بود که حتاونقدر
 .. بودن دهی نفر رو خط کشهیبود دور من 
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 ي وبا اشمئزاز به شلواردمی کشینیناخواسته ه.. روم دی شد واب کنار چاله رو پاش از کنارم ردینیماش
 .. شده بود نگاه کردم ی وگلسیکه تا زانو خ

 ؟..الو  ..الو الو بهار قطع شد -
 .. رو چسبوندم به گوشم یگوش

  ..نجامیا-
  شد ؟ی چ-
 .. کرد ی رد شد شلوارم رو گلنیماش.. نگران نشو یچیه-

  ..دی وبه گوشم رسدی چرخیت احسان تو گوش مبهويصدا
 ؟ ..یابونیمگه هنوز تو خ-

 سوز هوا بدجور ازار دهنده بود  ..دمی شلوارم کشسی خي رو پاچه یدست
 ..اره -

  ..دی پرسشدی مشی هم قاطتی که کم کم عصبانی با بهتدوباره
 ؟ ..ي شدری؟مگه از جونت س.. وقت شب نیا-

  زدم ي خندتلخ
 .. ساعت شب تازه رفته خونه نی که ای از عرفان بپرسدیا بگهی ودنیا-
 ؟.. مگه تو ییکجا ..یچ-

 .. گفتم ی حسیبا ب.. ناقص من کالفه شده ي بود که از جواب هامعلوم
 .. شرکت عرفان ي روبه رويکوچه -

  ..دیچی پی احسان تو گوشی نفس عصبيصدا
 نظر عرفان رو هی که فقط يسادی شب وا ساعتنی؟تا ا ..یکنی کار میاخه اونجا چ..از دست تو -
 ؟ ..ي وبرینیبب

 کس مهم نبود چی هياصال برا.. نگران حالم نبود ی وقت بود که کسیلیخ.. تم حسرت گرفت لبخندم
  دی کوروش که با دوز وکلک تمام سهمم رو باال کشی؟حت ..کنمیکه کجام وچه م

 
  ازش نبودي خبرچی هگهید
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 بعد از یول.. عِرق مردونه اشياون هم صدقه سر.. زدی بهمون سر میاه بابا زنده بود گه گی وقتتا
  هی کرد واالن سه ماه بود که جز دای پلی همون اندك سر زدن ها هم تقلیفوت بابا حت

 
  ازش نداشتم ي خبرچی هگهی دضهی نبودن عری خالي اون هم برای خشک وخالتلفن
 .. احسان دوباره من رو به خودم اورد يصدا

 .. برو خونه ری دربست بگهی یا هستهرج-
 .. شب انداختم ونفس هام ها شد وبه هوا رفت کی تارمهی به اسمون نینگاه

 که ینیا..؟نه احسان .. هستم ی خاندان زماني من همون دختر ناز پرورده یکنیتو هنوز هم فکر م-
  از فمی ک وقته که پول تهیلیخ ..ادی خاندان هم به حساب نمنی اي تفاله يدیامروز د

 
  ..شهی نمشتری بي وده هزاري هزارپنج

  ..امیپس همونجا بمون تا ب-
 .. زمزمه کردم ی لحن ارومبا
 .. کنم دای پی خطی تاکستونمی می اصلابونیبرسم به خ..خودت رو نگران من نکن -
 .. خطرناکه یول-
 روز هیل هرروز  وفردا صبح مثخوابمی ومخورمی خونه ام وشامم رو مرسمینترس مثل هر شب م-

  ..انی مثل من نمی دزدها وگرگ ها هم سراغ ادم بدبختیحت ..کنمی رو شروع ميعاد
 يبازهم قفسه ... سرِ درد ودل هام باز شده بود و دمی کشنی نفس سنگهی.. هام ی بدبختي اورادی با
  دیکشی مری ام تنهیس
 ... خدا يبرسه به بنده چه .. نداره ي با من کارگهی ؟خدا هم دي کاريکجا..آخ احسان -

 .. کرد شتری ناراحت احسان دردم رو بيصدا
 .. خونه بهم زنگ بزن يدیرس.. بازهم  نگرانتم ی بگیهرچ-

  ..رفتمی کوچه ها جلو مچی وواپچیومن هنوز تو پ.ده شب بود .. به ساعت دستم انداختم ینگاه
 . .ریشبت بخ..نگران من هم نباش .. برس احسان تیبرو به زندگ-

 .. رو قطع کنم ی مانندش نذاشت گوشادی فريصدا
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 خودت گهی ديشبها..نمی راحت بشي جورنی که اتونمیمن نگرانم نم..قطع نکن ..نه نه صبر کن -
 اصال صبر کن خودم .. ولت کنم شهی نمدونمی رو مطتتیحاال که شرا... وخودت يبود
 
 .. دنبالت امیم
  ..رسمیدارم م ..؟ییایکجا ب-
 ؟ ..يدیپس رس-
 .. تو حرفش دمیپر
  ..دمیباشه باشه بهت اس م-
  ..يفرستادی عرفان مي برای نرفته چقدر اس ام اس الکادمیهنوز ..اس نه -

 شده یوچه معجون..زهر وتند ... وتلخ نیریش..امشب شب خاطره ها بود .. باز شد ی به لبخند تلخلبم
 ..بود حال امشب من 

 .. زنمی خونه بهت زنگ مدمیباشه رس-
 ..ازخونه بزن باشه -

سر به سمت .. هات نگرانت باشه بتی نفر با وجود تمام مصهی بود که یحس خوب.. گرفتم نفس
 ..اسمون بلند کردم 

 ی ودل مردگی دل زدگي روزهانیفرستادن احسان تو ا.... شکر رحمتت رو کنم دی بانکهی مثل اایخدا
 .. هاش بود ی هاش بِه از تلخینیری با خودش اورد اما شيادی زي هایاگرچه تلخ..
  ..زنمیباشه زنگ م-

 .. انگار قانع نشد که گفت بازهم
  ستی راحت نالمیخ..قطع نکن -
  لب اسمش رو بردم ریز
 ؟..احسان -
 ..بله -
 لجن ی زندگری تو رو درگخوادیدلم نم.. خودم کنار اومدم یی وقته که با تنهایلیمن خ.. ونکن نکاریا-

 ..خودم کنم 
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 .. تازه کرد ینفس
 ری بگنی ماشهیپس حرف مفت نزن و.. شدم تی زندگری درگي که تو مهد اسمم رو صدا زدیاز وقت-
 .. مرگم رو بذارم ي لقمه شام کوفت کنم وکپه هیبرس به خونه ات تا من هم ..

 همچنان خلوت بود وتک وتوك عابرها از سوز وسرما تو خودشون جمع دمی که رسی اصلابونی خبه
  ..رفتنیودن وبا سرعت به سمت مقصدشون مشده ب

 رو تو خونه داشتم که چشم به راهم باشه ونه ینه کس ..رفتمی جلو موستهیهمچنان اهسته وپ.. اما من
  یلیودل.. لَختم کرده بود ی سوز زمستوننیانگار ا ..دنی زودتر رسي برايعجله ا

 
 .. شتاب نمونده بود يبرا

 ..لند کردم وگفتم  بی تاکسنی رو به سمت اولدستم
 ..دربست -

 .. احسان اومد که يصدا
  ..ي پول دربست گرفتن رو نداریتو که گفت-

 چند وقته احسان بود تا نی ايچقدر خوب بود که امشب برخالف تمام شبها.. زدم ي محولبخند
 ..باهاش حرف بزنم 

 .. کنمی خرج ميامروز هم دارم از حساب پس اندازم لُرد..دروغ نگفتم بهت -
 .. احسان اومد ي جمع کردم که دوباره صدانی ماشي پنجره ي گوشه خودمو

 ؟.. حد وضعت نی تا ایعنی-
 .. زدم ي اگهیوبدون جواب دادن بهش حرف د ..دمی کشآه
 ..انگار همه رفتن خونه .. خلوته احسان یلی ها خابونیخ-
 ؟..خانم کجا برم -
 بلوار چمران -
 .. راهِیلیتا اونجا که خ-
  ..دمی اش هرچقدر شد مهیا برو کراشم-
 .. وپنج تومن ستیب-
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 ي مردی نگراني خرج رو برانی ادی هم نبود باي بود اما چاره اادی من زيمسلما برا ..دمی اه کشبازهم
  ..پرداختمی کس به شوهر سابقم بود منیکتریکه نزد

 بهار ؟-
 گهی ساعت دمیربست نشستم ون دیمن تو تاکس.. راحت التی؟بروخ  ..ي شام بخوري بريخواینم-

 ..خداحافظ .. تخت تخت باشه التیخونه ام وتو خ
 ..صبر کن ..نه نه قطع نکن -

 ي بشری از هر بنی که خالکی تاري هاابونی شدم به خرهی رو دوباره به گوشم چسبوندم وخیگوش
  رونی سرما از خونه اش بنی تو اي خرچیساعت ده شب بود وه..زمستون بود ..شده بود 

 
 .. اومد ینم
 ؟..؟بگو  ..هیچ-
  ..زنهیدلم شور م.. به خونه قطع نکن یتا برس-
  گفتم ی شوخبه
  زنت شور بزنه يبرو دلت برا-

 که ی احسانيمخصوصا برا ..کردی رو زنده نمی خاطرات خوبیول.. اراده بود حرفم یب ..دمی گزلب
 عاشق نگار بود 

  دمی پرسی ارومبه
 ؟.. از نگار نشد يخبر-

 .. احسان هم اروم شد ونجوا وار يصدا
  ..ادی خوب تونسته با غربت کنار بیلیانگار خ..نه -

 .. نمونده بود ی ذره اش هم تو وجود خودم باقکی ی حتگهی که ديدیام.. بدم دی کردم بهش امیسع
  ..گردهیقول داده پس برم ..گردهیبرم-
  .. شدهری منتظر بودن دي براکمی یکنی؟فکر نم ..یپس ک-

 .. چند سال گذشته بود ونگار هنوز برنگشته بود گفتی مراست
 ؟ ..یکنیپس چرا ازدواج نم-
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 رو به گهی زن دهی ي پادیچرا با.. رو هم بدبخت کنم من که دلم هنوز با نگارِ گهی نفر دهی ادیدلم نم-
 .. باز کنم میزندگ

 ؟؟ ..ی  بمونوسفتی وچشم به راه عقوبی ی بشيخوایپس م-
 من از صرافتش ای گردهی برمای.. رو هم به دست مرور زمان سپردم شی باقرسمی ممیه به زندگفعال ک-
 .. افتم یم

 که به سرعت از کنارم ی چراغ برقيرهای شدم به ترهی تو خط لنگر انداخت ومن بازهم خسکوت
  ..گذشتیم
 ؟..بهار -
 ؟.. هوم -
 یچی به هیچی هی ولنمی ببیفان رو عصبان؟انتظار داشتم عر ..ی بهش نگفت؟چرای چرا جلوتر نرفت-

 .. سرد بود شهیمثل هم
 دم شرکت که یول.. برم وباهاش حرف بزنم ادرسش رو برداشتم نکهی اياصال برا... برم خواستمی م-

  ...رفتیقدم هام جلو نم.. نتونستم برم دمیرس
  .. يدی کشکی شرکتش کشي احمق هم از عصر تا حاال جلوياونوقت تو-

 .. شده بود یعصبان بازهم
  ..دی ارزی مدنشی نظر دهی به ستیمهم ن-
  افسوس گفت با
  ..دیرسی نمنجای به اتونی وقت زندگچی هيکه اگه بود ..؟ي نبودي جورنی اشیچرا چند سال پ-
 .. مسخره گفتم به
 .. شاخ ودم نداره که نهی همگنی که متیخر-

 .. شد مونی پشصداش
 .. کنم نینخواستم بهت توه-
  دمی صد دفعه خودم به خودم فحش ميروز ..ي نکردنیتو هم توه-

 .. سکوت دوباره
 ..احسان -
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 ؟..هوم -
 چی کس هچی هی وقته که دنبال تو وعرفان بودم ولیلیخ ..يازت ممنونم که امروز به مهد اومد-

 .. ازتون داشت يخبر
  ..يور اون جدیمن متاسفم نبا.. بزنه ی حرفی عرفان نذاشت کسدونمی اره م-
 بهش ی عذرخواهي قدردانِ بودنش بودم واجازه ای تمام دنيمن به اندازه .. وسط حرفش دمیپر
  ..دادمینم
 .. ندارم ی از کسی توقعچی هگهی نکن من دتیخودت رو اذ ..ستیمهم ن-
 ؟..خانم حاال کجا برم -

  ..کردنی اشنا بهم سالم مي هاابونی کردم خسربلند
   چمران ي سمت باالدیبر-

  دی دوباره پرساحسان
 ؟.. خونواده ات خوبن یراست-
 نکهیجز ا.. ازش ندارم ی وقته خبر چندانیلیخ..کوروش هم .. فوت کرده مهی سال ونهی بایبابا که تقر-

  ..رسهیخوبه وداره به زن وبچه اش م
  کردتی گوشم رو اذشی عصبمهی نيصدا

 ؟ ..ی حرفها رو بزننی ادی؟تو االن با ..یچ-
  ؟کنهی میفرق چه -
 ؟..خانم -
  ..شمی مادهی سرکوچه پینی حسدی شهي  کوچه دیبر-

  ..دیچی پی احسان تو گوشداد
 ؟ ..کنهی می چه فرقیگی؟بعد م ..یکنی می زندگیی تنهايتو دار!  ؟کنهی میچه فرق-
 .. طعنه گفتم به
 تو که جزو دهیبهم نم یتی براش مهم باشه اهمدی که بایاون کس.. داغ تر از آش نشواحسان يکاسه -
  ..ییای مجموعه هم به حساب نمي گروه هاریز
  ..دی غرضی غبا
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 .. بهار ي شعوری بیلیخ-
 ..بودنش به واقع که رحمته  ..ی شکرت که احسان رو سرراهم گذاشتای بازشد خدالبخندم

 .. شدم ادهیوپ اش از راننده تشکر کردم هی وبعد از گرفتن بقدمی کشرونی بي سه تا ده هزارفمی کازتو
 .. رو لبم همون جور که صدام تن خنده به خودش گرفته بود گفتم نیری همون لبخند شبا
  ..واری رو در ودپاشهی محبت ازحرفات داره مي جورنیواقعا هم.. ممنون از نظر لطفت یلیخ-
 یتونی دوست که مهی مثل ی پرکنم ولتونمی عرفان وبرادرت رو نمياخه احمق درسته که من جا-

  ..یروم حساب کن
 وصادقانه گفتم .. باال رفتم یکی یکی روبازکردم وپله ها رو درخونه

 .. لجنم وارد نکنم ی رو تو زندگی کسدمی محی ترجی ولتی دوستشنهادی ممنون از پیلیخ-
 .. بازکردم دیدروباکل

 .. اخرته ي  دفعهیول ..رمیگی مدهی من هم نشني حرف رو زدنی بار دوم بود که انی بهار انیبب-
 .. گفتم تشی خاتمه دادن به عصباني رو زدم وبرامی متری سییرای چراغ پذتک

  کرد خیشامت  ..تی زندگی راحت برو پالی وقته من تو خونه ام وتو هم با خری؟د..احسان -
 .. حرف خودش رو گرفت ی احسان باز پکه
 .. هست ي اگه کارگمیارم مواقعا د.. از عرفانِ يِحرف من جدا.. نکردم بهار یباهات شوخ-
 راحته المی خی تو هستادی بشی پی اگه مشکلدونمی منکهیهم..من هم واقعا واز ته دل ازت ممنونم -
  که موقع مشکالت تنهام ی وتو هم اونقدر با معرفتمهی شماره ات تو گوشنکهیا..
 

  ..ينذار
 .. مبل انداختم ي دسته ي بافت رو از رو سرم برداشتم وروشال

 ؟..س مطمئن باشم پ-
 ..شبت خوش ..مطمئن باش -
 ..شب تو هم خوش خداحافظ -
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 اتاق ي گوشه يکنار بخار.. در اوردم ی کاناپه انداختم وپالتوم رو با خستگي جلوزی مي ورویگوش
  گرم ي جورچی زده هخی قلب نی کردم امروز به شدت سرد بودم واادشی وتاته زسادمیوا
 
  ..شدینم

*** 
با سرناخن گوشه .. خم کردم نهی چشمهام کنار زدم وسرمو به سمت ائي رو از جلومیب شرايموها««
  ..دمی خندنهی ائي خط لبم رو پاك کردم وبه دختر توي
  ..ادیبه رنگ پوستت م.. خوشگل شده یلی؟موهات خ ..ياووووووو  بهار چه کرد-

 .. کردم یجی هسای ملي برانهی به فرحناز زدم وبا لبهام تو ائي دست ودلبازانه البخند
 ؟..عرفان اومده -

  زد یچشمک
 .. فرما شدن فیمجنون خانتون هم تشر...اره بابا -

 .. نازك کرد ی پشت چشمسایکه مل.. از ته دل زدم ي مشت کردم ولبخندنهی رو با شوق تو سدستهام
 ي جورنیم  که ههی عرفان جونت چه تحفه اکنهی ندونه فکر میحاال هرک..خب بابا خودتو نکش -

  بارهیداره از چشمهات قلب م
  شدم به سمتش براق

 .. نداشته باش ي به عرفان کاریول. بده ي فحش بدیبه خودم خواست..ببند فکتو  -
 .. بارم کرد ي خاك تو سرنهی از تو عکس ائفرحناز

 ؟ ..یکنی ممهی قمهی داره که خودتو براش قی برنج وارفته چریاخه خنگ خدا اون ش-
  گفتم ییای رويد لبخنبا
 .. منه تیبراد پ ..گرهیج... نگو عرفان عشق يوا-
 .. بست یشکی شسایمل
 قهی با چه عتدونستیاگه م ..تی براد پچارهی؟ب ..یکنی میکی تی جوجه رو با براد پنیتو ا..زِپرشگ -
  ..کردی مزی خودشو حلقه اوشهی مسهی مقايا

 .. به بازوش زدم ی ارومي ضربه
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 حرفها رو نی اتونی سوز---اصال شماها از...  بچه ام چقدر مظلومهینیبینم. منه ين خداعرفا..اِ نگو -
  ..دهی نمتیچون عرفان بهتون اهم ..دیزنیم
 .. حواله ام کرد یی  برو باباسایمل
حاال .. بشر تحرك داره نی از اشتری بركی جریواال ج.. خودت ی ماست ارزونيبرو بابا اون کاسه -

  ای روي داری الکی خودت الکي خر واسه يتو...  نهایهت نخ داد راستش رو بگو ب
 
 ؟ ..یبافیم
 .. ازم جزه خواست روزیخودش د ..ریخفه بم-
  چشمش رو پاك کرد ری زملی رسایمل
 ي سرخود داره واسه نی نکرده ای غلطچی هچارهیاون عرفان ب..گفتم که بهت !  فرحناز؟يدید-

  ..کنهی مالیخودش فکر وخ
 دهی ابروش کشری به زملشی از رسی خيبه سمتم وچشمهاشو گشاد کرد مبادا که مژه ها دیچرخ
 ..بشه 

 پاچه پاره رو چه به ياخه تو ..ستیعرفان درحد تو ن..!بفهم ..!نفهم ...بز..گوساله ..کودن ..اخه خنگ -
 ..عرفان موش 

  زدم ییای رويلبخند
  ..استینگو تروخدا بچه ام باحجب وح-
 .. بار تو عمرش حرف راست زد نیاول ي براسایمل
 نیذاتش ا ..ستیاز اون جانماز اب کش ها ن ..استیعرفان کال باح ..ي نموره رو خوب اومدهی نیاره ا-

  ..هیجور
  وبازکردم شمی ذوق نبا
 .. حق با منه يدی فرحناز ؟ديدید-

  ..دی رو کشسای ملي بافت موهانی پائفرحناز
 ؟.. ببافه االتی خودش خي که برايدی بعد تو هم پربه پرش مرقصهیم نزده نیا ..سای مليری بميا-

 .. به سمتم دیچرخ
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 تو خط ماها ی ولستی نیدرسته مذهب..لِول ِ عرفان با تو فرق داره  ..ست؟ی نتیاخه نفهم چرا حال-
  ...ي مثل خانم قمبرخوادی رو میکیاون  ..ستیهم ن

  کرد يفرحناز غرغر.. رو هوا رفت یینده ودستشو خری زمی زدی پقسای حرف من وملنی ادنی شنبا
 .. ارومتر کمی ..کنهی جمعمون مادی شعورها االن حراست میاه ب-
 .. گفتم يزی ري خنده با
 ؟.. هم جزو ادمهاست ياخه خانم قمبر...خدا خفه ات نکنه فرحناز -

 .. برداشت به سمتم زی خفرحناز
 ؟.. گرده یپس چرا عرفان همه اش دورش م-
 عطا کرده ي بود که مائده به  ازاده قنبری اسميخانم قمبر... بسته شد وآه از نهادم بلند شد شمین

  هم داشت همه ی حال صورت معمولنی درس خون وساده ودرعیلی که خییبود از اونجا
 

 گهی که ازاده به عرفان عالقه داره واز طرف دمیدونستی حال همه منی درعیول ..کردنی اش ممسخره
 هرچند که هردو به  ..شهی الطاف خاصش شامل حال ازاده میفان به نوعهم عر

 
 .. پشت سرشون نبود ی بودن که تو دانشگاه حرفنی ومتنی سنگيقدر

 .. حرص لب ولوچه ام رو جمع کردم وغر زدم با
 .. تو ذوقم یزنی مي جورنی فرحناز که ايری بميا-
 پشت فرحناز در اومد کردی می وارسنهیو تو ائ بود وداشت صورتش رششی که درمراحل اخر اراسایمل
.. 
  ....یلی مچیاگر با من نبودش ه:  یبه قول ...گهی دگهیخب راست م-
 .. مشت زدم تو ارنجش با
 ..خب جناحت رو مشخص کن  ..ي دفعه اون ورهی ي ورنی دفعه اهی ..يچقدر تو حزب باد... تو خفه-
 ..ورتم چند بار پلک زد  خورده اش تو صملی ري با اون مژه هاسایمل
 قد جلبکش راست يوی کي فرحناز کره خر با اون آنمیبیاالن هم م ..اتمی من طالب واقعزمیخب عز-
  ..گهیم



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 39 

 .. کردم پای چلنهی دستهامو تو سي دلخوربا
 ؟.. مورچه هم براتون ارزش ندارم لی آشی زرد پي من به اندازه یعنی-
 .. به شونه ام زد یحرفم به خنده افتادم که فرحناز دست بازشد وخودمم از سای فرحناز وملشین
 صبح تا شوم دی؟اونوقت با ..ی که چی بشالغوزی نی زن اي بريخوای رو عشقه ميمجرد..وله لش بابا -

   ..ی بچه بسابي تو خونه وکهنه ینیبش
 .. گفتم ی خوشبا
 .. نگو من که از خدامه يوا-

  ..ستادیلم ا شد ومقابي جدي دفعه اهی فرحناز صورت
 ؟..؟مخت تاب برنداشته  ..یگی بهار راست میه-
 ..که فرحناز با بهت ادامه داد .. به صورتش نگاه کردم می اش من هم مستقهی روری تغاز
 يخوای منکهی؟عرفان ودوست داشتنش وا.. نه هیهمه اش شوخ ..؟ي نداري فکرنیتو که واقعا همچ-

 ؟ ..یباهاش ازدواج کن
  گفتم تی جدبا
  ..ستی نیحرفم اصال محض شوخ.؟من واقعا دوستش دارم ..چرا که نه -

 چرا داره هرلحظه رنگ رخساره اش سرخ تر دمیفهمی ومن اصال نمشدی می کم کم عصبانفرحناز
  ..شهیم
 ي برات فراهم بوده چه جوری خواستی وهرچي که تمام عمرت تو ناز ونعمت بزرگ شدییتو-
 ؟ ..یکن ی زندگي مردنی با همچیتونیم

  ..سادمی اش وانهی  به سنهی وساوردمی هم کم نمن
  یتونی میاگه مثل من عاشق باش-
 . زد به حرفم يشخندین
فکر .. چهاده پونزده ساله ي سالته ومثل بچه هاي وخرده استی؟تو ب..؟عشق کدومه ..هه عشق -
 درس خونه . .هیبرو و رو داره منطق.. قبول هی؟عرفان پسر خوب.. فقط عشق مهمه یکنیم
 
 .. هم قبول نی ها بهشه ایلی داره وچشم خندهیا..



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 40 

 خرج ي که جداکنهیداره پاره وقت کار م.. نداره ی خوبی مالطی که شرایدونی خودت خوب میول
  ي روزهی اگه یکنی اوضاع وانفسا فکر منیبعد تو ا ..ارهیخرج مادرش رو هم درب..درسش 

 
 ؟ ..نیرسی بشه وباهات ازدواج کنه به کجا مخر
 شب نون ي؟حاضر ..ی کنی با مادرش تو دو تا اتاق زندگي بري حاضري که تو پرقو بزرگ شدییتو

  هی چرا که دنبال ی اومدن شوهرت رو تحمل کنروقتی دي؟حاضر ..ی سق بزنریوپن
 

  فردا براتی مدل رو کننی اخرنی وماشلی؟تو امروز طلب موبا.. کار کنه فتهی نونه ومجبوره دو شلقمه
  ..رهی؟چون بابا جونت داره وپولش از پارو باال م..چرا  ..استیمه

 .. پاته ری زهی ثانیکی باشه ای مدلش چی حتستی؟هه مهم ن ..نیماش
 تو دستته دشی مدل جدهی ی نداره چون هروقت اراده کنی برات معنیمی قدي؟اصال کلمه  ..لیموبا

  ری خودت رو درگ به اسم عشقي رو حساب حس مسخره ايخوایبعد تو م..
 

  ..یسی مشکالت هم وانی هزارم اکی در مقابل ی نمیتونی که حتی کنیمشکالت
 .. بهت زمزمه کردم با
 ؟.. گفتم ی؟مگه من چ..چته فرحناز -

  ..دی رسما جوش اورده بود غرگهی که دفرحناز
 چرا یکنیفکر م ..يندازی تو چاله می دستی خودت رو دستيدار ..ستی نمی خرم حالیکنیفکر م-
 ؟ ..هی حرفهام شوخي همه یکنیفکر م.. ؟خورهی به درد عرفان مي ازاده قنبرگمیم

باباش .. مثل عرفان هیکیازاده .. عشق مسخره از سرته نی کردن ارونی بيباور کن فقط برا...  به خدانه
  یکوفت نخر وبا بدبخت...  شوهرش بگه لباس نخري روزهیاگه  ..ستی دار نهیما
 

 ؟ ..ی تو چیول ..تونهی م بسازهام
 ی لباست رو تو دوتا مهمونهی کدوم دفعه ای؟.. بوده فتی تو کی دفعه کمتر از دوتا تراول پنجاهکدوم
  ات ندهی بچه گونه ااالتی خنی با ايخوای می؟تا ک..؟تو کجا وعرفان کجا  ..يدیپوش
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  ..یزنی وزود جا مياریکم م باهاش ی که تو زندگیکینه ..؟برو دنبال همقد خودت  ..ی خراب کنرو
 دیمن با.. شده بود می ها تمام زندگیعرفان عشق من بود وتازگ ..شدمی می کم کم داشتم شاکگهید

  ..دمیجنگی بودن باهاش ميبرا
 ؟ ..یفهمی منویا..من دوستش دارم فرحناز -

 .. رو با تاسف به چپ وراست تکون داد سرش
 ی حساب بانکي تو صفرهايایچون تو دن ..رمیار تا جلو مچون من با دودوتا چه ..ستی نمینه حال-

  خودت دی که بایی تونیپس ا.. تو بذاره يای پا به دنتونهیعرفان نم ..يِ بازصریمهمتر از ق
 
 هی ی که حتي شدي فرهادنیری چون شيری وبمی هم زجر بکشدیشا ..ی بکشی سختی بشکنرو
  به ترکستان يروی ره که تو منیا ..چشمهات رو واکن بهار.. هم از خودش نداره شهیت

 
  ..است

 .. حائل شد وفرحناز رو عقب زد نمونی بسایمل
الزم .. که کارش چقدر احمقانه است دونهیخود بهار م ..ي افسار پاره کردي دفعه اهی..چت شده تو -
 ؟..مگه نه بهار  ..ی بهش بتوپي جورنی استین
 هردو با هم کردمی وقت فکر نمچیه ..رهی ام بگهیبود گرکم مونده .. لبهام رو جمع کردم ی ناراحتبا

 .. من باشن هی کنن وعلیکیدست به 
 .. منبر رفت ي بازهم مال شد وباالفرحناز

 هم یلی اتفاقا خهی پسر بدگمینم ..ستی دهن تو نيعرفان لقمه ..  نزنتیبهار خودت رو به خر-
  يای مثل اون بردطشی اگه شرایحت. .ادِی هم زيبه نظر من که از سر ازاده قنبر... خوبه

 
 شی خواستگاررفتمی خودم برات مشی حرف پیبود ب) کنهیکه دو ساله دنبالت موس موس م( گوساله

 ..بفهم  ..شهی نمیول..
 .. ابرو باال انداخت يزر ..می هرسه از هم فاصله گرفتی باز شدن در اصلي صدابا
  ..نی ملل راه انداختونیچه خبره کنوانس-
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 .. رفت نهی دوباره به سراغ ائاسیمل
 ؟ ..ي فضل کرديباز اعاده .. تو خفه -

 .. شونه باال انداخت يزر
 شروع ی توالت زپرتنی جنگ سرد از همکنهی ندونه فکر می؟هرک.. چه خبره دیخب به من هم بگ-

 ..شده 
  ..ي به سمت زردمی لبالب اشک چرخي چشمهابا
 ؟ ..خورهی عرفان به درد من نمیکنیتوهم فکر م-

 به من وبعد هم ی دستش رو هوا موند ونگاهاوردی درمفشی از تو کي که داشت دستمال کاغذيزر
 .. زد ورو به فرحناز گفت يشخندی نتی انداخت ودرنهاهیبق
 یاخه به تو چه که تو زندگ ..ي بچه رو شستشو دادنی؟مخ ا.. باال منبر حاج خانم یباز تو رفت-
 مگه .. پسره  ي دست وپاری خودش رو بندازه زخوادیال دلش م؟اص ..یکنی دخالت مگرانید
 
 .. نخود هر اش ي که شدذارنی منی رو تو قبر اتو

 .. غر زد فرحناز
 زن طرف بشه خوادیم ..کنهی بدبخت می دستی االغ داره خودش رو دستنیا ..میببند فکتو حال ندار-
.. 

 چشمش  رو ری زیاهی بود وداشت سسادهیا وسای وهمزمان که کنار ملرونی بدی دستمال کشهی يزر
 .. گفت کردیپاك م

 ؟ ..شی ووصلی وکای ..ی؟مفتش..به تو چه -
 ..دوستش دارم ..دوستشم -
 .. جنبه بودن یاز بس که ب.. گوششون باز شد ی تا دم حلزونششونی هردو با هم، ني وزرسایمل
  ....هیاوه اوه پس قض-

 .. تو چشمهام گفت ی وبا نگراندین کردوبازوم رو کش حواله اشویی با حرص برو بابافرحناز
  مونده رو بدبخت نکن میتیخودت واون طفلک .. کن رونیفکرش رو از سرت ب-
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 به راه افتادم که فرحناز ي دوشم انداختم وبه سمت درورودي بغض فقط نگاش کردم کوله امو روبا
 ... داد زد يهم پشت بندم اومد وزر

 ر حالش رو کنه بذا ..يولش کن فرحناز-
 دینگاهم با حسرت رفت ورس... شمشادها پاهام سست شد ي عرفان جلودنی که با ددروبازکردم

 ...که فرحناز کنار گوشم زمزمه کرد .. بهش دیوچسب
 .. زن بساز  نه تو هی اون اقتیل.. بدبختش نکن ياگه واقعا دوستش دار-
 .. زد ی نگاهم رو به فرحناز دوختم که لبخند تلخيری دلگبا
اما تو رو نه  ..هیمرد زندگ ..رتهی رو خوشبخت کنه چون باغی هرکستونهیعرفان م..من دوستتم بهار -
 به خاطر خودت ،به خاطر .. نه ي رو هم ندارکی مشکل کوچهی که طاقت ییتو..
 

 .. عالقه بردار نی دست از اخودش
 فرحناز ونیومن تنها نگاهم رو م رفت ی شونه ام رو فشرد وآسه آسه به سمت ساختمون اصلفرحناز

 حساب وکتابهاش رو  ..گفتی راست ميفرحنازِ اون موقع ها بدجور..وعرفان چرخوندم 
 

 خودم برام مهم بود ي طرفه کی من اونقدر خودخواه بودم که فقط عشق یول.. نداشت دست
  رو يند چشم ببدی بایی وقتهاهی ..کنمی عشق دارم هردومون رو بدبخت منی با ادمیونفهم

 
 .. حس ها وعالقه ها ي سرهی

 از ي رو بخورکی کنی اي اگه همه یدونی می ولي بزرگ دارکی کهی که به خوردن ي عالقه امثل
  ..ی بخوابیتونیدل درد نم

 زمیعرفان عز.. من يعرفان اسطوره ا.. داشتن عرفان بودم يایفقط دنبال رو ..دمی فهمی من نمیول
  چشم داشت ی بومدی از دستش برمي که هرکاریکس...چشم وچراغ دانشکده ..
 

  ..ذارهی مهی راه چقدر از وجود خودش مانی وبراش هم مهم نبود که تو ادادی مانجام
 تیکه چقدر اشتباه کردم چقدر خر ...گفتمی تو بغلش وبهش مزدمی بود ومن زار منجای فرحناز اکاش

 »».. به خودم وگل سر سبد دانشگاه کردم یکرم که چه ظلم
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**** 
 زنده موندم تا خودم رو به مهد برسونم ياصال چه جور.. دووم اوردم ي تا صبح فردا چه جوردونمینم

  حد نی چرا تا ادمیفهی که حاال ميثمره ا ..نمی عرفان رودوباره  ببی زندگيوثمره 
 

 .. ونزاره رنجور
 ي اقهیچند دق..کرده بودن  رو بازنیوهنور در اصل.. هفت هم نشده بود ی ساعت حتدمی مهد که رسبه

 .. در رو بازکنه می تا اقا رحسادمیپشت در تو سرما وا
 ؟.. عرفان رو ای نمیقرار بود صبا  رو بب.. حد ضربان قبلم باالست نی چرا تا ادونستمینم

 بود بودنم بیعج...حق هم داشت .. بهم کرد یبا تعجب نگاه.. تا اومد ،جلو رفتم یدمشکی بخانم
 .. ساعت نیتوا
 ؟ ...ي زود اومدنقدری چرا ای باشه خانم زمانریخ-

  ..دمی به لبه اش کشی مقنعه ام رو مرتب کردم ودستي گوشه
 .. داشتم ی سوالهیراستش -
 .. دفتر رو دراورد وهمزمان گفت ي هادی کلفشی تو کاز
 ..گوشم با شماست ... بفرما تو-

 گوشه نیمن ا ...دمی زده ام رو بهم مالخی يستهاکه د ... زونی اوزی وچادرش رو به رخت اودروبازکرد
  لب از تونستمی؟اما نم ..ی چي برادونستمی نمی وحتمردمی داشتم  از استرس مای دني
 

 .. باز کنم هم
 ..؟بهار جان  ..یخانم زمان-

 ؟.. بود دهی پرسيزی؟چ ..کردیداشت صدام م.. هوا ی بلند کردم بسر
 ؟..؟بله بله ..ها -

 عالم نبودم وخودم نی؟نکنه تو ا.. نشد می نشسته بود ؟چرا حالیک ...زشیود پشت م نشسته بحاال
 ..خبر نداشتم 

  سوال داشتم یراستش راجع به صبا مستوف-
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  ..دمی از خودم پرسوبازهم
 نی به مغزم هم خطور نکرد که ایچرا حت.. صبا  نکرده بودم یلی به فامی توجهجی تا حاال هچرا

  يدی فکر تر از من هم افری خرتر وبای؟خدا..به عرفان داشته باشه  ی ممکنه ربطیمستوف
 
 ؟..

 به ی ومن حتکشهیدو هفته است که کنارمه ونفس م  ..مهی عرفان دو هفته است که تو دو قدمدختر
  دختر ،خون عرفان رو تو رگهاش داشته نی که ممکنه اکردی ام هم خطور نملهیمخ
 

 ؟ ..باشه
 .. فکر کرد ی درهم کميها با ابروی مشکدی بخانم

 ؟.. که دو هفته است اومده ی؟همون ..یصبا مستوف_
 .. کردم دیی سرتابا
 ؟ ..يریگی سراغش رو از من مي اومدی شده که صبح اول صبحیخب چ-

  شدی هم  گرم نمي رودنی با کشی کرده بود وحتخی بازهم دستهام
 ؟ ..انیبه دنبالش م خونواده اش ای هیسی سروي بدونم جزو بچه هاخواستمیم-

  ..دی وهمزمان پرسدی کشرونی بود بگهی دي دفترهاي رو که روي دفتریدمشکی بخانم
 ؟ ..ی صحبت کننشی با والديخوای؟م.. افتاده یاتفاق-

 .. دفتر خم شد وادامه داد ي رووبازهم
  ..هیسی؟اره سرو ..نمیاما بذار بب ..هی با خانم صابریسی سروي که بچه هایدونیم_
 ؟..فت وبرگشت ر-

 .. بهم انداخت یقی کرد ونگاه دقسربلند
 ؟..اره رفت وبرگشت چطور مگه -

 ي هاشهی  از پشت شی حتتونستمینم ..نمی عرفان رو ببتونستمیپس نم ..دمیچی وتو هم پدستهام
 ..لب هامو تر کردم  ..نمشیمهد بب

 .. گفتم بامادرش صحبت کنم رهی گوشه گیلی خدمیاخه د ..ستی نيزیچ-
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  ..دی کشی اهی مشکدی بخانم
 ثبت نام اومده ي اول که برايراستش من فقط دفعه .. مادر نداره چارهی بي بچه یول ..دونمیاره م-

 حاال نظرت .. داد که مادر نداره حیهمون موقع هم برام توض ..دمیبود پدرش رو د
 

 ؟ ..هی بهش چراجع
  مقنعه ام روبازهم صاف کردم ي گوشه

 تو شتریب ..کنهی ارتباط برقرار نمی با کسادیمتاسفانه ز ..هی منزودی خودتون گفتهمون طور که-
 به هرحال  ..ادی مشکل به حساب مهی سن وسال نی به اي بچه ايکه مسلما برا..خودشه 

 
  ..دی ممنون که جوابم رو دادیلیخ.. بشم کی بهش نزدکنمی میسع

 ..دی که پرسبرگشتم
 ؟ ..دی وقت صبح اومدنی ايزی چنیچ شما به خاطر همیخانم زمان-

 .. زدم تامتوجه استرسم نشه ی سختلبخند
 .. مهد امی شدم گفتم بدارینه صبح زود ب-

 .. تکون داد يسر
  ..دهیاخه رنگ وروتون پر ..ستی نيخب خداروشکر که مسئله ا-

 عرفان وطفلکش ی زندگشماری بي االن اونقدر از دردهانی تا همروزیاز د.. تلخم پررنگ تر شد لبخند
 .. بود عجب داشت یعی بودم که اگه رنگ رخساره ام طبدهیشن
 به هرحال ممنون  ..هیشگی همگرنی مستی نيزیچ-
  ..کنمیخواهش م-
 زده وبا خی تمام عروقم کردمی روزها حس منیا.. سردم رو بغل کردم ي اومدم ودستهارونی دفتر باز
 ..ومهربون عرفان  گرم شهی همي دستهای حتشمی گرم نميزی چچیه

*** 
 گوشه مکتیبازهم جاش رو ن.. که اومده بود ي دو هفته انیمثل تمام ا.. گذشته ي روزهاي همه مثل

  مشت شده اش يهمدم دستها ..ی عروسک باربهیوبازهم .. بود نی زمي
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 موهاش ي با تارهای نرمش که وزش باد زمستونيرو موها ..دی صورتش چرخي اجزاي روچشمهام
  ادمی عرفان رو به ي قسم بخورم چشمهاتونستمیرو چشمهاش که م ..کردی ميباز
 
  ..ارهیم

 خود عرفان يانگار.. همه شباهت نشدم؟ نی چطور متوجه اایخدا ..کشی کوچي صورت گرد ولبهارو
  ..فی عرفان از جنس ظرهی..بود 
 بود که ی عروسک هموننیا... اش چرخوندم دهی صورت تراشي تو دستم رو باال اوردم ونگاهمورویبارب

  نقدری که اخوردمیمن چقدر خون دل م!وحاال .. بهم داده بود يصبا با دست ودلباز
 
  ..دمی صبا رو فهمی زندگقتی حقرید

 .. زانو زدم کشی کوچي جلو گذاشتم وبازهم کنار پاهاقدم
 ؟ ..یصبا خانم-

 .. صبا رنگ مهر گرفت ونگاه من رنگ بارون نگاه
 ؟.. خاله ياومد-

 به گلوم چنگ نمیبی که هربار صبا رو می بغضنی؟با ا.. همه بغض چه کنم نیبه من بگو با ا ..ایخدا
 دارم به  ..دمی دارم تاوان مي چه جورنی و ببایب ..ای؟ب ..دارهی ودست از سرم برنمزنهیم
 

 .. ترکش کردم ي روزهی که ورزمی عشق می کسي بچه
  ..کشی کوچينه ها کنارش ودستم وانداختم به دور شونشستم

 ؟ ..یچرا تنها نشست..اومدم ... اره خاله-
  ..دمی نشنی جوابچی از هم بازنشد ومن هلبهاش

 ؟ ..ی کني با بچه ها بازيخواینم-
 ..) دختر مادر نداره نیا ..(نکهی اي اورادی شد از شی سر باال برد ودل من رمظلومانه

 .. قورت دادم وعروسک تو دستمو باال اوردم بغضمو
 .. برات اوردم ی صبا چنیبب-
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 خودم اعتراف کردم که چقدر سخت بود لبخند شی لبخند باز شد ومن پی صبا باالخره به کميلبها
 .. بچه اوردن نیبه لب ا

  ..می کنياوردمش با هم باز-
 چقدر یول ..رنی خم شد ومن بازهم به جنگ با دستهام رفتم تا ارزومندانه صبا رو تو اغوش نگسرصبا

  ي کاری ونتونیچقدر سخت بود که عطش لمس بچه ها رو داشته باش..ت بود سخ
 
  ..انداختی می نازك نارنجي بچه نی ترس به جون اصت،ی حريچرا که دستها ..یکن

  گذاشتم که صبا هم عروسکش رو کنار عروسکم یمی قدمکتی خودمون دو نفررو نونی رو معروسک
  عروسک گوشه نیکه به دل ا..م  کردم تُن شاد به صدام بدیسع...گذاشت

 
  ..ادی برخوشیگ
 ؟..بازهم عروسکت اسم نداره -

 .. باال انداخت که نه شونه
 ؟..باشه  ..می اسم قشنگ براشون انتخاب کنهی ایخب پس ب-

 .. دختر پاك کردن نیانگار که لبخند رو از صورت ا.. حرف فقط نگام کرد ی بصبا
 .. عروسک خودم اشاره کردم وگفتم به
 ؟..خوبه ..عروسک تو هم اسمش نسترن...  باشهنای عروسک من اسمش منیبب-

 ؟.. بود از اسم ها  ومدهیخوشش ن.. به عروسک ها انداخت ی نگاهصبا
 ؟ ..ي صبا ؟دوست ندارهیچ-

 .. بود ومدهیخوشش ن..ونگاهشو دوخت به عروسک ها .. کرد می رو تو شونه اش قاسرش
 ؟ ..ي دوست داري اگهی؟اسم د..خب بهم بگو-

 .. اورد که اره نی پائسر
 ؟ ...ي دوست داریچ-
 .. کرد یجی سرانگشت عروسکم رو نشون داد وهبا
 ..خاله بهار -
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 ؟..؟مثل خودم ...دوست داشت اسم عروسک من خاله بهار باشه ..؟اسم من؟  ..بهار
 .. با سرانگشت عروسک خودش رو نشون داد وزمزمه کرد ودوباره

 ..صبا -
 عروسک ها دوست هم بودن وصبا با اون محبت نیا.. صبا ي کودکانه يایتو دن.. رو هم قفل شد ملبها

  ...دیدیمن رو تنها همدم خودش م..ناب خودش 
 ؟ ..نهی سن وسال به عنوان دوستش ببنی تنها بود که من رو با انقدری بچه انیچرا ا.. مشت شد دلم

 .. گفتم جانی زدم وبا هيلبخند باز.. عکس العمل من بود منتظر... رو باال اورد ودوخت به من نگاهش
  ...ی اسم انتخاب کنيتو خوب بلد ..ی قشنگي چه اسم هايوا-

 .. وعزلت یی همه تنهانی کردم از اهی لبخند محو کنج لب صبا نشست وبازهم خون گرهی بازهم
 .. سرانگشت به عروسک ها اشاره کردم با
 ؟ ...می کنيحاال باهاشون باز... صبا خانم گل شهی هم منیا.. خاله بهار شهی منیپس ا-

  ...رفتی مدی بود وبهار باهیوقت تغذ.. تموم موند مهی حرفم نرای با صدا کردن خاله سمکه
هم .. درگردش بود دنیدوئی که داشتن به سمت سالن میی وبچه هارای من وسمنی بهار مردد بنگاه

 ... کنه يباز بره وهم دوست داشت باهام خواستیدلش م
 .. نشه عروسکش رو بلند کردم وتو دستهاش گذاشتم تی اذنکهی ايبرا
 ؟.. باشه میکنی ميبعد از اون باز.. ات رو بخور هیتغذ..  عروسکت رو برداری صبا خانمایب-

 .. باشه تکون داد ی به معني صبا دور عروسک محکم شد وسريانگشتها
  خنده خم شدم سمتش با
 ؟..خورده ..خورده زبونتو که موش ن-

 به گونه اش يبوسه ا ..شدی بچه درست نمنیا..خنده ام پرررنگ تر شد .. سر باال انداخت که نه دوباره
 زدم 

 ..بدو برو  ..میکنی ميبعدا باهم باز.. ات رو بخور هیبرو تغذ-
 .. بچه ها آسه آسه  به سمت سالن رفتنی رو چسبوند تو بغلش وپشت سر اخرعروسک

 ... ورفتدی لبهام هم پرکشيلبخند رو... رفتنش با
 .. نشسته بود دوختم وزمزمه کردم مکتی نگاهم رو به عروسک کنار دستم که رو ن
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 که با وجود تمام عالقه اش ی ساختی عرفاننکهیا..رتوهی تقصنهای ايوهمه .. تنهاست خاله بهار یلیخ-
 .. نداره کشی دختر کوچي برايحوصله ا..به بچه ها 

**** 
 ام رو از نهی نشستم وساطی حي گوشه مکتی تک ني ورودمیچی رو به دورخودم پي خاکسترتباف

  بچه ي هوا سردتر شده بود وساعت بازروزیامروز به نسبت د.. پر کردم ی زمستونيهوا
 
 ... کمتر از قبل اطی تو حها

 با وجود دیورشخ.. باال سرم انداختم دی به خورشی نگاهمی سوزني چشمهانی بلند کردم واز بسرمو
  دادی همچنان پرتکاپو به کارش ادامه میسوز زمستون

 .. دوباره قدم جلو گذاشتن نداشتم ي برای ومن هنوز هم دل وجراتگذشتی عرفان مدنی از ددوروز
 چشمهام قامت بست وهمون ي عرفان جلوری دوختم وتصواطی حي گوشه ي رو به شمشاد هانگاهم

 ..ره اش گرفت  دوبادنی دياندك توانم رو برا
 گرما ي اشعه هاونی که مي ای سوز زمستونيرای خاطر پذبی ام بغل کردم وبا طنهی تو سدستهامو

  عرفان برم وطلسم دنی امروز به دنی همخواستیدلم م.. ،شدم دیورزی مدیبخش خورش
 
 .. برام نمونده ی جراتدونستمی می رو بشکنم ولداری دنیا

قلبم ..اما حسم  ...ي ترس خانمان برانداز بردارنی دست از ادیکه با.. ي بردی که بادادی فرمان ممغزم
  ..رمی رو بگممی که باالخره تصمذاشتینم ..ذاشتینم..
 .. کرد ارمی هشرای سمي سرچرخوندم که صداالی خی ساختون بي کناري باز شدن پنجره ي صدابا
 ..خاله بهار بدو که صبا حالش بد شده -

 که چشم وچراغ عرفان بود یی؟صبا.. عرفان ي؟صبا..؟صبا حالش بد شده بود ..صبا .. تنم سر شد تمام
 بازهم قطعا مثل جان .. صبا ي هاش برای حوصلگی که با وجود تمام بی؟عرفان..
 
 ؟.. دوستش داشت نیریش
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قطعا ؟عرفان  ..نهی داغ اوالد ببتونهی ادم چند بار مهیمگه  ..ادی سر صبا بیی بالچی هدینبا ..دینبا ..نه
  يصبا.. صبا نه ایخدا.. نه نباریا.. ومرد دی بار دهی.. وشکست دی بار دهی.. اورد یتاب نم

 
 .. نه عرفان

 یحت ..دمی دوئي  به سمت در ورودی بدنم واکنش نشون داد وبه آنهی تو عرض چند صدم ثاندونمینم
 لم  به دی همه دلواپسنی اي چه جوری موضعی حسی بعد از اون بدونمیخودمم نم

 
 نداره یکه مشکل.. که سالمه نمیبب.. وسالمت حیصح ..نمی صبا رو ببخواستمیفقط م... شده ریسراز

  ..ادی سرش بییمحال بود بذارم بال ..ذاشتمینم..صبا امانت بود دستم ..
صبا تو اغوششش جمع .. چمبره زده بود کنار زدم نی زميفاطمه رو که رو ..نای ومرای سمدنی دبا

  ..زدی راهرو برق می نور مهتابری زشیشونی پي رويرق هاشده بود وع
  ..دمی تابانه پرسیوب.. زدم کنارش زانو

 ؟..؟چشه .. شده یچ-
  ..دی رو صورتش کشی دستی با دلواپسرایسم

 .. وحالش بد شد نی افتاد زمي دفعه اهی بچه ها بود که ونیم ..میدونینم-
بچه داشت به زور نفس .. رمقش به من افتاد ی نگاه ب کهدمی کشرونی فاطمه بي رو از تو دستهاصبا

  نی چشمهات ،ايواقعا که سخت بود جلو.. صحنه زجراور بود نی ادنی وددیکشیم
 

 .. لب بازکنه ی ماههی هوا تالش کنه ومثل ي ذره اي مظلوم براطفلک
  صورتش رو کنار زدم ي روي اشفته يموها

 ..؟صبا جان ..صبا -
 لبهاش بردم تا بشنوم کیسرمو نزد..دستم رو گرفت ولبهاش بهم خورد  کم جون صبا مچ دستِ

  ..شهی کبود شده اش ازاد مي لبهاونی نفس نفس زدن ها از مونی رو که میحرف
 .. زدم ادی سربلند کردم وفردمی کشرونی لبهاش بونی روکه از مي اسپري کلمه ي هاحرف

  ..فشهی تو کشی اسپرگهیم ..ياسپر-
 .. گفت زدی اب قند رو هم موانی که لی  درحالفاطمه
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 .. حالش خوب شد دیشا. بهش بده بخوره نویا-
 .. رو رد کردم دستش

 ...ممکنه خفه بشه  .. اش هی تو ررهینه م-
 نی؟ا.. کار کنم ی چدی باایخدا..قلبم فشرده شد وبغضم باال اومد .. صبا ي نهی خس خس سي صدابا

 هرچند .. درامانت کنم انتی خگهی بار دهی تونستمینم..امانت عرفان ..بچه امانت بود 
 

  ..تونستمی نمگهی دیول..هرچند بدون غرض  ..يسهو
 .. صورتش رو کنار زدم ي روي رو به خودم چسبوندم وبا کف دست موهاصبا

  ..ستی نيزیچ ..زمی؟نفس بکش عز..؟صبا جان ..صبا -
 خس خس ي وصدارهیست نفس بگ تونی نمی صبا حتی اش زدم ولقهی شقي روي پردردي بوسه

  ..کردی اش گوشها رو کرمنهیس
با .. ونه باال رهی منی قندك گلوم رو گرفته که نه پائبی سهی کردمی احساس می شدت ناراحتاز

 .. بلند گفتم مهی نیدلواپس
 ؟.. کو ي اسپرنیپس ا-

 .. دادم شی به سمتش ودلداردمیکه چرخ ..دیچی صبا محکمتر به دور مچم پدست
 شهی حالت خوب خوب مارمی رو متیاالن اسپر ..یشیخوب م ..نجاستیخاله ا..نترس ..ترس گلم ن-
 ؟..باشه  ..اری تو صبا رو بارمیمن خاله بهار رو م ..ي عروسک بازمیریبعد باهم م..

 رو که یی هاش حجم هواهیانگار ر ..ی هاش طوالندنی ونفس کششدی حال می صبا داشت کم کم باما
  ..دمی ونالدمیچیدستهامو به دورش محکمتر پ ..کردی قبول نمرستادفیبه داخل م

  ..نیصبا جان من رو بب..تروخدا ..نفس بکش ..نه صبا -
 معصومش از اون همه تقال غرق اشک بود ومن رو به يچشمها.. رمقش رو بهم دوخت ی بيچشمها
 .. انداخت ی مادر می بیی بچه اهوادیشدت 

 ؟.. صبا يشنویم ..شتی پادیبا عرفان مبا..خوب خوب  ..یشیخوب م-
 قهی وباالخره بعد از دقدمی رو از دستش قاپياسپر.. نجاتمون شد ي فرشته ی خانم سلماني صداکه
  بهار باز شد ي کشنده نفس هااری بسییها
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 .. لب خداروشکر کردم ری گردنش گذاشتم وزي گوديسرمو رو.. رو به خودم چسبوندم فشی نحبدن
 ..شکرت که حالش خوبه .. شرکت ایخدا-
  شد دای مهسا پيکه تازه سروکله .. حال تو بغلم لم داد ی صبا کم کم اروم شد وبنی سنگي نهیس
 رفته ادشی یول.. راجع به صبا باهاش حرف زده ی مشکدی با خبر شد گفت که قبال خانم بانی از جرتا

 ..بوده به ما بگه 
 ي بچه واعصاب ما بازنی با جون اي اي سهل انگارنی لب چندبار لعنتش کردم که چرا با همچریز

 ..کرده 
  ..گفتی که مدمی جون صبا رو دم گوشم شنی بيصدا

 ...نترس ...خاله من حالم خوبه -
  صورتش رو پاك کردمي روي واشکهادمی کشرونی موهاش بي از السرمو

 ..خداروشکر ....خوب خوب  ..يخوب شد.. دلم زیاره عز-
 دیهرچند که با ورود خانم ب..شکر خدا رو کردن وکم کم دورمون خلوت شد  هم مثل من هیبق

  که دستهامو به دور صبا جمع شدیجو داشت دوباره متشنج م.. وغر زدن سر مهسا یمشک
 

 .. وتو بغلم گرفتمش وازجا بلند شدم کردم
 .. اش ادامه داشت نهی هنوز هم خس خس سچارهی بي بچه
 .. روش خوابوندم ی پهن کرد ومن صبا رو به آرومنی زمي روی لحاف وتشکرایسم

 ؟..خاله بهار -
 دنشی بود که به شدت از شنیی هاتیآسم داشتن صبا از اون واقع.. رو با درد بهش دوختم نگاهم

 .. کمرم رو خم کرده بود دمیکشی که ميناراحت وافسرده بودم ودرد
 ؟..جان خاله -
 ...نگران نباش ..حالم خوبه -

 .. در توانم نبود نی از اشتری زدم که بی تلخلبخند
 ..تو بخواب  ..ستمینگران ن-
 .. رمق وناتوان دستم رو گرفت یب
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 ؟ ..یمونی مشمیپ-
 که با بد حال شدن صبا تو وجودم رخنه کرده یهنوز هم از ترس ..می صورتم کشي دستم و روکف

 ..فقط سرتکون دادم .. وسست بودم دیلرزیبود دستهام م
 ..رد  کيپافشار

 ؟ ..يرینم-
 .. بغض جواب دادم با
 ...من هستم ..نه بخواب -

 پشت سرم وزمزمه واری دادم به دهیسرتک.. لخت  وکم پشتش بردم ي موهاي البه السرانگشتهامو
 ..کردم 

  ..مونمی منجای خوابت ببره من ایتا وقت..تو راحت واروم بخواب -
تنها چشمهاشو رو هم گذاشت ..اوردیهم به زبون ن ي کلمه ای حال وسست بود که حتی اونقدر بصبا

 .. با سرانگشتهام شروع به نوازش موهاش کردم یومن به آروم
 تر شدن محبتم نسبت يومن با گذر زمان وقو... کوچولوش ینیب..گونه اش .. اشقهی پوست شقنوازش

  بود ذوب ي که از سرپنجه هام جاري مادرانه ايداشتم تو حس قو.. بچه نیبه ا
 
 ..شدمیم

 مانتوم بمی رو از تو جمی شد دست از نوازش موهاش برداشتم وگوشمی صبا که آروم ومالي هانفس
 .. کردم کی رو کلنهی گزنیاخر... تماسهام ستی لونیدراوردم وازم

 ؟..بله -
 نجوا ی صورتشو کنار زدم وتو گوشي رويتارموها.. شدم به صبا رهی چرخوندم وخواری دي روسرمو
 ..کردم 

 ..بهارم -
 ؟ ..يسالم چطور-

 .. وبدون دادن جواب سالمش نجوا کردم دی لرزلبهام
 .. بد یلیخ..بد -
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 ي کارهاي قضاوت روی گرفت ومن بازهم خداروشکر کردم که احسان بی احسان رنگ دلواپسيصدا
 .. برادر هوام رو داره هیگذشته ام مثل 

 ؟.. شده يخبر..چرا؟-
 ؟.. صبا آسم داره یدونستیتوم-

 ..زمزمه کردم .. بود ی اون طرف خط جواب کاملسکوت
 ؟.. مشکل رو داره نی ای؟از ک ..یازک-
جرات  ..نهی همطشی بچه شرانی برگشته ارازی عرفان به شی از وقتدونمیفقط م.. ندارم یخبر انچنان-

  ..شهی می زود عصبانیلیخ..هم ندارم از عرفان بپرسم 
 ؟.. با دارو مشکلش رو حل کرد شهی؟نم.. درمانش انجام داده ي برايکار-
  ..می مراقبت کندیفقط با..نه -

  ..دی افتاده باشه با هول پرسادشی تازه وانگار
 ؟ .يدی؟تو ازکجا فهم ..هی چي سوالها برانیاصال ا-
 من خبر نداشتم که آسم داره ..امروز بهش حمله دست داد -

  ..دی کشي خسته انفس
 ؟..حاال حالش چطوره -
 ..گفتم .. لحظه گفتم هی.. شد تی اذیلی خیول ..دهیبخوا-

 االن پشت پلک چشمهام جمع نی که تا همییشکست سد اشکها.. باالتر اومد وباالخره شکست بغضم
 ...شده بود 

  ..دمی هق هق هام نالونیم ..ختمی نزد ومن فقط اشک ری سکوت کرد وحرفاحسان
تو اون چند .. بد بود یلیخ ..میتم از دستش داد لحظه گفهی.. بود احسان ي بدي لحظه هایلیخ-
  ياون بچه که اون طور.. بدم ی که جواب عرفان رو چکردمی فکر منی تنها به اهیثان
 

 .. بچه هم کهنیا  ..رفت
 .. کردم واشکم رو با کف دست پاك کردم یمکث
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 نقدری تا امروز اشدمی باخبر مدیبا ..یگفتی بهم زودتر مدیتو با.. راجع بهش فکر کنم خوامی نمیحت-
  ..دیکشیصبا زجر نم

 .. عرفان به مسئول مهد گفته کردمیفکر م..متاسفم -
 .. ارومتر شده بودم یحاال که با احسان حرف زدم کم.. گرفتم وبغضم رو قورت دادم ینفس

د  امروز بوری بود که نه مدنجای مشکل ای از همکارها هم گفته بود ولیکیبه  ..دونستی مریآره مد-
 ....ونه اون همکارم 

 آسمش رهیگی تپش قلب میوقت.. زده بشه جانی هادی زدینبا... ومدی نشی پی بازخداروشکر که مشکل-
 .. مشکل رو نداشت نی وقت بود که ایلیهرچند خ ...کنهیعود م
  ..دی لحظه مکث کرد ودوباره پرسچند

 ؟ ..ی عرفان نرفتدنیهنوز به د-
 ..وش مرتب کردم  خورد که پتو رو ری تکونصبا

 ..هنوز نه ..نه -
 ؟ ..ی کنکاری چيخوایم-
 .. باهاش حرف بزنم دیبا ...دنشی درمیامشب م-
 برگرده شی نرمال بشه وسرکار وزندگکمیعرفان تازه تونسته .. دست از عرفان بکش گمیمن هنوزم م-
.. 

 .. صورت معصوم صبا چرخوندم وپچ پچ کردم ي رو با غم رونگاهم
؟درسته .. باشه ي ساکت ومنزونقدری بچه اش ادی؟چرا با... که عرفان داره هی زندگنی ایکنیتو فکر م-

  نی خودش هم تفاوت داره واي با همسن وسال های صبا حتیکه مادر نداره ول
 

 .. احسان ستیاصال درست ن ..ستی ندرست
 یم بهتر از هرکس رو خودنیا.. که صبا رو چشم عرفان جا داره از بس که بچه دوسته دونمی ممن

  کمبود داره شی بچه تو زندگنی که بهش داره هنوز هم  ای با وجود محبتیول ..دونمیم
 
.. 
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 وبه رهی دلش آروم  بگمونمی گذشته ام پشي اگه بفهمه چقدر از کارهادیشا... احسان نمشی ببدیبا
 .. بچسبه شیزندگ

 .. حرفهات درست اما يهمه -
  ..دمی درد نالبا
به زور دارم خودم .. االن هم جرات قدم جلو گذاشتن رو ندارم نی همیمن حت..احسان مرددم نکن -

  ،یشی اگه کمک حالم نمکنمیپس ازت خالصانه خواهش م ..کنمی منکاریرو وادار به ا
 

 .. سر راهمم نشو سنگ
 ؟ ..هی قطعمتیپس تصم-
 ..اره -
 ..اشته باشه  باهات ندی عرفان رفتار خوبترسمیم.. من بازهم نگرانم یول-

 .. روشکست ی خسته ام سکوت گوشنفس
 شتریپنج سال گذشته ومن ب.. جا بزنم تونمینم.. که تا اخر عمر به گردنمه هی حقنیا..حقشه احسان -

  خم شد ی بار مشکالت زندگریوهربار که کمرم ز.. گذروندم یاز سه سال رو تو سخت
 
 .. کردم یکه مظلوم کش..وردم  که سر عرفان ایی تقاص بالهانیبه خودم گفتم ا..

حاال  ..ومدیچه ها که به سرم ن ..دمی کشی چند سال چنی من تو ایدونیتو نم.. احسان یدونینم
 ؟.. غلطه نکارمیبه نظر تو ا ..ستمی اشتباهاتم باي مرد ومردونه پاخوامیم

 .. نداشت ی احسان هم حرفیحت.. حرفهام ونی رد انداخت مسکوت
 .. بذار انی دوست درجرای برادر هیمنو به عنوان  ..کنهی متتی اذيدیپس اگه د-

 .. خسته ام رو فوت کردم نفس
 .. بودم بی چند سال غرنی چقدر تو ادمی فهمدمتی دوباره دیاز وقت.. احسان یهست-
 ؟..پس کوروش -
 بعدها دیشا..بعدا .. کرد وگذشت ریمنو وپ ..دی عمر طول کشهی چند سال به قدر نیا..قصه اش درازه -

 .. رو تشینه توانش رو دارم نه ظرف.. االن نه یول..برات گفتم 
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 ؟. دنبال صبا امیالزمه ب-
 .. برگرده سی با سروخوامینم ..ای بی خواستيعصر..خودم حواسم بهش هست  ..دهینه خواب-
  ..يباشه پس تا عصر-

 دمیرختخوابش دراز کش سرخوردم وکنار واریرو د.. رو قطع کردم ونگاهم رو به صبا دوختم یگوش
 .. جمع کردم نی جنهیوخودم رو مثل 

 تلمبار شده تو دلم ي های مادرانگنی تمام اتونستمیبزرگتر از صبا بود ومن م.. من هم اگه بود طفلک
 .. کنم بشیرو طبق طبق نص

لفت  ناخي از اون بنده هایکی؟چرا من  ..شنی حد ناشکر منی بنده هات تا ایی وقتهاهیچرا .. خدا آخ
  ..ادی خودم هم ازوجود خودم عارم میشدم که حت

 سر نی تن وانیکه ا...  عرفانشی گرفتن بخشايبرا ..ی بده وشهامتیدل..کمکم کن  ..مونمی پشایخدا
 .. ...  تقاص پس دادن نداره ي برایشی گنجاگهید

با تمام دلم  بود ومن دهیزمان توبه واستغاثه فرا رس.. صورت معصوم صبا چرخوندم ي وروچشمهام
 ..  عرفان بودم شی گرفتن بخشاياماده 
*** 
امروز  ..رهی ودعا کردم که بارون نگدمیآه کش... باال سرم دوختم ي وابرکی رو به اسمون تارنگاهم

  اومدم وبازهم قدم هام جلو ی شده منی شرکت نفرنی بود که به در اي روزنیدوم
 
 .. قدم جلو گذاشتن ي نشونه براهی ی ظلمات، پنیو ا وتار بود ومن ترهیاسمون به شدت ت ..رفتینم

بازهم .. فوت کردم  ی حوصلگی ساعت هشت شب نفسم رو با بدنی دستم رو بلند کردم که با دمچ
 .. وقت شده بود ومن نتونسته بودم قدم از قدم بردارم رید
 چتر هم با خودم هی یمنِ خر حت.. گونه ام افتاد آه از نهادم بلند شد ي بارون که روي قطره نیاول
 .. بودم اوردهین

 خواستیدلم م.. اب شدم سی ها سرتا به پا خقهی شد وتو عرض دقشتری ضربات باورن بشدت
  قدم بذارم تو اون ای خونه ام ،کی کوچي برگردم کنار بخارایحداقل .. کنم ي کارتونستمیم
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 .. شده نی نفرساختمون
 از سیومنِ خ...   بودستادهی ضربات بارون اری وهمونجا زبردی مغزم فرمان نمي بدن من از اخطار هااما

 بارون تنها نگاه دوخته بودم به برج ده طبقه 
 کردی مسمی سرد وخشن باز هم خی بارون زمستونی تر کردم ولکی درخت نزدي به تنه سرمو

شتم  درخت کندم وقدم جلو گذاي اومد دل از تنه رونی بنگی عرفان که از پارکنی ماشدنیباد
 .. روعرفان رو طلب کرد دنیوبازهم دل من د..

 من نی بانداختی فاصله مابونیوتنها عرض خ.. بودم دهی کنار جدول رسنباریا... جلوتر گذاشتم قدم
  ..می فاصله از هم دور بودنی از اشتری بیلی که خییواو

 دست داد رین پ رفت با نگهبای شد وسراغ اتاقک نگهبانادهی پنی از ماشنگی پارکی خروجکنار
  شالق قطرات بارون نگاهم رو بهش دوختم و نفس ریمحو ومات ز. ومشغول صحبت شد 

 
 دل ي وعقده هانمشی رو کنار زدم تا بهتر از قبل  ببمیشونی پسی خيموها ..ی باروني از هواگرفتم

 ..باز کنم 
که  ..دمی عرفان رس رنگرهی تي به مزدای کدمیجلو وجلوتر ونفهم.. اذن من جلو رفت ی هام بقدم

 ...  بود ستادهی شر شر بارون به انتظار عرفان اریمثل من ز
 ي چشمهانیا.. من يچشمها ..ومدی جز نگاه ازم برنمي اگهی اون لحظات تنها نگاه کردم که کار دتو

  با ی کدمی که نفهمي من محو قد وقامت رعناش شده بود جوريحسرت زده 
 

   دست داد وبه سمتم اومدنگهبان
 لب خدا خدا ریز.. شده بود ری که دفی قبل فرار کنم اما حي به خودم اومدم خواستم مثل دفعه تازه

 ..اما .. صورت رو نی رفته باشه اادشیکه .. که من رو نشناسه کردمیم
 رو شی نگاه سوزنتونستمی از اون فاصله هم میحت.. نگاهش که بهم دوخته شد تولحظه سر شدم اما

  به ي که از سرماش بدجورینگاه.. به من دوخته شده میستق بدم که مصیتشخ
 

  دمی لرزخودم
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نه عرفان دوران دانشکده  ..شناسمی نمي جورجیه ..شناسمی نمیول.. نگاه رو بشناسم نی ادیبا ..ایخدا
  کدومش چیه ..یی جداي لحظه ي عرفان غم زده یونه حت..نه عرفان عاشق ..است 

 
  ..ستین
پس چرا ! .. صحبتي بودم براومدهیمگه اصال من ن.. شدن ی برگشتن ومخفيبرا شده بود ری دگهید

  که حاال با ی به جنگ عرفانرفتمی مدی؟با ..کردمی فرار مدی بای اصال تا ککردم؟یفرارم
 
  ..شمی دارم سرتا به پا منجمد مکردمی حس مشی سربي چشمهادنید

 تونستی می که به سختیی بارون وچشمهازی رزی ري چکه هاری بارون جلو رفت ومن زری هام زقدم
  ..رفتی اذن من جلو میهرچند که قدم هام ب.. جلو رفتم نهی شده رو ببرهیعرفان خ

 شیبه دوقدم.. مرد رو نداشتم نی مقابله با اي جرات براي ذره ای صادق باشم من حتخواستمی ماگه
  يد که چشمهاهرچن ..دمی تو صورت عرفان رو ندي جز سرمای حالتچی هدمیکه رس

 
 چشمهاش رو ی معنذاشتی قطرات بارون که نمای اشک بود لیس.. نبود صی هم قادر  به تشختارم

 ..بفهمم 
 .. که تو اون سرما برام مونده بود لب زدم ی رو کنار زدم وبا تنها توانمیشونی به پدهی چسبيموها

 ؟..عرفان -
 عقب ی بود باعث شد از جا بپرم وقدمنی ماشي که نشون از قفل شدن درهانی ماشری دزدگيصدا

  شدن اب دهی پاشهیتو عرض چند ثان.. با سرعت از پشت سرم گذشت ینیکه ماش..بذارم 
 
 .. لرزه انداخت به تنم کردی که با خودش جا به جا مي سردي وهواابونی گودال وسط خيتو

 .. نجات جونم يسمتم برا دراز نکرد به ی دستی وحتدی رو دنی برم وعرفان انی ماشری بود زکینزد
 خون ي لخته هی نمردن ي که برایهمون.. من بود ي گذشته ی شخص، عرفان زندگنی اواقعا

 ؟ ..کردیخودکشان م
به سمت پله ...  تی نه واقعدمی که حاضربودم قسم بخورم تو خواب دی حوادثنی بعد از تمام اتیدرنها

 .. شرکت به راه افتاد و زمزمه کرد يها
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  .ایدنبالم ب-
 .. که قلبم رو مشت کرد يجور ..خیسردتر از  ..چقدرسرد

 ؟ ..ي روز دراوردنی اون ادم پرشور وحال رو به اي هات چه جورتی؟با خر.. بهاري کار کردیتوچ
 از سرما دیشا .دیلرزیزانوهام م.. قدم برداشتم سی سرش با همون شلوار تا زانو گل وسرتا به پا خپشت

 .. مرد مقابلم ی هم از نگاه سربدیشا.. از ترس واسترس دیشا..
 سوم رو زد وسرش رو باال گرفت ي طبقه يدکمه .. اسانسور رو زد وزودتر از من وارد شد دی کلعرفان

  هیی تر از تمام اون روزهای عرفان عصباننی که ادمیومن ازحالت صورتش فهم..
 

 .. خُردش کردم که
 ..شرکت رفت وبعد از باز کردن در منتظر من شد  توجه به من سمت در ی بستادی که  ااسانسور

در روپشت سرم .. وارد شرکت شدم لرزهی طور منی از سرما اای از ترس دونستمی سست که نمی بدنبا
  ي شرکت نور گرفت ومن براکی باري برق رو روشن کرد وراهروي هادیبست و کل

 
  ..دمی زحمات عرفان بود به چشم دي جهی رو که نتی بار شرکتنیاول

 وطرف ی منشزی گوشه اش مهی که دمی دیعی ها رو دونه به دونه روشن کرد ومن سالن وسچراغ
  ي اداری چند تا در بود وچند تا صندلگهید

 کنار ی مصنوعي نظر درختچه نی از اتاق ها رو بازکرد ومن باروشن شدن نور چراغ ها تو اولیکی در
  با چلپ چلپ کردن کفش هام نگاهم به یخواستم قدم جلو بذارم ول ..دمی رو دوارید
 
 .. شد دهی پام کشریز

 يرد گل وکفش ها.. شد دهی به پشت سرم کشینگاهم به اروم ...دیچکی منی زمي جونم اب روازتمام
 .. براق سالن رد انداخته بود نی زميرو ..میگل

 همه کثافت به نی ا شده بودم که با خودمزیچقدر رقت انگ.. به حال خودم سوخت ي لحظه اي برادلم
 ..شرکتش اورده بودم 
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؟مسلماً سرو صورتم هم کم از  ..داری دنی بود ايزی انگجانی هداریچه د.. رو لبم نشست ی تلخپوزخند
 .. مسخره نداشت شی نمانیا
  صورتت رو خشک کن ایب-

ست بلند د ..دمی که به سمتم دراز شده بود رو دی روشنی ابي اول حوله ي بلند کردم وتو لحظه سر
  دستش باال رفت ودرخشش يکردم به سمت حوله که نگاهم از بند بند انگشتها

 
چقدر عرفان همسر از دست رفته اش رو دوست ..دلم بازهم گرفت .. ورو کرد ری ساده دلم رو زنگیر

 ..داشت که هنوز حلقه اش رو به دست داشت 
  ..دمی ومن بازهم از خودم پرس اش نشستنهی سي از من باالتر رفت وروي حرف شنوی بچشمهام

 ؟.. قدر چهار شونه شده نی ها ای تازگای داشته ی ستبر وپناهگاه امني نهی سنی اول هم همچاز
 اش باال رفت واز البه رهی تی زرشکرهنی پی صدفي دونه هايتک به تک از رو.. باالتر رفت چشمم

  گلوش بود بی سری که درست زي بازي دکمه نی چروك ها رد شد وبه اخريال
 

  ..دیرس
چه نقره چه طال .. انداخت یعرفان گذشته که گردنبند نم.. گردنبند نقره چشمم رو زد درخشش

  دور به نظر یلی خیلی که خییومن اون روزها.. ها  رو قبول نداشت ي بازگولی ژنیا..
 
  ..کردمی مردونه بودن رفتارش مسخره اش مي چقدر برادیرسیم

 بعد از سالها دیبا ..دمیدی چهره رو منی ادیبا..ونده برداشتم وبازهم باالتر رفتم  باز مي از دکمه چشم
  تاینها.. روزه کی... داشت ی اندکشی؟ته ر.. بدون من چه ها بهش گذشته دمیدیم
 

  .. دونستمیهنوز هم خوب م ...دونستمی خوب مگهی رو دنیا ..دوروزه
 نهایا ..کردمی خاطرات بد وخوب رو هم فراموش ميه  مرد روزهام رو سرکرده بودم اگه همنی با امن

   فراموش کنم تونستمیرو نم
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همون زخم  ..زی دل انگيادگاری به همون خط دیورس..  گونه اش باالتر رفت ي از گوشه چشمهام
 ..قرص ومحکم .. بعد از چند سال هنوز هم سرجاش بود ی ابروش که حتيگوشه 

 
 .. وسخت سفت

 اهی سي که مثل دو تا گوییبه چشمها ..دیبه چشمهاش رس..ه جونم به لبم اومد در اخر ک ...ودراخر
  ..کردی به من وچشم چشم گردوندن هام نگاه ممیمستق
 که عاشقش بودم وعاشقم بود اسمش رو ییمثل همون وقتها..خواستم مثل سابق .. ازهم باز شد لبهام
 .به خودم اومده  تلخش تازه ي با صدایول..که جانمش رو بشنوم ..ببرم 

 ؟ ..شیری بگيخواینم- 
 چشمها نی از اي عاشقانه اچی هگهیتو زمان حال ،د... بودم نجای دور بودن ومن ایلی روزها خاون

  ..کردیتراوش نم
 ونی پر حوله رو لمس کنم حوله از می دستم به حرکت دراومد اما قبل از اون که حتيانگشتها

 .. نمناك افتاد نی زميو پام ريانگشتهاش سوا شد ودرست جلو
 داشته باشم که ی توقعدی؟نبا..؟اره مطمئنا حقم بود ..؟نبود ..حقم بود خدا ... دوباره تر شد چشمهام

 ..اشتباه محضه  
 .. زد ادی فروجدانم

؟صد هزار بار ..؟هزار بار ..صد بار .. بود شترینه نه ب... ؟ده بار ي چند بار خردش کردي حساب کرداصال
 ؟چند بار دست نوازش به سرت  ..ی محلی؟ب ..ي کردی احترامیار بهش ب؟چند ب..
 

 ؟.. بار ونیلی مهی؟ ..ي وتو بهش پشت کرددیکش
 نی ايرایومن با تمام دلم پذ.. خرد کردنم يحاال حاالها زمان داشت برا.. حاال حاالها جا داشت پس

  ..نهی کی وبشدی مقبلش اروم..با خرد شدنم ..اگه که با شکستنم ..شکستن ها بودم 
 حوله رو برداشتم وقد خی ي به سردیی حوله ومن تنها با دستهاي رودی شدم وقطره اشکم چکخم

  لباس ي براي وجب حوله چاره امی ننی ای رو پاك کردم ولسمیصورت خ..راست کردم 
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 .. نبود می وشلوار تا زانو گلسی خيها
 مقنعه فرستادم وتازه نگاهم افتاد به ری رو زمیشونی پي روي اشفته ي رو از صورتم گرفتم وموهاحوله
  ی شباهتچی به ظاهر عرفان گذشته بود اما حاضر بودم قسم بخورم هدی که شايمرد

 
 .. نداشت شناختمی که من مي مردبه

 با کردمی ومن احساس مزدی ضربه منیبا نوك کفشش به زم.. بود نهی جور که دست به سهمون
  که مرد کردمی ومن هرلحظه با خودم فکر مکنهی پرت مخی يچشمهاش به سمتم بلورها

 
 ؟...  ِي وپروی داستان دیخیمرد  ..مقابلم

 ؟..خب -
 سوال نی اي برای جوابچیومن ه.. کلمه نی بود ایلی ثقيخب؟چه کلمه .. رو هم جفت شد لبهام

 ..کوتاه نداشتم 
 .. رو تو دست سردم فشردم وجمع شدم تو خودم حوله
 ومنو ی استپ کنشهی؟م.. تو دور عقب هم داره يای؟دن.. بهت بگم ی حرف درگوشهی؟ ..ایخدا

  قبل تا من همون ي قهی؟چند دق..اصال چند ساعت هم نه .. به چند ساعت قبل یبرگردون
 

  ي برايری تعبچیکه ه.. عقب گرد کنم وفرار کنم از شر مرد روبه روم دمی که عرفان رو دي الحظه
 ..نگاهش ندارم 

 ؟ ..ي کرددای پي رو چه جورنجایرس اآد-
 ستادهی امشی چوب قری رو داشتم که زیمیتیحس اون .. به اطراف انداختم ی نگاهی سردرگمبا

 .. ضربه است نیومنتظر اول
 .. ام فشردم ولبهامو به هم فشردم نهی رو به سحوله

 ؟. .گفتمی از احسان مای؟ ..کردمی قصه سرهم مای؟ ..گفتمی رو متی واقعدیبا
 بهار ؟-
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 عادت دهیمنِ حسرت کش ..کردی صدام مي طورنی رو که ایلعنت کردم کس.. لب لعنتش کردم ریز
 .. اسمم رو از لبهاش بشنوم ي همه سردنینداشتم که با ا

وترس ها رو هم با خودش باال ..باال وباالتر .. باال اومد ...دی ام خودش رو باال کشنهی نفس از ته سهی
  فکر هم نیوهم.عرفان بود .. نبود بهی هم نا اشنا وغرنیقابلم همچپس مرد م..اورد 

 
 . جفت لبهام رو بازکرد باالخره

  ..ادیصبا دوهفته  است که به مهد ما م-
که اگه .. من بازهم ادامه دادم ی اخم ولنی از استادیوقلب من ا.. ابروهاش تو هم گره خورد ي گوشه

  تا ی حتذاشتیبه خدا که نم ..ذاشتی عذاب نمنی لرز وانی ترس وانی ادادمیادامه نم
 

 .. هم لب از لب بازکنم امتی قخود
ادرس .. که صبا دخترته دمیمن تازه فهم ..دمی رو دگهیهمد..  اومد دنبالش شیاحسان چند روز پ-
 .. رو هم از تو مدارك صبا برداشتم نجایا

 نیچن ...نیسابق برا ..دمیودم پرسومن بازهم ازخ.. اش منقبض شد وعضالت گونه اش برجسته چونه
  ری همه تغنی منه که اي تازه باز شده ي چشمهانی اای داشته ی فکنیگونه ها وچن

 
 ؟ ..نهیبیم
 .؟حرف اخرت  رو بزن  ..یخب که چ-
 خوردی چند سال وجودم رو مثل خوره منی که تو اي اگهی هر حس دای..عذاب ..درد ..التماس .. ارزو با

  ..قدم جلو گذاشتم
 .. خواستن تی  حاللياومدم برا-

 لبهاش کش ياول از همه گوشه  ..دمیدی به چشم منهی عکس العمل هاش رو به عي به لحظه لحظه
 گوشه .. پرحسرت من لبخندش به پوزخند بدل شد ي چشمهاي جلوتیاومد ودرنها

 
 کردمیسه بارون م تا اخر عمر بودی مردونه اش بارتی که به پاس غیی شکسته اش همون جاي ابروي

 باال رفت وزمزمه وار گفت 
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 ؟ ..تیحالل-
 چرمش سکوت سالن رو ي کفش هايصدا.. شروع به قدم زدن کرد حی به کمر برد وبا تفردست

  ..دیکوبی قلب من مي روقای وانگار دقشکستیم
 ؟.. باشه نی اشنومی که ازت می حرف درست وحسابنی بعد از چند سال اولکردمیفکر نم..جالبه -

منو .. لبش هستم يپوزخند نشسته به گوشه !  من.. که گول من رو نخور زدی رو لبش جار ملبخند
  نی جا وتو انیا..راهت رو بکش وبرو  ..رمیگیدارم سرتا به پات رو به سخره م ..نیبب
 

 ..!بهار سابق  ..ستی تو ني برایی جالحظه
 نجایا..حاال برو سر اصل مطلب ..شاد شد  ي روز سخت کارهیروح وروانم بعد از .. بود یجک جالب-
 ؟ ..ي به گردنم مونده که دنبالش اومدی مونده ؟حقی؟طلب ..يخوای میچ

  ام نهی سنگ شد ودوباره قلب من کز کرد کنج قفس سی به سختودوباره
 یچ.. مختلف گوشه کنار سالن چرخوندمي  وسائل داخل سالن ودکورهاي روی با سردرگمچشمهامو

  مرد مونده بود نی با ای؟اصال چه حرف ..کردمی سر حرف رو بازميچه جور؟ ..گفتمیم
 
 ؟..
 عرفان تو لحظه تو ي اخم های جلو گذاشتم ودست به سمت دستش دراز کردم ولی قدماری اختیب

  که از ي سوزش ودردیمن حت..هم رفت وپس زدن دستم خار شد وفرو رفت به قلبم 
 
 ..ردم  شامل حالم شد رو هم حس کنکارشیا

 یکم ..نمی احترام ببی داشتم که حداقل اندکيادیآره خدا توقع ز.. بود جای توقعم بدی شادی لرزفکم
  ..یی اشناي هم ذره ادیشا..نرمش 
چرا که بغضم لحظه به لحظه ... ام ومن نفس کم اوردم نهی به جناغ سدی کردم وچونه ام چسبسرخم
  ..رفتی نمنی وبدتر از اون پائومدیباال م

 رهی شده بود خدهی چشمهام کشي که جلوي تاري شروع به قدم زدن کرد ومن از پشت پرده دوباره
  ..رفتی چشمهام طول اتاق رو رژه مي که جلوي مردونه ايشدم به کفش ها
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 ..؟من نه وقت اضافه دارم نه حوصله اش رو  ..يخوای میحرف بزن چ-
اما حرفهام پشت لبم  ..زیزهر نشو وبه جونم نر..ش  تلخ نبانقدریاول از همه ا.. لبم اومد که بگم به

 .. سر زبونم نشست ي اگهیموند وحرف د
 ..حاللم کن -

 براش نمونده بود ومن به ي حوصله اچی هگهید.. حوصله اش باعث شد سر بلند کنم ی نفس بيصدا
 .. من وقت وحوصله داشت ي براشهی وهمشهی افتادم که عرفان همی وقتادیشدت 

 
 .. براش نداشتم ی وقت زمانچی وقتِ هچیه... وقت چی هومن
 نفس ي صورتم ،گرماي منجمد کنده ي رو سرماتونستمیحاال م.. برداشت  وخم شد به سمتم یقدم

 ..هاش رو حس کنم 
 ؟.. خواستنه تی حاللنی پشت ایچ ..نی من مقدمه نچيبرا..حرف اخرت رو بزن -
 .. زد سرم ادی با تمام توانش فرنباریه ا هوا دوباره دست دراز کردم به سمت مچش کیب
 ..دست به من نزن -

 يرو.. که من رو پس زده بود یی از شدت نفرتِ دستهامیای ذهن فلج شده ،به خودمون بنی من واوتا
  افتاده بودم نیزم
 نیا ..دمی خوب فهمیلیمن امشب درسم رو خ.. خدا نیبب.. اشکهام دست خودم نبود اری اختگهید

 که .. نره ادمی گوشم که ي زهی آوشهی منیا.. به عرفان گذشته نداره ی شباهتچیعرفان ه
 
 .. خود ندم ی بدی دلم وعده وعبه

  ..ختمیری صدا فقط اشک می ومن بدیچیپی عرفان تو سکوت سالن می عصبي نفس هايصدا
 .. برو نجای االن از انی همای..حرفتو بزن بهار -

 درد داشتم ای دنهیقد .. ناگفته يد از اون اتفاقها پر شدم از حرفهااز بع.. داشتم ادی؟حرف که ز..حرف
  کمی ورهی دلت اروم بگکمی دی که شازنمی رو مییحرفها ..گمی نمیول..که برات بگم 

 
 .. خشمت کم بشه از
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 می شدخکوبی لحظه هردو مهیتو .. هاش به سمت در رفت که دست دراز کردم به دور ساق پاش قدم
 ؟؟؟؟..رد واون من از شدت د..
حقمه نه .. بهم وقت بده کمی.. خواستنم هست تی حرف پشت حاللیبه خدا که کل..بذار بگم عرفان -
  از وقتت کمی بوده حقمه که تی قبلی که تو زندگی؟بعد از چند سال به عنوان زن..
 
  ..ي بهم بدرو

 ..تقال کرد ..رش کردم   شلواي از قبل انگشتهام رو بند پارچه شتری که نذاشتم وبدی رو کشپاش
  ..ي  به گردن من نداری حقچیتو ه..ولم کن -
 .. حق رو به من بده نی بار انی واخرنی اوليبرا.. بهم اجازه بده ی ولدونمی مدونمیم-

 .. تقال بازهم
 ..گفتم ولم کن -
اال ح ..يدادی بهم می دو دستخواستمی اگه جونت رو هم مشیچند سال پ..بهم اجازه بده عرفان -

  ..ي ساعت از وقتت رو بهم بدمی نیستی حاضر نی که حتياونقدر تلخ شد
 .. گوشهام رو پرکرد شخندشی نيصدا

 زونی بهش اوي جورنی که ایمن.. بود وزود باور الیخوش خ.. نفهم ابله هی..عرفان اون روزها خر بود -
 .. به اون احمق گذشته ندارم ی شباهتچی هيشد
زار زدم .. نتونستم تحمل کنم گهیکه د ..دی کشرونی انگشتهام  بونیو از م حرکت ساق پاش رهی وتو

 .. ام سالن رو گرفت هی گريوصدا
 .. سرجاش موند که هق زدم ری مات ومتحعرفان

 .. عشقت بودم ي روزهیمن ..نامرد نباش -
 .. بلند شد ادشی فريصدا

 ... که بسته شده  وقتهیلی اون رابطه خيپرونده .. مال گذشته بوده ي بودیهرچ-
 .. التماس کردم بازهم

 ..بذار برات بگم -
  بشنوم خوامینم-
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 ؟.. دنده شده بود هی قد ونقدری ایعرفان گذشته از ک.. پا داشت هی مرغش هنوزهم
 !!عرفان -
 .. موند به صورتم رهی اخم خبا
 که سرت ییاص بالها تقي خدا چه جوریدونی؟م.. به سرم اومد یی چه بالی رفتنکهی بعد از ایدونیم-

 چنان نقره داغم کرد .. عرفان ي داریی؟الحق که خوب خدا..اوردم رو ازم گرفت 
 

 .. هنوز نتونستم کمر راست کنم که
 تاج سرت بودم، شدم فرش ي که  روزیمن.. افتادم کف پات نیبب.. شدم لی چقدر ذلنی ببن،ی ببمنو

 .. پات ریز
 ؟.. سنگ شده نقدری تا حاال ایاز ک ..دمیرس رو برگردوند ومن بازهم از خودم پروش

  ..ستیبرام مهم ن-
چند ساله که هرروز از خواب که پا .. دلم نی تو اختمیچند ساله که ر..بذار بگم عرفان ..چرا هست -
  حق نشسته ي وبهش بگم خدات خوب جانمی عرفان رو ببدی باگمی به خودم مشمیم
 
  ..خوامیرروز مرگم رو ازش م اورده که همی تو زندگییچنان دردها..

 .. ،پوزخند زدزدمی که ازش حرف میی به دردهابازهم
 ي که بري بلندت شدی شاسنی سوار ماشيشدی ازم جدا می داشتی وقتادمهی.؟ .ییچه دردها-
  ..ی بوقلمون صفتت قرار شام داشتي وبعد از اون هم با دوستهاشگاهیارا

 .. رو لبم نشست وبا حسرت گفتم ی تلخلبخند
 .. نشست اهی که به خاك سدی  هم نکشکسالیاون بهار احمق به -
 مثل منِ احمق ای؟شوهرت مثل من خر نبوده .. هندستون کرده ادی لتی شده که دوباره فیچ-

 دوستت نداشته؟ 
  همه ضعف اضافه شدنیلکنت زبان هم به ا....  گرد شدچشمام

  گفته من شوهر کردم؟یشوهر؟ ک..ش -
 ...  زدیی پرصداپوزخند
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 شوهر پولدار که هی ..ي که سراغ بابات رفتم وخواستم برت گردونم گفت شوهر کردي بارنیآخر-
  خسته ی از اون زندگیگفتیم..  اومدیالبته خودتم که بدت نم...  ارزهیسرش به تنش م

 
 یآخر گفت که نرفته؟ روز ادتی.. مثل خونه بابات.. پر از پول و ارامش .. ي بهتری زندگهی ودنبال يا

 .. که مثل من آس وپاس نباشهیکنی دقت می حسابتیتو انتخاب بعد
 .. دادم رونی به زور بنفسمو

 )؟ ..ي آوردمی سرمن و زندگییبا اون غرورت چه بال.. يبابا چه کرد(
 ..گردن کج کردم ...  دردبا
 ی بهش گفتیرفتیم ی اخر که داشتي لحظه ادمهی.. سر بابام اومد ؟یی چه بالی بدوني خوایاصال نم-

 ..نه من رو نه بابام رو  ..یکنیحاللمون نم
 .. گفت تی رو صورتم چرخوند ودرنهایبه سمتم خم شد ونگاهش رو با تلخ.. از نفرت باال رفت لبهاش

  ..کنمی  نه خودت ونه پدرت رو حالل نمامتی قامیتا ق ..زنمی حرف رو منیهنوز هم هم-
با درد ..دستهام رو به سمتش دراز کردم که قد راست کرد . شدری قطع شده ام دوباره سرازياشکها

 ..التماس کردم 
  ..ستی نای دننی وقته که تو ایلیبابام خ..حاللش کن عرفان -

  ..دونستمی رو خوب مشی رو لبش نشست که معنی تلخلبخند
 .. کم شد نی ادم پست از رو زمهیشر .. همون بهتر که رفت نکهیا

 .. صورتم نشست ي به سمتش دراز بود مشت شد ورو همون جور کهدستهام
 ..عرفان مارو ببخش ..تروخدا ببخش -

 .. بسته پاك کردم ودوباره البه کردم ي با همون مشتهااشکهامو
 که ینه تو شرکت .. ي تو نبودیول  ..ی وحاللمون کنییایتا ب..بابام تا دم رفتن هم چشمش به در بود -

  چند سال همه جا نیا ..ي جا نبودچیه..  سابقتوني نه خونه ..یبا دوستهات داشت
 

  ..فرستادمی برات ملیمی اهیهرشب .. بودم دنبالت
 .. با نفرت گفت عرفان
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 رونی بمی که مربوط به تو بود رو از زندگی؟من هرچ.. که اونها رو بخونم کارمی من انقدر بيفکر کرد-
  سره نخونده حذف هی  مسنجرتيامهایپ ..شدی نخونده پاك ممیالتیا..کردم 

 
  شدیم

 .. رو گرفت وگفت رهی توجه به من راه کج کرد به سمت در ودستگی لب بازکنم که بخواستم
 نه اون پدرفالن فالن کنمینه تورو حالل م.. جوابت رو هم دادم دمی من هم شنیحرفهات رو گفت-

  ..دینداشت من شی به بخشایاجی احتچی هادمهی که ییهرچند تا اونجا..شده ات رو 
 

 نفر رو ندارم هی تو ي بازبمی ننه من غري رقمه حوصله چیکه ه.. جل وپالست رو جمع کن وبرو پس
.. 

  ..دمی لب زمزمه وار نالریز ..دی وبازهم چکدی چکاشکام
؟غلط کردم .. نه ی تلخ بشنقدریمن باعث شدم ا.. کردم ي جورنی؟من تو رو ا..من مقصرم نه -
 .. کن یتو بزرگ..تو ببخش  ..اشتباه کردم عرفان..

 .. برخواستن نداشت ي برای توانگهی بدن دنی که ادمی روجلوتر کشخودم
 شی خودم پا پادتهی..من عاشقت بودم  ..می باهم داشتی خوشي چه روزهاادتهی.. عرفان ادتهی-

 ..گذاشتم 
 نه تنها خونسرد گهید..کالفه تر از قبل  ..شدی تر می عصبومدی که از دهنم درمي با هرجمله اعرفان

  لحظه در هیکه تو  ..ختیری مرونی من از چشمهاش گدازه بينبود بلکه با هرجمله 
 
 .. زد ادی وفردی بهم کوبرو
 ..خفه شو ..خفه شو -
 شناختمی رو نمختهی مرد لجام گسنیمن ا.. شتاب به سمتم اومد که تو خودم جمع شدم از ترس با
  ..کردی بلند نم وقت صداش روچیعرفان گذشته ه..

 .. زد ادی بلند کرد وتو صورتم فرهی ومنو توعرض چند ثاندی دستم رو کشمچ
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 ي غروريهمه .. که کردم یی حماقت هايهمه .. هام رو تی خريهمه  ..ادمهیهمه ش رو  ..ادمهی-
  گذشته ام رو به روم ی سگی زندگستی نیاجی پس احتادمهیهمه رو ..که خرد شد 

 
  ..ياریب

 ..مو رها کرد ودستهاش رو به دو طرف بازکرد  دستمچ
 ..همه اش مال خودمه  ..نی رو ببنجایا! ..نیبب-
 .. کرد دی وتائدی اش کوبنهی سبه
 شرکت رو نیا.. کرد دایباالخره راهش رو پ ..ي که خردش کردیهمون اشغال ..یعرفان مستوف!..من -
  قدم نحست رو از نکهیهم ..ستمی سابق نی اون ادم پاپتگهید..مال منه ..نیبب
 

؟چقدر ازت .. چقدر التماست رو کردم ادتهی.. باال یلیخ..باال رفتم .. موفق شدم ی برداشتمیزندگ
 ؟ولم  ..ي کردکاری تو چی؟ول ..ی رو تلخ نکنمونیکه زندگ ..یخواستم که باهام بمون

 
 تو از شی اساي که براییتو پول ها.. که به خاطر خانم باال اورده بودم ي اي تو قرض وبدهکاريکرد

  ي قدم براهی ي حاضر نشدی بودم وتو حتیتا خرخره تو بده.. واون گرفته بودم نیا
 

 دم يدی؟حاال که د.. پول به مشامت خورده ي؟بو ..ی چي برايحاال اومد ..ي به من بردارکمک
 ؟ ..رهی بگشی که اتی خاکستر گذشته ها رو بهم بزني بهم زدم اومدیودستگاه

 انی وجود عرفان به پایسونام.. همون لحظات اول برگشت ي صداش اروم شد وبازهم به سرد کمکم
 ..  بود دهیرس
 .. مرده نداره یکنی مهی که باال سرش گري گورنیا.. خانم ي اشتباه اومدیول-
ام باب.. عرفان مونمیمن پش..نه به خاطر پولت اومدم نه به خاطر دارو ندارت  ...یکنیبه خدا اشتباه م-

  ياصال گدا ..کنمی می بگيتو هرکار ..رونهیدستش هنوز هم از قبر ب...  مردمونیپش
 

 دمی روز خوش ندهیبه خدا که بعد از جداشدن ازت ..تو فقط ما رو ببخش  ..شمی ات مدرخونه
 ...بچمون ...بچمون ..
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که داشتم  ی ترسناك با اندك تواني چشمهانی تو ارهی عرفان گشاد وترسناك شد ومن خيچشمها
  ..رفتمی مای الل از دندادمیکه اگه ادامه نم..ادامه دادم 

به ..بد کردم عرفان .. پسر ای بچه ام دختر بود دونمی نمیمن ِ خر حت.. چشمهامه يبچمون مدام جلو-
  یول..گشتم دنبالت ..اومدم دنبالت .. کردم یی هاي چه بددونمیخدا که خودم م

 
چند ..مادرت نبود  ...يتو نبود..احسان نبود  ..يه ات رو واگذار کرده بودشمار ..ي جا نبودچیه ..ينبود

 تو فقط ما .. بخوام تیتا ازت حالل.. کنم داتی تا پچرخونمیساله که همه جا چشم م
 
خونه ام رو  ..دمیاصال دار وندارم وبهت م.. برات انجام بدم ي بخواي هرکاردمیقول م.. ببخش رو
  عرفان تو فقط شمی درخونه ات ميگدا..  بچتويپرستار..ان  عرفکنمی رو متیکلفت...
 

  ..بگذر
 .. زد ی تلخپوزخند

 ؟..که .. از بچه ام ای سرکار خانم هدر رفت ي هاي بدهکارری که زمی؟ازجوون.. بگذرم یاز چ-
 .. کرد نی من رو هم سنگي نهی که سدی کشینی سنگنفس

 یپس طلب بخشش ب.. ؟یفهمیم.. خانم جهگنیخطاهات تو حساب نم..از کدوم خطات بگذرم -
  ..هیائیح
  ..دمی نالدواری اممهین
  ...ی راههی.. باشه دی بای راههی-

 زدم ادی دست دراز کردم به سمتش که دوباره دستم رو پس زد وبازهم فرشهی رفتم وبه عادت همجلو
 سرم

 ..به من دست نزدن -
 بودم دهی بلند ازش نشنيقبال صدا...؟دهم ..؟پنجم ..م بار چهار ..زدی مادی بار چندم بود که سرم فرنیا
 . باشه یانی مرد عصنی که تو وجود اکردمیاصال فکر نم..
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 وقت دست دراز چی؟عرفان گذشته ه..هزار بار ..صد بار .. تا حاال چند بار دستم رو پس زده بود اصال
  گرمش يا دستهام رو با دستهشهیهم ..زدیپس نم ..کردیشده به سمتش رو رد نم

 
 .. دستها نی مطمئن بودم به پناه اشهی ومن همگرفتیم

 که یی لحظه هانی ومن چقدر تنها بودم تو اگرفتیدستهام رو نم ..زدیپسم م!..بعد از سالها ! حاال اما
 .. داشتم اجی به دستهاش احتمانهیصم

 .. بشنوم يزی چخوامی نمگهی درونیبرو ب ...رونیبرو ب-
 .. کردم ینی وعقب نش غلط کردن افتادمبه
 نقدربدیا.. نکن عرفان رونیمنو ب ...دیببخش ..امیاصال سمتت نم ..زنمی بهت دست نمگهیباشه باشه د-

 .. نکن تمی اذنقدریا..نباش 
 ی چي کردمی که تو با من وزندگي؟پس کار.. وازار تی اذیگی؟م.. بدبودن یگی منهای؟تو به ا ..تیاذ-

 ؟..بود 
 ..غلط کردم -
 .. رو دهنم دمی دست کوب کفبا
 .. غلط کردم نیبب-

 .. وبازهم زدم دیچی تو لبهام پدرد
 .. گوه خوردم نیببب-

 .. ازکوره دررفت دوباره
  ..اری من درني ها رو براي بازی شامورتنیا ..رونیبرو ب-
 ..عرفان جان ..عرفان -

 .. شد ومن رو نابود کرد با اماج حرفهاش نی سهمگیطوفان
  ..اری نفتیسمم رو به دهن کثا..خفه شو -
 ..تو فقط ببخش  ..دمی انجام می بگيبه خدا هرکار-
 ي خم شدم وبازهم اوار شدم روهیسرد وتلخ ومن تنها زار زدم واز فشار گر.. مکث کرد ي دفعه اهی

 .. توان نگه داشتنم رو نداشت گهی زانوها دنیبه خدا که ا ..نیزم
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 شرکت نی ازدرِ ادهی که من رو بخشارهی که عرفان به زبون نیقت گرفتم وبا خودم عهد کردم تا ونفس
  نیمن ا.. اوردم ی رو تاب نمی زندگنی اگهید ..دیخشیکه اگه من رو نم.. نرم رونیب

 
که اگه  ..دیبخشیکه اگه نم.. کرده بودم یزندگ.. عرفان صبر کرده بودم شی بخشادی سال به امهمه

 ..من  به من واحوال ي پس واکردیحالل نم
  قلبم شد ی راست راههی ودیچی ارومش تو سالن پيصدا

 ؟ ..شی دنبال بخشاي؟حاال اومد ..ي سرم اوردیی چه بالیدونیم-
 .. گفتم کردی مادی که نفسم رو کم وزی هق هقونیم
 پشت گوش ی گفتیکه هرچ... بچه امون رو کشتم نکهیبال بدتر از ا ...دونمی ،به خدا که مدونمیم-

 ..انداختم 
 .. حسرت زار زدم با
به خدا که از همه بهتر  ..دونمی رو خودم خوب منهای ايهمه  ..دونمیم.. نبودم برات یامانت دار خوب-
  ..شمی مداری اش بهیکه با گر ..نمشیبی ماهامیچند ساله که تو خواب ورو ..دونمیم
 

  هاشهی گریول ..دمی بار هم بچه ام رو ندهی ی حتمن
 .و گرفتم  کف دست گوشهام ربا
 خوادعرفانی مریش ..کنهی مهیگر ..زنهی مغی االن هم داره جنی همیحت..صداش تو گوشمه عرفان -
 ..من کشتمش عرفان .. که بهش بدم ستی نیول ..خوادی من رو مي نهیس..
  لباسم رو مشت کردم ي قهی
 .. کردم ستیرحمت خدا رو ن..من خر کشتمش -

 من ي تنها براسوزمی که ازش میی دردهادمی ومن تازه فهمدی چشمهاش رو با سرانگشت مالعرفان
  خون ي لخته هی ي که عاشقانه برای کسيبرا.. مرد مقابلم هم هست يبرا ..ستین

 
  ..ختی ری وزمان رو بهم منیزم



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 76 

مثل منِ مادرِ .. پارچه خون بود مثل دل من هی چشمهاش يدیحاال سف.. از چشمهاش برداشت دست
 ..مادر نشده 

 ؟ ..ی چي براي اومدحاال-
 ..ببخش -
 .. بهم نگاه کرد ی تلخبه
 ..واگذارت کردم به خدا  ..تونمینم-
 ي جلوجمی افليدوسال تموم بابا.. بال سرم اومد نقدری به خدا که ايواگذارم کرد...تروخدا نه ..نه -

  با خودم گفتم دمی گذاشتم هربار که تن لَختش رو درشیهربار که لگن ز..چشمم بود 
 
 .. عرفان دامنم رو گرفته اه

چند ساله که .. حاال اومدم ازت طلب بخشش کنم یول ..دونمیحقم بود خودم م... عرفان ي کردنمینفر
 ؟.. از من يکه بگذر ..ی کار کنم که ببخشیچ ..دمیدارم تاوان م

 .. زمزمه کرد رفتی که دوباره مثل سوزن تو تنم فرو میی با چشمهاعرفان
 ..؟فقط برو  ..ی کار کنیچ-
بازهم  ..ی کنرونمی هم بگهی دي اگه صد دفعه یحت ..رمی نممیبخشی مي چه جوریتا نگ ..رمینه نم-

 تو .. عرفان کنمیبه خدا برات جبران م.. .ی تا من رو ببخشزنمیدم در شرکتت چادر م
 

 .. مهلت بده بهم فقط
  ..شهی مثل قبل نمیچیه ..شهیجبران نم-
اصال کارگر ..کلفت خونه ات ..حاضرم پرستار بچه ات بشم .. که بتونم يهرجور ..کنمیجبران م-

 ..تو فقط ببخش ..شرکتت 
  ..شهی طوفان عرفان برپا منی دومگهی دي هی تا چند ثاندونستمیومن م.. شد ی کالفه شد عصبعرفان

 با شتاب به سمتم اومد .
  ..ي کالفه ام کردگهید ..رونی برو بایب-
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 رونی انگشتهاش بنی بازوم رو از بيبه لحظه ا...اخوداگاه واکنش نشون دادم  که ندی رو کشبازوم
 اومده .. ترکش کنم ی راحتنی به اتونستمیمن نم ..دمی دوئی منشزی وبه سمت مدمیکش
 

 زبوناً ازش دیشا ..باختمی رو نمي بازی راحتنیبه ا.. برگردوندنش يبرا.. استغاثه وتوبه ي برابودم
 .. برگرده خواستمیاما از ته دلم م..شه  من روببخخواستمیم

 .. بلند عرفان بلند شد مهی نيصدا
 ؟ ..یکنی کار میچ-
 تارو سرخ يبا همون چشمها.. سرد وسست ي توجه به حرفهاش با همون انگشتهای من بیول
  که کم کم ی حالزبای مي رومی برداشتم ورو برگ اول تقوزی ميخودکار رو از قلم دان رو..
 

 ... داشت کردم ادی شماره ام رو رفتی میبه خراب رو داشت
 دهیسربلند کردنم همزمان شد با کش.. عرفان باعث شد دوباره اشکهام بچکه رو کاغذ ادی فريصدا

  شیاز قلمرو زندگ ..کردی مرونیعرفان داشت رسما من رو از شرکتش ب...شدن بازوم 
 
اگه به .. کنم ي اگه پافشارنکهیا..تم تفاوت داشت  که تو سرم داشییبای زییاهای با تمام اون رونیوا...

  بازهم اشتباه کرده یول ..بخشهیباالخره من رو م.. وجلوش زانو بزنم فتمیپاش ب
 

 ..عرفان محال بود من رو ببخشه وحالل کنه  ..بودم
ه عرفان هم ب ..ستادمی وسرجام ادمیبازوم رو عقب کش.. رو کندم که تو دستم مچاله شد می تقوکاغذ

  يعرفان مکث کرد ومن تنها برگه .. که مچ دستش رو گرفتم ستادیخاطر حرکتم ا
 

 .. شده رو کف دستش گذاشتم مچاله
  ..ی تا حاللمون کنيخوای ازم میزنگ بزن وبگو که چ..بهم زنگ بزن عرفان -

 ؟؟...  کهدی مچش رو کشعرفان
 ؟.. عرفان یکنی کار می چيدار-

 .. بلند احسان ي اوادنی صدا وقلب من کنده شد از شن به سمتمی برگشتی به انهردو
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 بود ی که پشتم به شدت خالی لحظاتنیاومده بود تو ا.. نجاتم ي اومده بود وشده بود فرشته احسان
 .. گاه هی تکیوب
 ..  توچشمهاش تیبا عصبان.با غضب .. سرخ ي تو هم وبا چشمهاي اخم هابا
 .. سالح اما پرقدرت ی سرباز شجاع بهیمثل  ..ومدی بود به عرفان وقدم به قدم جلو مرهیخ

  ..دی قبل ازم  پرسي برخالف لحن چند لحظه ی وبه ارومستادی من وعرفان انی ماباحسان
 ؟..حالت خوبه -

 فی وضع کثنی که با ای؟من ..دنشی؟مسخره نبود پرس ..یچه سوال سخت ...دی بازهم چکاشکهام
  بود که نی وعرفان تنها هدفش اکردمیفان التماس مداشتم با تمام وجودم به عر..وشلخته 

 
 ؟.. ،خوب بودم رونی از شرکتش پرت کنه بی اردنگهی رو با من

 برداشتن هردو رو به زی لحظه خهی به سمت عرفان ومن تو دی چرختی نگاهش کردم که با عصبانفقط
  ..دمیسمت هم د

 ؟.. عرفان یکنی می چه غلطيدار-
  ..دی رو مالشیشونیواشاره پ با سرانگشت شصت عرفان

  ..هی حساب کتاب شخصهی..تودخالت نکن احسان -
  زدي پوزخنداحسان

 ؟ ..کشونهی اول مي رو تا طبقه ادتی داد وفري ،صدایکدوم حساب کتاب شخص-
  و با نرمش گفت دی ظاهرم چرخي رونگاهش

  ..يخوری سرما مچکهیاز موهات داره اب م ..می برایب-
 ..وطعنه زد .. به سمت عرفان برگشت ي به سرددوباره

  ..گهی وقت دهی ي رو بذار واسه تونی حساب کتاب شخصي هیلطفا بق-
 ي حسرت زده برگشتم به سمت عرفان که با اخم هايوبه راه افتاد که با چشمها.. بازوم رو گرفت ریز

  ..کردیبه ما نگاه م..تو هم رفته 
  بغض لب بازکردم وزمزمه کنان گفتمبا
 ..تروخدا بهم زنگ بزن ..م زنگ بزن عرفان به-
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بهار ... روون شد لی چشمهام محو شد واشکهام مثل سي احسان صورت عرفان از جلودنیچی پوبا
  ذره هم کی یعرفان حت.. که با وجود تمام عجز والبه هات ي کار کردیاحمق تو چ

 
  ..ستی باهات ني همکارحاضربه

 که دست یفقط وقت.. شدم دهی بود ومن تا کجا باهاش کشریاس چقدر بازوم تو دست احسان دونمینم
 ..به خودم اومدم .. رو حس کردم نی گرم ماشي ومن فضادیاز بازوم کش

  امان، درحال کور شدن بود ی احسان بودم وچشمهام از سوزش بنیتوماش
 ..نگاهم باال اومد وبازهم چشمهام غرق اشک شد .. بسته شدن دربِ سمت احسان ي صدابا

 . رو به سمتم گرفت ي دستمال کاغذي فرستاد وجعبه رونی نفسش رو بی با ناراحتاحسان
 .. نکن تی خودت رو اذنقدریا ..گهیبسه د-

 ..هق زدم  ..دمیکشی مرونی جور که چند تا دستمال بهمون
 بار هی حاضر نشد یحت.. همه التماسش رو کردم نیا.. شده بود ؟ي چه جوريدید.. احسان؟ يدید-
 ..ه حرفم گوش بده ب

 یووقت.. .. شد به روبه رو رهی شد وخنهی دستمالو کنار دستش گذاشت ودست به سي جعبه احسان
 .. بود یبه حرف اومد تن صداش پراز ناراحت

 .. به ادم گذشته نداره ی شباهتچی عرفان هنیا..بهت گفته بودم -
 ..م  صورتم گذاشتم وزار زدي مچاله شده رو روي هاي کاغذدستمال

 .. منه ریهمش تقص...به خاطر منه -
 نی  به خاطر منه واراتی تغینی تمام ادونهی منکهی که حرفم رو قبول داره اگفتی احسان مسکوت

 دوننی هم تو رو مسبب اخالق تند عرفان مهی بقی بدوننکهیا..واقعا ازار دهنده بود 
 کرد شهی لحظات احسان سکوت پنیتمام ا برام نموند ودریی ناگهیکه د.. کردم هی زار زدم وگراونقدر

  ..امیتا من با دردهام کنار ب
 ..زمزمه کردم .. روبه روم کی تارابونِی به خرهی وخنی ماشی صندلی دادم به پشتهی رو تکسرم

 ؟.. کنم کاریچ..؟تو بگو .. بکنم احسان دی باکاریچ-
 .. عرفان شو الی خیب ...تی زندگیبرو پ..بهت که گفتم -
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  ..شهی درست نممی عرفان من رونبخشه زندگیتا وقت ..نمتوینم-
 .. کارها اروم بشه نیفکر نکنم با ا.. به دل گرفته نهیعرفان ازت ک ...ي خودت رو کردیتوسع-

 وبا دمی کشرونی بی که احسان به سمتم گرفته بود دستمالي اي دستمال کاغذي از جعبه دوباره
 .. گفتم تیقاطع

 که يهرکار.. ومن تا اون روز دهی که از ته دل من رو بخشادی به زبون مي روزهی باالخره ..شهیاروم م-
  پاش زانو بزنم بازهم ي اگه هزاران هزار بار جلویحت ..دمیالزم باشه انجام م

 
 .. من رو ببخشه دیعرفان با ..امی نمکوتاه
  ..دیچی پنی احسان تو ماشی عصبمهی نيصدا

 ؟ ..ي بذارنکاری اي رو پاتی زندگيخوایم مهمه که نقدری عرفان اشیبخشا-
 ياحسان هم نگاهش رو به چشمها... به سمتش دمی بود چرخی صندلی جور که سرم رو پشتهمون

 .. دوخت  میسرخ واشک
  هیی تقاص بالهانهایتمام ا.. خودم رو ببخشم دیبلکه خودم هم با.. که نه تنها عرفان نجاستیمشکل ا-

  نیر بد وتلخ بودم که اون عرفان مظلوم رو به همچاونقد..که سرعرفان اوردم  
 

 .. خواب راحت ندارم هی که شبها میاونقدر از دست خودم عصبان.. کردم لی تبدیادم
چقدر خردش .. چقدر ازارش دادم نکهیا ..شهی چشمهام قطار مي گذشته ام جلوي اش کارهاهمه

  شیر عمرم هم به خاطربخشا اگه تا اخیحت ..میمن وخونواده ام عرفان رو کشت..کردم 
 

 .. بهش التماس کنم بازهم کمه عرفان
 .. گرفتم ینفس

 تنها نیا..بلکه از ته دلش  ..ینه زبون. من رو ببخشه دیعرفان با.. رو گرفتم احسان ممیمن تصم-
 .. ارامش گذشته رو بهم برگردونه تونهی که مهیزیچ

من تا .. کس نداشت چیه... من نداشت ي حرفهاي برایبازهم جواب ..دی کشینی نفس سنگاحسان
  من وپدرم رو ي روزهی که دی امنیبه ا ..رفتمی به دنبالش مخواستیهرکجا که عرفان م
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 .. من برگرده یدوباره به زندگ ..نهای بعد ازگذروندن تمام ادی کنه وشاحالل
*** 

ام چشمم به صفحه  مدروزیاز د.. جمع کردم ی حوصلگی لبهام رو با بلمی موباي به صفحه رهیخ
  نداشت یفرق..  و باهام حرف بزنه رهی عرفان تماس بگدی بودتا شالیوگوشم به زنگ موبا

 
 .. سخت ..تند ..حرف تلخ .. بخواد بگه یچ
 .. لب زمزمه کردم ری وزدمی کشي خسته ااه
  ...یی است از آن لب هرچه فرمانیریکه گر تلخ است،ش-

 لب بازکنه وبهم بگه که من رو تیفقط درنها.. هاش گوش بدم یخ هم به تلامتی بودم تا خود قحاضر
 که سرو .. که اراده کنه براش انجام بدم يتا من با جون ودل هرکار ...دهیبخش

 
 ... قلبش ي بدم در راه رضاجان
 بچه ها چشم چرخوندم ونیم ..گرفتمی گرفتم وهمون جور که نفس می قرارم رو از گوشی بنگاه

  نینگاهم از ب... روش گرم بود ي جلوي سرش به برگه ید وهرکس بویساعت نقاش..
 

 کالس يواریرفت ورفت تا به ساعت د... گذشت دنیکشی مینقاش.. که دور هم داشتن یی هابچه
  ...دیچسب

 .. از اومدن صبا نبود ي خبرچیوهنوز ه ..قهی وده دقازدهی-
 ..اما حاال ..ساعت هشت صبح مهد بود راس ..صبا هرروز وهرروز  ..گرفتمی کم داشتم دلشوره مکم
 نکنه دوباره نفس هاش ایخدا.. شدم زی خمی نکنه بازهم حمله بهش دست داده تو جا ننکهی فکر به ابا

 !؟.. خونه درحال تقال بود ي حال گوشه ی کم جون وبي شده وحاال صباادیکم وز
 سر باال صالی؟با است..ه عرفان  بزدمی؟زنگ م ..کردمی کار می چدیبا .. دمی  فکر دور خود چرخیب

 .. نه توانش رو نداشتم دوباره باهاش روبه رو بشم ..انداختم 
 يانگار.. احسان چارهیب.. لرزون شماره اش رو گرفتم يبا دستها ..زدمی به احسان زنگ مدی؟با ..احسان

  ...شی من وعرفان وزندگنی بی چند وقت شده بود تنها پل ارتباطنیتو ا
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 خبر هی پدرشه وممکنه اصال روحش هم از قضی فرش فروشي ساعت از روز تومغازه نی ادونستمیم
  از دست بدم تونستمی رو هم نمگهی دي لحظه کی یاما من ِ نگران حت..نداشته باشه 

 
 حی؟صح.. بدونم سالمه نکهی؟وا..اصال کجاست  ..ومدهی که چرا صبا ندمیفهمی االن منی همدیبا..

  برام بس بود نیهم.. حالش خوبه دمیفهمیفقط م.. مهم نبود زهای چي هی؟ بق..وسالمت 
 
... 
 .. زمزمه کردم ي قراری منتظر جواب احسان هم نشدم وبا بیحت.. تماس ي محض برقراربه
  ..ومدهیصبا هنوز ن..؟صبا ..احسان -

 .. اون طرف خط باعث شد فکر کنم تماس اصال برقرار نشده سکوت
  دای؟صدام م..الو احسان -
  ..ادیصدات م-
 ی اتفاقهی که گفتی طاقت من میدل ب.. افتاده بود ی اتفاقهی.. قلبم گرفت نشی سنگي صدادنی شنبا

 ..افتاده 
 ..پس باالخره کار خودش رو کرد -

 حرف ی؟راجع به ک ..ي؟چه کار..کارخودش رو کرد ... خودم تکرار کردم ي وواج جلمه اش رو براهاج
 ؟ ..زدیم
 ؟..حالش ..حالش .. براش افتاده؟ یاتفاق ..ومدهیهنوز صبا ن.. صبحه ازدهیساعت ؟ ..یگی میچ-

 فکر یچرا که حت.. جمله ام رو نداشتم ي ادامه ییواقعا که توانا.. قورت دادم ی گلوم رو به سختآب
  ارمی چه برسه که به زبون بکردی موضوع هم حالم رو خراب منیکردن به ا

 ..نه نه نگران نباش -
 حیصح..حالش خوب بود .. وجودم رو گرفت ی که حس خوشدمی کشنهی از ته سی نفس راحتچنان

 .. هم مهم نبود ادی ززهای چي هیبق ..کردی متی خبر کفانی همدنیوسالمت بود وشن
 

 .. قبل گفته بود ي هاهی که احسان ثانی منحوسي جمله دنی شنیحت
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 راحت شده بود المیحاال که خ... رو مختل کرد  امان سوالها ذهنمی بلیدوباره س. که آروم شدم یکم
  ..رمی رو بگدمی شدي حس کنجکاوي جلوتونستمینم..ونفس هام اروم 

 )؟..صبا کجا بود (
 .. بود نجای ساعت هشت اشهی؟هم ..ومدهیچرا مهد ن..پس اگه حالش خوبه -
  ..ذارهیعرفان نم-
  ...ذارهینم ..!!!..ذارهی؟؟؟ نم ..ذارهینم

 رهی رنگ شده منتظر اومدن صبا بود خمهی  رو گرفته بود ونی که دست زني دخترینقاش ي رونگاهم
 .. حس زمزمه کردم یب...موند 

 ؟ ..ذارهی؟چرا نم..چرا -
 با هم ي وچه جوردمتی کجا دنکهیا.. نه ای که حرفهات درست بوده دی بهم زنگ زد پرسشبید-

  رو راست انی جريدم همه من هم که کف دستم رو بو نکرده بو ..میبرخورد کرد
 

نه برداشت گفت الزم نکرده از ..نه گذاشت ... حرفهام تموم شد یوقت.. گذاشتم کف دستش ینیوحس
  ي جورنی عرفان اکردمیفکر نم.. که گفت کپ کردم نویا...فردا صبح صبا بره مهد

 
 .. نشون بده واکنش

  ..دمی حرفش پرونیم
 ؟..اره  دی چه ربطچارهی بيآخه به اون بچه -

  زد يپوزخند
 ؟... جوابم رو داد ی چیدونی رو گفتم منیمنم هم-

 .. ادامه داد ی نزدم که خودش با ناراحتیحرف
اون اگه براش .. من باشه ي بچه ي مهربان تر از مادربراي هی اون فالن فالن شده داخوامی نمگهیم-

  سر به يلج باز با لج ونکهینه ا ..دیچسبی خودش مي به بچه یدو دست..مهم بود 
 
 .. کنه ستشین
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قلبم رو که چاك  ...ی خوبيریوچه نشونه گ... راست قلبم رو نشونه گرفت هی تند عرفان ي حرفهاشین
 ... تلخ وراستش يچاك کرد وخونابه راه انداخت با حرفها

 وسکوت کرد دی شدن نفس هام دردم رو فهمدی شدي از روای حس ششم ي احسان از رودونمینم
 .. بلند نشه ادمی فريو گاز گرفتم که همون جا صدالبم ر..

 .. شدوبه حرف اومدم ادینفس هام کم وز.. شدن قلبم تا حنجره ام باال اومده بود ی که از زخميادیفر
 ییاون بچه تنها ..شهی من مي نداره که داره پاسوز خطایبگو صبا گناه..به عرفان بگو بهم زنگ بزنه -

 ؟ ..کنهی ازش مراقبت میاصال ک ..پوسهیتو خونه م
 .. هم مراقب صباست کنهی خونه رو مي هست که هم کارهاری پرستار پهی-
  ..دمی وسط حرفش پري دلخوربا
 رهیدرسته که صبا اروم وگوشه گ!.. ؟شهی پنج ساله مي بچه هی همدم ریپرستار پ..آخه خودت بگو -
 .. بکشه ی نقاشای کنه ي که دوست نداشته باشه با بچه ها بازشهی نملی دلنی ایول..
 

 از خواستمی مشدمی مکیمن تازه داشتم بهش نزد.. با همسن وسال هاش داره ي به بازاجی احتاون
 .. اما حاال ارمی درش بیاون الك دفاع

 حق کامال با دونستمی منکهیبا ا.. چند ساله ي کش وواکش هانیمن خسته بودم از ا.. گرفتم ینفس
  یول... من وعرفان باز بشه نی صبا به مشکالت بي پاخواستیاما اصال دلم نم..عرفانِ

 
 دیوبا.. زدن من داشت نی در زمی سر عرفان اورده بودم که حاال با تمام قوا سعیی چنان بالمتاسفانه
 من  ...هی جنگ نابرابر باختم حتمنی که تو ادونستمی مشی از پکردمیاعتراف م

 
 .. نداشتم يروزیپ ي برای  توانچیه ..ي عرفانِ قودرمقابل

  هیدستهام خال..  رزم اومدم دونی منی تنه به اکی فیمنِ نح!!..ستی جنگ نابرابر ننی اکمی ایخدا
  رو داره یعرفان بد راه..توحداقل پناهم باش  ..یمونی وکوله بارم پراز پشیقلبم خال..
 
 نی رو تو ایکه جز تو کستو ملجأم باش .. تن خسته رو خرد کنه نیا.. با تمام قواش خوادیم ..رهیم
 .. ندارم ایدن
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 ؟ ..یالو بهار هست-
 که یاحسان توروجون هرکس.. همه خفت رو ندارم نی اونقدر خسته ام که طاقت ایول..هستم -

  ادی از دهنش درمیبگو زنگ بزنه وهرچ..  به عرفان بگو بهم زنگ بزنه يدوستش دار
 

 نداره بخواد به ی که گناهچارهی بياون بچه ..اره  کنه تا دلش خنک بشه و دست از سر صبا بردبارم
 ..فقط بگو بهم زنگ بزنه ... حبس بشه يواریخاطر اشتباهات من تو چهار د

  رمق شد ی احسان هم بيصدا
 کس چیاگه اون نخواد ه.. با عرفانه يری گمی اما تصمدمی انجام مادی از دستم برميباشه من هرکار-
 .. قانعش کنه تونهی نمي اگهید

 ییهمون وقتها.. گرم عرفان ي که من بودم ودستهاییبه همون وقتها.. به گذشته ها دی زود پرذهنم
 .. رو تجربه کرده بودم می زندگي روزهانیکه خوش رنگتر

*** 
  ..گهی؟قبول کن د..عرفان -««
  ..کنمی بحث هم نمگهید..گفتم نه -

 .. رو براش لوس کردم خودم
 .. برم آخه من دوست دارم باهاشون-

 .. دستش فرو کرد ي عرفان بهم گره خورد  ودوباره سرش رو تو جزوه يابروها
 ؟..عرفان -
 ..گفتم نه -
 ؟..آخه چرا نه -

 .. بهم نگاه کرد ي بلند کرد وبا دلخورسر
 ؟.. نه گمی چرا میدونیتو نم-

 .. زدم وسرمو کج وراست کردم ی خجللبخند
  ..دونمینوچ نم-
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 طنتیوبا ش.. لبش نشست ي گوشه ي از هم باز شد ولبخند محویاش کم صورتم اخم هدنی دبا
  دیپرس

 ؟ ..یدونیپس نم-
 ..که چشمهاش برق زد .. باال بردم لبهامو

  ..دونمینم.نوچ -
 تو دستشو يجزوه .. رو دور شونه ام انداخت که ازخدا خواسته سرم رو گذاشتم رو شونه اش دستش

 .. پشت دستم ي رودی کش پارك گذاشت وبا کف دستمکتی نيرو
 ؟ ..ادی هم قراره بای که بردیدونیتو نم-

 .. روهم فراموش کرده بودمی مبحث اصلی بود ومن حتینیری زدن به شونه اش حس شهیتک
 ..نگرانم که -
 .. تو حرفش دمیپر
 ..نگران نباش -

 يزبر کف دستم نشسته بود و لمس کردن يحاال کف دستش رو.. دستش چرخوندم ری رو زدستم
 ... داشتی مردونه اش حس خوشيدستها

 ؟.. برم يذاریحاال م  ..هی اسمش چدونهی می نفر تو دل منه که خودت بهتر از هرکسهیفقط -
 با تمنا واز ته دل .. عرفان باعث شد دوباره اسمش رو ببرم سکوت

 ؟..؟برم ..عرفان -
 »»..برو -

*** 
 عرفان نیحاال ا.. عرفان دارم ي که رویز نفوذ کالم چقدر لذت بردم اکی تواون روزِ نچندان نزدومن

 ؟.. داشت شی به عرفان چند سال پی چه شباهتیرام نشدن
 ی کموننی رنگي خاطره هانی عمره اهیکه من .. خاطره ها پربکشن وبرن ي تکون دادم تا همه يسر

  ..ارمی وبازهم کم مکنمیرو دوره م
  ..مونمی هم منتظر تماسش ممتایمن تا خود ق..بهش بگو زنگ بزنه احسان -
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 فکر مداد رو ی که بکردنی مداد قرمز باهم دعوا مهیدوتا از بچه ها ،داشتن سر .. رو قطع کردم یگوش
  بهشون دادم گهی گرفتم ودوتا مداد قرمز دنایاز دست شا

 .. منتظر اومدن صاحبش بود زمی مي صبا که روی شدم به نقاشرهی خوبازهم
 ..بزنه ...زنگ ...عرفان ...کاش ..کاش عرفان زنگ بزنه ... ته دل دعا کردم از

*** 
 ی رو حتمیگوش..وبازهم عرفان زنگ نزده بود ... وهرروز شهیسخت تر از هم.. هم گذشت گهی روز ددو
  مبادا که زنگ بزنه ومن دمی چسبی هم ازخودم جدا نکردم ودودستي لحظه ايبرا
 

 چند وقت زنگ نزد که نی امیعرفان دژخ.. روزها نی رحم ای باما عرفانِ.. جواب تماسش رو بدم نتونم
 ..نزد 
 ضهی نبودن عری خالي هم  برای خشک وخالغامی پهی ی دل چاك چاکم نکرد وحتنی به ایرحم

 .. حرف خودش موند يعرفان رو..نفرستاد وبدتر از اون صبا رو هم به مهد نفرستاد 
 

  ..ادی باهام کنار بیمیستق صراط مچی به هخواستی پا داشت ونمهی مرغش
 ی بگم اتفاقتونستمیم.. رو گفتم قتی که چرا روز اول حقکردمی هرروز وهرلحظه خودم رو لعنت مومن

  که واقعا من دیفهمی وقت نمچی هدیوعرفان شا ..دمی دابونیاحسان رو تو خ
 

  ..میدی رو دگهی همدي چه جورواحسان
 نیعرفان داشت ذره ذره من رو با ا.. جا بند نبود چیبه ه حاال کار از کار گذشته بود ودست من اما

  یی احسان بتونه راه به جادی شانکهیا... بودم دواریومن بازهم ام ..کشتیدرد انتظار م
 

 .. از عرفان شد ونه از صبا ي هم گذشت ونه خبرگهی دو روز دیول ..ببره
 دنینداشتم چه برسه رفتن به مهد ود خودم رو هم دنی تحملِ دی وکالفه بودم که حتدی نااماونقدر

  اومدن صبا يکه هنوز هم روزها رو برا.. رنگ شده اش مهی نی صبا ونقاشی خاليجا
 
 دیشماریم
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 .. احسان بود ي نابود کننده ي حرفهانهای اي وبدتر از همه 
 من رو ينه بها.. خاله بهارش رو يبهانه ... دوستهاش رو يبهانه  ..رهیگی مهد رو مي صبا بهانه نکهیا
  ي همسر فوت شده ي بچه يوبرا.. خودم مادر نبودم ي بچه ي که برایمن..
 

 ...  مهربان تر از مادر ي هیدا...شوهرم
 .. لب نجوا کردم ریز
 ي از بچه ری غي بچه اي که براییبه جا ..؟يدی از کجا به کجا رسنیبب.. بهار ي شدلیچقدر ذل-

  ...ی و نگران باشیخودت محبت خرج کن
 دمی کشبتی که هرچقدر مصی؟من ..ی؟پوست کلفت تر از من چ ..يدی تر از من هم دا؟بدبختیخدا

 ..غمباد گرفتم ولب باز نکردم .. دلم نی تو اختمیر..دم نزدم 
 تازهی عرصه رو بهم تنگ کرده وبا تمام توانش به روح وقلبم مي جورنی که عرفان اییحاال.. حاال اما
 .. ندارم یی وراه به جاپاشمیو دارم از هم م. وردم  که کم اکنمیاعتراف م..

 خرد ي که بدجورایب.. خدا ای؟ب ..ی مثل سابق ،رو ازم گرفتای؟ ..ینیبی بنده ات رو هم منی اایخدا
 ..وخسته ام 

 یشی گنجاگهی که دی ابوانیدرست مثل همون ل.. شد زیصبر من هم لبر ..دی پنجم که سر رسروز
  که با  احسان شبید .. ..رفتمی مدیبا..افه هم نداشت  اضي قطره هی ي برایحت
 

 قبول نکرده..  کنه صبا رو بفرسته مهدشیهرچقدر با عرفان حرف زده تا راض.. گفتی کردم مصحبت
 خواستم  یتا حداقل ازش  م ..دمی جنگی رفتم تا تن به تن باهاش  می مدنشی  به ددخودمی با

  رابطه نی تو ايری تقصچیکه صبا ه..رداره دست از حبس کردن طفل پنج ساله  اش ب
 

 ی مردونگيهمه .. گذشته  اش رو ی زندگي شده بود که منِ خر همه ي دختر مردنکهیجز ا ..نداشت
 .. بودم دهی کششیوهمه محبت هاش رو به ات.. قشنگش رو يها
 .. بود دهیوقت رفتن فرا رس... بس بوددنی انتظار کشگهید

*** 
 هرو خودم رو بهش رسوندم تو رانای مدنی دبا
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 ... کني کارهیامروز کالس کامپیوترو ...  برمدی اومده باشی برام پي کار فورهی جان من نایم-
  اش نگران شد چهره

  شده؟يزیچ-
 عرفان رو هم دنی توان دوباره دیمن حت.. در توان نداشتم يزی چنی زدم که جز ای سختلبخند

  ي صباریتصو .رفتمی مدی بای ولرمیبه شرکتش م دارم ي با چه فکردونستمینداشتم ونم
 

 ي دست رو دست بذارم وکاري جورنی همذاشتی عرفان نمي خونه يواری شده تو چهار دحبس
 ..نکنم 

 .. .. برم دیشرمنده با..  اومدادمی قرار داشتم که االن هی.. زمینه عز-
 .. داد لمی تحوي لبخند دست ودلبازانه انایم
 ... برو ی نداره خانمبیع-
  دهی عرفان رسدنیوقت دوباره د.. شدم ری مهد سرازي جلوي رو به خودم چسبوندم واز پله هافمیک
حاضر بودم ..  با عرفان حرف بزنمدیامروز هرطور شده با... نگاه به ساختمون بلند رو به روم انداختم هی

 ش بازهم بمونم واز... بندازهرونی اگه منو کشون کشون از درِ شرکت  بیحت
 

 .. کنم تا صبا رو به مهد برگردونه ومن رو ببخشه خواهش
 گذشته ام ی بار سالن شرکت مرد زندگنی دومي از در واردشدم وبا گذشتن از راهرو کوچک براآروم
 دمیرو د

 راهرو که چهار درواقع شده در اون  نشون دهنده اتاق کیو ...  مدرنی سالن بزرگ با طراحهی
 ... کارمندا بود

 نشسته و سرگرم صحبت با تلفن بود که  با حس زی پشت می خوش لباستی نهای و ببایز دختر
  رو از لبش دور کرد یحضور من گوش

 ... خانمدییبفرما... سالم-
 ....نمی رو ببی مستوفي آقاخواستمیم... دیخسته نباش.. سالم -

 گاه گذاشت دستي رووی گوشرمیگی کرد و با گفتن بعدا تماس مکی رو به لبش نزدیگوش
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  امرتون رو بپرسم؟تونمیم-
  نجوا کردم ی رسوندم وبه ارومزشی دو قدم بلند خودمو به مبا
 ....دونندی اومده کارتون داره خودشون می زماندی بگشونی دارم به ایراستش کار شخص-
  اشاره کردی دست به صندلبا
  من بهشون اطالع بدمدینی بشدییشما بفرما-

 که از اضطراب ی لحظاتنی شدش انداختم تو اکوری مانيم و نگاه به ناخن ها زددنی رو به نشنخودم
  .نمی بشتونستمی هم نمي لحظه اي برایحت..درحال مرگ بودم 

  ..دیمجسم شد ومن رو بلع.. وبازهم خاطره ها زنده شد دی وسائل داخل اتاق چرخي روچشمهام
*** 

 ...عــرفـــان««
 م آورد  لبخند به لبطونشی شي خنده يصدا

 ...یزنی صدا مينطوری که ايخوای میبازچ... یجانم خانم-
 .... الك بزنمتونمیدست چپمو نم... گهی دایب-

 وبا خنده گفت .. از لپ تاپ گرفت نگاهشو
 ... هادهی هام پردهیاگه بلند شم همه ا... تمی ساهی یخانم من وسط طراح-

  براش نازك کردمیی و ابروچشم
  ... این ب نکتیاِاا عرفان اذ-

  باال انداخت ابروهاشو
 صرفه ی الك زدن نمهی ينچ برا.... ی بوس مهمونم کنهی يخوای فکر کردم مي صدام زدنیهمچ-
 ... هام بپرهدهیا

 نیری شيمثل فرهاد برا.. شده بود نیری رفته بود تو جلدش وشطونیبازهم ش.. دندون گرفتم لبموبه
.. 
 ...يمون شد بوسم مههی دیشا... ایاووووم تو ب-

 ..شهی از جاش بلند معیسر
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 الکت چه نمی ببایب..خانم خودمو عشقه ... هادهی و اتی سای طراحياصال گور بابا.. حاال شد... آها -
 »» ..هیرنگ

*** 
 ؟...حواستون کجاست... خانم.... خانم-
 به گذشته یق روزها اونقدر تحت فشار بودم که با هر اتفانیتو ا.. شدم دهی کشرونی گذشته ها باز
  به چهره ی حواسیبا ب  ..گشتمی تر از قبل به زمان حال برمنی وهربار سنگرفتمیم
 

  نگاه کردم متعجبش
  برم داخل؟تونمیم..  حواسم نبود دیببخش-

  زديلبخند
 االن سرشون شلوغه...  گفتن وقت ندارندی مستوفينه آقا-
  کردمیم تعجب دی بود بانی از اریغ...دمی کشی از درموندگیاه
 .... تا سرشون خلوت شهنجای انمیشیخب من م-

 .. کرد ی منمن
 دیتونی نمدی هم بموننجای ادونمی شلوغه میلی امروز سرشون خی مستوفيآقا... خانم دینیبب-
 ...دشونینیبب

 ...  دست به سر کنهي جورهی گفته بود من رو شی رو لبم نشست  پس به منشیپوزخندتلخ
 .. گفتم تی قاطع نشستم  وبای صندليرو
 نمشونی حتما امروز ببدیبا... رونی بانی از اتاق بشونی تا امونمیمن م-
  بهم نگاه کردی نگرانبا
 چی کردن که به هدیچون تاک .. شهی ناراحت می شما نرفتننی ببانی مهندس بيراستش خانم آقا-

 ...رهیپذی رو امروز نمیعنوان کس
 ؟.. من فرار کنه ي بار حرفهاری از زتونهی مکردی فکر مواقعا عرفان.. به تاسف تکون دادم يسر

 ...نگران کارت نباش به عرف.... مونمیم... ستیمهم ن-
 .. رو اصالح کردم وادامه دادم حرفم
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 ... خودم موندمگمی می مستوفي به آقا-
 ..  جز قبول کردنم نداشت يچاره ا ..دی باال پرابروهاش

 ... خودتونهلیخب باشه هرطور م-
*** 
  نگاه کردم  و شماره عرفان رو گرفتم می بار دهم به ساعت گوشي برای کالفگبا««
  همون بوق اول جواب داد با
 ؟...جانم عشقم-
 ...  ساعته منتظرتممی؟ ن.. تو ییعرفان؟؟  کجا-
 ... داروخونه عالف شدميتو..  شرمندتمی خانمدونمیم-
 .. پامو لگد کردم وغر زدم ری نوك کفشم چمن زبا
  داروخونه؟ي نرشدیحاال نم-
 ... شدی وگرنه حالش بد مرسوندمی بهش مدی مامان تموم شده باينه بانو داروها-

 .. گفت طنتی کرد وبا شیمکث
  ..یکنی مکاری چيدار-
 .. جواب دادم ی بد خلقبا
 ..؟من خسته شدم  ..ییای می؟ک ..کشهی کارت طول میلیخ ..ییای تا تو بزنمی رو شخم منیدارم زم-
 ینیبی مي نگاه به پشت سرت بندازهی وی بد بخت بکنياگه دل از اون چمن ها ..کشهی طول نمادیز-
... 

 که تمام هجم دستهاش رو پرکرده بود ي دست گل رز قرمزدنیبا د.. سرم رو برگردوندمعی سر
 ..  رو لبهام نشست يلبخندباز

 لبخند باز ينگاهم رو ..ستادیهام ا قدم مونده بهش قدم هی فکر به سمتش قدم تند کردم که بدون
 الحق که خوب تونسته بود  ..دی بود چرخدهی که تو دستهاش ارمیودسته گل سرخ

 
 .. بود يزیوچه جبران دل انگ...  رو جبران کنهرشیتاخ

 .. گل رو به سمتم گرفت وزمزمه کرد دسته
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 ....دیی عفو نماری تاخنی ايبانو مرا برا-
 براش تاب دادم یچشم.. سرخ شده بود ي دلنواز رزهاي حهیم پراز را انهی تمام حجم سنکهی ابا

 ..وخودمو لوس کردم 
 ... دسته گل خر شمهیعمرا با ... ی کاشتنجای ساعته منو امین... کنمینچ عفو نم-

 بای گرفتن اون دسته گل زي ودستهام براستی حرفم از ته دل نمیدونستیهردو م.. باال انداخت ییابرو
  ..زنهیمداره پرپر 

 با جان و دل دیری در نظر بگیهی هر تنبدهمیقول م.. دیمرا عفو کن... دور از جون شما... دییبانو نفرما-
 ...رمیبپذ

دسته .. ام نهی سي تو قفسه دهی خزیِ خوشیبا کل.. درتوانم نبود گهی که کنترل کردنش دي لبخندبا
 ..گل رو از دستش گرفتم 

اما در عوضش ... رمیگی دسته گل رو منیفعال ا.... ی حرف بزنقیعت عهد ي مثل آدماخوادیبسه  نم-
 ... می باهم شام بخوردیشب رو با

؟هوا .. شونه ام يبوسه رو.. هوا نفسم حبس شد یب.. شونه ام زد ي روي نشسته و بوسه اکنارم
 ؟ ..شدمی تشعشعات وجود عرفان ذوب مری من داشتم زای شده بود ییاستوا

 دادی از وجودش رو نشونم ميباتری زي هاهیعرفان هرروز وهرروز ال.. گرفتی نفسمی قرار نی دل بنیا
  رو ي محبت ووفادارسی تندنیا..عاشقانه تر از قبل .. از قبل شتریومن هرروز ب

 
 .. ام زمزمه کرد فتهی تو نگاه شرهیخ ..ستودمیم
 »»تو جون بخواه خانم  من -

*** 
 بود نگاه ستادهی شرکت ای منشزی مي که جلويبه مردقد بلند  ودمی از جا پری کلفتمهی ني صدابا

 کردم 
  هستن؟ی مستوفيآقا .... عیخانم شف-

 ... زدي دست پاچه لبخنددنشی با دیمنش
 ...يدی سعي آقادییبله بفرما.. بله -
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 در که برد ضربان قلب ي رهیدست به دستگ....  که تا اتاق عرفان رفت ي مردي دوختم به قدمهاچشم
   در به داخل ي ازاليدرکه باز شد ناخواسته نگاه کنجکاو..هم اوج گرفت من 

 
در که ... نمی بزرگ وسط اتاق رو ببزی متونستمی بودم  فقط مستادهی که اییاما از جا....  انداختماتاق

  شددی عرفان نا امدنی دي برادهامی  اميپشت سر مرد بسته شد همه 
 ... وتو دلم نجوا کردم  دمی کشیآه
 از ي که داری عشقيدیچرا نفهم... ستی ني بازی زندگيدیچرا نفهم...  بهاري با خودت چه کرد-

  اگه ینیبی ومییای مثل امروز به خودت مي روزهی ..کشهی ته مي روزهی يریگیعرفان م
 

  ..یچی که عرفان بهت عرضه کرده هی عشقی بازهم بی داشته باشی هم تو زندگزی چهمه
 که تو جاده ي کله ای منِ بياونها برا....  گشتن به شهرشونی برنمسایه فرحناز ومل بعد دانشگاکاشیا

  به جز خوش بودن ي اگهی دزی چچی و به هدادمی فقط و فقط گاز میعشق و عاشق
 

 کار خودم کردمیاما منه احمق فکر م...  کردنحتمیچقدر نص...  کردم مثل ترمز بودنی فکر نمخودم
  که مثل خودم فقط و ییمون تمام شد من موندم و دخترا هم درسیوقت... درسته

 
شدم ..  باز شدمی بابا که مثل سابق به زندگي دوستاي دخترايپا.. شناختنی می پول رو اززندگفقط

  و سایمل...  بلد بودی فقط خوش گذرونی که از زندگيبهار.. همون بهار قبل از دانشگاه 
 

 یاما بعد از دانشگاه درست وقت...  دور کردن ینیری دور شي چهار سال من رو ازاون مگس هافرحناز
  ي رو با دستهامی هندستون کرد وخوشبختادی لمیف...دمی چسبی ممی به زندگدیکه با

 
 بود دهی رسیی حاال به جاکردی ساعت انتظار اون همه ناز ممی ني که برايبهار..  خراب کردم خودم
  ادی عرفان دلش به رحم بدی شاموندیمنتظر م دی مدي ساعتهادی عرفان بادنی ديکه برا

 
  بشه  دنمی وحاضر به د
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  مرد قدبلند و عرفان قد راست کردم وجلو رفتم دنی در نگاهمو چرخوندم وبا دي صدابا
 ....سالم-

 ی چرخمین... اش رو توهم گره زدوستهی پرپشت و پي ابروهادنمی تازه نگاهش به من افتاد وبا دعرفان
  زد وتشر رفت یش منزیبه سمت م

  امروز وقت ندارم؟دی مگه نگفتم به خانم بگعیخانم شف-
 .. شدم رهی خمیی وتنهای ودلواپسي قراری بي تمام سالهای چهره مردونه اش به تالفبه
 ...ننی اصرار داشتن بمونن تا شما رو ببشونیا...  مهندس من بهشون گفتميآقا-

 .. نگرفتم  حوالم کرد که بازهم نگاه ازش ي غره اچشم
 ...رسمی خدمت مگهی دقهی اتاقم تا چند دقدی ببرفی شما تشریخانم زمان-

  دمی راه عطر وجودشو بو کشنی گرفتم وبه سمت اتاقش راه افتادم و بینفس.. باالخره کوتاه اومد پس
 ي که بویکی وبه شدت شریاتاق نورگ... بازشدن در، تازه نگاهم تو اتاق عرفان به چرخش دراومد با

 قدم جلو گذاشتم ودست  ..کردی رو لذت بخش مدنیقهوه وادکلن عرفان نفس کش
 

 دی وچرخدی وسائل متناسب اتاق چرخينگاهم با حسرت رو.. رنگ ی مشکی صندلي به لبه دمیکش
  و ستادی لم داده بود ازشی مي لبه ي که پشت به من روی  قاب عکسيوباالخره رو

 
 ...د کرداری وجودمو بي خفته يحسادتها

چرا بهم .. تا حداقل خودم رو اماده کنم ی؟چرا بهم نگفت.. امروز روز دوره کردن خاطره هاست ایخدا
 ..  دور ببره ي من رو تا گذشته هاي جورنی اتونهی اومدن به شرکت عرفان مینگفت

**** 
 ؟يدی خری چي قاب عکسه رو برانیعرفان؟؟ ا-««
  باال انداخت ییدستمال پاك کرد وهمزمان ابرو لبش رو با ي زد و گوشه چشی به ساندويگاز

  واصرار کردم دمی خندطونشی شي افهی جواب به قمنتظر
 ..گهی نکن دتیعرفان اذ-

 به دستم داد .. پدر مهربون هی زد و مثل ینی زمبی روتو سچنگال
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 وقت پاره.. ستی سازگار نفشی لطهیاخه باروح...خانم گل من  که دوست نداره همش سرِکار باشه -
  از یکی قاب رو گرفتم که نیا... شهیخب من دلم براش تنگ م..  شرکتادیم
 

 .. همرام باشهشهی تا نگاه قشنگش همزمی خانم خوشگلم رو بزارم رو ميعکسا
 ..عادت شده بود برام باهاش کل کل کنم .. دراوردم ي شاد و براقش دوختم وقدبازي به چشمانگاهمو

 یدوست ندارم کس... کنمیار باشم؟ من فقط تو شرکت آقامون کار م گفته من دوست ندارم سرکیک-
 .. سرم غر بزنه

  فشرد ی رو پام گذاشت  و به ارومدستشو
 ها رو برات نی تا بهتریصبر کن...ی صبر کندیفقط با...  به خانمم غر نزنهی تا کسزنمیشرکت هم م-

  صبر کمیتو فقط  ...یهمه چ ..نیماش...خونه برات بخرم ..شرکت بزنم ..فراهم کنم 
 

تو فقط همراه من باش .. کردم ای ها رو برات مهنی بهترندهی تا چند سال ادمیبهت قول م.. باش داشته
 »».. رو داشته باشم نکارهای ايتا قدرت انجام دادن همه 

*** 
 ي روی باالخره عکس چه کسدمیدی مدیبا.. رسوندم زشی کوتاه وبلند خودم رو به مي نفس هابا
  يبا دستها ..رهیگیعشق م.. کدوم زن ياز چشمها ..کنهی نشسته وبهش نگاه مزشیم
 

 ی وچشمهام رو با اسودگدمی کشی عکس صبا نفس راحتدنی قاب عکس رو چرخوندم که با  دسرد
 ..بستم 

خاطرات فراموش ...یخاطرات لعنت .. رهی حسرت باعث شد بغض گلوم رو بگنیهم.. ترس نی هماما
 ؟..تا کجا قرار بود من روشکنجه کنن ..ت سنگدل خاطرا ..ینشدن

 که از محضر خوش و شیکه به من احمق بگه پنج سال پ.. بزنه ادی بشه تا سرم فردای نفر پهی کاش 
 .. رهی عرفان بمستی که بعد از رفتنت  قرار ني فکر نکردنی به ای رفتی مرونیخرم ب

 
 که بتونه یزن ..گهی زن دهی سراغ رهی و بعدش مهکنیفوقش دوسال صبر م.. بشه ای تارك دنستی نقرار

 ..  قول وقرارش بمونه وجا نزنه ي که پایکس ..ادی هاش کنار بیباسخت
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 حسادت نی  ايدیکشی خوش و بدون سرخر نقشه مي ندهی اهی ي برای که داشتی اون موقعواقعا
 ؟ ..احمقانه کجا بود 

 .. به افکار خودم زدم يشخندین
 يبه قول احسان برا..  زن گرفتعیسر...  چند ماه هم صبر نکردی که عرفان حتيدی؟د.. بهار يدید

  که با تو داشته زن گرفت وزود هم ی سختی از زندگیی رهايبرا..فراموش کردن تو
 

 ..  دار شد بچه
 ي چطور پادی و چهار ساله احمق بود که نفهمستیچقدر اون بهار ب.. با تاسف تکون دادم يسر

 ... بودی که باختش حتميقمار.. رد  قمار کشیزندگ
 .. شدم که صداش بلند شد رهی فاصله گرفتم وبا درد به قد و قامت بلندش خزی در از مي صدابا
  ؟یکنی می چه غلطنجای ای بگشهیم-

  گرفت شی صداش بغض نشسته تو گلوم اشک شد و آروم راه گونه ام رو در پدنی با شنباالخره
 ...عرفان-
فک ...  تو صورتم گرفت دی شد و انگشت اشارش رو با حالت تهدکیتاب بهم نزد پرشي قدم هابا

 ... صداش بلند نشهکنهی که چقدر تالش مدادیفشرده شدش نشون م
 .... ی مستوفيآقا..میمن مستوف...  تو مرديبرا.. عرفان مرد... اریاسم منو ن-

از حالت ..  نگاه کردمتشیان گشاد شده از عصبي لبم فشار دادم و به چشماي مشت شدمو رودست
  صورتش زبونم بند اومده بود  يچهره اش واز سرد

 ... من..... من-
  که دستشو تو هوا تکون داد دمی دستمو محکم رو گونه ام کشکف

  حرفتو بزن؟یتو چ-
 .. کنه حرفمو بزنمرونی منو بنکهی بتونم زودتر از ادی باز و بسته کردم تا شالبهامو

 ..دم اوم...من اومدم-
 .. پشت سرهم قطار بشن ذاشتی ترسناك عرفان نمياما چشمها..حرفها نوك زبونم بود .. گرفتم نفس

 ..خب.. خب ... ادی صبا مهد نمدمیبعد د..  من منتظر شدم بعد ی قرار بود زنگ بزن-
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ف  و سرش رو به اندازه اختالستادی به دورم زد وباالخره روبروم ایچرخ..  نفسشو فوت کرد کالفه
 قدمون خم کرد 

 شی نفسش از مقنعه ام گذشت و گوشمو به آتی پوزخندشو کنار گوشم حس کردم و داغيصدا
 دیکش

 .. اروم لب زد یی تن صدابا
 صبا تنگ شده؟ جوك يتو دلت برا... اون عرفان خر مرد... ی من گذشت خانم زمانتیزمان خر-
  ؟یگیم

  نگاه از سرتاپام انداخت هی و دی کنار کشسرشو
 عرفانِ آسو پاس وضعش خوب يدی دياومد...  پول به دماغت خوردهيتو بو... یخانم زمان... نه -

 ...  باز خرش کنمیگفت... ستیهشتش گرو نهش ن.. رسهیدستش به دهنش م... شده
 
 آره؟.. کنمی و حال مفی پولش کي پانمیشیبعدم م... شی همون عرفان چند سال پشهیم

  دهنمو قورت دادم آب
آخه ..  مهد ادی بيذاریاحسان گفت به خاطر من نم..  صبا تنگ شدهيمن فقط دلم برا....  به خدانه-

 ؟....  کردهیاون بچه چه گناه
  گردونش نشست ی بلندش چهار ستون تنم رو لرزوند وپشت صندلي خنده يصدا

 بچه خودش  کهیکس!.. زنه؟ی از دل سوختن حرف می کنی صبا سوخته؟ ببيپس دلت برا... نه بابا-
 برو ..  خانمه؟نهی هندلمی فسوزه؟ی مي اگهی بچه کس ديحاال دلش برا... رو کشته

 
 ... بدهگهی دي جاتوی روزخدا

  رسوندمزشی به مخودمو
  فقط نکهی ندارم جز ای هدفچیبه خدا ه..  صبا تنگ شده يمن دلم برا... ی مستوفيآقا..  عرفنیبب-

  خوامیمن م...  بدبخت نشمنی از اشتری تا بمیحداقل ببخش... یاومدم تا  حاللم کن
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 شمی مشیخودم پرستار خصوص.. اصال... کنمیخودم ازش مراقبت م..  مهدادیبذار صبا ب...  کنمجبران
 خوبه؟ 

 دی خوش حالتش کشی مشکي به موهایدست
 هگیعرفان د ... ي قاتل؟ نه خانم اشتباه اومدهیمگه من عقلم رو خوردم که  بچمو بدم دست -

 ...ستیگوشاش دراز ن
 ..  کردم شی صندلي زانو نشستم ودستم رو بند دسته ي روشی صندلکنار

...  پشت سرم رو خراب کردمي که همه پل هادونمیم .. ي که باورم نداردونمیم.... بذار جبران کنم-
 ... دمی شب آروم نخوابهیعرفان چند ساله ... اما بهم فرصت بده

 س کنان گفتم  رو بلند کردم والتماسرم
 عذابم نی تر از اشیتوروخدا ب...  چقدر شکسته شدمنیمن همون بهار گذشته ام؟ بب .. نیمنو بب-

 ...نده
 کنم وبا يری گذاشتم  تا از افتادنم جلوگنی زمي که دستمو رودی مقدمه عقب کشی رو بشیصندل

  کنم ی نگاه می صندليبغض به مرد نشسته رو
 مرد نی من با اخت؟یری و زمان رو به هم منی آخ گفتنم زمهی ي که براهیان مرد همون عرفنیا... ایخدا

 ؟...چه کرده بودم
 بلند شدم ی حسیبا ب.. گره خورد  روزشی پينگاهم  به چشما. زد شی لبش دلم رو آتي خند روزهر

  گفتم یوبا سرخوردگ
 ... که يهمون  مرد...ی تو همون عرفان باششهیباورم نم-
 که به سمتم بر داشت زبونم بلند اومد  و چند قدم عقب گذاشتم  که با يزی و خیگهان بلند شدن نابا

 ... ندارمي راه فرارنی از اشتری  بدمی پشت سرم فهمواریبرخوردم به د
صورت سرخش روبه  ..رکردی اسواری خودش و دنی گذاشت  و من رو بواری دي سرم روي دستشو باال
 دی شده اش غردی کلي دندونانی کرد واز بکیصورتم نزد

همون موقع که شاد و خرم از ... شیتو کشت... اون عرفان مرد.. قبال هم  بهت گفتم... دختر خانمنیبب-
 همون موقع که بابات ... ی کنی که شاد زندگيری می گفترونوی بيمحضر اومد
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  ..یکشت...کنهی دست از سر دخترم بردار داره شوهر مگفت
 که عوض داره گله يزیپس چ...ی  تو ساختیشناسی رو که نمی عرفاننیا. ..دی رو شماها  کشتعرفان
  عرفان همون پنج سال یبرات بهتره که فکر کن... حاال هم راهتو بکش برو.. نداره

 
برو ... ي که دنبالش بودي مرفه و شادیبرو دنبال همون زندگ..تیپس برو دنبال زندگ...  مردهشیپ

  و از شرکتم رمی بگقتوی االن نی دوست دارم همیلیخاگرچه ... ای ننجای هم اگهیود
 

 ..  که آتو دست کارمندام بدمستمی نی اما من آدمرونی ببندازمت
 ستادنی سرپا اي انداخت  و من برانیی دستشو پاتی ودرنهادی صورتم چرخي پر از نفرتش رونگاه

  کردم یو نگاه م رشیاز پشت پرده اشک چهره عصبان.. زدم هی تکواری از قبل به دشتریب
 

 ام تا نفس تازه کنم که مقنعه ام تو نهیچنگ انداختم به س...  هم نداشتمدنی جرات نفس کشیوحت
 دستش مشت شد 

 ..رونی پرتت کنم بیی آبروم شم و با رسواالیخی نکن که بيکار...  گورت رو گم کننجایزودتر از ا-
  هق زدم ی تابی ببا
 ....عرفان-

 که ی با نگاهدویچرخ.. دیتم رو که به سمت دستش دراز شده بود ند فاصله گرفت و دسازم
  از اشکم چشم دوخت و انگشت اشارشو به لبش سی کنم به صورت خشی معنتونستمینم
 

  چسبوند
 هم گهی و دي که تو برنهی که دوست دارم ايزی چياالن تنها...  صداتو بشنومخوامینم... سیه-

 ...يبرنگرد
دستمو ... دیکشی خودش رو به رخم مشهی از همشتری بمیضعف بدن..  جدا کردم واری لرزونمو از دتن

   جعبه دستمال دنیاما با د..  وآروم به سمت در قدم برداشتم وفتمی گرفتم که نواریبه د
 

   ستادی که به سمتم گرفته شده بود قدم هام ايکاغذ
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بعدم مثل آدم همونطور که .. اك کن اشکاتو پ...  اتاق چه خبربودهنی بفهمه که تو ای کسخوامینم-
 .. رونی از اتاق برو بياومد

 وزمان فخر نی به زمي که عمریمن..من .. باعث خفتش بشم خوادی که نمدادی محی برام توضداشت
  یک..اخ خدا .. بدن سست ممکن بود ابروش رو ببرم نیبا ا.. حاال با اشکام فروختمیم
 

 ؟.. امتحان خالص بشم نی از اقراره
 حال نیاگرچه هرکس من رو با ا..  و صورتم رو پاك کردم دمی کشرونی بي برگ دستمال کاغذچند
 ...ي از بحث کارری بوده غی اتاق هر بحثنی تو ادیفهمی مد،یدیزارم

 بخوام فکم از نکهی گذاشتم لرز به تنم نشست  و بدون ارونی  از درب ساختمان چند طبقه بپاموکه
 .... راه برگشتم به خونه سخت بود..  به اطرافم انداختم ینگاه.. دیشدت سرما لرز

 
... دمیرسی حال سالم به خونه نمنیچون مطمئنا با ا.. گرفتمی و دربست مکردمی می ولخرجدی بابازهم

 بازهم امروز با .. دست تکون دادم ی تاکسنی اولي برداشتم وبراابونی به سمت خیقدم
 

  ..گشتمی عرفان برمشیز پ وبغض داشتم ايدی از ناامي بارکوله
*** 

 شب شده و من کل ظهر دمی فهمکی خونه تاردنی چشمم رو باز کردم که  بادلی زنگ موباي صدابا
  مبل ي تکون دادم و رویبدن  خشک شده ام رو به سخت...رو تو گذشته بودم

 
 خم شدم یسختبه  ...خوردی وقفه زنگ می بود که بلمی خونه همون صفحه موباییتنها روشنا...نشستم
  مبل برش داشتم نییو از پا

 ... الو احسان-
 ؟ی سالم بهار خوب-

 . دادمهی تکواریبا تابش نور چشمم رو بستم و به د.... برق رسوندمدی لنگون خودمو به  کللنگ
 ..خوبم..  سالم-

  اعصابم رفتي روپوزخندش
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چند بار بگم  .. تیبال زندگاخه دخترچقدر بگم برو دن...ی بله از صداتون مشخصه که چقدر خوب-
  ي براهی چه وضعنیآخه ا... ی درست کنیتونیاون گذشته رونم..عرفان عوض شده 

 
 مغازه ي کارهانکهی بعد از ايظهر.. اونم عرفان..  خودتي از صدانیا... ي و عرفان درست کردخودت

 نشسته گذشته ...عرفان داغون بود...  سر رفتم شرکتهی کردم ستیرو راست ور
 
  شخم زده و درد معده اش بازبه  سراغش اومدهرو

 دکتر شیپنج سال پ.. هی که عصبيدرد.. گهی مي احسان از چه درددونمیم..  چنگ زدم موهامو
 ..  قدغن کرده بودمی مرد زندگي شدن رو برایعصب

 ... ؟ی الو بهار هست-
  نجوا کردم یتو گوش...  زانوم نگاه کردمي سر خوردم و به رد خونِ خشک شده روواری ديرو
  بد بود؟یلی حالش خ-
 ... دهی کشی سختشی تو زندگیلیبه خدا خ...  پا شدهيعرفان تازه رو.. بهار بگذر و برو... یلی آره خ-

 ..  وبا هق  هق گفتمدمی حرفش پروسط
 گهید..  شهر رو وجب به وجب گشتمنیپنج ساله کل ا.. تونمینم..  احسان تورو خدا ازم نخواه برم-

 ...  کردنش که خدا صبا روسر راهم گذاشتدایدلسرد شده بودم از پ
  دهی به سوزش افتاد انگار قدرتشون ته کشچشمام

 نه تو ادی  کله شق کوتاه مياما نه اون پسره ..دونمی رو منهای ايمن همه ... دختر آروم باش.. سی ه-
  اونطور کالفه دوست ندارم عرفان رو.. گمی خودتون ميمن برا ... يداریدست برم

 
 رهی بذار عرفان حضورتو بپذکمی گمیاالنم م...  وضع نی تو رو هم که مثل الناز دوست دارم با انمیبب

  ،هم لج کرده بزار زمان بگذره بعد باهاش هیعرفان فعال هم عصب..  سراغشایبعد ب
 

  صبر بده باشه ؟گهی دکمیبخاطر عرفان ...  کن صحبت
  قورت دادم بغضمو

  کن صبا رو بفرسته مهدشیراض..  صبا تنگ شدهياما دلم برا...  باشه-
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  نفسش رو فوت کردکالفه
 ؟ي نداريفعال با من کار...  کنمتونمی چه کار منمی بذار بب-
 ...ي که زنگ زدیمرس...  نه -
 چند ساعته که از مکالمه من و احسان دونمینم..  خونه ام انداختم ختهی نگاه به سالن بهم رهی

  شونی پرنطوری اچوقتیه....  سرد خونه نشستمي هاکی سراميه و من هنوز روگذشت
 

 ..  سرمو از دست دادم هی تنها شدم وساگهی ددونستمی منکهی بعد از فوت بابا، با ای حتنبودم
 کردمیچقدر ساده بودم که فکر م..هه  ..کردی کردن عرفان بود که منو آروم مدای پدی بعد بابا امدیشا

 ...بخشهیوز همون عاشق گذشته س که زود منو معرفان هن
 رونی که من از شرکت بیبا اون حال...  به دست کبودم انداختمی به زور از جا بلند شدمو نگاه

 ..  کردمی خدا رو شکر مدی خوردم بانی خورد و زمچی که فقط پام پنیهم... اومدم
*** 

 ام بخار شد وآروم آروم نهی گرم توسيهوا..م  گرفتی لبهام نفسنی رو تو بغلم جمع کردم واز بدستهام
 .. من محو شد ي چشمهايبه هوا رفت و جلو

 لم داده بود دوختم و بازهم قلبم مثل اطی حیمی قدمکتی ني رو به عروسک کنارم که گوشه نگاهم
  به شرکت رفته بودم واون همه روزی پرنکهیبا ا.. چند وقت به درد اومد نیتمام ا

 
 تنگ بود داًی دلِ من شدنی از اومدن صبا نبودو اي خبرچیو کرده بودم بازهم ه عرفان رالتماس

  ..کی کوچيتنگ در اغوش گرفتن اون جثه ..
 زده تازه داره به محبت خی دل نی ادیفهمیکاش م ..کردی باز نمانی جرنی صبا رو به اي عرفان پاکاش

  ..دوونهی مشهی و ررهیگیپا م ..زنهیصبا جوونه م
 ادی که صبا بذاشتینم ..ذاشتی نامرد نبوده وحاال نامرد شده، نمدونستمی که میعرفان..ن  عرفایول

 .. خرمن موهاش ببرم ي ودست النمی معصومش رو ببيومن حداقل اون چشمها
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حاال انصافه .. نکردم يمنِ احمق امانت دار..من دل شکستم ..من به تو بد کردم ! .. معرفتی بعرفان
  صبا رو چشمهاته ي جادونمی؟من که م ..یق دختر خودت کن ظلم رو در حنیکه ا

 
 يواری تو چهار دیتونی مي؟اصال چه جور ..ادی دلت ميپس چه جور.. عمرته وصبا دونمیمن که م..

  چهار ساله ي بچه هی ي براي حوصله اچی که هری پرستار پهیخونه ات، اون هم با 
 

 ؟ ..ی حبسش کننداره
 شیبازهم پ ...ي ِ صبر وسکوت هم که بودياگه خدا ..يند که حق دارهرچ.. تو ي سنگدل شدچقدر

  ..ي اوردی من کم ميحرفها وکارها
 .. رو به سمت عروسک خم کردم وخطاب به عروسک گفتم سرم

 ای؟اصال حالش خوبه  ..کنهی مکاری کجاست وچیدونی؟نم ..ي؟تو هم خبر از صبا ندار..خاله بهار -
 ؟..دوباره 

 دست ی لعنتي دلشوره نی کاش ايا ..دونستمی سوالها رو منی کاش جواب ايا ..دمیش کيدی نا امآه
  يِ کوچولو تو کنج اتاقش صباي  توهم مات که صبانیا.. داشتیاز سرم برم

 
 ي که من احمق با پافشاري اي آزاديبرا ..یی رهاي ذره اي برازهیری رو بغل کرده واشک معروسک

 ..هام ازش گرفتم 
 سرخ ي صورتم گرفتم وبوسه زدم رو گونه ي برداشتم وجلومکتی ازرو نیرو به آروم بهار خاله

  طاقت اروم ی دلِ بنی اي لحظه اي برادیتا شا.. زرد وزار صبا ي از گونه ابتیعروسک به ن
 
  ..رهیبگ

  شهیدلم سرد ور.. که دلم تنگه کردمی صادقانه اعتراف مدیبا.. شد ولبهام جمع سی چشمم خي گوشه
 پس چرا من به قد تمام  ..گذرهی نممی ماه هم از اومدن صبا به زندگهی..آخ خدا ..
 

 که به ی خاکستر محبتیی وقتهاهی ی که حتيجور.. گنجشک محنت زده ام نی دل تنگ اعمرم
  ..ادیعرفان دارم هم به چشمم نم
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 با جفت يواخی؟م.. رو دردهام ي داغ بذاريخوایم ..یکنی رو بهم ثابت متی خدائي داريبدجور
 ؟... رو از دست دادم ي ای که چه زندگنمیچشمهام بب

  ..ي کردم به سمت آسمون ابرسربلند
 یلیخ.. رو واگذار کردم به خودت ی وقته که همه چیلیخ ..ممی تسلمِیمن تسل ..!نیبب.. خدا نیبب-

  رهی وباال نمری زبونم زی حتگهید.. درحق خودم وعرفان کردم ی چه ظلمدونمیوقته که م
 
 عرفان شی بخشاقیهمون جور که ال ..ستمی ندنتی بخشقی الدونمیم ..ی ازت بخوام من رو ببخشتا
  ..ستمین

 گردمیپس برم ..کنهی دستهات رو ميزود دلش هوا ..ی بهارِ زماننینازك دل شده ا.. چه کنم ؟اما
  :گمی لب مری بار  زنی بار هزارميوبرا
 رو ببخش وبذار حداقل به بودن تو دلش خوش باشه اهتیس ناخلف وروي بنده نیا.. ببخش ایخدا

  که باالخره دونمیم.. رو جز تو نداره ی کسچی هگهی رحم دی بيای دننیکه تو ا..
 
  ..راتمی از سر تقصيگذری ومییکه خدا ..ینیکه الرحم الراحم ..یبخشیم

 هم سردش شده بود خاله بهار.. که من سرد بودم ي همون جوردیشا.. رو تو بغلم گرفتم عروسک
  ..گشتی اغوش گرم مهیودنبال 
 از تمام شتری وبروزی از دشتریامروز ب..  کردم شی ام مخفنهی رو به خودم فشردم وتو سعروسک

 .. راه رفته رو برگشت شدیکاش م.. کوچولوم تنگ شده ي پرستوي رفته دلم برايروزها
 

  ..سی بار پاکنوهیشت و نوسی بار چرکنوهی زمان مدرسه ي مثل انشاهاشدی مکاش
 نَفس نیوا.. هامون گذراست ی ما ماندگار وخوشي هاي وبدگذرهیافسوس که زمان م..  افسوساما

  اهی ها وروسي بدي مثل من ،بنده گهی تا دو صباح دی حال رو فنا نکننکهیا ..هیزندگ
 

  ..ی بمونی شکستن هاباقدل
*** 

 ؟ ..ي عرفان شدخی؟بازکه تو م..بهار - ««
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 رو که ي اورد اون روزی دانشکده که خدا نمي دهیدختر پاچه ورمال ..گفتی ساغر بود که مبارنیا
 . ول کن معامله نبود کردیتا کل دانشکده رو خبر دار نم ..دیرسی به گوشش ميخبر

 ؟.. به من بدبخت ي دادری شده گی؟بازجو وگندمت قاط ..یگی میچ-
 هفته هم از هیهنوز .. گوشش افتاد ي بااليشواره  صورتم اورد که نگاهم به گوي رو جلوصورتش

  ..يحاال رفته بود سراغ بعد.. سوراخ گوشش نگذشته بود نیسوراخ کردن هفتم
  ..ی تو نخ عرفاندونمی وقته میلیمن خ..راستش رو به من بگو -

  ..دنی از بچه ها به سمتمون چرخی زد که بعضي دادم عقب که قه قه اهلش
 کردم  چندش بهش نگاه با
 ؟ ..یزنی دهنت رو چرا قهقه مببند–
  ..ي شدفیوزارسیتابلواِ که عاشق  ..ي فرض کردیتوماها رو چ-
 اونقدر مرد بود ومردونه یول.. نبود بای هم زادی زدیعرفان شا.. زدم فیوزارسی ي به کلمه يشخندین

  يبچه ها.. به تاسف تکون دادم يسر.. لقب برازنده اش بود نی که الحق اکردیرفتار م
 
  ..شدنی وقت ادم نمچی دانشکده هنیا
 ؟ ..شی برم خواستگاريخوایم-
 يداشت به لوس باز.. عرفان ي رودی با کوله ام بهش زدم که نگاهم چرخي جام بلند شدم وضربه ااز

  دماغم ي انداختم که ساغر بازهم مونیخجالت زده سرم رو پائ ..کردیهامون نگاه م
 

  ..شد
 ي نخ بدستیبابا تو که الزم ن ..کنهی داره نگاه مي چه جورنیبب..زاده هم هست به به چه حالل -

 .. برات فرستهیاون خودش داره متر متر طناب م..بهش 
 .. از بازوش گرفتم که دوباره هوار زد ی بشگونی ناراحتبا
 . رم نکن ياو-

 .. رو کردم التماسش
  ..يابرومو برد..ساغر جون مادرت خفه -
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 ..ش رو بلند کرد  صدابازهم
 .. کل دانشکده رو پر کرده ی جنابعالي؟قصه  ..ي کاريبابا کجا..من ابروت رو بردم -
 گهی وهمراه با اخم عرفان ودو سه نفر درهی بزنم سرش وبدتر از همه نگاه خغی کم مونده بود جگهید

 .. کرد ی ممیبود که عاص
 ..بسه ساغر بسه -
 همه خاطر خواه نیا..راستش رو بگو بهار .. جون ایبرد...خسته ات  عاشق دل ادی داره میاوه نگاه ک-

  ی خودتم کرم مای سراغت انی متی؟فقط به خاطر ماشن ..یکنیرو از کجا تور م
 
 ؟ ..يزیر
 .. گفت ي وبه بلندي به قدم هام شتاب دادم که ساغر با خونسردتی عصبانبا
 ..خوش بگذره بهار جان -

 ساغر کردم  چرا که بی نصجدهی فحش ابدارِ مثبت ههی لب ری کرد ومن ز بهم سالمای همزمان بردکه
 .. عرفان زد از خجالت اب شدم ي حرف رو جلونی که اياون جور

فقط من موندم .. شنفت ی گفت وچی راجع به چستی نادمی ی سالم کرد وحرف زد ومن حتایبرد
  ستادهی کنار احسان ا که حاالیعرفان.. عرفان رتمندی غي از چشمهایوخجالت وشرمندگ

 
  بود
 .. انداخت ی بهار عاشق نمنی هم به ای نگاهمی نی حتگهیود

 نفر دست عرفان رو هیکاش ... زدی جانانه تو گوشم میلی سهی شد وی مدای نفر تواون روزها پهی کاش
  ..شیتا نشم بختک زندگ.. کرد ی چشمهام دورش مي گرفت واز جلویم

منِ .. دونستم ی می من بهتر از هرکسی ندونه ،ولي بدبخت شدير چه جوی بپرسی از هرکسدیشا
  که فیح ...فیح ...دمی تنه کشکی که یی هایباعث سخت.. شد مونیباعث جدائ..من 

 
منو رها کرده بود به حال خودم تا ببرم وببازم وپوزه ام به .. نداشت ي اون روزها خدا هم بهم کارتو

 »».. شه دهیخاك مال
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*** 
 که با عرفان حرف زده بود ي بارنیچهار روز از اخر..... ساختمون مجتمع روبروم انداختم بهینگاه

 .. نه از صبا ونه از تلفن عرفان بود ي خبرچی وهنوز هم هگذشتیم
 امونم رو یاونقدر دلتنگ.. دمی مهد دي صبا رو توی خالي قبل جاي وروزهاروزی صبح که بازهم مثل د

  که بهم یی های تمام دلگرمالیخیب.. احسان شدمروزی دي صحبتهاالیخی که بدیبر
 
 ی می به خوبگهیاما بعد از چهار روز د.. کنه تا صبا رو برگردونه ی با عرفان صحبت منکهیا.. داد یم

  يعرفان بدجور ..ادی باهام کنار بی اندکستی حاضر نیدونستم که عرفان حت
 

 .. رو از رو بسته بود رشیشمش
 تونستم حاال که بعد از ی نميبعد پنج سال در به در..  زدم ایازهم دل به در رو گرفتم وبممیتصم

  هم یی بودم صبادهیخصوصا که فهم..  کردم ازش دست بکشم  داشی پبتی مصیکل
 

 ... پدرش من بودم ي های حوصلگی ها و بی که مقصر همه تلخییصبا...  دارهوجود
 ي گهی دي من مثل بچه هايصبا برا..  بگذرم؟ فی و ظربای دختر زنی تونستم از ای اصال چطور م

  ری دیلیخ.. زهی چقدر عزدمی فهمری که دي بود مردمیصبا پاره تن مرد زندگ.. مهد نبود
 

 ی تا مدادمی عرفان رو از دست مدیانگار با...  شدهنی تک تک سلول هام به عشقش عجدمیفهم
 ...  روتو دستهام دارمي چه گوهردمیفهم
 ها ی پارتي توسی و شهال وفرنگوای با شیوقت.. بعد از طالق یحت...  کنمیاعتراف م ...!یانبهار زم ..!من

 نتونستم به . گرفتمی بدست اومده ام رو جشن مي و آزاددمیرقصی و مزدمیم
 

 شادم یفی تعرچیه..  عرفان گرمم نکردي مثل نگاه های نگاهچیه..  از عرفان فکر کنمری غيمرد
 .. نکرد
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 کنه من کی رو بهم نزدپی پولدارو خوش تي از اون پسرایکی که کردی تالش موایه ش کی مدتتمام
  بودم که در کنار عرفان یدنبال آرامش..  بودم که مثل عرفان باشهیدنبال نگاه

 
 .. درست مثل اغوش امن عرفان یبه دنبال اغوش..  کرده بودمتجربه
 کردمی می سعنکهیبا ا...و من .. کردی مسهیقا اطرافم رو با عرفان مي ناخودآگاهم مردهاری ضممدام

 و چه .. گشتمی مگرانیاما ناخودآگاه دنبال عرفان در وجود د.. عرفان رو فراموش کنم
 

بدون توجه به نگهبان که ... دمی فهمریو من چقدر د...  شدی کس مثل عرفان نمچیه.. ی عبثتالش
  طبقه پنجم رو دیدم و کلمشغول خوندن روزنامه  بود  خودم رو به آسانسور رسون

 
 عرفان نیاز ا...  بوددهیدست هام رو مشت کردم تا لرزشش کمتر شه اما استرس امونم رو بر...زدم
 ... دمیترسی و عکس العمل هاش مدیجد

 ...  باز شدن درب اسانسور خودم رو به واحد ده رسوندم و زنگ رو زدمبا
  ؟هی ک-
 .. تر بردمکی صبا سرم رو  نزدي صدابا
 ... صبا جان باز کن منم خاله بهار-

 دی درقد کشي شفاف جلوي باز وچشمهاي در باز شد وصورت ماه صبا با اون موهاهی ثانهی از کمتر
  دو زانوم نشستم و صبا ي رفتارم روي بودم که بدون کنترل رودنشیاونقدر دلتنگ د..
 
  دمی به آغوش کشرو
 .. سالم خاله-

 دم رو غرق بوسه کردشی سفصورت
  دخترکم؟یخوب... سالم گلم.. زمی سالم عز-

  رو تکون دادسرش
 ...دلم برات تنگ شده بود...  آره خاله خوبم-
 ... دل منم-
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 ؟...هی صبا ک-
 تو یانسالیزن م..صبا رو تو بغلم گرفتم  و بلند شدم ... ی صدا وبعد از اون حس حضور کسبا

 ..م که با لبخند بهش سالم کرد..چهارچوب درظاهر شد 
 ... سالم خانم-
  در هم گره خورده و باشک از سرتاپام رو اسکن کردي ابروهابا
 شما؟.. سالم -

  دستشو دور گردنم حلقه کرد صبا
 .. کردمفیهمون که برات تعر..  خانم خاله بهارمهسی ان-

  رو تکون دادمسرم
  مهد صبا جانی هستم مربی من بهار زمان-

 لحظه حس کردم با هی چرا تو دونمینم..دی کشرونی رو از بغلم ب در هم شد و صباشتری بابروهاش
 دوست داشتم دست دراز کنم وصبا رو به اغوشم برگردونم .. قلبم رو از جا کند نکارشیا

 
 .. انجام بدم یتا مبادا کار اشتباه.. خودم رو گرفتم ياما جلو..
 ... رو تو خونه راه ندمی مهندس گفتن کسيآقا...  خانمدیببخش-

 صدر ي و توپول روبه روم دوختم وبا سعه دی از صورت پر از بغض صبا گرفتم و به زن سفنگاهمو
  دادم حیتوض

 .. صبامی من مربی ول-
 که رو به بهشتم ي در رو ببنده ؟درخواستیواقعا م.. گذاشت ودست به در برد نی زمي رو روصبا

 !بازشده بود رو  ببنده 
 ... خانم گفتم که -
 ...  توروخدا جونسی ان-
 در قرار دادم و اجازه ندادم در رو نیبدون فکر خودم رو ب..  بغض الود صبا دلم خون شدي صدابا

  ينگاه ها... زن نی رحم بود ایچقدر ب.. حوالش کردم يببنده وبا خشم چشم غره ا
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  خواستی مدنی مهندس اجازه نمي حرف مسخره که اقانی وبا ادیدی من وصبا رو مي زده حسرت
  در فشار دادم وگفتم يبا حرص دستم و رو..ما رو از هم جدا کنه 

 ستمیاما من غریبه ن..  ها بهی مهندست گفته غري اقا؟ياری بچه رو در بنی اشک اخوادیدلت م-
 ....  که صبا من رو شناختيدید

 .. پا داشت هی مرغ زن اما
 .... دارهتی من مسئولي خانم برا-
 بست ی مطمئناً در رو به روم مکردمی ونمنکاریاگه ا..دادم و داخل شدم در رو هول ی انیمی تصمبا

  ي چشمهايکفش هام رو جلو.. ذاشت ی پشت در جا می همه دل تنگنیومن رو با ا
 

  دراوردم وهمزمان گفتم متعجبش
  باشه ؟شهی راحت مالتی خينطوریاز جات هم تکون نخور ا... کنارِ من و صبا نی شما بش-

  ..نیاز باال تا پائ...کرد نگاهم مردد
 .. التماس کرد صبا

 ... خاله ام تنگ شده يمن دلم برا.. جون سیتروخدا ان-
  تو عمل انجام شده قرار گرفته بود گفت نکهی خواست قبولم کنه اما به خاطر ای هم نمهنوز

 ....  داخلایب..  باشه-
 ي دلم برااتی به قد تمام دنایخدا ..دمشی تو بغلم گرفتم وبوئی زدم وصبا رو به ارومي گشاده البخند

 .. کوچولو تنگ شده بود ي بچه نیا
*** 
 وکنار صبا چقدر زود گذشتیدوساعت از اومدنم م..  انداختم ییرای پذی به ساعت سالنینگاه

  سرعت نی به اي چه جوردمی مختلف گرم بود که نفهمياونقدر سرمون به کارها...گذشت
 

  ..گذشت
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 ما بلند شد ي مبل روبروي از روکباری خانم فقط سیو ان... می کرديباز... می کردیش مدت  نقانی اتو
  کنه البته به درخواست صبا که ییرای خواست از من پذی بود که میاون هم وقت

 
 ... خواد ی موهی مگفت
 که براش نصب کردم بود یی هاي با تبلتش و بازي مشغول بازیحساب. .. به صبا انداختمینگاه

 تو مرحله ..  خونه چرخوندمي نگاهمو تو فضاي با حس کنجکاوقهیاالخره بعد از چند دقب..
 
 یمبلمان راحت.. ومد ی به چشم مشدی ممی اول سالن بزرگ خونه که با دوپله به دو قسمت تقسي
 طرف ..  سالن رو دلباز کرده بودمنی سمت نشره،ی تی آبيو پرده ها ..دی روشن و سفیآب
 
  ....شدی رو شامل می سلطنتي ناهارخورزی قسمت مبلمان و منیجزا از ا سالن مي گهید

 نی به ادنی رسيپنج سال برا...   آرزوش رو داشتشی بود  که سالها  پی همونقای خونه عرفان دق
  ی قولم مي من هم پاکاشیا..  بود اما عرفان بود و قولشی زمان کمیخونه و زندگ

 
 .. شدم ی مکیاهاش شر روزها بنی ای تا تو خوشستادمیا

 که ی خاطراتزی بد اخالق صبا به سمت مروی نگهبان پرهی توجه به نگاه خی مبل بلند شدم و بي از رو
 ... زدی تند منمی که قراره بود ببيریقلبم از تصاو... گوشه سالن گذاشته شده رفتم

 
ظه تمام قلب  حسادت هرروز وهرلحنی زده واشهی به جونم ري دونستم حسادت بدی هم مخودم

  کشه ی مشیوروحم رو به آت
حسادت مثل ..  من ي مرد گذشته يبچه ... بچه عرفانِ دمی و فهمدمی که صبا رو دي همون روزاز

 ..  گرفته بوديخوره روح و روانم روبه  باز
شش ماه بعد ...  بندهی دل نمي اگهی عرفان تا آخر عمرش به زن دکردمی احمق بودم که فکر مچقدر
  به مرد تونمیکه همونطور که خودم نم ... دمی تلخ رستی واقعهیق بود که به از طال
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 داشت دونستن يو حاال چه درد...  دل ببندهیدوست ندارم عرفان هم به کس..  دل ببندمي اگهید
 .. عرفان، مرد من..  که من شکست خورده و افسرده بودمی اون مدتي همه نکهیا

 
 ... کرده ي اگهی زن دی تابش بودم رو ارزونی که من بیغوش رو گرفته و آي اگهی زن ددست
عکس زنِ فوق العاده .. رنگ انداختم وچونه ام شروع به لرزش کرد  ي نقره اي به قاب عکسهاینگاه

 پس مادر صبا .. کرد رهی بود نگاهم رو خستادهی بلوند که کنار عرفان ایی با موهابایز
 
 .. عرفان یمن تو زندگ نیجانش...مادر صبا... زن بود  نیا

 باشه دهی دادم بااز دست دادنش ازار دی بود که به عرفان حق مبی ودل فربای زيبه قدر ..وشوربختانه
.. 
 ...خاله -

  به صبا نگاه کردمیجی چرخوندم  و با گسر
 ...زمیجانم عز-
 ؟يدیعکس بابا عرفانم رو د-

  رو قورت دادم بغضم
 .. آره گلم-

   رو برداشتی کوچکقاب
 ...مثل مامانم..  خداشی رفته پگهیبابا م...  عکس مامان جونمهنمی ا-

  زانو زدمکنارش
 ؟یمامان جون رو دوست داشت-
 ...  مهربون بودیلیخ...  آره-
 ي خورد رو گرفتم وبوسه ای گونه ام غلت مي که اروم رویو با دست آزادم اشک... دمی آغوشش کشبه
  گونه اش کاشتم يرو
 ...  مهربون بودیلیخ.. مان جونت مهربون بودما... زمیعز-

  رحم یبهار نادون و ب.. مهربون بود و بهار احمق قدر اون فرشته مهربون رو ندونست:  داد زد دلم
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 .. دختر سبک وکم وزن ِنی وبازهم با خودم فکرکردم  چقدر استادمی کردم و ابغلش
 ؟.. عکس مامانته نی صبا ا-

  رو صورت قشنگش نشستغم
  خدا شی اومدم مامانم رفته پای من که به دنگهیبابام م..اره  -

 و تو بغل دمیلپش رو محکم بوس... فرار از بغض تو گلوميبرا..  گرفت شی از غم چشماش آتدلم
   آروم خندش لبخند به لبم اورديفشارش دادم وصدا

  پام نشوندمي مبل نشستم و صبا رو روي خانم روسی توجه به اخم انی سمت مبل رفتم و ببه
  پو گرسنش نشده؟ي آقای صبا خانم-

 ... رو برداشت تبلتش
  نه تازه بهش غذا دادم-

   وازته دل لبخند زدم دمی رو بلندکردم و بوسدستش
تنها بعداز  .. نبود دی چرخش کلي محو صورت معصوم صبا بودم که اصال حواسم به  صدااونقدر

  جام خشک شدم يمد وتو ام باال اودهی ترسي شدن در چشمهادهیکوب
  معموله که آروم لب زدری شدن در غدهی کوبنی ادی صبا هم فهمانگار

  بابا-
  زد ادی قدم جلو گذاشت وفردی باری ازشون مشی که اتیی وچشمهای طوفانیی با نفس هاعرفان

 ؟یکنی می تو خونه من چه غلط-
 گهیعرفان قدم د...م رو هم ندارم جرات تکون دادن سری کردم نفس هام رو به اتمامه  و حتاحساس

  خانم گفت سی بلند روبه انمهی خش دار ونیی جلو گذاشت وبا صدايا
 ... تو اتاقشدی خانم صبا رو ببرسی ان-
 نچندان دور دل دختر ي که در زمانهايمرد... روبروم دوختمهی لرزون نگاهم رو  به مرد عصبی دلبا

  چی که هيمرد... که که دل داد و دل گرفت يمرد...  رو برد یپولدار دانشکده مهندس
 

 ...  به اون مرد گذشته نداشتیشباهت
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 ادشی فريوصدا...   از گونم سر خوردی اون عجوزه قطره اشکروزی شدن صبا از بغلم ونگاه پدهی کشبا
 لزر به تنم انداخت

 ؟یکنی می گفتم تو خونه من چه غلط-
 که پراز یهمون اتاق ...دمی شنی  صبا رو از اتاقش مي هی گريصدا..  لرزونم رو به زور حرکت دادمفک

  رنگارنگ بود ي هايعروسک واسباب باز
 ..!؟دلم.. ؟ صبا.. من-

  مانتو بلندم کرد قهی شد و از خم
  هان؟يخوای ممی از جون من و زندگی چ-

 . .کنهی له مرپای داره من رو زتشی امواج عصبانکردمی سرخ بود وحس مکپارچهی صورتش تمام
 از ی معنی بیاما فقط لب زدم و اصوات... که از دست دادم برگردهی رو کردم تا قدرت تکلممی سعتمام

  اش رو قهی شقي روي برجسته يرگ ها.. صبا ي هی گريبا صدا..دهانم خارج شد
 

 رو باز کرد وبا ضرب   یدر اتاق.. دی جونمو همراه خودش کشی بازومو گرفت و جسم بتی ودرنهادیمال
  تخت ي از سرم  افتاد وبا ترس رومیروسر...  اتاق پرتم کردي تخت دو نفره يرو
 
  شدم وعقب عقب رفتم زی خمین

  تو صورتم گرفتدی سمتم  خم شد و انگشت اشارش رو به حالت تهدبه
 چقدر؟ ؟يخوای بشه؟  پول می که چیحاال برگشت... ی و رفتي گورت رو گم کردمی بار از زندگهی -

 ... گفت مهردخترم  حالل.. دی هان؟ اونو که بابا جونت بخشيخوای متوینکنه مهر
 

 ....  آزادجونش
  هق زدم صالی استبا
 ...من.. من.... من که گفتم...  نه به خدا-

  وکم توان من فیچه برسه به قلب نح.. چهارستون خونه رو لرزوند ادشی فريصدا
 ...تا نکشتمت حرف بزن بهار...  حرف بزن-
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 دمینال
 ... عرفان-
 ..امان از خاطره ها ..خاطره ها ..خاطره ها ... تخت گذاشتم و زار زدمي رومویشونیپ

*** 
شش ماه از  ..دی مقابلم چرختی جمعي هدف روی اب پرتقال رو تو دستم گرفتم وچشمهام بالسیگ

  لحظه ي فرزند از دست داده بودم که براي زن مطلقه هی وحاال من گذشتیطالقم م
 
 .. بود دهی با عرفان رو به لقاش بخشی زندگي آقا باالسر عطایب ..ي آزاديا

 می نشست که با اون نرای شکي گذشت ورودنی رقصی که کنار به کنار هم میی ادمهاونی از منگاهم
  شکمش چشم ي روي درحال رقص شکم بود و با حرکت موج هاي سرمه ايتنه 

 
وشلوار گشاد .. بلوندِ بلند يبا اون موها..ازنده اش بود  بررایالحق که اسم شک.. کرده بود رهی رو خها
  ی بدنش حرکت مي خورد وبا موج های که با هرحرکت تکون مزی پراز اوي تنه میون
 

  ..زدی خواننده مو نميرای با شککرد
 فکر یب.. وسوت بچه ها رو بلند کرد غی جي مواجش برد وکمرش رو قوس داد وصداي تو موهایدست

 ..  حواسم اونجا نبود ی ثابت بود ولدادی که به بدنش می کش وقوسي رونگاهم تنها
به شب  ..میبه شب عروس.. بود دهی خوش گذشته پرکشيبه روزها! ..؟حواس خواب رفته ام ..حواسم

  گرم ي  دستهاونیم.. رای بدن شکي موج هانیکه مثل هم.. به عرفان دنمیرس
 

  .. گرفتمی خوردم واوج می وتاب مچی پعرفان
شب .. من وعرفان يشب براورده شدن حاجت ها.. الرغائب بود لهی لدیشا.. بود اون شب ی شبچه

  ...اریلعل ... ویم...وصال و
 ی اون شب تکرار نشدني ومن از جادودی اب پرتقال تو دستم لرزالسی که به بازوم خورد گي ضربه ابا
 .. اومدم رونیب
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 درحال ي از بچه هاي خبرای.. نبود رای بدن شکياز موج ها ي خبرگهید.. شد دهی به اطراف کشنگاهم
  ی می وسط سالن به ارومي دو نفریکی کی موزمی ماليحاال با نوا..رقص 

 
 سالن بلند ي گوشه هی از ي قه قه اي صدایوگه گاه. هم سرشون تو کار خودشون بود هی وبقدنیرقص

 .. شد یم
 .. تو یی؟کجا ..ی بهیه-

 .. زدم  به سمتش وغردمیچرخ
مگه اسم من چند بخشه که نصفش رو هم ! .. صدا نزني جورنیصد دفعه بهت گفتم اسمم رو ا-

 ؟ ..!يریگیفاکتور م
 می شب عروسادی پلکش برق زد وبازهم من رو به ي روی صدفي هی باال انداخت که سایی ابروسیفرنگ

 زالو به  مثل ییای اون شب رويانگار خاطره ها! .. بود امشبیچه شب..انداخت 
 

 .. بود وقرار نبود رهام کنه دهی وقلبم چسبذهن
 ؟ ..يخوری نمیسکیچرا و-

 که ی آقا باال سر اونقدر آزاد باشم که هرچیب.. سرخر ی دوست داشتم بي روزهی.. جمع کردم لبهامو
  بگردم خوامی که مي بخورم وهرجورخوامی میهرچ..  بر اورده کنم کنهیهوسم تمنا م

 
 دوست نداشتم مثل ی حتگهید.. نبودم صی حرگهید.. چون وچرا ی آزاد بودم اون هم باما حاال که..

 .. رو امتحان کنم زی بزنم وهمه چایگذشته دل به در
 هی هوس ی بدل شده بود که حتي گذشته حاال به زن مطلقه ودرهم شکسته اری ناپذيری بهار ساون

 ..جرعه اب پرتقال رو هم نداشت 
 چندش باال ی طرف لبش رو به معنهی.. بهش رفتم ي که چشم غره ادیم کش کوتاهي توموهایدست
 ..برد 

 ؟.. چه مدلشه نی؟آخه ا ..يباز که موهاتو رنگ نکرد-
 .. پس زدم ی حوصلگی رو با بدستش
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 ..اصال حوصله ندارم  ..سیولم کن فرنگ-
 .. زد ي ایطانی شلبخند

  ..ارمینترس خودم حوصله ات رو سرجاش م-
 طرف واون طرف نی به ای بسته  قد کف دست در اورد وبا سرکهی نشی شلوار جکی کوچبی تو جاز

  یحت ..شناختمی رنگ رو خوب مدی سفکی کوچيقرص ها..کنار اب پرتقالم گذاشت 
 
 رفتم بچه ی که مي دوستانه اي هایتو پارت.. امتحانش کنم هی دوست داشتم من هم مثل بقی وقتهی

  نیرو به ا.. از سر غم وغصه ای ..حیتفر ..يکاریب ..ی که به خاطر افسردگییها
 

 .. اوردن ،کم نبودنی ها مقرص
 هم دیشا.. نکردم دای وقت فرصت امتحان کردنش رو پچی هیول ..ياصال چه جور.. چرا ستی نادمی

  رو به اون رو نی باز شده بود  ومن رو از امی تو زندگي  عرفان افسانه ايچون پا
 

 .. بود  کرده
چون عرفان تمام ذهنم رو مشغول کرده بود امروز هم بعد از چند وقت .. نبود ی زمان ها فرصتناو
 .. به امتحان کردنش نداشتم ي عالقه اچی هگهید

 .. رو گذاشتم رو بسته وسردادم به سمتش دستم
  جماعت تو حالنی که نصف ايدی ها رو به خورد بچه ها منیهم.. آت وآشغال ها رو نیجمع کن ا-

  ..ستنیخودشون ن
 .. داد نی رو چشینیب
  نهایبچسب به ا.. ها رو ي ننر بازنیبابا ول کن ا ..ی بچه مثبت برداشتپیبازم که تر..اَه اَه -

 .. چشمهام تکون داد ي رو با سرانگشت هاش گرفت وجلووبسته
 وحال دهیز م قرصه که فاي سرهی ..خورهی که بهت برمستیمواد ن.. جنسش تکه ینیبی که میینهایا-

  گوشه نی ای که مثل مادر مرده ها بتمرگنهیبهتر از ا ..کنهی مادیخوش آدم رو ز
 
  ..ی ما رو خراب کنشیوع
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 .. گفتم ی چشمهام درحال رقص بود پس زدم وبا بدخلقي رو که هنوز جلودستش
  ..ستمیمن اهلش ن ..گهی دیکیبرو سراغ ..ول کن تروخدا-
دوتا معتادو ..  دونههی با ينکنه فکر کرد.. حرفها رو نداره نی اگهیص که د؟چهار تا دونه قر ..یاهل چ-

 ؟ ..یشی میمفنگ
 نی انکهیا.. بود دهی ورطه کشنی حرفها تا حاال چند نفر رو به انیمعلوم نبود با ا.. نگاش کردم فقط

  ی در پيادی اعتچی وههی نداره وهمه اش محض تفنن وسرگرمي خطرچیقرصها ه
 

  ..نداره
  ..دی کشي تکون دادم که پوف بلندي تاسف سراب
 ؟ .. محل ی؟ساق ..می من کيتو فکر کرد.. خب بابا لیخ-

 .. چپوند وشونه ام رو گرفت نشی شلوار جبی ذوق بسته رو دوباره تو جوبا
 .. جور کردم مثل هلو سیبرات ک ..الی خی رو بنهایاصال ا-

 هی خواستی بار اولش نبود که منیا..جه اش زد  رو سرپني رو جمع کرد وماچ صدادارسرانگشتهاش
 اما من  ..ارهی دربی حواس من رو پرت کنه ومن رو به اصطالح از فاز افسردگيجور

 
 مری ها الزای راحتنی عرفان تا ابد پشت پلک چشمهام حک شده بود به اي که نقش چشمهایمن..! 
 .. کردم ی رو فراموش نمالشی گرفتم وخینم

 یحت.. گشاد که خشتکش تا زانوش ادامه داشت جلو اومد ی و شلوار مشکبی عجرتشی تهی با يپسر
  جلف وسبک يبه قدر.. اش حالم بهم خورد افهی وقپیازهمون فاصله هم از ت

 
 .. نبود ای کوتاه بسی فرنگیول.. حال بچه سال بود که صورتم رو با اشمئزاز جمع کردم نیودرع

 ..ادامه داد  پسر وباذوق ي انداخت دور بازودست
 .. دوست محسن نی آقا امکنمی میمعرف-
 .. دست ازادش من رو نشون داد با
 .. کس راه نداده چیکه تا حاال به ه.. گروه ي پازیغزال ت.. هم از بهار خانم ما نیا-
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 لبخندش دنی من با دي افهی پسر شل شد وقشین..دمی ابرو در هم کشسی کردن فرنگی مدل معرفاز
  بود که خاطرات گذشته تمام ذهنم رو ییامروز از اون روزها..  جمع شد شتریب

 
  نداشتم ي راه فرارچی بود ومن هگرفته

 که تا یعرفان.. عرفان بودم ي به چشمهاهی شبیی جمع به شدت به دنبال چشمهانی امروز وتو اکه
  يچه جور.. چرا دونمیاما نم.. نبودم ادشی هم به ي لحظه ای حتشی چند وقت پنیهم
 
 کنمی خوش گذشته رو از سر دوره مي که دوباره تمام روزهادی کشنجایکارم به ا  ..ی چياصال برا..
 .. رو از سرم پرونده ای دني های تمام خوشادشی که فکر ويجور..
 جز يزی چیول.. خوش  عرفان يعطر خاطره ها ..گشتمی مییدنبال عطر اشنا.. اراده نفس گرفتم یب

 .. نشد رمیدستگ ..گاری و سسیر فرنگ عطنیری شتی نهای بيبو
 .. زدم بی به افسوس تکون دادم وبه خودم نهيسر

 ی از خدات بود که از عرفان جدا بششی چند ماه پنی؟تو که تا هم.. بهار ی کنی می چه غلطيدار-
  همه عطر نی اي دنبال عطر تنش البه اليحاال دار ..ینی رو هم نبختشی رگهیود
 

 ی دنبال چیدونی؟اصال خودت م.. بهار ي شدوونهی؟د..نبال رنگ چشمهاش ؟د ..يگردی محهیورا
 ؟ ..یهست
 .. که دست پسر به سمتم دراز شد دمی دستمو رو چشمهام کشکف

 ..خوشبختم -
 ي عالقه به برقراری سر سوزني به اندازه ی بود که حتنی اتیواقع.. نزدم وتنها رو برگردوندم یحرف

  ي بچه مزلف هانیمن رو چه به ا.. نداشتم ي بشری بننیارتباط اون هم با همچ
 
  ..گول؟یژ

 نی ندارم از ای که خالصفیح... ونیفقط هم.. عرفان رو کردم ي امشب فقط هوس عطر دستهامن
  ودم شمی خاطرات باالخره خفه مي چنگال هاونی منجای که امشب وادونمیم..هوس 
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 »»..بودنِ عرفان شده  دل بسته به ي چشم بدجورنی تن وانی که ازنمینم
*** 
پنج سال تو .. چشمهام تازه شد ي اون چند وقت جلوي تمام صحنه هایینمای سلمی فهی ي تماشامثل

 .. عاشقانه و پراز مهر ...  اسمم رو از زبونش بشنومگهی بار دهی بودم که نیحسرت ا
..  کنهدیته بود تهدکه خواس..  شده بودی اسمم رو صدا زده که عصبی چند وقت فقط زماننی ااما

  يمن همه ...شهی درست می راحتنی به ای کردم همه چیچقدر احمق بودم که فکر م
 

 بار رگبار ریز ..ی خالییوحاال با دستها...همه فرصت هام رو سوزونده بودم...  باخته بودمگذشتمو
 .. وتهمت هاش درحال خرد شدن بودم ادهایفر

 دیوب کنی زمي دراورد و روتی عصبانکتشوبا
 اون آدم گهید... ستمیمن اون عرفان سابق ن... ریاز من و دخترم فاصله بگ..  بهاردمی بهت هشدار م-

  صدبار ي که روزارمی سرت بیی نکن باليپس کار .. ستمیساده و احمق گذشته ن
 

 ؟يدیفهم... ی مرگ کنيآرزو
 شدم  رهی خاهشی سي لبالب اشک  به چشمایی تخت بلند کردم وبا چشماي از روفموی نحتن
  دمیونال

به ..  که گند زدم به گذشته ام دونمیمن م.. من .... کنمی مرگ مي صدبار آرزوي االنم روزنی من هم-
 ... جبران کنمخوامیاما م... مونیگذشتمون و زندگ

 ..  ابروش رو باال دادي تاهی زد و يپوزخند
 ... نی آفرنی آفر؟ی که جبران کنيپس اومد..  آها-

انگار فراموش کردم دست زدن به .. ها میمثل قد..مثل سابق .. بند کردم نشی استيبه گوشه  دستمو
  شدن کی بهم درس داد که حق نزدی به خوبنباریکه عرفان ا.. قدغنه گهیعرفان د

 
درد تنم رو سست کرد وبه ....  اش مچ دستم رو تو دست گرفت وفشرد گهیبا دست د... رو ندارم بهش

 جلو خم شدم 
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 ...دستم...  آخ-
 ....برهی مشی پرده گوشم رو تا مرز پاره شدن پشی عصبادیفر
 يآخر سر هم از غصه ... دی برلهاشی شهر و همه فامنیبخاطر من  سه سال از از ا...  شدریمامانم پ-

  يحاال اومد... ي رو خراب کردمی زندگي سالهانی من دق کرد و مرد بهتریزندگ
 
  ؟ی راحتنیبه هم ؟ی جبران کنيخوای میگیم

  زد ادی ومحکمتر از قبل فشرد وفرشتری بدستمو
 ؟ی مادرمو زنده کنیتونیم-

   دمی نالهی بود با گردهی امونم رو بردرد
 دستم شکست..توروخدا .. دستم عرفان...  آخ -

 ..دمی صبا رو شنغی جي اتاق باز شد و همزمان صدادر
 خاله ام رو نزن  ..نزنش .. بابا-

 شده نی سهمگیانگار که عرفان طوفان..  رها کرد و به سمت در هجوم بردهیرض چند ثان تو عدستمو
 گرفتی وقت اروم نمچیبود که ه

  دیمگه نگفتم صبا رو به اتاقش ببر...!  خانمسیان...  صبارونی برو ب-
دم دستمو نگاه کر .. دیدیچشمام از زور اشک تار م..  نشستمنی زمي و رودمیچی خودم پي درد تواز

  دستش دور مچم رو قرمز کرده بود  يکه جا
 .. کرده بودندای جمع کردم اشکهام از روگونه ام تا گردنم راه پنمی تو سپامو
 گفت ی تو سرم وبهم مزدی متی حماي بابا به جاکاشیا... گشتی زمان به عقب بر مکاشیا .. ایخدا

  فکرش ی ترمز دختر ب بود تاکاشیا..  مامانم زنده بودکاشیا... میبچسبم به زندگ
 
 ... شدیم

 دی به سمتم چرخختهی لجام گسی وخشمی خوني صبا بسته شد با چشمهاي که پشت سروصدادر
  دی اروم اما ترسناك پرسییوبا صدا
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؟پاشو برو  گورتو گم کن  ..شورونىی خودم بار مهی منو برعلي که بچه دهی رسیی حاال کارت به جا-
 ...نمتی و نه توشرکتم بب نه توخونه امخوامی نمگهید..

 ی منی باال وپائتی که از زور عصباني انهیبا س... شدم به مرد آشفته روبرومرهی رو بلند کردم و خسرم
  شد رهی زد و وبه روبه روش خواری به دهیرفت  تک

 .. اتاق رو پرکرده بود که با خودم زمزمه کردم ي عطر تلخش فضاي بو
 .... )زدیتلخ نم وقت عطر چیعرفان اون سالها ه(

 .. گرفت ی مموی که به قبلم نشسته بود همه انرژي طرف و دردکی دستم درد
 که  چند سال تو يهمون مرد..  گذشته باشهي شهی مرد همون عرفان عاشق پنی اشدی باورم نمهنوز

  گذشته و خلوتمون اشک ادیچه شبها که به .. تب خواستنش سوختم وساختم
 
 که کمرم رو نوازش ی دستيتشنه ..  تشنه آغوشش شدم و تشنه عطر تنش کهییچه شبها.. ختمینر

 بهار : که بگه ییصدا.. دلگرم کنندهي کلمات عاشقانه  وحرفادنی شنيتشنه ... کنه
 

 ...تا عرفان هست غصه نخور..  هستم من
 ندمیآ. . گذاشتم و رفتمکباری.. دمی کشی کردم دست نمدایو حاال که عرفان رو پ..  سال سوختم چند

  یحت.. دمی کشی مرد دست نمنی از ای به راحتنباریا..  خودم  نابود کردميروبا دستها
 

 ازش یقی طرچی من بودم که به هنی انباری مرد دور کنن انی همه عالم هم بخوان تا من رو از ااگه
  کندمیدل نم

 ... دهنمو قورت دادم و همه جرأتم رو به حراج گذاشتم تا حرف دلم رو بزنمآب
 قبر دونمی نمیمن حت...  روندارمی کسچی  هی بزرگنی به ايای دننیتو ا.... بدبختم عرفانیلی من خ-

 ...  بچه ام دختر بود با پسردمی وقت نفهمچی هیمن حت.بچه ام کجاست
دست مشت شدش رو باال آورد ومن از ... پشت سرم فرورفتم واری که به سمتم برداشت تو ديزی خبا

  بودم از دهی ضربه شستش رو دگهیحاال که د.. و صورتم گرفتم ترس دستمو جل
 

 ...دمیترسی مدستاش
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 یحت.. ي بري حاضر نبودنوشتی جوابت  مری زیاون زمان که دکتر سونوگراف...  دهنتو ببند آشغال -
 اون موقع که بچه ... تشی چه برسه به جنسی مطمئن ششی از سالمتیخواستینم
 

حاضر ... ه؟یچه شکل..  ؟لووزنشهی چند کی بفهمی نخواستیحت.. ی رفتي کرد ولمارستانی تو بناقصتو
  ؟يخوایحاال آدرس قبرش رو م..  مرد ي چه جوريدی نفهمیحت.. شینی ببينشد

 
 هفته مونده بود که هفت ماهش شه رو به کشتن هی که يبچه ا..  هاتيتو با لج باز.. ی تو کشتبچمو

  يداد
 ....  خفه کردم گاز گرفتم و هق هقمودستمو

 ....اوردمی سرت نیی بالهیبرو تا ..  ؟ جنازه بچه ات؟ بعد پنج سال؟ پاشو برو ی دنبال چي اومد-
  دورمچ دستش حلقه کردمدستمو

 ....آدرس قبر بچه امو بده...  تورو خدا عرفان-
 ...خم شد وآروم لب زد...  دستام آزادکرد نی از بمچشو

 .. جا شدمارستانیو سطل آشغال ب بود که تکی بچه ات انقدرکوچ-
 کوچولو يبچه .. من ي بچه نکهیفکر ا.. هوا مشت شد یدستهام ب... روبه شدت  بستم چشمهام

 .. اورد ی بدنم رو به درد مي من رو توسطل زباله انداختن تمام عصبهاي ماه شیوش
 سطل ي تنم توي کردم از تصور پاره دنی کشغی شروع به جکیستری صورتم فشردم وهي رومشتهامو
 ... دمی کشغیگلوم به سوزش افتاد  و باز هم ج ...دمی کشغی و جدمی کشغیزباله ج

 
 ...دمی کشغی و باز جدمی ام کوبنهی مشت شده ام رو به سيدستا

با مشت  ..  گشاد شده به عرفان نگاه کردم ي دهنم تقالکردم وبا چشمهاي  روی قرار گرفتن دستبا
 ... نداشتم ي تا مرز جنون فاصله ادهی منِ داغدنیا..دمی ام کوبنهیبه س

تقال کردم  ..کردی وحشتناك بهم نگاه میصورتش از خشم قرمز شده وبا اخم...  زانونشستي روعرفان
  اوردم یکم کم داشتم نفس کم م..دستش رو پس بزنم 

 ... ترسهیصبا م... بهار خفه شو...  خفه شو-
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 يو منه احمق بچه ام جاش تو سطل زباله ... ران ترس بچه اش بودعرفان نگ!.. ؟ بچه اش..صبا ! ...صبا
  مارستانیب

 ..  کم اوردم و تقال کردم دستهاش رو پس بزنم نفس
 .. اش آروم تو صورتم زدگهی دست دبا
 ! نکشغیباشه؟ ج..  نکشغیاما ج... دارمیدستمو برم... شیه... شی ه-

  موافقت تکون دادم ی رو به معنسرم
 حس وحال شده بودم که  یاونقدر ب ..دمی ام کشنهی از ته سقی نفس عمهیه برداشت   رو کدستش

  سرم وارپشتی زدم به دهیکمر راست کردم  وتک
  حال زمزمه کردم یب ....کردی مینی گردنم سنگي روییلوی صد کي وزنه هی انگار

 و کهیدکتر گفت کوچ... ودصورتش پر خون ب.... دمشی دشگاهی تو زاهی ثانهیفقط .. دمیمن بچه امو د-
 نخواستم .. بعدم که نخواستم ...  شدمهوشیب.. دمی نفهمگهیمن د... نفس نداره

 
 .. انصاف نبود که جاش تو سطل زباله باشه .. عرفان بچه ام .. نمشیبب

 ..  وناله زدم دمی ام کوبنهی سي کم زور  رويبا مشتها.. کج شد رو شونه ام سرم
 .. گناه من ی بيبچه .. قبر من ی بيبچه ... من ي کوچولويبچه ..بچه ام  ..ایخدا... خداااا- 
 !؟..بهار -
 نگاهم به احسان افتاد که صبا می وهردو به سمت صدا برگشتستادی لحظه دست مشت شده ام اهی تو

 اونقدر صورتش  ..کردی درهم به هردومون نگاه مي بود وبا ابروهادهیرو به آغوش کش
 

 گردن ي  که صورتش رو تو گوددمی ازجا بلند شدم وهمزمان صبا رو دیا ناتوان بود که بیعصبان
  ..زدی من وعرفان دو دو منی اش  بدهیاحسان قائم کرده بود ونگاه ترس

 .. خانم رو صدا زد وصبا رو تو اغوشش گذاشت سی اناحسان
 ؟ ..دی صبا رو بخوابونشهیم-

  مقاومت کرد صبا
  ...ترسمیمن م..نه عمو -
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  ..دی صبا کششونی پري روموهای زد ودستي با محبت لبخندساناح
 .. برم یمن االن خاله بهار رو با خودم م..نترس -

  ..دی صبا با بغض جمع شد وازم پرسيلبها
 ؟.. خاله ي بريخوایم-

  اوردم نی پائي اشک صورتم رو پاك کردم  وفقط سرمونی وپشسرخورده
 ؟ ..ي نرشهینم-

  جلو گذاشتم وهمون ی جونیقدم ب.. توجه بهش یکه ب.. گوشم بلند شد خیز ب پوزخند عرفان ايصدا
  زدم شیشونی به پي خانم حلقه کرده بود بوسه اسیجور که دستش رو دور گردن ان

 
.. 
  ..می کني تا باهم بازنمتی ببامیبازهم م ..زمی عزامیم-
 ؟ ...يری ميچون بابام کتکت زد دار-

 .. عرفان کرده بود ي حواله يکه چشم غره ا دی به سمت احسان چرخنگاهم
  ..ی بخوابي خوای وقته تو هم مرید.. دلم زینه عز-
 ؟ ..ییایفردا م-

 .. گفت متی دست به دامن احسان شدم که با مالمستأصل
 .خاله بهار فردا سرکاره -

 ..فت  گي افتاد با لحن شادی خانم به راه مسی وهمون جور که اندی کشرونی رو به سمت بدستش
  می بودی من وخاله با بابا عرفان هم کالسیدونستی میراست-

 .. سر باال انداخت که نه شدی همون جور که دور مصبا
  ..دمیشنی احسان رو به وضوح مي دور شدن  اما صدای درگاهي کم از جلوکم

 ؟.. خاله تنگ شد به من بگو باشه يهرموقع دلت برا-
 بعد احسان تو هیچند ثان ..زدی نمی داشت که سکوت کرده  وحرف به احسان اعتماديادی صبا زانگار

 در رو پشت سرش بست وبا  ..کردی بهمون نگاه می عصباني در بود ومثل پدرهایدرگاه
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 .. گفت دیباری ازش متی داشت اروم باشه اما خشم وعصبانی که سعییصدا
 وبه جون هم دیری بگی کشت با همدیخوای؟اگه م ..دیکنی می معلوم هست شما دوتا چه غلطچیه-
  بابام داره ای عمو پاشو بگهیزنگ زده به من م ..دی بچه مراعات کني حداقل جلودیفتیب

 
  ..کشهی بهار رو مخاله

 ي خفه اي اتاق رفت که احسان با صداي به سمت پنجره یعرفان قدم ..می نزدی کدوم حرفچیه
  ..دیغر
 ؟ ..دی کش وواکش ادامه بدنی به ادیخوای میا ک؟ت ..دی عقلتون رو خوردای دیبچه دوساله ا-

 .. طعنه زد عرفان
  ..دهی شده وقاپ دخترم رو دزدمی خبر مثل دزدها وارد خونه زندگیازخانم بپرس که ب-

 .. بازکردم تا حرف بزنم اما احسان دخالت کرد لب
پس .. مهد صبا بوده یر مرببها.. که نرفته ادتی ..گردهی برماناتی جرنی صبا وبهار به قبل از ايرابطه -

 .. صبا باهاش اخت شده باشه ستی نبیعج
  بر اشفت عرفان

 یی چه بالهایدونی؟م.. من وبهار گذشته نی بی چیدونیتو اصال م ..ی کني ازش طرفدارخوادینم-
 ؟ ..یکنی مي دارونهی ميسرم اورده ،که حاال دار

 .. قاطعانه جواب داد احسان
 رو زی چهیمن فقط .. دوستم خبر دار بشم یی زناشویه از مسائل زندگ هم نداریلیدل ..دونمینم-
  خطاها هم قابل نی بدتریحت.. جبران کنه خوادی و ممونهی قلب پشمی بهار از صمدونمیم
 

  ..جبرانه
 . تکون داد واضافه کرد ي سرخورده سرعرفان

  ..یزنی حرف مي خودی وبيخبر ندار.. احسان يخبر ندار-
 .. کرد  سمتم اشارهبه
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 چه می با من وزندگدونهی می خودش بهتر از هرکسیکنی متشی حماي که داری زننیا.. زن نیا-
  لی که به خاطر دالستمی نضیمن مر.. احسان هی اشتباه ها جبران نشدني سرهی..کرده 

 
 ی سالهی؟بپرس تو اون ..بپرس چرا بچه امون مرد ..ازش بپرس .. بزنم ي کارنی دست به همچیواه
 .. زد مونی زندگي شهی به رشهی تي چه جورمی سقف رفتهی ری زکه

 ..مانتوم تو دستش مشت شد.. گرفت تی به سمتم برداشت وشونه ام رو با عصبانیقدم
 ي وشدي اومدکردمی رو ممیمن که داشتم راحت زندگ ..ی انداختمی به زندگیشیبهش بگو چه آت-

 ..قاتل جونم 
 .. زد ادی داد وفر ام رو چند بار به شدت تکونشونه

 ؟ ..ي کردکاریبگو چ ..یبهش بگو لعنت-
  ..دی با چند قدم بلند دست عرفان رو پس زد وغراحسان

 .. خونه است نی سقف همری چند ساله ات زي بچه ستی نتی؟حال ..يبازهم که شروع کرد-
 .. من کرد وادامه داد روبه

 .. بشر حرف زد نی با اشهیفعال نم.. بهار میبر-
 درهم ی کشتهی مثل فی افتاده بود برداشت ورو به من که همچنان بالتکلنی زمي که رووفمیک

 .. کرد دی بودم تاکستادهیشکسته وسط اتاق ا
 ؟ ..!ي وحرف بشنوی بشری تحقنی از اشتری بيمنتظر.. بهار االی-

 کردی م درهم به احسان نگاهي رو با درد وحسرت به عرفان که پشت به من تنها با اخم هانگاهم
 .. لب اسمش رو بردم ریدوختم وز

 ؟..عرفان -
 .. برنده گفت ي چشمهابا
 ؟.. گفت ی چيدینشن-

 .. تشر رفت احسان
 ؟..بهار -

 .. به سمت احسان برداشتم وهمزمان گفتم قدم
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  ..ی منو ببخشدیتوبا ..گردمیبازم برم-
 بعد از تمام التماس نکهیا .. رو تو وجودم پخش کرديدی که زد دلم رو سوزوند وگَرد نااميشخندین

 .. سرد گذشته ام برگردم ی به زندگدی بخشه ومن بازهم بایهام عرفان من رو نم
 شی باعث شد شنی کوبش درماشي که صداي در رو به روم بست جوری طوفانیتی با عصباناحسان

  میال اروم بود ومشهیاخه هم.. بودم دهی احسان رو ندتیتا حاال عصبان..متر از جا بپرم 
 
 ي وقت نه صداچیه.  با هم داشتن یکی نزدي دوست عرفان بود ورابطه نی تریمی صمنکهی با ایحت..

 ..نه صورت بر افروخته .. بودم دهیبلند ازش شن
 یبعض.. داشت که آدمها چند تا چهره دارن تیانگار واقع ..دمی ترسی االن  با تمام وجودم ازش ماما

  پنهونشون رو ي که چهره های از وقتي وایول ..يدیدیچهره ها آشکار بود وهرروز م
 
  ..ییای کنار بدی باي چه جوردی جدي چهره نی با ایدونستیاونوقت بود که مثل االن من نم ..شدیم
 ي شهی به شدمی جمع کردم وچسبی صندلي شدن در سمت احسان خودم رو گوشه دهی کوبي صدابا

  ي ای بودم وبعد از کش مکش طوالنگانهیب رفتار احسان نیمن به واقع با ا ..نیماش
 

 .. نداشتم گهی جنگ اعصاب دهی ي برایی ناگهی با عرفان داشتم دکه
 .. تو هم صاف تو جاش نشست ي پشت انداخت وبا اخم های صندلي کتشو روتی با عصباناحسان

هم  زدن کی جرات جی رو گرفته بود ومن حتنی ماشي فضاشی  عصبمهی ونقی عمي نفس هايصدا
  آماج ضربه ری احسان برپا بشه ومن رو زيمبادا که طوفان در راه مونده ..نداشتم 

 
 .. له کنه هاش

 .. وشروع کرد دی فرمون کوبي رو محکم رودستهاش
 ؟.. نه يدیبه حرفهام گوش نم-
  ..دی بلند پرسمهی به سمتم ودوباره ندی که تمام قد چرخنی ماشي شهی به شدمی چسبشتریب
 ؟ ..ي برداري بازنیدست از ا يخواینم-



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 130 

من تمام .. ها حس کردم هی رو هم چفت شد و باال رفتن درجه حرارت بدنم رو تو عرض ثانلبهام
  از نظر احسان نی گرفتن از عرفان وسط گذاشته بودم واتی رضاي رو براتمیثیشرف وح

 
 ؟.. بود دی جدي بازهی

 دست ری دارم خودم رو زيری شکم سيرو کرد من از یفکر م! ؟ ..حی وتفری هم محض سرگرماون
 ؟.. داشت ي نظرنی؟واقعا راجع به من وکارهام همچ.. کنم ی عرفان خرد ميوپا

 رو داشتم يریتحمل هر حرف وتحق.. شم ی می کردم بدنم گر گرفته واگه دهن باز نکنم روانحس
 .. بدونه ی وشوخی احسان تمام زحمات من رو محض سرگرمنکهی از اریغ

 .. بخار گرفته برداشتم وبراق شدم به سمتش ي شهیش از تنه
 نی؟بعد ا.. احسان هی زنم بازی مشی دارم خودم رو به آب وآتنکهی؟ا ..هی من بازيبه نظرت کارها-

  عارم که خوش خوشان، ی کار وبی اونقدر بی کنیهمه رفت وآمد وصحبت فکر م
 

 ي وپوچ گند بزنم که هوسِ بازچی به خاطر ه امندهیبه خودمو وآ.. عرفان خرد کنم ي پاری رو زغرورم
 ؟..نهی؟نظر تو راجع به من ا..آره احسان !؟..کردم 
  ..دی تندم توپي کالفه از حرفهااحسان

؟اصال به فکر  ..دیدی صبا رو هم وسط کشي که پاینیبینم ..ي ادامه بديخوای می؟تا ک ..هیپس چ-
   که عمو دی کشی مغیج.. کرد ی سکته  میبچه داشت پشت گوش ..؟یصبا هست

 
نکنه بزنتش ..  کنه رونشی خواد از خونه امون بیم..  کنه ی بابام داره خاله بهار رو دعوا مای بتروخدا

 ؟..
 .. تازه کرد وادامه داد ی نفسی ناراحتبا
  ..دهی شما تا کجا کشي دعوانیبب.. هستم که خاله رو خونمون راه دادم ي بدي گفت من بچه یم-
 ي از حرفهاياما به قدر.. کردم ینی عقب نشی بود کمدهی که دییاسم صبا وصحنه ها دنی شنبا

 ناراحت وسرخورده لب باز  ..امی کوتاه بی راحتنی تونستم به ایاحسان ناراحت بودم که نم
 

  ..کردم
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؟به خدا که نه .. من بسوزه ي و دوست دارم صبا همپامی راضتی وضعنی من از ای کنیتو فکر م-
  ..دهی صبا رو هم وسط کشي جزوندن من پايعرفان برا..گه دست منه ؟ میول..

 .. حرف بزنه ی ومنطقارهی بنی کرد صداش رو پائی سعاحسان
 عرفان يدی؟تو که د ..ي واقعا الزم بود به خونه اش بری دونم ولی رو منهای من خودم بهتر از تو ا-

 .. کنه ی می قاطيچه جور
 ياومدنم به خونه .. گفت یاحسان راست م.. اومدم رونی بمی تدافع هام شل شد واز اون الكشونه

 عرفان دست وپامو بسته .. نداشتم ي اگهی دي من چاره یعرفان اشتباه محض بود ول
 

 .. که داشتم اومدن به خونه اش بود ی ومن تنها راهبود
 ی می حتای؟ ..یهد چ ومانع اومدن صبا به مشدیاگه عرفان دوباره خر م..  لبالب از اشک شدچشمهام
 .. صبا رو به دلم بذاره دنی راحت مهد صبا رو عوض کنه وداغ ِ دیلیتونست خ

  ..کردی مغزم کار نمیچارگی وبصالیاز است.. طرف واون طرف دوختم نی رو با بغض به انگاهم
 .. کرد ی احسان کالفه پوفکه
 ..! قبات برخورد جیباز که به تر-
 .. بغض غر زدم با
 شده ام  کدوم رخت وقبا به تنمه که به لی ذلنقدری که ای؟من..؟کدوم قبا احسان .. من يا قبجیتر-
 .. قبام هم بربخوره جیتر
  ..دی فرمون کشي لبه ي روی حوصله دستیب
 ؟ ..هیآخه حرف حسابت چ-
 .. جواب دادم ینی دل چرکبا
 ؟ ..یدونیتو نم-

  گرفت که ادامه دادمینفس
 که بدون عرفان یبعد از پنج سال.. که سرش اوردم یی از تمام بالهابعد..دوستش دارم احسان -

 .. دوستش دارم دمیگذشت فهم
  ..ستی نای عرفان کوتاه بی ول-
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 .. کردم تمنا
  ..ادی کن کوتاه بي کارهیتو -
  ..کنهیانگار که موهاش رو مرتب م ..دی موهاش کشي روی دستی آشفتگبا
 دهی به زور جواب سالمم رو مگهید.. هم خراب بشه مونی دوستي؟کم مونده رابطه  ..يآخه چه کار-
.. 

 .. خواهش کردم يدی به سمتش وبا اندك امدمی چرخکامل
 .. کن من رو ببخشه يکار.. احسان ی تونیتو م-
 ذاشت که خبر دار بشم ی نبودم عرفان نمتونی زندگانی تو جرادیمن ز..محاله ببخشه .. بخشه ینم-
 تو خودت از حال  ..ستی که حاضر به بخشش ندهی کشیسخت تنه کی اونقدر یول
 

 هم که بعد از یوقت.. نبودم که بخوام بهش کمک کنم رازیتو اون روزها اصال ش ..ي من خبر داروروز
  دختر بچه هی همسر دوم عرفان هم فوت کرده بود ودمیدی رو دگهیچند سال همد

 
 خوامم بدونم ینم.. بهار ي کار کردینم تو چ دویمن نم.. مادر رو دست عرفان مونده بود ی بي
  از ي کارچی وسط هنی دونم که ایاما م.. هم به شخم زدن گذشته ها ندارم يعالقه ا..
 

  ..ادی نفر بر نمهی من دست
 .. خوردم ی تا ابد چوبشون رو مدی که بایی هايلعنت به من وبد.. افتاد ری چشمهام به زيدی ناامبا
  ..نکهیمگه ا-
 .. حرفش رو تکرار کردم یبا دستپاچگ.. هام شد هی تازه وارد ري حرف انگار هوانی ادنیض شن محبه
 ؟ ..ی چنکهیمگه ا-
 .. تفکر گفت با
 تو رو ستی حاضر ني جورچی عرفان همیری مشی که پي جورنی ایول.. نه ای هی دونم اصال شدنینم-

  گم یمن م ..رهیبهه بگ هم بدتر از قبل باعث شده جي اجباريدارهای دنیا..ببخشه 
 
  ..می رو برگهی راه دهی ایب
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  ..دمی صبر خودم رو جلو کشیب
 .. باشه حاضرم یهر راه..بگو  ..یچه راه-
 .. کم بشه و قبول کنه  ببخشدت تشی کم کم عصباننتتی اگه عرفان مجبور بشه ببدیشا-

 ی مشکل اساسهی بازهم یلو.. بود ی خوبيبه ظاهر نقشه  ..دی صورت متفکر احسان چرخي رونگاهم
  ی عرفان حاضر به تحمل کردن آدمشدی موجه باعث ملیکدوم دل..وجود داشت 

 
 .. من بشه مثل

 نیاما فکر احسان مشغول تر از اون بود که به فکر ا..  حرف احسان زل زدم به صورتشي ادامه منتظر
 .. تاب باشه وحرفش رو ادامه بده یدل ب

  ..دمیمردونه اش رو کش رهنی پنی استي قراری ببا
 ..؟حرف بزن  ..ی؟چه راه ..ي؟ چه جور..احسان -
 توهم ي صبر کن تکون داد وبا سگرمه های احسان فقط دستش رو به معنی ولدمی رو کشرهنشیپ

  دوختدهی دنی از ماشرونی بکی تارمهی ني شده به فضازی ريوچشمها
 هم امتی راه نجات حاضر بودم تا خود قهی شدن دای پي برای توانم رو گرفته بود ولي قراری وبدلشوره

 .. احسان باشم ي فکرهاي جهیمنتظر نت
 حرکت هی شدم که تو رهی مشوش به احسان خي لباسش گرفتم وبازهم با افکارنی از آستدست
 .. نگران من بست ي چشماي درو جلوتی شد ودرنهاادهی رو بازکرد وپنیدرماش

 نام ونشون ی ادم بهی با شی که حاال با گوشیاحسان ..دی احسان دوئيبه دنبال کارها.. طاقتم ی بنگاه
  ها بدتر از ساعت ها کشدار قهی ها ودققهی ها بدتر از دقهیثان...درحال صحبت بود 

 
  زنه ی دهنم مي قلبم توی همه اضطراب ودلواپسنی کردم از ای گذشت ومن احساس می موکند
 دنی شب قابل دیِکی هم تو تارادیکات سرو دستش که ز احسان وحري رژه رفتن های نگاهم پمدام

  ..دمی پرسی واز خودم مدی چرخینبود م
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 کار نی شد همچی مي؟با چه نقشه ا ..نهی من رو ببمی عرفان رو مجبور کنمی تونی ميچه جور-
  نی بودم امکان نداشت به ادهی چند وقته دنی که تو ای؟عرفان.. رو انجام داد یمحال

 
 .. بشه دنمیبه د حاضریراحت

 شد ودستهاش رواز سرما بهم نی کشدار وکشنده سوار ماشي هاقهی باالخره بعد از تمام اون دقاحسان
  دیمال

 .. عقب کتش رو برداشتم وبه دستش دادم ی اراده خم شدم واز رو صندلیب
 ؟ ..یچرا بدون کت رفت ..ي بپوش تا سرما نخوردایب-

  ..ادی رو تا ته زي به تن کرد وبخارنی رو به زور تو همون دو وجب ماشکت
 .. افتاد ادمی شدم زیتازه االن که از سرما فر.. رفت ادمی-
 .. وسط حرفش دمی پري صبری ببا
 ؟ ..ي داري؟چه فکر.. شد یخب چ-

 صحبت ی راجع به موضوع مهمخوادیکامال مشخص بود م..  به سمتم ولبهاشو رو هم فشرد دیچرخ
 ..کنه 

  ..دی مالیم رو بهش دوختم که هنوز داشت دستهاش رو از سرما بهم م نگاهی دلواپسبا
 .. رك وراست جوابم رو بده پرسمی سوال ازت مهی-
 يادی زيوعجله  ..نیهمون راه نجات آخر..من منتظر حرف آخر احسان بودم .. عجله سرتکون دادم با

 .. داشتم دنشی شنيبرا
 ؟ ..ییای با عرفان کنار بيتو تا کجا حاضر-
 .. مکث جواب دادم یب
 ..تا هرموقع که آروم بشه .. که اون بخواد ییتا هرجا-
 ؟ ..ی کارت رو تو مهد ول کنی اگه مجبور شیحت-

 بعد از فوت بابا وکَالش بودن کورورش یبه خاطر افسردگ. بود ی؟خب کار من تو مهد مقطع.. کنم ول
  تونستمی اوردم میدر م یسی که از برنامه نوی رفتم وگرنه با حقوقنکاریسراغ ا
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 ؟.. آدم دل مرده مثل من چقدر خرج داشت هیمگه ..  رو بگذرونماموراتم
تو .. بود ای دني فشن مدهانی فرق داشت ومدام دنبال آخرروزشی که هرروزش با دي دختراون

  هم ازش به جا نمونده بود ي خاکستری خروارها درد دفن شده بود وحتریوجودم ز
نداشتنش  ..دنشینبوئ.. صبا دنی بود با ندينرفتنم به مهد مساو.. بود ي اگهی ديا جی مشکل اصلیول
  پناه خو گرفته بودم سخت ی گنجشک بنی که تازه به عطر تن ای مني برانیوا..
 

 بود
 ی بدنی ام وخواستار دنهی به قفس سدی کوبیلجوجانه پا م  ..خواستینم ..ذاشتیدلم نم ..شدی نمنه

  ..دمی پرسدیبا ترد.د  صبا بويچون وچرا
 ؟.. کارم رو ول کنم دیچرا با-
 ..تو جواب منو بده -
 ؟..آخه صبا -

 .. باال رفت ی کمصداش
 ؟.. نه ای عرفان ببخشدت ي خوای؟تو م ..یصبا چ-

 .. گفتم ریمتح
  ..ی دونی میخودت که بهتر از هرکس.. خوام یمعلومه که م-
  ..دی چشمهاش رو مالي سرانگشت گوشه با
 .. به جواب تو داره ی برم بستگخوامی که من میراه.. بهار نیبب-
 .. احسان ی ترسونی منو مي؟دار ..یچه جواب-
 ؟.. کردم ی؟مگه تا حاال پشتت رو خال ..ي ندارنانیمگه بهم اطم-
 .. جواب دادم ی مکث وبه آرومیب
 یتو هم م ..ي وولم نکردیمنم هزار بار ازت ممنونم که دستم رو گرفت ..ی هوام رو داشتشهینه هم- 

  تا من ي حسابت رو از عرفان سوا کردی ولی مثل عرفان بهم پشت کنیتونست
 

  ..ي نذاروتنها
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 ؟ ..ي دارنانیپس بهم اطم-
 .. سرتکون دادم فقط

  ..می خوب برلیخ-
 .. وگنگ حرفش رو تکرار کردم جیگ
 ؟ ..می؟کجا بر ..میبر-

 ..داد  جواب کردی رو روشن منی که ماشیدرحال
 ..خودم کار دارم .. خونه رسونمتیم-
 ..؟خب به من هم بگو  ..يچه کار-
 .. رو بسپر دست من  تا درستش کنم زیتو همه چ-

 مثل ی اوردم ولی احسان سر در نمي از حرفهایچی هنکهیبا ا.. کردم به خودم مسلط بشم یسع
  ی هاش روبیخوب ناخواسته ی خواستم با حرفی داشتم ونمنانیجفت چشمهام بهش اطم

 
 .. کنم اجر

 دمیفهمیمن که تا نم.. احسان رو نداشتم ي درخفاي تحمل سکوت ونقشه هانهای با وجود تمام ایول
  ..ومدینفسم باال نم

 کردم حواس از دست رفته ام رو جمع کنم ی به سمتش وسعدمی راه افتاد که دوباره چرخاحسان
 .. حرف بزنم یومنطق

فقط .. سپارم دست خودت ی رو میچی وقشی دارم ورنانی که بهت اطمیندوی احسان خودت منیبب-
 .. تو فکرته یبه من هم بگو چ

 .. بدم ی واهدی تونم بهت امی مطمئن نشم نمی تا وقتی صبر کندیبا-
 .. بره از استرس ی که من تا خود صبح خوابم نمي جورنیآخه ا-
 .. کنم یفان رو راض عردیبا ..دارمی نداره چون من هم تا خود صبح ببیع-

 .. وهمزمان گفت ی اصلابونی تو خدیچی زد وپراهنما
  ..می دارشی رو در پيامشب شب دراز-
  ..یول-
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 .. راسخ تنها گفت ي اراده ابا
 .. زنم ی بهت نمی حرفچیبدون حرف زدن با عرفان ه-
 ؟.. نباشم ی من راضدی احسان، شای کنکاری چي خوایتو م ..یآخه چه حرف-
 .. که به ضرر تو باشه کنمی نميمن کار.. کن باشه نانیبهم اطم ..گهیبسه د..هار اوف ب-
 خواست ی خوره احسان تا خودش نمی حرف احساس کردم تمام تالش هام به در بسته منی ابا

  سرد ي دادم و به فضاهی تکنی ماشی به صندلی حوصلگیبا ب ..ادیمحال بود به حرف ب
 

انگار که از نوع جواب .. دوختم که احسان به حرف اومد دهی دمیروندگذی که میی هاابونی خوساکت
 .. کنه یی خواست دل جویدادن هاش شرمنده شده بود وم

اصال ممکنه  ..ی که بعدا دلسرد بشی کنیی خودت فکراشی خوام پینم..باور کن به صالح خودته -
  رو تی زندگنده،ی به ادی امی بیتونی مياونوقت چه جور.. نباشه ی من عمليبرنامه 

 
 ؟ ..ی شروع کندوباره
 برنامه اش افتاده بودم دنی احسان از صرافت فهميبا حرفها.. دادم هی تکنی ماشي شهی رو به شسرم

 ..صبا  ..دیچرخی تو سرم مزی چهیتنها ..
 .. اما ي خوای من رو می که خوبدونمی دارم ومنانیبهت اطم-

  شهی گرفتم از شسر
 ؟ ..یاما چ-
  ..نمشی بی خوشه که هرروز تو مهد منیمن دلم به ا ..نمینم صبا رو نب توینم-

 .. لبم نشست ي رويشخندیکه ن.. بود ابونی به خرهی احسان خنگاه
نه  ..کردم؟ی مي خودم مادري بچه ي بودم برای من اگه مادر خوبیکنیتو هم مثل عرفان فکر م-
 ؟..؟اره احسان .. به صبا وابسته بشم ينجوری انکهیا

 .. بازهم نگاهش رو به روبه رو دوخت وگفت تی با جداحسان
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 از هم یِ زندگهیبه نظر من تو .. کدومتون رو هم قبول ندارم چیحرف ه.. کنم ی نمي فکرچیمن ه-
  خواستم یمن اگه م ..شتری بیکی کمتر یکیحاال .. شده هردو نفر مقصرن دهیپاش

 
 ي ومن هزار مدل نقشه ي نشسته بودنمیالن تو ماش عرفان بذارم که تو اي حرفهاي هی رو پافکرمو

  ..دمی کشی خَر کردن عرفان نمي برايگانگستر
 مدت قبول هی عرفان بعد از دی شايدیخدارو چه د.. شه ی می چنمی صبا هم فعال صبر کن ببدرمورد

  ..ینیکرد ببخشدت واجازه داد بدون دردسر صبا رو بب
 ندهیچه آ.. بهم دست داد یعد از روزها روشن کرد که حس جوون قبلم رو بي هاچهی چنان دردی امنور
 .. که احسان تجسم کرده بود ي ای واقعری غيای بود روییبای زي

 ي عرفان رو به اغوش بکشم ومحبت هاي بدون استرس  و ترس بتونم صبانکهی؟ا.. بود ی شدنایخدا
  ي که بنده ی منيا؟بر.. خدا هیادی؟توقع ز.. کنم شیتلمبار شده تو دلم رو ارزون

 
 ؟.. نبودم ي دارامانت
 اومد وکنج لبم نشست ورخ نشون داد نی خوش بعد از تمام اون دردها آروم اروم وپاورچيلبخند

 .. زد ی بهم انداخت ولبخند مهربونیاحسان نگاه..
 ..تودلم نجوا کردم .. جور که نگاهم بهش بود همون

 که غرور ییکاش تو اون روزها..نون بودنت هستم ؟تا حاال بهت گفتم چقدر مم ..ییاحسان رضا(
  خورد وآدم ی که سرم به سنگ مدیشا ..ي بودشهیسرتاپام رو گرفته بود پررنگ تر از هم

 
 شدن ی پرکرده بودن که بعد از خالی واطرافم رو مگساني که تو نبودفیح !فی حیول.. شدم یم
 ..)من رو به حال خودم رها کردن ورفتن  ..بمیج
 ییخدا.. خودم بودم ي ممنون خدانهای ومن باالتر از همه اریودلپذ..رحال که بودنش خوب بود  هبه

 .. احسان ووجودش روشن کرده بود ي رو به واسطه دیکه بعد از پنج سال نور ام
 بد ي هاالی دادم وخهی تکی صندلی شده بود به پشتي که تو رگهام جاری اندکشی رو با آساسرم

 ..و به عقب فرستادم  تلخ ريوکابوس ها
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فکر کردن به برنامه  ..کردی متی عرفان وداشتن صبا تا ابد برام کفاشی بخشایی طاليای من وروفعال
  ..رهی رو ازم بگای رونی ای خوشتونستی احسان هم نميها

*** 
 ي مو چند وقته دوبارهنی به عادت اایبرد.. وقدم هام رو تندتر برداشتم دمی بند کوله ام رو باال کش««

  دمی چرخیبا بدخلق.. وقت ازشرش خالص بشم چیانگار قرار نبود ه..دماغم شده بود 
 
 .. سمتش وتشر رفتم به
 ؟ ..دی مزاحم من بشدیخوای میتا ک-

 خوش پوش وخوش برخورد وبه ای بردنکهیبا ا.. پرکرد که قدم عقب گذاشتم ی فاصلمون رو به آنایبرد
  وقت به چی هوا خواه داشت اما هینشکده کل وتو داومدی جنتلمن به حساب مینوع
 

  ..ومدی که مرد اول واخر دانشکده به حساب میعرفان..از روز ازل عرفان بود وعرفان  ..موندی نمچشمم
 ؟..بازهم بگم ..چند بار گفتم -
 .. فرستادم رونی نفسمو بی حوصلگی ببا
 ..من هم چند بار جوابتون رو دادم -

 .. با حرص غر زد ایبرد
  چقدر پشت سرتون تو دانشکده حرفه ینیبینم ..ستیاون جواب من ن-
 .. نداره ی ربطچیبه شما ه- 

 .. حرف نی اي سپر کرد جلونهیس
  یآخه عرفان آدمه که خاطرخواش بش..چرا اتفاقا داره -
 .. ندارم ی وصلی به وکاجیاحت-
 ..!بهار -

 .. بلند گفتم مهی شد ونزی صبرم لبري  کاسه
 ... مثال دانشکده است نجایا.. مقدم ي آقادیخجالت بکش !!..ینخانم زما-

  ..دی اش رو با سرپنجه مالقهی شقي گرفت وگوشه ی نفسایبرد
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 واون نیحداقل به ا ..يدی رو از دست نميزی که با دوست شدن با من چنهیمن حرفم ا.. بهار نیبب-
 .. مثل عرفان يدار نیچینه آدمِ ه.. مقدم ای مثل بردهی آدماقتتی لیکنیثابت م

 .. گفتم تی سمتش خم شدم وبا جدبه
پس تا اون موقع لطفا .. نظرات درخشانتون هستم دنی شنيهروقت ازتون کمک خواستم آماده -

  ..دیخفه ش
 .. به راه افتادم نمی پرشتاب به سمت ماشي وبا قدم هادمیچرخ

 .صبرکن بهار حرفم هنوز تموم نشده -
 از بچه ها یتک وتوک. به اطراف انداختم یو هم چفت کردم وهمزمان نگاه دندون هامو رتی عصبانبا

  که راجع به یی هاعهیواقعا طاقت نداشتم عالوه بر شا..  بودایحواسشون به من وبرد
 

  رو هم بشنوم ای رابطه ام با بردي عهیشا.. وعرفان سر زبون ها افتاده بود من
 .. دراوردم بمی رو از تو جنی ماشچیسوئ

 ؟..ار به-
 .. ذاشت ی برام نمتیثی ابرو وحای رفتم وگرنه بردی االن منی همدیبا.. گرفتم ی نفسکالفه
 دردم ي کردن ازش هم چاره تی شکای که حترفتی بود که اونقدر خرش تو دانشکده منجای ایبدبخت

  .دادی خواست انجام می که می کلفت هرغلطی با اون پارتایبرد.. شد ینم
 هم من رو نی کردم وهمی دانشکده رو که تازه اومده بودن حس مي تا از  بچه ها نگاه چندینیسنگ

  دهن ای من وبردنی خواست حرف ارتباط بیاصال دلم نم.. برد ی مشیتا مرز جنون پ
 
 ...  دهن بگرده وبه گوش عرفان برسهبه
 ي هایدوست.. دوست بشم ی نامای با عرفان بودم برام مهم نبود که با بردیی اگه بهارِ قبل از اشنادیشا

  ي از اون جزو خط قرمز هاشتریب.. رفتن ی ها وپارتی تو دورهمشدیمن خالصه م
 

 یبهارِ گذشته م... تونستمی عرفان شده بودم نمي حاال که دلداده یول.. شد ی محسوب ممیزندگ
 .. تونست ی نمشهی بهارِ عاشق پنیاما ا..تونست 
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 ..دست از سرم بردار -
از ... مانع از سوار شدنم شد ای شاگرد پرت کردم اما دست بردی رو صندلفمویبازکردم وک رو نیدرماش
  چیه... دانشکده افتاد ونفس هام رو تند کرد ي چشم نگاهم به بچه هايگوشه 

 
 ؟.. اخر می؟زده بود به س ..کردی می داشت چه غلطای بود بردمعلوم

  ...دیدستتونو بردار-
 ی منو سر انگشتت مي چند وقته داریدونیم ..دارمی دست از سرت برنمي ندتا به حرفهام گوش...نه -

 ؟ ..یچرخون
 .. بلند گفت مهی وقدرتمند وندی اش کوبنهی سبه
 ؟ ..کنمی ولت مي جورنی همی کنیتو فکر م!...پسرحاج عباس کارخونه دار !.. مقدم ایبرد! ...منو-
 دی سفدیاگه هزاران هزار پرا..ام ازهم بازموند  لبهنمی ماشي درست جلوی رنگدی سفدی پرادنیچی پبا

  نشونی رنگ عرفان رو چشم بسته از بدی سفدیپرا.. کشور بود نیصندوق دار تو ا
 

 .. دادم ی مصیتشخ
 رو ای پوزخند برديصدا..  شدادهی پنی بود که عرفان از ماشنی ومن هردو نگاهمون به ماشایبرد
  که طعنه زد  دمیشن
 .. اومد تیعشق ابد..بفرما .. جمع شدن ی همگشمع وگل وپروانه-

 که چشم تمام یعرفان.. حق نداشت به عرفان من طعنه بزنه یکس.. گرفتم ی حالت تهاجمناخواسته
 ..دانشکده بهش بود 

 ..دهنت رو ببند -
 مثل قای دقی ومودبانه وبه ارومدی درهم شد ونفس هاش تند ،که عرفان بهمون رسای بردي هااخم
  ..دیس پرشهیهم
 ؟.. افتاده یاتفاق-
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 شدی که تنها به دست خودش باز می مشکليبرا..عرفان جلو اومده بود  ..دیچی پی دلم لذت وخوشته
  برخالف یول... من رو به حال خودم رها کنن ای تا امثال بردرهی عشقم رو بپذنکهیا..
 

 صورتم رو ای بردضیز غ پرايهرم نفس ها.. مونده بود  رهی من که ارزومند به عرفان خيچشمها
 نشونه رفته بود 

  ..دی غرایبرد
 ...ی من وخانم زماننِیمشکل ب.. نداره ی ربطچیبه تو ه-

 اول ي بودم به جادهیبازهم رس.. انداختم ری بهم انداخت که با خجالت سر به زی نگاهمی نعرفان
 ..اطعانه گفتم  وقایاخم کردم به برد ..دیدی حالت نمنی رو تو اایکاش عرفان من وبرد..
 ؟.. بهتون بگم دی باگهیچند بار د ..دی وقته مزاحم منیلی که شما خنجاستیمشکل ا-

 .. ترسوند ی من رو مشی خوني زد وچشمهای می کم کم به سرخای بردصورت
 ؟..من مشکل توام ..؟آره بهار ..مشکل منم -
  ..دمی کوبنی پا روزمتی عصبانبا
  ..دی صدا کنکی من رو به اسم کوچدیندارچند بار بگم حق  ..یخانم زمان-

 .. شد نمونی به سمتم جلو گذاشت که عرفان حائل بی قدمایبرد
 ؟.. معلوم هست چته چیه ..ایصبر کن برد-

  عرفان رو پس زد ي دست دراز شده تی با عصبانایبرد
 .. سرتوری زکشمی میتو دخالت نکن که هر چ-
 .. زد ادیفر اش رو گرفت وقهی برداشت به سمتش وزیخ
 ؟  ...يداریچرا دست از سرش برنم-

 رسما داشت ابروم رو ایبرد ..دی من چرخي روي اهی ثاني عرفان براجی هام کند شد ونگاه گنفس
  بغرنج شده بود که ي به قدرتی ووضعشدنیبچه هاکم کم داشتن دورمون جمع م ..بردیم
 

 .. فرو برم نی خواست اب بشم وتو دل زمی مدلم
 .. زدم غیند ج بلمهین
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 ...دهنت رو ببند اشغال -
 .. به سمتم که عرفان شونه اش رو گرفت دیچرخ

 .. نشو ی مزاحم خانم زماننی از اشتریب ..یگی می چستی نتی حالی هستیتو االن عصبان ..ایبسه برد-
 . زد ادی به سمتش وفردی لحظه چرخهی تو ایبرد

 ——تو دخالت نکن -
 دونستم ی  می نفر بهتر از هرکسهی داده بود ومن ی فحش ناموسایبرد.. عرفان تو هم رفتي هااخم

  ای بردي قهی دست به تیعرفان هم با عصبان..که عرفان چقدر رو ناموسش حساسه 
 

  برد
 ؟..تو چته -

 ي گونه ي ناجوانمردانه روایمشت برد... که دورمون بودن ي من وچند نفرری متحي چشمهاونی مکه
 .. وسط ختنی دانشکده ري که چند تا از بچه هادمی کشيلند بغیج..عرفان نشست 

 دی که تو صورت عرفان کوبي اگهی دعوا درست نشه اما مشت دنی از اشتری تا بدمی رو کشای برديبازو
  رو دوره کردن ومن ایدعوا باال گرفت وبچه ها عرفان وبرد.. ام رو گرفت هیتمام بن

 
 ياشکام از ترس جار ..رمی دعواشون رو بگياشتم تا جلو نا ندیپاهام ضعف رفت حت.. موندم عقب

 .. که بس کنن کردمی لب ازهمون فاصله التماس مریشده بود وز
  ..دیچی فرحناز تو گوشم پيصدا

 ؟..بهار ؟حالت خوبه -
 .. وناله کردم دمی فرحناز رو چسبيبازو

 .. کشن ی رو مگهی دارن همدریجلوشونو بگ-
 لحظه هی عرفان انگار همه تو ادی فري از هم جداشون کنن که با صدا داشتنی دانشکده سعيپسرها

  تابانه پس زدم وقدم جلو گذاشتم که یدست فرحناز رو ب..سرجا خشکشون زد 
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 احسان رو هم که تازه ي صدایحت.. بلندشون رو ي هاادی وفردمی پسرها رو به سمت عرفان ددنیدو
  ..دمی شنیاومده بود م

 ..ژانس  زنگ بزنه اوریکی-
  ..رهی خون مشیشونیداره از پ.. شده هوشیب-
پسرها رو کنار .. کرد گذشتم ی نگاه متی وق زده به جمعي که با چشم هاای حس وحال ازکنار بردیب

  گردو شکافته شده هی گاه عرفان به اندازه جی گيرو!؟ .. دمی دی می چایخدا....زدم و
 

 .. رو گرفته بود نی وخون تمام صورت وزمبود
 . بلند شد ادی فري صدادوباره

 .. اورژانس نیزنگ بزن-
 .. جواب داد گهی دیکی
  ..کشهی طول مادی تا اورژانس بمشی بریخودمون م-

 عرفان جدا ي ابروي گوشه ي روياما نگاهم ازخونِ جار.. شد دهی برداشتم که دستم کشي اگهی دقدم
 ..نشد 

 .. بهار ایب-
 که از ي جورنی نگاهم به احسان افتاد که عرفان رو همری وواگریاگومن تو اون ه.. بود سای مليصدا

 .. عرفان شدن دی رفت بلند کرد وبه سرعت سوار پرایسرش خون م
  .دی بازوم رو کشسایکه مل.. شدم دهی اراده به دنبالشون کشیب
  ..مارستانیبذار ببرنش ب..نرو بهار -

 عرفان افتاده شوك زده ي که برای اتفاقدنیز دا..  به راه افتاد ومن سرجام ثابت موندم نیماش
  که درحال حرکت بودم نگاه ینی فکر به ماشی رمق وبیتنها ب.. کرد یحواسم کار نم..بودم

 
 .. کردم یم
 ؟..بهار -

 .. وگنگ بازوش رو گرفتم جی وگسای به سمت ملدمیچرخ
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 ..ازسرش .. رفت یداشت از سرش خون م-
 د،ی پراي پسرها بود ونگاه گشاد شده اش به راه رفته ونی افتاد که مای چشم به بردي از گوشه نگاهم
 ..ثابت 

 .. زدم ادی به سمتش وفردمیدو.. لحظه جنون عقلم رو زائل کرد هی گشاد شد وتو چشمهام
  ...شی ناموسِ اشغال تو کشتیب ..شیکشت-

 .. زدم ادی فرهی فرحناز بازوم رو گرفت که با گريدستها
 ... شی شرف کشتیب-

 .. وزار زدم نیزانوهام سست شد واوار شدم رو زم.. نزد ی فقط نگام کردو حرفایبرد
  ...یعرفان رو کشت-

 .. بغلم کرد ومن زار زدم فرحناز
 ..عرفان رو ..عرفان رو کشت فرحناز -

 .. داد می اش گرفت ودلدارنهی سرمو تو سفرحناز
  مرده گهی میک ..هی چه حرفنیا-

 .... کردمشیون
 .. انصاف عرفان رو کشت یب..کشتش  ..رفتیداشت از سرش خون م .دمیدم دخو-
 سایفرحناز ومل.. ازجام بلند شدم نمی که شده ببیقی عرفان رو به هر طردی بانکهی لحظه با فکر اهی تو

  حمله کنم دورم رو گرفتن اما من برخالف ای خوام به بردی بازهم منکهیبا فکر ا
 

  ..دمی فرحناز رو از پشت سرم شنيصدا ..دمی دوئمنی به سمت ماشای بردجهت
 ؟.. بهار يری مکجا
 .. زدم داد

  ..مارستانیب-
 از دی کلای عرفان وبردي افتاد با شروع دعواادمی..اما نبود .. هام رو گشتم بی جنی ماشچی سوئدنبال

  کرد دای رو پچیی وسودی به دادم رسسای خم شدم که ملنیروزم..دستم رها شده بود 
  . رونمی عقب خودم منیبرو بش-
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 که به دمی رو دای اخر برديتولحظه .. روشن کرد وبه راه افتاد نوی ماشسای عقب نشستم که ملیصندل
 .. داشت ی قدم برمنیسمت ماش

*** 
 دنی کردم که با دی رد میی اشناي چهره دنی ددی رو تنها به اممارستانی وخم بچی پرپيراهروها

 دو  قدم مونده به .. به نفس نفس افتاده بودم گهید..د تر برداشتم احسان قدم هام رو تن
 

  ..دمی ام گذاشتم  تا نفس تازه کنم وهمون جور پرسنهی دست رو ساحسان
 ..؟عرفان .. شد یچ-

 .. اورد وهمزمان گفت نی پائدی کف دستهاش رو به عنوان اروم باشاحسان
 .. گوشش گذشت خیخطر ازب..شکر خدا خوبه   ... دیری نفس بگکمی-

 ..که احسان برادرانه گفت .. گرفتم قی صاف کردم وچند تا نفس عمکمر
 هیفقط سرش چند تا بخ.. نداشته ی از سرش عکس انداختن مشکلي بردنش ام آر آدینگران نباش-

 ..خورد 
  ..دمی دوباره پرسدی تردبا
 ؟.پس حالش خوبه -

 زده هی که تکدمی رو دی چشمهام عرفانيجلو ودمی شد که من هم چرخدهی به پشت سرم کشنگاهش
  که تا حاال تو گلوم لونه کرده یبغض.. ومد ی از دوستهاش اروم اروم جلو میکیبه 
 

 سرش قلبم رو به درد ي حال وپانسمان روی صورت بدنیاونقدر د.. نشون داد ي باال اومد وخودبود
  رو دنشیرد کش دي جورنی بشم وای اورد که حاضر بودم خودم به جاش زخمیم
 
  ..نمینب
 نگاه شی خونيبه بانداژ دور سرش ولباسها.. دلواپس ي کردم وبازهم با چشمهانی رو نفرای لب بردریز

  دمی ترسی هم مدیشا... ازش دمی کشیخجالت م.. رفت یقدم هام جلو نم..کردم 
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اطر حماقت من افتاده بود  اتفاقها به خنی ايچرا که همه .. کنه ورو برگردونه ی محلی بدنمی با دنکنه
.. 

 هی بعد از ثانتی قفل شد ودرنهاگهینگاهمون تو همد.. من شد ي سر بلند کرد وتازه متوجه عرفان
  لبش نشست ي گوشه ي برد لبخند محوشی پی که من رو تا لب مرز مرگ وزندگییها
 

 ..م رو شست  شد ودردهاالبیاصال س ..دی من تندتر از قبل باري مهربون شد واشکهاوچشمهاش
 من بود اما ری تقصنهای تمام انکهی؟با وجود ا.. باشم داشی واله وشي جورنی حق داشتم که احاال

  کرد ی دوشم رو سبک مي زد وبارروی که افتاده بهم لبخند میعرفان بدون توجه به اتفاق
 
 .. 

  فاصله گرفتوبه سمت احسان رفت یکه دوستش کم.. دوستش رو عقب زد دست
  ..دمی چند قدم جلو رفتم ودلواپس پرساری اختیب
 ؟..حالتون خوبه -

 که ی با اون زخمطی شرانی تو اتونستیواقعا چطور م ..تونست؟یچطور م...  باز تر شد لبخندعرفان
 ؟... جا خوش کرده بود بهم لبخند بزنه شیشونی پيرو
  ؟دیدیشما چرا زحمت کش..خوبم -

 .. انداختم ری تنها سر به زشرمنده
 .. من بود ری همه اش تقصدی حرفو نزننیا-
 .. مقدم بود که حل شد ي من واقانی بی مشکلهی.. زده ؟ی حرفنی همچیک-
 .. تابانه سربلند کردم یب
 ؟ ..ي جورنیآخه ا-
 .. ارامش پلک زد با
  ..سادمی که سرو مرو گنده جلوتون وادی بنیم ..فتادهی نیاتفاق خاص ..دینگران نباش-

 .. گفتم دتی دادم وبا جد گلومو قورتآب
  ..دمی امروز رو به حراست گزارش مانیمن حتما جر-
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 ؟ ..یخانم زمان-
 ..بگم )جانم ( هوا درجوابش ی روهم  چفت کردم مبادا بلبهامو

  ..فتهی بی اتفاقنی خواست همچی مقدم هم نميمسلما اقا.. خاك بشه نجای همی همه چدیاجازه بد-
 .. تو حرفش دمی پرمستأصل

 ؟..اما -
چونه .. کف دستش ثابت موند ي خون خشک شده ي لکه هاي دستشو بلند کرد ومن نگاهم روکف

 ... شد ي محابا جاری واشکهام بدیام دوباره لرز
 بیدست تو ج... وفکش منقبض شد دی غلطان اشک چرخي دونه هاي روی عرفان با ناراحتنگاه

  ..دی کشرونی بیشلوارش برد ودستمال
  ..دی نکنهینم گر کیخواهش م-

 يدستمال بو.. رو به سمتم گرفت که با غصه دستمال رو گرفتم واشکهام رو پاك کردم دستمال
 .. مردم ی که من براش می خوبيبو.. خون يبو.. عرفان رو گرفته بود يدستها

 .. شمام يبه خدا که شرمنده ..شرمنده اتونم -
  ..دی بودری تقصیشما ب ..دی نکنتیخودتونو اذ ..یخانم زمان-

 .. زد وبا طنز گفت ی با بغض نگاهش کردم که لبخند مهربونفقط
 .. من به استراحتم برسم دیحاال که اشکاتون تموم شده اجازه بد-

 از کنارم گذشت وقلب من رو هم با خودش کند  وبرد ی زدم که عرفان با نگاه مهربونی خجللبخند
 »» ..کنهی داره عادت مدنشی دشهی چشمها کم کم به همنی که ادیونفهم
*** 

 گذشتن اما چقدر کند وکشدار ی ها پشت سر هم مهیثان ..رفتی شماطه دار کنار تختم جلو مساعت
  ..بردنی جلو می که منِ خواب زده رو تا لب مرز مرگ وزندگيجور...
بزنه وبهم  زنگ نکهیا..وبازهم منتظر احسان بودم ... ها رو قهیدق... شمردم ی ها رو با مشقت مهیثان

  که کردم احسان يبا وجود تمام جلز وولز.. نه ای انجام بده ي تونسته کارایخبر بده آ
 

  از هم باز نکرد که نکرد ومن همچنان منتظر بودم لب
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 لب ریمدام ز.. شده بود ي وخواب از چشمهام فراردادی نصفه شب رو نشون مکی ساعت، ي هاعقربه
 بهم بگه که ..تا ارامش رو به قلبم برگردونه .. خواستم تا زنگ بزنه یاز احسان م

 
 ای چشمها همچنان از دست خواب ورونی زد من وای زنگ نمیکه تا وقت... گذره ی تو ذهنش میچ

  ..می بوديفرار
 .. باز بشه غامی تا پدمیدست رو صفحه کش.. بلند شد می گوشغامی پيصدا.. نصفه شب می ونکی راس

 ؟.. بهار يداریب-
 ..واب شماره اش رو با هول ووال گرفتم  جي جابه
 ؟ ..ي کار کردی؟چ.. شد ی؟چ..الو احسان -
 ..درست شد -

  ..دمیتند وتند پرس.. وواج وهول هاج
 ؟ ..هیاصال برنامه ات چ ..ن؟ی گفتیچ.. ؟ي؟با عرفان حرف زد.. درست شد یچ-
 قُده که نقدری نشده اریپ ..زدمی بشر رو منی االن داشتم مخ انیتا هم..صبر کن دونه به دونه بپرس -

 .. رفتم تا قبول کرد شی پمونی دوستدنی بريتا پا
  ..دمی واخر رو با اضطراب پرسیی نهاسوال

 ؟.. رو قبول کرد یچ-
 .. شرکت ییای فردا بنکهیا-

 .. لب چند بار با خودم زمزمه کردم ری؟ز.. شرکت برم
 ؟..برم شرکت -

 رونمی شکل ممکن بنی دو دفعه هم به بدترنی؟عرفان که هم .. کردی دوا مي به شرکت چه دردرفتنم
 ..کرده بود 

  ..نهی دوست نداره من رو ببیدونی؟تو که م..چرا شرکت -
 .. طعنه زد ی حوصلگی با باحسان

  ..نتتی کنم هرروز مجبور بشه ببی مي؟منکه بهت گفتم کار.. بهار یخواب-
 .. وسط حرفش دمی پری بدخلقبا
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 .. بزنم تا من رو ببخشه مهی؟قراره دم شرکت خ.. داره یبط چه رنیخب ا-
مگه .. دست من ریاون هم ز.. شرکت سیاون هم به عنوان برنامه نو.. سرکار ییایقراره ب..نه عقل کل -

 ؟ ..ي بودي رزومه ندادشیچند ماه پ
 ؟ ..یچ-

 که از همون روز اول  صباي کاره مهی نی نقاشي روتیودرنها ..دی وسائل اندك اتاقم گردي رونگاهم
 .. اتاقم جا خوش کرده بود نشست واری ديرو

اون هم ! ؟.. سره وارد خاك عرفان بشم کی بود تا من از فردا صبح دهی از عصر تا حاال برنامه چاحسان
 ..! قلب لرزون نیبا ا ..! ی خالي دستهانیبا ا..!  کاله خود یب..ری زره وشمشیب

 رد وبدل شد نمونی که بیی تونستم بعد از تمام اون حرفها ی مير؟من چه جو.. خل شده بود احسان
  ي هرروزه دنی دي بودم برادهی که درپس هر جمله وحرکتش دیبعد از خشونت..
 

شهامتش  ..تونستمی؟نم..اما .. داشته باشم یلی کنم ؟هرچند که ازخدام بود تا دلدای پیجرات .. عرفان
 .رو نداشتم 

 ؟ ..يدی؟شن..؟بهار ..بهار -
 .. زمزمه کردم ی رمق تو گوشیب
  ..دمیشن-
 ي رفتم وخودم رو برایبه شرکت عرفان م ..کردم؟ی کار می چدیمن با.. لبهام نفس گرفتم نی باز

 به ... رفتم ی مری راست تو دهن شهی خودم يکه با پا.. کردم ؟ی ضربه ها اماده منیبدتر
 

 ؟  ..مسلخ
 گشتم ی گذشته ام برمی گذشتم ودوباره به همون زندگی از صرافت بخشش گرفتن از عرفان مای
 ؟...  بدون لمس وجود صبا نباری که با عرفان گذروندم وای لحظات خوشادی یبازهم ب..

 .. محتاج محبتش ياون دستها.. معصومش يصبا واون چشمها.. پناه ی بی کوچوليصبا..!؟صبا  ..صبا
  ..دمی پرسازخودم
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؟اصال عرفان و  ..ي رو ادامه بدتی زندگيری بگتی از عرفان حاللنکهیون ا بدیتونی؟م.. بهار ی تونیم(
  روزها به نیبدون عطر تنش که تو ا.. بدون صبا ی تونیم.. به کنار ششیبخشا...
 

 ؟ ..ی دلِت براش تنگ شده، روزهات رو بگذرونشدت
 یقیحاال مثل غر ..ي عرفان شدی قسمتِ هولناك زندگنیتوخواسته وناخواسته وارد ا.. بهار یتونینم
  ...)ی وهمسو بشی با جهت موج ها شنا کندی امواج خروشان باونیم
 ؟..؟بهار ..؟قطع شد ..بهار -
  ..نجامیا-

 .. باشه دهی بود که شک داشتم احسان شنفی اونقدر ضعصدام
 ؟ ..یکنی مکاریچ-

 .. صبا دوختم ولب زدم ي رنگ شده مهی نی رو به نقاشنگاهم
  ..امیم-

 فقط به خاطر دوباره به ای اي همه پافشارنیا.. قاطعانه جواب دادم که خودم هم عجب کردم راونقد
  کردن با اون عروسک حبه يصبا وحسرت باز..؟مسلما نه ..دست اوردن عرفان بود 

 
 .. صادقانه جلو برم شدی بود که باعث مشده
  ..دیچی پی مردد احسان تو گوشيصدا

عرفان از خداشه  ..ادی نمشی پی مشکليم تالشم رو کردم اما اگه تو نخوا تمانکهی؟من با ا ..یمطمئن-
  ییایکه تو ن

 کم مونده بود شی چند ساعت پنیاون که تا هم.. قانع شد ؟ي؟عرفان چه جور.. عرفان یول ..امینه م-
 ..من رو بکشه 

باز شکر خدا .. خونه رو سرم خراب کنه خواستی بهش گفتم منکهیهم..آخ آخ نگو که پدرم دراومد -
 .. کنه ادیصبا بود جرات نکرد داد وفر

 ی روزها نداشتم چه منیواقعا اگه من احسان رو تو ا ..دی مثل احسان تو دلم جوشي به برادرمهر
 ؟..کردم 
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 .. احسان جلب شد ي دوباره به حرفهاحواسم
که دست گرفتم کمکم  ي نظر خودم تا تو پروژه اریاون هم ز.. شرکت ارمی بهار وبخوامیبهش گفتم م-

  یول ..ارهی بنی خونه رو پائي هاشهی شد که گفتم االنه شی عصبانيبه قدر..کنه 
 

 .. سر مجبور شد به حرفم گوش بده اخر
 شهینم ..می بدلی زودتر تحودیچند تا پروژه تو دستمونه که با.. کمه یلی فعال زمانمون خنکهی ااول

  وقته دنبال یلیخ ..ستی شرکت خوب ني وجهه يبه ضرر شرکته وبرا ..میوقت بخر
 

 چند ادتهی.. تازه کاره ای خوادی باال میلی حقوق خای ادی که می هرکسی ولمی کار کشته ايروی تا نچند
  که هم ییعرفان همون موقع قبول نکرد اما از اونجا ...ي رزومه ات رو دادشیماه پ

 
 از همون اول با هم قرار گهیاز طرف د.. مجبور شد قبول کنه می هم وقت ندارمی کار تو مطمئناز

  که یی کنم نه اون تو پروژه های عرفان فضولي کاري نه من تو پروژه هامیگذاشت
 

 .. با منه تشیریمد
 قبل نداشت به حرف اومد ي به لحظه های شباهتچی که هییوبا تن صدا.. تازه کرد ی کرد ونفسیمکث

.. 
 انجام دادم اما ي رو تونستم برات کارنجاشیتا ا..ل تو کردم من عرفان رو وادار به قبو.. بهار نیبب-

  رفتار عرفان اون هم تو شرکت باهات خوب نی کنم بعد از انی تضمتونمیواقعا نم
 

 کارمند ها تو روت هم بخنده ي جلویممکنه فردا حت.. شده ي اینی بشی قابل پریعرفان ادم غ ..باشه
 ؟؟. .دی خودتون دو نفر تنها شیاما وقت..

 که ي نقشه اتِی که مسلما از عصبانیبه عرفان ..میکردی فکر مزی چهیهردو به .. رو ادامه نداد حرفش
 .. کنه رونی بشی بزنه تا من رو از زندگيممکن بود دست به هرکار ..میدیکش
  ..دمی کشینی سنگآه
 ..من آماده ام  ..ستیمهم ن-
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  ..کردی کار میشت چ که امروز دايدی؟د..؟من نگرانم .. بهار یمطمئن-
 ادم کج هی.. بود دهی که از عرفان کشی عکسيرو ..دی بود چرخدهی که صبا کشي ای نقاشي رونگاهم

  ..دیخندیوکوله که دستش رو گرفته بود وم
 حق رو داشت که مثل نیحاال ا..ساعتها وساعتها رنجونده بودمش ..بد کرده بودم ..  ادمنی به امن

 ..که غرور خرد شده اش رو اروم کنه  ..رهیبگهمون روزها ازم انتقام 
 ؟ ..امی بیفردا چه ساعت..مطمئنم احسان -
  ...می ساعت ده تو شرکت باشمیبا عرفان قرار گذاشت-
 .. حس وحال لب زدم یب
 ..باشه -
 ؟ ..ي نداريکار-
  ..ریشبت بخ..نه -
 .. خداحافظ  ریشب تو هم به خ-
 ..ند اسمش رو بردم  بلمهی به خودم اومدم وني دفعه اهی
 .. احسان یراست-
 ؟.. عوض شد متیتصم..هیچ-
 ری به خاطر من با عرفان درگيشرمنده ام که مجبور شد ..يدی زحمت کشیلیخ..ممنون ..فقط ..نه -

  ...یبش
نصف  ..يراستش رو بخوا ..دمی کشی خواستم خودم رو کنار میمن هم اگه نم.. نکن تیخودت رو اذ-
  سر هی اخالقش درست شد وکمی دیشا.. کنم یاطر عرفان م رو به خنکارهایا

 
 .. داد شی به زندگیوسامون

 ..شبت خوش ..به هرحال ممنونم -
  ..ی رو قطع کردم وزل زدم به مرد تو نقاشیگوش
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 نهایهرچند که تمام ا.. نداشتم یی رودر رونی از ای باکچی بود ومن هدهی حساب رسهی تسووقت
  دیترسی مدی جدی به شدت از عرفان مستوفیبهار زمان.. من بود ي خام وبچه گانه االتیخ
 
.. 

*** 
 عی خانم شفیرکی زری زي هارنگاهی ساعته که منتظر احسان نشستم و زمین..  به ساعتم انداختمینگاه
  بی عجي فرار کردن از نگاه هايبرا ... ذاشتمی مگری عرفان دندون سر جیمنش

 
 ي گوشه ی مصنوعينگاهم که به درختچه .. شرکت کردم يفضا ي خودم رو سرگرم تماشابشیوغر

  ینیری که با شییبه گذشته ها...بازهم پرت شدم به گذشته ها  ..دیسالن چسب
 

  ..ارمی چند سال  رو تاب بنی تونسته بودم تمام مشکالت الحظاتشون
 ي ملس بهارياهو ..می زدی رو قدم مادهی تو پالی خی تو دست گرم عرفان بود واروم وبدستم««

  که تازه دو هفته هم  ی دو نفره وعاشقانه بود وقلب من پراز حرارت وجود عرفانيبدجور
 
 رو محرم ی شد چند وقتیبابا که مخالف ازدواجمون بود به زور راض.. گذشت ی محرم شدنمون نماز

 ومن حاال  ..می رو بعدا مشخص کنی عقد وعروسخی تاردمی تا اگه به تفاهم رسمیبمون
 

 ی وجودم از بودن درکنار عرفان لذت مي داشتم با ذره ذره ری دست وپا گي وبندهادی از تمام قخارج
 ...بردم 

  ..ی بنگاههیبهار اونجا رو نگاه  -
 ياز فکر ..دی گربه درخشي زد وچشمهاش مثل چشمهایطونی تکون دادم که لبخند شي سرالی خیب

  دلم یلیخ ..دی پوستم خزریلذت ز خورد ابروهام باال رفت ویکه تو سرش چرخ م
 
 که تو ي فکردنی فهمي حاال هم دلم برانی از همیحت ..کنهی داره فکر می بدونم به چخواستیم

 .. رفت یسرش بود غنج م
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 ؟.. تو سرته ی؟چ ..هیچ-
 .. گفت ي وبا لبخند فرو خورده ادی کشدستمو

  ..ایب-
 .. شدم  وبا خنده گفتم دهی سرش کشپشت

  ..گهی؟بگو د ..ی کنيواخی مکاریچ-
 .. بشاش تنها گفت ی به سمتم وبازهم با صورتسرچرخوند

  ..ایتو ب-
 به دی وچرخستادی کم مصرف نور بارون شده بود اي که با المپهای دو نبشی قدم مونده به بنگاههی

 ..سمتم 
 ؟ ..ی بدوناموی رويدوست دار-

 .. عرفانم رو بدونم يای داشتم رو؟دوست..؟آره چرا که نه .. عرفان رو يای؟رو ..اشیرو
 ..اشاره کرد .. اوردم که اره نیسرپائ

  ..ایپس ب-
 دو نفره يِ بهاري هوانیاصال من وعرفان که تو ا ..هی فکرش چدونستمینم.. رو بازکرد یدربنگاه

  یاما از ته دل م.. ؟می در اوردی بنگاهنی سر از اي چه جورمیدرحال قدم زدن بود
 

 .. کنم ی مي عرفان هرکارياینستن رو دوي برادونستم
 .. کرد ي وسرفه استادی که سرش تو دفتر ودستکش بود اي مردزی ميجلو
 .. باال رفته سر بلند کرد ي با ابروهامرد

  ..دیسالم خوش اومد-
 ي از افکاري خبرچی پراز شوق بهش نگاه کردم هنوز هي بهم انداخت که با چشمهای نگاهمی نعرفان

  خورد نداشتم یخ مکه تو سرش چر
  ..می خوای شرکت ميالبته برا ..نمی رو ببتونی تجاري واحدهامی خواستیم-

 شهیعرفان هم.. بودم دهیتا ته خواسته اش رو فهم.. نشه نی رو هم فشردم تا لبخندم بازتر از البهامو
 .. شرکت از خودش رو داشت هی يارزو
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 به ما انداخت انگار که نی از باال تا پائین نگاه ابروش رو خاروند وهمزماي با سرانگشت گوشه مرد
  ..دی چون پرسمیمقبول افتاد

 ای؟تو مجتمع باشه  ..دی خري براای دی خوای مي؟اجاره ا.. داشته باشه یطی چه شرادی خوای م-
 ؟..؟متراژش چقدر باشه  ..يساختمون ادار

پشت سر هم وبدون وقفه .. بوده یی جانی که انگار صد ساله دنبال همچی درست مثل کسعرفان
 ..جواب داد 

 متر فضا به نظرم ستیدو..با هفت هشت نفر کارمند  ..هیوتری کامپیسی شرکت برنامه نوهیشرکتمون -
  طشی محمیخوایفقط م ..ي ساختمون ادارای مجتمع باشه ستیمهم ن. باشه یکاف
 

مبلغ  ..می خوای مدی خريبرا. .می واحدها رو نداري هی جرو بحث با بقيحوصله .. باشه زی وتممرتب
  ..میای باالخره با هم کنار مستی مهم نادیهم ز

 پول هی که به دنبالش بود صحبت کرد که من ِ ساده هم باورم شد یی از جاوای شي به قدرعرفان
 .. گذاشته ی بنگاهنی پا به اي واحد تجارهی دی خريقلمبه تو بانک کنار داره وحاال برا

 .. درنگ گفت ی اومده برشی دست به نقد گي مشترهی قانع شده بود که  بنگاه دار کامالمرد
 ساختمون پنج هی.. شما بخوره طی هست که فکر کنم به شرایی کوچه باالنی واحد همهیاتفاقا -

 .. فروش گذاشتن ي اخرش روبرايواحده است که طبقه 
فقط  ..هی واحد هم خالهی.. سوم وچهارم مطب يطبقه ... شرکت مارشال ِیندگی اول نماي طبقه

 ؟ ..ادیبه کارتون م.. کار صد وهفتاد متره ي بناری که زنجاستیمشکل ا
با ابرو اشاره کرد .. به سمتم ومن مردم از دل درد تا خنده ام رو فرو بدم دی چرخي جدیلی خعرفان

  ..دیکه نخند وخونسرد پرس
 ؟ ..ستی؟متراژش کم ن ..هینظرت چ-

تنها تونستم توانم رو جمع کنم ... خنده ری بزنم زی مبادا همون جا پق هامو رو هم فشردمدندون
 ..وبدون خنده بگم 

  ..میری بگمی تا بعد تصمنمی ببمیبهتره اول بر-
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هلو برو تو گلو .. اومده رشی چرب ونرم گي لقمه هی کردی برق زد حتما فکر می مرد بنگاهيچشمها
 .. بزنه بی تونه به جی پول میل واحد کنی فروش ايکه از جوش دادن معامله ..
 به سمت ادهی که فقط به خاطر نشون دادن واحد ، درمغازه رو بسته بود پی عرفان ومرد بنگاهبا

  ..میساختمون به راه افتاد
 .. گوشم زمزمه کرد خی که عرفان بمی نداشتی اصلابونی از خيادی زي فاصله

 ی اصلابونیبا خ.. شلوغ یلینه خ.. پرته یلیخنه ..  شرکت زدن ي برادهیجون م..چقدر جاش خوبه -
 .. نداره يهم فاصله ا

 شده بود نیزای دي کرم قهوه اکی انتي که با سنگهاي ساختمون پنج طبقه اي روبه روی بنگاهمرد
 .. گفت ی وبا چرب زبونستادیا
 ..نوسازِ نوساز .. هم از ساختمون نیا-

 .. وبا تفکر گفت دی به چونه اش کشی دستعرفان
 ؟..فروش رفته  ..هی خالدی که گفتيواحد-

 .. گفت اوردی در مبشی رو از جدی همون جور که کلیبنگاه
 ... پسرش يفعال نگهش داشته برا..نه مال خود صاحب ساختمونه -

 دادن حی وهمزمان شروع به توضسادی اسانسور اي کردن چند متر جلوی وبعد از تعارف وطدروبازکرد
 نگاهم تو .. وبا شوق به اطراف نگاه انداختم دمی کشینفس..راجع به ساختمون کرد 

 
  میکردی فکر مزی چهیهردو به .. براق عرفان قفل شد يچشمها

  ..)می اومده بوددی خري کاش واقعا برايا(
 من یی طالياهای روي بود براینی زمی ودلباز روبه روم بهشتی خاليفضا.. زدم ونفس گرفتم پلک

  دور ي آرزوهی خودمون ي شرکت براهی ملک و زدن نی ادنی خرنکهیبا ا..وعرفان 
 

  ..زدی شد وقلبم پرضرب تر می ام ماالمال از شوق منهی از تصورش هم سی بود اما حتودراز
 می خواستی قانون نانوشته هردو مهی کرد انگار تو ی می وارستی هم همه جا رو به دقت وبا جدعرفان

  ..می فرو بربای زيایرو نی هم که شده تو بطن ای لختيبرا
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 به سمتم راه کج ی بزرگ پرنور وروشن بود زد وبه ارومي تو سالن دلباز که با پنجره های قدمعرفان
 ..کرد 

 ؟.. خانم هینظرت چ-
 .. گفتم ینیری بار هزارم غنج رفت وبا شي که به کار برد دلم برای لفظ خانماز
  ..میز بندای نگاههیبهتره به اتاقها هم   ..ستیبد ن-

 .. قبل از به حرف اومدن عرفان جواب داد یبنگاه
  ..دینی ببدیاری بفیتشر ..ی بهداشتسیسه تا اتاق داره ودوتا سرو-

 ..رو به عرفان گفتم .. عرفان قدم به تک به تک اتاق ها گذاشتم ي با مرد شونه به شونه همراه
 شیکی... تیری اتاق مدشیکی.. باشن  زن که راحتي کارمندهاي برامی بذاردی رو باياون اتاق اخر-

  ..ونی اقايهم برا
 .. متفکر چونه اش رو گرفت عرفان

  ..می جلسه ها الزم داري اتاق براهی یول-
  ..التمونی تو تخدی بازهم پری بنگاهمرد

  ..دی مقدار از سالن رو جداکنهی کاذب واری دهی با شهیم-
 هی ي واحد تجارنیوا.. بود زی هم شگفت انگزدیم که مرد یتصور حرف.. شالم رو لمس کردم ي لبه

 .. ما يای شرکت  وروي مناسب براسیک
 .. به عرفان گفتم دی برعکس با ترداما
 ؟ ..شهی نمکیبه نظرت سالن کوچ-

 که نگاهش به دهن عرفان بود زود ی مرد بنگاهدنی لبش نشست که با چرخي گوشه یطونی شلبخند
  ..دی لبش پرياز گوشه 

 .. لبهاشو باال برد یلی می ببا
 ي های هم صندلنجایا ..میذاری رو می منشزی منجای انیبب.. کرد ي کارهی شهی میول ..شهی مکیکوچ-

  هم کنار ی مصنوعي درخچه هی ومیذاری گوشه منی آب سرد کن اهی..مهمان 
 

  ..پنجره
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 ضرب المثل افتادم نی اادی.. بردم ی ولذت مدمی چی عرفان رو کنار هم مي تک به تک حرفهاتوفکرم
  ..شی نصف العشیوصف الع: که
 .. مقابل اشاره کردم واریبا سرانگشت به د ..زدی قلبم تند منهای اي با تجسم همه ی حتمن

  ..خورهی مواری دنی هم به اي دی ال سهی-
  به عرفان انداختم ینگاه

  ..کهیاما بازهم سالن کوچ-
   توسالن  چرخوندی کرد و نگاهي فکرعرفان

 ي براکی اتاق کوچهی ..میاتاق بزرگ رو به اتاق جلسات اختصاص بد ..می کنگهی کار دهیخب اصال -
 ؟ ..هینظرت چ .میسازی مشنی گوشه با پارتنی مرد ايکارمندها

 .. که داده بود لبخند زدم ی از طرحخرسند
  ..می به اتاق ها بندازگهی نگاه دهی ایب-

 شده بود تو سالن موند وعرفان دستم رو گرفت وهردو پا به  ما خستهي که از حرفهای بنگاهمرد
  شرکت تو نی ساختن ايما در لحظه لحظه  ..می رنگ عرفان گذاشتیی طاليارزو

 
  ..می غرق بودذهنمون

 شونه ام گذاشت ومن رو به خودش ي ودست روستادی اتاق انی اخري قدي شهی شي جلوعرفان
 ..فشرد 

 ي نهی  ودرپس زممینی رو ببگهی دي پشت بوم خونه هاشدی راحت میلی خمی بودستادهی که ایی جااز
  کردی که غروب ميدیخورش :ي خاکستري سقف هايهمه 
 .. عرفان بلند شد ي زمزمه يصدا

 نجای شرکت مثل همهی نکهیا.. پرورونم ی که سالها تو سرم مهی آرزوئنیا.. منه بهار يای رونیا-
  ..هی قشنگيای؟چه رو..ر  بهاینی بیم..ازخودم داشته باشم 

 همه دی رنگ خورشینور نارنج.. شد رهی وشونه هامو تو دست گرفت وتو چشمهام خدی سمتم چرخبه
 ..  نفس گرفتم ای مرد دننی تو نگاه بهتررهیجا رو الوان کرده بود ومن خ
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ن داشته  خودموي شرکت فقط وفقط براهی رو کنم تا می که تمام سعدمیقول م.. بهار دمیبهت قول م-
  ي درختچه هی وواری دي روي دی ال سهیبا  ..نجای شرکت مثل اهی ..میباش
 

 بهار سازمشیبرات م..  جلسات ي اتاق براهی خانم وي کارمندهاي اتاق براهی.. کنار پنجره یمصنوع
 اونوقته که دستتو تو  ..ینی با جفت چشمهات ببي رو روزای رونی ادمیبهت قول م..
 

پشت من باش تا ..تو فقط کنار من بمون  ..مینی چی االن وبراش نقشه منی هم مثلرمیگی مدستم
 .. من قدرت ساختنش رو داشته باشم 

 شرکت نی که اي همراهشم تا اون روزای راحت باشه که تا ته دنالشی چشمهاش لبخند زدم تا خبه
 ن  ولذت ساختی امروز خوشنی نچندان دور مثل همي روزهیتا  ..میرو با هم بساز

 
  . می رو با هم تجربه کنامونیرو
اما در عمل  ..ومدی شعار که به زبون راحت مي سرهی.. اعتراف کنم که تمام حرفهام چرت بود  دی بااما

  راحت خم شدم وپشت یلی خي ترد وشکننده با اندك وزش بادي ساقه هیمثل 
 

 .. کردم ی رو خالعرفان
 عصر، شِیآسمون گرگ وم.. هم تموم شد ای رونی انیری شي به سراغمون اومد وخلسه یبنگاه
 .. رو با خودش برده بود دی الوان خورشينورها

 پرداخت ومبلغ فروش شدن ومن به آسمون طی ومرد مشغول چک  وچونه زدن راجع به شراعرفان
 .. شدم رهی خکی تارمهین
 میون خارج شد نگاه رو هم به سالن انداختم وهمراه با مرد از ساختمنی عرفان آخري صدابا
 بنگاهدار همون جا ازمون جدا شد وبا دادن کارتش به عرفان، به سمت مغازه اش به راه ..
 

  ..افتاد
 .. گفت ی حسی کتش گذاشت وبا لبخند ببی کارت مغازه رو تو جعرفان

  ..خورهی به دردمون مي روزهی-
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عرفان حرف ..و با لبخند بدم  برام سخت بود که نتونستم جوابش رنیری از اون خواب شدنی پراونقدر
 ..نگاهم رو خوند دستم رو گرفت وچونه ام رو باال اورد 

 نکهیا ..ارمی منیفقط به عشق تو وبه خاطر تو آسمون و زم ..سازمشی؟برات م..غصه چرا .. بهار یه-
  تی که چهار دفعه به خواستگارمی رفته من همونادتیمگه  ..ستی نيزی چگهید
 

 ؟ ..ي ندارنانیبه من اطم ..اومد
نگاه .. وبه راه افتاد دی که تو دستش بود رو بوسیدست.. اوردم ونوازش گونه بهش لبخند زدم نی پائسر

 ..اخر رو به ساختمون کردم وبه راه افتادم 
 .. عرفان به حرف اومد میشدی قشنگ دور مي جور که قدم قدم از اون ارزوهمون

 ؟.. وکردم نکاری چرا ای دونیم-
 .. کردم به ادامه دادن قشیم تنها با نگاهم تشو نزدیحرف

 واز ته ی که فکر کنی ،به هرچی که اراده کنی تو به هرچنکهیا.. هست به نام قانون جذب ی قانونهی-
  يای روهی رو برات تجسم کنم تا ندهی اوردمت تا انجایبه ا ..یرسی ،ميدل بخوا

 
من  ..می تا بهش برسمیاراده کن ..می بهش فکر کنتا هرروز وهرروز.. مثل مال خودم برات بسازم قشنگ

  بهار ستی هم دور نادیاون روز ز ..می رسی مای رونی به اي روزهیمطمئنم که 
 
 .. تحمل ی وکمی صبر کندیفقط با..

 .. دادم لشی تحوي رو راحت کنم لبخند دست ودلبازانه االشی خنکهی ايبرا
 يری تا تهش رو می بزنی حرفهی ی که وقتدونمی میرکسبهتر از ه..قول ِ تو قول .. عرفان دونمیم-
 ... شرکت با منِونیفقط از االن بهت بگم که دکوراس..
 می کردی می طادهی پنیی رو به سمت پاابونیبا لبخند همون جور که خ.. ابروهاش باال رفت اقی اشتبا

 ..ادامه دادم 
 لی مرتب وشکزی مهی.. کنم ی طراح رو براتیسی شرکت برنامه نونی وگرم ترنی قشنگ ترخوامیم-

  ي براي اداری صندلي سرهیو ..تیری اتاق مدي ست کامل براهی.. اتاق جلسات يبرا
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  ..ی اصلسالن
 بود دی بعطی شرانی تو ای شرکتنی داشتن همچدیشا..دی تو دلم چرخيزی چهی تجسمش باز هم از
  ..میرز به تصور کردنش هم  عشق بوی تونستم حتیاما من وعرفان م..
  ..می به آرزمون برسدیمن وتو با.. عرفان طاقتشو ندارم يوا-
 .. وقوت قلب داد دی خندمی خوشحالاز
  ..میرسیبه همه جا م..من وتو با هم  ..میرسیم-

 کیاما به  ..می به عرفان قول دادم با هم بسازشی بودم که چند سال پی من تو همون شرکتتیودرنها
  یمن.. پا گذاشتم ریستم وتمام قول وقرارهامون رو ز که عهدمونو شکدیسال نکش

 
 .. هم برنداشتم ی قدم کوتاهی حتاهامی به رودنی رسي تنها تو حرف زدن استاد بودم وبراکه

 حسرت زده ی ونگاهی خالي کرد ومن با دستهای تالش وکوشش رو برداشت مي جهی عرفان نتوحاال
  عرفان اه بکشم وبازهم دنیرش رس باال رفتن و به عیِ تونستم از خوشیتنها م

 
 .. شماتت کنم خودمو

فکر نکنم امروز .. خاموش بود شونی مهندس تماس گرفتم گوشيمن که گفتم با آقا .. ی خانم زمان-
  .. انیب
 خودمو کنترل ی وبا  بدبختدمی کشینیاه سنگ.. عرفان دوباره به زمان حال برگشتم ی منشي صدابا

  صدر دوباره  حرفم رو تکرار يبا سعه ...دختر رو بکشم نی ايکردم که نرم موها
 

  کردم
  هستم یی رضاي بار صدم بهتون گفتم منتظر آقاي منم براعی خانم شف-

 ... اش رو باال انداختشونه
 ..انی صبح ها شرکت نمیی رضاي آقاگمی اما باز هم مدی بموندیتونی مدی اگه دوست دار-

  کنج لب گفتم ي ولبخندي رو هم فشردم وبا خونسردپلکهامو
  استثنا وجود دارهشهی همعی خانم شف-
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 ... از جا بلند شدمعی احسان  سري صدابا
 ...سالم-

 رو ومدی پوستش مدی که به رنگ سفي و شلوار سرمه اراهنی ومردونه بود و پپی خوش تشهی هممثل
 . .. بوددهیپوش

.. ود مجبور شدم تا دانشگاه ببرمش خراب بنشیماش.. الناز ری شد همش تقصری ددیسالم ببخش-
 ؟ي وقته اومدیلیخ
 خونه؟ی ميمگه الناز دانشجو شده ؟ چه رشته ا... دمی ساعته که رسمی نه ن-
حقوق ... خانم شده .. نی و ببای خودش؟ حاال بي بود براي چه عجوبه اادتهی.. خانم بزرگ شده..  آره -
 ... خونهیم
 دردونه حاج زیتک خواهر احسان و عز..  زدم یالی خی ب هاش لبخندطنتی الناز وشيادآوری با

 ...  و خوش سرزبونطونیدختر شاد و ش.. ییرضا
 .. خوردی که الناز داشت فقط به درد حقوق می با اون سر زبون-

 ... رفتعی شفزی با خنده سر تکون داد و به سمت ماحسان
 من بودند و ي های همکالسنیاز بهتر یکی شونیا.. دی که آشنا هستی با خانم زمانعی خب خانم شف-

  يقراره از امروز باما همکار...  دانشگاهي هاسی برنامه نونی از خبره تریکیالبته 
 

...  باشند یی و قشقای خانم بحرانی هم صبحت کردم قرار شد هم اتاقی مستوفي با آقاشبید... کنند
 .. نند کی کار مدی پروژه مرکز خري فعال فقط با من روشونیالبته ا

  به در اتاق عرفان کردي سر اشاره ابا
  هستش؟ ستی رئعی خانم شف-

  من و احسان چرخوند نی ما تعجب کرده چشماش و بمتی همه صمنی که انگار از اعیشف
  ستی دردسترس نشونیتماس هم گرفتم اما گوش..  نه -

 دونستم یم ..ادینم دونستم یم.. وغم تمام وجودم رو گرفت می واحسان هردو بهم نگاه کردمن
 چرا حس .. اما چرا بازهم ناراحت بودم ؟دونستمی رو از قبل منیا ..نمی من رو ببخوادینم
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 ؟  ..شهی کردم قلبم داره پاره پاره میم
  گرفت وزمزمه وار گفت ي نفس متمداحسان

 ... کجاسنمی ببرمی تماس بگهیبذار ....  اومد که عرفان نبودی اگه م-
 بخوام قلبم نکهیبدون ا..  به چهره پر از ترس من زدیشش گذاشت و لبخندتصنع رو کنار گویگوش

  بود که اسم عرفان يچه سرّ.. زدی و تند تند متمی تپش گذاشته بود و بدون ريبنا
 
 ی مادی که فریعرفان..  کردمی رو باور مدیانگار کم کم عرفان جد..  انداختی لرزه به جونم منطوریا

  کردی پاهاش له مری آب خوردن غرورمو زیه راحت که بیعرفان.. دیکش
  ..ستی دردسترس ن-

 ..  داد ی ازارم منی وهمادی بخواستیعرفان نم ..ومدینم.. شل شد زانوهام
 ...دمی به مقنعه ام کشیدست

 م؟ی کنکاری حاال چ-
 ... گفت ی که نگاهش نگران شد چند قدم به سمتم اومد وبه ارومدی دی تو صورتم چدونمینم
 .. حالت خوب بودشی پقهیتو که پنج دق.. دهیچرا رنگت پر..  چته دختر؟ی ه-

  ..دمی وبا استرس پرسستادمی اروبروش
 .. وادی بترسمیآخه م... ام؟ی عرفان اجازه داد بی احسان مطمئن-

 ..  تکون داديسر
االنم .. حت راالتی باهاش اتمام حجت کردم خشبیمن د... نترسرون؟ی و بندازتت بدی بای ترسی م-

 ... نی بودنش رو نشون بده همی ناراضخوادی فقط مومدنشیبا ن
 .. وادامه داد دی ابروش کشي روی دستی سردرگمبا
...  اتاقتو نشون بدممی برای بی کنجکاو کنشتری دختر فضول رو بنی و ایستی به انجای انکهی ايبه جا-

 ؟يلپ تاپتو آورد
 کردمی رو از پشت سر هم حس مزشی که نگاه تعیوجه به شف سمت راهرو به راه افتاد که بدون تبه

 ...کنار احسان قدم برداشتم 
 ...آره آوردمش-
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 ...  ستادی ای راهرو کنار اتاقيابتدا
 اتاق ها نی که تو ایی ها و لپتاپ هاستمیس....  اتاقتونهنجایا ..می شروع کنای ترس رو بذار کنار وب-

  ي شرکت روطی نداره کارمنداش خارج از محعرفان دوست...  شرکتهيهست همه برا
 

  یالبته به اصرار من تو استثنا هست.. هم بهتره یتی ها کار کنند که از نظر امنبرنامه
 ... بودادشی من رو يکه خنده به لبم آود پس هنوز عادتها... زدی چشمکطنتی شبا
 ساعت انداختم ساعت سه صبح  بهینگاه...  و چراغ اتاق رو روشن کردمدمی پرنیی از تخت پاعی سر«

 ...  که استاد داده بودي راست رفتم سراغ پروژه اهیلپ تاپمو روشن کردم و ... بود 
 
 ی اون همه کد اسمبلنی بمی پروژه بود و من و عرفان و احسان هنوز نتونسته بودلی تحوگهی روز ددو

 عت سه صبح و حاال سا... می کندای قسمت برنامه پنی ايکد مورد نظرمون رو برا
 
 رواز لمیبا وارد کردن کد و جواب دادن برنامه ، موبا...  کدها تو ذهنم اومده بوديداری خواب و بنی،ب

  کردم پیو تا..  برداشتمیپاتخت
 کد جواب داد ... موفق شدم-
 سه ي پروژه اون درس گروهاي و استاد برامیترم سوم بود... عرفان و احسان فرستادمي همزمان براو

  از قایدق..  من و عرفان بودي تجربه همکارنی اولنیو ا..  در نظرگرفته بود نفره
 

 پروژه سرو کله نی ماه هر روز تو کارگاه دانشگاه سر اکی...  پروژه من به عرفان عالقمند شدمنیهم
  ییتا جا..  بشناسمشتری باعث شد من عرفان رو بهتر و بیکی نزدنیو هم... میزدیم
 

 » مرد شده بودم نیاومدم دلباخته ا به خودم ی وقتکه
 ... صورتم به خودم اومدمي روبروی تکون دستبا
  تو هپروت ؟یبهار رفت-

  دوختمکردی به احسان که با تعجب بهم نگاه مچشم
 ...  حواسم نبوددی ببخش-
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اما  خونه ي لپ تاپت رو با خودت ببریتونی آها گفتم که تو مم؟یخب کجا بود... دمیفهم...  بله خانم-
 که ... ي ذاری مکی رو تو پوشه خودت تو پابلی که نوشتیی بک آپ از کدهاهیقبلش 

 
 فقط به پوشه خودش تونهی راحت ،هر نفر  مستمی ستی هم ازبابت امنالتیخ...  سرور ثبت شهتو

  کابل شبکه تو اتاق هست که لپ تاپت رو هی و ی پورت خالهی..  داشته باشهیدسترس
 

 ...   کنمتی من به سرورشبکه معرف تای کنی وصل مبهش
 ... از دو ضربه به در اتاق در رو باز کرد و اجازه داد من اول وارد شمبعد

  سالم-
 .. از جا بلند شدندعی احسان سردنی و با ددی زمان دو تا سر به سمت من چرخهم

 ...سالم-
 ...دی سالم خسته نباش-
  دست به من اشاره کرد با
 ...  داشته باشندي همکاردی پروژه مرکز خريستند از امروز قرار شده با من رو هی خانم زمانشونی ا-

 دی چرخدمی جدي همکارهاي روچشمهام
 ..  هم قد خودم بود اشاره کردبای بود و تقردهی پوشی که مانتو آبي به سمت دختراحسان

 با شرکت تیسا ی طراحنهی در زمشتریارشد نرم افزار دارند و ب...  هستدیی خانم قشقاشونی ا-
 ... کنندی ميهمکار
 نشون لشی رنگ چشمهاش و صد البته فامی همراه اون دو چشمه آبدشی گرد سرخ و سفصورت

 ... گردهی استان فارس برمیی قشقاي که اصل و نسبش به ترك هادادیم
 خوشبختم خانم -

  تکون داديسر
 ...نی همچن-
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 که ی پوستدیدختر بلند قد و سف... چرخوندم گهی احسان  نگاهمو به سمت دختر دي با صداهمزمان
  رهی رو خی پهن و بلندش هر نگاهي با اون ابروهاشی مشکیِ بزرگ و وحشيچشم ها

 
 نندهی به ذهن هر بییبای اون همه زفی تعري بود که براي تنها کلمه ای  دختر شرقدنشیبا د...کردیم
 ..ومدی ميا
 ارنی دفاعشون رو مینیری روزها شنیالبته هم. ارشد  يدانشجو....  هستندی هم خانم بحرانشونی ا-
 .. دارندتی فعالسی به عنوان برنامه نویخانم بحران.. 

 ...  تکون دادمیی آشنای به معنيسر
 شد که ی اتاق رو شامل مالیهمه وسا... بزرگ و دو کمدزیدوتا م.. دی اتاق دوی بررسی پنگاهم

  دمیپرس
  ندارم؟ی و صندلزی من م-

 ...روش رو خاروند ابکنار
  نگران نباشارنی هماهنگ کردم برات م-

 ... کشوندزی کنار اتاق رو به سمت میصندل
 برسه لپ تاپت رو روشن کن زتیتا م ..... زیلپ تاپتم بذار رو م .. نجای ازارمی رو می صندلنی فعال ا-

 ...  کنمتیتا به سرور معرف
*** 
...  چشمم برداشتمي رواز رونکمی که عدادی رو نشون ممین ساعت دوازده و واری ساعتِ رو دي هاعقربه

  دادن در مورد حی وتوضمی و صندلزی که احسان بعد از آوردن مشدی میکساعتی
 

 ....  رفته بودستممی سي و انتقال اطالعات پروژه روپروژه
شرکت  داد منتظر بودم که عرفان سر برسه ومنو از ی محی که احسان در مورد کار توضی مدتتمام

  کرد ارومم کنه اما هنوز ی و سعدیدردم رو فهم..احسان از حال و هوام ...  بندازهرونیب
 
 ... کردمی قلبم ترس رو حس مته
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 ؟ي خسته شد-
 .. انداختمی به دختر شرقینگاه

 ...خوادی ميفقط دلم چا...  نه -
  زدییبای زلبخند

 ...میدونیما هنوز اسمتون رونم...  وقت ناهارهگهی االن د-
 و شما؟..  من بهار هستم-

 ...  باال انداختییابرو
 .. هستم) بشرا(يمن بشر.. ی چه اسم قشنگ-
  و دست تکون داد دی گرد شده نگاهش کردم که خندي چشمهابا
  ...کنهی تعجب مشنوهی بار اسمم رو منی اولي برانجای هرکس ابهی اسمم عجدونمیم-
  چشم دوختمباشی به لبخند زی شرمندگبا
 ه؟ی چشیمعن .. بهی عجکمی راستش قصد جسارت نداشتم اما خب اسمت -
 .. آخه من عرب زبانم... هی اسم عربهی..  بشارت هستش ی اسمم به معن-
 ؟ی هستیخوزستان...  واقعا؟ چه جالب-

  تکون داددیی تای رو به معنسرش
 ...  هستمیآبادان..آره -
 ...  چه جالب -
 ..نبر رو مرهی مي حاال بشري وايا-

 ... انداختمکنهی نگاه مي که با خنده به بشریی به قشقاینگاه
 ؟ی چي منبر برا-

 ... باال انداخت طنتی  شابروشوبا
 ادی به رنگ پوستت و لهجت نمگهی بهش منتشی بیهرکس م...  بودنش متعصبهی به جنوبي بشر- 

  ... دهی محیاونم دوساعت براشون توض.. ی باشیجنوب
 ...کنهی پرت میی قشقاي برا خودکارش رويبشر
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 رو به عنوان زن هی و عبا پوش با لهجه عرباهی دختر سی هرچمای صدا و سهی من چری خب تقص-
 تو ..  هستنی شکلنی ها ای خوزستانکننیملت هم فکر م .. دهی نشون میخوزستان

 
 ... دهیشون م نونی تلوزشهی باشن که همی انتظار داره اوننهیبی جنوب رومي هرکس بچه هادانشگاه

  بدنم دادمهی ی جام بلند شدم و کش و قوشاز
 نی اولادمهی.. ستنی  ندنی نشون ماالی که تو سریمردمش اصال اون...  من آبادان رفتمیگی راست م-

  طرز تفکر رو داشتم وانتظار داشتم مردمش با پوست نی منم همقایبار که رفتم دق
 
 گهی دکی کوچي شهراهیجالبه که اصال شب...  نهدمی اما د.. باشنی عربای ی جنوبظی و لهجه غلرهیت

  فرهنگ مردمشینه پوشش مردمش و نه پاساژ ها وحت... نبود
 ها ییکای امری ها و حتي ها و هندیسی انگلزبانی زمان مهی شگاهشیآبادان بخاطر پاال...  خب آره-

  نیبخاطر هم ... انی مرانی اي از همه شگاهی پاالیو حاال هم بخاطر استخدام.. بوده
 

 ... از فرهنگ هاستیبی ترکفرهنگشون
  حرفشو قطع کرد  یقشقان

 ... من آرام هستم...  کنمی خانم اگه صحبتت در مورد شهرتون تمام شد منم خودمو معرفي بشر-
  براش اومدیی  و چشم و ابرودی خنديبشر

 ؟ی هستیی شما اصالتاً کجابهار جان..  بودنش تعصب ندارهیی انگاربه قشقاگهی منی حاال همچ-
 ... هستنيرازیپدر و مادرم هر دو اصالتا ش... میرازی من ش-
 . رو برداشتی گوشيبشر..  زنگ تلفن حرفمو قطع کردمي صدابا
 ...دهی که ناهار رسمیبچه ها بر......میای باشه االن م-
 ...کنمی تعجب بهشون نگاه مبا
 م؟ی کجا بر-

  دست رو شونم گذاشت آرام
 ...یشی هم آشنا مونیاونجا با آقا...  آشپزخونهمیری م-
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*** 
...  آشنا شدمدمیبا هر هشت همکار جد...  افتادم شی لحظات پادی وزگذاشتمی رو رومي چافنجون

  کار شبکه انجام گهی و سه نفر دسی بودند سه نفر برنامه نوستمی سلگریدونفر تحل
 
 از عرفان ی عرفان بودن اما حسابي همسن هابای قرنکهیا ا بونی آقانکهی تر از همه ابیو عج... دادندیم

  که ی مدتنیانگارتو ا...  کردندی مادی بردند و البته با احترام ازش یحساب م
 

 و همه تعجب ومدهی بوده که صبح شرکت نیی شرکتش رو راه انداخته امروز جز معدود روزهاعرفان
  هی دیبه هرحال با...  نبوددیرفان بع از عنکاریاگرچه به قول احسان ا....کرده بودند

 
 اگرچه احسان تمام تالشش روکرد فشار و دادی مخالفت خودش رو از وجود من نشون ميطور

 اما عرفان ..  جلوه بدهکی مخالفت کوچکیاسترس رو از من دور کنه و نبود عرفان رو 
 

 ... نهیشی با قدرت به من ثابت کرد که آروم نمدیجد
*** 

 شرکت به راه افتادم ير بعدازظهر گذشته بود که با احساس عطش به سمت آشپزخونه  از چهاساعت
  امروز ومدنی ني برانکهیبا ا ..دی که متعلق به عرفان بود چرخینگاهم به سمت اتاق..
 

انگار بعد از گذروندن .. شکسته بود ي بشم که دلم بدجورنی منکر اتونستمینم.. اما دادمی حق مبهش
 .. بسته بود زدمی مي به هر درمشکالت بازهم

 نرم شده باشه وبهتر از قبل با من برخورد ی من ممکنه کمرفتنی عرفان با پذکردمی فکر ملی دلیب
  ی داره بلکه علنا با بی بهبود رابطمون برنمي برای که نه تنها قدمدمی دیکنه اما حاال م

 
  مونده بودی باقشیمی کردنم همچنان سر تصمری وتحقیمحل
 به راه افتادم که با یی ظرفشونکی راست به سمت سهی حوصله وارد اشپزخونه شدم ویل وب کس
 .. ام مشت شد نهی شدم ودستم رو سخکوبی عرفان درجا ميصدا



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 171 

 ؟ ..يپس جنگ رو شروع کرد-
 ها چشم قهیعرفان باالخره بعد از ساعتها خودش رو نشون داده بود وبعد ازدق.. گرفتم ي امهی ننفس

 ..پرچم جنگ رو باال برده بود .. تن صدا نیوحاال با ا..اومده بود يانتظار
 .. شده بود به من رهیخ.. سنگ ي به سردی درهم وصورتي به سمتش که با اخم هادمیچرخ

 ای چشمهاش بود یحالت تهاجم.. عقب گذاشتم ی شد  که قدمي ترس از نگاهش تورگهام جاراونقدر
  دستش که  ي روي برجسته يارگهایود  مشت شده بخچالی ي لبه ي که رویدست

 
  ..کردی می حاال ترس ودلهره رو بهم ارزونکردی مقی گذشته که مهر به وجودم تزربرخالف

 شی تازه کردم ودست پینفس.. بودمدهی خواست ترسی که از چشمهاش شعله برمي به واقع از مردمن
 ..رو گرفتم 

  ..يومدی نمی هرچقدر منتظرت موند-
 خشمش رو به سمت قلبم با تمام يرهای شد ومن دردِ برخورد تکیدوتا خط بار مثل چشمهاش

 ..وجود حس کردم 
 مشت شدنش، قلبم رو مچاله ي که لحظه به لحظه دی دوئیی دستهای جلو اومد که نگاهم پیقدم

  ..کردیم
 جرات قدم عقب گذاشتن ی ومن از ترس حتدیچی آشپزخونه پیکی کف سرامي قدم هاش رويصدا
  ی خاليمگه برا.. عقب گرد کردن نداشتم ي هم برایهرچند که حس..هم نداشتم رو 
 

 تا تموم ستادمی ایمردونه م ..موندمی مدی؟پس با.. بودمومدهی دل عرفان از خشم ودرد نکردن
  که من يهمون عرفان گذشته ا.. تا کم کم سبک و اروم بشه .. کنه یخشمش رو سرم خال

 
 ..  بشه کردمی بودنش دل دل ميا داشتنش ،بري هم براهنوز

 بود وقلب من ناالن از اون همه می هم تک قدمدیشا ..میحاال تو دوقدم.. باال اومد ی به ارومنگاهم
 ...ضربه 
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 از خشم ی نشونچی هگهی ترسان من دي چشمهاياما جلو.. به چشمهاش دی باالتر اومد تا رسنگاهم
  بود که حاضر بودم قسم بخورم به یسرد وسرد وسرب... صورت سرد هیحاال ..نبود 

 
  ..شناسمشی عنوان نمچیه
  ..امینتونستم ب.. اومد شی پيکار-

 .. جواب سوال من شد ی معنی بي جمله هی نی؟هم ..نیهم
 بده هی روری تغي جورنی ها اهی تو عرض ثانتونستی عرفان ميچه جور ..ری همه تغنی موندم از امات

!!.. 
 اومدنت نداشتم اما مسئول ي برایلی تماچی هنکهیبا ا.. بهت نشون داده  شرکت رودمیاز احسان شن-
  پروژه نی دوماه به زور تحملت کنم تا کار انی تو اتونمیفقط م.. پروژه احسانِ نیا

 
 رونتی بی اردنگهی تا با ي وبهانه به دستم ندي کن کارت رو درست انجام بدیپس سع.. بشه تموم
 ..کنم 
 .. صداش زدم  به سمت در کهدیچرخ

 ؟..عرفان -
  ..دی وغردی هوا به سمتم چرخیب.. ثابت موند سرجاش

  ..ی مستوفيآقا-
نگاهم رو ازش گرفتم و به .. بودم دهی دقهی چند دقنی تو عرض ارییچقدر تغ.. دوباره حبس شد نفسم

  دستم بند گوشه گرفتمی که استرس مییبه عادت لحظه ها..نوك کفش هام دوختم 
 
 ام شد  مقنعه ي
 .. اما ی هستی که از بودنم ناراضدونمی م-
 وار انگشت اشاره اش رو دیتهد.. عقب گذاشتم ی پرشتاب به سمتم اومد که ناخواسته قدمي قدم هابا

 ..به سمتم گرفت 
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 راحته که به التی و خیینجایاگه االن ا..پس خوب گوشهات رو بازکن  ..زنمی حرف مکباری من فقط -
 وگرنه .. احسانِ يِ صدقه سرنهای ايهمه  ..ي بگم کور خونددی بايدیهدفت رس

 
 وقته جنس تو رو شناختم و تو رو یلیمن خ.. شرکت باز بشه نی پات به ادادمی اجازه نمی حتمن

  نی تو ايخوایاگه واقعا م.. نکن ي من نقش بازيپس برا ..شناسمیمثل کف دستم م
 

 قسمت نی اولگهی دي هفته هیتا ..انجام بده  مثل آدم بتمرگ سرجات و کارت رو ی بمونشرکت
 چون .. کن رونی کار در رفتن رو از سرت بریپس فکرِ از ز .ي بدلی تحودیبرنامه رو با

 
 .. مثل تو راحت کنم ی شرکت رو از وجود آدم نحسنیکه خودم و ا... اشاره امهی.. بهانههی منتظر تنها
 دی گره کرده اش دوئي دستهایپ.. رفت و نگاه من نروی پر ضرب از آشپزخونه بي و با قدم هادیچرخ

.. 
 بخشش از عرفان و يتقاضا ... یی ظرفشونکی زدم به سهی بستم و تکدانهی رو ناامچشمهام

  بود یواقعا که چه راه سخت..  بودی عبثدیچه ام .. میبرگردوندنش به زندگ
 ی کالمي که نکنه خشونت هادمیستریم.. که از صبر و توان خودم نگران بودمکردمی اعتراف مدی باو

 .. و دست ازش بکشم ارمیعرفان رو تاب ن
 .. نمناکم به رقص در اومده بود ي چشمهاي شده سر بلند کردم که جلوي سمت سقف گچ کاربه
کمکم کن  که عرفان .. عرفان رو ندارم نی مقابله با اییمن توانا..سکوت  ...يصبر... بدهی توانایخدا-

  فکر مقابله کردن باهاش هم ی شده که حتي قدربیرق..رتمنده  و قدي قويبدجور
 

 ی که اگه تو باشری و شونه هام رو بگایپس تو ب ..امی از پسش برنترسمیم.. خداترسمیم ..کنهی مرنجورم
 ..چه برسه به عرفان ..  برمای تنه به جنگ تمام دنهی تونمیم

*** 
 که دونه یترس..رفان به جونم انداخته مقابله کنم  که عی گذشته ومن هنوز هم نتونستم با ترسدوروز

  ..کنهی و اراده ام رو سست مسوزونهی و آرزوهام رو مدهای اميبه دونه 
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 قدم ي صدایفقط گه گاه.. ام دهی شرکت ندنی اي هاواری دونی رنگ عرفان رو هم می روزه که حتدو
 قدم ..ه  وقته تو ذهنم حک شدیلی که خیی قدم هايصدا ..شنومیهاش رو م

 
 همون عرفان گذشته هستن ي قدم هاکنمی فراموش می محکم و باصالبتن که گاهي که به قدرییها
  قدم هاش گوش ي و با لذت به صدابندمیناخواسته چشم م.. جور وقتها نیتو ا..
 
 .. تک به تک قدم هاش شدم يدای من دوباره واله و شستیدست خودم ن ..دمیم

 به ي هفته سر برسه و بهانه اخوادیدلم نم..رم به نوشتن برنامه ام گرمه  وقفه سی دو روز بنی اتو
  دهی ته کشدهامی امنکهیبا ا.. ام دهی ترسنکهیبا ا..دست عرفان بدم تا به مقصودش برسه 

 
 ي زده خی قلب ي هاچهی بتونم دردی چنگ زدم تا شادهی پوسسمانی رنی به ایاما هنوز هم دو دست..

  هم در دلم خاموش شده و من دی اميهرچند که کورسو..ازکنم عرفان رو دوباره ب
 

  ..رمی که تا به اآلن سر پا نگهم داشته جلو می عشقي به پشتوانه تنها
 چشمهام يدست جلو.. شد چشمهامو زد دهی که به سمتم تابیی اومدم نور چراغهارونی شرکت که باز

  يلبخند محو و خسته ا ..دمی احسان رو ديوندای انگشتهام هيگرفتم و از ال به ال
 
 .. هوام رو داشت شتریاحسانِ مهربان به واقع از کوروشِ هم خون هم ب.. لبم نشست رو
 که با شتاب تنها روزیاز د.. نشستم نی تو ماشعی هوا سري فرار از سرماي رو باز کردم و برانی ماشدر

  درست صحبت می نتونسته بودی راحت بشه حتالشی بهم بزنه تا خيتونسته بود سر
 
  ..میکن

 .. سالم کرد ي داد وبا انرژلمی تحوي دست و دلبازانه البخند
 .. رو با لبخند دادم جوابش

 ؟..چه خبرا ..سالم -
 : گفتفتادی جور که به راه مهمون
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 نی بدی فرش هست که باي سرهی.. از صبح تا شب وقتم پربود روزید..خبرها که دست شماست -
 امشب اومدم دنبالت که خبرها رو داغ داغ از زبون خودت بشنوم . .میشعبه ها پخش کن

 
.. 

 پر از نفرت دنبال ي عرفان با اون چشمهانکهی؟ا.. بدونه ی چخواستیاحسان م.. زدم ی تلخلبخند
  لطف کرده شیمی فقط به خاطر دوست قدنکهی اای؟.. کردنمه رونی بي برايبهانه ا

 
 ؟.. رو تو شرکت تاب اورده وجودم

 .. نداشته ی ات معلومه که عرفان برخورد خوبافهیز قا-
  ..دمی کشيدی ناامآه
 .. نداشتم ي هم انتظارنی از اریغ-

  حرفم تکون داد دیی تای به معنيسر
 ؟.. بهت گفت ایخب چ-

 ..)پرشده .. کنم زی ابروهام رو تمدیبا..( هوا فکر کردم ی وبدمی سر ابروم کشیدست
 ؟..بهار -
 ..گفتم  حوصله تنها یب
 .. کنم فی نبود که بخوام تعری جالبدارید-

 .. حرفهام بود دنی احسان پا به جفت منتظر شناما
 .. بشنوم خوامی من میول-
 .. به حرف اومدم تشی صراحت کالم و جداز
 ... کنه رونمی از شرکت بپای بهانه است که با تهیعلناً گفت به خاطر تو من رو قبول کرده و منتظر -

 .. لب غر زد ری زکردی به جلوش نگاه ممیمون جور که مستق هاحسان
 ..هر چند که قبال بهت هشدار داده بودم  ...ستی بشر درست بشو ننیا-
  ...ی ولدونمیم-

 .. به سمتم دیچرخ
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 ؟ ..ی چیول-
 هم دیشا ..سوختی قلبم بود که مدیشا.. ام سوخت نهی سي قفسه ونی میی جاهی تار شد و دمید

 ...جگرم 
  ...يری تو خودت تا آخر سر غمباد بگيزی که برشهی؟ نم ..ی بگيخوای می به کیبه من نگ..گو بهار ب-

 هم شدی منی ماشي ها وارد فضاچهی که از دریباد گرم .. نی ماشي زده خی ي شهی دادم به شهیسرتک
 ..با خودم فکر کردم .. ها بشه شهی شي مانع سردتونستینم

 می شدقی با هم رفي بدجور...شهی شنی ها من و ایتازگ
  ...دیشا ..امی شده به شرکت بی حاال که راضکردمیفکر م-

  مزمزه کردن حرفها رو بهم بده ي حاضر نبود اجازه یحت ..دی رحمانه بازهم پرسی باحسان
 ؟..؟ قبولت کرده  ..ی چدیشا-

 .. از حد پرتوقع و آرزومند شیب..پرتوقع بودم  ..دمی گزلب
 ..کرد  احسان افت يصدا

 اگه من پا به چفت جلو دیشا ..ستی جوره حاضر به بودنت نچیعرفان ه..من که بهت گفتم بهار -
  هدفت نکهیا ..ي دوستش داردمی فهمی وقتیول ..شدی نمنکاری اصال حاضر به ارفتمینم
 

 .. برگرده ی حق عرفانه که به زندگنیا.. کنم ینخواستم کوتاه.. گذشته است ي رابطه میترم
 نبود که عرفان رو تو منگنه ی کار درستدیشا.. فکر کردم یلی دو روزه خنیتو ا.. احسان دونمینم-

  انگار کردی با نفرت بهم نگاه مياون روز اول تو شرکت جور.. تا قبولم کنه میبذار
 

  ..دهی رو دشی خوندشمن
 .. داد می دلداراحسان

 که ییتو ..یی کمکش کنه توتونهی که میا کس تنهکنمیاما فکر م.. من اشتباه کنم دی بهار شانیبب-
 اما .. به نظر غلط باشه میری که می راهدیشا ..ي بودشی عشق عرفان تو زندگنیاول
 

 رو ی هم قبول کرد که بازهم با هم زندگدیشا ..بخشدتی مي روزهیعرفان باألخره .. من روشنه دل
  ..دیشروع کن
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 سر برسه که عرفان چشم رو گذشته ي روزهی دی شانکهیا.. تو دلم روشن شد دی امي کور سواندك
  بازهم مثل گذشته با آغوش نکهیا.. که براش ساختم ببنده و من رو ببخشه ی تلخيها
 

 .. کنم شی که تو دلم تلمبار شده رو اَرزوني من بتونم تمام مهرنباریتا ا.. من رو قبول کنه باز
 ی کنيمن مطمئنم اگه رو کارت پافشار ..بخشهیمخدا بزرگه و توبه کننده ها رو .. باش بهار يقو-

  ..ینیبیاون روز رو م
 .. دوباره داشتن عرفان گذشته يایرو ..بای زيای رونی پرکردم از انهی بستم و سچشم
 به سمت دمی چرخيبه تند..چشمهام باز شد .. صبا يادآوری به سکوت گذشت که با ي اهی ثانچند

 ..احسان 
 ؟.. شد ی صبا چیراست-
 .. زد ی مهربونبخندل
 ؟ ..ی نگرانشنقدریا-

 .. درهم شد وزمزمه وار گفتم صورتم
 .. نبود نی من زنده بود،اآلن وضع وحالم اي اگه بچه دیشا-

 .. کالفه نفسش رو فوت کرد احسان
 یزنی بال بال مي داري جورنیتو ا..نه عرفان رو ..نه تو رو  ..فهممیاصال شماها رو نم ..ارمیسردرنم-
 چون .. گذشته ی چنتونی بپرسمینم ..کنهی حد مقاومت منینوقت عرفان تا ااو..
 

 وقت چیو بدون دونستن اون مسائل هم ه...  بمونهی تا ابد تو دل هرکسدی هست که بایمسائل
  تونستمیکاش م.. رو باور کنم تی وضعنیاما واقعا برام سخته ا.. قضاوت کنم تونمینم
 

 یهرچ.. کرده ی رو از ما مخفشی شخصیچون عرفان کامالً زندگ ..متونیاما نم.. کنم يشتری بکمک
 .. که به اجبار برامون گفته هیی حرفهامیدونیهم م
 .. مکث کرد هی ثانچند

 یتونی راحت شده که نمالشیانگار عرفان خ.. برگشته مهد روزیاز د..راجع به صبا هم نگران نباش -
  ..شینیبب
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 .. رو تو دست گرفتم فمیبند ک ..دی رو کشی وترمز دستسادی آپارتمانم وادم
 .. ممنون یبابت همه چ ..میممنون که رسوند-

 .. رو فرمون گذاشت دست
 .. برسه مشکالتتون حل بشه ي روزهیکاش .. نکردم يکار-

 دواری اورد و من امیانگار که احسان از ته دلم خبر م.. بود ییبای زيچه آرزو.. زدم و نفس گرفتم پلک
  آرزو رو نی دلم رو بشنوه و انی باشه تا آمنی ماشنی سقف اری زاحقیبودم مرغ 

 
 .. کنه برآورده

در ..به سرعت به سمت درخونه رفتم .. سرما پوست صورتم رو سوزوند ي انهیتاز.. شدم ادهی پنی ماشاز
 .. بلند گفتم مهی احسان تکون دادم و ني برایوبازکردم و تو چهار چوب در دست

 ..خداحافظ .. خودت باش تو راه مراقب-
 شدم رهی رو پشت سرم بستم و از همونجا به قرص ماه خاطیدرِ ح.. زد و به راه افتاد ی تک بوقاحسان

 .. روزها تنها همدمم شده بود نیکه تو ا..
*** 
 ی از کارم راضنجایتا ا.. شده انداختم پی تاي به عبارت های کردم و نگاهپی آخر برنامه رو تاي هاتگ

 .. راحت بشه المی تا خسمی برنامه رو هم بنوی داشتم بدون مشکل باقدیو امبودم 
 دستهام تو لمی موباي برهی وي به خودم دادم که با صدای هامو تو هم قفل کردم و کش و قوسپنجه

  می گوشي و رو کردم که صفحه ری ززوی مي روي کاغذهالیبه دنبال موبا..هوا موند 
 

 .. نقش بسته بود  میمه رو گوشاسم خاله فاط.. شد انینما
اما .. نبود بی و زنگ زدن فاطمه عجرفتمی مهد نمگهی بود که ديچند روز.. هوا دلم به شور افتاد یب

  ..دنی کند تپي بود براي دنبال بهانه اشهیهم..دل لرزان من ..دل من 
 ..سالم فاطمه جان -
 ؟..سالم حالت چطوره -
 ..ا به جا کردم  حواس جی سرانگشت برگه ها رو ببا
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 ؟..؟اوضاع مهد چطوره ..؟چه خبرها  ..يتو چه طور. خوبم -
  ..ي وقته به ما سر نزدیلیخ.. الحمداهللا -
 ی مشکدی به خانم بشی چند روز پیول.. تو روز بهتون سر بزنم تونمیکارم تمام وقته نم..شرمنده -

 .. حالتون شدم يایزنگ زدم جو
 .. اما بچه ها بهت عادت کرده بودن يومدیوقتاً م منکهیبا ا ..هی خالیلیجات خ-
 بهشون ي سرتونستمیکاش م.. بچه ها دلم هواشون رو کرد ي های زبوننیری ها و شي شلوغ بازادی با

  کنم تا ی مرخصي بود به عرفان رو بزنم و تقاضایکاف..اما دستم بسته بود ..بزنم 
 

 .. بود دهی کشي کردنم چه نقشه ارونی بي نرفته بود براادمیهنوز ... به دستش بدم بهانه
 .. گرفتم ینفس

 ؟.. حالش چطوره یراست..منم دلم براشون تنگ شده مخصوصاً صبا -
 ...حالش خوبه اما -
 ..) خود نبود ی دلشوره ام بيدید..( خودم گفتم با
 .. شد دهی شدم که نگاه بچه ها به سمتم کشزی خمین
 ؟ ..یاما چ-
 خاله کار داره میگی میهرچ... که اومده وِرد زبونش خاله بهارِ ياز روز ..رهیگیبهانه ات رو مدام م-
 .. کنه ي خاله به من قول داده باهام عروسک بازگهیم ..کنهی قبول نمادی بتونهینم
حاال .. فراموش کرده بودم ی با صبا رو به کلمانمیمنِ خرعهد و پ ..دمی رو مالمیشونی کف دست پبا

  بهش بزنم ي سریروزه که منتظر اومدنمه و من حواسم نبود که حت چند چارهی بيبچه 
 
.. 

 .. کرد ارمی فاطمه هوشيصدا
 ازت خواهش کنم شهی می وليری بگی مرخصشهی اول کارته و نمي روزهادونمی بهار جان منیبب-

  که به جز یدونی؟م ..ی هم به صبا بزني سرهی ی که بتونینی بچي جورهیبرنامه ات رو 
 



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 180 

 .. تو خودش رهی بچه از صبح تا شب میتو هم که نباش.. نداره ي اگهی ديباز هم تو
  کز کرده بود مشت شد اطی حمکتی ني مات صبا که تنها و آروم گوشه ری تصوي آورادی با قلبم

 موقع عمل .. خود بود ی حرفهام الف بيهمه ..چقدر بد شده بودم و خودم خبر نداشتم ..
 

 .. گذاشتم یی چه قول و قرارهاکردمی و فراموش ممزدی جا مشهی همدیرسی مکه
 .. گفتم ی تو گوشکردمی موی از جا بلند شدم و همون جور که برنامه رو سی آنمی تصمهی تو
 .. اونجا امی سر مهی شده يهرجور ..امیاالن م-
  ..خواستمی بهار من نمنیبب-
  ..دادمی وقت رو از دست مدینبا.. تو حرفش دمیپر
 ریاون بچه چند روزه چشم انتظاره،من اونقدر درگ ..ی بهم گفتي کرديخوب کار ..يارنه تو حق د-

  مهدم گهی ساعت دمیاگه خدا بخواد تا ن.. خودم بودم که فراموشش کردم يکارها
 
  ..دمی بهش مامیفقط غذاشو نده خودم م..
 .. موقع مشکل برات درست نشه هی-

 .. کنه جادی اممی تو تصمی نگران فاطمه هم نتونست خلليصدا
 ..گناه داره طفلک  .. امی بدیبا ..امینه م-
 ..پس منتظرتم خداحافظ -
  ..دنی هر دو پرسي رو خاموش کردم که آرام و بشرستمیس
 ؟.. شده شی طوریکس.. افتاده یاتفاق-

 .. همزمان جواب دادم کردمی مرتب مزموی مي رولی جور که تند و تند وساهمون
  ..یی برم جادی با فقطستی نيزینه چ-

 ..  با همون نگاه نگران جلو اومد آرام
 ؟ ..ادی از دست ما برميکار-

 .. زدم ی مهربونلبخند
 ي لطف کردی که گفتنیهم ..ستی نی مهمزیچ..نه ممنون -
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 يِ االن به سراغ صبانی همدیبا ..رفتمی مدیبا.. راست به سراغ اتاق عرفان رفتم هی رو برداشتم وفمیک
  ..رفتمیر مچشم انتظا

  ..دمی پرسعی خانم شفاز
 ؟.. مهمون دارن ی مستوفياقا-

 وارد اتاق عرفان شدم و درو پشت سرم يبا تقه ا.. وقت رو از دست ندادم گهید.. باال انداخت که نه سر
  شهی شروع منمونی حرفم جنگ سرد بدنی که بعد از شندادمیاحتمال م..بستم 

 
 ..بره  بانی از جریی بوی کسخواستمیونم

 چند روز نیتو ا ..کردی شده بهم نگاه می سوزني گردونش با چشمهای صندلی زده به پشتهی تکعرفان
  اگه تا دیشا ..کردی فرق مطی اما حاال شرامی بوددهی رو هم ندگهی همدي هی سایحت
 

 يزی چنیاما اآلن مهمتر.. جرأت قدم گذاشتن به اتاقش رو هم نداشتم ی قبل بود حتي قهی دقچند
  که دونستمیخودم خوب م.. صبا بود دنی دي دو ساعته برای مرخصهی خواستمیکه م

 
 ي براخوامی منکهی رو به عرفان بگم؛اتی که اگه واقعدونستمیم.. رزمِ تن به تن با عرفان اومدميبرا
  شده قلم جفت پاهامو خرد یحت.. محاله اجازه بده رمی بگی ساعتی صبا مرخصدنید
 
 شده بود که ادی کوچولو زيِ محبتم به صباي لحظه به قدرنیاما تو ا ..نمیصبا رو بب که نذاره کنهیم

 .. بودم دهی رو به تنم مالي ایصابون هر بد اخالق
  ..دی پرسنهی به سدست

 ؟.. اومده شی پیمشکل-
 خواسته ام رو ي چه جوردونستمی بودم اصال نمدهیبرخالف محبت در دلم بازهم ترس.. گرفتم ینفس

 .. لرزش صدام بگم بدون
  ..خواستمی میمرخص-

 ..دستهامو تو هم گره زدم و ادامه دادم .. نزد ی کج شد و حرفی کمسرش
 .. دو ساعت يفقط برا-
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 ..که مستأصل ادامه دادم .. سکوت بازهم
  ..کردمی نمی درخواستنیکارم واجبه وگرنه همچ-
 ؟ ..يری بگی اآلن مرخصنی همي اونقدر واجبه که بخوايچه کار-

 .. به سمتم خم شد ی کمزی ميرو
 به کمکت داشته اجی احتای شده باشه ضی که مثالً مرستی دور و ورت نی دارم کسادیتا اونجا که ب-

 باشه  
 رو مثل پتک می کسی و عرفان گذشته عادت نداشت بزدی مشیداشت ن ..زدی رحمانه حرف می بچه

 .. مقنعه ام رو صاف کردم يشت لبه  انداختم و با سرانگریسر به ز.. به سرم بکوبه 
 .. به سمتم اومد ی جا بلند شد وبه آروماز
 .. ازت بپرسم خوامی مدمتی دی هست که از وقتی سوالهی ..یراست-

 همون جور به دی که رسمی قدمهیبه .. دیچی پنی سطح زمي چرمش روي کفش هاي پاشنه يصدا
 .. شروع به چرخش به دورم کرد یآروم

 ؟ ..یکنی که سرت مهیچ مقنعه نیا-
 که یی های نگرانونیم ...دادی جواب مناسب گشتم اما فکرم قد نمهی رو به خودم فشردم و دنبال فمیک

 .. نداشت یی جاچی سوال قطعاً هنی صبا داشتم جواب ادنی ديبرا
بلند  سری ام و من حتنهی به سنهیس ..ستادی دوباره رو به روم اتی و درنهادی به دورم چرخی آرومبه

  مقنعه ام از ي مقنعه ام بود رو کنار زد و لبه ي که به روی لحظه دستهیکه تو ..نکردم 
 

 .. حبس نهی شد و نفسم تو سدهی کشسرم
 که وارد ياونقدر شدت ضربه ا.. شونه ام افتاد ي پخش و پالم روي از دستم رها شد و موهافمیک

 .. بودم ومدهی بود که هنوز هم ازبهت درنادیکرده  ز
 یب! ؟.. بودم ستادهی حجاب جلوش ای؟و من حاال ب..مقنعه ام رو ! .. بود؟دهی ام و ازسرم کشمقنعه

 ؟ ..ومدی که قبال مردم بود اما حاال نامحرم به حساب مي مرديجلو...حجاب 
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هاج و واج با .. کردن موهام انجام ندادم ی مخفي هم برای حرکتی که حتنکاری مقدمه بود ای باونقدر
  تیکه درنها.. که مقنعه ام رو گرفته بود نشست ی دستيباز مونده نگاهم رودهن 

 
 .... افتاد نی زميمقنعه از دستش رها شد و رو.. من ي گشاد شده ي چشمهايجلو
 شهی که همی به حالل و حروم اعتقاد داشت ؟کسشهی که همیعرفان! .. کرده بود؟نکاروی عرفان اواقعا

 ؟ ..داشتی حجابم رو برمی راحتنی به احاال.. داشت رتیرو ناموسش غ
 فکر خم یب ..دمیکشی بازمونده ام نفس مي لبهاونی و از مرفتی منی باال و پائینی ام به سنگنهیس

  ی عرفان  بي کفش مردونه رمی مات و متحي چشمهايشدم به سمت مقنعه ام که جلو
 

 .. مقنعه ام نشست یاهی سي رومقدمه
 ي کم مونده بود از کاسه يچشمهام از زور تعجب و ناباور.. بلند کردم  خم شده سر مهی جور نهمون

  رو بلد نبودم ي بازنی؟چرا من اصالً ا.. بود ي اي چه بازنیا.. بزنه رونیچشمهام ب
 
 ؟ ..کردمی عرفان رو درك نمي کارهای؟چرا معن..

کامل کرد و همون جور که  رو ي بردارم که عرفان، نامردنی زمي تالش کردم مقنعه ام رو از رودوباره
  ..دی مقنعه ام بود پاش رو عقب کشيکفشش رو

 ؟ ..ياری سر من میی چه باليدار.. رحم یعرفانِ ب... شد سی خچشمهام
 بود کنار زدم و با ختهی ررونی کش سرم بي دورم رو که از البه الشونی پري راست کردم و موهاکمر
 .. لرزون گفتم يلبها

 ؟ ..یکنی مکاری چيدار-
 .. کمر بود به سمتم خم شد ي جور که دست راستش روهمون

 ی و احساس خفگومدیاز مقنعه هم بدت م.. شالت وسط سرت بود شهی همشی پنج سال پادمهی-
  و یکنی بند مقنعه سرت مهی اومده که چند روزه نیحاال آسمون به زم ..يکردیم
 

 سبز و يختمت انتظار داشتم باموها؟راستش روز اول اصال نشنا ..دهی بهت دست نمی خفگاحساس
  ..نمتی فرندت ببي و قرمز با بویآب
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 ؟ ..ي شدرتی غی بنقدری ایعرفان از ک ..شدی مریباز هم اشکهام داشت سراز.. سوخت چشمهام
 .. موهام رو پوشوندم وبه سمت پاش خم شدم ي ساعد دستم روبا
 ..مقنعه ام رو بده -

 .. کردم يبا بغض پافشار.. شد دهیم به گند کش وتمام مقنعه ادی رو عقب تر کشپاش
  ..یتو بهم نامحرم..مقنعه ام رو بده -

  ..دیخندی نمي جورنی وقت اچیعرفان گذشته ه.. پشتم رو لرزوند ي رهی قه قه اش تيصدا
 روزها رو نیآخ خدا نمردم و ا.. ؟یزنی که حرف از محرم نامحرم میی؟تو.. بهار ی؟واقعاً خودت..نامحرم -
  ..دمیم ده

لبهامو جمع کردم و با بغض دوباره  ..دنی من باري کردن و برخالف اراده دای پی باالخره راهاشکام
 ..گفتم 

 ..مقنعه ام رو بهم بده -
 .. ترسناك شد ي صورتش پاك شد و چشمهاش دو گوي روي خنده ي دفعه اهی
 ؟ ..يخوایواقعا مقنعه ات رو م-
 ..د به سمتم  هلش دانی زمي پا روي سرپنجه با
 .. ورش دار ایب-

 .. و پشت به من ادامه داد دیچرخ
 نی به سر کردن اي که عالقه ادونمیم..هرچند به نفع توعه.. قابل استفاده باشه گهی فکر نکنم دیول-
  ..يکردی حال نمزهای جور چنی اصالً با اادمهی ..ي پارچه ندارکهیت

کمر راست ...  مقنعهي روي خاك هاي رودیاشکم چک.. پر از خاك ي شدم به سمت مقنعه خم
  دنی و داره با دزشی زده به مهی تکحی که عرفان با تفردمیدی چشم مياز گوشه ... کردم

 
  ..کنهی ماحتی سمن

حاال سر .. خراب تر شد تمی فقط وضعیخاك رو از مقنعه ام پاك کردم ول...  مانتومنی سرآستبا
 .. شده بود ی مانتوم هم خاکنیآست
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 خواستمی که مکردمی حس حقارت ميبه قدر.. پوزخند عرفان باعث شد با رنجش سر بلند کنم يصدا
 .. شرکت خراب شده نذارم نی پام رو تو اگهی رو رها کنم و دزیهمه چ

 کنار زدم ی موهام رو با کالفگي ختهی بهم ريتارها.. مقنعه ام رو تکوندم ي لرزون چند باري لبهابا
  زی بعد از تمتی ام اشک صورتم رو پاك کردم و درنهاهگی دست دنیوبا سر است

 
 .. رو به سر کردم ی خاکي پر از تمسخر عرفان مقنعه ي چشمهاي مقنعه ام جلوی موقتکردن

 .. دلم نجوا کردم تو
 به سرم ي که داریی؟کم کم آمار بالها..؟حساب و کتاب دستت هست .. عرفان میچند چند شد-
 ؟.. گذشته بشه ي داشته باشم جبران خطاهادی امتونمیم. .ذارهی سر به فلک مياریم

 از رو فموی کتیدرنها.. مقنعه ام رو پاك کردم ي جلوي گرفتم و باز هم با کف دست خاکهاینفس
 .. برداشتم و اتمام حجت کردم نیزم
  ..رمیگی می ساعتی مرخصگهیاز االن تا دو ساعت د-

 که بدونه چه بخواد و چه نخواد باالخره من رمیگیمگفتم  ..ارهیتا نه ب.. خوامی می مرخصنگفتم
  ..رمیگی رو ممیمرخص

 حاضر ی حتگهید.. اومدم رونی پرشتاب از اتاق بي منتظر جواب عرفان بشم با قدم هانکهی بدون او
  تو سالن نبود یو ازشانس خوبم کس.. تو اتاقش سر کنم گهی دي لحظه هی ينبودم برا

 
  ..نهیاح بب من رو با اون وضع افتضتا

 .. محابا رها کردم ی نشستم و تازه اشکهام رو بنیتو ماش.. دربست گرفتم هی راست هی همونجا
 .. مقنعه ام نشست ي روی نگاهم با بدبخت

  ...ی حداقل سبک شده باشدوارمیام.. نامرد عرفان
شد که نشد اما درست ن ..دمی مقنعه ام کشي دستمال مرطوب رو درآوردم و روي بسته فمی تو کاز
  ..دهی عرفان رو به تن کشي که خاك کفش هاي مقنعه انی از اشدیچندشم م..

و .. خرد نشم ی راننده تاکسنی نگاه سنگری زنی از اشتری چشمهام گذاشتم تا بي دستهامو جلوکف
 ..بازهم گذشته ها رو رج زدم 
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*** 
  ..ي؟بهار ..یبهار خانم-««

 سرمو رو شونه اش چرخوندم ...شدم از تن صداش  اسمم رو برد که مست ی به نرماونقدر
 ؟..هوم -
 ؟ ..یکنی عمل نمي که دادیچرا به قول-

  رو باال دادم لبهام
 ؟ ..یچه قول-

 .. زد ی مهربونلبخند
 ؟ ..ی مراعات کنکمیمگه قرارمون نبود -
ش تکون  کرده بود و عمالً از جاری گپسمی شال به کلی ولدمی شالم رو جلوتر کشي لبه الی خیب

  ..خوردینم
 .. بلند کردم و غر زدم سر

 ..! و من خبر ندارم ی؟نکنه بچه مثبت.. عرفان يدی مری گنقدریچرا ا-
 که شال از بند گل سرم خالص شد و جلوتر اومد و ي شال رو مرتب کرد جوري لبه های مهربونبا

 .. داد حی صدر توضيدرهمون حال با سعه 
 شتری بکمی گمیفقط م ..ستی نی کار سختخوامی که ازت ميزیچ ..ستمی که بچه مثبت نیدونیم-

 .. نرفته میشونی زخم پي که نرفته هنوز هم جاادتی..مراعات کن 
 يسرانگشتم باال اومد و رو.. داشتمادی وحشتناك رو مو به مو به ياون دعوا.. از رو لبم رفت لبخند

 ... شد می ابروش نشست و تن صدام ماليزخم گوشه 
 .. بال رو سرت آورد نیدستش بشکنه که ا ..شهی مشی دلم رنمشیبیمهروقت -

 .. داد لمی تحوی رو با محبت تو دست گرفت و لبخند شفافسرانگشتم
خودت  ..ی مراقب حجابت باشکمی خوامیمن فقط ازت م.. بشه شی من ریخدا نکنه دلِ بهار خانم-

  ..ستمی ني آدم بسته ادایمن ز ..وفتهی شال از سرت میی وقتهاهی ی ولستیحواست ن
 
 .. راجع بهت فکر بد کنن هی دوست ندارم بقاما
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 .. گارد گرفتم بازهم
 ؟.. به ما داره ی اون ها چه ربطي؟اصالً فکرها ..يچه فکر-

 .. تو دستش فشرد و زمزمه کرد دستمو
 ریتأث ما ی زندگي که آدمها روی بشهی قضنی منکر اشهینم ..میکنی می آدمها زندگنی همنیما ب-
  ..ذارنیم

  ..دمی کشرونی رو از بند انگشتهاش بدستم
  ..می کنی با مردم زندگمیخوایما که نم.. مهم باشه دی تو هم نبايبرا ..ستیبرام مهم ن-
 ؟..بهار جان -

لبهامو جمع کردم و با .. بشم ادهی پطونی هم باعث شد از خر شنی مستأصل بود و همصداش
 .. پچ پچ کردم يدلخور

  ..کنمی مراعات مشتری بباشه-
 بحث چند ی شونه اش گذاشتم وحتيدوباره سرمو رو.. دلم پرنور شد دمی مردونه اش رو که دلبخند

  قبل رو هم فراموش کردمي قهیدق
 نکهیا.. نظر عرفان رو عوض کنم تونمی بعد از ازدواج مکردمی قشنگ چه ابلهانه فکر مي اون روزهاتو

 آخ که چقدر بچه بودم و ساده ..انشکده خالص شم  دطی محنی سنگياز شر مقنعه 
 
 مثل من از کارهاشون دست ي برهه اهی دیشا ..شدنی وقت عوض نمچی و توقعاتشون هدیآدمها و عقا..
 »».. آدمهاست ی زندگری و نامتغنفکی اما ذات ادم جزء الدنیکشیم

*** 
 بود که یدمشکیدوم از خانم ب مقنعه دست هی که کردم گرفتن ي کارنی به مهد اولدنی محض رسبه

 ..به شدت به سرم گشاد بود 
 .. ماه صبا ي رودنی دتی درنهاو

 دمی در آغوش گرفتن صبا باز کردم و از ته دل لبخند زدم و عطر تنش رو به مشام کشي برادستهامو
  خودم رو به آغوش ي بچه است که انگار بچه نی تو وجود ای چه حکمتایخدا..
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 ؟ ..کشمیم
 ي بهانه انکاری نکنه با انکهی ترس از ایحت...  ذهنمي و حرکات و حرفهاش رو فرستادم گوشه عرفان

 به ... کوچولو يو تمام حواسم رو دادم به صبا.. اخراجم به دستش داده باشم يبرا
 
  ..گرفتمی مکی لبش رو به فال ني لبخند محو گوشه دنی کز کرده که دي پرستونیا
 ؟ ..ي اومدری ددرنقی؟چرا ا..خاله بهار -

 ..جواب دادم  ..رفتمی منیی پابی وبه صورت اربافتمی موهاش رو مي جلوي هاي جور که  چترهمون
 .. اونجا باشم دیراستش کارم عوض شده از صبح تا شب با.. اومدم ری که ددیببخش-
 .. دست گذاشت رو مچ دستم که دستهام ثابت موند رو موهاش يدی ناامبا
 ؟ ..شمی پییای نمگهیپس د-

 اومد جواب رد بدم ی دلم نمدیپرسی معصومانه  و پاك ازم مي جورنی ایوقت ..دی تو دلم جوشمهرش
.. 
  ..امی باز هم مومدمیمگه امروز ن ..زمی عزامی م-

انگار صداقت رو از تو چشمهام خوند که .. شد که تنها با محبت نگاهش کردم رهی تو چشمهام خیکم
 ..اد تا کار بافتن موهاش رو ادامه بدم  و اجازه ددیدوباره چرخ

 عرفان رو بافتم ي بچه ي چتري ام لم داد و من با عشق تک به تک موهانهی سرش رو به سصبا
 .. به سرم آورده یی تمام چه بالي کردم فراموش کنم عرفان با نامردیبافتم و سع..
 خاله ؟-
 ؟..جان خاله -
 ؟ ..کردیچرا بابام اون روز باهات دعوا م-

 .. سوالش نداشتم ي برای جواب واضحچیه ..دی بلندش چرخي موهاي رونگاهم
  ..ومدمی اون روز بدون خبر دادن به بابا عرفان به خونتون مدینبا.. کار اشتباه کردم هیچون من -
 .. بعد زنگ بزن که باهات دعوا نکنه يپس دفعه -

 بود ذهن کوچولوش لهی پلهی شیچقدر ب..چقدر ساده بود طفلک عرفان  ..دمیچی به دورش پدستهامو
.. 
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 .. تموم شده بود که صبا تکون خورد بافت
 ؟..خاله تموم شد -

  بافت بستمنیی کوچولو رو پای الغرش گرفتم و کش مشکي از گونه ي صدا دارماچ
 .. خاله تموم شد زیاره عز-

 دهیوقت رفتن رس..د  گذشته بومی ساعت ونهیچقدر زود .. شد دهی کشيواری به سمت ساعت دنگاهم
 ..بود 
 .. ام چسبوندم و کنار گوشش زمزمه کردم نهی رو به سصبا

 .. برم دی باگهی من دیصبا خانم-
 زود از رو یلی صورتش خي لبخند رویول.. رو به سمت شونه اش خم کرد قلقلکش اومده بود سرش

  ..دیلبهاش پر
  ..شهی من زود دلم تنگ مي؟اگه بر ..ي نرشهیم-
 .. با حسرت زمزمه کردم  لبریز
 شمیاگه نرم از کار اخراج م.. مجبورم صبا جان یول ..ادی زیلیخ ..زکمی عزشهیدل من هم تنگ م-
 ؟ ..ی چیعنی اخراج شدن یدونیم..

 .. گفت یمی اورد و هوم مالنیی پاسرشو
 ؟ ..ی چیعنیخب -

 ..داره  یی  بچه کوچولو چه معناهی اخراج  تو ذهن ي داشتم بدونم کلمه دوست
 .. کنه رونی تو رو از سرکارش بخوادی بابام منکهی ایعنی-

 ؟ ..دونستی حرفها رو از کجا منیا.. بچه نیا.. شونه هاش ثابت موند ي رودستم
 رو خراب تشی تا ذهنیزنی بچه منی اشی حرفهات رو پي که همه ي؟مگه چقدر از من متنفر ..عرفان

 ؟ ..ی بچه جار بزننی اشین رو پ؟ واقعا الزم بود تمام مشکالتمو ..یکن
 ؟ ..ي تو سرکارش نرخوادی؟بابام چرا م..خاله -

 .. به دورش دمیچی پدستهامو
 .. کرده تی بوده و بابا عرفان رو اذي آدم بدیلی ها خمی قدمیچون خاله بهار اون قد-

 .. به سمتم دیچرخ
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 ؟ ..ي کردتیتو بابام رو اذ-
 .. اوردم نیی پاسر

 ..آره -
 ؟..چرا -

 که ال ي ای چرا تو اون روزها ،خوشبختدونستمینم ...دونستمی؟خودم هم نم..واقعاً چرا .. گرفتم ینفس
 ؟.. انگشتهام لونه کرده بود رو پردادم يبه ال

  ..دونمینم.. صبا دونمینم-
 ؟ ..ی کنتی بابام رو اذيخوایحاال هم م-
  ..خوامینه نم-

 نرم صبا ي گونه ي رويبوسه ا ...رفتمی مدیبا.. شد دهی کشواری دي نگاهم به سمت ساعت رودوباره
 ..زدم و پر از بغض زمزمه کردم 

  بره دی باگهیخاله د-
  ..رهی حوصله ام سر مییمن تنها..نرو خاله -
 ؟.. باشه کنهی مي باهات بازادی بابا عرفان ميعصر-
  کنه ي با من بازتونهینه بابام کار داره نم-
 ؟ ..يچه کار-
 .. دارم مزاحمم نشو  درسگهیم-
 ؟ ..خونهی؟مگه عرفان داره درس م..درس داره :  لب با خودم تکرار کردمریز

  ..گذشتنی ها چقدر تند و پرشتاب مقهیدق.. به ساعت انداختم ی و ناراحت دوباره نگاهمستأصل
 و ی باشیخوبتو هم قول بده دختر .. زود زود برگردم دمیقول م..؟ ... برم يذاریم.. برم دی؟با..صبا -

 ؟..باشه  ..يغذات رو تا ته بخور
 کردی بچه ها فرق می قول و قرارش هم با باقیحت.. هوا یدلم خون شد ب.. کج کرد ی با ناراحتسرشو

.. 
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حاال که صبا .. شرکت شدم ی سره راهکی.. ضرب کوبان ی رو برداشتم و با قلبفمی بلند شدم و کازجا
  دنِیترس د.. راحت شده بود شی و دلتنگیمت از بابت سالالمی بودم و خدهیرو د

 
 که نکنه با دمیترسیم ..کردی اون هم بعد از ترك کردن شرکت، خون رو تو رگهام منجمد معرفان،

 .. بهانه منو از شرکت اخراج کنه نیهم
 زدینفس هام از ترس کوتاه و بلند شده بود و چشم هام دو دو م.. سست وارد شرکت شدم ي قدم هابا
  به سرم ی آسموني شرکت مثل بالي گوشه هی اش منتظر بودم که عرفان از همه..
 

 .. بشه و شرکتو رو سرم خراب کنه نازل
 ي کفش هادنی راه با دونی راست به سمت اتاقم به راه افتادم که مهی سر بلند کنم نکهی ابدون
 دم که با اخم  سرم رو بلند کردهی ترسيبا چشمها ..ستادی مهرِعرفان قدم هام ای بیِچرم

 
که عرفان برخالف .. رو داشتم يادیتو اون لحظه انتظار هرحرف و فر.. درهم عرفان مواجه شدم يها

 .. زد وگفت شی ساعت مچي به صفحه يتمام افکارِمن با سرانگشت ضربه ا
  ..ي اومدری دقهیپنج دق-

 که دی گل و گشادم چرخي مقنعه ينگاهش رو ..نی از اریغ.. رو داشتم یتوقع هرحرف..  نزدم یحرف
  عقب فرستادم تا چشمهام عکس یمقنعه ام رو کم.. اومده بود نیی پامیشونی پيتا رو

 
 .. مقنعه ام رو عوض کردم دهی لبش کامالً مشخص بود که فهمياز پوزخند رو ..نهی رو ببالعملش

 .. تنها از کنارم رد شد و همزمان گفت ي سردبه
 .. تکرار نشه گهید-

 یلی خیلیبرخوردش خ ..دی به قلبم تابدینور ام.. فرستادم رونی بیشده ام رو به سخت حبس نفس
  ..کردمی بود که فکرش رو ميزیبهتر از اون چ

 روزها به شدت نی که تو ایی شونه هایپ.. محکمش ي قدم هایپ.. عرفان رفت ی هدف پی بنگاهم
   ..کردمیکمبودش رو حس م

 .. اون قد و قامت بلند جا موند شی بسته شدن در تمام حسرت هام پبا
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 گوشم گذشته خیخطر درست از ب.. شونه ام افتاده بود باال انداختم و به راه افتادم ي که روفموی کبند
  آتش غضب عرفان نشده ری درگرم،یبود و اصالً معلوم نبود به خاطر ثواب کدوم کار خ

 
  ..بودم

 پراز مشغله  داده ها رو کنار ي و من با فکردنیخ ساعت پنج عصر عقربه ها تند وتند گرد هم چرتا
  ي بود که آرام و بشرقهیساعت پنج و ده دق.. هام رو رج زدم ی کردم و نگرانفیهم رد

 
  و پالسشون رو جمع کردن وکم کم سکوت شرکت رو گرفتجول

ه ام جلو  چوني مدام تا رویدمشکی گل وگشاد خانم بيمقنعه  ..ذاشتمی مفمی هامو تو کلهی وسداشتم
  ي که صدادمیمقنعه رو با حرص عقب کش.. واعصابم رو خراب کرده بود ومدیم
 

 ي صدا، کوبش هانی ادنی بود که با شنیچند وقت.. قلبم رو کند کرد ي تپش هایی قدم هاکوبش
  براش ی صدا ودرماننی کرده بودم به ادای پيانگار آلرژ .. ذاشتیقلبم سر به فلک م

 
  ..کنمی مارتی قدمها باالخره عرفان رو هم زنی ای که درپدونستمین مچو..  نداشتم سراغ

 از دستم رها شد و فمی در، بند کی عرفان تو درگاهدنی بلند کردم به سمت درباز اتاق که با دسر
 ... پخش زی مي هام رولهیوس
  ..دمی بود که من نفهمدهی به اتاقم رسیک
 ؟ ..ي قصد رفتن داریبه سالمت-

 تموم شده بود و حاال وقت يساعت کار.. بود ؟ی چه سوالگهی دنیا..تنها نگاهش کردم  و واج هاج
 ؟ ..رفتمی مدینبا.. بود دهیرفتن رس

 به جبران اون دو دی باعتاًیطب ..ی گرفتی مرخصقهی که نرفته سرجمع دو ساعت و پنج دقادتی-
  ..ی تو شرکت بمونيساعت بعد از ساعت کار

 کردی مي کارنی همچی؟کدوم شرکت.. بود ی چه قرار قانونگهی دنیا..وند  بازممهی از تعجب ندهنم
 ؟قرار بود به جبرانش .. کرد ی چشم پوشمی راحت از مرخصیلی خنیپس به خاطر هم..
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 ؟.. ساعت هفت شب شرکت بمونم تا
 .. رو باال برد ابروهاش

 ؟ ..يخوای؟ نم ..هیچ-
 .. گفت ي شرکت کرد وبه تندي به سمت در ورودي ااشاره

  ...يهر-
 ولو شده لی وساي انداختم و نگاهم رونییسر پا ..ادیسردِ سرد و نفس هام کم و ز.. سرد شد قلبم

 .. لب جواب دادم ریز ..دی چرخزی ميرو
  ..مونمینه م-
 ..خوبه -

  ..دی پا چرخي کرد بهم که دوباره رو پاشنه پشت
 باشه ادتی ..ي دختر من بردنی وقت به دی وقت و بي هوس کردي بعدي دفعه اناًی اگه احیراست-

 ... خاله بهارش دنی دیحت ..گهی به من می گوشي روپازیکه صبا همه چ
 سبک ی کمحشی توضدنی با شنیول.. از حد آزاردهنده بود شی خاله بهار بي کلمه ي رودشیتأک

   بادکنکهیمثل .. عقوبت دچار شده بودم نی با صبا به ادارمیپس به خاطر د..شدم 
 

 ..وجدان خفته ام سر بلند کرد و غر زد .. دود شد و به هوا رفت تمی خورده عصبانسوزن
تو امتحان پس  ..یحق داره که نخواد دور و ور بچه اش بپلک ..ینیحقشه که نخواد بچه اش رو بب-

 ؟ ..ي ازش داریچه توقع.. بهار يداده ا
طف کرده که اخراجم نکرده و تنها به دو  هم لیلی که عرفان خدمی رسجهی نتنی من عاجزانه به او

 .. بسنده کرده يساعت اضافه کار
 بود که می درحال شکافتن مکنونات قلبشینگاه سوزن.. گرفتم و سر بلند کردم به سمتش ینفس

 .. زدم يلبخند محو
 و کارهام رو مونمی تو شرکت مقهی دوساعت و پنج دققای دقیباشه به جبران اون دوساعت مرخص-

 ؟... خوبه دمی مانجام
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که لبخندم .. لبم ي لبخند روای بود ي اضافه کاررفتنی از راحت پذدونمینم.. عرفان منقبض شد فک
 ..پر مهر تر ..رو پررنگ تر کردم 

چشم بستم و با جون و دل به .. محکم به راه افتاد ي فرستاد و با قدم هارونی با حرص نفسش رو ب
  که پشت بسته شدن در اتاقش گم یی ها قدميصدا.. قدم هاش گوش دادم يصدا

 
  ..شد
 پاور لب تابم رو زدم ي هام رو جمع کردم و دکمه لهی نشستم وبا حوصله وسی صندلي روی ارومبه
  ..کردمی عقب افتاده ام رو جبران مي کارهاگهی دي قهی تا دوساعت و پنج دقدیبا..

هنوز هم سفت ومحکم جا خوش کرده بود .. لبم اومده بود ي که بعد از رفتن عرفان روي محولبخند
  بودم دهی صبا رو دنکهیهم.. نه چندان مهم اصالً برام ارزش نداشت هی تنبنیا..
 
  ..دی ارزی مییایدن

*** 
 ؟ ..یخانم زمان- ««

احسان .. تو وجودم نشست ی احسان حس خوبدنی که صدام کرده بود و با دی به سمت کسدمیچرخ
  و صحبت کردن باهاش خوشحال دنیو من چقدر از د برابر اصل عرفان بود یکپ
 
  ..کردمیانگار از همون اول به چشم برادرم بهش نگاه م ..شدمیم
 ؟..بله -
 ؟ ..دیدی رو نديریخانم خد-
 .. خنده ام رو به شدت گرفتم وگفتم ي تاب داد که جلویی ابروسایمل
 ..رفته کتابخونه  ..رسهی مگهی دي قهی تا پنج دقیول...نه -
 .. باشه ممنون -
 .. بهم زد ي سقلمه اسای سمت عرفان به راه افتاد که ملبه
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چشم احسان هم که به فرحنازه  ..ی؟تو که با عرفان خوش.. چه خبره نجای انمیبگو بب.. بهار یه-
 .. کاله مونده ی نفر بهیفقط سر من .. گهیخوبه د..

 نکهیهم ..ومدیرو بغل زده بود و به سمتمون م به فرحناز افتاد که دوان دوان کوله وکلر بوکش نگاهم
 .. گذاشت و نفس گرفت نهی دست رو سدیبهمون رس

 ؟.. که نکردم رید-
 .. کرد ینیری خودشسایمل
 .. ماهت بودن يِ رودنِی چشم انتظارِ دیلی ها خیفقط بعض..نه بابا -

 .. کج بهم نگاه کرد فرحناز
 ؟ ..یی؟منظورش تو.. ها یبعض-

 که احسان وعرفان ییبا کف دست زد به شونه اش و با چونه به جا..لت نداد جواب بدم  مهسای ملاما
 .. بودن اشاره کرد سادهیوا

 .. که با خنده گفتم اوردی باز هم سر درنفرحناز
  ..گشتنیاحسان جون دنبالتون م-

 .. با سرانگشت به خودش اشاره کرد فرحناز
 ؟..دنبال  من -
 .. دوباره گفت سایمل
  ..ادی داره منی ببآره-

 .. لب زمزمه کرد ریو ز ..کردی نگاه مشدی مکمونی به احسان که داشت نزدیجی همون جور با گفرحناز
 ؟.. کار داره یبامن چ-

 بهونه و با بهونه یب ..گهی دمیسر خوش بود ..میدی خندزی رسای فرحناز رو صدا زد و من و ملاحسان
  ای.. دختر عموش بودری که دلش گیاحسان يبرا ..میساختی خودمون داستان ميبرا
 
 .. که فقط تو خطِ درس خوندن بود ي فرحنازيبرا

 .. سرچرخوندم میلی فامدنی با شن
 ؟ ..یخانم زمان-
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 .. ازم گرفت و درگوشم نجوا کرد یشگونی نسایمل
 ..شب مراد است امشب  ..ستیامشب چه شب-
 .. تشر رفتم یرلبیز
  ..سایخفه مل-
 ؟ ..یوف مستيبله آقا-

 .. و مؤدب اشاره کرد نی جور متهمون
  ..دیاری بفی چند لحظه تشرشهیم-

 کوتاه يبا قدم ها.. زمزمه کنان از کنارم گذشت سای طرف و اون طرف کردم که ملنی به اینگاه
  بود نییبرخالف جهت فرحناز واحسان به سمتش رفتم که همون جور که سرش پا

 
  ..گفت

 .. بذارم ونی با خودتون درمدمی بود که بهتر دی صحبتهی.. مزاحمتون شدم دیببخش-
 دونگ حواسم جمع شد شی به خاطرگرفتن جزوه به سراغم اومده شکردمی تا حاال فکر ممنکه

  گرفت و شروع کرد یعرفان نفس..
 ؟؟..؟؟ حرفها ...ي سرهی... خب راستش -

کامالً .. و نفس گرفت دی کششیشونی پي رویدست.. کاره موند چون نتونست ادامه بده مهی اش نجمله
 .. حرفش رو ادامه بده ي چه جوردونهی و کالفه است و نمیمعلوم بود عصب

  ..دمی خم کردم و پرسی کمسرمو
 ؟ ..ییچه حرفها-

 .. به صحبت کردن گرفت می لحظه تصمهی باال آورد و تو ی رو کمسرش
 .. ها راجع به من وشما هست که عهی شاي سرهی-

 ..تا بفهمم حرف آخرِعرفان رو ..ت کرد و تمام وجود من گوش شده بود  رو فونفسش
 حرف کنهی جرأت نمگهی ددیمطمئن باش.. و کرده گرفتم نکاری که ای کسيخب البته من خودم جلو-
 ... بزنه ي خودیب
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به ؟مطمئناً راجع  ..هی ها چعهی منظورش از شادونستمی می حاال به خوبگهید ..دی رو هم مالانگشتهاشو
  که راجع به من وعرفان سر زبون ها یعاتیو شا.. بود ای با بردشی چند روز پيدعوا

 
 قتی از اون  حقیمی ها که نعهی خاتمه دادن به شاي عرفان باد کرده وبرارتی بود و حاال رگ غافتاده
  من به خودش  کامالً ي که حرف عالقه دونستیاما نم..دست به کار شده بود ..بود 

 
  .. بوددرست

 .. صداش زدم ی سرخوردگبا
 ؟ ..ی مستوفيآقا-

 .. کرد سربلند
 ..بله -
 .. حرفتون شدم ي من متوجه دی نکنتیخودتونو اذ-

 رهی تي شونه هام خم شده و عرق سرد روای بار شرم وحری وزبارهی مشی کردم از گونه هام آتاحساس
 و داشتم که  ریقی بود حس غردهی کشنجایحاال که حرف به ا.. پشتم نشسته ي
 
 قلب می طرفه بود و من از صمکی عالقه کامالً نیتا حاال ا.. محبوس شده ای درمی عظي موج هاونیم
 .. بودم دو جانبه بشه و ادامه دار دواریام

 از رو دوشش ینیانگار بار سنگ..  ونگاهش قدردان دی کشي حرفم نفس آسوده ادنی با شنعرفان
 برداشتن 

  ..ستی من نحی به توضاجیخب پس خدا رو شکر احت-
بدون فکر .. عرفان درحال ذوب شدن هستم ي درمقابل جذبه کردمیحس م.. انداختم ری به زسر

  تفکر وتعقل ي لحظه ایبدون حت..
 ؟ ..یاگه نباشه چ-
 یول ...پرسمی می سؤالنی دارم همچي با چه رودونستمی خودم هم نمیحت.. هوا بود پرسشم یب

  ..دی حرفش بازمونده بود پرسي ادامه ينش براعرفان که ده ..دمیپرس
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 .. منظورتون نشدم ي؟متوجه ..بله -
 ..اگه ...اگه -

 دختر هیمخصوصاً من به عنوان ..واقعا که حرف زدن راجع به احساساتم سخت بود .. گرفتم نفس
  پسرها به شهی که همیمن ..کردی دار محهی غرورم رو جرنی و اشدمی قدم مشیداشتم پ

 
 ؟.. اخر خفت نبود نیا ..شدمیحاال داشتم خودم دست به دامن عرفان م.. بودن لمدنبا
 روحش ی و عوالمش غرق بود که حتیاونقدر تو زندگ..اگه دست عرفان بود .. هم نداشتم ي چاره ااما

  ..شدی من به خودش خبردار نميهم از عالقه 
 .. حرف رو گرفت ي حالم ادامه ی راحتي براعرفان

  ..مونهی من مشی حرفتون پدی نباشيزی نگران چی خانم زماندیدادامه ب-
 خوب یلیچرا که من خ..شکوفه زد از محبت عرفان .. مرداب ي دهیگل ارک.. دلم گل شد دوباره

 اون کس تنها .. دانشکده باشه نی سقف اری مردِ قابل اعتماد زهی اگه تنها دونستمیم
 

 .. وبس عرفانه
حرف از دهنم .. بگم خوامی می چنمی و ببامی که تا به خودم بدی دلم جوش محبت به عرفان تواونقدر

 .. شد یدراومد وظرف قلبم خال
 ی به شما داشته باشم چي؟اگه واقعا عالقه ا ..ی باشه چی واقعدیزنی که ازش حرف مي اعهیاگه شا-
 ؟..

م فرو برم تو  دهن بازکنه و من از شدت خجالت وشرنی محض تموم شدن حرفم دوست داشتم زمبه
 .. شده بود و هاج و واج جیحاال که حرفم روزده بودم عرفان گ..نیدل زم

 .. شک داره دهی هم که شنی به حرفی حتانگار
 ؟؟.. که شما ی چیعنی ..شمی منظورتون نميمن متوجه -

کاش .. کردن خودم کردم نیاونقدر عرفان متعحب بود که شروع به نفر.. انداختم ری سر به زفقط
  ی جاخورد وزبونش بند اومده بود که حتيعرفان جور ..گفتمی ونمشدیونم الل مزب
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  بزنه ی حرفتونستینم
بار ..کم کم چونه ام به لرزش افتاد  ..دادی وآمالم رو به باد مدهای سکوت، تمام امنی مکث وانیوا

  رهی دانشکده سکوت کردن وخيانگار که همه  ..کردمی شونه هام حس مي روینیسنگ
 

  ..زدی نمی سکوت گرفته بود وحرفي روزه طی شرانیکه تو ا.. به دهن عرفان شدن
 .. سکوت گفت ی که بعد از قرندی تو موهاش کشیعرفان دست.. دار شده بود حهی جرغرورم

 .. که نهی؟منظورم ا ..دیشما مطمئن-
 که یارت لعنت حس حقنی خالص شدن از ايسربلند کردم وبرا... فرستادم رونی کالفه ام رو بنفس

 .. شدم وگفتم رهی عرفان خيتمام وجودم رو گرفته بود تو چشمها
انتظار .. بهتون بگم خوامی وقته که میلیاما راستش خ.. شوك اور یحت.. مقدمه بود ی حرفم بدونمیم-
 ..من ..من .. هم ازتون ندارم ی جوابچیه

  ..زدیم ادی نفر تو سرم فرهی.. به راست وچپ بردم ی حواسی با بسرمو
  ..)يگند زد... بهار يخراب کرد(

 .. اخر وبا بغض گفتم می به سزدم
 ونی تب وهزي جهی حرفهام نتدیفکر کن ..دی رو فراموش کندیدی که  شنییاصال بهتره تمام حرفها-

 .. که وقتتون رو گرفتم دیببخش..بوده 
 کرد،ی مبمی ،با چشمهاش تعقجی گی درهم گره شده ونگاهي رو که با ابروهای بلند، عرفاني قدم هاوبا

 ....رها کردم 
  زد ادی واخمو تو سرم نشسته بود فرنهی که دست به سی کسهمون

 ي رو در حد واندازه ي احدچی وهیفروشی وزمان فخر منی که به زمییتو.. بهار ياشتباه کرد-(
  تری داره تحقي جورنی ای که عرفان مستوفي افتادی حاال به چنان خفتیدونیخودت نم

 
  ..)يگندزد ..ی بهار زمانيگندزد ..کنهیم

 که بچه ها پچ پچ کنان دارن بهم  نگاه دمیدیم.. دانشکده چرخوندم اطی نگاه سرگردونم رو دور ح
  اعتراف نی بعد از اخواستی قابل تحمل تر بود دلم نمری از همه برام غنی واکننیم
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 نی اي برای تحملگهی دکردمیحس م ..هفتی سر زبون ها بي اگهی دي عهی شکست خورده ،شایعشق
 .. طرفه ندارم کیعشق 
 سرراهم مکتِی ننی انگار پاهام توانش رو از دست داد همونجا دست به اولدی که به فرحناز رسنگاهم

  ی چدونمینم..فرحناز که نگاهش به من افتاد .. اوار شدم مکتی نيگرفتم وناتوان رو
 
 .. به سمتم اومد ی تموم گذاشت وبا نگرانمهیاحسان ن که حرفش رو با دی صورت وظاهرم دتو
 ؟..؟بهار حالت خوبه ..بهار -

 ..درخواست عشق نافرجامم تمام توانم رو گرفته بود .. عرفان ي بسته يلبها
شونه اش رو بهم قرض داد ..فرحناز ِ نگران .. رو تو دستم گرفتم وسرمو رو شونه اش گذاشتم بازوش

 ..ودوباره شروع کرد 
 ؟ ..ي شدي جورنی اي دفعه اهی؟چرا ..چت شده بهار -

 .. زمزمه کردم نی زمي روزي هازهی به سنگ ررهی جور خهمون
 ..به عرفان از عشقم گفتم ..بهش گفتم فرحناز -

 .. شک داره دهی هم که شنی به حرفیانگار حت.  شد دهی سرم کشری از زی فرحناز به اني شونه
 ؟ ..ی گفتی؟چ ..یچ-

 .. بلند نکردم نی زمي از روي لحظه اي برای حت رونگاهم
 .. ها درسته عهیگفتم شا..بهش گفتم که دوستش دارم -

  ..دی دستهامو مشت کرد و با اضطراب پرسفرحناز
 ؟.. گفت یخب اون چ-
 .. بغض نگاهش کردم با
 .. بزنه ی شده بود که نتونست حرفجیاونقدر گ.. نگفت یچیه-

 ..دم و ناله زدم  رو با دستهام پوشونصورتم
  بود ؟یتی چه خرنی؟اخه ا.. کردم فرحناز کاریمن چ-

  ..دی ودوباره پرسدی دستهامو از رو صورتم کشفرحناز
 ؟.. بهت جواب نداد یعنی-
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 .. دادم به سمت چپ و راست سرتکون
 ...نه -

  ..دی انگار که جواب دلخواهش رو نگرفت که بازهم  پرسفرحناز
 ؟.. نگفت یچیه-
 .. نگفت یچینه ه-
 ؟ ..ي کار کردیبعد تو چ-

 .. مانتوم رو تو مشتش داشت دوختم نی و نگاهم رو به دستش که هنوز آسترانداختمی به زسر
 اونقدر حالم بد شد که بهش گفتم حرفهام رو فراموش کنه و بعدم اومدم زنهی نمی حرفدمی دیوقت-

 ..سراغ تو 
 .. داد میلدار و ددی صورتش کشي روی دستی با ناراحتفرحناز

  ..ي تا جواب عرفان رو بشنومی منتظر بموندیبا.. نکن يخودخور.. که شده هیکار... نداره بیع-
  زدم ي خندتلخ

  باشم ؟دواری امیعنی-
 .. غر زد فرحناز

حاال که خرت از ... ي نشو، گوش ندادچارهی بنی ای و پاپدیخوری به درد هم نمگفتمی که میاون موقع-
 خودت .. راه صبر کردنه نی؟بهتر ..یپرسی ازم مي رو کردتیدکارپل گذشته و گن

 
  ..ستی ها ني جنگولک بازنی که عرفان اهل ایدونیم
  ..دمی لبهام پرسبا
 ؟ ..يجنگولک باز-
 هیبعد تو  ..خورهی بنده خدا نمنی ایبابا اصالً به گروه خون.. اف ی اف و بی و جی عشق وعاشقنیهم-

  يخب منم جا ..ي مقدمه بهش ابراز عشق کردی و ب تو کاسه اشیراست گذاشت
 

  ..کردمی بودم هنگ ماون
 ؟ ..یعنیپس -
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 .. مادر قاطع گفت هی مثل فرحناز
 ينه جلو.. گوشه هی ینیشی دختر خوب مهی و مثل يبندیتو فقط دهنت رو م ..یعنی ی بیعنی-

 ..بر فکراشو کنه  خدا سر صيتا اون بنده  ..یزنی نه بهش زل مییای مشیعرفان قر و قم
 

 .. سراغت ادی خودش ماونوقت
 ؟ ..ومدیاگه ن-

 .. گفت مطمئن
 ینیبینم.. خانم هیمخصوصاً .. خرد بشه ی غرور کسدهیاجازه نم ..هیعرفان مرد خوب ..ادیحتما م ..ادیم-

  راجع به عرفان بد يدی شنیتا حاال از کس.. کارهاش چقدر خاطرخواه داره نیبا هم
 

 ؟ ..بگه
 .. بل گرفتم یران نگبا
 مثل من بهش بگه دوستش ی کشته مرده تا حاال نشده کسنهمهی اونیاز م ..نهیخب حرف منم هم-

 ؟.. برخورد کرد يداره که اون جور
 .. زد یالی خی بي خنده فرحناز

 و آسمون نی زمونیاگه تجربه داشت که تو االن م.. کپ کرده ي جورنیحتما نشده که طرف ا-
  ..ی زنگی زنگای ي بودی رومیم روای ..ينبود

 : با محبت به دور شونه ام انداخت وادامه داددستشو
 ي راحته تالشت رو کردالتی هم باشه باز حداقل خی اگه جواب عرفان منفیحت..نترس دختر -
 .. رو برمال کنه پس از اون طرف نگران نباش ی که راز کسستی نیعرفان هم آدم..

  ..دیتازه سر رس سای  زدم که ملي محولبخند
  ..دی چه خبره به ماهم بگنی که الو تو الو شدنمیبیبه به م-

  ..دی حواله اش کرد و از جا بلند شد و دستم رو کشیی برو بابافرحناز
 .. بزرگه رو خورد کهی بوفه که روده کوچمیبر! فعال آه و ناله قدغن -
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 باشه یکیا کردم جواب عرفان با دل من  شدم و از ته دل دعدهی پشت سر فرحناز کشدواری امی قلببا
..«« 

*** 
 که قبل از ظهر ي برنامه اشدیباورم نم...  گذاشتمو سرمو تو لپ تاپ فرو بردمزی مي نسکافمو روماگ

 ... و درِ لپ تاپ رو بستمدمی کشیپوف.  نداشت خطا بده یتست کردم و مشکل
  شده بهار؟یچ-
 باره هیبرنامم ..  شدنطوری همروزمید... شمی موانهیدارم د.. ..برنامم باز خطا داد..  جاني بشریچی ه-

  داشتم کدها روقتی تا دشبمید... رو از اول نصب کردموی استدیحت.. ختیبه هم ر
 
 باز نمیبی حاال مي قسمت بعدي برم براخواستمیصبح هم تست گرفتم مشکل نداشت م... نوشتمی مرو

 .. چه مرگشهدونمینم... دهیخطا م
 دیرو به سمتم کش شیصندل

  بذار منم چکش کنم-
  وابروهاش بهم گره دیلپ تاپ رو به سمت خودش کش...  لپ تاپو باز کردم و رمز ورود رو زدمدر

 خورد
  شده؟ی چ-
 کار ی بي با ويدلت خوشه دار ... دهیمعلومه که خطا م... آخه هی چه کدنیا.. دهیبهار از تو بع-
 ؟ی شارپ نوشتی بعد کد سیکنیم

  روبروم انداختم ي به کد های و نگاهدمی زده خودمو جلو کشبهت
باورم ...   برنامه هم جواب دادی درست نوشتم حتشبیمن د... اصال امکان نداره...  امکان نداره-
 ..شهینم
 ... نقصش داد و به سمت در رفتی به اندام بیکش و قوس..  جاش بلند شداز
 ... سی نداره کدهارو پاك کن از اول بنوياآلنم کار .. ی اشتباه نوشتي خواب بودجی گشبی دختر د-

  کدهام چرخوندم ي و سرخورده نگاهمو از در بسته شده به رومغموم
*** 
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 نی اي برای گذاشتتویهمه زندگ..  آخهیکنیچقدر فکر م.. ؟ بخور غذات سرد شد.. توییبهار کجا-
 ...برنامه

  آرام سرم رو بلند کردم ي صدابا
 که یی خالصه کارادیآخه با ..دهی بهتر جواب مسمی رو بنوي چه کدنمیبب... کنمیر م خب دارم فک-

 ... بدمیی رضايکردم رو به آقا
 از جن لپ تاپت چه یراست...  قبالً باهاش کار کردمستی نری سخت گادی زیی رضايآقا..  بهارالیخیب-

 خبر؟
 ي که بشردونمیم... نگاه کردمدیخندی که آروم مي رو لبم نشست و به بشري حرف آرام خنده انی ابا

  از مردم ی بعضدی از عقاي بعد از ظهر بشرروزید...  جن رو به آرام گفتهانیجر
 

 هم جن داشته باشه و خراب شدن برنامه ها هم کار نجای گفت و در آخر گفت امکان داره اشهرشون
 ..قاشقمو تو بشقاب رها کردم ... جن ها باشه

 که نهیته تهش ا...  بابا جن کجا بود؟ي دختر هم خوندنیافاتو تو گوش ااون خر... يکوفت بشر-
  تو ستممی ست چون سچارهی بی مستوفيکه اون موقع آقا..  گرفته باشهروسی وستمیس
 

.. روسِی همون وگمیکه من م..  خودمهي خطانصورتی اریدر غ...  ست و کل شبکه آلوده شدهشبکه
 ... خطا ها کنمنیاز ا که ستمی نیآخه من انقدرا هم ناش

 و چنگالشو تو ظرف ساالد چرخوند...  باال انداختي شونه ايبشر
 یی داستاناهی وگرنه دیستی نهی که پافیح.. دیحاال شما باور نکن.. من نظر خودمو گفتم...  به من چه-

 ...  بهم گفتهدومی هاشونم یلیخ.. گفتمی براتون مدنی که انجام مییاز جن ها و کارا
  خنده ام گرفت کردی نگاه مي آرام که با دهن باز به بشردنی دبا
  هم جنه؟دوی گه؟ی دهی چدوی دو؟ی..  هاا-

  چنگالشو به سمت ارام گرفت يبشر
ما به ...  بابابزرگمهدوی.. کنمی چنگالو تو چشمت منی حواست به حرف زدنت باشه ها وگرنه همي هو-

 ... دوی میگیبابابزرگ م
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 ده ی که وقتی سمت بابابزرگدیدلم پر کش..  به پدربزرگش شاد شد ي بشرتری همه غنی از ادلم
  خوش پوش رمردیپ.. میمن و کوروش عاشقش بود.. پدر پدرم.. سالم بود فوت کرد

 
 ... در حال مطالعه بوددمشیدی که هروقت میمهربون
  آرام زدمي برای رو گرفتم و چشمکي بشردست

تو هم وسط ... ی چیعنی دوی دونهی بنده خدا که نمنیا... کنه گل تی عربرتی غخوادی خب بابا نم-
 همه رفتن سرکار فقط ما  ..می بردیحاال هم بلندش... ی حرف زدن نزن شبکه عربیفارس

 
  ...مینشست

** 
بلند شدن همزمان آرام .. شدخکوبی قامت بلند عرفان مي در سرم رو باال آوردم و نگاهم روي صدابا

  تو هم گم مونییسالم هر سه تا...  از جابلند شدمعیسر رو حس کردم ويو بشر
 

 ..شد
 زده جانی هنقدری ادنشی از دداًی چرا جددونمینم... تپش قلبم رو باالتر بردراشی گرم وگيصدا

  ترس به دلم دنشی با دداًیآره جد... دمیترسی بگم مدی زده باجانی هي به جادمی شاشدمیم
 
  دمیستری مدی عرفان جدنیاز ا.. شستیم
 ... مزاحم وقتتون شدم خانمادیببخش...  سالم-

..  از گذشته نداشتي ردچی که هینگاه.... صورت من نشستي گرفت و روي از آرام و بشرنگاهشو
 ... شهرنی زمستون ايسردِ سرد  به سرد

 منی بخواستمیم...  نکردهيریی تغچی هدیذاری مکی پابلي که روي دو روزه که برنامه ای خانم زمان-
 ره؟ی نمشیچرا برنامتون پ

 تاب عرفان ی که چقدر بارهی نادمی نگاهش آزارم نده و ي سرمانی از اشتری انداختم تا بنیی رو پاسرم
 ... خوف دارمدی عرفان جدنیو از ا... قبلم
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مجبور  .. دهی اما خطا مسمینوی من برنامه رو میعنی...  نداشتهيریی دو روز تغنی راستش برنامم تو ا-
 ... یعنی ... یعنی.... خطا ها رو رفع کنممشیم

 ؟ ..دیکشی مادیچرا فر...  به عقب برداشتم ی بلند شد و من قدمادشی فريصدا
  ؟یسی بنویتونی دو خط کد نمینیشی منجای از صبح ايای خانم؟ دوروزه می چیعنی -

 ... کنميری مشت کردم تا از لرزش تنم جلوگدستمو
برنامه ام صبح سالمه بعد از ظهر خطا ..  افته ی می چه اتفاقدونمیاما نم...کنمی من تمام تالشم رو م-
 ...زهیری به هم می وهمه چدهیم
 پوزخندش اشک جمع شده تو کاسه چشمم يصدا..  به سرتاپام انداخت ی ابروشو باال داد و نگاههی

 رو آزاد کرد
..  خانمری نخرم؟ی رو بپذلی دالنیا من انقدر احمقم که دی فکر کردد؟ی نداشتنی بهتر از اي بهونه ا-

 .. ذارمی شما میتی مسئولی بي اتفاقات رو پانیو ا... رمیپذی از شما نمیلی دلچیمن ه
 

 از صبح تا دییایشما هم م...  تمومهی همه چگهی کرده دی شما رو معرفیی رضاي چون آقادی نکنفکر
  نی از انجاینه ا.. ه باهاتون نداري هم کاری و کسدیچرخی خودتون مي برانجایشب ا

 
 وقت انیتا پا...  که خرج اشتباهات شما کنماوردمیمن اعتبار شرکتم رو از سر راه ن .. ستی نخبرا
  شی که نظر من رو جلب کنه پیی برنامه رو تاجادیبا... دمی فردا بهتون مهلت ميادار

 
 د؟یمتوجه شد.. دی نداریی شرکت جانی تو انصورتی اری در غدیببر

 نی اي همه دیشا...  شمداری بی خواب لعنتنی و از ارهی دردم بگدیشا...  کف دستم فشار دادمموناخونا
 بذارتو طبقه دوم اون خونه .. کابوس رو تموم کننی اایخدا.. اتفاقات کابوس باشه

 
 ..دارشمی بی خواب لعنتنی تخت دونفره خودم و عرفان از اي رویمیقد
  نگاه کردمشی عصبي چشمها و بهدمی از جا پرادشی فري صدابا
  خانم حواستون کجاست؟-

 ..  رو به دندون گرفتم  و بغضمو با آب دهانم قورت دادملبم
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 ... خدمتتونارمیفردا بعد از ظهر م... حواسم هست ..  چشم -
 ..  تکون داديسر

 موعد  که ده روز زودتر ازنهیقانون شرکت ا...  نه ای بهتون گفته یی رضاي آقادونمی درضمن نم-
 شما ..  تستش کنندیابی بی عي پروژه آماده باشه که فقط همکارا برادی پروژه بالیتحو

 
شما هم ... نیپروژه ات هم زمان بره هم سنگ.. ي نداری وقتیفهمی مي بندازمتی نگاه به تقوهی اگه

 ... ي نکردي کارچیکه هنوز ه
  ..دمی حرفش پرتو
 ...ه کنم برنامه رو زودتر آمادکنمی میچشم سع- -

آرام و ...  آوار شدمی صندليرو.. با بسته شدن در..  عقب گرد کرد و از در خارج شدی حرفچی هبدون
  شدکی بدست من نزدوانی ليبشر...  شدنرهی که با ترس به من خدمی رو ديبشر

 نیال اتا به ح...  کنم ي بود از ترس خرابکارکینزد..  کرد؟ينجوری چرا انیا...  آب رو بخورنی اای ب-
 ... بودمدهی رو ندی مستوفي آقايرو

  شونم نشست يدست آرام رو...  دادمیی تودست گرفتم و به اشکام اجازه خودنماسرمو
 .. ختهیکل برنامت بهم ر...  رو بهش بگوانیجر..  بزنیی رضاي زنگ به آقاهی کردن هی گري به جا-

  یی به جایعد از ظهر بتون تا فردا بدونمی مدی بعی بمونداریاگه امشب هم تا صبح ب
 

  ؟ي نشونش بدی چيخوایم .. دهی داده ات هم که جواب نمگاهیپا.. شیبرسون
*** 

 احسان صدام رو صاف ي صدادنیبا شن...  به گوشم چسبوندموی مبل جابجا کردم و گوشي روخودمو
 کردم

 ..سالم خانم-
 ؟ی سالم احسان خوب-
  چه خبر؟؟ی تو خوبیمرس-
  داشته باشه؟ روسی شرکت ویامکان داره شبکه داخل.. فقط احسان..  یسالمت..یچی ه-
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 .. کرد وجواب داد یمکث
  شده مگه؟یچ...  نه -

 ....  دو روز رو از ذهنم گذروندمنی و همه اتفاقات ادمی کشمیشونی به پیدست
 یحت.. زهیری به هم می باره همه چهیاما ..  ندارهی مشکلچیه.. سمینوی احسان من کد ها رو منی بب-

 گفتم .. شهیکدهام جابجا م...  چشهدونمیاما نم..  رو پاك کردم باز نصب کردمویاستد
 

دو روزه دارم .. کنهی مریی تغای شهی پاك مایاخه کدهام ..  تو شبکه باشهيزی چیروسی و،ی تروجاندیشا
  گرد و خاك کرد گفت تا فردا عصر..  کارم عقبهدی امروزم عرفان تا فهمزنمیدرجا م

 
  پس عرفان چشه؟یستی پروژه نریاصالً مگه تو مد...  جا برسونم و بهش نشون بدم هی برنامه رو تا دیبا

 بده اما انگار احسان می به احسان بود که دلداردمیام .. ختی احسان غم تو دلم ري نفس کالفه يصدا
 ... شده جیهم گ

تا پس فردا  ... ی کنلیمی بگم برنامه رو ا که بهتاوردمیلپ تاپم رو هم ن... ستمی نرازی من شنی بب-
  چیشبکه به ه.. کنمی برنامت روچک مامی مرازی شدمی که رسیاما به محض.. امیهم نم

 
 برنامت رو امیتا ن.. می کار کردیلی ختشی امنيچون من و عرفان رو..  هک شده باشهتونهی نمعنوان

  نمونیطبق قانون نانوشته بدر مورد عرفان هم اون ..  بدمی نظر خاصتونمی نمنمیبب
 
 پروژه بودم به ریهروقت من مد..  خبرا نبودنی قبالً که از ایعنی..  کنهچی تو رو سوال پادی بدینبا

  نرفته بهونه شی کارت پدهی دي جورهی... ياما خب تو فرق دار...  نداشتينفرات من کار
 
 مخالف کارکردنت تو شرکت یدونیخودت که م..  داده ری آورده و بهت گری رو گخواستهی که ميا

 ...زنمی فردا هم غصه نخور خودم باهاش حرف ميبرا.. بود
  عرفان لرز به تنم نشستادی فري آورادی با
 .. فردا بدتر کنهترسمیم.. دنی زد که همکارام هم ترسيامروز چنان داد... ترسمی احسان من ازش م-

 ختی دورنم رشی به آتی خنده اش آبيصدا
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 يفقط برا.. زنمیمن خودم بهش زنگ م...  ازت رهی زهر چشم بگخواستهیا عرفان م... تر نترس دخ-
  و براش ببر سی برنامه رو بنوی تا هرجا که تونستی رو حرفش حرف نزده باشنکهیا

 
 ...روقتهی بخواب دریحاال هم برو بگ.. کنمینگران نباش من آرومش م ...نهیبب
 ریشبت بخ...زاحم شدم بد موقع مدیببخش...  احسانی مرس-
 ..خدانگهدار...ریشبت بخ... کنمی خواهش م-

*** 
 برطرف کردن يساعت ده صبح بود ومن تمام شب برا.. انداختم واری دي به ساعت روینگاه

  تونسته بودم خطاها رو برطرف کنم اما هنوز ي تا حدنکهیبا ا.. بودم داریاشتباهات برنامه ام ب
 
 که عرفان داده بود کم کم به سر یمهلت.. برنامه نداشتم ي ارتقاي برای زمانگهی کار داشت ودیکل
 .. عرفان بودم ی و من هر لحظه منتظر ظهور طوفانومدیم

 : سرخم انداخت وطعنه زدي به چشمهای نگاهيبشر
 ؟ ..ی کنی خودکشی گرفتمی تصمیبه سالمت-

 .. دادم و با عجز گفتم هی به دستم تکسرمو
 رو درست کردم اما شترشی نصف بنکهیبا ا ..دهی بازهم خطا مکنمی ميهرکار ..ي بشرشهیدرست نم-

  کنمیهر طرف رو درست م.. چه مرگشه فهممیاصالً نم ..یچی به هیچیبازهم ه
 

 یی بالنی همچروسی هم نداره که بگم به خاطر وروسی وستمیس ..خورهی اش به مشکل مگهی ديجا
 ..سرش اومده 

  ..دی پرسآرام
 ؟.. نتونست کمکت کنه یی رضايآقا-

  باال انداختم سر
 ..رفته مسافرت ..نه -
 ؟ ..ی کنکاری چيخوایپس م.. بابا يا-
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 .. زمزمه کردم ی تو دستهام گرفتم و با بدبختسرمو
 ي به هردریول ..سمینوی که دارم برنامه مستی؟بار اولم ن ..هی مشکلش چدونمی اصال نمدونمینم-
 .. بسته است زنمیم

 : گفتيبشر
 به دست وصورتت بزن ی آبهیپاشو  ..ی بشهوشیکم مونده ب ..ي ذره به خودت استراحت بدهیبهتره -

  لقمه نون بخور مخت به کار هیحداقل  ..ارهی بیی چاهیتا منم به آقا صالح بگم 
 
  ..شهی درست نميزی که چي جورنیا ..فتهیب

 يتا ساعت دوازده .. شدم یهداشت بسی سروی شستن صورتم راهي اجبار از جا بلند شدم و برابه
 عمالً برنامه ام به  ..کردمی که تونستم رفتم اما انگار بدتر از قبل پسرفت میظهر هر راه

 
 دوباره از اول خط به نکهیجز ا.. درست کردنش سراغ نداشتم ي برای راهچی نخور شده بود وهدرد

 ..خط رو دنبال کنم و دونه به دونه اشکاالت رو برطرف کنم 
دستم رو  ..ختنی سطل آب جوش رو سرم رهی انگار بردی بلند عرفان که اسمم رو ممهی ني صدابا
  توان بلند ی صداش بلند بود که حتياونقدر آوا.. ام مشت شد و نفسم بند اومد نهیس
 

 .. رو هم ازم گرفته بود شدن
 که تو ي خرد کردن بهاريد برااومده بو... از رو بسته شده رشویو شمش...با توپ پر .. اومده بود عرفان

 .. نداشت ی گناهچی موضع ،هنیا
 چشمهام رد شد ي که به خونه اش رفته بودم از جلوي روزيصحنه ها.. لکنت زبون سالم کردم با
  وقلبم از ترس کز کرده بود کنج قفسه دیلرزی پشتم مي رهیامروز هم مثل اون روز ت..
 
 .. ام نهی سي

 : گفتي رو به تندي جواب سالم آرام وبشری حتای..مم رو بده  جواب سالی حتنکهی ابدون
 .. االن نیهم.. تو اتاقم دیایب-
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 دی وآرام گذشت وبه برنامه ام رسي بشريبا وحشت نگاهم از رو... رفت رونی به من از اتاق بپشت
  هی ومثل دهی رو از دست نمی آستی موقعنی که همچدونستمیم ..ادی که مدونستمیم..
 

 یمن اصالً توان.. برخورد باهاش رو نداشتم ی من هنوز آمادگیول ..ادی ترسناك به سراغم میسونام
 ... مقابله نداشتم يبرا

ارام ناخن دستش رو به دندون .. تو خودش جمع شده بود  ی نگاه کردم که با ناراحتي به بشردوباره
  ..دیباریگرفته بود واز چشمهاش ترس م

 وروبه زشیپشت به م.. پشت سرِعرفان وارد اتاقش شدم دهی ترسي قدم ها صدا از جا بلند شدم وبایب
 .. لب گفت ری بود که زستادهی تو هم اي با اخم هانهیمن دست به س

  ..دیدراتاق رو پشت سرتون ببند-
 ی چند قدم از اتاق عرفان با نگراني وآرام که با فاصله ي بشري در رو به رودهی ترسیی چشمهابا
 با .. کرد خی تنم رو سي عرفان موهادنی بلند نفس کشي بستم که صدا بودنستادهیا

 
 ي براي ای آمادگچی لحظه هنی بودم اما تو ادهی عرفان رو به وفور دتی چند وقت عصباننی تو انکهیا

 ..آماج حرفهاش نداشتم 
 ؟..خب -

 هم اورده ينه ا هر بهاروزیهرچند که د.. گفتن نداشتم ي برایحرف.. تو دستم مشت کردم مانتومو
  شرفتی که برنامه ام پدونستی میعرفان بهتر از هرکس.. بود تی اهمیبودم مسخره وب

 
 ؟. بود ی سؤال منتظر چه جوابنی ادنیپس با پرس..پسرفت هم کرده  ..چی نکرده هکه
 .. هشدار دهنده گفت یی صدابا
 ..من منتظر جوابم -

 مرد نی اي برای جوابچیمن ه.. نداشتم یمن جواب. .دی چرخي قهوه اي های صندلي مستأصلم رونگاه
 .. نداشتم نیسرتا پا خشمگ

  ..ستهی باعث شد از جا بپرم و قلبم تو لحظه باادشی فريصدا
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 يادیگفتم وقت ز.. کامالً روشن بهتون اخطار دادم روزی؟من د ..دی داریحی؟چه توض..با شمام خانم -
  ..ستی نالتونی خنیانگار ع ...یالاما جنابع ..دی جبران اشتباهتون نداريبرا

 پشت در هم ي آدمهای حتخواستیم ..کردی من رو شما خطاب منی و به خاطرهمزدی مادی فرداشت
  ..کنهی مرونمیبفهمن که چرا داره ب

 ؟..من -
  دی کشادی جلو گذاشت ودوباره فرقدم

 ؟ ..دیخوای؟بازهم وقت م ..یشما چ-
 ..ناله زدم ..  گوشهام رو با دستهام بپوشونم خواستی تن صداش بلند بود که دلم ماونقدر

 ..متأسفم -
 .. شد و پوزخند زد نهی به سدست

 و دی هفته است به شرکت اومدهی نکهی جز ادی تأسف انجام دادنی اي براي؟چه کار..متأسف ..هه -
 کر ف..آبرو داره .. شرکت اعتبار داره نی ؟ ادی فکر کردیشما چ ..!نهی کارتون اي جهینت
 

  ..فتهی شرکت به خطر بتیثی حدمی اجازه می جنابعالي به خاطر تنبل بازدیکرد
 .. گوشم خی زد بادی به سمتم خم کرد وفرسرشو

 .. خانم دیاشتباه متوجه شد-
 بغضم پاره شد و ادشی فري با صدایاونقدر بغض تو گلوم بود که به آن.. تو شونه ام فرو بردم سرمو

  ..ریاشکهام سراز
 : گوشم زمزمه کردخی بدونستم،ی مدی که بعی آروميدا صبا
 ؟ ...ی خانم زمانیکنی مهی گريدار-

 لبش ونگاه خرسندش قلبم يپوزخند گوشه .. گونه ام سرخورد ي روی بلند کردم که قطره اشکسر
   ..دمیاز خودم پرس..رو صد پاره کرد 

پس  .ستی نهی شبیشناختی که میفان عنوان به عرچی مرد به هنی؟ا.. بهار ی مرد هستنی ایعاشق چ(
 )؟ ..يداریچرا دست از سرش برنم

 .. وجواب داد دی تند تپقلبم
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 .. هاش ادی با وجود تمام فریحت..دوستش دارم ..بفهم ..عاشقشم  ..تونمینم-
  ..امی برونی باعث شد از افکارم بصداش

 يدیگفتم تاوان م.. بردار میگفتم دست از سر زندگ..گفتم پا تو کفش من نکن ..بهت گفتم بهار -
 ؟ ..ی بشری تحقی و ناکسی هرکسي تا جلوی بمونيخوای باز هم مای ي شدیحاال راض..

 حرفهاش ي برایکه من جواب ...ختمی بهش نگاه کردم و اشک رزی آوي تار و اشکهاي با چشمهافقط
 ..نداشتم 

 : وهمزمان گفتدی چرخدورم
 محض نمونه یحت..خط به خطش اشتباست  ..خورهی زباله مبرنامه ات به درد سطل.. بهار يگند زد-
 .. کرد دای توش پشهی کد درست نمهی

 .. لب التماس کردم ریکه ز ..می اشکي به من و چشمهادی رسدوباره
  ..کنمیدرستش م...بهم مهلت بده -
  ابروش باال رفت حی تفربا
 ندارم تو حلقوم امفتیمن پول  ..یکنی امروز جول و پالست رو جمع منی همستی درکار نیمهلت-

  ..زمی مثل تو برییآشغال ها
 .. کردم اصرار

  ..خوامی وقت مخوامیپول نم-
 .. ادکلنش مشامم رو پرکرد ي که حرم نفس هاش وبوکیاونقدر نزد.. اورد کی نزدسرشو

 ؟ ..ي شدری خنقدری ای؟از ک ..یکنی خدا کار مي ها محض رضایپس تازگ-
 ..تا اخر هفته مهلت بده فقط .. تا اخر هفته-

 مرد رو اصالً نی من چرا اایوخدا ...شهیخونسردتر از هم..خونسرد بود  ..دی رو چشمهاش چرخچشمهام
 ؟.. تابه ی بگانهی بنی داشتن اي دلم برانقدریوچرا ا ..شناسمینم
  ..خوامینم-
 ..!عرفان -

 .. زد ادی وفردیغران شد و خروش ..یخی و یسرب.. سرد شد چشمهاش
  ...!!!ی مستوفيآقا ..یمستوف-
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 : به راه افتاد وهمزمان گفتزی سمت مبه
  ..کنمی مسئله رو حل منی رو جمع کن خودم با احسان التیبرو وسا-
 ؟...عرفان -

 .. بود دوباره خواهش کردم ستادهیهمون جور که پشت به من ا ..ستادی هاش اقدم
 ؟. .هیادی زيخواسته  ..خوامیفقط چند روز مهلت م-
  ..هیادی زي خواسته ستی هم نیرستانی دبي بچه هی که کارش درحد ی کسيبرا-
 .. پرشتاب سد راهش شدم ي راه افتاد که با قدم هابه
 پا به  شرکتت سی به عنوان برنامه نويوگرنه محال بود بذار ..هی کار من در چه حدیدونیخودت م-

  تا یی چه شبهاادتهی ..یدونی میرکس رو بهتر از هنیتو ا.. عرفان میمن حرفه ا..بذارم 
 

؟چند بار ساعت سه ،چهار صبح  ..میکردیاشکاالت برنامه ها رو برطرف م ..می بودداری سحر با هم بدم
 چند شب تا صبح  ..میسی بنوي اگهیبهت اس دادم که فالن قسمت برنامه رو جور د

 
 ؟ ..!می برنامه نوشتمی موندداری هم بي به پاپا
 ..سم زد  پشت دست پبا
 .. نا گرفتن خاطرات خوشت ي بوگهید.. وقته سر اومده یلی خاطرات خنی مصرف اخیتار-

 .. اسمش رو بردم دهیرنج
 .!عرفان -

 شد که به دهی ها به درازا کشهیثان ..دی از سر مژه ام چکگهی قطره اشک دهی نگاهم کرد که بازهم فقط
 حرف اومد 

 رو خوامی که ميزی وچی سه روز مشکل برنامه ات را حل کن ظرف مدتیاگه نتونست...فقط سه روز -
 چون تو   ..ي بهتره روز چهارم به خودت زحمت اومدن به شرکت رو ندي بدلیتحو

 
  ...یاخراج
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تنها .. بود هی رو لبم نشست که بدتر از صدتا گریلبخند سخت.. باالخره مهلت داد .. کوتاه اومد باالخره
 ..تونستم بگم 

 ..ممنون -
 توجه ی وبدی بغضم ترکدمی رو که پشت در ديِبشر.. اومدم رونی تند و پرشتاب از اتاق بي با قدم هاو

  به يعرفان نامرد بد ضربه ا.. خودمو تو آغوشش انداختم هی و بقعیبه نگاه خانم شف
 
  زده بودکرمیپ

 **** 
 .. کرد ارمی آرام هشي سر قاشق غذام رو جابه جا کردم که صدابا
 ؟ ..يخوری نميزیچرا چ-
 چیدو شبانه روز بود که خواب و خوراك بهم حروم شده بود وهنوز هم ه.. حال سر بلند کردم یب

  اعتقاد يداشتم کم کم به حرف بشر.. نکرده بودم دای درست کردن برنامه پي برایراه
 
 .. به برنامه ام زدی و گند مومدی موتری جن کامپدیشا ..کردمی مدایپ

 .. بازوم رو نوازش کرد ی با مهربونآرام
  ...يری از حال مي بخور بهار دار-

 .. خورد نی چلبهام
 ؟.. کنم کاری؟چ.. کنم آرام کاریچ-

 میکردی فکر مزی چهیهر سه به .. تکون داد ي سری نشسته بود با ناراحتزی مي گهی که سمت ديبشر
  فاجعه بود نیو ا ..شدمی قطعاً اخراج مدادمی نملیاگه تا فردا عصر برنامه ام رو تحو..
 
 ی اشتباه مضحکنیواقعاً حاضر نبودم با همچ.. پا به شرکت نذاشته بودم ی که به راحتی منيبرا

 ..عرفان رو دوباره از دست بدم 
 قسمت از برنامه تو هی غذام جدا کردم که فکر نی کدر رنگ رو از مابياهای با نوك قاشق لوبدوباره

  نی داشتم کلمه به کلمه رو درست کرده بودم که با ادایتا اونجا که به ..ذهنم اومد 
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 ..اما  ..دادی کل برنامه ارور مدی نباحساب
لحظه ها .. کنمی بار هزارم چک کرده بودم بازهم وارسي رو که برای هوا ازجا بلند شدم تا عبارتیب

 ن تا م.. رو به بطالت بگذرونم ي اهی ثانخواستمیو نم.. کرده بود دایبرام ارزش طال پ
 
  ..کردمی کرده بودم محافظت مدای که پیتی جونم از موقعيپا
  ..ي نخوريزی؟تو که چ.. شد بهار یچ-

  ..دی بود که پرسيبشر
  ..امی من مدیشماها بخور.. به برنامه ام بندازم گهی نگاه دهی خوامیم-
 ؟..تابم رفتم که  راست سراغ لب هی اتاق عرفان رد شدم وي پرشتاب از کنار در بسته ي قدم هابا

 رو يزیچ.. نفس هام تنگ تر یبا هرقدم ..شدی کند تر مشدمی مکی نزدزمی هام هرلحظه که به مقدم
  ..دیگنجی ام هم نملهی تو مخی اما حتدیدیچشمهام م ..کردمی باور نمدمیدیکه م

 
 یو کس بهش دست بزنه ای.. لمسش کنه ی کسنکهیاون هم بدون ا.. لپ تاپم درحال حرکت بود موس

 ..پشت لپ تاپم باشه
 ي بودم و نگاهم برادهی کارم رسزیحاال به م.. فکر برداشتم ی قدمِ بهی ..کردی موس داشت حرکت ماما

  کردی حرکت مزی مي دست وپا روی جونور بهی از موس متحرك که مثل يلحظه ا
 

  ..شدی نمجدا
 باز لپ يخم کردم به سمت صفحه  و با شوك سریبه آروم ..ستادی که موس ادی هم نکشهی دو ثانبه

 ..تاپم و باألخره آه از نهادم بلند شد 
 خسته و ی که چند روزِ آزگار با تنیی عبارت هاي غلط ال به الي کدهاي که چه جوردمیدی منهی عبه

  حسو ی برداشتم و بي اگهیقدم د ..گرفتی سوزان درست کرده بودم جا مییچشمها
 

 .. آوار شدم می صندلي روحال
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 لحظه به نکهیجز ا ..دادی نشون نمی عکس العملچی شده بود و بدنم هیمغزم خال ..کردمی کار نمکرمف
  عبارات ينگاهم رو ..دمیدی شدن تمام زحماتم رو با جفت چشمهام ممالیلحظه پا

 
 ی که گاهی موسيرو ..گرفتی برنامه ام جا مي فکر البه الی که بیی تگ هايرو ..دی چرخغلط

  از ي خبرچی هگهید.. ساکن شد زی وبسته وهمه چوی صفحه ستیدرنها وکردیحرکت م
 

 .. شدن کدها نبود پی موس و تاحرکت
 رفت ي استند باي شدم به صفحه که بعد از چند لحظه رورهی و خمی زدم به صندلهی تکی سختبه
 آخ خدا قلبم ..اما قلبم ..دم گرفتم و بازدم .. سرخم رو بستم و نفس گرفتم يچشمها..
 

  ..سوزهی مداره
 یی تمام اِرورهالی بود دلنی؟ا.. اشتباهاتم لی بود دلنی؟پس ا ..ي کردکاری؟تو چ.. عرفان ي کردکاریچ

 ؟.. و حرص خوردم دمی چند روز دنیکه تو ا
 زدن ادی فريمدام صحنه .. ام تنگ شده بود نهی سيفضا.. ام گذاشتم نهی سي قفسه ي رودست

  نی به حضورم تو ایلی تماچی که هدونستمیاز اول م ..شدی چشمهام ظاهر ميعرفان جلو
 

 ي جورنی؟ا ..کردی دکّم مدی باي جورنی اپرسمی از تو مای؟خدا ..ي جورنیاما آخه ا.. نداره شرکت
 ؟ ..شدیدلش خنک م

  ..زدی مادی تو سرم فریی نداهی.. گرفتم وبلند شدم زی مي به لبه دست
 باشه یعرفان هرچقدر هم از دستت عصبان..ر عرفان باشه  کاستیممکن ن.. عرفان نباشه دیشا-

  باشه کار عرفان یکار هرکس..عاقل باش بهار  ..زنهیخنجر از پشت نم ..کنهی نمينامرد
 
  ..ستین

؟اصال چه .. داشته باشه ی به لپ تاپت  دسترستونهی مگهی دیک ..کردی مغزم حساب و کتاب ماما
 ؟ ..ارهیبال رو سرت ب نی اونقدر ازت تنفر داره که ایکس
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 درحال ی لعنتگرنیلرزش دستهام شروع شده بود و م.. اومدم رونی سست از اتاق بي قدم هابا
  که باعث بهم ی عباراتپی لرزش موس و تايمدام و مدام صحنه ..پاشوندن سرم بود 

 
  ..ومدی چشمهام به رقص درمي کل برنامه ام شده بود جلوختنیر

دم در .. نفس بکشم ذارهی ام نشسته و نمنهی سي درست وسط قفسه نینگ سي وزنه هی کردمی محس
  کی بردم و بدون اجازه خواستن رهی مکث دست به دستگي لحظه ایاتاق عرفان ب

 
 .. وارد اتاق شدم سره

 درهم ي و اخم هازی تي مقدمه ام عرفان سر بلند کرد و اول با تعجب و بعد با چشمهای وارد شدن ببا
 . .دیبهم توپ

  است ؟لهی طونجای؟مگه ا.چه خبره خانم -
 بودم فراتر از دهی که ديزیچ..زانوهام ..دستهام ..لبهام  ...دیلرزی تمام وجودم میول.. چرا دونستمینم

  االن نی تا همشی که ازچند سال پیعرفان ..!شناختمی که من میعرفان...تصوراتم بود
 
اهل دور زدن آدمها نبود  ..دیجنگی مرد و مردونه مهنکیا.. صفت بارز داشت هی شهی داشتم همادی به
 خودش به   .. دونستی منویفرحناز هم ا ..زدی بود که از پشت به آدم خنجر نميمرد..
 

 ي مرد رونی عرفان رو قابل اعتماد ترهیاون هم مثل من و بق.. کنم نانی گفت که به عرفان اطممن
  بود و یاصال نشدن.. قابل تصور بود ریغ.. نه نه ..حاال برام سخت ؟ ..دونستی منیزم
 

 .. به سرم اورده باشه یی بالنیکه عرفان همچ.. محاالت جزو
 ؟.. از عرفان به خونم تشنه بود ری هم به غي اگهی شرکت کس دنی مگه تو ااما

 .. رو دور زد و همزمان گفت زیم.. از جا بلند شد عرفان
 ..!با شمام خانم -
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 شدن بود ی مغزم درحال متالشالیاز اون همه فکر و خ..جلو گذاشتم  قدم یجی و گصالی استبا
  دنی عرفان با ديچشمها.. از دهن نفس بکشم تونستمیلبهام خشک شده بود و تنها م..
 

 .. کردم و ناله زدم سی که لبهام رو خدی صورتم چرخي شد و با کنکاش روی و روزم دوباره سوزنحال
 ؟..بگو که کار تو نبوده -

 حرفم يهنوز متوجه  ..کردی نگام مي جدی تو هم و صورتي تنها سکوت کرده بود و با اخم هانعرفا
 ..کردی حرفم فکر مي داشت به معناينشده بود و با کنجکاو

  قدم جلو گذاشتم و فاصلمون رو کم کردم بازهم
 ؟ ..ي تو نبودبردی که دست تو برنامه ام میبگو کس..بگو عرفان -
 ی چشماش و حتي گشاد شده ي مردمک هاتونستمی میحاال به خوب.. برداشتم ي اگهی فکر قدم دیب

 .. که تند وکوتاه شده بود رو حس کنم یی نفس هايگرما
 !؟..عرفان -

 سقف گذرونده کی ری مرد زنی رو  با ايادی زي که روزهایمن...! و من دی تو چشمهام چرخنگاهش
  تونستمی خوب میلیخ.. داشتم  حضورشی زندگي هاي که تو غم و شادیمن..بودم 

 
  چشمهاش لم داده بود اهی سي که پشت پرده یحرف تلخ.. ته نگاهش رو بخونم حرف
 دهی رو فهمزیاما من با تاسف فراوون همه چ.. بود ستادهیسرجاش ا.. همون جور سخت ومحکم عرفان
  که دچارش شدم با بغض ی و از سکوتدمی که نشنیسرخورده از جواب..بودم  

 
  ..دمیپرس

 ؟.. آره يپس تو بود-
  شده بود ادامه دادم رهی بهم خی تو خالي چشمهاش که حاال مثل دوتا حفره یاهی تو سرهیخ
  ...شهی؟هم ..ي نبودی آدمنی؟تو که همچ..؟چرا عرفان ..چرا -

  ..دی صورتش چرخي اجزاي رونگاهم
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 آوردم باهام ی بالها رو به سرت منیتر بدی وقتیحت!مرد و مردونه  ..!يکردی مي رو بازشهیتو که هم-
  ..!يصادق بود

 .. دستمو باال اوردم و ادامه دادم کف
 ..درست مثل کف دست -
 .. تو چشمهاش گفتم وسانهیمأ
 ي  و جلویکشی به گند مذارمی هفته است دارم روش وقت مهی که ي؟برنامه ا ..یزنیحاال دورم م-

 !؟.. شدم لی چقدر ذليبهم نشون بد؟که .. که حرصت بخوابه یکنیهمه خرابم م
 .. اروم بدل شد یی به نجواتی که در نهاي جوررفتی ملی کم کم تحلصدام

 ؟..آره عرفان -
 .. اشک رو با چشمهاش دنبال کرد ي شد و نگاه سرد عرفان راه هرقطره ری سرازاشکهام

 نی سقفِ اریموندنم ز..تحمل کردنم  ..دنمی دنقدری؟ا ..يزاری ازم بنقدری؟ا ..ی تونستيچه جور-
 ؟..شرکت برات سخته 

 .. گونه اش برجسته ي عرفان منقبض شد و استخون روفک
 ای که به قد تمام دنیزخم.. اش نشست قهی زخم کنار شقي راست روکی و دی و چرخدی چرخنگاهم

  و من دیکشی که مردونه بودن عرفان تو گذشته رو به رخم میزخم.. بود زیبرام عز
 

 چی هگهی ساخته بود که دياز عرفان مرد.. با من یزندگ ..دمی تلخ گذشته رسقتیهمون حق به بازهم
 .. کنم نانی بهش اطمتونستمی نميجور

 .. به زخمش لب بازکردم رهیخ
 رمیاونوقت م.. پروژه تموم بشه نیبذار ا..اما االن نه  ..رمی ميخوای که ميهمون جور.. عرفان رمیم-
  خودمو گم رمیم ..رمیبعد از اون م..دوماه هم کمتر  ..ی کن صبردیهمه اش دوماه با..
 

 ..نه ... االن ی برگرده ولتی به زندگشیتا آسا ..ینی من رو نبگهی تا دکنمی موگور
مگه من از اول  ..ی کنی چشمت باشم تا مثل امروز تمام عقده هاتو رو سرم خالي اونقدر جلوخوامیم

  دلت سبک بشه؟  پس  من آماده ام نکهیاطر ابه خ.. سراغت ؟ومدمی ننیبه خاطر هم
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.. 
 .. زدم ی تلخلبخند

 ؟ ..ي جورنیفقط ا ..ياری سرمن بيخوای که میی هرباليتو آزاد.. نداره عرفان بیع-
  ..دی کشری تمینی ببي روي گرفت و رگهانفسم

 لی تبدیآدم به چه بنمی میوقت ..شهی قلبم ازجا کنده میکنی میی کارهانی همچنمیبی میفقط وقت-
  و تا ي چاقو بردارهی خوادی جور وقتها دلم منیا ..شمی مزاری بمی از خودم و زندگيشد

 
 نمی شدنت رو ببوالی دست رو دست بذارم و هي جورنی همنکهی ايبه جا ..ی ام فرو کننهی تو سدسته

.. 
نگاهمو با  ..دی هوا تو دلم جوشیب..مهرش  ..دی حرفم گشاد شد و تو حدقه چرخدنی از شنچشمهاش
  استخون منقبض شده ي اراده کف دستمو روی صورتش چرخوندم و بيحسرت رو

 
  گونه اش گذاشتمي
من  ..امی هم برمنهایاز پس بدتر از ا.. پوست کلفت شدم ي چند سال بدجورنیمن تو ا..نترس عرفان -

 .. گذاشت رشی رو بلند و کوتاه کرد و لگن زجشی که دوسال تموم پدر افلمیآدم
 

 ییبابا.. مواجب بابام شده بودم رهی جیکلفت ب ..فروختمی وزمان فخر منی که به زمیمن..!  عرفان من
 ؟.. عرفان شهیباورت م.. بدنش لمس بود نییکه از گردن به پا

 .. پچ پچ کردم ی با مهر خم کردم و به آرومسرمو
 هم به نی اگه بدتر از ای حت کهکنمی منیبا خودم تمر.. اتاقت شدم می اجازه وارد حری بدیببخش-

 .. تعجب نکنم يسرم آورد
 قبل ي هاي مثل سرنکهی به سمت دست مشت شده اش که باال اومده بود ،کردم و قبل از اینگاه

 و فراموش کنم .. کردم بهش لبخند بزنم یدستم رو پس بزنه ازش فاصله گرفتم سع
 
 .. چه حد شوکه شدم و تا چه حد قلبم شکسته تا
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 عرفان با عرفان نی و اي دارشی در پی راه سختیدونستیاز اول هم م..غصه نخور : گفتم دلم به
 ؟ ..يپس چرا تعجب کرد..گذشته فرق داره 

  عقب گذاشتم ي اگهی دقدم
 هر موقع از ي اما تو آزادرمی بک آپ بگهی ازش کنمی میسع ..ي که خراب کردي برم سر برنامه ادیبا-

  يخوای که میی و هرباليریوس م رو به دست بگ کنترل مخوادیروز که دلت م
 

 ي افتضاحم جلوي و به خاطر برنامه ییای هر روز هفته به سراغم بیتونی میحت ..ياری برنامه ام بسر
  یهر موقع خواست.. باز منتظرت هستم يمن با رو..نگران نباش  ..ی کنرمیهمه تحق

 
 .. هستم یهی هرتنبي من آماده ایب

در رو که پشت سرم .. اومدم رونی حرف از اتاق بی زدم و بشیصورت سرد و سنگ به ی تلخلبخند
 .. رفتن نداشت ي برایی ناگهی تن خسته دنیا.. جلوتر نرفت گهیبستم قدم هام د

 
 توانم رو جمع دیبا.. هم گذاشتم ي روي اتاقش و چشمهامو لحظه اواری زدم به دهی کنار در تکهمونجا

  نی ادنیاما شوك فهم.. کنم یعرفان تا اتاق خودم رو ط اتاق ي تا فاصله کردمیم
 

 بردن و خرد کردنم نی از بي برای راهچی شده و از هلی آدم نامرد تبدهی که عرفان به تیواقع
 .. تمام توانم رو گرفته بود کنهی نميفروگذار

عرفان ...ودم و که من بیی نچندان دور، مثل همون وقتهاي داشتم که مثل گذشته هایی به بازواجیاحت
  ي زانوهانی کنه به ای مهربونش ،به دور شونه ام حلقه بشه وکمکيدستها...و
 

 .. تو سرم اشتباه محض بود ییای رونیپرورش دادن همچ.. شرکت نی سقف اری و زنجایاما ا ..ناتوان
ر  قدم کج کردم و ازته دل خدارو شکی بهداشتسی گرفتم و آروم آروم به سمت سروواری به ددست

  وقت ناهار فرصت دارم تا دست و پام رو جمع انی تا پاي اقهیکردم که هنوز چند دق
 

 .. ازم سر بزنه یی که داشتم معلوم نبود چه حرفها و چه کارهایوگرنه با حال... کنم
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 تا دمی آب به صورتم پاشیمشت... هر آن ممکنه از حال برم کردمی اوضاعم خراب بود که حس ماونقدر
  مانتوم نی سرد راهرو و صورتمو با آستواری زدم به دهیتک..اب بهتر بشه  حال خرنیا

 
 .. رو تو دست گرفتم می مانتوم بردم و گوشبیدست تو ج..لرز تو جونم نشست .. کردم خشک

 نفر درد و دل هی آشکار عرفان با يحداقل از نامرد.. نفر صحبت کنم هی اآلن با نی داشتم هماجیاحت
  و ي نابودي کمر همت بسته برانکهیا ..ارهی سر من مییه بالبگم داره چ..کنم 

 
 .. من یخالص
 چارهیاحسان ب.. تماس يدو دل بودم برا.. اسم احسان ثابت موند ي و رودی صفحه چرخي رودستم

  بهار بدبخت شده ؟؟نی کرده که تنها سنگ صبور ایچه گناه
 مرده ای نبود خواهرش زنده است الشی خنی که عی به کوروشزدمیزنگ م ..کردمی مدی باکاری چی ول
 ؟ ..تونستمیواقعاً م.. تو دلم؟ ختمیری و بازهم مگرفتمی سکوت مي روزه ای..!.

اونقدر دلم  ...طی شرانیامروز وتو ا.. رو به گوشم چسبوندم ی تماس رو لمس کردم و گوشي دکمه
 .. کردمی قطعاً دق مزدمی حرف نمیانباشته از درد بود که اگه با کس

 ..سالم -
 .. جون صداش زدم مهین.. شد ری پشت سرم و اشکام باألخره سرازواری دادم به دهی تکسرمو

 ؟..احسان -
 و نگرانش کرد دی بغض تو صدام بود وناله تو گلوم ،که تن صدام موج برداشت و به گوشش رساونقدر

.. 
 ؟.. بهار یکنی مهی گريدار-

  کردم سی خلبهامو
 ؟ ..هیکل برنامه ام چ مشدمیباألخره فهم-

 .. خودش دوباره تکرار کرد ي رو براحرفم
 ؟.. کرده ختی به خاطرش عرفان توبی؟همون که گفت..مشکل برنامه ات -

  ..دی هق هقم تنها جوابش بود که دوباره پرسيصدا
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 ؟.. بود ی؟اصالً مشکل چ.. بهت زد بهار ی؟حرف..نکنه دوباره اومده سراغت -
 ..عرفان ..عرفان -
  ..دی طاقت پرسیاحسان ب... اصالً از کجا حرفمو شروع کنم دونستمینم
 ؟ ..یعرفان چ-
 .. عرفان بود شدی و باعث ارور دادن برنامه مکردی برنامه رو جابه جا مي کد هاي که هر سریکس-
 ؟ ..یچ-

 .. بلندتر از حد معمول بود صداش
 .. بهار یکنیاشتباه م..امکان نداره -

 .. حد شوکه بشم نیپس حق داشتم تا ا.کردی احسان هم باور نمیحت..شست  رو لبم نپوزخند
 موس لپ تاپم دمی برنامه به اتاق برگشتم که دي چک کردن دوباره ي به هوايسر ساعت ناهار-

 جز  ..پرسمیحاال از تو م ..شهی مپی عبارت تو برنامه ام تاي سرهی و خورهیتکون م
 

 ؟.. کنه ي کارنی همچتونهی می کعرفان
  ..دیچی پی ناباور احسان تو گوشيصدا

 زدی حرف رو منی جز تو اي اگهیاگه کس د ..ستی نی آدمنیعرفان همچ..  بهار شهیباورم نم-
 ..اخه ..اما .. من خراب کنه  ي عرفان رو جلوخوادی مگفتمیم

به ..ردوندم  و رومو برگدمی به صورتم کشی هوا وارد شد که با شتاب دستی توالت باز شد و آرام بدر
  ..دی پرسیآروم

 ؟.. افتاده یاتفاق-
  که در توانم بود بهش عرضه کردم ي لبخندتنها

  ..ستی نی مهمزینه چ-
 ؟..بهار ،بهار -

  رو دوباره به گوشم چسبوندم یگوش
 ؟..بله -
 ؟ ..یتو مطمئن-
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 ؟ ..يبهم شک دار-
 که داشت با پلک زدن یی و درك باال و من از محبترهی مرونی حالم اشاره کرد که بی راحتي براآرام

 ..تشکر کردم 
  نبود نینه نه منظورم ا-

 : گرفتم و با غصه گفتمی نفسالشی خی راحتيبرا
 .. درست حدس زدم دمی نشد فهمهی منکر قضیوقت-

  دی حالش به گوشم رسی بيصدا
 .. کنه ي کارنی عرفان همچکردمیفکر نم...من واقعا متأسفم بهار -
 هی نهای تمام اکنمی و همه اش فکر مادی اآلن هم به زور نفسم باال منین ؟درسته که همتو چرا احسا-

 من با زور و نقشه  ..رمی خرده بگتونمی نداره اما به عرفان هم نمیکابوسه که تموم
 

 .. که دمیبهش حق م.. شدم شی زندگوارد
 ی حقچیود که دلِ شکسته ام ه بنی اقتیحق...نتونستم جمله ام رو تموم کنم ..  ادامه بدمنتونستم

  ،ي ها رو با بدي کرده بودم اما اگه جواب بدي من نامرددی عرفان قائل نبود شايبرا
 
 ؟.. ما دو نفر هست نی بی چه فرقگهی ديبد
 حرف حسابش نمی ببزنمیبهش زنگ م.. انجام بده یفی کار کثنی حق نداشت همچی هم بگیهرچ-
  ..هیچ
 ..نه زنگ نزن -

 ..ن وا رفت  احسايصدا
 ؟..چرا -

 .. رو با کف دست خشک کردم صورتم
 شدن مشکالت دهی کششی با پخوامینم..  کار داشته نی انجام اي برای محکملیعرفان مسلماً دال-

  مطمئنم کار خود نکهیدر ضمن با ا.. شما دو نفر بهم بخوره یمن و عرفان دوست
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 پس نه با دونهیعرفان خودش رو محق م..شت  برندای عذرخواهي برای قدمچیاما ه.. بوده عرفان
  نی اتونمیحداقل م ..دهی اش نمهی تو رويری تغچی من و نه با تلفن زدن تو هيحرفها

 
  ..کنهی و من رو قبول مخوابهی متشی به خودم تسال بدم که کم کم عصبانيجور
 : که گفتدمی احسان رو شندنی نفس کشيصدا

 کنمی فکرشو می وقتیحت ...ی رو من حساب کنیتونی مشهی هم بدوننویاما ا.. بگم ی چدونمینم-
 .. تو چونه اش بکوبم ی مشت حسابهی خوادی کرده دلم مکاریعرفان چ

 .. زدم ي خسته البخند
 و منو ببخش که يممنون که به حرفهام گوش داد.. تونستم باهات حرف بزنم آروم شدم نکهیهم-

 .. دوشتم ي بار روشهیهم
 چی به هنکهی با اخوامیمن از طرف عرفان ازت عذر م ..يزی تو هم مثل الناز برام عز حرف رو نزننیا-

  تحت یلی که عرفان خی درك کندوارمی امی ولکنمی نمدیعنوان کارش رو تائ
 

  ..فشاره
 .. زده زمزمه کردم حسرت

  ..دونمی خوب میلی رو خنیا ..دونمیم-
 ي هاي سرکارم و خرابکارگشتمی برمدیبا. .دمی چشمهام کشي روی رو که قطع کردم دستیگوش

  ینفس.. کارم چند برابر بشه شدی باعث منیکه هم ..کردمی عرفان رو درست مشماریب
 

  دادم ي و به خودم دلدارگرفتم
 به يبرا ..ستی نيزی چگهی دنکهیا ..ی رو پشت سر گذاشتنهایتو سخت تر از ا..محکم باش بهار -

  يقو.. باش دختر يقو ..ي دارشی رو در پی سخت عرفان راهيدست اوردن دوباره 
 

  ..باش
*** 
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 ي من تک به تک جلوي صادقانه يِ که تمام باورهاياز اون روز ..گذشتی روز از اون روز شوم مسه
 .. شکستن درهم شکستم و آوار شدم يچشمهام شکست ومن هم با هر صدا

 موجود نی عرفان به چننکهیا... ك باشه حد دردنانی نابود شدن باورهام تا اکردمی وقت فکر نمچیه
  ي برای سه روز حتنیتو ا ..کردی بدل شده وجودم رو ذره ذره نابود مینامرد وسنگدل

 
چرا  ..فتهی عرفان ني نگاهم به چشمهاگهی دکردمی ومن از ته دل دعا مدمی رو ندگهی همدي الحظه

 .. از چشمهاش دمیکشیکه  خجالت م
 یول.. رو تو دلش کاشتم ي ناجوانمردي بذرهانی من بودم که اولنی اردنکی ميادآوری بهم نکهی ااز

  بودم و ی مدیهنوز هم با.. نبود ی کافدنمی عذاب کشي براقی حقانی ایانگار تلخ
 
 وجودم عذابِ از دست دادن عرفان رو لمس يتا با ذره ذره .. تا پاك بشم دمیکشی و درد مدمیدیم

 ..کنم 
نگاهم .. لبش شش دونگ حواسم جمع شد ين آرام با اون لبخند خجل رو باز شدن در وداخل شدبا
  ..دی سرخ شده اش چرخي گونه هايرو

 .. مکاشفه هام گفت ونی ميبشر
 ؟ ..ی کرده برگشتدابی و سرخاب سفاری به اتاق یباز که تو رفت-

د  بوی چيمنظور بشر.. برداشت و ناخواسته حواسم به حرفشون جلب شد نی چشمم چي گوشه
 ؟..؟مگه آرام به اتاق عرفان نرفته بود ..

 : قدم برداشت و با ذوق گفتي از حد به سمت بشرشی بیجانی آرام پررنگ تر شد و با هلبخند
 .. شرف ی زده بیپی چه تیدونی نميوا-

؟از  ..کننی صحبت می از کدمیپرسیمدام از خودم م.. خندون آرام ثابت موند ي لبهاي روچشمهام
 ..عرفان ..اما  ..زدی عرفان رفته بود و قاعدتاً راجع به عرفان حرف مشیم پ؟آرا..عرفان 

 
 !؟.. من ي روزهانیهمه کس ا! .. که شوهر سابق من بود؟عرفان
 .. حرفش رو گرفت ي ادامه جانی من و قلب پرضربم با هالی خی هام کشدار شد و آرام بنفس



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 228 

 نقدریا ..شمی تو اتاقش مست مرمیر وقت ماصالً ه.. زده یی چه عطر خوش بویدونی نمي بشريوا-
 ..من رسماً عاشق عطرش شدم  ..زنهی ميدوست دارم ازش بپرسم چه عطر

 .. خودم فکر کردم شی پر از لبخند آرام پي به لبهارهی من همون جور خو
 زنهی مي که من هم دوست داشتم بدونم چه عطریتنها کس ..زنهی داره راجع به عرفان حرف مقطعاً
  سرت آوردم که از اون یی که دوست داشتم ازش بپرسم چه بالیکس.ن بود عرفا

 
 ؟ ..ي کرددای براش پگهی دنیگزی جاهی و ي دل کندتی دوست داشتنعطر
 .. زد ي تشريبشر

 طرف ی که بفهمنهیدو ساله فکر و ذکرت ا ! يبابا مخمونو خورد ..ي آرام باز تو شروع کردي وايا-
 چرا با زنش تو .. ؟اگه داره کنهیداره چرا حلقه دستش م؟ اگه ن.. نه ایزن داره 

 
 .. ؟کنهی ها شرکت نمیمهمون

 الشی خی بدی حالت گرفته شد که طرف زن داره پس بايدی و صبا رو دي کردی فضولی که حساببعد
 .. هندستون کرده ادی لتی چرا بعد از چند وقت دوباره فدونمیحاال نم ..یبش
 .. آرام نگاه دوختم ومردم و زنده شدم تا جوابش رو بشنوم ي بهم فشرده شده ي لبهابه
 .. رفته مانی سر زانکهیمثل ا.. زنش فوت کرده یدونیمگه نم-
 یلیخ.. خبر نبودن ی هم بادی شرکت زنی ايپس کارمندها.. ام بلند شد نهی از ته سي ناخواسته اآه

 .. داشته ي عرفان چه گذشته ادونستنیخوب م
 .. به حرف اومد يو بشر..رام نگاه کرد که آرام دست و پاش رو جمع کرد  چپ چپ به آيبشر

 به چشم ی مستوفي؟من قبول دارم که آقا ..يندازی عقلت رو به کار نمکمیچرا .. من زیآخه عز-
  شما دو نفر بهم طیکجا شرا... فکر کن کمی یول.. خوش صورت و خوش پوشه يبرادر

 
 ؟ ..یکنی ميپرداز ای خودت روي براي که هرسرخورهیم

 .. جواب داد ی وبا سرتقدی لب ورچآرام
 ؟.. داره یمگه چه مشکل-
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 .. پوزخندزد يبشر
 چند ساله ي بچه هی مردِ زن از دست داده است با هی ی مستوفيآقا.. نداره ؟یتو بگو چه مشکل..هاه -

 .. مادر ی بي
 داشته شی تو زندگيادی ز مرد چه مشکالتنی خودت حساب کن ای خوبه ولشی که وضع مالدرسته

   ي معضل رو تو فراموش کردنی تریتازه اصل..و پشت سر گذاشته و هنوز هم داره 
 
 ی فوت شده ولنکهی هنوز هم به همسر سابقش متعهده با ای مستوفيآقا ..ی چشمهاتو روش بستو

 ؟.. داره ي ای از نظر تو چه معننیخب ا ..کنهی ازدواجشون رو دستش ميهنوز حلقه 
 کردم؟ی با خودم ميواقعا من احمق چه فکر ..میدی و آه کشمی انداختری و آرام هردو سر به زنم
  باز ي کنم و ازش بخوام من رو ببخشه با رودای اگه بعد از چند سال عرفان رو پنکهیا..
 

 ؟ ..رهیپذی و من رو مکنهی برام باز مآغوششو
 ..رد  اما دست از تقال برنداشت و حسرت بار زمزمه کآرام

 من دوستش دارم  ..يری من رو بگي عالقه ي جلویتونی نمی هم که بگیتو هرچ-
 درحال ازهم کهی تکهی که قلبم تکردمیحس م ..ومدی مرونی آرام بي که از زندون لبهاي هرکلمه ابا

  ادی ..انداختی خودم مادیلحن حرف زدن آرام و حالت نگاهش من رو به  ..دنهیپاش
 

  ..کردمی که به عرفان داشتم بحث ميناز سر عالقه ا که با فرحییروزها
به  ..دی و چرخدی صورتش چرخينگاهم رو.. عرفانِ ي فتهی که عاشق و شزدی مادی آرام فريچشمها

 .. ازدواج با عرفان ي برای مناسبسی بود و مسلما کییبایواقع که آرام دختر ز
 ..م  گرفتینی مقنعه ام رو با دست صاف کردم و نفس سنگي لبه
  ..دیکشی بودنم رو به رخم مفی لحظه به لحظه ، ضعکردمی داشتم که اعتراف مي قدربیرق

  ..دی من شده پرسي به من انداخت و انگار که تازه متوجه ی نگاهآرام
 ؟.. قابل قبوله ری حرف من غي؟اخه کجا.. بهار یگی میتو چ-
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 محبت یدلم پ..دنبال عرفانه؟  وقته یلی که چشمم خی؟من..؟از من  ..دیپرسی من داشت ماز
 ؟..؟ جگرم بند خنده هاش ..دستهاش 

 ؟ ..دنشی سخته فهمنقدریبابا من دوستش دارم ا-
 کرمی به پانهی رو مثل تازشی چند سال پياصالً خودِ من بود که داشت حرفها..من ِ من بود  ..ارام

  به چپ و ي با تأسف سري و درد زده تنها نگاهش کردم که بشروسیمأ ..دیکوبیم
 

 .. تکون داد راست
 خی تحمل توبدیتو شا ..میپاشو برو سر کارت بذار ماهم به کارامون برس ..یشی تو آدم نمنکهینه مثل ا-

  ادشی داد و فردنی شنيً حوصله   من و بهار قطعای ولی رو داشته باشی مستوفيآقا
 
  ..می نداررو

 .. به گونه اش زد یاومد وچنگ رونی بی از اون فاز عشق و عاشقي دفعه اهی آرام
 .. که برام دیذاریحواس نم.. براش ببرم رمی بگنتی برگه ها رو پرنیمن قرار بود ا.. خدا مرگم بده يوا-

  زد یمی لبخند ماليبشر
 که  ی؟خودت ..ي گناهتو گردن ماها بندازياوردی نریساده تر از من و بهار گ..پاشو برو دلت خوشه -

   یکنی می سخن راناری بو بودن عطر دو ساعته در باب خوش
 هیکاش .. دستم گذاشتم و چشمهامو بستم يسرمو با کسالت رو.. رفتن آرام سد مقاومتم شکست با

 به دست اوردن دل  ..دادی کابوس ترسناك نجات منی و من رو از اشدی مداینفر پ
 

 مقابله با ي برای توانهگی سخت و طاقت فرسا بود و من دی ازش به حد کافشی و گرفتن بخشاعرفان
 .. نداشتم دی جدبی رقنیا

 با حرف يخوای چه کنم ؟مشهی دخترِ عاشق پنیحاال با عشق ا.. تو کاسه ام ی گذاشتي بد جورایخدا
  ي عاشقانه هاخوادی؟ دلت م ..ی که به عرفان داره ذره ذره نابودم کنیزدن از عشق
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؟الحق .. از دست دادم ی دستی رو دستي مردنیمچ رو بشنوم و از درون از هم بپاشم که چرا هارام
  تا اخر عمر مال منه حاال دارم با جفت کردمی که فکر میعرفان ..ی حق نشستيکه جا

 
  ..نمیبی و پرواز کردنش از بوم دلم رو مدنی پرچشمهام

 يد بنمیاسم احسان لبخند ن.. اومدم رونی که دوره ام کرده بودن بی از اوهاممی زنگ گوشي صدابا
 .. سالم کردم ی لبم اورد صفحه رو لمس کردم وتو گوشيرو
 ؟ ..یکنی مکارهای چستمیمن ن..سالم به خانم زحمت کش و با پشتکار -
 .. زمزمه کردم ی تو گوشی و با خستگدمی سر انگشت چشمهامو مالبا
 ؟.. شرکت ییای؟نم..تو چه خبرها .. یسالمت-
  ..کنمی کارها رو هم از خونه چک مي هیبق.. راحته  من همالی خیتو که هست..نه سرم شلوغه -

 :دی مکث کرد و پرسیکم
 ؟.. گرد و خاك نکرده گهی؟د..از عرفان چه خبر -
 .. لب فتم ری و زدمی کشي خسته اآه
  ..میدی رو ندگهی همدگهی دهینه بعد از اون قض-
 ؟ ..ستی تو برنامه ات نیمشکل-
 .. عرفان یاز وقت.. نه درسته-

 که با تعجب به من نگاه ي به بشری نگاهی چشمریلبم رو گاز گرفتم و ز.. حبس شد نهیو س تنفسم
 معذب .. صدا کردم کیاصالً حواسم نبود که عرفان رو به اسم کوچ.. انداختم کردیم
 

  ..دی که داشت پرسی کردم که احسان با همون حس ششمسکوت
 ؟ ..شتهی پیکس-

 .. جواب دادم ي کلمه اتک
 ..آره -
 ..برو به کارت برس خداحافظ .. راحت بشه المیفقط زنگ زدم خ ..میزنیباشه پس بعدا با هم حرف م-
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 ارمی خودم ني کردم به روی نزد و من هم سعی حرفيبشر.. رو قطع کردم ی کردم و گوشيتشکر
 .. شدم یمرتکب چه اشتباه

*** 
 ي ضربه هاي که صدادی هم نکشهینبه چند ثا.. اتاق واری زدم به دهی پشت سرم قفل کردم و تکدرو««

  ..دمی در شنيآروم عرفانو رو
 ؟..؟بهار جان ..بهار -
 .. بلند گفتم مهین
 .. باهات حرف بزنم خوامیبرو نم-

  ..دمی آروم عرفان رو با التماس شنيصدا
 ؟ ..هیاخه حرف حسابت چ ..شنوهیمامان م..آرومتر بهار -
 میرفتی مرونی بار چندم بود که با مادر عرفان بنیا..روم باشم  آخواستمیاصالً نم.. من آروم نبودم یول

  و از قصد با ضیبا غ... خانم گشت و گذار بهم زهر شده بود تیو به خاطر وضع
 

 .. بلند جواب دادم يصدا
؟چند بار گفتم  ..می؟چند بار گرفتم خودمون دو تا بر ..هی حرفم چیدونی؟تونم ..هیحرف حسابم چ-
 تو که  ..ي مامان جونت رو هم آوردیاما تو سرخود ورداشت ..ادی با ما ب مامانتخوامینم
 
 .. به مادرت يدیچسبی؟م ..ی بود اصلًا چرا زن گرفتزی مامانت برات عزنقدریا

 .. عرفان باعث شد گوش بچسبونم به چهارچوب در می ماليصدا
  ..شنوهیمامان م.. آروم کنمی ازت خواهش م-
اصالً من .. ما نشد زونی وقت آوی وقت و بگهی قباش برخورد و دجی به تردیبذار بشنوه شا..بشنوه -
 ؟..زوره .. برم رونی باهاش بخوامینم
  ..میکنیباشه باشه درو بازکن با هم صحبت م-
  ...يری قبل طرف مادرت رو بگي مثل دفعه هايخوایتو م.. بازکنم خوامینم-

  ..دیبه گوشم رس پله ها نیی زهرا سادات مادر عرفان از پايصدا
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 ؟...مادر ..بهار جان -
 .. من جواب داد ي شدم که عرفان به جانهی حرص دست به سبا
 ؟ ..ي داريبله مامان کار-
 .. کارش دارم نیی پاادیبه بهار بگو ب-

 .. عرفان بازهم بلند شد يصدا.. که صادر کرده بود کردم ي به دستوري ای در بسته دهن کجپشت
  ..گمیمن اآلن بهش م. ..چشم شما برو تو-

 .. تقه به در دوباره
 ..بهار جان  ...یبهار خانم-
  ..نی به زمدمی پاکوبضی غبا
 .. داره کاری چنییخودت برو بب.. برم خوامینم ..رمینم-
 ..بهار جان -

من عرفان رو دوست .. و بغضم گرفت دی خوابتمی عصبانی تو لحن صداش بود که کمصالی استاونقدر
 ...حاال به خاطر مادرش افتاده بودم به جون رابطمون داشتم اما 

 فرو يصورت ناراحت عرفان و شونه ها... با باز شدن در.. رو چرخوندم و در رو بازکردم دی کلی دو دلبا
 هنوز دو ماه هم از ازدواجمون نگذشته بود و به خاطر ..افتادش قلبم رو لرزوند 

 
  ..می بوددهیرس نجای که به مادرش داشت به اي ایوابستگ

 ری حرف از پله ها سرازی نفسمو فوت کردم و بیبا ناراحت.. انداختم نشی غمگي به چشمهاینگاه
 با .. پله پشت به من نشسته بود نی که رو اولدمی پله ها زهرا سادات رو دنییکه پا..شدم 

 
 پا درد داشت و تو مادر عرفان از اول.. و به زحمت از جا بلند شد دی رفتنم چرخنیی پاي صدادنیشن

  من نی بی هم شده بود مشکل اصلنیو هم.. بود تی از گذشته اذشتری روزها بنیا
 

  ..وعرفان
 .. جلمه ها بود نیچون ورد زبون عرفان ا ..می برتونستمی جا نمچی خاطر حضور زهرا سادات هبه
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  ...کنهیمامان پاش درد م.. بهار میباال نر-
 ..است  خونه مامان تنهمیزود برگرد-
  ..مشیبا خودمون ببر ..می مامان رو تنها خونه بذارشهینم-
 ها خار تو چشمم شده و صبرم ی عرفان به مادرش تازگي های ها و نگرانی وابستگنیهم ..نهای همو

  و شهی مادرش ختم میِ عرفان به راحتی تمام زندگکردمیحس م. کرده بودزیرو لبر
 

و لجام ..بد اخم .. حسود باشم شدی باعث منی دارم و همشی رو تو زندگگاهی جانی ترنیی پامن
 ختهیگس

 .. لب گفتم ری تو هم زي اخم هابا
 ؟ ..دی داشتيبله کار-

عرفان تنها اوالد زهرا سادات بود ... صورتش واضح تر ي و چروك هانی زهرا سادات باز شد و چصورت
 ..بود  بهش عطاکرده ازی سال نذر و ننی که خدا بعد از چنديو بچه ا

 .. گشاده گفت یی با رورفتی مرپلهی سادات لنگ لنگون همون جور که به سمت ززهرا
 چسبهی هوا منیتو ا ..ی کرده باشنی هوس کاهو سکنجبدی کاهو گرفتم گفتم شاکمی.. مادر ایب-
 .. دوست داره یلیعرفان هم خ...
 به دستم داد و همون جور نی شربت سکنجبي حاوي شهی انباشته شده از کاهو رو به همراه شینیس

  از نکهیبا ا ..ادی پله رو باال بمی گرفت تا نواری دستشو به دومدی پا دو پا جلو مهیکه 
 

 .. اروم شده بودم اما هنوز هم از دست عرفان دلخور بودم ی کممحبتش
ا  لحظات بودن بي بهش داشت که همه یبی عجی بود اما عرفان دلبستگی عرفان زن واقعاً خوبمادر

  ..گرفتیعرفان رو ازم م
 .. جلو اومد و همزمان گفت واری سادات با کمک دزهرا

 ومدی دلش نی اومدن ندارم وليبه عرفان گفتم من پا..شرمنده اتونم به خدا .. مادر ي شدتیامروز اذ-
 .. لنگ من يِ پانی پاسوز ايتو هم شد..تنهام بذاره 

 ..وا کرد  در گوشم نجی بازوم گذاشت و به آرومي رودست
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 خوابم نهیعرفان بب.. خبر به من بده خودمو به خواب بزنم هی رونی بنی برنی بعد که خواستيدفعه -
  ..دارهیدست برم

 نی من همچی راحتي بود و حاال برادهی حتما حرفهامو شنچارهی برزنیپ.. شرمنده شدم یکم
 زهرا  ..دیاهو چرخ خوش رنگ کي پرهاي انداختم و نگاهم روری سر به زدادی ميشنهادیپ
 

  گل کاهو رو سوا کرد و به دستم داد سادات
بخور مادر  ..کنهی عرفان به کاهوها رحم نميچون اگه بر... بخورنوی باال اي برنکهی مادر قبل از اایب-

 .. خسته شدم یلیامروز خ..منم برم بخوابم 
 .. پشت سرش بسته شد  درتی گرفت و جلو رفت و در نهاواری همون جور لنگ لنگون دست به دو

 تا شدی نملی دلنیبه واقع که شرمنده شده بودم اما ا.. به گل کاهو که تو دستم بود افتاد نگاهم
 .. ببخشم ی راحتنیعرفان رو به ا

عرفان با .. عرفان گذاشتم ي جلوزی مي و روینیس.. ها رو باال رفتم و بدون خوردن گل کاهو پله
  ..دیس سر بلند کرد و تنها پریناراحت

 ؟ ..دیخواب-
 .. و به کنار خودش اشاره کرد دی کشيآه خسته ا.. آوردم نیی پاسر

  ..نی بشایب-
 ..هنوز قهر بودم .. باال انداختم شونه

 ؟..بهار -
 : گفتیکه با مهربون.. بهش انداختم ی چشمری زینگاه

مگه همه رو .. دارم یطی من چه شرایدونستی؟تو که م ..هی حداقل بگو دردت چایب... بهار شمی پایب-
 ..قبل از ازدواج مرد و مردونه بهت نگفتم 

  کرد امی قی که زهرا سادات بهم کرده بود دود شد و به هوا رفت و بهار عصبانیی محبت هاتمام
 ساده رو کوفتم ي هوا خورهی به خاطر مواظبت از مامان جونت ی وقت نگفتچیاما ه ..يگفته بود-
  مامانم قند یگیم ..می بخری بستنگمیم.. مامانم یگیتو م گمی میمن هرچ ..!یکنیم
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  ..کنهی موقع هوس مهی ..می بخورمیتونی نمداره
 .. خونه میزود برگرد ..ستی مامانم خوب ني گرما واسه یگیم ..می تو پارك بمونگهی دکمی گمیم

  ..دی و کالفه پرسمستأصل
 من ادی سرش بیی و بالمی اگه نباشي کرد فکرچیه..!؟ولش کنم تو خونه .. کنم کاری چیگیخب م-

 همون جور که پدر تو برات ..!مادرم ..مادرمه بهار .. خودمو ببخشم؟ تونمی ميچه جور
 

اما مادر من .. تفاوت که پدر تو شکر خدا حالش خوبه و رو پاست نی با ازهی مادر منم برام عززهیعز
  ..يبا دکترش حرف زدخودت که .. چند قدم بدون کمک ما برداره تونهی نمیحت
 

 ياونوقت من چه جور ..رهی قلبش درد بگای آن قندش باال بره هی یدونی می بهتر از هرکستشویوضع
 ؟.. مادرم نگاه کنم يتو رو

 سرم ریخ ..یستیدوزار به فکر من ن ..ی همه فکرِ مادرتنیا ..یگی رو منی همشهیهم !نهیبفرما هم-
 ..خوش بگذرونم .. برم رونیب با شوهرم خوادیدلم م..تازه عروسم 

 من سخته ازت هم ممنونم که طی کردن با شرای که  زندگفهممیمن م ..دونمی به خدا که مدونمیم-
  و با من ي پدرت رو ول کردي خونه ی راحتی که بهم داشتيبه خاطر عالقه ا

 
 تو يبره به پابه خدا که من حاضرم خار به چشمم .. درکم کن کنمیاما ازت خواهش م. ي کردازدواج

  ی که بهت دارم رو کم بدونی محبتیتونیچه طور م ..ی دل منزیتو عز..و مامان نره 
 
 ؟..
 .. و بغض پشت کردم بهش ی ناراحتبا
 فقط مامان جونت ستی که برات مهم نرمی بمفتمی من اگه بزهیتو فقط مادرت برات عز ..یگیدروغ م-
.. 

 عشق نی اما اولخواستمین عشق عرفان رو کمال و تمام مم.. شد ری باال اومد و اشکهام سرازبغضم
  ..دادی هم آزارم منی دوم قرار داشتم و همگاهی عرفان مادرش بود و من تو جایزندگ
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 و همچنان دیدی عشق رو نمنی که به عرفان داشتم کردم اما عرفان اي عالقه اي رو فدازمی همه چمن
 ..قرار داشت  تیمثلِ زمان قبل از ازدواج مادرش تو اولو

  ..دمی عرفان رو از کنار گوشم شنمی مالي ام حلقه شده و صدانهی محکم دور سدستهاش
اما رنگ .. من مادرمو دوست دارم عاشقشم .. ی منیی و دارای هستيتو همه ..ازم دلخور نباش بهار -

  رهی چه کنم که مادرم پیول.. که به تو دارم با اون فرق دارهی حس و عشقيو بو
 
من طاقت قهر و ..آزارم نده بهار .. کنه هی بهم تکتونهی هستم که می احواله و من تنها کسضیمر..

 .. خوشبخت باشم ی واقعيبذار کنارت به معنا.. تو رو ندارم یناراحت
 .. و زمزمه کردم دمیچی به دور ساق دستش پانگشتهامو

چند وقت  ..خوامی نمگهید.. عرفان متونی نمگهید.. مادرته نه من ی راحتی تو به معني برایخوشبخت-
  از خوادیدلم م.. بدتر از قبل از ازدواجمون شده یلی خطیاز ازدواجمون گذشته و شرا

 
 .. باشم نجای اخوامی نمگهید ..می خونه برنیا
 ؟.. بهار یگی میچ-

 :که قاطعانه گفتم.. شد رهی تو چشمهام خشی شونه هامو گرفت و با تشوعرفان
 .. کنم ی با مادرت زندگتونمی نمگهید ..يدیم تو هم خوب شنمن حرفم رو زد-

 ابروش بود و ي که زخم گوشه یی همون جاقاًیدق ..دی اش کشقهی شقي به گوشه ی کالفه دستعرفان
 : گفتیجیبا گ

 ؟ ..يندازی دستم ميدار ..یزنی که مهی چه حرفنیا-
  شدم رهی چشمهاش ختو
دلم .. دنبال خونه گردمیاز فردا م.. کنم ی با مادرت زندگتونمی نمگهیمن د ..گمی رو مقتینه دارم حق-
 .. نگاهم به دهن مادرت باشه ي هر مسئله اي برانکهینه ا ..می مستقل باشخوادیم

 :دیشور
 ی؟هرچ ..زنهی می اصالً حرفچارهی؟ب.. کرده فی تکلنی ما تعي؟کدوم دفعه مادرم برا ..يبهار خل شد-

 .. باشه گهی ،ممیگیمن و تو م
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 .. جواب دادم ي خودسربا
 .. رو تحمل کنم طی شرانی اتونمی نمگهی ددونمیمن نم-
 : اضافه کردمي ترمی با لحن مالو
 کنمیهمه اش فکر م.. من چقدر معذبم یدونینم ..یستی من نطیتو شرا.. عرفان میبذار مستقل بش-

  شیه پ اگکنمیهمه اش حس م ..شنوهی من و تو رو مي حرفهايمامانت داره همه 
 

  ..شهی مادرت متوجه ممی هستهم
 .. رسماً کالفه شده بود عرفان

 به مراقبت داره بعد تو اجی مادرم احتگمیمن م ..ي امشب من رو سکته بدنی هميخوایتو م...نه -
 ؟از .. از حال مادرم خبر دار بشم خوامی مياونوقت من چه جور! ..می مستقل باشیگیم
 

 .. برات گرفتمی مستقل ميکه از همون اول خونه . داشتم  روطشی من اگه شراگهی دطرف
  زنمیاگه مشکلت پوله من با بابام حرف م-

 .. صورتم ثابت موند وکم کم اخم هاش تو هم رفت ي روي لحظه اي عرفان برانگاه
 ؟ ..یکشی پول پدرتو به رخ من مي اول کاريدار-
 .. می از بابام کمک بخواگمی؟من فقط م ..هی چه حرفنیا-

 .. شد شتری ترسم بیبا اون نگاه سرد و عصبان.. شد رهی تو سکوت بهم خبازهم
 جم نجایاز ا.. من و توي خونه نجایا ..می موضوع حرف بزننی راجع به اي کلمه ای حتخوامی نمگهید-
 ..والسالم  ..میخورینم
 ینی به سیاراحتنگاهم با ن ..دی تند به سمت اتاق خواب رفت و در و پشت سرش کوبي با قدم هاو

 من .. رو جمع کردم ینی وسدمی کشيآه خسته ا... شد رهی کاهوها خيدست نخورده 
 

 »» ..موندمی خونه نمنی تو اگهید.. رو گرفته بودم ممیتصم
*** 
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هنوز هم به .. شدم به خطوط درهم و برهم رهی صبا رو تو دست گرفتم و خي کاره مهی نی آه نقاشبا
  داشت یوقت ..دیکشی رو می نقاشنی رو که صبا ايون روز آوردم ای مادیوضوح به 

 
 دیکشی بلند خودش رو به رنگ زرد مي موهایوقت ..دیکشی ماهی صاف و سي عرفان رو با موهاعکس

  ي حفره هی شی خالي لحظات همراهش بودم و حاال با حس جانیمن تو تمام ا..
 
 .. وسط قلبم جا بازکرده بود اهیس

 :دم گفتم زدم وبه خويپوزخند
 شوهرت ي بچه ي برای خودت به دل تنگي؟از در آغوش گرفتن بچه .. بهار يدی به کجا رسنیبب-

  خاك برسرت گفتی تو سرت و مدیکوبی می بود دو دستنجای؟اگه فرحناز ا ..يدیرس
 

 ..! خواهر يچقدر خار شد ...بهار
 از ی تا حداقل کمستیورم ن کس دور و چی هگهید ...ساینه فرحناز و نه مل ..ستی که نفی حاما

  که بابا فلج کامل شده بود یتو اون دوسال.. سبک بشم ی کمدیشا..دردهام براش بگم 
 

 کردی ممی حالمهیبا اون کلمات مقطع نصفه ن..  که با چشمهاشییبابا.. سنگ صبورم بابا بود تنها
 ..چقدر نادمِ ..مونهیچقدر پش ..کشهیچقدر داره عذاب م

 که یبه سراغ من.. باوفا به سراغم اومده بودن يبازهم اشکها.. چشمهام تار شد ي زدم و جلوپلک
  ..دمی چشمهامو مالينفس گرفتم و با سرانگشت گوشه .. تو چنته نداشتم یچی هگهید
 
 .. بود ختهی صبح که احسان زنگ زده بود حال و هوام هم بهم راز
 هم دیشا.. دختر نیچقدر ساده بود ا...!ل دل تنگ منِ سنگد..دل تنگ من .. صبا دل تنگمه گفتیم

 ؟.. کرده بود ی رو بند چه کسکشیدل کوچ.. محبت يایفقط بچه بود و جو
 !؟ ..شدمی دل تنگش منقدری اگه دختر خودم هم بود اایخدا ..دی ام دوباره لرزچونه
که جز ..م  احسان رو گرفتي ي تو دلم شماره اهی سي برداشتم و با همون حفره زی از رو ممویگوش

  نداشتم ي مفرچی مرد هنیا
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 ..الو بهار -
 .. رفت و بغضم باالتر نیی لبهام پاي گوشه

 ؟..احسان -
اما نشد و احسان نگران .. تا احسان رو نگران نکنم رمی بغض تو گلومو بگي خدا که نتونستم جلوبه

 .. چند وقته نیمثل تمام ا ..شهیشد مثل هم
 ؟.. شده ی؟چ..بهار -
 ..تروخدا حاللم کن ..ببخش -

 : متعجب گفتاحسان
 !؟.. که ببخشمت ي حال و وضع زنگ زدنی وقت شب با انیا-
 مزاحمت نقدری رو ندارم وگرنه ایبه خدا جز تو کس ..کنمی متتی اذشهیهم.. مزاحمتم شهیآخه هم-
  ..شدمینم
 ؟... به دشت کربال ي شده زدیباز چ.. بابا يا-
نفسم  ..ستی دل تنگمه حالم دست خودم نیبه خدا از صبح که گفت.. نمشی ببخوامیم..صبا احسان -

  ..ادیباال نم
 ؟ ..نیفقط هم-
 : زمزمه کردمرلبیز
 دهی بهم نمیمرخص..دم درِ خونشون برم  ..نمشی ببذارهیعرفان نم!؟ ..هی کمزی چنیهم!! ؟ ..نیهم-
  نمی صبا رو بب چه برسه ازش بخوام اجازه بدهدهی حرف زدن نمياصالً بهم وقت برا..
 
.. 

  شده ام رو با کف دست پاك کردمي جارياشکها
  ..نمشی کن بتونم ببي کارهی-
 رو میسع ..یشناسیخودت که بهتر از من عرفان رو م.. انجام بدم تونمی کار می چنمیبب..باشه آروم -
 .. ها یشیاخر سر کور م.. نکن هی گرنقدریتو هم ا ..شهی می چنمی ببکنمیم
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 چی چشمهام کم نشده بود که هي سویول..اگه قرار بود کور بشم تا حاال شده بودم ..دم  زيپوزخند
 .. ها کور بشم ي زودنیقرار نبود به ا..نه .. هم شده بود ادیز..
 ... کن ي کارهیتروخدا .. به تودمیفقط چشم ام..باشه -
 ؟ ..ي نداريکار ..دمیبهت خبرشو م.. ام؟ کارهی به خدا باشه من چدتیام-
 ..منتظرتم ..نه ممنون -

 .. برام انجام بده يکاش احسان بتونه کار.. صبا شدم ی به نقاشرهی رو قطع کردم و دوباره خیگوش
*** 

 تازه کرد ی تو پارك محل نشست و نفسی دمشدی مدیاما با تابش نور گرما بخش خورش.. بود هواسرد
  رد ونشی عابر از می شلوغ، خلوت و سوت و کور بود و تک و توکشهیپاركِ هم..
 
  کرده بود دای من و صبا پی دلتنگي برایاحسان باألخره به قولش وفا کرده و راه ..شدنیم

 سر بلند ی نگاهینی دامن بافت صبا رو با دست پاك کردم که با حس سنگي روي هاپسی چخرده
  نگاه  بهيلبخند.. نظر داشت ری من رو زينگاه احسان بود که موشکافانه کارها..کردم 

 
 احسان باعث شد حواسم به ي خوردن صبا گرم شد که صداپسی زدم و بازهم سرم به چقشیعم

 ..حرفش جلب بشه 
 ؟ .. بهار هی چي همه عالقه برانیا-
 .. باال رفته سر بلند کردم که ادامه داد ي ابروهابا
 نیپس ا..شوهرت  زن دوم يبچه .. شوهر سابقته ي؟صبا بچه  ..ي به صبا وابسته شدنقدریچرا ا-

 ؟ ..هی چي برایهمه دل تنگ
  ..دی گرفت وکف دستهاشو با فکر رو هم مالینفس

 حرفهاش درسته یی وقتهاهیاما  ..زنهی مادی من قبول دارم عرفان درمورد تو حرف مفت زنی بب-
 .. که نهیمنظورم ا...منظورم ..

 .. گفتم ي مکث با خونسردهی کرد که بعد از چند ثانسکوت
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 بچه دوست بودم نقدری که اگه من واقعا ایکنیتو هم مثل عرفان فکر م ..ی بگيخوای می چنمدویم-
  ي هی شوهر سابقم داي بچه ي برانکهینه ا ..دمیچسبی خودم مي به بچه یدو دست..
 

 ؟.. تر از مادر بشم زیعز
 پنبه ي که ابرهاییبه جا.. آورد که نگاهم رو ازش گرفتم و به دور دستها دوختم نیی پادیی به تايسر

 .. پر برف رو پوشونده بود ي کوه هاي قله يا
 که زن هستم یمن... من طیتا تو شرا ..ی درك کنیتونی هم که بگم نمیهر چ.. احسان یدونیتو نم-

  رو شونه هام ی که من چه بار بزرگیشی متوجه نم،یو بچه ام رو از دست دادم نباش
 

  ..کنمی محس
 ی وقتی ندارم ولی خونيدرسته که باهاش رابطه .. که از دست دادم هی ا از بچهی کاملری تصوصبا

  ..شهی قلبم پاره پاره مي بدجوربوسمشی و مکنمی بغلش می ،وقتنمشیبیم
 من هم باشه ي بچه شدیاما م..اون هم درست .. از وجود عرفانه یمین..درست .. عرفانه ي بچه صبا

  ي ایاگه اونقدر ابله نبودم، اگه خوشبخت.. که با حماقتم از دست دادمش ییکوچولو..
 

 حسرت نوازش بچه ام به دلم ي جورنیو من ا.. من بود ي صبا قطعا بچه کردمی داشتم رو ول نمکه
  ..موندینم

من پرم از محبت .. تحمل کنم تونمینم.. درحقش اجحاف شده نمیبی می وقتنهای اي از همه يجدا
  روش ي بدراتی که کمبود محبت مادر تاثهیو صبا هم بچه ا.. بچه نینسبت به ا

 
 بچه نی اي مادر رو برای خالي جاتونهی عمالً نمیول.. باشه يری پذتی عرفان پدر مسئولدیشا ..گذاشته
 ..پرکنه 

 نی؟چرا هم خودم وهم صبا رو تو حسرت ا.. مهر تو دلمه چرا خرج صبا نکنم نیا.. من هستم حاال
  ی که ندونی عالم عشق داشته باشهی یوقت.سان  احیستی من ني؟جا..محبت بذارم 
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وضع و حال من و صبا  ..يبندی بهش دل مینیبی که مي ادهی آدم محبت ندنی اولی خرج کنکجا
 دلم .. احسان بهش وابسته نشم تونمینم ..می اگهیهردو با هم محتاج همد.. همه نیع
 
 .. همه عشق تو وجود منه نی ای تنها بمونه وقتادینم
 نی اینیبیاونوقته که م ...ی من رو متوجه بشي با دلت حرفهادیاما با..حرفهام احمقانه باشه  دیشا

  ..ستی نلی دلی من وصبا بنی بيعالقه 
  ..دی آورد و نگاهش رو با محبت به صبا دوخت وپرسنیی پادیی به تايسر

 ؟ ..يدی خاله بهار رو دي شدیحاال راض-
 چی ناب رو به هي لحظهانیا ..دمی کشيو من نفس آسوده ا چهره اش باز شد ي با ته لبخندصبا

  سرم و شکر خدا يسر بلند کردم به سمت آسمون باال..  از دست بدم خواستمیعنوان نم
 
 .. به جا آوردم رو

**** 
نگاهم به سمت آرام که مثل من .. شد رهی ختوری و دوباره به ماندی رو مالشیشونی پی با کالفگيبشر

  دمی که با چشم وابرو پرسدیبود چرخ يحواسش به بشر
 ؟.. شده یچ-

  ..دمی پرساوردمی باز هم سرشو تو دستهاش گرفت که طاقت نيبشر ..دونمی باال انداخت که نمشونه
 ؟ ..ي شده بشريزیچ-
 .. حوصله سر بلند کرد ی و بی عصبانمهین
  ..شهی درست نمکنمی مشیهر کار ..شهینم-
  ..دمی پرسی دو دلبا
 ؟..ز دست من ساخته است  ايکار-
  ..ی کندای پی راهی تو بتوندی شادهی قد نمیچی مخم به هگهیمن که د ..دونمینم-
 .. جا بلند شدم که آرام هم با من بلند شد از
 .. بندازم ی نگاههیبذار منم -
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 یراً مشکلظاه..از اول تا آخر برنامه رو با دقت نگاه کردم  ..می فرو بردي بشرتوری با هم سرتو مانهرسه
  ..دمیبه سمت آرام چرخ..نبود 

 ؟ ..هینظر تو چ-
 : باال رفته و موشکافانه گفتي ابروهابا
 .. نداره یبه نظر من که مشکل-

 .. مقنعه اش مشت کرد  ي موهاش رو از روتصالی با اسيبشر
 ؟ ..دهی؟چرا جواب نم..پس چه مرگشه .. بابا يا-

 ..د  به راه افتازشی به سمت مالی خی بآرام
 يدی استارت شد و فهمي مخت ردی به دست و صورتت بزن شای آبهی پاشو ی خود زنيبه جا-

 ...اشکال از کجاست 
 .. کردم دیی زدم و تاي بشري به شونه ی دستمنم

 .. بهش بندازم ی نگاههی گهی بار دهیپاشو بذار  ..گهیراست م-
 ی کپدی جدیطیبرنامه رو تو مح.. بلند شد و من سرجاش نشستم زونی آوي با لب و لوچه يبشر

  ی دادم و بعضری جاها رو تغیبعض..کردم و با دقت خط به خط برنامه رو از نظر گذروندم 
 
 .. عبارات رو حذف کردم از

فقط .. چقدر زمان گذشت دمی بودم که اصالً نفهمي بشري درست کردن برنامه ي تو حال وهوااونقدر
  گهید.. به سر تا ته برنامه انداختم یم و نگاه کد رو وارد برنامه کردنی آخریوقت
 
 .. نداشت ي بشري هی اولي به برنامه ی شباهتچیه
 ..جواب داد  ...تی رو زدم تا برنامه اجرابشه و در نهانتریا
 .. بهار درست شد يوا-
 .. گوشم بلند شد شوك زده سرچرخوندم خی که از بیی صدابا
 ؟ ..ي اومدی کدمی ترسياِه بشر-

 : داد وبا ذوق گفتلمی تحوي گَلِ گشاددلبخن
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 یکنی مکاری چنمی گفتم صبر کنم ببیکنی مکونی برنامه ام رو کن في داردمید.. وقته اومدم یلیخ-
  ..رمیمحال بود بتونم با اون برنامه جواب بگ..دمت گرم ..

 .. زدم شی به خوشحالی مهربونلبخند
 .. سرت وردار ي موها دست از کندنگهیتو هم د..خداروشکر که حل شد -
  ..دی به برنامه کرد که آرام پرسی با دقت نگاهنیی سرجام نشست و بازهم از باال تا پای خوشحالبا
 ؟..واقعا درست شد -

 .. با شوق جواب داد يبشر
؟من تو آسمونها دنبالت .. جان جانان يتو تا حاال کجا بود.. بهار زادیدست مر..آره درست شد -
 .. کردم داتی پنیم زری تو زگشتمیم

 لطف شامل نی اياما دو ساعت بعد بود که پس لرزه ها.. لبخند زدم و به سراغ برنامه ام رفتم تنها
 .. عرفان گرفتار شدم بی غریحالم شد و به ت

 يضربه ا.. اتاق عرفان شدم ی پرضرب راهیبا قلب.. من رو خواسته ی مستوفي آورد که آقاغامی پآرام
  سکوت و خلسه یبعد از بارها و بارها تالش مداوم به نوع..رفتم به در زدم و نفس گ

 
 ی اما سعوفتادی صداش و قدم هاش به تالطم مدنیبا شن ..دنشی قلبم با دنکهیبا ا.. بودم دهیرس

 .. خودم رو خار نکنم نی از اشتری بهش زمان بدم و بکردمیم
 باهاش دنی قدرت جنگگهیه اما من د داشتن و بودنش رو داري که تمام وجودم تمنادونستمی مخوب

  که درش بودم بسنده یطی شرانی بود و به همدهی کم کم ته کشدهامیام..رو نداشتم 
 
 بمونم کشهی عرفان درش نفس مدونستمی که می سقف شرکتری مجادله زی بدادمی محیترج ..کردمیم

 تا مدام .. رو مثل گذشته حس کنم تی و بودنش لذت ببرم و امندنیو دورا دور از د
 

  ..زمی و اعصاب خودم و عرفان رو بهم بررمی بگشهی بدم و تاره
 ذاشتمی و قدم تو محدوده اش مشدمی مکشی نزدیوقت.. که بودن با عرفان از دور خوش بود مخصوصاً

  ..کردی و غرورم رو لگد مال مدادی شکل ممکن آزارم منیاونوقت بود که به بدتر
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 ..د اتاق شدم و درو پشت سرم بستم  بله گفتن عرفان واري صدابا
  ..دمی و پرسستادمی وسط اتاق افیبالتکل

 ؟ ..دی داشتيبا من کار-
معذب تنها منتظر حرفش بودم تا .. بهم نگاه کرد نیی از باال تا پاقی سر بلند کرد و دقمهی ننصفه

  نیا نگاه و نی ادونستمی میبعد از چند وقت به خوب..هرچه زودتر صحنه رو ترك کنم 
 

 بود به سمت من چرخوند و همزمان زی مي که رویلپ تاپ.. پشت سر داره نی سهمگی ،طوفانسکوت
  .. دیپرس

 ؟ ..هی چنیا-
 ي که براي برنامه ادنی صفحه دو قدم جلو رفتم و به سمت صفحه خم شدم که با ددنی بهتر ديبرا

 ... گذاشته بود نفسم تنگ شد کی پابلي روي نوشته بودم و بشريبشر
 رو زود زی نگاه همه چهیکه با ..فهمهی رفته بود که عرفان مادمی بود و من به کل دهی فهمعرفان

  کنم؟ ی اشتباهنی تونسته بودم همچيواقعاً چه جور ...شهیمتوجه م
سر بلند کردم وبه  ..می شروع شده بود و اول راه بودیجنگ سخت.. کردم دست و پامو جمع کنم یسع
 .. اوردمی خودم نيرو
  ..شمی منظورتون نميمتوجه -

 : تکرار کردي چرخان وبه سردی زد به صندلهیتک
 ؟ ..ی رو بشناسی نوشتی خانم بحراني که براي برنامه ایتونی؟واقعاً نم ..یشیمتوجه نم-

 مقابله يدر سکوت منتظر بودم تا اول حمله کنه تا من خودم رو برا...  لبهامو رو هم چفت کردمتنها
 ..اماده کنم 

 نقدری تا حاال ای؟از ک ..ي من دست ببري کارمندهاي بهت اجازه داده تو برنامه ی بهم بگو کقاًیدق-
 ؟ ..یکنی و اون رو حل منی و مشکالت ایوفتی که دوره ميبزرگوار شد

 ... انکار کردم ي تندبه
  ..دمی برنامه رو ندنیتا حاال ا ..ستیکار من ن-
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 داشت نانیعرفان اطم.. است دهی فایراف کردم که انکار ب شد و من اعتکی دوباره بارچشمهاش
 راه  ..کردی که استفاده مییکدها ..شناختی رو مثل کف دستش میعرفان ،بهار زمان..
 
  ..رفتی که مییها
  رو دور زد زی جا بلند شد و ماز
کردم  فراموش هی نکبتي که مربوط به تو واون گذشته ی؟درسته که هرچ ..ي فرض کردیتو منو چ-

 هم  ..می بودي چهار سال هم رشته ايفراموش کرد .. شناسمیاما کار تو رو م
 

  ..یکالس
 .. برنامه اشاره کرد ي از کدهایکی سرانگشت به با
 یلیخ ..شناسمی رو میدرضمن من کار خانم بحران.. و ندونم کار تو بوده نمی کد رو ببنی محاله ا-

 ..پس به فکر دور زدن من نباش  ..ناسمشیروش و اصولش رو م..وقته کارمند منه 
...  نکرده بودم که به خاطرش شماتت بشميکار بد ..ومدمی راه شکست خورده بودم اما کوتاه نمنی اتو
  یی توقع تشکر رو داشتم تا بازجوشتریب

 .. به حرف اومدم ی با ناراحت
 ؟ ..یکنی میزپرس دستت درد نکنه بايبه جا..؟مشکل داشت من هم کمکش کردم  ..یخب که چ-

 .. به کمر برد وقدم جلو گذاشت دست
  ..ی من رو حل کني و مشکل کارمندهاي هود شدنی از تو کمک نخواست که رابیکس-

 ؟.. با هم داشت ی چه فرقيمشکل من و بشر ..هی چي همه بهانه برانی ادمیفهمی نماصالً
 ؟.. اون به من ایمک کنم  کی که من به خانم بحرانکنهی میچه فرق ..میماها همه همکار-

 : شد تو صورتم و برنده گفتخم
 يبندی فلنگ رو می و جنابعالشهی تو و احسان تموم مي کار پروژه گهی که تا چند وقت دنهیفرقش ا-
  کارمند ی که خانم بحراننهیفرقش در ا ..یکنی و پشت سرت رو هم نگاه نميریم..
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 ی من و شرکت من دخالت کني تو کار کارمند هاخوادیدلم نم.. نه یاما جنابعال.. شرکت منه ثابت
  دیبا .. ی شرکت گذاشتنی که نرفته تو فقط محض کمک کردن به احسان پا تو اادتی..
 

 واون دخالت نی تو کار انکهینه ا ..ي و برییای سرو صدا بیب.. شبح سرت تو کار خودت باشه هی مثل
  ..ی بشی و نخود هر آشیکن
 :مه داد تو چشمهام ادارهیخ
 .. نفر نداره هی تو ي برایی جاچی شرکت تا ابد هنیا..فراموش نکن -

 قرار یک.. کرد سی بار هزارم بازهم چشمهام رو خيعرفان برا.. بازهم تار شد دمی و ددی ام لرزچونه
 ؟..بود خسته بشه از پاره پاره کردن قلب من 

 : زمزمه کردمی تو نگاهش به آرومرهیخ
 ؟ ..یتمومش کن يخوای وقت نمچیه-

  چشمم سرخورد ي از گوشه ی نداد که اشکیجواب
 ؟ ..ی من رو ببخشيخواینم-

 .. و سکوت تنها جواب من بود سکوت
 ؟.. من نداره ي برایی جاچی هگهی شده که داهی قلبت سنقدریا-

 وجب هی که تنها يجور.. اراده سرمو جلوتر بردم یب ..کردمی صورتم حس مي نفس هاشو روهرم
  باال اومده کم کم داشت يبغض ها.. نکرد وتنها نگاهم کرد یحرکت.. بود نمونیه بفاصل

 
  ..کردی باز مسر

به  ..یدونی وقدر نمکنمیبه دخترت محبت م ..یکنی و ازم تشکر نمکنمیبه کارمندت کمک م-
 ؟.. عرفان ي ادامه بديخوای میتا ک ..ياری خودت نمي و اصالً به رودمی گوش مراتیتحق
 ي دستم و قفسه نی بود بی کميفاصله ..  اش نگه داشتم نهی سکیتم و باال آوردم و نزد دسکف

  دلم يتا به تمنا.. فاصله رو بردارم نی اذاشتی اش اما سکوت محض عرفان نمنهیس
 

 : لب زدمیبه اروم.. بدم گوش
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 دمیه که دارم تاوان مچند سال.. عرفان ارمیدارم کم م..به خدا که آدمم ..نه آدمم ..فکر نکن از سنگم -
  یتونی مي؟ چه جور ..یبخشیتو چرا نم..  من گذشته راتیخدا هم از سر تقص..
 

من که ..  ؟ي فرصت دوباره به من و خودت بدهی يخوای؟چرا نم ..ی رو از خدا هم باالتر بدونخودت
 کمه ..محبت تو دلم  ..تمیشخص..غرورم ..ختمی رتی تو و زندگي رو به پازمیهمه چ

 
 غرورم چقدر برام ارزش یدونی  می بهتر از هرکسگهیتو که د.. ندارم  ي قابل داریی داراگهی؟د ..رفانع

 ..داره 
  ..دی چشمهاش تو نگاهم چرخیاهیس
 دهمیشا.. که نرفته ادتی ..ي غرورمسخره ات مادرم رو خار کردنیبا هم ..شناسمیغرورت رو خوب م-
  ..ادمهی رو یمه چ من مثل روز روشن هی رفته باشه ولادتی

 .. اعتراف کردم تودلم
 داشتم تمام حرفهام ادیخوب به .. بودم دهی که مادرش رو دي بارنی بود اخرادمی.. نرفته بود ادمینه -

 .. رو شکستم ي مادرنی بودم که دل همچمونیو حاال چقدر پش..رو 
*** 

 یمی قدیِه با همون چادر مشک ام انداختم و با نخوت به مادر عرفان کگهی دي پاي پامو روساق««
  از اون فاصله یحت.. معذب و ناراحت نشسته بود نگاه کردم ی سلطنتی تک صندليرو
 

 .. رو حس کنم شدی که از چادرش متصاعد می گالبي بوی به راحتتونستمی مهم
 هفته از هی.. موزو به من تعارف کرد ری شیوانی دستش گذاشت و لي جلوی شربتوانی خانم لهیسم

  ياما برا.. و رنجور بود ماری و هنوز هم بدنم بگذشتی زودهنگام و دردناك ممانیون زاا
 

  ..دادمی دادن اقتدارم خودم رو سرحال وسرپا نشون منشون
 .. اشاره کردم وانی دست به لبا
  ..شهیگرم م.. زهرا خانم دییبفرما-
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 رو شروع کنه که محکم وشیسنارمنتظر بودم .. رو سرجاش گذاشت وانی تر کرد و لی معذب لببازهم
  ي براي حوصله اگهی هفته کل کل با عرفان دهیبعد از .. جلوش ظاهر بشم يو قو

 
  ..خواستمی و جدل اضافه نداشتم و قاطعانه طالق مبحث

 ؟..مادر ..بهار جان -
 ..اون لحن مثالً مادرانه اش رو  ..شناختمی رو مشیشگی کالم همکهیت ..دمی کشي بلندپوف

 ؟ ..گهیفان راست معر-
  ..ی مبل سلطنتي نهی دادم به سهی تکنهی به سدست

 ؟ ..گهی رو راست میچ-
  ..دی اش کشدهی وچروکدهی خشکي لبهاي رویدست

  ..!ی ازش جدا بشيخوای مگهیم-
 .. رو به مادرش بگه انیپس شکر خدا اونقدر محکم بودم که عرفان هم جر ..دمی کشی راحتنفس

 ؟ ..دیدیازکجا فهم-
  ..ی ازش جدا بشيخوایتا آخر سرگفت م.. ش شدم ی چند روزه که عرفان ناراحته پاپدمید-
 :دی پرسی جلو خم شد و با دلواپسبه
  ..!دی نداشتی؟شماها که مشکل.. مادر گهیراست م-

 . کردم دی تأکقاطعانه
چشمش همه اش به ..عرفان بچه ننه است  ..دی نبودانیفقط شما در جر .. می داشتادیاتفاقاً مشکل ز-

  و ندهی و آیزندگ ..ستمیمن براش مهم ن ..دیگی می چنهیدهن شماست که بب
 

روز من رو شب کرد که  ..دی آرزوتونه نوه داشته باشدیبهش گفت ...ستی من براش مهم ني هاخواسته
  .. میبچه دار ش

خودش خوب ...و درسم ر.. رو می شغلي ندهیآ ..دمی نداد که من کارمو از دست متی اهماصالً
 شش .. شما بود ياما اقا فقط به فکر برآورده کردن آروز ..فهی بدن من چقدر ضعدونستیم
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 از ی چگهید..  شدي جورنی بچه انیحاالم که ا ..اوردی خودش ني شدم آقا به رونی آزگار خونه نشماه
 ؟ ..خوادیجون من م

 .. زدم و طعنه زدم يپوزخند
 تونمیمن نم..نه زهرا خانم  ..ارم؟ی بگهی دیکی گهیه اش برگردم تا سال د دوباره به خونخوادیحتما م-
  کنه دای پگهی دی دستگاه جوجه کشهیبره  ..دمی پسر شما رو به لقاش بخشيعطا..
 
 شی از پس خرج زن و زندگتونهینه م.. داره ی درست و درمونینه زندگ.. نشدم ریمن که از جونم س..

 ؟ ..هیدنش چ بچه درست کرگهید ..ادیبرب
  ..دی سادات لبشو گززهرا

 که یوگرنه آدم از کس ...خواستیعرفان چون دوستت داره ازت بچه م ..هی چه حرفنیا..زشته مادر -
  ..خوادی بچه نمادیخوشش نم

 ازهم جدا ی توافقادیب..دادخواست طالق دادم .. با عرفان سر کنم تونمی نمگهیمن د ..ستیبرام مهم ن-
  ..میبش

 .. به گونه اش زد یسادات چنگ زهرا
 اما می عرفان هم مشکل داشتامرزی خدابيمن و بابا..؟همه مشکل دارن ..چرا مادر . خدا مرگم بده-

  دی ساله که ازدواج کردهی شما همه اش شه؟یاخه مگه م ..ستیجدا شدن که راهش ن
 .. کردم ي رو حرفم پافشارسرسختانه

 اگه واقعاً دیبهش بگ.. عرفان خان رو تحمل کنم ي ناشتايردها اتونمی نمگهیمن د.. که گفتم نیهم-
 .. باهاش سرکنم خوامی نمگهیمن د..دوستم داره طالقم بده 

 ؟.. کنه خوبه ی ازت معذرت خواهگمی اصالً بهش مزنمیمن با عرفان حرف م..نگو دخترم .. نگو مادر-
  ..برآشفتم

 نقدری که اي با مردتونمینم.. است گهی دزی چهی؟حرف من .. دارم ی معذرت خواهيمگه من عقده -
 ..مستبد و بچه ننه است سر کنم 

 ؟.. کجا مستبده رهی تو ميعرفان که جونش برا-
 .. بلند گفتم مهین.. زنگ، حرف ها سر زبونم موند ي بلندشدن صدابا
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 .. خانم دروبازکن هیسم-
 .. همزمان گفتم و
 کتاتورید.. مستبد گنی آدم منیبه ا .دهی من گوش نم اصالً به حرفیوقت.. کالمه کی حرفش یوقت-
... 

 . وسط حرفم دی پرهیسم
 ..اقا عرفان اومدن ..خانم -
 نگرفته ي اجهیزهرا سادات که نت..اومده بود دنبال مامان جونش .. فرستادم رونی حوصله نفسمو بیب

  ..می زد به مبل و هردو منتظر اومدن عرفان شدهی تکیبود با ناراحت
  ..دی به محض پا گذاشتن به سالن پرسانعرف

 ؟ ..دیکنی مکاری چنجایمامان شما ا-
 .. زدم هیکنا.. گرفتنم دهی از نددلخور

؟دل از بچه اتون  ..دی شده راه گم کردی؟احوال شما ؟چ..حال شما  ..دهیسالم عرض شد پدر برگز-
 ؟ ..دی زن بخت برگشته زدنی سربه اهی دیکند

 ..ه هام به سمت مادرش رفت و بازوش رو گرفت توجه به طعنی بعرفان
 ؟..مگه نگفتم بسپارش دست من  ..نجای اي اومديچرا سرخورد پاشد..بلندشو مادر من -

  .دی سادات بازوش رو کشزهرا
آره عرفان ! ؟ ..دی به خاطر حرف من بچه دار شدگهیم  ..زنهی میی حرفهاهیبهار ..صبر کن ..کجا مادر -
 ؟ ..ي گوش نداد؟تو به حرف بهار..

 . بهم انداخت که با غرورسر چرخوندم ی نگاهمی نی عصبعرفان
  ..دمی محی من تو راه براتون توضمی بردیایب-

 .. وسط حرفش دمی شدم وپربلند
 ي رو جلوای دنيدی نوه دار شدن مادرت رو شني آرزویاز وقت..مگه دروغ گفتم  ..؟یحیچه توض-

 که به  ..يدی من رو به گند کشی شغلي ندهیآ ..می که بچه دار شي کرداهیچشمهام س
 

  ..ي مادرت گوش بدحرف
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 .. باالخره من رو مخاطب قرار داد عرفان
  ..ستی حرفها ننیاآلن وقت ا..بسه بهار -
چند بار گفتم من تازه .. بزن تو دهنم ای بگمیاگه دروغ م..؟بذار مادرت بشنوه .. وقتشه یپس ک-

 مگه صد بار نگفتم .. دور کارمو خط بکشم دی باگهی دمیاریمدرك گرفتم اگه بچه ب
 

 تو ی؟ول ..می؟مگه همه اش چند وقت بود که ازدواج کرده بود.. ونگ ونگ بچه رو ندارم ي حوصله
 ..محبت به مادرت چشمهاتو کور کرده بود ... پا داشت هیمرغت 

 نی که حاال به ایلومو گرفت؟اصالً چرا ج.. باردارم سقطش کنم دمی که فهمی همون موقعی نذاشتچرا
  مادر بودنم يبه اندازه  ..خواستمشینم..مگه من مادرش نبودم  ..فتمیوضع وحال ب

 
 ي جورنیمن ا ..؟ي شدیحاال راض ..یاما تو نذاشت ..رمی بگمی داشتم راجع به زنده بودنش تصمحق
 و صنا حاال برو بچسب به بچه ات و دعا ..اون بچه هم تو دستگاه ... ضی ومرفیضع
 

 .. که زنده بمونه کن
 .. تو هم هست ياون بچه ..بسه بهار -
 .. زدم از ته هنجره ام ادیفر
هم تو هم اون  ..میبختک شده افتاده رو زندگ..سد راهمه ..دوستش ندارم  ..خوامشی نمیهست ول-
  ..خوامی رو نمي موجودنیمن همچ..
 ..بهار -

 .. کاره بمونه مهی عرفان بود که باعث شد حرفم نادی فريصدا
 .. سادات جلو اومد و دستم رو گرفت زهرا

 هی من برعکس تو آرزوم بود که خدا نکهیبا ا ..فهممی رو میزنی که مییحرفها..من مادرم بهار جان -
  شاهللایا.. بچه است نی اتیاگه ناراحت ..یگی می چفهممیاما م..بچه تو دامنم بذاره 

 
 آب ذارمی نمدمی کارهاش رو خودم انجام مياصالً همه  ..کنمیش م بود خودم بزرگای عمرش به دناگه

 .. شو ادهی پطونیتو فقط از خر ش..تو دل تو و اون طفل معصوم تکون بخوره 
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  دمی کشرونی رو با خشونت از تو دستش بدستم
 .. نه بچه اش رو خوامی کردن با عرفان رو می نه زندگگهیمن د ..خوامینم-
 ..بهار تمومش کن -
طالقم بده  ..ی تمومش کندی حاال خودت هم باي که شروع کردي تو بودنی؟ ا..چرا تمومش کنم -
  یتونیکجا م ..نی بابام رو ببی؟خونه زندگ.. پاسوز تو بشم دی بایتا ک..بذار آزاد بشم ..
 

 چند ..ي رو هم نداری زپرتي خونه هی توان اجاره کردن ی؟تو حت ..ي برام بسازی ناز و نعمتنیهمچ
 پس .. نه یگفت.. با مادرت سرکنم تونمیچند بار گفتم نم ..ری جدا بگيبار گفتم خونه 

 
 ؟ ..زمی تو بري و به پامی عمر و جووندیچرا با.. باهات بمونم دی بای چيبرا

 .. به سمتم برداشت ی قدمعرفان
خودت  ...یرم باش ها کنای تو سختيقول داد ..ی همراهم بمونيتو قول داد.. نبود بهار نیقرارمون ا-

  رفته چه قول و ادتی..نگفتم ؟.. رو بهت گفتم یمن از همون اول همه چ ..یگفت
 

 ؟ ..می با هم گذاشتییقرارها
 : زدمادی فریعصب

 .. ناقصت يتو بمون و اون بچه ..طالقم بده ..دست از سرم بردار .. گرفتم مریاصالً آلزا.. رفته ادمیآره -
 .. سادات ناله کرد زهرا

  ..ادیخدا قهرش م..گو بهار جان ن-
  ..دیکنی شماها ول نمی بگم ولخوامینم-

 .. بهم انداخت و کنار گوش مادرش گفت ی نگاهمی نتی با عصبانعرفان
  ..میکنی مکی کوچمیفقط خودمونو دار ..ستی ما نيفعالً گوشش بدهکار حرفها، مامان میبهتره بر-

 ..م  به سمت در و با دست اشاره کردسرچرخوندم
  ..شی پریخ..به سالمت -
 ..بهار جان -
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 اآلن یاما حت.. رفتن رونی از در بی برگردوندم که عرفان دست مادرش رو گرفت و هردو به آرومرو
 »».. ترکم کردی که با نگرانارمی مادی مادر عرفان رو به رانی نگاه حنیآخر..هم  
*** 
که .. عرفان موندگار شده بود ي نهی سیانتدستم هنوزتو چند س.. زدم وبه زمان حال برگشتم پلک

  تو چشمهام میمستق.. با کف دست عقب زد و کمر راست کرد یعرفان دستم رو به آروم
 
 .. شد وگفت رهیخ
 يبه من ودختر من کار.. و کارتو انجام بده و برو ای سر و صدا بیآروم وب.. دخالت نکن هیتو کار بق-

  هشدار نی آخرنیا.. من کار نداشته باش يهابه شرکت من و کارمند..نداشته باش 
 

  ..منه
 .. رفت و زمزمه کرد زشی توجه به من به سر می بو
  ..شی پریخ..به سالمت -

 ..  داد لمی اخر خودم رو تحوي جمله قایدق.. فشرده شد قلبم
*** 

رد ماهانه  شده بودم دداریاز صبح که از خواب ب...  خم شدم زی رو دلم فشار دادم و سمت مدستمو
 به زور خودمو به  .. دادی بهم نمدنی نفس کشي به جونم افتاده بود و اجازه ی افعهیمثل 

 
  ی خوننوریم.. دیکشی ممارستانیاگه بهار قبل ازدواج بودم مطمئناً تا حاال کارم به ب...  رسوندمشرکت
  مویون نوجوي روزهای از قاعدگی همراهم بود بعدها با بالغ شدنم درد ناشیاز بچگ

 
 ...  درد هنوز هم ادامه داشت نی انکهی کرد و بدتر از همه اخراب

 ؟...ارمی برم برات آبجوش با نبات بيخوایم...  بهار -
 . لبخند زدمکردی نگاهم می رو بلند کردم وبه آرام که با نگرانسرم

 دمی آبدارخونه با آبجوش دم مرمی آوردم مشنیآو... زمی نه عز-
 نشست  روکمرم ي بشردست
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 بگه ی به مستوفگمی معیبه شف.... نطوری که اشهی بدم؟ نمی من برم باز درخواست مرخصيخوایم-
  خوبه؟ستیحالت خوب ن

 کی یوقت..  کالمهکی روزها نی حرف عرفان ادونمیم..  به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم دستمو
 ودم  بازهم  دادم موافقت نکرد مطمئن بعی که دست شفی با برگه مرخصشیساعت پ

 
 ..کنهی نمقبول

  دهی نمی امروز از رو دنده چپ پا شده مرخصسیفکر کنم رئ....  جاني نه بشر-
 تو برق زدم وی برقيکتر...  به سمت آبداخونه به راه افتادم حالی آروم و بختموی روانمی تولشنویآو
  شهیهممامان ..  گذشته ها افتادم ادیهمون جور که منتظر جوش اومدن آب شدن ..
 
 و دیکشی خانم بود که نازمو مهیبعداز رفتن مامان هم سم..  تا دردمو اروم کنه دادی رو دم مشنیآو

  ادی دوختم و با ينگاهمو به کتر...  رو هم داشتمي بهتریصد البته تجربه نازکش
 

 .... عرفان داغ دلم تازه شدي هایمهربون
*** 

 سرم ي به دست و نگران باالوانیعرفان ل ..دمیش رو تخت دراز کدمویچی پتو رو دور خودم پ««
 ... بودستادهیا
 ... دکتر می بهار پاشو بر-

  دوباره تکرار کرد دوی تخت نشست و انگشت شستش رو به صورتم کشيرو
 ...  دکترمی برایب.. رنگت زرد شده ..  بهار صورتت سرده -

  تو شکمم جمع کردم پاهامو
 ... خوردم يبه جاش دوتا مسکن قو ... خوامینم... ول بزنه  آمپخوادی مکار؟ی چمی دکتر بر-

 ... از تاسف تکون داديسر
 دی بعد من هر شب بايندازی کنم آخه؟ چطور اآلن دوتا دوتا قرص باال مکاری من از دست تو چ-

 ..  بخور بعد بخوابشنوی آونیحاال پاشو اول ا... ي قرص آهن بخورهیالتماست کنم تا 
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 .. لبمو جمع کردمشنی تند آور مزهيادآوری با
  ... خوامی نم-

 دی آورد وگونمو با مهر بوسنی پاسرشو
  »»امی بخرم بگری بخور تا منم برم جنویپاشو ا .... خرمی نازتم م؟یکنیناز م... ی چه دختر لوس-

*** 
 .. خاطرات نی از ايوا.. دمی به صورتم کشی دستی برقي خاموش شدن کتري صدابا

 .. حالم رو بد کردشهی مثل همشنی تند آوي بوختمی روانی جوشو تو لآب
 که امرزهی آقا صالح رو بنیخدا اموات ا..  انداختموانی لي رو برداشتم و توی قندون تکه نباتي تواز

  که از درد خم شدم و دی کشری دلم دوباره تریز... ذاشتی قندون مي نبات توشهیهم
 
 ...  حلقه کردم و از درد فشار دادمنوایانگشتامو رو ل...  نشستم ی صندليرو
 د؟ی اآلن سرکارتون باشدیشما نبا..  خانم -

فقط حضور عرفان .. اوضاع قمر در عقرب نیتو ا.. گرفتم ینی رو هم فشار دادم و نفس سنگچشمهامو
 که اون هم اضافه شد...روکم داشتم

 داده و از سرتاپام رو هیب در تکبه چهارچو.. به زور از جام بلند شدمو نگاهم رو به سمتش چرخوندم 
 قامت .. بود دهی که به کمر و دلم نشسته امونم رو بريدرد ... کردیبا نگاهش وجب م

 
 کردم  تا راه رو ی در مکثی به درگاهدهینرس...  افتاده به سمت دربه راه افتادم ي کردم و باسرراست

  عطر تلخش با يبو..د  سانت هم از جاش تکون نخورکی یحت ...غیاما در... باز کنه
 
  کردشتری دلم زدودل اشوبه ام رو بری زشنی تند آويبو

 ....  پام تا چهره درهم عرفان باال آوردمری زکی از از سرامنگاهمو
  کنار؟دی برشهی م-

 دی به گوشم رسشی عصبيعقب گرد کرد اما صدا...  دستم انداختي تووانی به لینگاه
 ..  تواتاقمای اآلن بنی هم-
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 لبخند کردی که با تعجب به حال زار من نگاه معی گذاشتم و به خانم شفعی خانم شفزی مي رووانویل
 ...  چشمم گود افتادهری رنگم زرد شده و زدونستمیم... زدم
پروژه همه وقتمو ...  وعده غذا رو دارم اون هم ناهار شرکتهکی خوردن یی روزه که فقط تواناچند

 با انگشت به در  ..دمی به مانتوم کشیدست.... کنمی کار مروقتی شبها تا دیگرفته و حت
 

 ..  و منتظر اجازه ورود شدم زدم
 حال یب...دهی نشسته و خودش رو سرگرم لپ تابش نشون مزشی پشت مدمی اتاق که شدم دوارد

 زمزمه کردم
 د؟ی داشتي با من کار-

 .. شدرهی رو باال آورد و با اخم بهم خسرش
 ..دی نداری وقتگهی که ددیدونی کامل نشده مي که معلومه هنوز فرم مشترنطوری ا از پروژه چه خبر؟-
اما ...  حبس شد تمام تالشم رو کردم که از درد خم نشمنمی نفس تو سدی دلم کشری که زيری تاز

 لرز به به تنم نشست و همزمان حرکت ....  نداشتم ستادنی طاقت انی از اشتریزانوهام ب
 

 شدم رهی سرد عرفان خيسرم رو باال آوردم و تو چشما... پشت گردنم حس کردم عرق رو ي هادونه
  دارم ی که چه وضع و حالدونستیعرفان خوب م...  حالم خجالت بکشه نی از ادیشا
 
 یاما حاال با سنگدل.. خبر داشت می و بم زندگری و ازتمام زمی بودستهی سال باهم و درکنار هم زکی..

 .. بهار ناتوان رو نیقصد ازار ا..شت تموم قصد آزارم رو دا
 ...دمی لب خشکم کشي روزبونمو

  برم؟تونمیم... کنمی سروقت تمامش مدی مطمئن باش-
 .. باال انداختییابرو

 ..  نه -
 ...دمی حرفش پروسط

 ...  برمدی باستی من حالم خوب ن-
 ...  تو هم رفته اش به سمت در رفتمي بدون توجه به ابروهاو
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 م؟ کجا خان-
 ..  جونم انداخت ی رعشه به جون بادشی فريصدا

 کمیکاش .. بزرگ تو گلوم نشستبیبغض مثل س..  دوختمشی عصبي و نگاهمو به چشم هابرگشتم
  که ی سالکیمثل همون ..مثل گذشته ها .. بزرگوار بود کمیکاش .مهربون تر بود 

 
  ..اوردی ونه ندی زدم اون رقصي هرسازمن

 ... نکنتمی حداقل اذيدی که نمیمرخص...  عرفانستیحالم خوش ن... اقم برم تو اتخوامی م-
 ی وقتنه،یشی درد به تنم می وقتدونستی معرفت میعرفان ب....  دلم رو گرفتمری درد خم شدم و زاز

  دهی سرم رفتنم رو دریبارها ز... شمی طاقت میب ... کشهی مریتک تک استخوان هام ت
 

 و درست شهی دردت کمتر ممانیاگرچه دکتر گفته بود بعد از زا..  بوددهی دکترم رو شنيحرفها .. بود
 ...  بودادی زفمی تن ضعي درد برانیهم گفته بود اما هنوز ا

 شنی آووانیل...  رفتمرونی قدمهاش در رو باز کردم و از اتاق بي گرد کردم و بدون توجه به صداعقب
 ... اتاق رسوندم برداشتم و خودمو بهعی شفزی ميسرد شدمو از رو

 ...  وخودش رو بهم رسونددی از جا پردنمی با ديبشر
 ؟ي شدی شکلنی تو چرا ا-

 انسان پادرهوا رو داشتم هیحس  ..چرخهی گردونه افتادم و اتاق دور سرم مهی تو کردمی ماحساس
 ... رفتیاهی و چشمام سدی صورت ارام چرخينگاهم رو...

*** 
 دمیشنی می پچ پچ آرام رو به خوبي تار بود اما صدادمید... کردم صورتم چشمام رو بازیسی حس خبا
... 
 ... زی آب نرگهیبسه د....  بهوش اومد ي بشر-

 ... حس و حال لب زدم ی جابجا کردم و بی صندلي دردمندمو روتن
  شده؟ی چ-

  ...دی مقنعه م رو جلو کشيبشر
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 رو هوا يشانس آورد.. ياق غش کرد تو اتدیتا پات رس.... ي دختر تو که مارو نصف عمر کرد-
 ؟ي داریتو چته آخه؟ کم خون ... نی کف زمي افتادیگرفتمت وگرنه م

 .. کردم لبخند بزنمی تو دست گرفتم و سعدستشو
 که یکس... شهی ممی منظم قرص آهن بخورم اما تنبلدیبا ... نورمیراستش من م... ی گلی مرس-

  ؟ دینفهم
 ... به دستم داد ی آبوانی لآرام

 دی حالتو دی اومد تو اتاق وقتی مستوفي آقايفقط همون موقع که غش کرد .. دی نفهمی نه کس-
 .. رفت

  گونه ادامه داد ای گل انداخت و رولپاش
 تو ادی بدی خوب شد بگیفقط گفت حال خانم زمان...  دارهای از بس حجب و حدیبچم خجالت کش-

 ...اتاقم
 هی سرپاشدم وهیکم بن...  به اون همه حس زدمي دلم پوزخنديتو براق آرام نگاه کردم ي چشم هابه

 راست به سراغ عرفان رفتم 
 ... به در زدمي تکون دادم و ضربه اعی خانم شفي برايسر

 رو ی بود وزونکنستادهی جلسه ازیکنار م.. در رو باز کردم..  بم عرفان اجازه ورود رو صادر کرد يصدا
  ...کردی میبررس

  د؟ی داشتي با من کار-
 ينگاشو باال آورد وپورخند...   گذاشت زی مي رو از زونکن خارج کرد و روي تکون داد و برگه ايسر
 زد
  بهت ترحم کنند ؟ي دوس دار-

 ي براکردی مالی؟خ.. کرده بود يواقعا با خودش چه فکر....  مرد؟نی اگفتی میچ ... دی باال پرابروهام
 ؟..به غش و ضعف زدم  خودم رو هیحس ترحم و جلب توجه بق

  که از دهانم خارج شد اسمش بودي انقدر متعجب شدم که تنها کلمه ا
 ... !! عرفان-
 ... خودش رو بهم رسوندعی چند قدم سربا
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 تب يگذشت اون زمان که برا... ی کني بازلمی من في براخوادینم... شناسمی بهار من تو رو م-
 ه؟ داری کارات چه معننیا.... مردمیکردنت م

 شده باشه و رفتار بدش رو نی حد بهم بدبنی عرفان تا اشدیباورم نم.... دمی کشمیشونی به پیدست
 ...  ببرهشیپ

 یاونقدر رفتارش و حرفاش عصب... کنمی کمرم حس مي عرق رو رویسی زده بود اما خخی سرانگشتام
 ... تا  صدام باال نره کردمیام کرده بود که تمام تالشو م

 .. ستیاز صبح حالم خوب ن...ستیمن حالم خوب ن... بس کنکنمین خواهش م بس کن عرفا-
  که از عمد یچسبونیحاال هم بهم برچسب م... ي کردم قبول نکردی مرخصيتقاضا

 
  کردم؟ غش

  شد  رهی رو جلو اورد و تو چشمام خسرش
  فکر رو دارمنی اقاًی دق-

 ....ی همه تلخنی کردم از ااخم
اما واقعاً خودت ...  بدمحی وضعم رو برات توضتونمی اآلن نمی وليمحرمم بود... ي تو قبالً مردم بود-
 چقدر عوض ... ي کردریی؟عرفان چقدر تغ.. دارم ی من چه مشکلیدونی نم؟یدونینم
 

 ...نگو...  من بودهرینگو که همش تقص... يشد
 .. زدي صدادارپوزخند

 .... دمیمن به همه آرزوهام رس هم بد نبود ادیالبته نبودت ز... ي آره تو مقصر-
 : اتاقش اشاره کرد و ادامه داد به
 ي به جاي بودیچون وقت...  نبود تو هستجهیهمه و همه نت.. زی منیا...  شرکتنیا..  که ینیبی م-

 .. کردی وارد ممی تنش به زندگی دلگرميحضورت به جا... ي ، سد راهم بودیهمراه
 

 ... اعصاب جنگ هی بهونه، هر روز هی روز هر
 ... دراز کرد و کف دستش رو جلو صورتم گرفتدستشو
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 تو یی جاگهیتو د...  نکنيبا من باز.. ای نلمیبرام ف... مثل کف دستم... شناسمی بهار من تورو خوب م-
 ....شمی نفر نمهی کارها خودت رو خسته نکن من خام تو نی پس با اي ندارمیزندگ

حاال که ...  شدت گرفته تی با من کم خونیبخاطر استرس زندگ بعد ازدواج یگفتی مادمهی در ضمن 
 ؟یکنیچرا هنوز غش و ضعف م... ي وقته آزاد شدیلیخ

  کرد و نگاه پر از خشمش رو بهم دوختي اخنده
 خرهی بزار ناز کنم اونم ناز مفهمهی عرفان خره نمیگفتی آره؟ ميکردی مي بازلمی اون موقع هم ف-

 آره؟
  دهنمو قورت دادمآب

 شیاصالً آزما...  ؟يبردی خودت منو دکتر مستی نادتیمگه ... ؟یکنیچرا باور نم... نه..   نه عرفان-
  تر نیی پایلیخ ...نهیی پانمیهموگلوب... نورمی گفتن که مست؟ی نادتیقبل ازدواجمونو 

 
 رو تو حلقم  به زور اون قرص هایک... هر شب قرص .. هرماه دکتر  ...شیهر ماه آزما....  اون موقعاز
 ؟.. رفته ادتی رو نهای اي؟همه  ..ذاشتی با من پا تو مطب دکتر میک ..ختیریم

 که روبرومه و با اخم ی توجه به عرفانیب..  که به تنم نشسته زانوهامو خم کردي از حدشی بيسرما
  رسوندم ونشستم زی پشت مي های خودم رو به صندلکردینگاهم م
 بهم دنی نفس کشي عرفان اجازه رهیانگشتام کمتر شه اما نگاه خ ي مشت کردم تا از سرمادستمو

  ..دادینم
..  کرده باشهرتی نفر از عشق سهی یوقت..  قلبم درحال باز شدن هستن ي روي زخم هاکردمی محس

  تک تک کلماتش محبت ي چشماش پر از عشق باشه و توی عادت کرده باشیوقت
 

درد  .. نهیبرات سنگ.. ینی عاشق نبودنش رو ببیتونینم.. یکن بد بودنش رو باور یتونی باشه نمنشسته
 ...بغض داره ... داره

بغضمو ....   گونه ام سر بخوره  يباعث شد اشک آروم اروم ازرو.. نشسته تو گلوم ي بغضهانی همو
 قورت دادم 

 ....فقط امروز رو بذار برم..  برم خونه عرفان دی من با-
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**********************************************************
  کامل شیرایو******

  شده نگاه کردمرهی بهم خی سوزنیی که با چشمهای رو بگردوندم و به عرفانسرم
  برم؟يذاری م-

 :چشماش رو بست و لب زد ... دی به موهاش کشی دستکالفه
 ...اما فقط امروز...  برو-

*** 
تا بخوام به خونه برسم  ظهر شده بود ... م زدم  دستي به لقمه توي نشستم و گازي بخارکنار

  ی کدمی تخت از درد غلت زدم که نفهميچندتا قرص خوردم تا دردم آروم شه و انقدر رو...
 

 ...  بردخوابم
مغزم پر از سؤال ..  و سوت و کورم انداختمکی به خونه کوچی تو دهنم رو قورت دادم و نگاهي لقمه
  ... جواب ی بيسؤال ها.. شد 
 منو از اون هم عشق سرد کرد که نخواستم ی آلبوم ازدواجمو موقع طالق از عرفان نگرفتم؟ چچرا

 چرا اون لحظات قشنگ رو به ...  مشترك کوتاهم داشته باشمی از زندگيادگاری چیه
 
مامانم که من رو ناز ...  بود ی؟مقصر ک.. تحمل کنم ی؟چرا نتونستم کم.. خراب کردم ی راحتنیا

  که من دونستی عرفان که از همون اول با اون درك باالش مای؟.. بار اورده بود پرورده
 
 وقت عرفان رو چی هم بابام که هدی؟شا.. گفت کی اما بازهم به خواهش قلبم لبخورمی دردش نمبه

  بهش نگاه کرد و گوش من رو یلی طفهی به چشم شهیداماد خودش ندونست و هم
 

 ..... کرد فی اراجپراز
 سرخودم  و اون عشق ییچه بال....من چه کار کردم ؟..  رو چشمهام گذاشتم و نفس گرفتم موبازو

 ؟ ..ي کار کردی چتیتو با زندگ ..ی؟بهار زمان.. آوردم بایز
*** 
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 ياسم احسان رو..  رفتمخوردی مبل زنگ مي بند روهی که لمی آب رو بستم و به سمت موباریش
 ...  احسان ِزنهی که بهم زنگ می روزها تنها کسنیا کرد که يادآوری بهم لمیصفحه موبا

 ... الو سالم-
 ؟ی سالم خانم خوب-

  مبل پرت کردم ي روخودمو
 ؟ی خوبم تو خوبی مرس-
 ...  دنبالتامی امشب ساعت هشت آماده باش ميبرا... خداروشکر.. ي ا-
عرفان باز هم .. شک شد و آرام و قرار شام امشب ،خنده رولبم خي بشرستمی سي روامی پيادآوری با

  من و احسان ي آخر پروژه يروزها... دوماه گذشته بود بای گرفته بود تقردیمن رو ند
 

 .. اول بود ي و عرفان هنوز هم همون عرفان تلخ روزهابود
 ... احسانستمی من دعوت ن-

 ... متعجبش داغ دلم روتازه کرديصدا
 ...  شرکت رفته ي کارمنداي همه ستمی دعوت رو سامی پشه؟ی مگه م؟ی چیعنی -

  کردم خودم رو شاد نشون بدمیسع
فکر کنم دست استعمار ... ومدی من نستمی سي اومد اما  روگهی دي همکاراستمی رو سامیخب پ--

 ..یآقا عرفان مستوف...  در کارهیجهان
  نثار عرفان کرد ی و آروم فحشی زبونریز
 تا مناقصه سنا رو میدی کشیبدبخت ... میبزرگ دار پروژه هی... شهی بشر آدم نمنیا..  تو روحش-

  هم در مورد پروژه صحبت میری تا هم جشن بگمی گذاشتنی هميقرار شام برا..میبرد
 
 حی از پروژه با من باشه ترجیاگه قرار باشه قسمت.. منم به عرفان گفتم تو رو هم دعوت کنه... میکن
  کنه ي پروژه همکارنی بهار تو اخوامیاما  قبول نکرد گفت نم...ی تو همکارم باشدمیم
 

 ... اعصاب نداره گفتم باشه دمی دمنم
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 ازم ي کارچی و من هزدیعرفان با تمام وجود من رو پس م...  عرفان گرفتی همه تلخنی از ادلم
  برام برداره ی قدمتونستی نمگهی احسان هم دی حتومدیبرنم

 ... احسان بغض نشسته تو گلوم رو قورت دادمي صدابا
 ؟ی الو بهار هست-
  ناله بود احسان رو از حضورم مطمئن کردمهی که شبیی صدابا
 ... هستم-
 خب مشخص بود که عرفان ی باشي راه قونی شد دختر؟ مگه قرار نشد تو اينطوری چرا صدات ا-

  با تو گهی دي مثل کارمنداي عرفان انتظار ندارنیچاقوش رو از رو بسته تو که از ا
 

 ؟ي انتظار رو از عرفان دارنیبهار جواب منو بده ا. .. کنهرفتار
 .. زدم هق

  نه -
 رو امویقرار شد پ..  مسئله بحثم شدنی من امروز با عرفان سر انیبب...  نکن دختر خوبهی گر-
  ... یکنیتو فعال تو اون شرکت کار م.. ستیحاال نفرستاده مهم ن...  تو بفرستهستمیس
 

 مناقصه نی ايبرا...  حق آب و گل دارمیی جوراهی کرده اما من سیس که شرکت رو عرفان تأدرسته
  تو خوامی هم گفتم منی بخاطر همدونهیخود عرفان هم م...  کردمی دوندگیلیمن خ

 
 دای پازی به تو ندونمیاما م..  بهش نگفتميزیمنم اآلن چ.. اما لج کرد گفت نه  ..ی کني همکارهم

  تو حساب باز لی و تحلهی تجزيمن رو... می شروع کندی باگهی ماه دکی بایتقر.. میکنیم
 

 کنه تو لی تحلهی بزرگ رو ماهرانه تجزستمی سهی تونهی که می تنها کسدونهیخود عرفانم م.. کردم
 چون ...  دارهازی پروژه چه بخواد چه نخواد به تو ننی اي راحت باشه براالتیخ... یهست

 
 ...  پروژه بزارهنی اي برايادی وقت زهتونی درس خوندنه نمری هم اآلن درگخودش

 ...  بار دهم پاك کردمي گونه ام رو براي روي کرد و من اشکایمکث
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 عرفان راه ی تو زندگيخوایاگه م... يای بدیبا.. ی تو امشب از طرف من دعوتنی بب؟یکنی بهارگوش م-
  يدیمبهار فه.. ی باشي قودی جبران گذشته بايبرا .. ی شجاع باشدی بای کندایپ
 
  گفتم؟ آره؟یچ

 ...  دوباره به کار بردم هی هق نزدن و گري تالشم رو براتمام
 .... دمی فهم-
 ... دنبالتامیپس ساعت هشت  آماده باش م..  دختر خوبنی آفر-
 لباسهام رو بپوشم نی کردم مرتب تری امشب سعيبرا...  انداختمنهی دوباره به آی نگاهفونی آي صدابا
  رنگ ست ي و کفش قهوه افی و کير کرم رنگم رو با روسرمانتو و شلوا..
 

 ...دمی کندم و به سمت در دونهی دل از آتیو در نها...کردم
 ينگاهمو رو..  بودستادهی اشی مشکدی تا لندکروز جدوی رنگش کنار توی با کت و شلوار آباحسان

  نی که ایگ و مردونتی همه جذابنیو از ا...  مرتبش چرخوندمشی و ته ردیصورت سف
 

 مرد کاشته  نی دل اي که روی و زخمیی نگار بازهم دلم از تنهايادآوری با یول..  داشت لذت بردممرد
 ورفته بود ،گرفت

 ...ي که دختر کش شدنمیبیم..  سالم احسان خان-
 ... به خنده باز شد و ابروباال انداختلبش

 نشده ری تا دنیبش...  بختم باز شهدیسم شا به خودم برکمیگفتم .. خب چه کنم ...  سالم بهار خانم-
 ..میبر

 ... دمی کشینی جلو نشستم و عطر سردش رو به بی صندلي روکنارش
 که دست رد به شهی مدای پی وگرنه کدوم دختر خليخوایخودت نم...  تو که بختت مثل اتوبان بازه-
  ات بزنه؟نهیس

 ...دی کششی تلخش دلم رو به آتپوزخند
 ...منو بکاره و بره..  بزنهنمی که دست رد به سشهی مدایدختر خوشگل و عاقلم پ.. چی دخترخل که ه-
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 ...به صورت گرفته اش نگاه کردم.. دی دزدنشوی رو روشن کرد و نگاه غمگنیماش
 ...  بذارری قسمت و تقدي پانوی احسان ا-

  رو قطع کردحرفم
.. هودسی که انتظار بدمی رسجهی نتنیه به ا وقته کیلیخ... کنمیمن دارم فراموشش م...  بهارالیخی ب-
  بوکش عکس دوس پسرش رو سی که تو صفحه فشی همون سه سال پیعنی
 

...  تو آب نمک گذاشت و رفتنجایمن رو ا... اشتباه من بودهنی نگار بزرگتردمی بود فهمگذاشته
  هیرگشت  بی بزاره که وقتی راههی برگشتش ي براارهی اگه اونجا نتونست دوام بخواستیم
 

 ... مثل من پاش نشسته باشهي ساده اآدم
 سوخت دیکشی به دوش میی خندانِ زمان دانشجوشهی که احسانِ همي همه غم و دردنی از ادلم
 و هرکدوم از بنده ... ی بدون غم نذاشتای دننی رو تو ای دلچی که ههی چه حکمتایخدا

 
 ؟ي امتحان کردي دردهی رو با هات
 ... دی روبروم به صورت گرفته احسان چرخشهیچشمم از رو ش و دمی کشیقی عمنفس

.. ؟ییپس چرا هنوز تنها.. ی فراموش کندی که نگار رو بايدی رسجهی نتنی خب خوبه خودت هم به ا-
 ست؟ی نی فراموش کردن کافي سه سال برانیا
 ...شی بهم انداخت و باز حواسشو داد به رانندگی نگاهمین
 که نهیدرد من ا...  نگار رو فراموش کردمشیمن سه سال پ.. بهار ستی بحث فراموش کردن ن-
 تو بهتر از هرکس من رو درك .. میبهار من و تو هم سن..  اعتماد کنمی به کستونمینم
 
 عرفان خودت رو يچطور برا.. نیعشق خودت رو بب..  ناب و خاصِ یعشق هفده هجده سالگ.. یکنیم

  اختالف می باهم بزرگ شدیموم بود از بچگنگار دختر ع... یزنی مشیبه آب و آت
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زمزمه ازدواج ما از همون ... دوستم داره گفتی سال بود دوستش داشتم اونم مکی کمتر از سنمون
 هر کار کردم ...  شدیی اونم هواسی برادرش رفت انگلیوقت...  بودلی تو فامیبچگ

 
قرار .. تونستمی نميبخاطر سرباز.. می درسش رو نصفه رها کرد گفت باهم بررمی جلوش رو بگنتونستم

  گرفت رشی پذی پزشکي برایاما وقت..  برگرده ی مدرك مهندسهیشد بره و زود با 
 

 منو از خواب انی اطرافي بوکش و حرفاسی فيبعدشم که عکسا.. گردهی حاال حاالها برنمدمیفهم
 من هنوز  کننیحاال همه فکر م..  س هودهی انتظار بدمیفهم..  کردداری بیخرگوش

 
 گهی ددونمیاما خودم بهتر از هرکس م..  من هنوز منتظر دخترشمکنهیعموم فکر م...  نگارمدلبسته

 ...  به دخترهاستي اعتمادی اآلنم هم بخاطر بیی تنهانیا...  به نگار ندارمی حسچیه
 
 ... اعتماد کنمي روز بتونم به دخترهی دی شادونمینم

 ...  رو به گوش چسبوندیگوش... رد حرفش رو قطع کلشی زنگ موبايصدا
  اد؟ی که بيمگه دعوتش کرد... ادی بهار نمرینخ... تو راهم.. سالم...  الو -

 ... زدیطونی به من انداخت و چشمک شینگاه
  ؟ي چرا دعوتش نکردادی بهار بیخواستیتو که م..  عمراً من زنگ بزنم بهش-
  باره به تالطم افتادهی ریی تغنیاز او دلم ...  که اخماش تو هم رفتدی شنی چدونمینم
 ...خداحافظ... یشیآدم نم..  لعنت بهت عرفان-

 دنی بود که جرأت سوال پرسیچهره اش انقدر گرفته و عصب..  از استرس به دندون گرفتملبمو
  احسان رو بهم نطوری که ایمطمئن بودم حرف.. دیجوشی و سرکه مریدلم مثل س.. نداشتم

 
 که منو ی به خودم اومدم و سرمو باال آوردم و به احساننی ماشستادنیبا ا... داره به من ربط ختهیر
 ... زبون باز کردمی بود که به بدبختیانقدر عصب... نظر گرفته بود نگاه کردمریز
 ام؟ی شده احسان ؟ گفت نيزی چ-

 .. تکون داديسر
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 .. شوادهیپ .. الیخیب..  نه -
 رو کردم که لرزش صدام رو میتمام سع...  کتش رو گرفتمنیت که از جام تکون بخورم آسنی ابدون
 ...  کنمیمخف

 ... گردمی جا  برمنیاز هم.. بگوامی بدی نبایدونیاگه م..  احسان اگه-
 .. به ساعتش انداختی و نگاهدی کشیپوف
ا  تو گذشته شمدونمینم... ی صبور باشدی که بایدونی مگهیخودت بهتر از هرکس د...  شوادهی نه پ-

 ... قابل تحمل شدهری افتاده که عرفان انقدر تلخ و غیچه اتفاق
 در بردم ي رهیدست به دستگ.. که امشب ممکنه رخ بده ینگران از حوادث.. پرتپش ی با قلبنامطمئن

 .. در انتظارم نبود ی مسرت بخشداریمطمئناً د ..کردمی خودم رو آماده مدیبا...
*** 

 ي همکارهاهی و بقيآرام و بشر....  تو گلوم رو به زور قورت دادم  و بغض نشستهدمی صبا رو بوسسر
  به پا بود که جرأت سربلند یو بدتر ازهمه روبروم جهنم...  نشسته بودندزیمرد دور م

 
 تی عصبانلی تازه دلدمشی دی کنارعرفان و تنگ به تنگش نشسته بود که وقتیکس..  نداشتمکردن

  ..مدی رو فهمشیاحسان و دعوت به صبور
 نیی منِ شکست خورده پاي آب خوش از گلوهی که حضورش قراربود  نذاره امشب ي اژهی مهمون و

  ي اول با تعجبش و بعد با سؤالهادی منو دی بود که وقتشی پقهی چند دقنیهم... بره
 

 من وعرفان افتاده نی که بی بهم فهموند که چندان هم از اتفاقاتی در مورد اون گذشته لعنتمختلفش
  و همونجا دادمی از کف ماری اختدیرسی اگه احسان به دادم نمدیو شا.. ستی نخبریب

 
  کردمی مهی گري هاي هااهی بخت سنی ايبرا

 : و درشت حرف احسان بود که گفت زی ختام اون همه سؤال رحسن
ن  جمع از گذشته عرفانی تو ایدر ضمن کس.. دی نبش قبر کننجای گذشته رو امشب و استیقرار ن-(

  ..)دی نکششی حرف گذشته رو پيپس بهتره ...دونهی نميزیو بهار چ
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  ؟یکنی شما انتخاب نمی خانم زمان-
نگاهم .. بخوام نکهیسرم رو باال آوردم و بدون ا..  عرفان نشسته بود گهی احسان که سمت دي صدابا
 رفت ... که همزمان دو دست متفاوت دو طرفش رو گرفته بودنیی غذاي منویپ

 ي اومد و بعدها عرفان برای من به حساب مبی رقي که روزيدختر .. يعرفان و آزاده قنبر دست
  ي که چقدر رودونستیم..  آورد ی هام اسمش رو مطنتی شی کردن و تالفیحرص

 
 ...  مال نظر دارهنی به ای فکر کنم کسنی به ای حتستمی که دارم متعصبم و حاضر نیتی مالکحق

 دوبار با شرکت یکی قبالً هم گفتی که احسان ميآزاده ا..  جمع بودنی اژهی آزاده مهمون وامشب
 ...  داشته يهمکار

 .. و تو دلم زمزمه کردم دمی کشینی سنگآه
 برگشتن به ي که دنبال شوهر کردن بود به جاي هست؟ آزاده ایاز من بدشانش تر هم کس! ایخدا

  دانشگاه آزاد ی علمئتیه دکترا و عضو ي شهر مونده و اآلن دانشجونیشهرش تو ا
 

 .. من شدهبیو از همه مهمتر بعد پنج سال بازهم رق... شده
 وقت آزاده از چیاگرچه همون زمان هم ه....  شکستش ندارمي برای شانسچی بار هنی که ایبی رق

  درس ي که برای تلفني خوابگاه از تماس هايحسش به عرفان نگفت و فقط بچه ها
 
 نی تریمیو من که صم...  آزاده از عرفان خوشش اومده باشهدی که شازدنیم رفع اشکال بود حدس و

 ... گرفتمی خوابگاه بودن ،خبرهارو دست اول ميدوستام از بچه ها
 و طنتی شي برايزی که داشتم گفتم ،آزاده دست آوی ها و ترسعهی به عرفان از شای ها وقتبعد

  عرفان شدي هایشوخ
آروم ..  آمدم و با اخم به آرام نگاه کردمرونی گذشته بيز حال و هوا که پهلوم خورد اي سقلمه ابا

 :تشر زدم
 ... ي ام رو کندهی چته ،کل-
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 ی چی ملت منتظرن تو انتخاب کن؟ی که چي زول زدزی ها به موونهیدوساعته مثل د..  کوفت -
  .یکنیکوفت م

 :رو به احسان گفتم ...کرد ی به من نگاه نمی از احسان کسری گوشه چشم به جمع نگاه کردم غاز
  ...خورهی می از صبا بپرسم چدیفقط بذار.. خورمی من جوجه م-

  نهیشی آرام تو گوشم می حرصيصدا
 ...  سفارش دادی باباش براش سلطاني شما که تو هپروت بودی بپرسخوادی نم-

 .. که با تبلتش مشغول بود نگاه کردیی و به صبادی رو کشگردنش
  خاله؟ چرا انقدر با تو راحته؟گمیبهت م چرا صبا ی راست-
 ... آزاده کم بود آرام هم اضافه شده...  شدم رهی اخم بهش خبا
 ...  مهد صبا بودمیمن مرب..  خب-

 چشمم رو از ی منجنیو من شادمان از ا...  رو ازش گرفتي بعدي احسان اجازه سؤال هايصدا
 ... خودنمصورت پر از سوال آرام به احسان خوش قد و قامت چر

  ....می و نصب نرم افزار برلی تحوي برادی بادی شنبه آماده باشي برای خانم زمان-
 که قرار بود به یدوماه...  فرصت دوماههنی مهلت انی اخریعنی من يشنبه برا...  تکون دادم يسر

 ...  حد و حساب عرفان بودی شد نفرت ببمی که نصيزی شم اما تنها چکیعرفان نزد
 
 : که از خودم سراغ داشتم لب زدمیی صدانی تر آرومبا
 .. میری مدیبرنامه که آماده س هروقت شما گفت..  چشم -

 که آروم با ي خنده عرفان بلند شد و من تمام تالشم رو کردم که چشمام رو عرفان و آزاده ايصدا
 نچرخه.. زدندیهم حرف م

 شی که مشغول آرایی به صبایو نگاه برداشتم زی از روممویگوش..  بلند شد می گوشامکی پيصدا
  ...کنهی دل خونم رو خون تر مي واتساپ بشرامیپ... تبلتشه کردم یکردن بارب

 کنی تو جکی دوتا جنی چرا انقدر ا؟ی مستوفي به آقادهی چسبهی کيریکبی دختره انی بهار ا-
 ... کرده دای پی عشقبیبچه ام رق... کشهی آرام داره خودش رو مه؟یخبر
  کلمه بود کی پی که تونستم انجام بدم تايکار تنها
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 دونمی نم-
 و غصه بس نبود؟ ي پنج سال در به درای حال امشبم عزا گرفتم خداي گذاشتمو برازی مي روویگوش

  در ی شانسچی که من هییکسا... آزاده..  عذاب بکشم؟ آرام دی باگهیچقدر د
 

...  رو خوشبخت کنهي هردخترتونهیرزوهاست و م مرد آي هر دختري که برایعرفان...  ندارممقابلشون
  کس به چیه... بلکه به خاطر اخالق خوب و خاصش.. نه بخاطر مال و ثروتش 

 
 شهی که ميمرد..  پر از مهر يمرد..  مرد کاملِهی که عرفان دونمی مشناسهی من عرفان رو نماندازه

  يمرد.. ر خواهد بود وفا دادهی که میی کرد و مطمئن بود به همه قول هاهیبهش تک
 

 دمی فهمریو من چقدر د... بخشهی تحقق ماهاتوی چطور همه روینی و ببیستی باي کناریتونی مکه
 ي اون کت و شلوار قهوه اي تودی چرخکردی که حاال با احسان صبحت می عرفاني روچشمهام

 ...  برازنده تر شده  بودشهیسوخته از هم
 ..کنمی مپی واتساپم تاتی وضعيالمه برا که مناسب حي برداشتم و شعرمویگوش

 ..روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد .............. کنی لی کشت که محبوب جهانرتمیغ
 ... شد ی خاله لباسم ماست-
 زمی نداره عزبی ع-

 ی لباس صورتي که روی تا لکه ماستدمی لباس صبا کشي برداشتم و روزی مي از روی دستمالعیسر
 ... جا خوش کرده پاك شه رنگ صبا 

 پروژه غذا رو آوردن آزاده نی آزاده تو اي و همکاردی عرفان در مورد پروژه جدي از صحبت هابعد
  دنیاما صبا با چسب..  غذا خوردنيخواست صبارو کنار خودش ببره تا کمکش کنه برا

 
 حواله ام ی اساسي ا صبا باعث شد که عرفان چشم غرهنکاریاگرچه هم..  من حال آزاده رو گرفتبه

 کنه
 از جوجه کباب بشقاب خودم رو به چنگال زدم و دهنش ي صورت  صبا رو پاك کردم و تکه ا

 ...گذاشتم
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 زم؟ی خودم بهت غذا بدم عزيخوای م-
 ... قشنگش رو بهم دوختيچشما

 ...  غذا بخورمشهی همدی خودم باگهی بابا عرفان م-
 گره ي شده بود  نگاه کردم و بدون توجه به ابروهارهیخ که با اخم بهم ی گوشه چشم به عرفاناز

 ... دمیخوردش سر صبا رو بوس
  .. دهیبابا عرفانت اجازه م..  ندارهبی دفعه رو عنی ا-

.. دمی از مزه غذا نفهمیچی تموم شد و من هي بشرزی ري آرام و خنده هاي خوردنمون با غرغرهاغذا
 آرام که خبر .. شدی و دل من خون مدزی آزاده به عرفان حرف میکیآرام از نزد

 
 شده عهی خوابگاه شاي بچه هانی بيآرام که خبر نداشت روز...  به پاستی تو دل من چه آشوبنداشت

  و پی عرفان با اون تگفتنی که همه مدونستینم... بود آزاده خاطرخواه عرفان شده
 

  .. کنهی آزاده رو انتخاب مکماالت
و ..  شدی که آزاده به غبغب انداخته بود خالي ها گفتن بادیلیخاب کرد خ عرفان من رو انتی وقتاما

  که مبادا اون حس هنوز هم در آزاده وجود داشته باشه سوختمی مشیامشب من تو آت
 
  عرفان باشهی جمع دلدادگنی حضورش تو الی دلو

 امشب به سر ی کایخدا...زدمی و دم نمسوختمیمن م .. زدی بند غر مهی خبر نداشت و یچی از هآرام
 ؟ ..رسهیم

 شستن دست ي رستوران برن صبا رو برای سنتخانهی که قرار شد بچه ها به قسمت چاي تو فاصله ا
  ام دهی و صورت رنگ پرنهی صبا چشم از آي بردم  با صداییوصورتش به دستشو

 
  ...گرفتم

 ... بزنمعی صابون مارسهی خاله دستم نم-
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اون ..  بهاردونهی نمیکس... دمشی پاره تن عرفان انداختم و به آغوش کش ي زهی به قد و قامت رینگاه
  در آغوش گرفتن يچقدر حسرت زده ...  تاب مادر شدنهیچقدر ب...بهار سنگدل 

 
 کهی کوچي هابچه
 رهیگی و با خجالت از مادرش اجازه مکنهی ذوق منهیبی رو تو آغوش مادرش مي نوزادابونی تو خیوقت

  خودش ي که با دستاي نوزادي ببوسه  و شب تو خونه برااینه که بچه رو بغل ک
 

 .. رهیگی مي عزادارکشته
 آرزوش نیو بزرگتر...  فروش هاستیسمونی بهار سر زدن به سحی تفرنی بزرگتردونهی کس نمچیه

 ... شهی از تنها مرد زندگيداشتن بچه ا
 گذاشتم و دستشو نیبا رو زم صدمی کشینی تنش رو به بي رو تو گردن صبا فرو بردم و بوسرم

  ی بهداشتسی سروي عرفان اون هم روبرودنی که با دمی اومدرونی بییگرفتم واز دستشو
 

  بود قدم هام سست شد ستادهی درهم منتظر اي با اخم هاکه
 ببر هی که مثل دمی حس رو فهمنی ای منتظر طوفانِ عرفان باش و وقتگفتی ششمم بهم محس
 با  ..دی کشرونیمن رسوند و دست صبا رو از تو دستم ب خوش رو به عی سریزخم

 
  رو نشونش دادیی و با انگشت جادی  سرصبا  رو بوسمتیمال

  امی تا من بنی صبا برو رواون تخت کنار عمو احسان بش-
 کرد و رو به من ی صدر صبا رو راهيعرفان با سعه ... نگاه  کردم ی و مبهوت به عرفان عصبمات

 :دیغر
 ؟يه بچمو بدون خبر کجا برد دوساعت-

 ... از نبود همکارها راحت شدالمی به اطراف انداختم و خینگاه
 ..  داشت یی صبا دستشو-

  زدي صدا دارپوزخند
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 مردم رو ترو خشک ي؟ بچه  ..ي مهربون تر از مادر شدي هی دا؟ي تاحاال بچه دوست شدی از ک-
 ؟یوندیاما بچه خودت کجاس ؟؟ م.. يدی بهش غذا م؟یکنیم

 خشک شد رشی شمی که با جهل و نادوني انهی ام سوخت سنهی ام حبس شد و سنهی تو سنفس
 ...  ام فشار دادمنهیدست مشت شدمو به س...
 ..جاش از من و تو بهتره ..تو نگران اون نباش .. بچه ام جاش تو بهشته -

 .. ام باال اومده بود نهیبازهم بغض تو س.. کردم مکث
من هر روز ... ی چیعنی سوختن یفهمیتو نم...  زخم نزندهیبه مادر داغ د.. ن عرفان  زخم نزنقدریا-
 ... که بغل نگرفته پرپر شدي کشم از بچه ایزجر م.... سوزمیم

 ...  شد و فکشو بهم فشرد ی طوفاننگاهش
 ... !يزن نمونه شد..! ي شددهیمادر داغ د! ؟..اِ -

  از سرتاپام انداخت ی کرد و نگاهمکث
 تازه ؟ي زدمونی که به زندگي بعد از اون همه گند؟ی چیعنی زن بودن يدیتازه فهم ... يدم شد آ-

  ي چه جوري حاال بلد شدگهید...ستی ندابی زن بودن به سرخاب و سفيدیفهم
 

 ؟ .... ی منو خر کنيخوای نکنه ميگردی ساده میپوشیساده م .. یباش
  زد يپوزخند

بهت اخطار ... هی هفت نسل پشتم کافي براتی بار خرهی همون ...شمی خر نمگهی نه خانم من د-
 از بچه من هم دور  ... ی کني من نقش بازي نکن برایخودت باش سع...  بهارکنمیم
 

 دست رو دونمی منباریا.. ي بندازمی خودتو وسط زندگیتونی شدن به صبا مکیفکر نکن با نزد ... شو
 ...کردمی انتخاب مدی باشی که همون چندسال پیکس...  بزارمیچه کس
 چند وقت نی که اییتمام استرس ها...  معده زانوهام رو خم کرد دی و بعد سوزش شددی استرشح

  بودم کار دستم داد دهیکش
 ...  آخ -
 ...دمی دویی به سمت دستشودی حس تهوع شدبا
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 ی کمایخدا .. دیرو برسوزش معده و لرزش زانوهام امونم .. ...  زدم و هرچه خورده بودم باال آوردمعق
  رستوران با نیفقط امشب رو بهم امون بده تا از ا...  صبر عطا کنیصبر فقط کم

 
  ..دمی انجام می خواستیبعد از اون هرچ..  برمرونی خودم بيپا
 ...  نشستم ي که بچه ها نشسته بودند رسوندم و کنار بشری زار و داغون خودم روبه تخت بزرگی حالبا
  حالتون خوبه؟ ی خانم زمان-

 ... همه سرها روبه سمتم گردوندي مهندس احمديصدا
 جمع موی شده  بود همه انرژرهی بهم خی دادم که با اخم ونگرانی تکون دادم و نگاهمو به احسانيسر

 ..کردم که صدام از حال درونم خبر نده
 ...  خوبمی مرس-

 و رو صورتم گذاشتدستش...  خودش رو بهم رسوندعی تخت بلند شد و سري روصبا
 ؟ی شده خوبی خاله چ-

 ...دمی گرفتمو بوسدستشو
 ... نگران نباش گلمستی نيزیچ..  رفت جی سرم گکمی...  خوبمزمیآره عز-

و ازته دل .. به سمتم گرفته بود رو به دست گرفتمي که بشریی رو تو بغلم نشوندم و فنجون چاصبا
 ..تموم بشه  مشقت بار هرچه زودتر ینی شب نشنیدعا کردم ا

*** 
 ... احسان هم بلند شدي ، صدانی حرکت ماشبا
 شعوری بي کهی مرتنی انیب...  هاهی خبریبهار فکر نکن ... کشهیخجالت هم  نم.. شعوری پسره احمق ب-

 ... فقط امشب آورده بودش مثال دل تو رو بسوزونه.. ستی نیچیو اون دختره ه
  خون کرد شتریو دل منو ب .. دی به فرمون کوبیمشت

 مغز تو سرش کمی پسره نی ایعنی..  سوزه که باباش انقد خره ی مچارهی بي دلم به حال اون صبا-
  رو بست که بچه وحشت نی و در ماشيچنان صبا رو انداخت تو بغل قنبر.. سین

 



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 277 

  و تودی فهمنویصبا ا.. ادی از بچه خوشش نمزنهی دختره داد منی اافهی بهش بگه قستی نیکی... کرد
 ... يدینفهم
  از من جدا شه ضعف رفت خواستی که نمیی صبايدلم برا.. شدری بخوام اشکم سرازنکهی ابدون

 بخاطر من انقدر خودت رو ستمی نی تروخدا حرص نخور به خدا راضی ولی ناراحتدونمی احسان م-
   دمی رو به تنم مالی همه چیمن پ.. ی کنتیاذ

  بزنم به سوزش افتاده بود خوامی که میمه حرف رو گاز گرفتم بازهم معدم از ادالبم
عرفان اگه ..  بده تا  بتونم گذشته رو جبران کنم گهی فرصت دهی بهم خوامی هزار بار از خدا مي روز-

  که خودم به هی گندنیا...  کنمتونمی نمي کارچیبخواد با آزاده ازدواج کنه من ه
 

 ...  زدممیزندگ
 ... بهم انداخت یاه  که نگمیستادی چراغ قرمز اپشت

 نیاما از ا... ستی ني اون و خانم قنبرنی بیچی هدونمی مشناسموی بهار من عرفان رو منی بب-
 اگرچه خوب  ..  کنه شی با تو بخواد اون دختر رو وارد زندگي لج بازي که براترسمیم
 
  رو نداشته یوقت غلط اضاف..  درس خوندن گذاشته ي عرفان همه وقتش رو پادونمیم

 ... که در انتظار سبز شدن بود انداختمي شمارهی به ثانینگاه
 خونه؟ی ارشد مي عرفان داره برا-

 ..دنی باال پرابروهاش
  ...کنهی دکترا آماده ميعرفان داره خودش رو برا..  تو دختریی کجا-

 .. از تعجب گرد شدچشمهام
  ارشد گرفت ؟ی عرفان ک-

  ...دی کشیپوف
 کنکور که اومد عرفان ارشد دانشگاه تهران قبول جیبعد طالقتون نتا... س؟ پیدونی می دختر تو چ-

 بعدم خونشون رو رهن داد و با مامانش .. من کرمانشاه بودم که بهم خبر داد ... شد
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البته من مرتب ... درسش تموم شده بود و صبا رو داشت... رازی هم برگشت شیوقت..  تهران رفت
  فوت يبعدم که خانمش تو باردار..  زن گرفت بهم گفتیوقت... باهاش در تماس بودم

 
 ...  که تهران بود بهش سربزنمی نگار و احساسم بودم که وقت نکردم تو مدتریمنم انقد درگ. کرد
 ...دمی به صورتم کشیدست
 عرفان کنکور داد اما با می که درسمون تموم شد ازدواج کردیهمون سال...  احسانشهی باورم نم--

  ياما تو اون جنگ و دعوا.. شدی قبول می انتفاعری که اورده فقط دانشگاه غيرتبه ا
 

 نتونستم برم سرجلسه کنکور میمن بخاطر باردار .. خوندی دوساعت درس میکی ی ازدواجمون شببعد
  کنکورش رو چه دمیانقدر از دستش دلخور بودم که ازش نپرس... اما عرفان رفت

 
باورش سخته ..  رتبش چند شددمی وقت نفهمچیه.. یید هنگام و جدا زومانی بعدم که اون زاکرده

 ...عرفان با اون کوه مشکالت تونسته تهران قبول شه
 .. بهم انداختی نگاهمی روچرخوند و نفرمون

عرفان با اون ...  داره و از همه مهمتر پشتکارش فوق العاده سیی باالیلی خی هوشبی عرفان ضر-
  کنکور ارشد دی؟ بعد نگار ق...اما من چه کردم.. مه دادهمه مشکالت درسش رو ادا

 
 به رفتن من یلینگار کالً تما..  نهدمیاما بعد د..  نگارشی برم پخواستمیمثالً م... ي زدم رفتم سربازرو

 و مهمتر از همه  ... انی اطرافيبعدش هم که حرفا.. گردمی بمون برمگهیم... نداره
 

 .... ي راه منو ادامه بد وی بموندی باگفتی که مبابام
 که یو من مردد از سؤال .. دهی احسان دوازده شب رو نشون منی داشبورد ماشي شده روهی تعبساعت

 : خورد حرفم رو مزه مزه کردمیتو سرم چرخ م
 ؟یگی سؤال بپرسم راستش رو مهی احسان -

 ... تکون داديسر
 ..گمی بپرس ، بدونم بهت م؟يدی مگه تا حاال ازم دروغ شن-
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 که عرفان داره ی همه دم و دستگاهنی و ای ترقي پنج سال برانیبب..  برامبهی عجکمی نه خب آخه -
 !؟...نکنه عرفان زده تو کار خالف... کمه
 ... قه قه ش از جا پروندميصدا

 باشه  پدر ادتیاگه ... کرده فیعرفان برام تعر.. خالف کنه؟ نه باباادی آخه به عرفان موونهی دخترِ د-
  که فوت کرد یوقت...  داشتي کشاورزنیتو زرقان زم. ..بزرگ عرفان کشاورز بود

 
 ی هاش فوت میی از دایکیهمون سالها که عرفان تهران بود ... کار کردننای زمي عرفان روي هاییدا

  مامان ری هم گی ارث درست حسابهی.. کردنمیکنه بعد از اون ارث رو تقس
 

 تو ی سالهی دی رو فروخت پولش رو گذاشت رو هم شرکتش رو خرعرفانم خونشون...  اومدعرفان
 ...دی خونه برا خودش خرهیبعدشم که کار شرکت گرفت ..  خونه رهن کردن رازیش

 من ساخته ي برااهاشی  که عرفان تو روي ایچه راحت زندگ..  حرف زد و دل من آشوب شداحسان
 ؟.. شدلی تبدتیبود به واقع

  چرا؟ .. چرا صبر نکردم خدا؟
 میمن زندگ.. ي رسم لجبازی کلمه مکیبه .. زنمی شده  رو ورق منی نفري اون گذشته ی روز وقتهر

 ...  به همراه داشتمی که از بچگی ذاتيلجباز...  از دست دادمي لجبازيرو برا
 

 کی بخاطر پارك نبردنم الستای..  پاره کنمیچی شد لباس کورش رو با قی که باعث مي لجبازهمون
  تموم می رفتن زندگنی از بمتی به قي لجبازنی بار انیا...  بابا رو پنچر کنمنیماش

 
 رو نداشت که تو سرش بکوبه و بگه ی که کسی بهار احمقي سوزه برایدلم م... دمی و من نفهمشد
 ...يری راه رو اشتباه ميدار
 ...میدیخب رس-
انقدر تو حس و حال گذشته ... از کردم انداختم و کمربندم رو برونی به بی نگاهنی ماشستادنی ابا

 ... زدم که جمالت رو گم کردمیدست و پا م
 .. بهت زحمت دادمیلیامشب خ...  احسان ی مرس-
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 ...دی رو کشنمیآست
 لیپروژه رو که تحو... فردا رو خوب استراحت کن..  منونیبب ... ؟یختیچرا باز بهم ر... نمتی بهار بب-

 بعدشم کم کم من .. ي انجام بددیهم دارم که با گهی دي پروژه مچهی نهی يبد
 

 هی نیا..  رو به من واگذار کردلی که امشب عرفان تحليدید... شمی پروژه شرکت سنا ملی تحلریدرگ
  کمکم لی تو تحلدی کنم که تو هم بایچون من عرفان رو مجبور م.. شانس خوبه 

 
 شکست خورده ها افهیپس ق.. ز من هم بهتره تو الی تحلدونهی مي اگهیعرفان بهتر از هرکس د.. یکن

 ؟یاک .. ي فرصت خوب دارهیتو ... ریرو نگ
  که تو کاسه چشمم نشسته بود آزاد شدی شدم و اشکرهی براقش خي چشمهابه
  کنه؟ی قبول میعنی -
 .. با تمام وجود لبخند زد-
 ی مثل توپ همه جا صدا م بره اسم شرکتشی پیکه اگه عال...  پروژه بزرگه هیسنا ... آره شک نکن-

  نی ايحاال هم به جا...  شک نکندهی فرصت رو از دست نمنیعرفان ا... کنه 
 

 ؟ی اکي پروژه نشون بدنی خودتو تو ای کن که بتوني رو قوتی روحختنی راشک
 هی ی دلخوشنی منِ شکست خورده کوچکتريبرا...  برگردونددمی رو به دل ناامدی احسان اميحرفا

  انوسی اقهی تخته شکسته وسط هی که به یقیمثل غر .. ومدیبه حساب م بزرگ دیام
 
 ...  کنه ی مهیتک

  و اشک هامو پاك کردمدمی به صورتم کشیدست
  ... ی که هستیمرس..  احسانی مرس-

*** 
 نکهیبا ا.. رفت ی که تلفن به دست عرض اتاق رو رژه مدمی وارد اتاق شدم ،عرفان رو دنکهی محض ابه
  همچنان به رژه ی عکس العملنی بهم انداخت اما بدون کوچکتریه نگامین
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 رو گهی که همدي بارنیاز اخر.. ومنتظر حرفش شدم ستادمی همونجا افیبالتکل.. ادامه داد رفتنش
  مقدمه ی باهاش نداشتم تا امروز که بیمی تماس مستقچی هگهی تا حاال دمی بوددهید
 

 یول.. ندارم ی مشکلچی بود اما مطمئن بودم هیی نهايام تو مرحله  برنامه نکهیبا ا.. خواسته بود منو
  اتاق گذاشته بودم ازارم داده بود، خوف داشتم مبادا کار نی که هربار پا به اییازاونجا

 
 .. پولم کنه هی ي سکه کی کوچیی قراره دوباره به خاطر خطاای انجام دادم یاشتباه
 .. ناخواسته به حرفهاش جلب شد حواسم

 ؟ ..ومدهیهنوز افسر ن-
 .. کامال مشخص بود کالفه است دی کششیشونی پي کف دست روبا
  ..!ی عالفی چهار ساعت- که سه ينجوریا.. بابا يا-
 ؟.. نشده تیزی خودت چیمطمئن-

 تصادف کرده ی؟ک.. تصادف ی؟کروک ..ادی بی چيافسر قراره برا (دمی کرد ومن ازخودم پرسیمکث
 )؟ ..فتادهی براش نی اتفاقی؟ک..
 ؟.. راحت باشه المیخ..احسان راستش رو بهم بگو-

 )؟..احسان تصادف کرده بود ..( گشاد شد ودستهام مشت چشمهام
 ي خطرناك تصادف جلوي مقدمه چند قدم جلو رفتم دست خودم نبود، انواع و اقسام صحنه هایب

 ..چشمهام قطار شده بود 
  ..دمی مقدمه پرسی بدمی عرفان که رسبه
 ؟..احسان تصادف کرده -
اعصابم ..اما بدون جواب دادن دوباره به رژه رفتن ادامه داد .. لحظه مکث و به چشمهام نگاه کرد هی

 ؟ ..دادیچرا جوابم رو نم..کش اومد 
 .. سد راهش شدم بازهم

 ؟ ..دهی؟صدمه د..؟کجا تصادف کرده ..حالش خوبه -
 .. گفت ی توجه به من توگوشیهم بو باز ..ستادی ام انهی به سنهی سقای دقعرفان



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 282 

 ..خداحافظ ..تو به کارهات برس  ..کنمیحلش م.. خب تو نگران نباش لیخ-
 انداخت زی مي روویهاج و واج مونده بودم که گوش.. و ترسان من قطع کرد رونی حي چشمهاي جلوو

 .. رفت گفت یوهمون جور که به سمت در م
  ..ي برلی تحلي برادی رو جمع کن بالتیبرو وسا-

 : گفتی کرد وخطاب به منشدروباز
فقط ..قراره تا شرکت سنا بره و برگرده .. رو آماده کنه نی زنگ بزن به آقا صالح ماشعیخانم شف-

 ..بهش بگو زود 
  برگشت به اتاق دوباره

  ..میبجنب وقت ندار ..؟يسادیتو که هنوز وا-
  ..دمی به خودم اومدم و قاطع و محکم پرسباالخره

  ..دارمی سر احسان اومده قدم از قدم برنمیی نفهمم چه بالتا-
  ...دی ابروش دست کشي گوشه ي حوصله رویب
 .. کنه ی رفت که وسط راه تصادف می سنا مي پروژه لی تحلياحسان داشت برا-

 : بازکردم که خودش ادامه دادلب
 نی که ادهیچی پیبه اصل یفرع.. احسان مقصر بوده یبدبخت.. خراب شده نشیحالش خوبه اما ماش-

  سنا بره  لی تحلي تونه برای داره نمی عالفی چند ساعتهی..بال سرش اومده 
 :دی تو صورتم نگاه کرد و پرسمیمستق

  ..يری ملی تحلي احسان تو برايبه جا.. رو جمع کن لتی؟برو وسا..خب مشکل حل شد -
 انیاما هنوز جر.. ان در امن و امانه  راحت شده بود که احسالمیدرسته که خ.. نکردم ی حرکتبازهم

  که عرفان کرده بود  که من ییاون نطق قرآ..چند وقت قبل رو فراموش نکرده بودم 
 

 .. داشتم ادی حرفهاش رو به ي هم  کلمه به کلمه هنوز
 ) به شرکت من کار نداشته باش .. نداشته باش يبه من و کارمندهام کار(
 صبر دنیعرفان با د.. من واحسان نداشت ي به پروژه ی ربطچی سنا ه شرکتِستمِی سلِی تحلقاًی دقو

 .. شد یمن چشمهاش سوزن
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 ؟ ..يسادی؟چرا وا ..هیچ-
  ..دی سرك کشعی به در زده و خانم شفيتقه ا..که صورتش مثل سنگ سخت شد .. نزدم یحرف

 .. اماده است نیآقا صالح گفت ماش-
 : گفتيتند همون جور که نگاهش به من بود به عرفان

 .. خب لیخ-
 مدت نی که تو اییرهای بعد از تمام تحقتونستمی که میمن.. شد و بازهم من موندم وعرفان دربسته

  بود که تمام منم منم گفتن دهیحاال وقت اون رس.. کنم یشامل حالم شده بود تالف
 
 .. عرفان رو جبران کنم  يها

 انتقام تونستمیم ..دی چشمهام قد کشيبودم جلو چند وقت پشت سر گذاشته نی که تو ای لحظاتتمام
  بچه ها ي که جلويریانتقام اون همه تحق..انتقامِ از سر برداشتن مقنعه ام رو  ..رمیبگ
 

 ...اما  ...تونستمیم ...می بشي مساومیتونستیحاال م ..کرد
  ..خواستی دلم نمقتاًی حق

 .. لب و خشن اسمم رو برد ری به کمر برد وزدست
 ..!بهار -
و هر  ..هی سنا چه کار مهم و درآمد زائي که پروژه دونستمیخوب م.. به اعالن جنگ بود هی شبشتریب

  ذارهی اعتماد شرکت به ما مي  روي ای منفری عقب انداختن کار چه تاثای ریلحظه تأخ
 
.. 
 ؟ ..يریچرا خودت نم-

 .. ابروش باال رفت ي زد و تاپوزخند
؟تو فکر .. گرِ شرکت برم لی که به عنوان تحلستیتگاه کسر شأنم ن دم و دسنیبه نظرت من با ا-
  ي هاستمی سلی داره و تحلی اصوليزیهرچ..؟نه خانم  ..لهی هردمبی همه چیکنیم
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 دبدبه و کبکبه ام به عنوان نی اگه من با ای کنیتو فکر م ..ستی من نفی وظاي طهی سنا درحشرکت
 ؟.. کنن یکت  باز م شرنی رو ما وای گر برم چه حسابلیتحل

  ..دی به سمتم برداشت و محکم پرسی قدمي اهی ثانتوعرض
 ؟ ..ي بري خواینم-
 شتری  دو راه بطی شرانیپس تو ا.. به جوابم ربط داره ماًی عرفان مستقي دونستم حرکت بعدیم

  دادم ی و جواب نه مدمی چسبی از دست رفته ام متی به غرور و شخصی دو دستاینداشتم 
 

 .. کردنم از شرکت بود رونی کرد بی که عرفان مي کارنیسلماً بعد از اون، اول مکه
 ی که همه جوره تا اآلن آزارم داده بود و ازهر راهيکمک به مرد.. راه دوم کمک به عرفان بود اما
  رو جمع کنم لمی تونستم نه بگم و وسایم.. استفاده کرده بود دنمی به لجن کشيبرا
 

 یدلم م.. خواست ی دلم نمیول... فراموش کنم شهی همي سر و تهش رو برای بیگ و صبا وزندوعرفان
 که با اون بهار  ..ی بخشنده باشی تونیبهش نشون بده که م..گفت کمکش کن 

 
 اش نهی که تو صورت وسي لحظات با وجود غرورنی که عرفان تو ای دونیتو م ..ي تفاوت دارگذشته
 ..له بگو و اشتباهات گذشته رو پاك کن ب.. زنه چقدر محتاج کمکته یموج م

 ی مشی آتي عرفان شراره هاي کردم از چشمهایکم کم حس م... به سمت بازوم بلند شد دستش
 ..باره 

  ..دی عرفان گشاد شد و پرسيچشمها.. رو گرفتم و به راه افتادم ممی که بند بازوم شد تصمدستش
 ؟..کجا -
 .. جواب دادم کردمی مکث همون جور که در رو باز میب
  کنم ی کارها رو باهاش هماهنگ مي هی زنم بقیبه احسان زنگ م ..ارمی رو بلمی وسارمیم-
 حداقل دواربودمیام.. جبران گذشته ها برداشته بودم ي برايمن قدمِ بلند.. در رو پشت سرم بستم و

 .. عرفان باز کنه ی تو قلب سربيبتونه منفذ
*** 
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 شرکت چشم نی اری دلپذي و فضای عالنیزایواقعاً که د..سنا بود  به عظمت و شکوه شرکت نگاهم
  تنگ و ي خرامان خرامان همون جور که با اون مانتویمنش.. و برآزنده بود ریگ
 

 به سمت دی کشی رو به رخم مشی پاشنه ده سانتي تق و تق کفش هاي اومد وصدای جلو مچسبون
 .. بود اشاره کرد  شدهنی به شکل اشک تزئییبای که با اشکال زيدر
 .. منتظرتون هستن ی شکوهيآقا-
 .. خودم اسمش رو دوباره زمزمه کردم شیپ
  ..)ی شکوهيآقا(

 که يزی چنی اولی شکوهيبا پا گذاشتن به اتاق آقا ..ومدی دم و دستگاه منی که اسمش هم به االحق
 ز و پرنور  دلباياتاق به قدر.. اتاق بود کی فوق العاده شونیبه چشمم اومد دکوراس

 
 برج ي طبقه نیشرکت تو آخر.. که با وارد شدن بهش حس کردم قدم تو دل آسمون گذاشتم بود
  ..نمی از شهر رو ببییبای و زعی وسي نماتونستمی بود و از همونجا ميادار

 فاصله قشنگ نی از ارازیچقدر ش.. وجودم  رو گرفت ی رو لبم نشست و حس خوشي اراده لبخندیب
  ..زدمی بال مرازیر که داشتم رو آسمون شانگا..بود 

 ي که به فضای بودم درحالستادهی وسط اتاق اقاًیدق.. تازه به خودم اومدم ي تک سرفه اي صدابا
  اتاق قرار داشت ي گهی که سمت ديزی به سمت مدمیشرمزده چرخ ..کردمی نگاه مرونیب

 
.. 

 با ي من مرديروبه رو.. کردم دایجزء رو پ کارمند هی بود که حس ادی زي مرد به قدري هی اولابهت
  نافذ نشسته بود يسر کامالً تاس چهار شونه و با چشمها

  به سمتش برداشتم ی قدمنیشرمگ
  شرکت لگری هستم تحلیزمان.. متوجهتون نشدم دیببخش..سالم -
شونه بود ومن  از حد قد بلند و چهار شیب.. شد دهی تا به باال کشنیی جا بلند شد که چشمهام از پااز

  ..انداختی کج کارها می کشتادیرو به شدت 
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 هم رو بازوش داره ی افعی اش و دوتا خالکوبنهی اژدها روسی خالکوبهیحتما : خودم فکر کردم شیپ
... 

مؤدبانه جواب .. احمقانه ام قه قه بزنم ي هاي فانتزيادآوری فکر با ی رو هم چفت کردم مبادا بلبهامو
 :داد

 باشه ازتونی امکان داره نکردمی رو که حس میمن قبل از اومدنتون اطالعات ..دیفرمائب..خوشبختم -
  ..دی بهشون بندازی نگاههی کردم بهتره يرو بصورت مکتوب جمع آور

 ممنون -
 منو زی لحظه جالل و جبروت مهی.. چرخان نشستم ی صندلي روی فاصله گرفت و من به آرومزی ماز

  تا نوت دمی کشرونیشتم و تبلت و دفترو خودکارم رو ب گذازی مي روفمویک..گرفت 
 

 .. داشته باشم ی کامليبردار
به .. اول وجودم رو گرفته بود ي حس از همون لحظه انی بود  که ادهی پوستم خزری زی خوشحس

  ..دادی قرار مری بود و آدم رو تحت تاثری و دلپذبایواقع که اتاق ز
 آرام بخش اتاق به کارم برسم يکردم در کنار لذت بردن از فضا ی رو به دست گرفتم  و سعخودکارم

 .. مرد دوباره به خودم اومدم يکه با صدا
 ؟.. قهوه ای يچا-

 بود و ستادهی اری و دلپذری نظی بيوی تمام قد با اون ويکنار پنجره .. شد دهی به سمتش کشنگاهم
 کم مونده بود ...فتادم  ايوودی هالي گانگستري هالمی فادی قاًیدق ..دیکشی مگاریس
 

 .. خنده ری بزنم زی پقهمونجا
 .. کرد ي اگهی در سکوت نگاهش کردم که از مکث من برداشت داونقدر

 ..البته نسکافه هم هست -
 : زدم وتنها گفتمیمی ماللبخند

 ..نه ممنون -
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مرد تا  ي قدم هايصدا.. کرده بود  فرو بردم ي جمع آوردی که شکوهی دوباره سرمو تو مطالبو
  هرچه دی برگه ها درحرکت بود بايدستهام رو.. رو برداشت ی اومد و گوشزی میکینزد
 

 مجنون معلوم الحال بهم نگاه کنن هی خودم  و شرکت رو ببرم و به چشم ي آبرونکهی قبل از ازودتر
  ..کردمیکار رو تموم م

 لم داد زی مي لبه ي رومهینصفه نچرا که مرد .. برگه ها ثابت موند ي با حرکت مرد انگشتهام رویول
 .. رو به گوشش چسبوند یوگوش
 .. نداشتم ی حس خوبگهی حرکت مرد ددنیبا د ..دی ها از دلم پریخوش

  ..دیاری بکیدوتا فنجون قهوه با ک ..یمیخانم سل-
 چرا دونمینم..معذب به کارم ادامه دادم .. رو گذاشت اما برخالف فکر من از جاش حرکت نکرد یگوش

  ي به مرد مقابلم که نصفه روگهید.. هوا به سرم هجوم آورده بود ی بیافکار منف
 
 .. نداشتم ي اعتماددیکشی مگاری لم داده بود و سزیم

  مرد بلند شد ي که صدادادی تو سرم هشدار ميزی چهی کردم ي که شروع به نت بردارهمزمان
 ؟ ..دی مشغول به کاری مستوفيشما چند وقته تو شرکت اقا-

 .. جواب دادم ي و همون جور که مشغول کارم بودم تک کلمه ااوردمی رو باال نسرم
 ..دوماه -

 مرد نیمن اصالً به ا! نه  ..ستادی از حرکت اي لحظه اي اش رو به سمتم خم کرد که دستهام براتنه
  زی مي نوع نشستنش روي که به واسطه ی کميمخصوصاً با فاصله ..اعتماد نداشتم 

 
 ..شده بود  جادیا

و من دچار سوِ  ..دنی مصی آدم خراب رو زود تشخيبو.. غرض يبو.. دارن یبی عجي خصلت هازنها
 ظن شده بودم 

 ؟ ..دی هستیاز کارتون راض-
  کردم ي تک سرفه اگاری سيازبو
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  ..میبله راض-
 ریو ز رو تگاریمرد س ..دمی کشي آسوده امهی به در نفس ني به دست گرفتم که با تقه اخودکار

  گفتيدی خاموش کرد و بفرمائيگاریس
 تو دستش وارد شد و آروم ینی سهی هست با یمی اسمش خانم سلدونستمی که حاال می همون منش

  گفت با رفتن یحس ششمم م..خودم رو مشغول کارم نشون دادم ..آروم جلو اومد 
 

تنها شدن و تنها موندن واهمه  نیبه شدت از ا! حاال ! و من میشی مرد دوباره تنها منی من و ایمنش
 داشتم

 .. گرفت و بلند شد زی گذاشت و رفت که مرد تنه از مزی مي رووینی سیمنش
 ؟ ..دی استراحت کنکمی ستیبهتر ن-

 به اجی گذشت که احتی از اومدن من مقهیمگه سرجمع چند دق ..يچه حرف مسخره ا ...پوف
 ؟.. درکردن داشته باشم یخستگ

  ...دی دارادی کارها زی باقي؟وقت برا .. دی داريچه عجله ا-
داشت چه ..نفس هام کند شد ..ستادی امی قدمهی کرد و درست تو ی رو طزی نزدم که عرض میحرف
  می باهم نداشتی؟من و اون که صنم.. بود ی چي برایکی همه نزدنیا ..کرد؟ی میغلط

 
 ..! چسبوند ی خودش رو به من مکه

 مطالب ي که بتونم از روکردی فکرم هم کار نمی حتگهید..اله شدم  مچی صندلي  گوشه ناخودآگاه
 .. کنم  ينوشته شده نت بردار

کم مونده بود درجا سکته کنم .. چرخان گذاشت و به سمتم خم شد ی صندلی پشتي روبازوشو
 .. ؟کردی میواقعاً  داشت چه غلط..واقعاً..
 : گفتییروکه با پر ..دمی اخم سر بلند کردم و خودمو عقب کشبا
 ؟  ..نمی ببدی کردي که نت برداری مطالبدیدیاجازه م-
 بازوهاش ي اش و دوتا اختاپوس رونهی سي اژدها روهی اگه یحت .. شدی مزی صبرم داشت لبرگهید

 .. تجاوز کنه ممی به حردادمیداشت بازهم بهش اجازه نم
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 : گفتمقاطعانه
  ..لهی دلی بنجای پس حضور من ادی دارنکارعالقهی به انقدریاگه ا..حضور شما مخل کار منه  ..ریخ-

 من خوش شانش يآقا از زبون دراز.. ودرستش کن ایحاال ب.. بابا يا.. باال رفت حی با تفرابروهاش
 ..شده

 : کردزمزمه
 ..قهوه اتون سرد شد -
 يا با مردهی خوبي ونهی مچیواقعاً که ه ..دادی مشامم رو پرکرده بود و آزارم مگاری گند سيبو
 .. نداشتم يگاریس
 پشت در اتاقش بود ي به اون لوندیمنش ..خواست؟ی از جون من میچ.. حرص نفسم رو فوت کردم با

  بی از مردها عجی بعضي قهی؟واقعاً که سل.. بند کرده بود ی پاپتيِو به منِ ساده 
 

 .. و آنرمال بود بیغر
 داغ مثل هنظل دهنم مهی نيقهوه  ..دمی هوا سرکشی رو بیی کذاي ختم قائله اون فنجون قهوه يبرا

 ..رو تلخ کرد 
  گفتمي سررهی خبا
 !؟.. به کارم برسم دیفرمائیحاال اجازه م.. هم از قهوه نیا-
 مفرح ی سرگرمنی وداره با اامی به حساب مدی جدی سرگرمهی خوندم که براش مثل ی چشمهاش ماز

 .. کنه ی محیکامالً تفر
 .اشت وزمزمه کرد  بردی رو از پشت صندلدستش

 ..حتما -
 ي بازي برای اعصابگهید.. هوا بلند شدم ی گذاشت که بزی مي دور شدن ازم ارنجش رو روي به جااما
   کرده بودم ي که الزم داشتم رو جمع اوري مواردیبه حد کاف.. مرد نداشتم نیبا ا
 
. 

  ..دی به جمع کردن وسائلم کردم که پرسشروع
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 ؟ ..ی شد خانم زمانیچ-
تا ..  وبا نحوه کارکارمندها اشنا شمنمی مختلف شرکت رو ببي بخش هادی تموم شد بانجای کار من ا-

  که قراره در نرم افزار گنجونده شه رو اعالم کنندییکارها
 : جواب دادیی که چرا بلند شدم وبا پررواوردی مبارکش ني به رواصال

 .. کنم تونیی راهنمادیبفرمائ..بله البته -
  به من کمک کنه تونهی متونی منشستی نیجایاحت-

 .. نبود ای گفتم اما مردك کوتاه بقاطعانه
  ..کنمی متونیخودم همراه-
 اون حس تونستی نمگهی شرکت هم دمی آروم و ماليفضا.. اومدم رونی رو برداشتم و از اتاق بفمیک

  يمرد به پا. .می شدي درهم وارد اتاق بعديبا اخم ها.. رو بهم القا کنه هی اولیخوش
 

 و چسبهی مثل چسب بهمون می من که شکوهي دهی شرکت از جا بلند شد اما برخالف اسی و رئمن
 .. رفت رونی کرد و بیتنها من رو به مرد معرف ..دهی فکر کردن بهم نمياجازه 

 ی چقدر شکوهامی تا به خودم بدی طول کشي اهی؟چند ثان..واقعاً رفت .. موندم ی باقرونی و حمات
  تجاوز تمی کردم به موقعی حس مکردمی که فکر ش رو نمیاون وقت.. بود یبیمرد عج

 
 .. من رو با مرد تنها گذاشته بود یبه راحت ..کنهی کردم رهام نمی و حاال که فکر مکرده

 کامالً تو کار نت قهیو بعد ازچند دق.. کردم رو کارم فوکوس کنم ی مرد به خودم اومدم و سعي صدابا
 .. وحرفها وحرکاتش رو فراموش کردم یغرق شدم وشکوه يبردار
*** 

 من ي به جاتونستی احسان منکهیبا وجود ا.. به شرکت سنا رفتم لی تحلي بازهم براي بعدي روزهاتو
  ي شد که من ادامه نیقرار بر ا.. روز اولم لی رو انجام بده اما با توجه به تحلنکاریا

 
اما  ..دمی گذشت و من با فراغ بال به کارم رسی شکوهدنی بدون دروز دوم و سوم.. رو دنبال کنم کار

  با شکوه برخورد یدوباره با شکوه..روز آخر باز هم گذر پوست به دباغ خونه افتاد 
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 که يزیچ.. رفتم و تو اتاق سرور شبکه باهاش تنها شدم یروز چهارم بود که به سراغ شکوه ..کردم
 ..داشتم بعد از چند روز هنوز هم ازش خوف 

 از نباری تموم کنم  و با خودم عهد کردم اگه ای و خوشری کردم کارم رو هرچه زودتر به خیسع
  گهیبعد از پنج سال مطلقه بودن د..حدش تجاوز کرد همون لحظه شرکت رو ترك کنم 

 
 .. اطرافم رو نداشتم ي مردهاي بازطاقت
 :دی پرسیی و با پررودی حرفم پرونی که مدمی پرسی سؤال مداشتم

 ؟ ..دی شما مجردیخانم زمان-
 :جواب دادم .. کردم ی شده رو تو دفترم چک مدهی پرسي که جواب سؤالهاهمونجور

 .. متأهلم ریخ-
  ..ادی نمافتونی به قیول-

 چپش ي پاي راستش رو روي نشسته بود و پازی مقابل می صندلي بهش نگاه کردم که حاال رویعصب
 ..انداخته بود 

 ...! که متأهلم سمی بنومیشونیپ ي رودیبا-
 .. شدم حشی باز شد و من به خودم لعنت فرستادم که با حرفهام بازهم باعث تفرلبخندش

 که یمثالً خانم ..می راجع به خانم ها داری حس ششم خاصهی خب ما مردها ی؟ول ..هی چه حرفنیا-
 .. که متأهله کامالً متفاوتن یمجرده با خانم

از نوع برنامه ها و کار کارمندها کامالً ..  فوکوس کنم یی نهالی تحليدم رو کری نزدم و سعیحرف
  کار منظم و ي نبرده بود اما تویی بواتی مردك از اخالقنکهیمشخص بود با وجود ا

 
 .. بود قیدق
 ؟.. بوده ی ها کستمی ستی اپدنیآخر-
  ..میکنی می ها رو بررسستمیما هرماه س ..شی پيسه هفته -
 خوبه -
 .. دادم حی رو برداشتم و همزمان با بلند شدن توضفمیک
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 ممنونم تونیاز همکار ..دی انجام پروژه شرکت باشي زدن زمان و نحوه نی تخميلطفاً فردا صبح برا-
.. 

 .. به سمت در برم که جلوم رو گرفتخواستم
 ؟ ..می؟ناهار درخدمت باش.. عجله نیکجا با ا-
 ..ممنون عجله دارم -

واقعاً گذشتن از اون هجم عضله و دژ محکم .. قدم مانعم شد میارش بگذرم اما با ن از کنخواستم
 ..سخت بود

  ؟؟ی مستوفياگه مشکلتون آقا-
 .. تو حرفش دمی درهم پري اخم هابا
  ..شنهادتونیگفتم که عجله دارم ممنون از پ-
  ..رهیگیزتون نم ايادیوقت ز.. ؟دی من رو قبول کنشنهادی عذر و بهانه پي به جاستیبهتر ن-

از .. پروژه بشم نی بزنم و باعث از دست دادن اي حرف تندخواستیدلم نم.. درمونده شده بودم واقعاً
  ي که پروژه دونستی می و پررو بود و به خوبحی ازحد وقشی مرد بگهیطرف د

 
 .. من بسته است ي تا چه حد برامون مهمه و دست وپاشرکتش

 .. کنم داری به خواب رفته ام رو ب کردم مشاعری گرفتم و سعینفس
ان .. ناهار مزاحمتون بشم ي براستی امکانش نیول.. ممنونم شنهادتونیمن واقعاً از پ ..ی شکوهيآقا-

  ..گهی وقت دهیشاءهللا تو 
 .. کردم و ادامه دادم یمکث

 .. رفع زحمت کنم دیاگه اجازه بد-
 برداشتم که به یقدم..متفاوت شد ..د  که نگاهش نرم شدی تو چشمها و صورت من دی چدونمینم

 ..اما  با صداش قدم هام کند شد .. از کنارش گذشتم یراحت
 ؟..مثل شمان .... شرکتي کارمندهايهمه -

 : نزدم که ادامه دادیحرف
 .. به شرکتتون بزنم يپس واجب شد فردا شخصاً سر-
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  ..دمیچفت شده ام غر ي دندون هاونی و از مدمی کشنیی در رو پاي رهی دستگتی عصبانبا
  ..میمنتظرتون هست-
 رو یحس مرغ قفس.. رفتم نیی اسانسور پانی گذشتم و با اولی منشزی پرشتاب از کنار مي قدم هابا

  دهی مرد به گند کشفی و کثدیواقعاً اون جالل و جبروت با افکار پل...داشتم که آزاد شده
 

 .. بود شده
*** 

 رو  گرفته ممی اآلن تصمنیاز هم..است به سراغ عرفان رفتم  رهی محض قدم گذاشتن تو شرکت به
 .. فردا شرکت کنم يمحال بود تو جلسه ..بودم 

 : مقدمه گفتمی رو پشت سرم بستم وبدر
 .. فردا تو جلسه شرکت کنم تونمیمن نم-

 .. تنها گفت تی کنه و در نهای خودش هالجشی مکث کرد تا حرفمو پهی چند ثانعرفان
 ؟..چرا -
 که به یبا اطالعات ..دی از من جلسه رو شروع کنابتی تا به نگمی که الزمه به احسان میمام نکاتت-

  ..دی به من نداریاجی احتگهی ددمیاحسان م
 :دی و پرقدرت تر از قبل پرسزی مي دستش رو پرت کرد روي توخودکارِ

  چرا ؟گمیدارم م-
 بحث نداشتم ي برای اعصابگهی بود و دزشدهیلبر صبرم يامروز کاسه .. کوتاه و بلند شده بود نفسهام

.. 
  ..ادی خوشم نمکهی مرتنی؟فرض کن از ا ..یواقعاً الزمه که بدون-
 : تفکر از جا بلند شد وتکرار کردبا
 ؟ ..کهیمرت-
 .. شرکت سنا سی رئی شکوهي آقانیهم-
 ؟ ..هیمشکل چ ..شناسمشیم-
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 نون رو تو دامنم نی شناخت و ای رو میشکوه..فان عر.. کردم خونِ تو بدنم به قل قل افتاده ی محس
  فرستاده ری تو دهن شهی توجی و من رو بهی دونست چه آدم آشغالیم!؟..گذاشت 

 
 !؟ ..بود

  ..ستادمی اش انهی به سنهیبا شتاب جلو رفتم و س...  آخرمی زدم به سرسماً
مشکل من و حماقتمه که با  ..فشهیمشکل اون افکار کث.. است کهی مرتنی؟مشکل ا ..هیمشکل چ-

  نانی هنوز مثل جفت چشمهام بهت اطمي که از پشت بهم زدییوجود تمام خنجرها
 

 محاله فردا تو جلسه شرکت کنم ..  کنرونی فکر خام رو از سرت بنیا .. دارم
 .. به سمت در که عرفان به حرف اومد دمیچرخ

 تو رو ي های بازار گرمي؟حوصله  ..هیالت چ خزعبنی و ادی و پلفی منظورت از افکار کثدونمیمن نم-
  زمان برنامه نی تخمي هم برای و جنابعالشهیفردا جلسه برگزار م..هم ندارم 

 
 ..والسالم  ...یکنی مشرکت

که با !؟.. سقف باشم هی ری فردا با اون مردك الدنگ زخواستیازم م.. و واج برگشتم به سمتش هاج
 ؟.. کنه گرمی خون به ج سرتا پام رو رصد وزشیاون نگاه ه

 ي دخترهاشی آساي که براي؟اون مرد.. عرفان کجا رفته بود ی و ناموس پرسترتیپس غ.. بود محال
 ؟.. به سرش اومده بود یی چه بالدادی انجام ميدانشکده همه کار

 : گفتي و مات تنها بهش نگاه کردم که با خونسردگنگ
من کارمند سر خود  ..ي اآلن استعفا بدنی همیتونیم ..ستی نی؟باشه مشکل ..یستی نی؟راض ..هیچ-
 .. خوام ینم
من که فقط کمک .. شدم؟ ی تا حاال کارمند جنابعالیمن از ک: (  حرف نوك زبونم موند کهنی او

 )؟..دست احسان بودم 
 ؟.. جلسه باشم نی تو ايخوایواقعاً م-

 :دمی ازش پرسجی و گمات
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 ؟..؟آره عرفان ..اشم  سقف بهی ری زي مردنی با همچي خوایم-
  ..کنمی هم تکرار نمگهیمن حرفم رو زدم د-

 گهید..  و ذرات بدنم تو دست باد پودر شد و به هوا رفت دمی ساختمون فرسوده از هم پاشهی مثل
 ..عرفان تمام بند بند وجودم رو پاره پاره کرده بود .. نموند ی باقی از بهار زمانيزیچ
 .. گفتم ي سردبه
تا ...رو من حساب کن  ... ی با من کني معامله انی همچيخوای ،اگه ميخوای منویه تو ااگ..باشه -

 مطمئن  ....ي بازنی از ایشی خسته می کنمیتا بب ..امی پا به پات ميهرجا که تو بخوا
 

 تو ي رو به پازمیمن که همه چ..  نداره بیاما ع.. هم تو بازمیهم من م.. دو سر سوخته ي بازنی اباش
 .. نره ادتی رو نیا.. من هم بزرگه عرفان يخدا..هی هم رو بقنیا.. تم گذاش

 : درهم گفتي اخم هابا
 ی و کار اشتباهری زبونت رو بگيپس جلو.. شرکت مهمه ي برایلی پروژه خنیدرضمن فراموش نکن ا-

 ..انجام نده 
 :طعنه زدم..دنی قلبم سرك کشي هاچهی آشنا از دريبغض ها..بغض هام  ..دی ام باز هم لرزچونه

 شال هی يخوایم..؟آآها مقنعه ام .. بپوشم ي کوتاه تري مانتويخوای؟م ..هی چشمینظرت راجع به آرا-
 ؟اونوقت کامالً  ..هینظرت چ.. موهامو رنگ کنم تونمی می؟حت..خوش رنگ بپوشم 

 
  سنا همچنان تو مشتت بمونه ي کنم تا پروژه ری مردك رو سنی ازی هي چشمهاتونمیم
 :دی لب غرریز
  ..هی حرفم چیدونیخودت م..خفه شو بهار -
 :دمی بغض جوشپر
 ي براگهیاما بدون د ..کنمی جلسه شرکت منیمن فردا تو ا.. هم بدونم خوامینم ..دونمینه نم-

  ..رهی دیمونیپش
*** 
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همون جور .. رو کنار دست من ی برنج رو کنار دست عرفان گذاشت و ظرف ترشسی سادات دزهرا««
 : که گفت دمی زهرا سادات رو شنيحواسم به جدا کردن گل کلم ها بود صداکه 

 .. کمه شیزی چهی سفره نیا-
  ..دی زود پرسعرفان

  ..ارمی؟بگو من برم ب.. مامان یچ-
 .. زد ي بندمی سادات لبخند نزهرا

  ..گهیان شاءهللا چند وقت د...اما اآلن نه  ...ياری بیتونیآوردن که م-
 سن و نیداشت با ا...عا کنجکاوشده بودم و شش دنگ حواسم جمع حرف زهرا سادات  واقگهی دحاال

 ؟ ..کردی من وعرفان معما طرح ميسالش برا
 ؟..؟نوبرونه  ..ي کرديزی؟هوس چ.. مامان یچ-
 .. کرد یالی خی بي دست اشاره با
 ..نه مادر -
 ؟.. مادر من يخوای می؟چ ..یپس چ-
  خورهی که کنار شماها نشسته و غذا منمیبل از مرگم نوه امو ببآرزومه ق.. تپل مپل ي نوه هی-

منظور از !!؟..؟مپل .. تپل ي نوه هی؟  ..خواستی می؟چ.. بودم دهیدرست شن..  تو هوا خشک شد دستم
 !!!؟.. من وعرفان بود ينوه، بچه 

قاحت هوس نوه حاال زهرا سادات با و ..!! گذشتی نممونی که چند ماه هم از شروع زندگی وعرفانمن
  و تو اون دوتا ي اقتصادمی وختی وضعنی مونده بود تو انمیهم..؟چه غلطا ..کرده بود 

 
 ..! بچه هم اضافه بشه هیونگ ونگ .. باال اتاق

شکر خدا از بابت عرفان دلم قرص .. ترد ادامه دادم ي زدم و به خوردن گل کلم هاانهی مخفيپوزخند
  با کردی رو قبول میهرچ..ز مادرش قبول کنه  رو ای حرفنیمحال بود همچ..بود 

 
  ..کردی مورد رو قبول نمهی نی ما ای مالطیشرا

 ؟ ..ارمی تپل مپل برات بي جفت دوقلوهی هیاصالً نظرت چ..رو چشم مادر من -



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 297 

 عرفان اون ي شرمانه ی بي جمله ياینه از شرم و ح.. کردم از فرق سرم تا نوك پام سرخ شد حس
  اوضاع وانفسا که نی تو انکهی آشکارعرفان از اتی،بلکه از رضا.. مادرش يهم جلو

 
 به هوس بچه دار شدن میگذروندی به زور اموراتمون رو مکی با کارکردن تو اون شرکت کوچهردو

  ..گفتیمادرش ،قبلتو م
م  اومدخی مري؟نکنه من از کره  ..گنی دارن می مادر و پسر چنی؟ا.. کجاست گهی دنجایا.. برمن يوا

 ؟ ..فهممیکه حرفشونو نم
 شده از طرف عرفان و مادرش افتادم و از همه طرف دهی چي سهی کردم درست وسط دسی محس

 ..تحت فشارم 
 نی بود همچدیاخه از عرفان بع.. بودم دمی هم اشتباه شندیشا.. بهت نگاهم رو به عرفان دوختم با

 ن هم تنها چند ماه بعد از ؟او..طی شرانیبچه ؟اون هم تو ا.. بزنه يحرف احمقانه ا
 

مگه عرفان !؟ ..می کردی و هم کار ممی خوندی که هم درس میطی شرانی؟اون هم تو ا ..ازدواجمون
 ؟ ..دی؟شا.. هم دیشا..عقلش رو خورده بود 

 به زبون، حرف مادرش رو گوش بده اما تو خواستی هم فقط مدیشا.. هوا رها شد ی آسوده ام بنفس
  بچه دار شدن رو طی عنوان شراچی دونست که به هیمن معمل خودش بهتر از 

 
  ..میندار

پلک بازکردم که با سؤال .. خدا کم مونده بود سکته کنم ها يوا.. فکر چشمهامو رو هم فشردم نی ابا
 ..عرفان به واقع سقوط کردم 

 ؟.. بهار هینظر تو چ-
 تنه کی من بندازه تا تک و تنها و نی توپ رو تو زمخواستی مای؟ .کردی مي بازاهی؟داشت س.. من نظر

 ؟.. بود ی آدمنی واقعا عرفان همچای؟آ..به جنگِ هوسِ مادرش برم 
 .. لبم نشوندم ي روي ادهی ماسلبخند

 ؟..نظر من -
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 ... شد رهی به دهنم خالی خیو ب.. نه نگاه نگرانم رو دی عرفان نه لبخند مضطربم رو دیول
 ؟..آره نظر تو -
 ..فِ نگاهم ادامه داد  توجه به حری بو
 حال هی خونمون می؟اگه بچه دار ش ..یتو چ.. بچه دوست داشتم یلی خیکیمن که ازهمون کوچ-

  خونه و بچه ییای داره شب خسته و کوفته بیآخ که چه لذت  ..کنهی مدای پگهی ديوهوا
 

  ..ندازهی و خودشو تو بغلت مدهی کج و کوله برات کشی نقاشهی که ینی بباتو
 .. به سمت مادرش دیشوق چرخ با
 یی دختر ملوس هانیاز ا..؟من که عاشق دخترم .. دختر ای؟پسر .. باشه ی چيمامان شما دوست دار-

  نی و دامن چمی ببندیموهاشو دوگوش ..وفتهی لپاشون چال مي روخندنی میکه وقت
 

 .. بپوشه دار
 .. رنگارنگ عرفان االتی وسط خدی سادات پرزهرا

  ..هی کافنیذاتش پاك باشه هم..  وسالمت باشه حیدعا کن صح.. دست خداست پسر و دخترش-
عرفان و .. اب درحال محو شدنه می امواج عظونی رو داشتم که مي ناشناخته اي رهی اون جزحس

  که قرار بود من مادرش باشم برنامه ي ،راجع به بچه ااالتشونیمادرش راجع به خ
 
 :دمیپرسی و من مدام ازخودم مکردنی ميزیر
؟مگه  ..هی راجع به زن همساای کننی که قراره تو بطنم بزرگ بشه صحبت ميبه واقع راجع به بچه ا-
 ..؟عقلش کجا رفته .. به بچه دارشدنمون باشه ی؟مگه ممکنه  عرفان راض ..شهیم
 

من که  ..می بکشمونی به سر و گوش زندگی دستهی تا می کندی از صبح تا شب جون ممی داشت؟ما
 اما .. فراهم کنم و از مادرعرفان جدا بشم ی کردم تا پس انداز اندکی رو ممیام سعتم
 

 ي بچه هی کرده بودن تا براشون یکیدست به .. بودن دهی برام دي بدي عرفان و مادرش خوابهاحاال
 ؟.. کنم مونی زندگي رو هم وارد بل بشوگهی نفر دهی؟که  ..!!ارمیتپل مپل ب
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 ؟ ..هی چه حرفنی؟اخه ا..عرفان عقلش رو خورده ..م بگو راستش رو به.. خدا آخ
 تو فضا ی ترشي کاسه ي آب رووانی ناهنجار افتادن لي حرص بشقاب غذام رو عقب زدم که صدابا
  شدن که با رهی هوا سکوت کردن و به من خیزهرا سادات وعرفان ب ..دیچیپ
 

 پاش لب رزنیپ.. داشت ي که وقاحت هم حدواقعاً.. از جا بلند شدم و پله ها رو باال رفتم تیعصبان
 .. ذاشت ی رو تو دامنم می احمقانه اش بد نونيو با اون خواسته ها..گور بود 

 مادر عرفان رو فی ضعمهی ني صدایحت ..دمی شنی عرفان رو پشت سرم مي بهار بهار گفتن هايصدا
  شیش رو به آت خونه و آدمهانی تمام اخواستمی بودم که می من اونقدر عصبانیول..
 

 .. روبه رو شده بودم می زندگتی و من تازه با واقعگذشتیچند ماه هم از ازدواجمون نم ..بکشم
 هم ی لقمه نون خالهیبا ( نکهیا ..ستی عرفان ني دهی برو بازو و صورت پسندی زندگزِی همه چنکهیا

  بتیج... باشه یدستت که خال.. باشه یشکمت که خال..همه اش زر مفته ) کنمیسرم
 

  ...رهی مادتی همه از اهای و رویعشق وعاشق.. پول باشه ی بکه
 زنهی داره بهت چشمک منیتری که پشت وي اي روسری اونقدر نباشه که بتونبتی جي پول تونکهیا

  ..هی تلخ زندگقتی حقيرو بخر
تازه تونسته  ..امی ب کنارتی و با واقعرمی عاشقانه و شاد تازه تونسته بودم فاصله بگياهای از اون رومن

 .. عرفان کمر راست کنم و سرپا بشم يایبودم تو دن
 خوش اخالق و نکهیا ..رهی پذتی و مسئولدی بودم درسته که عرفان مثل قبل از ازدواج مقدهی فهمتازه

  نق و نوق کردن هاش راجع به حجابم رو ندارم ي حوصله گهیاما من د..خوش خو
 
 .. ندارم  سرکردن روی پولیطاقت با ب..

 دنی که از عرفان ساخته بودم درحال ازهم فرو پاشیکه بت.. تو انتخابم ضربه خوردم کردمی ماعتراف
  ي خونه ياون هم تو دوتا اتاق ، طبقه  باال..  با مادرشیزندگ ...ی پولیب..بود 

 
 ..رده بود  عرفان درمورد حجابم خسته ام کي بسته ی کمدیبا عقا.. پدر عرفان ی ساز و موروثیمیقد
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 با بد و خوبش دی مرد شوهر اول و آخر منه و بانی که ارفتمیپذ.. من هنوز هم عاشق عرفان بودم اما
  مثل گذشته نقش تونستمی نمگهیچرا که د.. من سخت بود يهرچند که برا..بسازم 

 
  ..ارمی گوش به فرمان رو دربي زن هاي کنم و ادايباز
که بتونم ..به ساعت رفت و آمدم .. نداشته باشه يبه حجابم کار ی کسنکهیا.. بودم ي طالب آزادمن

  دی پول داشته باشم که نخوام سرخرفمیآزادانه با دوستهام به گردش برم و اونقدر تو ک
 
 رمی هم از بابام بگالی رهی ی حتدادیمخصوصاً که عرفان اجازه نم.. وعده غذا حساب و کتاب کنم هی

  خورهیبرم به غرور مردونه اش گفتیم...
 ی طبقاتي فاصله ي باعث شده بود متوجه ییایقبول داشتم که اون عشق رو.. انتخاب خودم بود اما

  ..بردمی می فرحناز پي حرفهاتی خودم وعرفان نشم و تازه داشتم به واقعنیما ب
بسازم  عرفان ی تا با بد و خوب زندگکردمی می رو به رو شده بودم سعمی زندگتِی حاال که با واقعاما
  ي کنم با اون مقنعه ی عرفان به خاطر حجابم گوش بدم و سعيکه به غرغرها..
 

  ..امی کنار بری و پا گدست
 درکنار عرفان می بخندم و از زندگکردمی می رغم تمام مشکالت سعیحاال که داشتم عل.. حاال اما

 ...!!!و  آشکارعرفان ریی زهرا سادات رو بشنوم و هم صداي آرزودیبا.. لذت ببرم 
من .. عرفان و مادرش نشم ي هاسهی و با خودم عهد کردم خام دسدمی رو پشت سرم محکم کوبدر

  ي فکر کنم چه برسه با خواسته یمن محال بود به بچه دار شدن حت ..ومدمیکوتاه نم
 

 »».. نبودم ایمن کوتاه ب..محال بود ... بندازم ی هچلنی سادات موافقت کنم و خودم رو تو همچزهرا
*** 
 عرفان تا کجا نمیمنتظر بودم بب.. و من تنها سکوت کردم دیزمان جلسه هم رس ..دی فردا سر رسصبح

  عرفان کردمی؟قبول داشتم بودنم تو جلسه الزم بود اما فکر نم ..یتا ک ..رهی مشیپ
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 اما ستین ی داره که آدم درستیفیکامالً واضح بهش گفته بودم که مرد نگاه کث.. بدونه چی هحرفهامو
 .. جمله ختم شد نیجواب تمام حرفهام به ا

  ..)یکنی و تو هم شرکت مشهیفردا جلسه برگزار م(
نگاهم دور .. آه شد و به عرش اسمون رفت هی شبشتری فرستادم که برونی رو بنمی زده نفس سنگغم

  زیعرفان سرم.. کنارم نشسته بود ی صندلهی ياحسان با فاصله  ..دی چرخزیتا دور م
 
واقعاً که تو .. نشسته بود ي اچهی کلفت و ماهي من همون مرد قد بلند با اون بازوهاي روبه روقاًیدق...و

  ..ومدی گردن کلفت به چشم ميگاردهای درست مثل بادیاون کت و شلوار مشک
 بهش نزده بودم و ی راجع به مالقاتم با شکوهیهنوز حرف..  برگه هاش رو دسته کردالی خی باحسان

 .. احسان خبر از باطن مرد مقابلم نداشت عتاًیطب
 تنها به من نگاه ی زده به صندلهی تکالی خی نگاه مرد سر بلند کردم که جسورانه و بینی سنگبا
  .کردیم

 .. به من دوخت می برگه ها رو مطالعه کرده سر بلند کرد ونگاهش رو مستقعرفان
 ؟ ..هی پروژه کافنیم ا انجايبه نظرتون چقدر زمان برا ..یخب خانم زمان-
 .. گرفتم و به عرفان دوختم ی نگاه پراخمم رو از شکوهتی جدبا
  هیجمعاً پنج ماه کاف.. تست برنامه ي ماه هم براکی...  چهار ماه کنمیفکر م-

  ..ی سرچرخوند به سمت شکوهعرفان
 ؟..دی نداریشما مشکل-

 گارشیهمزمان با روشن کردن س و دی کشرونی بيگاری  سی اعصاب خردکني با خونسردیشکوه
 ..جواب داد 

 .. ندارم یمن مشکل ..هی نظر خانم زماننیاگه ا-
 : ادامه دادشدی اتاق پخش مي که تو فضایظی زد و از پشت دود غلگارشی به سیپوک

 به شرکت ما ی خانم زمانی هستند اما از وقتی گر خوبلی تحلیی رضاي کردم تنها اقایمن فکر م-
  ..دی داری خوبيدم شما واقعاً کارمندهااومدن متوجه ش

 ..! مردك بودم دیانگار که من مسئول افکار پل.. شد رهی هام تو هم رفت وعرفان بازهم به من خاخم
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 .. داخل اتاق شد عی به در خورد وسرخانم شفي اتقه
 .. وحدت باهاتون کار دارن ي آقا،یی رضايآقا-

 .. باشکوه ی شکوهيمن موندم وعرفان و آقاو ...  جمع رو ترك کرد يدی با ببخشاحسان
 بار مرد کردم که یکی لب فحش رکری از جا بلند شدم و زتی به سرفه افتادم و با عصبانگاری سي بواز
  ..رهی رو بگدنشی کشگاری هوس سي جلوتونهینم

ا هوا هنوز  اسفند بود املی اوانکهیبا ا.. صورتم رو سوزوند ی رو تا ته باز کردم که سوز زمستونپنجره
 ..هم سرد بود 

 .. شدم خکوبی سرجام می برگشتم که با حرف شکوهمی سمت صندلبه
 ؟.. صحبت کنم ی با خانم زمانیامکانش هست چند لحظه خصوص ..ی مستوفيآقا-

 و کردی نگاه می به شکوهماًی من مستقي عرفان به جایول ..دی درنگ به سمت عرفان چرخی بنگاهم
  ..دی سرد پرسیلیخ
 ؟..رچه مورد د-

 ؟.. بود که داد ی چه جوابنیا.. حبس شد نهی تو سنفسم
؟اما  ..ي کارمند شرکت من دار،ی با خانم زماني ای الدنگ چه حرف خصوصي توگفتی مدی باقاعدتاً

 ؟.. بود ي اغهی چه صگهی دنیا)؟؟؟..درچه مورد (؟؟.. بود دهی پرسی؟چ..؟هاه ..
 باز شد و تمام انوسی اقهی پهنش مثل ي نهیس کردم سح... زدگارشی به سي اگهی پک دیشکوه

  ..دیاون هجم دود رو بلع
 .. بذارم ونی درمی شخصاً با خانم زمانخوامی مسائل هست که مي سرهی-
نه عرفان اجازه  ...دهیاجازه نم ..کردمیبا خودم مدام تکرار م.. شدم رهی اضطراب به دهن عرفان خبا
  بفرسته ری که تو رو تو دهن شستی نی آدمنیفان همچعر..نگران نباش بهار  ..دهینم
 
 محاله تنهاتون دهی تو رو شني و حرفهادهی رو دی حاال که رفتار شکوهی قبالً اشتباه کرده ولدیشا..

 ترس ...آره  ..دی من بگشی هست پی هرچگهیاآلن بهش م... نگران نباش بهار..بذاره 
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 حد نامرد نی تا اگهیهرچقدر هم بد شده باشه د ...یشناسیتو که عرفان رو خوب م.. دلت راه نده به
  ..ستین

 نداشتم نانی مثل سابق به عرفان اطمگهی چون ددیشا ..زدی جهت تند می چرا قلبم بدونمی نماما
 ..تودلم التماس کردم .. نداشتم نانی به جفت چشمهام هم اطمی حتگهید..
 چشمهام بشکنه ي که ازت ساختم جلوینذار بت ..اریم ن بال رو به سرنیا.. و با من نکن عرفان نکاریا-
.. 
 مشت ي دستهاونیم.. کوتاه بلند من ي نفس هاونیاما م.. چشمهام عاجزانه بهش التماس کردم با

 .. کرد کی خالص رو شلری عرفان تدیچیپی که تو کف دستام مي من و درديشده 
  ..ذارمی من تنهاتون مستی نیمشکل-

حس .. به کل بسته شد می بره و راه تنفسنی که پائومدیاصال باال ن.. شد شهی هم هام تنگ تر ازنفس
 .. کردن  وتمام بدنم به لرزش دراومده بود ی سطل آب جوش رو سرم خالهی کردمیم
 درگوشم ی خصوصي غول تشن تنها بذاره تا حرفهانی من رو با اخواستی؟م.. تنهام بذاره خواستیم(

 ..!)زمزمه کنه 
 من يبایبت ز..بتم ..افکارم ..باورهام  ..دمی پاشی حد از هم نمنی هم بود من تا اای دنانی پا اگهدیشا
  من تیمن ومن ..شدی داشت شکسته می که عرفان برمیلحظه به لحظه با هرقدم..
 

 .. شد ی مپودر
  ..شدی جلمه تو سرم نوشته مهی تار تنها رفتنش رو نظاره کردم ومدام ي چشمهابا

 .. من يبای زيایتمام دن.. من یهست..جان من  ..رودی که جانم مدمی دشیشم خو با دوچمن
 اوار بشم ی صندلنی اولي رویتنها تونستم به سست.. پشت سر عرفان بسته شد ی ارومي با صدادرکه

  که فکر يمرد.. بود، اما عرفان ،مرد من یاصال باورنکردن..باورش برام سخت بود ..
 
 رهام کرده بود..  داشت ی ودرگوشی که حرف خصوصيمنه، تنها با مرد کردم هنوز هم مال یم
 ؟.. حالتون خوبه یخانم زمان-
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خداروشکر که حداقل  ..دی اراده به سمتش چرخیچشمهام ب ..رمی لبهام نفس بگونی کردم از میسع
 .. اون ژست پرتکبر رو به خودش نگرفته بود گهید
 ؟.. مشکل شده گارِ؟تنفستونیبه خاطر س-

بلکه با .. از اون نگاه هرز نبود ی حتای از اون تفاخر ي خبرچی هگهید ..دی حرکاتش چرخي رونگاهم
 .. خاموش کرد يگاری جاسي رو توگاری سینگران

 ؟ ..دی الزم داريزیچ-
 همون ی مرد نگران ودلواپسنی بودم محال بود باور کنم چندهی اون نگاه ها و اون رفتار رو ازش نداگه

 ..ساختمون سناست مرد مغرور 
 ؟ ..ارمی براتون اب بدیخوایم-

 ؟ ..دهی ترسي جورنی که اهی چه طورافتیمگه ق ..دمی پرسازخودم
 .. قبل از رفتنِ عرفان نگران بود عوض نشد قی نگاه مرد که برخالف دقای سرباال بردم ولفقط

  ..دی داري آلرژگاری سي که به بودیگفتیبهتر بود م-
هر لحظه انتظار داشتم تا عرفان مثل سوپرمن بگرده ومن  ..دمیشنی ممهیصفه ن من حرفهاش رو نیول

 ..داستان نجات بده ) bad man( رو از شر بد من
 .. سؤال فکر کردم نی و من تازه به اومدیچشمم به راهش موند و خشک شد و ن ..ومدی عرفان ناما
 ؟..پس مرد بد داستانه  نگران و دلوایِ؟واقعا شکوه ..هیواقعا مردِ بدِ داستان ک-

 .. بکشم و جواب بدم یقی تونستم نفس عمتنها
 ..ممنون حالم خوبه -

 رفتارش قبلم رو پاره پاره دنیعرفان که با د.. و بازهم نفس گرفتم دمی باال کشی صندلي روخودمو
 .. فوکوس کنم ی مشکل کنوني کردم روی ذهنم فرستادم و سعي به گوشه کردیم
 

  دمی هم مالي لبهامو روتی و با جد نفس گرفتمبازهم
 انجام ي هم از نحوه دی؟شا ..ادهی شده زيزی؟زمان برنامه ر ..هیمشکل چ..خب من سراپا گوشم -

  ..ای ي رضاي با اقامی مستقدیتونی باشه منهایاگه ا ..دیستی نیپروژه راض
-ووووی خانم زماندیصبرکن...و..  
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  ..دی زد وپرسهی تکیشد که دوباره خونسردانه به صندل ازبابت تنفس من راحت الشی خانگار
 ؟..؟بهار .. بود ی چتونیکی اسم کوچیراست-

 ..دل زده ودل مرده  ..دی بودم و ناامی فوت کردم عصبانی به سختنفسمو
 به خاطر شتری گذاشتم بی شرکت زپرتنی اومدم و قدم تو ارونیاگه من از کاخم ب.. بهار خانم نیبب-

 ؟من قدر  ..ییای وبه شرکت من نمیکنی رو ول نمنجایچرا ا.. و رفتارت تو..تو بود 
 

 ینه مثل مستوف ..ی وهمه رقمه هواتو دارم بهار خانمدونمی خوب میلی مثل تو رو خییکارمندها
 ..  من کرد می تو رو تقدیی طالینیاحمق که تو س

 که مثل یحس ..همهفی کس نمچی رو هی شکوهمی مستقي هی کنادنی و حال من بعد از شنحس
  کردم یسع ..دهی کست بهت دست منیزتریخنجر از پشت خوردن اون هم از دست عز

 
قوامو .. الدنگ ملعون بود نی مقابلم بود و مهمتر از همه دك کردن ايادی زيهنوز سدها ..زمی نرفرو

  من دور برندارهي براگهیتا د.. جواب دندون شکن بدم هیجمع کردم تا 
 نانیدرضمن اونقدر اطم.. داشته دی زنی که شما می از حرفری غي اگهی هدف دیستوف ميمسلما اقا-

 بهتره .. راحت ما دو نفر رو تنها گذاشته الی هست که با خشونی من وانیدو طرفه ب
 
 یاگه شما هم مشکل ..نمیبی نمشی انجام پروژه وزمانبندي تو نحوه یمن مشکل.. سر اصل مطلب میبر

  ..میجلسه رو تموم کن نی بهتره ادیندار
  ..دی شدم که پرسزی خمین
 ؟ ..ییای باهام کنار بيخوای؟نم.. جواب اخرته نیا-

 تیبیمحال بود اجازه بدم ه.. شده بودم یمن مارخورده وافع.. بلند شدم وعزمم رو جزم کردم کامال
 .. کنه دمی تهدی رواني کهی مرتنیا
 دی شمائنی ایول ..ستی نی؟مشکل ..دی پروژه انصراف بدنی اي از ادامه دیخوای باشه منیاگه جوابم ا-

  اتفاق جز ضرر نی ادیمطمئن باش. دیدی مثل ما رو از دست ميکه شرکت کار امد
 
 .. براتون نداره ي سودچیه
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 ؟..ی ازکارِتون مطمئننقدریا-
رکت  شنیا ..دیدونی مثل من رو میی که قدر کارمندهادی اعتراف کردشی پيخود شما چند لحظه -

 .. خوب مثل منه يپراز کارمندها
 .. ولپ تاپم رو جمع کردم وهمزمان گفتم دفتر

 پروژه وزمان ي رویی توافق نهادی بادی با شرکت ما باشي به همکارلیبهرحال اگر همچنان ما-
  ..دی هماهنگ کنی مستوفي با اقادی گرفتمیلطفا هرموقع تصم ..میانجامش داشته باش

 .. سرسختش ادامه دادم ي چشمها تورهی کردم وخسربلند
 یی راهنمایی رضاي پروژه ادامه دار بود آقانی اگه ادوارمیام.. شما يبه هرحال ممنون از همکار-

 .. براتون باشن یخوب
 ؟ ..یپس تو چ-
 ..با اجازه  ..ی مرخصرمیدارم م-
  ..ستادی صداش قدم هام ادنی محکم ازش فاصله گرفتم که با شني قدم هابا
 به يروی ره که تو منی هست اما انتونی بی چدونمینم.. تو رو نداره اقتی واقعا لیثل مستوف میکس-

  ادمها رو از تین ..ی هستم بهار خانمي ادهی دایمن ادم دن..ترکستان است 
 

 .. نبود نانی نوشته شده بود اطمی مستوفي که تو چشمهايزیمن مطمئنم چ ..خونمی مچشمهاشون
 .. مختلف داشتي هاتی مرد شخصنیدر اچق.. به سمتش دمیچرخ

  والماس رو شهی شنیچون فرق ب ..زنهی داره خودش رو به حماقت مای احمقه ای ی مثل مستوفیادم-
  ..ی نبند که مثل امروز شوك زده نشدی امی ادمنیبه همچ ..دهی نمصیتشخ

 کلفت ي لبهاونی من بود که از ميانگار دل شکسته .. دلم بود ي به حرفهاهی حرفهاش شبچقدر
  ..گفتی سخن میشکوه

 خودمو به اشپزخونه رسوندم که دم در با عرفان ی حسیبا ب.. اومدم رونی برگردوندم واز اتاق برو
  سر بلند نکردم تا تو چشمهاش ی ودلخور بودم که حتدهیاونقدر رنج.. شدم نهی به سنهیس
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 اب رفتم ری راست به سراغ شهیو حرف ازکنارش رد شدم یب.. کارش رو بفهمم ی کنم ومعننگاه
 .. ناتوان ي زانوهانی اي روستادنی هم برام سخت بود چه برسه به ادنی نفس کشیحت..

 دادم هی نشستم وسرمو به دستهام تکی صندلي شد روی اشپزخونه از حضور عرفان خالنکهیهم
  ..:دمیازخودم پرس..
 جنازه اش شی موندم که خودم سالها پيق مرد؟چرا بعد از پنج سال عاش.. بال به سرم اومد نیچرا ا-

  عشق رو نی ايدی؟اصال با چه ام.. پاهام خرد ریرو دفن کرده بودم وغرورش رو ز
 

 .. نفرت عرفان لجن مال بشم؟ ي دست وپاری زي جورنینگه داشتم تا ا.. نگه داشتم؟ زنده
 بازهم ای درست فکر کنم که اتونستمی نمی حتگهید ..ستادنی درحال انفجار بود وقلبم درحال امغزم

 ؟.. شور به درش کرده گهی عرفان دای..حق با عرفان ؟
 ؟ ..یخوب.. شده یبهار چ-
 نیتو برام ا.. تو به من بگو ی؟احسان خوب ودوست داشتن..احسان .. احسان سربلند کردم ي صدابا

 حق داشت  که عرفان به سرم اورد بازهم یی بعد از تمام بالهاایمسئله رو حل کن که آ
 

 ؟.. کنه ی تقدم شکوهیی طالینی رو تو سمن
 چی که عرفان به هدونمی خوب میلی خنباریا.. حق نداشت دونمی؟م.. نه  یکنی هم مثل من فکر متو

  ودرك کردن دنی داره فهميعنوان حق نداشت ناموسش رو به لجن بکشه وچه درد
 
  ..تی واقعنیا
 ؟ ..ي؟چرا به من زل زد .هی؟چ..حالت خوبه -
 .. گفتم ي خش داري صدابا
 ؟.. رفت ی شکوهياقا-
 ؟.. تو چته یول.. کرده ی رو اکی همه چنکهیاره مثل ا-
 روزه دنیباری مدی که بای لحظاتنیتو ا.. چشمهام هم کم اورده بودن یحت.. حال از جا بلند شدم یب

 ..گرفته بودن 
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 .. با عرفان حرف بزنم دیبا-
  ..دمی بلند احسان رو شنمهی ني خوردم که صدایی تلوتلو
 ..مواظب باش ..!بهار -
نبرد . ناموزون به سمت اتاق عرفان به راه افتادم ي وبا همون قدم هاستی نيزی سراشاره کردم که چبا

 منم .. منم ي بازنی ای اصلي شکست خورده دونستمی االن منیاخر بود ومن از هم
 

 .. شده بود دهی تمام باورهام به گند کشکه
اقا صالح داشت .. که بدون در زدن وارد اتاق عرفان شدم زدی داشت با تلفن حرف میعی شفنمخا
  پنجره شهی تر از همالی خی؟عرفان ب.. وعرفان کردی رو جمع می خالي فنجون هاینیس
 
 .. بست ی مرو
 ومن اقا صالح جول وپالسش رو جمع کرد.. صالح هاج وواج بهم نگاه کرد که با تشر رفتن عرفان آقا

 ..موندم وعرفان 
 .. داد حی توضیالی خی راه افتاد وهمزمان با بزی سمت مبه
 پروژه ندهی کرد که حتما تا پنج ماه ادیفقط ق..بازمان انجام پروژه هم موافقت کرد .. شد یقرارداد اک-

 ؟ ..هی زمان کافنی ای مطمئنيدی رو دطیتو که شرا..اماده باشه 
 کرد که ی رو دسته مزی مي روي پرونده هاستادهیت همون جور اداش.. قدم به سمتش رفتم چند

  شد و خکوبیبا تماس دستم با مچ دستش سرجا م..دستمو به سمت مچش دراز کردم 
 

 .. رو به چشمهام دوخت نگاهش
 ؟.. گذشت ی من وشکوهنی بی چی بپرسي خواینم-

 :دمی نزد که دوباره التماس وار پرسیحرف
 ؟.. باهام داشت ي ای خصوص چه حرفی بدونيخواینم-

  ..دی رو کشدستش
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 بود یازکار تو هم راض.. خوب جلو رفت ی مهم بود که همه چداری دنی اي جهینت ..ستیبرام مهم ن-
  پروژه در نظر نی الی احسان و تحلي اتمام پروژه ي پاداش خوب براهیشرکت ..
 

  ..گرفته
 .. که سد راهش شدم دیچرخ

  ...دونهی مثل من رو مییگفت قدر کارمندها؟.. گفت ی بهم چیدونیم-
 کج کج کراوات ي ردهايو همون جور که رو.. دراز کردم به سمت کروات شل شده اش دست

 : ادامه دادمدمی کشیسرانگشت م
 .. تعارف کنه شی به مشتریی طالینی که کارمندش رو تو سستیگفت مثل تو ن-

 .. کروات رو مرتب کردم گره
 و شهی شنیچرا که فرق ب ..ي مثل من رو نداري کارمنداقتیمو داره و تو لگفت همه رقمه هوا-

  ..يدی نمصیالماس رو تشخ
 .. کرواتش بود چشمهام رو باال آوردم و ادامه دادم ي که سر پنجه هام بند گره همونجور

 نقدریا..راستش رو بهم بگو عرفان ..!راجع به ناموس گذشته ات  ..زدی حرفها رو منیراجع به من ا-
  هات ي من رو به مشتري مصرف شدم که حاال با دست و دلبازی و بیبرات دم دست

 
 ؟ ..یکنی ممیتقد
 .. نشست رفتی منیی اش که حاال به شدت باال وپانهی سي دستم روکف

 ؟.. پست و لجن شدم نه یلیخ-
 سخت بود اعتراف کردن .. گرفت بغضم

با .. کردم ادی زي بهت بدنکهیبا ا.. چه برسه به تو هخوریخودم هم حالم از خودم بهم م ..يحق دار-
  بهت حق بدم نباری اتونمیاما واقعاً نم ..ي کردادی درحقم زي چند وقته بدنی تو انکهیا

 
 و من يدی مقنعه از سرم کشیوقت...يدی کشادی صبا سرم فري جلویوقت ..دادمی بهت حق مشهیهم..

  ی بیوقت ..ي همه خارم کردي جلویوقت.. تا مهد صبا رفتم فی کثيبا اون مقنعه 
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 گفتمی با خودم مشهیاما هم.. نه من ي بودی که تو مقصر اصلیدرصورت ..يدی کشادی سرم فرجهت
 من بودم .. غول رو ساختم نی ای من بودم که از اون عرفان خوب ودوست داشتننیا..
 

 امروز نه یول ..ي بهش حق بدارهی که به سرت میی بابت تمام بالهادیبا.. رسوندمش نجای به اکه
 . بهت حق بدم تونمی نمگهید...امروز ..عرفان 
 ضربان قلبش توگوشم يصدا.. نکرد ی حرکتچی اش گذاشتم وعرفان هنهی سي روی به آرومسرمو

  يری غرور و سخت گالِی خی سرمو بنکهیا.. صدا شده بود نیچقدر دلم تنگ ا ..دیچیپ
 
 .. اش بذارم نهی سي عرفان رويها

 .. بستم وزمزمه کردم چشمهامو
 رو ازت گرفتم ي و جوونمردرتیمنو ببخش که غ.. کردم والی هنی به الیمن و ببخش که تو رو تبد-
 حاال .. حرفها از ته دلمه نی اما باور کن تمام ارهی کردن دی عذرخواهي برادونمیم..
 
 تی از زندگخوامیم..براورده کنم  آرزوت رو نی که درحقت کردم اخریی هاي به جبران تمام بدخوامیم

 ..برم عرفان 
 اسکنر هی شدم تو چشمهاش که دوباره مثل رهیکه سر بلند کردم و خ.. عرفان تکون خورد ي نهیس

  ..خوندیتمام افکارم رو از تو چشمهام م
اال ؟ح .. یخواستی رو نمنیمگه از اول هم..؟ .. دست از سرت برداره شی بهارِ سریکنی؟ باور نم..هیچ-

  رو نا دهامیالحق که خوب ام.. بمونم شتی پتونمی نمگهید ..یرسی به آرزوت ميدار
 
 .. کم آوردم ي که سرم اوردی پشت همي هاي نامرديجلو..من باختم عرفان  ..ي کرددیام

 .. اش گذاشتم نهی سي روی زدم و کف دستهام رو به ارومی تلخلبخند
اما مثل  ..زی همه چری بزنه زی حرفهام شکوهدنید از شن بعکردمیفکر م ..گمی مکی بهت تبریراست-
  اخر من به تو ي هی هم هدنیا..خداروشکر که قاطع نونت نشدم .. قبول کرده نکهیا

 
.. 
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 .. فاصله گرفتم و نگاه اخر رو بهش انداختم ازش
 که  خوشهنیاما دلم به هم ..ی که بخوام من رو ببخشهیی پررویحت.. سخته دنمی که بخشدونمیم-

  ي چشم رو گذشته ببندیتونی و مي سبک شدي که به سرم آوردییبعد از تمام بالها
 
 دیاون بچه نبا.. باش به فکر صبا تی به فکر زندگنیحداقل بعد از ا ..يعرفان من رو که خوب له کرد..

 .. عذاب بکشم نی از اشترینذار من ب.. که به سرت آوردم رو بده ییتاوان بال
عرفان .. اومدم رونی حس از اتاق بی بي قدرتم رو جمع کردم وبا قدم هانیاخر.. لبخندم نیاخر

  رابطه رو بست نی ايباألخره پرونده 
*** 

 به جلو یبا همون اعصاب متشنج قدم... چک تو دستم بود ونفس هام مقطع وتند تند ی بی ب««
 لما عرفان  کنج اتاق بود که مسی راحتي به سمت مبل هاماینگاهم  مستق..برداشتم 

 
  .دیدی نود رو مي لم داده بود وداشت برنامه روش
دهنم خشک  ..کوبنی تو سرم سنج مدارمی که برمی کردم با هرقدمیحس م.. برداشتم ی قدمبازهم

 .. پوست کف دستم رو به گز گز انداخته بود دی چک مثل اسی بیشده بود وب
 وجودم به قل قل افتاده ي کردم خون تویم برنامه داشت حس دنی که از دیجانی عرفان وهدنی دبا
.. 

 داشتم قالب زدی من رو رقم می زندگي همه انی که پای چکی بی اعصاب خراب با بنی با انجای امن
  ودسته گلش رو دهی رستشی براش مهم باشه به نی حتنکهی واقا بدون اکردمی میته
 
  ..ردکی داشت برنامه اش رو نگاه میالی خی اب داده بود وبا ببه

 . بکشم شی رو به اتونی اون تلوزخواستمی که مرونیاونقدر و.. بودم ی عصباناونقدر
عرفان به جنب وجوش افتاد .. رو گرفتم دشی دي جلوقای کوبان جلو رفتم ودقي همون قدم هابا

  ..دیوسرك کش
 ...ه صورتم  شد برهی بلکه موشکافانه خدی سرك نکشنباریعرفان ا.. رو گرفتم دشی دي بازهم جلواما
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 گهیعرفان باهوش تر از هر مرد د ..فهمهی رو مزی نگاه همه چهی بودم اونقدر حالم خرابه که با مطمئن
 .. من ی اخالقراتی واقف به تغي اگهی بودو بهتر از هرکس ديا
 ؟ ..ي قرمز شدنقدری؟چرا ا.. بهار هیچ-
دستگاه رو با تعجب به دست  جمع وجور شد ویکم.. چک رو با خشونت پرت کردم تو بغلش ی بیب

 ..گرفت 
 ؟ ..هی چنیا-

 !!!؟؟؟ ..هی چنیا ..دیپرسی گنده زده بود وحاال ممیبه زندگ... هام بازهم تندشد نفس
  ..دمی جوشتی به سمتش خم شدم وبا عصبانیکم
م  بازهایروشن شد ... منه ی زندگدنی جواز به گند کشنیا... تواِانتی سند خنیا.. سند مرگ منه نیا-

 ؟.. بدم حیتوض
  لب کلماتم رو تکرار کرد ری وزسی هاج وواج لبهاش رو خعرفان

 ؟ ..یگی می؟چ ..تی زندگدنی؟گند کش ..انتیخ-
 رو ونی هوا کنترل رو چنگ زدم وتلوزیچنان مثل مته رو اعصابم رفت که ب)گُل گُل  (ادی فريصدا

  ها ودر يه باطر کدمی کوبزی مي خشم کنترل وروانی طغنی ایخاموش کردم ودرپ
 

  ..دی پرت شد وعرفان از جا پری سمتهی هرکدوم به کنترل
 ؟ ..ی هستی عصباننقدری؟چرا ا ..هیچ-
 ؟ ..ی عصبانیگی تو مرمیگی؟من دارم جنون م ..یعصبان-

 دعوت به شدی بلند مادمی فري چند وقت که صدانی جلو گذاشت وبه عادت تمام ای قدمعرفان
 ..آرامش کرد 

  ..شهی نممی حاليزی؟با داد وقال که من چ.. شده یآخه بگو چ.. بهار آروم باش-
 .. چک رو دوباره برداشت ی بیب
 ؟ ..هی چنیاصال ا-

  ..دمی غرخروشان
 .. چک ی بیب-
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 صورتش رو به چشم راتی چک رو چند بار تکرار کرد ومن لحظه به لحظه تغی بی بي لب کلمه ریز
 من ..آخ خدا ...بعد هم ...حالت تعجب وبعد هم  به یجیکه کم کم از حالت گ ..دمید
 

  ..ارمی عرفان مای به سرخودم یی بالهی امشب
  ..دی وشوق پرسدی عرفان شروع به درخشش کرد وبا ترديچشمها

 !؟.. بهار ي؟تو حامله ا ..کنمی که من فکر مهی هموننیا-
  ..دمی کوبنی وپاروزمدمی کشغی بودم که جی عصباناونقدر

 دختر عمه اش رفته بود ومن هرچقدر هم که هنجره ام يل وبلبلم  مادرعرفان به خونه  شانس گاز
 .. عرفان مهم نبود ي براکردمیرو پاره م

 ؟ ..یکنی مينجوریچرا ا..آروم بهار -
 .. پس زدم تی رو که به سمتم دراز کرده بود با عصباندستش

 اهی منو سي شدی؟حاال راض.. عرفان يرد؟کارخودتو ک.. آروم باشم تونمی مي؟چه طور..آروم باشم -
 ..نگفتم عرفان !؟ ..خوامینگفتم بچه نم..؟..يبخت کرد

  ..دمی کشادی رو چنگ زدم وتو صورتش فرلباسش
  ...ی ام رو ازم گرفتندهیآ .يبدبختم کرد-

 وقت آروم چیمن ه ..شدمی من آروم نمی کردم آرومم کنه ولی مچ دستهامو گرفت وسععرفان
 !؟.. صبور باشم گفتی شده بود وعرفان مدهی به گند کشمیتمام زندگ ..شدمینم

 .. عرفان خالص بشم ي تکون دادم تا از بند دستهاکیستری هدستهامو
 ...فرم ..ن..مت...ازت  ...ادیازت بدم م..کثافت ..لجن ..ولم کن آشغال -

 وواضحا بهش کردمی می حرمتی طور بهش بنی بار بود که انیاول.. عرفان تو هم رفت ي هااخم
 .. دوستش ندارم گهی که دگفتمیم

  ..دمی کشغی جدوباره
 ی به خواسته ات برسذارمینم.. بچه رو نی هم اکشمیاصال هم خودمو م... بکشمش خوامیم..ولم کن -
 ... بچه رو نگه دارم نی که من خام حرفات بشم وايکور خوند.. عرفان ذارمینم..
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 خروشان نی اي داشت جلوی تو هم فرو رفته تنها سعي واخم ها بستهي عرفان با لبهاگهی دحاال
  ..رهیخشم رو بگ

 .. عرفان کشمشیم-
  ..ذارمینم-
  ..ذاشتینم.. کلمه بود نی عرفان دراومد تنها همي که از جفت لبهايتنها کلمه ا ..!!ذارهینم

 رو دوشم میصم تنی که با ایی هاتیمسئول ..ذاشتی پا مری زن زهی وحقوق من رو به عنوان من
  ...!!ارمی بچه بنی سر ایی بالذارهی نمگفتی وتنها مگرفتی مدهی رو نادوفتادیم

 بودم که اگه دستهام آزاد بود ی وزمان وعرفان ومادرش عاصنیاونقدر از دست زم.. شدت گرفت تنفرم
  به تی کبرهی وبا کردمی می خالی خونه زندگنی رو تمام انی بنزتی پهی لحظه نیهم
 

 دمیکشی مشیات..  نداشت یتی من درش اهمي ندهی من وآمی که تصمی کوفتی زندگنی اي همه
 بچه نی حسرت انکهیا.. بچه نیتو فکر کشتن ا..تو فکر انتقام بودم .. چشمهامو گرفته بود ي جلوخون

  بار ریمحال بود ز.. بادها بلرزم نی نبودم که با ايدیمن ب..رو رو دل عرفان بذارم 
 

اونقدر جلو .. نبودم که جا بزنم ی راه بذاره من کسنی قدم تو اخواستیاگه عرفان م..م  زور برحرف
 .. تا به هدفم برسم رفتمیم
 ندهی من بود وآی داره مهم زندگيمهم نبود عرفان چه فکر.. فکر ها  کم کم از تب وتاب افتادم نی ابا

 مگه همه اش چند .. خواستم ی عنوان نمچی بچه رو به هنیمهم من بودم که ا..ام 
 

 .. باز بشه ای بچه به دننی اي؟محال بود بذارم پا.. داشتم سال
  ..دمی شده بود که تنها پرسرهی تو هم بهم خي با همون اخم هاعرفان

 ؟ ..يذارینم-
 شناختی من رو میعرفان بهتر از هر کس.. طوفان درونم متعجب شده بود دنیاز خواب.. ام هی روری تغاز
 .. گفت حی صریلیاما خ.. بود بیوارامشم براش عج سکوت نیوا..
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 سرش یی ذارم بالیحاال که خدا بهمون لطف کرده نم .ادی بچه به وجود ننی که اي کرديتو هرکار-
  بچه هم نی ايزیهمونقدر که تو برام عز.. تو گوشت فرو کن بهار نویا ..ياریب

 
  .ياری به سرش بیی ذارم بالینم ..زهیعز

 بود که به تمام زی لخته خون چند روزه اونقدر براش عزنیا ..شهی مکهی تکهیم داره ت قبلکردمی محس
  نی من تو ايمحبت ها

 لخته خون دلمه بسته هی بود جز ی؟اصال مگه چ.. داشت ی بچه چنی؟مگه ا.. ماه پشت پا بزنه چند
 ؟..

 ..د شد بند دستهاش رو شل کرد واز در صلح وار.. کرد که ارومتر شدم الی خعرفان
 نی دونم بچه اوردن تو ایم.. دونم برات سخته ی؟من م ..ی کنی متی اذنقدریآخه چرا خودت رو ا-

  کار فتیسه ش ..یچی که هفتیحاضرم دو ش.. مشکل منه نهای سخته اما ای مالطیشرا
 

  ..کنمی بچه رو منی تو وايخودم نوکر ..دی نداشته باشي کم وکسری تا شماها تو زندگکنم
...  منيخواسته ها ..شدمی بچه هم کمتر منیمن از مادرش کمتر بودم وحاال از ا..باال اومده بود  بغضم

  کس مهم نبود چی هي جز من برانهایا.. درس وکار من مهم نبود.. من ي ندهیآ
 

 من ی که حتییکسا.. فهمن یکه حرفم رو نم ..رمی اسگانهی مشت بهی نی کردم بی فکر مومن
  آخر رو ي عرفان رتبه ی شده بودم که تو زندگلیچقدر ذل ..دنی دیموخواسته هام رو ن

 
  ..داشتم

 ادی بایبذار به دن.. چند ماه رو سرکن نیتو ا.. ات بشم ندهی خوام سد راه آیبه خدا که نم.. بهار نیبب-
  ذارم عقب ینم ...ي تا درست رو ادامه بدمی کنیبعد من ومامان خودمون کمکت م..
 
 با شی باقرهیبذار جون بگ ..ادی بایتوفقط بذار به دن.. کشم ی  رو می خودم جور همه چاصال ..یفتیب

 ؟..باشه بهار ..من ومامان 
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 ِ بودن در کنار عرفان کجا یی وطالنیری شيایاون رو.. چقدر ساده وزود باور .. ابله بودم چقدر
 ؟چرا .. مرد ندارم نی به ای حس خوبچی هگهی؟چرا د.. زود از جال افتاد نقدری؟چرا ا..رفت

 
 ی؟چرا نم ..ادی مي به نظرم خود خواه وخود رانقدری دراومد اای بردي مرد جلوهی که مثل یعرفان

  که ی کس مهر وعشقچیه... بچه نینه مادرش ونه ا ..شمیفهمه که من تنها کس زندگ
 

 ...  تونستم نثارش کنم رو نداره ی ممن
 تی خودش براش اهمي که تنها خواسته دمی دی مستبد م آدمهی اون لحظه ها عرفان رو مثل تو

  کج وکوله ی نقاشهی که نهی  وبچه اش رو ببادی خسته وکوفته از سرکار بنکهیا..داشت 
 

 ... نداشتی نقشچی عرفان بهار وحضورش هنیری شيایتو رو ..دهی کشبراش
 ی می طبل تو خالهیل  قشنگ مثيای رونیا.. وجود من یب... حضور منی دونست بی نمیحت ..احمق
 ..مونه 

من .. به اسم عرفان ي از مهر به مردیقلبم سرد شد وخال.. کردم همون لحظه سنگ شدم احساس
  سرخوش رو که هنوز کتاتوری دنیا.. جاهل احمق رو نیا.. شناختم ی مرد رو نمنیا

 
 .. شناختم یم مرد رو ننی اگهیمن د.. کرد ی مي پردازای بچه اش روي ندهی اي نشده برایچیه

 اون روح ستادهی که جلوش ای تو بطن زندونستیاما نم.. داد ی ممی همچنان داشت مثال دلدارعرفان
  که بهار ي وعاشقانه افی از اون احساس لطي خبرچی هگهید..عاشق در حال مردنه 

 
رد وحس  بود نفرت ودیهرچ.. نمونده بود ی گذشته به عرفان داشت تو وجودش باقيتوروزها... یزمان

 .. بودن بود یمزخرف دم دست
 .. کرد ی ازش استفاده ماهاشی به رودنی رسي که عرفان برالهی وسهی حس

 یبه آروم. که عرفان حرفش رو قطع کرد دمی کشرونی عرفان بي از تو دستهای به آرومدستهامو
 ..زمزمه کردم 

 ..مزاحمم نشو .. بخوابم خوامیم-
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 ..بهار جان -
 لحظه نی من تو هميعرفان برا.. اومد یجواب جانم هم به لبم نم.. نشست ینم به دلم گهی دجانش

 .. مرده بود دیدی با بچه اش رو مي بازیی که خواب طالییها
 دونفره انداختم کی به تخت کوچی رغبتی شدم ونگاه بي کنارکی حس وناتوان وارد اتاق کوچیب
  کی کوچيدل ها..سقف کوتاه  ..کیاتاق کوچ.. بود کی خونه کوچنی ازیچقدر همه چ..
 

  کردی رو فراموش مگهی دي وادمهاشدی مي مثل بچه دار شدن پراز شادییای با روکه
 تخت بود که نیرو هم ..دمی ام کشهی ترکی کوتاه روتختي به پرزهای ودستدمی تخت دراز کشکنج

 من لعنت به .. پا گرفت ی خون لعنتي لخته نی ایی تخت کذانیرو هم...باردار شدم 
 

 دونستم خدا اون باال یکه نم..که عشقش به خودم رو بزرگ دونستم .. عرفان رو دست کم گرفتم که
 ..نشسته تا عرفان ومادرش  دعا کنن وخدا اجابت کنه 

حاال که به من  ..ستمی عرفان باي شدم به سقف اتاق وبا خودم عهد کردم جلورهی وخدمی باز خوابطاق
 تا اخرش  ..ومدمی من هم کوتاه نمکردینگاه م ی جوجه کشنی ماشهیبه چشم 

 
  ..کردمی فردا بچه رو سقط منیهم ..ارمیمحال بود کم ب..  لجباز بودمیِبهارزمان! من ..رفتمیم

*** 
 وپنهون از چشم عرفان پول آمپول ی بدبختیبا کل.. تو دستم انداختم ي آمپول هاي سهی به کینگاه

 از سر کوچه .. بچه راحت بشم نی از شر اها رو جور کرده بودم تا هرچه زودتر
 
 همه اش حس دادویدل شوره آزارم م... به سمت درموندگاه وقدم هام رو بلندتر برداشتم دمیچیپ

  ..دهی رو انجام می رو داشتم که کار اشتباهیکس
 ي قاطع برامیمن تصم ..رهی کار من رو بگي جلوتونستی عذاب وجدان احمقانه هم نمنی ای حتاما
 .. بچه داشتم نیتن اکش
 باهاش اشنا شده بودم ی که تو پارتیی از بچه هایکی رو نجای درمونگاه رو باال رفتم ای سنگي هاپله

 .. کرده بود که بدون دردسر از شر بچه راحت بشم یبهم معرف
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حس کردم ..با تعجب برگشتم که نگاهم به عرفان افتاد .. شد دهی به پاگرد دوم دستم کشدهینرس
 .. امپولها تو دستم فشرده شد ي سهی وکدی فشارم افتاد ورنگم پردرجا

 ؟  ..يری کجا ميدار-
 میمال.. صبور بود شهیعرفان هم ..دمیدی مبتی هنی نگاه وحشتناك وانی بار بود که عرفان رو با انیاول
  ی  نگاهش رو نمنیمن ا!  اما حاالکردی هم نمیگردن کلفت.. بلند نداشت يصدا..
 

 . .شناختم
 دی رو کشسهی لحظه کهی رفت وتو سهی کی فشرد که نگاه عرفان پشتری رو بسهی ناخوداگاه کانگشتهام

.. 
 ؟ ..هی چنایا-

  ..شدی لبهام از هم باز نمی بودم که حتدهی ترساونقدر
 .. عرفان بلند شد ادی فريصدا

 ؟ ..هی چنهای اگمیم-
 .. گفتم دهی توانم رو جمع کردم وزمزمه وار وترساندك

 ..بدش به من -
 .. زمزمه کرد ی ترسناك وبمي صدابا
 !؟ ...ی بچه امونو بکشيخوایم-

 .. جواب دادم دهیرنج... مرد فقط به فکر خودش بود نیا.. کم حواسم سرجاش برگشت کم
 .. رو بده به من سهیک.. خوام ی بچه رو نمنیمن ا.. تو يبچه ..بچه امون نه -

  ..دی دستش رو عقب کشعرفان
 ... ذارم ی که گفتم نمبهت-

 .. بلند گفتم مهین ...شدمی می کم داشتم دوباره عصبانکم
 از کار ودرسم بزنم دیمنم که با.. نه ماه تحملش کنم دی منم که بانیا ..هی نظر تو چسیبرام مهم ن-
  ..رمیگی ممیپس من براش تصم.. بزرگش کنم دیمنم که با..
  ..ذارمینم.. بهار ذارمینم-
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 شهی شي کفشش روي وبا کف پاشنه دی کوبنی زمي امپول رو محکم روي هاشهی شيو حاي سهیک
  ..دیها کوب

 یبا کل...بغضم باال اومد ... مثل خار چشمهام رو به اشک نشوند شهی شي جرق جرق خورده هايصدا
  جفت يحاال عرفان جلو.. پولو از بابا گرفته بودم نی اي وگانگستر بازیبدبخت

 
 ؟..شکسته بود  همه رو چشمهام

 وزار نمی صحنه توانم رو گرفته بود که کم مونده بود از زور درد وغصه همونجا بشنی ادنی داونقدر
 ..بزنم 

 .. به حرف اومد ی با لحن متفاوتنباری از بابت امپول ها راحت شد بازوم رو گرفت واالشی که خعرفان
خدا بهمون  ..اریبال رو سر بچه امون ن نی اي که دوستش داریتروجون اون کس.. بهار نکارونکنیا-

  بچه ي ها برایلی؟خ ..ینیبینم ..می کرده که من وتو پدر ومادرشتیعنا..لطف کرده 
 

 رو نکاری ادیحاال که خدا خواسته نبا.. بهشون بچه بده دونهی اما خدا صالح نمزننی شدن پرپر مدار
  ...ادیخدا قهرش م ..یکن

تو  ..ارمی بردارم وچشمهاشو از تو کاسه در بزی هوا به سمتش خیدا ب مبادمی هم سائي هامو رودندون
 .. برام نداشت یتی اهمچی خدا هي اوضاع وانفسا خواست واراده نیا

 شرفتی پخواستمیمن م... به اسم بچه ي ،بدون سر خریزندگ ..خواستمی دقدقه ام رو می بی زندگمن
  از یکی رو داشتم تا شیمن توانائ ..هیباالتر از عرفان واحسان وبق...کنم وباال برم 

 
 کردمی از قبل پسرفت مشتریهرروز ب.. که عرفان درست کرده بود یاما با اوضاع.. ها باشم نیبهتر

  ..دمی دی محال مییای ام رو مثل روندهی ایوزندگ
 پرستار خوب براش هی بذارم نی زمي سرمو رویشده شب شکم خال...تو فقط نه ماه تحملش کن -
  ..رمی گیم
 اهامیتمام رو.. بود نی کف زمي خرد وپخش شده ي بهش ندادم ونگاهم فقط به آمپول های جوابچیه

  آرزوهام ي امپول ها همه نیعرفان احمق با شکستن ا..دود شده وبه هوا رفته بود 
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 .. نقش بر اب کرده بود رو
 سر به تن عرفان نباشه خواستمی بودم که میاونقدر عصبان ..دمی رو با حرص از دستش کشبازوم

  ناخواسته سر ي بچه نی با ادیبازهم کار خودش رو کرده بود ومن دست از پا کوتاه تر با..
 
باالخره راهش رو .. کردم ی بچه رو سقط نمنی نبودم اگه ایبهار زمان... ذاشتم یاما من نم ..کردمیم
 »».. رو مطمئن بودم نیا... کردم ی مدایپ

*** 
احسان  ..کردمی احسان نگاه مي به رژه رفتن هاي ام جمع کرده بودم وبا دلسردنهی تو سدستهامو

  ..دی وبازهم توپدیدوباره به سمت چپ چرخ
 ي فکر کردی؟آخه تو با خودت چ ..هی آدمنی همچی شکوهیگفتی مدی؟نبا ..یگفتی به من مدیتو نبا-
 ؟ ..دهی؟که عرفان به حرفت گوش م..
اما دل من  ..ی آبیهوا سرد بود وآسمون آب.. اسفند بود ي مهین ..دیش به صورتش کی دستتی عصبانبا

  می بود که عرفان با شقاوت سي بند زده اینیچ..دل من دل که نبود ..هزار پاره بود 
 
 شرق وبه دنبال عشق یکی.. رفت ی می از دلم به سمتکهی دورش رو بازکرده بود وحاال هر تيها

 .. وغمزده دی هم شمال وناامیکی..ان   غرب ودلزده از عرفیکی..عرفان 
 بودم ونه راه دهیمن به اخر جاده رس ..ومدی اشک هم به چشمم نمی اونقدر داغون بود که حتاوضاعم

  تونستم دست وپا ینه م ..میمونده بودم وسط باتالق زندگ ...شیپس داشتم ونه راه پ
 

 .. ونه آروم بمونم بزنم
 ..کردم  گرفتم وتو دلم نجوا ینی سنگنفس

 دهیاصال تا حاال به فکرت رس..چقدر راحت  ..ی عشقم رو بکشیچقدر خوب تونست..! عرفان ... ؟عرفان
 ؟ ...ی کنرونی بتی من رو از زندگیتونیبود که چقدر راحت م

 ؟.. که ی؟مطمئن..بهار -
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جور که نگاهم همون .. هم پوزخند به خودش گرفت دی از هم باز شد وتم لبخند، شای به آروملبهام
 .. به سنگ فرش کف پارك بود زمزمه کردم رهیمات وخ

 . داره قتی گفتم حقیهرچ-
 ... نشست مکتی ني دستپاچه کنارم رواحسان

 مثل من که دیشا.. بره رونی مجبور شده از اتاق بدی که شانهیمنظورم ا.. نبود نیمنظورم ا..نه نه -
 ؟؟... به دنبالم اومده بود يموحد

 هم دی؟شا.. رفت ی به صورتم چرا نمدهی لبخند ماتم زده وچسبنیا.. به سمتش دمی چرخی آرومبه
  بود کنج لبم دهی بود چسبیهرچ.. حماقت ای.. هم لبخند ندامت دیشا..لبخند شوق بود 

 
  ..رفتیونم

 ..مجبور نشد احسان -
 يوز هم قفسه  بود اما هنبی کنم وعجي اورادی رفتن عرفان رو دوباره رونی بي کردم تا صحنه یمکث

  ..کردی ونفس هام رو تنگ مدیکشی مری ام تنهیس
 ؟..عرفان ... بزنه ی ازش خواست ما رو تنها بذاره تا با من حرف خصوصیشکوه-

 .. هام تنگ تر شد نفس
 ؟..عرفان -

  ..دی ام لرزچونه
 ؟..عرفان -

  ..ی حق  نشستي الحق که جاایخدا
 ؟..عرفان -

 ...والسالم . .می شدری به ری.. عرفان آخ
 .. گرفتم وجمله ام رو کامل کردم ینفس

 راجع ی خصوصخوادی مسائل هست که مي سرهی گفت یشکوه.. داره ؟یلی چه دلدیعرفان پرس-
 ...؟ گفت ..؟ گفت ...عرفان هم گفت ..بهشون صحبت کنه 
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 درد نیا ا تدمی کشی جام زهر رو سر منی ادیبا.. گفتم ی مدی من بای ذاشت ولی نمی بغض لعنتنیا
 ..تموم بشه 

  ..ذارمیگفت تنهاتون م-
 ... رو به نگاه هاج وواج احسان دوختم نگاهم

 ؟.. نه شهیباورت نم-
 ... کج وکوله شد رو لبم لبخندم

 ..اما باالخره تموم شد  ...شهیمنم باورم نم-
 .. تلخ تر شد لبخندم

 من رو گهیم اورده سبک شده ود که به سریی بالنیمطمئنم با ا.. شدم احسان ری به ریباهاش -
 ... تموم شد احسانتمونیمامور ..دهیبخش

  ..مکتی زد به نهی کالفه تکاحسان
تو  ..ستی نرتی غی که داشته باشه بيآخه عرفان هر اخالق بد..  قبول کنمتونمینم ..کنمیباور نم-

  راحتن ي کارطیچقدر تو مح ..ی وبحرانییخانم قشقا.. نگاه به اطرافت بنداز هیخودت 
 
 ي روزهیتو  ...کنهی رو منکاری چرا با تو افهممیاما نم.. کس حق نداره نگاه چپ بهشون کنه چیه..!

  هی با ي جورنی نشده که ناموسش رو ارتی غی حد بنیعرفان تا ا ..يناموسش بود
 

 .. شارالتان تنها بذاره ادم
من .. دونستم ی خوب میلیمن خ ..دونستمیاما من که م ..دونستی کس نمچیه ..دونستی نماحسان

 .. داشتم ادی مشترکم رو به ی سقوط زندگي خوب روزهایلیخ
*** 

 ؟ ..ي تا االن کجا بود-««
 رو از تی تونستم خشم وعصبانی می که به خوبی به سمت عرفاندمی باز وخمار چرخمهی ني چشمهابا

 ..چهره اش بخونم 
 .. کردم ي تک خنده ادیالق
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 ... دوستان گرام شیپ-
  ..دی لب غرری به سمتم اومد وزی قدمعرفان

 ؟ ..ي خوردي؟نکنه دوباره زهرمار ..يدی که میی چه بونیا-
 عرفان به ي خودخواهانه می کردن با تصمي لجبازي بار سوم بود که برانیا.. ام پررنگ تر شد خنده

 م  بچه راحت بشنی از شر اقی طرنی بتونم به ادی تا شارفتمی دوستام میجمع پارت
 
  ..رمی ام رو ازش بگندهی هم انتقام خراب کردن ادیشا..
 .. ابسلوط کمی.. نه يزهرمار-

 شدم به داخل اتاق دهی خوردم پشت سرش کشی بازومو گرفت ومن همونجور که تلو تلو معرفان
  ..دیدروپشت سرم بست وبا خشونت غر...
 رد کردم یلیبی سری زي کردکارونی ای قبلي؟ دفعه ها ..یکنی می چه غلطي معلوم هست دارچیه-
  من بود اما گذشته ها ي؟هرچند که بدون اجازه .. با منه يگفتم به خاطر لجباز..
 

 یدونیاصال م... نگاه به خودت بنداز هیاما ...بذار بهش محبت کنم ..بذار بهش فرصت بدم  ..گذشته
 اون هم ...ونه  خادی ملیاون وقت خانم مست وپات...؟دوازده نصفه شب ..ساعت چنده 

 
 .. تو تی وضعبا

 .. ناله زد نی وخشمگمستاصل
 ؟ ..ي طفل معصوم رو کردنیفکر ا.. بچه بده ي الکل چقدر برایدونی؟م.. بهار ي شدوونهید-

 .. لب گفتم ری زی حالی وبا بدمی کشدستمو
 تو ری گ؟طفل معصوم منم که.. طفل معصوم یگی ماهِ مهی خون ي؟تو به لخته ..کدوم طفل معصوم -

  تازه رو به راه مونی؟نگفتم زندگ..؟نگفتم بهت عرفان  ..خوامینگفتم بچه نم..افتادم 
 

  ..ي؟تا حرف از دهن مامان جونت دراومد بهم تجاوز کرد ..ي کردکاری؟اما تو چ.. بچه هنوز زوده شده
  ..دی هاج وواج پرسعرفان

 . ..ي نبودی ادمنی؟تو که همچ.. بهار یگی می؟چ..تجاوز -



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 324 

 .. اوضاع رو اروم کنه شهی کرد مثل همیوسع
 با يخوای؟م ..می کار کنیاما حاال که شده چ ..خواستمی ومن می خواستیقبول دارم که تو بچه نم-
 ؟ ..ارهی سر بچه امون میی الکل چه بالیدونی مچی؟ه ..ی رو ثابت کنی چنکارهایا
  ..کنمی سقطش مرمی فردا دوباره منیاصال هم... به جهنم ارهیب-
 ..!!بهار -
 .. بزرگ تو سرم تکون خورد ي وزنه هیانگار که .. سرمو تکون دادم ی ناراحتبا
  ..دیفاز خوشم پر..اَه داد نزن -

 بشه نمونی نگران بود که مادرش متوجه بحث بیاز طرف.. کنه کاری چدی بادونستی نمگهی دعرفان
  یچرا که م ..رهی بهم سخت بگخواستی نمی واز طرفنهی ببافهی وقختی رنیومن رو با ا

 
   ..می تا چه حد از نگه داشتن بچه عاصدونست

  ..دی پرسی ناراحتبا
 ؟ ..ي بودی وقت شب با کنیتا ا ..يگردی که باهاشون منی دوستها کنی؟اصال ا ..هی چه وضعنیاخه ا-
 .. شد ومستبدانه امر کرد حتری زدم که جريشخندین
 ؟ ..ي بودیت شب با ک وقنی راستش رو بگو بهار تا ا-
 فکر نیوبازهم به ا.. کنه فی تکلنی من تعي برایازمادر زاده نشده بود کس.. پررنگ تر شد شخندمین

  دونست یواقعا نم ...وفته؟ی از قبل داره از چشمم مشتریکردم که چرا عرفان هرروز ب
 

 ؟... اشتباه محضه ی بهار زماني کردن برای کلفتگردن
 .. لحن ممکن جواب دادم نی بدتر ازار دادنش بايبرا
 ؟..افتاد .. فرندم بودم يبا بو-

  ..دیبازوهامو محکم تو دست گرفت وغر.. اخر می شد وزد به سی عاصعرفان
 ؟ ..ی به کجا برسيخوای حرفها منیبا ا.. بهار ایبه خودت ب-
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تم رو زانوهام  نا نداشی بود وحتنیبدنم لخت وسنگ... تکون خوردن بازوهام به سمتش خم شدم  با
  شدی مي زبونم جاري رواری اختی از خشم بودم که کلمه ها بزی اونقدر لبریول ..ستمیبا
 
.. 
 که من ي کنم همون جورتی روانخوامیم ..رونی بزنه برتتی رگ غخوامیم ...ی بشی عصبانخوامیم-

 .. شدم  یروان
 ... اش نهی به سدمی حس کوبی دستم وبکف

  ...ی که منو بزنیبش  یرتی اونقدر غخوامیم-
 .. رو شکمم دمی مشت شل شده ام کوببا
  ..رهی بچه بمنی که ای منو بزننقدریکه ا-

 .. رو محکم گرفت مشتم
 ؟ ..ي دارکاری بچه چنیبه ا..نکن بهار -

  ..دیدی رو دوتا مزی وچشمهام همه چرفتیپلک هام مدام رو هم م ..نمشی باال دادم تا بهتر ببابروهامو
 ...خوامش ..ی؟نم ...یفــــــهـــــمـــیم ...شخوامینم-
 ..بسه ..بسه بهار -

 ونگهم دی عرفان به دادم رسي کرد که نتونستم خودمو نگه دارم ودستهاینی رو گردنم سنگسرم
 ..داشت 

 ؟..؟حالت خوبه ..؟چت شد ..بهار -
 که عرفان به يائبه ا شی بي عالقه شترین.. پرتالطمم حالش خوب نبود يمعده .. حالم خوب نبود نه

  من ي به خواسته نکهیا.. اورد ی ماهش داشت قلبم رو به درد مکی يمادر وبچه 
 
 ... خودش ومادرش مهم بود يوتنها خواسته  ..دادی نمیتی اهمچیه

 ..عرفان منو رو تخت نشوند .. دهنم گرفتم وعق زدم ي جلودستمو
  ..ارمیصبر کن االن لگن م-
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 رو که ی دهنم گرفت هرچری که زي با حس حضور عرفان وکاسه اتیاره ودرنهاسه ب.. عق زدم دوباره
  یلیاشک طف..اشک درد بود .. شد يعق زدم واشکهام جار..خورده بودم باال اوردم 

 
  ..بودن

 .. کنم زی به سمتم گرفت تا صورتم رو تمی دستمالتی ودر نهادادی با کف دست پشتمو مالش معرفان
 .. به سمتم دراز شد وانی لهی تاج تخت که  زدم بههی حال تکیب
 .. اب وعسل رو بخور حالت بهتر بشه نی اایب-
 .. لب نجوا کردم ری زیبا تلخ ..ختی فرش ري چپه شد ورووانی رو پس زدم که لوانی دست لبا
 .. دوست پسرم شی برم پخوامیاصال م.. باهات حرف بزنم خوامینم ..نمتی ببخوامینم..برو -

 .. پاهام زانو زد ياصل جلو مستعرفان
 ي دانشکده بودنیاون موقع که نگ ..يتو دوست پسر ندار.. نکن ي بازرتمیبا غ..نکن بهار جان -

 حاال انتظار  ..ی کارها نرفتنی سراغ اپی دار وخوش تهی مايودورت و ورت  پراز پسرها
 

 می حرفها عصباننی با ایونتی؟تو نم.. دوست پسرتشی پی تو دستت رفتي حلقه نی باور کنم با ايدار
  ..یکن
 .. اشمئاز زمزمه کردم با
  ..خوامشینم ...خوامی بچه رو نمنیمن ا ..يکه دست از سر من بردار ..ی بشی که عصبانگمیاونقدر م-
 تو کردمیحس م.. کم جون شروع به ضربه زدن به شکمم کردم که عرفان دستهامو گرفت یی مشتهابا

  ..کوبنی رو مسای بلند کليسرم ناقوس ها
  ..ستیبخواب  تو حالت خوش ن..تروخدا نزن ..نزن بهار -
 تو خونه ی زندگی پاپتيمن به خاطر تو.. بچه هم کمترم نیچون برات از ا ..ستیآره حالم خوش ن-

  شدم دهی ماه نکششیحاال هم به ش.. تو يشدم کلفت خونه .. بابام رو ول کردم ي
 

  ..یوهات برس تا تو به ارزتی جوجه کشدستگاه
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کار کنم اما .. خواستم درس بخونم ی من می رو ازم گرفتمی ودرسی شغلندهیا.. عرفان ادی بدم مازت
 چون مامان جونت هوس کرده بود قبل از مردنش  ..ی بچه گرفتنی با ازمویتو همه چ

 
 ؟..ه ات کنم  تو وبچي خودمو فدادیچرا من با.. جور شماها رو بکشم ؟دیچرا من با ...نهی اشو ببنوه
 ی تا تو به درست برسدارهی مامان نگهش مادی بایبذار به دن ..؟ی ما کني خودتو فدادی گفته تو بایک-
  دمی بتونم انجام ميهرکار.. ات خراب بشه ندهی اذارمیبه خدا نم...

 ... زدم يپوزخند
 ؟ ..ی؟اگه افتاد ومرد چ..!مامانت  ...هه
 ... بخواب ریبگ.. بخواب خانمم ریبگ ..یزنی زخم مي  داری هستیانتو االن عصب..مادرمه ..نگو بهار -
 تو حال خوشم يدیتا خرخره خورده بودم که دردمو فراموش کنم اما ر.. بخوابم خوامینم ..خوابمینم-
  تو يمنو اورد ..یکنی نابود مموی زندگی دستی دستيتو دار... عرفان ادیازت بدم م...
 
  ..خوامینم..تو بچه ات رو کنم  خودی خراب شده که کلفتنیا
  ..شهی مداریاالن مامان ب..آروم بهار -
 هی بچه که مثل نیاز ا..از تو .. از مامانت ..ادیازهر جفتتون بدم م ..گمی می بشه بفهمه چداریبذار ب-

  به خوامیم.. درسم رو ادامه بدم خوامی؟من م ..دی کنیچرا ولم نم.. به من دهیزالو چسب
 

  ..خوامشینم.. عرفان خوامشینم.. بچه سد راهمه نیاما ا.. برسم کارم
 بندازمش به محض ياگه نذار ..شمی سقطش کنم ازت جدا مياگه نذار.. گوشهاتو واکن عرفان خوب
 ... عرفان شمیازت جدا م.. عرفان کنمی اومدنش ولت مایبه دن

 .. عرفان رو گرفتم والتماس کردم ي کردم ودستهاونیش
  ..می دارادی بچه دار شدن  زيمن وتو وقت برا..بذار تمومش کنم ..م عرفان بذار سقطش کن-

  ..دی کشرونی از دستهام بي مهری با بدستهاشو
  ...شی بکشذارمیاون بچه زنده است نم ...ذارمینم-
  ..خوامشینم-

  ..شدی داشت بسته مچشمهام
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  ...کشمشیمن باالخره م.. عرفان خوامشینم-
  لب ادامه دادم ریت پشت سرم ومن همچنان ز بالشي خم شد روسرم

  ..کنمیسقطش م-
 ..بخواب خانمم ...بخواب بهار -
 ...بذار سقطش-

 حس تونستمی اخر هم مي خواب من رو با خودش برد اما تو لحظه ي بسته شد وجادوچشمهام
 »» ..ارمی بادی موهام رو به ي عرفان روي دستهاينوازش گونه 

*** 
 ساخته بود والی ههی تو جلدم فرو رفته بود واز من طونی که شیی واون روزهاير خاکستي روزهاتواون

 اونقدر با زبون تلخم .. کردم ي عرفان بازی وناموس پرسترتیبارها و بارها با غ..
 

 کردم گرشیچقدر خون به ج..چقدر قهر کردم  ..دونهی دادم ورنجوندمش که فقط خدا مازارش
  کردیوحاال داشت جبران م.. من کنار اومديبا تمام ازار ها.. .وعرفان لب از لب بازنکرد ..
 

وچقدر سخت بود تحمل ..خون در مقابل خون ..چشم در برابر چشم .. بود نی همای خصلت دنکه
 ..  انتقام نیکردن درد ا

 ؟ ..ی کنکاری چيخوایحاال م-
 قلبم به خاك اهی سيه  که حفري لحظه انیتو هم.. بودم نجایهنوز ا.. زدم وبه خودم اومدم پلک

  ..رفتی چشمهام رژه مي شده بود واحسان هنوز هم جلودهیوخون کش
 ؟.. کنم کاری چخوامیم ..دمی از خودم پرسگهی بار دهی احسان رو سوال
 .. لبم سنجاق شده بود وقصد رفتن نداشت ي تلخم  هنوز هم به گوشه لبخند

 هی.. هم خدا بزرگه شی باقيبرا ..رونی اومدم بوسائلم رو جمع کردم واز شرکت ..ینیبیفعال که م-
  ..کنمی ميکار

 .. که نهی منظورم ایعنی ..شهی؟نم ..ي استعفا بديخوایواقعا م-
 .. جوابش رو دادم ی به ارومي وصبورییبای شکبا
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درسته که .. احسان خورهی؟داره کم کم از خودم حالم بهم م.. نشدم لی از حد ذلشیبه نظرت ب-
  که با جفت يروز.. وقته که از خط قرمزها گذشته یلیاما خ..ول واخرمه عرفان عشق ا

 
 گرم گرفت ي که به خاطر جزوندن من با ازاده قنبريروز.. برنامه ام رو خراب کرده دمی دچشمهام

  روزها به خودم نی ايتو همه .. کرد رمی جهت تحقی خود وبی همه بي که جلويروز..
 

..  تو براش خوب باش کنهی مياون به تو بد ..گردهی برمي روزهیباالخره .. صبر داشته باش بهار گفتم
 من ..اما نشد . دور قلبش گل بشه يبذار از محبتت خارها..باهاش مهربون باش 

 
 .. نشد نهی کی وعرفان بمردم

 یول.. وقته پر شده یلی خشمی؟به خدا گنجا.. همه درد نی استی؟بس ن.. کنم احسان کاری چدی باگهید
 .. است دی سپهی شب سانی پادادمی ميمدام به خودم دلدار

 .. شدم تو نگاهش وادامه دادم رهیخ
 یحت..درکم کن .. شه ی کشه وتموم نمی تا ابد طول ماهی شب سنی نفر اهی من يبرا..نبود احسان -

  هم درست ي جورچیه.. شکسته يدلم بدجور ..ذارهی دلم نمگهیاگه بخوام هم د
 
  ..شهینم
 ؟ ..ی اموراتت رو بگذرونيخوای مي؟چه جور ..یکارت چپس -
 لقمه نون هم هیبا .. ندارم يادینترس خرج ز ..گذروندمی تو وعرفان مدنیهمون جور که قبل از د-

  ..گذرهیروزگارم م
 ؟.. به مهد ي برگرديخوایم-

 .. جواب دادم قاطعانه
 بچه نیا ..کنهی مهدش رو عوض متی درنهاای.. مهد ادی صبا بذارهیاگه برگردم عرفان دوباره نم..نه -

  ستیانصاف ن ..ادی مرونی واز الك خودش بکنهیتازه داره به دوستهاش عادت م
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حتم .. عرفان شیاالن هم پاشو برو پ.. من هم بزرگه يخدا..نگران من نباش احسان .. من بشه پاسوز
  ..هی از دست خودش عصبانیلیدارم خ
 ..داد  تکون ی اعصاب دستی باحسان

  ..رمینم-
 ..!!احسان -
 .. باشه یقی رفنی سر به تن همچخوامیاصال نم ..رمیگفتم که نم-

 .. زدم ي لبخنددلسوز
 .. رابطتون به خاطر من بهم بخوره خوامینم ..دیستی نروزینگو احسان شماها دوست امروز ود-

 .. پا داشت هی مرغ احسان اما
 راجع به ي نظردی تجدهی مدت هردومون نیبهتره تو ا ..یش من وعرفان بای نگران دوستخوادیتو نم-
  ..می داشته باشی دوستنیا

 .. دوباره اسمش رو بردم متعجب
 ..!!احسان -
 ..تو به فکر خودت باش ..گفتم که حواسم هست -
 ؟.. وکارهاتون بهم بخوره ينکنه تنهاش بذار-

 .. زد ي پوزخنداحسان
 ؟ ..ی؟نگرانش ..هیچ-
 ؟..نباشم -

  ..دیباری وجناتش مي احسان بود که تعجب از همه نی االحا
 !!؟..بهار -
 ؟.. مجنون شدم یکنی فکر مهیچ-
  ...دمی کشي خسته ااه
 ی بال رو به سرش نمنیا ..دادمی از دست نمی راحتنیاگه بودم عرفان رو به ا... احسان ستمیمجنون ن-

  که عقوبتم بشه ردمکی نميکار.. وناموسش بشه رتی غالی خیاوردم که حاال ب
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 من وعرفان ببند ومثل نیچشمهاتو رو مشکالتِ ب ..گمیبازهم م..هزار بار گفتم ..برو احسان  ..نیا
  ي پروژه نیبا ا.. خسته ام یلیمنم برم خونه خ.. بمون ی دوست خوب عرفان باقشهیهم
 

 بدم یودم مرخص مدت به خهی خوامیم ..يدوماه که  خواب وخوراك رو بهم حروم کرد ..تیزپرت
 .. رو کنم ایوعشق دن

 ؟.. راحت باشه المیپس خ-
عرفان از ..حق هم داشت .. بود که از عرفان خورده بودمی مهلکينگران ضربه  ..دی پرسي قراری ببا

 ..پشت خنجر زده بود 
 ..سون به الناز سالم بر..برو به سالمت  ..شهی نمافتی نی زميپوست کلفت تر از من رو کره ..آره بابا -

 سرد مکتی رفت ومن رو با نتشی ها وموج عصبانیبا وجود تمام نگران.. احسان هم رفت باالخره
 .. پارك تنها گذاشتیوخال

 نیچقدر زجر اور بود باور ا... شدم به سنگ فرش ها رهی دستهامو تو بغلم جمع کردم وخبازهم
 ..با کدوم ساز برقصم  موندم که رونی ومن حزنهی جدا مي قلبم سازي کهی که هرتقتیحق

*** 
 ... بلند شد می زنگ گوشي که صدادادمی سالم رکعت اخر نمازم رو مداشتم

برادر ...احسان بود .. برداشتم زی رو از رو ممی حوصله نمازم رو تموم کردم وهمون جور نشسته گوشبا
 .. مومن من شهیهم
 .. گفتم ی تو گوشیی خوش روبا
 ؟.. برادر من ییکجا..دوست امسال اشنا پارسال ..به سالم اقا احسان -
 ؟.. گستر انهی شرکت رایچرا نرفت-
 .. اسم شرکت رو زمزمه کردم یجی گبا
 ؟.. شده يزیچ..چطور؟... اومد ادمی؟ اهان تازه ! گستر انهیرا-
 ؟.. بهت زنگ نزد شی دوروز پي احمدریمگه م!!! چطور ؟-
 ..چرا زنگ زد -
 ؟ ..یخب چرا نرفت-
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  ..دمیس تعجب پربا
  ..بتونهی گستر شرکت رقانهی؟شرکت را..کجا برم احسان -

 .. جواب داد الی خی احسان باما
 ...خب باشه -

 .. ومبهوت اسمش رو بردم مات
 ی آدمیول.. کرده باشم ي من درحق عرفان نامرددی؟شا ..ي فکر کردی؟ تو با خودت چ..!احسان -
 .. کنم انتی که به شرکت شما خستمین
 ی شخصیعرفان نتونست زندگ ..یستی استخدام شرکت ما نگهیتو که د.؟.کدومه بهار  انتیخ-

  مثل تو رو از ی شد که کارمند خوبنیعاقبتش هم ا.. رو از هم جدا نگه داره شیوکار
 

  ..ي عرفان روپس بدي تا اخر عمرت تاوان ندونم کارستیحاال قرار ن.. داد دست
 .. تو حرفش دمی لجاجت پربا
  ..ستمی هم نامرد ننقدرهایا ..رمی من نمی بگیتو هرچ-
  ..هی؟نامرد اون عرفان عوض ..ي گفته تو نامردیک-

 .. زدم تشر
 ؟..احسان -

 .. رو نداشت شتری بي طاقت مجادله گهید.. روزها فول فول بود نی احسان ااما
 ؟ ..ی رو کنشی هواداريخوایچقدر م..بسه بهار -
 .. بهم بخوره تونیدوست خوامینم ..کنمی نمشویهوادار-

 .. اروم احسان اومد يصدا
 .. ندارم نانی به عرفان اطمگهیمن د.. شکر اب ونمونی االن هم منیهم-
 !؟..احسان -
 .. کنم نانی بهش اطمتونمی نمگهی دزنهی به زن وناموسش نارو مي چه جورنمیبی میوقت-
 ؟.. من وعرفان فرق داره ي هیمگه بهت نگفتم قض-
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 ي در حقت نامردي که چه جورنمیبی؟دارم با جفت چشمهام م.. عقل خودم کجا رفته یاشتو گفته ب-
  کار گهی شرکت دهی تو یستی حاضر نی حتی ادمنیچیاونوقت تو به خاطر هم ..کنهیم
 
 .. بزنه انتیمبادا بهت انگ خ ...یکن
جع بهش اشتباه قضاوت  رايتو دار.. باور کن نویا..حق با عرفانِ .. احسان ي خبر نداریچیتو از ه-
  ..یکنیم
 که بهت ی شرکتنی استخدامت تو اي نکنم پس برو دنبال کارهاي فکرنی  همچيخوایاگه واقعا م-

 ..گفتم 
  ..دمی نالمستاصل

 ...نخواه.. تونمینم-
 یتا ک ..يکاری اومد وتو هنوز بدیع ..يخوری مبی از جي هفته است که دارهی؟.. ازت نخوام یچ-
 ؟ ..ی اندازت استفاده کن از پسيخوایم
  ..کنمی مشی کارهیخدا بزرگه -
 بچسب ی دودستادی نمرتی بهتر گتی موقعنی از اگمی؟من دارم م ..ستی خدا بزرگ نگمیمگه م-

 ..بهش 
 ؟.. بدم یجواب بچه ها رو چ-
 ی ب ذرههی ..ای؟بهار به خودت ب ..رنیگی روز ها دستت رو نمنی که تو ایی؟همون ها..کدوم بچه ها -

  کرد کارمند تیعرفان خر ..ستی ني خاله بازیزندگ.. خودخواه باش کمی..رحم شو 
 

 کاسه خوادیتو هم نم ..نهی بببشی مثل تورو ازدست داد حاال حقشه که کارمندشو تو شرکت رقیخوب
  نی برو دنبال اگمیمن به عنوان دست راست عرفان بهت م ..ی داغ تر از اش بشي
 

 ؟..قبول  ..کار
 ؟ ..ی احسان موافق بودم اما پس وجدانم چي از ته دل با تمام حرفهاقتایحق ..دمی کشي کالفه انفس

 ؟..بهار -
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 .. احسان باعث شد بگم ي هشدار دهنده يصدا
 ي بازی با پارتخوامی؟من نم ..رهیگی مروی نیکدوم شرکت ..دیشب ع ..شهی من هم بخوام نمیاصال حت-

  ..ارمی بریکار گ
 یدونی؟خودت که وضع بازار رو بهتر از من م ..ادی مرتی شهر کار گنی تو ای بدون پارتيتو فکر کرد-
 شرکتشون  ..هی ادم خوبي احمدری؟م ..هی چاره چی ولخورهی به غرورت برمدونمیم..
 

  ..یوفتی نمیی ادم ناتوری راحته که گالمی مرتبه خهم
ممکنه به جز کار هزار تا خواسته  ..یفتی بیی چه ادمهاری گي اگه خودت دنبال کار بگردستی نمعلوم

 .. راحت بشه المی بهار تا منم خای کوتاه بکمی.. هم داشته باشن گهی جور واجور دي
 

 چی هی اخر سالدونمیخودم بهتر از تو م.. سر کار ي بريدی ازت نخواسته شب عی کسدرضمن
  دیبعد از ع ..تهی کاري طهی با شرکت وحیی اشناي جلسه براهیفعال  ..رهیگی نمروی نیشرکت

 
 ساز مخالف يخوای بازهم مای؟..درست شد  ..یکنیکارت رو شروع م.. ان شاء ايدی به توافق رساگه
 ؟ ..یبزن
 .. گفتم ی دودلبا
 ی بگیهرچ ..ي به گردنم داري حق برادرگهیاز طرف د ..يدوزی وميبریتو خودت م.. بگم واال یچ-
 .. بگم چشم دیبا
 .. تو حرفم دیپر
 کار تیوضع ..دونمی رو مطتتی شرايمن همه  ..ي قدم بردارستی دلت رضا نی وقتخوامینم..ه نشد ن-

  ..ي ماهر وواردیسی برنامه نوي نهی که چقدر تو زمدونمیم ..دونمیرو هم م
 
  تو طی اون هم با شراي بریتونی هم نمیی هرجاگهیاز طرف د.. بشه فی استعدادت حنی اخوامینم

 نارو زدن به نکاری از نظرت ادونمیم ..ی کننانی اطمتونهی نمیادم به هرکس.. بهار یفهمی که محرفمو
  کردم اما ازت خواهش ی تو بودم قبول نمي  من هم جاداگهیشرکت ماست شا

 



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 335 

  ..گرانیبعد به فکر د.. خودت باش ی اول به فکر زندگکنمیم
چه .. وخودت یخودت..ش  وحوضمونهی می خودشون وعلی سر خونه زندگرنی همه مگهی ددوروز
  گهیدوروز د ..ستی که فقط االن نی؟زندگ ..ی بگذرونتوی با چندرغاز زندگيخوای ميجور

 
به .. نه ای ی درست ودرمون داشته باشي پشتوانه هی دیبا..کسالت هست .. هست یضی نکرده مريخدا

  ..خوامی وصالحت رو مریخدا شاهده من فقط خ..حرفم گوش بده بهار 
 .. اطاقم وگفتم ژنیکردم از اکس پر هیر
  ..رمی باشه م-
 ... امروز برو نیهم-
 ..!االن که ظهره -
 ؟ ..يری؟م ..کننی تا حاال ظهرها در شرکت رو تخته میخب ظهر باشه از ک-
  ..رمیبذارم نمازم رو تموم کنم م ..رمیم-
 ..پس منتظر خبرم -
 .. زمزمه کردم دی امنا
 ی باقی حرفگهیاالن برم د ..ي سفارش من رو به اون اشنات کرد؟تو که همه جوره ..يچه خبر-
  ..مونهینم
 .. به اونش نداشته باش يتو زنگ بزن کار-
  ..ي دستت درد نکنه تو زحمت افتادیراست..باشه -
 .. همون بشه رهی خیهرچ... برو ان شاءا ..یچه زحمت-

 ودعا کردم سجده رفتم .. شدم به مهر وسجاده ام رهی رو گذاشتم وخیگوش
  ...ری دل ودلدار خودت دستم رو بگی بي روزهانیتو ا.. خودت کمک حالم شو ایخدا-

*** 
 شرکت نداشتم نی از ايری تصوچی بزرگتر از شرکت عرفان بود ومن واقعا هیلی گستر خانهی راشرکت

  يوارهای دي کار شده رويبای زي سر در بزرگ شرکت وتابلوهادنیوحاال با د
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 بود ی کدنیاما شن.. بودم دهی شنادی شرکت رو زنی افیقبال تعر..مهام گشاد شده بود  چشیتیگران
  ..دنیمانند د

 .. لب با خودم گفتم ریز
 ؟ ..شدی مدای من پي هم برایی عظمت جانی شرکت با انیواقعا تو ا-
تو  قدم کردمی وقت فکر نمچیه ..مهی من وزندگانیجر.. خودش خبر نداره ي از فردای ادمگنیم

 ... بذارم ي شرکت برجسته انیهمچ
 کارها رو رله کرده بود وعمال ياحسان همه .. جلو رفت کردمی از اون چه که فکر معتری سرکارها

 .. حفظ ظاهر بود ي وبراتهیرفتن من به شرکت فرمال
 یمی مقي من واقایی اشناي شرکت بود که واسطه ي برجسته ي از کارمندهایکی ي احمدری مياقا
 .. گستر شد انهی شرکت رایاصل ریمد

 من رو هم قبال ي نمونه کارهایاحسان حت.. نبود یاجی زده شد اما واقعا احتهی اولي هاصحبت
  نجات ي مثل فرشته ی کسی بي روزهانیفرستاده بود ومن چقدر ممنونش بودم که تو ا

 
 .. اب تو دلم تکون بخوره ذاشتی ونمبردی وجلو مگرفتی رو مدستم

 ي از در به دری راحتنی به اکردمیهنوز هم باور نم.. زدم رونی ماهِ از شرکت بشیرارداد ش با قیوقت
  نیاما ا ..نمیبی دارم خواب مکردمیهمه اش فکر م..ودنبال کار گشتن خالص شدم 

 
 انهی کارمند شرکت رانی برگزار شد ومن رسما از پونزدهم فرورددی راحتتر  از اونکه بایلی خدارید

  دی بادونستمی ومن نمومدی شرکت عرفان به حساب مبی رققای که دقیشرکت..گستر شدم 
 
  ..نی غمگای جهت خوشحال باشم نی ااز

 ي جورچی هنکهیبا ا.. احسان رفتم ي راست به سراغ خونواده هی گرفتم وینیری جعبه شهی همونجا
 ود که  ام بفهی چند وقت رو جبران کنم اما وظنی احسان تو اي محبت هاتونستمینم
 
 .. بردارمکی وکوچیی هرچند جزی تشکر ازش قدميبرا

*** 
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 وسردتر از هرسال کز کرده بود کنج شهیاما دل من بدتر از هم.. روز بهار نیاول.. بود نی فرورداول
  دادم به کف هی وزانوهام رو خم کردم وسرمو تکواری زدم به دهیتک.. ام نهیقفس س

 
 شده بود ومن لیسال تحو.. خورد ودوباره ساکن شد یبلور تکون قرمز سه دم تو تنگ یماه ...دستم

  رو شروع کرده دی سال جدی وبدون حضور کسیی  قبل به تنهايدرست مثل سالها
 

 ي گفت وقطع کرد ومن اصال به روکی روتبردی زد وعیکوروش به رسم هرسال تک زنگ ..بودم
  رو به خودش دی زنگ بزنم وع منه تا به برادر بزرگمي فهی وظنی که ااوردمیمبارکم ن

 
 .. بگم کی اش تبروخونواده

 تاك کیت.. دلم رو شاد کنه بدتر غم اور بود نکهی اي به جانمی هفت سکی محقر وکوچي سفره
 .. از طرف صبا بودم ی منتظر تماسهودهی ومن بشکستیساعت سکوت سرد اتاقم رو م

 
 ...ه بود  براش لک زدي روز بهار دلم بدجورنی که تو اولییصبا

 وجز احسان گذشتی سال ملیسه ساعت از تحو ..دی سوا شد وبه ساعت چسبی از تنگ ماهنگاهم
  ی کایخدا.. خودم سوخت یی تنهايدلم برا.. کس حرف نزده بودم چیوکوروش با ه

 
 که به یی هالیامسال بدتر از پارسال وبدتر از تمام سال تحو.. کنم؟ دای عزلت نجات پنی از اقراره

  ..کردمی میی گذرونده بودم احساس تنهاییاتنه
 که عرفان ی که عرفان کشت والفتیعزادار محبت..من به واقع که عزادار بودم .. نداشتم دی عامسال

  ..رهی بگشهینذاشت ر
؟حتما عکس همسر فوت شده ات  ..ی؟با صبات خوش ..یکنی مکاری چي؟دار ..ییاالن کجا.. عرفان اخ

  که دونمیم ..کهی شما شری لم داده وتو خوشنتیس هفت ي سفره يهم گوشه 
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 تازشه که فراموش ي اسباب بازری وحاال صبا اونقدر درگي کردری خوب غافلگي هی هدهی رو با صبا
  لحظه ي به اسم بهار منتظرشه  تا صداشو فقط برای زنکی کوچي خونه نیکرده تو ا

 
 اروم ی کمدی وقلبش شافتهی دست رفته اش ب ازي جگر گوشه ادی صداش به دنیتا با شن.. بشنوه يا

  ..رهیبگ
 تازه ی کسی ووقت تنهاوبیستی کس نچی به فکر هی خوشیوقت.. دارهي ما چه رسم احمقانه ايایدن
  ...میوفتی اطرافمون مي وفای بي ادمهاادی

 یت رو با فومهیبه سمت سفره خم شدم وشمع نصفه ن.. که قرار نبود برقرار بشه ی از تماسدلسرد
 .. خودم رو جمع کردم نی جنهی ومثل دمیوهمونجا کنار سفره دراز کش..خاموش کردم 

 
 جا نی وقت به اچی من هی اگه بود زندگدیشا.. اغوش مادرم رو کرده بودم ي روزها هوانی تو اچقدر

  ..دیرسینم
*** 

اپن کردم  ي روي کار شده ي لهی بودم دستم رو بند فی گوشي که گوش به زنگ بوق هاهمونجور
  وتو رفتمی بود که به شرکت ممی ماه ونهی.. ماه بود وهوا خنک ومطبوع بهشتیارد..
 
 ی نامعقولي خواسته چی هیمی مقيچرا که اقا ..گذروندمی رو ممی زندگي روزهانی مدت ارومترنیا

  بود زی چهیاما تنها وتنها  ..دمی رسی کامل به تمام کارهام متیازم نداشت ومن درامن
 

 گرفتی من وصبا رو مداری ديعرفان همه جوره جلو.. صبا دنینبودن وند ..دادیبه شدت ازارم م که
 .. جا بند نبود چیومن دستم به ه

  ..دیچی پی احسان تو گوشي خط وصل شد وصدا
 ..سالم -

 کارش ي انجام بده وعرفان بازهم روي که نتونسته کاردمی فهمدمی لحظه که صداش رو شنازهمون
  از صبا نداشتم وحس ی خبرواضحچی هگهی وقت بود که دیلیکرده خ يپافشار
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 ودردم تنها با دراغوش گرفتن صبا اروم شهی تر از قبل می  قلبم هرروز تهی خالي حفرهاکردمیم
  ..شهیم
 ؟.. شد احسان یچ-
 ..نشد بهار شرمنده ام -

  ..ادی رو هم چفت شد مبادا بغضم باال بلبهام
 همون اول که گفت دیبا. منه ریتقص ..یستیتو مقصر ن.. شناسم یرفان رو مع..نه دشمنت شرمنده -

  ..رفتمی مرونی بشیاز زندگ..دست از سر صبا بردارم 
 .. تو حرفم دی پری با ناراحتاحسان

 .. داره اجیصبا واقعا بهت احت.. ؟یزنی که مهی چه حرفنیا-
 من وصبا که احسان ازمون گرفته يه  به تنها عکس دو نفردی حسرت زده ام رفت ورفت تا رسنگاه
 .. واسوده الی خیب ..زدی کوچولو تو قاب عکس لبخند ميصبا..بود 

 .. براش تنگ شده بود ایدلم قد دن.. لبهام نشست ي رويدی نا املبخند
 .. احسان جلب شد ي به حرفهاحواسم

  ارمشی رفتن برونی بي به هواکنمی می مدت فرجه بده سعهی-
 طناب نیا ..شدی تموم مدی احمقانه بای دلبستگنیا.. گرفتم ی رو ممی ومن تصمدزی لبخند مصبا
  ي اورده بودم که امانی اهی قضنی روزها به شدت به انیتو ا ..شدی مدهی بردی بادهیپوس

 
 ي اورادی ودرد وی جز سختشیحضوم ووجودم تو زندگ ..شدمی عرفان نمی از روز اول وارد زندگکاش

 .. عرفان نداشت ي برای مثبتي نکته چیك ه درد نايگذشته ها
 مشکالت نی بخواستمی ومن واقعا نمشدی می از قبل عاصشتری صبا به من ،عرفان هرروز بی وابستگبا
 .. من وصبا هم اضافه بشه ي  رابطه ی از حد عرفان سختشیب

 .. رو جزم کردم وبدون فکر گفتم عزمم
 .. خودتو به زحمت ننداز گهید..نه احسان -
 .. ؟متوجه نشدم یچ-
  ..نمی صبا رو ببخوامی نمگهید-
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 .. احسان وارفت يصدا
 ؟..؟چرا  ..يخواینم-

 عرفان وصبا دیبا.. به عرفان بزنم ي صدمه انی کوچکترخواستمی نمگهید.. که کامال واضح بود چراش
  ..کردمیرو فراموش م

 که از یی که هردومون دنبال کساچرا.. من وصبا از اول هم اشتباه بود يرابطه .. احسان یدونیم-
  صبا رو به می از زندگي برهه اهی تو دیشا ..میگشتی مگهی تو وجود همدمیدست داده بود

 
 ي عالقه نیمن اصال حواسم نبود که ا.. نبود نی که اتیاماواقع ..دمی از دست رفته ام دي بچه چشم

  صبا رو نی از اشتری بخوامی نمگهید ..کنهی میی از حدم تا چه حد صبا رو هواشیب
 

  ..کنهی من ومحبت هام رو فراموش مي روزهیباالخره .. از من براش بهتره يدور.. بدم ازار
 ؟.. زده به سرت ي دفعه اهی؟چرا .. بهار ي شدوونهید-
اما ..هنوز هم مخالفه  ..کنهی هربار دلم مخالفت می فکرم ولنی وقته تو ایلیخ.. نشد ي دفعه اهی-
  وبدون ی پنهونکتونمی ميچه جور. نشد شی به وجود من تو زندگین راضعرفا ..شهینم
 

اشتباه کردم که به احساس مادرانه ام پرو ..اشتباه کردم احسان .. ؟نمی عرفان دخترش رو ببي اجازه
  وقته که مرده یلی من خيبچه ..بال دادم 

 شدیاما نم ..رمیکهام رو بگ جوشش اشي هم فشردم تا جلويلبهامو رو ..دی کشری تمینی بي رويرگها
 .. کرد ی مری اشکهام رو سرازشهی تر از همي طفل از دست رفته ام قوادی.. 
 وتا حاال چهل تا کفن پوسونده دهی خروارها خاك خوابریاالن هم ز.. وقته که مرده یلی من خيبچه -
  ي جاتونهی هم نمگهی دي بچه چینه صبا ونه ه ..ستی نای تو دنگهی من ديبچه ..
 

اون هم  ..زمی صبا بريمن حق ندارم عشق احمقانه ام رو به پا.. از دست رفته ام رو پرکنه ي بچه
  که اشتباه کردم صبا رو کنمیدارم اعتراف م.. حد ازم متنفره نی که عرفان تا ایدرحال
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 ي خودم رو به کوچه دینبا ..شدمی  می حماقتنی مرتکب همچدینبا.. خودم دونستم ي بچه ي جابه
  از یمی ننکهیا.. وقت هم نبوده چیه ..ستی من نيصبا بچه  ..زدمی چپ  میعل
 

 که هی وجودش از زنگهی دي مهی رو پنهون کنه چرا که نتی واقعنی اتونهی از عرفانه هم نموجودش
 .. گول بزنم ي جورنیعرفان هنوز هم دوستش داره حماقت محضه که خودم رو ا

 ها تو یتازگ..اون به تو عادت کرده .. داره اجی صبا بهت احتی؟ول.. ی صبا بشالی خی بيخوای میعنی-
  ...ی بچه به خودت بشنی اي منکر عالقه یتونیتو نم ..نهیبیرو مثل مادر خودش م

 درد نی استیقرار ن ..ایخدا.. پشت سر هم پوست صورتم رو به سوزش انداخته بود ي اشکهازشیر
  درد کم نی وامیتموم شد زندگ.. که مردم خدا ؟من.. حداقل کمتر بشه ای؟..تموم بشه 

 
؟صبا ..تو بهم بگو خدا .. تاوان پس بدم ؟دی بای؟تاک.. حسرت گذشته ها رو بخورم دی بایتا ک ..نشد

  بشم داشی واله وشي جورنی تا من اي؟چرا سر راهم قرارش داد.. وسط چکارست نیا
 
 ..؟اخ خدا دلم از دست تو هم گرفته ..م  دلم براش بره که نتونم ازش دل بکني جورنی؟تا ا..
 شما دو نفر ي رابطه ي جلوتونهیعرفان نم.. مهلت بده کمی اما يدل شکسته ا ..ی االن ناراحتدونمیم-

  ..رهیرو بگ
 تو سرکوب کردن عواطف یبی که عرفان چه قدرت عجیدونی میخودت بهتر از هر کس..چرا احسان -

  ي که گذشته جلوی چند ماهنیثل امروز ومثل ا راحت میلیاگه بخواد خ..من داره 
 

 به تونمی مکردمی احمق بودم که فکر میلیخ ..دمی برگهیبه خدا که د..بسه احسان  ..رهی رو بگرابطمون
 اما  ..می هردومون اروم بشدی از دست رفته ام به صبا محبت کنم تا شاي بچه يجا
 

 خودت گهید..هم صبا ..هم من .. بدم دینش رو هم باتاوا.. اشتباه کردم یلیخ.. احسان کردمی ماشتباه
  تو هم ي جورنیا.. با عرفان وصبا ندارم ي رابطه اچی هگهیمن د.. نکن تیرو اذ

 
  ..ي ترراحت
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  .دیچی پی احسان تو گوشي نفس کالفه يصدا
 اجیچون تو وصبا هردو به هم احت ..رمیگی مدهی حرفها رو نشننیاما ا.. بگم ی چدونمیمن که نم-

  ي صبا دارشیچه تو که به خاطر اسا..چه اون بچه که ورد زبونش خاله بهاره  ..دیدار
 

 به خودت استراحت کمیتو هم بهتره  ..تی رو حساب ناراحتذارمی حرفهاتو منیمن ا ..یکنی دل مازش
  می با الناز برذارمی برنامه مهی ..یشی مووونهی اخر سر دالی همه فکر وخنیبا ا ..يبد
 
 ؟..باشه  ..ادی دل ودماغت سر جاش بکمی نرویب

 .. گفتم ي گرفتم وبا لحن ارومتری دلخوش کردن احسان نفسيبرا
 ..منتظر برنامه اتم خبرم کن .. الناز تنگ شده بود ياتفاقا دلم برا-
 .. پس فعال یاک-

 .. همچنان تو دستم موندگار بودی قطع شد اما گوشتماس
 شی رو گرفته بودم تا از زندگممی بود که حاال قاطعانه تصمیی به عکس صبارهی فکر خی بنگاهم

 .. بردارم شی نحسم رو از رو زندگي هی برم وسارونیب
*** 

  ي اگهی و با مرد دستادهی ازی مگهی که طرف دیمی مقي جابجا شدم و نگاهمو به آقای صندليرو
 ت که تو  از من خواسیمی مقي دوختم بعد از سه ماه کار کردن، آقاکردیصبحت م

 
 ...  پروژه شرکت کنمکی مناقصه
 ی هنوز جلسه رسمی مناقصه اعالم کرده بودند گذشته بود ولي که برای ساعت از زمانمی نحدود
  کردم ی مدت سعنیتو ا...ی دادم به صندلهی هم گذاشتم و سرمو تکيچشممو رو...نشده 

 
 از اون همه تنش گهید... کنمي دوروندگردی که من رو به گذشته بر می به کار فکر کنم و از هرچفقط

 و استرس خسته شده بودم 
 اون گهی خودم خراب کردم و دی با نادونموی زندگرفتمی پذی مدی بودم که بادهی رسیی حاال به جا

 ...  از نو ساختشهی خراب رو نميبنا
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 يچندبار... م چشمام رو باز کردعی شد و سرزی گوشام تیی خودم بودم که با صدا آشناي حال وهواتو
 ... روبروم مطمئن شمری بودن تصویچشمام رو باز و بسته کردم تا از واقع

 شهی مثل همی آبراهنی و پیعرفان بود که با اون  کت و شلوار مشک! ؟.. شخص واقعا عرفان بود نیا
  صحبت ي اگهی و مرد دیمی مقي و با اقاستادهی روبروم اپیخوش پوش و خوش ت

 
 !؟...کردیم

 لرزون يو با دستها ...می نگاهمو دزدعیسر..  نگاهمو حس کرد و سرش رو به سمتم چرخوندینی سنگ
  مشغول کردم لمیخودم رو با موبا

 که به دلم نشوند باز هم ي امکان داشت ؟ بعد از اون همه دردياخه چه جور.. دست خودم نبود حالم
 ... رمی بگدهی که بهش داشتم رو نادی حستونستمینم
 ... جلسه شروع شدیمان خانم ز-
 سرم رو باال یمی مقي آروم آقاي خودم و گذشته سردرگم بودم که با صدايای چقدر تو دندونمینم

 و عرفان در ضلع ... همه سر جاهاشون نشسته بودن ..  به اطرافم انداختم یآوردم و نگاه
 
دل و تمام ...  نگاه روکفر بگمنی تونستم اینم! نه ... کردی اتاق نشسته بود وبا اخم من رو نگاه مگهید

  نی که آخري انهی تونستم بذر کیو من نم...  شده بودنی مرد عجنیوجود من با ا
 

 ...  دلم کاشته بود رو پرورش بدمي توبار
...  چشمم رو از دفترم گرفتم ي جلسه بعدي ساعته برامی و آنتراك نیحی اعالم ختم جلسه توجبا

 ..  داشت کنم ادی عرفان نکات الزم رو نی نگاه سنگریتمام مدت جلسه مجبور بودم ز
 نی دونستم با ایواقعا  نم.. انداختی حال  برنده بود که قلبم رو به تپش منی ودرعزی نگاهش تانقدر

  انتظار ای!! کنم؟ی جا چه کار منی من انکهیبه ا..  برسهخوادی مینوع نگاه کردن به چ
 

 ..... م و نگاهش برام خط و نشون بکشه  منم چشم تو چشمش بدوزم تا با اخداشت
کمر و  ... دمی کشی نفس راحتدنشی که عرفان نشسته بود چشم چرخوندم  و با ندی سمت  قسمتبه
 ... خشک شدم رو حرکت دادم و از جا بلند شدم يپا
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 ؟... دیری میی جای خانم زمان-
 ...د لبخند زدم کری که منتظر نگاهم میمی مقي گذاشتم و به آقای صندلي رودفترمو

 ...امی مگهی دقهی استراحت کنم ده دقکمی من دی خسته شدم اگر اجازه بدکمی -
  ؟ دی داشت کردادینکات الزم رو  .. کنمی خواهش م-
 ..  دفتر اشاره کردمبه
  تا من برگردم دی مطالعه کندیخوای بله همه رو نوشتم م-

 ...  برداشتی صندلي تکون داد و دفتر رو از رويسر
 دنی نفس کشي برایی انگار عرفان و نگاهش هوادمی کشیقی رفتم نفس عمرونی اتاق جلسه که باز

 ...نذاشته بود
 ؟یکنی کار می چنجای ا-
 شده بود و سر تا پام روبا همون رهیبا اخم بهم خ.... دمی چرخعی و سردمی عرفان از جا پري صدابا

  کردی  برانداز می سوزنيچشمها
  سالم-
 با تفاخر باال رفت  ابروش يتا
 ؟یکنی مکاری چنجای ادمیپرس .. کی عل-

 ام نهی نفس درست وسط سنیا... کردم ی فقط سعی بدم ولرونی کردم نفس حبس شدم رو بیسع
  ..ومدیموندگار شده بود وباال نم

 کردم و تمام تالشمو کردم که قامت راست کنم و خودم رو محکم نشون بدم اما فقط دستمومشت
  کار من نبود  ستادنیمقابل عرفان ا... شدینم... متالش کرد

 ....  که زبونت خوب دراز بوددارمونی دنی زبونتو موش خورده؟ آخر-
  کردم محکم جلوه کنم ی دهنم رو قورت دادم و باز سعآب

 ...  مناقصه سیحی  توجي که جلسه ینیبی م-
  تر آورد کی سرش رو نزدیو عصب...  زد پوزخند

  ؟یکنی می چه غلطنجای فهمم تو ایفقط نم...  خراب شده چه خبرهنی تو ادونمیب م خویلی من خ-
  درهم شده از اخمش کردميوندی پي به ابروهاینگاه
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 ؟... اومدنی چي براهیبق..  منم مثل همه-
  باال فرستاد و چشمک زدابروهاشو

 مثل تو رو ی هست که آدم و شرکتش انقدر بزرگیمیاسم مق... خوشم اومد زبونت باز شد ... نی آفر-
 جسور و حاضر جواب کنه

  ...دی کرد و غرزی رچشماشو
 ؟یکنی می گسترچه غلطانهی تو را-

 ...  کردماخم
  کنمی کار م-

 .. زدي صدا دارپوزخند
  گستر؟انهیفقط چرا را.. نیخوبه آفر!!...؟یکنی پس کار م-
 یرفهاش من رو خرد کنه ومن هم جواب قرار بود با حیتا ک ..دمی به مقنعه ام کشی دستی کالفگبا

  خواستمی نمگهید.. بود دهی ها به سر رسهی طعنه ها وکنادنی زمان شنگهی؟د..بهش ندم 
 

 .. بشم خار
 حرف گهی از شرکتت برم، رفتم دیخواست..  همه جدال و بحث خسته شدمنی عرفان من از ا-

  داشت منم استخدام روی به نزای گستر نانهی؟مگه من حق ندارم کار کنم؟ را ..هیحسابت چ
 

 ه؟ی حاال مشکل چشدم
 .. پر از خشمم تو چشمام نگاه کردي چشم هابا
با من .. دارهی من داره قدم برمهی به ساهی که سای تو شرکتی که تو از عمد رفتنجاسی مشکل ا-

  مشکل کجاس؟یگیحاال م.. رقابت داره
  به موهاش زد و ادامه داد یچنگ

 ...رونی بيای می و از اون شرکت کوفتیسینویز استعفات رو م امرونی بهار هم-
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..  بزنم  تا آروم شمغی جا اونقدر جنی همشدیدوست داشتم م..  گرفت شیی همه زورگونی از انفسم
  خودش و یاز زندگ..  اومدم تا راحت باشه رونیمن بدبخت که از اون شرکت ب

 
 از جونم ی چگهی  درفتمی شکست رو پذمن که.. نداشته باشه ی مشکلگهی رفتم تا ددخترش

  ... خواستیم
 کردم صدامو آروم نگه ی پس زدم  وسعقی نفس عمهی رو با نشستی گلوم مي که آروم آروم تویبغض

 دارم 
 یکنی  تو ؟ فکر مده؟ی می کموی که چه کار کنم؟ خرج زندگرونی بامی ب؟یگی مي داری معلومه چ-

  کرد ؟ی زندگشهیرون م خرج گنی بابا با ايبا حقوق مستمر
 برو خادیهرجا دلت م ... رونی بيای گسترمانهی که گفتم از رانیهم.. شهی نمای شهی مدونمی من نم-

 ...کار کن اما اونجا نه 
 ... باشم ي حاضر جواب دوران مجردی بهار زماني لحظه اي کردم برایسع..  مشت کردم دستمو

 تو دمیبهت اجازه نم..  کنم ی خودم زندگيفتم که برا فاصله گرتی عرفان من از تو و زندگنی بب-
  ي سرم اوردیی از شرکتت برم رفتم هرچند که همه بالیخواست... ی دخالت کنمیزندگ

 
 ...کنمیمن هرجا دلم بخواد کار م... ی و کارم سرك بکشمی تو زندگي حق ندارگهیپس د..

 شدم و ی بهداشتسی سروالیخیب... توجه به دهن باز مونده از تعجبش از کنارش رد شدم بدون
 برگشتم سمت اتاق

 ی خانم زمان-
 ..دیچی شد و صداش اروم و زمزمه وار تو گوشم پکمینزد .. ستادمیا
 ....  منتظر باششمی پس من دست به کار ميری خودت نمی وقت-
بهتر ..م  نداشتی مرد صنمنی با اگهیمن د.. عرفان اشتباه بود ي و گوش دادن به حرفاستادنی اگهید
 .. رو فراموش کنم شی بود که خودش وزندگنیا
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 هودهی بالیچه خ...  بود امروزیچه روز مزخرف..  در خونه رو باز و چراغ ها رو روشن کردمی خستگبا
  مثل ی خودم رو دور کردم همه چشی کردم حاال که از عرفان و زندگی که فکر ميا

 
 مثل دست کردن شیبعدچند سال و وارد شدن به زندگ عرفان دنی کردم دیاما اشتباه م.. شهی مقبل

 .. هاش در امان بودشی از نشدی جور نمچی هگهی زنبور بود ديتو کندو
 رهی نگاه خریکل جلسه دوم رو ز .. دمی از سرم کشی مبل رها کردم ومقنعه ام رو با سستي خودمو رو

  مناقصه طیشرا بود که جلسه در مورد نی عرفان گذروندم و تنها شانسم ایو عصب
 

 .. کردی مباحث توجه منی به ادی بایمی مقي و آقابود
 و با چشماش برام کنهی به جلسه توجه کنه به من نگاه منکهی اي من مونده بودم عرفان چرا به جاو

  هاش به بهونه دی جلسه تموم شد از ترس عرفان و تهدیوقت ...کشهیخط و نشون م
 

 کردم و به سمت خونه به راه افتادم  ی خدا حافظیمی مقي از آقایخستگ
  که عرفان باالخره دونستمیم..  کشش نداشتنی از اشتری امروز نه جسمم و نه فکر و روحم بيبرا

  یلی رو خدیمن عرفان جد.. زهیری که زهرش رو مدونستمی مکنهی می رو عملدشیتهد
 

 ي برای توانگهیتاسفانه من دوم.. آماده کنم گهی جنگ دکی ي خودم رو برادیبا...  شناختمی مخوب
 .. نداشتم ندهی آيجنگ ها

*** 
 .. ناله زدم ی گوشتو
  تونمینم... احسان نمشی ببتونمینم-

  ..دی احسان به گوشم رسجی گيصدا
 ؟..تو اصال حالت خوبه .. بهار یگی میچ-

 .. هق هقم بلند شد يصدا
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 کاریچ . نمی ماهش رو ببي نظر روهی تونمیاما نم.. تواِشیصبا پ ..ستینه به خدا که حالم خوش ن-
 بازهم .. کنم؟ کاری چدی باخوادی حضورم رونمخوادیعرفان منو نم..تو بگو ..کنم احسان؟ 

 
 با تونمیمن نم ..ستی نی نباشه خدا هم راضیاگه عرفان راض.. ادامه بدم ی پنهونکي قرارهانی ابه

  ..فتمی عرفان در بيخدا
 .. صداش رو صبا بشنوه زمزمه کرد استخوی که نمي جوری به آروماحسان

  ..نهی ببخوادی زوق زده است که تو رو مروزیاز د..چشم به راهته ..اما صبا منتظره -
  ..نمشی ببتونمیمن که گفتم نم-
اخه تو به .. تو شی پارمشی بخوادیهمه اش از من م ..رهیگیمنم بهت گفتم صبا داره بهانه ات رو م-

 ؟.. کنم کاریمن بگو چ
  ..دمی رو قورت دادم وقاطعانه پرسغضمب
 ؟  ..نهی که صبا قراره من رو ببدونهیعرفان م.. جواب بده ینی سوال من راست وحسهیاحسان به -

 .. احسان باعث شد نجوا کنم سکوت
 ی کنه چتیاگه ازم شکا..اون پدر صباست  ..ستی نیعرفان راض ..شهی نمی کنيهرکار ..ینیبیم-

 .. کار کنم ی بکشونه چي من رو به کالنترشی زندگي برا؟اگه به جزم مزاحمت
 

 تونمینم.. احسان تونمیمن نم ..رهی خراب کردن من جلو مي که عرفان تا چه حد برایدونی م؟خودت
  خط ي داره اما عرفان همه یی خط قرمزهاهی یهرکس.. بجنگم دی عرفان القنیبا ا
 

 .. احسان متاسفم تونمی؟نم.. داشته باشم ننای اطمتونمی می به چگهید. رو رد کرده قرمزها
  ..دیچی پی نق نق صبا تو گوشيصدا

 ؟ ..ادیپس چرا خاله بهار نم..!عمو احسان -
 .. گفت ی تو گوشاحسان

 چند لحظه -
  به صبا جواب داد وخطاب
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 .. اومده شی عمو حتما کار براش پادیم-
 .. اومد ی زود مشهی خاله همیول-

چقدر  ..ادی لباسم تا نفس هام باال بي قهیچنگ انداختم به ..مو پوشوند  شد وصورتالبی ساشکام
  رو نداشتمدنشونیدل من که طاقت شن.. حرفهاش دنیسخت بود شن

 .. دلم براش تنگ شده عمو -
 .. هق زدم ی گوشي پاومن

 ..منم دلم برات تنگ شده عروسکم -
  ادیبهش زنگ بزن بگو زود ب-
 .. تا من زنگ بزنم به خاله بهار نیتونتو ببباشه عمو جون شما برو کار-

 .. گفت ی مکث کرد وتو گوشي اهی ثانچند
 ؟.. بهار يدیشن-

 . زدم ناله
 صبا باهام ي سربرسه ومثل اون بار جلوي دفعه اهیاگه  ..امیاز پس عرفان برنم ..تونمی اما نمدمیشن-

  خودم ونی ميعوا دری صبا رو درگی که گفتيخود تو نبود.. کار کنم یدعوا کنه چ
 

 !؟.. نکنم وعرفان
 ...عرفان خبر نداره بهار-
 جنگمی عرفان نمي بجنگم با خداای دني؟من اگه با همه ..؟اون هم خبر نداره  ..ی عرفان چيخدا-
  کن کمتر زجر بکشمي کارهیتروخدا ..نه احسان .. وضع وحالم رو نیبب..

 وبا فتمی فکر دنبال دلم راه بیوپام رو بستم مبادا ب دست ی؟با بدبخت.. من اسونه ي برایکنی تو فکر م
  دیمن با .. شهی پنهون از چشم عرفان نمي جورنیا... شهی نمیول.. دنبالش امیسرب

 
 درکم کن  ..گمی میبفهم چ..تروخدا کمکم کن احسان .. رشته رو پاره کنم نیا

 احسان نفس گرفتم دی نااميا صددنیبا شن.. حرفم رو گرفت ي ادامه ي ام جاهی گري هاي هايوصدا
.. 
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  ..خوامی وصالح تو وصبا رو مری من خیدونیتو که م..باشه باشه ارومتر -
 عذاب من ي هی فقط مای پنهونکيدارهای دنی استی نیکی  من وصبا روصالحی خگهید..نه احسان -

 .. رشته رو ببرمنیبذار ا..وصبا شده 
 ی ولفتهی بدنتی مسافرت تا کم کم از صرافت دی رفتیتسی فعال نگمیبه صبا م ..ی تو بگیباشه هرچ-
 .. فراموشت کنه ی راحتنی به ادونمی مدیبع
 .. نگران نباش کنهیفراموش م-
 ..عمو -

 .. صبا ومن ناله زدم ي صدادوباره
  ..رهیگیبه خدا قلبم داره درد م..قطع کن احسان -
  ..زنمیبعدا بهت زنگ م..باشه باشه مراقب خودت باش -
 ..اشه ب-

 .. قطع شد یوگوش
  می زندگيدهای امنی از دست دادن اخري تنها تونستم سرمو رو زانوهام بذارم وزار بزنم براومن

*** 
 مدت شناخته بودم مرد نی که من تو اي ایمیمق.. شدم یمی مقي به در زدم ووارد اتاق اقاي اتقه

 انگار که عرفان .. داشت  با عرفانيادی زي شباهت های جهاتهی بود که از یپخته وکامل
 
 روزها نیومن تو ا..همون پشتکار  ..تیهمون جذبه وهمون هم.. بود یمی مقي شباب اقاامی اور اادی

 مدام ومدام  ..گذشتی مترقبه ام با عرفان نمری غداری هم از اون ديکه هنوز چند روز
 
  فتادمی محبتش می بي نگاه سرد وحرفهاادی
من واقعا عرفان رو .. فرستادم رونی بی که با عرفان داشتم بغضمو با ناراحتی بحث نافرجامي اورادی با

  آدم کار بلد بودم چرا اون بال رو به سرم اورد ومن هیاگه به نظرش  ..کردمیدرك نم
 
 ازم ي کرد؟من که همه جوره هواش رو داشتم وحاضر بودم هرکاررونی از شرکتش بی دستی دسترو

 ..بخواد براش انجام بدم 
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 از حضورم تو شرکت نقدری پس چرا ادادی نمیتی هم اگه واقعا به من وتجربه ام اهمگهی از طرف د
 ؟... بود ی ناراحت وعصبانبشیرق
  ..ی خانم زماندینی بشدیبفرمائ-
 شی رو فراموش کنم وشدهاشی کردم عرفان ومجادله وتهدی نشستم وسعی صندلي رونهی طمانبا

 .. بدم یمی مقيدنگ حواسم رو به حرفها
اما دستش رو برنداشت .. دستش بود گذاشت ي که جلوی خودکارش رو مرتب کنار مدارکیمیمق

  سر بلند و تی با قاطعتی گرفت ودرنهايوهمون جور که نگاهش به خودکار بودنفس بلند
 

 .. به صحبت کرد شروع
 ی سعیطی شرانیاما تو همچ ..کنمی مقدمه صحبت می طور رك وبنی من متاسفم که ایخانم زمان-
  هم من دی قاطعانه برخورد کنم تا هم شما راحت تر باشکنمیم

 دادی رو نمی خوشي خبرهادی نچندان جالب نوینی مقدمه چنیا.. قلبم به تپش افتاده بود ناخوداگاه
  بودم به ي شده بودم ومنتظر جمالت بعدرهی خیمی که به دهن مقی لحظاتنیومن تو ا..
 

 .. عرفان افتاده بودم يها دی تهدنی آخرادی شدت
 ؟.. به جونم يزی زهر بريخوای میاخه تا ک.. به قلبم ي زدشتری؟بازهم ن ..ي کردکاری؟تو چ ..عرفان

 .. مجبورم عذرتون رو بخوام ی ولیمتاسفم خانم زمان-
 خوب شناختم یلی رو که خودم ساختم خيدی عرفان جديدید.. اشتباه نکردم يدید.. عرفان آخ
  که من ی عرفاندمی وقته که فهمیلیخ ..شمی شگفت زده هم نمگهیه د کینیبیم..
 
 .. گذشته نرفته ي به اون مرد اسطوره اتیچی که هی هستی بدل قالبهی مرده وتو شناختمیم

 چی هستی دلم قرار ننیا ..کنهی که  دلم هنوز هم به چشم گذشته ها بهت نگاه مفیح ..فی حفقط
  به ي که دارییبا بالها..اما نگران نباش ..رداره وقت ادم بشه ودست از عشق تو ب
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 اندك نی که همرسهی مي روزهیباالخره  ..شهی کم کم داره مهرت تو دلم هم کمرنگ مياری مسرم
  درد هی حاصل وی بی زندگهی جز ي خاطره اچی هگهی بره  ودرونیمهرت هم از دلم ب

 
  ..مونهی نمی تو دلم باققیعم

  ..دمی پرسدهی خشکي بود با لبهاریانتوم تو دستم اس مي جور که گوشه همون
 ..! از من سرزده یی مدت خبط وخطانی؟تو ا.. بپرسم چرا شهیم-

 .. مقدمه معذبه ی اخراج بنی که چقدر از ادمیدی کرد ومن می بازمکثیمیمق
 دمی محی که ترجدهی به گوشم رسیی صحبت هاهی بودم اما ی مدت از کار شما راضنینه اتفاقا تو ا-

 .. شرکت رو مثل سابق امن نگه دارم طیمح
 ی؟چه پاپوش ..ی گفتی؟چ..؟عرفان  ..شدی جو شرکت می حضور من باعث تشنج ونا امنیعنی!؟ ..امن

 ؟..  رفت نی قطره اب شد وبه دل زمهی سه ماه نی که زحمات ایبرام ساخت
 .. سماجت کردم یجی گبا
 نیمن سه ماه که تو ا !شهی شرکت میاعث نا امنحضور من ب ..یمی مقي اقاشمیمن متوجه نم-

  عفت انجام دادم که شما ی؟کار مناف ..دیدی از من دیتا حاال اشتباه ..کنمیشرکت کار م
 

 ؟ ..دیزنی می حرفنیهمچ
 که من تا چه حد معقول رفتار دونستی میخودش بهتر از هر کس.. بهم نگاه کرد مای مستقباالخره
  من رو ی راحتنی در گوشش خونده بود که حاال به همیفان چ عردمیفهمیاما نم..کردم 

 
  ..کردی مرونی شرکت باز
  ..یسوءتفاهم نشه خانم زمان-
 من وبا یشرف شغل.. من تیثیعرفان گند زده بود به ح.. خوددارباشم ومراعات کنم تونستمی نمگهید

 .. کرده بود رونی من رو ویحرفهاش زندگ
 نبوده به ندتونی که خوشایی حرفهانکهی به صرف ای موجهلی دلچی؟شما بدون ه..سوءتفاهم -

  که ی سه ماهنی که تو ایاون هم درحال ..دی من رو اخراج کندیخوای مدهیگوشتون رس
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 ..! نقص باشه ی رو کردم تا کارم بمی بودم همه جوره سعنجایا
  ..دمی فقط سکوت کرد که پرسیمیمق
 پشت سرم ي پاك خورده اری بدونم کدوم شدی؟من با ..دیدی شنی حرفها رو از کنی بپرسم اشهیم-

 .. بافتهفیاراج
 .. سکوت بازهم

 .. اخر رو زدم ي گرفتم وضربه ینفس
 ؟.. گفتن ی مستوفياقا-

 نیا...بغضم گرفت .. بود ختهیعرفان زهر خودش رو ر.. رو رفتم هی بهم انداخت که تا ته قضینگاه
 ..ان  راه من وعرفانیپا.. اخرش بود گهید
 .. به حرف اومدم دیلرزی از قبل مشتری که هرلحظه بیی لبهابا
 اگه شما یحت... گفتن ندارم ي برای حرفگهی حرفها رو زده اما دنی ای مستوفي مطمئنم اقانکهیبا ا-

  ینی دهن بسی که رئی  تو شرکتستمی حاضر نگهی من ددیریهم حرفتون رو پس بگ
 

 دی  بگيلطفا به خانم شکر ..ی مستوفي دارم نه از اقاي شما انتظار نه ازگهید.. شما داره بمونم مثل
 .. حساب خبرم کنه هی تصويبرا
 حرف اخرم دیبا.. صحنه رو ترك کنم ی راحتنی به اتونستمیاما نم.. برداشتم ی جا بلند شدم وقدماز

  به رخش ی رحمی حماقتش رو با بدی حد احمق بود بانی تا ایمیاگه مق ..زدمیرو م
 
  ..دمیکشیم

 .. تو چشمهاش گفتم رهی خمی به سمتش ومستقدمیچرخ
 اقا نیکه به خاطر حرکات ا.. بودم سی پردانیمن قبال کارمند شرکت را ..یمی مقي اقادیدونیم-

  شی پي هفته نکهی تا ادمی مدت ندنی رو تو اشونیا.. اومدم رونیخودم استعفا دادم وب
 
 نکهیا.. گفت ؟ی چدیمن رو به عنوان کارمند شرکت شما د ی وقتدیدونیم ..دمشونی مناقصه ديتو

 .. کرد که بازهم قبول نکردم دمی تهدیحت ..امی برونیهرچه زودتر استعفا بدم وب
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محاله با  ..هی ادهی مرد سرد وگرم چشیمی مقيچون با خودم گفتم اقا.. پشتم به شما گرم بود چون
  رابطه هی وسط  نیاموش کردم که ااما من فر.. ادم منظور دار خام بشه هی يحرفها

 
 جلوشون تونمی وقت نمچی هست که هیی بده بستون هاهی.. خبرم ی هست که من ازش بییها

 .. کنم یستادگیا
درضمن بهتره  ..کردمی حد بچه گانه فکر منی خودم متاسفم که تا ايبرا ..کردمی اشتباه فکر مواقعا
  نی فکر کنم امی از هم جدا شدیلیال همسر سابق منه که به دی مستوفي اقادیبدون

 
  ..دی رو درك کنشونی اي رفتارمغرضانه دی بهتر بتونيجور

اخ .. اومدم رونی به راه افتادم واز اتاق بي به تندی بدون خداحافظی کالمی بدون گفتن حتتیودرنها
  شی رو به اتتی تا تموم زندگامیدارم م.. سراغت  امیصبر کن که دارم م..عرفان 

 
   ..شمبک

*** 
قدمهام رو با شتاب  ..شدی منشی که داشت سوار ماشدمیعرفان رو د.. شدم ادهی پی از تاکسنکهیهم

 .. بدم صداش کردم صی عرفان رو تشختی موقعنکهیبرداشتم وقبل از ا
 ..!عرفان -

ا  صبدنیبا د.. که صبا هم همراه عرفان به طرفم برگشت ی درحالدی به سمتم چرخي با کنجکاوعرفان
 ..صبا هم همراهش بود  ..ستادمیقدم هام سست شد وچند قدم مونده بهش ا

 
 جنگ تن به تن با ي که برایطی شرانی بودمش وحاال تو ادهی چهار پنج ماه بود ندبای که تقرییصبا

  ..دمیدیعرفان اومده بودم صبا رو هم همراهش م
 ومدیقدر دور از دسترسم به چشم مچ..چقدر دلم براش تنگ شده بود  ..دی صبا چرخي روجمی گنگاه

  ..شدی نمگهیاما د ..رمشی داشتم که در اغوشم بگاجی لحظات احتنیومن چقدر تو ا
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 وسط راه جا شدینم.. احمقانه فروکش کنه ی وابستگنیچند ماه تحمل کرده بودم تا ا ..تونستمینم
 ..بزنم 

 عرفان بغلش نی بزی تي چشمهاری وز هوا به سمت صبا قدم بردارمی رو مشت کردم که نکنه بدستهام
  توجه به تمام احساسات یب..اما صبا که خبر از تالطم وجود من نداشت ..کنم 

 
 .. زد که دلم رومشت کرد يلبخند گشاده ا.. من ي شده منقلب

 دی به سمتم دوئيصبا به تند.. درخشانش ولبخند نزدن به لبخندش ي خنده دنی سخت بود دچقر
 ه کردم  لب زمزمریومن ز

  ..زمی عزیفتیمواظب باش ن-
 کردی درهم به حرکت پر از شوق صبا نگاه مي که با اخم هادی نگاهم به سمت عرفان چرخاری اختیب
.. 
صبا .. شده بود نچرخوندم کی که بهم نزدیی درد نگاهم رو به عرفان دوختم وسر به سمت صبابا

 .. صدام کرد ي وبا لحن شادستادی امی قدمهیدرست تو 
 ..سالم خاله بهار -

من .. مادر رو بشکنم ی دختر بنی دل اي جورنیبکش وببرو نذار ا.. االن من وبکش نی خدا هماخ
  دراغوش ي دلم براي چجوریدونی میخودت که بهتر از هرکس.. رو ندارم خدا شیتوانا

 
  ..زنهی پرپر مگرفتنش

 ؟..خاله -
 که لبالب پراز اشک شده بود به یینها با چشمها صدام کرد ومن تي هم با همون لحن پرانرژنباریا

  نی بي رابطه خواستیاگه واقعا م.. فاجعه نجات بده نیتا من رو از ا.. شدم رهیعرفان خ
 

 ملتمسم بهش ي االن که با چشمهانیهم ..شدی االن دست به کار منی همدی وصبا رو قطع کنه بامن
 .. شده بود رهیهام خ نگاه به  چشمنی واون فقط درجواب اکردمینگاه م
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 بچگانه اش هنوز فکر یبا همون سادگ ...دی مانتوم رو کشنی کوچولو با اون قد کوتاهش استيصبا
  ..دمشی ندکردیم
 .. منم صبا نی رو ببنجایا..خاله بهار -
 ..: دلم نجوا کردم تو
 تا تو رسهی که قدت نمدونمیم  ..یی که صبادونمیم...  طفلک مندونمیم.. ماهک من دونمیم-

 اما چه کنم  ..کنمی که چرا نگات نمرونی حي که االن مونددونمیم ..یچشمهام نگاه کن
 

 محبتم رو ي شده وجلویبابات سد محکم.. نوگلم ذارهیبابات نم.. داشته باشمت تونمی نمگهید ..مادر
  ..امیاز پس بابات برنم..چه کنم ..گرفته 

 ..وناله زدم .. به دندون گرفتم لب
  ..تونمینم... خدا تونمی؟نم..امتحانِ خدا ..ته خدا  سخچقدر

 ؟ ..یکنیخاله نگام نم-
 ي که با اخم های تنها به عرفانتیومن بازهم با قاطع... کردی مهی بود صداش ودل من خون گرپربغض

 چقدر طاقت .. شده بود چشم دوخته بودم خی وسرجاش مکردیدرهم بهم نگاه م
 

 لبخندت نی گشاده تری نتونی اسمت رو با بغض ببره وتو حتاتیدن که تمام ي اون لحظه افرساست
  ..ی کنشیرو ارزون

 ؟..خاله بهار -
 ؟.. نفس بکشم ذاشتی عشق مادرانه که نمایدرد بود .. شده بود نی هام سنگنفس

 ی مسخره راضشی نمانی رحم که کامال از ای عرفان بتیودرنها.. قطره اشک سر مژه ام نشست هی
 .. نکنه ی تابی بنی از اشتریم جلو گذاشت تا صبا بشده بود قد

 ؟ ..يخوای میچ-
 قرار یصبا ب ...دی دست عرفان رفت که صبا رو عقب کشی پشت چفت لبهام موند ونگاهم پحرفام

  دهی ورچيطفلک ازم دلخور وناراحت بود وبا لبها..ومسکوت پشت عرفان سنگر گرفت 
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  ..کردی منگام
 ؟ ..ي اومدی چيبرا-
 پر از اشک صبا قرار ي چشمهاری؟اونقدر تحت تاث.. به سراغ عرفان اومدم ی چي براای؟خدا ..ی چيابر

 .. عرفان اومدم ی پی چي نداشتم براادیگرفته بودم که اصال به 
 ؟..بهار -

مرافعه .. دعوا ياومده بودم برا.. اومد ادمی..آها .. بغض کرده گرفتم وسر برگردوندم ي از صبانگاه
  که دلم رو به عرفان ی نازکسمانی ردنی برياومده بودم برا.. هم جنگ اخر دیشا..
 

 توانش کردی که تمام وجودم دراغوش گرفتن صبا رو طلب می لحظاتنیمن تو ا..اما نه  ..کردی موصل
  که همه جوره يتوان مقابله با مرد.. نداشت دنی دلم توان جنگیعنی..رو نداشتم 

 
  ..یوچه اعتراف سخت.. که هنوز هم دوستش داره کردمیتراف م ضربه زده بود ومن اعبهم
 صحبت کردن نداشتم چه برسه به جنگ ي نای حتطی شرانیامروز وبا ا ..رفتمی مدیبا.. برداشتم قدم

  ..امی عرفان بربنی از پس اتونمیمن کجا م..
 .. شدم خکوبی صبا سرجام مي با صدایول
 ؟ ..ي دوستم ندارگهی؟د..خاله بهار -

 زی دختر رنی ايدای؟تمام وجود من عاشق وش.. دوستش نداشته باشم شدیمگه م ..دی چکاشکهام
  که دستم کوتاه بود نه توان مقابله با عرفان رو داشتم نه قدرت کردمینقش بود اما چه م

 
 ي دورنی به مرور هردو به ادی شاي جورنیا...مجبور بودم دل بکنم .. با صبا رو ی پنهونکيدارهاید
  ..میکردیادت مع

 صبا بود ونه ي از صداي نه خبرگهی دی برداشتم وتو عرض چشم بهم زدني رو به تندي بعدي هاقدم
 ..نگاه درمونده وپربغضش 

 حرف وساکت به راهم ادامه دادم ی که قصد بارش داشت بیی گرفتم وبا چشمهاشی رو در پادهی پراه
  نتونستم یه سستم کرده بود که حت صبا اون هم بعد از چند مادنی دریاونقدر تاث..
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  ..ارمی بونی عرفان به مری اخي در مورد نامردیکالم
تو افکار خودم غرق بودم .. چقدر گذشت وچقدر من حسرت خوردم وغصه هام رو مرور کردم دونمینم

 اونقدر کم .. پلکهامو رو هم فشردم یبا ناراحت ..دمی از جا پری بلند بوقيکه با صدا
 

  فحش دادن به راننده رو هم نداشتم ي حوصله یبودم که حت شده توان
 نیکاش مزاحم نباشه که تو ا.. رو رفتم ادهی پيبه گوشه .. بوق ي راهم ادامه دادم که بازهم صدابه

 .. کنه رو نداشتم هی ي واقعا حوصله طیشرا
 ..بذار تا ابد بوق بزنه .. بوق وبازهم ادامه دادن راهم ي صدابازهم

 ؟..خانم -
 .. که صدام کرده بود ی چرخوندم به سمت کسسر

 ؟..بله -
 ؟..اسم شما بهاره -

 .. پشت سرم اشاره کرد یی گشاد شد که با سرانگشت به جاچشمهام
 ..اون اقا با شما کار داره -

 ي که اشاره کرده بود که درکمال تعجب عرفان رو با سگرمه هایی برگشتم به سمت جاناخوداگاه
  دستش یاونقدر شوك زده شده بودم که با حرکت عصب ..دمی دنیاشدرهم پشت رول م

 
 بودن قدم هام رو تندتر سادهی که پشت سر عرفان واي هانی بوق ماشي جلو رفتم که صداناخواسته
 ..برداشتم 

 .. درسمت شاگرد رو بازکرد وداد زد عرفان
  ..سادمی واییزود باش سوار شو بدجا-
درو بستم وعرفان پا رو پدال گاز .. ام هم به سرم خطور نکرد گهیفکر د عجله سوار شدم هرچند که با

 .. به راه افتاد يادیگذاشت وبا سرعت ز
  ..دی جوشتی در گرفتم که عرفان با عصباني رهی به دستگدست
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 تک بوق سرت صد وهشتاد درجه هیقبال با ..؟ده دفعه بوق زدم  ..يذاری طاقچه باال منقدری اشهیهم-
 . .دیچرخیم

 ! ؟.. من برنده تر بود ری که شمشیطی شرانیاون هم تو ا ..زدی طعنه مداشت
 .. شدم وزهر تند

  ..ی خرد کرد چه برسه بهش نگاه کندیواسه ادم نامرد، تره هم نبا-
داشتم ..نه خوشم اومد  ...یشی درست مثل سابقت ميدار.. به حمداهللا زبونت باز شده نمیبیبه به م-

  هنوز هم زبونت نمیبیاما م ..ي شدای وتارك دني کردریواقعا تغ کردمیکم کم فکر م
 

  ..مونهی مار مشی نمثل
 رو پرکردچقدر نی ماشي خنده ام فضاي صداتی رو لبم نشست وکم کم باز شد ودرنهای تلخلبخند

  مشیعرفان از پشت به من خنجر زده بود وحاال دو قورت ون.. من یمسخره بود زندگ
 

  ..دونستمی شده بود ومن نمدی مرد چشم سفنیقدر اچ! .. بودی باقهم
 ری زی فرعي کوچه هی ي رو تونی من متعجب شده بود ماشی عصبي قه قه هادنی که از دعرفان
  که کم کم از شدت خنده هام ی شد به منرهی خی سوزني پارك کرد وبا چشمهایدرخت

 
 .. ه هام گفتم  تک سرفونی چشمم رو پاك کردم وميبا انگشت گوشه  ..شدی مکم

  ..ی رو دست من بزني تو نامردکردمی فکر نمي روزهی.. عرفان ي شرم شدیچقدر ب-
 وبا همون لبخند از نی ودر ماشی صندلنی زدم به سه کنج بهیکه من هم تک.. نزد ونگام کرد یحرف

 .. شدم بهش ونجوا کردم رهیرنگ ولعاب افتاده خ
 ؟..حاال حالت چطوره -
  ..یزنیرف م حی از چفهممینم-

 زنهی مخی قلبم دوباره داره کردمی صحبتش سرد بود ومن حس ملحن
 .. گفتم اهی سي تو اون دوتا حفره رهی گرفتم وخی نفس

 .. کرد رونمی شرکت بسییامروز ر ..ی برام دوختیخوب پاپوش-
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 يهرچند که به فاصله  ..دمی چشمهاش رو دي مردمک های شدن آنزی عرفان منقبض شد ومن رفک
 .. برگشت هی به همون حالت اولهیچند ثان
 .. رو به سمتش خم کردم  خودم

  ..کنمی تو شرکتش کار نمگهی؟د.. عرفان ي شدیراض-
 .. نزد وتنها نگاهم کرد یحرف

 مدام دارم کارم رو از دمتی دوباره دی  که از وقتهی چه برنامه ادونمینم.. شدم عرفان کاریدوباره ب-
  که سه ماه زحمت ی گفتمیمی به مقایپشت سرم چ.. هم بگو راستش رو ب ..دمیدست م

 
 ؟.. شد چی همن

 مثل قبل گهی که ددمیدی منهی شده بود وبه عکی اش نزدنهیحاال سرم به س ..دمی رو جلوتر کشخودم
 .. خونسرد باشه تونهینم
 دمی شاای.. خودت بود ری؟اون که تقص.. کردم تو برنامه هات ي خرابکاری؟گفت.. عرفان ی گفتیچ-

  می زن خرابی گفتدمیشا ..کنمینگو نه که باور نم.. کردم ي از شرکتت دزدیبهش گفت
 

 .. واونه نی چشمم دنبال اکه
  ..کشوندی مشی که داشت قلبم رو به اتي همه دردنیو من سوختم از ا... ی شد وعصبکالفه

 استعفا یثیحرف وحد بدون نی ورنگنی سنگي جورنیحداقل ا..کاش به حرفت گوش داده بودم -
 زن ..کالتو بذار باالتر عرفان خان  ..رونی افتضاح از شرکت پرتم کنه بنینه با ا ..دادمیم
 

 .. اومده نی آشغال پائی روسپهی درحد سابقت
 ها هم هی طعن وکنانیگفتن تمام ا.. عرفان رو هم چفت شد ومن عقب نشستم ي هادندون

  عرفان که از کارش کرد؟ی میچه فرق..اروم کنه  سوزوندی که وجودم رو مي دردتونستینم
 

 .. داشت یتیپس گفتنش چه اهم.. نبود مونیپش
  در گرفتم ي رهی به دستگدست
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 صبا دونستمینم..چون اخراج شدم  ..ياومدم درشرکت تا بهت بگم شب سرتو راحت رو بالشت بذار-
 .. اومدم یهمراهته وگرنه سمت شرکتت نم

 .. بود دوختم وبا بغض زمزمه کردم رهی دستگيو رو به دستم که رنگاهم
 دمی اونقدر از دستت کشدمتی چند ماه که دنیتو ا ..ستمی خواستن هم نتی به فکر حاللی حتگهید-

  ..امتی  قي حساب کتاب ما بمونه برایپس باق..که حسابش از دستم در رفته 
 .. که در باز شد اما صدام کرد دمی رو کشرهیدستگ

 ؟ ..ی کنکاری چيخوایحاال م-
 !!!؟؟؟.. کنم کاری چخوامیحاال م.. کردم مکث

 زن تنها هی که يکردی رو منجاهاشی فکر ادی بای من باشي به فکر پاپوش دوختن برانکهی قبل از ا-
 اما تو خودت رو ناراحت  ..ارهی نونش رو دربي قراره چه جوري پشتوانه اچیبدون ه

 
  ...میزندگ ی پرمیم.. من هم بزرگه يخدا ..نکن

 .. شدن که دوباره با سوالش متوقف شدم ادهی پي شدم برازی خمین
 ؟..پس کوروش کجاست -
 دونستی؟واقعا نم ..گرفتی ماه تازه ازم سراغ کوروش رو منیبعد از چند.. تعجب برگشتم به سمتش با

 ؟؟؟.. وجود نداره گهی تنها تر از من دای دننیتو ا
 .. زدم يپوزخند

  ...گذرونهی خوش میی هاواریفکر کن داره تو جزا.. داره ؟ براتیچه فرق-
 .. شد وتند یعصب

 وکوروش مثل کوه دیکردی می شماها تو کاخ زندگادمهیتا اونجا که من ..جواب من ودرست بده -
  که دی سرم داد کشي اومدم چه جوردنتی دي نرفته که هربار براادمی..پشت سرت بود 

 
 ...ردارم  از سر دردونه خواهرش بدست
 ؟..واقعا االن کوروش کجا بود .. شد نی هام سنگنفس
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 برادرم ی حتطی شرانی تو انکهیا ..بتی مصنیسخت بود اعتراف کردن به ا.. انداختم ری درد سر به زبا
 ..مات زده به حرف اومدم .. کرده انتیهم بهم خ

 بهم یچون کوروش درس خوب؟ ..امی کنار مزی وبا همه چکنمی تعجب نمیچی از هگهی چرا دیدونیم-
  بهی غري از توگهید ..دی رو باال کشمی به من رحم نکرد وتمام زندگمیبرادر خون...داد 

 
 !؟.. داشته باشم تونمی مي انتظارچه

  ..دیکه دوباره پرس.. لنگر انداخت نی تو ماشینی سنگسکوت
 ؟ ..ی کنکاری چيخوایپس حاال م-

با .. نداشت تی براش اهميزی پشي من به اندازه یسلما زندگم.. ؟کردی ميچرا نقش باز.. شدم زهر
  ..دمیحرص جوش

اگه هم نشد  ..شهی مدای من پي هم براي کارهی اسمون خدا  ریباالخره ز ..رمیمی نمینترس از گشنگ-
  در ي شرکت هانی از ایکی ی منشدیشا.. صورت خوب ومرتب بهم داده هیخدا 

 
 .. بدم سی بهشون سرويکاری بيمال کار کنم وهم ساعت ها حهی شدم که هم براشون مثل یتیپ

 بودم دهی رسیی لحظه به جانیتو ا... شدم ادهی پنی حرف از ماشیاما ب ..دمی غرش عرفان رو شنيصدا
 واگه حرف اخر رو  ..کردمی نسبت به عرفان تو دلم حس نمی محبتچی هگهیکه د

 
  ..گرفتمی غمباد مزدمی نمهم

مهر .. مهر من تو دل عرفان پررنگ بشه نکهی ايبه جا.. بود دهین به هدفش رس باالخره عرفاانگار
 ..خودم هم از دلم رفت 

  ..ی به دو تا ادم سرد وسربمی شدلی شد که حاال تبدي جورنیا
 هم دیشا.. کم تجربه بودن هردومون؟ ای حماقت من بود ي جهی نتنهایواقعا تمام ا ..دمی خودم پرساز

   گرفتی ما دونفر پا منی بدی وقت نباچی که هي عالقه ايمن رو از حد شیاصرار ب
 
 .. کنم رونی رو از ذهنم بشی عرفان وزندگتی با قاطعخواستمی مگهید.. که بود یهرچ..

*** 
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 بار چهارم بود که از صبح نیا.. بکشم قی عمي کردم نفس های نشستم وسعی رو صندلی حالی با ب««
  توان ی شرکت مونده بود ومن حتيکارها..بودم حالت تهوع داشتم وروپام بند ن

 
  کد رو هم نداشتم هی نوشتن
  ..دی پرسی اب قند کنار پام زانو زد و با نگرانوانی لهی با عرفان

 ؟ ..يبهتر-
 .. اب قند رو به سمتم گرفت که با اشمئاز دستش رو پس زدم وانیول
 ؟ ..يدی اب قند به خوردم ميباز دار ..شهیم حالم بد گمیمگه نم.. ات واشغال رو نی ببر کنار ايوا-

 .. گذاشت زی مي ورووانی کرد ولینی درجا عقب نشعرفان
  ..ي نخوردی درست وحسابي؟تو که چند روزه غذا.. کنم کاریپس چ-
 يمسلما نگران بچه ...  طرز تفکر احمقانه بودنیا. ؟هه ..نگران من بود .. نفرت ازش رو برگردوندم با

 در شکمم بود 
 .. بره نی از گلوم پائيزی چذارهی تخم سگ نمنی؟ا ..یفهمی میتونینم ..خورمینم-

 به بچه امون نکهی چقدر از ادونستمیخوب م.. حرفم تو هم رفت دنی عرفان به محض شنيابروها
  حوصله ی که همه جوره تحت فشار بودم حتیطی شرانیاما تو ا ..هی کنم ناراضنیتوه

 
 .. اقا فکر کنم  درهمي به اخم هانداشتم

 که سر سقط بچه مدام با لی شده بود اون اواکونی به کل کن فمی حامله شده بودم زندگی وقتاز
  بود که توان ختهی بهم رمی جسمتیعرفان مشکل داشتم وبعد از اون هم اونقدر وضع

 
مرگ  با هی مساونی دکتر گفته بود سقط جنیمخصوصا که وقت.. کل کردن با عرفان رو نداشتم کل

  بچه افتاده بودم وبا درد روزهام رو نی از صرافت کشتن اگهید.. خودم یحتم
 
  ..گذروندمیم
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 ورشد گرفتی زهرا سادات داشت مثل خوره تو وجودم پا می دوست داشتني عرفان ونوه ي بچه
 چرا که هرروز  ..شدمی تازه جون گرفته متنفرتر منی جننی ومن لحظه به لحظه از اکردیم
 

 .. عرفان ندارم ی سابق رو تو زندگگاهی اون جاگهی دکردی مي اورادی به من هی ثانوهر
 محبت نثار خودش ومادرش ي ذره ای ونه حتکردمی خرج روابطم با عرفان مي نه عاشقانه اگهی دحاال

  خروارها خاکستر عشق مدفون ری از زی که به سختی بچه همون اندك محبتنیا..
 

 به عرفان نگاه ي اجباري همخونه هیبه باد فنا سپرد ومن عمال به چشم  مونده بود رو هم ی باقشده
  ..کردمیم

با .. شدنم از سقط دی بچه وقطع امنی وبا پا گرفتن اکردی برعکس من عمل مقای که عرفان دقهرچند
  ..دادی وعشق مکردی راحت محبت مالیخ

ن هر بار محبت هاش رو به حساب  ومي اگهیعاشق تر از هر مرد د.. شده بود مجنون ِ مجنون عرفان
  تو یی جاچی هگهی دکردمی حس مکردمی  وحسادت مذاشتمی تازه پاگرفته ميبچه 

 
 عرفان قرار داشتم؟ ی زندگيمن واقعا کجا.. عرفان ياول مادر عرفان وحاال بچه .. عرفان ندارم یزندگ

  ..شدمی ومتنفرتر مدونستمی ونمدمیفهمینم..
بدون مشکالت .. در شکمم نی جنیب.. بچه ی بودم بیند ماه اول هم راض چی به همون زندگی حتمن

  خبر از یاما عرفان ب ..کردی که لحظه به لحظه نفس هام رو کند ميدوران باردار
 

 ومن هرروز دیورزی داره عشق میتی معلوم نبود چه جنسی که حتيبه بچه ا.. من ،خوش بود حال
  ..شدمیك وعشقم به عرفان دورتر م مشتری از عرفان وزندگروزی از دشتریب

 تو ي از اون عشق اسطوره اي خبرچی هگهیحاال د.. از عرفان تو دلم نموند ي مهرگهی که دیی جاتا
 ..وجودم نبود 

 .. عرفان دوختم وغر زدم ي به اخم هانگاهمو
  ..ریبرو برام بگ..مگه از صبح نگفتم هوس چاقاله بادوم کردم  ..؟يسادیچرا وا-

 .. گرفت ودرمونده جواب داد یفس نعرفان
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 ؟.. کجا رو بگردم ستین-
  ..نی به زمدمی پاکوببالجاجت

  ..ریفقط بگ ..ریبرو از سر قبر بابات بگ ..دونمیمن نم-
 .. رفت تشر

 !؟..بهار -
 .. کل کل نداشتم ي برای اعصابگهی من دیول
 اب تو دلم ي تا نذاریکنیار م کفتی سه شی؟مگه نگفت ..یکنی مای بخوام برام مهی هرچیمگه نگفت-

  یی ذره چاقاله برنماهی دیاز پس خر ..نمیبی نميزیمن که چ..پس کو ..تکون بخوره 
 
  ..يدی من شعار ميبعد برا..

 که ییحرفها.. وفردا روزیحرف امروز ود..حرف صبح تا شبم بود .. حرفها نیا ..کردی فقط نگام معرفان
  دونستیم ..دادیعرفان الم تا کام جواب نمو ..دمیکوبی وفرق سرش مکردمیپتک م

 
 کوتاه شهی همنیوبه خاطر هم ..ادی سر بچه بیی ممکنه بالمی جسميبا ضعف قوا.. بشم ی اگه عصبکه
  رفتم یجلو م ..تازوندمیهمچنان م.. ومن خر کردی بحث رو کات مشهیهم ..ومدیم
 

  ..شدمی مریوش
 مشترکم ی سست زندگي هاهیحظه با تبر به جون پا کس جلودار من نبود ومن لحظه به لچی هگهید
 .. افتادم  یم

 .. دست بلند کرد به عالمت صبر کن عرفان
 ؟ ..يخوای نمي اگهی دزیچ.. تو اروم باش رمیباشه باشه م-
  ..خوامینه فقط چاقاله م-
 .. وگفت دی به صورتش کشی دستی کالفگبا
 ..تو حرص نخور  ..رمیباشه م-
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 ارهی بری چاقاله گتونستی جا نمچیاز ه.. فصل نیچرا که تو ا.. برگشت یم دست خالرفت وبازه ..ورفت
  دوران نی وادمیکوبی منی وپا به زمزدمیداد م ..زدمی ومن بازهم غر مرفتیاما م..
 

 گرو ششی؟چون ر..؟چون بچه خواسته بود ..چرا  ..کردمی رو به دهن خودم وعرفان زهر مخوش
 ؟.. من بود يخواسته ها

 ها وخفت ی احترامیجبران تمام اون ب ..کردی که چقدر احمق بودم وحاال عرفان داشت جبران مخا
 »»؟ ..رهیگی دل عرفان اروم می پس کایخدا.. ها دنیکش

*** 
  ..دیچیپی تو گوشم مکردی که احسان پشت سر عرفان قطار میی فحش هاي تو دستم بود وصدایگوش

 ری همه اش تقصنهایا!؟ ..کنهی که برات پاپوش درست مدهیس ریی کارش به جاگهی الدنگ دکهیمرت-
  دلش یگفت.. که يگوش نداد.. بشر رونده نیهزار بار بهت گفتم به ا...خودته بهار 

 
 دای کار پیتونی نمی حتگهید!!.. رو تی وضع زندگنیحاال بب.. آروم بشه دی شاي جورنیا.. دستم پره از
  نقدری؟ا.. کرده دتی تهدی؟چرا نگفت ..يدیرو د عرفان یاصال چرا به من نگفت ..یکن
 

اخه من از  ...ی راجع به مشکالتت با عرفان باهام حرف بزنرهی وباال نمری  شدم که زبونت زبهی غرمن
 ؟.. کنم بهار کاریدست تو چ

اما احسان .. تا آتشفشان وجود احسان فوران کنه وخاموش بشه دادمی فقط گوش مي خونسرددرکمال
  همه کشمکش خسته بودم ودنبال جرعه نی از اشدمیمن هم سرد نم ..دشیسرد نم

 
  ..گشتمی مشی اسايا

 گوش  من درحال سوراخ شدن بود به شدت ي وپرده هازدی مادی که احسان فریی لحظه هانی اتو
  از ي درد دوری بنکهیا.. فرو برم يدوست داشتم چشمهامو روهم بذارم وبه خواب ابد

 
 .. بکشم نهی اسوده از ته سی شمار عرفان چشم باز کنم ونفسی بي هاي نامردي اورادی یب ..صبا
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اما .. بگذرد زی ننی اگفتمی مدام به خودم مشدومنینم... شدی نمکردمی می هرچقدر هم که سعیول
 .. بود ستادهی از مشکالت ای کوهونی من ميانگار که زمان برا

  پوزخند احسان به خودم اومدم ي صدابا
 نیاونوقت هم..که شعورش باالست ..با فهم وکماالته .. کرده است لیلم خوشه دوستم تحصد..هه -

  که تا چند ماه قبل حاضر بودم رو اسمش قسم بخوردم از پشت به زن یدوست
 

 ي وپشت سرش حرفهاکنهی ميکارش رو دستکار ..ذارهی تنهاش مبهیبا مرد غر ..زنهی خنجر مسابقش
  شماها گذشته نی بیاخه چ..واال به خدا من موندم ..ن  تا اخراجش کنزنهیناجور م

 
به  ..فهممیاصال نم.. نداره ی که تمومهی اي شتري نهی چه کنی؟ا ..کنهی رو منکارهایچرا عرفان ا ...بهار

 با ..با معرفت . دونستمی مي اگهیمن عرفان رو ادم د ..کشهیخدا مخم داره سوت م
 

 ..اما ..مـــــــرد  ..مرام
  .ستی نی از مردونگي خبرچی هگهی من وعرفان دي تو رابطه میدونستیهردو م.. از حرفهاش ندبازمو

  نمی سفره بشهی سر ی ادمنی با همچتونمی نمگهیمن د.. بهار زنمیرفاقتمو باهاش بهم م-
 .. زمزمه گفتم به
 گمیبازهم م..هزار بار گفتم .. حرفها بهت نگفتم نیبه خاطر هم ..ی نخواستم بدوننیبه خاطر هم-
  من وعرفان فقط به خودمون مربوط ِيرابطه ..

 .. زد ي پوزخنداحسان
 ! که خفه شم ؟نهی اقایمنظورت دق.. ممنون از لطفت یلیخ-

 .. زدم ی به گونه ام چنگ
 ي خودت وعرفان رو برمبناي رابطه گمیمن م.. ؟یزنی که مهی چه حرفنیاخه ا..خدا منو مرگ بده -

  رو زهای چیلیخ ..ي ما نبودیتو زندگ..  کن يزیت داره برنامه ر که باهاياون رفتار
 
  ..ی عرفان رو قضاوت کنای رفتار من یتونیپس صادقانه نم ..می من ونه عرفان بهت نگفتنه
 .. پا داشت هی مرغ احسان یول



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 368 

پس .. بابا يا.. قبول کنم تونمی من نمی کنهی عرفان رو توجي کارهايتو هرچقدر هم که بخوا-
 ..عزت نفست ..رورت کجا رفته بهار؟ غ
 ي پاهاری بود وغرورش زمونی زندگي که عرفان در به در دنبال کارهاشی؟پنج سال پ..عزت نفس -

  يتو خبر ندار ..کردمی روزها رو هم منی فکر ادی باشدیمن وبابام وکوروش خرد م
 

 نیاما بدون ا..از دست بدم  ی تو رو که مثل برادرمترسمیچون م.. هم برات بگم تونمینم ..احسان
  گفتن میاز قد.. هم ندارم یتوقع ..می هردومون باختونی منی دو طرفه است وتو اهایباز
 
من  ..شیدرست مثل پنج سال پ.. به بعد هم راه من وعرفان سواست نیاز ا.. ماست که برماست از

  جوش ير جوچی هگهی که دادهی رابطه اونقدر زنی شکاف ای رو کردم ولمیتمام سع
 
تو هم  ..فیعرفان قدر شده ومن ضع.. با عرفان رو ندارم دنی طاقت جنگگهیمن هم د ..خورهینم

 .. من هم بزرگه يخدا..خودت رو نگران من نکن 
 .. من بود ي تر از حرفهاي احسان قوتی طوفان عصباننباری ایول
  ..هیحرف حسابش چ نمی سراغ عرفان ببرمیاصال م.. بهار شمیمن قانع نم.. نشد نینه ا-

 .. بلند گفتم مهی ني خورده با صداجا
 ..نه -

 .. ادامه دادم وارومتر
 نمونی از مشکالت بی وحرفي اگه سراغ عرفان برکنمی مونتیبه خدا مد.. احسان کنمی مونتیمد-

  یمی که مقيهمون روز..؟چرا رفتم .. من سراغش نرفتم یکنیتو فکر م ..یبزن
 

 رو زی به بعد هم همه چنجایاز ا..والسالم ..اتمام حجت کردم وبرگشتم  .. کرد رفتم سراغشاخراجم
 .. به بعد اون به من بدهکار باشه نیبذار از ا..واگذارکردم به خدا 

 .. مستاصل اسمم رو برد احسان
 .. گفتم ي عوض شدن فضا با لحن ارومتري من برااما
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تو اگه  ..يمن سوراخ شد از بس تو داد زد گوش ي پرده نیبه خدا ا.. احسان گهیبسه د. بابا يا-
  گهی  بابات برام جورکن تا عرفان دي از فروشگاههایکی کار توهی شهی متی برادريادعا

 
  برام پاپوش درست کنه نتونه
 .. که صداش کردم ومدی از احسان در نییصدا

 .. سنکوپ نکن می بابا ،کار نخواستي؟ا..؟قطع شد ..؟احسان ..الو -
 .. متفاوت از لحظات قبل گفت یی با تن صدا احسانیول
دوتا   ..گشتی حسابدار خوب مهیاتفاقا بابا دنبال .. ؟دیچرا خودم به عقلم نرس.. ها یگیاااِراست م-

  ؟يدوتا چهارتا که بلد
 احسان حواسش پرت دمیمن که د ..دیچقدر زود مثل بچه ها داد وقالش ته کش.. ام گرفت خنده
 ه پربه پرش دادم  ختم قائليبرا..شده 

 کار کنه ی جنابعالي حاضره  تو فروشگاه بابای؟تازه ک ..ی گفتم تو بل گرفتيزی چهی بابا من يا-
 ؟ ..می؟مگه من کم کس..
 شده ریاخه پ.. کمک کنه ي صفاري که به اقاخواستی حسابدار مهیبابا  ..هی ادهینه نه اتفاقا خوب ا-

  به شهی دوره زمونه نمنیم مورد اعتماد بود تو ا ادهی دنبال یاز طرف..وسنش باال رفته 
 

  ..ي رو دارطی شرانی ايتو هم که همه .. اعتماد کرد یهرکس
 دیبری خودش مي براي جورنی همکردمیاگه احسان رو ول م... تو حرفش دمی ومستاصل پرجیگ

  ..کردی مچارهی وتن من بدوختیوم
 .. کار ندارم نیز ا ايمن اصال سررشته ا.. ها یگی ميزی چهیاحسان -
اصال حرف زدن  ..نی همیکنیچهار تا دونه عدد و رقم رو جمع ومنها م ..ی که اپولو هوا کنيخواینم-

  ..دهی زنگ به بابا بزنم تا کاره نپرهیقطع کن .. نداره دهیبا تو فا
 ..!!احسان -
  ..زنمیقطع کن بهت زنگ م-
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 مهد ي ساده ی مربهی سرنوشت من رو از ي که خدا چه جوررونی رو قطع کرد ومن موندم حیگوش
 .. حسابدار کشونده هی تی گر ودرنهالی وتحلزی برنامه رهیبه 

*** 
 بهتر از کار کردن تو یلی خیلیبلکه خ ..چی احسان بد که نبود هي باباي تو فروشگاه مرکزکارکردن

 .. شرکت عرفان بود ي پرتشنج واسترس زاطیمح
 وکند رید.. که اگرچه سخت گذشت یسه ماه ..گذشتی مداری ديه  وعدنی سه ماه از اون اخرحاال

  قلبم رو با خروارها خاك پوشوندم تا فراموش کنم عرفان ی خاليحفره ..اما گذشت ..
 

 .. کوچولو وصورت زرد وزارش رو يصبا.. رو شیوزندگ
 گهید ..گشتینم عرفان ی چشمهام پگهید.. تفاوت بزرگ هی دوباره به خود سابقم برگشته بودم با من
  کره نی تو کنج اي روزگاري که اگه روزدونستمیم ..گشتی دنبال صبا هم نمیحت
 
 ي رابطه اچیچرا که به واقع ه.. بزنم دنی راهم رو کج کنم وخودم رو به نددی بانمشونی ببی خاکي
 که دلم هنوز هم براش تنگ .. من وصبا نیونه ب.. من وعرفان نینه ب.. نمونده یباق
 
  ...شدیم
برم دم مهدش ومنتظرش بشم تا اروم ودلک .. دوست داشتم از راه دور نظاره اش کنم یی وقتهاهی

  دل تنگم افسار نیاما من صبورانه به ا ..نمشی وببادی برونیدلک از در مهد ب
 
بودن درکنارش شفا بود  که عرفان همه جوره سخت  ..کردی از من دوا نمي صبا درددنید..زدمیم

  ..گرفتی رو منکاری ايومحکم جلو
 داشت اون هم يادی نکات مثبت زي صفاري به اسم اقای کار کردن درکنار مرد مسن وزنده دلاما

  ی تمام دل شکستگونی بود که مي صفاري اقاي وشاعرانه فیبهره بردن از حس لط
 
  ..ومدی به حساب ممی کسی بي لحظه هاي برای هام مونس خوبیی وتنهاها
  ..)میجوی مي دارم وصاحب نظريگوهر ...دی مکنرانی دل حی ب منبیدوستان ع(
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 خسته ي با اون صداي صفاري اشعار از زبون اقانی ادنیچقدر شن.. لبهام نشست ي روینیری شلبخند
  ..دادی میاش به ادم حس خوب

 .. کردم التماس
  ..دی بخونگهی دیکی ..ي صفاري اقاگهی دیکی-

 نکهیبا ا ..ومدی سر ذوق متی هر بدنی کرده بود که با شندای پییگوش شنوا.. زد ی قشنگلبخند
  شدی دلم اروم مکردمیاما هربار که بهش نگاه م.. وفرسوده بود ری پي صفاريصورت اقا

 
 .. خلوت وفکرم

 .. سپردم گانینزد تو به را...از عمر هر انچه بود نزد من ( 
  )امین(مردم ز بر تو دل نبردم ... گار عشقا ادی نادره يا

 دل من نوشته ي که براییغزل وارها.. رنگ ووارنگ يغزل واره ها.. وغزل دهیقص ..دی نو وشعر سپشعر
  ومن شدی مری زنده دل سرازرمردی پنی اي دهی چروکيهمه از لبها..شده بود 

 
 ... سر تا به پا شدمیزنده م ..دمیشنی از ته دل اشعارش رو میوقت

  دونه حافظ بخون هی ي صفارياقا-
 .. خوند از دل حافظ ي صفاريواقا

 .. راز سر به مهر به عالم ثمر شود نیو..ترسم که اشک در غم ما پرده در شود -
 .. به خون جگر شود کی شود وليار.. سنگ لعل شود درمقام صبر ندیگو

  ..دی وخندخوند
اونوقت  ..میشی مکاریب جفتمون از کار ادی بزرگ  میی رضاياالن اقا... بابا رمیبذار نفس بگ.. دختر يا-

 ؟ ..يدیجواب خانم خونه رو شما م
 .. گفتم بای زي هادهی از قصزی چونه ام بود ودلم لبرری جور که دستم زهمون

  دیامروز با.. قرارتون ری زدیاما قرار نشد بزن ..کنمی من صبر مدیهرچقدر که دوست دار ..دیرینفس بگ-
  ..دی شعر بخونیبرام کل
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جمعه صبح بود وفروشگاه تا ساعت چهار بعد از  ..ختی خودش ري برایازه دم تي چاي صفارياقا
  کار ری از زمیاما عمال داشت.. مثال مشغول حساب وکتاب ي صفاريظهر بسته ومن واقا

 
  ..ي گند زدن به وجدان کارنی بود انیری وچقدر شمیرفتی مدر
 .. همه من خوندم حاال تو بگو نیخب دختر جان ا-
  .. بخونم؟یچ-
  ..!ستی نادتی چکدومشوی همه شعر خوندم هنی مدت انیتو ا-
 .. شعر رو نیمخصوصا ا..چرا هست -
 ..) وبرفت میدی عشوه خرنی آخر که چنيدید.. کرد ی خواهيعشوه دادند که بر ما گذر(

 ي دهی نم کشي جمع نی بود ايزیعجب صبح دل انگ..لبخند من هم .. گشاده شد رمردی پلبخند
 .. سر صبح قشنگ ترش کرده بودن ي خوندن پرنده هاي که صدایتابستون

  ..انی بیی رضايبفرما باال تا اقا..بفرما -
 که ي مردنیا.. شدم خکوبی ومن درجا ممی فروشگاه هردو سر بلند کردی نظافتچمی اقا کري صدابا

 امرد ؟مرد ن ..ی؟عرفان مستوف.. عرفان بود ومدی فروشگاه باال مياروم اروم از پله ها
 

 ؟.. من ی مرد زندگنی نامردترای؟.. من یزندگ
 بهار بود دمشی که دیاون وقت.. بود شتری؟نه نه ب..دوماه  ..گذشتی مدارمونی دنی ماه از اخرچند

  من رو چرا يایدن.اخ خدا  ...گذشتیچند ماه از اون حساب وکتاب اخر م..وحاال تابستون 
 
 جا نبود نه به االن  چی که در به در دنبال عرفان بودم وهییها؟نه به اون روز ..يدی افرکی کوچنقدریا

  ..شهی چشمهام ظاهر مي جلوي دفعه اهیاما  ..نمشی ببخوامیکه نم
 شده تو دلم اون انی تمام احساسات خوش قلونی مقای دقدی همه جا عرفان رو بانی اونی چرا ماخه

  ...زیدل انگ صبح کی ي نهی؟اون هم با پس زم ..نمیهم امروز صبح بب
  ..ادی هم زیلیخ..؟؟؟تنگ شده بود ..  براش تنگ شده بود دلم
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با همه خوش .. طرفه ی با ککردی منش وطرز برخوردش که فرق نمنی اروم واي قدم هانی اتنگ
 .. اداب بود يبرخورد ومباد

گار به جفت وان.. بود دهیمن رو د.. پله موند نی اولي کرد وسر  بلند، که قدم هاش روي تشکرعرفان
  ادی چشمهاش فریاهیس..چرا که پلک زد ونگاه نگرفت .. نداشت نانیچشمهاش اطم

 
 تو عوالم میهردو غرق بود.. رو ی صندلي وجود خشک شده رونیا.. حضورم رو کنهی که باور نمزدیم

 ؟؟؟؟..من تو بهت حکمت وقسمت خدا وعرفان ..خودمون 
 ؟.. شده بابا جان يزیچ-

 يوچشمهاش به عادت تمام ماه ها ..ي صفاري به سمت اقادی خودش اومد و چرخ بهی به انعرفان
  رو هم دنی نفس کشیکه حت.اما من اونقدر بهت زده بودم .. شد یگذشته سوزن

 
 .. کرده بودم فراموش

 ؟.. دخترم یشناسی اقا رو منیا-
 صبح خلوت نیان تو امسلما عرف ..کردمی رو حفظ ممی خونسرددیبا.. مکث نگاه از عرفان گرفتم با

 ومن .. سر زده بود نجای تو فروشگاه بود به اگهی دقی که تا دقای احساندنی ديجمعه برا
 
 .. مرد رو نی گرفتن ادهیناد ..گرفتمی مادی دیبا
 .. خش دار اما به شدت کم توان گفتم یی صدابا
  ..ي صفارينه اقا-

 بزرگ ي گرفتم وسر فرو بردم تو دفترهااما خودکار به دست ..دمی رو نفهمدی ونشندی شنعرفان
  نی ما بي اذن من معارفه ایاما گوش هام ب.. بستان کارها وبدهکار ها ونیم ..يحسابدار

 
 ..دیشنی وعرفان رو مي صفارياقا
  ..دیخسته نباش..سالم -
 ؟ ..ي کار داریبا ک ..نیبفرما بش ..یسالم پسرم سالمت باش-
  ..موندمی میی رضاي منتظراقانی وگرنه همون پائدی مشغول کاردونستمی نمدیببخش-
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 ؟.. بزرگ ای کی؟کوچ.. پسر جان هی چه حرفنیا-
 کدوممون به چیحواس ه..حواس اون نبود وحواس من .حق داشت ..حواسش به جا نبود .. نداد یجواب

 ..جا نبود 
 ؟؟؟... وعرفان می عرفان تو زندگي شدن سر وکله دای از استرس دوباره پمن

 ؟.. پدرجان یچ-
 .. زد هیکنا.. کنار سماور جوشان ي صفارياقا
 ؟ ..یوانی لای يخوری میاستکان.. پسرم تیچائ-
  ..دیبه زحمت افتاد.. استکان-

 .. بلند شد زی مي شهی به شی برخورد نعلبکي تقه يوصدا
 ؟.. بزرگ ای کیحاال کوچ-

  ..دی بازهم صبورانه پرسعرفان
 ؟.. پدر جان یچ-
 ؟.. بزرگ ای کی کوچیی رضاياقا-

 .. خوشش اومده ي صفاري اقاتی از شخصدونستمیم.. عرفان تم خنده گرفت لحن
  ..ی هستم عرفان مستوفی من مستوفیراست..اقا احسان  ..کی کوچییرضا-
 .. داره يوتری که شرکت کامپیهمون ..یشما دوست اقا احسان..اهان حاال شناختم -
 .. گفت شهی هم مي جورنیا..بله -
 .. سرد نشه تیبفرما چائ.. پسرم يخوش اومد-

 دنگ شی بکنم وتمام شدی باکاری که چکردی فکرم کار نمی حتدیچرخی چشمهام مي جلواعداد
 .. بود ي صفاري عرفان واقايحواسم به صحبتها

  ..يدخترم اشتباه جمع زد-
 .. وبا تته پته گفتم دمی از جا پري صفاري اقامی مالي صدابا
 ؟..بله -
 .. تر اورد تا عرفان صداش رو نشنوه نی سرش رو پائي صفاريااق
 .. صفحه رو حساب کن نیدوباره ا..حواست کجاست بابا جان ؟-
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 کردم عرفان وحضورش بعد از چند ماه رو فراموش کنم ی سرجام ثابت نشستم وسعی سر افکندگبا
 فان جرات عر.. احسان وپدرش می مستقتی حماریوز.من تو فروشگاه احسان بودم ..
 

 .. کج گذاشتن نداشت قدم
 ؟..پدرجان -

  عرفان ي صدادوباره
 ؟..جانم بابا -
 ؟ ..دیشما حسابدار فروشگاه.. نباشه یفضول-
 .. هم هستن یخانم زمان..فقط من نه -
 ؟ ..ی خانم زماندیشما تازه مشغول کار شد-

 ؟ ..ی برسيخوای سوالها به کجا منیبا ا.. تف تو ذاتت عرفان نیا.. مشت شد دستم
 .. جواب دادم نی سنگسر

  ...شهی میسه ماه..بله -
 .. کارم ادامه دادم وبه

 بود اتفاقا از قضا چند ماه هم تو یسی شما رشته اتون برنامه نوادمهیچقدر جالب تا اونجا که من -
  ..دیکردی گستر کارمانهیشرکت را

بهش دروغ گفته بودم ودل ..حس کردم  رو ي صفاري نگاه اقاینی از حرص گاز گرفتم وسنگلبهامو
 .. شده بود نیچرک

 ؟ ..دیدی به وردست بودن رسگاهی از اون جاي بپرسم چه جورتونمی مدیببخش-
 همه جور بال به سرم نکهیا.. اورد ؟ی رو در می چیداشت تالف.. فقط نگاش کردم دهی ورنجی ناراحتبا

 .. عادت نکنم دی عرفان جدنیا هم به امتیاخ خدا فکر کنم تا خود ق!..اورده بود 
 

 به رخم بکشه خواستیم ..شناسمشی گفتم نمي به صفارنکهیجبران ا ..کردی هم داشت جبران مدیشا
 .. همه جا ابروم رو ببره تونهیکه م

 .. مداخله کرد ي صفارياقا
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 هیض؟ اتفاقا ق.. وردست باشه تونهی می خانم با کماالتنی همچي؟چه جور.. بابا جان هیوردست چ-
  ..رمیگیمن ازمحضر دختر گلم درس م... باارزش منه اری همکار بسشونیا..برعکسه 

 عرفان درجا ي زدم که اخم هاي لبخند گشاده اي صفاري اقاي وبزرگمنشانه بای زي گرم از حرفهادل
  هوا ی رو بشیعرفان استکان چائ.. خنک شد ی اندکدی من شاگریتو هم رفت وج

 
 .. لب گفتم ریز اری اختی که بدیسرکش

  ..ينسوز..داغه -
بلکه صورتش .. عرفان باز ونرم تر نشد ياما با حرف من نه تنها اخم ها.. لبهام رو گاز گرفتم ی انوبه

 .. زده شد انیسرخ وعص
 وخطر دی لحظه بود که احسان سررسنیتوهم ..رهی بگشی بنده تا اتي عرفان به جرقه اکردمی محس

 .. گوشم گذشت خیاز ب
 با عرفان احوال نی شد وسر سنگي من جدي صورت عرفان ونگاه ماتم زده ی سرخدنی با دناحسا
  طور نیعرفان هم هم.. کرد یپرس

 .. با تاسف تکون دادم وتو دلم نجوا کردم سرمو
 .. بکشه نجایکه رابطشون به ا.. بودم دهی وقت احسان رو از روز اول ندچی کاش هيا-

 رفت نی از پله ها پائی الکی خداحافظهی پچ کرد وعرفان با  در گوش عرفان پپچيزی چاحسان
 دوست نداشتم .. تازه اش به جهنم اتیعرفان واخالق.. چرا دلم به شور افتاده بود دونمینم..
 

 .. هواش رو داشتم ریمثل ش.. برام نبود یاحسان کم از برادر خون ..رهی احسان بگي به قباپرعرفان
  .. از جا بلند شدماری اختیب
 ؟..کجا دخترم -
  ..امی بهش بگم وبی مطلبهی نرفته یی رضايتااقا ..ي صفاري اقاامیم-
  ..می کار داری زود برگرد کلیباشه برو ول-
 ي جلوکی اتوماتي فروشگاه گذشتم ودرهایاز سالن اصل.. رفتم نی پائیکی حواس پله ها رو دو تا یب

  ..دمی احسان رو شنيقدم هام باز شد ومن تازه صدا
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اون هم از  ..دی برات  رقصي زديکه هرساز:؟اون از شرکت .. از جونش يخوای می چگهیآخه د-
 ؟ ..هی حرفت چگهی دی که براش پاپوش دوختیمیشرکت مق

  ..دمی بلند پرسمهی دلهره نبا
 ؟.. شده یچ-

  به سمتم واشاره کرد دی چرخی با ناراحتاحسان
 .. دست تنهاست ي صفاريشما برو باال اقا-
  ..دمی من بدون توجه به حرف احسان جلوتر رفتم وروبه عرفان پرسیول
 ؟.. عرفان ي اومدی چيبرا-
 .. کرد ی چشمهاش رو سوزنتی عصبانبا
  ..زنهی از پشت داره بهم خنجر مدونستمی بزنم نمقمی سر به رفهی اومدم يبعد عمر-

 .. شده زی صبرش لبريمعلوم بود که کاسه  ...دی جوشاحسان
 ؟ ..یبافی که بهم مهی چفی اراجنی؟ا..وم خنجر کد-
  ..دی توجه به حرف احسان پرسی عرفان بیول
 ؟ ..کنهی کار منجایبهار چند وقته ا-

  ..دنیجنگی انداخته بودن وحاال خودشون دو نفر تن به تن با هم مرونی من رو از بحث بدوباره
  ..دی غراحسان

مگه براش پاپوش  ..ي کارش نکردیمگه از کار ب ..رونی بي؟مگه از شرکت پرتش نکرد..به تو چه -
  ي؟اصال مگه با اون سابقه  ..کنهی مکاری داره که چی به تو چه ربطگهی؟د ..یندوخت

 
؟شده  ..ی هستی نگران چگهید.. کنه دای کار پتونستی هم میی جاي که براش درست کردیدرخشان

 دلت خنک شد .. من يفروشگاه بابا شده حسابدار يزی برنامه رياون نابغه ..حسابدار 
 
 ؟..
  ..خوردی عرفان برنمي قباجی حرفها به ترنی کدوم اچی هیول
 .. احسان یزنی به من نارو ميدار-
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 .. احسان مثل لبو سرخ شد صورت
 که رفاقت یی  تونیا.. یزنی به عالم وآدم  نارو مي که داریی تونیا.. برعکسه هیاتفاقا قض..نه -

  ..يناموست رو حراج کرد وابرو وتیثیوح
  حرفها نبود نی گوش عرفان بدهکار ااما
  ادی برنمنکاریاصال بهار از پس ا ..خورهی حسابدار به دردت نمنیا..اخراجش کن احسان -
 کار تونهی مگهیکجا د!؟ ..ی نونو تو دامنش گذاشتنی رفته که تو اادتی؟.. بشه یاخراجش کنم که چ-
  یوقت ..یکنی مرونی زنتو از شرکت بي داری وقتي کردنوی؟اصال فکر ا.. کنه دایپ
 

 کجا رتتی؟اخه غ ..ارهی؟ازکجا نونش رو در ب.. قراره کجا بره کار کنه یکنی براش پاپوش درست ميدار
 ..  زن تو بوده ي روزهیاون ..رفته مرد 

 .. ندارم ی صنمچی زن هنیمن با ا ..ستی زنم نگهیحاال که د.. بوده یگی ميخودت دار-
 ..دی کشری اشکار عرفان تی همه سنگدلنی خونسرد جواب داد وقلب من بازهم از اعرفان

 ؟.. اخراجش کنم یگی می؟چرا ه ..ی پس چرا براش پاپوش دوختي نداریاگه صنم-
  زد ادی شد وفرزی عرفان هم باالخره لبرصبر

 ودرشت زیتمام ر..رد  من کار کبی احسان ؟تو شرکت رقیفهمیم ..!انتیخ... کرد انتیاون بهم خ-
  گذاشتزی همه چی بیمیکار وشغلمو کف دست اون مق

  ..دمیخروش
 تا پروژه اش ی فروختتی منو به مشتریوقت ..ی رو تنها گذاشتی من وشکوهیوقت ..ي تو کردانتیخ-

 من تو  ...ي در اوردی که جلو شکوهي اي شب بازمهی خشیبا اون نما ..يریرو بگ
 

 هم نخواست یمیمق.. کلمه هم از شرکتت نگفتم هی.. کار کردم یمی مق که تو شرکتی مدتتمام
  ..ستنی ادمها مثل تو پست نيچون همه ..

 .. تکون داد ي با تاسف سراحسان
 ..واقعا برات متاسفم عرفان -
  پا داشت هی ومرغش رفتی حرفها تو کَت عرفان نمنی ایول
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 .. کن  بهار رو اخراجی من متاسف باشي برانکهی ايبه جا-
 .. براشفت احسان

 مونیحساب وکتاب کار ودوست..مال پدرمه .. مال منه نجایا ..ي دستور بدیتونی نمگهی دنجایا-
  تو کار فروشگاه دمیاما بهت حق نم ..شهی دل من با تو صاف نمگهیهرچند که د..سرجاش 

 
  ..ی کنیتونی نمی غلطچیتو هم ه ..ی کندخالت
  ..دی غرعرفان

 .. بفهم احسان حرف دهنت رو-
 ؟..اخه تو چه مرگته عرفان -
 به امون خدا یولش کن .. یبه زن سابق من کار نداشته باش ..ی من دخالت نکنی تو زندگنکهیا-
  من وبهار يرابطه  ..اره؟ی نونش رو درمي داره که بهار چه جوریاصال به تو چه ربط..
 

 .. به خودمون ربط داره فقط
 ی خفه بشي شتري نهی کنی تو ايخوای می من موندم تو تا کیول ..گهیم رو نیاتفاقا اون هم هم-
  تو ول شیعرفان دست از سر بهار بردار حاال که اون کوتاه اومده وبرگشته سر زندگ..
 

  یستی نکن
 جلوشون رو دیبا ..ستادمی ناگهی ،که ددمی هردو رو به سمت هم رو دزبرداشتنی لحظه خهی تو
  ..گرفتمیم
 ..اهردوتونم بسه بسه ب-

  ..دی به سمتم چرخی خوني با چشمهاعرفان
 یخواستی مي جورنیا ..ی چند ساله رو به گند بکشی دوستی بهار خوب تونستگمی مکیبهت تبر-

 ؟ ..يکردی مکاری چی ام بزنشهی به رشهی تیخواستی؟اگه م ..یجبران کن
  گفت احسان
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 تو رفاقتمون ي که گند زدیی تونیا..ودت بگه  حرف رو به خنی نفر اهی دیبا.. برعکس شده ایهه دن-
.. 
 .. تو حرف احسان دمی که پرشهی اوضاع بدتر از قبل مادی هرچقدر حرف کش بدمید
 ؟.. با عرفان حرف بزنم ي اجازه بدشهیاحسان م-

 در هم تنها منتظر شد که احسان به ي متفکر تنها نگاهم کرد وعرفان با اخم هاي با چشمهااحسان
 ..اره کرد عرفان اش

 کن که من رونی پنبه رو از تو گوشت بنیاما ا ..نی سنگ هاتون رو وابکننی که دوست داريهرجور-
  نخواد خودم نوکرشم یتا وقت..  برام مونهیبهار مثل النازم..بهار رو اخراج کنم 

 
  ..ی کنتشی اذذارمیونم
 ..دور شد ومن موندم وعرفان  پشت وپناهم بود احسان ازمون ي جورنیکاش کوروش ا.. گرم شد دلم
 عرفان ي بودم که صدارهی احسان خي سکوت برقرار شد ومن تنها به راه رفته نمونی بي اهی ثانچند

 .. بکشم يباعث شد اه خسته ا
 یراست! ..يدی رسي  وبه شاگردي کرددای ارتقاءپيزی که از برنامه رنمیبی؟م ..نهی ادتیپس کار جد-

  هم کار پاره دی؟شا ..دهی متویاصال کفاف خرج زندگ ..دهیاحسان چقدر بهت حقوق م
 

 .. کار وبرات جور کنه نی کرده تا تونسته اکی خودش رو کوچی؟حتم دارم احسان کل ..وقته
 .. گفتم ي سردبه
  .يتو خرابش کرد.. من هنوز کارم رو داشتم ياگه تو گذاشته بود-
  ..ستمی نمونیاصال پش.. ؟یخب که چ-

 .. طاقت نداشتم گهید.. تکون دادم  رو با دردسرم
 راجع به يزی چخوامی نه مگهید.. گرم باشه میبذار سرم به زندگ..برو دست از سرم بردار ..برو عرفان -

  نظر ری شعبه که زنیاحسان من رو اورد تو ا.. ازت بشنوم ینه حرف.. بدونم تیزندگ
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 گهید.. عرفان دمی ازت برگهیمن د..باشم   داشته شی کم اساهیتا بتونم  ..نمی باشم وتو رو نبپدرش
  ..دمی از دستت کشیبسه هرچ
 .. زد يپوزخند

 که من کردم یی؟کارها ..شهی جبران می راحتنی به اي که سر من اوردیی بالهايهه تو فکر کرد-
  ..ستی ني به سرم اوردشی که تو پنج سال پیی هزارم بالهاکی
 .. گفتم ی درموندگبا
 تحملت کنم تونمی نمگهید.. عرفان کشمی نمگهی دیول..ه اصال تو طلبکار من بدهکار باشه باش..قبول -
 مگه از  ..ی که تو راحت باشرونی بدمی کشتیپامو از زندگ..دست از سرم وردار ..
 

 ؟.. کنارت نباشم گهی دنکهیا ..یخواستی رو نمنی هماول
 رو از متی گلبتی وبا مصیکشیجر م زي داردمیدی منکهیهم ..گذشتی خوش مي بودینه اتفاقا وقت-

  ي شدن وتو سرری وحس تحقیشی مری تحقي داردمیدی منکهی هم،یکشی مرونیاب ب
 

  ..گرفتی اروم مکمی دلم یکنی رو تجربه مخوردن
 پس ی خواستیمن که هرتاوان ..؟يخوای از جون من می چگهیپس د.. دلت اروم گرفته یگیمگه نم-

  ..می شديدادم وبا هم مساو
  ..دی بلند غرمهین.. ام مشت شد نهی با شتاب به سمتم برداشت که دستهام تو سی قدمرفانع
حاال  ..ی بزنیی لقمه نون دست به گداهی ي کنم براي کارخوامیم..هنوز کار من با تو تموم نشده ..نه -

  که از خجالتت زنمی میی رضاي اقاشی ابت رو پری زي جورهی.. وتماشا کن نیبش
 

  ..یبلند کن سر ینتون
 ..که بازوش رو گرفتم وبا بهت زمزمه کردم ..خواست بچرخه .. سر شد دستهام

 ؟..چته عرفان -
 همه کدورت نی اي برای قاطعلی چشمهاش دنبال دلی نی نونی میبا ناراحت... شد رهی چشمهام ختو
 عرفان همه جوره من رو ازار  ..میوجدانا اگه قرار بود حساب  وکتاب کن ..گشتمیم
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 خوادی چرا عرفان نمدمیفهمیاما واقعا نم.. کنارش باشم تا زجر بکشه گهیدرضمن قرار نبود د.. بود داده
 .. رابطه رو ببنده نی ايپرونده 

 .. لب اسمش رو بردم ریز
 ..!عرفان -
 ی بيایمثل اسمون صافِ در.. واروم میمال.. چشمهاش نرم شد ی نین...اما .. نه ای دمی اشتباه ددونمینم

 اون قدر دلم از حرفهاش شکسته بود  ..کردمی جور فکر منی هم من ادیشا..کران 
 

 قطره اشک از هی ..نمی کران رو ببی صاف وبيای اون درتونستمی نمی حتگهی چشمهام تار شد دکه
 .. وبه راه افتاد دیپلک زد وبازوش رو کش... که عرفان پلک زد دی چشمم چکيگوشه 

 ..وزمزمه وار گفت  سه قدم نرفته برگشت دو
  ...ي تاوان پس بددیحاال حاالها با..حساب کتاب من وتو هنوز تموم نشده -

 تو اون ای سوال روتو دلم داشتم که انی جواب ادنی قدم به قدم ازم دور شد ومن حسرت فهمعرفان
  رو تجربه کردم شی عرفان چند  سال پی مخملي چشمهادنی واقعا لذت دهیچند ثان

 
 ؟.. درد اور بوده الی مشت وهم وخهی نهای اي همه ای؟

 *** 
 ي در بطنم به هردري کشتن بچه يدو ماهم بود ومن برا.. ماهم بود ومن هنوز باردار بودم دو««

  ..کردمی وزجر درو مدمیکشیدو ماه بود که هرروز نفرت سر م.. بسته بود زدمیم
 کردمی قبول مدیومن با.هم نداشت  رفتن الیخ.. تو بطنم جا خوش کرده بود سفت ومحکم ي بچه

 دکتر سونو نوشته بود .. بچه باختم نی نگه داشتن اي خودم وعرفان برانیکه تو نبرد ب
 
 مطمئن بشه بچه دی بچه اوردم بانی که سر ایی با بالهاگفتیم ..نی خودم وجنتی اطالع از وضعيبرا

 .. نه ایسالمه 
 بود نیمهم ا.. عنوان مهم نبود چی من به هیتو زندگ!؟..سالمت وزنده بودنش .. فقط پوزخند زدم ومن

  بچه رسما از سمت نیانگار ا ..شدی من حذف بشه که نمی زندگيکه از صحنه 
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  ..ی به قدرت الهيبا پشتوانه ا.. اومده بود خدا
 باور کنم خواستمینم.. برم خواستمینم.. تخت اتاق دکتر برد ي رسما کشون کشون من رو تا پاعرفان

 با خوردن تمام .. که سرش اوردم هنوز هم زنده است یی بچه با وجود تمام بالهانیا
 

 اما ی بزرگ مسگیبا بلند کردن د.. پله ها ي از باالدنیبا پر.. مسخره وبد طعم یاهی گي داروهااون
 ... رفتن نداشت الی بچه به واقع خنیانگار ا

 اتاق شد ي پشت سرم روونه ییعرفان با پرروهرچند که  ..می تو هم وارد اتاق دکتر شدي اخم هابا
  ..شدمی تر از قبل می هرحرکتش عصبدنیومن با د.

پس .. بودم ومدهی مطب ننی خودم به ايبه اراده .. کردم ی ومن فقط نگاه مدی پرسی سوال مدکتر
  رو جواب داد زیاما عرفان سر صبر همه چ ..کردمی مي لجبازخواستیهرچقدر که دلم م

 
 .. ام انهی عادت ماهنی اخر زمانیحت

کجا ..نرو :  مبارزم غرغرکرد که ي هیروح.. تخت بخوابم ي بهم انداخت واشاره کرد روی نگاهدکتر
 ... اتاق وادم ها دور شو نی االن از انی؟هم ..ي بريخوایم

  داده وبچه ناقصجهی که کردم نتیی کارهادیشا:  مهلت نداد باخودم گفتميکنجکاو.. دروغ چرا اما
 ..شده 

 اون هم  بدون دردسر نی بود با سقط جني ناقص مساوي بچه کی ..دی فکر چشمهام درخشنی ااز
  نداشت شی به نگه داریلی ناقص بودن بچه مدنیمسلما عرفان احمق هم بعد از شن...
 
.. 
 منتظر بودم تا خانم ي صبریباب.. شکمم رو باز کردم ي ورودمی تخت دراز کشي کند روي قدم هابا

  بچه به درد نی بده که ادی شکمم بچرخونه وبهم نويدکتر اون دستگاه مسخره رو رو
 

 ..اما زن لب از لب باز نکرد  ..خورهی وعرفان نممن
 شد ودکمه ها رو پشت سر هم زد وبازهم لب رهی ختوری درهم برهم داخل مانری به تصوی موشکافبا

 ..باز نکرد 
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  ..دی تابانه پرسی بعرفان
 ؟..خوبه خانم دکتر حال بچه -

 عرفان لذت دنی روزها من از درد کشنیاحمقانه است اما تو ا.. لذت بردم شی همه نگراننی از اومن
  ...شهی نقش بر آب ماهاشی با خبر ناقص بودن بچه رونکهیاز ا ..بردمیم

 .. من ي نشکفته يدهای تمام امي بود به روی لبخند زن مهر باطلاما
 .. قلب بچه ي هم صدانیا.. حالش خوبه وسالمت .. بهتون گمی مکیتبر-

 زدیداشت لبخند م.. عرفان رفت ینگاهم پ ..دیچی اتاق پي توي قویی ضربه هاي رو فشرد وصدادکمه
 .. لب زمزمه کرد ریز ...دیدرخشی میوچشمهاش از خوش

 .. شکرت ایخدا-
من  ..دی به دل من نچسبیلو.. از ته دل بود دیبوسه اش شا ..دی رو بوسمیشونی سمتم خم شد وپبه
  ...شینه خبر سالمت.. بودم نی جننیمن منتظر خبر سقط ا ..خواستمی بوسه رو نمنیا

 ي جورچی که هکردمی از قبل باور مشتری ضربه ها اطرافم رو احاطه کرده بود ومن هر لحظه بيصدا
  که داشت به یبا نفرت به عرفان.. خالص بشم ی لعنتنی جننی از شر اتونمینم
 

 نی عرفان احمق وانیمن ا ..رفتمیمن م.. رو گرفتم ممی نگاه کردم وتصمدادی دکتر گوش محاتیتوض
  ..کردمی بچه خالص منیمن باالخره خودم رو از شر ا ..خواستمیبچه رو نم

محال بود قبولش .. اومدنش ایچه بعد از به دن..چه االن ..؟زمانش هم مهم نبود  ..ي نبود چه جورمهم
 ..کنم 

مخصوصا بعد از  ..کردی مری پاهاش بند نبودوتو اسمونها سيعرفان رو ..می اومدرونی مطب که بزا
 .. عرفان داشت ییای روي از سالمت بچه تی که حکاییحرفها.. زن ي حرفهادنیشن

  ..کردی رو خطرناك اعالم منی که تنش واسترس رو مطلقا برام ممنوع کرده بود وسقط جنییحرفها
  ..دمی گذاشتم به حرف اومدم وبا نفرت جوشنی که تو ماشقدم

  ..يپس باالخره کار خودت رو کرد-
نفس  ..دهی تو پس کلماتم خوابی بود که چه نفرتدهیفهم.. ورفت دی لبهاش پرکشي عرفان از رولبخند

 .. کوتاه وبلند شده بود که ادامه دادم تیهام از عصبان
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 نیتو بمون وا ...رمی اومدنش من مایاما بعد از به دن.. باهاش ندارم ي کارگهید.. راحت باشه التیخ-
 ..تی دوستداشتنيبچه 

 نداشت یی حرفهام جاونیحرف از طالق تا حاال م.. رو نداشت دنشیتوقع شن.. عرفان وا رفت صورت
 اما حاال؟؟..

  ..دی پرسیجی با گ
 ؟ ..ي؟کجا بر.. بهار یگی میچ-
 ..فتم  گتی روبه رو و با قاطعری شدم به مسرهیخ
تو  ..رمی ومارمشی مای سقطش کنم به دنتونمیحاال که نم ..شمی اومدن بچه ازت جدا مایبعد از به دن-

 ..بمون وبچه ات 
 ؟..بهار -
 کل ي حوصله گهی چند وقته اونقدر حالم بد بوده واعصابم خراب شده که دنیا.. عرفان فتیراه ب-

  ..زنمی هم راجع بهش حرف نمگهید..حرف اخرمو زدم ..کل کردن باتو رو ندارم 
 ؟ ..یول-

  رو گوشهام گذاشتم دست
 .. بشنوم خوامینم-

 سکوت کرد وبعد هم به ي اهیچند ثان.. رو گرفته بود نی ماشي عرفان فضانی سنگي نفس هايصدا
 .. به راه افتاد یارام

 صرافت طالق  وازشهی ام بهتر مهی اومدن بچه روحای وبا به دنستی ني حرفم جدکردی فکر معرفان
  محال بود که از خواسته یبهار زمان..اما اون هنوز من رو نشناخته بود  ..وفتمیگرفتن م

 
 رفتمی خط مانی تا پاکردمیمن اگه اراده م ..کردی نمغی دري کارچی راه از هنی دست بکشه وتو اهاش

 »» ..دمی بچه دست کشنی نداشتن اي برازمیمن از همه چ..ورفتم 
*** 

 ي دانلود کرده بودم براشبی که دیآهنگ ...ی زدم به صندلهی پرت کردم و تکزی مي رو موخودکار
 ..  مبارزه کنم می با حس دلتنگکردمی می بار از لپ تابم پخش شد و من سعنیصدم
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 امروز از اون دی بود فهمدهی هم که از صبح حالمو دي صفاريآقا..  آوردم ی کم مشهی مثل هماما
 .... دارمیی به تنهاازی ام و نتهخیروزاست که به هم ر

 نتونستم گهی و ددمی شب بود که با کابوس عرفان و بچه از دست رفته ام از خواب پري نصفهاشبید
  ..یدرد وزجر ودلواپس.. مختلف يپراز حس ها ..شبی بود دیعجب شب..بخوابم 

 
 .. حسرت از دست دادن بچه ام ودراخر

 لمی به همراه نداشت مشغول دانلود آهنگ و فيزی که جز زجر چهودهی بي هاالی فرار از فکرو خيبرا
 ....شدم
 ....کنمی خواننده زمزمه مي گذاشتم و با صدازی مي روسرمو

 ...  تمام شورشم بودنیاسمتو زمزمه کردم ا...  محضم نقطه آرامشم بودمینقطه تسل(
 ....)نمیتو بش چتر ری دادم زامویمن همه دن ...نمی تو که باشم صبح کل زمي هواتو
 نشی تا صورت خشمگدی سفراهنینگاهمو از پ....  سرم رو باال آوردمزی مي رويزی شدن چدهی کوببا

 ؟اون هم  ..نجای؟عرفان بود اون هم ا..عرفان بود ... از جا بلند شدمعی و سردمیباال کش
 
 ؟.. شده بود ی؟دوباره چ ..نی خشمگي چشمهانی ابا
  ..دی حرص جوشبا
 از ی اخه تو چ؟يری ازم بگقموی رفنی بهتريخوایحاال م....  مادرمو مویجوان ..ی گرفتموی همه زندگ-

  ؟يخوایجون من م
 ) عمرم عکس زانو زدنم بودری تصونیبهتر..  تو بودن لحظه لحظه تو تنم بود میشوق تسل(

 .. ادامه داددی مبهوتمو که دنگاه
 ... احسان رو به جون من نندازییبا مظلوم نما... ر نده قرانمونیاحسان رو ب....  از احسان دور شو بهار-
 ....)رهی رو بگای از من همه دنتونستی میجز تو ک(

زبون خشک شده ام رو تو دهن ...  حس شده ی در مقابل خشم عرفان تمام بدنم بشهی هممثل
 ..چرخونم وتته پته کنان گفتم 

 ؟یزنی حرف میاز چ...  شده عرفانی چ-
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  با اخم به حرف اومد لشی زنگ موبايدون توجه به صدا زد و بيپوزخند
 يهمه  ...کشهی مرونیداره خودشو از پروژه ها ب ... دهی احسان به زور جوابمو م؟یدونی نمیعنی-

  ...کنهی نمي باهام همکارگهی مونده رو هوا چون احسان دمیزندگ
 .. وادامه داد دی کشینی سنگنفس

احسان ... ی کننکاروی اذارمی نمنباریا .. ي و نابود کردي شخم زدموی بار با حضورت کل زندگهی بهار -
 .... نابود کنهموی حضورت زندگنباری اذارمینم... مهی کارکی شرقمهیرف

 زی مي روتی ورد تماس زد ودرنهادی کشرونی ببشی که از توجخوردی همچنان داشت زنگ مشیگوش
 ... پرت کرد 

  اشارشو به سمتم گرفت انگشت
...  شده می مزاحم زندگستمی نقشی من الیگفتی که مي نکن برم سراغ کورش بگم خواهري کار-

 .. نکن يبهار با من باز.... نکن که آبروتو ببرم يکار
اما ... تماس از شرکت بود  .. دی چرخشی دوباره بلند شد و نگاهم به سمت گوششی زنگ گوشيصدا

  رد تماس کرد و باالخره دستشو  ودی کشی نداد دستشو رو گوشتیعرفان بازهم اهم
 
  خاموش کرد لشوی دکمه خاموش فشار داد و موبارو
 ؟....يدی نمتوی چرا جواب گوش-

 ... بهم انداخت ي ای عصبنگاه
 که بهت نجایاومدم ا...  نداشته باشي من کاریبه زندگ .. گمی بار اخر بهت ميبهار برا...  به توچه؟-

  ي صدبار آرزوي کنم که روزينذار کار..  شهر برونیزا برو اصال انجایاز ا.. بگم برو
 

 ی کنمرگ
  حسمو باال گرفتم ی بدست

 )يری سرتو باال بگای تا تو تا آخر دنيری اسافتیتو ض(
  رمق زمزمه کردم یب.... تو کاسه چشمش آروم و قرار ندارشتن تی چشماش از عصبانمردمک

 ...ن  جسم نکنینگاه به ا... ستمی من االنم زنده ن-
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 )رمی پذی شکستو منی ای با چه عشقینیتا بب... رمیدستمو باال گرفتم تا تو قلبت پا بگ(
  رو قلبم گذاشتمدستمو

 وقته یلیمن خ...  من زنده ام؟ نه اشتباه نکن یکنیتو فکر م ... تپهی قلب سر از خود داره منی ا-
 ...من.... شش ماه بعد طالقمون مردم... مردم

 شدی روشن خاموش مزی که رو ملمینگاهم رو صفحه موبا...  حرفمو خوردم لمیا زنگ موبي صدابا
 !!! مهد بود؟؟ریمد...

 ؟؟؟؟...پس صبا .. مهد صبا ریمد.. مهد بود ریمد.. شد روروی زدلم
 رو ی رفت اما من دست عرفان و پس زدم و گوشلی من و عرفان هم زمان به سمت موبادست

 .... موقع بحث کردن تلفن جواب بدم اومد یبرداشتم هنوز هم بدش م
 ....دمی کشی به اخمش کردم و دستمو رو صفحه گوشینگاه

 ...سالم ..  الو -
 ؟ی سالم بهار جان خوب-

  دلم رو آشوب کردیدمشکی پر از استرس خانم بيصدا
  افتاده؟ی اتفاقیدمشکی خانم ب-
 با می ما هرچه تماس گرفتدیکنی کار می صبا مستوفي شما تو شرکت باباگفتی ممی بهار جان مر-

 ....می کنداشونی پمی نتونستشونی الیشرکت و موبا
 به زور لب زدم ... دی کشری آشوب شد و سرم تشتری کرد و دلم بمکث

 دی شده؟ توروخدا حرف بزنی چ-
 .... از بچه ها فوت کردهیکی صبا تصادف کرده راننده و سی راستش سرو-

  دمیبا بهت نال..  چهره پر اخم و متعجب عرفان دوختم  رو سرم گذاشتم و چشم بهدستمو
 صبا بوده؟..  صبا-

  افتادمی عرفان تو لحظه گرد شد و من سست رو صندليچشما
  سرم فرود اومدي عرفان پتک شد و رويصدا

  شده ؟یصبا چ-
  رو بهتر بشنومیدمشکی خانم بي تو گوشم فشار دادم تا صداانگشتمو
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 انی بمیبه خانواده ها زنگ زد.... فقط به ما خبر دادن  .. مارستانمیه ب بهار من تورادونمی نم-
  ی نگوکسی ولمارستانی بادی بگو بي کرددای رو پی مستوفي چمران تو هم اگه آقامارستانیب

 
 ... کن داشیباشه بهار؟ زود پ..  کردهفوت

 لمویگاه کردم که موبا نی رو از رو گوشم چنگ زد و من مات و مبهوت به عرفانلی عرفان موبادست
  شدری هوا اشک از چشمم سرازیب... زدی مادیدست گرفته و فر

 . الو-
  دی خم شد وبا استرس پرسزی که پاسخش رو بده پس رو مستی نی که مخاطبدی فهمانگار

 ؟.... شده ی شده بهار؟ صبا چی چ-
..  لب اسم خدا رو زمزمه کردمریز.... اما انگار صدا و کلمات گم شده بودن...  باز و بسته کردم دهنمو

  ای..  به عظمتت دمی قسمت مایخدا... ادی عرفان زی زندگي طوفان برانی اایخدا
 

 .... خودت شفاعتمو کنشاهچراغ
  دی کوبزی به مدستشو

 ....ی د حرف بزن لعنت-
  امی وبه حرف برمی کردم نفس بگیسع... قرمز شده بود تی از عصبانشیشونیپ
 مارستانی بمی بردیبا... ادف کرده صبا تص... صبا-

 متورم شدن و من از ترسِ سکته شیشونی پيرگ ها....  صورت پر از اشکم مات شدي رونگاهش
  صورتش ترسم رو یداغ.. دودستم گرفتم نیصورتش رو ب.... دمیکردنش از جا پر

 
  کردشتریب
 ...چمران مارستانی بمی بردیفقط با. .. گوش کن حالش خوبه ...  عرفان جان -

 ... داشته باشه وصبا حالش خوب خوب باشه قتی ته دل دعا کردم حرفم حقواز
 و فمیو من ک... دی که راست کرد دستام از دور صورتش باز شدن و به سمت درب فروشگاه دوقامت
 ...دمی چنگ زدم و دنبالش دوزی خودمو و عرفان رو از رو ملیموبا
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 .. دمی رو پشت سرم شني صفاري آقاي صدا-
 ؟... شدهی دخترم چ-

  پاسخ دادن نداشتمي برای وقتاما
 يکمربندم رو با دستها...  از جا کنده شدنی رسوندم و سوار شدم و ماشنی زنان خودم رو به ماشنفس

 ..  عرفان دور فرمون مشت شده بود يدستا.. لرزون بستم 
 يصدا.... دست پاك کردم از اشکمو باسی و بعد به من انداخت که صورت خنهی به ای نگاهمین

 ..پرترسش دوباره بلند شد 
 حالش خوبه ؟ اصال کجا تصادف کرده؟.. راستشو بهم بگو بهار-

 .... دستش گذاشتمي رودستمو
اونا هم ...  کنهداتی زنگ زده نتونسته پی هرچگفتی میدمشکیخانم ب..  تصادف کردهسشونی سرو-

 ....مارستانی برفتنی نداشتن تازه داشتن ميخبر
 ... کتش گذاشتبی و رو جدی دستم کشریدستشو از ز.. دیچی انداخت و پنهی به آینگاه

 سشونی زنگ بزنم به راننده سروخوامیم... ستی نمیگوش .. میگوش-
 ... به سمتش گرفتم شویموبال

 ...نجاسی اتی گوشایب-
 ...دمی کشرونی از دستش بعی گرفت و روشن کرد اما سرشویگوش
  شد بلندادشی فريصدا

 وی لعنتنیبده به من ا ... ؟یکنی مکاری چ-
 دهی فاسیزنگ زدن به راننده سرو.. گذاشتم فمی کبی رو ازش دور کردم وتو جی من به زور گوشیول
 ...کردی مرد رو نگرانتر از قبل منی انکهی از اری نداشت غيا

 سخ دادم پاعی اسم احسان سردنی باعث شد سکوت کنه و من با دلشی زنگ موباي صدااما
  الو احسان-

 ... با سر بهش اشاره کردم که چراغ سبز شده... کردی به عرفان انداختم که با غضب نگام مینگاه
 دیچی احسان تو گوشم پی عصبيصدا
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پسر احمق بچه ...  خاموش بود تا االنلشیچرا موبا.. ؟.کنهی می توچه غلطشی عرفان پیگوش..  سالم-
 ...اش

 ... من بود شکستي گلو که توی خورد وبغضحرفشو
 ....مارستانی بمیری ممی ما دار؟ي تو هم خبر دار-

 ... آروم شدصداش
 ....مارستانمی من ب-

 همون بچه فوت شده ایصبا زنده ست؟ ...  سوال توذهنم رژه رفتهی....  قلبم گذاشتمي رودستمو
 ؟؟...  عرفان بودي گوشه گریج
 ؟...هم با وجود مرد آشفته کنار دستم اون دمیپرسی سوال رو منی چطور ادی بااما

 .... رو گاز گرفتم و هق زدملبم
  حالش خوبه؟-

 .... شددهی از رو گوشم کشیگوش
  صبا چطوره؟-
-.... 

 دی کشیقی عمینفس
  ؟ی احسان به من که دروغ نگفت-
-.... 
 ...مارستانمی بگهی دقهیباشه تا ده دق.... باشه-

  دمی قرار پرسیب.....و بازهم گاز داد....  داشبورد انداخت ي رولویموبا
 حالش خوبه؟..  صبا چطوره -
 براش دعا کن .. صبا بهار....بچه ام.. بهار دعا کن...  خوبهگهیاحسان م... دونمینم... دونمی نم-

 که عاجزانه ازم دمی از اشکش رو دسی چند ماه نگاه خنی بارتو انی اولي به سمتم وبرادیچرخ
 .. کنم  تا براش دعاخواستیم

 ... لب ذکرگفتمری موقع دعا خوندن چشمم رو بستم و زشهی عادت همبه
*** 



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 392 

  ..زمی دروبازکن عزکنمی؟خواهش م..بهار -««
 .. زدم ادی هنجره ام فرازته

  ..نمتی ببخوامیبرو نم..برو گمشو -
 ؟ ..هیاخه حرفت چ..بهار جان ارومتر -
 گذشتی مشی که چهار ماه از بارداري بهارنیا..دم  شرهی خنهی تو استادهی نفرت به عکس تمام قدابا
 .. نداشت شی سال پکی به اون بهار زنده وسرحال ی شباهتچیه

وعرفان بدون توجه به .. گل رز درحال پژمردنم هی مثل کردمیحس م ..دمی گونه ام کشي رویدست
 .. فقط وفقط به فکر بچه اش بود نیا

 بچه نیا.. برامده ام دوباره خار چشمم شد مهیا شکم ن امخواستیدلم نم ..دی عکس چرخي رونگاهم
  کردی مهیاز من تغذ..تو بطن من ..تو وجود من  ..شدیداشت هرروز بزرگتر از قبل م

 
  ..شدمی از قبل ازش متنفر مشتریومن هرروز ب ..گرفتی موپا
 .. وقته برات وقت گرفتم یلیخ.. دکتر می بردیبهار جان با-
  ..امیمن که گفتم کنسلش کن دکتر نم ..یفت به جهنم که وقت گر-
 خوادیتو دلت نم ..هی بچه امون چتی جنسمیدونی؟چهار ماهت شده ما هنوز نم ..شهیاخه مگه م-

 ؟ ..ینی رو ببلمشی فيخوای؟نم.. دختر ای بچه پسر یبدون
 .. ته هنجره ام داد زدم از
 .. نه گمی بازهم می هم بگگهیهزار بار د... خوامینم ..خوامینه نم-

  ومدی از پشت در میچارگی با بصداش
 ؟ ..هی مشکلت چگهی پس دي بچه رو نگه دارنی  ايتو که قبول کرد.. ازارم نده نقدریبهار ا-
  ..دمی حرص در رو بازکردم که نگاه هاج وواج عرفان رو دبا
 لقمه هی ونمتی که بعد از چهار ماه هنوز هم نمنهیمشکلم ا.. بچه است نیمشکل ا ..ییمشکلم تو-

  ی بچه زندگنیبه خاطر ا.. ؟می نگاه به من بکن من همون بهار قبلهیتو ..دهنم بذارم 
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 نی بچه ومادرت وانی که من از تو وانجاستیمشکلم ا!.. مشکلم کجاست یگی بعد مختهی بهم رمن
 .. متنفرم یزندگ

 نی از تو اي روزهیباالخره  ..یش نگران باخوادیتو هم نم ..ذارمی پامو تو مطب نماهیصد سال س.. امینم
  بچه نی وهرروز دعا کن که انیبش.. رو راحت کنم التیاما بذار خ ..ادیشکم درم

 
  ..کنمی لحظه رو هم باهات سر نمهی ی اومدنش حتای وگرنه بعد از به دنادی بای بدنمرده

 ؟..بهار -
 احمقانه ات به ي خواسته هانی من رو با ایشعور من وزندگ..توعشق من .. عرفان دمیمن ازت بر-

 ؟باشه  ..يخوایبچه م ..ی رو خراب کنمی زندگنی از اشتری بذارمی نمگهید ..يدیگند کش
 
 کن رونیتو هم فکر بردن من به دکتر رو از سرت ب ..خوامی که خودم مياما اون جور ..ارمشی مایبدن..
 هم از دست ..ص  تو شکمم وخالکنمی چاقو مهی ی کني با اعصابم بازادیبه خدا ز..
 
 .. تخم سگ نی هم از دست اشمی راحت متو
 يدرو به شدت پشت سرم بستم ونشستم گوشه .. عرفان تو هم رفت وباالخره سکوت کرد ي افهیق

  چیچهار ماه بود که ه ..دمیخوابی حضور عرفان روش میتختم که چهار ماه بود ب
 

  تخت برقرار نشده بود نی اي روي عاشقانه اي رابطه
 .. عرفان از پشت دراومد يصدا

 بچه باش نی خودت وایتو فقط به فکر سالمت.. کنم ی اصرار نمگهید ..ي تو بخوایهرچ..باشه بهار -
  ی حتگهی نه دتی جنسنی تعي دکتر برامی برگمینه م ..خوامی نمیچی ازت هگهید..
 

 ؟..تو فقط حرص نخور باشه  ..خرمی ملهی سر سوزن وسهی براش
اما کور خونده بود .. منو رام کنه تونهی چند کلمه منی با اکردیفکر م... .دم ورو برگردندم زيپوزخند

  من يعرفان برا.. رو با عرفان ادامه بدم می اومدن بچه زندگایمحال بود بعد از به دن..
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 »».. شده بود تموم
*** 
 که کج ینی از ماش رو چنگ زدم وپشت سر عرفانفمیک... چشمم رو باز کردمنی ماشدی شدباترمز

 .. شدم ادهی پارك شده بود پمارستانی درب بيومعوج جلو
 ونفس نفس زنان به دمی کشنی پائمیشونی پي که با سرعت تا روخوردی مزی داشت از سرم لشالم

 ....دنبال عرفان خودمو به اورژانش رسوندم
زن رو شناختم ....دمی دوتی به سمت جمعی زنغی جي به اورژانس شلوغ انداختم که با صداینگاه

 دیکشی مغی بند جهی مهد بودکه  تو آغوش شوهرش ي از بچه هایکی یمادر هست
 ....  بچه امایخدا...  بچه ام-

 سیزن راننده سرو ..ومدی مادی وفرغی جياز هرطرف صدا.. کجا بود گهی دنجای اای رفت خداجی گسرم
 لبهام  ..دیکوبی نشسته بود وتو سر وصورت خودش منی زميرو شناختم که رو

 
 گوشه يدختر زرد وزار ومنزو.. عرفان ي؟صبا..صبا کجا بود  ..دمیکشی نفس می بود وبه سختبازمونده

 ؟.. بزرگ بود مارستانی بنی مهد حاال تو کدوم اتاق اي
 .... شددهیرو پاهام بند نبودم که  بازوم کش.. شده بود ادی هام کم وزنفس

 ؟....ی بهار خوب-
 وبازوهام رو ستادهی که روبروم ادمی چرخش ها احسان رو دنی انیب .... دیسرم چرخ دور اورژانس
  غیج .. تونستمی دقت کنم اما نمزنهی که احسان میی به حرفهاخواستمیم ..دادیتکون م

 
  هنوز ادامه داشتی هستمادر

 ...بهار... نیبهار منو بب.... یکنیاالن سکته م....  دختر آروم باش؟ی بهار خوب-
 کوتاه وبلندم ي نفس نفس زدن هاونیم. شده دی تمام خون بدنم رفته وصورتم سفکردمی محس
  ..دمیپرس

  زن مرده ؟ آره ؟نی دختر ا-
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ممکن بود به  ..میکردی فکر مزی چهیهردو به .. و پلک زد ....  به پشت سرم انداختی احسان نگاه
  ياخ خدا ممکن بود به جا..ممکن بود ؟.. عرفان فوت کرده باشه ي دختر صبانی ايجا
 
  ..کردمی به پا مونی رفتن صبا شي زن من برانیا

  دی کشدستمو
 .. نمون نجایا.. بهار ایب-

 .... اورژانش بردگهی و به سمت د
 ...ارمی تا برم برات آب بی صندلنی رو انیبش-

  ..دمی پرسی تابی و بابدمی کشدستشو
  صبا کجاست؟ حالش خوبه؟-

 ... نشستکنارم
 .... نباشهيفقط دعا کن مشکلش جد... سرش شکسته..  اس کن آوردنشی تی االن از سنی هم-

 .... بتونم نفس بکشمدیدهنمو چند بار باز و بسته کردم شا...  کم آوردم نفس
 ؟....حاال من چه کارکنم.... صبا... يوا...  خداي وا-

 ... مقنعه ام رو تودست مشت کرد احسان
تو ...می کنار عرفان باشدیاالن با.... شهی درست نمیچی کردنت هی تابی بنی با ا... بهارنی من روبب-

 ... بودهی اس کن چی تی جواب سنمی منم برم  ببادی تا حالت جا بنجای همنیبش
ومن ... برده بودند اتاق عمل شی ساعت پکیصبا رو ....  به ساعتم انداختم شش بعد از ظهر بودینگاه

  .. مشینی نظر از راه دور ببهیود وعرفان تنها تونسته ب
 .... و احسان رفته بود بوفه کردی می طول وعرض راهرو رو طی عرفان کالفه و عصب

اما سرش هفت ...  نداشتی اسکن صبا مشکلی تی تو دستهام گرفتم وخدارو شکرکردم که  سصورتمو
 ...  هر دو پاش هم شکسته بودگهیواز طرف د.. خورده بود هیتا بخ

 وحاال ذاشتندی پاش مي تونی تا پالتشدی عمل مدی چپش بايراستش رو گچ گرفته بودن  اما پا ي پا
  ..می عمل بودي جهی اومدن دکتر ونترونی ما منتظر بيهمه 
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 ی آسمي نهی زمشیمخصوصا با پ.. بود ی لحظات بدتر از لحظات دم مرگ پراز استرس ودلواپسنیا
  ی ازهمه به حال عرفانشتریدلم ب ..می بوديرکه صبا داشت ،هرلحظه منتظر خبر ناگوا

 
 ...  اتاق عمل دوخته بودي تابانه چشم به در قسمت ورودی که بسوختیم

 ی زنده به گور کردن خاطرات زندگي برای که از هرراهي لحظات با اون عرفان مغرورنی تو اچقدر
 ه  بود که  پدر دل شکستهیحاال فقط وفقط  .. فرق داشت کردیگذشته ام استفاده م

 
 .. وکمک داشت ي به دلداراجی احتتنها

 .. گذاشت وزمزمه کرد مارستانی رنگ بدی سفمکتی ني تو دستش رو کنارم روي سهی کاحسان
  ..يری ازحال ميدار.. بخور يزی چهی-
 اروم به سمت عرفان رفت ي وبا قدم هادی کشینی چشم به عرفان اشاره کردم که نفس سنگبا
  به ی دستدیعرفان نا ام.. شروع به صحبت کرد ی گوشش به ارومخیت وببازوش رو گرف...
 

 مکتی ني سست همون جور که بازوش تو دست احسان بود کنارم روي وبا قدم هادی کشصورتش
 ..نشست 

 دستم رو یلی میاما عرفان با ب.. به سمت عرفان دراز کردم ی رانهی رو بازکردم ویکی پالستي سهیک
  به تاسف تکون داد وبا ي شد احسان سردهیه سمت احسان کشنگاهم ب..رد کرد 

 
 .. داد هی پشت سرش تکي به پنجره فاصله

 ؟.. حالش  خوب بشه یکنیفکر م-
دوباره تبلور  ...ومدیعرفان دل شکسته ورنجور که نفس هاش به زور باال م ..دی بود که پرسعرفان
  کاش يا. بود امروز یختعجب روز س..  اشک رو تو چشمهام احساس کردم يبلورها

 
 وفراموش گرفتمی ممری کاش الزايا.. حذف کنم می تمام عمر از زندگي روز برانی بد اي خاطره شدیم
  که رنجوندمش یی تا صبازنمی دارم پرپر مي لحظه ها چه جورنی که تو اکردمیم
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  ..رمی دوباره تو اغوشم بگرو
تو  ..کردمی وبه عرفان کمک مکردمی کمر راست مدیبا ..شدمی سر پا مدیبا.. قوام رو جمع کردم اندك

  بود که به شدت ي دادن به مرديمهم دلدار.. لحظات احساسات من مهم نبود نیا
 

  ..کردی می بدبختاحساس
 .. رو لبم نشوندم ي رنگ ورو رفته البخند

 خداروشکرکن  که زنده است  ..شهیخوب م-
 کمر تونستی نمی عمل حتي جهی نتیاز دلواپس.. رو تو هم مشت کرد وبه جلو خم شد دستهاش

 ..راست کنه 
 ..!اگه پاهاش .. بهار ترسمیم-

 توان ما ي ماورای تصور هم تواننی فکر کردن به ایحت...حق  داشت .. رها کرد مهی رو نصفه نحرفش
  ..می که نداشتخواستیم
  ..کنهیخودش به صبا رحم م.. به خدا باشه دتی؟ام ..هی چه حرفنیا-
 عرفان یتا باعث دلگرم.. لبخند احمقانه رو بهتر حفظ کنم نی کردم ای چرخوند به سمتم ومن سعرس

 ..بشم 
 .. از دستش بدم ی راحتنی به اتونمینم.. کس وکار یب.. مادر یب.. بزرگش کردم بهار یمن با سخت-

 شده یکین  قلبم با قلب عرفاکردمی لحظات حس منیتو ا.. دست خودم نبود گهی اشکهام دکنترل
 چقدر طاقت .. پدر هی مادر وعرفان مثل هیمن مثل  ..میکشی اندازه درد مهیوهردو به 

 
 .. لحظات سخت ودشوار نی بود تحمل افرسا

 نیاحسان هم تو ا ..دادی ما گوش مي که داشت با درد به صحبت هادی به سمت احسان چرخنگاهم
 .. دردمون بود کیلحظات شر

  ..می از دستش بدستیقرار ن-
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 خودش رو به ای دی جمله ام رو فهمی عرفان معنایاصال ا.. چرا خودم رو با عرفان جمع زدم دونمینم
  جمله ام باعث شد تا عرفان کمر راست کنه ونفس ری تاثدونمی؟فقط م.. زد دنینفهم

 
  ..رهیبگ

 :  از ته دل دعا کردم ومن
صبا رو به ما .. عرفان شرمنده نکن يجلومن رو  ..ی همراهمشهی که همییخدا.. من يخدا ..ایخدا-

 کمک حالمون  ..خوامی من صبا رو فقط وفقط از تو مایخدا.. وسالم برگردون حیصح
 

 .. لحظات نی تو اشو
 بوده هرسه نفس زی امتی عمل موفقي که با جمله می اومدن دکتر هرسه به سمتش رفترونی ببا

 واقعا ازت ممنونم  ..يوم کردمحبتت رو در حقم تم..اخ خدا  ..دمی کشياسوده ا
*** 

 گذشتم ودونه به شدنی دستپاچه وبا استرس از کنارم رد مای فکر ی وبالی خی که بیی ادم هاونی ماز
  نفس يصدا.. اتاق چهارده پاهام سست شد دنیدونه اتاق ها رو رد کردم که با د

 
به اون ..  شده بود رهیز اتاق خاما نگاه من تنها به در با ..دمیشنی گوشم مخی عرفان رو بي هانفس

 .. بود دهی درش خوابزهی مزهی ري که صبایاتاق
 از صبا تو ی واضحری تصوچی کرده بودم که ههیاونقدر گر ..نمشی ببی ممکنه تو چه حالتدونستمینم

 اصال .. شده بود  یچی باد پشیشونی وپزدی مي گونه اش به کبودادمهیفقط ..ذهنم بود 
 
 صورت رنجورش دنی ديارای که دونستمیفقط م.. نه ای داره ادی من رو به ای؟ ..دارهی بای ادونستمینم

 .. االن قلبم به درد اومده بود نیچرا که از هم..رو ندارم 
 وتوان  میزدیهردو نفس نفس م ..دی بود چرخستادهی پناهم به سمت عرفان که درست کنارم ای بنگاه

  که با قدم برداشتن يری از تصومیدیرستیهردو م ..میقدم جلو گذاشتن رو نداشت
 

  ..مینی بود ببممکن



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 399 

 فاصله تا نیاما انگار ا ..می تنها چند قدم با اتاق فاصله داشتنکهیبا ا ..دی هم به سمت من چرخعرفان
 .. قابل دسترس بود ریخود اسمون دور و غ

 شیچند سال پدرست مثل  ..دمیفهمی چند وقت خوب منی بار حرف نگاهش رو تو انی اوليبرا
 ..بدتر از من  ..دیترسیم ..زدی که نگاهش باهام حرف مییهمون روزها..

 ..نگران تر از من .. بود نگران
 جگر گوشه اش داشت که کمتر از دنی دي که برايدلهره ا ..خوندمی رو از چشمهاش منهای تمام اومن

 .. هم نبود شتریب.. دل من نبود يدلهره 
 مادر هم نبودم یاما من حت.. صبا یپدر واقع..عرفان پدر صبا بود .. کردم  وقوام رو جمعدمی کشینفس

  قلب دیشا.. من بود که جلوتر برم ي فهی وظنیپس ا.. کس نبودم چیمن مادر ه..
 

 بهیمن غر..اخه من مادرش نبودم .. داشته باشم دیاما من با.. صحنه رو نداشت نی ادنی طاقت دعرفان
 .. نبودم شی بيا

 وممکنه دهی حس کردم فشارم به صفر رسدمی در که رسیبه درگاه..جلو وجلوتر .. گذاشتم  جلوقدم
 ..  االن غش کنم نیهم

اخ خدا .. زانو گچ شده ياما جفت پاهاش تا باال.. انجام شده تی گفته بود عمل پاش با موفقدکتر
 .. صحنه نی ادنیچقدر سخته د..
 در گرفتم وبازهم یدست به درگاه ..دادمی عذاب نجات منی خودمو وعرفان رو از ادیبا ..رفتمی مدیبا

  صبا ي شده یچی قدم برنداشته بودم که صورت کبود وسر باند پمین..قدم برداشتم 
 

  ..سوزهیقلبم داره م..اخ خدا ...صورت برگ گلش ..صورتش ..  چشمهام جون گرفت يجلو
دوتا پاش تو ..سر برگ گل من اورده بودن به ییچه بال.. ام بلند شد وچشمهام سوخت نهی از ته سآه

 قلبم .. بسته اش بود ي کرده بودن وبدتر از همه چشمهایچیگچ بود وسرش رو باندپ
 
 .. ورو شد ریز
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 درد نگاهم چشمهاش دنیعرفان با د.. عرفان افتاد ي دهی ترسي برگردوندم که نگاهم به چشمهارومو
  دمیدی قدم برداشت  ومن با هرقدم م به سمت اتاقاری اختی تر از قبل شد وبدهیترس

 
  ..کنهی چطور با درد  به صبا نگاه مکه

 ي به گونه دمیعاشقانه دست کش.. ناتوان کنار تختش نشستم ي شد وبا قدم هاری سرازاشکهام
 .. صداش زدم دیسالمش ونا ام

 ..صبا جان -
 من الیتا حداقل خ.کرد اما صبا هم چشم باز ن . شدی نمدهی بود که اصال شنفی اونقدر ضعصدام

 ..وعرفان راحت بشه 
 .. وبازهم صداش کردم دمی دست کشی باند سرش به اروميرو
 ..خاله بهار اومده .. شو داریصبا جان ب-
  ..گرفتی اروم مکمی تا دلم کردی االن چشمهاش رو باز منی همدیبا ..شدی مداری بدیبا

 .. هم جلو اومد وصدا زد عرفان
 ؟..صبا بابا -
 فشی نحي شونه يهمون جور که اشکام رو ..ومدی از صبا درنیی ما صداي عالرغم تمام تالش هااام
 .. زمزمه کردم وفتادیم
بازکن ..؟صبا جان  ..دمتی چند وقته ندیدونیم..خاله بهار اومده گلم ..چشمهاتو وا کن صبا جان -

 ؟؟.. به سرت اومده برگ گلم یچ..چشمهاتو مادر 
 .. پربغض صداش زد ي تخت نشست و با صداي گهیافتاد وسمت د به دست وپا عرفان

 ؟ ..یکنیچرا چشمهاتو وا نم..؟ بابا ..صبا جان -
  ..البی پربغض عرفان بغضم پاره شد واشکام سي صدااز

 از ناله ومدی کنه عرش خدا به لرزش درمهی گرتونستی اما مطمئن بودم اگه مکردی نمهی گرعرفان
 .. مرد نی دل ايها

  :دی احسان که پرسيصدا.. کردم هی صبا گذاشتم وبا دل راحت گري بازوي روتموصور
 ؟ ..کنهی مهیچرا بهار گر-
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 .. شد سر بلند کنم وناله بزنم باعث
 ؟ ..ادیچرا به هوش نم.. احسان شهی نمداریب-

 .. درهم گفت ی گرفت وبا صورتی نفساحسان
 کشهی طول میدکترش صحبت کردم گفت دو  ساعتبا ..تازه از اتاق عمل اوردنش  ..دی مهلت بدکمی-

  ..ادیکامل به هوش ب
هرسه .. ها واقعا سخت وطاقت فرسا بود هی ها وثانقهیرد کردن دق.. ناراحتش رو به صبا دوخت  ونگاه

 اما دو ساعت هم  ..می ومنتظر به هوش اومدن صبا بودمیدست به دعا برده بود
 

  ..ومدی وصبا به هوش نگذشت
 که ي به پرستارتیبا عصبان.. تو مرز جنونه ی نداره واز دل نگرانیعی معلوم بود حال طب کهعرفان

  ..دیدرحال درست کردن سرم دست بهار بود غر
 ؟ ..ادیخانم پرستار دو  ساعت گذشت  چرا به هوش نم-
 .. جواب داد ي مثل ما بود با خونسردی دل نگراني ادمهادنی پرستار که انگار کار هر روزش دیول
  ..دی نگران نباشادیبه هوش م-

 .. گرفت شی حرف اتنی عرفان با ااما
چقدر .. بچه تموم شده هنوز چشمهاشو بازنکرده نیسه  ساعته عمل ا.. ؟دی رو نگران نباشی چیچ-
 .. باهاش حرف بزنم خوامیمن م ..ه؟ی کفتیاصال دکتر ش ..می منتظر بموندی باگهید

 ..خورده بود گفت  که از برخورد عرفان جا پرستار
 ساعت می به خدا تا ندیام.. درسته شیاتیدخترتون هم عالئم ح ..می دارضی مرنجایاقا ارومتر ما ا-
  ..ادی به هوش مگهید
 ؟ ...هی خراب شده کنی دکتر اگمیمن م.. تاحاال به هوش اومده بود ادی به هوش بخواستیاگه م-

 .. کرد عرفان رو اروم کنه ی سعاحسان
  ..زنهی حرف رو منی که ادونهی ميزی چهیحتما خانم پرستار ..فان اروم عر-

  ..شدی عرفان اروم نماما
  ..ستی نمی حرفها حالنیمن ا-
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 .. شدم وصداش زدم بلند
 ؟..عرفان -

 .. پراشک خواهش کردم يکه با چشمها.. به سمتم دیچرخ
 .. صبر کن گهی دکمی-
 واحسان دی وبه سمت پنجره چرخدی به صورتش کشی دستی که با کالفگدی دی تو نگاهم چدونمینم

 .. فرستاد رونی پرستار رو با حرفهاش اروم کرد وبیهم با زرنگ
 پلک ي بهم خورد والیکه لبهاش به اروم ..دمی به سمتش چرخعی صبا سري تکون خوردن بازوبا

 چشم سالمش باز شد ودوباره خون به جگرم کرد که نصف صورت قشنگش  کبود 
 

 .. هیوزخم
 .. به عرفان گفتم ي بود به تندرشدهی به هوش اومدن صبا سرازی همون جور که از خوشاشکهام

 ..به هوش اومد عرفان -
 .. بگه خوادی می دستپاچه به سمتش اومد ومن سر خم کردم به سمت صبا تا بشنوم چعرفان

 ؟..جانم صبا جان بگو خاله -
  کنهیسرم درد م-

با درد نگاهمو به عرفان دوختم که عرفان حرف ..  هم مظلوم  بود طیرا شنی تو ایحت.. بلند شد آهم
  ی که سعیبا لحن ..رمی اشکهام رو بگي جلوتونمی نمدونستیخوب م..نگاهم رو خوند 

 
 .. شاد باشه به حرف اومد داشت

 ؟..حالت خوبه .. دختر بابا ي شدداریب-
 زمی اشک نرگهی کردم دیبه صبا سعومن پشت .. خواست تکون بخوره که صورتش تو هم رفت صبا

  ..شدی نمیول..
 تن ياگر چه که پاره .. تنش رو ي پاره دنیدرد درد کش.. نندازه ي مادرچی درد رو به دل هنی اخدا

 ..اما همونقدر برنده وجگر خراش بود ..من نبود 
*** 
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  ..گهی دي لقمه هی ..کنمیصبا جان ازت خواهش م-
  رو برگردوند صورتش

 .. مزه است یب..دارم خاله دوست ن-
 خدا صبا حق داشت يبنده .. ظرف انداختم ي توي به غذای به صورت صبا ونگاهی نگاهی ناراحتبا
 اما  ..رفتی نمنیبا برنج خشک واقعا از گلو پائ.. روغن ی نمک وبی بي جوجه نیا..
 

 .. سر کنم پس بازهم اصرار کردم نی بودم با هممجبور
  ..مکنیصبا جان خواهش م-
  ...خورمی نمخورمینم-

 بود ومن سادهی وانجای ایاز ک ..دی عرفان چسبي رهی سرچرخوندم که نگاهم به نگاه خمستاصل
  کردمی بود که اصال درك نميزی چشمهاش چاهی سي؟؟؟ ته اون حفره ها.. بودم دهینفهم

 
  ..زدمی وخودم رو به ندونستن مدمیفهمی هم مدیشا..

 به تونمی مای ادونستمی اما واقعا نمخونمیحاال هم م ..خوندمی عرفان رو م رنگ نگاهشی سالها پمن
  ...بهای فری ست مثل باقگهی دبی فرهی هم نی اای کنم نانیحرف ته چشمهاش اطم

 تو قاب چشمهاش نقش تو وصبا کنار هم نکهیا.. که در کنارته یی است به تو وصبارهیخ: گفتی مدلم
 .. گرفته يجا
دل .. که بارها وبارها از پشت بهت خنجر زده هی همون مردنیا.. رو نخور بشیفر: زدی مادی عقلم فراما

 .. دروغ نده ي حرفهانیبه ا
 صدام کرد ناخواسته از جا یفقط وقت.. نه ای که نگاه گرفت دمینگاه گرفتم ونفهم.. زدم وپلک زد پلک

 ..بلند شدم 
 .. باهات حرف بزنم خوامیم-

 ... زد ادی فروعقلم
  ..استی مرد دننی مرد مجهول ترنیا.!  رو نخور بشی گفتم فريدید-

 .. صبا گفتم روبه
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  ..گردمیمن االن برم-
 بسته رها کردم وبه مهیدرو پشت سرم ن.. دل وعقلم جلو رفتم ي مجادله هاونی کند ومي قدم هاوبا

 .. شدم ي جارگذرهی تو فکرش می چدوستمی که نمیدنبال عرفان
 اطی حتونستمی راحت میلیخ...  فاصلهنیواز ا...  طبقهنیاز ا. ستادی راهرو اي انتهاي دم پنجره عرفان

  ..نمی رو ببمارستانیپراز دار ودرخت ب
 نیمن ا.. عقل ودلم نبود نی از جدال بي خبرچی هگهیحاال د ..ستادی به سمتم ومن قدم هام ادیچرخ

  در انتظارمون یخوبمسلما گفتمان  ..شناختمیصورت وچشمها وحالت فک رو خوب م
 

  ..نبود
شروع  .. دی کشینی شلوارش فرو برد ونفس سنگبی سنگ دست تو جی به سختی با صورتعرفان

  ..دونستمی رو خوب منیصحبت براش سخت بود ومن ا
 ؟.. بگهخواستی می سرگردون چي چشمهانی درهم واي اخم هانیبا ا .. دیکوبی جهت می بقلبم

 يوباالخره طلسم شکست وقفل لبها ..دیچرخی سرگردون بود منی زميرو به دنبال نگاهش که نگاهم
  ..شدی کاش باز نميکه ا..عرفان باز شد 

 .. باهات روراست باشم خوامیم.. بهار نیبب-
 صادقانه يمن اصال دوست نداشتم حرف ها ..خواستمیمن روراست بودن عرفان رو نم.. بند اومد نفسم

  عرفان قراره به ي که حرفهادمیفهمی تا مدمیشنی مدیاما با.. مرد رو بشنوم نی اي
 

 .. برسه کجا
 از کار دونمیم.. ازت ممنونم ي صبا انجام دادي مدت برانی که تو اییمن واقعا بابت تمام کارها-

 ؟؟.. اما ي سه  روز رو تمام وقت کنار صبا موندنی واي زدتیوزندگ
  ..:دمی پرسومن از خودم.. کرد وجون من رو به لبم رسوند مکث

 ؟.. ختم بشه نی سنگي امانی به انیری جمالت شنی اي انتهادیچرا با-
  ..ی کنار صبا بمونخوامی نمگهید.. به خونه ات ي برگردخوامیاما ازت م-
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ازم ..از فرق سرم تا نوك پام گرگرفت .. کردم ی سرم خالي سطل اب جوش روهی که تو لحظه انگار
  رو ببندم لمی بار وبندي امهی نصفه نزی ام تشکري جمله نی با همچخواستیم
 

 ! . به خونه ام؟وبرگردم
 مارستانی تو بگهی تا سه روز ددی عمل سخت رو پشت سر گذاشته وباهی که صبا یاون هم درحال.

 !؟ .... ستی هاش خوب نهیبمونه چرا که وضع ر
 نیچرا ا..اخ خدا  ..دادیم خودش رو نشون ي شد عرفان دوباره داشت اون رودهی هام رو هم سائدندون

  نگاه نی پشت اکنهیچرا هنوز هم احمقانه فکر م ..شهیدل بدبخت من ادم نم
 

 ؟؟ ..انهی احساس درجری کمسرگردون
  ..دمی بهت پرسبا
 ونه حال واحوال خورهی می درستي که صبا نه غذایطی شرانیاون هم تو ا!! ؟؟.. برم يخوایازم م-
 ؟؟..؟؟اره عرفان .. داره یزونیم

اما  ..گذرهی می تو سرش چدمیفهمی تا مدمیدی چشمهاشو واضح مدیبا.. نگاهش سرخم کردم دنبال
  ای حی عرفان بنی؟ا ..کردیچرا تو چشمهام نگاه نم.. چشمهاشو شکار کنم تونستمینم
 

 ؟؟؟ ..کردی بهم نگاه نممای که مستقدیترسی می از چبیونانج
 .. لب جواب داد ریز
 .. مزاحمت بشم نی بعد از اخوامی نمگهید ..يدی زحمت صبا رو کشیبه حد کاف ..ي برخوامیم..اره -

 .. بود ای حی مرد چقدر بنی اای؟؟خدا.. بشه مزاحمم
 .. لب گفتم ری زضی غبا
 ..به من نگاه کن عرفان -

 .. که بلندتر از قبل تکرار کردم گهی سرخم کرد به سمت دعرفان
 ..؟به من نگاه کن  ..یترسی میاز چ-
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 شد تو نگاهم که با صورت رهی خنی وسنگزی درهم وفک منقبض شده سر بلند کرد وتي اخم هابا
 ..گرفته گفتم 

 نذاشتم ، نه رونی خراب شده بمارستانی بنی لحظه هم پام رو از اهی صبام وریاگه دو سه روزه درگ-
  نبوده مطمئن باش عذاب وجدان هم.. گذشتمون یبه خاطر تو بوده ونه به خاطر زندگ

 
پس .. نجامیمن فقط وفقط به خاطر وجود صباست که ا ..می شدری به ریچون تا حاال صد دفعه با هم ..
 ..صبا رو ول کن وبرم  ..ی تشکرخشک وخالهی کن که با رونی فکرو از سرت بنیا

 ..با قدرت گفت .. رو نداشت ي ايری جبهه گنیتوقع همچ.. از قبل تو هم رفت شتری عرفان بي هااخم
  ..ی کنار صبا باشخوامی نمگهید.. کالمه کیحرفم -

 رو ی اتي روزهادیصبا مسلما با..  اوردم ی کم مای اومدم یکه اگه کوتاه م.. کردم خودمو نبازم یسع
  ..کردی سر مییبه تنها

  ..کنمیصبا رو ول نم.. کالمه کیمن هم حرفم -
 ..بهار  :دیغر

مثل  ..دیپوسیکه مطمئنا با تنها گذاشتنش م ..کشی کوچبحث سر صبا بود ودل ..دمی عقب نکشومن
 .. گفتم تی از بچه اش جدا بشه با قاطعخوادی مادر که نمهی
 .. عرفان امیکوتاه نم-

  گره شد مشتش
 یوقت ..ی که تا ابد کنارش بمونستیقرار ن ..گهی دي هفته هی ..گهی؟؟دو روز د ..يفکر بعدش رو کرد-
 من  ..ادی کنار بی راحتنی به اتونهیاونوقته که نم ..نهیبی بدتر از امروز صدمه ميبر
 
 تو وصبا ي رابطه ری درگخوامیدوباره نم.. رو از وجود تو پاك کنم می تا تونستم زندگدمی زجر کشیکل

 ..بشم 
فقط االن ..نه هرساعت  ..شهینه هم..بذار کنار صبا باشم  ..ی مشکالتو تحمل کننی ایستیمجبور ن-
 االن که با چشمهاش . به مادر داره اجیاالن که احت ..کشهیاره درد ماالن که د..
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 .. که تنهاش نذارم کنهی رو مالتماسم
 .. کردم ونفس گرفتم یمکث

  .ی من وصبا بشي مانع رابطه یتونی نمگهید-
 ستی نتیچرا حال.. صبا رو بعد از جداشدن ازت ندارم ي هاهی گريمن حوصله ..حرفمو بفهم بهار -
  یکنی برام دردسر درست ميردا..
 شهی همينه برا.. کنار صبا باشم تونستمیمن م.. کنم ینی عقب نشی من حاضر نبودم قدمیول
  ومدی کوتاه میاگه عرفان فقط کم ..شی حساس زندگي برهه نی رد شدن از ايحداقل برا..
 
  .. براش درست کنم هم خودم وهم صبا رو اروم کنمی مشکلنکهی بدون اتونستمیم..
 يبه بچه ها.. عرفان ستی نتیچرا حال..!  دردرسر یگی بچه منی من به اي؟؟تو به محبت ها..دردسر -
  پرستار رمی؟گ..؟؟کدومشون تنهاست .. مادرن یکدومشون ب.. بخش نگاه کن نیا

 
 مثل من بهش محبت کنه تونهیاما اون پرستار م.. صبا رو انجام بده ي که کارهاي کردجور

  ای ي فکر کردنهایبه ا .!.ذارهی می منفری بچه تاثنی اي هیاگه من برم چقدرتو روح یدونی؟؟م..
 

 ؟.. نه ای شهی برات دردسر درست مگهی چند وقت دای که اینی به فکر افقط
 .. ندارم اجی بهت احتگهید ..رمیگی رو به عهده مزیمن خودم همه چ-
 ی نصف محبت مادر واقعتونمیاما حداقل م ..نمتویمن هم نم ..ی مادر صبا رو پرکنيتو محاله جا!تو -

  ی چي همه لجبازنیاز ا.. ؟یکنی مي سنگ اندازنقدریچرا ا..صبا رو بهش بدم 
 
 صبا من دنی دییای بیهروقت خواست..باشه  ..ینی من رو نبي افهی وقختی ريخوای؟م ..شهی مدتیعا

  نیا..صبا رو تنها بذارم اما محاله  ..کنمی اصال خودمو گم وگور مرمی مرونیاز اطاق ب
 

 .. که من صبا رو ول کنم اری رو از گوشت دربپنبه
 ؟..بهار -
 ..والسالم .. گفتم نکهیهم-
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  .ستمی نیمن راض-
درضمن به خودت  ..دمی که به صالح صبا باشه رو انجام ميمن هرکار ..ستی تو اصال مهم نتیرضا-

  شی تو دارم خودمو به اب وات خود نده که به خاطر بدست اوردن دلی بدیوعده وع
 
  ..دمیخری رو به جون می که به خاطر به دست اوردن دلت هرخفتیگذشت اون زمون ..زنمیم

 جا بردار یتو هم دست از توهمات ب.. نه کمتر شترینه ب.. برام مهمه شی تنها وتنها صبا وسالمتاالن
  میتوو وجودت تو زندگ به یلی تماچی هگهی من هستم که دنی به بعد انجای انیاز ا..
 

 .. ندارم رتی غی عرفان بنی بدست اوردن اي براي نقشه اچیمن ه.. تخت التیپس خ ..ندارم
 ..!بهــــــــــــار -
وقت مالقات تموم .. صبا شی خود برو پی بيزهای به دو کردن با من سر چیکی ي؟؟؟به جا ..هیچ-

  .ی تو بخش اطفال بمونیتونی نمگهیشد د
 که گره مشکالتش فقط به دونستیخوب م.. بار با حرفم موافق بود نی اولي که عرفان براوخداروشکر

 بخش اطفال کامال زنونه بود وجز زمان مالقات مردها حق  ..شهیدست من باز م
 

  قسمت رو نداشتن نی شدن به اوارد
 .. از کنارم گذشت ودرهمون حال زمزمه کرد شی همون صورت سرد وسرببا
  ..نمتی ببخوامی نمگهیبعد از اون د..ص شدن صبا فقط تا مرخ-
 کردی نمری بود وتغنیعرفان هم.. بود هودهی مجادله با عرفان بدمی به صورتم کشی دستی ناراحتبا
  ..ومدی با من راه نمي جورچی مرد هنیا.. جا داشتن از عرفان اشتباه محض بود یتوقع ب..

*** 
 گذشته بود ومن مانمی پونزده روز از زابایاما تقر..ر چندم بود  بادونمینم.. بازهم اومده بود عرفان««

  شکمم ریشکم بندم رو محکم بستم که ز.. به خودم برسم یتازه تونسته بودم کم
 

  رو خراب کنه کلمی احمقانه همانی زانی نداشتم االی اما من خسوخت
  ..دمی بابا رو شني اومدم که صدارونی اروم از اتاق بي قدم هابا
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 يزیری اعصابش رو بهم منجای اییای میشیچه خبره هرروز هرروز پا م..دور دختر من رو خط بکش -
.. 

 .. تر شد کی عرفان بهم نزديصدا
  ..نمی بهار رو ببدی من باکنمی ازتون خواهش می زمانياقا-

 .. گفت تی با قاطعبابا
  بگم طالقش رو بده دیار باچند ب.. نداره شی؟دو هفته است از دست تو اسا.. بشه ی که چینیبب-

  ..دی متعجب عرفان به گوشم رسيصدا
 ؟.. طالقش بدم يچه جور..دوستش دارم ..؟اون زنمه ..طالقش بدم -
  ..ارهی که برات بچه بيکردی نمشهی ماه خونش رو تو ششیش..اگه زنت برات مهم بود -
 ینی تکون داد که با حس سنگي سری نگاهم به عرفان افتاد که با کالفگییرای سالن پذی درگاهاز

  مهر فقط بهش چشم دوختم که کم کم چشمهاش سرخ یب ..دینگاهم به سمتم چرخ
 

  ..دی پرسیبه اروم ..دهی ونگاهش رنجشد
 ؟ ..ياومد-
 جوابش رو هم ندادم که عرفان خودش یحت.. مبل نشستم نی اولي از کنارش رد شدم وروتی اهمیب

 ..به حرف اومد 
 ؟.. حال بچه مون چطوره ی بپرسيخواینم-
 .. پوزخند زدم الی خیب
  ..ستی بچه مال من ننیهزار بار گفتم ا.. تو ومادرت مهمه ي تو فقط برايحال بچه -

 دمیفهمی از تک به تک حرکاتش می رو به خوبنی نداشت ومن ایحال خوش.. قرار جلو اومد ی بعرفان
 .ها نگاه کردم  کرد ومن تنی زانو زدکه بابا اخمنی زميکنارم رو..

 افهی به سر عرفان اومده بود که قیچ.. عرفان رو بفهمم ي قراری همه بنی الی شده بودم تا دلکنجکاو
 ؟.. جان ومال باخته شده بود ي ادمهاهیاش شب

 !؟..بچه امو ن بهار -
 .. کردم یجی تک به تک هي خونسردبا
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 ..تو  ...يبچه .. تو عرفان يبچه -
 ..چون دوباره زمزمه کرد  ..دین عرفان حرفم رو نشیول
 ..بچه امون مرد ..!بچه امون بهار -

 نشسته بود وشونه نی زمي که حاال از درد مرگ بچه اش رو یبه عرفان..  موند رهی به عرفان خنگاهم
  خودم ي بودم برادهی که شنیداشتم کلمات ..دیلرزی کردن مهیهاش به خاطرگر

 
  ..کردمی میهالج
 نی رو به اسمون دوختم به انی کشتنش زمي ماه تموم براهی که من ياون بچه ا؟.. امون مرد بچه
  اومدنش اون هم سه ماه زودتر از حد ای که خودم باعث به دني؟اون بچه ا.. مرد یراحت

 
  شدم ،واقعا رفت ؟معمول

داره  وجود ني بچه اگهید ..یفتی بتی که به خاطرش از درس و زندگستی ني بچه اگهید..مرد بهار -
 من احمق نتونستم .. رو ازم گرفت شیخدا امانت..رفت بهار  ..یکه ازش متنفر باش

 
حاال .. باز هم من موندم وتو گهیحاال د.. باشم خدا هم قهرش اومد وبچه امونو ازمون گرفت مراقبش

 .. دوشت باشه ي بار روتونهی نمیچی هگهی راحت بشه که دالتی خگهید
 ماه ،شبانه روز از خدا مرگش رو شیمن ش.. قبول کنم تونستمیقعا نموا.. تونستم باور کنم ینم

  به جونم رو دهی چسبي زالونی ماه هرشب موقع خواب دعا کردم خدا اشیش..خواستم 
 

 ي بچه اگهی دگفتیاما حاال عرفان اومده بود وم.. بود ای هم عمرش به دنمانمی بعد از زایحت ..بکشه
  ..ادی زی از خوشای بود ادی از غم زدونستمینم..م نبود حالم دست خود ...ستیدر کار ن

 
 .. بدم ي به عرفان دلداری حتای بزنم یبدتر از اونکه بخوام حرف.. بد یلیخ.. حالم بد بود اما

  ..رمی بابا باالخره باعث شد نگاه از عرفان بگيصدا
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اگه ..ستت داشت عرفان هرچند که خدا دو..خدا رحمتش کنه ..؟بچه ات مرد که مرد  ..یخوب که چ-
  يکردی رو بزرگ ملی علي بچه هی دی وباشدی تا اخر عمر وبال گردنت مموندیزنده م

 
.. 

 ؟.. بود نقدرخرابی؟چرا حالم ا.. بابا ازار دهنده بود ي حرفهانقدریچرا ا.. رو هم چفت شد لبهام
 صورتش رو گرفت ي رويبا کف دست اشکها.. عرفان هم مثل من درهم رفت وبه خودش اومد صورت

 .. گفت ي کرد وبه سردامیوق
 .. و مراقبشه کنهیمامانم تو خونه بهش کمک م..اومدم بهار رو برگردونم -

 رفاه نی؟من رو از ا..اومده بود من رو برگردونه  ..میدی به سمت عرفان چرخینی وبابا به طرفه العمن
 ؟؟به ..درش برگردونه  ماي دو هفته داشتم جدا کنه و به خونه نی که تو ایشیواسا

 
 ..! ازش نداشتم ی  خوشي خاطره چی که هیی کذايبه اون دوتا اتاق تو درتو! ؟ ..قولهی باون

من محال بود دوباره پام رو .. هم که داشتم دود شد وبه هوا رفت ي حال بدیحت.. گشاد شد چشمهام
 .. عرفان بذارم يتو خونه 

 ی عرفان بر نمي به خونه گهیمن د ..میکردی فکر مزی چهیبه هردو .. پوزخند زدوبه من نگاه کرد بابا
 ..گشتم 

 .. خبر از همه جا دستش رو به سمتم دراز کرد ی عرفان باما
 ؟ ..می وسائلت رو باهم جمع کنيخوایبهار جان کمک م-

 ي بچه نیبه خاطر ا..؟احمق ..؟وسائلم رو جمع کنم  ..گفتی داشت میچ.. به سمت عرفان برگشتم
  به خواستی از من ميدیبه چه ام..  پشت سرش رو شکسته بود يمرده تمام پل ها

 
 ؟.. خونه برگردم اون
 ي خونه شی واسای که به خاطر عشق عرفان از راحتیگذشت اون زمان.. خر که نخورده بودم مغز
  ..کردمی حماقت نمگهید.. کنم ی زندگیمی گذشتم وحاضر شدم تو دو تا اتاق قديپدر
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 عرفان دی من رو به بچه اش فروخت قگاهی مادرش شد وجاي که عرفان دنبال رویز همون وقت امن
 ..رو زدم 

 .. تفاوت گفتم ی گرفتم وبنفس
  ..ادی همراه تو بستی قرار نیکس-

 .. شد ومن ادامه دادم ی عرفان سوزنيچشمها
 به حرف مامان جونت  کهياز روز..چشمهاتو واکن عرفان .. وقته تموم شده یلی من وتو خیزندگ-

 اگه باهات  ..دمی ازت بريدی دی دستگاه جوجه کشهی ومن رو به چشم يگوش داد
 

 يهمون بچه ا.. بچه دار شدنت يارزو.. ارزوت رو براورده کنم نی بود که اخرنی فقط به خاطر اموندم
 هرچند که بچه مرد وتو .. خونه بپره تو بغلت وماچت کنه ییای از سرکار میکه وقت

 
  ..ستی من نری تقصگهی دنیاما ا ..يدی ارزوت نرسبه
 در ي بچه اگهیحاال که د ..یشی بچه جدا منی به خاطر ایگفتی مشهی؟تو هم.. بهار یگی مي داریچ-

  ..ستیکار ن
 .. حرص دستش رو به که سمتم دراز بودپس زدم واز جا بلند شدم با
 يمجبورم کرد ..يتو منو استثمار کرد ..ستی تو برام مهم نی اصال زندگگهید  ..ستیبرام مهم ن-
 .. عنوان دوستش نداشتم به دوش بکشم چی که رو که به هي ماه تموم بچه اشیش
 
 به گهی فراموشم شده ؟ حاال ديفکر کرد ..ي بچه همه جوره منو خار کردنی خودخواه به خاطر ايتو

  هندستون ادی لتی فگهی دو ماه دیکیکه دوباره .. پا بذارم به خونه ات ؟يدیچه ام
 

 ی که به خاطر عشق تو زندگیاون احمق ..شمی خام تو نمگهیمن د.. ؟نه عرفان ..ی وطلب بچه کنکنه
 ..من محاله با تو بمونم .. وقته مرده یلی رو ول کرد خي پدريراحتِ خونه 

 ؟..بهار -
  ..دمی بابا رو شني سمت اتاقم راه افتادم که صدابه
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 ی که بهار حق طالق داره به صالحته که بییاز اونجا.. تمومه هی پس قضيدین بهار رو که شيحرفها-
  کارها رو از قبل انجام ي من همه لیوک ..نی محضر وجدا بشنی برشیحرف وپ

 
  ..داده

 .. بابا دوباره صدام زد ي توجه به حرفهای عرفان باما
 ..بهار -

  ستادی هام اقدم
 ..راب نکن  قشنگمون رو خیزندگ...  ونکننکاریا-
 قشنگ؟؟ ی زندگگفتی مدمیکشی که من میبه اون همه درد وحقارت.. درد برگشتم به سمتش با
 .. من وعرفان بود دگاهی چقدر تفاوت تو دایخدا..
عرفان خودتو به .. ندارم خراب شد یگاهی جاچی تو هی تو زندگدمی که دي قشنگ من روزیزندگ-

  مثل سابق یچی هگهید ..می گرفتیطف ماه که طالق عاشیمن وتو ش.. نزن تیخر
 
 .. لحظه هم اسمت تو شناسنامه ام باشه هی ی حتخوامی نمگهید..زودتر طالقم بده تا ازاد بشم  ..شهینم
 ؟؟..بهار -
  ..دی که بلند پرسدمی سمت اطاقم چرخبه
 ؟.. پسر ای دختر بود ی بدونيخوایهنوز هم نم-

 خواستمیمن نم... اما نه..دوست داشتم ودوست نداشتم . .خواستمی ونمخواستمیم.. هام شل شد قدم
 ..پس قدم برداشتم وقاطعانه گفتم . بچه تو ذهنم بمونه نی از اي خاطره اچیه
 ..نه -

 ي رابطه نی اي که بود پرونده يمن هرجور.. راست وارد  تراس اتاقم شدم هی وپشت سرم بستم ودر
 م نبود جز جدا شدن از عرفان  برام مهیچی هگهید.. بستم یشکست خورده رو م

 
 »» ..دنی نفس اسوده کشهیو

*** 
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 نی سالم سر سنگهی هاش با هی توجه به اخم وکنایاما من ب ..دی ابرو درهم کشدنمی باز هم با دعرفان
  در اغوش گرفتم ی شدم وصبا رو به ارومییرای وارد پذياز کنارش گذشتم وبه تند

 
 از قبل رنجور وزرد وزار به چشم شی گچ شده بي صورت وپاهاي روي هايبا اون کبود..طفلک صبا ..
  ..ومدیم

همون  ..کردی دلم رو خون منی وهمشدی مدهی دی به خوبي صورت برگ گلش اثار کبودي روهنوز
  شد ونگاهم با درد به عرفان افتاد که با اخم ریجور که تو بغلم بود بازهم اشکهام سراز

 
  ..کردی در هم بهم نگاه ميها

 ی وسعدمی به صورتم کشیدست.. نگاه احسان هم پراز تاثر بود دی به سمت احسان چرخچشمهام
 ..کردم با لبخند ازش جدا بشم 

 ؟..حالت بهتره صبا جان -
 مادرانه ام باعث بشه تا ي قوي وباال رفت تا مبادا حس هاری وقلب من زدی ورچتی رو با مظلوملبهاش

 .. کنه دای دردش تسال پی کمدیتا شا.. رمشیمحکم تر از قبل در اغوشم بگ
  ..کنهیخاله سرم درد م-

وچقدر ازار دهنده .. باشم  ي قودیبا.. نشه ری اشکها سرازنی بده تا ای توانایخدا.. رو هم چفت شد فکم
  رو به جون بخرم اما ای دني که من حاضر بودم تمام دردهاقتی حقنیبود درك ا

 
  ..نمی صبا  نبي خم به ابروي الحظه

 .. باند دور سرش رولمس کردم وبوسه زدم ي کف دست به اروبا
 ..منم قبال تصادف کردم  ..رهی مادتی ی همه چیبزرگ که بش.. صبا جان شهیخوب م-

 .. نشونش دادم وگفتم ي دستم رو با لحن بچه گانه امچ
 ..االن خوب خوب شده .. دستم رو نیبب-

  ..دمی از عرفان پرسی اروموبه
 ؟..رده مسکن خو-
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  ..شهی تر از همي قویفقط کم.. نشون بدم ي کردم خودم رو قویسع.. کرد دی با سر تائفقط
 سوپ خوشمزه برات بپزم که انگشتهات رو هی يخوای؟م ..ي کردی هوس چنمیخب حاال بگو بب-

 ؟ ..يباهاش بخور
 ..دوست ندارم ..سوپ نه خاله -

 .. گفتم ی ساختگی فکر کردم وبا شوقیکم
 ؟..گوشت چطوره چلو -

 .. لبش باعث شد تا بگم ي گوشه کی کوچلبخند
  ..کنمیاالن درست م-
 .. خاله امی بخوامیمنم م-
 ..که عرفان خودش جلو اومد وگفت .. عرفان نگاه کردم تا کسب اجازه کنم به
  ..ی خاله باششی پی تو اشپزخونه تا هم خاله به کارهاش برسه وهم تو بتونبرمتیم-

فارغ از احسان ..صبا رو درست کرد ومن مشغول صحبت ودرست کردن غذا شدم  ي جاعرفان
 .. درحال پچ پچ بودن ییرای که تو سالن پذیوعرفان

  ..ستادمی احسان سرجام اي گذاشتم که با صدارونی قدم از اشپزخونه بوهی بردن ميبرا
 ؟ ..ی کنکاری چيخوای که صبا داره درست رو می وضعنیبا ا-

 روزها به شدت دوست داشتم نیتو ا.. ودلم رو سوزوند دی عرفان به گوشم رسيوخسته  کالفه يصدا
  ..زدی وغر مکردیمدام اخم م ..دادیاما عرفان پا نم ..رشیکنارش باشم ودستگ

  ..امی بدنشونی به دی راحتنیمحال بود اجازه بده به ا... حد خراب نی مجبور نبود وحال صبا تا ااگه
اما وقتم کمه وادم .. مراقب صبا باشه ستمی که نیی که دنبال پرستارم تا موقع ها واال فعالدونمینم-

 کنمی نمدای هم پیمطمئن
 بهی غرهی وعرفان دنبال کردمی مي مراقبت از صبا همه کاري برانجای؟؟من ا.. پرستار بود دنبال

  ندونستمزی رو جاستادنی اگهید ..! گشتیم
 ..است کردم  گذاشتم وقد رزی مي رو رووهی مظرف

  ..کنمیمن خودم از صبا مراقبت م-
 ..که عرفان انا واکنش نشون داد .. واحسان سر بلند کردن عرفان
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 ..الزم نکرده -
 عرفان ي نبود که با صدايدی احسان بی لحن کالمش تند وخشن بود که زبونم بند اومد ولاونقدر
 ..بلرزه 

 وصبا ی داشته باشنانی مثل بهار بهش اطم کهیشناسی رو میتو کس..! رو الزم نکرده ی چیچ-
 ؟..دوستش داشته باشه 

 .. برنده جواب داد عرفان
 خودش رحم نکرده ي که به بچه یکس.. زن نی کنم جز انانی اطمتونمی میاتفاقا من به هرکس-
 ؟.. من رحم کنه ي به بچه خوادیم

 فقط بهش نگاه ینیبا دل چرک..واقعا که عرفان از حد گذرونده بود .. احسان تو هم رفت ي هااخم
 ..کردم که به حرف اومد 

  ..کنمی مشی کارهیهنوز وقت دارم  ..دی نگران وضع من وصبا باشخوادیشماها نم-
 وقت چیعرفان ه.. حرف وارد اشپزخونه شدم ی صبا بي صدادنی نزد ومن با شنی حرفگهی داحسان

  کمک کردن ي برایراه چی هگهی من رو باور کنه ومن هم دی محبت قلبخواستینم
 
 .. صبا سراغ نداشتم به

*** 
  ..دمی پوست لبم رو کندم وپرسی ناراحتبا
 ؟.. نکرده دایهنوز پرستار پ-

 . فوت کرد ی رو تو گوششی نفس عصباحسان
 کرد اما صبا باهاشون کنار دای پی گشتن دو تا پرستار درست وحسابیبعد از کل..هنوزکه  نه ..نه -
  کنم ي بازخوامی مدی که پام رو باز کنکنهی مهیهمه اش داره گر ..کنهیم يلجباز ..ومدین

 
 رو ی دونه به کیدست تنها نم.. بشه یعرفان کم مونده روان ...سازهی نمی کسچی از عرفان با هریغ..

 مخصوصا که .. کنه ي پرستاري بچه انی از همچشهی هم حاضر نمیاخه هرکس..بزنه 
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 ؟ ..کنهی مي کارنی همچیک.. صبا بمونن شی پدی شب تو هفته هم بادو
فقط .. بدخلق شده یلیخ ..ادی کس کنار نمچی صباست که با هی بشه مشکل اصلدای اگه هم پیحت

  نیبا ا..هرچند بچه حق داره  ..شهی اروم مکمی وخندهی مدنشی دییای که تو مییوقتها
 

 ی اونقدر از دست عرفان عصبان که رفتم خونشونروزیبه خدا د.. از صبح تا شب خونه است وضعش
 حاال ... از دهنم در اومد بارش کردم که اون روز جواب تو رو داد  یشدم که هرچ

 
 .. داشته باشه  نه راه پس شینه راه پ.. دستش بمونه تو پوست گردو ي جورنی احقشه
 به گهیز طرف د احسان ناراحت بودم اما اي حرفهادنی از شننکهیبا ا.. از هم باز نشد که نشد لبهام

 .. بذارم شی دوباره قدم پتونستمی بودم ونمدهیشدت از عرفان رنج
  ..شهی ترم شروع مگهی؟چند روز د.. کنه کاری چخوادیحاال م-

 دوست شهی عرفان احسان همي هایالحق که با تمام بد خلق.. فروکش کرد ی احسان کمتیعصبان
 .. عرفان بود ي برايوفادار

از .. اما ندادن رهی بگی ترم رو مرخصهیرفته دنبال کارهاش تا  ..گفتی طرف منیااز .. واال دونمینم-
  ..زنهی درس خوندن رو فعال مدی کنه قدای پي اگه نتونه چاره اگفتیاون طرف هم م

 .. حاشا کردم اری اختیب
 ؟.. جا بزنه یتی موقعنی تا تو همچدهی همه زحمت کشنی؟ ا ..هی چه کارنینه ا-
صبا رو  ..کنمی نمدای پینانی ادم مورد اطمی وقتگفتیم.. حرفش حساب بود یول.فتم  گنویمنم هم-

 ؟.. بسپارم یدست ک
 ازیعرفان به من ووجودم ن.. اشکار رو فراموش کنم یدگی رنجنی گرفتم وبازهم تالش کردم اینفس

  یتنها کس: تا اعتراف کنه دادی کار رو نمنی ايهرچند که غرورش اجازه ....داشت 
 
 ... همسر سابقشه یبهار زمان.. بحران باشه نی از اشی نجات زندگي فرشته تونهی مهک

 صبا مجبور بشه با ای اورد که عرفان از درسش بزنه ی دلم طاقت نمکردمی هررقم که حساب ماما
 اما غرورم  ....امیلبهام بهم خورد تا به حرف ب.. که دوستش نداره شبها تنها بمونه یکس
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 ..دلم  زد سر ادیفر
 ادتی...عرفان و صبا برن به جهنم .. تمومش کن ی پرستی که مینیترو به اون ائ..بسه ..بسه بهار -

  بازهم ی کمر راست کنیهنوز نتونست..؟لهت کرد بهار .. خارت کرد يرفته چه جور
 

 پس غرورت کجا رفته.. جلو يندازی گره تو کارش افتاده خودتو میفهمی؟تا م ..سوزهی براش مدلت
 ؟؟؟.. محبت احمقانه از دلت بره نی تا ای از دستش بکشدی؟چقدر  با..دختر 

 .. دلم ناله زد اما
 کس مثل من دل نگران اون دختر زرد وزار چیه..دختر من ..؟صبا دخترمه ..صبا ..محبت عرفان نه -
 ؟عزت  ..تی؟شخص..غرور .. مثل من بهش محبت کنه تونهی کس نمچیه ..ستین

 
بهانه .. که جفت پاهاش تو گچه ، یی که صبارهیفقط دلم اروم بگ.. برن به درك ؟همشون ..نفس

  ..رهیگینم
 به نقدری که ارونی بدیکشی من مي نهی دل بدبخت رو از تو سنی واومدی میکیکاش .. خدا اخ

 اما چه .. عرفان وصبا بردارم ي احمقانه براي فداکارنیکه دست از ا...خاطرش خفت نکشم 
 

  ..تونمینم ..شهینم ..کنم
 .. زد ادی باز فرغرورم

 ات بزنه چقدر نهی اگه دوباره دست رد به سيفکرشو کرد.. خار نکن نی از اشتریخودتو ب..احمق نشو -
 ؟ ..ییایپست به نظر م

  ..يدی نا امي تکون دادم از رويسر
 کمکش دیبا..ته اس ؟عرفان دست وپا بس.. اما عرفان دونمی به خدا که بهتر از همه مدونمی مدونمیم-

 ..کنم 
 ..نکن بهار -
  ..تونمینم-
 ..ابله نباش -
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 .. باشم خوامیم-
  ..ادی وبه سرت میکشی میپس حقته هرچ-
 ؟؟.. اما چه کنم دونمیم-

  رو گرفتم وحرفم رو مزه کردم میتصم
 با عرفان هگی بار دهی کنمیازت خواهش م..اما ...اما .. که زبون عرفان چقدر تلخه دونمیم!..احسان -

 ..درسش رو رها نکنه  ..کنمیبهش بگو من از صبا مراقبت م ..یصحبت کن
 .. ندارم ي باهاش کارگهی نفر دهیمن .. کرده عیکم من وتو رو ضا.. بهار یگی میچ-
درضمن به عرفان هم حق  ..گذرونهی رو میعرفان اوقات سخت ...ي نبودی ادمنیتو که همچ..!احسان -

 .. مثل من بسپاره ی رو دست ادمشی زندگ خونهتونهینم.بده 
 امی کوتاه نمنبارینه بهار ا ..؟ي کردتی صبا رو بد تربای يدی مدت باال کشنی؟مالش رو تو ا..چرانتونه -
.. 

 .. نقطه ضعف احسان  ي ناچار دست گذاشتم روبه
 !؟... رسم رفاقت نهیا ..ی دست تنها ولش کنطی شرانی تو ايخوایپس م-

 .. ادامه دادم ی لنگر انداخت که به ارومی تو گوشسکوت
اما .. حرف بهمون بربخوره هی که با ستیبار اول ودومون ن ..میدی شنادیمن وتو از عرفان زخم زبون ز-

  ستیشرط رفاقت ن ..هی بدتی االن عرفان تو چه موقعیدونی میتو بهتر از هرکس
 

 .. سد راهش بشم خوامی نمگهید ..فتهیب شی بار باعث شدم تا از درس وزندگهیمن  ..می بذارتنهاش
 .. کرد دی مثل بچه ها تاکاحسان

  ..زنمی رو نمگهیمن د-
 .. کردم اصرار

 ..به خاطر رفاقتتون ..به خاطر خود عرفان ..به خاطر صبا -
 ...اگه دوباره -

 .. حرفش رو کامل کردم ي وادامه دمی کشینی سنگنفس
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هرچند ..والسالم  ..ستی گردن من وتو نیتی مسئولگهی کرد که دخمونیاگه دوباره سنگ رو -
 خودش ..مجبوره من رو قبول کنه ..مجبوره احسان  ..کنهی عرفان قبول منباریمطمئنم که ا

 
  ..ي بدشنهادی منتظره تا دوباره بهش پهم

  ..دی احسان به گوشم رسي کالفه يصدا
 موندم معطل که چرا عرفان هنوز ادم یکشی مرونی زبونت مار رو از تو لونه اش بنیتو با ا.. بابا يا-

 ..!!نشده 
 .. هم شانس من بود نیا.. رو لبم نشست ی تلخلبخند

 امی عرفان کنار بی با اخالق سگتونمی نمگهید.. بار اخره نی بدون که ایول ..زنمیباشه باهاش حرف م-
 ؟..قبول ..
 ..باشه قبول -

 ...اغاز شد ... من وعرفان یندگ قبول کردن بود که فصل سوم زنی وهمنجای همواز
*** 

 دار ساعت نی نگي به صفحه قهی ودم به دقرفتمی منی محضر رو باال وپائي تند راهروي قدم هابا««
  نیا.. از عرفان نبود ي خبرچیساعت چهار عصر بود وهنوز ه ..کردمی نگاه ممیمچ
 

 .. بود که قرار ما ساعت سه بعد از ظهر بود یدرحال
 پله ها نی به پائی نگاهتیوبازهم با عصبان ..قهیچهار وپانزده دق..به ساعت انداختم  ی نگاهبازهم

 ..زنگ خورد وزنگ خورد .. عرفان رو گرفتم ی گوشي بار صدم شماره يانداختم وبرا
 

 .. بوق ممتد رو پرکرد ي بوق اشغال جاي زنگ خورد که باالخره صدااونقدر
دوست   ..ارمی بنی اسمون رو به زمخواستمی بودم که میطیاتو شر.. رو قطع کردم ی گوشتی عصبانبا

  من ي جورنی اتونستیچطور م.. خودم عرفان رو خفه کنم يداشتم با جفت دستها
 
 ؟؟.. سرکار بذاره رو

  ..دی دفترخونه دوباره پرسکارمند
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 !؟ ..ومدنیهنوز ن-
اخ عرفان اگه دستم بهت ..نبود  دی هم بعکردمی حالت سکته منیاگه تو ا.. خون من باالتر رفت وفشار
 !!برسه 

 زی صبرم لبرگهید ..کردی وکوروش بدتر از من اتاق رو متر مکردی درهم فقط بهم نگاه مي با اخم هابابا
  زی ري رو شدم وبا چشمهاادهیوارد پ.. رفتم نی تند پله ها رو پائيشد وبا قدم ها

 
 شی دودمانت رو به اتییای به حالت اگه نيوا..عرفان .. رو رو از نظر گذروندم ادهی دو طرف پشده

  ..کشمیم
پشت  ..دیچرخی مومدنی که از دو طرف به سمتم میی تک وتوك ادمهانی جور که نگاهم بهمون

 ؟..عرفان بود .. شد زتریچشمهام ر ..دی به نظرم رسییدرختها قد وقامت اشنا
عرفان بود که پشت به من به درخت .. بهتر شد دمی دهی چند ثاني هام به راه افتاد وبه فاصله قدم

  فاصله هم نی از ای بود اما من حتستادهی پشت به من انکهیبا ا.. زده بود هیتک
 

 يخاطرات اون روزها.. بودم به تن داشت دهی تولدش خرنی اولي که برایلباس ..دادمی مصشیتشخ
 نست  لحظه هم نتوهی ي برایاما حت.. کمرنگ تو ذهنم جون گرفت یلی خییدایش
 

 .. وصل کردن ي فصل کردن اومده بودم نه برايمن برا.. کنه جادی اممی تو تصمیخلل
 ..عرفان : بهش صدا زدم دهینرس

قدم هام موند  ..دمی سرخش رو دي اول صورت اصالح نکرده وچشمهاي ومن تو وهله دی چرخعرفان
  ..شناختمیمرد رو به روم رو نم..وجلوتر نرفت 

  که عرفانهگفتیچشمهاش م!! ؟؟ .. من رو به تن داشت عرفان بود یی اهدايادو که کي مردنی اواقعا
 ای با حسرت بود دونمینم ..دیچرخی صورتم مي چشمهاش رواهیمردمک س.. داغون؟ نقدری چرا ااما

  که به یقی دقاي اورادی اورد دوباره با رونیاما من رو از شوك ب.. هم عشق دیشا..درد 
 

با شتاب بازوش رو .. بندازه اخم هام درهم رفت ری من رو به تاخيود ازاد وممکن بگذشتی ميتند
 ..وهمزمان گفتم  ..دمیگرفتم وبه دنبال خودم کش
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ساعت چهار  ..یخوبه صد دفعه بهت گفتم ساعت سه تو محضر باش ..؟ي بوديتا حاال کدوم گور-
  ..ذارهی من کالس مي شد واقا برامیون

 ..با تعجب برگشتم و به صورت درهم عرفان نگاه کردم  شد که دهی از دستم کشبازوش
 ؟ ..يای؟چرا نم ..هیچ-

 .. بار بهم خورد نی اولي برالبهاش
 .. بهار تونمینم-
 مدت اونقدر برام روضه خونده بود که گوش هام پربود از عجز نیتو ا ..دمی کشی نفسی حوصلگی ببا

  امروز بعد نی همخواستمیمن م.. کش وواکش نداشتم ي حوصله گهید..والبه هاش 
 
 .. رو هم قبول نداشتم ي بهانه اچی خالص بشم وهیی طالق کذاي غهی خوندن اون صاز

 .. التماس کرد عرفان
 دوستت داشتم شهیهم..به خدا من از ته دلم دوستت دارم .. خراب نکن مونویزندگ.. ونکن بهار نکاریا-
 اگه دلم بچه خواست ..وش دادم اگه به حرف مادرم گ .یی من تویاول واخر زندگ..
 
 من ی که تو زندگیکنی فکر مياخه تو چه جور.. بشه لی تکممونی بود که خوشبختنی خاطر ابه
 مگه من جز تو ومامان واون بچه که از  ..ی من هستی زندگيتو همه ! ..ي نداریگاهیجا
 

  ..تی سر زندگایب.. ازت کنمیخواهش م.. باهام نکننکاروی؟؟ا.. رو داشتم ی رفت کسدستم
 .. بچه هی مثل دمی کوبنی پا به زمشدی مشتری که هر لحظه بیتی عصبانبا
به خدا از دستت .. غاز رو بشنوم هی صدمن ي حرفهانی اخوامی نمگهید.خفه شو ..بسه عرفان .. بسه -

  ..خوامتی نمگهید.. دوستت ندارم گهی؟د ..ستی نتیتو چرا حال..خسته شدم 
 حد سرد بود نیچرا سر بند انگشتهاش تا ا .ستادیتو لحظه لبهام از حرکت ا دستمو گرفت که مچ

  ..انهی در جرخی خون گرم تو بدنش يانگار که به جا..
 عشق وتو قلب من نیتو ا.. انصاف نباش ی بنقدریا.. تالشم رو کنم نیبذار اخر..بذار حرف بزنم بهار -

 بفهم بهار .. نشه ی هم خالهگی تو بشه ودي قلب من خونه يتو باعث شد ..یکاشت
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من  ..يبه خدا توفقط حاضر شو برگرد ..ی منیتو تمام زندگ ..شمی من داغون مي برمیاگه از زندگ..
  تا سرتا پات رو طال کنمیاونقدر جون م ..ی نشتی اذگهی که دکنمی رو ممیتمام سع

 
باشه خودم  ..؟ی کار کنيخوایم.. تو بخون خونمیخودم نم..  باشه ؟ی  درس بخونيخوایم ..رمیبگ
 ..تنهام نذار ..فقط نرو بهار  ..کنمی مدای رو پطی شرانی کار تو بهترنی برات بهترگردمیم
 

 ازم ی راحتنی درسته که به انیحاال ا ..ي عشق رو شروع کردنی که اي تو بودنی انصاف ای باخه
  ..یتونیچطور م.. فراموشت کنم يخوایم

 دور دستم رو خی قالب هیانگار که  ..شهیرلحظه سردتر از قبل م دور مچ دستم هکردمی ماحساس
  عرفان داشت به تمام تنم ي دستهاي چه مرگم شده بود اما سرددونمینم..گرفته بود 

 
 ..چقدر هوا سرد شده بود  ..کردی منفوذ

نهام نذار  بهار تکنمیالتماست رو م..کنار من باش ..تو فقط با من باش .. بهار سازمی رو برات مایدن-
  ..شمی من تموم میاگه دستمو ول کن.. تو جلو برم يبذار به پشتوانه ..

  ..زنمی مخیدارم .. چقدر سرده ایخدا
 از قبل مچ دستم رو چنگ شتری بخی کهیاما انگشتهاش مثل چند تا ت.. دست انگشتهاشو پس زدم با

 ..زد 
 يدی تا اخرعمر تاوان ميه تنهام بذاراگ ..ي اگه بریپرستی که میی به همون خدادمیبهار قسمت م-
 ..بترس از دل من ..

 .. کردم تقال
 باهات گهی دي اگه برام کاخ هم بسازيریاگه سرتا پام رو هم طال بگ..دستمو ول کن ..ولم کن -

  ..امی که فقط توقع بچه از زنش داره کنار نميمن با مرد مستبد ..کنمی نمیزندگ
 يخوای جدا ميخونه .. بدم که ازت بچه نخوام يم تعهد محضرحاضر ..ی تو بگیباشه باشه هرچ-

  ..ی کار کنم تا ترکم نکنیتو فقط بگو چ.. باشه يخوایبچه نم..باشه 
 .. زدم ادی وفردمی نفرت واشمئاز دستم رو کشبا
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  ..رونی گم شو بمیاز زندگ-
 . .دی بلند کوروش به گوشم رسي صداي دفعه اهی دورمون جمع شدن که ي نفرچند

 ؟ ..یزنی بهش دست میبه چه حق ..کهیدستش رو ول کن مرت-
 شی سرخ با همون صورت درهم وري اما عرفان با چشمهادی دست عرفان رو کشتی با عصبانکورروش

  دست ي پنجه کردمیحس م.. که تنهاش نذارم کردی نزده بهم التماس ميها
 

 دستش زدم وناله يبا دست ازادم رو.. کنهی دور مچم رو گرفته ورها نمیخی دستبند هی مثل عرفان
 ..زدم 

 ولم کن -
 ..به ناحق تنهام نذار ..نرو بهار -

  ..دی زد سرش وبازوش رو کشادی فرکوروش
 ..ث ..يولش کن د-

  ..دادی مي نظری بودن وهرکسستادهی ما اي کار به تماشایمردم ب ..شدی هرلحظه شلوغ تر ماطرافمون
  ..کنهیو ولش نم شرفی بنیبب..  دختره چارهیب-

 .. زد ي اگهیاما لبهام حرف د.. شرف نبود یعرفان ب. مچاله شد دلم
 ..دستمو ول کن -

 از شدت درد تو ستهی االنه که قلبم بانیومن حس کردم هم ..رهیسرد وخ.. شد خی عرفان يچشمها
 ..چشمهاش 

 .. بهار گرهیآهم دامنت رو م-
  ..رمیمیاخ خدا دارم م ..خی رفتم تو موج فرو
 .. کوروش گوشهام رو گرفت ي اطرافم بلندتر شد وصداي مردهايصدا

 .. دستش رو یاقا دستشو ول کن شکست-
 که کوروش به کتف وپهلو وسرش یی ضربات مشت هاری اون هم زکردی مچ دستم و  رها نماما
  دیکوبیم
 ؟.. بهار دمی رو دارم میتاوان چ-
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  ..ختیریه تنم م چشمهاش داشت سرما بی مشکي اون دوتا گواز
  ..هیبه خدا که نامرد.. بهار هینامرد.. دوستت داشتم ؟شهی همنکهیتاوان ا-
  ..شی کشتدیاقا ولش کن-

 ي همه دردنی از اشدی وقلب من داشت پاره پاره مزدنی مدام بهش ضربه مگهی ودوسه نفر دکوروش
  يه ها کس توان بازکردن پنجچی هیول ..ختیری عرفان به دلم ميکه از چشمها

 
 تو کنترلم نبود گهی که دیینگاهم رو دوختم به چشمهاش وبا اشکها.. عرفان رو نداشت یخی وسرد

 ..زمزمه کردم 
 ..عرفان -
 عرفان باز شد ومچ دستم ازاد يپنجه .. ها نگاهش گرم شد هی هم کمتر از ثاندی شاي اهی عرض ثانتو
.. 

 .. رهام کرده يرفان به لحظه اهمه متعجب بودن که چطور ع.. رو گرفت تی جمعسکوت
 سست به مهی نينگاه گرفت وازکنارم گذشت وبا قدم ها.. همه ری مات ومتحي چشمهاونی معرفان

 مچ دستم رو مالش دادم ..من وکوروش نگاهمون بهم افتاد ..سمت محضر به راه افتاد 
 

 گرفته بود وبه زحمت روای اروم پشت سر عرفان که دست به دي کوروش بازوم رو گرفت وبا قدم هاکه
  ..می به راه افتادرفت،یباال م
 .. نمونده ی باقيزی چگهی شده واز اون قد وقامت بلند باال ددهی کمر عرفان خمکردمی محس

تمام اون .. من وعرفان ي ساله کی مشترك ی زندگيهمه .. تموم شد زی ساعت همه چمی عرض نتو
  ونه از رفتی منیود که نه پائ نشسته بیتو گلوم بغض ..نیریخاطرات تلخ وش

 
 کوروش به ي ناجوانمردانه ي که براثر مشت هايعرفان تو سکوت با گونه ا ..شدی مری سرازچشمهام

  برگه ها رو امضا کردزدی ميکبود
 تمام کردمی درهم فقط نگاه کردن ومن هنوز حس مي لبش وکوروش با اخم هاي بابا با پوزخند رو

 ..وجودم منجمد شده 
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؟چرا مدام خاطرات خوش .. شده بود دهیچی به دور قلبم پچکی بود که مثل پیچه حس مزخرف نیا
  خبر از ی بی گوشي که پایی؟اون شبها ..گرفتی چشمهام پا ميدوران دانشکده جلو

 
 ادی نگاه عرفان رو تو اون روزها از تی شفافتونستمیچرا نم ..دادمی وعشق مگرفتمی عشق مای دنغم

 !؟..ببرم 
دونه  به دونه .. اش امضا کردم وامضا کردم رهی نگاه سرد وخری ومن زستادی امضا کرد وکنار انعرفا

 .. وجلو رفتم دمی وبردمی خودم بريرشته ها رو با دستها
 دینگاهم ذره به ذره از دفتر باال اومد وبه سمت عرفان چرخ ..ستادیدستم ا ..دمی اخر که رسي امضابه
  تو ی تر از هرکسبهی مرد غرنی بعد از اون من وازدمی م رویی نهاي امضانیاگه ا..
 
 ..مرد محضر دار صدام زد  ..میشدی مایدن
 ..!خانم -

  ..کردمی مکاریاخ خدا داشتم چ..داشتم؟  ..شدمیداشتم از عشق اولم جدا م ..شدمی جدا مداشتم
نوشته ..فتر چرخوندم  ازش گرفتم وبه سمت دیجینگاهمو با گ..مثل دل من .. شد ی عرفان باروننگاه

 چرا حس  ..سوختیچرا چشمهام م.. چشمهام به رقص دراومده بودن يها جلو
 
 زی مي که رومینگاهم به گوش.. زنگ خورد می لحظه گوشنی؟که تو هم.. داره هی گري دلم هواکردمیم

 ..بود افتاد 
 شام  ی مهمونهیالقم  طي که بعد از تموم شدن کارهامیاز قبل با هم قرار گذاشته بود.. بود وایش
  ..می خوش بگذرونی وکلمیریبگ

بلکه  ..شمی که دارم از عشق اولم جدا مکردمی فکر نمنی به اگهیحاال د.. هوا باز شد ی دلم بي ابريهوا
  ای دني ادمهايازادتر از همه  ..شمی امضا ازاد منی که بعد از اکردمی فکر منیبه ا
 
.. 

 ذره یدستهام جون گرفت وب.. عرفان ی شده ام تو زندگمالیئق پا من بودم وتمام ارزوها وعالاونوقت
 .. امضا رو هم زدم وتموم شد نی مکث اخريا



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 427 

 مویدفتر رو به سمت محضر دار هل دادم وگوش.. عشق احمقانه رو بستم نی اي پرونده یی به تنهامن
 ..جواب دادم 

 .. جان وایجانم ش-
  می کار داریبدو که کل.. دختر ییکجا-
 خنده ها دلش نیداشتم با ا.. عرفان ي غمزده ي چشمهاي لبهام نشست اون هم جلوي رويخندلب

 ..کشوندمی مشیرو به ات
  ..ی گوشقهی دقهی-

 .. محضر دار گفتم وروبه
 ؟..کارها تموم شد -

 .. گفت زدی همون جور که برگه ها رو ورق ممرد
 ..تموم شد -
 .. گفتم ی گوشتو
  ..نمتیبی وساعت هشت دم رستوران مشگاهیارا رمیم..کارهام تموم شد -

 .. رو به بابا وکوروش گفتم رفتمی طور که به سمت در موهمون
  ..دی منتظرم نباشامی مریمن کار دارم شب د.. اش با شما هیبق-
که .. شدم ری از پله ها سرازی به عرفان محض خداحافظی نگاهمی نی رو چنگ زدم وبدون حتفمیک

  بردیکه اسمم رو م ..دمیت سرم شن عرفان رو پشيصدا
 عرفان رو يصدا.. رفتم ابونی خي گهی رو گذشتم وبه سمت دادهی عرفان از پي توجه به صدای باما
 .. رو زدم وسوار شدم نی ماشری که دزدگدمیشنیم
  ..سایبهار وا-

 يره از صحنه  به پرواز در اومد وعرفان باالخنی رو روشن کردم وپا رو پدال گاز گذاشتم وماشنیماش
 ..روزگار من حذف شد 

 رو کرد اری ي من دوباره هواي دهی که دل رمدیبه شش ماه نکش.. اشتباه محض بود نی که اهرچند
 .. حس نی چقدر سخت بود سرکوب کردن انباریوا

**** 
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 .. من ی فصل سوم زندگاما
 دیدیه از منظر من ماما اگ.. من وعرفان ی عاطفی ها تو زندگبی فراز ونشنی باشه ابی عجدیشا

  وتا به نا کجا رهی بال وپر بگای عالقه ها براساس وهم ورویوقت.. نبود بیچندان هم عج
 

 فکرشو یک ..شونهی میی ها رو به کام جدایزندگ..  سقوط ممتدنیاونوقته که مثل هم.. بره شی پاباد
 سمون هم  که تا عرش ارهی اونقدر خودش رو دست باال بگيروز ..ی بهار زمانکردیم
 

 يبا بالها.. چند سال بعد از اون يوبه فاصله .. عرفان نذاره ي هم به عجز والبه های کنه و وقعپرواز
 ..شکسته در به در به دنبال به دست اوردن دل عرفان باشه؟ 

 که رسما به کردی مدای ادامه پی من درحالیزندگ ..شهی وقت هم عوض نمچی وهنهی همی زندگرسم
  ..گذروندمی ها رو مقهی نبود عرفان دقيصبا در روزهاعنوان پرستار 

 مواجه با عرفان ي برای توانگهیمن نه د ..شمی می دل سرکش عاصنی به شدت از خودم وایی وقتهاهی
 .. امون دهی از هم پاشی گره زدن زندگي برایداشتم ونه رقبت

 تی نهای روزها بنیرفان تو ا عشقم به عدیشا.. کردی حرفها رو باور نمنی من اي دل نازك شده اما
  دوباره ی ودر مرز افسردگنمی بودم که دل چرکدهی هم تازه فهمدیکمرنگ شده بود شا

 
.. 

 قد راست کنم شدیباعث م ..زدی برق مدنمی مشتاقش که با ديصبا واون چشمها.. صبا ووجودش اما
 .. مادر کنم ی بي بچه نی مادرانه ام رو خالصانه خرج ايوعاشقانه ها

 ..بدتر از درد عرفان ...  صبا هم، درد بود وجود
اما من  ..دیکشیرو به رخم م ..می عاطفگی وبمیسنگدل..لجاجت هام .. به لحظه بودن باهاش لحظه

  ی باالخره کم مدادمیکه اگه عشق نم ..کردمی فقط محبت مشهیپوست کلفت تر از هم
 

  ..اوردم
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 کردمی وقت فکر نمچیگ دراپارتمان عرفان رو زدم ه که بسته بودم زنیکی اول که با ساك کوچروز
  حسابم با عرفان ی بکردمیاحمقانه فکر م.. کردن باشه ی هنوز هم  تو فکر تالفایدن
 

 .. ها ي بدي از همه گرفتی تاوان مایدن ..دیچرخی که به حرف دل من وعرفان نمایاما دن. ام وگذشته
 عرفان ي به بعد تو خونه نیقرار بود از ا..رده شد  ساك تو دستم فشي در رو بازکردو دسته عرفان
  کنه ی رو مخفی اصلقتی حقتونستی نمنیاما ا..هرچند در زمان عدم حضورش ..باشم 

 
 وارد شدن به ي وقت اجازه چی نه ماه هبای که با وجود گذشت تقرییجا..   عرفان بودي خونه نجایا..

  عرفان اومده بودم یشگی هميوبند ها دیاما حاال من فارغ از ق.. رو نداشتم مشیحر
 
 .. ساعتهام رو در کنار صبا بگذرونم تا

 که ی به عرض شونه باز شده ودستيبا پاها.. به خودش نداد ی تاق باز شد اما عرفان حرکتدرچهار
 .. بود به من رهی خفشردی در رو ميهنوز لبه 

 تعقل رو پشت سر نی مکث وانی اهیان به بودنم نبود ومن هرلحظه وهرثی که هنوز هم دلش راضانگار
  ..شدمی واز درون خرد مذاشتمیم

 .. زد ادیبازهم غرورم فر ..!غرورم
 ابرو دنتی؟هنوزم با د ..خوادی هنوز تو رو نمینی بی؟نم ..يسادی؟چرا وا.. بهار یکنی می چه غلطيدار-

 ش تو  اندهی ای خوشبختدی کلدونهی که میطی شرانیاون هم تو ا ..!کشهیتو هم م
 

 خودتو له يخوای میتا ک.. بغلت وفرار کن ری غرورت رو بزن زيته مونده ..برو بهار .. تو ي دستها
 .. برگرد بهارکنمیخواهش م .. ؟یکن
 که پنج سال تموم تو یی شدم توچشمهارهیخ..راه کج نکردم .. وقدم عقب نذاشتم ستادمی من ااما

  اون ینیشون رو داشتم  ومنتظر عقب نش به دست اوردن دوباره ايای رويداریخواب وب
 

  شدم ی گوشتدژمستحکم
 "عرفان "
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 پا ریبازهم غرورش رو ز ..زونشی ونگاه گرکیبا اون ساك کوچ.. پشت در خونه ام نجایا.. بود نجایا
  که فیاما ح.. دلم يبه خونه .. خودش ياومده بود به خونه ..گذاشته بود واومده بود 

 
 انداخته بود که هی رفتن وبرگشتنش سانیپنج سال درد ودرد ودرد ما ب.. برگشته بود ری دیلیخ
 .. بشه یکی دلم باهاش ذاشتینم

 امواج ونی بودم شناور میقیمن غر.. منتظر بود تا قدم عقب بذارم اما من تو حال خودم نبودم نگاهش
  که هنوز هم به زبونم طعم یی هایتلخ.. وتلخ نیریش.. خاطرات بد وخوب نیسهمگ

 
  ..دادیم
 ؟..بابا خاله است -

 نهیس ..ارهی صبا لبخند به لب مدنی وددنی که با شنییمهربون مثل تمام روزها.. بهار مهربون شد نگاه
 .. مستحکم من ودخترم ي ورود به قلعه يبرا.. ورود به خونه يستبر کرد برا

 يوارهای وارد دخواستیه جفت مپا ب ..ستادی اشهیبهار محکم تر از هم..؟مردد بودم   ..تونستمی مایا
 تلخ بود ..  کنه چی چند ماه رو هنی اي وتالش های بشه وتمام سعمی زندگيبلند قلعه 

 
 .. دوست داشت شتری از من هم بیصبا رو حت. بهار نکهی کردن به ااعتراف

 ؟..؟بابا ..بابا -
 شدن بهار با عطر خوش قدم عقب گذاشتن همانا ووارد.. هوا بچرخم به عقب ی صبا باعث شد بيصدا

 ..گذشته ها هم همان 
 .. کنار در وپرواز کردن بهار به سمت صبا رو نظاره کردم جاموندم

 غل وغش ی بي لذت خنده دنی شد از دی ام پروخالنهیوهجم س. اغوش باز کرد وصبا دست دراز بهار
 ..صبا تو اغوش بهار 

 هم شی کاش بهارِ پنج سال پيکه ا..هم رفت وجود من در.. گاه صبا جی مادرانه بوسه زد رو گبهار
  ..کردی مي طور مادرنیهم
که .. صبا رو بلند کرد ومن بازهم تنها نظاره کردم ي خنده ي وصدادی صبا رو کشي اب رفته ي هالپ

  ..ومدی از دستم برنمي کارنیجز ا
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بهار اصال  ..ستی نیتن بهار اومده ورفدونستمی مگهید. حساب کرده بودم هی ها بود که با دلم تسوماه
  که من دونستی جنگ تن به تن ونمي تنه اومده بود براکی ..ومدهی رفتن نيبرا
 
 .. وقته باختم یلیخ
 دمیجنگی مي پا خرد کرد لجوجانه وبه هربهانه اری که زي غروري جهت با همون ته مونده ی باما
 .. به خاطر دلم یوگاه.. به خاطر صبا یگاه.. به خاطر کار یگاه..
 یاجیبه بهار واغوش مادرانه اش احت...به بهار وعطر خوشش .. ثابت کنم همچنان به بهار ووجودش تا

 ..ندارم 
 ؟ ..ي بريخوایبابا نم-
 ؟ ..زدمی دست وپا مداشتی که ماه ها بود دست از سرم برنمی داشتم تو اوهامیاز ک.. خودم اومدم به

جنگ .. بلند به سمت بهار رفتم يم وبا قدم ها هم نگاهش به سمتم جلب شد که در رو بستبهار
  یشگی همي که با زنده دونستمیخودم خوب م ..؟یاما چه جنگ..بازهم شروع شده بود 

 
 .. با بهار منم جنگ
 .. تا بلندش کنم همزمان بدون نگاه کردن به بهار گرفتم گرفتمی جور که صبا رو تو بغلم مهمون

زن .. هم مرتب یخونه زندگ.. پره زری فردی الزم نداريزیچ..کردم  خونه رو دیخر  ..ستمیمن تا شب ن-
  نمونه جز  مراقبت از ی باقيزی چگهید.. خونه رو کرده ي کارهاي همه داریسرا

 
  وشام وناهارتون صبا
 .. کردم که بهار گفت یمکث

  ..ومدمی نبود خودم از پس کارها برمداری به زن سرااجیاحت-
 پشت سرش رو مرتب کردم تا راحت باشه وهمون جور که به يکوسن ها مبل گذاشتم وي روروصبا

 . گفتم رفتمیسمت بهار م
 .. تو اتاق باهات حرف دارم ایب-
 ؟..بابا -

 .. نگران صبا بود يصدا
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 .. محبت جواب دادم با
 ؟..جانم بابا -
 ؟ ..یکنیدعوا که نم-

 !؟..ن تر از من ؟مهربو.. از من بود زتریبهار عز.. هام رو هم چفت شد دندون
واقعا بهار .. آشکار صبا وبهار به هم ی وابستگنی ای کنار اومده بودم اليزیبا هرچ.. داغ شده بود بدنم

 .. مادر هی ای خواهر مهربون؟ هی؟.. دوست هی.. صبا داشت؟ ی تو زندگیگاهیچه جا
 

 !؟؟؟
 لیچقدر دل.. قبول کرده بود؟  گفتمیمگه تا حاال هرچ..وقت مجادله کردن با صبا نبود .. گرفتم ینفس

  رفتیاما صبا حرف تو گوشش نم ..ستی تن ما نيوبرهان اوردم که بهار وصله 
 
  ..شدی صبا تنها با حضور بهار پر میکمبود عاطف..
 ؟.. باهاش دعوا کنم دیخاله بهار اومده به ما کمک کنه چرا با ..!یینه چه دعوا-

 دم ی طوفانياشتم به سمت بهار وهمزمان با نفس هاقدم برد.. سرخودم وبهار بستم ودرروپشت
 . اور بود جهی سرگمینی بي به پره هادهی عطر چسبنیا..گرفتم 

 ام نهی به سنهی سشهیبهار مجهزتر از هم.. چقدر مقابله کردن باهاش سختهدیفهمی کاش بهار ميوا
  ..ستهی که باعث شد قدم هام باستادیا
 که من اگه مجبور نبودم یدونیخودت خوب م..خوب گوش بده  پس گمی بار مهی بهار فقط نیبب-

  ..يمحال بود بهت اجازه بدم پاتوتو خونه ام بذار
 .. وزمزمه کرد دی رنجنگاهش

  ..دونمیم-
 .. ادامه دادم کردمی که به وجود خودم وبهار وارد مي به دردنکهی بدون اومن

اگه اصرار صبا  ..ي انجام بدخوامی نمي اگهی کار دچی از صبا هي جز نگه داریدونی رو هم منیپس ا-
  که تو نجاستی ایاما بدبخت ..سپردمی مداری شام وناهار رو هم به زن سرایحت..نبود 

 
  ..ي خوره وجود دخترمو پرکردمثل
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 ؟.. زدم یمگه من حرف-
 تی بهار سراومده بود که با عصباني هاي؟روزگار زبون دراز..کردی می مثل سابق بلبل زبونداشت
  ..دمیجوش

  ..رمیاصال ولش کن نم ..شهی نمينجورینه ا-
 .. اطاق خواب گذاشته بود رفتم وبرداشتم ي که گوشه ی سمت ساکبه
 ..به سالمت  ..ی بمونخوادینم-

 دستهاش سرخورد نی رو تو دستهاش رها کردم که نتونست ساك رو نگه داره وساك از بوساك
 ..وافتاد 
  بهار درهم رفت صورت

پس  ..ي داراجی به من احتطی شرانی تو امیدونی؟هردومون م .یکنی مکاری چي هست دارتیالتو ح-
 ؟ ..یکنی ميچرا سنگ انداز

 .. گفتم تی؟؟؟با جد.. قدرتش رو به رخم بکشه خواستیم ..ختی بهم راعصابم
 .. ندارم یاجی نفر احتهی تا بهت نشون بدم به تو زنمی درسم ومدیشده ق-

 ..ك خم شدم که گفت  به سمت سادوباره
 يبا لجباز..دست وردار عرفان .. دارم اجی منم که به صبا احتنیاصال ا ..ي نداراجی خب بهم احتلیخ-

 ؟ ..ی به کجا برسيخوای مطی شرانیتو ا
 که روز اول هیمن هنوز هم حرفم همون.. فقط وفقط به خاطر صباست یینجای اگه ای بفهمنکهی ا-

  طی شرانی تو اتونمی که نمنجاستی ایاما بدبخت.. مخالفم میبا حضورت تو زندگ..گفتم 
 
 .. صبا بجنگم با

 .. باال اورد می به حالت تسلدستهاشو
بهتره ..نه مشکالت وگذشته ..نه تو ..نه من ..فقط صبا مهمه  ..میدی به تفاهم رسنیبب..باشه قبول -

  ..ی کننروی و منواز خونه بي مشکل تازه دست وپا نکردهی تا يزودتر بر
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 که يکه با هرساز.. که خوشحالم کوتاه اومده دونستمی می اما خودم بهتر از هرکسدمی درهم کشابرو
  با اون بهار گذشته فرق داره شهی از قبل بهم ثابت مشتریکه هربار ب ..رقصهی مزنمیم
 
.. 
 .. گفتم داشتمی سالن برمي رو از گوشه می دستفی وهمزمان که کرونی اتاق باز
  ..رسونمی خودمو م9ساعت تا -

 کوتاه دنبالم به راه افتاد يبهار با قدم ها ..دمی کوتاه صبا رو بوسی خداحافظهی سمت صبا رفتم وبا وبه
 .. کردم برنگردم وبه عقب نگاه نکنم یومن بازهم سع

 مشترکمون رو کرده بود ی اون چند ماه اول زندگي بود که فراموش کرده بودم چقدر دلم هواسالها
 .. از ته دل بدرقه ام کنه ي ومن رو با بوسه هاادی بهار تا دم در همراهم بنکهیا..

 نهی پرکي ادم عقده اهیحاال بعد از گذشتن سالها  به .. که چقدر اون روزها دور از دسترس بود واقعا
  که يمرد ...گشتی بهار مدنی به لجن کشي براي شده بودم که دنبال هربهانه الیتبد

 
 .. وبدتر از روزاول پراز چرك ودمل شده بود کردی نمدای پامیزخم هاش الت وقت چیه

 هم نبودم که نی نگران ایحت..نگران بهار هم ..نگران صبا نبودم .. قدم هام جلوتر نرفت ي دروروددم
  ..ذارمی تنها می بهار اون هم چند ساعت متوالدی بار صبا رو به امنی اوليبرا

 ي وبدون دغدغه به عاشقانه هانمی گوشه بشهیدوست داشتم همونجا ..ود  به رفتن نبی دلم راضفقط
  که اگه برم ممکنه دمیترسی منی هم از ادیشا.. بهار وصبا گوش بدم ونی منیریش
 
 .. گذشته ام دود شن وبه هوا برن ي وهردو مثل آرزوهانمی وقت صبا وبهار رو نبچی هگهید
حفظ فاصله و با استرس منتظررفتنم بود که به حرف بهار با .. به سمتش دمی درچرخی درگاهتو

 ..اومدم 
 که گذشته رو فراموش ستی نی معننی به انیاما ا .کنمی منانی وبهت اطمکنمیدارم بازهم حماقت م-

 .. منه يصبا چشمها.. مراقب صبا باش..کردم 
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 که ازارش داده ی چند ماهنی تو ایحت ..دیفهمی مشهیهم.. بود دهیحرفم رو فهم ..ی زد به نرمپلک
  نیو تو ا.. بود وصبورانه باهام کنار اومده بود دهی بودم حرف نگاهم رو فهمدهیودرد کش

 
 چند نی سخت هم مثل اي کاش تو همون روزهانی ماه هزاران هزار بار از ته دل ارزو کردم که اچند

  ..خوندیماه حرف نگاهم رو م
 راحت به الیباخ..  بچه نره نی اي چشمم بره به پا حاضرم خار بهیدونیخودت که م.. نگران نباش -

 ..ساعت نه منتظرتم ..کارت برس 
 زدم هیهمونجا پشت به در تک.. گذاشتم که در پشت سرم بسته شد رونی وقدم بدمی پوشکفش

  دمی شنی از پشت در هم می سرخوش بهار رو حتيصدا..
 ؟ ..می کنکاریخب صبا خانم امروز رو چ-

چشمهامو بستم ونفس .. بهار رو ي پچ پچ گونه ي دادم ونجواصیو به زور تشخ صبا رفی ضعيصدا
  لحظه خوشبخت نیاگه قرار بود انصافا به حال واحوال خودم فکر کنم تو ا..گرفتم 

 
 .. بودم ای ادم دننیتر

صبا خوشحال .. ها ومرارت ها یدوش به دوشم تو سخت.. هام هنوز هم کنارم بود ی با وجود تلخبهار
  دادمی خاطرات گذشته ازارم مي اورادی اما هنوز هم کردی ارومم منی وهمید وراضبو
 
 .. لحظات رو با گوشت وخونم درك کنم نی اینیری شذاشتی نمو

  ..کردمی عجله مدی ومن باشدی مرمیداشت د.. شد دهی کشمی به سمت ساعت مچنگاهم
 ..رو دوره کردم  ها گذشته ها ی تلخي اورادی اسانسور شدم وبازهم با سوار

**** 
 .. باهاش حرف بزنم دی اجازه بدی زماني اقاکنمیخواهش م-««
 .. زن ازاده هی؟دختر من ازت طالق گرفته وحاال  ..یچه حرف-
 ..من هنوز هم بهار رو دوست دارم  ..ی زماني اقادی ونکننکاریا-
 .! رفته طالق گرفته ادتی نکهیمثل ا-
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 که تو محضر ازش جدا شدم تو ذهنم تازه شد ي روزادی ..دمی ام رو کشقهی کف دست پوست شقبا
 ؟ ..رهی بود که براش جشن بگنی حد دلنشنی از من تا ایی جدایعنی..
 نیاما حاال به ا..من خطا کردم که طالقش دادم . کردم ی چه کار اشتباهدونمی خودم خوب مدونمیم-
  من بهار رو دوست دارم مخوردی گول حرفهاتونو مدی که از اول هم نبادمی رسجهینت
 
 .. دوستش داشتم شهیهم..
خون .. وبه خاطر بچه ات ی به فکر خودت باشنکهینه ا ..يومدی باهاش راه میاگه دوستش داشت-

  ی چگهیاخه د..هنوز نتونسته مثل قبل از ازدواجش بشه   ..ی کنشهیدختر من روتو ش
 
 ؟.. از جونش يخوایم
  نمشی ببگهی بار دهی دی ازتون بذارکنمیخواهش م..رگرده  بخوامی من فقط میچیبه خدا ه-
 .. صد وده زنمیبرو وگرنه زنگ م..گفتم که نه -
 .. زمزمه کردم دی امنا
  ..ی زمانياقا-
 ؟ ..يخوای میچ-

 رنگ يبا اون موها.. بودمش دهی که تو محضر خونه دياما نه بهار..بهار بود .. به سمت صدا دمیچرخ
  لحظه ي لوند وجذاب شده بود که براي باز به قدرقهی يلقه ا حنیشده ولباس است

 
 !!؟؟؟.. سرو ظاهر قصد جون من رو کرده نی با ادیفهمیواقعا بهار نم.. حرفم رو فراموش کردم يا
 ؟..بهار جان -
 .. بود ومدهیاز لفظ بهار جان خوشش ن.. که تازه متوجه شون شده بودم اخم کرد ی پهني ابروهابا
 ؟ ..هی حرفت چگهید ..می؟مگه من وتو ازهم جدا نشد ..يخوای می؟چ ..هیچ-
 کنم ی زندگتونمیمن بدون تو نم..  محضرمی برایب..اشتباه کردم که طالقت دادم  ..ي برگردخوامیم-
  که چرا برخالف کنهی منمیمامان همه اش داره نفر ..هیبه خدا جات تو خونه خال..
 

  ..می تو بچه دار شدي خواسته
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 دستش قلبم کی صاف وي نهی سي رویی اش جمع کرد ودرخشش گردنبند طالنهی تو ساشودسته
 .. بهار نفس بر شده بود ي سراپااحتیس..رو به تپش انداخت 

 قبول کنم به خاطر دختر مردم ي نگرفت حاال انتظار دارگرفتی زبونش رو مي جلودی که بایاونوقت-
 !؟..من بچه ام  یکنی؟تو فکر م ..کنهی منیپسر خودش رو نفر

  ..زمیبهار عز-
 .. سمتش قدم برداشتم که غر زد به
 حرفها نی اگهید.. ما تموم شده نی بی؟همه چ ..ي اومدی چياصال تو برا ..ستمی تو نزی عزگهیمن د-

  ..نمتی ببخوامیبرو نم ..خورهیبه چه درد من م
 ..بهار -
  ..دای کوروش پي باز شد وسروکله مهی لحظه درننی همتو

 دونستمیم ..دمیدی رو از چشم کوروش منهایدرواقع تمام ا.. شد ي از کوروش تو وجودم جارنفرت
 .. شده فقط وفقط کوروشه مونی که با حرفهاش باعث جدایکس

 می؟ما که گقت ..ي خواهرمو پس بدي های امانتياومد.. کجا نجایشما کجا ا ..ی مستوفيبه به اقا-
  ..همه اش مفت چنگت ..ستی نیاجیاحت

 ي طالکهی نگاه من به اون چهار تا تکردیواقعا فکر م ..کردی مي با غرورم بازشهی داشت مثل همدوباره
 ..! من دنبال دلم اومدم دیفهمیواقعا نم!؟؟..جامونده تو خونه است 

 .. شده گفتم دی کلي دندون هاونی ماز
 .. بردن بهار اومدم يبرا-

 .. کرد اخم
 ؟ ..ياریجازه داده اسم خواهر منو به زبونت ب بهت ایک..؟چه غلطا  ..یچ-
 ..اومدم با خود بهار حرف بزنم .. ندارم یمن باتو حرف-
  ..ستادی تند جلوم اي قدم هابا
 .. وهفت جد وابادت يتو غلط کرد-

  ..شهی کرد مثل همنی توهبازهم
 .. ندارم ی باهات حرفي برادر بهارنکهیفقط به خاطر ا..احترامت رو نگه دار -
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 ی چستمی؟فکر کن برادر بهار ن ..یکنی متیچرا خودتو اذ..نه بگو  ..يخوشم باشه زبون دراورد..هه -
 ؟ ...ی بگيخوایم

به  ..نمی تونسته بودم خود بهار رو ببی حفظ کنم بعد از دو سه هفته دوندگموی کردم خونسردیسع
 .. بشه داری دنی مانع ادادمیکوروش اجازه نم

 ..بهار جان -
  ..اریاسم خواهر منو به زبونت ن ..ستمیگه با تو ن ميهو-
 ..بهار -

 .. کرد ی قاطکوروش
  ..ذارمی رو کف دستش مکهی مرتنیمن خودم حق ا...تو برو بهار  ..شهی نمي جورنینه ا-

 کوروش دنبال بهار رفتم که ي به شونه ي شدم وبا ضربه ای که عصباندی درهم چرخي با اخم هابهار
  ..دی ام چسبقهینمردانه به کوروش هم ناجوا

 .. صدا زدم شدمی مری جور که با کوروش درگهمون
 ..باهات حرف دارم ..بهار نرو -
  مادر ـــــــــي با خواهر من داریتو چه حرف-
  ..!دادی میداشت فحش ناموس.. اخر می رسما زدم به سگهید
از اون لحظات ..  سمتمون اومد  بهار بلند شد وبهغی جيکه صدا ..دمی تو صورتش کوبی فکر مشتیب

 با درد ..با درد گذشت .. ها هی ها وثانقهی اون دقيهمه .. نداشتم ادی به يادی ززیچ
 

 که کوروشِ نامرد به ییبا درد ضربه ها ..دیکوبی بهار که به بازوم مي رحمانه ی وبکی کوچي هامشت
  با خفت تیها که دهنم رو پرکرده بود ودرنیبا طعم خون ..کردیپهلوم وارد م

 
  ..ي دستبند خورده تو کالنتريدستها

 شب کی ودنی کرد که با تعهد دادن وخفت کشيکار.. رابطه امون زد ي باالخره مهر باطل شد روبهار
  هی گرمتی که به قي اي؟ازاد ..ي اياما چه ازاد.. تو بازداشتگاه ازاد بشم دنیخواب
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 صورت وبدنم شده بود ي دار تر از زخم هاحهی که جریببا قل... مادرم به دست اومد ي مظلومانه يها
.. 

  ..شهی وپراز چرك وخون مکنهی اون چند روز زخمم سر باز مي اورادی االن هم از نی همیحت
 .. تا ازادم کنه خواستی مزی چهی مادرم هم گوش نداد وتنها ي به البه های حتکوروش

تمام !؟ ..دیفهمیواقعا کوروش نم.. کنم یخواه جلوش زانو بزنم واز خودش وخونواده اش عذرنکهیا
 ؟.. غرور زخم خورده است نی من همییدارا
 زار ي چه جوردمیدی میکه وقت..؟اما امان از دل مادرم .. زانو زدن جلوش بدتر از مردنه برام دیفهمینم
  ..دیکشی مری قلبم تشهی وچروکش پراز درد منی وصورت پرچزنهیم

 ستی نالشونی خنیع.. اونها ی ولدهیقسمشون م ..کنهیماسشون رو م التي چه جوردمیدی میوقت
  شدی مشترینفرت تو دلم ب..

به .. واونها رهام نکردن دیکف پاشون رو بوس.. من که پاسوز من شده بود ي چارهیمادر ب.. من مادر
  که خوراك يمادر.. نداشت هم رحم نکردن ی ام که گناهچارهیبه مادر ب..مادرم 

 
 .. شده بود هیلحظه اش گر به لحظه

 .. ودست رو دست بذارم نمی رو ببدنشیخفت کش ..نمی اشکاش رو ببتونستمینم
 بودم دهی دمی که تو زندگییتلخ تر از تمام روزها..تلخ تر از روز طالقمون .. اون روز تلخ رو ادمهی خوب

  هم دلش به حالم سوخت ودرگوشم ي افسر کالنتری که حتادمهیمن خوب ..
 
  ..تگف
  ..کنهی تو سکته ميبه فکر مادرت باش که داره از غصه  ..يدی از دست نميزیبازانو زدن چ-

 که باد تو غبغب انداخته بود وپدر بهار زانو ی کوروشي پاهاي باالخره غرورم رو شکستم وجلوومن
  ي زبون هاشی نرهی نمادمی..غرور نداشته ام رو خرد کردم تا اجازه بدن ازاد بشم ..زدم 

 
 مرد موفق ازدواج کنه هی با ي دخترش قراره به زودنکهیا ..رهی نمادمی وقت چی وقت هچیه... بهار وپدر
  خواستگار دخترم دم کلفته وما بهش گفتیم.. ارزه ی که سرش به تنش میکس
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  ..شیگفت دست از سربهار بردارم وبختک نشم رو زندگ.. مثل تو دامادمون بوده ی اشغالمینگفت
 نی اي روزهیامضا کردم وبا خودم عهد کردم .. تعهد نامه رو امضا کردم ری گره خورده زيمشتها با من

 به جون .. که با ازدواج من ي خودم رو بلکه دردينه دردها..خفت رو جبران کنم 
 

 .. شد واخرسر هم باعث مرگش شد ری سرازمادرم
 دیورس..د اور رو فراموش کنم  دري زخم هانی اتونستمی که من مدی رسی  روز مهی وباالخره

 تک به تک اون خفت ها والتماس ها رو ..وجبران کردم . همه جوره جبران کنم تونستمیم..
 
.. 

من درقبال بهار  ..شدمیکم کم از خودم هم متنفر م ..شدی تر از قبل مدهیدلم هرروز رنج.. دلم اما
  تو شرکت خودم وچه تو چه.. کردم وپاپوش ساختم ينامرد..نامرد نبودم ونامرد شدم 

 
 ..وبازهم دروغ گفتم .. گستر انهی راشرکت

 ی روانماری بهی.. نبودم شتری نامرد انگل بهیمن  ..شهی از همشتریب..چرا بودم !!؟؟.. نبودم مونی پشمن
  اشغال کثافت بودم که زنش رو هی..من اصال مرد نبودم .. ام نهی سي عقده رویبا کل

 
 .. من ي صفت مرد برافیح..من اصال ادم نبودم  ..کردی مشی مشترمیقد تیعشقش رو دو دست...

 دمشیدیتا م ..شدیاما نم ..رمی درونم روبگوی دنی ايتا جلو.. از خدا خواستم بهم تحمل بده بارها
  ي پاي که با زانو زدن جلویاون خفت..  تمام اون عقده ها شدمیوباهاش همکالم م

 
 يوالی وبازهم هدیکشی چشمهام صف ميجلو.. مادرم زیم واشک ر ونگاه مظلودمی وپدرش کشکوروش
  ..دیکشی ونقشه مشدی مداریدرونم ب

 تی سوئي سر از کوچه یبلکه بدتر از قبل نا اروم وسرگردون گه گاه ..شدمی من بازهم اروم نمیول
  چی که بهار هيبچه ا.. سر از قبرستون وقبر بچه ام ی وگاهاوردمی بهار درمکیکوچ

 
 ..اخ که چقدر بچه ام مظلوم بود .. وبغلش کنه ندشیاصال نخواست بب.. رو نکرد شیمادر وقت
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 شرکت به يسپردن کارها.. گذشت ریوچقدر کند ود.. رو پشت سر هم گذروندم ي بعدي هاساعت
 ..احسان وبچه ها تمام وقتم رو گرفت 

 ي بود وعقربه های اکی همه چحاال.. با چند تا از دوستان ورله کردن کارها داری از اون هم دبعد
 .. که من زنگ در رو زدم شستی نه شب ميساعت رو

 من امتحان ي هایبهار با وجود تلخ..ترس از تنها بودن بهار وصبا نداشتم .. کرده بودم دای پاسترس
  بهار دنی از ددمیترسیاما م ..دهی به خاطر صبا جونش رو هم مدونستمیم..پس داده بود 

 
  وسر بهار آوار شدمی تلخ می همه کالفگنی از ای عصبانتی ودرنهاگرفتمیاسترس م ..دمشیدستپاچه م..

 خوش زرشک پلو با مرغ تمام خونه رو يبو.. گذشته ام مجسم شده بود يانگار آرزوها.. باز شد درکه
  از حد شی ودامن راسته بزی سه گوش کوتاه وبليپرکرده بود وبهار با اون روسر

 
  ..نی ودل نشیخواستن

 ؟؟؟..؟؟؟خواب وتوهم .. نبود ایرو
 .. داد زد ییرای  از تو سالن پذصبا

 ..سالم بابا -
 پرشتاب بدون جواب دادن به سالم بهار به سمت صبا ي رها کردم وبا قدم هازی مي گوشه فمویک

 ..رفتم 
 .. دل بابا زیصبا عز. وعاشقانه به خودم فشردمش دمیچی صبا پکی به دور بدن کوچدستهامو

  ..دمی کشنهی گرم رو به سي خونه هی خوشِ ي خوش بدن صبا و بويبو
  ..دمی کشی خوشگلی بابا چه نقاشنیبب-

 شهی که صبا هماهی صاف وسيمن بودم با همون موها.. شد دهی تو دست صبا کشي به برگه نگاهم
 ..درانتها بهار ..... زردش ويصبا بود وموها ..دیکشیم

 نکهیا ..دمیدی مشی سال پنی بود که چندی همون خوابقای دقنیا ..دمیدیقطعا خواب م.. گرفت نفسم
  که بهار ي ای گرم ودوست داشتنيبه خونه ..شب خسته وکوفته به خونه برگردم 
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 صحبت دهی که کشیبی وغربی کج وکوله تو بغلم راجع به اشکال عجی نقاشهی بود وصبا با ساخته
 ..کنه 

 دمیدیاشتباه م ..دیت شده سر بلند کردم ونگاهم به نگاه بهار رس چفي اراده با همون دندون هایب
 ..! بهار نمناك بود ي؟چشمها..
 !؟ ..کردی گذشته فکر مي رنگ ورو رفته يای واقعا داشت مثل من به همون روایا

 دل نبست ای وقت به تو واون روچی زن هنیا.. گذشته باشه ادی محاله که به گفتیعقلم م.. بود محال
 .. رو نخور سشی نگاه خگول..

*** 
 "بهار"

 چند روز بهتر از گذشته حرف نگاهش نیانگار تو ا ..شدمی چشمهاش حل ماهی سي تو حفره هاداشتم
  برام شهی که عرفان همییایبه رو ..کردمی فکر مزی چهی هردو به نکهیا ..خوندمیرو م

 
  ..ی نقاشهی خوشبخت وي خونواده هی.. گرم ي خونه هی ..کردی مفیتعر
 چشمهاش بسته شد ومن حس کردم از ي حفره يبه لحظه ا ..دی هم نکشهی به چند ثاننهای تمام ااما

 .. گفت يعرفان سرچرخوند وسرسر.. پرت شدم رونیته نگاهش به  ب
 .. بره خوادی مگهی کن دیاز خاله خداحافظ.. قشنگه بابا یلیخ-

 تو خراب کردن احوال من ي ایف نشدنعرفان پشتکار وص.. صبا وقلب من باهم مچاله شد صورت
 ..وصبا داشت 

  ..ییای تا تو بمیتازه ما شام نخورد..هنوز که زوده ..نه بابا -
  ..ي بخوردیمن که بهت گفتم شامت رو هشت شب با ..دی کردي کار بدیلیخ-
 ؟ ..یاما بابا پس خاله چ-
 ..جمع کن که موقع خوابه تو هم وسائلت رو .. شامش رو تو خونه اشون بخوره تونهیخاله م-

  کرد ی بدخلقصبا
 .. بخوابم خوامیاصال نم.. خاله بره خوامیمن نم-

 .. تشر رفت عرفان
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 ..صبا -
  ..خوامینم ..خوامینم-
 .. گفتم ي دلسردبا
  ..امی دوباره فردا مرمیمن م ..می گذاشتي قرارهیصبا جان ما با هم -
صبا چنگ انداخت به  .دی عرفان خودش رو عقب کش اش زدم کهقهی به شقي سمتش رفتم وبوسه ابه

 ..لباسم 
  شمیبمون پ..نرو -
تو که  ..شتی پامی بدهی بابا عرفان اجازه نمگهی اونوقت دی کنتی اذياگه بخوا.. صبا جان شهینم-
 ؟ ..شتی پادی اخمالو بداری زن سرايخواینم
  خوامینه نم-

 وم بود با حضورم مشکل داره بود کامال معلیاما عرفان راض.. بود دهی ورچلب
 ؟ ..يدیقول م..تا فردا هم به حرف بابا عرفان گوش بده .. باش یپس دختر خوب-

 .. اره ی اورد به معننی پائسر
 ؟.. باشه نجامی من ای پاشی بخوابيچشمهاتو ببند.. دختر خوب نیافر-

 .. رفتم شی مظلومتنی اي وباشه گفت ومن تو دلم هزار بار قربون صدقه تی کرد با مظلومسرکج
 ي برداشتم که وسط راه با صداموی دستفی وکدمی ودامن پوشزی فوت وقت مانتومو رو همون بلیب

 ..عرفان متوقف شدم 
  ..رسهی صبر کن اژانس االن مکمی-
 ؟؟.. به فکرم بود یعنی؟ .. گرفته بود نیواقعا برام ماش ..ختی ته دلم ريزی چهی

 ..ست وغرورم غر زد  لبم نشي روي ناخواسته البخند
 .. ساده لوح یشیخاك برسرت چه زود خر م-

  کرده بودمدایپ..  موندن ی به ساده لوح بودن وساده لوح باقي وافري من عالقه اما
 .. کردم تعارف

  ..رمی خودم مستینه الزم ن-
 .. عرفان فقط گفت که
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 ..گفتم صبر کن -
 قدم مونده به مین..  رو به اشپزخونه ببره  وبرگرده  تا عرفان صباستادمی وساده لوحانه اعانهی مطومن

  رونی بی پولش دو تا ده هزار تومنفی شلوارش کرد واز تو کبیقدم هام دست تو ج
 

  ..دیکش
 رفت فنی ها تو دستش بود به سمت ایهمون جور که ده تومن.. بلند شد فنی زنگ اي صداهمزمان

 ..وجواب داد 
  ..میایاالن م-

 ي چشمهاي کنه که جلوکاری چخوادی تو دستش مي با اون پولهانمیر بودم تا بب وواج منتظهاج
 .. به سمتم گرفت رونمیح
 .. اژانس هی کرانمی اریبگ-

 هی تومن کراستی بي مونده ای؟؟.. بود؟ مگه من به خاطر پول اومده بودم ي چه کارنیا.. گرفت نفسم
 ؟.. بودم ی تاکسي

 ..ار گفتم  خشدییبا صدا.. زد شخندی نغرورم
  ..یالزم نکرده بذل وبخشش کن ..بتیبذار تو ج-

 ..که پوزخند زد ... بودهی ام با کناجمله
 پس ییای خونه بنیاگه قبول کردم به عنوان پرستار صبا به ا ..خوامی نمی از کسیمن کار مفتک-

  زیاز احسان شماره حسابت رو گرفتم حقوقت رو سر وقت وار ..يریگیمزدت رو هم م
 
 .. شام وناهار استخدام کردم يمن تو رو با غذا ..ي نره شام شبت رو ببرادتیدرضمن  ..کنمیم
 .. گفتم تیبا عصبان.. خارج از تحملم بود گهی دنیا
  ..رمیاصال اژانس نخواستم خودم م...منم گفتم الزم نکرده -

 .. رو گرفت فمی برداشتم که بند کقدم
 ؟ ..ي بريخوای می؟نه شب با چ.. يذاری من طاقچه باال مي واسه يدار-
  ..ستیبه تو مربوط ن-



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 445 

  ..فهمهیصبا م ..واشتری سیه-
 .. بود ری تو دست عرفان اسفمی قدم برداشتم اما بند کبازهم

  ..ي بررونی من بي وقت شب از خونه نی کن تنها ارونیفکرشو از سرت ب-
 .. باال نره طعنه زدم کردمی می که سعیی زدم وبا صداپوزخند

 ؟؟ ..ي شدیرتی شده غیچ-
 غرزدن هاش رو ندارم که يحوصله .. شبانه روزش ي هاهیهمه اش به خاطر احسان وتوص..نه نشدم -

 ساعت نه  ..یابونیوگرنه تو زن کوچه خ ..دمی نمتیچرا به زن سابقــــــم اهم
 

 .. تو سر شبه ي که تازه براشب
  ..زدی مکرمی به پي نابه کاري هاامان از زبون عرفان که چه زخم.. هام تنگ شد نفس

هنوز اونقدر بدبخت نشدم که  ..بتیتو هم پولت رو بذار تو ج..نگران نباش جواب احسان با من -
  ..امی راهم بربهینتونم از پس شام وناهار وکرا

 ..بهار -
 .. زدم رونی از خونه بی خداحافظي گفتن کلمه ی بدون حتومن

 ي باعث شد برحسب تجربه سوار اژانس بشم که تو لحظه کی تاريا بود اما هووری اخرشهرنکهی ابا
 .. داخل شد نی ماشنی پائي شهیاخر دست عرفان از تو ش

 .. خانم ي هی هم کرانیاقا ا-
 .. به من ادامه داد ورو

 ..به سالمت ..فردا ساعت هشت صبح خونه باش -
 ..لطف پرمنت عرفان رو رد کنم  نی نتونستم ای به راه افتاد ومن حتنی ماشي اهی عرض ثانوتو
 .. پرکردم يزی خنک پائمهی ني سمند ونفس از هوای زدم به صندلهیتک
 ودل من بدتر از گذشته پراز درد وزخم .. تو راه بود زییپا

*** 
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دو روز گذشته بود . انداخت ووارد خونه شد دی هشت  شب بود که عرفان با دو تا تک زنگ کلساعت
  تمام یی کردن کارهاش بود ومن به تنهاستیل راست وروعرفان تمام وقت دنبا

 
 رو گذرونده ی سختي واقعا لحظه هاشی وجود عرفان وهمکاری که بدادمی صبا رو انجام ميکارها
 ..بودم 
هرقطره .. صبا رو تحمل کنم ي هاهی ناله ها وگرتونستمی ومراقبت از صبا نمي دارماری از تيجدا
  شدی کنده ميزیانگار از ته وجود من چ نشستی گونه اش مي که رویاشک

وصبا هم با تمام تحملش .. صبا رو حموم کردم یی هفته دست تنهاکی عصر بعد از گذشته امروز
  راحت دادی دور پاش که بهش اجازه نميخسته بود از گچ ها ..ختی کرد واشک ریبچگ

 
   راه بره وازاد
 کرده بود که هنوز هم تو هیاونقدراز عصر  گر.  .کردمی تخت صبا نشسته بودم وموهاشو نوازش مکنار

  ..کردیخواب هق هق م
  ییرای سالن پذنتی اروم راه رفتن عرفان رو لميصدا ..دی باز شد ودوباره خوابمهی پلک هاش ني ال

  ي تو استانه تی ودرنهارفتی طرف وبه اون طرف منیکه از ا ..دمیشنیرو به وضوح م
 
 .. ظاهر شد در

 .. پچ پچ کرد یبه اروم.. وسرد زی تشهی شونه اش بود ونگاهش مثل همي روی دستکی کوچي حوله
 ؟ ..يچرا هنوز موند ..يری زودتر میمگه نگفت-
 .. تشر زدم ی کرد که به ارومي پلک صبا باز شد وهق هق خفه ايال
  واشتری سیه-

 .. نجوا کرد ی داخل اتاق گذاشت وبا ناراحتی قدمعرفان
 ؟.. کرده هیگر-

 .. گفتم کردمی نرم صبا رو نوازش مي جور که موهاونهم
  ..دی گچ پامو باز کننهی پام سنگگفتیم.. شد تی اذیلیاره بردمش حموم خ-
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 ؟ ..امی من هم بيکردیصبر م ..شیخب چرا تنها برد-
 ..بدنش جوش زده بود .. مجبور شدم -

 .. گنگ زمزمه کرد مهی پلک صبا باز شد وني الدوباره
 ..بابا -
 ..جانم بابا -

 بود چرا که دوباره پلک چشمهاش رو ي ارادریانگار بابا گفتن صبا  هم غ..  فاصله کنارم نشست وبا
  هی تونستمیکاش م.. کرد که دلم رو مچاله کرد یهم افتاد وهمزمان هق هق اروم

 
 .. کمکش کنم يجور
 موهاش يتم واز البه ال دسیبه اروم.. صبا از سخت هم سخت تر بود طی که تحمل کردن شراواقعا

 .. باز مهی صبا ني شد وپلک هاری که مچ دستم تو دست صبا اسدمی کشرونیب
 ..نازم کن خاله -

 نوازشش کنم خواستی عرفان فقط ازم مي هی بنیدخترك ب! .. نازش کنم؟خواستیم.. سر شد دستم
.. 

 ؟..من که از خدام بود اما عرفان .. تار شد چشمهام
 دهیانگار خودش هم فهم.. انداخت ری وسر به زدی کشینیمت عرفان که نفس سنگ به سدی چرخنگاهم
 کنار گوش صبا زمزمه .. صبا ارزش داره ي چقدر براکی کوچي خواسته نیبود ا

 
  ..کردم

  ..نجامیبخواب صبا جان من ا-
 سر ری بالشت زي وسر رودمی تر از قبل خودمو جلو کشیمی صبا بسته شد ومن صمي چشمهاپلک

 ..با گذاشتم ص
  ..انداختی اونقدر باال اومده بود که لبهام رو به لرزش مبغضم

 لباسم پاك نی چشمم رو به استي گوشه ي وقطره دمی کشنهی صبا رو به سي خوش شامپويبو
 .. زد هی وپشت به تخت صبا تکدی چرخی عصبیعرفان با نگاه..کردم 
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 تونستمی با سرانگشتم مکردمی اگه دست دراز مدیشا ..دیرسی قدم هم نمکی به ی فاصله امون حتحاال
  عرفان دورم نی اونقدر از ادونستمی میاما به خوب.. رو لمس کنم رهنشی پيشونه 

 
 ..  قلب هامونه ونی فرسنگ ها فاصله  مکه

 .. وناخواسته پچ پچ کردم دمی کردم وبازهم بو کشکتری صبا نزدي به موهاسرمو
 ي جورنیهم.. خوشگل ي جورنیهم.. بود ی صبا ميقد وقواره  ماهم زنده بود هم ياگه بچه -

 ..مظلوم  ومحتاج نوازش 
 .. بستم ودوباره نفس گرفتم چشمهامو

 .. خوش عطر ي جورنیهم-
 عرفان که حاال ي تو چشمهارهیخ ..ختی رو تارکرد وفروردمی دي زدم که قطره اشک بعدپلک
 .. زمزمه کردم کردمی بهم نگاه ممایمستق

 ..گو عرفان بهم ب-
 .. ممتد وکند پچ پچ کرد یی هاهی کردم وعرفان بعد از ثانسکوت

 ؟ ..یچ-
 ؟..؟قبر بچه ام کجاست عرفان ..بچه ام -

رو .. تو چشمهاش روشن شد شی آتي شعله هاي اهی عرفان سخت شد ومن حس کردم به ثانفک
 ..برگردوند که التماس وار ناله زدم 

 ؟..بگردم کجا دنبالش ..بهم بگو عرفان -
 .. گفت ي خشدار کوتاه وتک جمله ایی سنگ وبا صدای سختبه
 ..قبال جوابتو دادم -

 .. بلند کردم سر
 ..اون جواب من نبود -
 .. ندارم یحرف-
 ..که ناخواسته دنبالش رفتم .. کرد امیوق
 ؟..عرفان -



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 449 

  ..ادی بنی ماشزنمیزنگ م ..ي وقته بهتره بررید-
 سر باال ي جواب هانی با ادادمیاجازه نم ..دمی لباسش رو کشنی واست شدم تو سالندهی کشدنبالش

 ..اما عرفان به شدت پسم زد .. کنه ی رو ازم مخفقتیحق
 ..مگه نگفتم بهم دست نزن -

 .. شده بود دی دوباره ناپدخوندمی که حرف نگاهش رو میاون عرفان.. عوض شده بود دوباره
 ؟..بگو کجا برم دنبالش ..ادرسش رو بهم بده .. سوالم نیجواب اچند ساله که دنبال ..بهم بگو عرفان -
 . ته گلو غرش کرد از
 .. مونده باشه ی ازش باقيزیهرچند اگه چ.. شهر یزباله دون-

 ونی تنم ميپاره  ..شدی از تفکرش هم تمام بدنم کرخت میحت ..نی سست شد  وزانو زدم رو زمپاهام
  حقمو کف یتونی نمنیبهتر از ا ..ی کنی تالفیتونی نمنیاخ خدا بهتر از ا..زباله ها؟ 

 
 شتری ني جورنی به قلب داغدارم اتونستی ميچه جور.. مروت بود عرفان یچقدر ب .. ي بذاردستم
 ؟؟..بزنه 

 .. خم شد به سمتم عرفان
 ی مرگش رو داشتي که اروزیی  اون روزهايهمه ... کردمی که التماست رو میی  اون روزهايهمه -
  يبچه .. منو يبچه  ..ي اوردنی پائوونی حهی گناه رو در حد ی بي بچه اون.

 
 ..هم خونت رو .. رو خودت

با  ..شنی مری سبب خزهای چي سرهی.. بهار هی چیدونی؟م ..يگردی قبرش می دنبال نام ونشونحاال
  مرگ بچه کردی فکرش رو میک.. من وتو هم پاره شد نی بيمردن اون بچه رشته 

 
 کی دو نفرمون به ی عمر زندگنکهی؟ا.. خوشحالم ی از چیدونی؟م.. من بشه یث خوشبخت باعامون

 .. سال از عمرم به هدر رفت هیخداروشکر که فقط  ..دیسال هم نکش
 با يحاال فکر کرد ..ي خودتو به اون راه زدیگرفتی رو مضتی مري سراغ بچه دی که بایی روزهااون

  هم گهید..بفهم بهار ..؟اون بچه مرده . .شهی عوض ميزی عجز والبه ها چنیا
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  ..گردهیبرنم
 .. زدم از ته دلم ناله

 ؟.. کنم کاری اما چدونمی رو بهتر از تو منهای ايهمه  ...دونمیم.. ازارم نده نقدریتروخدا ا..نگو عرفان -
 .. ام رو چنگ زدم قهی
 شهی نمیول..ن بچه وجود نداره  اوگهی کن که دی دلم حالنی تو به اای؟ب.. کنم کاری دلم رو چنیا-

 .. قبول کنم تونمی بگن بازهم نمانی هم هم بای دنيهمه ..عرفان 
؟تو تا حاال اشتباه  ..شهی از قبل داغ دلم تازه مشتری هرروز بینیبی؟نم.. عرفان سوزهی به حالم نمدلت
  باشم ازم بچه ی راضی حتنکهی که بدون اي؟تو نبود ..يتو خطا نکرد ..ينکرد

 
 ؟ ..یواستخ
تو  ..ياول از همه تو شروع کرد ..ي رو فراموش کردیانگار همه چ.. عرفان ي انصاف شدی بیلیخ

 راستش رو بهم بگو ..به بچه امون ..به مادرت  ..ی که من رو به همه فروختيبود
 

 ؟.. ی برگشتی وراضی رفتی  تنه به قاضهی شهی همای؟ ..ي درصد هم به من حق دادهیتا حاال  ..عرفان
 پدروبرادرش بلند ي که از عشقت  تورویی چرا اون بهار زمان دانشجويدی وقت از خودت پرسچیه

  خواستم جز ی؟مگه من از تو چ.. شده لی تبدی زن عاصنیشد وبه تو بله گفت به ا
 

 ؟ ..ی ام وتالش هام ارزش قائل بشندهیا ..میزندگ.. حرفم ي برانکهیبه جز ا ..عشق
 چیه.. عرفان یستی نغمبریتو پسر پ ..ياما تو هم مقصر بود.. کردم ادی زيبد درسته که من عرفان

 .. عرفان ينبود ..يوقت هم نبود
 .. شد دهی پاك کردم که بازوم کشنی اشک الوده ام رو با پشت استيچشمها

 ..برو خونه ات .. که از سر گذروندم رو دوره کنم یی هابتی دوباره مصخوامینم..وقت رفتنه -
  ..ستهی که مجبور شد باستادمیاه ا روسط

 ..من هم حق داشتم  ..ياعتراف کن عرفا ن تو هم مقصر بود.. حرفهام درسته ي که همه یدونیم-
  ..!! ی گرفته ونگاهیاون هم با صورت.. تنها نگاهم کرد عرفان



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 451 

  .. دمیفهمی نگاه نمنی  از ايزیمن چ... دمیفهمینم
 .. داد هی تکواریب گذاشت وبه د به عقی از دستش رها شد وقدمبازوم
 .. جلو گذاشتم قدم

 ییمن به تنها .. يدی رسجهی نتنیمطمئنم خودت هم تو اون روزها به ا.. عرفان ي بودیفیتو ادم شر-
 ..من خراب نکردم  ..دمیمن به گند نکش ..دمی دو نفره امون  رو از هم نپاشیزندگ

 
  ...شتری بیکی کمتر ویکی... هردو کنار هم.. با هم هردو

 ي؟چون تو عاشقش بود.. چرا یدونیم.. خودمم متنفر بشم ي از بچه ی که من حتي کردي کارتو
  ی من لباس نميتو برا ..ي فقط به فکر اون بودی عاشق من باشنکهی ايچون به جا..
 

 ي لباس وکفش هاياما برا ..ي رو ندارشی توان مالکردمیچون فکر م ..خواستمی چون ازت نميدیخر
 ؟ ..ادتهی رو نهایاصال ا  ..يدادیچه گونه دار وندارت رو مب

 رو زیبا پوست وگوشت خودم همه چ..بلکه در قبال بچه ام ..نه درقبال تو  ..رفتمی گناهم رو پذمن
 تو هم باعث  ..يتو هم مثل من گناهکار ..یستیاما تو هم کم گناهکار ن..درك کردم 

 
 .. خودخواهانه ات يبا خواسته ها.. جا یبا اصرار ب ..ي اون بچه شدمرگ
 بود وبدتر از همه ترس از عکس العمل عرفان باعث شد دهی ته کشمیانرژ.. زدم ونفس گرفتم پلک

 ..سکوت کنم وادامه ندم 
 مشترکمون هردو ی تو زندگنکهیا.. که مدتها سر زبونم مونده بود رو گفتم وسبک شدم ی حرفباالخره

  نی اما ادمی رابطه امون کشيدم که خط بطالن رو من بونی ادیشا ..میمقصر بود
 

  ..دی اجر لق رو چنی بود که اولعرفان
 .. رفتم وهمزمان گفتم فمی به سمت مانتو وکي اگهی نگاه دی حتبدون

  ..میخوریبا هم م ..ي صبا رو بدي صبحانه خوادینم ..نجامیفردا ساعت هشت صبح ا-
 .. رو بازکردم  که صدام زد ودر

 ..بهار -
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 ..سرچرخوندم که گفت . فرق کرده شهی چرا احمقانه  فکر کردم بهار گفتنش با همدونمینم
 .. وقته رید ..رمی بگنیصبر کن برات ماش-

 می درخونه رو برداره وهردو با هم سوار اسانسور شددیتا عرفان کل.. حرف فقط مکث کردم ی بومن
  عوض شده يزی چهیانگار ..بودم  نگفته رو گفته بودم وحاال تو حالت خلسه ییحرفها..
 

 مشترکمون که هنوز هم ازار دهنده ی هم خاطرات دردناك زندگدیشا... درد مشترك هی دیشا ..بود
  ام شده بود هی روحریباعث تغ..بودن 

 .. دربست شدم ی سوار تاکستی عرفان تا سرکوچه رفتم ودرنهاي حرف شونه به شونه یب
 رو حساب کرد وبه عنوان حس ختام نی ماشي هیدهنده اش کرا تو اون سکوت سخت وازار عرفان

 ..زمزمه کرد 
 .. صبحونه رو کنار صبا بخورم نی اخرخوامیم ..ایساعت نه ب-

 .. توان من بود ي بارقه نی اخرنیا ..ي زدم ولبخند خسته اپلک
 ریمس به رهی حرف  خی که بی حرکت کرد ومن حس کردم تمام قلبم همون جا کنار عرفاننیماش
 .. ، مونده ستادهی انیماش

*** 
 ي صورت ودستهاي دستمال نم دارو روختیری منی جور که اشکهام تند وتند از چشمهام پائهمون
 تو تب ...  وحال ندار بوددیکشی کوتاه کوتاه مي مظلوم نفس هايصبا  ..دمیکشیصبا م

 
  ..کردی وناله مسوختیم

 ..م  گونه اش گذاشتم واشکهامو پاك کردي رودست
 .. دلم زی عزیشیخوب م.. مادر یشیخوب م.. نداره بیع-
 ریصبا با اون ز ..دمی لخت پاش کشي سر پنجه ي گرمتر شدن دستم بازهم دستمال نمدارو روبا

 و .. که تا کمر تو گچ فرو رفته بود ومدی گشاد مثل دوپاره استخون به چشم ممهیپوش ن
 

 .. بچه بذاره نی تو روند رشد ايریث تاتونستی کدوم از زحمات من نمچی هانگار
  ..کنهیخاله تنم درد م-
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 نی پاره شدن بدنم رو به جون بخرم اما صبا رو اکهیحاضر بودم درد ت.. شد البی اشکهام سدوباره
  ..نمی حال نبی بيجور

اونقدر درسش براش مهم شده بود .. رحم یعرفان ب.. از عرفان سر به فلک گذاشت تمی بازهم عصبان
 از صبح که بهش زنگ زدم وگفتم صبا . به فکر بچه اش هم نبود ی حتگهیدکه 

 
 بار هم جوابش رو نداده بودم کی ی االن صد دفعه زنگ زده بود ومن حتنی گرفته تا همانفوالنزا

  ومستاصل بودم که فقط یاونقدر عصب.. جواب تماس احسان رو هم ندادم یحت..
 
 .. محو کنه نی زم درد رو از رونی خدا من واخواستمیم

  ..دمی نم دار کشي الغرش پارچه ي بازوهاي بازهم ناله کرد ومن بازهم روصبا
  ..رهیگیبدنم  درد م ..واشیخاله -

  وقورت دادمبغضم
  ..ی زود زود خوب بشدمیقول م ..یشیخوب م... خاله دونمیم-
 ؟ ..ومدیبابا ن-

 .. رد کردن بغضم جواب دادم ي برادهی جودهیجو
  ..ادیم...توراهِ  ..ادیم-
 ؟ ..رمیمیخاله دارم م-

 ي لحظه تنها بودم مطمئنا صدانیاگه تو ا.. ام رو گرفتم هی گري وبه زور جلودمی لبم رو گزي گوشه
  صبا ي هی روحيبرا ..ختمیری اشک مدیاما نبا ..دیرسیناله ام تا به عرش خدا هم م

 
 .. نبود خوب

 دنی جز دستمال نمدار کشي کارچی ومن هشدیهام اب م چشمي؟؟بچه داشت جلو ..شدی مگه ماما
  ..ومدی بدن داغش از دستم برنميرو
 ..بابام خاله -

بدن لخت صبا تو  ..ختمی ام نشه اشک رهی گري متوجه کردمی می کردم وهمون جور که سعبغلش
 بغلم مثل کوره داغ وسوزان بود 
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 يکلمه ..ترس دست وپام قفل شد که از ..  احساس کردم بدنش شروع به لرزش کرده ی آنبه
  ..:زدی مادیذهنم فر.. شد نیترسناك ومخوف تشنج تو ذهنم باال وپائ

 ..بچه از دست رفت ..  کني کارهی..زود باش بهار .. تشنجه نیا
 دمی راست به سمت حموم دوئهیهمون جور که صبا تو بغلم بود .. نتونستم دست دست کنم گهید

  هردومون ي سرو روي سرد اب مثل بارون روي کردم قطره ها اب سرد رو تا ته بازریوش
 

  زیاون هم تو پائ.. از حد اب شی بينفسم بند اومد از سرما.. شد يجار
 .. شوك به صبا وارد شد که کم کم  به نفس نفس افتاد هی انگار
  ..زدمی لب خدا رو صدا مری فقط زدهی وترسزانی راشک

  ..ایخدا ..ایخدا... به دادم برس ایخدا-
 اب ياشک وقطره ها..  نشستم نی زمي سرد اب روي امون قطره های بارش بری شل شده زيبازانوها

 بدنم کرخت شده بود که کم ..  ابي رو گرفته بودن واز ترس وسرمادمی ديجلو
 

اما .. از سرما درحال انجماد بودم ..  صبا تو بغلم اروم گرفت و از تب وتاب افتاد فی بدن نحکم
 .. اوردم ی بدن صبا درحال فروکش کردن طاقت مي دمادمیدی منکهیهم
 من از نباریاما ا.. افتاد هیاز بدن درد به گر.. برگشت وناله هاش بلند شد ي کم صبا به حال عادکم

 ..خدا صبا رو دوباره بهم برگردونده بود  ..ستمیشوق گر
من از شوق وصبا از  ..می گذاشتهی گري از اب با هم بناسی اب سرد رو بستم وهمون جور هردو خریش

  هی باعث شد گریکی تو تاري بهار بهار گفتن عرفان مثل نوريکه صدا...درد 
 

 .. قطع بشه هامون
 .. رمق  گفتم یب
  ..مینجائیما ا-

 اشفته تی من وصبا اون هم با اون وضعدنی درحموم ظاهر شدوبا دي تو استانه ی با نگرانعرفان
 .. ظاهر شد  ترس تو چشمهاشسیوخ
 ؟ ..دیکنی کار می چنجای؟ا.. شده یچ-
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 .. اب سرد ریگرفتمش ز ..کردیداشت تشنج م-
 .. دکتر میپاشو بر-
 شهی وداروها رو بدم به مرور بهتر منی پائمیاری گفت اگه تبش رو بمینه تازه  از دکتر اومد-
 ...خداروشکر که ..

 یبا ب ..کردیبا رد شده بود لبهام رو سر م که از سرصی فکر کردن به تشنجیحت.. بسته شد دهنم
 .. گفتم یحال

 ..نا ندارم بلندش کنم .. لرز کنه ترسمیم ..ي صبا رو ببرشهیم-
صبا .. به پا کنه یی دمپای حتنکهیعرفان بدون ا.. حال دستهاش رو به سمت باباش بلند کرد ی بيصبا

 . به صورتش زد يرو تو بغلش گرفت وبوسه ا
  ..دی بار نگران پرسنی اولي حموم که عرفان براواری دسی سرد وخي هایدم به کاش زهی حال تکی  ب
 ؟ ..یخودت خوب-

  ..واری دادم به دهی تکسرمو
  ..تونمی نمگهیمن د..صبا رو خشک کن ولباس تنش کن -
 .. کمکت امیبذار به صبا برسم م..باشه -

 ..زمزمه کردم  ..رفتی جور که داشت مهمون
 ..هنوز تب داره .. نکن  لباس تنشادیز-
 ..باشه -
 .. لب فقط شکر خدا رو کردم ری شد زي رفتن عرفان چشمهام وبستم که بازهم اشکهام جاربا
صبا رو تو نگه  ..ي رو بهم ثابت کردتیامشب دوباره بزرگ..صد هزار مرتبه شکرت ... شکرت ایخدا(

 ).. ازت ممنونم ایخدا.. عرفان بشم ي شرمنده ینذاشت ..یداشت
 که از ی وابسی خيبا همون لباسها ..رهی باعث شد لرزم بگومدی که از درِ باز حموم می باد خنکموج
 .. گرفتم وازجا بلند شدم واری دست به دی به سختکردی اشفته ولباسهام چکه ميموها

 
  ..دهی به تنم ددهی چسبي ولباسهاشونی پري برام مهم نبود که عرفان من رو با موی حتگهید



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 456 

 عرفان ي قدم هاي اومدم که صدارونی واز حموم بدمی حموم رو دورم کشي گوشه ي حوله یروم ابه
 ..باعث شد بچرخم به سمتش 

 ؟..صبا -
 ؟ ...یتو خوب ..نیفکر کنم تبش اومده پائ..خوابش برد ..خوبه -

مه تنها زمز.. خوش احوال بود ي به ادم هاهی ظاهر من شبي؟کجا..خوب .. رو لبم نشست يپوزخند
 ..کردم 

 .. صبا شیبرو پ..خوبم -
  ..دمی عرفان رو شني سالن به راه افتادم که از پشت سر صداي گهی اروم به سمت اتاق طرف دواروم

 ؟.. کمکت امی بيخوایم-
 ..جواب دادم  ..رفتمی گرفته بودم وجلو مواری حال دست به دی جور که بهمون

 .. شد سینه فقط فرش خ-
   ..ياش سرما نخورمواظب ب.. سرت يفدا-

 مثل حسرت تو کنج قفس ي با محبت عرفان که عمري حرفهانی اگهی چرا ددمی اصال نفهمومن
 .. نشست ی ام تلمبار شده بود به دلم نمنهیس
 دم از شهی که همیاون هم عرفان ..دمیدی مشی زجرها رو از چشم عرفان وکاهلنی چون تمام ادیشا

  زدیعشق به اوالد م
 که گذرونده یاون ترس واون لحظات سخت.. رو عوض کرده بودم سمی خي قبل لباسها حال تر ازیب

  ..دیلرزیبودم رمق تنم رو گرفته بود ودست وپاهام م
 بودم اما بازهم خدا روشکر دهیکف اتاق وسالن رو رسما به گند کش.. به رد قدم هام افتاد نگاهم

 .. از سر صبا رد شده ی خطر بزرگنی که همچکردمیم
 دهیانگار فشارم به صفر رس.. قدم بردارم تونستمیاما بازهم نم.. نم دارم بستم ي موهاي و رويوسرر

 ..بود 
 .. به درخورد ي اتقه

 .. تو امی؟ب..بهار -
 .. کردم ناله
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  ..ایب-
  ..دمی باز شد تنها پرسدرکه

 ؟..صبا -
  ..دیخواب-
 ؟..تبش -
 ..بود  می وهفت ونیس..درجه گذاشتم .. اومده نیپائ-

 هم داغ نباری نشستم و شکر خدا رو کردم که نذاشت ای صندلي ورو لبه دمی کشي اسوده انفس
 .. بود زی تن برام عزي از پاره شتری تنم نبود اما بي که هرچند پاره يداغ بچه ا ..نمیبب

 يچه هاعرفان مثل ب.. شدم به روبه رو رهی کردم خهی گرری دل سهی یوقت. شد ری دوباره سرازاشکهام
 ..خطاکار پچ پچ کرد 

 ؟ ..ارمی برات بيخوای ميزیچ-
  ..دمی کف دست اشکهامو پاك کردم وپرسبا
 ؟ ..يواکسن صبا رو نزده بود-

 .. سوالم رو تکرار کرد جی گعرفان
 ؟ ..ی؟چه واکسن..واکسن صبا -

 ی چه واکسندیپرسی بودم وحاال اقا مدهی کشی بدبختیمن کل ..شدمی می کم داشتم دوباره عصبانکم
 ؟..

 .. بلند گفتم مهیبا حرص از جا بلند شدم ون.. دراومده بود انی خون تو وجودم به قلانگار
 ي برادی بازی اول پائای وری که هرسال اخر شهریهمون..؟خب معلومه واکسن انفوالنزا  ..یچه واکسن-

  .یصبا بزن
 . موند ی موهاش باقي وکف دستش رودی به موهاش کشی دستعرفان

 .. واکسن بزنه دی بادونستمینم-
با سالم ..! کرده بود ی چند سال چه غلطنیپس تو ا ..!دونستیواقعا نم.. سر به فلک گذاشت تمیعصبان

 !؟؟..وصلوات بچه بزرگ کرده بود 
  ..دمیشور
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 بچه یی؟به قول خودت چند ساله به تنها ..یدونستی رو نمی مهمزی چنیتو همچ!؟ ..یدونستینم-
  ..دمی کشی من امروز چیدونی؟م ..یدونستی رو نمي ساده ازی چنی بعد همچيبزرگ کرد

 
 که امروز دمیکشی زجر نمنهمهی خودم بود ايواال اگه بچه .. صبح صد دفعه مردم وزنده شدم از

  تار مو از سرش کم بشه با عرفان هیاگه .. بچه امانته دستم نیهمه اش گفتم ا ..دمیکش
 

 کرد هیگر..بچه تمام روز از بدن درد ناله کرد  ..!دونستمی نمگهی ومادی راحت میلیاونوقت اقا خ ..طرفم
.. 

 .. عرفان رو بجوم ي خرخره خوامی االن منی که گذروندم حس کردم همی لحظات سختي اورادی وبا
 ؟.. پدر گنیاخه به تو هم م ..رمیگی مشیاخ خدا دارم ات-

 وچهار ستی بنی اونقدر تو عرض همی ولرمیند م دارم تدونستمیم.. عرفان در هم رفت ي هااخم
 .. شده بود زی صبرم لبرگهی بودم که ددهی کشیساعت سخت

  ..ياما توهم شور به درش کرد.. کردم ي کم کاردونمیم-
 .. از سر صبا رد شده یی نبود چه بالشیواقعا حال.. ام حبس شد نهی تو ستی از عصباننفسم

 کردیصبا داشت تشنج م ..وفتادی داشت می هست چه اتفاقتیاصال حال!؟..شور به درش کردم -
 ... خدا ي؟وا.. مغز بچه بذاره ي روی ممکنه چه صدماتیدونی؟م ..هی تشنج چیدونیم..
 

 ..اونوقت .. اونوقت میدادی صبا رو از دست ممیداشت
 ..تو مرز جنون بودم ..از وقاحت عرفان .. حرفها رو گم کرده بودم تی عصباناز
؟که باباش کار داره  ..یکه چ.. بچه تنها نی وايپنج روز هفته که سرکار .. شهی نمي جورنینه ا-
 ..  تهران يریاون دوروز هم که م!.. رو کنه ستی نرازی که شي جبران اون دوروزدیبا..!
 

  ..هی تلفن از طرف جنابعالهی چشم به راه نجایانگار نه انگار دخترت ا.. مکه ی حاجیحاج
حاال  ..کنمی وبل مکنمی بچه ام ال مي جلو که من برايدادی ات رو منهی سي روزهی..ان  که عرفواقعا

  نقدریتو که ا!؟.. که تشنج کردن بچه ات شور به در کردن شده يدی رسییبه جا
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 که ي بسازي عقده اي بچه اهی ازش يخوای؟م ..کاری چيخوای وکارت برات مهمه اصال صبا رو مدرس
  بابا عرفانش به اینه روز چشمش به در خونه است که ا وچهار ساعت شباستیب

 
 ؟؟ .. نه ای ادی در تو منی واز ادهی زحمت مخودش

 ؟ ..ی سرکوفت بزنيخوایچقدر م..بسه بهار -
 واکسن هی ي زحمت ندادهی؟به خودت .. سرکوفت یگی من مقتی حقي؟تو به حرفها..سرکوفت -

 ؟ ..زنمی بهت سرکوفت میگی بعد می بچه بزننی ايبرا
اصال  ..ي بردادی بچه رو از نی که اي خودت شدی زندگری که تو اونقدر درگنهی اقتیحق.. عرفان نه
  نهی اقتیحق.. از جاش حرکت کنه تونهی بچه ات تو گچه ونمي رفته که دو تا پاادتی
 

 شیببر رونی بار با خودت بهی پاش شکسته، شده یاز وقت.. نداره یگاهی جاتی تو زندگگهی صبا دکه
  صبا عروسک یکنیتو فکر م..دی پوسيواری چهار دنی با خودت دل بچه تو ای؟نگفت..
 
 !؟؟.. باهاش برقصه ی بزني تو ا که هرسازي شب بازمهیخ

  ..دی غری عصبعرفان
 ..تمومش کن...  بهاردمی دارم بهت اخطار م-
 هم به درس و؟؟تو .. خودم شی پبرمیاز فردا صبا رو م ..شهی نمي جورنیا..نه عرفان -
 زده بود یلیس..! خورده بودم یلیس.. گونه ام نشست حرف سر زبونم موند ي که نا غافل روي ایلی سبا
  بار کی که اگه خشونت به خرج داده بود اما ی؟عرفان..؟اون هم از دست عرفان ..
 

 ؟.. حقم ي حرفهاي؟برا.. خورده بودم یلی سی چي؟اصال برا.. نزده بود یلی بهم سهم
 ي بود که برانیمهم ا..درد گونه ام برام مهم نبود  ..دی ماتم رو صورت سرخ وکبود عرفان چرخنگاه

 ؟.. خوردم یلی سیچ
 ..بهت هشدار دادم ..بهت گفتم بس کن -

 همه نی گذشته اکسالیتو طول .. شدن ریاحساس تحق ..کردمی ام منهی سي روینی سنگاحساس
 .. نشده بودم که امروز ریتحق
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 ؟ ..ي منو زدی چي؟برا.. بود ی چي برایلیس نیا-
 .. زد ادی وکالفه توصورتم فری عصبعرفان

 بهترم شهی متی مادري که االن ادعایی باشم از تویمن هرچ ..ی کننی به من توهيحق ندار-
  ی اومدنش حتای بوده نه تو که بعد به دنی مرده ام چي بچه تی جنسدونمیحداقل من م..
 
  ..يومدی ندنشی دي بار هم براکی

 گذشته بود وعرفان باز هم با قساوت داشت گناهام رو به ي من همه برايخطاها.. منقبض شد فکم
  ..اوردی مادمی
 دارم تاوان دمتی دیاز وقت ..دمی ساله که دارم تاوان منیمن چند.. هاست میاگه بد بودم مال قد-
 چون اونقدر زجر . .دمی خودم رو سفي خداي هم که کردم جلويمن هرکار ..دمیم
 

 که ادعات گوش عالم وادم رو یی؟تو ..یاما تو چ.. که صد برابر اون گناهان رو پس دادم دمیکش
 تازه ... عرفان یدونیم ..هی هم باقمتی و دوقورت وني؟بچه ات و ول کرد ..یپرکرده چ

 
 خودت دنیباال کش ي النفس که برافی ادم ضعهی ..یستی نشتری بی تبل توخالهی که تو دمی فهمامروز

  ..يری مثل من باال می بدبختياز رو کول ادمها
 همه شب تا صبح وصبح تا شب براش نیمن ا.. نگاه به بچه ات بنداز هی ..ی هستی کي فکر کردتو

 اصال برات مهمه که ممکن .. مشت استخوونه هی اما هنوز که هنوز دمیکار انجام م
 

 ؟ ..ادی سر بچه ات بیی امشب چه بالبود
 اش قهی پوست کبود شقي که رد انگشتهاش روي جوردی دست کششیشونی پي روتی با عصبانعرفان
 .. زد يدیبه سف

  ..ارمی سرخودم وخودت میی بالهی زنمیم..من امشب فول فولم ..بس کن بهار -
  درستمیاگه بخوا ..قتهیامشب شب گفتن حق..نه اقا .. از قبل هوا برت داره؟ شتریبس کنم که تو ب-

  ..یستی نشتری بدی والقتی مسئولی پدر بهی تو می نگاه کنهی قضنیبه ا
 ..بسه بسه -
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 بود ومشت دستش ری ام تو دستهاش اسقهی امی برداشت وتا من به خودم بزی لحظه به سمتم خهی وتو
  ..ادی مشت تو صورت من فرود بنیقرار بود ا.لبهام باز موند ..به سمتم بلند شده بود 

 
 !!!!؟

 بی قريشوك حادثه .. ازجام حرکت کنم تونستمی نمیومن حت ...دی لرزی متیرفان از عصبان عفک
 .. کنم ی حرکتنی کوچکترذاشتیالوقوع ، نم

 هنوز تو رهنمی پي قهیمچ دستش افتاد اما .. اومد نی وپائدی چشمهام چرخي خشمناك عرفان رونگاه
 .. بود ریبند دستهاش اس

 حرم نفس هاش ی کم که حتياز اون فاصله  ..ستادی گردنم اي گودي تر اومد تا رونی پائنگاهش
  ..نمی نگاهش رو ببراتی تغتونستمی خوب میلیخ.. انداخت ی پوست صورتم رد ميرو
 

  ...جی تفاوت وبعد از اون گی از همه باول
 ؟.. شده جیچرا نگاهش گ..:  ذهنم گذشت از
 گردنم نشست تازه ي گودي ودوباره رودی چشمهام چرخي جهت نگاهش باال اومد وروی وقتاما

 .. چرا رنگ نگاهش عوض شده دمیفهم
 در ی سعی رو که به سختيزیچ.. شده بود ری دگهیاما د.. گردنم ي گودي سرعت دست گذاشتم روبه

 .. بود دهی کردنش داشتم دیمخف
روش نقش که اول اسم عرفان بود  )..يا( یسی که حرف انگلیهمون... خودش رو یی اهداگردنبند

 ..بسته بود 
 قهیشکست خورده . رها کرد وازم فاصله گرفت ی لباسم رو به ارومي قهی.. برخورد دستم به دستش با

  ي حد برانی عرفان متوجه بشه تا اخواستمی وقت نمچی لباسم رو مرتب کردم هي
 

 .. وقت از گردنم باز نکردم چی ارزش قائلم که هشیادگاری تنها
 .. گفت یشت به من کرد وبه اروم پری سر به زعرفان

 .. سر به صبا بزنم هی رمیم-
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شوك .. زانو زدم نی زمي حال رویب....بغض گلوم رو گرفت .. شد ی از حضورش خالي به لحظه اواتاق
  دیحاال که عرفان اومده بود با ..دمیخوابی مدیبا.. از توانم بود شتریاتفاقات امشب ب

 
  ..کردمی استراحت میکم

*** 
 سرش گذاشته بود ي بالشت روروشیشگی به صبا که تو تخت خواب بود کردم ومثل عادت همیاه نگ

 .. شدم رهی سرش گذاشتم وبهش خریبا لبخند بالشت رو ز..وغرق در خواب بود 
 

 ؟.. از من دوست داشته باشه شتری که صبا رو بشدی مدای پای تو دنی کسواقعا
 ...فان مشغول صبحونه خوردن بودعر..  و به سمت آشپزخونه رفتمدمی کشاه

بعد ازانفوالنزا گرفتن صبا  .. دی رو سرکششیی کرد و چای روبروش نشستم که  اخمی صندلي    رو
 اما امروز  ..شدی ختم می سالم وخداحافظهی شده بود که به رهیاونقدر روابطمون ت

 
  ...دمی پرسپس  بدون توجه به اخمش.. امشب شب تولد صبا بود .. نزنم ی حرفشدینم

 ؟يدی صبا کادو خري برا-    
 ؟ي سفارش دادکیک... خرمیعصر م..  نه -    

  رو به سمتش گرفتمکی    فاکتور ک
 هم کیک...  بزنمواری به دیفقط مونده چندتا بادکنک و کاغذ رنگ..  آماده سی آره همه چ-    

  ...ریبگ ی فروشینیری رو از شکی زحمت موقع اومدنت کیسفارش دادم فقط ب
 ...    سرشو به نشونه باشه تکون داد و برگه رو گرفت

 رو دعوت ایک...  نبردم رونیچند وقته  صبا رو ب ... رونی بمیریم .. ی درست کنخوادی شام نم-    
 ؟يکرد
 دوست دی و آرام رو هم دعوت کنم گفتم شاي بشرخواستمی الناز و احسان رو دعوت کردم م-    

  خونتانیندات ب کارمینداشته باش
  دمی بلندشد  و به سمت سالن رفت که صداشو شنی صندلي    از رو
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 زنمیفقط خودم زنگ م...  باز شهمی شخصی کارمندام تو زندگي دوست ندارم پاي کردی کار خوب-    
  ...کنمی امشب دعوتش مي برايبه خانم قنبر

واقعا ...  داشتمتیمش هم حساسانگار عالوه بر حضورش به اس..  گرفتم نهی از ته سی   نفس
  ازاده شده بود چرا ي؟اگه واقعا عاشق چشم وابرو.. حرفها به کجا برسه نی با اخواستیم
 

 ؟؟؟ ..دادی ازدواج نمشنهادی پبهش
 از رو مبل فشوی اومدم ومثل سابق کرونیاز آشپزخونه ب..  هم فشار دادمي روتی رو  از عصبانچشمام

 برداشتم و به دستش دادم
 یلی من خي به زحمت بندازدنی کادو خري با من اون بنده خدا رو براي بخاطر لجبازستی نازی ن-    

  ....ي مرد آزادهی تو دمیوقته فهم
  زد شتری لبش نشست وني روي    پوزخند

 ...ي چه برسه به لجبازکنمی من اصال به تو فکر نم-    
 دمی که پارسال دي دنده اکی بود به همون مرد     بهت زده بهش نگاهش کردم انگار دوباره برگشته

  بغض در گلو تنها هی من رو با تی تفاوت به من به سمت در رفت و درنهایب.. 
 

  .. گذاشت
 مرد هنوز هم پر از خشم و نفرت بود  نیا..  دادم رونی مبل نشستم  و نفسم رو بي روی ارومبه
  به دخترم چشم داره ازش بهی غرهی دمیدی اگه من هم مدادمیهرچند که بهش حق م...
 

 از حد تو شی که بی محبتنی ايچه جور.. کنم کاری چدی بادونستمیاما من واقعا نم ..شدمی ممتنفر
 نگاهم به ساعت .. به عرفان وصبا نزنه يتا صدمه ا.. ببرم نیدلم پررنگ شده رو از ب

 
 ..به خودم گفتم .. بود ستادهی نه اي افتاد که رويوارید
  برس تیپاشو به کار وزندگ.. رو سرت ختهی کار ریکل.. شو بهار بلند-

  ..کردمی مدارشی بی ناز کشی بعد از کلدیبا.. شدم وبه سراغ صبا رفتم بلند
*** 
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 بوق ممتد دوباره جوابم تی بوق ازاد ودرنهاي عرفان زنگ زدم و با صدای بار به گوشنی دهمي    برا
   بغ کرده ياحسان صبا.. به سالن انداختمی نگاه دادم وهی تکخچالیبه ... رو  نداد

 
 شیعرفان قرار بود سه ساعت پ.. الناز و آزاده هم با هم مشغول صحبت کردن بودن ..  بغل کرده رو

  ی سختی  روبا کلکی و کمی ومجبور شدم با احسان برومدیاما ن...خونه باشه 
 

 ... رمی  بدون قبض پرداخت بگیوبدبخت
 رونی ما رو حي وهمه ومدی اما عرفان نشهی مداشی باشه حتما حتما تا االن پ هرجاکردمی مفکر

  برگرده تونهی ونه مدارهی رو برمشیاصال کجاست که نه گوش.. افتاده یگذاشت که چه اتفاق
 

  ..خونه
 جا قد چیاما فکرم به ه.. به سرش اومده باشه یی بالدمیترسیم.. بود دهی کم دلشوره امونم رو برکم
 .. عرفان کجاست میدونستیواقعا نم..احسان هم بدتر از من  ..اددینم

دلشوره ها رو پس زدم .. کس  از عرفان خبر نداشت چیه..  نداشتي ادهیفکر کردن فا.. گرفتم ینفس
  از شتری صبا بومدیدلم نم ... میکردی جشن رو شروع مدیبا.. انداختم یوبه صبا نگاه

 
 . سرخورده بشه نیا

 عرفان ي برای لب دعا کردم اتفاقری آوردم زرونی بخچالی شکل رو از یتی ککیک جور که همون
  نکهیمثل ا... رو روشن کردم و به سمت سالن رفتمکی کي رويشمع ها. باشه فتادهین

 
  ..میگرفتی بدون حضور عرفان جشن مدی تولد رو بانیا

*** 
 تخت ي رویدم وبه اروم حلقه کرکردی خواب هق هق مي    دستهامو دور صبا که هنوز تو

  تی کوچولو امروز اذيچقدر صبا.. از اشک بود سی بسته اش هنوز خيچشمها..گذاشتمش
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 بودم تا قشنگ دهی امروز نقشه کشيچقدر برا.. داد کشی به کیتی از کادوها برد ونه اهمینه لذت ..شد
 م  بهزی عرفان همه چومدنیاما با ن.. جشن تولد صبا رو براش درست کنم نیتر
 
  ..ختیر

 بغض شمع یصبا با کل..  امروز می داشتیچه جشن تولد مزخرف...دمی صبا رو  بوسیشونی  پی ارومبه
  رو کی وکمی عرفان رو پرکرديها رو بدون حضور پدرش فوت کرد ومن واحسان جا

 
  میدیبر

مجبور شدم  عرفان رو گرفت که ياونقدر صبا بهونه .. پنهان کنمموی بودم بخاطر صبا نگرانمجبور
  میری و مرسونهی شام حتما خودش روبه  خونه ميبهش  قول بدم که  باباش برا

 
 ...رونیب

احسان و الناز که ...  رو هم خاموش کرد شی ودراخر گوشومدی من بازهم بدقول شدم وعرفان ناما
 آزاده هم بعد از ...  از عرفان نبود ي خبرچیمثل من نگران شده بود رفتند شرکت اما ه

 
 ... خونه خبرش کنم رفتدی عرفان رسی ازم قول گرفت که وقتنکهیا
اما  ..گرفتمی عرفان رو می گوشي بار شماره هی مبل نشسته بودم وهراز چند گاه ي هدف ونگران رویب

  ..باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م.. کلمه بود کی جوابم شهیهم
 جور يانواع واقسام فکرها..روع به قدم زدن کردم  کنم از جا بلند شدم وشکاری چدونستمی نمگهید

 .. شده بود فیوواجور تو ذهنم رد
 ؟..؟نکنه ..؟نکنه .. سرش اومده یی؟نکنه بال.. تصادف کرده نکنه
 .. احسان رو گرفتم ي رو قطع کردم وشماره یگوش

 ؟.. شد یچ..الو احسان -
 .. که نرفته بود ي صمدي رفته خونه کردمیفکر م ..ستین-

 .. لب زدم دلواپس
 .. نفر بهش زده ودر رفته هی؟نکنه ..؟نکنه تصادف کرده ..پس کجاست -
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 .. تشر زد احسان
 .. نگران نباش ادیم..نفوس بد نزن  ..هی حرفها چنیا-
 ازمن شتریاصال خودش ب.. هفته است به عرفان گفتم امروز تولد صباست هی؟من  ..یپس اخه ک-
  ی اتفاقهی زنهی؟؟احسان دلم شور م.. کنه ریدخترش د داشت اونوقت سر تولد جانیه
 

  ..افتاده
 بود تا حاال صد دفعه خبر دار شده ياگه خبر بد ..یزنی بابا تو هم که فقط حرف خودت رو ميا-

  ..ي خبر موندیخوشحال باش که فعال ب ..هی بهتر از باخبري خبری بگنیم ..يبود
 وخسته الی خیودمو به سالن رسوندم عرفان بود که ب از جا بلند شدم وخعی در سري    با صدا

 سالم بود  ..دمی کشی نفس راحتدنشیبا د .. ذاشتی میداشت کفش هاش رو تو جا کفش
 

 بود ومدهی به سرش نیی بالچیه..خدارو شکر..  سر وصورتش ي روی زخمنیبدون کوچکتر ..وسالمت
.. 

 .. زمزمه کردم ی تو گوشی ارومبه
 ..اومد احسان -
 .. بلند احسان بلند شد مهی نيداص
 ؟.. نشده شیزیچ..اومد -

 تیبا بغض وعصبان ..دی چرخکردی داشت لباس عوض مالی خی عرفان که بي همون جور که رونگاهم
 ..زمزمه کردم 

 .. نگرانت کردم خداحافظ دیببخش ..ستی نشیچی هنه
ه خونه برگشته بود دلشوره  وسالمت بحیحاال که صح.. برگشتم تی رو قطع کردم وبا عصبانیگوش

  برام مهم نبود ی حتگهید.. از حد داده بود شی بتی خودش رو به عصباني جایودلواپس
 

 نی عرفان خونسرد رو که اصال عنی اخواستمیمن فقط م ..کردهی مدت کجا بوده وچه منی تو اکه
 .. روزگار حذف کنم ي نبود از رو صحنه الشیخ
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نگاهش از من گذشت و به بادکنک ها ..ه فقط نگاهش کردم  به سمتم برداشت کی قدمعرفان
 .. کرد ری وتازه صورتش تغدی اتاق رسناتیوتزع
 .... رفتادمیبهار  .. ي وا-    

؟تولد  ..ادشی؟.. رفته بود ادشی...  سر به فلک گذاشت وچشمام از تعجب باز شدتمی    عصبان
  عرفان یعنی؟ ..  رفته بود ادشی  بودمدهی تموم براش زحمت کشي هفته هیدخترش رو که 

 
  رفته ؟ ادشی دخترش رو تولد
  زده سوالمو به زبون آوردمبهت
بعد  ..مینیچی با هم برنامه ممی هفته است دارهی.. بره ادتی شهی رفت؟مگه مادتی که ی چیعنی -    

  گرم بود که تولد دخترت ی سرت به چ؟ي؟ اصال تا االن کجا بود.. رفت ادمی یگیم
 
 .. رفت ادتی که تو خونه منتظرت بودن رو ییمهمونهاو

  مبل انداختي و خودشو رودی به موهاش کشی    کالفه دست
 از بچه ها یکی از نرم افزارها دچار مشکل شده یکی ساعت چهار تماس گرفتند گفتند -    

 ... ودم بری االن هم درگنیتا هم..مجبور شدم خودم برم ..  هک شده تی سادیروفرستادم فهم
 

 ده؟ی خوابصبا
 .. تولد صبا رو فراموش کرده باشه ی راحتنی به اشدیواقعا باورم نم.. سر تکون دادم تی    با عصبان

  ؟ي جواب ندادتویچرا گوش..  کرد که خوابش برد هی اونقدر گری جنابعالي آره از صدقه سر-
     چشماشو فشرد 

 خواستم یوقت...  رفتادمی ی شدم که همه چریقدر درگان..  جا گذاشته بودمنی تو ماشموی گوش-    
  خاموش شدهمی گوشدمی خونه دامیب

داشتم منفجر  ..کردمی به سمتش پرت ميزی چهی حتما تونستمی بودم که اگه می    اونقدر عصبان
  ..ی از شدت ناراحتشدمیم

 .. لب غرغر کردم ری وزکنمی مبل رو جمع مي روي بادکنک هایعصب
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 تو ي؟مهمون ها ..رهی مادشیمگه ادم تولد دختر خودش رو ..!.. کار داشتم گهیم..! رفت ادمی گهیم-
 ؟  ..رهی مادشیخونه رو 

اما ...  انبار باروت آماده انفجاربودم هی نزنم چون مثل ی داشتم خودم رو کنترل کنم تا حرفیسع
  ..شدمی خفه متیانگارداشتم از عصبان...نتونستم

 و پرت کردم و برگشتم سمت عرفان ضرب  بادکنک ها ربا
 ؟.. رفت؟ واقعا عرفان ادتی کال تولد صبا رو ی بگيخوای میعنی -    

 .. پوزخند زدم ی زده وعصبانبهت
 ...!! برهادشیپدر نمونه تولد بچشو .. خنده داره..هه -

 رمیم قدم عقب کی و دمیاز حالت چشماش ترس...     سرش رو باال آورد و با اخم بهم نگاه کرد
 کل شرکت و شدی هک شده بود اگه درست نممی کرده بودی که طراحیتیسا...  بس کن بهار -    

 ؟یفهمی مرفتی سوال مریکارمندام ز
 بابام کجاست خاله دیپرسی که میبغض تو گلوش رو وقت ..ادی    صورت پر ازاشک صبا جلو چشمم م

 ؟.. مامانم شیرده رفته پ من رو ول کای؟.. ها تصادف کرده لمی؟نکنه مثل تو ف..
 کردمی درکش مشهی همدیشا.. احمقانه اش  درك کنمی فراموشنی مرد رو با انی اتونستمی من  نمنه

  ..کردمی ساعت مسلما درکش نمنیاما امروز وتو ا
  دمی وخروشان غریطوفان

 به ای. .يزدی زنگ مهی  اگه برات مهم بود یدونیخودت خوب م.. عرفان یکنی مغلطه ميدار-    
  یتونستی که مي کارنیکوچکتر... تا فردا صبح يکردی صبر مای ..يدادیاحسان خبر م

 
 گم وگور ي دفعه اهی خبر ی بنکهینه ا ..ی کنی واز صبا عذرخواهی بود که زنگ بزننی اي بدانجام

  بچه نی من وایدونیتو اصال م..  رفتهادشی باباش کردیتا حداقل صبا فکر نم ..یبش
 

بعد اقا خوش .. سرت اومده باشه یی نکنه بالدیترسیبچه پنج سالت موقع خواب م ..دمی کشی چهیوبق
 .. رفته ادشونی گنی ومارنی مفیخوشان تشر

 .. زدم شی نتی به چهره گرفتش انداختم  و پوزخند زدم ودرنهای    نگاه
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 ....یکشی مدكی از پدر بودن فقط اسمش رو -    
  موهاش رو چنگ زدی    عصب

 .... بس کن بهار -    
   و دستامو به کمرم زدم ستادمی    روبروش ا

 یدونیاصال م ..یستی هم نیزنی که به دخترت میی به فکر ضربه های حتگهی تو دگم؟ی دروغ م-    
 چون فقط به  ..یفهمی؟نه نم.. شد ،نگران شد تی؟چقدر اذ ..دیامروز چقدر صبا ازار د

 
  ..می نداریی کدوم برات معناچیونه صبا هنه من ..  واون شرکتی خودتفکر

تو ..من خودم فول فولم .. قبل اعصابم رو خراب نکن يمثل دفعه  ..کنمیبهار دارم بهت اخطار م-
 .. سوهان روح نشو گهید
من ... عرفان شهینه نم!..؟ ..اقتی لی بي توي من براي های جواب دل نگراننهی؟ا..سوهان روحت -
  ..یکنی تا مي جورنی با صبا انمی وببستمیبا گوشه هی تونمی نمگهید

 .. بشه ادامه دادم ي زبونم جاري که قراره روی گرفتم وبدون فکر کردن به حرفینفس
  ..نشی ببای بیهر وقتم خواست..  کنه ی با من زندگادیبزار ب... صبا رو بده به من ! عرفان

 قرمز وترسناك شده بود يچشمهاش به قدر... و من از ترس چند قدم عقب رفتمدی از جا پری    به ان
  ..دمیکه به خودم لرز

 ... از حد باز شده بودنشی بتی تر اومدو بازوهامو گرفت چشمهاش از عصبانکینزد
 ی که حتییتو!... ي بچه خودت رو نگه داری که عرضه نداشتیی بچمو بدم به تو ؟ تو؟ی گفتی چ-    

  با حتی که تفرییتو..!! تو  !؟يه دار بچه منو نگيخای مینی بچتو ببيحاضر نشد
 

 رو نگه گهی نفر دهی ي بچه يخوایتو م! ؟.. داشت تی بدتر از خودت به نجات بچه ات ارجحيدوستا
 !؟ ..يدار
 تن و بدنم زارمی تو مشی االنم که صبا رو پنیمن هم... هوا ورت نداره  ..يکور خوند...نه خانم  ..هه

  بچه ام رو که از جفت يبعد انتظار دار...ياری سرش بیی بالترسمیم .. لرزهیم
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 !!!؟؟.. تو شی بذارم پزترهی عزچشمهام
  ... دی و به استخونم رسشهی شد که حس کردم از گوشتم رد مادی زي    فرو رفتن انگشتاش به حد

 ... لب زدم یبه سخت..  بود شتری بزدی مشتری که با حرفاش به قلبم نياما درد
 رو يدی که تو بهش نميمهر..  کنمي صبا مادري براخوامیم... ستمیاون بهار سابق ن. .من ..  من -    

 ...من بدم 
 ی و طوفاننیعرفان خشمگ... گونه ام سوخت ...  مبل افتادم ي    با ضرب به عقب پرتاب شدم و رو

 ...خم شد و انگشت اشاره اش رو باال آورد 
 مادر بودن قیتو ال... ياری که اسم مادر بودن رو م بارهنی آخرنیا... خوب گوش بده بهار -    

  وقت چیتو ه..  بهاراری برونی پنبه رو از گوشت بنیا...  بچه منيمخصوصا برا.... یستین
 

  ؟يدیفهم.... یشی صبا نممادر
 که ي ایلی سيضربه ..زدیگوشم زنگ م..  و منگ به صورت قرمز شده از خشمش نگاه کردم جی    گ
 دوباره به سمتم خم شد  که ...  ودردناك بود  نی از حد سنگشی بودم بدهیچش

 
  ..گهی دي ضربه هی از دمیترسیم.. حائل صورتم کردم دستهامو

صورتش رو ....  وبهش نگاه کنم نمی مبل بشي عرفان بازومو چنگ زد و مجبورم کرد  صاف رویول
 ..جلو آورد 

  نه ؟ای يدی فهم-    
 . زمزمه وار گفتم رلبیز..  سر خورد  از گونه امی    قطره اشک

  آره-    
صداش مثل ناقوس مرگ توگوشم ..     بازومو به شدت رها کرد وبه سمت اتاق صبا قدم برداشت 

 ...زنگ خورد
  ..نمتی ببگهی دي هی ثانهی ي براخوامی نمی حتگهید... پاشو برو خونت -    

  بلند پشت سرش بست ي صبا  رو با صداودراتاق
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 یبدنم اونقدر کوفته ولخت شده بود که حت... شدمادهی پنی رو حساب کردم و از ماشی تاکسهی کرا   
 .. راه رفتن رو هم نداشتم ينا

 منطق تر از یب... رحم یعرفان ب  ... سوختی عرفان مي انگشتايجا ... دمی به گونه ام کشی دست
  خواستم صبا رو از اون نکهیا يفقط برا...  داده بود یلیجواب زحماتم رو باس .. شهیهم
 

  هام ی ها ونگرانی بود جواب تمام دلواپسنیا...  دور کنمیی تنهاهمه
... ترسمی صبا مندهیو من چقدر از آ.  دارهازی صبا چقدر به حضورش ندیفهمی منطق نمی بعرفان

   وکمبود محبتهاش رو شهی بزرگ ميروز...  پنج ساله بمونه شهی همستی که قرار نییصبا
 
 در ي رو تودیکل....  دختر کی ی فاجعه در زندگیعنی نی و اکنهی جبران مابونی کوچه و خي پسرهابا

 .. یی تنهانیلعنت به ا .. دی هوا بلند شد و به سقف اسمون چسبینگاهم ب... چرخوندم
 

 ... کنه امشب زودتر تموم شهخدا
*** 
 وبعد از اون شبیاز د.. بغل درد وغصه هی عرفان بودم با ي ساعت هشت صبح بازهم دم در خونه راس

  شب کیبعد از گذشتن .. هم نذاشته بودم ي چشم روي لحظه اییبحث کذا
 

 وخودم رو کنمی مي که دارم به دختر عرفان دست درازنهی اتی واقعدونستمی ماتی کردن به جزئوفکر
 تار گوشه  کفهی من مثل قتیاما درحق ..کنمی رو منکاری که به خاطر صبا ازنمیگول م

 
 شی پشهی همي اشتباه از طرف عرفان بودم تا بتونم صبا رو برانی نشسته بودم ومنتظر کوچکتريا

 ..خودم نگه دارم 
 کنهی مي عرفان داره  کم کاردمیدی؟م ..کردمی مکاریاما با دلم چ.. اشتباه تمی کارم ،فکروندونستمیم

  نمی تا من عرصه رو بازتر از قبل ببشدی باعث منیوهم
من صبا رو با دل .. بادها بلرزم نی نبودم که با ايدیمن ب.. خونه که شدم زره جنگ به تن کردم وارد

  ..دمیجنگی وبراش مخواستمیوجونم م
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 خار جگرم نینبود وهم.. به فکر صبا نبود گهیعرفان د ..کردمی اما چه مستی که حقم ندونستمیم
 ..شده بود 

 لیتو سکوت سراغ وسا.. جوابم رو داده یداد که شک کردم حت جواب سالمم رو نی اونقدر سنگعرفان
  عرفان بخورم ي مدت عادتم شده بود صبحانه رو تو خونه نیتو ا.. رفتم زی ميرو
 
 ..اون هم درکنار صبا ..

 وبعد هم با کردمی میعرفان رو بعد از خوردن صبحانه اش راه.. زن خونه دار هی درست مثل هرروز
 عرفان همون جور که لقمه  ..خوردمی صبحونه مشدی مداری خواب ب که به زور ازییصبا

 
 .. زمزمه کرد خوردی میلی می کره عسل  رو با بي
 .. قرار بود ی بیلی خشبیصبا د-

 .. زدم طعنه
 اونوقت دهی خوابهیبچه با گر ..دهیباباش روز تولدش رو فراموش کرده وبه کارش رس..حق داره بچه -

 ؟.. هم داشته باشه یم خواب ارويانتظار دار
 تو دستش رو وسط سفره ي شد و لقمه ی عرفان به ناگاه از حجم هوا پروخالي نهی کردم سحس

  زدمی حرفم رو مدی اما من باتهی عصباني که در  استانه دونستمیم...پرت کرد 
 .. نشستم والتماس وار خواهش کردم ي ناهار خوری صندلي روش روروبه

 نی رو وقف اتی که تمام زندگدونمیم ..ي دوستش داردونمیم ..ي بچه انیپدر ا تو دونمیعرفان من م-
 بذار صبا رو .. بار به حرف من گوش بده هی کنمیاما ازت خواهش م ..يبچه کرد

 
 صبا تی که از پس مسئولیدونی میتو خودت بهتر از هرکس.. من بمونه شیبذار پ.. خونه ام ببرم
  ..داری زن سراستمی هم که نییموقع ها ..ششمیاکثر اوقات که من پ ..ییبرنما

 ..بسه بهار -
 ..اما من مصرتر از قبل التماس کردم .. غرش عرفان بود که نذاشت ادامه بدم يصدا

 .. خودم يمثل بچه .. بهت مثل جفت چشمهام مراقبش باشم دمیقول م-
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 از جا کنده شد وبه يظه ابه لح.. داره چرا که عرفان ی مخربری حرفم چه تاثنی ادونستمی نمواقعا
 با استرس به .. هوا دلم کنده شد ی بزی خنیاز ا.. کنار سالن رفت یسمت جا کفش

 
  زدی مادیاما تمام وجودم فر.. تو فکرشه ی چدونستمی نمکردمی نگاه محرکاتش

 ي   که کاسهي مردنیبترس از ا.. ي کردداری وجود عرفان رو باالخره بيوالیه..  بهار ي زدیبد حرف-
 .. شده زیصبرش لبر

 .. رو به سمتم پرت کرد وبا خشونت گفت فمی مانتو وکي به تندعرفان
 ..تنت کن -

  ..دمی وواج پرسهاج
 ؟ ..یچ-
  ..می بریی جاهی دیگفتم بپوش با-
 ؟ ..ی؟پس صبا چ..کجا -
 گفتم تنت کن -

 لرزون خم شدم يا جمله بود که ناخوادگاه با دستهنی در پس اتی اقتدار وخشونت وجدواونقدر
 ..ومانتوم رو تنم کردم 

همون جور که  ..دی رو برداشت وبازوم رو کشفمی اخر رو نبسته بودم که عرفان کي دکمه هنوز
 .. گفتم شدمی مدهیدنبالش کش

 ؟؟..صبا ...عرفان -
  ..ایب-
  دمی خوداگاه دستم رو کشنا
  ..ترسهیصبا م ..امیولم کن  نم-

 رو گرفت وبهش داری زن سراي شماره دادی جور که منو تو اسانسور هل م بازوم رها نشد وهموناما
 ..سپرد تا به صبا سر بزنه 

  ..کردی رو سرم خراب مای بود که دنیی تمام وقتهاي عرفان ماوراتی عصباننیا.. داشتم دلشوره
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  توان حرکت وفرار کردن هم نداشتمی شده بود که حتری پنجه هاش اسونی دستم چنان ميبازو
  شدم دهی ونگران پشت سر عرفان کشدهی ومن ترسستادی انگی پارکياسانسور تو طبقه ..
 
.. 

 به کجا ی ناگهانانی عصنی اي جهیونت ..گذرهی تو سرش می چدونستمیاصال نم ..دمشیفهمینم
  بد بودم ي ومنتظر خبرهادمیترسیفقط ناخواسته م ..کشهیم

 نمون نجایا.. فرار کن زدی مادیعقلم فر..ت کرد  جلو پری صندلي رو زد ومن ورونی ماشریدزدگ
  عرفان گفتیاما دلم م.. کنه ستتی  سربه نستی ندیازش بع..عرفان سر تا پا خشمه ..
 

 یی شرف نشده که بخواد بالیهنوز اونقدر ب ..کنهی نمي هم نامرد باشه بازهم بهت دست درازهرچقدر
  ..ارهیسرت ب

  ..دادیم ذهنم مدام وپشت سر هم هشدار اما
 ..فرار کن ..فرار کن -

 يریبه مس... شده بودم رهی روبه روم خری مجادله ها تنها به مسنی تمام اونی مدهی حس وترسی بومن
 .. برام اشنا بود ي ها بدجورقهی ها ودقهیکه بعد از گذشت ثان

 ؟؟؟ ..رازی شي؟دالرحمه  ..دالرحمه
 کردن دای اواخر به خاطر پنیچه بعد از فوت بابا وچه ا .. رفته بودمیی رو به تنهاری مسنی وبارها ابارها

 اما بازهم مطمئن بودم .. برگشتم یهرچند که هربار دست خال..قبر جگر گوشه ام 
 

  ..دهی من ارميتک بچه .. قبرستون سوت وکور نی اي جاهی که
رحال افت کردنه  خون بدنم دانی جرکردمیحس م ..دیتپیقلبم کمتر از قبل م ..میرفتی جلوتر میهرچ

 ؟اصال چرا داشت به سمت دالرحمه  ..ی؟سرخاك ک ..بردیمن رو داشت کجا م..
 
 ؟.. ساعت  روز چه وقت رفتن سر مزار رفتگان بود نیا .. رفتیم

 .. رو چنگ زد ی صندلي پنجه هام لبه هاناخواسته
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؟ناخون هام ..تنگانم ببره  از رفیکیمنو سر خاك کدوم .. کنه کاری چخواستیعرفان م..؟اخ قلبم  ..قلبم
 .. برگردم خواستمیم.. برم خواستمیمن نم. فرو رفت نی ماشيتو روکش پارچه ا

 دست نی جنهی همونجا کنج اطاقم بخوابم ومثل خواستیدلم م ..کمی کوچتی به همون سوئبرگردم
   که در انتظارمي مقابله با حادثه ایمن هنوز امادگ..وپام رو جمع کنم وبه خواب برم 

 
 ..برگردم  ...خواستمیفقط م..من .. رو نداشتم بود

 .. گفتم دهی وار وترسزمزمه
 ..نرو ..نگه دار -

 .. خلوت رو به رو دوخت ي عرفان مصمم تر از قبل فرمون رو تو دستهاش فشرد وچشم به جاده اما
  ..بلندترگفتم

 ..برگرد ..نرو عرفان -
 ..وه  بشنخواستی هم نمدیشا ..دیشنی عرفان نمیول

 .. رو چند پرده باالتر بردم صدام
 ..عرفان برگرد -

 .. من از اون همه فشار به درد افتاد ي فقط سکوت جواب من شد ودستهااما
  ..امی باهات بخوامینم.. برگردم خوامیم-

  ..رهنشی پشی انداختم به استچنگ
 ..نرو ..نگه دار -

 .. شد ي اشکام جارصالیاز است.. خورد نی به شدت پس زد که تنه ام به در ماشدستمو
درسته که چند ساله آزگار دنبال خاك .. رو ندارم شیامادگ ..تونمیمن هنوز نم.. برم خوامی نمایخدا

  که عرفان بدتر از ابن ملجم کمر یطی شرانیتو ا..نه  ....تونمی اما حاال نمگردمیبچه ام م
 
  ..تونمی قتلم بسته نمبه
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حاضرم شهاب سنگ از اسمونت .. جلو بره نی از اشتری بیی کذانی ماشنیانذار  ..ری جلوش رو بگایخدا
  فرو برم اما نفهمم مقصد عرفان نی تو دل زمنی ماشنی االن با همنی همایبباره 

 
  ..کجاست

 .. به التماس افتادم صالی استاز
  ..تونمیمن نم..من طاقتش رو ندارم ..تروخدا عرفان -

 باز سمت عرفان داخل ي که از پنجره يزی باد پائيکوت بود وهوهو جوابم بازهم سکوت بود وساما
 .. از کنارمون ینی وگه گاه زوزه رد شدن ماشدیوزی منیماش
 واری دي که روي جمله اادی ..شمی مکی نزدنی از قبل به قلب زمشتری هرلحظه بکردمی حس مومن

 ..اتاقم زده بودم افتادم 
 ..)  بچه دارشو فتهی به طپش ب  از بدنترونی  قلبت بیهروقت خواست(

 ومنجمد رهی بدونم  با از دست دادنش قلبم هم از دست می حتنکهیقبل از ا.. بچه دار شده بودم ومن
  ..شهیم

 ومن با جفت رفتی مشی بند بند تنم رو به لرزش انداخته بود وعرفان بازهم مصرانه پيزی پائسوز
 .. دمیدی شدن به حجم دالرحمه رو مکیچشمهام نزد

 عرفان ي کرد دنبال قدم هایجرات نم..قلبم هم همونجا پشت در موند  ..می که وارد شدی در اصلاز
  وسرخاك جگر گوشه اش بره فتهیراه ب
 بزنه رونی که کم مونده بود از حدقه بیی قبرستون شد ومن با چشمهاي هاچی وواپچی وارد پنیماش

 .. انداختم ینگ م چمی از قبل به صندلشتری وبکردمیتنها نگاه م..
  اب ریدرست کنار ش ..ستادی عرفان اوالمانندی هنی ماشباالخره

 ..خاموش شد  ...نیوماش
*** 
 شده وسر پنجه هام از سرما درحال خی کهی نداشت ودستهام مثل دو تدنی تپي ناگهی دفمی نحقلب

 فت  که  شد  ونگاه ترسانم به دنبالش رادهی پنی از ماشینیعرفان به سنگ..لرزش بود 
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 .. برد نی ماشي رهی دور زد ودست به دستگي رو به کندنیماش
 .. جمله بود هی که سر لبهام مونده بود یتمام حرف.. در ي رهی به دستگدمی خوداگاه با دودست چسبنا
 . برگردم خونه خوامیم-

وا بازکرد ومن  هی رو بنیدر ماش.. زدن دل من اومده بود شی اتي شده بود ورسما براسی عرفان ابلاما
  که یی بالهايهمه .. رو با من نکنه نکاری ملتمسم التماس کردم که ايبا چشمها

 
 نی؟ا.. راه نی؟ا ..نکاری بود اما اچی که گرفته بود هیمی اورده مهم نبود اصال در مقابل تصمسرم

  ی سال بود که قلب من بانیسال.. که من نداشتم خواستیدل قرص ومحکم م..قبرستون 
 
 .. شده بود ای دني تر از تمام قلب هااهپن

 ..التماس کردم .. شد ولبهام به لرزش افتاد دهی کشبازوم
  ..می برگردایب.. عرفان مینر-

شن .. سالخ رو نداشت نی مقابله با ايارای من ي دهی بود که توان ته کشادی قدرت عرفان اونقدر زاما
 دارلرحمه پر از سکوت بود .. پام به خش خش دراومده بود ری ززی ريوماسه ها

 
  ..کردی مشی تنها دل رو ريوسنگ قبرها.... باد يوهوهو
 .. شدم وناله زدم ي سر عرفان جارپشت

غلط  ..ستی چشمم هم دنبال صبا نی حتگهید .گمی نمگهید..غلط کردم عرفان ..بذار برم ..ولم کن -
 ..کردم عرفان جان 

 .. مونده ی باقيای بقانی زدن اشیات.. بود زی چهی عرفان تنها هدفش یول
 .. ونفس بر ری قبرستون چقدر برام نفس گنیهرپلک زدن تو ا.هرنفس .. هرقدم دیفهمی نماصال

 دکل شکسته از بند هیبازوم مثل  ..ستادمیومن ا ..ستادی محکمش ايقدم ها ..ستادی اوباالخره
  که ي هم کنار قبراون ..ستادمی اای عرفان رها شد ومن حس کردم تو مرکز دنيدستها

 
  ..کردی میی شاخه گل خودنماهی عکس روش
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 ری به مسمای مستقتونستمی نمی وحتزدی پلک چشمهام شروع شده بود ونگاهم دو دو مپرش
  هم نی وخشمگی عاصی حتگهید.. بود دهیعرفان اما به سکوت رس.. عرفان نگاه کنم يچشمها

 
 .. بود دهی خميها مرد دل شکسته با شونه هیتنها وتنها  ..نبود

 سنگ قبر رو نی ادنی ديارایمن واقعا  ..ختیری اشکاهم هم فرو نمی شوك زده بودم که حتاونقدر
 ..نداشتم 

 ينه صبا ..نجاستی تو اي سنگ قبر رو به خاطرت بسپر وبفهم که بچه نیخوب  ا..نگاش کن بهار -
 .. پرکنه ی کشت رو که توي بچه ای خالي جاتونهی نمي اگهی دي بچه چیمن ونه ه

 .. التماس کردم مصرانه
 .. تونم ی عرفان من نممیبر-

 ونفسم بند ستادیقلبم تو لحظه ا... هوا شونه ام رو گرفت وچرخوند به سمت سنگ قبر ی عرفان بکه
 ..اومد 
چرا .. تا زودتر خودم رو اماده کنم ی؟؟چرا بهم نگفت ..امتتی روز قای امروز اخر الزمان بود ایخدا
  که بچه دی بار هم به ذهنم نرسکی مزارها رد شدم ونی قطعه  و انی سال ازکنار انیچند

 
 که باور کنم هنوز زنده است وداره ي کردي؟چرا کار ..دهی خاك ها خوابنی اری من زي  ماهه کی ي

  همون دختر معصوم واز دست رفته دی که صبا شایچرا به دلم انداخت ..کشهینفس م
 
 ؟ ..ي داددیام؟چرا بهم .. منه ي

  ..ي بدبختت بد تا کردي بنده نیبا ا..ي بنده ات بد تاکردنی با اخدا
 .. اوار شدم نی زمي سست شد وروزانوهام

 »..وفات ...تولد  ..ی مستوفماهی ماه فرکی کودك مزار«
 نی اریز. بود نجایا ..ومدینفس هام باال نم..  ها بودنی سنگ قبر هميتمام کلمات رو.. وبس نیهم

 ..طفلک از دست رفته ام .. من بود يسنگ سردو خشن بچه 
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 یدونی؟خودت که خوب م.. داره شی دل چقدر گنجانیمگه ا ..؟يبری ونمی کشی خدا چرا نماخ
 ؟دارم از .. خدا ینیبی؟نم ..ی تازونی از قبل مشتری بيپس چرا دار.. شده زی وقته لبریلیخ
 

 .. هام کمرم خم شده ي مهری ببتیاز مص ..کنمی درد دق منی اي غصه
 کرد شی شد ودلم رو ردهی دستهام مالي سنگ مزار رويقبار رو.. رو سنگ قبر دمی زجر دست کشبا
.. 

 لب زمزمه وار ریز.. اشکهام رو نداشت زشی ريارای سد چشمهام هم ی بغضم بزرگ بود که حتاونقدر
 ..گفتم 

 ..بچه ام ...بچه ام ..بچه ام ..خدا ..خدا ..اخ خدا -
سالها .. بچه ام دنیبعد از سالها اومده بودم به د.. زار بزنم خواستمی نمنباریا.. تا ته باز کردم شمهاموچ

 انصاف نبود .. مادرش بود ي دستهاي خاك منتظر گرمانی اریبود که طفلک من ز
 

 .. درد اور مادرش رو نظاره کنه ياشکها
 هی تلخ من از گريهرچند که خنده ..م  کردم بخندی رو پس زدم وبغضم رو قورت دادم وسعاشکها
  تر است زیغم انگ
  کردم زمزمه

 ..سالم .. تن من يسالم پاره ..سالم دخترم  ..زمیسالم عز-
 .. ام رو ها کردم وادامه دادم نهی سيهوا.. گرفت نفسم

 من ي جگر گوشه یی؟تنها.. مادر یی؟تنها..؟جات گرمه ..؟جات خوبه .. مادر ی مادر ؟خوشیخوب-
 .. خاك کرد ری خودش زي تو رو با دستهااقتتی لی مادر بنی که ارمیبم ..رمی؟بم..

  ...ماهی اسم فري رودمی کشدست
 رو ببخش اهتی مادر رو سنیا.. من زی؟ببخش عز ..یکنی؟حاللم م... جان  ماهی فریبخشیمن رو م-

 ؟.. نه یبخشی اما تو مدی وقت نبخشچیبابا عرفان ه..مادر 
  ..دی سنگ قبر چرخي شده رودهی کشيها برگ ي رودستم
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بگم به ..؟.. ببخش ي که مهمون تنم بودی ماهشیبگم به خاطر اون ش.. به سرت ندارم یهرچند منت-
  قسمت بدم ی؟به کدم موهبت.. ببخش دمی اوردنت کشای که سر به دنيخاطر درد

 
تو که دلت از برگ گل پاك .. تو اما.. چه کردم دونمیبهتر از همه م.. مادر دونمی؟م ..ی من رو ببخشکه

  عمر هیکه  ..دمی رسریکه د.. اومدم ریببخش که د..مادرت رو حالل کن ..تره 
 

حاللم ..حاللم کن ..شرمنده ام  ..دمی کشیمنم سخت..منم چشم به راهت بودم  ..ي به راهم بودچشم
 ..کن ...

*** 
 ي تخت سنگ بزرگ درست روهیار که انگ ..سوختی ام منهیس.. دادم هی تکنی ماشي شهی به شسرمو
  ..دادی دم گرفتن هم نمهی يکه به من اجازه .. ام گذاشتن نهی سيقفسه 

 حرف هردو با ی ومن وعرفان بکردی داشت غروب مدیخورش..چند ساعت .. چقدر گذشته بود دونمینم
 ..عرفان که وارد اتوبان شد زمزمه کردم  ..میگشتی شکسته به خونه برمیدل
 ..بر خونه ام من وب-

سوز  ..دمی کشنی رو تا ته پائنی ماشيپنجره .. سوم شد نی بدون حرف راهنما زد ووارد الوعرفان
  کردم تنها یاما من  چشمهامو بستم وسع.. دم غروب پوست صورتم رو سوزوند يزییپا
 

 .. برسونم ژنی گرفته اکسي نهی سنی به ایکم
ذشت وگذشت ومن تنها سکوت کردم پلک بستم  گی اهنيوالهای همی عظلی خونی از منیماش

  بود یی لحظات از اون دردهانیدرد ا.. پوست صورتم تاب اوردم ي رو رويزی پائيوسرما
 

گه  ...دیچی وپدیچی پنی چقدر گذشت که ماشدونمینم.. بود شتری هم بیجی از مرگ تدری حتکه
  ..ستادیوباالخره ا.. راه گرفت ی وگه گاهستادی ایگاه

 يوبا قدم ها.. شدم ادهی پنی حرف از ماشیب.. بود ستادهی اکمی کوچتی سوئيروبه رو..ز کردم  باپلک
  شدم به رهیوخ ..ستادمی خونه ای در اهنيجلو.. حال به سمت در خونه براه افتادم یب
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 .. در یمی قديدیجاکل
 ي که صداکردمی م تنها نگاهرهیخ ..بردی انجام بدم اما بدنم فرمان نمي کارهی دی باگفتی مذهنم

  ..دمی گوشم شنخیعرفان رو از ب
  ..دتیکل ..ریبگ-
 فراموش کردم ی که حتدیدوست داشتم بپرسم از کجا فهم! .. بودفمی کي هام که تودیکل.  ؟دمیکل

  هم دنی به خودم هم زحمت پرسیحت ..دمیاما نپرس.. رو کجا گذاشتم دمیدسته کل
 

  ..موندمی نمی خودم باقيو دستهاش بود ومن پشت در خونه  تدی بود که دسته کلنیمهم ا ..ندادم
 دستش ی نچندان طوالنی بودم که بعد از مکثرهی عرفان خي تو دستهادی به دسته کلجی جور گهمون

 .. رو باز کرد اطی رفت وقفل درحيدیبه سمت جا کل
 طبقه ي باال رفت وجلو نوپا گرفت واز پله هاي بچه هی رو دور بازوم انداخت ودستم رو مثل فمی کبند
  از دمیوبازهم من نپرس.. انداخت ودر واحدم رو بازکرد دیبازهم کل ..ستادی سوم اي
 

 .. ادرس واحد من رو بلده ي وچه جورکجا
 : موند که ی حرف سر زبونم باقنی رفت ومن انی حرف از پله ها پائی رو تو دستهام گذاشت وبدیکل
 ازدست رفته امون عزا ي بچه ي که دارم برایی لحظه هانیتو ا..بمون  وکنارم باش .  ..نرو عرفان(
  ..)نمی  زمي خدا روي بنده نی تو کنارم باش که من تنها تررمیگیم

با نگاهم دنبالش کردم .. تمام من رو رها کرد ورفت ي حرفهام سر زبونم موند وعرفان با نامرداما
  شدم به رهیوخ... پله نشستم نی اولي رودمی بسته شدن در رو شني تقه ي صدایووقت

 
 .. روبه روم ظلمات

 از شتری بود بیهرچ.. هم اخر الزمان بود دیشا.. بود دهی به اخر رسای شده بود انگار دنکی کامال تارهوا
 ..توان من بود 

 آغوش مادرم افتاده ادی به بی لحظه ها عجنیتو ا.. وخودم رو بغل کردم وارراهروی دادم به دهی تکسر
 .. کنم هی گرخواستیدلم م.. شدم میتی زود از دستش دادم ویلی که خیآغوش..بودم 
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 .. شده بود دهی جوشان چشمهام باالخره خشکيچشمه  ..شدی نمي اشکهام هم جاراما
*** 

 "عرفان "
 رو، رو عقب ادهیبا دلشوره دوباره عرض پ.. هم گذشت وچراغ اتاق بهار روشن نشد گهی ساعت دمین

  ساختمون رها نی سوم اي که تو طبقه ی زندونستمیم..س گرفتم وجلو رفتم ونف
 

 باعث دلشوره ام شده نی وهمدونستمی می رو بهتر از هرکسنیمن ا ..ستی حالش اصال خوب نکردم
 بود 

 به دیبا...  رو گرفتمممیباالخره تصم. اتاقش انداختم ونفس گرفتم کی تاري نگاه به پنجره بازهم
  لحظه ها به داد بهار برسه نی تو اتونستی بود که مین تنها کساو ..زدمیاحسان زنگ م

 
 پروا واحمقانه بهار رو به ی بنقدری احسان رو گرفتم وبه خودم لعنت فرستادم چرا ايشماره ..

 دارالرحمه بردم 
  ..دی اطرافش به گوشم رسی سرخوش احسان وشلوغي برقرار شد وصداتماس

 ؟ ..يزد باز زنگ هیچ...ســـــــــالم  -
 .. اروم گفت مهین ..امیتا خواستم به حرف ب.. ذهنم گذشت چقدر احسان خوشبخته از
  ..گهی دامی تماس رو بدم االن منیبابا بذار جواب ا-
 ؟ ..ي افتادقتی رفادی شده یباز چ..بگو جونم -
 ؟..احسان -

 .. گفت ی عصبانی متفاوت وکمی کرد وبعد از چند لحظه مکث با لحنسکوت
 ..! با بهار دعوات شده باز-

 روزید.... کاش امروز يا.. مسخره بحثم شده بود يزهای کاش با بهار سر چيا.. منقبض شد فکم
  ..شدمی مرتکب نمی حماقتنی قبل بود تا من همچيوروزها

 ؟ ..ي شده به من زنگ زدیدجون بکن چ..الو عرفان -
 ..بهار -
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 .. نگران شد صداش
 ؟.. حرف زدنت نی با ايدی چرا ادم رو دق مدای؟جونت باال ب ..یبهار چ-
 بهار رو بردم دارالرحمه -

 ..بهار وعکس العملش  ..میکردی فکر مزی چهیهردو به .. احسان قطع شد يصدا
 .. گفت ی احسان با ناراحتی طوالنیی هاهی از ثانبعد

 ؟..  کرد ی تابی بیلیخ-
مادرانه با سنگ قبر خاك گرفته  صحبت کرده  که بهار ی لحظاتادیو.. دندون هام نفس گرفتم نی باز

  یشگی همي از اشک هاينه خبر.. بهار تمام مدت لبخند زده بود نکهی اادیبود افتادم 
 

  ..ي از بغض وناله وزاري ونه خبربود
 ... نکرد هینه اصال گر-
 ؟..کجاست -
 ..خونه اش -

  بلند شد ادشی فريصدا
 ؟ ..یستی نششی؟تو پ..خونه اش -
 ..  تنها باشه استخویم-
 ؟ ..طی شرانی اون هم تو ای ؟تنهاش گذاشتیچ-
  ..دونمی منوی اخواستیحضو منو نم-
 ؟.. لحظات ارومش کنه نی تونه تو ای مثل تو میک.. خود خواه ی عوضي وونهید-
  ..ستی احسان حال خود من هم خوب نتونمینم-

  ..زدی مادی رسما فراحسان
 ي؟ا ..ستی حالم خوب نیگیبعد م ..ی دختر رو کشتنیتوکه ا..درك به  ..ستیبه جهنم که خوب ن-
 ؟ ..ي زجرش بديخوای میتا ک.. عرفان يریبم
 ..مجبورم کرد .. ببرمش خواستمینم-
 ..احمق ..احمق ..احمق -
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 .. بوق اشغال بلند شد ي احسان بلند شد وصداي نعره هايصدا
*** 
*** 

 "بهار "
 توان یاما من حت ..لمی زنگ موباي بلند شد وبعد از اون هم صدا بارنی چندمي تلفن خونه برايصدا

  راهروپلکهاموتا نی سرد اي همونجا گوشه خواستیدلم م..حرکت کردن هم نداشتم 
 

 که باالخره يهمون بچه ا.. دوباره برگردم   کنار قبر بچه ام خواستیدلم م.. ببندم وباز نکنم ابد
  ..هی چتشی جنسدمیفهم

 .. رفتم نیجام بلند شدم واروم اروم وکورمال کورمال از پله ها پائ اراده از یب
 تونستینم.. سرما نیتو ا ..دیترسی تو اون قبرستون بزرگ مییتنها.. بچه ام شی برم پخواستمیم

  ..ارهیطاقت ب
با .. اشک نبود ي از قطره هاياما همچنان خبر ..سوختی اتشفشان مي مثل گدازه هاچشمهام

 .. تو دستهام صدا داد دی رو بازوم تاب خورد وکلفمیک.. رو بازکردم اطیدرح سرد  ییدستها
 

  رو رو روشن کرده بود ادهی پي چراغ برق جلوری اندك تنور
 ها تو دست عرق کرده ام صدا دی وکلخوردی تو دستم تاب مفمی سست همون جور که کي قدم هابا
 .. گرفتم شی رو در پی اصلابونی راه خدادیم
 ..بچه ام تنها بود  ..رفتمی مدیمن با ..رفتمی مدیبا

 .. نفر صدام کرد هی هنوز دو قدم نرفته بودم که اما
 ؟..بهار -

 ؟.. احسان بود يصدا
 ..سرد وخسته فقط نگاهش کردم  ..زدی برگشتم واقعا احسان بود که نفس نفس می ارومبه
 ؟ ..يریکجا م-

  زدم لب
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 ..سر قبر بچه ام -
 ..تکرار کرد  ..دمی اش رو با چشمهام دنهیفس تو س لحظه حبس شدن نتو
 ؟..سر قبر  بچه ات -

 اطی وبا احتیبه اروم.. تا بتونه به خودش مسلط بشه دی طول کشهیچند ثان.. اوردم نی سر پائفقط
  هم حق دیشا ..شنی مکی نزدی روانهی که به یی جلو گذاشت درست مثل ادمهایقدم

 
 .. نداشتم ي من تا مرز جنون فاصله اداشت

  ..کنهیصبح باز م.. وقت شب بسته است نیدارالرحمه که ا-
 .. برم دیاالن با..نه بچه ام تنهاست -
  ..ي بچه ات رو از دست دادشی سال پشیتو ش.. بهار؟ یگی میچ-

 تازه بود نقدریپس چرا داغ من ا ..گذشتی سال از مرگ بچه ام مشیش ..گفتیراست م.. زدم پلک
 ؟.. خاك کردم ری االن بچه ام رو زنی؟انگار که هم..
 .. زمزمه کردم جی لب مات وگریز
 .. سال گذشته شیاره ش-
  برمتیصبح که بشه من خودم م.. بهار می برگردایب-

  شد اما من برگشتم کی بهم نزداطی با احتوبازهم
  ..کننیاگه التماس کنم در قبرستون رو باز م.. االن برم نی همدینه با-
 ..نرو ..ار صبر کن به-

  ..ستادی قدم هام ايوجلو
 .. به حرفهام گوش بده قهی دقهی-
 ..بچه ام تنهاست ..نه احسان -
 .. راه افتادم که احسان مستاصل اسمم رو برد به
 ؟ ..ي به حرفم گوش بدي خوای برادرتم نمي؟من جا..بهار -

 دفعه هیکه  ..رهی جلوم رو بگتتونسی مثل احسان هم نمي محبت برادریحت..اما نه  ..ستادی هام اقدم
 .. احسان گفت يا
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 .. دور من رو خط بکش گهی دیاگه رفت-
 ؟.. که برام مونده ی؟تنها کس..؟دور احسان رو .. بکشم خط

  ..کردیکه مستاصل وناراحت بهم نگاه م.. به سمتش برگشتم
مثل بچه ها ..ر بشه  بود که نخوام خاطرش مکددهیاحسان اونقدر برام زحمت کش ..تونستمینم... نه

 ..گفتم 
  ..رمیامشب نم..باشه -

 .. باز شد ی احسان کمي چهره
  ..یبهتره امشب تنها نباش.. ما ي خونه میپس بر-
 .. حس زمزمه کردم یب
 .. خودم ي برم خونه خوامیم...نه -
 ؟؟ ..یی تنهاي جورنیاخه ا-

 ..سخت تر از مردن .. زدم ی سختلبخند
 ..برو تو ..من خوبم احسان -

احسان بازهم سد راهم .. به سمت خونمون به راه افتادم شدی مدهی کشنی جور که پاهام رو زموهمون
  ..دی کشخوردی رو که هنوز روبازوم  تاب مفمیشد وبند ک

  ..ستیحالت اصال خوب ن.. بهار ایبا من ب-
 ..نگران نباش .. سال گذشته شیش ..یخودت گفت-
 ؟..اما -
 .. خوبم برو احسان من خوب-
  ..دی توپتی احسان با عصبانیول
  ..يری از حال ميدار.. نگاله به خودت بنداز هی ..یستیمعلومه که خوب ن.. بهار یگیچرا چرند م-
 ؟.. کنم کاری چیگیم-

 .. تر گفت میمال
 .. ما ي خونه می برایب-
 .. مزاحم مادر وخواهرت بشم خوامینه نم-
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 ؟ ..هیمزاحم چ-
 .. به دو یکی همه نیا شده بوداز کالفه

 .. کنم ی بچه ام نوحه خوني شب براهی نی همخوامیم..درکم کن .. تنها باشم خوامیم-
 .. احسان رو بست ي لبهاحرفم

 ؟.. اگه حالت بد بشه یول-
  زدم يپوزخند

  ..اوردهی به وجود نای عارتر از من تو دنیخدا محکم تر وب ..شهینم-
  ..شتی پادیحداقل بذار به الناز بگم ب..نهات بذارم  تتونمینم ..ستیتو حالت خوش ن-

 . جواب دادم گذشتمی جور که از کنارش مهمون
 ..تو هم بگو باشه .. برو گمیمن هم م.. نرو ،گفتم باشه یتو گفت-
 ؟..اما -
 لرزون در رو بازکردم واحسان رو همون جور نگران ومستاصل پشت سرم به جا گذاشتم ي دستهابا
 دلم ...امشب شب من بود و.. داره یبرام مهم نبود که احسان چه حال ی حتگهید..
 
 عرفان یاسم انتخاب ..ماهی دختره واسمش فرنکهی جز ادونستمی ازش نمیچی که هيروح بچه ا...و

  ..اهاشی دختر رويبرا
ا  بای.. کنه ي بود بازدهی که عرفان خریی هاي وقت بزرگ نشد تا با اسباب بازچی که هي دخترهمون

 .. بپره نی اتاق باال وپائي توی وجبمی نياون لباسها
 .. برق راهرو رو هم نزدم دی کلیحت.. باال رفتم ی گرفتم وبه سختواری رو به ددستهام

چه شب .. ودراتاق رو بستم وهمونجا پشت در اوار شدم دمی باز اتاق به داخل خزمهی در نونی ماز
 ..ه بود  کردهی گري بود امشب وچقدر دلم هوايدراز

*** 
 "عرفان "

 .. بود که صداش زدم ستادهی بهار اي احسان پشت درخونه 
 .. به سمتم دیچرخ
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 ؟ ..رفتی؟کجا داشت م.. شد یچ-
 ... دارالرحمه -

 ؟.. وقت شب بره سر خاك نی اخواستیم. رو صورتش موند نگاهم
 ؟..سر خاك بچه اش   شی همه سال بردنی که بعد از اي کرديواقعا موندم تو با خودت چه فکر-

  ..دمی هام رو مالقهی گرفتم وبا سرانگشت سبابه وشصت شقنفس
 ی اشتباهنی هزار دفعه خودم رو لعنت کردم چرا مرتکب همچدمی صبح که وضع وحال بهار رو داز

  تلخ فوت بچه تی اما حاال با واقعکردی می بچه اش زندگيایبهار تا االن با رو.. شدم ؟
 
 ..د که خودش باعث مرگش شده بود  مواجه شده بويا

 .. احسان بلند شد يصدا
 قبر بچه نی ایگی سر خاك بچه اش وبهش مشیبری می طرف با سنگدلنیاز ا..اخه تو چته عرفان ؟-

 اخه کدوم کارت رو باور .. بهار حالش بده ای که پاشو بیزنیبعد به من زنگ م..اته 
 

 ؟ ..کنم
 .. دوختم که احسان کوتاه واروم گفت نی زمي روکی تارمهی ني نگاهم رو به سنگهافقط

 .. حرف رو زدم نی ای کنیبب ..يدی زن رو به کشتن منیباالخره ا-
 .. راه افتاد وبه

 ؟..کجا -
 .. بلند گفتم مهی حواله ام کرد که نیی دست برو بابابا
  ..مونمی منجایمن ا..صبا رو ببر خونه ات -

 ..افتاد وهمزمان گفت  که دوباره به راه ستادی هاش اقدم
 ... دنبال صبا رمیم-

 شب سحر نیانگار قرار نبود ا.. اتاق بهار کی تاري شدم به پنجره رهی گرفتم وبازهم خي بلندنفس
 ..بشه 
*** 
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 يفقط بدون مکث وپشت سر هم شماره  ..رمیگی بار چندمه که دارم شماره مي برادونستمی نم««
  ي وبا پخش صدادادمی ممتد تماس گوش مي زنگ هايبه صدا ...گرفتمیبهار رو م

 
  ..گرفتمیسر از نو تماس م..  اشغال بوق
 که يزیاما چ.. خاموش اتاق ازار دهنده بود ي قبل خونه نبود وچراغ هاي بازهم مثل شب هابهار

  مامان بود ي حرفهارمی بوق اشغال دوباره ودوباره شماره اش رو بگدنی با شنشدیباعث م
 
.. 
اما دل ..دوست نداره ازش سوال بپرسم .. شیشناسیخودت که بهتر از من م..جا رفت مادر  کدونمینم-

 .. زنه مادر یمن شور م
 ؟..چرا -
 .. بود ي کشنده اي مامان لحظه هاي پا واون پا کردن هانیا
 ..دِ حرف بزن مادر من -
  ..رونی با دوستهاش بره بخواستی نبود که مگهی دياخه امشب مثل شبها-
 ؟ ..دونستمی که من نمدونستی میمامان چ.. شدم جیگ
 ؟.. نبود گهی دي که شکل شبهای چیعنی-
 .. مادر دونمینم-

 .. گذاشت هی ازخودش مازیومسالمت ام ..رفتی طفره ممامان
 .. شدم مادر خرفت شدم ریپ-

 ؟ ..زدیمامان چرا حرفش رو نم ..شدمی موونهی دی کم داشتم از نگرانکم
 .. من حرفت رو بزن  مادريخرفت نشد-
 شی حاملگلی اواادتهی ..دی پوشیلباس مهمون.. بود دهی لباس ساده نپوشگهی ديخب مثل شبها-
 .. ؟امروز هم ی انچناني های مهمونرفتیم

 منظور دونستمی کلمه رو منی ای خوب معنیلی؟من خ ..ی انچناني هایمهمون.. هام تند شد نفس
  ..بردنشی ناخلف بهار ميوستها بود که دي شبانه اي هایمامان پارت
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 شبانه ي هایبهار رفته بود به همون پارت.. ابروهام رو فشردم تا فکرم بهتر کار کنه نی سرانگشت ببا
  که یاون هم بعد از تمام سفارشات..با اون شکم حامله واحوال ناخوشش  ..یی کذاي
 
 ..!! بود دهی استراحت مطلق شني دکتر برااز

 رو کنه نکاری شش ماه اش انی با جنتونستی؟چطور م..لش رو از دست داده بود  زن عقنی من ايخدا
 ؟..
 ؟ ..يچت شد مادر ؟چرا کبود شد-

 چرا حالم خراب شده دونستمیخودم خوب م.. دل نگران حالم شده بود شهی بود که مثل هممامان
 مثل دو سه  ..بردی رفته بود وقطعا بازهم به مشروب پناه میبهار با شکم حامله به پارت..
 

 .. رو انجام داده بود نکاری که ايبار
 ادی بچه منی سر ایی بالهی امروز حتما گفتی نفر بهم مهیانگار . .. در حال انفجار بود مغزم

  که ی بشه اون هم با وجود تمام مالطفتیی خطانی باور کنم بهار مرتکب همچتونستمینم...
 

  داشتم باهاش
 بچه اون هم با وجود مخالفت نیکه خواستن وداشتن ا..ه اشتباه کردم  از ته دل قبول داشتم کمن
  به عقب تونستمیاما حاال که کار از کار گذشته بودونم.. بهار اشتباه محض بود يها
 

  ..ارهی بچه بنی سر ایی بود که نذارم بهار بالنی اومدی که از دستم برمي تنها کاربرگردم
 چشم به هیاما تو عرض  .رمی بهار رو بگي بچه گانه ي هاي لجبازي حاال هم خوب تونسته بودم جلوتا

 .. کار ممکن شده بود نی لحظه غفلتِ من بهار مرتکب بدترهیهم زدن و
 ..عرفان مادر -
 .. مامان به خودم اومدم ي صدابا
 ..بله -
  ..ی اروم بشکمی.. شربت رو بخور نی اای ؟بیخوب-
 .. رو برگردوندم ی ناراحتبا
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 ..کار دارم ..رم مامان  بدیبا-
 بهار رو ي شماره رفتمی ماطی مامان به سمت در حي توجه به دست دراز شده ی طور که بوهمون
 »»..گرفتم 

 اون ياون لحظه وخاطره  ..رهی ادمها نمادی وقت از چی هیی درد هاهی صحنه ها وهی ... یی وقتهاهی
 من بارها وبارها بعد از  که هی معطل مامان هم از اون صحنه هايدست دراز شده 

 
 ي وقت نتونستم پرده چی بود که با وجود تمام تالش هام هنی اقتیحق.. اوردم ادی مامان به مرگ

 .. کنم تی همسر ومادرم رعانینازك احترام رو ب
 ي های احترامی بي وقتها نتونستم جلویلیخ ..امی بارها دل مادرم رو رنجوندم تا با دل بهار راه بمن

  وقتها به مامان التماس کردم یلیخ.. واشک به چشم مادرم اوردم رمیهار رو بگاشکار ب
 

 که در یی هاياما در اخر بهار رفت ومادر من با وجود بد.. نره شمیتا بهار از پ ..ادی با بهار کنار بکه
 ..حقش کرده بودم کنارم موند 

 گذشتی چشمهام مي از جلویینمای سلمی فهی که مدام مثل دادی صحنه ها اونقدر ازارم منیوهم
  ..کردیومن رو تلخ تر از قبل م..

 منتظر اومدنش اطی دم در حدادمی محیترج.. کجا برم دونستمیاما نم.. اومدم رونی باطی از در ح««
  بهار رو گرفتم که ي چند بار شماره دونمینم..شروع کردم به قدم زدن ورژه رفتن ..باشم 

 
 .. تماس برقرار شد باالخره

 .. رو از گوشم جدا کردم ی لحظه گوشهی بود که ادی بلند اهنگ وکوبش اونقدر زيداص
 ؟..بهار ..الو بهار -
 ؟ ..يگردیدنبال بهار م..جونم -
 .. بودم زمزمه کردم دهی که شنیی از صداجیگ
 ؟ ..وایش-
 .. اسفند برات دود کنه هیبه مامان جونت بگو .. ها ی اهللا خوب شناختکیآبار-
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 حد نگران بهار نبودم محال بود با آش نیاگه تا ا... پام زدم ي جلوي زهی به سنگ ريلگد حرص با
 .. دهن به دهن بذارم وای مثل شیوالش

 .. رو بده به بهار یگوش-
  ..دی رو کشصداش

 ..نومو شه -
 تونستمی کاش ميا.. زن عذاب اور بود نی کردم چقدرصحبت کردن با  اواری دي حواله ی محکممشت

  فکر نی وبه خاطر همتونستمی ببرم اما نمنی وبهار رو از بوای شنی محکم بوندی پنیا
 
 انجام تونهی نجات  زنش نمي براي کارچی وهکنهی می النفسم که زنش هرغلطفی مرد ضعهی کردمیم

 ..بده 
 ؟..چرا -
 ؟ ..یزنی فرت وفرت بهش زنگ میچرا ه ..کنهیداره عشق وحالش رو م-

 .. گوش هام زنگ زد  عشق وحال توي کلمه
 ..عشق وحال .. وحال عشق
 چشمهام جون گرفت ي جلوخندهی نره خر لم داده ومستانه مهی که تو بغل ی بهار در حالریوتصو

 ؟.. سکته ام بده خواستیم.. من رو بکشه ؟خواستیبهار م..
 یفکر روان همه نیداشتم از فشار ا.. وبا کف دست پس سرم رو محکم گرفتم دمی هامو رو سائدندون

  ..شدمیم
 .. رو بهش بده یگفتم گوش-

 ؟.. رو قطع کنه یمبادا گوش. بلندم خودم رو هم نگران کرد يصدا
 ..گفتم که بهت -
 .. رو بده بهش یمنم بهت گفتم گوش-

ومن فقط پشت به نگاه کنجکاو مردم .. به سمتم بچرخن ي باعث شد دو سه نفردمی که کشي انعره
 .. بحث کردم وای مثل شیم زبون نفهم ومست تر از قبل با ادفیخف



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 493 

دکتر استراحت  ..مونهی براش مثل سم مگاری سيالکل وبو..بهار حامله است .. ازت کنمیخواهش م-
 ..مطلق داده 

 .. بلند شد وای شدنی هرهر خنديصدا
ه خوبه حالش خوب..نترس جونم  ..ادی سرو مر وگنده داره قرمنکهیا! ..یفی؟چه اراج...استراحت مطلق -
 تو هم دست از لوس ! .. بشهای تارك دنی بچه تو دامنش گذاشتهی چون ستیقرار ن..
 

 ؟ ..ی مونده رو استثمار کنمیتی نی ايخوایچقدر م. بردار يباز
 .. تمنا کردم بازهم

تو  ..ستی از حد براش خوب نشیحرکت ب.. نداره یبهار حال خوب.. خانم وای ازت شکنمیخواهش م-
  بزنه بیممکنه به بچه اس..الکل براش بده .. کرده يزیدو دفعه خون ر ماه شی شنیا

 
.. 

  ..براشفت
تو زنت .. اول لب بود که دندون اومد گنیم ..ياری منو در مي صدایه..  بابايا..به جهنم که بده -

 ؟.. ات ومدهی نای دني بچه ایبرات مهمه 
 .. فکر گفتم یب
 ..هردوشون -
 .. هردوشون یگیم.. زنم ی بگنکهی ايبه جا.. کردنش دای شوهر پنیاخاك تو سر بهار کنن با -
 ...به خدا هردوشون برام مهمن -
 .. اول زنم ی بگدیبا-
 .. رو بده بهش یگوش..باشه باشه اول بهار -
 .. زد يشخندین
  ...ی بچه خر کنيخوایم ..گهینشد د..هه -
 .. خانم خواهش کردم ازت وایش-
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بهار هروقت دلش .. ها ی زنگ بزننمی نبگهید ..ي وفازم رو پروندیختی بهم راعصابم رو..برو بابا -
  ..يبا ..زنهیخواست خودش بهت زنگ م

  ...ی تماس قطع شده بود ودست من خالامی تا به خودم بومن
خودت بهم رحم .. خدا ي؟ا ..گشتمیکجا دنبال زن وبچه ام م ..رفتم؟ی کجا مدیبا.. سرچرخوندم کالفه
 .. به گوشم برسه يکه هرآن ممکنه خبر بد. شب نی از عاقبت اسمتریم..کن 
 در ی تو در گاهدهی باز شد ومامان چادر به سر کشاطی برداشتم به سمت سر کوچه که در حقدم

 ...ظاهر 
 ؟..عرفان مادر -
 ؟..جانم مامان -
 ؟.. شد یبهار چ-
 .. مجبور به دروغ شدم صالی استبا
  ..یشی مضیشما هم برو خونه هوا سرده مر...نبالش زنگ زدم بهش قرار شد برم د-
 ..بهش گفتم نرو اما  ..زنهیاخه دلم شور م-

 خونم به شدی از قبل مشتری اشکار بهار که هرروز بي های حرمت شکني اورادیاز ..  رو خورد حرفش
 احترام وحرمت گذاشتن ..در واقع بهار تمام خط قرمز ها رو رد کرده بود ..جوش اومد

 
 .. کرده بود ی رو قای بود وحدهی بزرگتر  رو سر کشبه
  ..میای بری برو بخواب ممکنه ما دی نگران باشخوادیشما نم.. مادر من دونمیم-
 ؟.. راحت باشه المیپس خ-

 شب میدونستیهردو م ..وفتهی بی اتفاقهی قراره دونستیبا همون حس ششم مادرانه اش م.. گرفت دلم
 .. می ندارشی در پياسوده ا

  زور لبخند زدم به
 .. سرده يبرو که هوا بدجور.. تخت برو تو التیخ-

 تا سر کوچه برم نی سنگي گفت ودر وپشت سرش بست ومن تنها تونستم با قدمهای به سالمتمامان
  ..اوردمی کم ميری همه بحث وجدل ودرگنیکم کم داشتم از ا..
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 ي بوق ازاد صداي به جانباریرو گرفتم که ا بهار ي شروع کردم به قدم زدن وهمزمان شماره سرکوچه
  ..باشدیمشترك مورد نظر خاموش م...: زن گفت يضبط شده 

عجب .. بذارم ابونی سر به کوه وبی همه نگراننیکم مونده بود از ا.. دادم رونی رو بنمی سنگي هانفس
 »».. بود امشب یشب سخت

 ی درد ونگرانی به خوبتونستمیوز هم م اما من هنگذرهی که چند سال از اون شب منحوس منی ابا
  که با یقیتمام دقا ..ارمی رو به خاطر بکردمی که تو اون لحظه ها حس مییوسرما

 
 ..: جلمه بود نی بهار رو گرفتم وهر بار جواب من اي شماره ینگران

  ..باشدی مورد نظر خاموش ممشترك
 ادیب ..ادیمنتظر بودم تا بهار ب ..شدمیر م ومنتظدمیلرزی واز سرما به خودم مزدمی کوچه رو قدم معرض

  بهش دست ی مست کرده کسی نکنه وقتنکهیاز ا.. نجات بده ی نگراننیومن رو از ا
 

 .. بشه ی الابالي ادمهاحی نکنه زنم با اون شکم حامله باعث تفرنکهیا.. کنه يدراز
 اون زجر رو به يذره  رو پشت سر گذاشتم ومن بعد از چند سال هنوز هم ذره به یی ساعت هاچه

  که داشت خفه یرتیغ ..خوردی که وجودم رو مياون درد.. ها یاون نگران.. داشتم ادی
 
بهار زنم بود اما  ..دادی وجاش رو به نفرت مشدی که کم کم داشت از تو دلم پاك میمحبت ..کردی مام

  حس نی ايهمه  ..ادمهی به شدت ازار دهنده بود ومن هنوز هم کردی که مییکارها
 
  ..ادمهی رو ها
همونجا .. شد دای پوای ال نود شنی ماشي نصفه شب بود که باالخره سرو کله کی قای ساعت دق««

  بودم که خون یاونقدر عصبان.. شه ادهی پنی چراغ برق منتظر شدم تا بهار از ماشریکنار ت
 

 .. چشمهام رو گرفته بود يجلو
بهار مست بود ..کار خودش رو کرده بود ..به فلک گذاشت  سر تمیوعصبان.. شد ادهی پی با سستبهار

 .. بود جی من مست وگيمادر بچه ..
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 .. خنده هاش سکوت شب رو شکست ي کرد وصدای سرخوش با دوستهاش خداحافظیی صدابا
 ي اون هم تو سرمايساعتها چشم انتظار ..ارمی سر بهار نیی خودم رو گرفتم تا بالي جلوی سختبه

 ..تاق کرده بود هوا طاقتم رو 
 زجرم داده بود که مهرم نسبت بهش کم شده بود اما هنوز هم زنم بود شی اونقدر تو مدت حاملگبهار
 که نفس هردو  ..ارهی سر خودش وبچه بییمحال بودم اجازه بدم بال.. عشقم نیواول
 
 به تونستمی نمی خود بهار هم خطرناکه ومن حتي برای حاملگنیدکتر گفته بود ا.. هم بند بود به

 . بهار هردو رو از دست بدم فکر کنم ي هاي که ممکنه با ندونم کاريلحظه ا
شتابان به سمتش رفتم که تازه .. مکث نکردم گهی به راه افتاد وبهار تلو تلو خورد که دوای شنیماش. 

 .. کرد ی حالی بينگاهش به من افتاد وخنده 
  ؟ی کـــنیم..کار  ...یچ ..نــجای؟اییاِ تو-
اگه دست .. خورده ومست کرده تشی از ظرفشیکامال مشخص بود ب ..دمی بازوش رو کشتی عصبانبا

 اما مطمئن بودم اونقدر حال بهار خرابه  ..کردمی نثارش میلی سهیخودم بود همونجا 
 

 .. حال بهار بلند شد ی بيصدا.. روش نداره يری تاثچی من هیلی سکه
 ..  يدستـــــمو کند.. تر واشی ..يآ-

 چی هطی شرانیاخم وتخم کردن به بهار اون هم تو ا.. گرفتم وخودمو کنترل کردم یقی عمنفس
  شکر خدا رو دی بهار با اون شکم بزرگ سالم بود بانکهیهم ..دادی نمری رو تغيزیچ
 
  .. کردمیم

 .. گفت یبا سرخوش.. نه اونقدر که بازوش رو رها کنم ی کاسته شد ولتمی از عصبانیکم
 خوش یکل.. سابق اومده بودن يبچه ها.. بود ی باحالــــــــــــیعجب پارت.. عرفان يوا-

 گذشـــــــــــــت 
 به سمت خونه ارهی سرخودش نیی جور که مراقب بودم قدم هاش رو درست برداره تا بالهمون

  رفتارم نذاره ي رويری تاثتمی تا عصباندمی کشقی عميوهمزمان نفس ها.. کردم تشیهدا
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 ..االن وقت حساب وکتاب کردن من وبهار نبود ..
 از به خواب رفتن مامان داشت تی خاموش خونه حکايچراغ ها.. باز کردم ی رو به اروماطی حدر
  که بهار ییهمون روزها ..گذشت؟ی شاد گذشته ميچند وقت از اون روزها..دلم گرفت ..
 

  ..کردی بهم محبت مشهی  منتظرم بود وهمعاشقانه
 زنم رو با شکم حامله مست وملنگ نصفه نکهی؟ا.. بود نی بچه از بهار اهی واقعا تاوان خواستن ایخدا

 ؟.. گرفته بشه می زندگشی اساي جورنی انکهی اای؟..شب از تو کوچه ها جمع کنم 
 مونی کانون زندگنکهیبه خاطر ا.. که من اگه بچه خواستم به خاطر هردومون بود دیفهمی بهار نمچرا

  با اومدن بچه بهار اروم کردمیقبول داشتم که اشتباه کردم  که فکر م.. بشه گرم تر
 
 اجازه بدم تونستمی بچه رو به ما داده بود ومن واقعا نمنیخدا ا.. حاال راه برگشت نداشتم یول ..شهیم

 .. ببرتش نی از ببی راحتنیبه ا
زنده .. بچه روح داشت نی انکهی ابه خاطر.. مامان ي به خاطر خواسته یونه حت.. به خاطر خودم نه

 .. موجود زنده در توان من نبود هیوکشتن ..بود 
 بلند شروع به اواز خوندن کرد مهی بستم وبهار رو به سمت پله ها بردم که بهار نی رو به اروماطیدرح

.. 
 ..شب مراد است امشب  ..ستیامشب چه شب-

 .. رو فشردم وتشر رفتم بازوش
  ..یکنی مداریمامان رو باالن .. ارومتر سیه-

 .. شد دهی بهار کشي ام تموم نشده بود که بازوجمله
  ..شهی مـــــــــــداریبه درك که ب-

 نی اما اوفتادی هم مي وچشمهاش مدام روکردی حال ادا می خورده بود که کلمات رو کشدارو باونقدر
  ..ارهی بنی تن صداش رو پائشدیباعث نم
 ..دم از پله ها باال ببرمش  کری وسعدمی رو کشبازوش

  ..ستی بهار االن وقت دعوا نایب-
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 .. چپ افتاده بود کشدارو بلند گفت ي دنده ي بهار رویول
 ..برگردم  ..خوامیاصال م ..امی خــــــــــوام بینم-

 .. گفتم انهی وصلح جودمی که دستش رو محکمتر کشگشتی وسط پله ها برمداشت
 .. برو یت که خوب شد هرجا خواست باال حالمی برایب..باشه -

 .. کرد ی کج خلقبازهم
 ..خوام  ..ینم-

 یکم کم داشتم روان..چشمهام رو محکم بستم وبازکردم  .دی کوبنی رو زمشهی رو به عادت هموپاش
  نی بغرنج پا به زمتی بود وتو اون وضعستادهیوسط پله ها ا..بهار مست بود  ..شدمیم
 
  ..دیکوبیم
 .. تا بعد می برای حاال بی تو بگیهرچ..باشه باشه -

 که ستادی هم افتاد وسرش خم شد که از ترس قلبم اي بهار رويچشمها.. کردم باال ببرمش یوسع
  نیمبادا از پله ها پرت شه پائ

دوست .. خطرناك باال برم ي پله هانی کردم زودتر از ای ام شونه اش رو گرفتم وسعگهی دست دبا
 .. مامان شی پبردمشی وگرنه منهی ببطی شرانی تو انداشتم مامان بهار رو

 يبهار مست وخواب الود باالخره از اون پله ها ..دمی کشي پله رو که رد کردم نفس اسوده انیاخر
  بلند بهار به ي ان صداهی در روبازکنم که تو خواستمیم..منحوس باال  اومده بود 

 
  ..دی رسگوشم

 ..ولم کن .. تو  امی بخوامینم-
 شد وبهار قدم به عقب گذاشت که به خاطر دهی بازوش از دستم کشی عرض چشم به هم زدنتوو

 ؟؟؟؟.... نتونست خودش رو کنترل کنه ویسست
بهار به  ....کردی مینی قبلم سنگي که تا ابد روي بعد از اون سقوط سراسر عذاب و درد بود دردلحظات

  اما به خاطر دی نديخدا صدمه ادرسته که شکر .. از ده تا پله سقوط کرديوضع بعد
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 ای ماه به دنشیبچه ام  ش.. اومد ای زودتر از حد معمول به دنیلی که بهش وارد شده بود بچه خيفشار
  کردن ی مشی وقلبش تو دستگاه نگه داری تنفسستمی سییبه خاطر نارسا...اومد 

 
 .. بود یی به دنبال طالق وجدامارستانی بعد از خالص شدن از بوبهار
 ي اغوش مادر روزهاش رو تو اِن آی که بيدرد بچه ا.. به کدوم دردم برسم دونستمی وسط نمنی اومن

  ي رازهی که داشت شی زنای نداشتم  يدی به زنده موندنش امگذروندواصالی مویس
 

 .. برده شونی دخترشون از من انگار التاریی برادر وپدرش که با جداای ..دیپاشی رو از هم ممیزندگ
*** 
 "بهار "
صبح شده بود واون شب .. ممتد زنگ تلفن خونه چشم باز کردم ي وصدادی خورشمی تابش نور مالبا

 .. تر از قبل بود نیاما دل من همچنان سنگ..سخت وطاقت فرسا تموم شده بود 
 سیتلو تلو خوران خودم رو به سرو..  ممتد زنگي رخوت از جا بلند شدم وبدون توجه به صدابا

  جا نشستن به درد افتاده بود وراه رفتن برام دشوار هیتمام بدنم از .. رسوندم یبهداشت
بدن درد وضعف، دست وپام رو کرخت .. نخورده بودم وحالم به شدت بد بود یچی صبح هروزی داز

  ی کف دست نون خالهی به دست وصورتم زدم وبعد از خوردن ی ابیبه سست..کرده بود 
 

 ..و شدم  اطاقم ولي گوشه بازهم
 برام طاقچه لی وعزرائزدی مادیتمام وجودم مرگ رو فر.. داشتم چشمهامو ببندم وتمومش کنم دوست

  ومدیباال گذاشته بود وبه سراغم نم
 تموم شبی از دمیشارژ گوش..  زنگ تلفن ي بلند شد وپشت بندش صدااطی زنگ در حي صدانباریا

 ..داده بودم  زحمت شارژ مجدد رو به خودم نیشده بود ومن حت
 .. گوش هام گذاشتم ي دست رویبه سست.. اف اف بلند شد ي صدابازهم

 ؟.. از جونم خواستنی می؟چ ..ذاشتنی تنهام نمچرا
 .. احسان ي خفه ي زنگ واحدم بلند شد وصداي هم نگذشت که صداقهی پنج دق
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 ..؟بهار در وبازکن ...بهار -
 ..گران اومده بود به سراغم  نشهیاحسانِ هم..؟احسان اومده بود  ..احسان

 ؟ ..يدی؟چرا جواب نم ..یبهار خوب-
 گرفتم وبه واریدست به د.. بود دهی هنجره ام ته کشيصدا.. جواب بدم اما نا نداشتم خواستمیم

 .. از جا بلند شدم یسخت
 خم به دادمی بال شک من بود وبه خودم اجازه نمیاحسان منج.. احسان رو نداشتم ی نگرانطاقت

  ي اومد ونگاه ماتش رونیی در رو باز کردم که دست احسان پایبه سست ..ارمیوش بابر
 

 .. کنار در واری دادم به دهی باز رها کردم وهمونجا تکمهیدر رو ن ..دی چرخصورتم
 ؟ ..يدی؟چرا جواب تلفن رو نم ..یخوب-
 ..خسته بودم ..خوبم -
 ؟ ..ي خورديزیچ-
 ..خوردم -
 ؟ ..دهیت پر رنگ ورونقدریپس چرا ا-

لبخند  ..نهی همه ازار ببنیحقش نبود ا.. احسان رو درك کنم ی کردم دل نگرانی زدم وسعپلک
 .. زدم یسخت

 تهی که نبودنش واقعدمیتازه فهم.. کردم دایقبر بچه ام رو بعد از چند سال پ..درکم کن احسان -
  ارمی خودم ني برات بخندم وبه روتونمینم..
  ..یول-
  ..امیبهم اجازه بده کنار ب.. تا با درد خودم بسازم ذارهی؟حضورت نم..سان  احي برشهیم-
  ..ي روز داغون شدهی نیتو عرض ا.. نگاه به خودت بنداز هی؟ ..ي جورنیاخه ا-

 .. زدم يپوزخند
؟چشمهام  ..ی؟پس دلم چ ..دیدی؟احسان از تمام احواالت من فقط داغون شدنم رو م.. شدم داغون

 ؟ ..یچ می؟زندگ ..یچ
 ؟ ..ي ازم داریچه توقع..؟داغ اوالدِ احسان .. کمرم خم بشه دی؟نبا.. داغون بشم دینبا-



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 501 

  ...کردیداشت فکر م ..دی لبش کشي با سرانگشت رو
 .. ما ي خونه میبر ..شهی نمي جورنینه ا-
 ..نه -
 ..!بهار -
 .. هم بهم زنگ نزن نقدریا..فقط تنهام بذار ..نه احسان -
  ..مینگران ..تونمینم-

 ؟.. مونده که نگران من بشه ی از تو کری که مگه غدمی نپرسی حتومن
 ..فقط برو ..نگران نباش -
 ؟.. ببرمت سر خاك يخوایم-
 .. گفتم ی قالي به گل هارهیخ
 ..نه -
 ؟ ..ي بریخواستی مشبیتو که د-
 ..برو احسان  ..خوامی نمگهید-

 هاش یبا وجود تمام دلواپس..باالخره رفت ..گرفت اما هرچند که جون من رو .. باالخره رفت واحسان
 ..مجبورش کردم بره تا تنها بشم ودرد رو دردهام بذارم 

 از دست داده نی به همون جنهیحاال شب.. وپاهامو تو شکمم جمع کردم دمی کنج اتاقم دراز کشبازهم
  یباق تمام عمرم تو دلم ي که حسرت نوازش کردنش برايهمون بچه ا..شده بودم 

 
  ..موند

 توان حرکت کردن ی ومن حتگذشتی ها مقهیساعتها ودق.. تاك ساعت تنها همدمم شده بود کیت
 حتما دوباره .. زنگ اف اف بلند شد ي شده بود که دوباره صداکیهوا تار..هم نداشتم 

 
 ..اومده بود که دوباره دلواپسم بشه .. مومن من شهیبرادر هم.. اومده بود احسان



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 502 

 غرغر ادی بود که در روبراش باز کردم ودر واحدم رو نصفه بازگذاشتم تا بزیخاطرش برام عز وچقدر
  ي وجودش برایتا اجازه بده ب.. راحت بشه که  زنده ام وسالمت الشیتا خ..کنه وبره 

 
 .. کنم ي ام عزاداربچه

قدم ها  ..دمیشنیو م رومدی که از پله ها باال میی قدم هاي داشتم، صداواری به دهی جور که تکهمون
 همون .. در کنده شد واحسان قدم به داخل واحدم گذاشت يباال اومد وکفش ها جلو

 
 .. پام بود گفتم ي که زانوهام رو خم کرده بودم وسرم روجور

 ..برو احسان  ..ی از دستم راحت بشي زودنی به استی راحت قرار نالتیخ.. که هنوز زنده ام ینیبیم-
 رنگ باال رفت ي خاکستري مردونه ي جورابهاي ونگاهم ناخواسته روستادیکنارم ا قدم ها ی وقتاما
  ..ستی مرد احسان ننی ادمیتازه فهم..

 ری لم داده زيپدر بچه ..شوهر سابقم ..عرفان بود  ..دی باال اومد وباالخره به نگاهش چسبنگاهم
 ؟ ..کردی مکاری چنجایاما ا..خروارها خاك  

فقط  ..دی حالم رو هم نپرسیحت ..دی نپرسیچیه.. پشتم واری زد به دهیم وتک نشست کناری ارومبه
 .. اتاقم ي تو هوادی زد ونفس کشهیتک
 .. چرا بغضم گرفت دونمینم
؟مگه ..؟مگه خودش من رو با قساوت تمام سر خاك بچه ام نبرده بود .. اومده بود ی چيبرا
 تا .. تا دلش خنک بشه نهی رو ببدنمیرد کش؟حتما اومده بود د.. دارم ی االن چه حالدونستینم
 

 ؟ ..يریگی از همون دست مي بدی از هر دستيدی؟د.. دار مکافاته ای دنيدی دبگه
 ی تو گلوم باقی مستوفماهی اسم فردنی اول با دي که از همون لحظه یهمون بعض.. باالتر اومد بغضم

  ..کردی مینی ام سنگنهیمونده بود ورو س
اروم  ..دمیشنی می هاش رو به خوبدنی نفس کشيصدا ..دیتنها نفس کش.. نزد ی بازهم حرفعرفان

 .. وکوتاه بود دهی جودهیوممتد برخالف من که جو
 .. چرا اما به حرف اومدم دونمینم
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 .. عرفان کشهی مریقلبم ت-
 ..اما در انتها عرفان زمزمه کرد .. تنها جوابم بود سکوت

  ..دونمیم-
 .. کنده شدم ای دننیز ا اکنمی حس مروزیاز د-

 ؟.. مکث وبعد یکم
  ..دونمیم-

  ..دمیفهمی می رو به خوبنیا ..کردیدرکم م.. باال تر اومد بغضم
 ؟..خوشگل بود ..بچه امون عرفان؟ -

  دمی اش رو شننهی خس خس سي گرفت که صداینفس
 ..لبهاش ..مژه هاش .. به تو رفته بود شیدیسف.. قشنگ بود یلیاره خ-

 .. بود نیری عرفان شي از جنس حرفهايتجسم دختر.. لبم نشست ي رو گوشه يمحو لبخند
 ؟؟ ..تونستمیکاش م..پس خوشگل بوده -

 .. اشک شد ي کاسه دوچشمهامی وسط حرفم پربغضم
 دو روز شکست نی وتو نگاه سرخ عرفان قفل شد وباالخره طلسم ادی به سمت عرفان چرخنگاهم

  یمنقبض شدن فک عرفان ودرد نگاهش رو به خوب ..ختی اشکم فرو ري قطره نیواول
 
  ..دمیدیم
 د؟ی درد کشیلیخ-
 ..نه -

  ..ختی فرو راشکام
 .. بار هم بغلش نکردم عرفان هی یحت-

عرفان  ..خوندمیتوجزءجزءصورتش درد رو م ..کردی تنها با همون صورت منقبض شده نگاهم معرفان
  حرف مشترك هی هردوبعد از سالها   بود اما انگاربیعج..هم درد داشت مثل من 

 
  ..میداشت
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 ..نوازشش نکردم عرفان .. بار هم پوستش رو لمس نکردم هی-
 .. اومده بودم رونیانگار تازه از تو شوك ب.. شد البی کم اشکام سکم

تا ببوسمش وبهش بگم که چقدر خدارو به خاطر .. کنم شی راهیموقع مرگش نبودم تا به خوش-
  حرف داشتم که یاخ عرفان کل.. بهش خوش امد نگفتم  یحت ..نمکیرحمتش شکر م

 
 وبهش بگم نمشیمن اصال نخواستم که بب.. نگفتم یچیه..من خر نگفتم..  بگم ونگفتم بهش

 ..نخواستم که ..
 ..بسه بهار -
 ؟ ..ي شدیحاال راض..که تودلت مونده بود .. تواِي همه حرفهانهایا.. عرفان؟ يشنویم-
 ..دار جوابم رو داد  خشیی صدابا
 ..نه -
 .. ام رو مالش دادم نهی سي کف دست قفسه با
اما .. شد ری هام پر شنهی اومد سای به دنیبهت نگفتم عرفان اما وقت.. ندادم ری بار هم بهش شهی یحت-

  به اون زدمی اما خودمو مگرفتی هام درد منهیس.. نبودم ادشی بار هم به هی یمن حت
 

 دیشا.. مادر نخورد ری؟بچه ام ش..گرسنش بود عرفان نه ..بود که بچه ام گرسنه اشه برام مهم ن ..راه
  کردمیاگه بهش محبت م ..موندی زنده مدادمی خودمو بهش مری وشکردمیاگه بغلش م

 
 به خاطر محبتم زنده دیشا ..کردمی ودرگوشش زمزمه مدمشیبوسیاگه م ..کردمیاگه نوازشش م..
  بار هیچطور  ..خوادی مادرش اونو نمنکهیاز ا..ود محبت دق کرد بچه ام از کمب ..موندیم
 

 ؟.. نرفتم دنشی به دهم
 .. از حد وتوان من بود شی فکرها بنیدرد ا ..شدی کم داشت حالم بد مکم

  ؟ی برسی به چيخوای حرفها منیبا ا..بسه بهار -
 ..و چنگ زدم  وبازوش ردمیکامل به سمتش چرخ.. عرفان هم نگران حالم شده بود یحت
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 بازور وکتک هم که شده من رو دیبا ..يکردی من رو مجبور مدی؟با.. عرفان دنشی به دومدمیچرا ن-
  ..يبردیباال سر بچه ام م

  ..شهیداره حالت بد م.. نگو بهار  -
  شدیروحم داشت تو قفس جسمم پرپر م..از شدت درد  ..شدی داشت حالم بد ماره
 نرفته یاگه اونشب پارت ..موندی زنده مدادمی مرشی وشکردمی بغلش ماگه ..يکردی مجبورم مدیبا-

 ...اگه ..اگه مست نکرده بودم ..بودم 
  ..ی پراز نگرانی پرده پوشی عرفان بي شد وچشمهاشتری عرفان بي بازوي دستم روفشار
 .. دستم ي گذاشت رو دست

  ..يری از حال ميدار..اروم بهار -
 ..اگه بابام وکوورش ..اگه حواسم به پله ها بود -
 ..بهار -
  ..کردمی ودونه به دونه اشتباهاتم رو دوره مزدمیداشتم زار م.. من تو حال خودم نبودم یول
اخ عرفان بچه ام ..اخ قلبم .. دوستت داشت کمیاگه بابا فقط  ..گفتیاگه کورروش پشت سرت بد نم-
  ي وبه روخوردمیفن مژلو..درد داشتم  ..دیکشی مری هام تنهیس.. ندادم رشیش..
 

 اما من ..کردی مهی گریبچه ام از گرسنگ.. اوردم ی نمخودم
  ..گهیبسه د..بسه بهار -

 ي شونه اش نشست هايصورتم که رو.. رو دور شونه  ام گذاشت ومن رو به اغوش گرفت دستش
  رهنشیچنگ انداختم به پ.. هام بلند شد هی گريها
 که قرار بود لباس یهمون.. رو ماهمیفر..چه امون رو کشتم من ب..من احمق ..من کشتمش عرفان -
 ... دار بپوشه نیچ
 .. کردم  هی اغوش عرفان موتو
  ..ي بوددهی که براش کفش صدا دار خریهمون-
 ..اشتباه کردم ..اصال غلط کردم بهت گفتم .بس کن .. نکن تی خودت رو اذنقدریا..نگو بهار -
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 دمیصبا رو که د.. منه ي بچه گمی منمیبی ميساله هربچه ا شیش.. ساله دنبالشم عرفان شیش-
 .. به صبات نظر داشتم ي خودیب.. منه ي بچه دیگفتم شا

 .. بهار -
 که ی عرفان بلند شد درحاليوسط هق هق هام بود که صدا.. هوا گرفت ی کج شد ونفسم بسرم

 .. سوزانم بسته ي شد وپلک هاکی دورم تاريفضا ..کردیاسمم رو صدا م
*** 

  تمی موقعتونستمی میبه سخت.. پلکم باز شد ي اب به هوش اومدم والي شدن قطره هادهی حس پاشبا
  ..دمی عرفان رو شنيکه صدا.. بدم صیرو تشخ

 .. دکتر برمشی مستینه حالش خوب ن-
 .. زمزمه کرد یتو گوش ..دی جونم مچ دست عرفان رو گرفتم که نگاه عرفان به سمتم چرخی دست ببا
  ..زنمی به هوش اومد من بهت زنگ منکهیثل ام-

  ..دی سمتم چرخوبه
 ؟  ..ي شدداریب-

 .. وبالشت رو پشت کمرم گذاشت نمی کرد تا بشکمکم
 ؟..حالت بهتره -

 .. اره ی زدم به معنپلک
 ؟ ..ارمی برات بيخوای ميزیچ-

 .. باال بردم سر
 ؟.. دکتر میبر-

 .. نه ی سر باال بردم به معنبازهم
 ؟ ..ي جورنی ااخه-
 نخورده بودم وحاال يزی که صبح دهنم گذاشته بودم چی نونکهیجز اون ت.. سرمو کج کردم یجی گبا

 حالم افتضاح بود 
 ؟ ..ادی از دست من برميکار-
 .. برم  سرخاك خوامیم-
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 ی بود توان حالجیهرچ.. دلش به حالم سوخت ای ناراحت شد دونمینم.. عرفان درهم رفت صورت
 ..اهش رو نداشتم کردن نگ

  ..شهینم-
 .. برم خوامیم-
 .. بچه بردار نیدست از سر ا..فراموشش کن بهار -
  ..تونمینم-

 .. دادم هی پشت سرم تکواری رو به دسرم
 .. برم عرفان دیبا-

 يبه سمت مانتوم که رو..با نگاهم دنبالش کردم ... کرد امی توجه به حرف من تنها قی عرفان باما
 ..ت وقاطعانه گفت  بود رفنیزم
 .. ما ي خونه میریم.. شده ودالرحمه بسته است کیهوا تار ..شهی اگه بخوام ببرمت هم نمیحت-
 ..نه -

  رو برداشت مانتوم
 ..صبا منتظرته -

 صبا ...صبا ..صبا ..! ؟صبا  ..صبا
 ..! گچ گرفته يبا اون دوتا پا.. کوچولو يصبا.. ذهنم ي صبا اکوشد تو دالون هااسم
؟حالش  ..کردی مکاری؟چ..؟صبا کجا بود .. عمر هی؟..؟دو روز .. روز هی؟.. بودمش دهی روز بود نددچن

 ؟ ..کردی مهی گچ گرفته اش گري هنوز به خاطر پاهاای؟..خوب بود 
 بچه ام کجاست صبا رو چشمم جا داشت دونستمی نمیتا وقت.. از خودم بدم اومد ي لحظه ايبرا

  نوازشش ی که حتي بودم به سنگ مزار بچه ادهیو روزش چسب خبر از حال ی؟ب..وحاال 
 

 .. بودم وخبر نداشتم یفیعجب ادم کث.. نکرده بودم هم
  ..ی اماده شکنمیبلند شو کمکت م-
 ؟ ..نمشیاگه بب ..امی بتونمینم-
 .. سر تکون دادم صالی استبا
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 .. عرفان تونمینم-
 ؟..چرا -

 .. جواب دادم صادقانه
 ؟؟ ..کردمیفکر م..چشمم بهش بود -
 ؟.. بچه امونه نه يکردیفکر م-
  ..شناختیعرفان چقدر خوب من رو م.. ام نشست نهی درد تو سهی
  ..یگی بهم دروغ مي دارکردمیفکر م.. بچه امه کردمیفکر م-

  ..دی با خشونت پرسعرفان
 ؟ ..ي دوستش ندارگهی بچه امون مرده ديدیپس حاال که فهم-
  ..دمینال
 ..صبا دختر منه .. زدم ی حرفنیچ همیمن ک-
 ؟ ..یپس چ-
 ..ازم نخواه .. عرفان تونمینم-
  ییای ازپسش بربیتونیم-
 ؟..عرفان -
اصال فکرشو .. داره اجیصبا بهت احت.. مرده ات رو تموم کن ي بچه ي برايعزادار..بلند شو بهار -

 ؟.. داره ی دو روزه چه اوضاعنی ايکرد
 ..ام نقش بست  چشم هي صبا جلوونی گرنگاه

 حاال که قبول يکردی رو قبول متشی مسئولدینبا..همه اش چشم انتظارته  ..برهیهمه اش اسمتو م-
  ..ي بردی تا تهش بادی بايکرد

 نجایمن رابطه امون رو به ا..من وابسته اش کرده بودم .. نداشت ی گناهچارهی بيصبا.. گرفتم نفس
 نا جوانمردانه بود اگه به خاطر خودم صبا  ..فتمری راه رو مي تا انتهادی وحاال بادمیکش
 
 .. که هنوز هم رو چشمهام جا داشت ییاون هم صبا ..دادمی ازار مرو
 .. از جا بلند شدم ومانتو رو ازعرفان گرفتم ی سختبه
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 . ووسائل بردارم رمی دوش بگدیبا ..ی منتظرم باشنی دم ماششهیم-
  دی پرسدی تردبا
 ؟ ..ییایپس م-
 .. صبا با منه تی مسئولیگیتو راست م. .امیم-

تمام  ..ستادمی دوش اری زی رفت ومن به سخترونی براش نداشتم بيری تعبچی که هی با نگاهعرفان
  دیاما با.. نگه داشتن خودم نداشتم ي براي اي انرژچی بود وعمال هدهیرمق تنم ته کش

 
 ..صبا منتظرم بود  ..رفتمیم
 در واحدم رو باز کردم کی ساك کوچهی به خونه بدم وبا یسامون ساعت تونستم سرو کی گذشت با

  پله منتظرم نی اولي که برق راهرو روشن شد نگاهم به عرفان افتاد که رونیاما هم
 

  از جا بلند شد وساك رو از دستم گرفت دنمیبا د.. بود نشسته
 ؟ ..ي خورديزیچ-
  ..خورمی ميزی چهی صبا شی پمیبر..نه -

 اراده دست دراز کردم به سمت یب ..چرخهی دور سرم مایردارم که احساس کردم دن قدم بخواستم
 ..عرفان وسرانگشتهاش رو گرفتم 

 .. حال لبخند زدم ی که بدی عرفان به سمتم چرخزی تنگاه
 تو ي من چه استعدادیدونیتو که م.. رو پله ها از حال برم ترسمی؟م ..نی برم پائی کمکم کنشهیم-

 ..ه ها دارم پرت شدن از پل
نگاهش رو  ..میکردی که از پله ها پرت شده بودم فکر میهردو به اون شب.. هاش تو هم رفت اخم

 .. دستش حلقه شد به دور کمرم تی ودر نهادینگاهم چرخ
چشم بستم ونفس  ..یی طاليبه همون روزها ..شی لحظه حس کردم برگشتم به شش سال پهی

  ..بردمی عرفان لذت مي دستهاتیم از امنچقدر احمق بودم که هنوز ه..گرفتم 
 کمرم  انگار سر از ي عرفان رويومن با حس فشار انگشت ها ..می رفتنی با هم پائی ها رو به ارومپله

 نو تازه  شدم 
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 نوپا من رو به سمت ي بچه هی دستم رو گرفت ومثل نباری رو باز کرد وااطیدرح ..دی ها که ته کشپله
  بودم که فیچقدر ضع ..ی دادم به سه کنج صندلهی شدم وتکنیسوار ماش.. برد نیماش

 
 .. شدم ی خود می از خود بي جورنی عرفان اي  سرانگشت هاي حس گرمابا

 دست از بی وغربی احساسات عجنی ادیتا شا.. چشم رو هم بذارم ی عرفان کمي کردم تا خونه یسع
  عرفان نیماش..ز کردم  پلک بانی ماشستادنی با ایاما بعد از مدت..سرم بردارن 

 
 .. بود ستادهی ای رستوران سنتهی يجلو

 عی مطي برده هیپس مثل .. نداشتم ی ازش خالصي جورچی بودم که هدهی مطلق رسی حسی بهی به
 . رستوران شدم ی وسنتزی دل انگي شدم ووارد فضاادهی پنیبه دنبال عرفان از ماش

 
 بودم با غذا نخوردن وماتم گرفتن دهیفهم.. اومده بود  که به سرمیی هابتی از گذروندن تمام مصبعد

  ..کنهی نمری تغمی تو زندگيزی چچیه
 کرده دای از شاهنامه جلوه پي های که با نقاشیی هايواری مفروش ودی چوبي هامکتی ني از رونگاهم

 .. کنار عرفان نشستم مکتی ني تفاوت روی بتیبود گذشت ودرنها
  ..دمی سرانگشت کشمی گلي گل هاينها رو سفارش غذا داد ومن تعرفان

 ..چنجه سفارش دادم -
 ..کر نبودم  ..دونستمیم
  ..ي بخوريزی چهی دی اما باي دوست نداردونمیم-

 چی عرفان پي تو دستهاي شب بازمهی عروسک خهیمن فعال مثل .. گفتن نداشتم ي برایحرف
  خوردمیم
 ؟ ..يخوای نمي اگهی دزیچ-

 !!؟؟ ..دیپرسیه داشت م داده بود وتازسفارش
  ..دمی وپرسستادی ای گل قالي رو لبه سرانگشتم

 ؟ ..يازم متنفر-
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 حالت موشکافانه نیمن ا ..کردی  نگاهم متی وبا جدرهی خیی سمتش سر بلند کردم که با چشمهابه
  تو سرم ی جمله ام بود تا بفهمه چیمنتظر باق ..شناختمی می چشمهاش رو به خوبي
 
  .. گذرهیم
 ؟ ..ي نگاهم به صبا بوده ازم متنفر شديدیالن که فهما-

 .. زدم ی به چشمهاش نگاه کردم ولبخند تلخیبا مهربون.. بود رهی هم نگاهش خهنوز
با خودم .. دختر خودمه گفتی بهم می حسهی کردمی سال گذشته هربار که به صبا نگاه مکیتو -
  ازدواج کنه وبچه ي زودنین به ا مشترك نابساموی عرفان محاله بعد ازاون زندگگفتمیم
 

  ..کردمی چقدر اشتباه فکر مدمی؟حاال که سرخاك دخترم رفتم فهم..اما حاال .. بشه دار
 .. لب باز کرد عرفان

 ؟ ...ي دوستش ندارگهی؟پس د.. که صبا دخترهمسر دوم شوهر سابقته يدیوحاال فهم-
 .. وسعت گرفت لبخندم

 که هیاما اون تنها کس.. ،بزرگش نکردم اوردمشی نایدن.. دختر منه صبا.. بدم حیبذار خوب برات توض-
 صبا دخترتو وهمسر دومته  قبول ..من رو بدون گذشته ام پاك وصادقانه دوست داره 

 
 .. لحظه هم تنهاش بذارم هی ي محاله که براکنمی به بعد بهت ثابت منیواز ا..اما من مادرشم ..

 ..سرکج کردم وادامه دادم ..اش بسته شد  بزنه اما لبهی بازکرد تا حرفلب
 که بهتر از من ی کندای رو پی کسی نتونستیاما تا وقت ..ی من وصبا هستي که مخالف رابطه دونمیم-

  ي خوب براکی شرهی که رمی میوقت.. تنهاش بذارم تونمیمراقب صبا باشه نم
 

  ..ی کندای صبا پي مادر مهربون براهی وخودت
 ..ن  سفارشتودیبفرمائ-

 .. برنج رو جلوم گذاشت سی دعرفان
 ..شروع کن .. بسم ا ..ستمی تو وصبا ني مخالف رابطه گهی دگمی مشهی همي بار براهیمنم -

 .. اراده گفتم یبا محبت تنها نگاش کردم وب ..دی کبابم پاشي گذشته  گرد سماغ رو روومثل
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 ؟ ..یکنی بهم محبت ميدار سال گذشته است که کی نی بار تو انی اولي برایدونی مچیه-
  کباب به چنگال زد وبه سمتم گرفت ي اکهی تعرفان

 نی وگرنه من اهل استیحالت خوش ن.. خود نده ی بدیبه خودت هم وعده وع..بخور تا سرد نشده -
  ..ستمی ها نيسوسول باز

 کردی عرفان عاشقانه بهم محبت می زمانهی ..دی گذشته سرك کشنیری از پس خاطرات شيزی چهی
 ؟.. اما حاال دونستی عشق ،سوسول نمنی وقت خودش رو به خاطر اچیوه
 با دیبا ..خوردمی ميزی چهی دی به غذا نداشتم اما بایلیم.. وچنگال رو گرفتم دمی کشي ناخواسته اآه

  ..رفتمی صبا مدنی به ديانرژ
 ي حاوسیش د متعجبي چشمهاي عرفان گذاشتم نگاه عرفان باال اومد وجلوي برنج رو جلوسید

 .. گفتم ی حالیوبا لبخند ب.. رو برداشتم دهیکباب کوب
 .. صاحبششی رخیمال بد ب ..ستمی من اهل چنجه نیدونیخودت که م-
 دیمن با..درد نکشم ..حسرت نخورم .. بغض نکنم گهی کردم دی لقمه رو که به دهن بردم سعنیاول

  سال شی که شيدرد دختر.. رفتمی وبه سراغ صبا مذاشتمی رو پشت سر منهایتمام ا
 
 بود با صبا روبه رو بشم دهیوقتش رس ..کردمی فراموش مدی بود رو بادهی خروارها خاك ارمری زشیپ
 اما امان از دست  ..رمیواون رو درست مثل دختر هووم وبهتر از گذشته در اغوش بگ..
 

 ...که امشب قصد جونم رو کرده بود  ..عرفان
بازهم .. بشقابم گذاشت ي پوست کنده رو گوشه يگوجه ..گاهم جلب شد  دراز شدن دست عرفان نبا

 !.؟ .کردی محبت منقدریچرا ا..بغضم گرفت 
 دهی به قلب ووجودم چسبیدو دست.. رفتن نداشتن الی غم ها خنی انکهیمثل ا.. شد شتری بدردم
  مهربون شده بود ؟شهی از همشتریچرا عرفان ب..بودن 

 اومده دنمی مرگ دخترم رودررو کرده بود اما به دتیورده بود ومن رو با واقع که سرم ایی وجود بالبا
  !!!کندیبود وحاال برام گوجه پوست م
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مگه .. از عرفان رو نداشت ؟ی مهربوني ذره ایچرا طاقت حت.. شده بود ؟کی کوچنقدری دل من اچرا
 پس چرا  کرده بودم ؟ ی کران عرفان اب تنی بي محبت هايای من تو درنکهینه ا
 

 ؟ ..شدی اندك محبت ها قلبم پراز شوق منی با همحاال
 ..سرد شد بهار -

 ؟.. محبت هاش له کنه نی قلبم رو با اخواستی؟م.. نشده بود مهربون
 ابونی قطعا سر به کوه وبکردی محبت مگهی بار دهیاگه عرفان ..توانش رو نداشتم .. نزدم لبخند

 من .. به محبت هاش ندارم یاجی احتطی شرانی ا که من توکردیچرا درك نم ..ذاشتمیم
 

 .. غصه هام رو پر بدم ي تا دونه به دونه خوامی دنج مي گوشه هی فقط
 .. بود دهی وقت بود که رنگ محبت ندیلی دل احمق من خنیا
 بودم وخبر دهیچقدر محبت ند.  شد ی کشدار من طوفاني دوغ رو کنار دستم گذاشت ونفس هاوانیل

 .. التماسش رو کنم خواستی؟ دلم م ..مونمی امروز زنده مایخدا...نداشتم 
بهتر  ..يخوای رو نمنیتو ا ..شمی دوباره وابسته مدهیمنه محبت ند..محبت به خرج نده .. عرفان بسه

 عادت کردم اخم .. عرفان عادت ندارم نی؟من به ا ..ی بمونی همون جور تلخ باقستین
 
..  اندازه ی خاطرات خوش مادی يمن رو بدجور! عرفان نیا.. رو تی ونگاه عاصنمی درهمت رو ببيها

 .. وبا من نکن نکاریعرفان توروجون صبات ا
ومن داشتم  ..دادی محبت به خرج مي ته جوگِیمثل ر.. لحظه ها قطعا از فضا اومده بود نی عرفانِ ااما

 .. اوردم یکم م
 ؟..بهار -
 .. درنگ سر بلند کردم یب

  ..هیاهش پر از نگران نگکردمی حس مچرا
 ؟ ..يخوریچرا نم-

 .. نگاه ازش گرفتم دستپاچه
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 ؟ ..تزای؟پ ..ينکنه هوس فست فود کرد-
  ..شناختمی عرفان رو نمنیمن ا.. فرار کنم خواستیدلم م ..دمی گزلب

 ؟ ..گهی دي جاهی می بري غذاش رو دوست نداردیشا-
  به قاشق بردم دست

 .. خوبه نینه هم-
 ؟ ..ياراگه دوست ند-

 .. زدم ناله
 ؟..عرفان -

  کرد مکث
 ؟ ..ي تنهام بذارشهیم-

 ..خواست از جا بلند شه که گفتم .. نگفت یچی که متعجبه اما هخوندمی مازنگاهش
 ..غذات رو هم ببر -

 .. جواب داد نیسنگ
 .. شدم ریس-

  ..شدیاما نم ..زدمی اتاقم بودم وبه حال وروز ناجورم زار ميواری تنها تو چهار دخواستی مدلم
  ..دمی رو کشرهنشی پنی کرد که استامی وقدی هاش رو پوشکفش

 ..غذات رو هم ببر  ..ي نخورديزیتو که چ-
 رو چنگ زده رهنشی پي دستم که پارچه ي فقط به انگشتهازدی که دستم رو پس مشهی خالف همبر

 .. شد رهیبود خ
 ؟..عرفان -
 دوغش رو برداشت وانی برنج ولسی خم شد ودیاروم گرفت وبه ینفس.. تمام توان من بود نیا

 ..وهمزمان گفت 
  ..مونمی راحت غذات رو بخور من منتظر مالیبا خ-

 با دست دینگاهش که به سمتم چرخ.. نشست ي کنار در وردمکتی چند تا ني رفت وبه فاصله عرفان
 ..اشاره کرد 
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 ..شروع کن -
 بودمی مي قودیبا.. رو پر از کباب وبرنج وگوجه کردم  وقاشق اولدمی نگاه کنجکاو مردم چرخری زومن

 اگه .. رو نداشتم بی وغربی عرفان عجنیوگرنه توان مقابله با ا .گرفتمی قوت مدیبا.
 

من تازه با دلم کنار اومده بودم وحاال  ..شدمی میقطعا روان.. کارهاش ادامه بده نی بود بازهم به اقرار
  ..زدی قرار میب دل نی اي شهی به رشهیت..عرفان 
*** 

..  کوچولو نبود ي تر از در آغوش گرفتن صبانیری  شای تو دنيزی چچیه ..دهی داغدیِ نظر بهارِ زماناز
 دل .. دل تنگم شده نکهی و امیی وفای از بتیشکا ..کردی از نبودم متی که شکاییصبا

 
 هی رنی اي براژنیپراز اکس ..ي بودي بهاري تازه ي کس رو نداشتم ،مثل هواچی که هی مني برایتنگ
 .. خسته يها

 .. آوردم بهانه
 .. بودم ضیحالم خوب نبود صبا جان مر-

 .. کرد ی بلبل زبونصبا
 ؟ ...ي رو جواب بدتی گوشیتونی نمی باشضیخب مر-

 . به عرفان نگاه کردم که جواب داد مستاصل
 با دیتو نبا..ش خوب نشده هنوز هم حال... رو جواب بده ی تونست گوشیخاله حالش خوب نبود نم-

  ..ینق زدن حال خاله رو بدتر کن
 يدستم رو دور شونه ..به واقع که من اصال خوب نبودم .. چقدر خوب از حال درونم خبر داشتعرفان
  ..دمشیی و بودمیچیصبا پ

 .. خاله زیدلم برات تنگ شده بود عز-
 .. دست از لجاجت برداشت صبا

 .. بابام هم دلش برات تنگ شده بود یراست ..يومدیکاش زودتر م..بهار منم دلم تنگ شده بود خاله -
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 کرد جواب ی ممیکه صبا همون جور که سرش رو تو  آغوشم قا.. به صبا رفت ي چشم غره اعرفان
 ..داد 

 .. چقدر خونه ساکته یخودت گفت-
 ؟... من داره ی به دلتنگی چه ربطنیخب ا-
  ..شهیخونمون بره خونه سوت وکور م مهمون از ی وقتی گی مشهیخودت هم-

 خواستم ینم.. عرفان وصبا بستمنی بالوگی  دي بازهم چشم غره رفت ومن گوش هامو روعرفان
  بود ی درخشاني من مثل اون ستاره يعرفان برا..بشنوم ودوباره عاشقتر از قبل بشم 

 
 کری به پیی ضربه ها دونستم چنانی سال مکیحاال بعد از  ..دی رسی وقت دستم بهش نمچی هکه

  ..ستی نی باشم بازهم کافشی اگه تا آخر عمر همراه زندگی عرفان زدم که حتیزندگ
 .. گرفتم وتو دلم نجوا کردم ینفس

 چیه ... دیعرفان ماهه و تو خورش.. در کن یکی و از اون ری گوش بگنیاز ا..گوش نده ..نشنو بهار -
  ..دی کنیوقت کنار هم جلوه نم

 ؟ ..ي ری نمشمی از پگهیخاله د-
 .. شد دهی به سمت عرفان کشنگاهم

 .. مونه ی ما مشیخاله تا هر وقت که بخواد پ-
 .. کردن صبا بلند شد و من بازهم تشر زدم به دلم ی خوشحاليصدا

 .. قطب شمال وجنوب ي دورتر از فاصله یلیخ.عرفان دوره ..نشنو ..گوش نده -
 ؟.. رو کجا بذارم لتیوسا-
 .. از صبا جدا شدم ی آرومبه
 ؟ ..ي صبا؛ شام خوردیراست .کنمیخودم جا به جا م-
 .. بهم غذا داد سیخاله فرنگ..اوهوم -

 .. که تو دست عرفان بود دراز کردم که گفت ی تکون دادم و دستم رو  به سمت ساکيسر
 .. برات ارمیم-

 .. ونفس گرفتم وبه سمت اتاق خواب صبا رفتم دمیچرخ
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 .. ذارمشون تو کمد صبا یم ..يه آورد دستت درد نکن-
  ..دی به کمد انداخت و پرسینگاه

 ؟؟ ..رمی کمد قفسه خور بگهی ي خوایم ..ست؟یجا کم ن-
امروز قطعا قلبم  .... ارمی رو به دست بمیاری دستم رو باز و بسته کردم تا هوشي؟پنجه ...  موندم ثابت

 .. بزنم ادی خواست فریدلم م ..ستادی ایم
 ...ی کنی من رو ذره ذره زجرکش ميتو دار..ن دست از سرم بردار عرفا-

 .. گرفتم دم
 .. ندارم يادیلباس ز.  هست ی کافينه تو کمد صبا جا-
 ..باشه فقط -
 ... تو حرفش دمیپر
 .. امشب درکم کن و برو هی نیهم..فقط برو -

 احمقانه طی تونست شرایکس نم چیه..مسلما نه ..نه .. ؟کردمیواقعا درکم م...  تکون دادي سرعرفان
  فراموش کردم و ي زودنی دفن شده ام رو به اي بچه نکهیا..  من رو درك کنه ي
 

 .. در حال منفجر شدن بود تی نهای دخترکان نوجوان  قلبم از کوبش بمثال
 .. ،صدام کن ی خواستيزیچ-
 .. در آخر باالخره تنهام گذاشت و

 تخت صبا ي حال رویخسته و ب ..دمی شنیاز پشت در م خوش وبش کردن عرفان وصبا رو يصدا
  به چشمهام استراحت بدم ی بدم و کمهی تکیی خواست سرم رو به جایدلم م..نشستم 

 
و تو دلم .. شکمم جمع کردم ي  تونی جنهی و پاهام رو مثل دمی تخت صبا دراز کشي رواری اختیب..

  تخت هم زی سایحت..ت بود  تخت راحنیچقدر ا.. گفتم نی عرفان آفري قهیبه سل
 

 .. بزرگسال بود زیسا
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 شی اساي جرعه ايخسته ..اما چشمهام خسته بود .. استراحت کنم ی فقط کمخواستی مدلم
 .. کنم دای تخت چند در چند پنی تو همتونستمی که تنها میشیاسا..

 .. زدم بی هام رو هم افتاد ومن مدام به خودم نهپلک
 ..نخواب  ..نخواب

 ..به خودم دروغ گفتم  ..شدی نماما
 .. لحظه هی...فقط .. لحظه چشم رو هم بذارم هیفقط بذار .. ذره هی-
 از ی بود و نور اندککی تارمهیاطرافم ن.. شونه ام نشست پلک باز کردم ي که روینی احساس سنگبا

  عرفان به ي بشم که صدازی خمیخواستم ن ..شدی باز اتاق داخل ممهی در نيالبه ال
 

  ..دی رسشمگو
 .. بخواب ریبگ..بلند نشو -
 .. بالشت صبا گذاشتم و ناله کردم ي دوباره سرمو روی کسالت وسستبا
  ..اریصبا رو ب ..شمیاالن بلند م..خوابم برد  ..يوا-
 .. خوابه ی من مشی خواد صبا پینم-

 ! ؟.. بود یعصبان
 .. لب زمزمه کردم ریز
 .. بلند شم اما رمق ندارم دیبا-
 ؟ ..يخوای ميزیه چمگ-
  ..ی سرجاش بخوابونيارینه بلند شم ،صبا رو ب-
  ..ربخوابیبگ..الزم نکرده -

 ؟.. نکرده بودم ي؟من که کار..اما چرا .. بود یعصبان
 .. صدام کن ی داشتيکار-
 صبا -
 ...راحت بخواب .. منه شیگفتم پ-
  ..ستادی در قدم هاش ای درگاهونی سمت در رفت اما مبه
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 موهات دنیکه با د ..ستمی ندی بددیند ..ی سرت کني الزم نکرده موقع خواب هم روسردرضمن-
 دست ودلم بلرزه 

 ؟.. بود ی من عصباني روسردنیپس از د.. لبم نشست ي رويلبخند
  رمی نفس لوامه ام رو بگي و جلوامی مثل خفاش شب سراغت ندمیمن قول م.. راحت بخواب الیبا خ-

 ..زمه کردم  خواب زمي از جادومست
..  ندارم ی فرقچی اتاق هنی اواری که با ددونمیخودم خوب م.. است تهی سر کردن من فرماليروسر-

  ..ستمی نزهای چنینگران ا
 عرفان رو ي نجوا گونه ي تو عالم خواب هم صدایاما حت.. رفت لی هام رو هم افتاد وصدام تحلپلک

  از ي کلمه ایون بودم که حت تر از اهوشی اما من بگفتی ميزی که چدمی شنیم
 

 .. داشته باشم ادی هاش رو به حرف
*** 
هنوز هم قلبم .. که گذروندم یی متفاوت از تمام روزهايروز.. شروع شد يدی فردا روز جدصبح
 من مدتها بود به غم نبود فرزندم خو گرفته بودم  ..کردی درد نمگهی بود اما دنیسنگ

 
 ..ودم رو ازار بدم  شدت خنی بود حاال به اواحمقانه

 زیمن حاال رسما با همه چ ..دمی صبحونه رو چزی گرفتم ولباس عوض کردم ومي دوش مختصرصبح
  فوت کرده  وصبا دختر شی سال پشی بودم که دختر من شدهیفهم..کنار اومده بودم 

 
 .. عرفان وهمسر دومشه یرسم

 نی اي محبتم رو به پاي رفته ام همه  دختر از دستي من عاشقانه صبا رو دوست دارم وبه جانکهیوا
  ها قانع باشم ودست نی به همدی بودم که بادهیمن فهم ..زمیری مظلوم ميبچه 

 
 دیپس با ..دمیکشی از سر گرفته شده بود ومن هنوز زنده بودم ونفس میزندگ.. خود نزنم ی بيوپا

  ..کردمی میزندگ
*** 
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 بود ییامروز از اون روزها ..دمی کشنهی رو به سيزی ملس و سرد پائي هامو بستم و با لذت هواچشم
  باالخره عرفان رو قانع کردم ینیبعد از مدتها خونه نش.. زدم ی لبخند ملی دلیکه ب

 
تو . اصرار هام به خاطر خود عرفان بود شتریب.. بود هی ظاهر قضنیاما ا .می ببرکی نکی رو به پصبا

  ی اش کرده بود که دلم به حالش م دورهالیطول چند روز گذشته اونقدر فکر وخ
 

 اش شدم تا یپا پ ..زدی نمی حرفچیاما عرفان ه.. مشکل بزرگ سرراهشه هی دونستم یم ..سوخت
 .. عوض بشه ی اش کمهی روحدیتا شا ..میای برونی صبا بيحداقل به هوا

فان به درس  دادم عری واجازه مدمی خوابی عرفان مي روزها به خاطر نبود عرفان هر شب خونه نیا
 من تو ..  گفتن نداشت ي برای حرفچی عمال هگهیعرفان هم د..وکارش برسه 

 
  .. می بوددهی کرده بودم و هر دو به صلح و سکوت رسدای رو پگاهمی عرفان جایزندگ

 يشتری بيخواسته .. بودم ی هم راضنیبه هم... ومن چی هگری صبا ودي پرستار تمام وقت براهی
  محبت تلمبار نی انکهیجز ا.. گوشه از مشکالت عرفان رو کم کنم هی نکهینداشتم جز ا

 
  ..ادی برونی بی الك دفاعنی واز ارهی بال وپر بگدی صبا کنم تا شاي تو دلم رو فداشده
 ی عرفان رو سروسامون میزندگ ..دمی رسیبه صبا م.. عرفان داشتم ي آچار فرانسه رو براهی حکم من

  کودك از دست رفته ام چند ي برایت خودم گه گاهدادم و در آخر تو کنج عزل
 

 نهی که از گذشته تو سیعشق.. خودم رو هم فراموش کرده بودم یمن حت ..ختمی ری اشک مي اقطره
 .. کرده بودم ششی رو وقف صبا وآسامیو تمام زندگ..ام  جا خوش کرده بود 

 که از يدی عاشق عرفان جدنهای اي و در پس همه.. غلو کنم، اما من رسما مادر صبا شده بودم دیشا
 دل خاکستر عرفان مهربون گذشته سر برآورده بود شده بودم 

  ..خوامی مییخاله چا-
 .. گفتم یی زدم  و با خوش روپلک

  زمیریبذار االن برات م..چشم -
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 .. نکنم ی عرفان توجهي رهی کردم به نگاه خی سعو
 .. بشم یی شد هوایم که از صبح زود آزارم داده بود و باعث ینگاه

 دوست ادی رو با قند زییصبا چا.. و دو تا حبه قند توش انداختم ختمی ریی چاوانی لهی تو فالکس از
  شی صاف وصدفيدوست نداشتم دندون ها... کردم ی مراعات مشهیداشت اما من هم

 
 ..:گفته بودم که .. بشه خراب

 ..]من مادر صبا بودم [
 .. کن خنک بشه  صبا جان فقط داغه صبرایب-

 دستش چپه بشه که ي رووانی بود لکی رو به دستش بدم که حواسش پرت شد ونزدوانی لخواستم
  بلند من و عرفان همزمان با مهی نيصدا.. ان از دستم افتاد وی ولدمیدستم رو عقب کش

 
 .. بلند شد هم

  ..دمی پرسنگران
 ؟..دستت سوخت -

 .. گفت الی خی بصبا
 ..نه خاله -

 .. جلو رفتم و دستش رو تو دستم گرفتم شهیمن دل نگران تر از هم اما
 ؟.. روش ختی رییچا..  دستت رونمیبب-
  ..ختینه خاله نر-

 .. زدم تشر
 جاش زنهی موقع دستت بسوزه تاول مهی.. بود دستت بسوزه کینزد! .. صبا جانیستیچرا مواظب ن-
 .. مونه یم

ناخواسته دلم مچاله ...کرد.ی براق به حرکات من نگاه میی که با چشمهادی به سمت عرفان چرخنگاهم
  که با ی اوليدرست مثل روزها ..شناختمی نگاه ترسناك رو خوب منیمن ا..شد 
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  ..دمیاز خودم پرس ..کردی وخصمانه بهم نگاه مدی کشی ابرو در هم مدنمید
 ؟.. کردم کاری من چمگه

صبا دوباره مشغول  ..ارمی عرفان تاب بي رهیو خ زی نگاه تری کردم زی پاچه عقب نشستم وسعدست
  دهیترس ..ومدی بود شد و عرفان باز هم کوتاه ندهی چفی که به ردیی با عروسک هايباز
 
 .. زمزمه کردم ی آرومبه
 ؟.. افتاده یاتفاق-
 .. جواب داد ی حسنی بدون کوچکتری همون نگاه تو خالبا
  ..ی تا بچه ات رو بکشيدزی م که له لهییاون روزها.. سابق افتادم ادی-

 .. وتشر رفتم دمی گزلب
 .. شنوه یصبا م..عرفان -
 نجات دختر شوهرش به جلز و ولز افتاده ي براي احساس چه جوری اون آدم بستی نبیعج..بشنوه -
 !!!؟..
  ..میدی به تفاهم رسکردمیفکر م..زخم نزن عرفان -
  ..ومدمیگذشته  کنار ن وقت با چی؟من ه..منظورت خفه خون گرفتن منه -
 گهید.. نزدم شی وقت نچی اما هي که در حقم کردیی هايبا نامرد ..ومدمی کنار نطتتیمنم با شرا-
  ی وقته سعیلیخ ..میچون در مورد گذشته هردو مقصر بود... بهت ثابت کنم خوامینم
 
 .. گذشته رو فراموش کنم وفقط به فکر امرزم باشم کمیم
 ؟ ..يروانشناس شد-
مردم ..خونه ها رو  ..نمی ببتونستمی می که شهر رو به خوبییبه جا.. رو به دور دست ها دوختم گاهمن

 .. رو يزیی خنک پامینس..رو 
 .. دل من لبالب از غم بود ی چشمهام صف بسته بود ولي ها جلوییبایز
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تم؟  گشیاصال چرا دنبالت م.. کردم کاری بعد از جدا شدن ازت چيدی وقت ازم نپرسچی ه-
 من اونقدر بعد از رفتنت .. رو بدون نیاما ا ..گمی وقت هم بهت نمچیه.. ونگفتم يدینپرس..
 

  ..ستمی خودم شرمنده ني خداشی پگهی که ددمی کشیسخت
 رو کردم و میمن تمام سع ..ادی برنمي از دستم کارگهی هم قبول کردم که دتی به تو و زندگراجع

  رسه که ی مي روزهیباالخره  ..ی باشیز دستم راض تا تو اکنمیهنوز هم دارم تالش م
 

 دمیمن تازه فهم.. نکن که  بعد ها من طلبکار باشم و تو بدهکار ي باهام صاف بشه، اما کاردلت
  جز ي کارچی گذشته هياما تو هم درك کن که برا..شکستن دل آدم ها چقدر درد داره 

 
  ..ادی از دستم برنمجبران

و بعد از چند .. رفت نی عرفان کمتر شد و رنگ کدر چشم هاش از بي ها کردم تالطم چشماحساس
 .. بشه کی شرشی تا تو بازدی نگاه ازم گرفت و خودش رو به سمت صبا کشهیثان
 

 چی هي آورادی دادم یمن امروز دل خوش بودم و اجازه نم ..رازی شدم به شرهی گرفتم و بازهم خینفس
 ..اب کنه کدوم از اشتباهاتم روز خوشم رو خر

*** 
عرفان همچنان غرق درخودش و .. هم حال عرفان بهتر نشد کی نکی بعد از رفتن به اون پی حتاما

  و بعد دی کشی به اطراف می و سرکومدی مرونی بشیی از غار تنهایعوالمش گه گاه
 
 ي هایراننگران نگ..و من نگران بودم  ..کردی واجب بازهم به کنج عزلتش فرار مي به کارهایدگی رساز
  به ي جورنی و ناگوار بود که عرفان رو الی شمار عرفان که مطمئنا اونقدر ثقیب

 
 .. فرو برده بود فکر
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 حواسم به کردمی لوگو رو تو هم فرو مي عرفان نشسته بودم و داشتم دونه هاي جور که روبه روهمون
  رهی خ تو دستمي بود که به لوگوهاي اقهیعرفان چند دق..سمت عرفان جلب شد 

 
 ..به سمتش خم شدم و صدا زدم .. زد ی بود و پلک نمشده

 ؟.؟عرفان ..عرفان -
 ..دوباره صدا زدم .. نشد متوجه

 ؟ ..ییعرفان کجا-
 .. به خودش اومد ي دفعه اهی عرفان

 ؟ ..هیها چ-
 ؟..حواست کجاست .. کرد خی تییچا-
 ..نوز هم محرم رازش نبودم من ه.. حق داشت ..گذرهی می نگفت که تو فکرش چی عرفان حتو
 ..متوجه نشدم -
 چند روز نیچرا عرفان تو ا..دلشوره چنگ انداخت به بند دلم .. رو با فکر بلند کرد شیی چاوانیول
  شدی از قبل مشتری هر لحظه بمینگران.. عالم نبود نیانگار اصال تو ا.. تو فکر بود ؟نقدریا

 
 شتریب ..ستی هم سرحال و قبراق نادی روزها زنین تو ا عرفادمی فهمی مکردمی فکر مشتری بیهرچ..

 .. به کار من و صبا نداشت ي گذروند و عمال کاریوقتش رو تو اتاق کارش م
  ..دمی پرسدلواپس

 ؟.. افتاده عرفان یاتفاق-
 .. تو دستهاش  کنار لبش موند وانی چرخوند  و لسر

 ؟ ..یچه اتفاق-
 .. زمزمه کردم نگران

  ..ستیوزه حالت رو به راه ن چند ردونمینم-
 .. گذاشت و زمزمه کرد زی مي رو رووانیل
 ..مشکالت کار و شرکت ودانشکده  ..ستی نيزینه چ-
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  ..ستی مشکل عرفان ننهای که ادونستمی خوب میلیمن خ.. شدم نیغمگ
 .. گفتم تی قاطعبا
 .. شده يزی چهی ..ی بمالرهی که سرم رو شستمیبچه ن-
 ..فت  جا بلند شد و گاز
  ...يممنون بابت چا-
 .. به سمت اتاقش به راه افتاد و

 .. به اتاقش برگشت و گفت دهینرس..عرفان قصد حرف زدن نداشت  ..دی عرفان تو دهنم خشکي کلمه
  ..ی نگران من باشستی نيازیدر ضمن ن-
 ..: من سر زبونم موند که بگم و
 .. نگران توام شهیمن هم-

 .. کردم لبخند بزنم یسع..کنهی با همون نگاه کنجکاوش به من نگاه مدمی به سمت صبا که ددمیچرخ
 ؟ ..یکنی؟چرا نگام  م.. خاله هیچ-
 ؟ ..ستیبابا حالش خوب ن-

  بود دهیصبا هم فهم.. حدسم درست بود پس
 .. دختر گل نیآفر ..می رو کنمونی بازي هی بقایب...حالش خوبه خوبه..نه خاله -
 .. عرفان واقعا بزرگ نباشه  تو دلم دعا کردم مشکلو

 که من هیزی هست بزرگتر از اون چی مشکل عرفان هرچدمی کردم چرا که کم کم فهمی اشتباه ماما
 .. که خواب و خوراك رو از عرفان گرفته بود يجور.. کردم یفکر م
*** 
دت شبانه طبق عا.. شدم داری بدی وزی باز ممهی در ني که از البه الي شب بود که با سوز سردنصفه

  زدم و يلبخند.. پتوش رو کنار زده بود شهیام، اول سراغ صبا رفتم که مثل هم
 

  ..ستادمی گوش اي تقه ايبرگشتم به رختخوابم که با صدا.. تا سرما نخوره پوشوندمش
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 که از شب تاب یفی رو سر کردم و با نور خفمی؟روسر..عرفان اومده بود .. نفر تو آشپزخونه بود هی انگار
  آروم آروم قدم برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم دی تابی به داخل اتاق مییرایذپ
 
.. 

 ي وقت شب ؟و من چه جورنی؟چرا  ا ..یاما ک..عرفان اومده بود  ..ستادی عرفان قدم هام ادنی با دکه
 !!؟؟.. عرفان اومده دمینفهم
 ؟..عرفان : زدم صدا

به .. آشپزخونه رو روشن کرد و چشمهامو زد يفضا..  ینور لوستر سقف.. برق بردم دی به کلدست
 عرفان ..زبونم در جا بند اومد .. افتاد یسکی وي شهیمحض باز شدن پلکهام چشمم به ش

 
 !!؟.. خورد ی میسکی وداشت

 ..خاموشش کن -
 ي پر رومهی نالسی گتیوضع.. چشمهاش رو گرفته بود ي شد که جلودهی به سمت عرفان کشنگاهم

 ..ز مشروب خوردن عرفان بود  ای حاکزیم
  ..دمی به حرفش نذاشتم و با تعجب پرسیوقع

 ؟ ..يخوردیمشروب م-
 .. زمزمه کرد ی مقابلش نشستم که عرفان با کج خلقی صندلي و مات روجیگ
  ..خوردمیمشروب م...آره -

 .. اسمش رو بردم مات
 !!!؟؟ ..ي نبودزهای چنی؟؟؟ تو که اهل ا.. عرفان -
 .. چند سال عوض شده نی تو ازهای چیلیخ.. گرده ی برمشی سال پشیبودن من به شقدمت اهل ن-
 ؟..آخه چرا -
 ؟..؟چرا عوض شدم .. چرا ی چ-
 ؟ ..يخوریچرا مشروب م..نه -

  ..دمی سکوت کرد و من به وضوح در هم رفتن سگرمه هاش رو دعرفان
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 ی اتفاقهیحتما  ..ی به مشروب بزن که لبیستی نی شناسمت عرفان ، تو آدمی؟م.. شده نه يزی چهی-
 ..افتاده 
 .. جواب داد برّنده

 .. نداره ی به تو ربط-
 .. از جا بلند شه که ساعدش رو گرفتم خواست

 ..صبر کن -
 .. تو سکوت فقط نگاهم کرد که دوباره گرفتم عرفان

 .. بهم وقت بده قهیده دق-
 که از قبل با ی برداشتم و سراغ گل گاو زبون  روشهی و شوانیل..  نشستی صندلي که دوباره روعرفان

 ..خودم آورده بودم رفتم 
 گل گاوزبون اون وانی لهی مثل یچی هنکهیا.. داشتم ادی گذشته رو به نیری هنوز هم خاطرات شمن

 همون جور .. اعصاب نا آروم عرفان رو آروم کنه تونستی مادرش  نميهم از دستها
 

 لحظات عرفان لب از لب باز نیدم گل گاوزبون رو دم کردم و تو تمام ا گرفته بوادی از مادر عرفان که
 ..نکرد 

 دونستم یم ..انداختمی هم به عرفان نی نگاهمی نی و حتستادمیکنار اجاق گاز ا ...دنی موقع دم کشتا
  ي هرجوردیپس با.. کنه ی مي دونستم داره خودخوریم.. داره ی مشکلهیعرفان 

 
 ی که حتي درددمی فهمی مدیبا...رونی بدمی کشی بود حرف از دهنش م کهي و با هر ترفندشده

  ..هی گفت چیاحسان هم از اون با خبر بود و به من نم
 عرفان ي گذاشتم و باز هم روبه روزی مي انداختم و رووانی نبات تو لکهی تهی زی مي تو قندون رواز

 ..نشستم 
 .. برد وانی کرد و دست به لي لب تشکرری زعرفان
 ی خالمهی نوانیل.. کرد و من فقط نگاهش کردم ی رنگعی حرف جرعه جرعه شروع به خوردن مابدون
 .. دست گرفت و بازهم تو عوالم خودش عرق شد يرو تو
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 .. صداش زدم اری اختیب
 ؟..عرفان -

 و نفسم رو منقطع کرده بود به لب دادی که مدت ها تو ذهنم جوالن می بلند کرد و من سوالسر
 ..آوردم 

 ؟؟ ..کنهی مدی صبا رو تهديخطر-
 .. برّنده شد نگاهش

 ؟ ..یپرسی سوال رو منیچرا ا..نه -
چند  ..ی بهم بگدی با تو ندارم اما بای ارتباطچی نداره و من هی دونم که به من ربطی؟ م ..هیپس چ-

 بهم بگو  ..ی رسی به درست هم نمیحت ..واریروزه کارت شده زل زدن به در و د
 

 ؟..بگو چت شده . .عرفان
؟بهتره سرت تو کار خودت باشه و تو  ..ی پرسی نداره چرا می که بهت ربطی دونیاگه خودت م-

  ..ی من سرك نکشیزندگ
 .. خوام کمکت کنم ی؟؟من م ..ینی بی من رو نمياریچرا دست  ..ستی دخالت ننیا-
 .. به کمکت ندارم یاجیاحت-
 ؟..عرفان -
 نداشته باشه ، ی هم که به تو و صبا ربطیتا وقت.. گم یاشه خودم بهت ممن اگه الزم ب.. بسه بهار -
  ..ي شنوی از من نمی حرفچیه
 .. کرد که ناله زدم امیق
 ..من نگرانم ..حرف بزن عرفان -
 ..بابت گل گاوزبون هم ممنون  ..ریشب بخ-
 .. در اطاقش محو شد ی درگاهونی من مي و ماتم زده رونی حي چشم هاي جلوو
 روشن چراغ خواب آروم  مهیبا نور ن.. برق رو زدم دی رها کردم و کلنکی سي تویلی می رو با بوانیل

  که یو دوباره تو رختخواب.. رو از سرم برداشتم میبه اتاق خواب صبا رفتم و روسر
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  ..دمی تخت صبا پهن کرده بودم دراز کشری زدرست
 عرفان بود و واری دنی اياون سو ..واری به درهی خبه پهلو شدم و ..دی سقف چرخي رویکی تو تارنگاهم
  نیو ا.. تونست به من بگه ی که نمیعرفان بود و مشکل.. شمارش ی بيدردها

 
 .. از عطوفت عرفان ی خاليمن بودم و دست ها.. ام دهیمن بودم و دل داغدار و رنج ..واری ديسو

*** 
 "عرفان "
 فوت ینفسمو با خستگ.. برگه ها نگاه کردم ي و به عدد انتها کردمنیی فاکتور ها رو باال و پای کالفگبا

  آخر ي کردم بدون پولِ پروژه یهر رقم حساب م.. تو موهام زدم یکردم و چنگ
 
 ي فروشنده يمختار.. نداشتم ي بهانه اگهید..  چکم رو پاس کنم و بدتر از همهنی تونستم آخرینم

 .. داد ی به بهانه هام گوش نمگهیباغ د
دو .. دادم هی گردونم تکی درهم و برهم پرت کردم و به صندلي برگه هاي روصالی رو با استارخودک

  دیبا.. پلک هام گذاشتم تا بهتر بتونم تمرکز کنم يانگشت شصت و سبابه ام رو رو
 

 ذارهی کرده بود چک رو به اجرا مدی تهدي و گرنه مختارکردمی چک رو جور منی زودتر پول آخرهرچه
  ..رهی گیرو ازم پس م نی زمای

 از توانم بود ومثل خر تو گل شتریمبلغ چک ب ..دادی قد نمیی عقلم به جاکردمی هرچقدر فکر میول
 .. کرده بودم ریگ

احسان به حد ..؟نه .. زدم ی؟به احسان رو م.. کردم ی مکاری چدیبا ..دمی کششمی ري زبري رویدست
  احسان و لطف خدا بود ي کمک ها حاال هم بانیتا هم.. بهم کمک کرده بود یکاف
 

 ..امکان نداشت بازهم به احسان رو بزنم .. رو پاس کنم ی تونسته بودم سه تا چک قبلکه
 .. خم شدم و خودکار رو تو دستم گرفتم و دور انگشت هام چرخوندم زمی سمت مبه
 کردمیم حساب م رو همهی حقوق کارمند ها وحق بدیتازه  با.. رو نداشتم ی؟ من که کس .. یپس ک-
 .. مخارج بود ی خرج خونه و باقي جدانیا..
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 ؟ ..رمی تونستم وام بگیاگه م.. اشکال درهم و برهم کردم دنی برگه شروع به کشي گوشه يرو
؟زنگ بزنم به ..پس ..منم که اهل وام گرفتن نبودم .. اومدم یاز پس قسط هاش برنم.. شد ینم.. نه اما
 ؟ ..دیمج
 ی مکاریپس چ.. شد بهش رو بندازم ینم.. بدتر از من بود دیمج ..دمیدست مال ام رو با کف هیشق

 ؟..کردم 
 .. عرفان با توام یه-
 ؟.. اومده بود یک.. احسان سر بلند کردم ي صدابا

 .. داد حی توضدی رو دجمی که نگاه گاحسان
 ..در زدم اما حواست نبود -

 .. دادم ی و به خودم کش و قوسدمی کشي اازهیخم
 ؟ ..ی کار داشتی؟چ..چه خبرا ..آره حواسم نبود -
 ؟.. خونه ي ری شده چرا نملی وقته تعطیلیشرکت خ-

 .. موهام بردم ي ام رو البه الپنجه
  ..ارمی باز هم کم منمی بی کنم میهر رقم حساب و کتاب م-
 ..!منظورت چک آخره -
 ياز اون طرف هم برا.. بره ی وقت م بود که حاال حاال هاسی نفي به درآمد پروژه دمیآره ، من ام_

 .. ره ی سوال مریاعتبارمون ز.. بخوام يشتری بي عهیشرکت افت داره اگه ود
 ؟ ..يچقدر کم دار-
 .. کم دارم گهیهنوز پنجاه و هفت تومن د.. شده ونیلی میکل دار و ندارم در حال حاضر س-

 خواست برام موعظه یحتما دوباره م.. بهم انداخت که سگرمه هام تو هم رفت ی نگاه ناراحتاحسان
  درست مینی بشی که پدی نکشقهیبه دو دق.. احسان رو از بر بودم يمن حرف ها..کنه 

 
 ..و احسان شروع به غرغر کرد . آب دراومد از
 ي موندي چه جورنیحاال بب.. دهنت بردار؟ يآخه برادر من مگه صد دفعه بهت نگفتم لقمه اندازه -

 ؟..توش 
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  ..ی دونی نمیچیه ..ي خبر نداريزیتو از چ.. ننداز کهی امواتت تریتو روخ-
 ؟.. رسما خفه بشم نهیمنظورت ا-
 يای باغ رونیبهت که گفتم ا ..هی چه اصرارنی آخه اگمیفقط م..چاکرت هم هستم ..من غلط بکنم -

 ..من بود 
 حسرت کی کوچي خونه هی و بای باغ زهی يای رونکهیا.. بهار رو فاکتور گرفتم ي تو دلم کلمه و

  نکهیا.. من ي اگرچه بهار رفت اما آرزوهاش شد آرزوهانکهیا.. من و بهار بود یشگیهم
 

 با گهی قدم بلند دهی محال پر و بال بدم وحاال فقط ياهای تنه به اون روکی همت بستم تا خودم کمر
 اخ آرزوهام  تونستم اجازه بدم کیواقعا نم..  بهار فاصله داشتم یافتنی دست نيآرزو

 
 .. کردم ی بدل مقتی آرزو رو به حقنیمن با تمام قوا ا.. بره نی واز بزهی فرو بری راحتنی ابه
 ..!! باغ دی؟آخه تو رو چه به خر ..ی گذاشتهی از حد ماشی باتی رونی اي برای کنیتو فکر نم-
 یلی خيمختار .. دارهی خوبتی چه موقعی دونیخودت خوب م ..يدی رو دنیتو که زم..  بابا يا-

 دوماه آزگاره که دارم ... خواد ی که پولش رو مدمیاالن هم بهش حق م..باهام کنار اومد 
 

 که يدید ..دهی پولش نقشه کشياون هم برا.. تونه صبر کنه ی نمنی از اشتری بکنمی به سرش مدست
 ... خواد بره اون ور آبیم!..
خودم دست و  ..رمیس حداقل بذار از بابا قرض بگپ ..ی زنی بگم تو حرف خودت رو میاالن من هرچ-

 .. من و تو نداره بی وگرنه جهیبالم خال
 ؟ ..ي دوزی ومي بریمگه من ازت پول خواستم که خودت م-
 ؟ ..ی جورش کني خوای مي؟چه جور ..یپس چ-
 . .ارهیاالنه که صبا با نق نق هاش پدر بهار رو درب.. شد رمونی که دمی خدا بزرگه پاشو بر-

 .. احسان باز شد صورت
 !!!؟ ..ياری؟اسم بهار رو م ..ي از کدوم طرف در اومده مهربون شددیبه به خورش-
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؟چرا  ..ی؟ک..من اسم بهار رو بردم .. که ثابت موندم کردمی رو دسته مزی مي روي برگه هاداشتم
 ؟..حواسم نبود 

 یچرا که واقعا جواب.. ندم ی دادم جوابحی انداختم و ترجکردی به احسان که با لبخند بهم نگاه مینگاه
  ونی مي دفعه اهی چرا اسم بهار رو که  دمی نفهمیمن حت.. سوال نداشتم نی ايبرا
 

 .. شده به زبونم آوردمي جارافکارم
 .. و کتم رو برداشتم که احسان گفت فی مرتب کردم و کی رو کمزیم
خودت .. هواش رو داشته باش شتری کنم بی دونم رابطه ات با بهار بهتر شده اما ازت خواهش میم-

  و گرنه کنهی داره بهت کمک مشی محبت قلبي که بهار فقط از روی دونیخوب م
 

 ي دوري محبت جانیباهاش مهربون باش ا.. و صبا نداره تی در برابر تو و زندگیتی مسئولچی هاون
 ... رهینم
 .. لب زمزمه کردم ری و زدمی کف دست به کتفش کوببا
  ..فهی من و تو رو حري نفر ده تاهیخودش  ..ی کنتشی حماستیالزم نتو -

 نیمن ا ..دی چرخی که باز هم فکرم حول و حوش چک آخرم می پشت سرم قفل کردم درحالدرو
 ؟.. کردم ی جور مدی رو از کجا باونیلیپنجاه م

 "بهار "
  ..دمیمام مشکالتش رو فهم تي شهی عرفان بخواد رنکهی ها بدون اي باالخره بعد از چشم انتظارو
 نجواش ي باز عرفان رفتم که با صدامهی رو برداشتم و به سمت در  اتاق نیی و چاوهی مي حاوینیس

 .. شدم خکوبیپشت در م
 دو ي همه صبر کردنی شما که اگمی ندارم فقط میمن که حرف ..ي مختاريحق با شماست آقا-

 ..رداخت رو ندارم  پطیمن االن واقعا شرا.. هم روش گهی ديهفته 
 ...  مکثیکم
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من رو حساب پروژه ...دیری من رو هم در نظر بگطیاما شرا.. در حق من يشما لطف کرد..  دونمیم-
 من دارم تمام .  که گرفته بودم به شما چک دادم اما برنامه هام جفت و جور نشديا

 
چه زودتر سند به نامم بخوره خودم هم  دوست دارم هر.. کنم هی کنم تا پول شما رو تسوی رو ممیسع

 .. رو ندارم طشیاما فعال شرا
 .. اتاق خواب نتی لمي عرفان روي کالفه ي قدم هاي سکوت و صدابازهم

 دندون رو کمیشما .. دم ی پول شما رو مگهی دي گم تا دو هفته ی؟من که م ..دیآخه چرا اجرا بذار-
  ..ي مختاريالو آقا..الو ....... بذار گریج
 به یعرفان مستاصل و کالفه وسط اتاق گوش..امل نکردم و بدون در زدن وارد اتاق عرفان شدم  تگهید

 نگاهش که به من  ..زدی ضربه مزی مي بود و با دست مشت شده روستادهیدست ا
 

 .. دادم حی توضافتاد
 .. برات آوردم وهیم-

 .. تنها گفت نیسنگ
 ..ممنون -

 گرفتم ی درستمی تصماواقعایبا خودم فکر کردم آ.. گرفتم یس  گذاشتم و نفزی مي رو رووهی مبشقاب
 ..؟ و به خودم جواب دادم ..
 . بذار شیقدم پ..زود باش بهار  ..نهیکار درست هم-
  ..دمی پرسی آرومبه
 ؟ ..يچقدر بدهکار-

 ..ادامه دادم .. به سرعت سربلند کرد و براق شد به سمتم عرفان
  ..تی و بزن به زخم زندگ طال و سهام دارم ، بفروشش کمی-

 .. انداختم ری شد که سر به زرهی بهم خاهی سي با همون چشم هاتنها
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به عنوان قرض قبولش کن اما ..  ندارم ی کنم پس خرجی می تو زندگيمن که فعال دارم تو خونه -
 خودت که   ..ی پول دستت اومد دوباره بهم برگردونیمرد و مردونه بهم قول بده وقت

 
 ذره طال و هی نیدار و ندارم هم.. ندارم ي اگهی دي پشتوانه چی ها  هنی من جز ایدون ی مخوب

 .. ..سهامه که بعد از چند سال تونستم جمع کنم 
 دامنم رو تو ي موذب شدم گوشه نشی نگاه سنگریاما ز.  نمی بلند کردم تا حالت صورتش رو ببسر

 ..دست گرفتم 
 ؟ ..ی کنی نگاهم مي جورنیچرا ا-
که .. چوب بود ي روي به رگه هاهی که شبییخط ها ..دی کف اتاق چرخنتی لمي خط هاي رواهمنگ
  ..دمیشن
 ؟ ..يچه جور-

مغرور و .. نبود یعصبان.. شناختم ی نگاه رو منیمن ا.. تر از قبل خودم رو جمع و جور کردم موذب
  ی تپش م دور بهي بود قلبم رو مثل گذشته هایهر چ..ناراحت و کنجکاو هم نبود 

 
  ..انداخت

 نگاه عرفان که لب هاش رو بهم ینی سنگری اتاق خفه بود و من داشتم زياما هوا.. گرفتم نفس
 .. شدم ی داد خفه می نمیدوخته بود وجواب

 .. گفتم دستپاچه
 .. رم به غذا سر بزنم یمن م..من -

 ومدینفسم باال ن..د  خودشون کرری دست عرفان سر انگشت هام رو اسي اما سر انگشت هادمیچرخ
  شده بود ری دفعه از کجا به دلم سرازهی بی و غربی حس عجنیا..من چم شده بود ..
 
.. 
که .. رو نداشتم بیاما جرات نگاه کردن تو اون نگاه عج ..دمی منقطع به سمتش چرخي نفس هابا

 ..باالخره به حرف اومد 



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 535 

 ؟ ..ی کنی رو منکاری ايچرا دار-
 چقدر تیو در نها ..یکی نزدنی قدر سخت بود تحمل انی؟؟ و چرا ا ..می بود شدهکی بهم نزدچقدر

 .. بدن عرفان بعد از سال ها و ماه ها ي حهیخوب بود تنفس را
 با عرفان ی هم آغوشيصحنه ها ..دی اش چرخنهی سي هدف نگاهم رویب..  دهنم رو قورت دادمآب
  االن نی همقای دقدیبا لحظات قشنگ چرا نی اایخدا.. چشم هام جون گرفتيجلو

 
 ؟؟.. چشمهام قطار بشن ي با عرفان ندارم جلوي فاصله اچی هکه

 ؟.. بود دهی پرسیچه سوال ..دمی پر سی از خودم میه.. و تو گذشته مونده بود کردی نمياری ذهنم
  داشتمی و چه خواب خوب و راحتدمی خوابی بازو منی اي روی زمانهیمن  ..ستادی بازوش اي رونگاهم

.. 
 ..: خودم تشر زدم به
 ؟ ..ی کنی فکر می به چيدار..بهار حواست رو جمع کن  -
 ؟..بهار -

 رو نکاریچرا دارم ا..آها .. بود ؟دهی پرسیچ ..امی کردم به هوش بی فرستادم و سعرونی رو ببازدمم
 ؟ ..کنمیم

 .. قدم عقب گذاشتم می امانم نی بي نفس گرفتم و خجالت زده از نفس های سختبه
 . خوام بهت قرض بدم ی مي به پول داراجیاحت-
 ؟  ..ی چدمیاگه همه رو باال کش-

 نگاه نی تونست با ای ميچه جور.. حبس شد نهیو نفسم تو س ..دی به سمت چشمهاش چرخنگاهم
 ؟ ..ارهینفسم رو بند ب

 ؟ ..ی کننانی مثل من اطمی به آدمی تونیچطور م-
 ؟.. سوال بود نیبال جواب اواقعا دن ..دی رو چشم هاش چرخنگاهم

منتظر جواب من بود ..انگشت هام تو دستش فشرده شد ..دم و بازدم .. لب هام نفس گرفتم ونی ماز
  هست به عرفان کمک ي هر جورنکهیجز ا.. سوال نداشتم نی اي برایاما من جواب..
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 .. به کمک داشت اجی احتدای روزها شدنیعرفان تو ا ..کنم
 نفس گرفتم نهیاز ته س.. اش نشست نهی سي قفسه ي رویده باال اومد و به نرم ارای آزادم بدست

  تو ذهنم پررنگ شده بود که امونم رو ي با عرفان به قدري عشقبازي لحظه هاادی..
 
 ...دی بریم

 .. گفتم یپس به نرم.  آوردمی کم مدی من نبااما
  ..ی کنی رو نمنکاریتو ا-
 ..هاش ثابت موند  سمتم خم شد و نگاهم رو چشم به
 ؟ ..ی دونیاز کجا م-
 ..خاله -
 . اش بود گرفت نهی سي اش دستم رو که روگهیکه عرفان با دست د.. هوا سر چرخوندم یب
 ..جوابم رو بده -
 ؟؟.. اتاق برم وگرنه نی از ادی االن بانیمن هم.. رفتم ی مدیبا

  ..روزیه عرفان دنه عرفان سابقه و ن!..  شدهبیعرفان امروز چقدر عج ..ایخدا
 ي و پروانه دای شيهمون جور.. شدم ؟شی به بهار چند سال پهیچرا شب.. شدم؟بی عجنقدری چرا امن

 ..عشق عرفان 
 .. اما حاال نه ،ي آوردی سرم میی بالنی همچدی بود شاشی ماه پشیاگه ش-
 که برات میهمون..م  تنها گذاشتی که تو رو با شکوهمی؟من همون ..ی مطمئننقدری ای؟ از چ.چرا نه -

 . پاپوش دوخت
 ؟.. خواست به کجا برسه ی سوال ها منیبا ا ..دیچی صورتم پي هاش رونفس

سرتکون دادم .. کرده بودم دایدن عرفان پ** به بوسیبی عجلیم..  تو دستش مشت شد دستم
 به حالوت لمس نوازش !!!.. دو نفره يبه اون شب ها!!.  کردم ؟ی فکر میداشتم به چ..
 
 !!!.. عرفان يها

 .. االن برم نی همدی بامن
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 ؟..بهار -
  ..آه
 .. زدم بی مشت کردم و به خودم نهشتری نزدم و دست هام رو بدم
 ..برو -
 ..خاله بهار -

 اما بند دمی عقب کشیکم ..رمی تازه باعث شد نفس بگي صبا مثل هوايصدا.. گرفتم یقی عمنفس
 ..زمزمه کردم ..دسته هام آزاد نشد 

 ی رو باال بکشمیتی زن هی که دار و ندار ي باز هم اونقدر نامرد نشدی هم که سرم آورده باشییر باله-
.. 
 ..بهار -

 به کشتن بده جانی همه هنی امشب من رو با انی خواست همیعرفان م.. تو چشم هام نشست اشک
  ..شمی پناه گرفتن تو آغوشش دارم زجر کش مي من برادی فهمیواقعا نم..
 ؟..ه بهار خال-

  ..دمی رو کشدستم
 .. به صبا سر بزنم دیبا-

اگه چند .. برم رونی بیی اتاق کذانی تا از ادمی باز شد و من به سرعت چرخی عرفان به آروميدستها
  موندم معلوم نبود کارم به ی عرفان مي اتاق و تو بند دست هانی تو اگهی ديلحظه 

 
  ..دی کشی مکجا

 صدام کرد که با فکر آشفته عقب ییرایصبا باز هم از تو پذ..آشپزخونه شدم  ی لرزون راهي دست هابا
 ..گرد کردم 

 ؟..جانم خاله -
 ..گشنمه -

 .. فکر جواب دادمیب..تمام حواسم کرخت شده بود .. دستم رو باز و بسته کردم ي پنجه
 .. شه یاالن آماده م-
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 هی دیبا.. کنم تا حواسم منحرف بشه دای پيزی چهی خواست یدلم م.. شتابان وارد آشپزخونه شدم و
  و دمی کشرونی و گوجه باریچند تا خ... رو باز کردم خچالیدر .. گرفتم ی دست ميکار
 

 .. به درست کردن ساالد کردم شروع
با .  تو ذهنم پا گرفته بود بی و غربی گذشته ها عجادی.. دست خودم نبود المی کنترل ذهن و خاما

  ..کردمی رو خرد م فقط گوجه هاي فکریب
 ی که حتيگذشته ا ..کردمی رو دوره منیری شي گذشته هادیاصال نبا ..ارمی بادی خواستم به ی نممن

  به دل دینبا.. من رو تحت الشعاع قرار داد یاما تمام زندگ ..دیبه دو سه ماه هم نکش
 

 ..م رو گرفته بود تمام ذهن..خاطره ها ..اما صحنه ها ...  دادم ی شده ام  پر و بال مییهوا
 ..بهار -
  هوا سربلند کردم که ؟؟یب
 ..آخ -

 .. شد کی نگران عرفان به مرور نزديصدا.. بودم دهی رو بردستم
 ؟ ..يدیدستت رو بر-

 .. آب گرفتم و همزمان جواب دادم ری شری توجه به عرفان بلند شدم و سرانگشتم رو زبدون
 حواسم پرت شد ..ستی نيزیچ-
 بزن چسب زخم ایب-
 عمر به هیحاضر بودم .   کردیباز هم عرفان داشت در حقم ظلم م.. گرفتم قی من فقط نفس عمو

 .. بهم محبت نکنه ي جورنی ها و طعنه هاش ادامه بده، اما اهیکنا
  ..نی بشایب-

 .. چسب رو از دستش گرفتم و تنها جواب دادم ی از هر نوع فکر اضافيری جلوگيبرا
 .. ، خوبم ستیالزم ن-

 .. زخمم بستم و به ظرف ساالد نصفه کاره نگاه کردم که گفت ي رو روچسب
  ..کنمی اش رو درست مهیمن بق-
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 ..تمومش کن .. شده؟ یی دلم هواینی بی؟نم.. شه ی چرا امشب تموم نمایخدا ..دمی گزلب
 ؟؟؟..درست مثل .. گوجه ها رو خورد کرد ي هی دست شست و بقعرفان
 پنهان يزمان معاشقه ها.. که زمان غذا درست کردن و ظرف شستن ییامثل همون وقت ه ..سابق

 من و عرفان بود
 از درست کردن شام ری غيزی کردم تا به چی رو ممی گذشت ومن تمام سعی مي ها به کندقهیدق

 ..فکر نکنم 
  ومویآب ل .. دمی چزی مي آشفته و مشوش لوازم درست کردن سس ساالد رو روي و تند با افکارتند

 ...نمک و سس ..آب غوره 
...   کرد یفقط دست هام خودکار ذره ذره مواد رو با هم مخلوط م.. کنم ی مکاری دارم چدمی فهمینم

  ، که رسما داشتم از خیاونقدر نفس هام کشدار شده بود و سرانگشت هام سرد و 
 

 . نشستمی صندلي رواری اختی و بدمی کشرونی رو بیصندل..  رفتم ی محال
 دیبا ..رمی گذاشت و دست هاش رو شست که تازه تونستم نفس بگزی ظرف ساالد رو وسط منعرفا

 .. شد ی وگرنه دستم رو مشدمیآروم م
 ؟..دستت بهتره -

 .. گفتم تنها
 ..خوبم -
 دمیبرنج کش .. مینی بشزی مي رومی تونستی صبا نمي پاتیبا وضع.. بردم ییرای شام رو به پذلی وساو

  و باالخره هر ختمی بشقاب ري تویی طالي هاینی زمبی همراه س رومهیو خورشت ق
 

  ..می دور سفره نشستسه
 و عالوه بر دی چرخی تو ذهنم ميزی چهی.  رفت ی نمنیی اما لقمه ها از گلوم پادمی صبا رو کشيغذا
 ؟؟ ..عرفان چرا بدهکار بود .. دلم، ذهنم رو هم مشغول کرده بود ي آشفته يهوا
 

 ؟.. خورد ی به نامش مدی باي خونه اای چه ملک سند
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  ..کردی میو شوخ ..ختی ری صبا ساالد مي که داشت با حوصله برادی به سمتش چرخنگاهم
 .. بهش اضافه کردم نیتامی ویکل.. چه خوشمزه شده نیاز ساالد بابا عرفان هم بخور بب-

 .. صبا جمع شد صورت
 ؟ ..ي کرد پشمالوت ساالد درستي دسته هانیبابا تو با هم-

چرا عرفان بدهکار بود .. لبخند زدن هم نبودم ي تو حال و هوای عرفان گشاده شد اما من حتلبخند
 ؟.. شرکت نداشت پس ای به خونه اجی؟عرفان که احت.. بدهکار بود ی؟به ک..

 تو ي انداختم و با سر قاشق ، غذاری هوا سر به زی که بدی رو از صبا گرفت و به سمتم چرخنگاهش
 حالم رو .. کردم ی نگاه عرفان رو حس مینیاما سنگ..قابم رو جا به جا کردم بش
 

 .. گشت ی مشونی احوال پرنی الی بود و حاال موشکافانه به دنبال دلدهیفهم
 گذشت و تا من چشم بهم بذارم صبا همونجا کنار ي ها به تندقهی بودم که دقری با خودم درگاونقدر

 .. شام شسته شده يرفها خوابش برده بود و ظونیتلوز
با ..  و به سمت اتاق عرفان به راه افتادم ختمی ریی چاوانی لهی. هم فکرم به دنبال جواب ها بود هنوز

  گذشت اما به ندرت وارد اتاق ی عرفان مي از اومدنم به خونه ی ماهکی نکهیا
 

 .. شده بودم عرفان
..  رو هنوز هم حفظ کرده بود یه اش به سادگعالق.. ها میمثل قد.. داشت ي ساده اونی دکوراساتاقش

 .. تو اتاقش نداشت ي اگهی دزی چوتری کامپزی مهی و ی تخت دو نفره و پاتختهیجز 
 ي براي عالقه اچیچرا که من ه ..گذرهی اتاق چه منی وقت هم کنکاش نکرده بودم که تو دل اچیه

 من ..اشه نداشتم  اتاقش خفته بي جاي که ممکن بود در جاییدونستن اسرار مگو
 

 .. هم حساس بودم ی پاتختي گوشه يِ رودی به تک عکس زن سفیحت
 مچاله شده مشغول ي حجم کاغذ هاونیعرفان همچنان م.. حرف وارد شدم ی به در زدم و بي اتقه

 ..حساب و کتاب بود 
 .. آوردم يبرات چا-



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 541 

 ..دستت درد نکنه -
 .. کرد ی خالي چاینی گذاشتن سي رو برازی مي گوشه و

خم شدم تا کاغذ ها رو جمع کنم که .. انداختم نی زمي مچاله شده روي و ورقه هازی به مینگاه
 ..عرفان قاطع گفت 

 .. کنم یخودم جمعشون م ..ی خواد دست بزنینم-
 ي که سر راهم بود جمع کردم و تو سطل آشغال گوشه يزی توجه به حرف عرفان هر چی من باما

  خواست رك و راست ازش بپرسم اما یدلم م..ا واون پا کردم  پنیا..اتاق انداختم 
 
 .. تونستم ینم

 .. سر بلند کرد عرفان
 ؟.. شده يزیچ-
 ؟ ..می بریفردا چه ساعت-
 ؟ ..یچ-
 ..؟طال ها و سهامم رو تو صندوق امانات بانک گذاشتم .. بانک می بریک-

 .. متوجه شد و نگاهش مستاصل تازه
 ؟ ..یم اعتماد کن بهی تونی که میمطمئن-

  ..دمی پرسشتابان
 ؟.. اعتماد کنم دینبا-

 ..از جا بلند شد و همزمان گفت .. داد رونی انداخت و نفسش رو بری به زسر
 .. تونم بهت برگردونم ی نمي زودنیبه ا-
  ..ستیمهم ن-
رفان محال معلوم بود که تو معذورات قرار گرفته وگرنه ع..نگاهش کالفه بود  .ستادی امی قدمکی تو

 .. پول رو ازم قبول کنه نیبود ا
 .. دم با سود و ضررش بر گردونم ی منانی دم اما بهت اطمی نمی زمانش قوليبرا-
 .. سؤالم بدون سفسطه جواب بده هیفقط به .  خوام یسود و ضرر نم-
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  ..دی خورد و موشکافانه پرسنی چشم هاش چي گوشه
 ؟ ..یچه سؤال-
 ؟يدی خریملک؟چه  ..يچرا بدهکار شد-

 لب سخت ری کردم محاله جواب سؤالم رو بده، زیاما برخالف انتظارم که فکر م.. شد دهی رمنگاهش
 ..وخشن گفت 

  ..دمیباغ خر-
 که ی؟ باغ.. من و عرفان بود ي اون روزهاي که آرزویباغ! ؟.. بود دهیباغ خر.. از نهادم بلند شد آه
 ؟.. بچه هامون بود ي من و عرفان براراثیم
 ي بره و تمام اون آرزو هانی مشترکمون از بي بچه نکهی؟ ا ..میدی رسنجای شد که از اونجا به ایچ

 ..مشترك دود بشه و به هوا بره 
 هیهر دو به .. شد ينگاه عرفان هم ابر..و کم کم تار شد و کدر .. موند ی صورتش باقي ماتم رونگاه

 ..ییای و رؤنیری شيبه گذشته ها ..می کردی فکر مزیچ
 .. بغض و درد بود شی که چاشنيلبخند.. لبم نشست ي گوشه ی تلخلبخند

 که توش پر از ی باغيآرزو.. که از اول مال من بود ییبه آرزو.. بود دهی باالخره به آرزوش رسپس
  که بارها راجع بهش با عرفان صحبت کرده بودم تا باالخره  ییآرزو..درخت باشه 

 
 .. عرفان شد يآرزو
نگاهم  ..زدی که تو دلم پرپر میجز حسرت.. نداشتم یاما من حرف ..دی چشم هام چرخيعرفان رو نگاه

  لب زمزمه وار ریز.. عکس مادر صبا نشست ي اراده روی و بدیدور اتاق عرفان چرخ
 

  ..گفتم
 ؟ ..يدیپس باالخره به آرزوت رس-
  ..دمیآره رس-

 .. حس و حال بود ی عرفان برخالف انتظارم بيصدا
 .. تلختر شد لبخندم
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  ..گمی مکیبهت تبر-
 متعجب بود ..دی به چشم هام چسبنگاهش
 .. رو بازتر کردم لبخندم

 فهمم یحاال م ..چهی ها در مقابلش هنی که ايدیاونقدر زحمت کش ..ي رو داراقتشی دونم که لیم-
 . رفتتی از زندگی با رفتنم نحسی گفتیچرا م
 زن خوشبخت بود نیچقدر ا..زن برگشت، اون هم با حسرت و بغض  دوباره به سمت اری اختی بنگاهم

.. 
 ..نگاه عرفان رو به دنبالش کشوند .. من زی تنگاه

 .. نجوا کردم اری اختیب
 ؟ ..ي باهاش آشنا شديچه جور-
 دوستش داشت که با نقدریواقعا ا.. و دستم مشت شد دمی لحظه ، منقبض شدن فک عرفان رو دتو
 ؟؟..حد ناراحت بشه  نی تا اشیادآوری

  ..دمی نزد که حسرت زده دوباره پرسیحرف
 ؟ ..ی ازدواج کني اگهی وحشتناك و مرگ بچه مون  با زن دي بعد از اون رابطه ی تونستيچه جور-

  گفتبرّنده
 ؟ ..ی زخم بزني خوایم-
 .. رو بدونم قتی خوام حقینه م-
 ؟.. رو بگم قتی برات حقدیچرا با-
  ..چون من مادر صبام-

 .. هاش در هم رفت اما باالخره به حرف اومد اخم
 مونده بود باهاش آشنا ماهی که فریمارستانیتو ب. دختر صاف و ساده هی.. پرورشگاه بود ي بچه میمر-

 تو اون روزها اونقدر بدبخت و فلک زده شده بودم که دلش به حالم سوخت ..شدم 
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 به ماهیاما عمر فر.. داد ی کارهاش رو انجام ممیود مر بي بسترمارستانی بماهی که فریتو تمام مدت..
  یلی ختونستی منکهیبا ا.. هوام رو داشت دی که حال و روزم رو دمیمر.. نبود ایدن
 

 ..اما به سراغم اومد و مرحم دل زخم خورده ام شد .. از کنارم بگذره راحت
 .. به من انداخت و دوباره به عکس نگاه کرد یزانی گرنگاه

 کنه و مرهم ي دارماری عادت داشت تمیمر ..يزدی سره زخم مکی مونیالف تو که اواخر زندگبر خ-
 مامان هم دوستش داشت تا ..اونقدر بهم محبت کرد که وابسته اش شدم ..باشه 

 
 نا به سامون رو پشت ی زندگهی گفت اون هم یم ..می قدم شد تا با هم ازدواج کنشی خودش پنکهیا

 ..نه در کنار من غم هاش رو فراموش کنه  تویسر گذاشته و م
  ..رمی نتونستم نفس بگیاما من حت.. گرفت ینفس

برخالف تو  ..کردمی تلخ گذشته ام رو فراموش می بود که زندگمیچون فقط در کنار مر..قبول کردم -
  داد شنهادی پدی دماهی فري من رو برای تابی که بیمخصوصا وقت..عاشق بچه بود 

 
 اونقدر عاشق صبا بود که از شیتو تمام دوران باردار ..می زود هم بچه دار شدیلیخ ... می دار شبچه

  ..کردی نمی کوتاهي کارچیه
 ..زمزمه کردم .. حرف ها از زبون عرفان سخت بود نی ادنیچقدر شن.. کردم بغض

 ؟ ..یدوستش داشت-
  ..کردیداشت به عکس لبخند زن نگاه م ..انداختی هم به من نی نگاهمی نیحت
 زد شی که خودش رو به آب و آتیکس.. من بود ی بال شک زندگی منجمی؟؟ مر.. داشته باشم دینبا-

  که باالتر از گل به مادرم نگفت یکس.. اش بشم فتهیحق داشتم ش..تا من سرپا شم 
 
  ..دی رسانی من به پای که با مرگش زندگیکس.. آخر اسمش رو به زبون آورد ي مادرم تا لحظه و
با  ..دادیآزارم نم.. زد یغر نم.. مقابل تو بود ي درست نقطه می مرنکهیا.. ناراحتم؟ ی از چی دونیم
  تو ي اومد و عاشق بچه ی من کنار مطی شراياما با همه . دستم تنگ بود نکهیا
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 .. داد ی انجام مي همه کارمونی من و زندگيو برا.. بود بطنش
..  تعلق داشت میقلب عرفان هنوز هم به مر..دم گرفتم بغض کردم و .. کردم و حسود شدم حسد

 .. تو قلبم بود ي گرفته شهی به حس تازه ري عرفان تلنگريحرف ها..نفس گرفتم 
 
 دم در شی درست چند سال پیبهار زمان.. زن به من نگاه کنه هی تونه به چشم ی نمگهی عرفان دنکهیا

 . عرفان مرده بوديمحضر خونه برا
 ی نمی حتگهید... که سکوت کرد دی دی دونم تو نگاهم چینم.. از حرکت باز موند  عرفاني هالب

  احمقانه ی هام رو به سرابدیعرفان تمام ام..تونستم محض حفظ ظاهر لبخند بزنم 
 

 .. کرده بود بدل
 دونستم ی وقت بود که میلیخ.. گرفتم ینفس آروم.. عکس نشست ي از نگاهش سرخورد و رونگاهم

  گره خورده به سی نگاه خدنیحاال با د .. کردیتباهه،ِ اما دلم باور نم اشدنیجنگ
 

 ی بازگشت باقي برای راهگهی زد که دی مادی فرکدستی وجودم يهمه .. عکس زن فوت شده قاب
 ..نمونده 

 .. شکست واقعا سخت و دردناك بود نیو قبول ا.. بازهم باخته بودم من
 تونست ی که میمحفل....من و....صبا بود و.. ادامه داشت یندگز.. کردم خودم رو جمع وجور کنم یسع

 هرچند که دردِ نداشتن عرفان نفس .. بود ی ها کافنیهم..مرهم زخم دلم بشه 
 
  ..امی بربي شده بودم که از پس هر دردياما من اونقدر قو.. بود ریگ

 دست نخورده رو ي چاینی سکمر راست کردم و همونجور که.. رو باال آوردم و نفس تازه کردم نگاهم
 .. گفتم داشتمیبرم
 .. بانک می قرار بذار تا بریدرضمن،  هر وقت تونست.. برم عوضش کنم ، سرد شد یم-
 بهار ؟-

 به سر یی طالياهایزمان رو.. اومدم ی به خودم مدیبا.. هم توقف نکردم ي لحظه اي برای من حتاما
 ..اومده بود 
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نگاهم ..در واحد رو باز کردم .. که عرفان بهم داده بود يدی با کلشهی روز بعد دلمرده تر از همصبح
  عکس مادر صبا نشست ي روتیو درنها ..دی ساکت و سوت وکور چرخي خونه يرو
 
 به سراب اهامی بودم و تمام رودهی رو به چشم دتیواقع. و در رو پشت سرم بستم دمی کشیآه..

 .. تلخش رو هضم کنم يتونستم مزه  ی جوره نمچی بدل شده بود که هياحمقانه ا
 ی نگاهمی نیبدون حت.. شدن عرفان داری با بتی و درنهادمی صبحانه رو چزی و درسکوت می آرومبه

 ..بهش دو سه لقمه خوردم و از جا بلند شدم 
  ..می بريصبحانه ات رو که خورد-
 عرفان گذشتم يفوت شده  همسر میاز کنار عکس مر.. منتظر نموندم تا عرفان جوابم رو بده ی حتو

  ها کمتر یتازگ.. به خودش داد یصبا کش و قوس..و به اتاق صبا رفتم تا آماده بشم 
 

 هی از فرط خارش پا گریهر چند که گه گاه.. گچ گرفته اش کنار اومده بود ي کرد و با پای مغرغر
 .. و زمزمه کردم دمیگونه اش رو بوس. . کرد یم
 .. ره یاره م؟ خاله بهار د..صبا جان -
 .. لبخند زدم شی و کودکتی و من به معصومدی پلک باز کرد و بازهم خودش رو کشجیگ
 ؟..کجا -
 .. ماه نشسته ات يسالم به رو-
 ؟...ي ریکجا م..سالم -
 ؟.. باشه امی  بمون تا بسی خاله فرنگشیپ ..ارمی بلی وساکمی رم یبا بابا عرفان م-
 ؟ ..گهی دي گردیبر م-

 ..چقدر صبا وابسته شده و چقدر نگرانم بود  .. گرفتنفسم
 ..بخواب گلم .. خونه ام ي و صبحونه بخوری و پاشیتا تو بخواب.. خاله امیم-
 و به رهی که به جون چشم هاش افتاده بود رو بگي وسوسه اي نتونست جلوی کوچولو حتي صباو

 که عرفان رو ..م  رو برداشتلمی و وسافیلباس عوض کردم و ک.. خوابش برد ي اهیثان
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در رو باز  ..دمی فهمی تو نگاهش بود که نمی حرفهی شبیبر خالف د ..دمی در حاضر و آماده ديجلو
 برگشتم به .. بود ستادهی در ای درگاهونیاما عرفان همونجا م.. اومدم رونیکردم و ب

 
  ..سمتش

 ؟.. شده يزیچ-
  .. بودرهی بهم خبی و غربی هم تنها با همون نگاه عجباز
 !!؟؟..عرفان -

 .. رو گرفت که از کنارم گذشت و همزمان گفت مشی تو لحظه تصمانگار
 .. گردونم یبا سود و ضررش بهت برم-

 ی؟من که خودم راض..؟چرا  .کردی گرفت فکر می که از من قرض میداشت به پول.. باال رفت ابروهام
 ؟..دو به شک بود پس چرا هنوز .. دادم شنهادیاصال خودم پ.. بودم نکاریبه ا
 .. کردم یاصال رفتار  نوع نگاه عرفان رو درك نم.. رو بستم و پشت سر عرفان سوار آسانسور شدم در

*** 
 برد به عقب ی که اسمم رو میی تا نوبتمون بشه که با صدامی انتظار نشسته بودي های صندلرو

 ..برگشتم 
 ؟..بهار خانم -

 .. لبخند رو لبم نشست و از جا بلند شدم یی آشناي چهره دنی چرخوندم که با دسر
 ؟.. حال شما ي شاکريسالم آقا-
  ..دی نزدي وقته به ما سریلیخ.. کجا ؟نجایشما کجا ا..سالم ممنون -
 چطورن يخانم شاکر..نشد خدمت برسم ... کارهام ری درگهی مدتهیراستش .. از بنده بود یکم سعادت-

 ؟..؟ بچه ها 
 ..خوبن، الحمداهللا -
 .. بدم حیکه مجبور شدم کوتاه توض ..دی بود چرخستادهی رو عرفان که کنارم ايگاه کنجکاو شاکر ن
 ..از دوستان ... هستن ی مستوفيآقا-

 .. گفت يکه شاکر.. دست داد ي با شاکرعرفان
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 ؟ ..دینوبت  گرفت-
 ..بله -
  ..ندازمی طرف من کارتون رو راه منی از ادیبفرمائ-

 .. کردم تعارف
  ..می شی مزاحمتون نمي شاکري آقاستی نيازین-
 .. به گردن ما حق دارن یپدرتون و آقا کورش کل ..هی چه حرفنیا-
 .. اسم بابا و کورش فکش منقبض شده بود دنی که با شندی هوا نگاهم به سمت عرفان چرخیب
 .. عمر شما و آقا کورش باشه يبقا..خدا پدرتون رو رحمت کنه -

 ..دم  و سرد جواب دانیسنگ
 ..خدا رحمت کنه رفتگان شما رو ..ممنون -

 .. معاونت نشست و گفت زی مپشت
 .نیلطفا مدارکتون رو بد-

 انداخته بود ریکه سر به ز.. به عرفان انداختم ی نگاهمی آوردم و همزمان نرونی بفمی رو از تو کمدارك
 نبود ،  قهی کامال مشخص بود که اگه تو مضشیشونی پي متورم روياما از رگ ها

 
  بانک بذاره نی بود پاش رو تو امحال
*** 
نگاه .. گذاشتم و به دست عرفان دادم فی طالهام رو همونجا تو کي حاوي سهام و جعبه ي هابرگه

 .. نجوا کرد ی شد و به آرومبیعرفان بازهم عج
 ؟ ..ی کنی منانی بهم اطميچه جور-
 ای..! نکنه وسوسه بشه و پولم رو بهم برنگردونه نکهی؟ از ا ..دی ترسی میازچ.. نگاهش لبخند زدم به

  ي زودنی هم قرار نبود به ادی شاای؟.. قول و قرارش ری باعث بشه بزنه زنهینکنه ک
 

 .. رو برگردونه پولم
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من سر .. نداشتم ی ،بازهم مشکلدی کشی اگه تمام دار و ندارم رو باال میحت. نداشتم ی بود باکیهرچ
 .. ارزش نداشت يزی ها که پشزی چنیا. ن بودم سپرده در راه عشق عرفا

 .. همراه با لبخند نجوا کردم ی آرومبه
 .. دارم نانیچون بهت اطم-
با .. داشتم مانیمن از ته دل به عرفان ا.. کارها رو انجام بدم ی به سمت  مرد مسئول برگشتم تا باقو

  من ي قلب با وفايا که از پشت خورده بودم ، اما هنوز هم برییوجود تمام خنجر ها
 
 .. بود نی زمي انسان رونی و مؤمن ترنیبرتر... عرفان...

*** 
 به رهیهر دو خ.. و نه من زدی مینه عرفان حرف.. رو گرفته بود نی ماشيسکوت فضا.. راه برگشت تو
 .. و غرق در عوالم خودمون می رو به رو بودابونیخ
 ؟؟ ..ی کنی مکاری چ اگه پولت رو پس ندمی کنی با خودت فکر ميدار-

 نی اگه همچی؟حت ..کردی مدی موضوع تاکنی اي حد رونیچرا تا ا... ندادم به جز نفس گرفتن  یجواب
 ؟؟.. نشم مونی هم تو سر داشت بهتر نبود سکوت کنه تا پشيفکر

 ؟..بهار -
 و میتو سکوت باال رفت.. شد نگی حرف رو نگرفت و وارد پارکیعرفان هم پ.. نگفتم يزی هم چباز

 .. کنه هی رو تسودهی که خری رو جمع کرد تا بره و حساب باغلشیعرفان باز هم وسا
 .. رم تهران یاحتماال از همونجا م.. کنم امشب بتونم برگردم یفکر نم-

  جور که از پشت صبا رو تو بغلم گرفته بودم با آرامش و لبخند گفتم همون
  ..می مو نیم م هشی من و صبا پيتا تو برگرد... راحت التیخ-
نگاهم به .. رفت سهی که صبا ردمی گردنش رو بوسری و زدمیچی دست هام رو محکمتر دور صبا پو

  که دوباره صورتش سخت شده بوددیسمت عرفان چرخ
 درك ی از رفتار عرفان اشنا شده بودم اماهنوز هم گاهي اگهی وقت بود با بعد دیلی خنکهی با وجود ا

 ؟.. شد ی مبی کرد و نگاهش عجی مریی تغیچرا به آن..رفتارش برام سخت بود 
 ... گرفت باز هم شروع به سفارش کرد ی که ساکش رو به دست می شد و در حالخم
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 ..من که رفتم در خونه رو از داخل قفل کن -
 ... و ادامه داددی که تو بغلم بود بوسي صبا رو همون جوري گونه

 .. کنم ی لحظه هم خاموشش نمهی..  زنگ بزن لمی ،به موبای داشتيکار-
 .. راست کرد کمر

 .. به احسان زنگ بزن يری باهام تماس بگی نتونستانایاگر اح-
 .. پراز وسواسش گوش دادم ي صدر به پدرانه هايو با سعه .. رو درست نشوندم و ازجا بلند شدم صبا

 .. لباس صبا پول گذاشتم ي تو کشویراست-
 .. لبخند زدم فقط

  ..رهی برات بگدیبگو آقا جمش.. خودت نرو ی خواستيزیباز هم چ-
 .. ، حرفش رو قطع کرد دی سکوتم رو دی کردم که وقتی نگاهش مفقط

 ؟؟.. مونده ی؟ حرف ..هیچ-
 گهی؟ برو د ..ی همه وقت  هنوز نگراننی؟تو بعد از ا.. شه ی سفارشاتت تموم می کنمینه، منتظرم بب-
.. 
 شد،  ی مدهی که پشت سرم کشنطوری سمت در بردم که عرفان هم و بهدمی ساکش رو کشي دسته و

 ..رو به صبا گفت 
 .. حرف منه نیحرف خاله بهار ع.. از دستت ناراحت بشه نمینب.. ها يبه حرف خاله بهار گوش بد-

 .. بلند جواب داد مهی نصبا
 خداحافظ ..باشه بابا -

 .. رو باز کردم و گفتم در
 ؟ ..ي گردی  برمیک..برو به سالمت -

 .. کرد، جواب داد ی که کفش به پا میدرحال
 ..فردا عصر کالس دادم ..فکر کنم پس فردا صبح  -
 . راحت التیخ.باشه -

  ..دی دل پرسدو
 ؟..پس من برم -
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 ؟.. خواست نگران باشه ی میتا ک.. زدم لبخند
 ..برو خدا به همراهت -
 .. رفت اما دوباره برگشت رونی در باز
 ؟ ..ی جا گذاشتيزی؟ چ ..هیچ-

 .. تونست بگه ی سر زبونش مونده بود که نمیانگار حرف ..دی نگاهم چرخي رونگاهش
 ؟..!عرفان -
 ؟ ..يمگه قرار ندار.. شد رتید-

  تی هم سکوت و درنهاباز
 .. وقت ازت تشکر نکردم چی مدت هنیتو ا-

 ؟.. خواست ازم تشکر کنه یم.. باز موند لبهام
 ..  تند گفت  انداخت وری به زسر

 ..مراقب خودت و صبا باش .. ممنون زیبه خاطر همه چ-
 .. چشمهام محو شد ي از جلوی بلند داخل آسانسوررفت  و تو چشم بهم زدني با قدم هاو

 سال عرفان محبت به خرج داده بود کیباالخره بعد از ...  هام به لبخند باز شد و نگاهم نمدار لب
   ازم نم،ی تونم محبت رو در پس کلماتش ببی نمگهی کردم دی که فکر میعرفان..
 

  ..دی پوستم خزری زیلبخندم بازتر شد و حس خوش.. کرده بود تشکر
 دمیدست هام رو از هم باز کردم و سرخوش دور خودم چرخ.. بود یامروز چه روز خوب.. خدا آخ
 که با اندك ... دونستمیچقدر کمبود محبت داشتم و نم..چقدر ساده بودم و زود باور ..
 

  ..شدمی مي سرتا پا غرق در شادي جورنی ایمحبت
 عرفان گرفته زی که از لغات ساده و سحرانگیبا قوت قلب..  بستم و به سراغ صبا رفتم ي رو با انرژدر

 .. تا عرش خدا هم پرواز کنم و باال برم ی تونستم حتیم.بودم 
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 هیدوست داشتم .. کردم  رو ابرهام یاحساس م.. گرفتم شی رو پنمی روتي  انجام کارهای خوشحالبا
  به دور تا دور خونه ی  که نگاهدی دی ميصبا داشت تام و جر.  انجام بدم يکار
 

 .. خونه رو برق بندازم ي کنم و سرتاپای زن کدبانو خونه تکونهیدوست داشتم مثل  .. انداختم
 رو زی به سراغ آشپزخونه رفتم و همه چ لباس راحت به تن کردم و اول از همههی اتاق صبا رفتم و به

  ...ختمیبهم ر
صبا رو  .. ادیکمکش کردم تا به آشپزخونه ب.. رو رها کرد دنی که متوجه سر وصدام شد کارتون دصبا

 تا بعد از .. که وسط آشپزخونه ولو شده بود گذاشتم و سراغ کارم رفتم یلی وساونیم
 

 عرفان اون ي کردن خونه زی خسته بودم ، اما لذت تمنکهیبا ا..  آشپزخونه رو دسته  گل کردم ظهر
  بود که دوست داشتم ادیاونقدر ز..) مراقب خودت و صبا باش  (يهم بعد از جلمه 

 
 .. خونه رو برق بندازم تمام
 صبا که با لی از وسای استراحت کوتاه به سراغ اتاق صبا رفتم و دوباره من بودم و کوههی از بعد

  پخش و لیصبا هم از دل وسا.. کردم یکدوم رو سرجاش مرتب محوصله و دقت هر
 

 .. کرد و کامال سرگرم شده بود ی مدای پیمی قدي اسباب بازهی ی گه گاهپالش،
 تو عوالم خواب هم یاما حت.. خوابمون برد ی شب شده بود که من و صبا از فرط خستگازدهی ساعت

 امروز بعد از مدت ها به  ...دی چرخی و ساده ام مثل پروانه به گرد شمع مکیدل کوچ
 

 که من رو یکلمات.. بودم دهی خالص و سرشار از محبت شنی ، کلماتدنی و زخم زبون شنری تحقيجا
 ..به آسمون ها  برده بود 

بدهکار بودن عرفان و قرض دادن پول بهش رو به .. شروع کردم روزی تر از دي روز بعد رو پرانرژصبح
 .. و افکار مثبت شده بودم ي سرشار از انرژ گرفته بودم وکیفال ن
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روز دوم رو هم به .. طوربه تب و تاب افتاده بود نی ای معمولي دل ساده ام که با دو جمله چارهیب
  مبلمان گرفته تا شستن لباس يریاز پرده ها و گردگ.. گذروندم  ینظافت و خونه تکون

 
 خونه خوشش اومده بود ، مدام به یختگیم رصبا هم که از به.. من نداشت ي روي اثریخستگ ..ها

  عرفان که بازهم می مالي صدانی داد و من فقط به طنیعرفان گزارش کار م
 

 ی جور و واجور و من تنها چشم ميسفارش ها.. زدمی کرد لبخند می کرد و سفارش می مسفارش
 به .. کمی داد به قلب کوچی که پر و بال میی های دادم به نگرانیگفتم  و گوش م

 
 ..  فرهاد شده بودم نیری که شیراست
 که ییجا.. کلنجار با دلم پا به درون اتاق عرفان گذاشتم ی و حوش پنج عصر بود که بعد از کلحول

  رو گوشه يری گردگلیوسا.. شد ی عرفان محسوب می زندگی و واقعی شخصمیحر
 
 يری به گردرگيادی زاجیوغ بود اما احت شلمهی ننکهیبا ا.. کارش رفتم زی اتاق رها کردم و به سراغ مي

 هرچند که من .   داد ی  متی اهميزیعرفان همچنان مثل گذشته به تم..نداشت 
 

 .. کردم زی رو تمزی از سر تا ته متی با جدبازهم
؟نکنه .. نه ای کردم ی مزشی تمدیبا.. اتاق افتاد ي گوشه يواری راست کردم ، که نگاهم به کمد دکمر

 ؟ ..ت بشه عرفان ناراح
 اول جز چند تا کت وشلوار کاور شده يتو لحظه .. اراده به سمت کمد رفتم و قفل در رو بازکردم یب

  يگوشه  ..خوردی به چشم نمي اگهی دزی کفش چيو چند دست لباس و جعبه 
 

 .. بود رو لمس کردم و بازهم با خودم کلنجار رفتم زونی که به رگال آوی لباسنیآست
 ؟..نه  ای کنم مرتب
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 لی نبود تا به وسای راضادیمسلما عرفان ز.بهتر بود دست به کمد نزنم .. رو گرفتم ممی باالخره تصو
  که ته ينگاهم به جعبه ا..اما تا خواستم در کمد رو ببندم .. دست بزنم شیشخص

 
  يروی نهی  بود، اما انگار ی دونم چه حسینم.. کفش ها پنهان شده بود افتاد ي جعبه ری زکمد

  ..ستی کارت درست نزدی مادیعقلم فر..  بکشم رونی باعث شد جعبه رو بي قویسیمغناط
 
 نگاه آه از نهادم بلند نی بود که باعث شد در جعبه رو بازکنم و با اولي اونقدر قوي حس کنجکاویول

 ..شد 
  ..مونی عکس روز عروسقاب
 گل نوشکفته هیصورتم مثل .. برداشتم  دست دراز کردم و قاب عکس رویبه آروم.. هام بهم خورد لب

  زدم یلبخند تلخ. کرد ی مي عرفان هنوز هم دلبريو ظاهر ساده  ..دی درخشیم
 
 .. داشت تی گذشته براش اهمنیری شي خاطره هايادگاریپس هنوز هم ..
 .. دارم ییخاله بهار دستشو-

  خطاکار در کارتن رو بستم و يم هامثل آد..با عجله .. از دستم رها شد و دوباره تو کارتن افتاد عکس
 ..سرجاش گذاشتم و هول گفتم 

  ..امیاالن م-
 .. شدن بود رو پاك کردم و به سراغ صبا رفتم ری چشمم منتظر سرازي که گوشه ی اشکنم
 به سراغ گهی دنکهیا.. که به جونم افتاده بود رو گرفتم ي وسوسه اي که بود جلویقی شب به هرطرتا

 ناخواسته مثل .. صبا و سکوت خونه دنیاما به محض خواب..دورا  نرم  پانياون جعبه 
 

 .. خاطرات عرفان رفتم ي شده به سراغ جعبه زمیپنوتی هافراد
 قاب عکس رو ی تابیبا ب..قاب عکس دوباره رخ نشون داد .. گرفتم  و در کارتن رو باز کردم ینفس

 خند به لبم آورد و حس  پنهان شده ، لبی عروسيجلد آلبوم عکس ها..برداشتم 
 
 .. شد ي  جارمی تو رگ و پینیریش
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و من  ...نیری شي اطرافم پر شد از خاطره هاي کردم فضایحس م.. برداشتم ی عکس رو به آرومآلبوم
  شمار عرفان ی بي نوازش هاونی که عاشقانه مییبازهم برگشتم به همون روزها

 
 .. گرفتم ی خوردم و اوج می متاب

 و يری شياون لباس ساده  ..شدمی شدم و از نو تازه می باز مهی به الهیگل نشکفته ال هی مثل درست
 .. بند انگشت هامون ي ست اما ساده رويدرخشش حلقه ها

 .. احسان نی دوربي لهی عرفان و لبخند خجل من  به وسیرکیرزی نگاه زشکار
 رفت و عمرمون یانمردانه جلو مزمان چقدر ناجو ..شی چند ساعت پنی همای.. بود روزی دنی همانگار

 ..درگذر بود 
 توان نداشتم یحت.. کارتن بود افتاد ي که گوشه ي حلقه اي رو که بستم،  نگاهم به جعبه آلبوم

  یدرد بود و درمانِ دل ب.. بود و هم تلخ نیری خاطرات هم شي آورادی.. جعبه رو بردارم 
 

 به صبا زدم يکارتن رو بلند کردم و سر..ه بود  که غبار روشون نشستیی هاي دیو درآخر س ..تابم
  صحنه نی اولدنید.  رو تو دستگاه گذاشتم ي دی روش رو مرتب کردم وسيپتو..
 

 .. من ي امان اشک های بزشی بود با ريمساو
 .. خودم خراب کنم ي رو با دست های همه خوشبختنیچطور تونستم ا... خدا آخ

 ..و به عرفان گذشته گفت ..د  لبخند زلمی تو فشی سال پشی شبهار
 .. خودم درست کردم نیبب.. بخور کی کایب.. عرفان گهیبسه د-

 زد و صداش کی به کیدست عرفان ناخنک.. بد شکل زوم شده بود کی کي رونی جور که دوربهمون
 .. بلند شد نیازپشت دورب

 و ما خبر دیا آشپز بود شمایآ ..یسرکار خانم بهار زمان.. درست کرده یبه به خانم من چ..هوم -
 !؟ ..مینداشت

 که تا به حال زده بود و اشک ي لبخندنی و خوش آب و رنگترنیباتریز.. بازهم لبخند زد ی زمانبهار
  ..دونستمیچقدر خوشبخت بودم و نم.. شد يهام باز هم جار
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*** 
 "عرفان "

 مزاحم خواب نکهی اي براساکم رو دست به دست کردم و.. به ساعتم انداختم،  دوازده شب بودینگاه
 کالس امروزم کنسل شده بود و من .. در رو باز کردم یبه آروم..بهار و صبا نشم 

 
 دنی دي بود که برایتی نهای بی اش دلتنگگهی دلی دلهیهرچند که ..  به خونه برگشته بودم شبونه

 هم عوض  که درحقم کرده بود ، افکارم رو یبهار با لطف.. صبا و مخصوصا بهار داشتم 
 

 ندهی آي پشتوانه ي پول تمام پشتوانه شه  و بهار  با بلند نظرنی دونستم ایمخصوصا که م.. بود کرده
 . کردهممی تقدی چشمداشتنیاون هم  بدون کوچکتر.. یاش رو دو دست

 بهار ياهای رووستنی به تحقق پي پله رو هم برانی که سند باغ هم به نامم خورده بود،  انگار آخرحاال
  ییرای از پذیفی  خونه خاموش بود،  اما نور خفيچراغ ها.. کردم و تو اوج بودم یط
 

 گهی بود که سمت دونیزینور تلو.. بستم ی کندم و در رو به نرمیکفش هام رو به آروم ..شدی مساطع
 .. که تو ذهنم نقش بسته بود لبخند زدم ياز تصور.  آشپزخونه بود قرار داشتي
 

  ..دنی دلمی نشسته بود به فی خوابی از زور بشی بود و بهار هم مثل چند سال پدهی صبا خواباحتماال
 دونستم بهار به ی منکهیبا ا.. گذاشتم ییرای رها کردم و قدم تو پذواری دي رو همونجا گوشه ساك

  هوی.. کنم طنتی خواست شیاما دلم م ..نمشی عنوان دوست نداره بدون حجاب ببچیه
 

 که ییمثل وقت ها..درست مثل گذشته ها ..اهر بشم و تا مرز سکته بترسونمش  ظدنشی دلمی فوسط
  ی بازوهام جا مونی متی و درنهاکردی بازوم مي حواله ی و مشت محکمدی ترسیم
 

 .گرفت
 و صورت خندان بهار تو قابش قدم هام ونیزی روشن تلوي صفحه دنی رفتم با دی جلوتر می هر چاما

  ..ستادمی به بهار ادهی نرسنکهیتا ا.. شد یکندتر م
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 داده هی زانو هاش رو بغل کرده بود و صورتش رو به دستش تکونیزی  پشت به من و رو به تلوبهار،
 هاج و واج دوباره نگاهم .. شده بود زونی شونه اش آوي بافته اش از گوشه يبود موها

 
 رو از کجا لمی فنی بهار ادمی پرسیمدام از خودم م ..دی چرخونیزی نقش بسته تو قاب تلوری تصوبه
 ؟.. آورده ریگ

 عرفان چند ي خنده ي و صدادی بلند خندونیزی افتاد و بهارِ تو قاب تلوونی به کارتن کنار تلوزنگاهم
 .. رو هم بلند کرد شیسال پ
 نی ادنی دیعنی؟  ..کردی مهیداشت گر.. کرد یفی کردم که بهار هق هق خفی شده، فقط نگاه ممسخ

  حد براش دردناك بود ؟؟با کف دست صورتش رو پاك کرد و من نی اصحنه ها تا
 

  ..زهی ری صحنه ها اشک منی اي کردم بهار داره با لحظه به لحظه دای پنانیاطم
 یلمی في صحنه هاخکوبی مسخ شده ، پشت سر بهار ميدرست مثل آدمها.. هام جلوتر رفت قدم

 .. بودمشون دهیشده بودم که سال ها ند
 ..زمه کرد  زمبهار

 ..آخ خدا -
 که دندون هام رو هم چفت يجور . زدیچقدر درد تو صداش موج م..  اراده مشت شدی هام بدست
 ؟ .. بود ی چي همه درد برانیا ..شدمی میکم کم داشتم از دست خودم عاص... شد 

 
و با وجود  که به من داره هنوز هم همراهمه ي دونستم بهار تنها به خاطر من و عالقه ای که ممن
  نانی تونستم باز هم بهش اطمیپس چرا نم ..کنهی هام بهم کمک مهی ها و کنایتلخ

 
 ؟ ..کنم

 باز شد یمشت دستم به آروم. بهار نشست ي درخشش موهاي روونیزی تلوي صفحه ي از رونگاهم
  ي از موهاي لحظه ، بتونم طره اهی يفقط و فقط برا.. لحظه هی يآرزو کردم برا..
 

 ..و نوازش کنم  ربهار
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  ..ي کردسمی عرفان خيوا-
 .. دستگاه پخش عقب رفتم ، که بهار هم به عقب برگشت ي صدابا

*** 
 "بهار"
 ي اتاق به صفحه ي روشناکی بود و تو تارستادهی عرفان که درست پشت سرم ادنی لحظه با دهی

  حبس نهیاز ترس نفسم تو س ..دمی کشي خفه اغی و جدمی کرد ترسی نگاه مونیزیتلو
 

 ؟؟..نکنه دچار توهم شدم ..  اون که کالس داشت ی؟ول..عرفان بود .. بود شده
  ..دمی لکنت پرسبا
 ؟ ..یتو تو عرفان-

 ازحد شی خونه و نور بیکیتار.. نتونستم نفس بکشم ی  و من  حتدی عرفان به سمتم چرخنگاه
  پشت ی سمت مبل راحتکه عرفان نگاه ازم گرفت و به.. کرد ی مشتری ترسم رو بونیتلوز

 
 . کرد گفت ی رو باز مشی سرآستني رفت و همون جور که دکمه سرش

 ..آره عرفانم -
 یلمیاون هم بدون خبر و من داشتم ف..عرفان واقعا اومده بود . کردم دست و پام رو جمع کنم یسع

  می که حرياون هم از کمد ..دمیدی کرده بودم رو مدای کفش پي جعبه هاریکه از ز
 

 ..اوضاع اصال خوب نبود ... اومد ی عرفان به حساب میخصوص
 ： خطاکار با  من و من گفتميمثل بچه ها.. و از جا بلند شدم دمی گونه ام کشي رویدست

 ..که .. که کردمی ميریمن داشتم گردگ-
 ی بنکهی اي آورادیاما با  ..نمی تا جمالت رو درست کنار هم بچدمی کشمیشونی به پی دستیجی گبا

 . به خودم اومدم ستادمی عرفان اي  جلوی و شلوار راحتشرتی تهیحجاب اون هم با 
 

  .دمی کشي خفه اغی جناخواسته
   ..می روسريوا-
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که با  ....کردی رو کجا گذاشته بودم؟ فکرم کار نممیروسر..  کردم ؟ی مکاری چدیبا ..دمی چرخدورخودم
 .. عرفان برگشتم يصدا

 .. ، سرت کن ایب-
از تب و تاب .. رو به سمتم گرفته بود می انداخته روسرری شد که سر به زدهی به سمتش کشمنگاه

 ..افتادم 
 انگشت هاش سرخورد ي از البه الي رو گرفتم که روسري روسري دست بلند کردم و لبه ی آرومبه
 انگار واقعا قصد نگاه .. داشت ریهنوز هم سر به ز ..دینگاهم باز هم به سمتش چرخ..
 
 .. نداشت ردنک

 يکه با صدا.. لرزون  به سر کردم و معذب دست هام رو تو هم فرو بردم ي رو با دست هايروسر
 ..شرشر آب به عقب برگشتم 

 سفرمون نی وآخرنی اولزی خاطره انگيصحنه ها..  نشست ونیزی تلوي صفحه ي ناخواسته رونگاهم
  گرفته بود و لذت  چشم هام جوني جلونمای سيدرست مثل پرده .. .به شمال 

 
  ..کردی رو صد چندان مدنشونید
 یوقت...   مبل ي هی زدم به پاهی نشستم و تکنی عرفان روزمي عقب رفتم و با فاصله  کنار پااری اختیب

  که عرفان داشت بهم ی درحالدمی دی مای باال زده تو آب دريخودم رو با پاچه ها
 

 کنارش نشستم و دارم شونه به شونه ی و شلوار راحتشرتیت برام مهم نبود که با گهید ..دی پاشی مآب
  ..کنمی عرفان  به چند سال گذشته سفر مي

 درد و يلحظه ها.. فروبرده بود ي بغض هايلحظه ... ساعت ها نیاصال امشب و ا.. بغض کردم دوباره
 .. و تلخ نیریش..غم 
 کردمی وقت فکر نمچیه..م به خاطره ها  شدرهی هام رو باال آوردم و بازو هام رو بغل گرفتم و خزانو

  گذشته رو دوباره تازه  ي بسته هی روي زخم های راحتنی ها بتونه به المی فنی ادنید
 

  ..کنه
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 .. زد به مبل هی نشست و تکنی کنارم رو زمی هم به آرومعرفان
ناخواسته .. تو آسمون خاطره ها دلم رو پراز درد کرد ی نارنجي رنگ هايبای آفتاب و نقش زغروب

  عرفان ری بار نقش مادر پنی و ادی چرخنی دوربي هیزاو.. شد يدوباره اشک هام جار
 
  ..دمی آه کشنهیاز ته س.. نقش بست ونیزی تلويرو صفحه .. زهرا سادات..

کجا .. بطلبم؟ تیحاال کجا بود تا ازش حالل..چقدر باهاش بد تا کردم .. رنجور رو آزردم رزنی پچقدر
 .. و ازش بخوام که من و خونواده ام رو ببخشه فتمی دست و پاش ببود که به

 .. زمزمه وار به حرف اومد عرفان
 داشتم و نه دلم دنشونی دي براينه حوصله ا ..دمی ها رو ندلمی فنی اگهی ازت جدا شدم دیاز وقت-
  درد به ی خاطرات، کلنیچون هرکدوم ا.. خواست گذشته رو دوباره دوره کنم یم
 

  ..ندازهی هام متی خرادمی دارن که منو لدنبا
 اش عشق به تک دهی که از صورت چروکیرزنی موندم به پرهیو باز هم خ.. ام بلند شد هی گريصدا

  ..دی باریفرزندش  م
 ..آب نپاش عرفان جان  ..خورمی زود سرما مرمیمن پ..نکن مادر -
  ..کردی میی لبش خودنماي گوشه یکیکه لبخند کوچ.. به سمت عرفان دمی چرخاری اختیب

 .. پچ کرد پچ
امروز باالخره تونستم مادر .. دست نگه داشتم شهیاما هم ..نمی رو ببلمی فنی اخوامی وقته میلیخ-
  ..نمی رو دوباره بعد از چند سال ببرمیپ

 اعتراف نی ادنیدرد شن ..دی ام رد شد و به قلبم رسنهی سي خنجر درست از وسط قفسه هی انگار
 .. ام بلند هی گري هاي بود که لب هام از هم باز شد و هاادیر زاونقد
 ي نکنه و بازهم چشم دوختم به صفحه داری ام صبا رو بهی گري دهنم گذاشتم تا صداي رودست

  و عرفان و بهار و زهرا سادات شدی مدی خط افق ناپدونی داشت مدیخورش ... ونیزیتلو
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 ی فکرش رو میک.. بردن ی سفر لذت  منیه لحظه ا و از لحظدنی خندی ساحل مي شن هاونیم
 ؟.. نجامه ای تلخ و تند بیی به اون جدانیری ماه عسل شنی چند ماه ايکرد به فاصله 

 .. نکن هی گرنقدریا..بسه بهار -
 . تونم ینم-

 .. رو گرفتم شی آستني به سمتش و گوشه برگشتم
 من نی دونم ایم.. کردم کاری چتی با زندگ دونمیم.. تو و مادرت يشرمنده ..شرمنده ام عرفان -

  تونی بدم زندگتی به تو و مادرت اهمنکهی شدم و بدون اتی اجازه وارد زندگیبودم که ب
 
 ..منو ببخش .. خراب کردم رو

 ی می اتاق به راحتیی روشناکیتو تار.  برق زد و فکش منقبض شدونیزی عرفان تو نور تند تلونگاه
  ..نمی انداخته بود رو ببهیرتش سا صوي که رويتونستم درد

 .. انداختم و صورتم رو با کف دستم پوشوندم ری به زسر
 که باعث شدن ی کسانياز همه ..از مادر و پدرم و کوروش  ..میاز زندگ.. عرفان ادیاز خودم بدم م-
  خودم رو باالتر از تو شهی همنکهیاز ا.. غلط خودم تیاز ترب ..ارمی بال رو سر تو بنیا

 
 .. دونستم یم

گفته بودم که امشب شب .. رو پاك کردم که همزمان با من عرفان هم دست به صورت برد صورتم
 باالخره با حرف هام اشک عرفان رو هم .. مشترك يشب دردها.. نهانه يبغض ها

 
 .. بودم درآورده

 .. هوا از جا بلند شد و زمزمه کرد یب
 .. وقته که گذشته یلیگذشته ها خ..نوم  از گذشته بشيزی خوام چی نمگهید..بسه -
 ..: که بگم دی جمله رو لب من خشکنی او
 تو زندان شهی و همشهیتو و من هم...من و تو .. شه ی وقت گذشته ها تموم نمچی من و تو هيبرا-

 ...می هستری گذشته اسزی تيچنگال ها
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*** 
انگار امشب و ,  سر باز کردهيز بغض هاپر ا.. خفته بود يپر از سکوت و درد ها.. راه برگشت به خونه 

 پر از درد دل .. عرفان پر از بغض بود ي من و هم برايهم برا.. لحظه ها نیا
 

 .. جبران اشتباهات گذشته ي برایتنگ
 آخر هفته ي که کالس هاییاما از اونجا.. عرفان سحر کنم ي خونه ي داشتم امشب رو تو هوادوست

 .. بود دهیرگشتن من به خونه فرا رسوقت ب.. عرفان کنسل شده بود ي
 شده بود سی بارش نم نم بارون خری که زرازی خلوت شي هاابونی دادم و به خهی تکشهی رو به شسرم

 به آسمون .. شدن ی اومدن و ازم دور می که به سمتم مییچراغ ها.. شدم رهیخ
 

 ..چقدر امشب غمناك بود ...  و پر از ابر کیتار
 رو ای کردم دنی بودم اونقدر خسته و نزار بودم که حس مختهی ررونی که بییدها از تمام اون دربعد

  پر سبک هیمثل ..  شده بود ی درد هام خاليامشب بعد از مدت ها کاسه  .. انهیبه پا
 

  ..نی سنگدمی سالها به دوش کشنی که تمام ایی بودم و مثل بار خطاهاشده
 ی سر مشهی شي عجله از روی بارون آروم و بيه هاقطر ..دمی کشنی ماشي شهی شي روسرانگشتمو

  نی تر از انیغمگ.. بخار گرفته مهی ني شهی شي رودمیبا سرانگشتم رد کش..خوردن 
 

 .. بودم دهی تو عمرم ندشب
  ..دمی کشنیی رو پاشهی شاری اختیب
  ..ي خوریسرما م-

 .. نداشت تی برام اهميزی پشیاونقدر درد داشتم که سرماخوردگ..  نکردم یتوجه
 یب.. شد ری سرازنی پرشتاب بارون به داخل ماشي همراه با قطره هاری دلپذي وخنکايزی پائسوز
 دستم رو دراز کردم و چشم هام رو  ..دی پوستم دوي رویحس خوب.. لبخند زدم اریاخت
 

 .. صورتم رد بندازه ي و اجازه دادم قطرات  بارون روبستم
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 .. بمونم ی باقنیالء دلنش خنی خواست تا ابد تو ای مدلم
 . صدام کرد بازهم

 ؟..بهار -
 سوزوند زمزمه ی قطرات بارون پوست صورتم رو مي جور که چشم هام بسته بود و ضربه هاهمون
 ..کردم 

 ..باور کن من خوب خوبم .. عرفان هیحس خوب-
عرفان سرعتش ..ه  کنسیقطرات بارون تمام صورت و شالم رو  خ. رو جلوتر بردم و اجازه دادم صورتم

  نی شده که به ادای پیواقعا تا حاال کس.  جهت لبخند زدم یرو کمتر کرد و من ب
 

 ؟.. از بارش بارون لذت برده باشه اندازه
اما .. بشه ی از خوشزی ها چرخ زد و به من اجازه داد تمام وجودم لبرابونی دونم عرفان چقدر تو خینم

  ..ستادیباالخره دم درخونه ا
 ..گرفتم و تشکر کردم  ینفس

  ..میممنون که رسوند-
 .. زد ي لبخند محوشهی برخالف همعرفان

  ..ي شده بپا سرما نخورسیصورتت خ-
 ..برو صبا تنهاست ..حواسم هست  ممنون -
 ..نگران نباش .. خانم سپردم بهش سربزنه سیبه فرنگ-
 .. به هرحال نگرانم -
  شدم ادهی پنی از ماشو
 زهی لنیبارون اومده زم..قب باش موقع برگشت مرا-
  ..ي شدسی خگهیبرو د..باشه حواسم هست -
 هام دی دنبال کلشدی که کم کم داشت تند می بارونری کردم و به سرعت زی خداحافظی آرومبه

  نی ماشی در براش دست تکون دادم  که با تک بوقیدر رو باز کردم و تو درگاه.. گشتم 
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 دی از نظرم ناپدابونی خچیو قاب در ،اونقدر منتظرش شدم که باالخره تو پ تيهمونجور.. راه افتاد به
 .. نفر صدام کرد هیخواستم در رو ببندم که .شد 

 ؟..بهار -
 نصفه کی.. انداختم می به ساعت مچی اومدم و نگاهرونیدوباره از در ب.. تو دستم فشرده شد دیکل

  شد ی مکی که چتر به دست نزدي چشمهام کردم و به مردبونیدستم رو سا..شب بود 
 

  شدزیچشم هام ر.. دوختم چشم
 ی من داشت اشتباه مي هم چشم هادی شاای؟.. مرد واقعا کوروش بود نی؟ا..؟کوروش ..کوروش بود ..
 ..؟زمزمه کردم  ..دید
 ؟..کوروش -

ساعت اون هم ..کوروش بود  ..هی واقعدمی که ديزی چدمی شد که فهمکی بهم نزدگهی دو قدم دمرد
 ..!!! امان بارون ی بارش بریز.. نصفه شب کی

  ..دی سر وصورتم باري به سمتش برداشتم که بارون باز هم رویقدم
 ؟ ..ی کنی مکاری چنجای؟ا ..ییکوروش تو-
 .. سالم کیعل-

 ..نگران گفتم  .. دی و تابم نخوابتب
 ؟.. افتاده ی؟اتقاف.. شده یچ..سالم -
  ..نی تو ماشایب-
 که چند ییوتای بودم عقب گرد کرد و به سمت  توستادهی بارش بارون اری به من که هنوز ز توجهی بو

 ..قدم اون طرف تر پارك شده بود رفت 
 نیبا شتاب در رو بستم و به سمت ماش.  نشمسی خنی از اشتری سرم گرفتم تا بي رو روفمیک

 و اول از همه  .. تو سرم نقش بسته بودبی و غربیصدها سوال عج.. شدم دهیکوروش کش
 
  :نکهیا
 ؟ ..کردی مکاری چنجایکوروش ا-
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 دست هام رو بهم اری اختیب.. بود رونی گرم تر از بنی ماشيهوا.. شدم نی سرش سوار ماشپشت
 .. و ها کردم دمیمال

 دیقاعدتا با...  رو به سمت خودش چرخوندي بخاري چهی پاش انداخت و درری رو زسی چتر خکوروش
  ی مواالتی همه بنی شدم از ای ناراحت مدیبا.. خورد ی  بهم برم حرکتشدنیبا د

 
 .. ها نداشتم زی چنی فکر کردن به اي برایاما اونقدر نگران بودم که مجال.  کوروشآشکار

 ؟ ..ی کنی مکاری چنجای وقت شب انیا.. شده کوروش یچ-
 ؟ ..ي دی رو جواب نمتیچرا گوش-
 ؟ ..میگوش..هان -
ده تماس از دست رفته همه از طرف .. گشتم و صفحه رو باز کردم می دنبال گوشمفی تو کاری اختیب

 .. بود لنتی سامیگوش ..دمی صفحه افتاد و آه کشينگاهم به باال..کوروش 
 ؟.. بچه ها يبرا.. افتاده دی مهشي برایاتفاق ..ی داشتکارمیچ-
 ؟ ..یکنی سوال منقدرینه، چرا ا-
 دی فهمی واقعا نمیعنی ..دمی نپرسي بدزیمن که چ! .. کرد؟ی میچرا بد خلق.. خودم جمع شدم تو

 ؟؟.. جون به لب شدم یمن از نگران
  ..دمی زد که با تعجب پرساستارت

  ..می باال با هم صحبت کنمی برای؟ب ..يری ميکجا دار-
  ..ي خونه بذارنی پات رو تو اي حق ندارگهید..الزم نکرده -
 ؟.. بود یمنظورش چ.. شدم جیگ
 ؟ ..یگی می؟چ ..یچ-

 .. بلند گفت مهی بود که نیاونقدر عصبان.. کوروش قصد نداشت جواب من رو بده اما
 باز هم دمی که کشیی هابتی اون مصي که بعد از همه ي سرخود شدنی اونقدر آستگهیحاال د-

 .. ؟؟ ی بخشی و دار و ندارتو بهش مي  راه افتادکهی مرتنیدنبال ا
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 به یی کردم بهایاما سع.. دونه ی من و عرفان رو مانیکوروش جر..سرم گذشت  مثل برق از يزی چهی
  خبر یخودم رو ب.. من خبر داشته باشه یکوروش محال بود از زندگ.. فکر ندم نیا

 
 .. زمزمه کردم رلبی دادم و زنشون

 ؟ ..ي ری مي؟صبر کن کجا دار ..کهی؟کدوم مرت ..کهیمرت-
 .. ما يخونه -

 ..االتر رفت  پرده بهی صدام
 ؟ ..ي اومدی چيبرا..اصال تو چته .. شما ؟ي خونه امی بی نصف شبدی؟ چرا من با.. تو ی گی میچ-

 برف پاك ي رواری اختینگاهم ب..دنده عوض کرد و گاز داد .. من نبود ي گوشش بدهکار حرف هااما
  ..دی شست چرخی که تند و تند قطرات بارون رو منی ماشيکن ها

 کردم ی دست هام رو ها کردم و باز هم سعی و عصبکیستریه ..ی بار از ناتواننیاما ا.. کردم لرز
  ..رمیکنترل اوضاع رو به دست بگ

 ؟.. خونه ات امی ساعت شب بنی ادیآخه  چرا با..برگرد کوروش -
 ی که خواستی هرچي گردیفردا صبح هم با خودم بر م.. ما ي خونه يایامشب م.. گفتم نکهیهم-

  ..میذاری فروش مي  رو هم با خونه برالی وساهیبق ...ير دایبرم
 ؟ ..یچ-

  ..تیبلکه از شدت عصبان..نه از فرط تعجب .. زدم ی مادی رسما داشتم فرحاال
 .؟..اصال تو چته .. خونه ام رو بفروشم؟ دیمن چرا با.. ؟ي شدوونهید .ی گی مي داریچ-

  زد يپوزخند
 ی مکاری چیرکی زریخبر ندارم ز.. چون ازت دورم ی کنیر مفک ..؟ي فرض کردابویتو منو ..هه -

 !!!؟؟..یکن
 سراغ اون گدا گشنه ي بری سرخود پاشی که حاال جنابعالدمی نکشی اون همه بدبختشی سال پشیش

  ..یو دار و ندارت رو چوب حراج بزن
 هیکه تنها چرا .. دونست ی رو مزیکوروش همه چ..درست حدس زده بودم .. هام بهم دوخته شد لب

 ..!؟عرفان . گدا گشنه کردینفر بود که کوروش صداش م
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 بود که بهش پول قرض دادم دهیاما از کجا فهم.. بود که با عرفان رابطه دارم دهی کوروش فهمپس
 .. حاشا کردم مایمستق..؟
؟من و عرفان برحسب تصادف ..؟من کجا بذل و بخشش کردم  ..یکنی خودت بلغور مي براي داریچ-

  ..نیهم ..می رفترونی هم به رسم رفاقت شام بيدو سه بار ..میدی رو دگهیدهم
 .. کوروش سرخ شد صورت

  ..يدی؟؟تو به گور بابات خند ..نیهم-
 .. کنه نی حق نداشت به پدر من توهیکس.. اسمش رو بردم ادی فربا
 ؟..کوروش -

  ..دی کشادی هم فرکوروش
 الشخور ي کهی ساك پراز طال و سهام به اون مرتهی ی صبح کهي؟تو نبود .می من ببوگالبيفکر کرد-

 ؟ ..يداد
 نقدری آخه چرا من اایخدا.. رو کرده بود میجاسوس..! نامرد يشاکر ..! يشاکر.. از نهادم بلند شد آه

 ؟..آخه عقلم کجا رفته بود ..؟ چرا حواسم نبود که ممکنه به کوروش خبر بده ..خرم 
 .. کردم از در صلح وارد بشم یسع ودمیچی هام رو تو هم پدست

..  دار و ندارم رو بهش بدم؟ يآخه مگه من مغز خر خوردم که همه .. کوروش جان ی کنیاشتباه م-
  از طالهام رو به کمینتونستم پاسش کنم مجبور شدم . چک داشتم ششیمن پ

 
 .. اشتباه به عرضت رسونده دهی ندری خياون شاکر..  بدم جاش

 ی؟پس ک ..رونی بی باهاش شام رفتی دو سه دفعه رفاقتی گفتی االن منیکه تا همتو ..بسه بهار -
  من بچه دو ساله ام ي؟ تو فکر کرد ..ي و چک بهش بديری ازش پول بگيوقت کرد

 
 با جفت چشم هاش يشاکر.. زنم ی دارم حرف مقی بدون تحقي؟ فکر کرد ..ی بمالرهی سرمو شکه
  ..دتتید
  ..ی کنیاشتباه م-
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 بهش ی مفت و مجانیخواست.. طالت برام سنار ارزش نداره کهیاون چهار تا ت.. اشتباه ری غایتباه اش-
  یفعال م.. باز بشه تی دم دوباره پاش به زندگیاما اجازه نم.. به جهنم یکمک کن

 
 .. ما تا بعد ي خونه میر

 .. گفتم تی و با قاطعخودسرانه
 ..برگرد  ..امینه نم-
 دست از سرمون کهی مرتنی پدرمون دراومد تا اشی سال پشیش.. نخور يادیزبتمرگ سرجات گوه -

  تو دهن ي ری خودت مي با پايدار.. هندستون کرده و ادی لتیحاال باز ف..برداشت
 
  ...هی راحتنی به هميتو فکر کرد ..ریش

 من يرو جنازه اما کور خونده مگه از .. تو افتاده ادی خورده دوباره یسی سال به پشی شنی تو احتما
  باز مونی به زندگکهی مرتنی اي بار پاهی ..ي دوباره گولش رو بخورذارمینم..رد بشه 

 
  ...ذارمی نمگهید . میبه گوه خوردن افتاد ..شد

  ..دمی جوشتی عصبانبا
 .. بزنم ششی آتخوادیدلم م.. خودمه یزندگ.. داره ؟یاصال به تو چه ربط ..یکنیتو غلط م-
  ..دی و نعره کشدی اش کوبنهی سبه
  ..ذارمیمن نم-
  .ي که نذاری باشیتو سگ ک-
 .. نکن با کتک خفه ات کنم يکار..حرف دهنت رو بفهم بهار -
تو  ..ي زدی سر به خواهر بدبخت و تنهات مهی بعد از فوت بابا يتو اگه آدم بود ..يعرضه اش رو ندار-
 مزاحمم !.. داد شنهادیپ مطلقه ام بهم دی فهمی که هرکسي چند سال کجا بودنیا

 
  ؟؟ياری داداش خوبه رو درمي؟حاال برام ادا ..ینی هام رو ببي و دربه دری بدبختيکجا بود ..! شد

 ..ببند دهنت رو-
 .. طرف صورتم سر شد هی که حس کردم دی با پشت دست چنان تو صورتم کوبو
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  ..دمی کشغیج
 ..آشغال کثافت نگه دار -
 کشوند و دوباره ي رو به کنارنیکه کنترل از دستش خارج شد و ماش..دم  برنی دست به فرمون ماشو

  شد و لغزش خون رو دهیموج درد تا پس سرم کش ..دیبا پشت دست به صورتم کوب
 

 االن فرار نی همدیمن با.. نباشه می حاليزی بودم اما نه اونقدر که چجیگ..  لبم حس کردم ي گوشه
 .. کردم یم

 .. شدم ادهی پنی بردم و از ماشرهی به دستگ دستي اهی عرض ثانتو
 ..بهار -

معلوم .. کردم دنی امان بارون شروع به دوی بارش بری به پشت سرم هم نگاه نکردم و زی من حتاما
  میممکن بود روزها و ماه ها زندان ..ارهی به سرم بیینبود اگه با کوروش برم چه بال

 
 .. به زانو درآوردن آدم ها داره ي براي بالفطره اتیابل دونستم کوروش چه قی خوب میلیمن خ .بکنه

 ..بهار بهار -
 ی می کرده بود و به سختسیبارون باز هم سر تا پام رو خ. کوروش قطع شد ي رفته صدارفته

  اما رمی بگنی ماشدی گفت بایذهنم م.. بدم صی رو تشختمی و موقعنمیتونستم اطرافم رو بب
 
 .. نبود نی از ماشيخبر چیه. امان ی اون بارش بتو

 ادراکم رو از دست ي کوروش دردناك بود و قوه یلی سي ضربه هاي صورتم جاي رودمی کشدست
 ..داده بودم 

 کوروش يوتای توصیتشخ.. شد به سرعت برگشتم ی مکی که از پشت بهم نزدینی ماشي صدابا
 م رو بلند تر قدم ها.. اومد ی به سمتم مي هم سخت نبود که با سرعت سرسام آوریلیخ
 

 به نی خارج بشم که ماشنی ماشری کردم از مسیسع.. اومد ی همچنان به سمتم منی اما ماشبرداشتم
 .. اصابت کرد ابونی جدول خي هی  از کنارم گذشت و به حاشی کمیلی خيفاصله 
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 که کوروش همون جور که گردنش رو گرفته بود و.. نگاه کردم نی ماشي بهت به کاپوت قر شده با
 من .. گشاد شده از ترس عقب عقب رفتم يبا چشم ها.. شد ادهی پنی از ماشدی نالیم
 
 .. نبود يرفتار کوروش اصال عاد .. کردمی فرار مدیبا
 .. کردم دنی که تو بدنم مونده بود شروع به دوی اندك توانبا
 ..بهار نرو -

 شروع به ینیماش,  کردم یفرار م از دست کوروش دیمن با ..ستادمی لحظه هم ناهی ي برای من حتاما
 .. ترمز هم نکرد ی حتنی اراده دست بلند کردم اما ماشیکه ب..بوق زدن کرد 

 .. لب ناله زدم ریو ز ..دمی دونی سر ماشپشت
 .. به دادم برس ایخدا-

 دونستم یم... شدم نی بدون فکر سد راه ماشنباریا.. شد کی از پشت بهم نزدي اگهی دنی ماشکه
  چیاما ه.. تصادف کنم نی االن با ماشنی که ممکنه همدونستمیم..مقانه است کارم اح

 
 صبا تی بود که چشم صبا و عرفان به در خونه بود تا من برم ومسئولنیمهم ا.. مهم نبود نهای اکدوم

  ي براگهیوجود من د.. جا بزنم ی راحتنی تونستم به ایمن نم..رو به دوش بکشم 
 

 .. عرفان کرده بودم ی زندگشی و آسای رو وقف راحتمن خودم.. نبودم خودم
 .. بود ی که از بخت خوبم تاکسستادی ای با اختالف کمنیماش

  ..دمی کوروش رو شني شدم که باز هم صدانی سرعت سوار ماشبه
 ..بهار نرو -
 .. التماس کردم ی راننده  تاکسبه
  ..دیآقا تورو خدا بر-

 .. تازه کنم یراه افتاد و من تازه تونستم نفس بهم کرد و باالخره به ی نگاهمرد
 رو به سمتم يکه مرد جعبه دستمال کاغذ.. بستم ی دادم و چشم هام رو با خستگهی تکشهی به شسر

 ..گرفت 
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 .. دخترم صورتت رو پاك کن ایب-
 و  اومدمیوگرنه از چاله در م.. به پستم نخورده یی رو گرفتم و خداروشکر کردم که آدم ناتودستمال

 .. افتادم تو چاه یم
 ؟ ..مارستانی بمی برنیخوایم-
 ..نه -
 ؟..کجا برم -

 .. زدم پلک
مدارك ..؟اخ خدا ..هتل .. تا برگردم موندی؟نه قطعا کوروش تا ابد منتظرم م..؟خونه  ..رفتمی مدی باکجا

 .. اوردم ی ازکجا مدی رو بای تاکسهیاصال پول کرا.. هم نداشتم فیک..نداشتم 
  ..دیرسی بود که به ذهنم مي تنها راه عاقالنه انیفعال ا.. عرفان شی پرفتمی مدیبا..!؟عرفان .. عرفان

 ... به سمت بلوار میبر-
 .. بود امشب یچه شب سخت.. دادم وبا سرانگشت چشمهام رو بستم هی تکی صندلوسربه

 ؟..خانم خانم کجا برم -
 ..م  بخوابخواستیچقدر دلم م.. وخسته چشم بازکردم جیگ
  ..می پور ابراهابونی تو خدی بعد بپچدی برمیمستق-

 تا ابد خواستیدلم م.. دست رختخواب گرم ونرم داشتم هی به اجیچقدر احت.. پلک بستم وبازهم
 ..بخوابم 

 . به مرد راننده گفتم دمی در مجتمع که رسدم
  ..ارمی تا پول بدی چند لحظه صبر کنشهیم-

 ..بهم نگاه کرد که گفتم  درهم فقط ي با اخم هاراننده
 ..واقعا شرمنده ..خوامیمعذرت م-
  ..مونمی نداره خانم منتظر مبیع-
 خواستم تا به داری ضربه زدم واز سراشهی رفتم وبا نوك انگشت به شيداری سراي سمت باجه به

 .. رو حساب کنه  ی تاکسهی وکراادی عرفان زنگ بزنه تا بیگوش
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همونجا کنار باجه منتظر شدم تا  ..دیباری شب نم نمک ملیهم مثل اوا بارون کمتر شده بود وبازبارش
  ..ادیعرفان ب
 ته يزی چهی.. تو رفتارش معلوم بود ی به خوبینگران ..دمی مجتمع بود که عرفان رو دي به ورودنگاهم

 ؟..نگرانم شده بود  ..ختیدلم فرو ر
 يصدا.. انداختم ریمعذب سر به ز ..ستادی بهم ادهیاما نرس.. کنار باجه قدم هاش تند شد دنمی دبا

  دمیخشنش رو شن
  ..هی چه وضعنیا-

 نی پول رو از بفی کیبه سخت.. نداشتم ستادنی سرما زده وخسته بودم که اصال توان ااونقدر
 .. به راه افتادم که عرفان بازوم رو از پشت گرفت نی وبه سمت ماشدمیانگشتهاش کش

  ..دمیصبر کن خودم م-
 داد وازش ی از حد معمول به راننده تاکسشتری بیعرفان مبلغ.. به راه افتادم ی به اروم سرشپشت

 .. وقت شب من رو به خونه برگردونده نیتشکر کرد که ا
 لحظه ها فقط دوست نیمن تو ا.. بود که دلم رو گرم کرد نی؟لفظ خونه اونقدر برام دلنش ..خونه

 به دامن صبا کوچولو تا مثل ..ناه ببرم  پگفتی که عرفان ميداشتم به همون خونه ا
 

 .. گچ گرفته اش بذارم تاموهام رو نوازش کنه ي پاهاي که خسته بودم سرمو روییوقتها
 ؟ ..ي؟تصادف کرد ..هی چه سرو وضعنی؟ا.. شده یچ-
 ..سردمه عرفان.. خونه می برشهیم-

  ..دمیلرزیما به خودم م داشتم از سری خونی وصورتسی خي متوجه ظاهرم شد که با سرو روتازه
  ..دی لب غرری بازوم رو گرفت ومن رو به دنبال خودش کشوند وهمزمان زریز
 .. کاملت هستم حی اوضاعت روبراه شد منتظر توضیوقت-

 ..وتو دلم نجوا کردم .. زدم یمیلبخند مال.. وسست کرخت
 که تمام وجودم ییت فرسا سرما ودرد طاقنی گرم وراحتت ببر و از شر ايتو فقط من رو به خونه (

 خط به خط اتفاقات امشب رو  ..دمی به تو قول ممانهیمن صم..رو گرفته نجات بده 
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  ..)يهرچند بار که بخوا.. کنم فی تعربرات
 .. رو که بازکرد گفتم در
  ..کنمی مفیخونه رو کث.. سهیلباسهام خ ..ياری حوله برام بهی شهیم-

 .. نگاهم کرد که التماس کردم  سنگ فقطی به سختی با صورتعرفان
  ..کنمیخواهش م..سردمه عرفان -
 .. تکون داد ي سرتی عصبانبا

اونقدر سرما تو بند بند وجودم نفوذ کرده بود که .. هوا بغلم کرد ی هاش رو دراورد وخم شد وبکفش
  اجی پناه احتنی گرما وانی اغوش وانی االن به انیمن هم.. اعتراض هم نکردم یحت
 

  ..مداشت
  ..يخوری وگرنه سرما ميری دوش بگدیبا-

 من رو ببره خوادیوخودم رو به پناه بازوهاش سپردم تا هرجا که دلش م.. دادم هی اش تکنهی به سسر
 .. گذاشت نی ومن رو زمستادیدم در حموم ا..
  ..ارمی برات لباس ميری دوش بگهیتا -

 .. به چهار چوب در گرفتم وگفتم دست
  ..هی کافياریهمون رو ب.. صباست ساکم تو اتاق-

 عرفان رو درست ي رو تو دست گرفتم که صدارهی رفت دستگجی به سمت حموم اما سرم گدمیچرخ
  ..دمیاز پشت سرم شن

 ..مراقب باش -
لبخند .. ... دستش رو حائل بدنم کرده تا مبادا ازحال برم دمی برگشتم به سمتش که دیجیباگ
 .. زدم یمیمال

 ..نگران نباش ..حالم خوبه -
 .. گفت ي وبه تنددی صورتم چرخينگاهش رو.. هاش تو هم رفت اخم

 .. ندارم ی نعش کشيحوصله ..زود تمومش کن  ..ستمینگران ن-
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 واقعا کار ای؟ا.. بود که نکنه حالم بد بشه وبراش دردسر درست کنم نیپس نگران ا  ..دی پرکشلبخندم
 ؟؟.. اومدم نجای کردم که به ایدرست

 .. رو بازکردم وهمزمان گفتم رحمومد
 .. راحت التیخ.. تو حموم غش وضعف نکنم کنمی رو ممیسع-

 .. عرفان بستم ي روودرروبه
*** 

 "عرفان "
 .. اب بلند شد زشی ري سکوت صدایکه بعد از کم.. به در بسته بود نگاهم
 در تنها نی پشت ایخون که با اون صورت کبود وینگران زن..نگران بودم .. فرستادم رونی بنفسمو

 ..وبا خودم کنجار رفتم .. در گذاشتم يمشت دستم رو رو..گذاشته بودم 
 ؟..؟نکنه ازحال بره ..حالش خوبه ؟نکنه حالش بد بشه -
زبونا گفته بودم  ..تونستمیاما نم..تا بفهمم حالش خوبه .. صداش کنم تا جوابم رو بده خواستمیم

  ..ستمینگرانش ن
من به حد .. بود که از دهنم دراومد ی چه حرفنیاخه ا.. فشار دادم میشونی پيو رو محکم رمشتم

  من نکهینگران ا.. صورتش ي روينگران زخم ها.. نگرانش بودم ي کننده اوانهید
 

 ی وخون الود وبی زخمدهی وسالم به خونه رسوندمش وبهار دو ساعت بعد مثل موش اب کشحیصح
 ..حال به خونه ام پناه اورده بود 

تمام مدت داشتم پشت در حموم با خودم .. شر شر اب قطع شد که تازه به خودم اومدم يصدا
 به سرعت به سراغ اتاق صبا رفتم وساك بهار رو کنار در حموم گذاشتم   ..رفتمیکلنجار م

 
 .. راحت لباس بپوشه الیوبه اشپزخونه رفتم  تا بهار با خ..
 ساز رو روشن کردم  يپس چا..  وقرص رو باهم خورد ری ششدی داغ کنم اما نمری براش شخواستمیم

  ژلوفن جدا کردم هی وی داروها رو برداشتم دوتا سرماخوردگيواز تو قفسه ، جعبه 
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 خی سهی کهی رو هم برداشتم وکردی صبا استفاده مي خوب شدن زخم هاي بهار براشهی که هميپماد
 ..اماده کردم 

 کردم که با حس حضور بهار شی عسل قاطی و کمختمی جوش ر ابوانی لهی ي کتري تقه ي صدابا
  ..دمیبه سمتش چرخ

تو عمر کوتاه ازدواجمون بارها .. شد کی دوباره اعصابم تحرشینی سرخ وکبود وزخم بي گونه دنی دبا
  تی بود که از عصبانییروزها... شدم یشده بود که تا حد مرگ از دست بهار عصبان

 
 از شر بهار شهی همي براخواستی بود که دلم مییوقتها.. برنگردم گهینم ود خونه رو ترك کخواستمیم

 با وجود .. بار هم بهش ازار نرسوندم کی یحت.اما تو اون لحظه ها ..راحت بشم 
 

 که راجع به صبا صحبت کرده بود دست روش بلند نکردم یجز وقت.. که سرم اورده بود یی بالهاتمام
  که از یاون هم درحال.. من بود ي وکبود تو خونه یاما حاال با سرو صورت زخم..
 

  ستهی پاهاش باي روتونستیاصال نم ..یخستگ
 .. اب جوش  رو کنار دستش گذاشتم وانی حرف لی نشست که بي ناهارخوری صندليرو

 .. گفتم يبه تند..  دستهاش گذاشته ي سرش رو رودمی که ددمی ها رو برداشتم وچرخقرص
 ..خور بعد بخواب اول داروهات رو ب-
 .. مست خواب اجابت کرد ي چشمهابا

 یاما اونقدر ب.. کنه فی رو برام تعرزی االن همه چنی همخواستیدلم م.. ها رو به دستش دادم قرص
 .. بزنم ی حرفومدیحال وخسته بود که دلم ن

 .. قرصهارو خورد که گفتم بهار
 .. به زخمت پماد بزنمدیصورتت رو بچرخون با-
 پماد به سرانگشتم زدم وبه سمت صورتش بردم یکم.. بسته صورتش رو جلو اورد مهی نيا چشمهبا

 ..که زمزمه کرد 
  ..یچقدر خوبه که تو هست-
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 صورتش رو خم کرد یکم.. عنوان خوب نبود چی  به هرتی غی عرفان  بنیبودن ا.. رو هوا موند دستم
  ..دمی مالشینی بيکه دستم رو دراز کردم وپماد رو به گوشه 

 ؟.. سرم اومده  یی چه بالیپرسیچرا نم-
  ..ستیاالن وقتش ن-
 .. کنم فی رو تعرزیبه خودم قول دادم تا برات همه چ ..گمی من برات میول-

 .. نظر من رو بخواد شروع به گفتن تمام ماجرا کرد ی حتنکهی اوبدون
 رو می بانکي کارهاروزی که دیهمون ..ادته؟ی رو يشاکر.. که من با تو رابطه دارم دهیکوروش فهم-

  طالها وسهامم رو ي ومن جعبه میبهش گفته که من وتو به بانک رفت..انجام داد 
 

 مجبورم کنه خواستیم.. من رو ببر خونه اش خواستیم..کوروش هم منتظر بود برگردم .. دادم بهت
 من جلوش اما .. باز بشه می تو به زندگي دوباره پاخوادی نمگفتیم.. خونه رو بفروشم

 
 چند نی تو ايگفتم اگه به فکر من بود.. نداره ی ربطچیگفتم بهش ه.. خودمه یگفتم زندگ ..سادمیوا

 اما بهش .. گله گرگ هی ونی می ولش کننکهی نه ايزدی سر به خواهرت مهیسال 
 

 .. وتو دهنم زد برخورد
  ..دی لبش کشي به گوشه یدست

 .. زد ينامرد بدجور-
 .. زده بود ينامرد بدجور..قبول داشتم .. مشت شد  پماد تو دستمظرف

 که از دستش دررفتم وخدا بهم رهی بگرمی زنی با ماشخواستیم..بعد هم که از دستش فرار کردم -
  شدم یکمک کرد وسوار تاکس

  ي بلند کردیکوروش دست رو بد کس ..: دمی کشقی عمي نفس هاتی عصباناز
 ؟..عرفان -

 .. صدام کرده بود ی که به ارومدی به سمت بهار چرخنگاهم
 ترسهی مدنمی وگرنه فردا صبح صبا با دي بذارخی رو صورتم دیبا ..ی به زخمم پماد بزنشهیم-
 .. جوابش رو بدم ی چدونمینم..
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 ..   گفتم داشتمی برمنی زمي گرفتم وهمونجور که پماد رو از روینفس
  ..دمی خودم جوابش رو می بزنی تو حرفستیالزم ن-

  گذاشتزی مي رو برداشتم که بهار صورتش رو روخی ي سهی پماد به زخمش زدم وکیوکم
 ي به خاطر من دست رویحق نداشت.. کوروش ارمیدمار از روزگارت درم..: شدم ی دوباره عصبان

  ..یخواهرت بلند کن
اما کم کم چشم هاش بسته .. صورتش گذاشتم که از درد صورتش رو جمع شد ي رو روخی ي سهیک
 ... دختر داغون نی اکردی فکرش رو میک.. فقط نگاهش کردم یبا ناراحت..د ش
 

 نی  که حاال به خاطر فرار از دست کوروش ادادی نمتی اهمی باشه که جز خودش به کسي بهارهمون
  به خودش صدمه زده يجور

 .. گفتم ی ارومبه
 ..نخواب بهار -
 .. ذره هیفقط ..خسته ام عرفان -

 .. بازوش رو گرفتم ریز بلند شدم وازجا
  ..ذارمی مخیمن برات کمپرس ..پاشو تو تخت  بخواب -

 .. رو از دستم گرفت وگفت خی ي سهی کخوردی وتلو تلو مشدی که بلند مهمونجور
 .. که زابراهت کردم دیببخش.. تو برو بخواب ذارمینه خودم م-
 .. سمت اتاق صبا راه کج کرد که گفتم به
 .. رو تخت من بخواب ندازمی مزیبرات مالفه تم ..ی بخوابنیالزم نکرده رو زم-
 ..نه -
  ..يری از هوش ميدار..بحث نکن بهار -

 بغلش رو ری زی خوابش برده بود که به ارومواری تخت رو عوض کردم بهار کنار دي زود مالفه یلیوخ
 تا چرا .. شده بود فیچقدر نح ..دمیدندون هامو رو هم سائ..گرفتم وبلندش کردم  

 
 ..! وشکننده است فی بودم که بهار چقدر ضعدهی نفهمحاال
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 پلکش رو به يال..هنوز هم سردش بود .. تخت خوابوندمش که دستهاش رو تو بغل جمع کرد يرو
 .. بازکرد یسخت

 ؟ ..یپس خودت چ-
 ..تو بخواب به من کار نداشته باش -

 .. ها گذاشتم ي کبوديو رو رخی ي سهی تخت نشستم وکي روش انداختم وکنارش روپتو
 .. ناله کرد بهار

 .. عرفان کنهیدرد م-
 .. بخواب دونمیم-

 بلند ي نفس هاي صداي اقهیوتو عرض دق ..دی که صورتش به سمتم چرخي به پهلو شد جورپهلو
 .. اش نشون از به خواب رفتنش داشت دهیوکش
 شدم به رهیکنار زدم و خ اومده بود رو با سرانگشت رونی بشی روسرری که اززی مرطوبيموها

 که هنوز هم اونقدر خاطرش .. که هنوز هم دوستش دارم دونستیکاش بهار م..صورتش 
 

 رسوندم نی خودم رو پائي چه جوردمی دم در مجتمع منتظرمه نفهمدمی شنی که وقتزهی عزبرام
 .. اگه کوروش دم دستم بود به حتم کشته بودمش نکهیا..

 .. جز من حق نداشت بهار رو ازار بده ی که کسدیفهمی مدی باکوروش
 کردم  ادی رو زجیحرارت پک.. پتو گوله کرد ریوخودش رو ز.. جا به جا شد ودوباره ناله کرد ی کمبهار

 چشمهام کم .. صورتش نگه داشتم ي رو روخی ي سهیوبازهم کنارش نشستم وک..
 

 رفتم ییرایشتمو برداشتم ووبه پذبال... اب شده بود که بلند شدم خی ي وبسته وفتادی هم مي روکم
 .. شدم هوشی بی راحتي کاناپه يوهمونجا رو

  "بهار"
 .. شدم داری احساس  درد وگرما ازخواب ببا

 که تو يبه قدر ..شدمیداشتم ازگرما خفه م.. کنار زدم ی تابی رو که دورم پخش وپال بود با بموهام
  که توصورتم بود يحس دردبا ..رختخواب نشستم وموهام رو پشت سرم جمع کردم 
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عکس .. چشمهام جون گرفت ي جلوي پررنگ وقوشبی گونه ام گذاشتم خاطرات دي دستم رو روکف
 ..سرما ودرد وفرار ..العمل عرفان ورفتار کوروش 

 روم رو کنار زدم خسته يپتو..تمام بدنم خشک شده بود .. گردنم رو به چپ وراست چرخوندم یکم
 ..دم  حال از جا بلند شیوب

 چشم هام ری وززدی مي لبم به کبوديگوشه .. افتاد واخم هام تو هم رفت واری دي روي نهی به انگاهم
  بودم گود افتاده بود ظاهرم به قدر دهی که تا خود صبح دییبه خاطر کابوس ها

 
 .. تو صورت عرفان نگاه کنم ي اهی نخوام ثانی شده بود که حتزی رقت انگیکاف

اگه باهاش رفته بودم معلوم نبود سر از  ..دیلرزی کوروش تن وبدنم مشبی رفتار د هم از تصورهنوز
  ..ارمیکجا درب

 به نظر ختهی چهره ام داغون وبهم رنقدری ناجور نبود پس چرا اادیز.. کنار لبم رو لمس کردم زخم
  !..ومدیم
الن عزا گرفته بودم که هشت صبح بود ومن از ا.. به ساعت انداختم ی رو برگردونم ونگاهی ناراحتبا

  رو درست کردم واز می روسردمی کشمیشونی پي رویدست.. بدم یجواب صبا رو چ
 

 گاز ي روي کردم و به سراغ کتری سالم کوتاهری اومدم  که با عرفان رو در رو شدم سر به زرونیدرب
  وقت نیا .دمیبا تعجب سرك کش.. عرفان بلند شد ی گوشي برهی ويرفتم که صدا

 
 ؟.. بود ی کصبح

 .. به کارش ادامه داد تی اهمی انداخت وبشی به گوشی نگاهمی نعرفان
 ریز.. بهشون انداخت ی در هم تنها نگاهي تلگرامش بلند شد که با اخم هاغامی پي هم صداي بارچند

 ؟.. شده یباز چ..لب زمزمه کردم 
  کردم یی چاختنی ر شروع بهکندمی همون جور که پوست لبم رو می وبا حواس پرتدمی گزلب

 ..نکن اونکارو -
 .. بود ستادهی چند قدم کنارم ايعرفان با فاصله  ..دمی جا پراز
 ؟ ..یچ-
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  پوست لبت رو نکن گمیم-
   ..دمی پرسدهیترس ..می برگشتی به سمت گوشیهردو ناگهان.. عرفان ی گوشي برهی وي صداوبازهم

 ؟ ..يدیچرا جواب نم-
 .. جواب داد ي به سردعرفان

 ..مزاحمه -
  ..دمی رفتم وهمزمان پرسشی رو رها کردم وبه سمت گوشي کتري رهیدستگ

 ؟ ..کنهی ولت نمي که کله سحرهیکدوم مزاحم-
 .. رو برداشت وخاموش کرد شی عرفان قبل از من گوشیول
  ..ي کارها دارنی به اکاریتو چ.. عالف کاری بهی-
 ؟..اخه -
 ..بخور  صبحونه ات رو نی؟برو بش ..یاخه چ-

 دمی که ذهنم رو پرکرده بود بساط صبحونه رو چیی لپم گذاشتم ومتفکر از چراهاي دستم رو روپشت
  ..دمیلقمه رو تو دستم گرفتم وپرس..
 .. نزده ي وقته سریلی؟خ.. از احسان چه خبر یراست-

  دی نوشي چاي اجرعه
 .. دفعه هم اقا رفته سبزه وار نی اشهی جا بند نمهی که یدونیم-
 ؟..مگه تهران نبود -
  سر بره سبزه وار عشق وحال هی  هوس کرده یول..چرا -

 .. کردم ي خنده اتک
 ..حتما کار داشته که رفته .. نفر بزن که احسان رو نشناسه هی حرفها رو به نیبرو ا-

 .. باال انداخت شونه
  ..زنهی سر مهیهروقت بتونه ..  صبا تنگ شده  ي دلش براگفتیاتفاقا م-
صبحونه خوردن .. اراده لبم به خنده باز شد یب.. بزرگ کره وعسل رو تو دهنش جا داد ي لقمهو

  چیاز خوردن ه..از بس که خوش خوراك بود .. اورد ی رو به اشتها مهی بقشهیعرفان هم
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 .. صبحونه ياون هم برا.. ابگوشت یحت..کله پاچه  ..یعدس ..ایخوراك لوب ..کردی نمغی هم دريزیچ
 .. رفت یکم کم  به تلخ... ام اماخنده
 خودش هم درست ودرمون زدمی لب به صبحونه نمنکهی به خاطر امی بود که سر باردارادمی خوب

 .. که سر باال اورد دمی کشینیآه سنگ ..خوردیصبحونه نم
 ؟ ..یکنی فکر مشبی به ديدار-
 ؟ ..یچ-
 تیفراموشش کن وخودت رو اذ ..گهیه دبست ..ي اوردنی پائیکشی که میی آه هانیسقف خونه رو با ا-

  ..می کنی مکاری چنمی بخواب تا بعدا ببنجایفعال هم شبها هم..نکن 
 نون ي تا کنجد هادیکف دستهاش رو بهم مال..من کجا بودم وعرفان کجا .. بازهم تلخند زدم ومن

  نوچش رو بشوره ي تا دستهاشدی وهمزمان که بلند مزهیسنگک از کف دستهاش بر
 
  ..تگف
بگو رفتم دکتر  ..کنمی مدییمنم تا.. خورده نتی بگو به درکابدی موقع صبا راجع به صورتت پرسهیاگه -

  ..شمیدوا داده زود خوب م
 .. فکر کنه ي اگهی دزی بچه است ممکنه به چیدونی که مخودت

 .. گفت ی بار بعد از مدتها به شوخنی اولي رو خشک کرد وبرادستهاش
  ..چارهی گردن من بوفتهیگناهش م.. نخورده ودهن سوخته  آششهیاون وقت م-

 ..سرکج کردم وبا همون نگاه عاشق گفتم .. به لبخند باز شد لبهام
 ..انگ رو خودت نچسبون  ..ي که تو دست بزن نداردوننیهمه م-

 حرف از ی صورتش سخت شد ونگاه گرفت وبدکهی نکشي اهی اما به ثاندی به نگاهم چسبنگاهش
  نی به اسمانی ورکردمی از دور نظاره اش مدی بایتا ک ..دمیبازهم آه کش..ذشت کنارم گ

 
  ..زدم؟ی مختهی لجام گسدل

 .. موند ی واحد باقي سردش پشت در بسته ی اماده شد وخداحافظقهی تو عرض چند دقعرفان
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 خاموش ي شدم به صفحه رهی مبل نشستم وخي حوصله روی رو بازکردم وبمی روسري هادستک
  عرفان محسوب یاصال جزو زندگ.. قرار داشتم؟ ی زندگنی ايواقعا من کجا.. ونیلوزت

 
  ..!شدمی به دور انداخته مي روزهی بودم که باالخره ي ناجوري نه وصله ای شدمیم
روز از سرگرفته شده بود .. مبل انداختم وبلند شدم ي دسته ي رو روي خاله گفتن صبا روسري صدابا

  ..موندی نمی درهم وبرهم من باق افکاري براییوجا
*** 

 .. لب گفتم ریدستمو مشت کردم وز.. در لبهام بهم خورد ی صورت احسان از چشمدنی دبا
 ؟.. کنم کاریحاال چ..! احسانه يوا-

 .. زنگ ي صدادوباره
 : صبا اومد که ي؟صدا..چرا زنگ نزده بود .. چرا سرزده اومده بود پس

 ؟. .یکنیخاله چرا در وباز نم-
 .. بلند از پشت در بسته گفتم مهین
  ..کنمیاالن باز م-

 اگه احسان دونستمی در رو بازکردم واقعا نمانی سرم انداختم وبسم اهللا گوي سرعت شالم رو رووبه
  دادمی بهش مدی بای چه جوابدیپرسیراجع به صورتم ازم سوال م

  ..يسالم خوش اومد-
 .. دوختم  بودی رو به دستش که پراز خوراکونگاهم

 ؟ ..یسالم خوب-
 .. که احسان هواسش به صبا پرت شد رمی ها رو بگی دراز کردم تا خوراکدست

 ؟.. بخورمش امیخوشگل عمو کجاست ب-
 ها رو به دستم داد وبه سراغ صبا سهی حواس کی بلند شد واحسان بی صبا از خوشي قه قه يصدا

  ي ها رو روسهی کیبا دستپاچگ..فعال حواسش به من نبود .. نفس گرفتم مهین..رفت 
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 یشی لوازم اراي خواستم به سمت اتاق خواب برم تا حداقل با جادونکهی رها کردم اما همنتیکاب
 ..احسان صدام زد .. ها رو کمرنگ کنم يکبود

 ؟..بله -
 ؟ ..ادی میعرفان ک-
 .. جواب دادم داشتمی وهمون جور که بسته ها رو برمدمی ناچار چرخبه
  ..رسهی مگهید ربع هی-

 .. رو باز کردم وهمزمان گفتم نتیدرکاب
  يدیزحمت کش-

 .. نذاشت حرفم تموم بشه ی صبا حتي صدااما
 .. نخوره نتیخاله مواظب باش دوباره صورتت به درکاب-

 .. اشپزخونه بود ی احسان تو درگاهدهی نکشقهیبه دق ..دمی درجا بند اومد وبه شدت لب گزنفسم
 .. پخش وپال ي شدم به بسته هارهی وخرانداختمی به زسر

 ..! بهار نمتیبب-
 .. سربلند کردن نداشتم جرات

 !!؟..بهار -
  ..دی اروم غریی اما با صداي که اخم هاش در هم رفت وبه تنددمی به سمتش چرخی ناراحتبا
 ؟ ..هی چه وضعنیا-

  ..دی لبم گذاشتم که احسان بازهم توپي دستم رو روکف
 کنهی میلی صورت ادم رو زخم و زي جورنی انتی تا حاال درکابی؟از ک.. خورده هان نتیکه به درکاب-
 ؟..

 .. گفتم ی گرفتم وبا ناراحتنفس
 .. بود حل شد ی مشکلهی ..ستی نيزیچ-
 ؟؟ ..کنهی حل مي جورنی تا حاال عرفان مشکالتش رو ای؟از ک.. حل شد ي جورنیا-

 .. از زور تعجب باز موند چشمهام
 .. نداره انی جرنی به ای؟عرفان ربط.. احسان یگی میچ-
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 ..!!ربط نداره -
 مثل فشفشه به سمت ي اهیاحسان به ثان.. بود دهیعرفان رس.. دو تک زنگ بلند شد ي صداوهمزمان

 .. بود ری عرفان تو دست احسان اسي قهی.. برداشت وتا من به خودم بجنبم زیدر خ
 
 .. بلند گفتم مهین
  ولش کن  احسانیکنی مکاریچ-

  ..دی که احسان غرکردیعرفان هاج وواج فقط نگاه م ..دمی رو کشرهنشی پنیواست
 ؟ ..یکنی دست رو زن بلند میکشیتو خجالت نم-

  ..دمی رو محکم تر کششیآستن
 ..ولش کن احسان کار عرفان نبود -

  ..دی غرتی با عصباناحسان
 .. ما ي خونه میری االن منی رو جمع کن هملتیوسائ .. ستی تو ني جاگهی دنجایا-

  ..دمی احسان رو کشنی استيکه با خجالت بازهم گوشه .. رو من نشست ی عرفان با ناراحتنگاه
 .. کار عرفان نبود گمیبه خدا راست م-
 ؟.. خاله ادی داد ميچرا صدا.. شده یعمو عمو چ-
  ..دمی توپی عصبانمهی وني دلخوربا
 ..ان نبوده  کار عرفگمیم.. احسان گهیولش کن د-

 وقت رو تلف نکردم و به گهیکه د.. عرفان رو رها کرد ي قهی به چشمهام کرد وکم کم ی نگاهاحسان
 ..سراغ صبا رفتم 

 ؟.. شده یخاله چ-
   یچیه-
  ..زدیاخه عمو داد م-
  ..زدینه عمو داشت با تلفن حرف م-
 بابا اومده؟؟-

  ..دمی به موهاش کشیدست
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 .. االن اومد نیاره هم-
 .. نگاه کردم کردی لباسش رو مرتب مي قهی به عرفان که داشت وناراحت

 ..سالم بابا -
 ..سالم بابا جان -
 .. سمت صبا رفت که خجالت زده از صبا فاصله گرفتم به

 .. به من اشاره کرد دیکشی چونه اش مي که با کف دست محکم روشیشگی مثل عادت هماحسان
 .. تو اتاق ایب-
 سست به يوبا گام ها ..دادی درهم جواب صبا رو ممهی نيفان انداختم که با اخم ها به عری نگاهمین

 ..سمت اتاق صبا رفتم 
 .. زمزمه کرد ی عصبانمهی در رو پشت سرم بست ونی به آناحسان

 .. بال رو سرت اورده نی ای بگو کینیراست وحس-
 .. لب تخت صبا ونجوا کردم نشستم

 ..کوروش -
 ..  اروم شد وبا بهت زمزمه کرد شیت اي مثل اب رواحسان

 ؟.. شد داشی؟کوروش از کجا پ..کوروش -
 .. زدم ی تلخپوزخند

 حق ندارم با عرفان رابطه داشته باشم گهیاومد سروقتم که د.. که با عرفانم دهیخبر به گوشش رس-
  می خودم تصمي جا نکنم وسرخود برای غلط بگهی هم خوردم که دیدو تا تو دهن..
 
  ..رمینگ

  صبا نشست وتری کامپزی می صندلي رورونی مات وحاحسان
  ..!پرسهی ازت نمی به دوازده ماه حالی کوروش سالی؟تو که گفت.. بهش خبر داده یک-
 با عرفانم واومد دی که بابا توش حساب داشت فهمی کارمند بانکقیهنوز هم همونه فقط از طر-

  ..هری بگرمی زنی بود با ماشکی نزدشبید..سراغم 
 ؟ ..یچ-



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 586 

  ..نجای راست اومدم اهیاز دستش فرار کردم و-
  ..دی زانوش کشي کف دست روبا
 ؟ ..ی کنکاری چيخوایحاال م-
 هی بمونم تا بعدا نجایفعال قراره شبها هم ..دهی جا قد نمچی اونقدر اشفته ام که عقلم به هدونمینم-

  سر برم خونه تا وسائلم هیم جرات ندار.. هم بفروشمش دیشا.. خونه ام کنم ي برايفکر
 
 .. نتونم از دستش خالص بشم گهی بندازه درمی گترسمیم ..ارمی برو
 ؟..اخه چرا -

 .. زدم يپوزخند
 که خدا عقل رو ازم یاون موقع ..گنی همديعرفان وکوروش دشمن قسم خورده  ..يتو خبر ندار-

 عرفان بهش سرکوفت  ی پولیگرفته بود وکوروش دنبال کارهام بود مدام به خاطر ب
 
  ..رفتی جوب نمهیعرفان ازهمون موقع هم ابش با کورش تو  ...زدیم
 ؟.. من باهاش حرف بزنم يخوایم-
 ..!!؟کوروش  ..یبا ک-

 .. تلخ تر شد پوزخندم
 .. اورد ی بال رو سرم نمنی اشبید.اگه قرار بود کوروش با حرف زدن درست بشه -

 به سراغ انهیاحسان از جا بلند شد وصلح جو.. مکث وارد اتاق شد ی به در خورد وعرفان با کمي اتقه
 ..عرفان رفت 

 ..ببخش داداش سوءتفاهم شد -
انگار که با نگاهش .. بهم انداخت ی زد ونگاهي بندمیعرفان لبخند ن.. دور گردن عرفان انداخت ودست

  ..شهی گفتم اش نخورده ودهن سوخته ميدید : گفتیم
 .. صبا حوصله اش سر رفت رونی بنیایب.. نداره بیع-
 ؟ ..نی کنکاری چنیخوایفقط م ..میایباشه م-

 .. کالم ختم کالم شد کی کالم گفت وهمون کی عرفان
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 .. تا فکراشو کنه مونهی منجایفعال بهار ا-
 تفاوت از کنار من ومشکالتم بگذره ی بتونستی منکهیا.. اشکار غنج رفتتی حمانی ته دلم از اومن

  سرم شده ي هیسا.. دور معرفت به خرج داده بود ي مثل گذشته هانباریقل ااما حدا..
 

  .. بود
 لبم رو لمس کردم وبازهم يبا سرانگشت زخم گوشه .. رفت رونی سرتکون داد وهمراه عرفان باحسان

 ..نفس گرفتم 
ع داشتم  قاطلی عرفان دلي موندن تو خونه ي براشبی دانیتا قبل از جر.. بود به کجا برسم قرار

  اما می با هم نداشتيادی وبرخورد زومدی مروقتی اگه بود دی حتایعرفان اکثرا نبود و..
 

 .. اواره بهش پناه اورده بودم اون هم بدون وسائلم هی رسما مثل حاال
 ي برایی عرفان واحسان جايمن جز خونه  ..کردمی مکاری چدیبا ..دمی کف دست چشمم رو مالبا

  نی با همدیپس فعال با. مزاحم احسان وخونواده اش بشم ونستمتینم..رفتن نداشتم 
 

 .. نداشتم ي اگهی ديچاره ... ومدمی کنار مطیشرا
**** 

 چند روزخودم رو تو خونه نیا..  خورشت شدمدنی گذاشتم و مشغول کشزی مي برنج رو روسید
  خودم يرا فکر لباس بدی صورتم بهتر شده و کم کم بايکبود..عرفان حبس کرده بودم  

 
 اما از ترس کورش جرات قدم جلو ارمی امروز برم خونه و چمدون لباسم رو بخواستمیم .. بودمیم

 ...گذاشتن رو نداشتم 
  خاله بهار-
  امدمرونی صبا از فکر بي صدابا
 زمی جانم عز-
  بزارشتری بینی زمبی من سي برا-
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 بی عاشق سدونستمیم.. تش دادم  رو به دسینی زمبی خندونش انداختم ظرف سي به چشماینگاه
 ... سرخ کرده استینیزم
  می بخورادشامیبذار بابا عرفان رو  صدا کنم ب...  مخصوص شما ینی زمبی سنمی ا-
 ... خاله ی مرسینی زمبی آخ جون چقدر س-

 یی طالي هاینی زمبی سفره گذاشت و شروع کرد به ناخنک زدن به سي رو رونی زمبی سظرف
 عرفان ....  در اشپزخونه عرفان رو صدا زدم ی  وازتو درگاهختمیها رو رخورشت... رنگ  

 
 بلند به همون رنگ تو صحن اشپزخونه ظاهر شد ودل نی و تکپوش استي  شلوارگرم کن سورمه ابا

  و دل من شهی جذاب تر مرهی مرد هرچقدر سنش باالتر منیا : نکهیمن خون شد از ا
 

!!!... 
 ... پخته ی بادمجونمهی به به خاله بهار چه ق-

  نشست و از خورشت مزه کرد روبرم
 .. شده یعال...  به به -

 که با بادمجون ییکال هر غذا..  بادمجونهمهی که عاشق قدونستمی خوب میلیخ.. زدم ي محولبخند
   رو دوست داشتکردمیدرست م

  نوش جان-
 یانگار نگاهمو خوند که به معن.. دم  و روبروش گذاشتم مردد به عرفان نگاه کردمی صبا برنج کشيبرا
 .... شده سرتکون داد یچ
 ... به حال خودم کنمي  فکردی با-

  ابروهاش تو هم گره خورد و چنگالش رو تو ظرف ساالد فرو برد
  ؟ي چه فکر-
 ... برم که کورش یی جاهی دیبا.. بفروشمش دیبا...  برگردم به اون خونهخوامی نمکهی د-
 از یی که مراقب بودم تا صبا بوی درحالدهی جودهیره کرد و من حرفمو خوردم وجو سر به صبا اشابا

 موضوع نبره ادامه دادم 
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 ... اماارمی برم لباس بخواستمی ندارم امروز می لباسچی ه-
  دمی کشآه
  باشم گهی دي خونه هی دی کم کم به فکر خردیبعدم با....  گفتم آخر شب برم بهتره-

  به چشمام دوخت و بعد به غذام اشاره کردهین چند ثاي برانگاهشو
 ... چند روزنی مثل ایمونی منجایفعال هم که ا... میاری لباساتو ممیری فعال غذاتو بخور بعدا م-
 عرفان قاشق به دست ي برنج رو کنار زدم که با صداي روي مشغول با سرچنگال لپه هاي فکربا

 ..گرفتم وشروع به خوردن کردم 
*** 
 ... گذاشتم و مشغول دوختن دکمه لباس صبا شدمزی مي رو رووهی مظرف
  نشستونی تلوزي مبل روبروي اومد و رورونی از اتاقش بعرفان

  ؟دارهی هنوز بای دهی صبا خواب-
 ...دی خواب-

  به لباس تو دستم انداخت وطعنه زد ینگاه
 ي شداطی خ؟یکنی مکاری چيدار-

 ...جبش دوختم متعي کردم و نگاهمو به چشمهاسرموبلند
  ..دوزمیدارم دکمه لباس صبا رو م..  نه -

  شد رهی خزونی رو برگردوند و به تلوسرش
 .... کهشی ؟ چند سال پمیدونستی وما نمي کارها هم بلد بودنیاز ا..! اِ چه جالب -

 ... از ظرف برداشت و گاز زد یبی که به نگاهم افتاد حرفش رو نصفه رها کرد و سنگاهش
 دکمه رو  کی حوصله دوختن شیبهار چند سال پ..  بزنه خوادی می چه زخمدونستمیم خوب یلیخ

 ...  باز شده لباس ها بودي درزهاای عرفان مسئول دوختن دکمه شهیهم... هم نداشت
 

 نزدن دی و سفاهی ناز کردن و دست به سکردیفکر م..  بلد نبودی اون زمان اصال راه و رسم زندگبهار
  نداده بود با کدبانو بودن با ادی بهم یکس... ي شوهردارشهیم. . کردني دلبرشهیم
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 ی که حتیو مردت رو چنان عاشق خودت کن... ی تو دل مردت جا باز کنشهی مي با خونه داريآشپز
  .. ...ی باشزی داغ هم براش عزازی پيبا بو

 ...کردیود و نگاه م رو تو دست گرفته بشیگوش...  آمدمرونی عرفان از فکر بلی زنگ موباي صدابا
 ؟ي جواب بدي خوای نم-

 .. مبل ي حالت سکوت گذاشت و پرت کرد روي رو روشیگوش
 ...ستیمهم ن...  نه -

 ... بهم نگاه هم نکرد یحت
  ..دمی چند روز نوك زبونم موندگار شده بود روپرسنی که تو ایحرف

  شده؟يزیچ...  عرفان -
  شه؟يزیمگه قراره چ...  نه-

 ... نگاهم کنه جواب دادنکهی بدون اباز
 ... دادمرونی نفسم رو بیعصب

 ؟يدزدیچرا نگاهتو م....  منو نگاه کن عرفان-
 ... شدرهی اخم بهم خبا
  تو؟یگی می چ-

 ... مبل انداختم ي لباس صبا رو رو
چرا به من .. ي اومده برات؟ سر شام هم زنگ زد رد تماس زدشی پی شده؟ باز مشکل مالی چگمی م-
 ؟ ..ي داری چه مشکلیگینم
  سرم آوار کرد ي سردش گذشته رو روي جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت وصدااز
 فکر يبه جا...  وضعمون نبودنی االن اي من و مشکالتمون بودریگی پنقدری هم اشی اگه چند سال پ-
 ... خونت میری مگهی دوساعت دیکی استراحت کن کمی کردن پاشو خودیب

 یول ..دونستی ميکاش من رو خود.. شدم رهی فرستادم وبه دراتاق عرفان خرونی ب رو با حرصنفسم
 بازهم به چشم همون بهار گذشته به من .. بود که با وجود تمام زحماتم نجایمشکل ا

 
  ..کردی منگاه
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*** 
 عقب ی صندلي غرق در خواب  رو رويعرفان صبا..  شدم نی وبا استرس سوار ماشانی اهللا گوبسم

 ند خوابو
  شد که گفتم نی ماشسوار

 .... باشه سادهی واکی کورش کشترسمیم..  تنها برم یذاشتی مکاشی ا-
  بهم انداختی در آورد و نگاهنگی رو از پارکنیماش

 کارهی کورش انقدر بیعنی..  به دو نصفه شبه کینزد...  نگاه به ساعت بندازهی ... ؟يدی چرا انقدر ترس-
 ونت باشه؟ و چهارساعت در خستیکه ب

 کورش با من و بابا چه دونستیعرفان که نم...  رو تو هم قفل کردم و از استرس فشار دادمانگشتام
  من رو از عرش به فرش رسوند  ي کوروش چه جوردونستیعرفان که نم... کرد

 
  ..دی موند وفکرم به گذشته ها پرکشرهی وخلوت خکی تارابونی به خنگاهم
*** 

 یی تاب خوردن هاش مثل نواری جری جي وصداخوردی تاب مشیسیاك انگل ری صندلي بابا رو««
  ..دیرسی وبه گوش مدیچیپی خونه منتی سطح لمي رومیمال

 از بابت بابا راحت شد دست کورورش رو که بعد از سه المی خنکهی وبعد از ادمی تو سالن کشیسرک
 که از قضا اتاق  .. اتاق خوابنی ووارد اخردمی به خونه زده بود کشيهفته تازه سر

 
 .. بابا بود شدم خواب

 ..کورورش پچ پچ کرد .. بستم رونی به بی نگاهمی گفتم ودر رو با نسی تا لب بازکرد هکوروش
 ؟ ..ياری درمي؟چرا گانگستر باز ..هیچ-

 دمی بهش توپتی زدم به در وبا عصبانهیتک
 ای می با خودت مامردینگفت ..ي سر به خونه نزدهی؟سه هفته است که  ..یی معلوم هست کجاچیه-

  ..امی ودست تنها از پسش برنمهی وضع بابا چه جوریدونیتو که م.. ؟میزنده ا
 .. زد هی رو تخت بابا نشست وبه دستهاش تکالی خی بکووروش
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 .. از من وتو هم سالم تره نمیبی من منکهیا ..ه؟یمگه وضع بابا چه جور-
  ..دمی خفه جوشمهی نيصدا وبا ستادمی پرشتاب جلوش اي قدم هابا
وزنش باال رفته .. گرفته مهی مغزش نصفه نيدو تا از رگها.. وضعش چقدر بده یدونی مچی؟ه..سالمه -
  هم با من ي جورچیه ..ستی نالشی خنی تحرك داشته باشه اما عدی باگهیدکتر م..
 

  ..خونهیحرف تو رو بهتر از من م ..یتو تک پسرش..موندم دست تنها  ..کنهی نممدارا
 .. شونه باال انداخت دیالق
 که چپ وراست ستمی نکاری دارم مثل تو بیمن کار وزندگ ..ي انگار کوه کندیزنی حرف منیهمچ-

 پدرم .. کارخونه همه رو دوش خودمه ي کارهایدونیتو اصال م..کارهاشو انجام بدم 
 

 کسو کار یمن که مثل تو ب..هست  خودمم یزندگ.. تمام کارها رو انجام بدم دی تنه باهی... دراومده
  ..ی به بابات برسفتهیوظ ..یتو هم دخترش..اگه من پسرشم  ..ستمین

 انصاف بود کوروش یچقدر ب.. شده بود چشمهامو تار کرد ي بدنم جاری که تو رگ وپیشی نزهر
   باباي کارهاي ناجوانمردانه همه ي جورنی ادیاما نبا..درسته که من طالق گرفته بودم ...
 
 رهی نداشتم که مثل کوروش وقتم رو بگي شوهرگهیچهار ماه بود که د ..انداختی به گردن من مرو

  نیهرچند که تا هم.. هم نداشتم ي بچه ایحت.. کنه يوکوروش رو وادار به همکار
 

 فرزند للـه ی و باوری ی وباری یحاال ب..خودم از دست دادمش .. داشتم اما از دستم رفت شی ماه پچند
  .داشتی کمک بهش برنمي برای قدمچی شده بودم که تک پسرش هي پدري
 .. دستهامو بلند کردم ی کالفگبا
قبل از اون هم  ..يومدی سر نهی؟سه هفته است که ..مگه کم گذاشتم  ..ستم؟ی دخترش نگمیمگه م-

  ي کارهاریاما تو همه اش از ز.. از بابا شده يچند ماه کار من نگه دار.. طور نیهم
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 ری و بگششی جواب آزماگمیم.. برو ری آژانس بگیگیم.. وقت دکتر داره گمیم ..یکنی می شونه خالبابا
  وقت زن تونمی نمیگی دو دست لباس براش بخر مگمیم ..ارهی بکی بگو پیگیم
 

 .. بابا بذارم ي هام رو براوبچه
نه خونه  ..ينه بچه ا ..يشوهرنه  ..کارمی منم مثل تو بیکنی؟تو فکر م ..گمی؟مگه دروغ م ..هیخب چ-

 .. واخرتو ببر ای دنریخ..بچسب به بابات  ..ي ایزندگ
 از پس تونستمیبه واقع نم.. کنم هی گري هاي بغضم باز بشه وهاکهی هرلحظه نزدکردمی محس
  کارم رو هم خواستمی منهای ايمخصوصا که درکنار همه  ..امی بابا وخونه با هم بربيکارها

 
 از زنمی نمدی وسفاهی دست به سگهی دنکهی ادیبه ام ..ی وراحتشی آسادی به امي روزهی.. بدم ادامه

  بابا عمال رو دوشم ي نگه داري خونه به اضافه ي کارهايحاال همه ..عرفان جدا شدم 
 

 .. کرده بود ی شونه خالشی معرفت به اسم کار وزندگی بود وکوروش بافتاده
 .. شدم وقاطعانه گفتم نهی به سدست

 مواجب رهی جی که کلفت بستی ننی بر الی طالق گرفتم وبچه ندارم دلنکهیا ..شهی نمي جورنینه ا-
  پرستار استخدام کن هی با ی خدمتکار درست وحسابهی خونه بشم از فردا بگرد نیا

 
  رو انجامفتی وظایستیاگه تو حاظر ن.. شده زی نفر صبرم لبرهیمن .. بابا رو انجام بدن يتا کارها..

 .. رودرس وکارم تمرکز کنم خوامی به بعد فقط منی؟از ا.. من چرا انجام بدم يبد
 .. بهم انداخت ی تفاوت نگاهی بکوروش

 ..من پول بابت پرستار وخدمتکار ندارم بدم  ..ی نتراشي خودیبهتره خرج ب-
ونه  خي کارهاری؟من داشتم ز.. بود ی چي خودیمنظورش از خرج ب.. بدنم شل شد ي اعضاتمام

 ؟.. نکنم ي خودی خرج بگفتی اونوقت مشدمی از بابا له ميوپرستار
 باباس از بی؟از ج ..رهی تو مبی؟اصال مگه از ج ..خودهی؟پرستار گرفتن خرج ب.. کوروش یگی میچ-

 ؟ ..میری خودش پرستار بگي از پول خودش برامیحق ندار..مال خود بابا 
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 هم وکنار شی پيعمر..برادرم بود ومن خواهرش بودم .. زد وبند دلم رو پاره کرد ي پوزخندکورورش
  پوزخند رو بهتر از نی ای تمام حرکاتش رو از بهر بودم ومعنمیهم بزرگ شده بود

 
  ..دونستمی ميزیهرچ

 ؟..کدوم پول بهار -
 يحساب ها.. بابا ي هیسرما..معلوم بود پول بابا ! ؟ کدوم پول .کدوم پول .. هام کوتاه وبلند شد نفس
 !؟ ..یول.. پول بابا بود نهای ايهمه  ..یی مواد غذايدرامد کارخونه ... بابا یبانک

 تمام اموال ما تو اری بود که بابا به کوروش وکالت تام داده بود وحاال اختیچند وقت.. نبود گهید
 ... کورورش بود يدستها

 .. خشک شده ام زمزمه کردم ي لبهانی باز
 ؟... کورورش یگی میچ-
 .. شلوارش فرو برد وجواب داد بیدست راستش رو تو ج..خونسرد ازجا بلند شد  یلیخ
 تو ي وچطوری ککنمی منیمنم که تع.. دار تمام اموال بابا منم اریاخت.. بهار ستی درکار نی پولگهید-
  منم يکردی وپاش مختی که ریگذشت اون زمان.. پول خرج بشه دی خونه بانیا

 
  ..می پول خرج کنیتی اهمی بزیچ نی همچي برادونمی نمصالح
 سر ي جورهیپس  ..هی تمام حساب ها رو بستم ودستم فعال خالندازمی راه مدی جدي کارخونه هی دارم

  کار ی چنمیتا بعد بب.. داشته باشه ي وسود اورفتهی راه بدی جديکن تا کارخونه 
 
 .. برات انجام بدم تونمیم

؟پشت وپناه من .. واقعا تک برادر من بود الی خی مردِ بنیا ..دنی جونم رو کشي رهی شکردمی محس
 ؟..؟پس چرا تو زرد از اب دراومده بود .. ها یوبابا تو سخت

 ؟ ..هی چفی اراجنی؟ا ..هیمنظورت چ-
  ..زنهی پشتک باالنس مبمی تو جشیپیدرحال حاضر ش... خواهر من قتهیحق... ستی نفیاراج-
 ؟..پس اون همه مال واموال -
 .. شد دی جديکه خرج کارخونه گفتم -
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 .. لب گفتم ری کنان ززمزمه
 ؟ ..ي کردیتوسرخود چه غلط..امکان نداره ..محاله -
 .. زدم ادی برداشتم به سمتش وهمزمان فرزیخ
  ..ياری سرمون بیی بالنی همچیتونینم ..یتونیتو نم-
 ... اش رو چنگ زدم قهی
 بگو کورورش  ...یکنی می شوخيبگو دار دمیارواح خاك مامان قسمت م..بگو که دروغه -

 .. اش رو مرتب کرد قهی پس زد ودستمو
 ..گفتم که ندارم .. به آدم؟ يپریچرا مثل سگ هار م-
 ؟ ..مونیخرج زندگ..پس خرج خونه -
 ..نترس فکر اونجاها رو هم کردم -

  از هم باز کرد دستهاشو
 تو کم بشه تی که هم مسئولرمیگی تر مکی کوچي جاهی.. بزرگه یلی شما دو نفر خي خونه برانیا-

 .. نباش يزینگران چ ..می تو وبابا جور کني براي مستمرهی پولش ی از باقمیهم بتون
 

 .. فکر همه جاش رو کردم من
 ییکوروش چه بال ..ستهی ای هرلحظه قلبم از حرکت مکردمی بود که حس مي ضربه کاراونقدر

  بابا رو یتمام زندگ.. بابا رو چوب حراج زده بود ییسرخورد تمام دارا..سرمون اورده بود؟ 
 

 گهی دي کارخونه هی حراج کرده بود تا می باششی بود تا هممون تو اسادهی سالها براش زحمت کشکه
  گذشتیاموراتمون م... داشت؟ يرادی چه امی که داشتيمگه همون کارخونه ا..بزنه ؟

 
 .. از دستمون رفته بود زیکورورش همه چ کار نیحاال با ا ..می تو ناز ونعمت بودوهمه

 .. اوار شدم نی زمي کم توان رویی زانوهابا
  ..کنمی رو درست مزیمن همه چ..؟بابا نگران نباش . شد بهار یچ-
 .. زدم ادیفر
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 به تو اجازه یاصال ک ..ی تو همه چي؟تو که گند زد ..ی درست کنيخوای مي جورنی؟ا ..ي جورنیا-
  ي تام داد تا به کارهااری؟بابا بهت اخت ..يری بگمیرث من تصمداده بود راجع به ا

 
 از پس یتونی مي؟ چه جور.اخه عقلت کجا رفته .. به مالمون ی بزنشی اتنکهی نه ای برسکارخونه
  هی تا کشهی چند سال طول میدونی؟م ..ییای بربی قبلي وکارخونه دی جديکارخونه 

 
 نجای بابا چند سال جون کند تا کارخونه رو به ادهی عقلت رس؟اصال به.. برسه ي به سود اورکارخونه
  کوروش شهیباورم نم.. ؟یزنی راجع بهش حرف مالی خی بنقدریبعد تو ا..برسونه ؟

 
 فکر رو تو نی ایاصال ک ..ی به سرمون اورده باشیی بالنی همچکنمیباور نم ..ي کردیتی خرنیهمچ

 ؟..مخ تو انداخت 
 ؟ ..یلیسه-

 ؟.. نزول خور یلی؟سه.. بود یلی سهدیمنظورش حم... تا شد  چهارچشمهام
 شده بود اهویمغزم پراز ه..رسما تا مرز سکته کردن جلو رفته بودم  ..شدی باز وبسته می مثل ماهلبهام

 شده بود مشاور .. دزد وقالتاق یلیسه.. فکر تو سرم بود هیفقط  ..کردیوفکرم کار نم
 

 نون رو تو دامن کوروش نی ادیکشی که مال همه رو باال میکس.. کارخونه ؟دی خري براکوروش
 .. خدا ای.. خدا ای؟..انداخته بود 

به سمت  ..ومدیصدا از پشت در م.. شدم زی خمی هدف نی بنی زمي روینی افتادن جسم سنگي صدابا
  چشمهاش باال رفته یاهی وبا شتاب بازکردم که نگاهم به بابا افتاد که سدمیدر دو

 
 »» سکته کرده بود نمی نازنياباب ..بود

*** 
 .. روم فکر کنم شی کردم از دست خاطرات تلخ گذشته فرار کنم وبه مشکل پی تکون دادم وسعيسر

 نفر هی هی خودش اونجا باشه کافستی هم نازین...کنهیاون هرکار بخواد م... یشناسی تو کورش رو نم-
  کنهریرو اج
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 ... تکون دادي بهم انداخت و سرینگاه
 تو يریتو م ..شهی نمیچی هدمیبهت قول م... یکنی میی رو جناهی چه خبرته دختر چرا انقدر قض-

  ....اریانقدرم به انگشتات فشار ن ... يای و ميداری بر ملتویخونت و وسا
 خلوت بود و زودتر ابونیخ...  رو زمزمه کردمی الکرستی ارلبی دادم و زهی تکی به صندلسرمو
 ...  به عرفان نگاه کردمنیبا توقف ماش .. میدیرس به خونه شهیازهم

  ...امی باش من زود منجایتو هم-
 ...یکنی تو خونه غش می تا برسي که بهم زدیی رنگ و رونی باال تو با اامی نه م-

 ... بود انداختمدهی عقب  خوابی به صبا که رو صندلینگاه
 ....امیبمون زود م... مونهی نه صبا تنها م-
  ...ارمی هم م صبا رو-

 .. رو باز کردمنی ماشدر
 ...امی زود می بچه رو زابراه کنخوادی نم-

 ...دمی نشون بده به سمت خونه دوی اجازه بدم عرفان عکس العملنکهی از اوقبل
 ری فوت وقت  وارد اتاقم شدم و چمدون بزرگمو از زیب ...دمی کشی واحد رو که بازکردم نفس راحتدر

  کارهامو با سرعت انجام بدم ي تمام تالشم رو کردم تا همه ...دمی کشرونیتخت ب
 
 .. 

 می  بهداشتیشی بعد سراغ لوازم اراختمی کردم و بدون نظم تو چمدون ری ها و کمدهامو خالکشو
  یرونی ببی سرم رو هم تو زي هارهیکش مو و گ...ختمیرفتم اونها رو هم تو چمدون ر

 
 ...  لپتاپ گذاشتم فیزور  بستم و لپتاپم رو تو ک چمدون روبه بپیز...  جا دادمچمدون

 به جا یودراخر نقاش... گذاشتمی ساك دستهی و کفش هم از تو کمد در آوردم و تو فی تا کچند
  ینگاه..  گذاشتم بمی کج ومعجوج تا کردم وتو جيمونده از صبا رو با اون صورتک ها

 
 رو به دست ی شونم گذاشتم و ساك دستيرو لپتاپم رو فی به اطرافم انداختم وهمزمان کیاجمال

 ... شدی مدهیگرفتم خدا رو شکر چمدونم چرخ داشت و راحت کش
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 رونی بار بنی زباله رو اخرسهیخوشبختانه ک....  گاز رفتمری رو کنار درب سالن گذاشتم و سراغ شهمه
  رو تو قفل دیچراغها رو خاموش کردم وکل.. حسرت یودراخر با کل...گذاشته بودم

 
 .. خونه بذارم نی پا به اگهی بار دهی دونستمی مدیبع ..چرخوندم

 حی وسائلم رو صحیی صدانی با کمترکردمی میسع ..دمی کشنی چمدون وساك رو تا پائی سختبه
  خودش رو عی شد و سرادهی پنی از ماشدنمیعرفان با د.. پله ها برسونم نیوسالمت به پائ

 
 و ازم گرفت وغر زد  ریچمدون و ساك دست...  رسوندبهم

 ؟ي رو آوردیهمه چ...  کمکتامی بیگفتی م-
 ....وفتمی که دارم پس ممیفقط زودتر بر..  آره -
 ... تو برو سوار شو-

 صندوق گذاشت و سوار ي رو تولیعرفان وسا..  پام گذاشتمي سوار شدم و کف لپتاب رو روعیسر
 ...شد
 ... به عقب انداختم یو نگاه... شم  بکی که حرکت کرد تازه تونستم  نفس راحتنیماش

 ...کنهی نمبمونی تعقی نترس کس-
 ... اخم کردمکردی عرفان که با خنده نگاهم مبه
  ؟يخندیاونوقت تو م.. از ترس مرمی من دارم م-

 صداش دلم رو لرزوند....  کردریی جمع شد و رنگ نگاهش تغلبخندش
 يخوردی میبا شکم حامله اب شنگول...يکردی منی خطرناك تر از ايکارها... ي قبال که نترس بود-

  ..يومدی منی هوا پائیوده تا پله رو ب
 ي عرفان تبدل به اشک ،و روي استرس امشب و حرفايهمه ..  گرفتمنی ماشي جلو بخاردستمو

 ....گونه ام روان شد
  عوض کردن حال وهوا گفت ي داد وبرارونی من نفسش رو پر صدا بي اشکهادنی دبا
 اما می ببرمت با هم بخرخواستمی چند روز منیا....  بخرممکارتی و سی برات گوشمی بردیا با فرد-

 ... صورتت بهتر شهيمنتظر بودم کبود
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با دست صورتم رو  .. شدمی اروم نمي جورچی حرفا من رو آروم کنه اما من هنی با اخواستی مانگار
  کردمهی بلند  گريپوشوندم و بدون توجه به حضور صبا با صدا

 ... شونم گذاشتي پارك کردو دستش رو روي رو گوشه انی کالفه ماشعرفان
 پرهیآروم باش االن صبا هم از خواب م ... ي دفعه اهیچت شد.. اروم باش .. سیه...  بهارنمتی ببی ه-
 ....بهار ...  اونم آروم کنمدی باکنهی مهی خاله بهارش گرنهیبیم

 ی بگه امشب دوبار با حرفاش اون گذشته لعنتيزی چخواستمینم. ... سکوت باال بردمی به معندستمو
 ... سرم آوار کرده بود يرو رو
برادرم ...  نداشتمای دننی کس روتو اچی بودم که هی حاال  من زن بدبختسوختی به حال خودم مدلم

  ی دست نمی مرد هم از اون گذشته لعنتنی بود و استادهی کشتنم هم ايکه پا
 

 ....دیکش
  رو به حرکت در آوردنی سکوت کرد و ماشدی که حال منو دانعرف

*** 
 "عرفان"

 بار خطا نده و درست از آب نی ادواربودمیام. دمی رو اجرا کردم و فنجون قهوه ام رو سرکشبرنامه
 ..دادی خطا مکردمی از برنامه بودم و هربار اجرا می قسمتریاز صبح درگ  . ادیدرب

 اسم کوروش دنیبا د...  گرفتمتوری نگاهمو از مانلمی  موبايدن صفحه  با لرزش و خاموش و روشن ش
  ... کردمی مجکتی و من رزدی باربود که  زنگ منی دهميامروز برا.. گرفتم ینفس
 ي بهار و خط هالیکورش با موبا..  که بهار با اون وضع  ناجور به خونه ام اومدی شبي از فرداقایدق
  ناشناس پاسخ ي کدوم از شماره هاچی چند روز به هنیا. . بار ها و بارها زنگ زدگهید
 

 ... ندادم
 بار بدون خطا در حال اجرا نیکه ا... خاموش شد ودوباره نگاهمو به برنامه  دوختم ی گوشصفحه

  رو به برنامه اضافه کردمدیبک آپ از کد گرفتم و و کد جد... بود
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 يحس کنجکاو.. ستیوز هم دست بردار ن کورش امردادی نشون مدی و شماره جدیلرزش گوش... 
  دراز لی  دستمو به سمت موباتی تماس داشتم ودرنهانی پاسخ دادن به اي برايدیشد

 
  فکر پاسخ دادمی و بدمی صفحه کشي دستمو روعیسر...  رو برداشتملی و موباکردم

  الو-
 ي باالخره جواب داد-

 ی تابی بهار بدنی دي که براییبه روزها... کورش مثل سابق بود ومن رو به گذشته پرت کرد يصدا
 ... کردی و کورش در خونه رو باز نمکردمیم

من هم .. عوض شده بودزهای چیلیخ..  عرفان گذشته نبودمگهیمسلما من د.. هوا مشت شد ی بدستم
  ..رنی بگي من رو به بازدادمی به امثال کوروش اجازه نمگهیعوض شده بودم ود

 ...م پاسخ دادی سرد و سرب
 ؟يخوای می چ-
 ؟...يخوای میتو از جون خواهر من چ..  از تو بپرسمدی سوال رو من بانی ا-

  زدمي صدا دارپوزخند
 ... اما... یچی من ه-

 ... رو قطع کردحرفم
 ....ی بزنغشی تیتونی صاحبه  ومی بیعنی کنهی میفکر نکن اگه بهار تنها داره زندگ ... نی بب-
 زدم تا صداش پتک بشه و رو اعصابش يپوزخند صدادار.... تو حرفش بپرم نوبت من بود که نباریا

 نهیبش
اونقدر ...  چند سال از اون روزها گذشتهنی بشمار بب؟يحساب و کتاب که بلد...  تو گوش کنی ه-

  مثل تو رو یکی دارم که بتونم ياالن اونقدر... گذشته که من اون کارمند ساده نباشم
 

 .... پول خواهرتو به رخم نکشپس ..  و بفروشمبخرم
  شد لی اعصابم دري نحسش روصدا

 ؟ي کردی تا بانک و همه پوالشو هاپولي اسکورتش کردنیبخاطر هم....  عه-
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 شی مرد هنوز هم زبونش ننیا...  بلند شدمی صندلي از رودموی کوبزی مي مشت شدمو رودست
 داشت

 ...  دستت هنوز رو صورتشهيجا..اری دلسوز رو درنيا برادريتو هم ادا...  ندارمازی من به پول بهار ن-
 ...  خنده اش بلند شديصدا

  هنوزم همونقدر بدبخت و نمیبی اما مي ادم شدکردمیواقعا که فکر م....ي پس هنوزم دوستش دار-
 نه تو و نه ..  دستمال پرتت کرد و نخواستتهی رفته چطور مثل ادتیانگار ... یاحمق

 
 دت رو توله سگ حرومزااون

 دمی کشادی فراری اختیب....  مرد نفسم حبس شدنی اییای حی باز
 خواهرت خودش رو یزاشتی نميتو اگه مرد بود..... بچه من از تو پاك تر بود... خفه شو...  خفه شو-

  کنه ی تابی از دست رفته اش بی بچه و زندگي برانطوریکه حاال ا... بدبخت کنه 
 
 من از ي براگهی نفر، دهیتو .... يکردی  نمابوناین خواهرتو آواره خ تو بارويتو اگه مرد بود...

   دم نزن  پست فطرتیحرومزادگ
 ... خنده اش بلند شديصدا

 و من يزدی بهار زار ميمثل اون موقع ها که برا....  اوضاع درست شد دی کن شاهی گرکمی يخوای م-
 چقدر به بهار گفتم .. .رونی بمیکردی از خونه پرتت مفی موش کثهیو بابام مثل 

 
 عرفانِ فهمهیهنوزم نم.. هنوزم خره ... اما گوش نکرد... ی  پا پتي گدا گشنه نی با اي تو که برفیح

  واکس زدن کفشش رو هم نداره  چه برسه که با تو و اون اقتی لیبدبخت پاپت
 

 کنه  ... ی ات زندگمادرعجوزه
 نبرد به مادرم هم رحم نیو کورش تو ا... ودمادرم خط قرمز من ب ..دیچی سوت تو سرم پيصدا

  مثل اتشفشان فوران کردم کردینم
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.... گمی مشهی همي براکباری.... ي که تو ندارخوادی ماقتیآوردن اسم مادرمن  ل.... فتوی ببند دهن کث-
 خواهرت تو خونه من حکم پرستار بچمو ... من بهار رو به زور نگه نداشتم

 
 ی دختر زمانگهی االن  دخوردمی کفش خواهرت مدنی که به درد واکس کشیگذشت اون زمان....داره
  بچمو يزی تا کني خواهرتو بردارو ببرییای بیتونیم.... ستی من ني همسرقیها ال

 
 ... نکنه
  کورش نشون داد به هدف زدمادی شکستن و فريصدا

خاك تو ..  کنهی زندگتیادر غربت تو خونه تو و با تو و اون مادی خاك تو سر بهار که حاضر شده باز ب-
  نرفته اون مادر ادمیهنوز ...  ما باز کردی تو حرومزاده روتو زندگيسر بهار که پا

 
تو هنوز همون ....  برگردهشی که سر خونه و زندگکردی التماس بهاررو مي فالن شده ات  چطورفالن

 ... اش تو خالسافتابه اگرچه طالست اما ج .. ي  گدا گشنه اي چارهیادم بدبخت ب
 
 ... دی ها رو نداری خانواده زماني نوکراقتی و مادرت هنوزم لتو

..  حرف بخورهدی باينطوریدل بچه احمقش ا.. که بخاطر دل من .. مادر مظلومم.. مادرم.. شکست دلم
 .. تن وبدنش  تو گور بلرزهدی باينطوریا

  زدمادیفر
 خفه شو.. خفه شو کورش -

قلبم از آوردن اسم مادرم ... دمی پرت کردم و دور خودم چرخزی رو موی گوشتی شدت عصبانواز
 ...  لحظه هم آرامش نداشتهیمن چقدر بد بودم که روح مادرم از دستم .. دردگرفت

   هراسان وارد شدعی اتاق باز شد خانم شفدر
 ؟...  شدهی مهندس چي آقا-

 باز و بسته کردم تا یدهنمو مثل ماه..  باز کردم که بتونم نفس بکشمعی رو سرراهنمی پي باالدکمه
  رو به یی هواچی هام از کار افتاده بود و ههی هام برسه اما انگار رهی به رژنی اکسدیشا
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   دادی راه نمداخل
انگار ..  گرفتم یقینفس عم .. دمی نفس سرکشکی که به سمتم دراز شده بود رو گرفتم و ی ابوانیل
 ... د هام تازه شروع به کار کردنهیر

 ... رفتمرونی از اتاق بعی متعجب خانم شفي رو برداشتم و در مقابل چشم هانی ماشدی و کللیموبا
*** 

 "بهار "
عرفان گفته بود که شب با دوستهاش مهمون  ..ي کارزی پنج شنبه بود ومن از صبح مشغول تمروز

   دوش مختصر گرفتمهیساعت هشت شب بود که  ..انی بریدوره گرفتن وممکنه د
 

 .. خوردم ی رو درکنار صبا به خوشوشامم
اما من  ..می رفتی که من وصبا بدون حضور عرفان به رختخواب میی شبهای بود مثل باقي شب عادهی

  می که تمام زندگیطوفان.. سکوت ،آرامش قبل از طوفانه نیاصال خبر نداشتم که ا
 
 .. وتلخ باشه بی عجین حوادثآبست.. امشب کردی فکرش رو میک ..دهی تحت الشعاع قرار مرو
 رو کج وکوله به می خواب روسرجِیگ .دمی شدن در از جا پردهی کوبي شب بود که با صداي هامهین

 کمر دامنم رو .. شده دهی پام رفت وکشری دامنم زيگوشه ..سرکردم واز جا بلند شدم 
 

  ..دی زمزمه  به گوشم رسي کردم که صدادرست
 روشن کرده مهی رو نییرایپذ..نور چراغ خواب ...واب نشه در رو بازکردم  که صبا بدخي جوری ارومبه

  پشت سرم بستم وبه دنبال زمزمه سرك یی صدانیدر رو بدون کوچکتر..بود 
 

  ..ذاشتی می جا کفشي رو روفشیعرفان داشت ک ..دمیکش
 ؟.. عرفان ياومد-

 .. اش قطع شد زمزمه
 اما نمی صورتش رو ببی به خوبتونستمی اتاق نمیی روشناکیتو تار.. به سمتم سر بلند کرد ي کندبه
  ..ستی ني عرفان عادتی وضعگفتی بهم ميزی چهی
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 ..بهار من ..بهار من !..اِ بهار اومده -
؟عرفان .. بودم دهیدرست شن ..دی گذشته رسي وخم افکارم گذشت وبه خاطره هاچی از پکلمات

 ؟.. صدام کرده بود شیدرست مثل چند سال پ
 .. فکر دوباره صداش زدم یب
 ؟..عرفان -
 ..جان عرفان بهار من -

 !!!؟؟؟..عرفان گذشته برگشته بود .. نشد ي رو زبونم هم جاری عرفان حتي از هم باز موند وواژه لبهام
 ؟ ..نجای اایب-

خودش  ..رمی لبهام نفس بگنی کردم از بی شدم و سعخکوبیسرجام م.. رو به سمتم باز کرد اغوشش
  ..شیعرفان چند سال پ..بود 

 .. بهار من ایب-
 .. لب نجوا کردم ریز
 )؟؟ .. شده تو پوشش عرفان متی رجطانی؟ش.. سر عرفان اومده یی؟؟چه بال.. چه خبره نجای  اایخدا(

 .. ام مشت شد نهیناخواسته از ترس دستم رو س.. قدم جلو گذاشت دی از من ندی که حرکتعرفان
 ؟ ..یبهار خانم-

 ..مسلما عرفان گذشته برگشته بود .. نمناك شد یه آن بچشمهام
 ؟ ..یبهار خانم-

 .. اسمش رو بردم نجواگونه
 ؟..عرفان -
 ..! من نیریش..جان عرفان -

 .. بودم دهی که کشییفراتر از تمام دردها.. وهرروز شد شهی ام فراتر از همغصه
 ..ناله زدم .. نداشت؟ يان حال عادعرف.. عرفان ونامتعادل بودن  قدم هاش حواسم رو پرت کرد لحن

 ؟؟. عرفان یمست-
 .. کرد ي خنده اتک

 ..مست مست ..مستم بهار -
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  ..نمی درخشش چشمهاش رو ببتونستمی می باقدم هام نداشت ومن به خوبي فاصله احاال
 .. افتاده ی؟اتفاق ..يچرا مست کرد-
  لبخند هی وگهی قدم نامتعادل دهی
 ؟ ..ستیحالت خوب ن-

 ..رو شونه ام گذاشت وبه سمتم خم شد  دست
 فقط  مستم بهار..خوب خوب ..نه خوبم -

 .. رو گفتم دی که به ذهنم رسی حرفنی به کمرش بردم ودستپاچه اولدست
 . تو رختخواب ي برکنمیکمکت م-

 .. رو تو دست گرفت می روسري عرفان با سرانگشت گوشه اما
 ؟ ..یکن سرت ني من روسريمگه بهت نگفته بودم جلو-

 .. شد دهی از سرم کشي روسری اما به آنرمی دستش رو بگخواستم
 .. گفتم نجواگونه

 ؟ ..یکنی مکاریچ-
 .. عرفان به لبخند باز شد ي برخالف من لبهااما
 .. من نیری شيدوباره شد-

 زن تو قاب عکس ادی.. عرفان باشم نیری شتونستمی نمگهیمن د.. گرفتم ودلم  بازهم پرغصه شد نفس
 .. بود يهنوز هم تو ذهن وقلب عرفان جار

 .. رو بده میروسر ..شهی مدارینکن عرفان صبا ب-
 .. لبم نشست ي  عرفان روي اشاره انگشت

 .. نشه داریتا صبا ب ..سیپس ه-
 ؟.. رخنه کرده بود ممی بود که عرفان سر تا پا فنته به حری امشب چه شبایخدا.. شدم مسخ

 .. پس زدم ی رو به ارومدستش
  ..ستیحالت روبه راه ن .. می برایب-
 .. حالم خوبه نیبب..نه اتفاقا خوب خوبم -

 .. پاهاش زد ي رویوچرخ
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 ..عرفان جان -
 .. من  زیتو امر کن عز..جان عرفان -

؟چرا .. برگشته بود شی عرفان به چند سال پيچرا حافظه .. شد نتری ام سنگنهی سي قفسه
 وخاکستر اون خاطرات ناب هم به دست .. گذشته ییدای شيزها وقته از اون رویلی خدیفهمینم
 

 ؟؟.. سپرده شده باد
 طور ادامه بده نیاگه قرار بود هم! .. وحرفهاش کمر همت به قتلم بستهنکارهای با ادیفهمی نمواقعا

  ..دمیدیمطمئنا من صبح فردا رو نم
  ..دمی رو کشبازوش

 .. عرفان ایب ..ایب-
 به دور کمرش دمیچیدستهام رو پ.. هوا بدنش خم شد یدم برداشت که ب گذاشت رو دستم وقدست

 ..وعرفان بازهم شروع به زمزمه کرد 
  ..)رمیمی صد دفعه ميروز ..رمیگی رو کولم مایدن(
  ..شهی مداریصبا ب..ارومتر عرفان -

 .. کنار گوشم زمزمه کرد ی انداخت به دور کمرم وبه ارومدست
 .. اروم سیه-

 تخت يبا مشقت  رو... گوشم مور مور شد  خی عرفان بيدنم از برخورد هرم نفس ها تمام بومن
  تخت ولو شد وبازهم زمزمه کرد ينشوندمش که به محض نشستن رو

 ..)یارم  یارم یه نوردبون می می چشم ماهو در(
 .. رو به سمتم دراز کرد وخوند دستهاش

 )گیرم جاي چشم اون میذارم عکس چشمتو می(
 ارمی جورابهاش رو دربکردمی می تخت گذاشتم وهمون جور که سعي رویختش رو به سخت لَيپاها

 ..گفتم 
 ؟.. افتاده یاتفاق ..يچرا مشروب خورد-

 .. جور که چشمهاش بسته بود لبخند زد همون
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 ؟..اتفاق ..اتفاق -
 .. رو تو هم گوله کردم وکنار تخت انداختم جورابهاش

 اش دراز نهیدست که به سمت س.. رو بازکنم رهنشی پيه ها تا دکمدمی رو به سمتش کشخودم
 ..کردم مچ دستم رو به شدت گرفت 

 ..دلم برات تنگ شده بود -
 رو کنار زد ومن مثل مسخ شده ها فقط میشونی پي رويبا سرانگشت موها.. دستش موند ونی مدستم

  ..شدمی همه خفقان داشتم خفه منیکه کم کم از ا..نفس گرفتم 
 .. تنهات گذاشتم ی که با شکوهدیببخش-
  ..دمی اه کشنهی ته ساز

  ودردناك بی؟ پراز اتفاقات عج ..انی؟بدون پا..؟بدون سحر .. بود ی چه شبامشب
 .. رو گرفتم وزمزمه کردم دستش

 .. عرفان یمست-
 .. کرد ی حالی بيخند

با اون شکم حامله  ..یت پاریرفتی؟ با دوستهات م ..ادتهی ..يکردیمگه تو مست نم..مستم ..اره -
 جون به لب  ..يومدی وميکردیمست م ..يکردیجون به لب من م ..يدیرقصی ومیرفتیم
 

 يومدی وميکردی ممن
 دنی داره دي چه درددمیفهمیحاال م.. شونه ام و بازهم اشک به چشمهام اومد ي خم شد روسرم

  مثل يرتمندی مرد غياون هم برا ..ادی به خونه بي عادری همسرت با وضع وحال غنکهیا
 

  ..عرفان
 دیاشکم چک.. گونه ام ي رودی دستش رو از بند انگشتهام رها کرد وبا سرانگشت خط کشعرفان

  ..دی گونه ام رد کشي اومد و رونیوسرانگشت عرفان پائ
 .. عرفان ي سرانگشت هاری نظی بي لمس هاادیبه .. گذشته ها ادی بستم به پلک
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 دی رسرهنمی پي قهی ياز گردنم گذشت وبه لبه .. رفت نی از گدازه ها پائ ردهی عرفان مثل سرانگشت
 .. شدم اریکه ناخوداگاه هش..
 ..) نبود ،اشتباه محض بود ي که اصال تو حالت عادیپروبال دادن به عرفان.. ؟کردمی مکاریداشتم چ(

 .. رو با شتاب پس زدم وعقب رفتم که عرفان با هردو دست مچ دستم رو گرفت دستش
 .. اراده تقال کردم یب
 ؟ ..یکنی مکاری چيدار..نه عرفان -

 .. بازوهاش حبس شدم ونیخواستم بلند شم که م.. اش افتادم نهی سي که رودی هوا کشی رو بدستم
  ..شهی مداریاالن ب..صبا  خوابه عرفان -
 .. نشه داریساکت باش تا ب ..سیه-

  ..دمی نالمستاصل
 ..عرفان جان -

 ..گونه ام نشست وزمزمه کرد  ي رولبهاش
 ..!جان عرفان -

  ..)یکنی خط قرمزها رو تک به تک رد ميدار..بلند شو بهار  .(زدی مادی فرعقلم
 بودم که غالم دهی رسجهی نتنیمن سالها بود به ا.. کنترل احساسات وحواسم دست خودم نبود اما

 .. مرد هستم نیحلقه به گوش ا
 .. اسمم رو بگو بازهم..بازهم صدام کن بهار -

 .. سرعت گرفت اشکهام
 .. بذار برم ستیتو حالت خوش ن-
 ..نه -
 .. نشست میشونی پيب هاش رو..ل
 .. بهترم شهیامروز از هم..من خوبم بهار -

 .. حصار بازوهاش رها شم ونی کردم از میسع
  ..میبذار برم ما بهم نامحرم-

 .. بودم نجوا کرد ری بازوهاش اسونی جور که مهمون
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 ..من شوهرتم -
  ..میاز هم جداشد ..یستین-
  دی بلند غرمهین
  ..یبس کن تو هنوز زن من-

 ي زار روشهی بری که عرفان مثل شی حالتنیاون هم تو ا..استقامتم شکست .. برداشت زی خی انوبه
 .. زده بود مهی خکرمیپ
 .. و نکن نکاریا..بذار برم عرفان -

 ..حس بدن من هم تموم شد .. رفت رهنمی پي  دکمهنی عرفان که به سمت اولدست
 ..اسمش رو ناله زدم  ..ختمیری اشک مجی جور که مستاصل وگهمون

 ؟..عرفان جان -
 ..نفس عرفان ..عمر عرفان ..جان عرفان -
 ..سه به گردنم زد ...بو
 .. ونکن نکاریا-
 .. گفت ی شد وبه ارومرهیتو چشمهام خ ..جی همون نگاه گبا
  ..ي بودشمی شبها پی؟وقت ..ادتهی.. بهار یشتتو دوستم دا-
 .. اون شبها تو

 .. بودم وتو من
 تو رو تونهی کس مثل من نمچیه ..شناسهی وجود تو رو نمي جز من ذره ذره ی کسچی؟ه.. بهار ادتهی

 ؟ ..ينبود ..ي بودی از من راضشهیتو هم..دل خوش  کنه 
 .. دوند شهیدور قلبم ر رونده شد وبه چکی خوش گذشته پي عاشقانه هاادی

چقدر .. ابروش رو ي لمس زخم گوشه ینیریش.. لمس دستهاش رو يسه ... بود وسوادمی خوب
 .. گذشته ي وصل ووصال هاي بود خاطره اگونهیرو

 .. خاطرات زمزمه کردم ینیری از شمسخ
 .. بودم ی ازت راضشهیاره هم-
 ..! بهار یدوستم داشت-
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 .. موهام گم شد ونی ام گذشت ومقهی شقياز رو..ورد وراه گرفت  چشمم سرخي اشک از گوشه قطره
 . دوستت داشتم شهیهم-
 .. خالص اخرش رو پرتاب کرد ریوباالخره ت..پوست صورتم سوخت .. گونه ام نشست يبهاش رو..ل
 ؟؟.. بهار يدوستم دار-
 عصمت وشرافتم انیپا ..دمی تمام مقاومت هام رو مانی پاشیمن با دوچشم خو ..گهی قطره اشک دهی

 .. خوش رو ی زندگنی اانیپا..رو 
 .. گفتم کی زده بود لبمهی که تو وجود عرفان خیطانی شي تو نگاهش به وسوسه رهیخ
 ..دوستت دارم عرفان -

 رو به گذشته ها برد یامان از خاطرات که بهار زمان..خاطرات  .. دی ولغزدی عرفان لغزيدستها
 ..وبرنگردوند 

نفس تازه کرد وپرپرواز باز کرد .. گذشته تاب خورد واوج گرفت ي تمام وصال هاونی می زمانبهار
 .. اشتباه عمرش  رو مرتکب شد نی لحظه ها بدترنی تو ایبهار زمان...

**** 
سرما تمام وجودم رو .. وپوست بدنم رو کرخت کرده بود ختی ری شونه هام مي سرد اب روقطرات

 سردِ سرد ..سرد بود .. ام رو لمس کردم نهیناق سبا دست سردم پوست ج..گرفته بود 
 
  تی واقعدنی فهميدرست مثل لحظه ... شبانه  يای از رودنی بدنم ،بعد از پريسردتر از سرما..

 .. صورتم گم شد ي قطرات اب روونی اشک مي بستم وقطره هاچشم
 حال فقط سر یخسته وب.. ضرب گرفت جگاهمی گي رو کنار زدم اب سرد رومیشونی پي رويموها

  ..دمی سرد پشت سرم وازخودم پرسواری دادم به دهیتک
 .. ونامحرم بود بهی که صد در صد غري؟با مرد.. با شوهر سابقم ی کردم ؟هم آغوشکاریمن چ(

 نی تا همچی قلب عاشق رو نگرفتنی اي؟چرا جلو ..ی بود ؟چرا جلوم رو نگرفتیی چه خطانی؟ا ..ایخدا
  درد واشتباه نی؟من چه کنم با ا.. کنم کاریحاال چ..؟آخ خدا  ..ارهی به سرم نییبال
 
 )؟..
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 يبا دستها.. سر پا شدن ندارم ي برای رمقگهی امان اب موندم که حس کردم دی ضربات بری زاونقدر
 دندون هام از  ..دمیتو خودم جمع شدم ولرز..لرزم گرفت .. اب رو بستم ریسست ش

 
  بهم خورد سرما
 قدم برداشتم یبه سست.. رها بشم ری نفس گي سرمانیفتم تا حداقل بتونم از ا گرواری به ددست

  مهیرد لباسهام تا دم تخت ن.. اومدم رونی واز حموم بدمیچی تن پوشم رو دورم پيحوله ..
 

 .. عرفان ادامه داشت کیتار
بار  ری که تازه تونسته بود از زيشب مرگ بهار..امشب شب مرگ من بود .. نفس گرفتم مهین

  خم کردی اب از نوك موهام چکه ميهمون جور که قطره ها.. کنه یگناهانش شونه خال
 

 اتاق ی غرق خواب عرفان راهکری به پی نگاهمی لباسهام رو برداشتم وبدون ني ودونه به دونه شدم
 .. حس پشت در اتاق نشستم ی پشت سرم بستم وبیدر رو به اروم..صبا شدم 

 که از هر طرف ییتا از هجم سرما..لباسهام رو تو اغوشم فشردم ..به تن کنم  نا نداشتم تا لباس یحت
 داشتم از سرما  ..دیرسی نفر به دادم مهی کاش يا.. کم کنم شدی مریبه سمتم سراز

 
  شدمی ممنجمد

 هی چنگ زدم ومثل نی رسوندم پتومو از رو زميواری وبه کمد ددمی زانو خودم رو کشي روی سستبه
  ..دمیچیاه کنج اتاق خودم رو جمع کردم وپتو رو دور خودم پ پنی بيبچه 

 ..سه ها .. بويصحنه ... عرفان ي لمس دستهاي صحنه هاي اورادی بازهم
 بود که اگه از خواب ی کابوسنهای اي همه دیشا ..اوردمی مادی به دینبا... نه.. شدت سرتکون دادمبه
  ..رفتی وبه هوا مشدی دود مدمیپریم

 .. رفت واز راه بدرم کرد طونی تو جلد شي که عرفان چه جوراوردمی مادی به دینبا
چقدر سرد ..نفسم رو ها کردم ...خوردیدندون هام همچنان بهم م ..دمیچی دور خودم پشتری رو بپتو

 .. گرم بشم ي جورچیانگار امشب قرار نبود ه.. بود 
*** 
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 ی تب دار که حتیی هم با چشمهااون.. فردا بدتر از کابوس هام مجسم وزنده شروع شد صبح
 .. ودرد باز نگهشون دارم ی از فرط خستگتونستمینم

 فرو دادم یاب گلوم رو به سخت ..دیرسی دور به گوشم مي جاهی صبا وعرفان ازي صحبت هايصدا
 همون جور لخت .. که قطعا عرفان برام گذاشته بود جا به جا کردم ی بالشتيوسرمو رو

 
 .. شده بودم دهیچی تن پوش وپتو ،پي حوله ونی لباس میوب

 توان یامامن حت.. خالص کنم دیبری که نفسم رو مي نم داري کردم خودم رو از شرپتو وحوله یسع
 .. رو نداشتم که از جا بلند شم ولباس بپوشم نیا

 .. کرد خکوبمی صبا ميصدا
 ؟.. نشده داریچرا خاله هنوز ب-

 .. عرفان فی خفي وزمزمه
 ..ت ساکت باش بذار بخوابه حتما خسته اس-

حالم اصال خوب .. برام تازه بشه شبی زمزمه اش باعث شد بازهم به خودم بلرزم وخاطرات ديصدا
 .. پلک هام جنون اور بود یگلو درد وداغ..نبود 

 که ییلباس ها.. از جا بلند شدم ودر اتاق رو قفل کردم ودوباره پشت در نفس تازه کردم ی سختبه
  خودم یبه سخت.. افتاده بود نی زميرده بودم گوله شده کنار کمد روشب قبل جمع ک

 
 کیاز .. پتوم پناه گرفتم ریبازهم ز.. که دوباره لرزم گرفت دمی رسوندم ولباس پوشيواری به کمد درو

  گهی کوره در حال سوختنه و از طرف دهی تمام بدنم مثل کردمیطرف احساس م
 

 دست وپام هم بدتر از قبل یبدن درد وکرخت ..امی برونی پتو بری لحظه هم  اززهی تونستمی نمیحت
 .. کرده بود نیمن رو عزلت نش

 .. شد نی در باال وپائي رهی به در خورد ودستگی ارومي تقه
 ؟..بهار -

 شب قبل برام تازه ي زمزمه هاي صداش روبشنوم و خاطره تونستمینم.. رو به شدت بستم چشمهام
 ..نشه 
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 ؟ ..يا قفل کرددر وچر..بهار -
 .. شد ولبهام بهم خورد سردم

 ؟ ..يدی؟چرا جواب نم..حالت خوبه ..بهار -
 .. عرفان رو درك کنم ی نگراني ذره ای حس تر از اون بودم که حتیب
 ..بهار در رو بازکن -

  .دمی دورتر شنیی صبا رواز جايصدا
 ؟..؟خاله چرا در رو قفل کرده .. شده یبابا چ-
  ..ستی نيزیچ-

  ..دمی در شني رو از الفشی خفيوصدا
 ..صبا نگران شده ..باز کن بهار -

  ..!صبا
 ..! نگرانم شده بود صبا
 .. حرکت کنه تونستی گچ گرفته اش که نمي با اون پاهاصبا
  هجا بسازم کی ی لرزون حتي لبهانی اونی از متونستمیمن نم ..تونستمی نماما
  ..میبهار باز کن تا با هم صحبت کن-

  ..دمیچی دور خودم پشتری سکوت کردم وپتو رو ببازهم
 ؟..؟آره بهار  ..شبهیبه خاطر د-
-.... 
 ؟ ..یزنیچرا حرف نم-
-.... 
 ..بدونم حالت خوبه .. بگو يزی چهی؟حداقل  ..یخوب-
 ؟..بهار -
 ؟..حالِ خاله بهار بد شده .. شده یبابا چ-

  ..دمیفهمی میاز بابا گفتن هاش به راحت.. نگران شده بود صبا
 ؟..؟خاله حالت خوبه ..خاله بهار -
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 .. توانم جواب بدم نی کردم با اخری قورت دادم وسعی گلوم رو به سختاب
 ..حالم خوبه ..خوبم صبا جان -
 ..بهار در رو بازکن -
 از جون من ی مرد چنیا.. عرفان بود که باعث گرم شدن چشمهام شد ی عصبمهی ني صدانباریا
 ..خواست؟یم
 .. از تب وگرما سوختمیداشتم م.. هوا  کنار زدم ی روبوپت
 ؟..بهار -

 .. زدم ادیاز ته هنجره ام فر ..کردی ممی در کم کم داشت رواني عرفان روي ضربه هايصدا
  ..نمتی ببخوامینم..دست از سرم بردار -

 ي سرفه ا دادم به پشت سرم وتکهیسرتک..وسکوت خونه رو فرا گرفت .. قطع شد ی ها به آنضربه
 .. لب ناله زدم ریز..کردم 

 .. شدم ضی مريوا-
 .. چشم بازکردم ي ضربه اي چقدر تو حال خودم بودم که با صدادونمینم
 وصبحونه ات رو بخور رونی بای راحت بالیتو با خ ..رونی برمی؟من دارم م ..يشنویبهار صدامو م-
 ؟..باشه ..

 .. پلک زدمی سختبه
  ..يبده بدونم زنده احداقل جوابم رو ..بهار -

 .. سکوت کردم بازهم
 ؟..حواست به صبا هست  ..میریمن دارم م-
 ؟..بهار -

 .. زدم ناله
 ..فقط برو ..برو عرفان -

  ..دمی عرفان رو شني خفه ي صداقهیاما بعد از چند دق.. برقرار شد سکوت
  ..ي نشده قرص هات رو بخورریبهتره تا د..برات قرص گذاشتم -
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 بود که یچه قرص.. زده ام دنبال جواب بودم انی؟با همون ذهن هذ ..ی؟قرص چ..ته بود  گذاشقرص
 ؟ ..شدی شدن ماجرا مرینخوردنش باعث د

 .. صبا يوبازهم صدا.. کوبش در اومد يصدا
 ؟ ..رونی بییاینم..بابام رفت ..خاله -

 ..نش رو نداشتم  برم اما توارونی از اتاق بخواستمی واقعا منباریا.. وپام ضعف رفت دست
حالم ..کشون کشون خودم رو به در رسوندم .. گفتم واز جا بلند شدم ی علای ودمی کشینی سنگنفس

 .. نشده بود می جور بد ووخنی وقت اچیه
  ..کنهی نگاهم می اتاقم نشسته وبا نگراني جلوی صندلي که رودمیصبا رو د.. رو که بازکردم در
 ؟..خاله حالت خوبه -
 ..واب دادم  جی ارومبه
 ..  بغلت کنم تونمینم.. سرما خوردم کمیفقط ..خوبم خاله -

 .. به سمتم گرفت وگفت ی رو به ارومدستش
  ..ي قرص رو داد تا بخورنیبابا ا-

 ..دندونهام رو هم چفت شدو بازهم گرما بدنم رو گرفت .. افتاد یی قرص دو تاي به بسته نگاهم
 .. بود ي ضد باردارقرص

 .. صبا ي دستهانوی هم ماون
  ..می دختر مرصبا

 .. دوم واخر عرفان عشق
اونقدر حالم خراب بود که .. .. رو نداشتم اتی رو با سرانگشت گرفتم فعال توان فکر کردن به جزئقرص

  رو قورت دادم يری جلوگي ژلوفن  وقرص هاهی ویبه زحمت  دو تا سرماخوردگ
 
من فعال عزادار عصمت از دست رفته ام ..ص روخورد  هجم قرنی اشدی نمیبه درك که با شکم خال..

  ..کردمی صبا کوچ مشی خونه واز پنی از ادی که باي اندهی ايبود ونگران روزها
 .. رفتن نداشت ياما بدن کم توانم نا ..رفتمی امروز منی همدی رو گرفته بودم بامی تصممن
 .. صبا گفتم به
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 ذره دراز بکشم هی تا من ینی وکارتون ببینینارم بش کشهیم..من سرما خوردم ... صبا جان خاله-
 .. خاله ستیحالم خوش ن..

 .. اورد وگفت نی معصومانه سر پائصبا
 .. رو سرت دستمال اب دار بذارم يخوایم-

  ..کردمی مکاریبدون صبا من چ.. زدم ی تلخلبخند
 .. بخوابم کمیفقط بذار  .زمینه عز-

 ی رو ممیشونی داشت خالصانه پیکس.. براق ي چشمهايایرو..بان  مهریی دستهايایرو... بودم ایتورو
  یپراز حس دل تنگ.. بودم ودرد شیاما من پراز تشو..هوا سرد بود وگرم  ..دیوس.ب
 
اونقدر  ..کردی با عرفان صحبت میانگار صبا داشت با گوش.. صبا چشم بازکردم ي خفه يکه با صدا..
  رو هم نداشتم  توان بلند شدنی ومنگ بودم که حتجیگ
  .. ضمی مرگهیم ..دهینه بابا خاله خواب-

  وچشمهام ناخواسته بسته شد دمی رو تا گردنم باال کشپتو
 هی ..کردی بدنم رو لمس مییدستها.. واز فرط گرما نفس کم اورده بودم دمیدی داشتم کابوس مانگار

 ..نفر صدام کرد 
 ..؟خاله ..بهار -

 ؟؟؟... صبا بود ويصدا
 ؟ ..شناختمی رو نمگهی شخص ديا صدچرا

 ؟..حالت خوبه -
 .. حالم اصال خوب نبود تی وضعنی با امسلما
 .. کردم زمزمه

  ..سوزهینه گلوم م-
 ..بهار چشمهاتو واکن -

عرفان باال سرم .. پلک بازکردم ...  بهم دادیحس خوب... دست ي نشست خنکامیشونی پي رویدست
 بود 
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  ..ي؟تب دار..حالت خوبه -
 ای.. دوش  اب سرد بود ری زشبی دي زجه هاریتاث ..سوختیگلوم به شدت م.. حال پلک زدم یب

 !!!؟؟؟ ..اتی واقعدنیبلع
 حجابم با اندك توانم چشم باز کردم ودست به سمت ی بنکهی لحظه چشم بستم اما با فکر اچند

 ..حتما عرفان سرم کرده بود .. سرمه ي شالم رودمیموهام بودم که د
 می ننیحاال ا.. رو از دست داده بودم زمی تمام زمزمه ها همه چونی مشبید..اهم رو گرفت  نگنفرت

 ؟ ..کردی از من دوا ميمتر پارچه چه درد
 خونه نی االن از انی همدیبا..  خونه نبود نی من تو اي جاگهیمسلما د.. فکرها قدرت گرفتم نی اانگاربا
  ..رفتمی مدیبا ..کردمیفرار م
  دی تو سرم چرخ رفتني کلمه

 .. بود پتو رو کنار زدم وازجا بلند شدم دهی که ته کشی توانبا
  ..دهی؟رونگ وروت پر.. دکتر می بريخوای ؟ميخوای ميزیچ ..يچرا بلند شد-

 قدم فاصله دنبالم به راه افتاد کیعرفان با .. گرفتم وبه سمت اتاق صبا به راه افتادم واری به ددست
 کردمی فکر مزی چهیفقط به  ..حالم دست خودم نبود..

 .. خونه نی فرار از ا
 ؟ ..يری ميخاله کجا دار-

 .. نگاه نگران عرفان بستم يودر رو به رو.. در روفشردم وبدون جواب وارد اتاق شدم ي رهیدستگ
 که دونستمی هم مطی شرانی تو ایاما حت.. وحالم به شدت خراب بود سوختی تب دارم مي هاچشم

  خونه وعرفان نی بود که از انیمهم ا... کجا رفتن مهم نبود..و جمع کنم  وسائلم ردیبا
 

 .. بشم دور
با .. افتاد نی زمي روي بدي که از دستم رها شد وبا صدادمی کشرونی بيواری رو از تو کمد دساك

  نشستم نی زمي وهمونجا کنار ساك روختمی رنی زمي کم جون لباسهام رو رويدستها
 
.. 
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 ..خورد  تقه به درهی
 ؟.. بود ی چي؟صدا .یبهار خوب-

 .. مکث دوباره به در ضربه زد ی ندادم که بعد از کمیجواب
 ؟..بهار  ...کنمی؟دارم در رو بازم ..ی بهار خوب-

 .. باز شد اما من با تمام قوام درحال جمع کردن لباسهام تو ساك بودم ی به ارومدر
 ؟ ..یکنی مکاری چيدار-

 شد ونگاهم رو به دنبال دهی دستم کشيبه کارم ادامه دادم که ساك از جلو سر بلند نکردم ویحت
 ..خودش کشوند 

 ؟ ..يبندی؟چرا ساك م..با توام -
 .. ناله کردم ی حالی ببا
  ..ستیحالم خوب ن...ساکو بده عرفان -
 ؟ ..ي بريخوایکجا م-
 ..چقدر دستهام سرد بود وصورتم داغ .. دست رو پلکم فشردم با
 .. باهات بحث کنم تونمینم..فان بده عر-
 ؟ ..ي کجا بريخوای حالت منیبا ا ..ستمیمگه با تو ن-
  ..دمی کشغی دردناکم جي از ته گلوصالی استبا
 ..ساکو بده من -
 ؟.. شده یبابا چ-

 اتاق يساك رو گوشه .. بشه ی  پرو وخالتی عرفان از عصباني نهی صبا بود که باعث شد سيصدا
 ..  نداشتم هیاما واقعا بن. کردم از جا بلند شم یسع.. رفت رونی بانداخت واز اتاق

 
 گوشت توان حرکت نداشت کهی تهی که نفس هام هم به شمارش افتاده بود وواقعا بدنم مثل مخصوصا

.. 
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 دم دستم ي بدست اومده لباسهاي فرجه نی کردم تو ایسع.. عرفان برگشت قهی چند دقي فاصله به
  به ساك زد وحسن ختام يبا پا ضربه ا..رفان بازهم وارد اتاق شد اما ع..رو جمع کنم 

 
 .. جمله شد هی کارها نی اتمام

 اتاق رو نی رفتن از ارونی بي اجازه ی کار نگنی رو از التی ودلیتا با من صحبت نکن ..ي برذارمینم-
  ..يهم ندار

 ..ساکم رو بده .. ندارم یمن با تو حرف-
 ؟ ..ي برياصال کجا رو دار ..ي بريخوایکجا م.. بشه ؟یساکو بدم که چ-

 ..عرفان نامرد !؟ ..دیکشی کس وکار بودنم رو به رخم میعرفان داشت ب.. سوخت چشمهام
 .. کرده زمزمه کردم بغض

 ..خونه ام -
 .. رفته کوروش منتظرته ادتی نکهیمثل ا-
 .. خونه اش رمیاصال خودم م..به جهنم که منتظرمه -

 .. شده بود زی صبرش لبري وکاسه کردی میت قاط داشگهی دعرفان
 ؟ ..ي کردی؟چرا قاط..اخه چته تو -

 .. نادون شده بود شیانگار بازهم مثل چند سال پ.. مرد احمق بود نیچقدر ا.. شد شتری بنفرتم
 که ی با اتفاقيانتظار دار ..ي سر من اوردیی چه بالستی نتی حالنکهیتو مثل ا.. کردم یآره قاط-
 ؟؟؟..اون هم با تو .. سقف هی ریاون هم ز.. خونه بمونم نیبازهم تو ا..افتاد  شبید

 .. شد وناله زدم دهی هام خمشونه
 ؟؟ ..شبیاما د ..ي؟تو به من نامحرم بود.. عرفان می کردکاریمن وتو چ-

 ..با اندك توانم التماس کردم  ..دی کشری خاطرات شب قبل تياداوری ام از قهیشق
 .. به دو کردن با تو رو ندارم یکی يبه خدا که اصال نا.. عرفان ساکم رو بده-
  ..کردی درهم بهم نگاه مي عرفان تنها با اخم هایول
 ؟..عرفان -

  ..شدی می اش از هجم هوا پرو خالنهی من ثابت بود وسي نگاهش روبازهم
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 .. گفت ینی کردم از جا بلند شم که عرفان به سنگی گرفتم وسعواری به ددست
  ..وفتهی نمی اتفاقنی همچگهیمطمئن باش د... اتفاق بودهی فقط شبی دانیجر-

 تازه ي خونه  هم مثل هوانی وانگارفکر  فرار از اسوختی من ميسرتا پا.. هام تنگ شد نفس
  بده ي بهم  انرژتونستیم
 بدم  رومانمیحاضر بودم ا ..ي بودنی زمي من روي؟تو خدا.. کنم نانی بهت اطمتونمی ميچه جور-

  که دلت خواست یی مدت هربالنی تو انکهیبا ا ..یکه تو محاله با من رابطه برقرار کن
 
؟؟راستش رو بگو  ..شبی دياما برنامه ..حقشه ..حقمه  ..گفتمی به خودم مشهی اما همي سرم اوردبه

  یکس ..یکنی بهم نگاه میپ... روسهیچقدر تو نظرت خار شدم که به چشم ..عرفان 
 

 ؟ ..یکنی شب رو باهاش سرمي قرار وقانوچیه بدون که
 تو شدم ي خام حرفهاشبیمن مقصرم که د ..یستی؟چون تو  مقصر ن.. برم خوامی چرا میدونی ماصال

 ؟ ..یاما من چ ..ي حواس بودیتو مست وب..
 .. گرفتم اما نفس هام به خس خس افتاد نفس

  ..می کردکاریاخ عرفان ما چ.. تو اتاقت از تخت خواب.. خونه نیاز ا.. عرفان ادیاز خودم بدم م-
  ..دادمیکم کم داشتم تعادلم رو از دست م.. رفت جیکه سرم گ.. رو با کف دست پوشوندم صورتم

  ..ستی من ني جاگهی دنجایا..بذار برم عرفان -
 ي شد جلوواریقدم به چپ گذاشتم اما عرفان باز هم د.. از کنارش رد بشم که سد راهم شد خواستم

 .. تند زمزمه کردم يبا نفس ها..دم هام ق
 .. برم دیبا-
  اش فشار اوردم والتماس کردم نهی کف دست به سبا
 ..برو کنار عرفان -
 ..بمون -
 برو کنار -

 .. لحظه گفت هی گذشتم که تو ی به سختوازکنارش
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  ..میکنیعقد  م-
 ..ود ثابت موند  اتاق ولو شده بي که گوشه می ساك دستي هام خشک شد ونگاهم روقدم
 ي  که چشمهاییمثل همون روزها.. گذشته نیری شيمثل همون روزها..؟مثل سابق  ..میکردی معقد

 ؟..؟؟پس عرفان هنوز دوستم داشت .. بود یعرفان پراز مهربون
 ..اشک شوق تو چشمهام نشست .. مثل حس پرواز تموم وجودم رو گرم کرد یحس

 تو قلبم دی مثل نور درخشان خورشی نوراني جمله نیوا..ه  خودم گفتم عرفان هنوز دوستم داربا
  ..دیدرخش
 .. تمام وجودم اوار شد ي بعدي که با جمله گشتمی به سمتش برميدواری با امداشتم

 ..ازدواج موقت .. عقد دوماه هی-
رم مح!! ؟.. محرم کردن یعنی؟ ..ی چیعنی؟؟ ازدواج موقت ..ازدواج موقت ..لبهام از هم باز موند -
  بودم شی که قبال زن قانونی؟من.. عرفان ي غهی؟ص.. شم  غهی؟ص ..غهی؟ص ..میکردیم
 
 !!!؟.. شبهاش رو با من سرکنه دیتا هروقت عشقش کش..!حاال زن موقت عرفان بشم ..

 رهی وخستادی قدم هام اي جلويعرفان به تند.. از حد توانم بود شی واقعا بنیا ..دی کشری سرم تپس
 ..ت تو نگاهم گف

 مثل گهی طرف مطمئن باش دنیاز ا ..امی از پس صبا بربتونمی که بدون وجودت نمیدونیخودت م-
  رو بذار به نی ایول.. حالم خوش نبود شبیدرسته که د ..کنمیسابق بهت نگاه نم

 
 هی ي که  فرار کردی از همون شبقایکوروش دق.. چند روزه بهم وارد شده نی که تو اي فشارحساب
 .. جوابش رو دادم روزی دنکهیتا ا ..دهیفحش م ..دهیاس م ..زنهیه بهم زنگ مبند دار

 
  ..شبی دنیبه خاطر هم.. کرد بهار میروان.. از دهنش دراومد بار من ومادرم کرد ی سابق هرچمثل

صورت عرفان  ..دی قطره اشک از سر مژه ام چکهیپلک زدم که .. سوخت ونگاهم تار شد چشمهام
 ..ازهم جسورانه ادامه داد اما ب..سخت شد 
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 که یمخصوصا با اتفاق.. اشتباه ي وبنددی قچی خونه بدون هنی سقف اری بودن من وتو زدونمیم-
  ومن میکنی صبا رو باز مي که گچ پای تا وقتخوامی ازت منیبه خاطر هم.. افتاد شبید
 

  ..می بدم محرم بشطی به شرای سرو سامونهی بتونم
 نفرت شهیهم.. چشمهام جون گرفت ي محرم شدن جلوي به جاغهی صيکلمه .. مشت شد دستم

  ي بود برای موقتزی خوندن دست اوتیاز نظر من محرم.. کلمه داشتم نی از ايادیز
 

  ..سوختی زنان موقت منی دلم به حال اشهیوهم.. مردها الی امخوابوندن
 حد پست نیکه تا ا..ار شم  گرفتطی شرانی خودم هم به اي روزهی که کردمی وقت فکرش رو نمچیه

 .. کنه یی تقاضانیشم که  عرفان به خودش جرات بده همچ
 ..عرفان رسما کالفه شده بود  ..دی چشمم چکي هم از گوشه ي اشک بعدقطره

 اش نهیبا بغض دست مشت شده ام رو به س ..دی صورتم چرخي رو رها کرد ونگاهش رونفسش
  ..دمیکوب

 ؟.. زن موقتت بشم يخوایازم م-
  ..نشستی اش منهی سي روی جون بود که به نرمیاما ضربه هام اونقدر ب ..گهی دي ضربه هی

 .. بود ي جارالبی اشکهام مثل سحاال
 صبا خوب شد ی؟که تا وقت ..ی زن موقت بشم که هروقت دلت خواست شب رو باهام باشيخوایم-

 که  !!..ی کنرونمیب تی وهروقت که دلت رو زدم از زندگي استفاده رو ببرتیازم نها
 

  !!يری رو بگمی قدي روزهاانتقام
 .. ام رو چنگ زدم نهیس
 ؟؟.. وبدبخت شدم لی تو نظرت ذلنقدری؟ا.. پست شدم عرفان نقدریبه نظرت ا-

 ..دست به سرم گرفتم وناله زدم .. رفت جی گسرم
 جلوت شهیشه وهم؟تا زبونم بسته با ..ی دلت خواست باهام تا کني موقت باشم که هرجوريخوایم-

  ..!!امیکوتاه  ب
  ..گرفتمی همه درد خفقان منیمن داشتم از ا.. گلوم رو با درد قورت دادم اب
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 .. عرفان ستی منصفانه ننیا-
 .. شد که نفسم بند اومد ادی درد اونقدر زشدت
تمال  دفعه حس اون دسنیا.. فرق داشت شهی با همندفعهیا ..اوردی به سرمن میی داشت چه بالعرفان
  ..خورهی بار استفاده مهی رو داشتم که تنها به درد ی نجسيکاغذ

 افتنی ي اراده برایپاهام ضعف رفت که ب ..دیچرخی دور سرم مزیاما همه چ.. کردم قدم بردارم یسع
 زانوهام خم شد .. شده بود ری دگهیاما د.. عرفان ي پناه دست انداختم به بازونیاول
 

 .. افتادم نی زميورو
 ..بهار ..ار به-

 ..دست گذاشت روگونه ام .. نا نداشتم لب باز کنم یحت ..ی زدم به سختپلک
 ؟.. بهار يشنویصدامو م-

 .. پچ کردم پچ
  ..رمیمیدارم م-
 ..حالت بده  ..مارستانی بمی؟بلند شو بر ..یگی میچ-

گ رو پشت سر  قبل از مري هاقهیرسما دق..تنها چشم رو هم گذاشتم ... رو همونجا رها کرد ومن
  ..ذاشتمیم
 .. برم یی جادیمن با..بله بله ..شرمنده  ..دی صبا رو نگه داردیکشی زحمت مهی.. خانم سیالو فرنگ-
 ؟.. شده یبابا چ-
 .. دکتر برمشی خاله بهار حالش بد شد م-

 انگشتم تونستمی نمیاما من حت ..دیشنی رو پشت سر هم مزیگوشهام همه چ..  سرجاش نبود حواسم
 ..و بلند کنم ر
 ؟ ..يشنویبهار بهار م-

 .. پلک هم باز نکردم یحت
 ..بپوش مانتوت رو -
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  ي سرم بست وبدون بستن دکمه هاي بچه شال رو روهی مانتو رد کرد ومثل نی استي رو از الدستم
 ..مانتوم دراغوشم گرفت 

  ..دمی صداش رو شندمیکشی نفس می اغوشش به سختي جور که توهمون
 ..تو فقط جوابم رو بده ..نترس  ..شهی حالت خوب ممارستانی بمیریاالن م ..يشنوی؟م.. بهار -

 مهین ..دیبه درکه رس.. عرفان جا گرفته بودم ي دستهاونی من اونقدر کم توان بودم که فقط ماما
 .. زمزمه کردم اریهش

  ..نیمنو بذار زم-
 ؟ ..یچ-
  ..امی بتونمی خودم منیبذارم زم-
 ..اما -

  پاهام گذاشت ي من رو روی به چشمهام به ارومیگاه نوبا
 دستهاش خواستیدلم م.. بغلم برد ری رفت که عرفان محکم بازوم رو گرفت ودست زجی سرم گبازهم

 اما .. خود کرده بود ی که شب قبل من رو از خودم بیی دستهانیا..رو پس بزنم 
 

 .. بردارم گهی قدم دکی تونستمیم عرفان قطعا ني دستهاتی بود که من بدون حمانی اتیواقع
 ؟ ..یخوب-

عرفان کمربندم رو بست .. شدم نی حال وناتوان با کمک عرفان سوار ماشیفقط ب.. ندادم جواب
 ..وزمزمه کرد 

 میکنی سرفرصت با هم صحبت ممینیشیاونوقت م ..دمی قول مشهیحالت خوب م ..مارستانی بمیریم-
.. 

چون طاقت صحبت کردن .. محو کنه نی االن من رو از رو زمنی چشم بستم ودعا کردم خدا همومن
 ..با عرفان رو نداشتم 

 رفتمی عرفان منگ و مدهوش جلو مي دستهاتی با حماکردم،فقطی رو درك نمي بعدي هاقهیدق
  پاسخ هم ي نایاما حت ..پرسهی وحالم رو مرهیگی که دکتر فشارم رو مدمیدیم ..نشستمیم..
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 .. سرم آروم گرفتم ي قطره هازشی رری تخت اورژانس زي روتی و درنهانداشتم
 .. برخورد دست عرفان پلک باز کردم با
  ؟يبهتر-

 .. زدم که بهترم پلک
 ؟ ..يخوای ميزیچ-
 ؟؟..صبا -
 .. خانمه سی فرنگشیپ-

از  ..بردمی تو استرس مداوم به سر مشبی به بدنم استراحت بدم از دی رو هم گذاشتم تا کمچشم
  چشمهام نقش ي جلوشبیمدام حوادث د..تحمل حضور عرفان رو نداشتم  گهیطرف د

 
  ..کردی وحالم رو بدتر از قبل مبستیم
 ؟ ..يدیخواب-

 .. مرد هم صحبت بشم نی با اتونستمینم ..خواستمینم.. پلک باز نکردم یحت
 دونمی م خوبیلیخ..فقط به حرفهام گوش بده  ..ي جوابم رو بدستیالزم ن ..يداری که بدونمیم-

  که هیاما اتفاق ..ی رو از من نداشتي رفتارنی توقع همچدونمیم.. اشتباه بود شبیاتفاق د
 

 مثل گذشته بهت ندارم ی حسچی هگهی که دیدونی کرد،خودت بهتر از من مشهی هم نمشی کارافتاده
  رو قبول تشی من بود،مسئولشبی من و تو به خاطر حال  دنی اومده بشیو اتفاق پ

 
  ؟؟ی تا تو راحت باشمیبهت گفتم محرم کن.. اشتباهم ندارم هی توجي برای و حرفکنمیم

 : کهدمیکشی مغی وجذاشتمی گوشهام مي دستهامو روخواستی مدلم
 .. بسه گهی بس کن  د-

 نی که انمی شم وببداریبخوابم وب... بخوابمخواستیدلم م.. توان صحبت کردن هم نداشتم ی حتاما
  ..رمی لبم دارم با صبا کلنجار ميومن هنوز با همون زخم گوشه  فتادهیاتفاق اصال ن

 ؟.. بهار يشنویصدامو م-
.... 
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 ...!!بهار -
 به خودم یتا حداقل بتونم لَخت.. انجام بدم بسته نگه داشتن پلک هام بود تونستمی که مي کارتنها

  اهانت نهادشی مرد وپنی تا هرچه زودتر از اکردمی قوام رو جمع مدیبا..استراحت بدم 
 
 .. سقف سر کنم هی ری مرد زنی شبهام رو با اتونستمی نمگهیمن د.. فرار کنم زشیآم

از قلب عاشقم که .. وجود خودم بود ي احمقانه يبلکه از حس ها.. من نه از آغوش امن عرفان ترس
  دست از سر دلم شبی عطش از دنی عرفان بود و اي لمس دستهايتشنه 

 
 از دستش دی عرفان نبود که بانیا.. بودم دهی رو به چشم دتی واقعشبی اتفاق دبعد از ..داشتیبرنم

 .. خفته در وجودم ي بلکه خودم بودم و حس ها و وسوسه هاکردمیفرار م
 جسم نی اخواستیدلم م ..فتهی دوباره اتفاق بشبی دي تا مبادا خطاشدمی از عرفان دور مدی بامن
  ي دستهامی تسليزده رو که تنها به اشاره ا جسم عطش نیا.. رو دور بندازم فیکث
 

اما .. رمق در تن دارم از عرفان دور بشم ی کوله بارم رو ببندم و تا وقتخواستیدلم م ..شدی معرفان
  نامرد دونستمی که مي مردنیا.. مردِ نی که قلب من تا ابد وصل به وجود ادونستمیم
 

 ..گ سخت تر از سن..سخت ..شمر شده وابن ملجم  ..شده
  ..کردمیدل وابسته ام رو چه م ..کردمی چه ماما
زن سِرُم دستم رو باز کرد و ..چشم باز کردم .. که مورد خطاب قرار گرفته بود ی عرفان و زني صدابا

  نی آسمون کمکم کرد تا سوار ماشي رهی تي ابرهاینی به سنگییعرفان با اخم ها
 

  ..بشم
 و من چقدر از عرفان سپاسگذار شدی شکسته نمي جورچی ه کهی هم من بودم و عرفان  و سکوتباز

  اندکم رو جمع کنم تا جنگ رو دوباره از ي قواي ته مونده نیبودم که اجازه داد هم
 

  ..رمی بگسر



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 627 

 قایمخصوصا که دق.. دارم شی رو در پی که راه سختدونستمی بودم مدهی که ازعرفان شنیی حرفهابا
  شی عرفان به کجا پناه ببرم ؟؟؟پيقرار بود از خونه ... کنم کاری چخوامی مدونستمینم
 
 .. رفتن نداشتم ي برایی؟؟من که جا.. نا امن خودم ي برم ؟؟کوروش ؟؟احسان؟؟خونه یک
 ..نبرد رسما شروع شده بود .. پلک باز کردم و به زمان حال برگشتم نی توقف ماشبا
 صحبت کردن باهام پرپر يه داشت برا به سمت صبا کی حتنکهیبدون ا... محض ورود به خونه به
  از ورود عرفان در اتاق رو قفل کردم يری جلوگي کنم به اتاق صبا رفتم و برازد،نگاهیم
 
 .. زدم هی حال به در تکیخسته و ب..

 .. صبا رو بشنوم ي صداتونستمی از پشت در هم میحت
 بابا،چرا خاله بهار جوابم رو نداد ؟؟-
 .. استراحت کنه دیبا.. صبا جان ستیحالش خوب ن-

 و هرچه کردمی همت مدیبا.. بود و پلک هام داغ خیسرانگشت هام .. رو با سرانگشت بستم چشمهام
 .. رفتن نداشتم ي براییشب تو راه بود و من جا ..کردمی برزخ فرار منیزودتر از ا

 
 .. تماس گرفتن با احسان نداشتم ي هم براییرو

 ؟ ..ارهی که هر ان ممکن بود کوروش زنگ در رو به صدا دربيبه خونه ا.. ؟بردمی به کجا پناه مدی بامن
 سرد من تا بار و بنه ام رو ببندم و يچشم انتظار دستها.. اتاق چشم انتظارم بود ي هنوز گوشه ساکم

  که با خودم اورده بودم رو جمع ی حال و ناتوان اندك وسائلیب.. کنم ییعزم جدا
 

 قفل در تیودرنها... همه رو با خودم ببرم تونستمینم.. رو هم رها کردم زیتک و توك خرده ر ..کردم
 .. اومدم رونی ساك از اتاق بنیرو بازکردم و با اول

 .. رها شده ازچله با شتاب به سمتم اومد ری که مثل تدمی گذاشتن عرفان رو درونی محض قدم ببه
 .. وساك از بند دستم رها شد دی و دلم لرزدست

 ؟ ..یکنی مارکی چيدار-
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 يقد راست کردم و به سمت اتاق گام برداشتم که صدا ..دمی کشنی زمي رو با اندك توانم روساك
 .. صبا بلند شد ي هیگر
  ؟؟چرا ساکش رو بسته ؟رهیخاله بهار داره م..بابا -

ده  شزی رقت انگي به قدرتمیوضع ..کردی مهی من داشت گريصبا ..ستادی دلم پاره شد و قدم هام ابند
  رو داشتم که با دست يحس مادر ..سوختیبود که خودم هم دلم به حال خودم م

 
 برم اما عرفان تو يخواستم به سراغ ساك بعد ..کنهی رو پاره مي محکم مادر و فرزندسمانی رخودش

 .. لحظه سد راهم شد هی
 ؟؟یکنی مکاری چگمیبا توام،م-
 .. گفتم ف،تنهای حس و ضعیب
 ..برو کنار -

 ..ام رو گرفت  هشونه
 ؟ ..ی رو بستلتی که بار و بندي رفتن داري برایی ؟اصال جاي بريخوایکجا م-
 .. کف دست به مچ دستش ضربه زدم با
 .. بمونم نجای اتونمینم..ولم کن -

 .. صبا بلندتر شد ي هی گريصدا
 ؟ ..ي بريخوایکجا م..خاله نرو -

 رفتنم ي اگه بهش نگاه کنم پادونستمیم..شتم  توان نگاه کردن به صبا رو هم ندایحت ..دمی گزلب
  ..شهیسست م

 ..برو کار عرفان -
  ..ي برذارمینم-

  ..دمیجوش
 .. به اجازه ات داشته باشم اجی که احتومدمی تو نيبا اجازه -
  ساك داخل اتاق رو زدم که عرفان بازوم رو گرفت دیق
  ..میبذار با هم صحبت کن..نرو بهار -
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 .. ما بوده تموم شده نی بیهرچ.. نمونده یصحبت-
 ..بهار -

 .. عرفان هم نتونست اراده ام رو سست کنه ادی فري صدایحت
  ..ستی من ني جاگهی دنجایا..دست از سرم بردار -
 .. زمزمه کرد شی پهی از لحن چند ثانری غی که با لحندمی دستم رو کشو
 ؟؟ ..ي؟فکرشو کرد ..ي بريخوایکجا م-
 .. باز نگه داشته بودم زمزمه کردم ی سخت که بهیی پلک هابا
 نی سقف اری زتونمی نمگهیمن د.. سراغ کوروش رمی مای گردمی به خونه ام بر مای ..ستیبرام مهم ن-

 ..خونه باشم 
 .. به بازوم داد ی تکانعرفان

م  حال خرابت بذارنی با اي دار،انتظاري تا دم آسانسور بریتونی نمی وضع و حال خراب حتنیبا ا-
  ؟؟يبر

 من رو به حال خودم رها کنه تا خواستیدلم م ..کردی که با عرفان داشتم درد می به خاطر تنشبدنم
 ..اما عرفان دست بردار نبود .. سقف آسمون خدا گم بشم ریساکم رو بردارم و ز

  کردم بازوم رو از بند دستهاش رها کنم یسع
  ؟يخوای از جونم میولم کن،چ-
  ..ي قدم از قدم برداردمی اجازه نميدی حرفام رو نشنی وقتتا ..ي برذارمینم-
 .. گفتن نمونده ي برای حرفگهید-
 ..بهار -
 ..ولم کن -
 گچ گرفته يصبا با پاها ..می هر دو به سمت صبا برگشتنی زمي کوبش روي صبا و صداغی جي صدابا

  دی کشریتخواستم به سمتش برم که سرم  ..کردی مهی افتاده بود و گرنی زمياش رو
 
عرفان زودتر از من .. دارم هی تکواریسرم رو تو دستم گرفتم و شونه ام رو به د.. نتونستم قدم بردارم و

 .. و از ترس به هق هق افتاده بود کردی مهیاما صبا فقط گر ..دیبه داد صبا رس
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صبا دست .. شد رهی صبا رو تو بغل گرفت و به من خی حس فقط نگاهش کردم که عرفان با ناراحتیب
 : هق هق هاش گفتونی عرفان و ميانداخت به بازو

  خاله؟؟ي منو تنها بذاريخوایم-
 ؟ ..کردمی هاش دل دل مهی گري براي جورنی واقعا صبا دختر من بود که اای شکست،آکمرم

 شمی کنم پدای پدی مامان جدهی ی تا وقتي؟مگه بهم قول نداد ..ی من باششی پيخوای نمگهید-
 ؟ ..ي بريخوایحاال م؟ ..یمونیم

 حرفها رو اون هم از زبون نی ادنیدل من طاقت شن.. به کنار ای شد،تمام دنری سرازاری اختی باشکام
 .. تن من شده بود يصبا به مرور پاره ..صبا نداشت 

  ..رمیمی من مياگه تو بر-
 بچه رو به نیمرگ ا آورد که من باشم و یخدا اون روز رو نم! ؟ ..مردیطفلک من م.. بند اومد نفسم

  مادر مرده رو امضا ي بچه نی خودم سند مرگ ايکه خودم با دستها ..نمیچشم بب
 

  ..کنم
 ؟.. موهام رو ببافه ی کيتو بر-

  ..واری خم شد و آوار شدم کنار دزانوهام
 ..خاله بهار -

باره دچار حمله ترس مثل خوره وجودم رو گرفت،که مبادا دو.. به نفس نفس افتاد هی کم از زور گرکم
 ارهی آسم بشه و نفس کم بي

با نگاهم التماسش رو  ..کردی ناراحت تنها نگاهم می که با صورتدی به سمت عرفان چرخچشمهام
 اما .. رفتنم سست بشه يتا نذاره پا.. رهی دهن صبا رو بگيتا جلو..کردم تا نجاتم بده 

 
  ..بردنی رو تا مرز جنون جلو م ظالم ،پر به پر صبا داده بود و هر دو با هم منعرفان

  ..نهی با من کارتون ببی؟ک.. مواظب من باشه ی کيخاله تو که بر-
 خواستیدلم م.. از اشکش رو پاك کرد و دوباره نفس نفس زد سی دست آزادش صورت خنی آستبا

  قلبم رو با حرفهاش نی از اشترینذار ب ..ریکه جلوش رو بگ.. بزنمادیبر سر عرفان فر
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 .. سکوت گرفته بودي روزه ری نفس گقی دقانیاما عرفان تو ا..نفس نفس زدن هاش پاره پاره کنه  ،با
 ..خاله بهار -

 .. پناه دستهاش رو به سمتم دراز کردی بي بچه هی وباالخره مثل زدی نفس منفس
و تا به  دی و هر روز،تو وجودم جوششهی پررنگ تر از هميمهر مادر.. وجودم به تب و تاب افتاد تمام

  و عطر خوش تنش مشامم رو دمی کشرونیصبا رو از آغوش عرفان ب ... امیخودم ب
 

 .. نجوا کردم ی کتف هاش رو مالش دادم و به آرومونیبا کف دست م  ..پرکرد
 ..نفس بکش خاله ...نفس بکش صبا جان-

 و زار زدم  رو به خودم چسبوندمفشیبدن ضع.. حلقه شد به دور گردنم ی صبا به آرومي هادست
 من که ... دل بکنه یفی موجود ضعنی از همچتونستی مي عاطفه ایواقعا کدوم آدم ب..
 

 .. رو نداشتم دلش
 پاهام که خوب شد خودم کارهاتو انجام دمیقول م.. حرفت رو گوش بدم دمینرو خاله،باشه؟قول م-

 ..بدم 
 .. هام اوج گرفت هی گريصدا

 دمیقول م ..خورمیغذامو تا ته م .ي که بهم قند اضافه بدزنمیغر نم.. کنم خاله ی نمتتی اذگهید-
 ..خاله 

  و مات کرد شیو من رو ک.. حرکتش سد مقاومتم رو شکوند نی با آخرتی در نهاو
 از اشکم رو سی گونه هام گذاشت و صورت خيکف دستهاشو رو.. رو از دور گردنم باز کرد دستهاش

  با دستهام صورتش رو قاب گرفتم و بوسه میبا تمام محبت قلب..بوسه بارون کرد 
 

  به صورتش زدم
 : زمزمه کردموهمزمان

  ..رهی جا نمچی بهار بدون تو هرم،خالهی خدا نمرم،بهینم-
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 حرف با ی که بدی به نگاه عرفان رسسمینگاه خ.. باز هم تو آغوشم گرفتم و به خودم فشردمش و
 با نگاهم بهش گفتم که باالخره  .. کردی من و صبا نگاه مي گرفته به عاشقانه یصورت

 
 .. از کنار صبا آروم و قرار نداشت ری جا به غچی هیبهار زمان.. شدم میتسل

*** 
 لمی رغم میعل.. مونده بودم رهی خی قاليبه گل ها ..دادمی جور که صبا رو تو آغوشم تاب مهمون

  هم خواستمی م اگهی حتگهیحاال د..موندگار شده بودم .. گرفته بودم ی سختمیتصم
 
 .. بود ستادهی اراده ام اي جلوشی صبا و صورت اشکيچشم ها.. برم تونستمینم

 دنیاما با د.. با عرفان جا خوردم کمی نزدي فاصله دنی عرفان به خودم اومدم و با دفی خفي با صدا
  رهی صبا رو از بغلم بگخوادی دراز شده اش به سمت صبا که معلوم بود ميدست ها

 
 .. به خواب رفته رو به دستهاش سپردم ي صبااطیپام رو جمع کردم و با احت و دست

عرفان در اتاق صبا رو   ..کردیبدنم به شدت درد م.. دادم و پاهام رو جمع کردم هی ام رو به مبل تکتنه
 همون جور که .. نشست نی دو قدم کنارم رو زمي باز رها کرد و با فاصله مهین

 
 : زمزمه کردم به اتاق صبا بودنگاهم

 .. ندارم ی حرفيری بگیمیبعد از اون هر تصم..بهم مهلت بده تا خودم رو آماده کنم -
  مجبورت کنم خوامینم-

 يری گمی تصمي برایی به سرم اومده بود جاشبی که دییبال! مجبورم کنه ؟.. زدم ی تلخپوزخند
  ای امکانش وجود نداشت  خودم و صبانی بسمانی که با وجود ررفتمی مدی باای..نذاشته بود 

 
  ..شدمی و همسر موقت عرفان مموندمی مدیبا

 گذرهی و براش مهم نبود که از خط قرمز ها مذاشتی پا مری و بندها رو زدی بهار گذشته نبودم که قمن
  ..کردمی مدای خونه پنی موندنم تو اي موجه برادی مهر تائهی دیمن با..

 : زمزمه کردمشدمی جور که با زحمت از جا بلند مهمون



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 633 

 . شده ری دیلی حرفها خنی گفتن ايبرا-
 : حال به سمت اتاق صبا به راه افتادم که عرفان زمزمه کردی خسته و بو
 .قبل از خواب داروهات رو بخور حالت هنوز خوب نشده-

 به بهار ی شباهتچی هست،امشبی که حالم اصال خوب ندونستیعرفان بهتر از خودم م.. گرفت لرزم
  محنت زده بودم که به خاطر بچه اش ی لحظه ها زننیتو ا..مند گذشته نداشتم قدرت

 
 ی جسميازهای برآورده کردن ني که با وجود تمام عالقه اش  تنها برایزن ..ذارهی دردهاش مي روپا

  موند ی میمردش کنارش باق
 و نیستامی هیآنت ..زانی کوری سرماخوردگ500 نیلی سی کج کردم به سمت آشپزخونه اموکسراه

 . حرف به سمت اتاق صبا به راه افتادمی کردم و بی سوزانم خالي معديژلوفن رو تو
 نور ریدر رو به حالت اول برگردوندم و ز.. شد ي صورت صبا جاري با،باز کردن در رد نور تا رو

 .. به سمت تخت صبا رفتم و کنارش رو تخت نشستم ییرایکمرنگ پذ
 از تونمیمنو عفو کن که نم.. خاله بهار وابسته رو ببخش نیا..ببخش  من،دختر من،خاله رو يصبا

  که به خاطرت چه ی و بفهمی درکم کني روزهی دوارمیام....عشق پدرت دست بردارم 
 

  رو تحمل کردم، حاللم کن دخترکم،مادر بدبختت رو حالل کنیخفت
*** 

 عقد ساده هی محضر ساده،و هی عرفان،تو ندی سالگرد دوباره دنیدرست تو اول... روز سرد آذر ماه هی تو
 هر چند تا  ..هیرای پیهرچند ساده و ب..هرچند موقت ..تر،دوباره همسر عرفان شدم  

 
اون هم با وجود تمام .. سرم شد ي هیاما باز هم اسم عرفان، سا.. کننده ری خفت بار و تحقيحد

 .. که پشت سر گذاشته بودم ی سختيگذشته 
با اون  ..شی سال پشی شییای و روینیری  شي ،چقدر تفاوت داشت با اون روزها به نام شدننی او

 . هردومون جا خوش کرده بودي لبهاي که گوشه يلبخند محو
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درست بود که من همچنان  ..شدمی گرم نمی حرارتچی سرما تو وجودم رخنه کرده بود که با هاونقدر
  کردی رو پر مماهمیرگ فردرست بود که صبا و حضورش خالءم..عاشق عرفان بودم 

 
که به  ..امی حد پست به نظر بنی تا اخواستیدلم نم.. نبود ی وصلت مصلحتنی به ایاما دل من راض..

 ..همسر عرفان بشم ! اسم زن موقت
 همه نی نمونده بود،اما به نام خوردن؟ با ای غرور ته کوله بارم باقي ذره اگهی وقت بود که دیلیخ

 !!خفت ؟؟
 نکرده سوخته ي؟من که باز ..يدی برام چي دست رو چه جورنی؟ا ..می با زندگیکنی مکاریچ.. خدا آخ
  ي دار و ندارم رو برايهمه .. نمونده ی برام باقيزی چگهید..!؟به من نگاه کن ..ام 
 

 ..تمام قلبم رو .. مادرانه ام رو يحس ها.. رو میجوون.. رو میزندگ.. مرد دادم نی اتیرضا
درسته که چند سال  ..ی هم به فکر من باشی کمشدی میچ.. شده ی خالیخال! ..نی رو ببدستهام

  تاوان دادم که از نقدریاما بعد از اون ا. کردم روونی عرفان رو وی و جووونی زندگشیپ
 
 ..  بشم لی خار و ذلي جورنی که استی انصاف ننیحاال ا.. بار تمام اشتباهاتم خالص شدم ریز

 ي فشار دردهام کاسه ری که زییبا چشمها.. فرسوده یبا قلب.. لرزون ییدستها هم امضا زدم با باز
 انگار ارج .. الزم نبود يادی زي امضانباری ای قبليبرخالف دوازده امضا..شبنم شده بود 

 
  ..شدی منی امضاها تعنی با اوقربم

بازهم زن ..ت دوماه  رو به نام عرفان زدم اون هم به مدتمیسند مالک.. اتاق ی سکوت سرد و سربتو
  دل و عشق ،اما بازهم، بعد یهرچند ب..هر چند موقت هر چند خفت بار ..عرفان شدم 

 
 ..همسرعرفان شده بودم ..!  سال ازشش

 دستهام نشست ونیکه همون لحظه م ..ي سکه بهار آزادکی بود و دی جلد کالم اهللا مجکی ام هیمهر
  دیشا.. نه ای رو از عرفان گرفتم دی مج جلد کالم اهللاهی بار قبل اون ستی نادمی..
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 .. عرفان به امانت مونده بود شی جلد کالم اهللا پهی همون یعنی ام ،هی مدت مهرنی تمام اهم
 نیچقدر ساده بود ا ..میشاهد هم نداشت ..دی برام کل نکشیکس.. ازدواج ها ي هی برخالف بقیحت

 علوم نبود چرا دلش از زمونه پره و سر  که مییخودم بودم و عرفان و مرد اخمو..ازدواج 
 
 .می اومدرونی به اسم ازدواج موقت از محضر بی زپرتي برگه هی با تی و درنهاکنهی می خالما

 رستوران دنج و خلوت هی ازدواج ِبه اصطالح خجسته ناهار مهمونم کرد اون هم به نی امنی به عرفان
 و  ...نی ما بی فيف نبود عالقه  در وصیی غرای  و سخنرانزدیکه پرنده توش پر نم

 
 .. ازدواج سرداد نی بودن ایمصلحت

 برگشتم و می افسردگي به همون دوره کردمیاحساس م.. نرفت نی لقمه غذا هم از گلوم پائهی یحت
  یمن حت ..زنهی چشمهام سو سو مي مذبوحانه جلوشهی ونامعلوتر از همکتریتار.. یزندگ

 
 نکهیا ..ارهی داره به سر من میی عشق احمقانه چه بالنی انکهیا..تم  خودم هم خبر نداشي ندهی آاز

  به من نداشته یاجی احتگهی ازدواج موقت تموم بشه و عرفان دنی مصرف اخیاگه تار
 

 ؟ ..!کنهی مرونی بشی من رو از زندگی اردنگهی با ای آباشه
 نبود که چقدر حال من خرابه شی از اون همه فکر و غصه در حال انفجار بود و عرفان اصال حالسرم

 .. بود یدنی ددنمیکه از عرش به فرش رس ..سوزهیکه چقدر دلم به حال خودم م..
 ندهیاما من از آ.. عرفان و صبا کنم ی عمرم خودم رو وقف زندگقی دقانی که حاضر بودم تا آخردرسته

 ن سر و  بدتر از اوای..دمیترسی به من نداشته باشه میاجی احتگهی که عرفان ديا
 

 .. باشه يادی ثمر و زی بشی کنه و حضورم تو زندگدای پيهمسر
از .. عرفان ي ِدر پس پرده ي هارنگی نامعلوم ،از ني ندهی آنی از ادمی هراسی با بند بند وجودم ممن

 .. و ذلت خودم ی کسیب
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عرفان با اخم .. نگاه عرفان سر بلند کردم ینی چقدر تو عالم خودم غرق بودم که با حس سنگدونمینم
 درحال کنکاش .. شده بود رهی بهم خمی مستقی که با نگاهی درهم درحالییها
 

 .. ذهنم بود يایزوا
 ؟ ..ي جوابم رو بديخواینم-

  ..دهی پرسی چه سوالدونستمی نمی؟ من حت ..ی؟ چه جواب ..!خواستی مجواب
 .. انداختم ری به زسر

 ...!منو نگاه کن بهار -
 .. عرفان رو نداشتم ي هاي باززی تيمن پراز درد بودم و حوصله .. کردم و تمرد سرکج

 ..!!بهار -
 :دمی رو پرسدی که به ذهنم رسی سوالنی بلند کردم و اولسر

 !؟؟ ..ادی به سر من میبعد از دوماه چ-
 ي نفس هاي صداتونستمی می به راحتیحت.. شد ی اش پرو خالنهی سي قفسه ی کردم به آنحس

  شد دهی کشریو نگاهش کم کم به ز..مکث کرد و سکوت ..شنوم کند شده اش رو ب
 ؟!؟!کردی مفکر

 ی زننی اي برايفکر!! .. فرداها نداشت ؟؟ي براي ،واقعا فکرقهی به دقدیشا ..دی ها رسهی به ثانسکوتش
  ؟؟کردی می اش زندگهی ساری زندهیکه تا دوماه آ

 ..د  رحم بوی  من بيچقدر مرد تازه .. به درد اومد قلبم
 .. امون داره ندهی راجع به آيتا بهم بگه چه فکر ..ادیتا به حرف ب.. شدم رهی به لبهاش خاحمقانه

نه من بهار ماه گذشته .. داده بود ری هردومون رو تغی زندگشی بود که اتفاق چند شب پنی اتیواقع
 .. قبل از رابطه يبودم و نه عرفان ،عرفان روزها

 .. سر بلند نکرد یوعرفان حت.. ها قهیز دقا.. ها گذشت هی از ثانسکوت
 : شکسته و تلخ از ته دلم گفتمدل

 .. عرفان ي نامردیلیخ-
 .. از جا بلند شم که زمزمه کرد خواستم
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 ؟ي بشنويخوای میچه جواب-
 ! عرفان دوستم داره؟نکهی؟ا.. بشنوم خواستمی می رفتنم سست شد،واقعا چيپا
  انجامهی زود به ازدواج دائم بياج موقت قراره به زود ازدونی اکردمی احمقانه فکر منکهیا
  هاش تا آخر عمرم پشت و پناهم بشهي بدي قراره عرفان با وجود همه نکهیا

  برسم ؟خواستمی می به چواقعا
 کنم؟ی دارم ازت سوءاستفاده میکنیفکر م-

 تی واقعدنیش به رخ کتونستمیمن نم.. اشک شد ي و چشم هام کاسه دی کشری تمینی بي روعضالت
 ..  تحمل کنم ی رکنیرو اون هم از زبون عرفان و به ا

 ي رو فدا کردتی از من و صبا زندگتی حماي که تو برافهمهی بچه هم مهی یحت ..یکنیدرست فکر م-
  ی تو  و تو اون حالت بد روحياون هم بدون خواسته .. باهات رابطه داشتم نکهیا..
 
 خوامیاما م.. رو قبول دارم نهای ايهمه  ..ی بشمیورت کردم وارد زندگ مجبي اعتبارچی  بدون هنکهیا..
 .. رو رك و راست بهت بگم زی چهی

 : سمتم خم شد ومحکم گفتبه
 اجازه بدم وسائلت رو جمع ي بدون پافشارتونستمیم.. بعد از رابطه امون رهات کنم تونستمیمن م-

  ..ينذاشتم بر من بودم که نی نه ؟اي بریخواستیتو م ..ي و بریکن
  ..دی ته کششیانرژ... اتشفشان خاموش شد هی مثل انگار

 خطام ياما بدون من پا..قبول دارم ازت سوءاستفاده کردم .. کردم يقبول دارم نامردم و نامرد-
  رو بدون که نیاما ا .. ي از من داری چه توقعدونمینم..تا آخرش هم هستم  ..ستادمیا

 
اما من .. تو وجودم کشته شد تی انسانيارهای که تمام معي آورد به سرمیی بالشی سال پچند

  ی بزرگيمن خطا.. بزنم ی خودم رو به نفهمخوامینم.. حد سقوط کنم نی تا اخوامینم
 

 اشتباه نی اي پادیاونقدر شرف برام مونده که بدونم با.. هام يبا وجود تمام بد.. مرتکب شدم درحقت
  ..ستمیبا
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 خوب یلیو من خ.. بهت ندارم ي عالقه اگهی که دیدونیتو خوب م.. رو بهت بگم یتی واقعهی بذار یول
  ..ي هام دوستم داري که تو هنوز هم با وجود بددونمیم

 .. از زبون عرفان چقدر طاقت فرسا وخفت بار بود ی واضحنی به اقتی حقدنیشن.. مشت شد دستم
 نی اي همه دونمیم ..يوقف دختر من کرد ..کارت رو.. رو تیجوون.. رو تیخوش.. رو تی زندگدونمیم-

  ی اعترافهیبذار ..  تا ببخشمت ي بدست آوردن دل من انجام داديکارها رو برا
 

 ام از نهیک ..ي و همراهم شدی قدم تو خونه ام گذاشتیازوقت ..دمتی وقته بخشیلیمن خ.. بهار کنم
  میصبا و زندگ ..ي هام ظاهر شدی نجات وسط بدبختي فرشته هیتو مثل .. رفت نیب

 
  ..يدی وبه دادم رسی ،تو دست گرفترو
 ندم ي هات رو با بدی که جواب خوبرسهی شعورم منقدری لطفت رو جبران کنم انی ادی که بادونمیم

  اسمم رو بهت قرض تونمیفقط م ..شهی باهات صاف نمگهیدلم د.. کنم کاریاما چ....
 

  ..ی من هستی به بعد تو سکان دار زندگنیاز ا ..  خودم و صبا رو به دستت بسپرمی و زندگبدم
 با دل خوادیدلم نم ..ستمی دنبال آتو گرفتن ازت نگهی و عالقه ات کامال بهم ثابت شده و دتی نحسن
  ..ی و کدورت همسرم بشینیچرک

 ..) همسر اضافه کردم ي موقت رو به دنبال کلمه يومن تو دلم کلمه (
 ..و دلت هست رو انجام بدم  که تيزیتو بگو تا من اون چ-

 .. بودم نجوا کردم رهی که تو نگاهش خهمونجور
 ؟؟ ..ي عاشق شدي روزهیاگه -
 سوخت می عشق تمام زندگنی اي شدم که از شعله های چاك زننهی عاشق سی موقعهیمن  ..شمینم-
 مجرد ،  پدر هی مثل نکهینه ا.. اتفاق افتاده بود نیاگه قرار بود ازدواج کنم تا حاال ا..
 

 .. تنه به دوش بکشم کی صبا رو ی زندگبار
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 من بودم که نیا.. کار بودم رینه منم تقص ..ي تو فقط مقصر بودگمینم.. من و تو سوخت بهار یزندگ
 تو  عاشق من شده .. دادم و هردمون رو بدبخت کردم ونیدل به دل دختر شاه پر

 
 ی که دارم دستدمیچرا نفهم..ت شدم ؟من چرا خام حرف ها.. عشق کور نی و چشمت از ايبود

  ..کنمی دانشکده است خراب مهی مثل تو رو که چشم و چراغ ي دختری زندگیدست
 نی هست  که به ای شدم،چند ماهماهی از حد باعث به وجود اومدن فرشی من بودم که با اصرار بنیا

  نکهیود،ا من بی تجربگی و بی ناپختگری از مشکالت ما تقصیمی که ندمی رستیواقع
 
 .. بده ادمی رو ي نبود تا راه و روش درستِ زن دارمی تو زندگي مردچیه

 و بن خی هم باعث شد تا از بنی و هممی و پوچ ساختچی هي رو رومونی و تو خام و جوون،زندگمن
  نی اولياما امروز برا ..میهر دومون دو سر باخت.. بهار میهر دو مقصر بود..خراب بشه 

 
 سال کی که ي انهی کيچه برا ..شی پي اشتباهات سالهايچه برا ..ی  تا من رو ببخشامخوی ازت مبار

 ..گذشته امون رو خراب کرد 
 : تو نگاهم گفترهیخ
 یبه عنوان زن ..رفتمی پذمی زندگکی وقته که تو رو به عنوان شریلی بهار،من خجنگمی باهات نمگهید-

  ي هی بقخوامیم.. هم ندارم ي اهیحرف و گال ..دونهیکه صبا اون رو مادر خودش م
 

  که با تو یی بحث و جدل هايخسته شدم از همه .. کنم ي سپرنهی رو بدون کمی زندگيروزها
  تو نیشم،ای مری تحقنم،خودمیبیخودم آزار م.. تو رو آزار بدم نکهیچون قبل از ا...داشتم

 
 .. جا موند یه شکوشی و ناموسم بود که پرتی غنیا.. سپردمت ی که به شکوهينبود

 وفتمی به پات میگفت.. حاللت کنم ی و گفتي اومدیی روزهانی  تو همچشی سال پکیدرست !! ادتهی
  ..ی تا من رو ببخشدمی رو بهت  ممیزندگ..
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 به بعد نیکه از ا ..ی عشقت ببخشیکه من رو به بزرگ ..ی که حاللم کنخوامیم ..خوامی من از تو محاال
  با دونمیم ..خوامی ازت می کار سختدونمیم..مدم من ه ..یواقعا مادر صبا باش

 
 که قبول کردن دونمیخوب م ..ی کننانی به حرفهام اطمیتونی نمگهی که سرت آوردم دیی بالهاوجود

  هی کنمیاما ازت خواهش م.. سخته زهیری به پات نمی عشقچی مثل من که هيمرد
 

 ... کنم دتی رو سفنباری ادمیقول م ..ي بهم فرجه بدگهی دبار
  شد ری اشک پشت سر هم از چشمهام سرازي هاقطره
 و ازم دهی من رو بخشکردی عرفان بود که اعتراف منیواقعا ا!؟.. از ته دل عرفان بود ي حرفهانهای اواقعا

 ! ..کردی متیطلب حالل
  اش رو تو عرشگهی دمی از روز رو تو ظلمات مطلق بودم و نیمی؟چرا ن ..هی امروز چه روزایخدا
 ؟ ..کردمی سر متیایکبر
 امروز ایخدا ..شهی مبای زایچقدر دن.. فراموش کرده بودم که عرفان اگه بخواد فرهاد بشه و مهربون چرا

 ؟..؟جواب کدوم آرزوم رو  ..ي از استغاثه هام رو دادیکیجواب کدوم 
 ؟ ..یکنی مرد بدون عشق رو قبول منی ؟ایکنیبهار ؟قبولم م-

 ؟.. رو می زندگیشگی؟مرد هم..عرفان رو !؟ ..قبولش کنم ..دمی گزلب
 تا ابد کنار عرفان و صبا باشم نکهیا ..خواستمی میمگه من از خدا چ ..کردمی بود که قبول ممعلوم

  دلش رو به دست تونستمی و نمشدی با هام صاف نمامتی قامی اگه دل عرفان تا قیحت..
 
 ..ته مثل من بود  دل شکسته و خسی زني تمام آرزونیبازهم ا ..ارمیب

 ي غهی لمس سرانگشت ها بعد از خوندن صنیاول.. به سمتش بردم ی دستم رو به آرومناخوداگاه
  که ییرو چشمها ..دی گرمش چرخينگاهم رو چشمها.. بود نیری و شبیعج ..تیمحرم

 
ان  به عرفی شباهتچی هگهی من ديِعرفانِ روبه رو.. بود ی پر از ندامت و شرمندگشهی همبرخالف

 .. گذشته نداشت ي روزها،یسرب
  ..دی رو تو دستم گرفتم که دوباره پرسسرانگشتهاش
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 ؟.. بهار یکنیقبولم م-
دستش تو دستم بود و دلم آروم،و خدا از اون باال دوباره .. واضح تر نیجواب از ا.. زدم یقی عملبخند

  ..زدیبهم لبخند م
 .. کردم زمزمه

  ..کنمیقبولت م-
که اونجا  ..کردی تا آسمون فرق منیزم.. که تو اتاق سرد محضر گفتم ی  با قبول کردن قبلتنی اانگار

  نی اینیری ان و شی تلخنیو چقدر تفاوت بود ب...  از ته دلنجایبه اجبار بله گفتم و ا
 
.. 

 به گذشته ها دیذهنم پر ..دی کشرونی بیکی کوچي پالتوش فرو برد و جعبه بی دست تو جعرفان
 ! ..عهدانگشتر ت..

 .. ام برخواست نهیآه از ته س.. که باز شد جعبه
 اراده مثل ی گذاشت و من بزی ميکف دستش رو رو.. عرفان ي ساده ي ازدواجم بود و حلقه ي حلقه

 به دست دراز ...  شدن اری ي چشمهاي فتهی مسخ و شای که تو عالم رویدختران
 

 .. گفتم کی عرفان لبي شده
  ..می شدرهی انگشتر خي روزی ري هانید و هر دو به درخشش نگ حلقه به دستم کرعرفان

بلکه تنها تعهد بود و .. عرفان ی از محبت قلبي عاشقانه بود و نه خبري از پچ پچ هاي خبرنه
  بود که من نیری تلخ و شتی واقعنی به ادنیرس ..داری پای دوستهی و زی مسالمت آمیستیهمز

 
 به ياون هم با وجود دختر.. نبود ری ما بدون هم امکان پذیزندگ ..می و هستمی عرفان تو فال هم بودو

 اسم صبا،
 زمخت و نامهربان ي عرفان رو به دستش کردم و برخالف عرفان بوسه زدم به سرانگشت هاي حلقه

  يایمن که دن.. کنه اما من که داشتم ممی نداشت که تقدیعرفان قلب..عرفان 
 



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 642 

که عشقش رو ..درست مثل بهار جسور گذشته  ..ذاشتمیجلو م بودم پس من قدم ي و فداکارمحبت
 .. داشت ی دخترانه اش عالمياهای و با روزدی مادیفر

 دستهاش مهر ي من تا ابد روشی آتيداغ بوسه .. شده بود ری دگهی معذب دست عقب برد اما دعرفان
 از  و نگاهش به گردش دراومد ومن تعجب زده دیچیدستهاش رو تو هم پ..شده بود 

 
  ..دمی پرسخودم

 ) خونسرد رو به تب وتاب انداخته؟شهی بوده که عرفانِ همي حد قونی بوسه تا انیا(
 یقینفس عم.. کرد امی هوا قی فرار از نگاهم بياما عرفان برا.. رو دنبال کردم زانشی نگاه گرکنجکاو

   تو "م بوسه قلب عرفان رو لرزوندنی با ا" طرز فکر روکه نی کردم ای و سعدمیکش
 

 . خط بزنم سرم
 رو تا لحظه شی چند سال پي عاشقانه ي حرفهادنی و حسرت شنشدی دل نمکی با من گهی دعرفان

  ..ذاشتی مرگ به دلم مي
 ؟ ..میبر-

  دستم فرو ي دست عرفان تو بندهاي و از جا بلند شدم که انگشت هامی بری تکون دادم به معنسر
 !؟؟..ن به قصد پاره پاره کردن دلم جلو اومده بود عرفا ..ستادیقلبم تو لحظه ا..رفت 
 ی شونه به شونه ام درحالي جورنی انکهی دور از دسترسم باشه تا ادمی محی که ترجدونستی نمواقعا

 ؟؟.. بشه کیبهم نزد.. خوش عطر تنش وسوسه  شدم يکه از بو
 .. زمزمه کرد درگوشم

  ..دمی رو بهت قول منیا.. خانم من کنمی نمی لحظه هم پشتت رو خالهی به بعد نیاز ا-
 ..: بزنم ادیدوست داشتم فر.. از طاقت من بود شتری بنیا..مبادا اشکهام روون بشه .. گردوندم چشم

 من رو آزار نده سخته که نی از اشتریب.. نشو نیری شنقدریا ..یپرستی که مییتورو به اون خدا-
 ..شم  دار باشتنی بشنوم و خویی حرفها و قول هانیهمچ

 .. تو کمکم کن ایخدا.. رو تو دستش جمع کرد و کوبش قلب من سر به آسمون گذاشت سرانگشتهام
 .. لحظه صبر کن حساب کنم هی-
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 که دلدار ی عرفانيبرا.. بعد سوم رفتار عرفان يبرا.. آماده بشم ي راند بعدي من نفس گرفتم تا براو
  ..امدی به حساب می و مطمئنقی شفقینبود اما رف

 من عاشق عرفان ي که به اندازه شدی مدای پی کسایواقعا تو دن...  شدم به حرکاتشرهی همونجا خاز
 ؟؟..باشه 

 سرپنجه هام ونی حساب رو داد و با لبخند به سمتم اومد و باز هم بند انگشتهاش گره خورد مصورت
  دیا و من بشهی تموم مي و به زودهی شب بهارمهی ننیری خواب شنی اکردمیحس م..
 
  ..بردمی  تمام وجودم از لحظه به لحظه اش لذت مبا

 .. که به عرفان گفتم می شدنی ماشسوار
  ..رمی صبا کادو بگي براخوامیم-

 : کرد و گفتادی ضبط رو تا ته زي زد و صدايلبخند
  ..میبرو که رفت..چشــــــم -
 .. لب گفتم ری ته دل نفس گرفتم و زاز
  شکرتایخدا-

**** 
 که اطرافم رو محاصره کرده ي اوهام و افکارونی و من مدنیچرخیا پشت سر هم تند و تند م هعقربه

  ..دیدست و دل من هم لرز ..دی رسازدهیعقربه ها که به  ..زدمیبود دست و پا م
 
  ...هی چياری و اختي اجبارمهی عقد ننی ،با ابی عجطی شرانی با دلم،با افمی تکلدونستمینم

 .. ازدواج موقت نی اي ندهیبه آ.. به حرفهاش نداشتم ینانی اطمی بودم ولدهین عرفان رو شيحرفها
 .. خودم خوف داشتمییاز تنها.. دمیترسی سرراهم مي بود به کجا برسم ؟ من از سنگالخ هاقرار

 خی بعد از تموم شدن تارقایدق ..گهی مرد کنم اما دو ماه دنی اي رو فدازمی مبادا همه چنکهی ااز
 .. بشم ییمجبور به جدا..ازدواج  نیمصرف ا

 دو دل یمن بودم و دل.. رفتن داشتم و نه دل موندن ينه پا ..رفتمی و مدام با خودم کلنجار ممدام
  يو آخر سر با قدم ها.. عرفان داشت داربودنی که خبر از بییرای چراغ پذيشده و سوسو
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 .. رو گرفتم ممی تصملرزون
  که منتظرم رو مبل نشسته دمی دعرفان رو.. محض خروج از اتاق به
 .. کارت دارم نی بشایب-
 عرفان یهرچند حق قانون.. کنم نی شروع به تمکدی مبادا از امشب بانکهی من بند دلم پاره شد از او

 من اصال ..امشب نه ..االن نه ..اما .. نبودم يهرچند زن چشم و دل بسته ا..بود 
 

 ..اشتم  شدن رو ندنی همسر بودن و همبالیآمادگ
 ..!بهار -

 مهی مبل نصفه ننیکتری نزديلبهامو رو هم فشردم و رو.. تو دستم مشت شد کمی لباس توني گوشه
 ..ومن بازهم تو خودم جمع شدم .. حرکتم اخم کرد دنیعرفان با د..نشستم 

 ؟.. بخورمت یترسی؟م ..ی نشستينجوریچرا ا.. ؟هیچ-
 !؟ ..دیفهمی حالم رو می خوبنی به ايچه جور..ار داده بود  قلبم رو هدف قرمای مستقبی غری با تانگار
 فکر آشفته نیا.. سرد ي دستهانیا... ؟تونستمی مگه میول.. ترس و واهمه ی بنمی کردم مرتب بشیسع

  ..دادی نفس آسوده نمياجازه .. و بدتر از همه قلب ترسان زانی نگاه گرنیا..
 ی مراعات کنخوامیاما چند تا مورد هست که م..ده  کرریی من و تو تغطیدرسته که از امشب شرا-
 نه ..نه احسان .. از رابطه امون خبر دار بشه دی کس نباچیه.. کس چی هنکهیاول ا..
 

 ی فعال کسخوامیاما نم.. کرده ریی ما تغنی شرط و شروط بيدرسته که همه .. صبا ینه حت ..کوروش
  ..دمی محی توضهی بقياگه الزم باشه به وقتش خودم برا.. بدونه يزیچ
 .. و بگم امی من لبهام  دوخته شد تا مبادا به حرف بو
 ی دربه در باقی از بهار زمانی عوض شد اونوقت چمتی تصمي روزهیاگه  ..ي نخواي روزهیاگه (
 )؟؟؟ ..مونهیم
 خونه رو ي از صبا و کارهاي پرستاري نهیهز ..دمی زن رو بهت مهی مدت تمام حق و حقوق نیتو ا-

  ي برگه و چهار تا کلمه هیپس فکر نکن با  ..زمیریهم مثل روال سابق به حسابت م
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 که همون جور که تا حاال باهام شمیراجع به صبا خوش حال تر م.. بمالم رهی سرت  شخوامی میعرب
  دهنش چفت ی ولهیصبا دختر باهوش ..ی به بعد هم رفتار کننی از ايکردیبرخورد م

 
  غلط کنه و دسته گل به آب بده ری خودش تعبشیممکنه پ..نداره  ی درست و حسابوبست

 .. من باز هم تو ذهنم ناله زدم و
 )؟؟؟.. رو بفهمن دسته گل به آب دادنه تی هم واقعهی بقنکهیا(

 .. پوزخند عرفان حواسم جمع شد ي که با صدادمی کشمی روسري به لبه یدست
  ..دیکشی نمنجای وقت کارمون به اچی هي بوددی هم مثل امروز مقشی سال پشیاگه ش-
 : وگنگ تنها نگاهش کردم که ادامه دادجیگ
 ؟.. من ؟ازی حجاب گرفتیاز ک-

 .. رو از سرم برداشتم وتو دست مشت کردم ي روسری وبه آرومرانداختمی به زسر
 هکی شب مشترك و موقتمون بهم تنیواقعا قصد  داشت تو اول.. و سرخورده بهش نگاه کردم ناراحت
 ؟..بندازه  

 : لب، گفتری زی انداخت و استغفر الهری رنگ نگاهم سر به زدنی با دکه
 ي جلونهی گذشته ات مدام مثل آيکارها ..تونمی گذشته رو فراموش کنم اما نمدی که بادونمی م-

 مدارا کردن هات  ..تیخونه دار..محبت هات به صبا .. حجاب گرفتنت نیا..چشم هامه 
 
  ..ی تو همون بهار سابق باشکنمیاور نممن هنوز هم ب..

 : زدم وگفتميپوزخند
 منو سرعقل آورد ي بعد از طالق بدجوري دردهای بده ولریی با تو نتونست من رو تغی زندگدیشا-
  ي که بابادی رسییکارم به جا.. کردم ی حرمتی که تو زمان ازدواجمون به مادرت بیمن..
 

 به یمن از خانم... کنم زی پاش رو تمری بود که لگن زنیم اهرروز کار.. رو تر و خشک کردم فلجم
  من رو يتو گذشته  ..کردمی که ازش فرار ميزی همون چقایدق ..دمی رسیکلفت
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 که يپس قبول کن با اون بهار ..دمی رسنجای تا به ادمی چقدر زجر کشیدونیتو نم.. عرفان یدونینم
 .. فرق دارم یشناختیم
جفتمون .. بود مثل امشب ی شبهی..ادته؟ی رو مونی؟ شب عروس..مطمئن باشم ازکجا ..ازکجا معلوم -

 ؟به سه ماه .. هست ادتی؟ ..یبد از اون چ ..میخوش و خندان وارد حجله شد
 

 . هم رنگ نگاهت عوض شده بودتی قبل از بارداریحت.. اخالقت برگشت دهینکش
  ..کنمیبهت ثابت م-

 :   از جا بلند شد و همزمان گفتدهیم خيو با شونه ها ..دی کشینی سنگنفس
 به شهی بشه و تنیری نه من عرفان سابقم که به عشق تو حاضر بود فرهادِ شگهید ..ستی نيازین-

  حس سابق رو بهت گهی که دیدونیخودت م..و نه تو اون بهار گذشته  ...رهیدست بگ
 

 دادم تی محرمشنهادی پنیاطر همبه خ.. اومد هم درست  نبود شی که پیطیاما بودنت با شرا ..ندارم
 پس بهتره خودت رو تو .. قبل رو ندارم طی جز همون شرای توقعچی هم هنیبعد از ا..
 

  ..ي قرار ندمعذورات
به سمت اتاقش رفت و در رو پشت سرش .. جا مونده رو لبهام رو بشنوه ي صحبت های حتنکهی ای بو

  به جا گذاشت کردی مینیبم سنگ قلي که رویمیتی يبست و من رو با تمام واژه ها
 
.. 

*** 
 الغر يپا ..می راست صبا رو باز کرديگچ پا.. و آزار و خون به جگر شدن تی بعد از سه ماه اذباالخره

  هی پاش به گردنیصبا به محض د.. دلم رو به درد  آورد شهیالغر تر از هم..صبا 
 

  ..دی شد و ترستیمخصوصا که موقع باز شدن پاهاش اذ ..افتاد
 .. ساق پاش رو نوازش کردم ي  روی سرانگشت به نرمبا
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نترس دختر  ..شهی مثل روز اولش مي که باهاش راه برکمی ..شهیخوب م.. صبا جان ستی نيزیچ-
 ..من 

دکتر ..نگاه کردم ... صبا ي دکتر بود و هم به پاي به عرفان که هم حواسش به صحبت های با ناراحتو
  رو به هفته ی اصلیوتراپیزیاما ف.. کرد شنهادی رو پیوتراپیزیماساژ با روغن بچه و ف

 
 .. موکول کرد میکردی چپ صبا رو باز مي بعد که پاي

 گفتم ی به آرومکردمی تخت نشستم و همون جور که دستم رو به دور شونه اش حلقه مي صبا روکنار
.. 
 ي بدون گچ با پاهایتونیره م که دوبای از خدا ممنون باشدیبا.... که ستی نيزیچ..نترس خاله -

  ..يخودت راه بر
 .. پاهام زشت شده خاله-
 ؟ ..یشناسی رو نموینوکیتو مگه پ..نه نشده -

 .. گفت ی اوهومدیکشی رو باال مشینی جور که بهمون
 : نظرش رو جلب کردم گفتمنکهی از اخوشحال

 ؟.. ساخته بود ی رو  با چوینوکی پدر ژپتو پادتهی-
 ..ب ساخته بود از چو..اوهوم -

  ..دمی لحن صحبت کردنش بامزه بود که ناخواسته لپش رو کشاونقدر
 ؟.. شد لی تبدی بعدا به چوینوکی پادتهیحاال  ..نیآفر-
 .. کامال اشک هاش متوقف شده بود گهید
 .. شد لی پسر کوچولو تبدهیبه -
 که ي و قول بدیشون مراقبت کن ازدیبا.. و الغر شده ی چوبوینوکی تو هم االن مثل پيپاها ..نیآفر-

  و پاهات رو ادی مهربون بي تا فرشته يحرف خاله بهار و بابا عرفان رو گوش بد
 

 .. روز اول کنه مثل
 ..باشه -
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 ؟ ..يدیقول م-
 رو دور انگشتش حلقه کردم و کمیانگشت کوچ.. رو به عنوان قول دادن جلو آورد کشی کوچانگشت

  حضور دکتر یعرفان بود که ب ..دمی چرخیگاه نینیبهش لبخند زدم که با سنگ
 

بلکه با محبت و لطافت .. نبود ی و هر روز نگاهش سربشهی برخالف همنباریالبته ا ..کردی نگاه مبهمون
 :با همون لبخند رو لبم گفتم.. من و صبا دوخته شده بود يبه معامله 

  ..میهزار تا کار دار.. پدر ي آقامیبر-
 : گفتکردی زد و همون جور که صبا رو بغل ميو تنها لبخند محعرفان

  ..میکه هزار تا کار دار.. خاله بهار میبر-
 .. اومدم رونی که صبا رو تو بغل گرفته بود از اتاق بی برداشتم و به دنبال عرفانی رو با سرخوشفمیک

*** 
 "عرفان " 
 ستادهی بهم فشرده ايها نیهمون جور که پشت ماش ..ی ماه  بود و هوا به شدت گرفته و بارونيد

 .. انداختم نی به ساعت ماشینگاه ..کیبودم و منتظر باز شدن تراف
 نی راه مونده بود و با ایاما هنوز کل ..ارهی مدارك رو به شرکت بي سرهی بهار هماهنگ کرده بودم تا با

 .. ها باز بشه ي زودنی محال بود راه به ای بارونيهوا
 روز سرد و مه گرفته سخت نیواقعا که انتظار تو ا..رمون ضربه زدم  في حوصله با سرانگشتم رویب

 ..بود 
 .. صفر بود لمی اما از شانس بدم آنتن موبارمی بهار رو بگي رو برداشتم تا شماره میگوش
 بخار گرفته و با خودم حساب ي هانی سر دادم  و باز هم چشم دوختم به ماشبمی رو تو جیگوش

 .. باشه دهی رسدیکردم بهار تا االن با
 لومترهایحاضر بودم ک..باز هم مورچه وار جلو رفتم و حرص خوردم .. زدم یی جلونی به ماشی بوقتک

 .. نمونم ی باروني روزهاکی کنم اما تو ترافیرانندگ
 و ی باروني  به هوای لب فحشریز.. شده بود کی تارگهیاما هوا د.. ها راه باز شد قهی باالخره بعد از دقو
 .. ضرب تا خود شرکت روندم هی از راننده ها دادم و ی بعضيور شعیب
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 ي طاق مغازه ری که زی شخصدنیاما با د.. دادم نی رو پائشهی شی به شرکت برحسب نگراندهینرس
 .. پدال گاز برداشتم  ي بود پام رو از روستادهی ايکنار

 وقت نهمهیا..!!.  بود ستادهی اربارونیز؟بهار بود که ..بهار بود   ...نمی کردم تا بهتر ببزی رو رچشمهام
 ؟..؟؟پس چرا باال نرفته بود ..

 از همون فاصله هم یحت.. رو همونجا با عجله پارك کردم و به سمتش رفتم نی سرعت ماشبه
 .. که از سرما تو خودش جمع شده نمی ببتونستمیم

 .. کرد سیبارون سر و صورتم رو خ ..دمی قدم هام شتاب دادم و به سمتش دوئبه
 .. همون فاصله صداش زدم از
 ..بهار -
 .. سرخ شده اش به چشمم اومد ینی اول گونه ها و بي تو لحظه دی سمتم که چرخبه

 : تشر زدمی کرد که با ناراحتسالم
 ؟.. تو ی ؟چرا نرفتیکنی مکاری سرما چنیتو ا... سالم-

 : رو به دستم داد و زمزمه کردی طلقي پوشه
 .. برم باال شدینم-

 .. شد شتری بتمی و عصباندیکه بهار از سرما به خودش لرز ..می و وارد مجتمع شددمی رو کشدستش
  ..یزنی مخی يدار! نگاه.. باال ؟ي بریتونستیچرا نم-
 .. گرم بشه یتا کم ..دمی بازوهاش رو مالي فکر رویوب

  ..دی دستهاش رو بهم سائکف
 راهم به شرکتت يو چه جور ..کنمی مکاریکجام و چ چند وقته نی ادنیپرسیاونوقت م ..شدینه نم-

 ؟..افتاده 
 ..!خب بپرسن -

 .. اسمم رو برد و دلم رو لرزوند مات
 و مدارك امی بنجای استی نبیحاال عج ..کردمی کار مبتونی شرکت رقي رفته من براادتی؟؟..عرفان -

 ..!!بهت بدم 
 !؟ ..ي نفرستادکی  چرا با پي کردي فکرنیخب تو که همچ-
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 .. آوردم ی مدینه امانت بود خودم با-
  دی دستهاش رو بهم مالوبازهم

 ..صبا تو خونه تنهاست .. برم گهیمن د-
  ..رمی بگنیصبر کن برات ماش-
  ..رمی خودم مستینه الزم ن-

  ..ستهی و مجبورش کردم بادمی رو کشدستش
 !؟؟.. کجا بفرستمت یی وقت شب تنهانیا..گفتم صبر کن -
همون جور که داشتم .. رو گرفتم ی تلفنی تاکسنیکتری نزدي شماره لی که با موباستادی حرف ایب

  و دی نگاهم به سمت بهار چرخدی رو سر شونه ام کشی دستدادمیآدرس مقصد رو م
 

 .. رو قطع کردم یگوش
 ؟ ..ياوردیمگه با خودت کت ن.. شده سیلباست خ-

 موج برداشته بود شی روسرری اومده از زرونی بي ها هم از سرما گونه هاش سرخ شده بود و طرههنوز
 .. اراده دست دراز کردم به سمت گونه اش یب..
 ؟ ..ستیسردت ن-

 :با خنده گفتم.. نه تکون داد ی به معني زد و سری خجللبخند
  ..زننی مگهی حرف دهیلپات که -
 . .دی گونه هاش گذاشت و باز هم خجوالنه خندي خجالت کف دستهاش رو روبا

  خنده ام بلند شد يصدا
 .. قائم کن تمی دماغ کوفته انیا-

نگاه شوخ و ..نگاهش  ..دی زنگ صداش بلند شد و نگاهش با محبت و خجالت به نگاهم چسبکه
 مسخ و ..انگار که تو نگاهش حل شدم ..انگار منو به گذشته ها بردن .. براقش يچشمها

 
 ..مس کردم  تَر موهاش رو لي حواس با سرانگشت طره هایب

 .. شد دهی کشریبه ز.. بهار با خجالت يچشمها
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 : گذشته ها  زمزمه کردمادی به
 .. سرونازه هیکه نازت .. ناز کن يناز-

 .. کرد یی لب هم اواری بهم خورد و زلبهاش
  ..ازهی ناز کن که دلم پراز نيناز-

 خفته ام رو يحس ها جذاب تمام يحاال چمشهاش مثل دو گو... و چشمهاش باال اومد دی گزلب
  ..کردی مداریب

 :می تو نگاه هم زمزمه کردرهی خهردو
  ..رهی نمادمی تو ي چشمهاي بازشیشب آت-

 .. سرخش رد انداخت ي گونه ي از تار موهاش دل کند و روسرانگشتم
 .. رازه ای دنهی..هر غم پنهون تو -
 : پلک زد و نفس گرفتی آرومبه
  ..يخوری زود سرما میفیضع. .ی مراقب خودت باششتری بدیبا-

 : گفتی زد و به ارومي محولبخند
 ؟ ..یباور کنم نگران حال من-
 : تو چشمهاش مسخ و محکم جواب دادمرهیخ
 ..باور کن -
 .. باور کن محکم از ته دلم هی

 ؟..حق داشت .. باورم نداشت دیشا.. مات شد لبخندش
 نیحق نداشت تا ا ..کردی باورم مدیبا.. شد   که فکم منقبضزدی تو صورتش حزن و غم موج ماونقدر

 .. اعتماد باشه یحد به من ب
 .. انگشتام حس کردم ي زبرری زینیری شيسرما.. پشت دست گونه اش رو نوازش کردم با
 ..باور کن بهار -

 و گرم به سمتش خم شدم نگاهم باز د،مسخیبهاش لغز... لي روتی چشمهاش و در نهاي رونگاهم
  ي صدای به راحتتونستمی میحت.. نبود نمونی بيفاصله ا ..دیرسهم به چشمهاش 
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 .. هردومون رو بشنوم ي تند شده ي هانفس
 ؟ ..دی خواسته بودنیآقا شما ماش-

 ي رویدست.. شد ی به شدت پر و خالجانی همه هنی ام از انهی سيقفسه .. عقب رفت دهی ترسبهار
  گفت و به سمت مرد به ی کوتاهیظ خداحافیکه بهار با دستپاچگ ..دمی کشمیشونیپ
 

  رو بدمشی نتونستم جواب خداحافظی افتاد و من حتراه
 "بهار "

 یفقط هرچ ..دونستمینم.. از حد به عرفان؟؟ شی بیکی نزدایاز شدت سرما بود  ..دی لرزی هام مدست
  کنج دهی گنجشک بارون خورده و ترسهیو قلبم مثل ..که بود حالم دست خودم نبود 

 
 .. ام به تب و تاب افتاده بود نهی سقفس

 ؟ ..دی خواسته بودنیخانم شما ماش-
 : به زور جواب دادمفی ضعیی صدابا
 ..بله -
 رو که بستم عرفان در سمت جلو نیدرماش... که مرد اشاره کرده بود به راه افتادم ینی به سمت ماشو

 : رو به راننده داد و بدون نگاه کردن گفتهیرو بازکرد و کرا
 ..به سالمت .. خونه بهم زنگ بزن يدیرس-

 بار بعد از خوندن نی اولنیا.. که به راه افتاد تازه تونستم نفس حبس شده ام رو رها کنم نیماش
  نیری شي وجودم رو پراز حس هاي جورنی بود که عرفان داشت اتی محرميخطبه 

 
  دمی کشيند ام گذاشتم و نفس بلنهی سي قفسه يکف دستم رو رو ..کردی مگذشته

  گذشته رو داشت نی آتشي عاشقانه هاي شده بود و تمنایی محنت زده ام باز هم، هوادل
 کردمی میسع ..دیلرزیاما تمام بدنم م..سردم نبود  ..دمی تو بغلم جمع کردم و خودمو جلو کشدستهامو
  ..دادی رو نمژنمی کم اکسي هاهی کوتاه کفاف ري نفس هانی اما ارمینفس بگ
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 یاما حت.. جا کم کنم ی جوش و خروش بنی از ای بتونم کمدی تا شادمی کشرونی رو بلمی موبا تابیب
  لب اسم خدا رو ریز.. آور لحظات قبل بود ادی مخاطب هام هم ونیاسم عرفان م

 
  ..آوردم

 )خودت به دادم برس .. بگذرون ری امروز رو خودت بخایخدا(
*** 

هنوز چند ..گونه هام همچنان به رنگ رز سرخ بود ..داختم  به خودم انی آسانسور نگاهي نهی آتو
  اسم عرفان رو دنیبا د.. زنگ خورد میکلمه هم با صبا صحبت نکرده بودم که گوش

 
 .. شد ی دلم خالي کاسه می گوشي صفحه

 .. از فرسنگ ها فاصله هم ادامه داشت ی عرفان حتيجاذبه .. به اطراف انداختم یجی گنگاه
 :دمی پاسخ رو کشيدم و دکمه  تر کرلبهامو

 ..سالم -
 ؟ ..يدیسالم رس-
  ..دمیاره رس-

 . اراده نجوا کردم ی برقرار شد که بی تو گوشسکوت
 ؟ ..ییای مریامشب د-
 ؟ ..ي داريکار ..امی مدارك رو بفرستم مي سرهی..نه -
 ..نه -
 .. باز هم سکوت و
 ؟ ..ي؟سرما نخورد..حالت خوبه -

 ..اب دادم  جوي تک کلمه ابازهم
 ..نه -
  ..می کردن رو نداشتی کدوم دل خداحافظچیانگار ه.. باز هم سکوت و سکوت و سکوت و
 .. بره رونی گرم کن بخور تا سرما از تنت بری شکمی-
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 ..باشه -
 ) و جواب عرفان دیچی پی احسان بود که تو گوشيصدا..(عرفان -
 ؟.. بهار ي نداريکار-

 : هم زمزمه کردمباز
 داحافظ نه ، خ-
 که اگه به دل من بود تا ابد حاضر بودم سکوت پشت خط رو به جون یی جداي شدم براشقدمی پو

 . عرفان رو بشمارم ي نفس هايبخرم و صدا
 .. شده بود یی من بازهم هواي چارهی دل بنیا ..شدی که نمشدی رو قطع کردم اما دلم آروم نمیگوش

برخالف قول و قرارمون .. دستهام مشت شد دی کلمی چرخش مالي شب بود که با صداازدهی ساعت
  که یی روزهاي از همه رترید.. و هر روز شهی از همرترید.. اومده بود ریعرفان د

 
 ؟؟؟.. اومده ریاز قصد د: دمیازخودم پرس.. اومدنش بودم منتظر

به زن سرتا  ..دمکری نگاه منهی بودم و به زن تو آستادهی اتاق صبا با لباس خواب اي روشناکی تارونیم
 چرا که از خودش و .. گذاشتن از اتاق رو نداشت رونی که جرات قدم بيپا تشنه ا

 
 لحظه هم تنهاش هی ي شده و برارشی که دامن گی فوران احساساتنیاز ا ..دیترسی معواطفش

  ..ذارهینم
 صبا دنین د بدویحت.. صدا کردنم یب..  توجه به من ی عرفان بکردمی بودم و خدا خدا مستادهیا
  ي و از تمنارمیتا من هم آروم بگ.. کارهاش رو انجام بده و به اتاقش بره شهیمثل هم..
 

 .. عرفان دست بردارم ي دستهامداوم
 ذهنم ي خونه تو داالن هانتی لمي عرفان روي گام هاي بود و صدانهی به شبح زن تو ائنگاهم

 مبادا که شعله ..ش رو آروم کنه  عطنی اخواستمیو من تو دلم فقط از خدا م ..دیپچیم
 
 .. رو ببازم زمی تر از قبل همه چاهیو صبح فردا رو س.. هوس وجودم رو بسوزونه نی ايها
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 مبادا که بردمی ومن ناخن هام رو تو پوست کف دستم فرو مرفتی سو به اون سو منی مدام از اعرفان
  قدم زدن يشت چرا که صدااما انگار عرفان هم آروم و قرار ندا.. برم رونیاز اتاق ب

 
  ..دمیشنی می رو به خوبهاش
 دست ی راحتنی قرار نبود به ای لعنتاقی اشتنیانگار که ا ..کردمی مي کارهی دی بادمی خودم چرخدور

 ...از سرم برداره 
 افکار اغوا گرانه نیا.. پلکهامو رو هم فشردم یبا ناراحت ..دی رختخواب پهن شده چرخي رونگاهم

  شده بود ؟ری سمتم سرازازکجا به
 موهام پوست لُخت يطره ها.. بافته شده ام رو با سرانگشت باز کردم ي و موهادمی موهام رو کشکش

  موهام بردم و باز هم نفس گرفتم يکتفم رو قلقلک داد سرانگشت هام رو البه ال
 
 ..و باز هم با خودم غر زدم .

 ؟؟؟ ..نهکیچرا دل از قدم زدن نم ..خوابهی عرفان نمچرا
 عرفان ي قدم هاي که با صداکردمی خودم رو سرگرم مدیبا.. موهام به حرکت در آوردم نی و بدستهام

  شدم، نفسم تو خکوبی و مستادمیکه پشت در اتاق صبا متوقف شد از حرکت ا
 
 نی امیحق نداشت به حر ..کردی در رو باز مدی؟نبا.. تو سرش داشت يچه فکر.. حبس شده بود نهیس
  ی با کلنجای من ادونستیمگه نم.. صبا بود دنی اگه به خاطر دیحت..ق تجاوز کنه اتا
 

 ؟؟.. هستم تا با تمام دلم به آغوشش پناه ببرم ي منتظر اشاره انیشی آتحس
 باز یدر به آروم.. افتاد فتهی بدی که نبایو باالخره اتفاق.. پنجه ام مشت شد ونی به در موهام مرهیخ

  اتاق ونی مکی باري جاده هی خواب از پشت سر عرفان مثل  شبفیشد و نور ضع
 

 .. شد ریسراز
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 پنجه هام ونیر،می باز و اسییبا موها..  خجالت آوری تاب وسط اتاق با تاپ و شلوارکی و بمسخ
  فرو برده بود و یاهی عرفان رو تو سدیتابی که از پشت سر عرفان مينور.. بودم ستادهیا

 
 کشدار و ي نفس هاي صداتونستمی میاما به راحت ..نمی ببیو به خوب صورتش رتونستمی نمیحت

 .. بدم صی پرحجمش رو تشخي نهی سيقفسه 
 ؟..بهار -

  ..بردی لرزان عرفان بود که اسمم رو ميصدا
 .. به سمتم دراز کرد ی در جدا کرد وبه ارومي رهی رو از رو دستگدستش

 کی بهشون لبدهیواسته هام بود که ندانسته و نفهم عرفان اجابت تمام خي دراز شده ي دستهاانگار
 .. رو درکنار عرفان رقم زدم ي اگهیگفتم و شب د

 پراز ی من و عرفان ممنوعه بود اما مثل خوردن گندم بهشتنِی قرار داد ما بي که اگر چه برایشب
 .. بود ینی زمنیری شيلذت وسوسه ها

**** 
 یدست.. شدم اری ام هشنهی عرفان به دور سي بازو شدندهیچی زدم که با حس پی رختخواب غلطتو
  ي دستهاي جادوشبیبازهم د.. به خودم دادم ی و کش و قوسدمی پلک هام کشيرو
 

 نبودم دهی مثل بار اول مشوش و ترسگهی دنباریاما ا.. مستم کرده بود و عقل از سرم پرونده بود عرفان
  ي فکر به ماه هاي به جادادمیم حیترج.. به فکرفرداها هم نبودم ی روزها حتنیا..
 
که من بعد از سالها به .. عطش خفته تو وجودم برسم نی از زمان حال استفاده کنم و به داد اندهیآ

  نیری شي روزهايادآوریبه ... گاه بودنش کهی و تتیبه امن..  بودمدهیآغوش عرفان رس
 

  ..گذشته
 ي شادي امروزم البه اليهرچند که دردها .. درد بکشمندهی با فکر به ماه آخواستمی نمی حتگهید

  به قلبم شتری نی و گه گاهاندی نمای رخ می شده بود و گه گاهی روزانه ام مخفيها
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  ..زدیم
 از حد معمول شتری که بیی دادم اما با حس گرماهی اش تکنهی و سرم رو به سدمی آغوشش چرختو

  ی نفسمیذاشتم که عرفان ن گونه اش گيسرانگشت هامو رو.. بود چشمهام باز شد 
 

 ممکنه به خاطر حموم اخر شب دمیفکرم مشغول شد و از خودم پرس..گونه اش داغ بود  ..گرفت
 ؟؟..سرماخورده باشه 

 ي پلک عرفان باز شد و لبخند محوي گذاشتم که الشیشونی پي کف دستمو روشتری بنانی اطميبرا
 .. سرخ زد يبا چشمها

 : کردمزمزمه
 ؟ ..یخوب-

هفت صبح بود .. به ساعت انداختم ی از جا بلند شدم و نگاهیبا ناراحت.. بست ی رو به آروممهاشچش
 ..صداش زدم ..اما عرفان تب داشت و حال ندار بود .. شدن عرفان داریو وقت ب

 عرفان ؟-
 .. حال پلک زد ی خسته و ببازهم

 .. تب عرفان نشده بودم  لب به خودم غر زدم که چطور زودتر متوجهری تخت بلند شدم و زاز
 رونی بنی کدوئنوفنی استامهی وی داروها رفتم و دو تا سرماخوردگي راست به سراغ جعبه کی

 .. ولرم به سراغش رفتم ي دهی آب جوشوانی لهی و با دمیکش
 .. شو داریعرفان ب-

 .. جا به جا شد و ناله کرد یکم
 ؟.. حد تب داشت نیتا اچطور  ..دمی کششیشونی پي روی دوباره دستی ناراحتبا
  ..يعرفان جان بلند شو تب دار-
 بلندش کنم کردمی می بازوش رو گرفتم و همون جور که سعری زحمت چشمهاش رو باز کرد که زبه

 :گفتم
 ..پاشو قرص بخور  ..ي سرما خوردشبید-
 :دیقرصها رو به دستش دادم که نال.. کرد ي داد و تک سرفه اهی به تاج تخت تکی سستبا
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  ..کنهیبدنم درد م-
 :  گفتمی ناراحتبا
  دکتر ي بردیبا-

 : ها رو قورت دادقرص
  خودم باشم دی بامی داردی قرار داد جدهینه امروز -
 ؟..پس احسان -
 ..تهرانه  ..ستین-
 ؟؟ ..ي جورنیآخه سخته ا-
  ..شمی خوب مستی نيزیچ-
 پس استراحت کن تا من صبحانه رو حاضر کنم -
 شرکت رو ي غذاتونستی اوضاع نمنیمطمئنا با ا.. درست کنم ی ناهار چيردم برا همزمان فکر کو

 ..بخوره 
  ..دمینگران پرس.. که عرفان دست و رو شسته وارد آشپزخونه شد ختمیری میی چاداشتم

 ؟ ..یخوب-
 .. گفت فی و خفی داد به صندلهی تکسر

 ...بهترم -
 دور سرش رو به ي بود که ناخوداگاه مثل گذشته ها حال و روزش قلبم رو به درد آوردهدنی داونقدر

  خنک یخداروشکر کم...  گذاشتم شیشونی پي دادم و کف دستم رو روهیشکمم تک
 
 .. راحت بشه المی که خي شده بود اما نه اونقدرتر

 راحت به الی چسبوند و با خشیشونی پي دستم رو بردارم که با سرانگشتهاش دستم رو روخواستم
 .. نفس گرفت ی داد و به آرومهیشکمم تک

 درد رو با تی ونهاي شادتی که نهاییروزها.. بغض باران من بود ي روزها،روزهانیاصال ا.. گرفت بغضم
  .کردمیهم لمس م

 .. تمام قلبم به سمتش خم شدم و سرش رو تو آغوشم گرفتم و نوازش کردم با
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  ..دهی مهر ميت بوچقدر خوبه که هنوز هم دستها.. بهار یچقدر خوبه که هست-
 بشه ریمبادا اشکهام از شدت رقت قلب سراز.. گرفتم قی نفس عمهی ..دی کشری تمینی بي رورگ

 :زمزمه کردم..
  ..ي تب داريبدجور ..ستیحالت خوب ن..امروز نرو سرکار -
 .. برم دیبا-
  ..ستیحالت خوب ن-
 ..خوبم -
  .. ازم فاصله گرفت که دستهام از دور شونه اش باز شدو
 ومدمی تونم صبا رو تنها بذارم و گرنه باهات می حتما برو دکتر،نمي عصرذارمیپس دفترچه ات رو م-
.. 

 براش ومدی که از دستم برميکنارش نشستم و از ته دل هرکار.. زد و شروع به خوردن کرد پلک
  دخوری لقمه ها رو می حالی و عرفان فقط با لبخند بگرفتمیلقمه براش م..انجام دادم 

 
 دمیسنجدی رو مشیشونی پي گرمازانیکمکش کردم تا لباس به تن کنه و هر بار با کف دستم م..
 .. کرد و رفت ی من خداحافظی واقعری و غی واقعي تمام دلشوره هانیآخر سر هم ب..

 ي آش مقوهی تونمی و ممی قلم از قبل داري عصاره ی و با خودم حساب کردم کمدمی خودم چرخدور
  ..دادمی صبا رو مي صبحانه دیاما قبل از اون با..ر عرفان بپزم  ناهايبرا
 عرفان ي تک سرفه يصدا..  به دست گرفتمیگوش.. بعد از ظهر آش کامال جا افتاده بود کی ساعت تا

  اگه ی ولشدی مماری آوردم که عرفان به ندرت بادی و من بازهم به دیچی پیتو گوش
 

  ..شدیار م دچطی شرانی به بدترشدی بد محالش
 ..الو عرفان -
 جانم ؟-
 ؟ ..يبهتر-

  سرفه تک
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 ..بهترم -
 .. شده بود و صداش گرفته تر شتریتعداد سرفه هاش ب.. بهتر نبود نه
 .. نخورتا برات بفرستم يزیچ..برات آش پختم -
  ..يتو زحمت افتاد-
 ؟ ..یکنیتعارف م-
 نداره؟صبا آش دوست  ..نیخوری میخودتون چ) تک سرفه ...(نه -
 .. راست برو دکتر هی نره بعد از قرار داد ادتی.. درست کردم ي تو به فکر ما نباش براش کوکوسبز-
  ..رمیباشه م-
 ؟..خاطرم جمع باشه -
 .. جمع التیآره خ)تک سرفه(-
 : گفتمی ناراحتبا
  ..امی منم بي عصريخوایم..حالت بدتر شده -
  ..دیای آلوده بطی تو و صبا تو اون محخوامینه نم-
  ..رهیگی که دل من آروم نمي جورنیآخه ا-

  دیچی پی تو گوشسکوت
 ؟..حواست به منه ..الو عرفان -
 .اوهوم -
  ..شدی که قطع نمیی سرفه هاي صداو

 شه و من ضی که مرومدی مشی کم پیلیعرفان خ ..ومدی از دستم برميکاش کار.. در هم رفت صورتم
 .. شدن عرفان رو نداشتم ماری طاقت بونمی اول آشنائي از همون روزهاقایدق
 ؟ ..يداروهاتو خورد-
 ..نگران نباش ..خوردم -
  ..تونمینم-

  ..دی لبخندش به گوشم رسيصدا
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 بودم زی عزشدمی مضی مری وقتشهیهم ..ي نکردریی تا االن تغشی مورد از چند سال پنیحداقل تو ا-
.. 

  ..یی به جاالحق که چه سخن نغز و.. رو لبم نشست ي محولبخند
 .. بستم یکه چشم هام رو با ناراحت...  سرفه هاي صدادوباره

 گرم کنه تا آش ری سرفه هات رو ندارم به آقا صفدر بگو برات شي صدادنی تحمل شنگهیمن د-
 ؟ ..ي نداريکار..بفرستم 

 .. سرفه جوابم رو داد با
 نه دستت درد نکنه منتظرم-

 .. و با آژانس به محل کار عرفان رسوندم دمی آش داغ کشي رو قطع کردم و به سرعت مقداریگوش
از شدت .. عرفان جواب نداد ی به گوشی عصر شد و کسی بود سرکردم اما وقتي عصر هر جورتا

  شیساعت ش..رفتمی به دست تو اتاق رژه میخت،گوشیدلشوره حال و اوضاعم بهم ر
 

 دادی جواب نمی و کسخوردیم و زنگ خوردی عرفان زنگ میو باز هم گوش... شد، هفتعصر
 نکهیبدتر ا.. ها بشم ابونی کوچه خي دلشوره داشتم که کم مونده بود لباس بپوشم و آواره اونقدر

 آخر سر بعد از تمام .. من ببره و نگران عرفان بشه ي از دلشوره یی صبا بوخواستمینم
 

 .. ها تماس وصل شدشیتشو
 ..؟من که مردم از دلشوره  ..يدی نم رو جوابتی؟چرا گوش..یی؟کجا..الو عرفان -
 ..درمونگاهم -
 ؟.. دکتر ی نرفتي؟مگه تو عصر..درمونگاه -
  بود سرم دادنی فشارم پائیچرا ول-

 : گرفتمینفس
  االن؟ییکجا-
 ..درمونگاه دم شرکت -
  ..امیباشه دارم م-
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  ..ییایکجا ب ..خوادینه نم-
 : کالم گفتمکیکه .. هاش افتاد هی سرفه  به جون ري باز هم حمله و
 .. کنم داتی دم دستت باشه پتیگوش ..امیدارم م-
  راست به سراغ صبا رفتم هی تماس رو قطع کردم و و

 که باالخره گشتمی دنبال اتاق اورژانس مدمیچیپی پانجوم رو دورم مي جور که دستک هاهمون
  بسته بود  گذاشته و چشمهاششیشونی پي روشهیبازوش رو به عادت هم.. کردم داشیپ
 
 آتش ملتهب دلم ي روی مثل آبدنشی که ددونستیواقعا عرفان م.. انگار دلم آروم گرفت دنشیبا د..

 !!؟؟..بود 
 که تو دستش مشت کرده یلی شدم نگاهم به موبارهی بهش خی نشستم و با ناراحتی رو صندلکنارش

  ی زنگ گوشيا به خواب بره و صدنکهیاز ترس ا..بود افتاد و چشمهام پراز اشک شد
 
 . به دست خوابش برده بودی بشم گوشلونی متوجه نشه و من ورو

 اش کامال مشخص بود دهی پرياز رنگ و رو..  شده بودیگلوش چرک.. شد شی کرد که دلم ري اسرفه
 .. زدم يپلک بازکرد که لبخند محو..که وضعش بدتر شده 

 ؟ياومد-
 ..شتم  گذاشیشونی رو از دستش گرفتم و دست رو پیگوش

  ؟یخوب-
 اش رو قهی شقي روزها موهانی رو مرتب کردم و به عادت اشیشونی پي روي ام موهاگهی دست دبا

 ..نوازش کردم 
 : بست وبا لبخند زمزمه کردپلک

 رهیگی آدم خوابش می بخواد نازش کنشهیصبا حق داره هم-
 نجامی راحت بخواب من االیبا خ-

بناگوشش و ...شیشونیپ...گونه اش.. صورتش رد انداختم يرو چونه ام زدم و با سرانگشت ری زدست
 کم کم نفس هاش کند شد و به خواب  ..شدی تر از قبل مقیلبخند عرفان هربار عم
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 .. موندی موهاش باقي که دستم البه الرفت
عرفان من هم  ..کردی میی موهاش خودنمانی بدی سفي که تک و توك موهاي شدم به مردرهیخ

  و حاال تو می رو پشت سر گذاشته بودمونی از زندگیمیهر دو ن ..دشی مریداشت پ
 

 ..می افتاده بودی زندگیبیسرآش
 که دونهی و با خودم فکر کردم واقعا عرفان منیباال و پائ.. موهاش حرکت کردم ي سرانگشت البه البا

  سوخته ام ی به فکر زندگی حتشم؟؟حاالیمن دارم با تمام وجودم بهش وابسته م
 
 که هر ي عالقه انیبا ا.. دلدار چه کنم ی دل بنی بود که بعد از دوماه با انیتنها فکرم ا.. نبودم مه

 دم؟؟ی جدی؟با زندگ.. چه کنم کنهی از قبل نفسم رو تنگ مشتریروز ب
 ي؟؟مخصوصا که به گرما.. برم رونی عرفان بی رو جمع کنم و از زندگلمی بار و بندتونستمی ميچطور
 ..ن عادت کرده بودم  عرفايدستها
 بود نیبه خاطر هم ..شدی مشی مثل چند سال پقایتو خواب دق... دی صورت عرفان چرخي رونگاهم

 چشم باز کرد که  ..  تماشاش کنم تونمیکه دوست داشتم بخوابه و هر چقدر که م
 

 .. زدم لبخند
 ؟يدیخوب خواب-
 ..اوهوم -
 ..کنم  پرستار رو صدا رمیم ..شهیسرمت داره تموم م-
  ..دمی جا بلند شدم که همزمان شناز
  ..يدیزحمت کش..ممنون بهار-
 ادی به سرم میی بعد از دوماه چه بالستی لبخند جوابش رو دادم و باز هم با خودم فکر کردم مهم نبا
  از دست بدمی ناب رو با کاهلي لحظه هانی اتونمی که نمنهیمهم ا..

**** 
 "عرفان "
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 رونی بهی روحریی تغي گرم،بعد از مدتها بهار ازم خواست تا صبا رو برامهی و نی بود و هوا آفتابجمعه
  رو دم پارك بعثت کی نکی پهیبا احسان و هم هماهنگ کردم و قرار  ..میاریب

 
  .میگذاشت
 ي بازورینگاهم به بهار بود که ز ..کردمی می خالنی ها رو از پشت ماشلهی جور که داشتم وسهمون

  ..کردیو سالنه سالنه بهش کمک مصبا رو گرفته 
 مدت نیتو ا..کم از مادر صبا نداشت  ..گفتیهمون جور که خود بهار م.. زدم ي لبخنداری اختیب

  یی وقتهاهی من و صبا کرده بود که یاونقدر با صبا کنار اومده بود و خودش رو وقف زندگ
 
 !!!ون بهار گذشته است؟؟؟ زن همنی واقعا ادمیپرسی و از خودم مکردمی هام شک مدهی دبه
 ؟؟ ..يدی؟خانم خوشگل موشگل د.. بازه شتی؟ن ..هیچ-
 .. زد ی نگاهم بشکنری مسيریگی با پو
  چشم دلت باز شده نمیبیبه به م-

خنده ام .. تاب داد یی نثارش کردم که احسان ابرویی رو به سمتش پرت کردم و خفه شوبالی والتوپ
 ..بلند تر شد 

 ؟ ..ياوردی نری کوتاه تر از من گيوارید..دست از سر من بردار  یبرو پدر صلوات-
 : گفتداشتی بغلش زد و همون جور که سبد وسائل رو برمری رو زتوپ

  ..یزنی لوندت چراغ مي لبخندهانی با اي که داریخودت.. نداشتم ي وقته بهت کاریلیاتفاقا خ-
داشتم و به سمت صبا و بهار رفتم که  انداز رو برری توجه به حرفش زی عقب رو بستم و بصندوق
 : بلند گفتمهیاحسان ن

 .. تو دلته ی چدونمیمن که م.. چپ ی عليباشه،خودت رو بزن به کوچه -
 .. به راه افتاد هی قضالی خی زد وبیی بهش کردم که لبخند دندون نمایاخم

*** 
 و باهاش دادیا رو تاب م صبی که به آرومکردمی نچندان دور با لبخند به بهار نگاه مي فاصله از
  و بل گرفت دی لبخند رو دنی که احسان  همدیخندیم
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  ..!هی خبرهائهی گفتم يدید-
 .. زدم به اون راه خودمو

 ..حق ندارم به دختر خودم هم بخندم ..کدوم خبر داداش من -
 ؟.. خاله بهارش ای؟..به دخترت-

 : گفتي رو کنارش گذاشت و جدیی چاوانی چپ نگاهش کردم که لچپ
  باهات حرف بزنمخوامیم-
  رمی لحن صحبت احسان باعث شد نگاه از صبا و بهار بگریتغ
 بگو گوشم با تواِ-
 ؟يبهار رو دوست دار-

 .. براش نداشتم ی بود و من عمال جوابي کارضربه
 ؟ ..هیمنظورت چ-
 : طعنه گفتبه
 لحظه هم چشم از بهار هی..و بهاره نگاهت به صبا می اومدی؟از وقت.یدونی؟تو منظورم رو نم..منظورم-

 بعد  ..زهیری قلبمه قلمبه داره مي از تو چشمهات قلب هاي جورنیهم ..يداریبرنم
 
 ؟ ..هی منظورم چیگیم
 ؟..ی برسيخوای؟به کجا م..یخب که چ-

 .. تو چشمهام نگاه کرد می و مستقدی کامال به سمتم چرخاحسان
  االنتون مشکل داره يرابطه  ..ي کرددای پی و بهش حسي برسم،که اگه دوستش دارنجای به اخوامیم-
 ؟ ..یگی میچ-
 مادر خوب هی.. زن کامل هی ..بهی و نجنی متي ساله ی زن سهیبهار .. نزن تیعرفان خودت رو به خر-

  ي نهی زمشیمخصوصا با اون پ .. ..ی کندای که بهش حس پهیعیطب.. صبا يبرا
 

اگه .. و نگاهتون بهمدی هم هستشی برادرش هم که هر روز پانیبعد از جر .. ی که داشتي اعاشقانه
  شک کنم تی به مردونگدی باشه بانی از اریغ
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 ؟ ..یخب که چ-
 عقدش کن -
 ؟..یچ-

  بلند بود مهی نصدام
 چی بدون هي جورنیآخه درسته ا.. زن کامل هی اون هم ی مرد کاملهیتو  ..يدی که شنيزیهمون چ-
 دیار هم باش صبح و شب کني و بنددیق
  ..ي اومدن بهار رو دادشنهادیاصال خودت پ ..يزدی حرفها نمنیتو که قبال از ا-
نه االن که چشمت مدام  ..يزدی مری بهار رو با تي هی بود که تو سای اون مال وقتیول..درسته-

  عروس ي حانهی ملي لبخند هانیمخصوصا با ا.. هست ي خبرهیقشنگ معلومه ..دنبالشه 
 

 رهی سر من شيخوایتو م.. دستمونهگهی و قلق همدمی عمره با همهی من و تو ی ناسالمت ..خانم
 .. کاسه کوزه ات رونیجمع کن ا..یبمال

 ..یگی که مهی خزعبالت چنیبسه احسان ا-
 .. به سمتم خم شد و اتمام حجت کرداحسان

 هیاون هم تو ...کنار هم  دردی که شما دوتا داری احساساتنی تو و بهار با ایزندگ.. برادر مننیبب-
  گهی و بالغ دیتو عاقل.. فکر درست و درمون کن مردهی نشده ریخونه اشتباه محضه تا د

 
 مراقب دی بوده که بهار بانی تا االن بهانه ات ارمیگ..هی حرفم چی که بدونيدی سرد و گرم چشاونقدر

  یلی و خيرد صبا رو که باز کي پا؟گچیاما حاال چ..یصبا باشه تا تو درس بخون
 

 ..ی کندای پگهی پرستار دهی یتونی مراحت
 .. به بهار و صبا کرد و صحبتش رو کامل کرد ینگاه

 یتا ک.. فکر درست و درمون کن هیپس ..ی صبا و بهار رو از هم جدا کنی بتوندونمی مدیهرچند بع-
 ..ی مبادا دست ازپا خطا کنيری خودت رو بگي جلوي خوایم
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 راه تازه هی به فکر نهای زودتر از ایلیاحسان خبر نداشت که خ.. بهار برگشت به سمت صبا ونگاهم
  از دمیترسیم.. به احسان بزنم ی حرفتونستمی کرده بودم اما نمی راه رو عملنیبودم و ا

 
 دهیمن مار گز.. بده تی شخصریی راحت بشه و دوباره تغالشی خنکهی از ادمیترسیم ..اتشی و خلقبهار

  اخالق بهار و دوباره تنها شدنمرییاز تغ..دمیترسی مدی و سفاهی سمانسیبودم و از ر
 ؟.. عرفان یی کجایه-

  به سمتشبرگشتم
 ؟..ی گفتیچ..هوم-
  ..رهی بگی سروسامونهی تی کن تا زندگيزودتر ازش خواستگار.. کن ي فکرهی گمیحواست با منه؟م-

  ..دی ندادم که احسان دو به شک پرسی گرفتم و جوابینفس
 ؟..ي ندارنانی هنوز بهش اطمهیچ-

 ..احسان هم مردد شد .. کردم دی تائصادقانه
 یاگه قرار بود اتفاق.. کنه رییاما فکر نکنم بهار دوباره تغ.. شما نبودم ی بگم واال من که تو زندگیچ-
 ..دادی چند وقته  خودش رو نشون منی تو افتهیب

 : گفتمي سردبه
 .. شد ی که چيدیاما د..اشتم  نظر رو دنی هم همشی سال پشیش-

 ی لبهام باقي هم از اون لبخند محو روی نشونی حتگهید ..می شدرهی داد و هر دو به بهار خسرتکون
 نمونده بود

**** 
 "بهار"

 بود که سرم یچند وقت ..دمی ودو خط کشستی کانتر دور عدد بي رومی رو قطع کردم و رو تقویگوش
  وقت دکتر چشم نیبه خاطر هم.. شده باشهفیضع  چشم هام دمیترسی و مکردیدرد م

 
 .. بودمگرفته
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 که دور اعداد یی هارهی پر بود از دامی تقويورق ها.. کردمنی رو باال و پائمی تقوي هاال،برگهی خیب
  فکر دوره یماه قبل رو ب.. داده بودمحی ها توضی بودم و درکنار بعضدهیکش
 

 دمی کشیآه...میزها ازدواج موقتمون رو ثبت کرده بود رونی تو همشی پيدرست چهار هفته ..کردم
  روزهام رو بی بودم تا ترتدهی ام رو خط قرمز کشانهی ماهيدور روزها..و ورق زدم

 
 می روز قاعدگنی اولخی تارشیچهاردهم ماه پ.. موندی عدد چهارده ثابت باقياما نگاهم رو.. باشمداشته

  که قبل از ی از تحوالت گوناگونير خبچی ماه بعد بود و هستمیبود و امروز ب
 

 .. نبودشدمی دچارش میقاعدگ
 تخمدان داشتم سابقه نداشت ستی مورد که کهیبه جز .. هام تو هم رفت و ذهنم آشفته شد اخم

 .. و تو بدنم احساس گرما کردمدمیلب گز... داشته باشمیشش روز عقب افتادگ
 :زدی مادی فرعقلم

 باال سرت ری رفته عرفان بعد از هر رابطه مثل شادتی..ی فکر کن بهشيحق ندار.. بهش فکر نکن 
 ؟..ي  تا قرص هات رو سر وقت بخورستادهیا

 : گفتیرکی زری ناخوداگاهم زریضم
ممکنه  ..ستی صد درصد ني ايری روش جلوگچی قرص هام رو خودم درضمن هری با تاخي دوباریکی
 ..ممکنه ..

 : زدادی عقلم فردوباره
  ..ی گرفتستی دوباره کدیشا.. نبافاالتی خودت خيبرا
 از بطن ی؟؟طفل.. بچه از من و عرفان هی... کنهیالبافی خودش خي مهابا دوست داشت برای قلبم بیول

 ؟؟؟.. از دست رفته ام ماهی فري به جای؟؟طفل..خودم 
سم بچه  چشمهام رو بستم و با تجيبا شاد.. که تمام بدنم گرم شدنیریاونقدر ش.. بودنیری شچقدر

  و ملموس بودنیری شي پردازای رونی در آغوشم شاد شدم چقدر ايا
 ؟..يخندی میخاله به چ-
 .. تر شد قیولبخندم عم.. صبا به زمان حال برگشتمي صدابا



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 669 

 .. بغلمایب.. خاله یچیه-
 به ی واهدی کردم امی تر از قبل شده بود رو تو بغلم فشردم و سعنی سنگی با لذت صبا رو که کمو

 ..دم ندم خو
 : خودم غر زدمبه
 بعد درست نشه ي که داشته باشه اگه تا هفته یلیهر دل ..انهی عقب افتادن ماهنیا.. دکتر ي بردیبا-

 .. دارهشی به دکتر و آزمای مبرماجیاحت
 .. کرد اهی رو درابتدا رنگارنگ و بعد هم سامی دني صبح فردا بود که اتفاق بعداما

 چند وقته گه نیا.. مهد کردم ی خواهش و تمنا راهیه صبا رو با کل صبح بود کمی هفت و نساعت
  ی اش عوض بشه و درعوض بذاره من هم کمهی تا روحفرستادمشی به مهد میگاه

 
 که عرفان سرحال و قبراق سالم کرد و دمیچی صبحونه رو مزیداشتم م.. بکشم و استراحت کنم نفس

 . و اخم هام رو تو هم برددیچیامم پ تو مشيندی ناخوشاي که بودیگونه ام رو بوس
 ؟..ومدی از کجا میدگی ترشي بونیا.. طرف و اون طرف کردمنی به اینگاه

 ؟..ي کردی مدلنی رو اافتی؟چرا ق..هیچ-
 ؟..ادی نمیدگی ترشيبو-

 .. شونه باال انداختتی و درنهادی کرد و بو کشی مکثعرفان
 .. گفتمی اوقات تلخبا
 ..دهیچی پمینی تو بي بدي بوهی-
 ..شهی حالت خوب ممی صبحانه بخورنیبش..ي حساس شدادی نمیی بوچینه ه-
..  داشتي اگهی دي دو نفره حال و هواي صبحانه هانی ها ایتازگ.. کنار عرفان نشستم یالی خی ببا

  بود کوتاه اما یفرصت... خاطرات خوش گذشته بودادآوری که یبودن در کنار عرفان
 

 ..کردمی عوض نمای در دنيزی چچی که من با هیافتنی دست
  کره و عسل رو از دستش گرفتمي لقمه

 .. هاشهیحالم بد م ..يدیچقدر به خوردم م.. بسه عرفانيوا-
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 .. پوست و استخونيشد..تو بخور-
 ي صداداري و با سرانگشت لپ پر از لقمه اش رو فشار دادم و خنده دمی رو سرکشیی چاوانیل

  ی به معني به سمتم گرفت که سرگهی دي لقمه هی و بازهم  زديعرفان لبخند باز..کردم
 
 .. دهنم گرفتي تکون دادم که لقمه رو جلونه
 لقمه رو پس زدم و به سمت عی با حس حالت تهوع سرهی چند ثاني چطور اما به فاصله دونمینم

 .. رو که خورده بودم باال آوردمی و هر چدمیتوالت دو
 .. عرفان تازه متوجهش شدمياز اون همه تقال شل شد با صدا اوغ زدم که دست و پام اونقدر

 ؟..ي شدي جورنیچرا ا ..ي دفعه اهیچت شد -
 بغلم ریعرفان ز.. گذاشتمرونی قدم بی وصورتم رو شستم و به سختای دست بهش اشاره کردم جلو نبا

  نکهیبا ا..ختی معده ام بهم رتی بدن عرفان دوباره وضعيرو گرفت که با حس بو
 
 .. نمونده بود اما بازهم حالت تهوع داشتمی تو معده ام باقي اگهی دزیچ
 .. نشستم که عرفان گفتی توالت فرنگي حال رویب
  ..ی گرفته باشروسی ودی دکتر شامیپاشو بر-

 .. حال گفتمی بیدگی ترشي که با حس بوادی به سمتم بخواست
 ..ای جلو ن-

 .. شدخکوبی سرجا معرفان
 ؟ ..یچ-
 ..کنهی حالم رو بد م تنتيبو-

 داده بودم و هی تکواریهمون جور که سرم رو به د.. شدرهی بهم خمی اول مستقشهی عرفان مثل همنگاه
  اندك اندك عرفان بودم که چشمهاش کم کم راتی متوجه تغکردمینفس تازه م

 
 .. موندرهی بهم خکی موشکافانه مثل دو تا خط بارتی شد و درنهازیر
 ؟..کنهیرو بد م تن من حالت يبو-

 .. شدجیاما نگاهم گ.. آوردمنی پائسر



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 671 

 )؟..یدگی ترشي؟بو.. کره عسلي بد لقمه ي؟بو.. بدن عرفانيبو(
 ..دی کف توالت چرخکی سرامي رونگاهم

 )؟.. من ي؟دل آشوبه ها..؟حالت تهوع ..بوها(
 صورتم قفل شده ي روتی نگاه عرفان با اخم و عصباننباری اما ادی نگاهم به سمت عرفان چرخی آنبه

 امکان .. تر جی و نگاه من گشدی تر منی نگاهش خشمگگذشتی که مهیهرثان..بود 
 

 .. عرفان ياون هم با وجود تمام مراقبت ها.. کم یلی خیلیهرچند داشت اما خ ..نداشت
 .. دکتر میبپوش بر-
 :دمی اراده پرسیب
 ؟ ..ی چيدکتر برا-
 .. کرد خی سرد تمام بدنم رو  ظرف آبهی ختنی جواب سرد عرفان مثل رو
 .. سقط بچه يبرا-

 .. گرفت نفسم
 ؟..اونوقت عرفان به فکر کشتنش بود .. نه ای درکار هست ي؟هنوز معلوم نبود که بچه ا.. بچه سقط
 : و واج زمزمه کردمهاج

 ؟.. عرفان یگی می؟چ..سقط بچه-
  ..میگفتم بپوش بر-

 اومدم اونقدر شوك رونیکردم و به دنبالش از توالت ب که تو بدنم مونده بود رو جمع یی قواتمام
  نامتعادل معده ام رو هم تی وضعی بود که حتبیحادثه و رفتار خشن عرفان برام عج

 
 .. قرار داده بود ری تاثتحت

 ؟..؟کدوم بچه ..کدوم دکتر ..صبرکن عرفان -
 .. شدم خکوبی که از ترس سرجام مدی هوا به سمتم چرخی بعرفان

؟از  ..ی و بهم نگفتی خبر داشتی؟از ک.. بهار يمنو خرفرض کرد!!! ؟..کدوم بچه ! ..؟هاه..بچه کدوم -
  یی بالنی تا همچي که قرص هات رو سروقت نخوریختی با خودت برنامه ریک
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  فهممی مي روزهی که باالخره دی؟به عقلت نرس ..ي فکر کردی؟ تو با خودت چ..ياری بسرمن
 : لب زدمدهیترس

 ؟؟..اصال از کجا معلوم باردارم  ..دونستمیمن نم ..یکنین اشتباه مصبر ک-
 :دیخروش

 تی اول بارداري ماه هاادمهیخوب .. نرفته ادمی نفر هی رفته من ادتی رو یی کذايتو اگه اون روزها-
  کنهی تنت حالم رو بد ميکه بو ..يدی میدگی ترشي که بويکردی ميمدام ازم دور

 
  ..کنمی میاط قينگو نه که بدجور..

 ..  آتشفشان شعله ور رو آروم کنم نی کردم ایسع
 قرص ي من همه يدیتو که خودت د.. چه خبر شده دونمی واقعا من نمیول..حق با تو ..باشه باشه -

 ..هام رو سروقت خوردم 
 .. تکون داد ی دستی عصبی حالتبا
 .. یکنی سقطش ممیری االن منیهم.. ندارم ي کارفی اراجنیمن به ا-

؟حاال .. رو بکشم خوامی که شش ساله از خدا مي؟بچه ا..سقطش کنم .. ام حبس شد نهی تو سنفس
  ببرم نی خودم از بي تو دامنم گذاشته اون رو با دستهايکه خدا معجزه کرده و بچه ا

 
 ؟؟؟..

ت من چند سال آزگار عزادار اشتباها.. بچه رو از دست ندم نی و ارمیحاضر بودم بم.. بود محال
 ..!! امکان داشت دوباره همون خطا رو مرتکب بشم يچه جور..گذشته بودم 

 : مبل دم دستم نشستم که عرفان تشر زدنی اولي روهمونجا
  ..می ؟ پاشو بری نشستی چيبرا-

 اجازه بدم تونستمیاما نم.. نداشتم نی ببر خشمگنی مقابله با اي برای تواننکهیبا ا.. مشت شد دستهام
  بچه ام رو به ی با کاهلکباری..  بهار گذشته نبودم گهیمن د ..ارهی ام ب سر بچهییبال
 

 .. هم اشتباه گذشته رو تکرار کنم نباری محال بود اگهید.. داده بودم کشتن
 : گفتمی گرفتم و به آرومینفس
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  ..امیمن نم-
 ... عرفان بلند  شدادی فريصدا

 ؟..یچ-
  ..دی و بدنم از ترس لرزتن
  ..امی نممن..داد نزن -
 ..مگه دست خودته  ..يتو غلط کرد-

 : جراتم گفتمي بارقه هانی که با اخردی رو کشبازوم
  ..کشمی مغی جیدست بهم بزن-

 : که ادامه دادمدی ناخوداگاه عقب کشعرفان
اگه واقعا .. رو بدون نیاما ا.. بدونم خوادیدلم هم نم.. نه ای وجود داره ي واقعا بچه ادونمیمن نم-

  ..ی بچه بزننیامکان نداره  بذارم دست به ا.. تو وجودم باشهي باشم و بچه احامله
 مبل نشست که ادامه ي کرد و روبه روم روینی عقب نشی کمدی من رو دی که حالت تهاجمعرفان
 :دادم

 شمی گم متیاصال از تو زندگ ..رمی خونه منی که سقطش کنم از ای زورم کني خدا بخوايبه خداوند-
.. 
  ..دیغر.. بادها بلرزه نی نبود که با ايدیرفان ب عیول
 زنم بچه خوامی بچه نمنیمنم به عنوان  پدر ا ..ی زن منگهی تو تا ماه دیول.. بسالمت ي بريخوایم-

 ...دار بشه
  ..ذارمی برام ارزش داره نمای دنيبه جون صبا که به اندازه .. عرفان ذارمینم-

 : زدادیرف.. بشه وونهی کم مونده بود دعرفان
 ..یکنی دکتر و سقطش ممیری االن منیهم.. کالمه کیحرف من ..بس کن -
 ..نه-
 .. بهار ذارمینم-
 ..شی بکشذارمینم..داد نزن سرم-
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 که تو اری دربی کسي ها رو براي جنگولک بازنی؟برو ا..زنهی حرف رو منی ای کنی؟؟بب..هه من بکشم-
 ...يتو که خودت ختم روزگار..رو نشناسه 

 .. ام خونه رو برداشتهی گري هاي شکست و هامبغض
 ساله دارم دندون رو  شیبه خدا که ش.. من زخم نزن ي دل پاره پاره نی به انقدریزخم نزن نامرد،ا-

  ری و قلبم تکشمی آه منمیبی مي ساله شب و روز هر بچه اشیش ..ذارمیجگر م
 
 يه دارم تو حسرت بغل کردن بچه  کیدونیچه م.. دل من چه خبرهنی تو ایدونیتو چه م..کشهیم

  دار و شه؟؟حاضرمی بچه ختم منی من به ای زندگیدونیتو اصال م..شمیخودم کباب م
 

 .. خودم رو بغل کنمي بار هم که شده بچه کی ي رو بدم تا بتونم فقط براندارم
 ..کشمی مي نبود که چه دردشیی عرفان حالیول
 .. هفت پشتم بسهي اشتباه کردم و بچه خواستم برابارکی.. درودل ها رو ندارم نی ايمن حوصله -
 من و تو عوض شده ي جاشی؟چون چند سال پ...يری انتقام بگيخوای منیپس به خاطر هم-

 ؟اره ..ی جبران کنيخوای؟؟حاال م..خواستمی و من نمیخواستیبود؟؟چون تو از ته دل بچه م
 

 دی باگهیچقدر د..دیببخش.. بگم غلط کردم دی باگهیمن چندبار د.. کجا رفتهتیآخه مردونگ..!عرفان
 .. کردم ریی من تغی رو بدم تا تو باور کنمیعمر و جوون

 سرم یی بالنی همچذارمی نمگهید.. نخوني کرد شبسترنی من داستان حسيبرا..بسه بهار -
  زمستون هوس چاقاله بادوم ي تو چله ادتهی؟ ..يکردی مارونهی هوس وادتهی..ياریب

 
 رو روال می؟تازه داره زندگ ..يلرزوندی و تن و بدن من رو ميکردی شبها مست مادتهی؟..يکردیم
  خودم رو امی شدم که دوباره بری سمیمگه از زندگ..فهممی رو می زندگي و مزه وفتهیم
 

 .. بندازم توهچل
 نی از شر ا امروزنیهم ..شمی ها خام نمي زارهی گرنیبا صد برابر ا ..چی حرفها که هنینه بهار من با ا-

  ..میشیبچه خالص م



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 675 

 ..التماس کردم .. شد لی تبدونی هام به شهیگر
 ..تروجون صبا نگو ..نگو عرفان -
  ..اریاسم صبا رو ن-

 .. رو دهنم وناله زدم دمی دستمو کوبکف
  بچه رو قبول کن نیتو فقط ا .ارمی اسمش رو نمگهیچشم د..چشم -

  ..دیر هاش رو فشرد وغقهی با سرانگشت شقعرفان
  می به زندگدهی گند کشومدهی بچه هنوز ننیا ..ي روزم رو خراب کردي چه جورنیبب.. نکن هیبسه گر-
  ..ادی که بي به روزيوا
 .. وبازهم التماس کردم دمی اومدم وخودم رو به سمتش کشنی رو مبل پائاز
تروخدا عرفان بذار  ..شهی نمدامی دور وورت پگهی ودرمی مادی بایاصال بذار به دن ..ذارمینه به خدا نم-

  یتونی ميچه جور.. تا بچه دار شم کنمی ساله خدا خدا مشیمن ش..نگهش دارم 
 

  ..ي بخوايزی چنیهمچ
  ..میپاشو بر.. کالمه کیحرفم -
 .. زدم ادی کرد که فرامیوق
  ..کشمی خودمو میدست به من بزن-

 عرفان خودم يدم که مطمئن بودم با اشاره  حرف رو زنیاونقدر قاطعانه ا.. عرفان رو هوا موند دست
  ..کنمی خالص می نکبتی زندگنیرو از ا
  ..ی بود اون هم از زبون بهار زماني حرف شوك بدنی ادنی مبل نشست واقعا شني حس روی بعرفان

 .. زمزمه کردم ی ارومبه
 ؟.. کردم ی که قبال خودکشيخبردار-

  حرف رو باور نداشت نیمسلما ا.. تم نشست  صوري عرفان به سرعت روي گشاد شده يچشمها
 .. رو جمع کردم وادامه دادم خودم
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بابا  ..دی داروندارمون رو باال کشي بابا سواستفاده کرد وهمه يبعد از طالقمون کوروش از سکته -
  دست تنها دی گوشت لخم شده بود که باکهی تهی دوم رو هم رد کرد اما عمال يسکته 

 
 نی بابا هم نتونست به ایاما حت ..کردی مي دوساله خرابکاري بچه هیبدتر از . .کردمی خشکش مترو

 .. تموم کرد دهی ماه نکششی ادامه بده وبه شیزندگ
تازه تو اون .. هام یی وتنهالی خونه قد قربهیمن موندم و ..دمی عرض چند ماه از عرش به فرش رستو

  روز که از هیاخر سر هم ..م  اوردمی سرخودم وزندگیی چه بالدمیروزهابود که فهم
 

 هیهمسا..اما از شانسم .. مشت قرص خوردم تا خودم رو خالص کنم هی خسته شده بودم ی چهمه
 .. ونجاتم داد دیفهم

  ..دی باال اومد وبه چشمهاش رسنگاهم
 ي کسم که از زور عالقه ی زن تنها وبهیچند ساله که  ..دمی رو نچشی زندگيشش ساله که مزه -
  کنه داتی مرده اش کوچه به کوچه به دنبالت گشته تا پيز حدش به تو وبچه  اشیب

 
 حد نی تا ایتونی ميچه جور.. رو فدا کردم زمی به خاطرت همه چمهی سال ونکی که میمن زن..

 ؟.. رو بکشم ی زندگنی تو ادمی تنها امي که ازم بخوایسنگدل باش
  .کردی مینی عرفان هنوز هم رو شونه هام سنگنگاه

 ؟ ..ي کردیواقعا خودکش-
 .. سوال بود نی جواب اپوزخندم

  ؟شی ببرنیواگه من بخوام از ب-
 .. شد ری دوباره سرازاشکهام

  رمیمی مای رمی مای-
 : مات زمزمه کردعرفان

 !!؟..ي و بری من و صبا رو ول کنيخوای بچه منیبه خاطر ا-
 ..ز جا بلند شد گرفت و اییعرفان نفس پرصدا.. تنها جوابم بوداشکهام

 : رو گرفت و حرف آخرش رو زدمشی تصمانگار
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 چه ي بريچه بخوا..ادی بای بچه بدننیمن محاله اجازه بدم ا.. وجود نداشته باشهيدعا کن بچه ا-
 ..ادی نمای وقت به دنچی بچه هنیا..ينخوا
 : زدمناله

 ..عرفان-
من تا اونجا که بتونم  ..تی هوی بيبچه  نی اای.. من وصبا ای.. فکراتو کن نیبش.. ندارم ی حرفگهید-

  رو قبول ي بچه اچی هتی من مسئولادی هم بای اگه به دنی حتی ولمونمیسر حرفم م
 
  ..کنمینم

 .. من تنهام گذاشت ي تمام البه هاونی هق هقم بلند شد و عرفان ميصدا
*** 

 به خونه برگشت تازه دست و صبا که.. بلند شدن نداشتمي برایی ناگهی کردم که دهی عصر اونقدر گرتا
  تا هم جون دمیجنگی عرفان مي پا به پادیپام رو جمع کردم و به خودم اومدم من با

 
 ..دادمی رو نجات متشی ام و هم هوبچه

 .. مردم ی بچه من هم منی کنه که با مرگ ادی رو نا امدمی اجازه بدم عرفان تنها امتونستمینم
 ؟..ي کردهی؟گر.. قرمزهنقدریخاله چرا چشمهات ا-

 : سرباال دادمجواب
 ؟..امروز تو مهد بهت خوش گذشت  ..نمی بغلم ببایب-

 هیانگار منتظر ..بغضم تازه شد..دی صورتم دست کشي روی و ناراحتی آورد و با کنجکاوننی پائسر
 .. کردن بودمونی شيتلنگر برا

 .. نبات درست کنم ي برات چايخوای؟م..کنهیخاله دلت درد م-
 ؟..يخوری میشام چ..له خوبمنه خا-
 ونی تلوزيصبا رو پا.. نمونده بود ی باقیپنج عصر بود و تا اومدن عرفان وقت.. به ساعت نگاه انداختم و

  دادیمغزم درست فرمان نم.. شام رفتم ي هی مشغول به سراغ تهينشوندم و با فکر
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 يزیمخصوصا که از صبح چ .. توانم رو گرفته بودی و دلواپسشیتشو..دمیچرخی مدام دور خودم مو
  ومدمی به خودم می کنم اما وقتي خودم رو مشغول کارخواستیدلم م..نخورده بودم 

 
 .. نبردم شی پي کارچی و عمال هستادمی هاست چاقو به دست اقهی که دقدمیدیم

 نی ای جواب قطعتی در بطنم و کابوس کالم آخر عرفان و درنهاي بچه نیری شيای روونی ممدام
  فکر ي به جازدی مادیعقلم فر..در تالطم بودم.. نهای واقعا باردار هستم ایل که آسوا

 
 ..دمی ترسی مانند هم مشی آزمايوالی هی از جواب منفیاما من حت.. بده شی برو آزمانهای به اکردن

 نی سقط جني دلشوره ی و گاهگرفتی چشمهام جون مي مثل صبا جلوبای زي دختريای رویگاه
 عرفان .. دست و پا کردم یی بود غذايتا ساعت هفت شب هرطور..کردیکالفه ام م

 
 شب بود و صبا غرق خواب و میساعت ده ون.. به خونه برگشتشهی از همرتری قبل دي شبهابرخالف
  و دلنگران دهیمن ترس

  کردینی سالم سنگعرفان
 ؟.. عرفانيشام خورد-

 ..خوردم: جواب داد ي کلمه اتک
ناخواسته کف .. رو خاموش کردونی و رو به روم نشست و با کنترل تلوز و صورتش رو شستدست

  از نکاری با اخواستمیانگار م..دستمو رو شکمم گذاشتم و پاهام رو تو بغلم جمع کردم
 
 .. بچه ام محافظت کنميایرو
 يبچه  تونمیاما باور کن اصال نم.. زده شد فکر کردم نمونی که بیی بهار من تمام روز به حرفهانیبب-
 ... من و توطیمخصوصا با شرا.. قبول کنم می رو تو زندگي اگهید

 اشکهام دنیعرفان با د.. شوق اما زجر آور من بودياصال امروز روز اشکها.. بغضم سر باز کردبازهم
 :کالفه شد و غر زد

  نزدم یمن که هنوز حرف ..ی کردن رو تموم کنهی گرشهیم-
 :دمی گره شده خروشي مشت هابا
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 ..دونمی من مشی بکشيخوای متو-
 : کرددیی تاسنگدالنه

 .. اول و آخر من صباستيبچه ..خوامیمن اصال بچه نم..خوامشی من نمیدرست گفت-
 ؟..ی بچه چنیپس ا-
 ی بکشيتا خودت هم درد کمتر..ی سقطش کنکهیبهتره تا هنوز کوچ.. ندارهی بچه وجود خارجنیا-
.. 

 :دمی نالعاجزانه
 ...خواممممینم ..مذارینم ..تونمینم-

 :دی گرانه توپشماتت
 ادی اش مندهی سر آیی بچه رو قبول کنم چه بالنی اتی اگه من نخوام مسئولي فکر کردچیه!بهار-
 ؟ ..ي بچه فکر کردنیاصال به ا ..ی کنکاری چتی هوی بي بچه هی با يخوایتو م..

عرفان .. نکنه داریم صبا رو ب هق هقيدست رو دهنم گذاشتم تا صدا ..دی باريشتری با شدت باشکام
 : شونه ام گذاشتي کنارم نشست و دست رویبه نرم

 ی بي بچه هی ي پادیچرا با.. من و تو هنوز مشخص نشده ی زندگيبرنامه .. به نفع خودشه بهار نیا-
  گهی که نرفته ما فقط تا ماه دادتی ..می سرو سامون باز کنی بی زندگنیگناه رو به ا

 
  می و شوهرزن
 : رو تو دستم گرفتمستشد
 نی من تو و صبا و ایتمام زندگ.. نکندی نا امدمویام.. رو با من نکن نکاریا.. عرفان کنمیالتماست رو م-

 منو دوست ..رمی بگی سختمی تصمنی همچيخوایچرا ازم م..دیبچه ا
 

 يصال اگه بخواا..فقط بذار نگهش دارم ..؟باشه قبول.. بمونمتی تو زندگشهی همي برايخوای؟نم..يندار
 تو فقط قبول کن که براش شناسنامه  ..رمی مرونی بتی االن از زندگنیهم
 
 ..يریبگ

 .. با خشونت دستم رو پس زدعرفان
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 ي بچه چی از صبا پدر هریغ.. بچه دارم اونم صباست هیمن فقط  ..گمی می چستی نتیتو انگار حال-
  من و صبا رو يخوایو م بچه رنیتو هم فکراتو کن اگه ا ..ستمی هم ني اگهید
 

  برو نجای فردا از انی کن و همفراموش
 .. متناوب من تنهام گذاشتي توجه به عرفان گفتن های بو

 شدی باز نمادی زي هی من از زور گري که طلوع کرد چشمهادی سحر کردم و خورشهی رو هم با گرشب
 و داشتم  صبحونه رزیم... کردم شی خواب رو صبحانه دادم و راهجی گيصبا..
 
 بود و قصد کوتاه دهیعرفان زره جنگ پوش.. شدن در به خودم اومدم دهی کوبي که با صدادمیچیم

  ی به من فشار مایهرچقدر هم که دن.. رو گرفته بودمممیاما من تصم..اومدن نداشت 
 

 .. حاضر نبودم دست از بچه ام بردارم  اورد
 تن ي جنگ هاي وانفسانیتو ا.. دادن رو عقب زدمشی سر کردم و فکر آزمانیری شياهای روبا روروزم

  خونه رو انجام يکارها.. نداشتم تی دونستن واقعي برایشیگنجا..به تن با عرفان
 
 ..سپردمی می روم رو به دست فراموششیو واکنش سرد عرفان و کابوس پ ..دادمیم

 اثر ی بشیماس هام با گوشت..ترس به دلم افتاد..ومدی شب گذشت و عرفان نازدهی ساعت از ی وقتاما
  شد که تا ساعت يشتری بي دلشوره هالی عرفان دللی خاموش بودن موباغامیبود و پ

 
  ..دی نصفه شب طول کشدو
ظاهر بهم .. متالطم دلم اروم گرفتيای به محض باز شدن در و قدم گذاشتن عرفان به خونه دراما
  راست به اتاقش کی حرف یبعرفان .. عرفان باز هم داغ دلم رو تازه کردي ختهیر
 

 هی...شب دوم هم گذشت اما صبح روز بعد.. هام تنها گذاشتیی تنهاونی و باز هم من رو مرفت
  رخ ی هر زني که براانهی و عامنی هم روتدی،شای ساده و معمولیلی اتفاق خهی..! اتفاق
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 یهر روز صبا رو راه صبح بود که مثل میساعت هفت و ن.. رو خراب کرداهامی رويبای کاخ زدهیم
  که به يبا درد..دیاز صبح دل درد داشتم که بعد از رفتن صبا به اوج خودش رس..کردم 

 
 ؟.. رفتم امایی افتاده بود به دستشوجونم

پلک ..دی در بطنم خنجر کشنیبه جن..اهامیرو.. به قلبمرمی لباس زي  روشن خون رورهی تي هالکه
 من اصال ..من حامله نبودم..دیاالخره به آرزوش رسعرفان نامرد ب..ختیزدم و اشکهام ر

 
 .. نشده بودممادر

 برام تی با واقعییارویاونقدر رو.. لحظاتم همه دود شده و به هوا رفته بود ینیری کودك من و شيایرو
  تقه يصدا.. کردن گذاشتم هی گري زدم و بناهی تکواری بود که همونجا به دنیسنگ

 
  ..امی شد به خودم ب که به در خورد باعثییها
 ؟..یکنی مهیبهار چرا گر..بهار -

 لبالب اشک در رو باز ییبا چشمها.. بودم ری ازش دلگای تمام دني که به اندازه یعرفان.. بودعرفان
  دنیاما با د ..دی کشي عقب گذاشت و نفس آسوده ای قدمدنمیکردم که عرفان با د

 
 ..دی اشکبارم ابرو درهم کشيچشمها

 وقت چی که هي به بچه ای محبتچی هنکهی اادی.. زخم زبون هاش افتادم ادی.. حرفهاشادی دنشی دبا
  هی گرونیم.. ام دوباره بلند شد هی گريبغضم سر باز کرد و صدا..وجود نداشت نداره

 
 :دمینال
  ..ستمی راحت شد؟حامله نالتیخ-

 .. شدجی گعرفان
 ؟..یستی؟حامله ن..یچ-
 : ته دل ناله زدماز
 ..ستی در کار نيبچه ا..مادر نشدم..ستمیه نحامل-
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 :دی تر از قبل پرسجی گعرفان
 ؟..پس اون حالت تهوع -
 :دمی کشغیج
 براش شناسنامه ي وجود نداره که بخواي بچه اچیه ..يدیبه خواسته ات رس ...گمی می چیفهمینم-
 .. عرفان ي بچه اچیه ..يریبگ

 کم کم و آروم آروم  رنگ تی و درنهادی چرخنموی گري چشمهاي روقتی درك حقي عرفان برانگاه
 لبهام از هم .. زده تو چشمهاشمهی خي شادنیمات از ا.. به خودش گرفتيشاد

 
  حد سنگدل باش؟؟نی تا اتونستیچطور م..بازموند

 .. خودش رو به خشم دادي تعجب من جانی کم کم او
 ..دمی جون به بازوش کوبی بي مشت هابا
 ..تنفرم عرفان ازت م..ادیازت بدم م-

 مرد نیچقدر ا...ایخدا... و من رو تو آغوش گرفتدیچی گشاده دستهاش رو به دورم پی با صورتعرفان
 ..نامرد بود

 ؟.. بهار ادیدلت م..ادی از من بدش بیخدا نکنه بهار خانم-
 تا من کردی می زبوننیری راحت شده بود و حاال داشت شالشیخ.. لبهام نشست ي روی تلخپوزخند

  من کرده گری به جیراموش کنم تو دو سه روز گذشته چه خونف
 :دمی رو پس زدم وجوشدستهاش

  ..نمتی ببخوامی نمگهید ..ادیازت بدم م..ولم کن -
 به دل نداشت ی غمچی هگهیخرش از پل گذشته بود و د.. بادها بلرزه نی نبود که با ايدی عرفان باما
 ..هام نشست و دستهام رو تو دست گرفت  پاری مبل نشوند و زيبه زور من رو رو..
 

 که به مرگ بچه اش ی؟؟؟همون..شهی پي و روزهاشبی مرد همون مرد خروشان وغران دنی اواقعا
 !!؟؟؟.. بود یراض
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 بچه نیمن با ا.. از چنگ دستهاش رها بشم تونستمی نمی شده بود که حتادی هام زهی شدت گراونقدر
  مثل پتک تمام اون لذت ها رو خرد تی حاال واقعو.. بافته بودم ای روی نداشته کلي
 

 .. بود کرده
 .. نکن خانمم هیگر-
 نکهیا.. از خدا خواستم زی چهی..بعد از سالها  ..ی حرف رو بزننی ایتونی مي؟چه جور.. نکنم هیگر-

 .. بچه از خودم و تو داشته باشم هی نکهیا.. دوباره جبران کنم نکهیا..دوباره مادر بشم 
 

من  ..يچقدر نامرد.. عرفان يچقدر بد ...نیحرف از سقط جن ..ي تو مدام حرف از کشتنش زدقتاونو
 چه ....اونوقت تو  ..دمیدی بچه منی ام رو با اندهیآ.. بچه دل بسته بودم نیبه ا
 

 .. عرفان ادیازت بدم م ...ي مسئله بگذرنی راحت از انقدری ایتونی ميجور
 : رو پس زدم وهمزمان گفتمدستش

 ..نمتی ببخوامی نمگهید-
 ي هاي هاونی عرفان ميصدا.. راست به سمت اتاق صبا رفتم و در رو پشت سرم قفل کردم کی و

  آخرش يفقط جمله  ..گهی می برام مهم نبود چگهیاما د..دی هام به گوشم رسهیگر
 

 .. ذهنم گذشتي شد و از داالن هااکو
 ..ستی در کار نيهمون بهتر که بچه ا-
 ... کوبش دريم صدا بعد هو

 *** 
 و سردرد اعصابم رو به ی حالی شدم بداری بی نشستم از وقتی صندلي گذاشتم و روزی مي رو روریپن

  هر دو نسبت به هم  سرد شده می که داشتی سختياز بعد از دعوا... بودختهیهم ر
 

 .. میدون گذشته رو برگري روزهانی آتشي رابطه میخواستی کدوممون نمچیانگار ه.. میبود
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.....  رابطه امون نداشتميری از سر گي برایشی عرفان اونقدر تلخ و حنظل شده بود که گنجارفتار
  نطوری بچه اش نبودم اما حق نداشت اي برای مادر خوبی زمانهیدرسته که من 

 
 ... با من  رفتار کنهسنگدالنه

 اپن رو ي رولید شدم و موبا عرفان از جا بلنلی موباي خودم غرق بودم که  با صدااالتی تو خ
  ی جونمهی صفحه همون ني صفحه ماتم برد و عکس روي اسم رودنیاما با د...برداشتم 

 
 ..  هم که داشتم گرفترو

 بود که به ی تو بغلش لم داده پتکبای که تقری عرفان با زنیعکس سلف... اپن رها کردمي رو رولیموبا
  بچه چی که چرا عرفان هدمیتازه فهم..بود انگار تازه چشمهام باز شده .. سرم خورد 

 
 ...هی چي بارداري براری درد عرفان از اون همه غر زدن و گدمیفهمی مدیانگار با...خواستی از من نميا
 اون بیعرفان نج! ؟ی شدن چی عوضي؟ برا!ستی آدم کم نهی عوض شدن ي شش سال برایعنی 

  هی گاه هی عکس تکنی که تو اي اهنیو س...رفتیگیروزها االن دوتا دوتا تو آغوش م
 

 ....  بالشت من بودشی چند شب پنی بود همگهی دزن
 :دمیاز خودم پرس... تو خودم جمع شدم ی صندلي به تنم نشست و رویبی عجيسرما

 تخت سفره خونه تو آغوش عرفانه ي که روی زن خوش پوشنی عرفانم و ای زندگيواقعا من کجا(
 ) شه؟؟ی زندگيکجا

 نیمثل ا...  گونه ام رو پاك کردم ي عرفان اشک روي قدم هاي و صدالی موباي زنگ دوباره ي صدابا
  موهاش رو خشک ي چنگ زد و با حوله روویچند روز بدون توجه به من گوش

 
 فیو در آخر صداش پشت در بسته شده ضع... خودش رو به اتاق خواب رسوندعیو همزمان  سر ...کرد

  دیبه گوشم رس
 ....سالم... و  ال-    

 ... جدا کردم و به درب بسته اتاق رسوندمی جونم رو از صندلی    به زور تن ب
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خودت ..  باشه ی قبلطی با همون شرادی بای بمونيخوایمن که قبال گفتم اگه م..ي بس کن شاد-    
 ....ی که چيحاال زنگ زد... نه یگفت

 ...ش شرط هم گذاشته بودبرا... زمی    دستمو به چارچوب درگرفتم که فرو نر
 به تونهی که میاز هزاران راه...گفتی ملشی داشت از دالي شادیعنی نی عرفان سکوت کرده بود و ا

  مرد ختم بشه هیدل 
 : قورت دادم و با خودم گفتمی گلوم رو به سختآب

ان رو هم  با عرف... مشکالت نی بعد از تمام ادی من بایعنی... رفتهی نکنه زنگ زده که بگه شرط رو پذ
  شم؟ کی زن شرنیا
 عرفان بلند شد يصدا... بودم و خودم خبر نداشتمکی هم تا االن شردیشا..  به افکارم زدم يشخندین

 و من دکمه استپ افکارم رو زدم 
منم که مسخره تو ... يخوای می چیدونیاصال نم.. ستی با خودت معلوم نفتی تو تکلي شادنی بب-    

 پس .... ی باشخوامی نمگهی دگمی حاال مری بگمی برو تصمگفتمی ماگه قبال... ستمین
 
 ... به من زنگ نزنگهید

منتظر بودم ... کردی مزی و مغزم آنالزدی چنگ مدنی شني گوش هام تک تک کلمات عرفان رو به جا
 .. فاصله گرفتمعیسر .... دمیصداش دوباره بلند شه که خودم رو تو آغوشش د

 ؟يدسای فال گوش وا-    
 ...دمی پا تند کردم و به سمت آشپزخونه دوعی و سراوردمی    سرم رو از خجالت باال ن

 .... عرفان از جا پروندميصدا... دمی درباز شد که من نفهمی کی قلبم گذاشتم لعنتي    دستمو رو
 خونم و مهمتر از همه دوست ندارم تو.... رهی بگادی رو سادنی صبا فال گوش واادی ی خوشم نم-    

  که؟یفهمی مدهی داره حرفامو گوش میکیمعذب باشم که نکنه 
 ی بکشم و بگم من کادیفر..عرفان رو بزنم... دوست داشتم خودم رو بزنم...   تنم هم سرد بود هم گرم

 ؟ ..می قرار دارتی زندگي کجاری؟؟اصال ما دو تا زن متغ ..هی کيهستم ؟؟شاد
 :دمی قدرتمو جمع کردم و نالتمام
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 زن هی ی وقتکنمی می تو چه غلطیمن تو زندگ..  چه خبره نجای عرفان ؟ ایکنی چه کار مي دار-    
  ....رهی بگی بده و عکس سلفهی تکنتی راحت به ستونهی مگهید

 : سمت چپش رو باال دادي    ابرو
 ؟ هوم کدومش ؟ ...یکنی بازخواست مي دارای ؟یکنی حسادت مي االن دار-    

 بود که ی اون کدادمی مری زمان اگه بهش گهی که یعرفان..  دلم خون شدشی خونسرد همهنی    از ا
  نشست ی آروم نمکردی راحت نمالموی و خدادی به دستم نموی داده تا گوشامیبهت پ

 
  ... دیپرسی مشی زندگي گهی دي تو چشمام زل زده و در مورد حس من نسبت به زنهاخونسرد

اما انگشت اشارش به سکوت ...  بسته ام مونده بود رو بگمي لبها که پشتی باز کردم که حرفدهن
  شد رهی آورد و تو چشمام خکیسرش رو نزد...دعوتم کرد

تا ....مثل خودت..  زن مطلقه س هی يشاد.....گمی بهت می اکه؟ی  کي شادی بدونيخوایم... نی بب-    
  ختی بهم رزیچ گفت عقدم کن همه نکهی با من دوست بود خوب بود اما همیوقت
 
رفت و پشت سرش رو هم .. رجوع کنم به شوهرم خوامی مدت هم  گفت مهیبعد ...  من قبول نکردمو

 ... رجوع نکردمگهینگاه نکرد تا حاال که  برگشته و م
 نبود اهی و سنی وقت کلمه مطلقه مثل امروز برام سنگچیه...تو گوشم زنگ زد) مثل خودت(ي کلمه

 ؟..دونستی میکی یی هرجاي زن هانیواقعا من رو با ا...
 ... لبم فشار دادياما انگشتش رو رو....لب باز کردم که حرف بزنم...  اشک تو کاسه چشمم نشست

 تو اتاقم و جواب تلفنم رو دمی اگه چپی رو گفتم که فکر نکننایا... هنوز حرفم تموم نشده..سی ه-    
 ....  ها نکن الی خنینه از ا... وره بهت بربخترسمی مایباهات تعارف دارم ... دادم 

 
 وقت فراموش چی نکته رو هم هنیوا...ی و دخالت کنی و روابطم فضولمی ندارم تو کارم و زندگدوست

  یینکن  توهنوز هم  پرستار صبا
 و سرزنش ،نامنظم و ری همه تحقنیقلبم از ا..  اش گذاشتم  و به عقب هولش دادم نهی سي رودستمو

 ...  حرفاش به بغض نشسته بودشی و گلوم از درد و ندیکوبیپر صدا م
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دوباره مثل همون عرفان گذشته شده بود .. پاك کردم دی گونه ام لغزي که روی کف دست اشکبا
  کردم بغض تو گلوم رو قورت بدم یسع ... زدی مادی که  تمسخر تو چشماش فریهمون..
 
 ..ندلرزوی که لرزش صدام تنم رو هم  مي اونقدرشدی نماما

 ی بدن؟آخهی در مورد رنگ لباس خوابشون نظر مای خوابن؟ی دخترشون مي همه با پرستارها-    
 شرف من فقط پرستار دخترتم؟

 بود  ی حرف نگاهشو بخونم اما هر چشی بازهم مثل سال پتونستمینم... کرد ریی  رنگ نگاهش تغ
 .... از تمسخر و استهزاء نداشتی نشونگهید

 :خواب اشاره کردم با دست به اتاق 
؟؟؟خوب گوش ..یکنی با همه عشق و حال م؟يبری تختت مي دخترت رو روي تو همه پرستارها-    

 بعد طالق .... ستمی کس نچیمن مطلقه ام درست اما مثل ه.... یکن عرفان مستوف
 

 چیه نهیبه س...  بهم دست بزنهي مردچی احد و واحد نذاشتم هي رفتم اما به خدای و مهمونیپارت
 من مثل .....  رو هم گرم نکردمي مردجیتخت ه... نگرفتمی نزدم و سلفهی تکيمرد

 
 قبل ازدواج با تو که یحت.... از اسب افتادم اما از اصل نه... یبهار زمان.. من بهارم....ستمی کس نچیه

 ... وارد شهممی به حری بودم اجازه ندادم کسیهر هفته وسط جشن و پارت
  ....دمی کوبنشیس با سر انگشت به 

 من دهی برگه تو اون اتاقه که نشون مهیدر ضمن ... ي گذاشت تو بودممی که پا به حری کسنی اول-  
  اما ستیقبول که دائم ن...  خونه دارمنی هم تو اگهی نقش دهی يعالوه بر پرستار

 
... خوامی نمیکیر رو شيزی چچیمنم ه...  خونه امنی و خانم ای تو شوهرمیعنیزن تو بودن ... زنتم

 ....یشیمتوجه که م
 که سمتم ی به فنجونالی خیبا اخم بهش نگاه کردم و ب...  گفتیی    کنارم زد و با پوخند برو بابا

 ........  زدمرونی از آشپزخونه بزمی صبحانش رو بريگرفته بود تا چا
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 حرف بزنه و حانهیدر وق عرفان انقشدیباورم نم...  پا به اتاق گذاشتم شکسته شدی چشمام ازوقتسد
  بود که نی به خاطر انهای ايواقعا همه :دمیاز خودم پرس...مطلقه بودنمو تو سرم بکوبه

 
 خواستم؟؟؟ی بچه مازش

 شدم که رهی خمی باروني نشستم و به چشم هاشی آرازی مي س که روبروقهی چند دقدونستمینم
  به چهره نهیدم و نگاهمو از آ اشکام رو پاك کرعیسر....دمی دنهی آيقامت عرفان رو تو

 
 .... اش دوختمگرفته

 راه هی بساط گرشهی مثل همدونستمیم..  تو اتاق نذاشتمادی بخواستیم..  شدهداری صبا ب-    
 ؟يریگی انقدر سخت موی چرا همه چدونمیفقط من نم...یانداخت

 .....    لبمو گاز گرفتم که بغضم دوباره نشکنه
 خشک نشد غهی هنوز مهر صمی کنغهی صیگی ميای روز مهی رم؟یت بگ سخدی به نظرت نبا-    

  يدی مری تهوع گهیبعدش بخاطر ... يخوای منی زن تمکهیاز من مثل .. مرد عاشقیشیم
 

 با صد نفر ي حق داریگیحاال هم که م.. يخوای بچه از من نمیگی میزنیداد م...ي نکنه حامله اکه
 ....ادیر ن و بشنوم و صدام دنمی منم ببیبخواب

 ...متعجب بهم نگاه کرد ....  عرفان قرار گرفتم و تکپوشش رو چنگ زدمي    روبرو
 عرفان زن نکهیا..  کرده بودری موضوع ذهن و روحمو درگهی بعد طالق کنار همه دردهام فقط -    

  ي اگهیگرفته ؟ حاال همون بوسه ها ،همون نوازشا ،همون حرفا رو تو گوش زن د
 
تصور ... به حرفات متعصب بودم...   زنت نبودم اما به تک تک بوسه هات گهیان من د عرفگه؟یم

  تو دمی فهمی وقتدمی صبا رو دیوقت.. کشوندی منو به جنون مگهیگفتنش به زن د
 

 من و بچه تو شکمم ي که پای بود که عرفان همه اون مهر و عشقنی دردم انی بزرگتریپدرش
  اگه اسمش ی که االن زنتم حتی مني چطور انتظار داره؟ختی مادر صبا هم ري پاختیریم
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  ...یبه اون عکس سلف .. ي باشه به شادموقت
  ...دمی کوبنشی    به س

 که ي.. لبرمی بپذيخوایچطور ازم م.....  گاه اون زن بوده حسادت نکنمهی که تکنهی سنی به ا-    
  ......گهی شب دهی بوسهیمنو م

 ..... نشستمنی زمي عرفان رويسرخوردم و کنار پا.. حرفم رو ناتمام گذاشت     هق هقم بلند شد و 
 ....ی منو زجر کش کنيخوایم...  عرفانیکنی می تالفي دار-    

 تو بِیغم عج...  بودی طوفانشی مشکيچشما....  دست گرفتي    کنارم نشست و صورتم رو تو
 ...چشماش قلبم رو به درد آورد

 خوامیاما االن نم..  بودم ی عصبي که اومده بودلی اوادیشا...  کنمیم تالف وقت نخواستچی من ه-
  رو تو یاما از من نخواه که نقش پر رنگ....   مربوط به گذشته س يشاد..  کنمتتیاذ
 
 وقت به چی هم بوده هياگه رابطه ا..  بودی چغهی صلی دلیدونیخودت م....  بهت بدمی زندگنیا

  با دیبا ..ي از کاه کوه نسازکنمیپس ازت خواهش م...طرف بودخواست دو .. اجبار نبود
 

 .. کنه دای دوام پی زندگنی تا امیای کنار بهم
 ...دیسرم رو آروم بوس.. گونه ام رو پاك کردي    موهامو پشت گوشم زد و اشک رو

 ...ترسهی منهی ببی شکلنیصبا خالش رو ا.. حاال هم برو صورتت رو بشور -    
 ی و  به سرخدمیآب سرد رو به صورتم پاش..  توالت شدم ی از جام بلند شدم و راهیت   با کرخ
  نیو من ب... ستی با خودش مشخص نفشی تکلیعرفان حت.. نگاه کردممینیصورت و ب

 
 ..... دادمی نا بهنجار عرفان آخر سر جون مي هادیترد

 ي روزهانی ای که تمامه دلخوشیی و قدم تند کردم که زودتر کنار صبادمی رو به صورتم کشحوله
 ... برممهیزندگ
*** 

 "عرفان "
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مخصوصا بعد از تماس .. سرد من و بهار سردتر از قبل شده بودي و رابطه گذشتی پشت هم مروزها
  صبا ي و حفظ ظاهر جلوضهی نبودن عریچند کالم ساده اون هم محض خال...يشاد

 
 تا گذشتی مزهی انگی مابیی طاليروزها..شدیکه نم شدی من و بهار بهتر نمياما رابطه ..شدی مگفته

 ...نکهیا
 جی صبا گغی جي شدن از آسانسور با صداادهی که به محض پگذشتی سه روز از اون اتفاق مدرست

  انداختم و در رو باز دیبه سرعت و بدون در زدن کل..رفتی میفکرم به هر سمت..شدم
 

 ...دی صبا به وضوح به گوشم رسيکه صدا ..کردم
 بانی و بهار سر به گرکشهی مغی صبا از ته هنجره جدمی شدم که دییرای و ووارد پذدمی رو بهم کوبدر
  صحنه نی بار بود که با همچنی اوليبرا..دهی انجام نمي کارچی مبل نشسته و هيرو
 
با ... بودمدهی رو شنادشی و فرغی جي بود که کمتر صدای ساکتيصبا اصوال بچه ..شدمی مواجه ميا

 : بلند گفتممهی نيداص
 ؟.. چه خبره نجایا-

 .. پر از اشک شد ی زدن برداشت و چشمهاش به آنغی من دست از جي صدادنی با شنصبا
که صبا سرش رو تو .. تو وجودم به جوشش دراومد به سمتش رفتم و تو بغلم گرفتمش ي پدرمهر

 : گفتدهی بردهیآغوشم فرو کرد وبر
من اصال ..از خونمون برو .. بد يخاله  ..نمشی ببخوامی نمگهید ..زنهیخاله منو م .ادیازخاله بدم م-

 ؟..بابا مامان من کجاست  ..خوامیمامان خودم رو م
 گرفته به من وصبا نگاه ي افتاده رو مبل نشسته بود و با چهره اي به بهار افتاد که با شونه هانگاهم

 ...کردیم
 يصبا رو تو بغلم گرفتم وهمزمان به تند ..ختیم ر صبا بلند تر شد و اعصابم رو بهي هی گريصدا
 :دمیپرس

 چه خبر شده بهار؟؟-
 :دی کششیشونی پي با کف دست روبهار
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 غذاش رو دمر کرد و يهمه  ..دهی مری گزی اومده خونه به همه چیاز وقت .. هی از کجا عصباندونمینم-
  غیج..بزنم  باهاش حرف خوامیتا م ..زنهیبا من بد حرف م ..ختی رنی زميرو
 
بغلش کردم و .. رو خرد کرده وانی االن دو تا لنیتا هم ..کنهی و وسائل خونه رو پرت مکشهیم

  کشهی مغی و جزنهیاما مدام لگد م.. ها رو جمع کنم شهیآوردمش رو مبل نشوندم تا خرده ش
 
 ..منم مجبور شدم رو دستش بزنم ..

 :دمی سرعت بلند شدم وغربه
 يکدوم مادر ..ی داده که دست رو دختر من بلند کني اجازه انی به تو همچیک.. ؟يرو دستش زد-

  و بعد هم ولش ي کتکش زدی دردش رو بفهمنکهی ايبه جا ...زنهیدخترش رو م
 

 ؟.. گلوش رو جر بده خوادی به امان خدا تا هرچقدر که ميکرد
 بهار به خاطر بچه دار دمکری فکر منانهی بدبنکهیبدتر از همه ا ..دیچرخی مختلف تو سرم مافکار

  ادی مثل گذشته باهاش کنار نمگهی و دکنهی می رو سر صبا خالشینشدنمون داره تمام ناراحت
 
 :دمی از حد غرشی بی اونقدر واضح بود که از جا بلند شدم و با خشونتری تصاونیا..
 باز ی زندگنی به اي بچه اچی هيهنوز پا.. کنم نانیحق داشتم که نتونم بهت اطم..حق داشتم -

  هم تو ی دومي که بچه ی به وقتيوا..نشده اخالقت با صبا صدوهشتاد درجه برگشته 
 

 ازت متنفر ي جورنی که اياری بچه منی سر ایی چه بالهاستمی من خونه نستیمعلوم ن.. باشه راه
  ..کنهی مریی اخالقت تغدونستمیبه خدا که م.. بهار دونستمی خدا ميبه خداوند..شده 

 
 ي برایخواستی مي جورنیا ..يخوب خودت رو نشون داد..هی و تقلبی اخالقت ساختگنی ادونستمیم

  ..ی جبران کنیخواستی مي جورنیا ..ی کنيصبا مادر
 ..!!عرفان -
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 لب گفتم که بهار با ری زیال اهللا اال اله.. انداختم شی اشکي به چشمهاینگاه.. تموم موند مهی نحرفم
 :بغض گفت

 سال و کی که ی؟به من ..ادی؟چطور دلت م.. آدم دو رو یگی؟به من م ..یزنیرو به من م حرفها نی ا-
  نی همچتوننیمگه مادرها نم ..ی تقلبی بگختمی تو و صبا ري رو به پامی زندگمهین

 
من ..!! بشم خی توبي جورنی کردم که بخاطرش اکاریمگه چ .!!.ستمیمگه من آدم ن!! .. کننيکار

  جور نی تو اگهی ديمگه مادرها..ام دادم اما نتونستم ساکتش کنم  تونستم انجيهرکار
 

 بچه بد نیمن تا حاال با ا.. کنه ری رو خرد و خاکشی زار و زندگذاشتمی مدی؟با ..کننی مکاری چمواقع
  شدم اما تیاذ..؟بارها و بارها آزارم داده .. بشم خیبرخورد کردم که به خاطرش توب

 
اونوقت تو به .. مادر صبر و حوصله داشته باشم هی از شتری بدی و بامینامادر به خودم گفتم من شهیهم

  ها و يداری جواب تمام شب بیتونی ميچه جور!!!؟؟..؟آره عرفان .. دغلکار یگیمن م
 

 ؟ ..ي پس بدي جورنی من رو اي هازحمت
 رو مبل  حوصلهیخسته و ب.. به سمت اطاق خواب صبا رفت تی هق هقش بلند شد و در نهايصدا

 :نشستم که صبا گفت
 ؟ ..يبابا چرا اشک خاله ام رو در آورد-

 ؟ ..ادی از خاله بهار بدش مگفتی نمشی پي قهی چند دقنیمگه تا هم.. گشاد شد چشمهام
 .. رو نشوندم کنارم صبا

 ؟؟.. کرده تتی خاله بهار بده و اذی؟مگه تو نگفت.. صبا یگی میچ-
 :شر زدم پاك کرد که تشی رو با استشینیب
  ..می؟مگه دستمال تو خونه ندار ..هی چه کارنیا-
 .. کردم و رو پام نشوندمش زی صورتش رو تمي با دستمال کاغذو
 .. شده یحاال بهم بگو امروز چ-

 .. رو پاره کرد ي به من انداخت ودستمال کاغذی نگاهصبا
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 : زدمتشر
 ..!!صبا -
منم گفتم خاله بهار مثل مامانمه ..ه مامان ندارم تو مهد بچه ها هو کردن ک..من امروز رفتم مهد -
 ؟ ..ی چیعنی؟زن بابا ..بابا ..اما اونها گفتن خاله بهار زن بابامه ..

 :دمی حوصله پرسی وبدمی کشي بلندنفس
 .. گفتن ی چگهیخب د-
اره منم باهاشون دعوام شد و لباسم پ ..زنهی و کتکم مکنهیگفتن خاله بهار اگه مامانم بشه دعوام م-

  یمنم عصبان.. اومدم خونه خاله ناراحت شد که چرا با دوستهام دعوا کردم یوقت..شد 
 

  ...ختمی رنی زمي و غذام رو روختمیخونه رو بهم ر ..شدم
 : رو غنچه کرد وادامه دادلباش

گفت .. کرد هیخاله هم گر.. مامانم بشه خوامیخاله ناراحت شد بغلم کرد اما من زدمش گفتم نم-
  رو بهم لی بودم داد زدم و وسایاما من عصبان.. حرف بزنم ي جورنی من اخوادیمدلش ن

 
  ..ختمیر

  ..دمیچی دورش پدستهامو
 ؟؟..خاله باهات بد حرف زد ..راستش رو بگو -
 شتریب ..کنهی مهی گرهی از دست من عصباننکهیمنم فکر کردم به خاطر ا .کردی مهینه خاله فقط گر-
  ..يتا تو اومد.... شد و رو دستم زدیکه عصبان.. زدم غیج

 : رو تو آغوشم فرو کرد و گفتسرش
 ..گفتم دوستش ندارم .. بودم ی؟من عصبان.. بره شمیبابا نکنه خاله واقعا بخواد از پ-

  اش رو نوازش کردم ختهی بهم ريموها
 ..ناراحت نباش  ..رهینه نم-

 بودم که یاز دست خودم عصبان..ردم  که زدم فکر کیی موهاش گذاشتم و به حرفهاي رو روسرم
 انصاف نبود بعد از تمام .. با بهار صحبت کرده بودم ي جورنیبدون پرس وجو ا
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 .. با حرفهام دلش رو رنجوندم ي جورنیا..  بهاري هایجانفشان
من .. بچه گانه رو تموم کنم ی قهر و آشتنی که با بهار داشتم با خودم عهد کردم اي از رفتارشرمزده

  ي گذشته تونمی هستم و نمی که همچنان دچار شک و دودلدونستمی می خوببه
 

 نی تا اکردمی مي کاردی بایول.. چشم بدوزم ندهی خودمون رو فراموش کنم و به آنی بي شده نینفر
 .. امروز و فردا تموم بشه نی سرد هميرابطه 
*** 

 رو ی امشب همه چنیقصد داشتم هم.. دسته گل رز وارد خونه شدمهی عصر روز بعد بود که با قایدق
  جا بس ی بي و آزار هاتیاذ.. رو بچشمی زندگی دور و دوباره درکنار بهار، معنزمیبر
 

 ..دادمی جهت ممونی و به زندگگرفتمی زبونم رو مي جلودیو من با..بود
 پس صبا..دی دستم خشکيدسته گل تو.. مواجه شدمی خاليبا خونه .. به محض ورود به خونه اما

 ؟..وبهار کجان
 شدم و دسته گل رو ییرای در به سرعت وارد سالن پذي صدادنی که با شندمی اتاقها سرك کشبه

 .. کردم یپشت سرم مخف
 می کنم که بهار بدون ندای از صبا پيبه پشت سرش نگاه کردم تا اثر.. سالم کرد ینی به سنگبهار
 : دادحی خودش توضینگاه

 .. کنه ي بازی کمالي آقاي با خواهر زاده خواستیم.. خانم مونده سی فرنگشیصبا پ-
 و بدون یبهار به آروم.. ذاشتمی خودم قدم جلو مدی بانباریا.. و عزمم رو جزم کردم دمی کشینفس

  و به ستادمی پشت سرش ایکه به آروم  ..کردی مزونیتوجه به من داشت مانتوش رو آو
 

 .. کردم زمی سوپرایرو چاشن ))خوامیعذر م(( ودسته گل رو به سمتش گرفتم... برگشتنکهی امحض
 شد رهی گشاد شده اول به دسته گل و بعد به من خيوبا چشمها.. عقب گذاشتی هوا قدمی ببهار

  می شد و مالینگاهش مخمل.. دسته گل نشست ي نگاه متعجبش دوباره رونکهیاما هم..
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 لبش دلم رو يبخند محو ِگوشه ل.. دست دراز کرد و دسته گل رو تو آغوشش گرفت یبه آروم..
  تحت کردمی که فکر ميزی از اون چشتری دسته گل بنی ادیمعلوم بود با خر..خرسند کرد 

 
 .. قرار گرفته ریتاث

 گل يسرمست از عطر مدهوش کننده ها .. دی کشیقی رز برد و نفس عمي گل هانی رو ما بسرش
 .. سرخ شده بود يها

 رو چند باره بایست داشتم دوباره سر بلند کنه تا من همون لبخند زدو.. بود رهی گل ها خي رونگاهم
 داشتم کم کم ..لحظه ها .. ها قهیدق.. ها گذشت و بهار سر بلند نکرد هیاما ثان ..نمیبب
 

  ..دی از سرم پری لرزون بهار حس خوشي شونه هادنی که با دشدمی منگران
 !!!؟؟؟ ..کردی مهی داشت گربهار

 :دم رو نجوا کراسمش
 !!بهار -

 نباری و ادی لرزيشتریبلکه شونه هاش با شدت ب ..نداختی هم به من نینگاه.. بهار سر بلند نکرد اما
  چونه اش ریمضطرب قدم جلو گذاشتم و دست ز.. هق هقش اشکارا بلند شد يصدا

 
  ..بردم

  ..یکنی مهی؟چرا گر.. شده بهاریچ-
 مه ،حرف ي از پشت اون پرده تونستمی نمی من حت وختیری صورت اشک مي بهار تنها به پنهااما

  ي اشکها برانی که ادمیپرسی از قبل از خودم مشتریهرلحظه ب..چشمهاش رو بخونم 
 
 .. من روزی دي نامهربانانه ي حرفهاشتری از خار و نای؟..؟از درده .. از شوقه ای؟آ ..هیچ
 .. شده ی چگمیبهار؟م-

 تو بغلش گرفته بود و با همون چشم یمتی قی شهیل رو مثل دسته گ ..ختیری بهار فقط اشک ماما
 .. به حرف اومدم روزمی ديمتنبه از حرفها ..کردی به من التماس مزی اشک ريها
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تو که خودت صبا رو بهتر از  ..دی ببخشگمیبازهم م..؟؟من که عذر خواستم .. منه يبه خاطر حرفها-
 ؟؟؟..اونوقت ..ادیصداش در باونقدر ساکت و آرومه که محاله  ..یشناسیمن م
  ..کردمی حرفم رو کم ميشترهای بود درد ني هر جوردیبا.. کردم تا به حرفهام سر و سامون بدمیمکث

 و کنهی مهی صورت گري تک دخترت داره به پهناینی تو و ببيایاز در ب.. من يتو خودت رو بذار جا-
 حس پدرانه ..ت خودم نبود ؟؟باور کن دس ..زهیری بهم نمتی فکرستمیس ..کشهی مغیج
 
 خوامیاز ته دلم ازت عذر م..باور کن بهار .. پرس وجو اول از همه به تو بند کنم ي باعث شد به جاام
 ؟؟..باشه ..

  رو به سمتش خم کردم سرم
 ؟.. نکن باشه هی گرگهی؟د..بهار من  ..یبهار خانم-

 هق هقش خونه رو برداشته يو صدا دیچکی ميشتری با شدت بچی که هشدی بهار کم نمي اشکهااما
 ..بود 

 کردمیاصال درکش نم.. لب گفتم و شروع به قدم زدن کردم ری زی کالفه استغفرالهمهی و نمستاصل
 که با هرحرف من .. حد حساس و زود رنج بشه نی باعث شده بود تا ايزیچه چ..
 

  ..رهی از قبل اوج بگشتری اش بهی گريصدا
 : بهش گفتمرهیوخ ستادمی و واج جلوش اهاج

 من صبح تا شب دارم فَلَکت کنهی ندونه فکر میهرک.. که نشد نیا.. دردت رو بهم بگو هی گريبه جا-
 .. و تو خونه حبست کردم کنمیم

 رز رو عاشقانه تو بغل گرفته يگلها ..دی باری نداشت و بهار همچنان ميری توفچی من هي حرفهااما
  متوسل ی به چه راهدی بادونستمی و نمکردینم کار گهیمغزم د..ختیریبود و اشک م

 
قدم جلو گذاشتم و به .. سالح رو انتخاب کردم نی راه و آخرنیآخر!وباالخره... تا آرومش کنم بشم
 ..م گرفتمش *ش* تو پناه آغویآروم
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گلبرگ ..م جمع شد ..دسته گل رو رها کرد و تو آغو..درست مثل صبا .. پناه ی طفل بهی مثل بهار
 بهار من داشت مثل ابر .. داشت یتیاما چه اهم.. پامون پخش شد ریرخ رنگ ز سيها
 

  ..کردی مهی گربهار
 بهار به تپش تی نهایقلبم از تصور اندوه ب.. ام گذاشت و خودش رو بهم چسبوند نهی سي رودستهاشو

 ..افتاد 
  به سرش اومده بود ؟؟یی بالچه
زن ..قلبم از سنگ نبود که ..بوسه زدم و تابش دادم  موهاش يرو.. شروع به نوازشش کردم ی آومبه

  ی و من حتستیگریم ..دی ترسیم ..دی لرزی آغوشم مي تونانهی غمگمیزندگ
 
 ..مهی حد کوله بار دردش عظنی به سرش آوردم که تا ای چدونستمینم
ود  مقدمه بی اش بهیاونقدر گر.. از لرزش شونه هاش کاسته شدهی که گذشت احساس کردم کمیکم

 .. دادن رو هم نداشتم ي جسارات دلداریکه حت
خم شد و دسته گل رو .. اومد و با کف دست صورتش رو خشک کرد رونی از آغوشم بی به آرومبهار

  دیسرمو به سمتش خم کردم شا.. برداشت و تو آغوش گرفت نی زميدوباره از رو
 

 .. حاصلم نشد ییای نگاه درنیا از يزی چچیاما ه.. از ته نگاهش حرف چشمهاش رو بخونم بتونم
 .. و باالخره لب باز کرددی کشیقی نفس عمبهار

 ؟..عرفان-
 : ته دل گفتماز
 ..جانم -

 مقدمه باز ی بهار بيمبادا که دوباره سد چشمها.. کالم اضافه رو هم نداشتم کی جرات گفتن یحت
  هی دلش چ حرف تهدمیفهمی مدیبا.. اشکهاش من رو هم با خودش ببره البیبشه و س

 
  ..کردیوگرنه از قصه دق م..
 : شد ولب زدرهی تو چشمهام خسی همون نگاه خبا
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 .. تو رو يبچه .. خودم رو يبچه .. عرفان خوامیمن بچه م-
 ..دمی صاعقه زده ها عقب کشمثل
 نی و به خاطر همخواستیبچه م... اشک ناله ها نی؟حرف اول و آخر ا.. بود نی حرف ته دلش اپس
  بود که اصال وجود ي اشکها و البه ها به خاطره همون بچه انی؟؟تمام ا ..دزیزار م

 
 ؟؟ ..نداشت

 به مرور کردمیابلهانه فکر م ..ي بودم و بهار تو چه فکريمن تو چه فکر ..ختی بهم رمی عصبستمیس
  کردمی اما اشتباه مشهی مشی و دوباره همون بهار چند روز پبرهی مادی رو از زیهمه چ

 
 گذاشته بود و حاال به ری بهار تاثي روکردمی که فکر ميزی از اون چشتریب ..ی در قاعدگری تاخنیا..
  ..دمیدی ممی زندگي رو توراتشی تاثنهیع

  ..دمی فکم کشي روتی دستم رو با عصبانکف
 مهی نصفه ني رابطه نیاون هم با ا ..خواستیبعد از تمام حرفهام بازهم بچه م ..خواستی من بچه ماز
  صد در صد به نانیمن هنوز هم اطم.. نبودم نی اش خوش بندهی که اصال به آيا

 
 گهی دي بچه هی نابسامون دست به دامنم شده بود که طی شرانیاونوقت تو ا.. نکرده بودم دای پبهار

  ..!!خوادیم
 و اصال من.. حس و حالم رو خراب کنه ی راحتنی به اتونستیچطور م ..ومدی کم کم به جوش مخونم

  هم دیشا.. بچه از وجود من بود؟هی تمام فکر و ذکرش ای ..م؟یصبا براش مهم بود
 
 ..!! شده بودکی به من و صبا نزدگهی دي بچه هی قصد رو داشت و به خاطر نی اول هماز

 ام قهیبا سرانگشت  شق.. شده و مخم هنگ کرده بود ری با شدت تمام به ذهنم سرازییایخولی مالافکار
  بدم اما افکار مخرب تمام ذهنم رو ی بتونم به افکارم سر و ساموندیتا شارو فشردم 

 
 .. بود پرکرده
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 از دست رفته اش ماهیبلکه به خاطر فر.. ؟بهار اصال من و صبا رو دوست نداشت .. نقشه بود زی چهمه
  ي نقشه هی..همه اش بهانه بود ! ؟؟هه  ..دنی طلبتیحالل.. من شده ی زندگزونیآو
 
اصال  ..کردی مي خواسته اش پافشاري حد رونی چرا  بهار تا ادمیفهمیحاال م.. شده نیی تعشی پاز

  تیحالل..واقعا که چقدر احمق بودم  ..کردمی بهار رو درك مي هاي فداکاریتازه معن
 

 بچه از وجود من و خودش هی داشتن ي براي بودی و دوستت دارم گفتنهاش همه اش راهدنیطلب
 ..چطور گولش رو خوردم  ..شهیه م آخه مگایخدا..

 ي چشمهاي و جلودمی به سمتش چرخي فکرها تو سرم پررنگ شد که به تندنی لحظه اونقدر اهی تو
 .. پرت کردم نی زمي ورودمی دستهاش کشونیهاج و واجش دسته گل رز رو از م

 گل يا رو هم بسنده نکردم و با کف پنی پخش شد اما به همنی زمي رزسرخ رنگ  روي هاگلبرگ
 ..دیبهار دستم رو کش ..دمیها کوب

 ؟ ..ي شدوونهی؟د ..یکنی مکاری چيدار-
 :دمی کشادی روپس زدم وفردستش

 يفکر کرد..تمام حرفت شده بچه ،بچه ،بچه .. شدم ی تو روانياز دست تو و حرفها.. شدم وونهیاره د-
 تا دوباره .. خر کردنم بود ي؟ تمام دوست دارم هات برا..ستی نمیحال..من خرم 

 
 نمیمن هم... من عمرا بهت اجازه بدم ي کور خوندیول ...ي رو نخورماهیتا حسرت فر ..ی دار بشبچه

  هم تا آخر عمرم دور بچه گهید.. ساله شی دختر پنج شهی مرد مجرد با هیکه هستم 
 

  ..دمی شدن رو خط کشدار
 : وار گرفتمدی انگشت اشاره ام تهدبا
 شی حرف پی و بچه اش رو بای بساز و کنار بسادهی که رو بروت واینی با همای ..خوب فکراتو کن بهار-

  ثی حرف و حديمن حوصله  ..رونی گم شو بمی االن از زندگنی همایبزرگ کن 
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 بچه ات رو به کشتن يآدم بود.. بشنوم اهاتی روي حرف از بچه خوامی هم نمگهید.. رو ندارم دیجد
  هندستون کنه و محبت مادرانه ات ادی لتیند سال ف بعد ازچنکهینه ا ..يدادینم
 

  ..ی جون من بشي بشه و بالقلبمه
 .. لبهام گذاشتي کف دستشو روي به تندبهار

 .. نگو گهیبسه د..بسه -
 :دمی کشادی دستش رو به شدت پس زدم وفرکف

 بدون بچه کنار یزندگ نی با من و اای.. آخر منه ماتومی اولتنیا.. شده بهار زی صبرم لبري کاسه کهید-
  ..یشی من گم وگور می و از زندگیکنی رو جمع ملتی االن بار و بندنی همای ییایم
 .. زدمرونی خونه رو برداشته و از در بدی و کلچیی سوکردی مهی گري توجه به بهار که مثل ابر بهاری بو

 .. آرومم کنه تونستی نميزی چچی بودم که هی عصباناونقدر
 به خودم یاونقدر فکرم مشغول بود که وقت.. کردمی حواس شروع به رانندگیم و ب شدنی ماشسوار

  که یتنها کس..رمی پدر احسان می فرش فروشي دارم به سمت مغازه دمیاومدم د
 
 ی حتدیپرسی که اگه مدیپرسی رو نمتمی عصبانلیحداقل احسان دل..  باهاش صحبت کنمتونستمیم

 ... بگمدیاز کجا با بدم و دی بای چه جوابدونستمینم
*** 

 .. اش انداخت گهی دي پاي پا روی گذاشت و با موشکافزی مي رو رویی چایوانی لاحسان
 ؟ ..ي شده به ما سر زدی؟چ..خب چه خبر-
 .. لپم گذاشتم ي پنجه امو مشت کردم و روی کالفگبا

 :دی تفاوت نسبت به سکوتم دوباره پرسی باحسان
 زهی رهی صبا يدلم برا ..نمشونی ببشونی آوردی مییای بیخواستیم؟؟تو که ..صبا و بهار چطورن -

  ..دنشونی دومدمیوگرنه خودم م.. و سرم شلوغه ضهیبابا مر..شده 
 .. نگفتم يزی دوختم و باز هم چیی چاوانی رو به لنگاهم
 .. بگمخواستمی میمثال چ... گفتن نداشتمي برای حرفاصال
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 اش کردم غهی کردن موضوع صی ماست مالي بودم و بعد هم برا خودم هم بفهمم با بهارنکهیبدون ا(
 ..) به کاممون تلخ شدهی بهار زندگي آرزوهاي چند روزه به خاطر بچه ای..

 .. رو هم فشردم و باز هم سکوت کردملبهامو
 ؟..ي هوا اومدی افتاده که بی؟اتفاق.. صبا و بهار خوبنگمیم.. عرفان حواست کجاستیه-
 :م فکر جواب دادیب
 .. اومدمي جورنیهم..؟اره اره خوبن ..هوم -

 ..دمی که از درد از جا پردی پام کوبي روی محکمي با کف دست ضربه احسان
 ..یزنی؟چرا م.. چتهيهو-

 .. به ناخون هاش نگاه کرد یالی خی احسان با باما
  ..یمونی که مثل سگ پشي کردی دوباره چه غلطستیمعلوم ن..ادی زدم تا حالت سر جاش بنویا-
 ؟ ..مونمی گفته پشیک-
 : گفت و ادامه دادیظیغل)من ( ستبر کرد و نهیس
 اهی منو سيخوایم ..ستی نيزی چیگیبعد م.. هست ي خبرهیبرادر من کامال از وجناتت معلومه -

 ... ذغال فروشم هی عمرهیمن ..؟؟برو عمو  ...یکن
 ..د  هوا از جا بلند شی نثارش کردم که بیی حوصله برو بابایب
 .. دو سوته برگرده تی کرده ات رو هورت بکش تا حاجخی یی چانیتو بش.. نشد ي جورنینه ا-

 چقدر گذشت که با دونمینم.. رو تو دست گرفتم یی چاوانی حرف لی ذهنم مشغول بود که باونقدر
 .. احسان سر بلند کردم يصدا

 .. ولو کرد ی صندلي تو هم خودش رو روي با سگرمه هااحسان
 ؟ ..یا رفتکج-
 ..رفتم به بهار زنگ بزنم -

 .. شدم زی خمی ندرجا
 ؟ ..یچ-

  ..نمی ام رو فشرد و مجبورم کرد سرجام بششونه
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 که از اون هم هی دردت چنمیرفتم بب ..ی بشیرتی من غي براخوادینم.. شد ي بابا رنگت قهوه انیبش-
 .. موقع دلواپس نشه هی ی منشیبهش گفتم پ.. نشد دمی عايزیچ
 از من نویفقط ا ..دیکنی می جالفتي چه غلطايواری و تو اون چهار دنتونهی بی چدونمی که نمنم

 .. از خونه قهر کنه ستیمرد جماعت درست ن..داشته باش 
 : غر زدماخمو

  ..ي خبر نداريزیتو از چ-
 ..آه ..وگرنه  ..قمهی رفیقیاون هم به خاطر نارف.. خبرم ی بیقبول از همه چ-

 .. گرفت ی حرفش رو پي بهم نشون داد و ادامه  دستش روکف
 و یکشی و رو مری من زي که همه اش برایی تونیا.. من مثل کف دستم برات معلومه یوگرنه زندگ-

  قلمبه قلبمه از ي پارك قلب هامیری بار مهی ..ي با خودت چند چندستیمعلوم ن
 

 یشی داغون سرکار مزاحمم مي افهی قنی بار هم با اهی ..یکنی به سمت بهار خانم پرتاب مچشمهات
  یپس چرا خوش ..ازی نه ته پازمیمن که نه سر پ..آخه برادر من .. نشده یچیکه ه

 
  ..ي دختر مردم رو دق دادتیپاشو برو سر خونه زندگ.. منيقهر و ناز و نوزت برا.. مال خودتههات

 دمی رسجهی نتنیاصال من به ا.. يایپشت سر بهار درم ..ي خبر نداريزیفکتو ببند احسان تو از چ-
 .. شده کی به من و صبا نزدی قبليبهار با نقشه 

 .. بست و مسخره کرد یشکی شاحسان
 ..جمع کن کاسه کوزه ات رو .. نفوذ کنه کای تو به قلب آمرقی قراره از طرییاخه پسر اوباما-
 .. دوباره ادام رو دراوردو
 .. شده کیبهار با نقشه به من و صبا نزد-
 .. رفت سهی به اصطالح مسخره از خنده ري جمله نی از او
 می همه نمک رو کجا قانیا ..ي بوديوگرنه شناگر ماهر.. ها يدیدی خدا عرفان تو هم آب نميا-

 .. نمک ي گوله يکرده بود
  ..ری زبون به دهن بگقهیاَه احسان دو دق-
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 .. باال انداخت ابرو
 زن و ي های قهر و آشتيحوصله  ..رونی گم شو برو بای بگو  حرف سر زبونت روایتو هم  ..خوامینم-

 .. شما رو ندارم يشوهر
 ؟.. بد کردمنمی ببقمویاومدم رف.. ندارم یحرف-

 : و گفتدی سر زانو هاش کشي کف دستهاش رو رواحسان
 ..پس به سالمت .. رو چطور ؟ نمونییباال و پا ..يدی رو دقتیرف-
 ..!!احسان -

  ..دیشور ي دفعه اهی احسان
 دیپرسی و مکردی مهی خون گری که دختره پشت گوشي کردی چه غلطستیمعلوم ن..مرگو احسان -
  به ری به پگمی؟بهش م ..ستی نیدست و بالش خون..سالمه .. حالش خوبه؟ دیبهم بگ..
 
سالم  بود که محاله یاونقدر عصبان... آقا احسان دیگی دروغ مگهیم.. بهار خانم از من سالمتره غمبریپ

 کم مونده بود از ترس و دلشوره پس .. تصادف کرده دیراستشو بهم بگ.. باشه دهیرس
 
 ..دهی بهار برات نقشه کشیگی و مي رو کوفت کردتیی و چای نشستنجای راحت االی بعد تو با خفتهیب

 هم نیبعد از ا..من تا حاال تو مسائل شما دخالت نکردم .. بارت نکردم يزی چهی برو عرفان تا پاشو
 .. عقدش کن ي به بهار عالقه دارینیبیاگه م ..زنمی حرف مهیفقط  ..کنمیدخالت نم

 
 نی و اینی بازهم بهش بد بینیبی اگه میول... هم صبا ییای در بی االخون واالخوننی خودت از اهم
  به ی آنچناناجیشکر خدا که صبا پاش بهتره و احت..ولش کن .. سد راه عالقه اته ینیبدب
 

 کن ی کالهتو قاضی درست و حسابنیپس بش ..ی هستیلی تحصیمثال هم که تو مرخص ..ي نداربهار
  که بهار تا آخر ستیقرار ن...يخوای می واقعا چیو دو دوتا چهار تا کن تا بفهم
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 مردم پشت سرتون چه یدونیاصال م... کنه ی مواجب تو خونه ات زندگرهی جی کلفت بهی مثل عمرش
 از من ... ساختمونتونی خانم نظافتچسی فرنگنی؟هم؟ ..زننی مییحرفها

 
؟بگم  ..دیبگم زن و شوهر.. بگم یواال به خدا موندم چ.. شما دو تا چپهيرابطه ...دیپرسیم

 ؟..؟بگم زن سابق..پرستاره
 ونی بار شهیمرگ  ..ی زنگی زنگای ی رومی رومای.. ما و خودت رو مشخص کن فی بابا عرفان تکليا

 ... رو بزن دشی کال قای ..تونی و برو سر زندگری دست بهار رو بگای.. بار هیهم 
 
 ؟؟.. حواست به منه يهو.. هم خرما روي که هم خرو بخواشهینم

 : بلند شدم وگفتمازجا
 رونمی بي چه جورنیبب ..ی دردم بشي تا چاره شتی بار اومدم پهی يبعد عمر..اره بابا حواسم هست-

 ..يکرد
چه توقع .. فقط خداست که از دل تو خبر داره و بس؟؟ي چه چاره ادونمیم من درد تو نیآخه وقت-
 ؟..يحاال کجا پا شد..ي از من داریی جایب
 .. برسم ی که گفتیی کبرامیپا شدم به تصم-
 .. احسان باز شد شین
  ..نمتی بعد دسته گل به دست دم محضرخونه ببيانشاهللا که دفعه ..جدا؟؟ برو در پناه خدا -

نه من  ..کردمی فکر عاجل مهی دیحق با احسان بود با.. زدم رونی زدم و از فروشگاه بیلخ تپوزخند
  هرچه زودتر دیبا.. ونه دل رد کردن بهار رو داشتم امی کنار بینی بدبنی با اتونستمیم
 

 ..کردمی رو با دل و عقلم مشخص مفمیتکل
*** 

بهار پاهاش رو تو بغلش جمع کرده بود و .. دمیخونه رو ماتم سرا د. پام رو تو خونه گذاشتم نکهیهم
 .. داشت که پشت سر گذرونده بود ی از لحظات سختتی سرخش حکايچشمها

 .. گوشم نجوا کردری و زدی تو آغوشم پردنمی بود با دونی تلوزي که پاصبا
 ؟.. دکتر مشی ببريخوایم.. بابا ستیحال خاله خوب ن-
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 :دتر از حد معمول گفتم بلنیی گونه اش زدم و با صداي روي ابوسه
 ..ی نگران باشخوادی نمشهیحالش خوب م-
 .. بلند دستور دادممهی نرفتمی همون جور که به سمت توالت مو
 ... گرسنمهنیبهار سفره رو بچ-
 نیی از موضع خودم پاتونستمیفعال نم.. رو پشت سرم بستم یی توجه به برخورد بهار در دستشوی بو
  ..کردمی مدای فکر کردن پي برای وقت کافدیبا ..امیب

 بد دل دونستمی بهار و حضورش سخت و طاقت فرسا بود می شام بي تحمل سفره کنمی اعتراف ماما
  که ي فرجه انیا...  نبودياما چاره ا ..ذارمی دارم مته به خشخاش مدونستمیم..شدم 

 
 ..م  رو رقم بزنمی سرنوشت زندگی تا باقشدی فکر کردن الزم داشتم باعث ميبرا

تا سود .. واحد برسم ي جهی نتهیتا به .. بودم تا فکر و احساسم رو جمع کنمی با خودم تنها مدی بامن
  ..رمیو ضررها رو حساب و کتاب کنم و در آخر بله از دلم بگ

 ؟ ...ادیبابا چرا خاله بهار نم-
 : گفتمی ارومبه
  ..ادیحالش که خوب شد خودش م.. حالش بده؟ یگیمگه نم-
 ؟... دکتر مشی ببرياخویم-
  ..شهینه خودش خوب م-
 ؟..به خاطر منه بابا -

 ... رو تو آغوشم گرفتمسرش
 ..نگران نباش ..ستی به خاطر تو نزمینه عز-

 من و بهار بود ي روشی پي اندهیواقعا چه آ ...شهی تنها حرف بود و دل من نگران تر از همنهای ااما
 ؟؟..
صبح .. بهار ي کردن هايمخصوصا با دور.. هم شدشتریر نشد که ب کمتي بعدي تو روز های نگراننیا

  آزار دهنده بود و ي بهار بدجوری خاليجا.. خوردم يروز دوم صبحانه رو به تنها
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 من یبهار و وجودش تو زندگ.. بودم ی راضیی تنهانی قدم جلو بذارم و نه از اتونستمینه م.. از اونبدتر
 .. در چشمم  شده بود و عدم حضورش خارتیتثب

 از حد جلو رفتم و دل بهار رو شی کردم که بی که اشتباه بزرگدمیرسی مجهی نتنی داشتم به اتازه
 .. رنجوندم شهی از همشتریب

 کردم و ي که چرا باهاش تندکردمی خودم رو شماتت میی وقتهاهی شرکت فکرم دست خودم نبود تو
  ذهن شکاکم به مبارزه گهی د غول ساختم و از طرفی ساده و منطقي خواسته هیاز 
 

 ..دادی و حکم مشدی مبلند
 منجالب نی بشه و من رو از ادای نفر پهی خواستی دل و عقلم اونقدر باال گرفته بود که دل ميریدرگ

  کشمکش همچنان ادامه داشت و من عمال بهار رو نیو ا.. بکشه رونیب
 
 ها به قهیم اونقدر کمرنگ شده بود که دق که تو خونه بودیحضورش تو لحظات..بهار نبود..دمیدینم

 ..گذشتی و نمومدی سال ها کش مياندازه 
 ..که باالخره معجزه اتفاق افتاد.. روز شد چهار روزسه
همون ..ومدی گذشته ها ميبو..دمیهمونجا چشم بستم و بو کش.. به خونه قدم هام کند شد دهینرس

  رونی بی خوشي خونه بوي سنبه ها که بهار عاشقانه منتظرم بود و از سوراخییوقتها
 
 ..دیخزیم

 رو تو قفل دیکل.. خاطرات خوش بود يبو ..کردمیاشتباه نم ..دمی جلو گذاشتم و باز هم بو کشقدم
  گرم به ي خونه هیو .. گرما و محبت يبو..ی خوشيبو..چرخوندم و در رو باز کردم

 
 .. هجوم آوردسمتم

بدون اونکه بفهمم .. خورشت فسنجون پرکردم يام رو از بو نهی پشت سرم بستم و سی رو به آرومدر
 .. لبم نشستيلبخند رو

 گرم در ي خونه هی ینی وببي داغون به خونه برگردی داشت که خسته و با اعصابی حس خوبچقدر
 ..انتظارته 
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 نی تا منشاء ادمیسرك کش.. گذاشتمییرای رها کردم و قدم به داخل پذی جا کفشي رو گوشه فمیک
  وجود بهاره که دوباره به خونه عطر و نیحتم داشتم ا.. کنمدایخوش رو پحس 

 
 .. دادهطراوت
 بود و با ستادهی پشت به من ایشمی يدی مرهنی پهیبهار با ..دی به سمت آشپزخونه چرخنگاهم

 ..کردی رو نجوا مشدی خونه پخش مي که تو فضایخودش آهنگ
 کردیبهار همراه با آهنگ حرکت م.. شدم رهیبه قامتش خ و ستادمی در ای همونجا تو درگاهاری اختیب

 ..دادی تاب متابهی ها رو داخل ماهینی زمبیو س
 عطر تونستمی می تو آشپزخونه به خوبدهیچی پي هاحهی انواع و اقسام راونی گرفتم ازمیقی عمنفس

 .. بدمصیبهار رو تشخ
 تنه از کانتر کندم و اخم هام رو به خودم اومدم و.. به سمتم برگشت ی چه حسي بهار رودونمینم

  رونیبا خودم عهد کرده بودم فعال فکر بچه دار شدن رو از ذهن بهار ب..درهم کردم 
 

 کردن ياما واقعا پافشار.. کنم نانی فعال به بهار اطمتونستمیمن نم... طی شرانینه االن و نه تو ا ..کنم
 ..  سخت بودمانی عهد و پنیرو ا
 : زدیلبخند مهربون دنمی به محض دبهار

 ؟..ي اومدیک..سالم-
 .. جواب سالمش رو دادمینی به سنگرفتمی میی به بهار کردم و همون جور که به سمت دستشوپشت

 نی زمی قبلي بهار امروز با روزهادمی اومدم تازه فهمرونی لباس عوض کردم و از اتاق بنکهی بعد از ااما
  قصد کرده تا شونی پري و موهابایبهار با همون لباس ز..تا آسمون فرق کرده

 
 ..ارهی به لحظه دلم رو به تپش در بلحظه

 .. شام آماده استایب..عرفان جان-
 : سمت اطاق صبا رفتم که خودش گفتبه
  ..ادیامشب نم.. خانم سی فرنگيصبا رفته خونه -
 : اخم گفتمبا
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 ؟ ..ادیچرا نم-
 : گفتینیری باال انداخت و به ششونه

 .. با شوهرم خلوت کنم خوامی امشب مهیمن -
 ...دیبه سمتم اومد و بازوم رو کش... کردي بلندي که خنده دمیچی هام رو درهم پاخم

 چشه میمگه زندگ.. بچه گذشتم ریمن از خ ..دیبابا جان اصال ببخش...يتو چقدر ناز دار..گهی دایب-
 ؟؟..د  راحت شالتیخ.. بمونم ی باقتی اغهیاصال حاضرم تا آخر عمرم زن ص..

 يری از اون تو بميری تو بمنی ادیفهمی و مومدی حساب کار دست بهار مدیبا.  ابروهام رو باز نکردمگره
 ..ستیها ن
  ..دی که روشن بود چرخی کوتاههی پاي شمعدون هاي غذا نشستم و نگاهم روزی پشت مي سردبه

 ... زدمطعنه
 !!ي به پا کردافتی ضهیچ-
 ..دی قل و غش خندیب
 .. کرد خیبکش غذا رو که  ..ارمی از دلت در بی امروز درست و حسابواستخیدلم م-
 نشسته بودم و به زی درهم پشت ميهمون جور با سگرمه ها.. برنج کردختنی خودش شروع به رو

  کردمی بهار نگاه ميحرکات ساده 
م و از طرف  شام در کنار محبوبم لذت ببرنی و از ارمی دستهاشو تو دستم بگخواستی دلم می طرفاز
  ..فتهی آرزوهاش بادی بهار فکر کنه وا دادم و دوباره دمیترسی مگهید
 ؟..عرفان -

 گذشته که ينه به روزها..چقدر امروز نگاه بهار عوض شده بود .. مهربونش افتاد ي به چشمهانگاهم
  گذاشته شینه به امروز که خودش قدم پ.. غذا حاضر بشه زی حاضر نبود سر میحت
 

  ..بود
 ؟.. منو یبخشینم-

 :دمی کشي بلندنفس
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 ما رو گری دل و جتی زارهی دوباره با گرگهی هندستون کنه و دو روز دادی لتیببخشم که دوباره ف-
  ..!!ي متحول شدي بدجوري دفعه اهی..اصال تو چت شده  ..!! یخون کن
چشمهاش دلم نگاهش که تو نگاهم قفل شد از غم درون .. بهار گرفته شد و لبخندش محو صورت
 ...گرفت

 دمی کششیاشتباه کردم که حرف بچه رو پ.. ازت دور باشم خوامی نمنی از اشتریب.. عرفانتونمینم-
 ..ارمیامروز با خودم عهد کردم حتما از دلت در ب

 ... دراز کرد و دستم رو تو دست گرفتزی مي رو رودستش
 خوامینم.. بدست آوردن دل تو کردم يد برا تو چنته ام بویهرچ... نی؟منو بب.. باشهمی تمومش کنایب-

 ؟..ببخش عرفان باشه .. تنها باشم ی قبليامشب هم مثل شبها
لبخند . لب بهار نشست يلبخند که رو.. اراده دستش رو فشردم ی تو نگاه بهار بود که بی چدونمینم

 ..به لبم آورد 
 ؟ ..ي کردیآشت-

 و مناعت طبع جلوم نشسته باشه و به روم ي طناز همهنی بهار با اشدیمگه م.. باز تر شد لبخندم
 ؟؟؟..بخنده و من ابرو در هم بکشم 

 : گفتی خوشحالبا
  ..ي ده تا انگشتتو باهاش بخوردمیقول م.. پختم ی برات چنیبخور بب-
 :که دستش رو گرفتم و گفتم.. غذام کرد ي خورشت روختنی شروع به رو
 یبه حد کاف.. جنگ داشته باشم می تو خونه و زندگمخواینم.. که طالب صلح و آرامشم یدونیم-

  جنگ اعصاب يبه خدا که حوصله .. دورو وورم رو پرکرده ی و شغلیلیمشکالت تحص
 
 ... خود ندارم بهاریب

 من یدونی مگهیتو که د ..ستی با خودم وتو مشخص نفمی که هنوز تکلنهی بچه نه به خاطر اگمی ماگه
  دیبا ..ستیدست خودم هم ن.. شدم نیبد ب.. شدم عوض ..ستمیاون عرفان سابق ن

 
 .. کنم نانی تا بتونم بهت اطمي وقت بدی کمک کنبهم
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دستش تو دستم  ..زنهی از قبل برق مشتری بهار بي چشمهاکردمی چرا با هرکالم من حس مدونمینم
  سر به یبا ناراحت.. شد ری چشمش سرازي قطره اشک از گوشه هیشل شد وباالخره 

 
  .نداختمرایز
 درکم کن وباهام کنار کنمیازت خواهش م.. منه ی زندگتی واقعنیاما ا ..ارمی اشکت رو دربخوامینم-
  ..ایب

 .. کرد دیی اورد وتانی پاسخ بهار سربلند کردم که بهار تنها سرپائدنی ديبرا
  ..دمی عوض شدن فضا کف دستهام رو بهم مالي وبرادمی کشنفس

  می شروع کنفتادهیدهن ن غذا از نیخب بذار تا ا-
 سی دست به سمت دیبهار هم با اختالف کم.. نگاه کردن به بهار شروع به غذا خوردن کردم وبدون

 .. غذام رو بخورم يشتری بالی خیغذا برد وباعث شد با اسودگ
 زیاما بهار فتنه انگ.. وسائل کمکش کردم ي بهبود روابطمون بلند شدم وتو جمع اوري از شام برابعد

 .. برد ییرای وبه سمت پذدی دستم رو کششهیتر از هم
 ؟ ..هی چشی بعدزیدوست داشتم بدونم سورپرا.. شدم دهی لبخند به دنبالش کشبا

لبخندم .. گذاشت وصداش رو بلند کرد ي رو مبل نشوند وبه سراغ دستگاه پخش رفت واهنگ شادمنو
  ي ها وطنازي لوندنیا من با يدای دل شنیمعلوم نبود اخر وعاقبت ا..بازتر شد 

 
  ..کشهی بهار به کجا ميها

 شیبهار درست مثل بهار چند سال پ.. کرد دنی وشروع به رقصدی به سمتم اومد ودستم رو کشبهار
 ... وجذاب نیری دلربا وشيهمون جور...شده بود

ه ام دستهاش رو دور گردنم حلقه کرد وگون ..دی ورقصدی دستهام چرخونی وبهار مدمی دورش چرخبه
  خورد زی دستهام لری از زرمشی خواستم بگنکهیاما به محض ا..ه بارون کرد **رو بو

 
 .. اطاق رفت ي گهی قهقه به سمت دوبا

  ..دیدرخشی ومبردی لذت مي موش وگربه بازنی که از اانگار



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 711 

بود اما بهار سراپا شعله واتش شده .. شدم ی از قبل خواهان گرفتنش مشتری وتاب بدنش بچی هر پبا
  تمام کنار هم بودن ي ماورايزیچ.. گذشته ي فراتر از تمام شبها وروزهايزیاصال چ..
 

  ..هامون
 میشونی نوك پا بلند شد وپي کرد ورويزی ريکه بهار خنده . رو به دور کمرش حلقه کردم دستهام

  که حاال دی هاش دوطنتی شی بهار چشمهام پینیری همه شنیمتعجب از ا..رو داغ زد 
 
  ..دیرقصی حلقه شده به دور گردنم مي با دستهاشتدا

 ي از قبل مدهوش عطر وبوشتری ومن رو هرلحظه بخوردی بازوهام تاب مونی مییای دري پرهی مثل
  ..کردیخودش م

 .. کردم زمزمه
 ؟ ..یکنی مکاری چيدار.. بهار ي شدطونیش-

 .. کرد زمزمه
 .. کنم تیی هواخوامیم-

 .. بازتر شد لبخندم
 .. بودن با بهار مشتاق بودم ي براشهی کارها نبود من همنی کدوم از اچی به هیجایاحت

 طنتی وشدیخندی ومدیچرخیبه دورم م ..دیرقصی وبهار مشدی خواستن تو دلم پررنگ تر مي هاشعله
  . کردیم

 .. بلندش کردم نی زميتو بغلم گرفتم واز رو ..اوردمی باالخره طاقت نکه
 .. شد  بهار بلندي خنده يصدا

  ..نیبذارم زم-
  ..ی فکر عاقبت کارت هم باشدی بایپاشی دون مي داریوقت.. نشد گهینه د-

**** 
  ..دی زد ورو به من خوابی چرخبهار
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بعد از تمام اون تب وتابها حاال هردو  ..دمشی به سمت خودم کشی سرش گذاشتم وکمری رو زبازوم
  شی فتنه گر اتطانی شهی مثل  قبل کهي وبهاربرخالف ساعت هامیسکوت کرده بود

 
 ..با لبخند گفتم .. شده بود رهی وبه چشمهام خدیکشی نفس ممی پا کرده بود اروم ومالبه
  ..شمیتموم م ..یکنی نگام مينجوریچرا ا-

 .. بازوم بود زمزمه کرد ي جور که صورتش روهمون
  ..یکنی که فکرش رو ميزی از اون چشتری بیلیخ..دوستت دارم عرفان-

 .. که دوستم داره دونستمیم.. اروم شد قلبم
 .. موهام برد وزمزمه کرد ي رو توسرانگشتهاش

 ..اگه ..اگه ..من با تمام وجودم دوستت دارم .. نره عرفان ادتی وقت چیه-
 تا قلبش مثل قلب من اروم دمیچیدستهام رو محکم به دورش پ..انگار بغض کرده بود .. گرفت نفس

 ..ن هستم ومراقبشم که بدونه م ..رهیبگ
 .. اورد وبوسه بارون کرد نیی دو دستش صورتم رو پابا

امشب بهار وصحبت هاش .. نداشت ی قبلي کدوم از شبهاچی به هی شباهتچی امشب به واقع  هبهارِ
 .. بود شهیمتفاوت تر از هم

 .. نفس هاش از خودم جداش کردم ي حس لرزش شونه هاش وبلند شدن صدابا
 ؟ ..یکنیم هی بهار گر-

 .. رو پاك کرد ولبخند زد اشکاش
 ؟.. عرفان يدوستم دار-
 .. قلب گفتم می صماز
 .. دوستت داشتم شهی که دوستت دارم همیدونیم-
 ؟؟.. دوستت دارم شهی از همشتری که بیکنیباور م ..دونمیم-

 .. گفتم صادقانه
  ..کنمیباور م-
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 بهار تا يچرا حال وهوا :دمیپرسیام از خودم ممد.. سرانگشت صورت اشک  الودش رو پاك  کردم وبا
 .. شده بود ری حد متغنیا

 خودش رو تو دستهام جا کرد وکم کم به ی رو دوباره به دورش حلقه کردم که بهار به ارومدستهام
 ..خواب رفت 

ارزه  مبمینی بدبنی با ادیمن با..به فکر فردا ها بودم .. گذاشتم میشونی پي باز شدم وارنجم رو روطاق
  در کنار هم می حق من وبهار بود که بتوننیا ..رفتمی مشاور مشی پدی بادیشا ..کردمیم
 
  ..می برسشی اسابه

 حس خوب و ی گذشته امروز با کليبرخالف روزها.. به سر کار رفتمي انرژی فردا بود که با کلصبح
 نار بهار اونقدر  جانانه و عاشقانه در کي صبحانه هی..با نشاط روزم رو شروع کرده بودم

 
 .. کوه رو هم جا به جا کنمتونستمی می داده بود که حتزهی انگبهم
 ی بهار تنگ شده بود اونقدر که حتي براي زودنیدلم به هم.. ظهر بود که با خونه تماس گرفتمدم

 .. ام خطور نکرده بودلهی صبا هم به مخي های زبوننیری شادی
 .. رفتری گغامیپ ي تلفن روتی متناوب و درنهاي هابوق

 : گذاشتمغامیپ
 برم نکهی قبل از اخوامی مکنمی ملیامشب زودتر تعط...سالم بر اهل منزل،مخصوصا بهار خانم گل-

 .رونی بمیتهران شام بر
 ... کردمستی کارهام رو با شتاب راست و ریالی رو قطع کردم و با خوش خیگوش

 قابل ری غکردمی که فکر ميزی از اون چیدگ زندمی عصر پا به درون خونه گذاشتم فهمنکهی هماما
 ...  رو به اون رو بشهنی تو عرض ساعت ها از اتونهی می به راحتیو زندگ.. ترهینی بشیپ

*** 
 ...ستی نست،بهاریاحسان ن-

 : کهدیچی احسان پيصدا
 ؟...ستی نی؟ک...ستی نیچ-
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 ؟؟..ومدهی تو نشیپ..ستی بهار نگمیدارم م!!..بهار احسان-
 ... فروشگاه باهاش صحبت کردمي که سر زده اومدي بار همون دفعه انیمن آخر...نه واال-
 ...؟کجا رو دنبالش بگردم...کجا برم احسان-
  دی رفته خردیشا.. اصال تو چته-
 لشیبه موبا..ستی ندمی اومدم خونه ديعصر.. وسط غلطه نی ايزی چهی دونمیم.. نرفته دینه خر-

 باورت ...دمی ندروزی خاله رو از دگهیرفتم دنبال صبا م.. گذاشته تو خونهدمیزنگ زدم د
 
 کجا دنبالش بگردم؟؟؟.. احسانستین.؟..شهیم

 : حرفش رو مزمزه کرداحسان
 ..؟نکنه..نکنه-
 : زدمادی رو فردی که به ذهنم رسي فکرنیاول
 ..!!!تصادف کرده-

  خشکمون زد ی گوشي دو پاهر
 ییبای که سراپا زیهمون! کرد؟ی مي بازوهام طنازونی مروزید که ی؟همون..؟بهار من.. کرده باشهتصادف

 ؟؟؟.. از قبل واله ام کرده بودشتریب
 دیبا..گشتمی دنبال بهار مدیبا... اومدمرونیکتم رو چنگ زدم و از در ب.. مقدمه قطع کردمی رو بیگوش

 .کردمی مدای درکنارم بود رو پشی که تا چند ساعت پی زندیبا...کردمی مداشیپ
*** 
شب شده بود و خونه ... خونه گذاشتمکی تاري رو دم در رها کردم و با عجله قدم به داخل فضاکتم
 ... وحشتناك قبريدرست مثل فضا...ی و خالکیتار
 دوباره به دنبالش تک به تک اتاق رو ی کميدواری بهار محاله تو خونه باشه اما با امدونستمی منکهی ابا

  جرات نداشتم یحت...ستادمی کمد اتاق خواب ا تکي جلوتی و درنهادمیسرك کش
 

 ... اطراف بازکنمي هامارستانی پا گذاشتن تمام بری رو بعد از زدرکمد
 : جمله گفته بودهی آخر که تنها مارستانِی سوال حراست بدنی از پرسبعد
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 )نکنه زنت ترکت کرده؟؟؟(
 لحظه سالم و نی ممکنه تو ایحت...باشهممکنه بهار تصادف نکرده .. تازه اونجا بود که به خودم اومدمو

 .. که ترکم کردهیاون هم درحال..کشهی شهر داره نفس منی اي گوشه هیتندرست 
 پررنگ ي نکته نیبا ا... بهار مواجه بشمي هالهی وسی خاليمبادا با جا.. بودمستادهی دم در کمد امردد

 ... من ترکم کردهيکه بهار رفته و باالخره بعد از تمام آزارها
 بهار دچار حادثه دمیفهمی مدیبا ..کردمی و منکاری ادیبا.. در گذاشتمي رهی وسواس دست رو دستگبا

 .. رسما ترکم کردهایشده 
 چمدون بهار ی خاليو در آخر به جا.. چشمهام باال رفتي مرتب جلومهی و کمد ندمی رو کشرهیدستگ

 ...دمیرس
 .. پررنگ تو ذهنم نوشته شدیلی جمله خهی
 ) رفته،بهار ترکم کردهبهار(

تمام عصرکوچه به کوچه و ... دادمهی تکواری نشستم و به دنی زمي باز کمد رومهی کنار در نهمونجا
  چی پا گذاشته بودم و هری رو زرازیتمام ش... دنبالش گشته بودممارستانی به بمارستانیب

 
 به خونه برگشته ی اندکدی با اممارستانی بعد از صحبت حراست بیحت.. نکرده بودمدای ازش پيرد

  از ی خالياما نبود و خونه ...نمی بهار رو ببي روگهی بار دهی ي فقط برادیتا شا... بودم
 

 بمی رو از تو جی گوشدیبا ام...دمی از جا پرلمی زنگ موبايبا صدا...زدی میلی تو صورتم سحضورش
 ... اسم احسان سرد شدمدنی اما با ددمی کشرونیب
 :ب دادم جوایلی می ببا
 ...بله-
 ازش ي کس خبرچی منطقه رو گشتم هنی اي هامارستانی تمام ب؟؟؟مني کردداشیالو عرفان پ-

 م؟ی خبر بدي به کالنتريخوایم...نداره
 : گفتمدهی خشکیی صدابا
 ...ستیالزم ن-
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 ؟...؟برگشته...یچ-
 !؟...نه-
 الزم یگیاومده بعد تو راحت م سر بهار یی چه بالستی؟؟معلوم ن... کجا رفته مردرتتی؟غ...یپس چ-
 م؟؟؟ی دنبالش بگردستین
 ...بهار رفته احسان-

 : احسان از تب و تاب افتاديصدا
 ... رفتهی رو جمع کرده و بدون خداحافظلشیوسا...رفته احسان-
 تنهات ي جورنی افتاده که بخواد ای تو و بهار چه اتفاقنی؟اصال ب... حرف بذاره برهی بشهیمگه م-

 ؟...بذاره
 بهار ي و خنده هاشبی پررنگ دي بود خاطره ادمی که يزیتنها چ.. ام رو فشردم قهی سرانگشت شقبا

  ي هايدلخور...دیچرخی مییرای تو سالن پذیشمی که با لباس ی زنيخاطره ..بود
 

 ...دادی تو ذهنم هم جوالن نمی قبل از اون اونقدر کمرنگ بود که حتيشبها
 ...!! که دمشو گذاشته رو کولش و فرار کردهير دختر مردم آورد سییچه بال...عرفان با توام-
 :دمی کشادیفر
 ... نکردميکار-
 کی که یزن!! ..عرفان ..ي دادشیاحمق فرار...ي کردی چه غلطیدونیخودت بهتر از من م...داد نزن-

 ...ي دادي رو فرارزدی مي تو به هر دری خوشي برامهیسال و ن
 ...دادمی تو ذهنم جواب ممدام

 و تا صبح با هم حرف می ،خوش بودمی کنار هم بودشبید... ندادم شیمن فرار... نکردمينه من کار-
 پس چطور ممکنه فرار کنه؟؟اصال چرا ...میصبح کنار هم صبحانه خورد...میزد
 

  کنه؟؟فرار
از قهر و ... از رفتن نبودیحرف... که بشه دوستم دارهیگفت هر چ... بهم گفت دوستم دارهشبید

 پس چرا امشب همه ... گرم و دلنواز بودزیهمه چ... همه جا روشن بودشبید...يدلخور
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؟با اون ...ي شهرنی آسمون اي؟کجایی ختم شده؟بهار تو کجایکی تارنیچرا به ا... برعکس شدهیچ
  ؟يذاری منی و سر رو کدوم بالي کجا پنهون شدیچمدون لعنت

 و تا جا کردمی مدای بوکس پسهی کهی خواستیدلم م...د افکار مشت شنی ناخوادگاه از هجوم ادستهام
 دمیکوبیداشتم مشت م

 ... قطع کنم رها کردمی حتنکهی رو بدون ای و گوشدمی زنگ در از جا پري صدابا
 ي خودمو به در ورودی با چه سرعتدمیواقعا نفهم... رفتشی نور پررنگ تا ته قلبم پهی مثل دیام

 .. بکشهنهی نفس راحت از ته سهی و نهیود تا بهار رو ببتمام وجودم چشم شده ب...رسوندم
 ...دیو اسم بهار رو لبهام خشک.. نقش بر آب شددهامی در رو باز کردم تمام امنکهی هماما

 .. از ترس عقب گذاشته بودی خانم که با تعجب قدمسیصبا بود و فرنگ.. نبودبهار
 ؟.. دنبالميومدیسالم بابا پس چرا ن-
 :دی خانم پرسسی که فرنگدمی سرش کشي روی دستي فکری ببا
 ؟... بهار خانم خوبندی خوب هستی مستوفيسالم آقا-
 . در رو پشت سرم بستمنی دروغی جوابش رو دادم و با تعارفینی سنگبه
 ؟؟..؟پس خاله بهار کو...کهیبابا چرا خونه تار-

 وقت چی؟؟چرا ه...ناك بود حد ترسنی از حضور بهار چرا تا ای خاليخونه ... موندگار شدمهمونجا
 ؟؟.. حد گرم و پررنگهنی حضورش تا ادمینفهم

 چراغ ها رو روشن کرد ومذبوحانه به دنبال بهار ي شد که دونه به دونه دهی به دنبال صبا کشنگاهم
 ..دیبه تک به تک اتاق ها سرك کش

 ؟..؟کجا رفته..ومدهیبابا خاله بهار ن-
 ...دیی به سمت آشپزخونه دوو
 ..من گشنمه..ادی می؟پس خاله ک.. بابامیدارغذا ن-

بهار ترکم کرده و من .. وجود داشت تی واقعهیتنها ... برام گنگ بودزیهمه چ ..رفتی هام جلو نمقدم
  بار صبا رو به دوش یی به تنهادی که خودم بایبه زمان..دوباره به گذشته ام پرت شدم 
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 تصور تنها شدن ی حتمی سال و نکیاال بعد از درسته که صبا بزرگتر شده بود اما ح ..دمیکشیم
 ..دادیدوباره زجرم م

 .. صبا دور انگشتم حلقه شدي هاانگشت
 ؟؟...بابا خاله کجاست-

 ؟...بهار کجاست... بودطی شرانی تنها سوال من تو انیا... منقبض شدفکم
 ؟...یزنیبابا چرا حرف نم-

 توان نداشتم تا بهش یحت...اره گرفتن کرد رو رها کرد و به سمت تلفن رفت و شروع به شمدستم
 ...ستی قابل دسترس نشهی همي برارهیگی که ميکه شماره ا...رهیبگم تماس نگ

 اپن بلند شد با ي رولی که از موبای زنگي صداي برهیبا و.. شماره ها رو گرفت و منتظر شدصبا
 : گفتی بهار انداخت و بعد با ناراحتلی به موبایاول نگاه...تعجب

 ... من گشنمهادی می؟بابا خاله ک... رو چرا نبردهشیگوش-
 : جلو گذاشتم و زمزمه کردمقدم

 ...بابا..صبا-
  دمیترسی از به زبون آوردنش هم میحت.. کردم مکث

 ...ادی نمگهیخاله د-
 :که سنگدالنه ادامه دادم... تنها نگاهم کردصبا

 ... جا رفته صبانیخاله از ا-
 : ادامه دادمی آدم آهنهیثل م... بازهم نگاه کردصبا

  ..مینیبی خاله رو نمگهی صبا ؟؟ما ديشنویم-
 اونقدر یحت...دادمی کسم رو به صبا منیزتری بد بود که انگار داشتم خبر فوت عزي به قدرحالم
 ... به دنبال داشته باشهی خبر ممکنه چه تبعاتنی اکردمی بودم که فکرش رو هم نمنیسنگ
 ...دی صبا لرزي چونه

 ؟...نمشی بی نمگهی؟چرا د...خاله کجا رفته بابا-
 ... بستمچشم
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 تو شی چمدون خالياصال چرا جا... کردهی و زندگاری چرا بهار ترك دونستمیمن هم نم ..دونستمینم
  از شتریهر لحظه ب...ی خالي خونه نی اي؟چرا فضا... حد برام درد آورهنیکمد تا ا

 
 ...شهی منی سنگقبل

 ... خاله رفتهدونمیفقط م...دونمیخودم هم نم...ن بابا جادونمینم-
 اشک ي صبا مثل دو تا کاسه يچشمها... شدشیدلم ر... قدم جلو اومد و مچ دستم رو گرفتچند

  راجع ی وقتای...شدی که پر از بغض و درد میوقت.. بهار يدرست مثل چشم ها..شده بود 
 
 ...زدمی سقط کردن بچه باهاش حرف مبه
 ...رهی نمگهیخودش بهم گفت د... قول داده بود که منو ول نکنه خاله بهمیول-
 ... ام دستش رو گرفتم و جلوش زانو زدمگهی دست دبا
 ...خاله بهار ما رو ول کرده...رفته بابا جان-
 نه-
 ... شدری باالخره بغضش شکست و اشک هاش سرازو
 ادی زود زود م کنه حتمادی خررونیرفته ب...ادیخاله بهار م... بابایگیدروغ م-
 ... شونه اش رو گرفتمی سرخوردگبا
 ...می منتظرش باشدی نباگهید... صبا جانادینم-
 بابا؟-

 هی مثل صبا گرتونستمیکاش من هم م..پشت سرهم پلک زدم.. صبا خونه رو برداشتي هی گريصدا
 ..دیصبا با مشت به بازوم کوب..کنم

 يکردی همه اش باهاش دعوا مکردی مهیهمه اش گر..يتو خاله ام رو ترسوند.. تواِ که رفتهریتقص-
 ..تو رو خدا برش گردون.. بابا خوامیمن خاله ام رو م..

  صبا رو تو بغلم گرفتم مستاصل
 فرصت هی و به من گشتیکه اگه برم...برگرده و شمع روشن خونه ام بشه... بهار برگردهخواستمی ممنم

 ...شدمی پاش مری خاك زدادی مگهید
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 :دمی پرسیالی از بهار خدادمی رو تو بغلم تاب مانی گريه صبا جور کهمون
 عالقه ات به صبا يپا رو..ی محکملی خاطر چه دل؟بهی شد که تنهامون گذاشتی؟چ...یچرا رفت-

  و من حاضر یخواستی که مي؟به خاطر بچه ا.. هام بودی؟به خاطر من و سنگدل..یگذاشت
 
 ؟.. انصافی بی خبر رفتی بنقدریا؟چرا .. بهاری؟چرا رفت.. داشتنش نبودمبه
 ..خوامیبابا من خاله ام رو م-

از دردِ ..  توان بلند کردن صبا رو هم نداشتم یاما اونقدر خسته بودم که حت.. رو تو بغل گرفتم صبا
  بدتر از ی حتیی رفتن و جدانیا ..نی شده بود و شونه هام سنگدهیترك بهار کمرم خم

 
  قبل کمرم رو شکستبار

**** 
 " ماه بعدکی"
 : گفتمونی خاموش تلوزي به صفحه رهیخ
 ..می با هم نداشتی مشکلچیمخصوصا که شب قبلش ه.. چرا رفت دونمیهنوز هم نم-

 .. گذاشتزی مي روشویی چاوانی به سمت جلو خم شد و لاحسان
بنده و فرار  رو بلشی هوا بار و بندی آدم سالم بهی شهیمگه م..ادی بزن با عقل جور در بی حرفهیآخه -

  هی هم نداشت که بگم تو ی بهار زوال عقالنادمهی که من یی؟واال تا اونجا..کنه
 

 دلش ي بوده که پا روی محکم چلی دوست دارم بدونم اون دلیلیفقط خ... رو کردهنکاری ای آنمیتصم
  با شناختمی که من ميبهار..دهی تو و صبا رو به لقاتون بخشيگذاشته و و عطا

 
همه جوره هم باهات .. خودش زد خرج شما کردیاز زندگ.. تو ساختي هاي گریتار و وحش رفنیبدتر

  که تا ی مهمياون مسئله .. بودی چیراستش رو بگو عرفان مشکل اصل..راه اومد
 

 ... دادهي بوده که بهار رو فراری؟چ.. بودهی چی به من نگفتحاال
 ...اما تو دلم جواب دادم.. رو بستملبهام
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 که من پا به جفت یاز وقت.. ازم خواستگهی دي بچه هی شروع شد که بهار ی از وقتیمشکل اصل-
  ي زنگ زد و من براي که شادیازوقت... که وجود نداشت جلو رفتمینی سقط جنيبرا
 

 ...  کردن بهار بهش پرخاش کردمساکت
 ... گذاشتمزی مي رو رومیی چاي خورده می نوانی و لدمی کشي خسته انفس

 ؟؟.. شرکت ازش خبر ندارهيبچه ها از یکس-
 ... نه اشاره کردمی سر به معنبا
 ؟...پس کجاست-
 ...دمی صورتم دست کشي روی ناراحتبا
 آدم شکست خورده ساخته بود هی و ازم خوردی سوال مهم شبانه روز مثل خوره روح و روانم رو منیا
 مسر هر چند ه... کرده بودم که بهار همسرمهی از دوست خودم هم مخفیمن حت..
 

 پا ری نمونده که زیی جای همسر موقت اما قانوننی کردن ادای پي منه و حاال من برای اما قانونموقت
 ... کوروش نامردي خونه یحت...نذاشته باشم

 ؟...عرفان؟حال بهار که خوبه؟نه-
 ...ختی حرف بود که ته دلم رنی تو ايزی چهی
 )بدونم حالش چطوره ؟ کجاست تا دونستمیحالش خوبه؟خوب؟اصال نم(
 ... ته دل دعا کردم خدا کنه حالش خوب باشهاز

 : داديدلدار...دی که سکوت من رو داحسان
 ...انشاهللا هرجا که هست حالش خوب باشه... به خدا باشهدتیام..خدا بزرگه مرد-
 ..می داریبابا گشنمه ناهار چ-

 : گفتی کاذبی دمغم خودش بلند شد و با خوشحالدی که داحسان
 ...کنمیبگو خودم برات درست م.. عمو جوني هوس کردیچ-

 ... لجوجانه سر باال انداختصبا
 .. خاله بهار ي مثل کوکوهاخوامی ميمن کوکوسبز-
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صبا  ..کردی مشتری بهار بودن رو بی بي روزهانیدرد ا!! صبا ... من و احسان به سمت هم برگشتنگاه
 :تشر زدم... ما بودکی کوچي  حضور بهار تو خونهي لحظه به لحظه ادآوری
 ...اریمگه صد دفعه نگفتم اسم خاله بهار رو ن-
  بغض کردشهی صبا مثل همو
مثل خاله بهار  ..یکنیبرام غذا درست نم..تو همه اش سرت شلوغه..خوامیمن خاله بهارمو م..خوامینم-

  به ..ادیازت بدم م..یکنی خانم ول مسی فرنگشیمنو همش پ..یکنی نميباهام باز
 

 .. تو خاله بهارم فرار کردخاطر
 ..خفه شو صبا -
 ...ی هستي بدي تو باباادیازت بدم م..خوامینم-
 !!صبــــــا-

 : کردي گریانجی ماحسان
 ؟..یزنیچرا سر بچه داد م.. بابا بسه عرفان يا-
 : صبا رو تو آغوش گرفت و گفتو
 ؟... من و خاله النازشی ما پي خونه ییای بيخوایاصال م-

 ياما چاره ا.. مخالفت کنم خواستیدلم م.. به من انداختی نگاه پرسشمی از تو بغل احسان ناصب
  نگه داشتن صبا و عمل به ي حوصله یی شده بود و به تنهازی صبرم لبريکاسه ..نداشتم 

 
 .. رو نداشتماُردهاش

 ؟... پاركيبریبعدش منو م-
 : خاص خودش گفتی با خوش خلقاحسان

 ...ي پارك و تاب بازبرمتی خودمون هر روز مشیاصال بمون پ...مآره چرا که نبر-
 ؟...برم بابا-

 آوردم که صبا سرخوش از تو نیسر پائ... تنها به احسان نگاه کردم که اشاره کرد قبول کنم خاموش
  دی اومد و به سمت اتاقش دونییبغل احسان پا
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 ...ارمی بلمویمن برم وسا-
 :دم که احسان گفت نگاه کرشی خالي به رد جاتنها

 ..ي مادر مرده ها شدنهویع.. به سر و وضعت بکشی دستهی روی دوش بگهیتو هم پاشو -
 : زدمطعنه

 ...مادرم مرده-
 و کثافت ونی تلوزي پای نشستشی من رهی با نمی ببامین... شدهی من مال لغتي بابا حاال واسه دونمیم-

 ... رفتهیمده نه خان اویفکر کن نه خان..رهیاز سرو کول خونه باال م
  شونه ام گذاشت ي رودست

تو فقط براش دعا کن ... بال نکنهی رو بي خونه اچیاما خدا ه... زن بالستگنیم... برادر منیدونیم-
  که ی وقتمی سال و نکیحداقل به جبران .. و سالمت باشهحیکه هر جا هست صح

 
 .. تو و صبا گذاشت براش دعا کنی زندگيبرا
 ..عکس من و صبا و بهار درکنار هم بود...زی ميقاب عکس رو شدم به رهیخ
 .. حال و هوات عوض شددی ما شاي خونه ای بي عصرری دوش بگهیتو هم برو .. داداشرمی مگهیمن د-

 از یمیهنوز هم ن.. به سمت اتاق صبا رفتم دهی خمي بسته شدن در که بلند شد با شونه هايصدا
  ..خوردی اتاق صبا به چشم مي جاي بودم تو جاهدی بهار خري برای که زمانیوسائل

 
 .. شدمرهی چمدون خی خالي رو باز کردم و باز هم به جايواری ددرکمد

 .. گذشتهي تر از تمام روز و شب هادی خونه بود و قلب من سردتر و نا امي کمد سرد مثل فضايفضا
 دی بهار به مشامم رسمیمالعطر .. رو برداشتمی به چوب لباسزی دراز کردم و تنها لباس آودست

 ..دادی بهار ميبو..دمیلباس رو بوئ..
لباس رو تو آغوشم گرفتم و سر به سمت سقف .. صبا نشستمي ختهی تخت بهم ري رفتم و روعقب

 ...اتاق بلند کردم
چرا .. منی تمام لحظات زندگي ،شده دغدغه تی که خبر نداشتن از سالمتیی؟کجا...یی کجابهار

 ؟فکر دل من رو ..ي دی خبر از خودت به من نمهیچرا ..يشد وفا ی بنقدریا
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 تونمی کس نمچی به هنکهیا...زنمی ودم نمشمی وجود و حضورت دارم شکنجه می بنکهی؟فکر ا..ينکرد
  من تو می سال و نکی...یالحق که خوب حقم رو کف دستم گذاشت..از دردم بگم

 
 ...یکنی جبران مي کردم و حاال تو دارری تحقرو
 : زدادی مغزم فرداری بي مهین
 همه وقت دم از عشق و عالقه به نی؟ مگه ا.. راحت تنهات بذارهنقدری؟چطور تونست ا..یچه جبران-

  ياز اولش هم همه ..؟خر نشو عرفان.. ولتون کرديپس چه جور..زدیتو و صبا نم
 

اصال تو ..ست و رفت رو بلشی وبند،باري و به حرفش گوش نداديستادیتا جلوش ا.. دروغ بودحرفهاش
  کنهی می پشتت رو خالي زودنی که به ایزن..؟همون بهتر که رفت..چه مرگته

 
 .. گم و گور شدتی بهتر که از زندگهمون
 ..سرد بود..تنها بود..دلم تنگ بود... ذهنم رو قبول نداشتيدلم حرفها... تو دستم فشرده شدلباس

 و از کردمی نمي تا مثل امروز خود خوريری مي که داریگفتیکاش م.. بهار یگفتیکاش بهم م-
 ...شدمی ساقط نمیزندگ
 ... رو به خودم فشردملباس
فقط بدونم حالش خوبه و ... نظرهی ی حتای... بارهی ي شده برایحت..نمشی کاش دوباره ببایخدا

 بهار کاش  ..رمی ممی زندگی و پرمیگیاونوقته که مثل سابق دست صبا رو م..سالمت
 

 لحظات به شدت از دست خودم و اشتباهاتم نیمن االن تو ا ..يدادیفرصت جبران م و یگشتیبرم
 ..مونمیپش

 .. ذهنم غلغله شددوباره
 چقدر راحت يدید..دادی متی به خواسته ات اهمدیاگه واقعا دوستت داشت با..ي نکردی اشتباهتو

  چیکن هبه قول احسان فکر ..بلند شو مرد..ي غم بغل کرديپس چرا زانو..ترکت کرد
 

 .. وجود نداشته ي بهاروقت
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دلم ..لمس کردنش رو فراموش کنم.. بودنش روتونمینم... ببرمشادی از تونمینم ..تونمینم... کردمسرخم
  ازش طلب بخشش نمشی اعتراف کنم که اگه دوباره ببخوامیم..براش تنگ شده

 
 .. برگردهمی که منو ببخشه و دوباره به زندگخوامیازش م..کنمیم

 جنجال ذهنم هم یحت... و با سرانگشت تارو پود لباس رو نوازش کردمدمی تخت صبا دراز کشيرو
 خفه شده بود 

 بهم ي خبرهی و سوختیکاش دلت مثل سابق به حالم م.. نشونه بهم بدههی؟..ییبهار بهم بگو کجا-
  شدت نیاونوقت بود که به ا.. به عقب برگردمتونستمیم.. کاشيا.. کاشيا..يدادیم
 
  برگردکنمیازت خواهش م..منو ببخش بهار،برگرد  ..دادمی نمزارتآ

*** 
 اومده نجای دل صبا بعد از دو ماه به اياما به هوا.. رستوران رو نداشتمنی دل پا گذاشتن به انکهی ابا

 .. بود یو چه روز خوب..بهار هم کنارمون بود.. داشتمادی به یبار قبل رو به خوب..بودم
 از امروز شتری؟کاش ب..می تو لحظه خوشبخت باشمیتونی که چقدر ممیکنیفراموش م ما انسان ها چرا

 ..دونستمیقدر اون لحظه ها رو م
 ي که نگاهم  گوشه دمی رستوران رو کاوي گوشه به گوشه ی خالی گرفتم و به دنبال صندلنفس

  موندخکوبیسالن م
 ..زدیلبهاش به مرد روبه روش تک خنده مکه ..نه نه اصال انگار خود بهار... به بهارهی شبی زنبازهم
 .. شددهی کشدستم

 .. کردمدای جا پمی برایبابا ب-
 گلگون و ییبا گونه ها.. حد؟؟انگار خود بهار بودنیشباهت اون هم تا ا...رفتی من جلو نمي قدم هااما

 ..شهی درخشان تر از همیصورت
 . بهار رو داشتمدنی باز هم توهم ددیا؟ش..؟نبود..؟اصال بهار بود..؟؟خود بهار.. بهار بودهمزاد
 گرفته ایخولیمال..حتما توهم زده بودم ..پلک زدم .. بهار بودهیچقدر شب.. دوغ خورد ی بهار کمشبح
  اگه بهار هم بود مغز خر نخورده بود که پا ی؟حت.. رستوران کجانیبهار کجا و ا..بودم 
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 ..!! بذارهمونیمی پاتوق قديتو
 ..ارهی در بنجایپس محال بود سر از ا.. فرار کرده بودبهار

 ؟..ییای؟چرا نم.. شدهیبابا چ-
 : و تنها گفتمدمی رو پس کشدستم

 ..صبر کن-
 ؟.. نهایاصال بهار من هست .. نه ای هی که زن واقعدمیفهمی مدیبا.. قدم جلو گذاشتمو
 ..بابا-
 ؟.. صوت صبا براش آشنا بودای نگاه من بود ینی سنگریتاث..دیزن به سمتم چرخ.. واضح صباي صدابا

 مهیهمسر ن..خود خود بهار..بهار بود..ستادی برام اای عرفان باز شد دني آشناي که به کلمه لبهاش
 ... منيقانو
 .. منتظرهری غداری دنی از اریمات و متح... از جا بلند شدی آرومبه

 ؟؟.. داشت ي اگهی دتی نای؟..؟راه گم کرده بود.. کجایبهار کجا و رستوران خانوادگ.. هم مات بودممن
ناخودآگاه نگاهم از سمت بهار به سمت .. که رو به روش نشسته بود به سمتم برگشتي مردبتیه

 .. گرفتمینی بي رويانهایکه شر..دیمردچرخ
 که تنها ی؟؟؟همون ..میمی و قدقی شقاری؟..احسان ؟احسان بود.. کردمزی رو از شدت تعجب رچشمهام

 ؟صورت به صورت زن ...نجای؟اون هم ا.. بودای صبا و بهار تو دندار و ندارم بعد از
 

 ؟..سابقم
 باشه و دهی بدنم به مرز صد درجه رسيانگار که دما... شدری به سمت صورتم سرازي با فشار قوخون

 ... هام به جوشش دراومدهانیخون تو شر
 ياون هم درست رو به رو... بودمدهی که دی شبنی از آخرباتری زاری بساری بسی بود با صورتنجای ابهار

  نزده ی بود وحرفدهی دو ماه گذشته دنیکه تمام جز زدن هام رو تو ا...میمیدوست صم
 

 !!!زدیو بهش لبخند م...بود
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 شدم یطوفان ..دمی بود که شورياونقدر قو.. زهر خنجر از پشت خوردنيمزه ...انتیخ..رتیغ
 احسان جلو اومد ..شهی تر از همنیسهمگ

 ... بدم حین بذار توضعرفا-
 بودم که خودم نیاونقدر خشمگ... عقب گذاشتی قدمیجی که با گدمی کف دست به شونه اش کوببا

 ...ارمی به سرشون بیی ممکنه چه بالدونستمیهم نم
 ..برو نامرد-

 و ی زندگنی افی تکلدی امشب بانیمن هم..تامل نکردم.. درحال فرار بودزهای مگریاز سمت د!  اما بهار
 ...کردمی مکسرهیبهار رو 

 ي به صدای حتنکهیپشت بندش بدون ا.. دی دورونی که بهار در رو بازکرد و بدمی دنبالش دوئی آنبه
 بهار داشت ...دمی دورونی کنم به دنبال بهار بی احسان توجهيصبا و عرفان گفتن ها

 
 به سمتم دی حرکت شدهیبهار با ..دمی که به سرعت بازوش رو کشدادی ها دست تکون می تاکسيجلو
 ... شد و تقال کرددهیکش

 ولم کن -
 ..عرفان ولش کن-
 .. شددهی احسان کشي لهی کرده بود، به وسری بهار رو اسي که بازوی همون دستو

 :دمیغر
 ...تو دخالت نکن نامرد-
 ..کنهی مهی گریکنی متیخاله رو اذ..بابا دعوا نکن-

 .. اشکهاش رووني اهیو به ثان.. شددهی بهار به سمت صبا کشي دهی ترسنگاه
 ... از درد کردي به سمت صبا بره که با قفل شدن پنجه ام به دور بازوش ناله اخواست

 .. ولش کنیعرفان دستشو شکست-
 .. صحبت کنم تهی عفرنی با اخوامی بعد فعال ميحساب و کتاب من و تو بمونه برا..گفتم خفه شو -

 تونستمیفقط م..کردیعقلم کار نم..شدیحظه هم از صبا جدا نم لهی ي برای بهار حتانی نگاه گراما
 .. بشه و من در به دردی بهار رو به شدت نگه دارم مبادا دوباره ناپديبازو
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 ...منو نگاه کن بهار-
 .. شلوارم رو چنگ زده بودي بهار باز هم به صبا بود که از ترس گوشه انی گرنگاه

 خورد اما باز هم نگاهم نکرد ی که تکوندمیزوش رو کش گرفته شدن بادهی همه نادنی از اخسته
  شدم تو رهی و خدمی بازوش رو رها کردم و شونه هاش رو چسبنباری تر شدم و ایعصبان..
 

  ..صورتش
 ..اری درني بازوونهیعرفان بسه د-
 ..به من نگاه کن بهار-

 .. سر بهار فرو افتاده بوداما
 ..با توام هرزه به من نگاه کن-

 بدونم خواستمی؟ فقط م...دمی به زنم می نبود که دارم چه نسبتمی حالای گمی می چدمیفهمینم اصال
  ي مزه نقدری؟و چرا من ا.. دوستمنی تریمیاون هم کنار صم..نجاستیچرا رفته و چرا ا

 
 ؟..کنمی رو مزه مزه مانتیخ
 .. شدت شونه هاش رو تکون دادمبه
 ..بهار-

 تو چشمهام هم نگاه یحت... اشک بود و نگاهش باز هم متالطمسی باال آورد تمام صورتش خسرکه
 ...کردینم
 داتی که هرجا رو گشتم پيکجا بود..ي بودي حاال کدوم گور؟تای به من نگاه کنیترسیه؟میچ-

 ..نکردم
 .. به شونه هاش دادم که احسان مچ دستم رو گرفتگهی تکون دهی بازهم

 ...شهی درست نميزیبا داد  و قال که چ میبس کن عرفان بذار تو آرامش صحبت کن-
 : زدمپوزخند

 ؟؟..؟ولش کنم که خانم دوباره در بره..میصحبت کن-
 .. داره یلیاگر هم بخواد فرار کنه حتما دل ..یدزد که نگرفت-
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حاال که اصل مطلب ..دی جفتتون کور خوندیول..رهی هم منباریدوماهِ که رفته ا..رهیمن ولش کنم در م-
 ..ی ندازمتون  تو هلفدونیم..کنمی متیزتون شکا ادمیرو فهم

 ..دمی بهار رو چسبي قهی
 ..!! رو هميزیری مقمی و با رفییای میی من چهار تاي واسه گهیحاال د-
 یشام تو رستوارن خوردن شده مناف..می کار کردیمگه من و بهار چ..حرف دهنت رو بفهم عرفان -

 !!!؟؟؟یعفت عموم
 .. بندازم کهرتونی گی خالي تو خونه نکنه قرار بود..چه غلطا-

 رو نداشتم که تا به شیاصال آمادگ.. تموم نشده بود که بهار به شدت با کف دست پسم زدحرفم
 .. آب نشسته و حالش خراب شده بودي بهار کنار جودمی دامیخودم ب

به حال منقلب  می بود و هر دو داشتستادهینه تنها من بلکه احسان هم کنار من ا.. و واج موندمهاج
 :دی مالی که صبا جلو رفت و پشت بهار رو به آرومکردمیبهار نگاه م

 ؟.. دکترمی بريخوای؟م..خاله دوباره حالت بد شده-
 .. کرده بود رو گرفتدای بهار پفی که صبا از تو کی زد به درخت و دستمالهی تکبهار

 ..احسان صد راهم شدقدم برداشتم که ..دی بوسهی باالخره صبا رو بغل کرد و با گرو
 ..شر بپا نکن...ستیحالش خوش ن..ولش کن عرفان-
 .. بودمونیمی قدی کردم و نزدمت به حرمت دوستياگه تا االن صبور..خفه شو آشغال -
 ..نمیبی باره که بهار رو بعد از فرارش منی اولي من امشب براستی نتیآخه تو چه مرگته ؟چرا حال-
 همه حرص خوردم که بهار کجاست شب نیا.. خرمیکنی؟فکر م...یفتچرا به من نگ ..يتو غلط کرد-

  و الم تا کام يدی رو دنهای اي جهنم شد تو همه میزندگ..دمیتا صبح کابوس د
 

  ...ي نزدحرف
 .. باره نیامشب اول.. منم مثل تو بودمغمبری به پریبه پ-
 صبا و بهار با هم غی جي که صدا تو دماغ احساندمی اش رو چنگ زدم و مشتم رو باال بردم و کوبقهی

 ..دی رو کشتنمی که بهار آسشدنیمردم داشتن جمع م..بلند شد
 ..یکنی اشتباه ميبه خدا دار..نزنش-
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 .. شد ياحسان جر... ناله اش بلند شدي درخت و صداي دادم عقب که خورد به تنه هولش
 ..رسهیزورت به زن جماعت م.. انصافی بیکنی مکاریچ-

 بهار ناله کرد؛..دمی بهار بره که زودتر از اون به سمت بهار رفتم و مچ دستش رو کش به سمتخواست
 ...نمی ببایب-
  شده؟یآقا چ-
 : زدمادیفر
 دیی بفرماهیموضوع خونوادگ-
 دست خانم رو ول کن-

 کاری نبود دارم چمی بودم و حالدهی اتفاق امشب برام شوك آور بود که به مرز جنون رساونقدر
 ...کنمیم
 ؟..زنمه به شماها چه-

 : عقب نشستن که بهار ناله کردمردها
 ...ستیولم کن حالم خوب ن-
 ...ي؟کورخوند...هه ولت کنم-
 عرفان؟؟؟-

 سر بهار ییچه بال..بازهم موندم.. جور که دستش تو دستم بود خم شد و دوباره حالش بد شدهمون
 ؟؟.. آوردیچرا مدام باال م..اومده بود

 .. چشهنی دعوا مرافعه ببرش دکتر ببيبه جا..ستیحال زنت خوب ن.. وجدانیولش کن ب-
اونقدر ..میهر دو نگران شده بود.. با ترس جلو اومد رفتی خون مشینی هم که با مشت من از باحسان

 :خم شدم کنارش... به کل فراموشم شدتمی بود که عصبانمیحال بهار وخ
 ؟ ..ي شدي جورنیچرا ا..چته بهار-

 ..ا خراب بود و رنگ به رخ نداشت بهار واقعحال
 ..برو کنار-
 ؟..یچ-
 ..برو کنار عرفان -
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 ..دمیدل نگران دستش رو کش.. دوباره باال آوردو
 ي بهت نساخته و مسموم شدنجای اينکنه غذا....مارستانی بمی برایب-
 ..تو فقط برو-
 ؟..یگی میچ-
 ..عرفان بوت-
 .... دوبارهو
  من؟يبو.. شدمجیگ

 به ماینگاهم مستق.. از بهار جدا شدمی به راحتالهای فکر و خری که به خاطر تاثدی رو کش بازوماحسان
 .. حالت ها و حرف بهاریبهار بود و ذهنم پ

 .. انداختی مزی چهی ادی منو نهای ايهمه !دل آشوبه هاش! بهاري هایدل بهم خوردگ..!  منيبو
 ..رونده بودم از سرگذگهی بار دکی رو نهایمن تمام ا.. بهاریحاملگ

 رو گرفتم ممی لحظه تصمهی کرد که تو ي و احسان مردم رو متوارابونی نشست رو جدول کنار خبهار
 بهار با کشش بازوش سرپا ..به سرعت به سمت بهار رفتم و بازوش رو گرفتم..
 

 احسان به سمتم.. رمق بود که توان عکس العمل نشون دادن نداشت ی حال و بیهرچند اونقدر ب..شد
 : که تنها گفتمدیچرخ

 ..صبا رو ببر خونتون-
 ..دمی بهار رو پشت سرم کشو
 ؟..يبریصبر کن عرفان منو کجا م-
 ..مارستانیب-

 : داد زدادی که مجبور بود به خاطر صبا کندتر از ما باحسان
 ..ستیحال بهار خوب ن.. نکنتیعرفان خر-

 : زدمداد
 ..مارستانی بمیریبرو خونه ما م..دونمیخودم م-

 ..بهار التماس کرد.. احسان کند شدي هاقدم
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 ..دیآقا احسان ترو خدا کمک کن-
 .. دخالت کنهدی نبادونستی که مییمثل تمام وقتها.. احسان مثل قبل عقب نشسته بوداما

 : گفتهی که با گرنی رو باز کردم و بهار رو فرستادم تو ماشنیماش
 .. نکردميتروخدا بذار برم من که کار-

 ..تم که دوباره بازکرد رو بسدر
 .. زدمادیفر
  ..زنمی باهاش بهم ممویدوست.. و احساندونمی من ميبه جون صبام اگه در بر-

 من و احسان ی که بهار چقدر به دوستدونستمی خوب میلی در شل شد خي رهی رو دستگدستش
  دهی متیاهم

 ..دم به راه افتامارستانی بنیکتری نکردم و سوار شدم و به سمت نزددرنگ
 ..دی کشقی عمي داد و نفس هانیی رو پاشهی شبهار

  ..شهیحالم داره بد م..آرومتر عرفان-
 ..يری می نمیتا منو نکش..نترس-
 ..آروم -

 .. لج کرده بودمای دنيانگار با همه .. از قبل پا رو پدال گاز فشردمشتری من باما
 ..ارمینگه دار دارم باال م-

 .. نداشتم که عق زدنگه
 ابونی نگه داشتم که به سرعت در رو بازکرد و همونجا کنار جدول خابونی رو کنار خنیبار ماش اجبه

 ..حالش بهم خورد
 نباریا.. دادهی تکی نذار سرشو به صندلی رو به سمتش گرفتم که با حالي دستمال کاغذي جعبه

 که بتونم فکرم مشغول تر از اون بود .. نزدمی حرفگهیآرومتر از قبل به راه افتادم و د
 

 تن من حالش خراب ي حامله باشه از بویوقت.. بهار حامله استگفتمیمدام با خودم م.. بزنمیحرف
 ؟؟؟.. حامله باشهی وقتکنهی مری حامله باشه صورتش تغیوقت..شهیم
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 نیماش.. زده بود و چشمهاش بسته بودهی تکی به صندلدهی پريبا رنگ و رو..دی به سمتش چرخنگاهم
 ..دمی بهار رو کشي پارك کردم و بازومارستانی بيه رو داخل محوط

 دهیچی پي امشب به سوالهانی همدیمن با..دمیفهمی مدیمن با.. شددهی پشت سرم کشی حسی با ببهار
 ..شدمی موونهی وگرنه ددادمی تو ذهنم جواب مي

*** 
 حاضر یحت..دمکری منیی رو باال و پامارستانی بي ببر غران راهروهی و مثل خوردی خونم رو مخون

  که تو رستوران يصحنه ا.. بشمای رو ازش جوای قضاتینبودم به احسان زنگ بزنم و کل
 
 ..رفتی چشمهام کنار نمي لحظه هم از جلوهی ي بودم برادهید
 ..دمی تخت دي رودهی و بهار رو دراز کشدمی باز شدن در اتاق سرك کشبا

با بسته شدن در .. و در رو پشت سرم بستم رفت وارد اتاق اورژانس شدمرونی پرستار بنکهیهم
 .. بهار هم با وحشت باز شديچشمها

 :دمی که تو ذهنم بود رو پرسی سوالنیاول
 ؟..يبهار حامله ا-

 ي از نگاه فراری رو به خوبنیا..بهار حامله بود ..پس درست حدس زده بودم ..دی چرخدهی بهار ترسنگاه
 ..دمیفهمیبهار م

 ...ستمینه ن-
 :دمیغر
 بدن من ي از بوشیهنوز هم که هنوزه مثل دو ماه پ..تو صورتت عوض شده..به من دروغ نگو بهار -

 ؟..ي فرض کردیمن رو چ..یستی باور کنم حامله نيخوایاونوقت م..شهیحالت بد م
 ..ستیبه تو مربوط ن-
 :دمی گشاد شده دوباره پرسي جواب حرفش با چشمهاي جابه
 ؟.. وجود ندارهي فکر کردشیچند ماه پ که ی؟همون..همون بچه است نه-
 ... شددهی سرم کشي کمر راست کرد و سرجاش نشست که لوله ی ناراحتبا
 ؟.. همون بچه استای نداره که حامله ام یگفتم به تو ربط-
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 يچشمها ..دی چسبواری شدم و بهار از ترس به دکی بودم که به سرعت به تختش نزدی عصباناونقدر
 کامال مشخص بود اصال ..زدی تو ذوق مي اش بدجوردهی پريخسته اش و رنگ و رو

 
 .. ندارهی و احوال خوباوضاع

 ؟.. بچه همونهنیا.. کالم جوابمو بدهکی-
 ..ستی تو نياصال بچه ..ستینه ن-

اما با احساس درد،دست به کمرش برد و با ...دی کشي خفه اغی هوا باال رفت که بهار جی دستم بمشت
 .. زدهی تکواریناله به د

 ؟..هی کي بچه نیا..يدی از چشم خودت ديدی دی هرچي بهم جواب سر باال بدگهی بار دهی-
 : حال جواب دادی و بفی ضعیی و با صدادی عقب کشی رو کمخودش

 ...ستی تو ني بچه يدیهمون که شن-
 .. بهار رو نداشتمي هايواقعا تحمل لوس و ننر باز.. کردمي غروچه ادندون

 دوماه از ي و به فاصله ی کنار من باششی دو ماه پنی تا همشهیمگه م ..ی خودتخر..بس کن بهار-
 ؟.. مگههی شب بازمهی؟خ..ی بچه دار شده باشي اگهیمرد د

 :دی گوش هاش گذاشت و نالي دست روبهار
 رفته ادتی ..هی دردت چگهی پس دیخواستیتو که بچه نم...اصال به تو چه..بسه دست از سرم بردار-
  رمی؟اصال گ..ی هستیحاال دنبال چ.. پا داشتهیالتماس کردم اما تو مرغت  بهت یکل
 

 .. و ما رو به سالمتریتو رو به خ.. تموم شدهتمونیمن و تو مدت محرم.. تو باشهمال
 ؟؟؟..یخونی من لغز مي من تو شکم تواِ بعد برايبچه -
 ياری بچه بنی سر ایی بالینتونکه .. شدم يدوماهِ که از دستت فرار..ي ام کردوونهیبسه عرفان د-
  که بعد از يزیتمام چ.. رفتمرونی بتیمن که به کل از زندگ..هیحاال حرف حسابت چ..
 
آخه من از ..ینیبی هم به من نمنیهم.. بچه بود و بسنی سال از اون خونه با خودم آوردم همکی

 .. کنمکاریدست تو چ
 .. رو بگوتی واقعیچیه-
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 :دیه جوش گره کردي با مشت هابهار
 تا ي زدشی که تو خودت رو به آب وآتیهمون.. همون بچه استقای بچه دقنیا..؟؟باشه .. روتیواقع-

  که به خاطرش صبح يهمون بچه ا.. بودای اما خدا نخواست و عمرش به دنشیبکش
 
نه و نه تو،..؟سه ماه..یفهمیم.. زنده موند و پا گرفت و حاال سه ماهشهي من رو خون کردگری شب جتا
 ... بهش صدمه بزنهتونهی هم نمگهی کس دچیه
 .. پوزخند زدمادی خشم زاز
 يدی ؟؟اصال خدا رو چه دادی مای و سالمت به دنحیصح.. چون تو شکمتهيفکر کرد...يهه کور خوند-

  یلیتو که دست به کشتنت خ ..ي خودت باعث سقطش شدگهی ماه دوماه دهی دیشا
 

  ..خوبه
 :دی نالبهار

بذار به  ..می با هم نداری صنمچی هگهیمن و تو د..تروخدا برو .. عرفانرونیبرو ب..و مار بگزه زبونت ريا-
  تو و صبا ي برامی سال و نهی انصاف من یآخه ب.. بچه دلم خوش باشهنیا

 
 تنها يخوای؟چرا م..یشیچرا قاتل جونم م..ختمی و عمرم زدم و به پات ریاز زندگ ..دمی کشزحمت

 ..يریزم بگ رو امی زندگدیام
 ..دمی ام کوبنهی کف دست به تخت سبا
  ؟ستی ازت ني خبرچی که دوماه هیی توای..من قاتل جونت شدم -
 حس رو یب.. دادی خودش رو به ناراحتي دو ماه گذشته سرد شدم و خشمم جاي فکر به دلشوره هابا

 ...دیتخت نشستم که بهار باز عقب کش
 شیاصال پ ..کنهی سر ميشب هاش رو چه جور..ار االن کجاست بهکردمیدوماه آزگار با خودم فکر م-
  کوروش رو چوب زدم که اهی زاغ سي چند روزیحت... رو نداره یاون که کس ..هیک
 

 ناشناس ي شماره نکهیمدام منتظر زنگ تلفن بودم اما هم ..ي جا نبودچی اما تو هششی پی رفتنکنه
 ..اجع به بهار باشه  ري که نکنه خبر بددیلرزی دست و پام مدمیدیم
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 ها یدوماهِ مثل روان.. شدم وونهی دنهایاز فکر ا.. کن یی زنت رو شناساي جنازه ای زنگ بزنن که بنکنه
  شده بود غوز باال غوز طی شرانیصبا هم تو ا ..مارستانی پام بهی و هی پام کالنترهی
 
 ..احسان.. ی پشت بدبختیبدبخت...

 : خونم به جوش اومددوباره
 ..یی کجادونهی نمگفتین نامرد هم ماحسا-
 ..دونستیاحسان نم-

 : کردحی بلند کردم که بهار تصحسر
 رازی به شروزیمن تازه پر ..میدی رو دگهی بود که همدی شبنیامشب اول..احسان واقعا خبر نداشت-

 .. از تو و احسان و صبا نداشتمي خبرچی مدت هنیتو ا..برگشتم
 ؟..ي نبودرازی؟ش...یچ-
 ...ران بودمنه ته-
 ؟..ی کي؟خونه ..تهران-
 نیا..االن هم اومدم خونه ام رو بفروشم و برگردم .. عمه امي مدت هم خونه هی.. مامانميدخترخاله -

  به نکهیدو روز هم تو خونه ام بودم تا زنگ زدم به احسان و قسمش دادم بدون ا
 
 ..ي شدهوونی و دي رستوران که از شانس گند من اومدادی بگه بيزی چتو
 یحق ندارم قاط..نمتیبی ممیمی دوست صمسی تو فسی؟بعد از دوماه ف.. شدن نداشتوونهید-

 !؟!؟!کنم
 ..یشناسیچون من و احسان رو خوب م..نه-
 و ي فلنگو ببندی بود که جنابعالی مال قبل از وقتنی اما اشناسمی خوب میلی خکردمیبله فکر م-

 ..يدست من رو تو پوست گردو بذار
 خودش ي به بچه ستی حاضر نی که حتيتاوان قصاوت مرد..؟اصال دلم خواست..یاال که چخب ح-

 ..نهیرحم کنه هم
 : زدمادیاز جا بلند شدم و فر..زدی اون رگم داشت باال مدوباره
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 شهر هرته که هر نجای ايتو فکر کرد.. بارت کنمادی از دهنم در مینذار هرچ.. بهار ریخفه خون بگ-
  ی کتبي تنامهی رضاهی..  محضرمیری فردا منیاصال هم..يام بد انجی خواستیغلط

 
 ..هی دست کای دنی تا بفهمرمیگی اومد ازت مایبچه هم که به دن ...رمیگی مازت
 : گفتشهی تر از همي بلکه جددیاما نترس.. دوباره عقب نشستبهار

 هم اجازه یاحد والناس چیبه ه.. بچه هم مال خودمهنیا..اصال من از تو جدا شدم..یکنیتو غلط م-
 ..رهی بگمی براش تصمدمینم

 .. به کمر زدمدست
 ..يری بگمی من تصمي بچه ي چنارم که تو برانجای من ادییپس بفرما-
 ..پس صاحب اول و آخرش منم .. من خواستمششیتو نخواست.. اسمش رو بذار يخوای میهرچ-
 ..يفکر شناسنامه اش رو هم کرد-

 : حس گفتی بییاما در آخر با چشمها.. زدم ي شد که پوزخندرهی تو سکوت بهم خهی ثانچند
 ..کنمیدارم ازدواج م-
 ؟..یچ-

 .. غرولند پرستار بلند شديصدا
 ... آقارونی بایب.. زن حالش خرابه نیا.. بابا چه خبرتونهيا-
 :دمی به حرف پرستار دوباره پرستی اهمیب
 ؟؟..ی گفتیچ-
 سقف برم قبول کرده که به هی ری که قراره باهاش زي و مردکنمیدارم ازدواج م...يدی شننکهیهم-

 ..رهی بچه شناسنامه بگنی اياسم خودش برا
 شوهر ی تونستی شم ؟تو کی حرفها  منی من خام ايفکر کرد.. و هفت جد و آبادتيتو غلط کرد-
  تو شکمت هم شناسنامه ي بچه ي که اونقدر خاطر خواهت بشه که برای کندایپ
 
 ؟..رهیبگ
 ..ی بچه هستنی اي  که کاره یفقط بهت گفتم تا توهم نزن..ستی به تو مربوط نزهای چنیا-
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 ..شمی تو نمي نفر خام حرفهاهیمن ..دهنتو ببند بهار-
  ..گمی رو متیدارم واقع-
 .. شد زی صبرم لبري کاسه گهید
 نی حساس اتی موقعنی تو انمیزنگ بزن بب.. االن بهش زنگ بزننی؟پس هم.. هانیگیراستش رو م-

 ... با جنم کجاستيبابا
 : زدداد

 .. منهی زندگنیا.. ندارهیگفتم که به تو ربط-
 : پرستار با اخم و تخم در رو باز کرد و غر زدنباریا
 ؟؟ ..يخوای از جونش میچ.. نفس بکشهقهی بذار زنت دو دقرونی بایب...با شمام.. آقايها-

 : زدمداد
 ..ومدهی ن ها به شمای فضولنی ارونیبفرما ب-

 : لب گفتری تو هم در رو بست و زي با اخم هازن
 ..رهیگی شدن مثل سگ پاچه میمردم روان-

 : به سمتش برم که بهار تشر زدخواستم
 ..!!عرفان-

 ی بي کش مکش هانیمن اعصاب ا.. کنمری رو خرد و خاکشزی همه چتی مونده بود از زور عصبانکم
 ش عاشقانه صدام کرده بود و در کنارم  که شب قبل از رفتنیزن..جا رو نداشتم

 
 بافتی بهم مسمونی و تلخ زبان که مدام آسمون رماری زن بنی به ای شباهتچی رفته بود حاال هبخواب
  هم نهایهم...گشتمی زن دنبال بهار گذشته منیو من احمقانه تو باطن ا.. نداشت

 
 .. درست فکر کنمذاشتینم
 : سمت تختش هجوم بردمبه
 .. آقاتون رو بشنوميبذار صدا..گهیزنگ بزن د.. زنگ بزن بهشاالی-
 ..دی رو کشفی که بهار هم همزمان بند کدمی باال سرش رو قاپفی کو
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 ؟؟..یکنی مکاری چيدار-
  ..زنمیاصال خودم زنگ م.. رو بدهلتیموبا-
 .. ول کن فمویک ..یگی میچ-
 تخت برگشت یرض چشم بهم زدن شد و تو عدهی کشفیکه بهار هم با ک..دمی رو به سرعت کشفیک

 .. سقوط کردنی زميو بهار هم همراه تخت رو
 چپ شدن تخت اونقدر بلند بود که در اتاق به سرعت باز شد و دکتر و دو بی مهي بهار و صداادیفر

 ...سه تا پرستار به سمت بهار هجوم آوردن
 بلند و يصداها..کردی م شکمش رو گرفته بود و نالهری که زکردمی زده فقط به بهار نگاه مبهت

  لب ری زي فحش هاي تونستم صدای نمی به خوبیحت..پرشتاب همه جا رو پرکرده بود
 

 .. بودم رو هم بشنوم دهی که قبال ديپرستار
چشمهام داشت .. مات موندم و قدم هام ثابت شدنی زمي خون رودنی ترس به سمتش رفتم که با دبا

 .. بودم دهی رو با چشمهام دي حادثه انیمن قبال هم همچ..زدی مرونیاز کاسه ب
 

 کرده نی شد و خون تمام فرش رو رنگری سرازمونیمی قدي خونه ي که بهار از پله های وقتهمون
 ...بود

 ..دی به رد خون رستیکه نگاه بهار اول به صورت من و درنها..دی به سمت بهار چرخنگاهم
اونقدر .. با هم همزمان شدکردنیو از بهار دور م که به زور من ریی خدا گفتن بهار و دستهاای يصدا

  ی پوش رو هم به درستدی خشمناك دکتر سفي صحبت های بودم که حتجیگ
 
 که صد در صد يبچه ا.. سر بهار و بچه ام اومدهیی بدونم چه بالخواستمیفقط م..دمیشنینم
  توان یبود که حت شده از بدن بهار اونقدر منقلبم کرده ي خون جاردنی اما با دخواستمشینم
 

 .. رو هم نداشتمحرکت
 .. تنهام گذاشتمارستانی کرد و آخر سر با حراست بادی داد و فرمرد
  زدم و نگاهم رو به دستهام دوختم واری به دهیتک
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 ... دستهانیبا هم.. دستهام بهار و بچه ام رو به خطر انداخته بودمنی همبا
 بچه دونستمی بود که انجام دادم؟من که ميچه کار نیآخه ا.. سر به فلک گذاشتاسمی و یناراحت

  بهار باز نشده پس با ی به زندگي مردچی هي دو ماه پانی تو ادونستمیمن که م..مال منه
 
 ؟؟... برسمخواستمی سرو صدا ها به کجا منیا

 نون رو تو دامنش گذاشتم و با نی خودم انکهی؟به ا..شی کسی و بي خاردنی؟به د.. اعتراف بهاربه
 ؟؟.. دادمشی از حد فرارشیاصرار ب

 ..مادر بچه ام.. زن همسر من بود نیا.. عقلم کجا رفته بود آخه
 سرشون یی بالشدمی تا مطمئن مدمیدی االن بهار رو منی همدیبا.. اراده به سمت در هجوم بردمیب
 .. مرد حائل راهم شدي اما دستهاومدهین
 پات به يخوایم..یدست رو زن جماعت بلند کن نداره تیخوب..آقا تمومش کن و صلوات بفرست-

 ..! باز بشهيکالنتر
 : رو پس زدمدستش

 ؟.. حالش خوبهنمی ندارم فقط ببيکار-
 :دی بود بازوم رو کشی مسنرمردی که پمرد

خودت هم ممکنه ..ستی حالت خوش نمی برایب..دمیخودم خبرش رو بهت م..بذار دکتر کارش رو کنه-
 ..یه کن همه فشار سکتنیاز زور ا

 ..آخه-
 ستیتو االن اعصابت سر جاش ن.. رو قبول کندی سفشیحرف من ر.. پدرتميمن جا.. پسرمایب-

 ..ارهی به بار میمونی که پشیکنی مي کارهیدوباره 
 بشه شده دی که نبايکار.. شدمدهی مرد اونقدر سردم کرد که با کشش بازوم پشت سرش کشيحرفها

 ..کردنیمرگ دسته و پنجه نرم م من با يبود و حاال بهار و بچه 
**** 

 "بهار"
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 ادی رو ماهمی مرگ فری دستم به شکل دردناکيلک خون خشک شده رو.. خانم دکتر رو گرفتمدست
 ..کردی ميآور

 ؟..مونهی؟زنده م.. حالش خوبهدیخانم دکتر تو رو خدا راستش رو بهم بگ-
 .. نزدی دستگاه سونو رو دوباره چرخوند و بازهم حرفزن
 : زدمهنال
 ..دی بگيزی چهیخانم دکتر -

 کم مونده از استرس کردمیحس م..دی تپشهی و قلب من تندتر از همشدی دکتر از هم باز نمي هااخم
 ..زهی بررونی تمام امعاء و احشاء بدنم از دهنم بیو دلواپس

 .. پرتپش قلب از بلند گو پخش شدي رو زد که صداي دکمه اتی درنهادکتر
 ..دیکوبی و پرقدرت مي در بطنم سالم بود و قلبش به تندنیجن..دمی کشنهی س از تهی راحتنفس

 غصه  ی کلونی مماهمیکه هنوز بود و مثل فر..شکر خدا که سالم بود.. لبم نشستي روی آروملبخند
 ..رهام نکرده بود

 .. پهلوم گذاشتم و نفس گرفتمي دستم رو روکف
 تر از حد ئنی جفت پایدونستیم.. به خاطر جفتهتیزی که الحمداهللا حالش خوبه اما خون رینیبیم-

 ؟..معموله
 راه هی بند زده در رحمم دارم و ینی چهی که دونستمی میخودم بهتر از هرکس.. غصه سر تکون دادمبا

  نی رو خرج امی بازهم حاضر بودم تمام زندگنهایاما با دونستن همه ا.. رو شیسخت پ
 

 .. رنجور کنمي بچه
 که یطی شرانی با ایول..ی استراحت مطلق کندیبا..هی بحرانطتتی؟تو شرا..یستیت نچرا مراقب خود-
 ؟..پدرت..مادرت..خونواده ات کجان..دونمی مدی بعنمیبیم
 ..ندارم خانم دکتر-
 .. باشه که بتونه ازت مراقبت کنه دی بایکس..ی مادربزرگي عمه اي ؟باالخره خاله اشهیمگه م-
 تاق نگاه کردم  اي درد به در بسته شده با
 ..ستی ني اگهی بال رو به سرم آورد کس دنی که ايبه جز مرد-
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 .. رو به دستم دادي فوت کرد و دستمال لوله ای نفسش رو با ناراحتدکتر
 ..شکمت رو پاك کن-
 ي کارنی کردم و به خودم قول دادم اولزی شکمم بود رو تمي که روی لزجعی پر از درد ماي کوله باربا

  بدن سراسر خون و نجس حالم از نیبا ا.. انجام بدم حموم کردن باشهکه تونستم
 

 ..خوردی بهم مخودم
 مو رمردی تقه به در خورد و پهی مانتوم رو بستم که ي تخت نشستم و دکمه هاي کمک پرستار روبا

 ..قدم به اتاق گذاشت) تو ایبله ب( بایگندم
 ..نهی زنش رو ببقهیو دق دتونهیم.. نگرانهیلی خانم خنیخانم دکتر شوهر ا-

 ..دی دکتر ابرو در هم کشخانم
 ؟..بزنه بکشتشون.. بشهی که چنهیبب-
  ..دیچرخی مرمردی پنی دور ای نورانيچقدر هاله .. کردیمی مالي خنده رمردیپ
 ..زنهی زن و بچه نمنی دست به افتهی اگه از غصه پس ننمیبی که من می آدمنینه بابا جان ا-
 چوب انی تا بياصال زنگ بزن کالنتر.. دختر آورد نی سر ایی چه باليدیه خودت د شما کمیبابا رح-

 ؟.. کرده که دست روش بلند کنهدای کس و کارپی زن بهی.. کنننشیتو آست
 .. نکنشی چوب کارشتریشرمنده است خانم دکتر شما ب-

سرخم کردم .. کنمارکی چدیبا سر پرس.. دوختمدهی صدا تنها بهش دی به من انداخت که بی نگاهدکتر
  ي کله شق بازنی متحول بشه و دست از ادی شانهی و دسته گلش رو ببادیب..ادیکه ب

 
  رهی برداره که باالخره بچه اش رو بپذها

 : گفتی با ناراحتدکتر
 .. دختر رو بلرزونهنی راه بندازه و تن و بدن ای به حالش اگه عربده کشي اما واادیبگو ب-
 از حد گرفته کنار شی بی و صورتزونی آویی بعد عرفان با شونه هاي هاقهی و دق رفتي به تندرمردیپ
  از ی واضحری تصوچی که هنوز هیبه شکم..کردی بود و به شکمم نگاه مستادهی اوارید
 

 ..دادی داخلش نشون نمنیجن



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 743 

 : تشر رفتن خانم دکتر سر بلند کردبا
 ...نهیجفت پائ..رخطر داره پی؟خانمتون حاملگ..گمی می چدیدیشن..با شمام آقا-

 یحاملگ ..می افتاده بودزی چهی ادیهردو ..دی به سمت صورتم چرخی عرفان به آننگاه
 ...نیجفت پائ..ماهیفر..میقبل
 د؟یدیگوش م-

 ... خطاکار دوباره نگاه چرخوندي مثل بچه هاعرفان
 ..دیبله بله بفرمائ-
 توالت و حموم ي برایحت..ز جاش تکون بخورهحق نداره ا..اون هم دوماه.. استراحت مطلق کنهدیبا-

  هی خوامی نمیحت.. عنوانچیخم و راست شدن به ه..دی کمکش کندیکردن هم با
 

 که االن ییبا بال..دی مراقبش باشدی و چهار ساعته باستی بدیریگیشده براش پرستار م.. بلند کنهقاشق
 ..سرش اومده خطر سقط بچه چند برابر شده

 :دی شده پرسکی باريا چشمها سکوت کرد وبدکتر
 د؟ی بنده شدضیمتوجه عرا-

 .. کرددی تنها تائری سر به زعرفان
پس تمام بار .. رو نداره ی کسگهی مدمیازش پرس ..دشیاری چکاب مي دوماه هرهفته برانیا-

  و دیاگه واقعا بهش عالقه دار.. خانمتون رو دوش شماستی بچه و سالمتنی اتیمسئول
 

 ..دی مثل جفت چشمهاتون مراقبش باشدین مهمه با براتوشونیسالمت
 ..چشم حتما-

  به من و عرفان کرد ی تنها نگاهی با بدگماندکتر
 اما در کمال دشی ببردیتونیسرمش که تموم شد م..دی هماهنگ کنرشی رو با پذيموعد چکاب بعد-

 ...اطیاحت
 ..عرفان رو باهم تنها گذاشت من و ینانی اطمچی بدون هتی کرد و دکتر درنهادیی بازهم تاعرفان
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اما من ..مونهیکامال مشخص بود تا چه حد از کرده اش پش.. چند قدم جلو اومدی با شرمندگعرفان
  از پدرش تی هوهی..خواستمی بچه ام مي شناسنامه براهیمن فقط ..خواستمی نمیمونیپش
 
 ..رفتمیم رونی بی جهنمی زندگنی و از اگرفتمیاونوقت بود که دست بچه ام رو م..
 ؟..حالت بهتره-

 ؟؟.. همه درد بهتر هم باشمنی؟قرار بود با ا..حال بهتر.. زدمی تلخلبخند
 ...فتهی اتفاق بنی اخواستمینم..؟من شرمنده ام ..من-
 : گفتمی برندگبه
 ...رهی بچه بمنیاتفاقا از خدات بود ا-
 ...بهار-

 .. گر اسمم رو بردشماتت
 ؟.. با هم داره ی مدل کشتن با سقط کردن چه فرقنیا ..یطش کن سقیخواستی؟مگه نم..گمیدروغ م-
 .. که از قصد نبودیدونیم-
 ...يدیرسی مرد به آرزوت می بچه منینبود اما اگه ا-

 .. دوختری تخت نشست و نگاهش رو به زي لبه رو
 نه-
 : بودن دوخت و ادامه داددهی کشی که تازه طینی نگاهش کردم که نگاهش رو به زمیجی گبا
 تازه ي بچه رو هم از دست بدنی بود به خاطر حماقت من اکی نزدنکهی و اطتتی شرادنیبا د-

 ..ستمی به مرگش نی که راضدمیفهم
 عرفان نیباالخره روح اون عرفانِ مهربونِ گذشته تو جسم ا.. ام بازتر شدنهی سي کردم قفسه احساس

 .. القلب حلول کرده بودیقس
 ..رفتی بچه رو پذنیعرفان باالخره ا..صدهزار مرتبه شکر.. شکر ایخدا... به مرگش نبودیراض

 شناسنامه رو ازش هی االن که شرمزده و ناراحت بود قول نی همدیبا.. وقت کوتاه اومدن نبودیول
 ... راه رو رفته بودم و تنها چند قدم تا هدف آخرم فاصله داشتمشترینصف ب..گرفتمیم
 ...ی بچه رو به درك واصل کننیا من و ا تی راههیفقط دنبال ...یگیدروغ م-
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 : نگاهم کردینی به سنگعرفان
 که يقبول کن با کار!! آب کنم ریمگه من قاتلم که بخوام سر شما دو تا رو ز..حرف دهنتو مزمزه کن-

 دو ماه .. بهار يتو فرار کرد ..رفتی عکس العمل ازم انتظار نمنی جز ايتو کرد
 

 من وصبا تنگ نشده ي مدت دلت برانیواقعا تو ا.. داشتم نه روزنه شب ..ي منو جهنم کردیزندگ
  رو نرمال کنم مونی اول زندگي بهم اجازه بدنکهی خواستم؟؟ ایبود؟؟؟مگه من ازت چ

 
 ...می به فکر بچه باشبعد

 :دمیجوش
 ..یخواستیاصال بچه نم.. بودي اگهی دزینه تو حرفت چ-

  دی کشنهی از ته سینفس
 باعث تونمینم...اما االن مجبورم..خوامی هم نمگهی وقت دچیه..خوامیاالن هم نم ي رو بخواقتشیحق-

  رو بدون نیاما ا... باشه؟ي نگهش داريخوایم.. بچه بشمنیبه خطر افتادن تو و ا
 

 رو کولتو در ي دوماه دمتو بذارنی مثل ادمی اومد اجازه نمای بچه منم اگه بدننی پدر اول و آخر اکه
 ..شهی من و تو نصف منی بچه بنی اتیل مسئويهمه ..يبر
 :دمی پرسی دودلبا
 ؟..يریگیپس براش شناسنامه م-

 دو نیواقعا که گذروندن ا... تخته سنگ بزرگ رو از رو شونه هام برداشتنهیکه انگار .. فرود آورد سر
 .. نام و نشون بچه ام سخت و زجرآور بودی بتی هوالیماه با فکر و خ

 ..رهی بچه رو بپذنیالخره قبول کرد وجود ابا ..دمی کشی راحتنفس
 گمیاصال به احسان م ..کنمی کمک م،بهتیاستراحت مطلق.. بهت ندارم ي کارچی مدت هنیتو ا-

  به چشم همسرم بهت گهی رو بدون دنیاما ا ..دمی شرکت رو تو خونه انجام ميکارها
 

 .. ندارهی ارج و قربچی من هشی پگهی که ديمادر.. مادر بچه امیشیتو فقط و فقط م ..کنمی نمنگاه
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بغض ...دی و عرفان نشندی شکستنش اونقدر بلند بود که حس کردم تمام عالم شنيصدا.. شکستدلم
 .. مردنی رحم بود ایچقدر ب..کردم

 : همون بغض خفه شده برنده گفتمبا
 زن بهم هی و به چشم یدونی بچه رو با فرار کردنم نجات دادم منو همسر خودت نمنیچون جون ا-

 !!! یکنینگاه نم
 :کردی تنها به پنجره نگاه معرفان

 شدمیم..کردمی و بچه رو سقط مدادمیاگه همون موقع به حرفت گوش م...به من نگاه کن عرفان-
  رونمی بپای تهی راحت با الی و با خادی سر بغهی ماه بعد موعد صهیخانم خونه ات که 

 
هم خونت رو از مرگ نجات دادم شدم خار ... تو رو يه  بچیاما حاال که با هزار تا بدبخت..یکن

 .. عرفانی انصافی  بیلیچشمت؟؟؟خ
 ... مروتی انصاف بیعرفان ب... باالتر اومدبغضم

 از همون دست ي بدیاز هر دست..برمیمن هم مهرم رو م...يبریمهرت رو م..قبول...باشه-
 وگرنه معلوم نبود منِ خر تا ..يادهمون بهتر که ذاتت رو نشون د..اصال همون بهتر...يریگیم
 

 ..يکردی مرونمی بتی راحت از زندگیلی و بعد هم خشستمی سنگدل مي توي به پاکجا
 حرف رو هیاما .. مثل تو تنها مادر بچه ات باشم ي عاطفه ای دل بستن به مرد بي به جادمی محیترج

  ي کردي هرکاردرسته که تا حاال...احترامم رو نگه دار...تو گوشت فرو کن عرفان
 

 سکوت گهی به بعد دنجای اما از اختمی رو به پات رمی بز اَخوش زندگهی نزدم و مثل یحرف
  من ؟باشهی دوستم داشته باشيخواینم...ی کنفی تکلنی برام تعدمی اجازه نمگهید...کنمینم
 

 ...نیفقط بهم کمک کن بزرگش کنم،هم.. من بسهي بچه برانیهم ..ستمی دست نوازشت نمحتاج
 چی و ترسناك بود که هبی عجي نگاه از اون نگاه هانیا.. موندرهی صورتم خي عرفان روبی عجنگاه

 اصال .. ارمی نگاه پرنفوذ در بنی کردم سر از ایسع..دمیفهمی شون رو نمیوقت معن
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 اما کنهی با چشمهاش تمام جز جز بدنم رو تکه پاره مي جورنی تو ذهنشه که داره ای چبفهمم
 ..دی دستم رسي و باالخره نگاه عرفان از صورتم جدا شد و به سرم تومدینفهم

 .. پرستار رو صدا کنمرمیسرمت تموم شد م-
 : زدمصدا

  شد؟یعرفان جوابم چ-
 رونینفس خسته ام رو ب... رفترونی در رو باز کرد و از اتاق بی مکثنی کوچکتری عرفان بدون حتاما

 و هنوز هم،راه ...اك جون سالم به در برده بودم نبرد هولنهیانگار که از ...فرستادم
 
 تیفقط خوشحال بودم که هو... قراره به کجا برسمدونستمی رو داشتم و نمشی رو در پي دشواریلیخ

 ..و جون بچه ام رو نجات دادم
 .. لب شکر کردمریو خدا رو ز... اتاق اورژانسی بلند کردم به سمت سقف پر از مهتابسر

 ي از محبت هایی اتفاق و جدانی بچه ام بهترتیهو.. بود که برام افتاد ی اتفاقنیر و بدتنی بهترنیا
 ... شب وهم آور برام اتفاق افتاده بودنی بود که تو ای اتفاقنی عرفان بدتریتموم نشدن

*** 
 یو گاه ...یرسی و بهش نميخوای رو ميزی با تمام وجود چیگاه.. داشتیبی عجي هاي بازیزندگ
 .ي نداردنی رسي برایاقی اشتچی هگهی دینیبی و میرسیهم م
 ومدمی عرفان در مي بعد از دو سال داشتم به همسربایحاال تقر.. طور شده بودنی من هم همیزندگ

  تی از مشروعی حرفیحت.. چند ماهه نبودتی و محرمغهی از صی حرفگهیحاال د
 

 ..يا و شناسنامه ی و عرفیشرع.. بودمی قانونی قانونگهیحاال د..موقت
 نیو صبا با لباس چ.. بودی دست آبکی که یوآسمون...،ی روز آفتابهی اون هم تو شدمی عرفان مهمسر

 ..دیخندی و مدیچرخی رنگارنگ دورم مینیچ
 بافتن هاش به ای شبها با رویلی که خییبه اون آرزو..دمیرسی ام منهیری دي داشتم به همون آرزوحاال

  ياصال لبخند.. لبم از ته دل نبوديلبخند رو..اما ته دلم خوش نبود..رفتمیخواب م
 

 .. که از ته دل باشهنبود
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نه از .. از عشق و عالقه بودينه خبر.. بچه امي اون هم تنها به خاطر شناسنامه کردمی ازدواج مداشتم
  بود مادر بچه ،قرارینه همسر کس.. خونواده باشمهیقرار بود تنها مادر ..یمحبت قلب

 
سکوت کنم و ..مادر باشم و بس ..اصال قرار بود زن نباشم..نه همدمش..شی حرف پی عرفان باشم بي

 .بس..... ونمیمحبت نب..بس
مهم بچه ..مهم مادر بودنم بود .. که زن بودنم،درش مهم نبودی ازدواجنی از عاقبت ادمیترسی من مو

 .. دل عرفان رو هم نداشتمی حتگهید.. در رحمم بود و بسي
 بود و من به دهیعرفان هم به سکون رس.. از بار قبل از عرفان دور شدمشتری بکردمی حس منباریا

 چرا ..ارمی نتونم دل عرفان رو بدست بگهیکه د.. واقعا تنها بشمنباری که ادمیترسیشدت م
 

 برده بودم ومن نی که ذره به ذره تو دو سال گذشته جمع کرده بودم از بي با فرارم تمام اعتمادکه
 .. از نو ساختن رابطه امون نداشتمي برادیم اي ذره ایحت

 من و نی بياز گذشته .. درهم رفته ي و با اخم هانی شاهد عقدمون بود هر چند سرسنگاحسان
  و قلبم به درد دونستمینم.. منی از حاملگی حتای..دونستمی نه رو نمایعرفان خبر داشت 

 
 .. برادرم رو هم ندارمیبانی پشتی حتگهی که دومدیم

با سه حس متفاوت به ..سه بار..یبی عجیچه زندگ.. عرفان شدمی بار دوم همسر قانوني گفتم و برابله
  مطمئن نبودم که ی طوالنری مسنی امودنیعرفان بله گفته بودم و هنوز هم بعد از پ

 
 ..هشی بازهم فسخ می عربي اومدن بچه ام با چند تا جمله ای بعد از بدنای کنهی مدای بله دوام پنی اایآ

 نیا....کردی گرم می و دلم رو تنها اندکدیچرخی و دورم مدیخندی شادتر از همه ما صبا بود که ماما
 ..دی ارزی داشتن صبا مشهی که داشت به همي بدزیازدواج هرچ

 امضا نیچقدر تفاوت بود ب.. امضا کردميگری پشت دیکی گرفتم و به سرعت صفحه ها رو ینفس
 .. راهنیو من چقدر خسته بودم تو شروع ا...نباری و ایکردن بار قبل

 مثل خواستیدلم م.. و سکوتخواستمیمن تنها سکون م.. نداشتمدنی جنگي برایی ناگهی واقع که دبه
  ..میاسای بی کنم و کمدای دنج و خلوت پي گوشه هی.. دوره گرد تنهاهی
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 ازدواج میواقعا ما داشت.. ندادیتی محضر دار هم اهمي به طعنه ی امضا کرد و حتینی به سنگعرفان
 ؟؟..میکردیم

 یتنها صبا راض.. نبودي ازدواج سراسر اجبارنی به ای سرد ما هم راضيدل ها..ي ازدواج احمقانه اچه
 .بود و بس

 .. شروع شدي حال دشوارنی و درعی راحتنی سوم من به همیی زناشوی زندگو
*** 

 ؟ ..یت از حامله بودنت خبر داشمی که باهم بودی شبنیتو اخر-
  ..کردی مي همسن وسال خودش دنبال بازي وصبا با دخترمی پارك نشسته بودتو

 دمی کشیینفس پرصدا.. به سمت عرفان که بدون نگاه کردن به من منتظر جواب سوالش بود برگشتم
 مثل من  ..شدی مدای پدای مثل من واله وشی زنای دنيواقعا تو.. شدم رهیوبهش خ

 
  ..!!مونی وپشمظلوم

 .. تو دلم گفتم زهمبا
 االن نی همیتو حت ..ی سنگدل رو ساختنیتو از اون عرفان عاشق ا ..ي بال رو به سرش اوردنیتو ا(

  ..)ي کشوندشی وهمون اندك اعتمادش رو بافرارت به اتيهم اشتباه کرد
 .. تو چشمهاش باالخره جواب دادم رهی خدی عرفان که به سمتم چرخنگاه

 ادتهی.. که حامله ام دمی فهمی که برام دسته گل گرفتي همون روزقایدق ..ستمدونیقبل تر از اون م-
 ؟..
 ... پام چشم دوختمری اون روز نگاه گرفتم وبه زي اورادی با
گل ..ي من گوش نکردي به حرفهایاما تو حت..بگم که حامله ام.. رو بهت بگمی همه چخواستمیم-

  می؟تو منو مجبور به تصم.. عرفانادتهی..ي پات له کردری زي که آورده بودییها
 
  .. ي و رفتن کرديریگ

 : زمزمه کردعرفان
 ؟..ي شدیحاال راض-
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 ... سر باال آوردمری تاخبا
 برام ی زندگنهایبدون هر کدوم از ا..خواستمیمن عرفان و بچه ام رو باهم م..؟نه نبودم.. بودمیراض(

 )شدی مکیتار
 : گفتمصادقانه

 ...ستمی نینه راض-
 ؟.. بودی چيون همه اصرارت براپس ا-
تو اصال ..يدی وقت دردِ دل منو نفهمچیتو ه...کنهی که داره خفه ام مي حق مادرنی ايبرا.. دلميبرا-
 اونوقت اگه مثل ..يگذروندی رو می سختی چه زندگي من بودي که اگه جایدونینم
 

 نی اتونستمیقبول کن نم... عرفانتونستمینم... بهت دادهی خدا چه نعمتيدیفهمی ميشدی مادر ممن
  بعد از تمام اون ی توقع داشتيچه جور.. خودم بکشميموهبت خدا رو هم با دستها

 
 ... ام رو بکشمگهی دي بچه هی بازهم دمی که کشی وجدانعذاب

 ؟..هی دردت چگهید...پس خوش به سعادتت-
 : نمناك زمزمه کردمي همون چشمهابا
 ...ییدردم تو-

 ... عرفان مردد شدنگاه
 ... مادر بچه ات باشم نه همسرتیگی که مییتو-

 .. زد و دل خون من رو خون تر کرديپوزخند
 : خودم گفتمشی حسرت پبا
 ..) براش ارزش ندارمگهید..ستمی براش مهم نگهید(

 : گفتيو به سرد.. نگاه گرفتعرفان
 ..یدونیپس خودت م-

 .. ام تر شد و با بغض نجوا کردمگونه
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 ياما باور کن چاره ا.. سر رابطه امون آوردمیی با فرارم چه بالدونمی می هرکسآره خودم بهتر از-
 ..من مجبور بودم عرفان.. بچه ام رو سقط کنميکردی مجبورم مموندمیاگه م...نداشتم

 راه رو انتخاب نی تو راحت تریول..ی و باهام حرف بزنی بمونیتونستی که میدونیپس خودت هم م-
  ..يودت و اون عذاب وجدان مسخره ات بودتو فقط به فکر خ..يکرد

 .. روز ازدواج من وتواِ یامروز ناسالمت..بسه عرفان-
  ..!ي ها رو باور کردي کاغذ بازنینگو که ا..هه -
 .. سرانگشت به قلبش زدبا
 ... بچهينه شناسنامه .. به خاطرش ازدواج کرددیاصل قلب آدمه که با-

 روز مثال مبارك و فرخنده هم حاضر نبود دست نی تو ایحت..بود رحم یچقدر ب.. و ماتم برد واموندم
 .. هاش بردارهییاز تلخ گو

 .. گرفت و از جا بلند شدینفس
 .. بچه اتون بچادترسمیم..بلند شو خانم مادر-

 .. برداشت که مچ دستش رو گرفتمقدم
 ..ری از چشم من سرازگهی قطره اشک دهی عرفان تو نگاهم قفل شد و نگاه
 یهمون ..خواستمی من همون عرفان مهربون شب قبل از رفتنم رو مخواستمی نگاه سرد رو نمنی امن

 .. از من دوستم داره شتریکه لب زده بود که ب
 .. رو ندارم ی به جز تو کسای دننی تو اگهیمن د..بد نباش..زخم نزن.. نکنیعرفان باهام تلخ-

 :دیو با خشونت غربند دستم رو باز کرد .. منقبض شد و نگاهش تلخفکش
 ي همسرگهیمن د.. رو تو گوشت فرو کن بهارنیا...ي رو نداری تو شکمت کسي جز بچه یبهتره بگ-

 ...ي خوش اومددتی جدي مادرانه يایبه دن..به اسم بهار ندارم
 ی وقت تمومچی جنگ هنیانگار که ا..صورتم رو تو دستهام گرفتم و چشم بستم.. به سمت صبا رفتو

 ..نداشت
*** 

 ام خراب هی روحگهیدرد داشتم و از طرف د..دمی پهلوم دست کشي مبل نشستم و روي روی سختبه
  ..ستی حالم اصال رو به راه نکردمیحس م..شده بود
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 .. کنارم رو مبل نشستیی چاي فنجوهی برق آشپزخونه رو خاموش کرد و با عرفان
 تنها مادر نکهیاز ا..گذشتین هاش نم عرفان و منم منم کردبی و غربی عجي از قانون هايادی زمدت

 ..نهیبی من رو به چشم همسر خودش نمگهی دنکهیا..بچه اش هستم و بس
 ..رمی خودم رو جا به جا کردم تا از عرفان فاصله بگی رو برگردوندم و به سختی ناراحتبا
 ..دهی؟رنگ و روت پر..حالت خوبه بهار-
 : جواب دادمي درد تک کلمه ابا
 ..خوبم-

 راه ونیدست عرفان م..دمیراز کرد به سمتم که خودم رو جمع کردم و دستم رو عقب کش ددست
 ثابت موند

 ؟.. شده بهار یچ-
 : گفتمی حوصلگی ببا
 حوصله ندارم -
 ؟..يدرد دار-
 عرفان ابرو باال انداخت .. درهم بهش نگاه کردمي که با اخم هادی خودشو به سمتم جلو کشو
 ؟..ي؟چرا اخم کرد..هیچ-
تمام .. شده بودمیناراحت و معذب بودم و بدتر از همه عصبان..درد داشتم.. هم فشردمي هامو روندوند

 ..ومدی مادمی عرفان به يحرفها
 ..)کنمی زن بهت نگاه نمهی به چشم گهید ..یتو فقط مادر بچه ام-(

 ..دمی کشی پرحرصنفس
 ؟ ..يری ازم فاصله بگشهیم-
 ؟...یچ-
  ..نی بشگهی مبل دهیبرو رو ..قه اتانی همه مبل تو انیا-
 ؟.. بهار یگی مي داریچ-
 : گفتمتی و با عصباندمی باز هم دستشو به سمتم دراز کرد که دستمو عقب کشو
 ..يری دستمو بگخوامینم..ولم کن-
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 .. هاج و واج از واکنش من تنها اسمم رو بردعرفان
  دمی زدم و جوشهی به مبل تکی سختبه
 نازو نوازش نی؟پس ا ..ینیبی من رو به چشم زنت نمی؟مگه نگفت..يریو بگ دستميخوای می چيبرا-
  و هر وقت ییای سراغم بدی دستتم که هر وقت عشقت کشي؟مگه من ملعبه  ..هیچ
 

 ؟.. که فقط مادر بچه اتمی دلت خواست برام نطق کنهم
 ..مت کنم خواستم آرو.. ی ناراحتي درد داردمی؟د.. کردم کاری؟مگه من چ..چت شده بهار-
  ..ی؟دوست ندارم بهم دست بزن ..یفهمیم ..خوامینم-
 ؟ ..یاون بچه چ ..یمگه فقط تو مهم-
 ؟ ..شی بکشیخواستی که می؟همون..؟کدوم بچه ..بچه -

 :دی غرعرفان
 ..!!بهار -

 .. رو با حرص بستمچشمهام
ت بچه ات رو گذاشتم تو هر وق ..ومدهی نایهنوز که به دن.. اگه به خاطر بچه هم باشه االن نه یحت-

 .. ناز و نوازشش کنیبغلت هر چقدر که خواست
عرفان .. از جا بلند شدمتی کرد دستش رو به دور شونه ام گره بزنه که با عصبانی باز هم سععرفان

 .. کردامیهم با من ق
  ..رهیگی بهار کمرت مواشی-
 : ندادم و گفتمیتی اهمدیچی که تو کمرم پي دردبه
 من زنت یگی می هستی بار عصبانهی ..ي که با من دارهی چه رفتارنیا..بردار عرفان دست از سرم -
 تو راجع  ..يری دستم رو بگيخوای بهم و میچسبی کوکه مدام مفتیاالن ک ..ستمین

 
 با خودت هم مشخص فتی تکلی؟تو حت ..ی عروسک فرنگهی؟ ..چهی بازهی؟ ..ي فکر کردی من چبه
 حاال ؟؟..ي بهم زدی خواستي اهی و کناشیهر ن ..ستین
 ..ياری شورشو درمي دارگهید..بس کن بهار -
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 زن خراب که هر هی...می دم دستيفکر کرد.. سراغ من؟ يای مي تو؟که هر وقت هوس کردایمن -
 من محتاج دست ..خوب گوشهات رو باز کن ..؟نه عرفان..ی نوازشش کنیوقت خواست

 
 .. راحت ازدواج کن الی اونوقت با خرونی برمی متی از زندگادی بای بچه به دننیبذار ا ..ستمی ننوازشت
 .. شوکه شد عرفان

 ؟ ..ی راحتنیبه ا.. من ازدواج کنم يخوای؟تو واقعا م..؟؟؟ ازدواج کنم  ..یچ-
 گفتمی رو مدیرسی که به دهنم می هرحرفتی عصباننی بودم و به خاطر ایعصبان.. گرفتم نفس

 :م و پشت به عرفان گفتدمیچرخ..
  ..ي بچه بردارنی دست از سر من وای اگه تو ازدواج کندیشا.. کنم کاری چگهید-

 .. پوزخند عرفان باعث شد برگردم يصدا
 يکور خوند..من خوش ندارم بچه ام بدون پدر بزرگ بشه ..ازدوواج کنم و بچه رو به تو بدم؟..هه -

  ..شهی من با پدرش بزرگ ميبچه ..بهار 
 ..شت شد عصبانت دستهام ماز
 يبچه  ..اری پنبه رو ازتو گوشت دربنینه بهار ا ..ی بچه رو ازم دور کننی ادمیفکر نکن بهت اجازه م-

 االن هم که خواستم نوازشت کنم به خاطر  ..مونهی من هم مشیپ..من مال منه 
 

 .. نکن ي خودی بيپس فکرا.. بچه دارم نی که به اهیمحبت
 مبل رو برداشتم و به سمتش يب رفت که با حرص کوسن رو کنارم گذشت و به سمت اطاق خوااز

 :دمی گره کرده جوشي که با مشتهاستادیعرفان ا..پرت کردم 
  ..ستی با خودت هم مشخص نفتیتو تکل.. بردار ي مسخره بازنیدست از ا-
 .. نسبت به حرفم دوباره به راه افتاد و پشت در اتاق گم شد تی اهمی عرفان بیول

 ي سرد شده وانی مبل ولو شدم و به لي حس و حال رویکه تازه از نبرد برگشته ب یی جنگجومثل
 .. شدمرهی خزی مي روییچا

 دست دراز کردن چه دونستمیمن که م..کردی رو با من و خودش مشخص مفشی کاش عرفان تکليا
  هنوز هم نکهیا.. رو قبول کنه تی واقعخواستیپس چرا نم.. پشت سرش دارهیتین
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 ..نهیبیره و نگرانمه و من رو تنها به چشم مادر بچه اش نم دادوستم
  ..دمی کشي رو به دست گرفتم و آه خسته ایی چاوانیل

 .. لذت ببرمیی چانی ادنی حال بد از نوشنی نذاشت با ایحت... نامردعرفان
*** 
 اش گهی طفل دي و براکردمی عرفان طفلش رو بزرگ منی سنگي هی ساری و من زگذشتی مروزها
  ي هاي به سردیو گاه...ي و شادی به خوشیگاه..گذشتیروزها م..کردمی ميمادر

 
 .. ازحد عرفانشیب
 دوست داشتم دستهام رو به دور گردنش حلقه کنم و مثل همون شب قبل از رفتنم به یی وقتهاهی

  دوست داشتم ساکم رو ببندم و با نازك بدنم فرار کنم یو گاه...دورش بچرخم و بگردم
 
 .. برمرونی بشیزندگ از و

 به خودم و شکم برآمده ام نگاه کردم نهی تو آیاما وقت.. برمرونی بدی خري رو به تن کردم تا برامانتوم
 هن هن کنان تو .. شکمنی مونده بود تا با انمیهم.. شدمشمونیاز رفتن پ

 
 .. طرف و اون طرف بکشمنی رو با خودم ادهامیخر...ابونیخ

 مانتوم تنگ شده دیدیم.. فکریعرفان ب.. توالت نشستمزی مي جلوی عسليو رو هام رو باز کردم دکمه
 قبل از بهار .. صبا بوديحاال اگه برا.. بخرهدی آورد برام لباس جدی بار به زبون نمهی
 
 ..کردی مدی و زمستون خرزیی پاو

 يدم که برا افتاشی پي هفته ادی... نگاه کردم صورتم مثل بار قبل ورم کرده بودنهی زن تو آبه
  اون روز ته دلم ضعف رفت و سرمو يادآوری یاز خوش.. دکتر رفته بودم شی پیسونوگراف

 
 .. شونه هام جمع کردمونیم
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آخ خدا کرمت رو شکر .. از دست رفته امماهی مثل فريدختر.. در بطنم دختر بوديبچه .. بود دختر
  رو تو ي اگهیگ گل د و بري رو از دست دادم و تو دوباره بهم لطف کردماهمیفر..
 

  ..ی گذاشتدامنم
 ارمی شکر رحمتت رو به جا بيچه جور ..ي درحقم کردی محبتنیممنونم که همچ.. خداممنونتم

 ؟؟.. ازت تشکر کنميچه جور..
  ..ماهمی بود از جنس فري من دخترنیجن.. رو شکمم گذاشتمدست

  ..الیفر.. شد نیی تو ذهنم باال و پایاسم
 ..د  در رو بازکرصبا

 ؟ ..میریخاله نم-
 شکمم قدم هاش کند دنی که با ددییصبا به سمتم دو.. باز کردمدنشی در آغوش کشي رو برادستهام

 ..محکم به خودم چسبوندمش .. تو آغوشم نشستیشد و به آروم
 .. خاله لباس مناسب نداره نیبه خاطر هم..خواهرت چاقه و چله شده  ..زمی عزرونی بمی برشهینم-

 .. به سمتم و کف دستشو رو شکمم گذاشت دیخ چرصبا
 ؟.. خالهادی مای به دنیپس ک-
 ..ادی ميچشم رو هم بذار-

 : رو چرخوندم به سمت خودم و گفتمصبا
 ..دهی اسم به ذهنم رسهی یراست-

 :دی پرساقی با اشتصبا
 ؟.. خاله یچ-
 ؟..قشنگه  ..الیفر-

 ..خوشش اومده بود .. لبخند زدصبا
 ..ه آره قشنگه خال-
 ؟..باشه  ..الهی خاله فری نی به بعد اسم ننیپس از ا-
 ..اوهوم -
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و با خودم عهد کردم شب حتما با .. آب رفته اش زدم و دوباره بغلش کردم ي لپهاي روي ابوسه
 ..می بردیعرفان صحبت کنم تا با هم به خر

*** 
 .. نشستم يور ناهارخزی گذاشتم و کنار عرفان دور میی ظرفشونکی سي ها رو روبشقاب

 ؟ ..دی خرمی برییایفردا م..عرفان لباسهام تنگ شده -
 : غذا رو سوا کرد که غر زدمازیپ.. با سرچنگالعرفان

  ..يمگه بچه دوساله ا..سوا نکن -
 : توجه به حرفم گفتی عرفان بیول
 ..پس فردا هم ..فردا وقت ندارم -
 ؟ ..یچ-

  رو دستم ختی رو ری پاکآب
 .. نکنم وقت کنم تا آخر هفته فکر-
 ؟ ..رونی برم بیبا چ..؟من لباس ندارم ..شهیمگه م- 
  ..میری مشهیسرم خلوت م.. خدا بزرگهگهی دي برو تا هفته نهایفعال با هم-

با .. بکوبم واری سرمو به دشی همه خونسردنی از اخواستیدلم م ..ختنی سطل آب جوش روم رهی انگار
 : گفتمیناراحت

 ؟.. باور کنم عرفانيخوای؟م..ي زن و بچه ات وقت نداريرا ساعت بهی تو یعنی-
 .. داغ خورشت برداشت و سرشو بلند کردازی باالخره دست از سر پعرفان

 .. فعال وقت ندارم درکم کن گمیم.. نزدمی؟من که حرف..یکنی زود داغ منقدری؟چرا ا..چته تو -
 .. مغزم درحال انفجاره کردمی بودم که حس می عصباناونقدر

؟من امروز به خاطر تنگ شدن .. که من تو رو درك کنم یکنی؟مگه تو منو درك م..درکت کنم -
  و ي وقت ندارگهی دي تا هفته یگیبعد تو م.. بذارمرونیمانتوم نتونستم پامو از درخونه ب

 
 ؟.. درکت هم کنم ي دارتوقع
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نه  ..می شب بریتونیعصر نم..میعصر بر ..می بریتونیصبح نم..ادی بگو با عقل جور دربيزی چهی آخه
  زن و بچه ام خرج کنم ي چون من وقت ندارم برای بگزوی همه چری زی کال بزننکهیا

 
 ..نی خونه بشگهی دي هفته تا

 : گرفتم و مسلسل وار ادامه دادمینفس
 صبا رو ي چرا پایگیهمه اش م.. بچه نینه ا..نه من  ..میستی؟برات مهم ن.. عرفانهی چیدونیاصال م-
 تابستون ..یکنی نگاه به برخورد خودت با صبا و من نمهیاما  ..یکشیسط مو
 

مبادا بچه ات لباس مناسب نداشته ..يخری و کفشش رو قبل ازموعد مفی نشده لباس و کزمستون
  يازهاین.. عرفانینیبیمنو نم.. که زنت لباس مناسب ندارهستیاما برات مهم ن..باشه 

 
 .. و درکت کنم امی همه جوره باهات کنار بيبعد توقع دار. .یکنیدرکم نم ..ینیبی نممنو

از جا ..ادی سرخودم و بچه ام بیی بالهی ممکن بود موندمی بودم که اگه باز هم همونجا می عصباناونقدر
 :بلند شدم و حرف آخرمو زدم

 زن و بچه ات ي و برای مرحمت کنگهی دي تا هفته مونمی دست و پام و منتظرت میفکر نکن ب-
  رو دارم شییمن فقط به خاطر صبا بهت گفتم وگرنه خودم اونقدر توانا..یوقت جور کن

 
  مثل تو رو نکشم ي عاطفه ای دو دست لباس منت آدم بي براکه
 ..بهار -
 : رفتم و همزمان گفتمرونی در باز
 ..می برس منم به بچه دارتیشما به کار و زندگ.. بشنومخوامی نميزی چگهید-
 ...دمیسرم کوب در رو پشت و
 کردیچه عرفان برام وقت جور م.. کنم هی فردا چند دست لباس مناسب تهنی خودم عهد کردم همبا
 ..چه نه ..
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 خوردیتمام مدت خون خونم رو م.. بازار شدمی خانم گذاشتم و راهسی فرنگشی فردا صبا رو پصبح
 ذهنم جوالن  که تو ي افکار موذي جلوتونستمی حرص بخورم اما نمدی نبادونستمیم
 
 کنار تی با واقعدی بانکهیا ..می عرفان ارزش نداري برايزی بچه پشنی من و انکهیا ..رمی رو بگدادیم
  ی عرفانه و من و بچه ام جزئی بخش زندگنی و مهمترنی و مهمترنیصبا مهمتر ..امیب

 
 ..شی بخش زندگنی تری و جزئنی تری و جزئنیتر
 نی عرفان ای زندگری ناپذرییاما اصل تغ..میکردی مدای پی مهمگاهی جاشی از زندگي برهه اهی تو دیشا

 .. اومد ی از دستم بر نميبود و من کار
 یو در آخر وقت..مانتو ..شلوار.. زیبل.. کردم دی ها رو گشتم و تا تونستم حرص خوردم و خرابونیخ

 خونه  دربست گرفتم و به هی..ییمایدستهام پر شد و پاهام خسته از اون همه راهپ
 

 ..برگشتم
 اتاق خواب ابرو ي گوشه ي هادی خردنی ده شب بود و صبا به خواب رفته بود که عرفان با دساعت

 ..دیدرهم کش
 ؟..دی خريرفته بود-

 .. رو کندمکتشی اتنهیو با طمان..دمی کشرونی رو از تو ساك بی راحتلباس
 و منو به سمت خودش دیرو کشبازوم .. پارکت اتاق خواب صدا کردي عرفان پر ضرب روي هاقدم

 ..چرخوند
 ؟..دی خری رفتییتنها..با توام بهار-

 .. تخت پرت کردمي و لباس رو رودمی رو کشبازوم
 ؟..یکه چ..آره رفتم -
 ..مگه نگفتم نرو -
 ؟.. گوش بدم دی من بای که بزنیهر حرف ..یتو بگ-

  ..دی کشی طوفانی نفسعرفان
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 نیاونوقت تو سر خود،با ا.. هفته صبر کن هیبهت گفتم .. بچه ات پدر..مردت ..من به عنوان شوهرت -
  چه دی من باادی سرت بیی بالهی ی؟نگفت ..ابونی تو کوچه خيشکم حامله راه افتاد

 
 ؟؟..زمی به سرم بریخاک

 منم ي زن و بچه ات وقت بذاري ساعت براهی یتونی اونقدر سرت شلوغه که نمی جنابعالیوقت-
  جی به تری جنابعالدی تا شاابونی تو کوچه خفتمی شکم حامله راه بنیمجبورم خودم با ا

 
  ..ي هم داري اگهی که جز صبا کس و کار دی بربخوره و بفهمغبات

 صبا رو يچرا پا ..میزنی مثل دو تا انسان بالغ با هم حرف ممیمن و تو دار.. بهار یگی مي داریچ-
 ؟.. وسط یکشیم
به خدا ..گهیعرفان بسه د ..میستیصبا برات مهمه و ما برات مهم ن که چقدر یدونیچون خودت هم م-

  و چشمهامو دمی رو دی بچه هات گذاشتنی که بیضیخسته شدم از بس تبع
 

 و من نهیبیباز هم فقط چشمهات صبا رو م..امی بنییمن باال برم پا.. تحملش رو ندارمگهیمن د..بستم
  سر یی بالهی ای بمونم نجایمن اگه ا..نبذار برم عرفا ..میستی بچه برات مهم ننیو ا
 
 تحمل دی باگهیآخه چقدر د.. حرص خوردم ضعف اعصاب گرفتم نقدریامروز ا.. سر منای ادی بچه منیا

  ..ی رفتار رو تحمل کننی ایتونیواقعا نم.. من يخودتو بذار جا..کنم
 ؟..کدوم رفتار-
بذار برم  ..یکنی بچه منیمن و ا که درحق یی هاي مهری بنیهم.. گذاشتن هاتضی تبعنیهم-

  بچه هم يبه خدا برا ..خورمی حرص نمنقدری اي جورنیحداقل ا.. خونه امرمیم..عرفان
 

 .. بچه بردارنیدست از سر من و ا..تو بمون و صبا .. تحمل کنم نی از اشتری بتونمیمن نم..بده
 ؟..ی که پشت سرت رو هم نگاه نکنيبذارم بر.. بهاري شدوونهید-
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 منو یگیخودت هم که م ..ی بچه رو دوست نداشتنی؟تو از اول هم ا.. عرفانهیه حرف حسابت چآخ-
  که یشی میی؟چرا سد راه کسا..هیپس دردت چ..ینیبیفقط به چشم مادر بچه ات م

 
 ذارمی نمکنمی بزرگش مییخودم تنها..میتو فقط بذار ما بر..امی؟به خدا از پسش برم..ستنی مهم نبرات

 .. بچه تکون بخورهنیو و اآب تو دل ت
 که گهی؟دو روز د ..ییای از پسش بربیتونی میکنی؟واقعا فکر م.. بزرگتر ی؟ب.. پد ر ی؟ب..ییتنها..هه -

 ؟ ..ی بگيخوای می پدرم کجاست چدیبزرگ شد ازت پرس
 :دمی حرص جوشبا
 .. بابات مرده گمیبهش م-
 :عرفان مات زمزمه کرد..دمی در جا لب گزو
 ؟..؟آره بهار.. باباش مردهیگیقعا بهش م؟وا..واقعا-
با .. داده بودیمونی خودش رو به پشيانگار تمام خشمم رفته بود و جا.. افتادمهی به گری فشار عصباز

 ..عرفان تنها نگاهم کرد.. لب تخت نشستم و هق زدمیناراحت
 بود که ی حرف چهنیحق داشت از دستم ناراحت بشه آخه ا. نگاه کردن به چشمهاش رو نداشتم يرو

 ..گفتم
من چم  ..دمی دهنم کوبيبا کف دست رو.. ام بلند شدهی گري تنهام گذاشت که صدای با ناراحتعرفان

  تو یعی رفگاهیدرست بود که صبا جا..کردمی باهاش بحث منقدریچرا ا..شده بود 
 

 .. بهش بزنم ی حرفنی دور از انصاف بود که همچی عرفان داشت ولیزندگ
 ..دستمو رو شکمم گذاشتم .. تو خودم جمع شدمنی جنهی و مثل دمی کش تخت درازرو
 راجع ي بدی حرفنیببخش که همچ.. بابت مرده گمی وقت بهت نمچیمن ه..مادرتو ببخش.. منالیفر

  از دلش يحاال چه جور ..هی از دست مامان عصبانیلیبابا حتما خ..به پدرت زدم 
 

  ..ارمیدرب
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چشم بستم و باز هم خودم رو لعنت .. موهام گم شدونیسر خورد و م چشمم ي از گوشه ی اشکقطره
  وقت منو چی حرف هنیحتم داشتم عرفان به خاطر ا..کردمی مکاری چدیحاال با..کردم

 
 ..بخشهینم
 .. پاشو پتو رو درست کنمشهیسردت م..بهار جان-

 تونستمی می هم به خوباما باز ..دمیدی و اطرافم رو تار مسوختی مهیچشمهام از گر.. بازکردمچشم
 ..نمی آورده و روم چمبره زده بود رو ببنیی عرفان رو که سرشو پابتیه

 : دستهام رو به دور گردنش حلقه کردم و التماس وار ناله کردمي فکرچی بدون هناخودآگاه
 ..دیترو خدا ببخش ..دیببخش-

 ..ه زدم و روگونه اش بوسدمیسرشو به سمت خودم کش.. عرفان ثابت مونديچشمها
  ..دی بگم از دهنم پرخواستمینم.. که اون حرفو زدم دیببخش-

 ..نهی ازم فاصله گرفت تا بتونه چشمهام رو ببی کمعرفان
 .. از ته دل نگفتم یدونی؟خودت که م.. نه یبخشیمنو م-

 .. و در آغوشم گرفت دیکنارم دراز کش.. گذشته یی طاليدرست مثل روزها.. عرفان مهربون شد نگاه
 .. وقت نذاشتم دی خريمنم اشتباه کردم که برا..ی خودتو ناراحت کنخوادینم..زمی عزدونمیم-

 .. کردم ی اش مخفنهی تو سسرمو
 ؟ ..یبخشیواقعا منو م-

  ..دی کشي خسته انفس
 ؟..؟با تو و بچه امون ..؟باهات بجنگم .. کنم کارینبخشم چ-

 : کردم که گفتبغض
  ..تسی؟واست خوب ن.. ها ی نکنهیگر-

 : گفتمعانهیمط
  ..کنمی نمهیچشم گر-

  ..ری بغضم باز شده بود و اشکهام سرازاما
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 اما کار کردمی قانعت مدی بادونمیم ..امی هفته سرم شلوغ تر از اونه که بتونم باهات بنیبهار باور کن ا-
  ي اگه خدایبا خودت نگفت ..دی خري بریتو هم درست نبود که تک و تنها پاش

 
 ؟.. کنم داتی از کجا پدیت بد بشه من با حالنکرده

 : جواب دادمصادقانه
  بودم یاز دستت عصبان..نه فکرشو نکردم -
 .. لطفا به عواقب کارت هم فکر کن ي شدی بعد که از دستم عصبانيدفعه -

 : جوابانه گفتمحاضر
  ..ابونی تو خفتهی ب زنت باش،که پا نشه تک و تنها راهيازهای بعد لطفا زودتر به فکر نيتو هم دفعه -
 .. باشم ری پذتی مسئولشتری به بعد بنی از ادمیقول م..چشم -

  دیچی به دورم پسمانی رو لبم نشست که دستهاش مثل ريلبخند
  ..یشیزشت م ..ی کنهی گرنمی نبگهید.. اهللا خانم خودم کیآبار-

 و ی نازك نارجشهی از همترشی روزها بنیا.. ام پرکردم نهی تن عرفان رو تو سي حهی نزدم و رایحرف
  زنانه ام ي هورمون هاری تاثدیشا..شدمی شعله ور ميزود رنج شده بودم و به اشاره ا

 
 ونیو من م..نیری شکرد،گاهیهر چه که بود روزهام رو گاه سرد م.. طفل در بطنمری هم تاثدیشا ..بود

 .. بودم المی منتظر اومدن فری مداوم ذهنم با نگرانياهوهایتموم ه
*** 
 دنبالمون که  ادی عرفان زنگ زد و گفت مشی ساعت پکی.. صبا رو گرفتم و وارد آسانسور شدمدست

  از مینیصورتم چاق تر شده و ب... آسانسور دوختمنهینگاهمو به آ..رونی بمیشام بر
 

 ... عقب گذاشتم و کنار عرفان نشستمی صندليصبا رو رو..    باد کرده بود يباردار
 ...  ها سالم خانم -

 : خوش رنگش دوختمي به چشمانگاهمو
  ؟ یخوب..  سالم -
  ممنون  -
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 .. دی بود رو بوسستادهی ای صندلنی که بیی رو به عقب برد و صباسرش
  بابا چطوره؟ ي صبا-
  م؟یریبابا کجا م..  خوبم-

 ..   رو راه انداختنی ماشعرفان
 ...   هرجا دخترم بگه-

 ... ند شد درونم بلي صداونی صبا ميصدا
 .. بی عجانی سرزممی بر-
انگار نه انگار که ... تو و بچه تو شکمتهالیخی بشهی مثل همد؟ی باز هم فقط حال صبا رو پرسيدید

  دیشماها هم وجود دار
 ...  که تو گلوم نشسته رو پس بزنمی کردم بغضی سع

اشک بشه خودم رو آروم  به لی بغضم تبدنکهی و نفس گرفتم تا قبل ادمی کشنیی رو پانی ماشپنجره
  آهنگ مورد عالقه صبا شهی رو روشن کرد باز هم مثل همنیعرفان پخش ماش...کنم

 
 ی همراهي که عرفان چقدر دوست داره صدادونستمی  میمن بهتر از هرکس...  خودش پخش شدو

 ..  کردن صبا رو با خواننده بشنوه
 ... )چراغ خونه دختر ..  دونه دخترهی یکی(

 یاز دست عرفان..دلم از دست عرفان گرفت  .. بلند شد و لبخند عرفان خنجر به قلبم زد  صبايصدا
  و من رو دادی متیفقط و فقط به خواست صبا اهم.. توجه به خواسته منیکه اکثرا ب

 
 گرفتی مدهیناد

من به اندازه ..غصه نخور...زکمیعز..نازك بدن من .. در بطنم يکوچولو..دمی شکمم کشي رودستمو
  دای پي اگهی به محبت کس دازی که نادهیعشق من اونقدر ز...همه عالم دوستت دارم

 
 ...  ی کنینم
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 دهنم رو شدی بلند می فروشگری که از منقل جي رو افتاد و دودادهی چهار راه نگاهم به پکی ترافتو
  نا شتری بدنیی مقدمه بود که من رو از بوی عرفان اونقدر بنیآب انداخت حرکت ماش

 
 ...  کرد دیام

 .. شدهری گذاشته و بهونه گي ناسازگاري که دلم بناهیی انگار امشب از اون شبها
 من  هنوز پر از ینیچقدر دلهاشون خجسته است و ب..رهی اعصابم مي خنده صبا و عرفان روي صدا

  و نفسم شهیهمه تنم منقبض م...امان از بغضم..و بغضم... کباب شدهگری خوشه جيبو
 
 ...رهیگی مرو

از ..  کار دستم داد الهای فکر و خنیباالخره ا.. جابجا کردم و لبم رو گاز گرفتم ی صندلي رو روخودم
 ... درد نفس نفس زدم و با درد ناله ککردم 

 ..  عرفان-
نگاه ... دست عرفان رو چنگ زدم...  پدر و دختر گم شدی پخش و همخوني صدانی آرومم بي صدااما

  از درد چشمام رو بستم  دیرخعرفان که به سمتم چ
 ...   شدهی بهار چ-

  تو چشمام حلقه زد  اشک
 ....   راه برمکمی دیبا...  نگه دار بدنم منقبض شده-

 دستم به دنی شدو قبل از رسادهی پنیبا عجله از ماش..  پارك کردابونی راهنما زد و کنار خعیسر
 ...  رو باز کردنی در ماشرهیدستگ

  حالت خوبه؟ ؟ي شدنطوری چرا ا-
 ...   باره همه تنم گرفتهی...  دونمینم-

 ....   شمادهی پنی دستم رو گرفت و کمکم کرد تا از ماشعرفان
 .. بدنت آروم بشه دی راه برو شاکمی ایب-
  که تو حلقه چشمم نشسته بود باالخره آزادشد   ی چند قدم راه رفتم  و اشکی سختبه
  باز؟  ي شدی مگه امروز عصب-
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  رو تکون دادم که نه  رمس
 مگه دکترت نگفته منقبض شدن به خاطر اعصابته؟ ..  شدينطوری پس چرا ا-

 ..   بکشمیقی کمر خم شدم رو صاف کنم و نفس عمکردمیسع
  گرفته؟  دنتی سوال پرستی وضعنیتو ا...دونمینم.. عرفاندونمی نم-

   دهی مرونی نفسش رو پر صدا ب
 ...  مییای ماهم مشهیالن خاله بهتر ما... بابانیی پاای صبا ن-

  شده نگاه کردم رهی بهم خی که با نگرانیی برگردونم و به صباسر
 .. نگران نباش.. خوبمزمی عز-

 رفتم و با خودم نیبه سمت ماش....  داره امشبيری عالوه بر من بچه درون بطنم هم سر بهانه گانگار
 گفتم  

 خود ی بيپس بهونه ... ي شدلی عرفان تحمیچه به زندگ بنی نره هم خودت و هم اادتی بهار -
 ... رینگ
..  کرده پدرم بودمزیمن تک دختر و عز.. عرفان و صبا نگاه کردمي پارك نشستم و به بازکمتی نيرو

  یی روزهاهیمن هم ... رو تجربه کردمی قشنگي شبهانی مثل صبا چني روزهیمنم 
 

 عرفان ي بود و نبودم برای که حتدمی رسییاما حاال به جا..زکردهی سرسبد خانواده ام بودم و عزگل
 ..هم مهم نبود

...  رو با پدرش تجربه کنهیی روزهانی که بچه منم چننهی آرزوم انی که بزرگتردمی رسیی به جااالن
  روابطش با بچه ي ترسم که مبادا تنفر و خشم عرفان نسبت به من روی منیاما از ا

 
 ..نهی نبيری خيشه از محبت پدر بذاره و باعث بری تاثام

 برسه که پاره تنم ازم بپرسه مامان چرا ي واقعا کارم درست بود؟ نکنه روزپرسمی روزه از خودم مچند
  ..دیپرسی سوال رو ازم منی؟که اگه ا...ي؟چرا منو بدبخت کرد...ي آوردایمنو به دن

 
 ..   جوابش رو بدمی چدونستمی نمواقعا

  و لبخند زدم  دمی و فکر کردن کشدنیگ صبا دست از جني صدابا
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 ..   بردمی چي تو بازنی خاله بب-
 ..لبخندم رو پررنگ تر کرد .. که تو دستش گرفتهی و قرمز رنگبای زخرس

 ...  چقدر قشنگه..ي وا-
 ... شمای نی ني برانی خاله ا-

   دمشی  و به آغوش کشدمی رو بوسسرش
 ...  ي که خرست رو به من دادی صبا جونم مرسگهیم... کنهیم هم از تو تشکر ی نین... زمی ممنون عز-

  روبه سمتم گرفت   الی بسته پفعرفان
آخرم به ... می خاله بهار برداری نی ني خرسه رو برانی ادی باگفتی بند مهی..  کرد وونمی صبا د-

  دخترم چقدر مهربونه؟  ینی بیخاله بهار م... دیآرزوش رس
  ام چسبوندمش   نهیه کردم وبه س دور شونه صبا حلقدستمو

 ...   دوستش دارهیلی هم خی نین...  دوستش دارمیلیمن که خ...  خاله ست  صبا جونزی عز-
 بچم ام تو آغوش عرفان دنی دي  و دل من برادی پدرانه صبا رو به اغوش گرفت وبوسي با مهرعرفان

 پرپر زد
 رو قدم برداشتم   ادهی دست گرفتم و کنار عرفان تو پي صبا رو تودست

   م؟ی بخوری خب خانما شام چ-
با ذوق ...  و دهنم دوباره اب افتادی فروشگری به منقل جدی عرفان ذهنم رو کشوند وبرد تا رسسوال

  حرف دلم رو به زبون اوردم  يبچه گونه ا
 ... خوامی مگری من ج-

  کرد دی رو نا امدمی صبا همه امي صدااما
  می بخورتزای پمی بابا بر-
اصال دوست نداشتم وارد فست فود ..  انداختم مینی به بینی صورتم درهم رفت وچتزای فکر پاز

 ..   حالت تهوع گرفتمتزایاز فکر خوردن پ..  بخورم تزایپ..چه برسه ..بشم
  دییای بدی شام بخوردی شما برنی تو ماشنمیشیم.. ستیمن حالم خوب ن...  عرفان-

  عرفان توهم رفتياخما
 ...   تو رستوران استراحت کنای ؟ بنی تو ماشینی چرا بش خب-
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 ....  دهی من رو نشني اصال صداانگار
 ..   اونجا حالم بد شهامی ترسم بیم..  شهتی صبا اذخوامینم... ستی عرفان گفتم که حالم خوب ن-
 ..   منم گرسنمهمی برایب... گهی نکن دی بد اخالق-

 ** *** 
    دمی ورم کردم رو ماليو  پاها مبل نشستم  ي روی سختبه

 شهرو از نیاز ا... خونه نی  و من دوست دارم از دست اومدی قصه گفتن عرفان از تو اتاق ميصدا
 ...  فرار کنمارهی مادمی که عرفان رو به يزیهرجا و هر چ

زه بخاطر عرفان و صبا مجبور شدم با حس و حالت تهوعم مبار..   نحو شکنجه شدمنی امشب به بدتر
 ...  تا شامشون رو بخورن نمیکنم و کنارشون بش

چقدر .. رهیگی مشی بچه مظلومم آتيدلم برا...  کنه ی وارد درون شکمم دلم رو خون می ماهحرکت
 واقعا چقدر .. هی من و حسم کافي بچه از عرفان براهی  کردمیساده بودم که فکر م

 
 .. صبا و برتر بودنش رو... دمی دی بودنش رو نمنیلصبا و او...  دمی دی روزها رو نمنی بودم که ااحمق

هنوز هم  حرکت ..دستمو رو شکمم گذاشتم  .. دیبچه ام هم با من چرخ ..دمی پهلوم دراز کشيرو
 .. در شکمم ادامه داره نی وارجنیماه

ه ببخشم ک..  کشوندای دننی تو رو به اي پاشیمامانت رو ببخش که باخودخواه...  آروم باشزکمی عز-
  ي شدتیببخش که امشب اذ...  هم پدر باشم هم مادرتونمی کردم میفکر م

 
اما مشکل .. خوب بود یلی ها خمی قدیعنی.. هم خوبه یلیخ...بابا عرفانت خوبه .... يدی کشیوسخت

  مثل صبا دوستت دمی قول ميای بایتو که دن..  که  فقط منو دوست ندارهنجاستیا
 

  ..زکمی عزذارهی چشمهاش ميتو رو رو..  برات بخرهي که بخوایهرچ...  باشهداشته
 زی غم انگهی تلخ من از گريهرچند که خنده .. کردم لبخند بزنم ی سرعت پاك کردم وسعاشکهاموبه

 .. تر است 
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منم که از ... شهی عاشقت مگهی دیهشی چقدر شبنهی ببیوقت... ی بابا عرفانت بشهی شبدیاصال  تو با-
  ی وقت مثل من بهت بچیبابا عرفان ه.. راحت باشه مادر التیخ... االن عاشقتمنیهم
 

  .. کنهی نمیمحل
  دمی عرفان رو از پشت مبل شنيصدا

  بهار ؟ يدی خوابنجای چرا ا-
   بندمیپس چشمام رو م...نمشیاصال دوست ندارم بب... ندارم جوابش رو بدمدوست

  ؟  ی بهار خواب-
 ...  کنمی حس م بازوهامي دستش رو روینی و سنگیگرم

 ....   بهار -
  دمیبا چشم بسته جواب م... کنهی ترم می عصبحضورش

 برو  بخواب  ..  خوبم عرفان -
  ..ارهی عرفان کم نمیول
 .. شهی متیبچه اذ.. ی رو پهلو بخوابشهیهمش که نم... یشی متی اذينجوریپاشوا-

  طعنه زدم تی رو بازکردم وبا عصبانچشهام
  ؟؟ یشی بچه ات هم منی نگران اینابعال؟مگه ج.. واقعا -
  نشست نی زمي جلو روم روی سوزنی نگاهبا
  تو؟ یگی می چ-
 ...   عرفان برو بخوابیچی ه-
 ...  يری گی بهونه مي بند  دارهیاز سر شب تا االن ...  چته تو امشبنمیپاشو بب...  بهار -
  جواب دادم  ضی شدم وبا غرهی خشی براق و طوفاني چشمابه
 ....   گفتم که خوبمیچی ه-

  دی رو به سمتم دراز کرد وروشکمم کشدستش
  شده تیزی چهی...یستی نه خوب ن-

  با حرص پس زدم   دستشو
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 برات که میاصال مگه ما مهم .. ي بچه ات؟ چه سوال خنده دارای عرفان؟ من ؟ ی هستی نگران چ-
  ؟ی نگرانمون شيبخوا

  نمی فشرده شدن فکش رو ببتونستمی می خوببه..  کردکی رو به صورتم نزدسرش
 ...   چتهنمیمثل آدم حرف بزن بب....   بهار چرند نگو-

  ستون بدنم قرار دادم وصاف نشستم دستمو
 ینم...  اوردمی لجنزار نمنی بچه رو وسط انی اگه آدم بودم که ا؟یدونستی نمستمی من آدم ن-

  هی برات  گذاشت یردا اگه صبا وقت وزمانکه ف...  آوردمش که حسرت مهر پدر داشته باشه
 

 ... ي بچه بدنی به اي مهرهی  ای ینگاه
  بلند عرفان ساکت شدم  مهی ني صدابا
 ...  یگی بند مهی که هی چاتی چرندنیا..  بس کن-
 .... تو... تو...  قتهیحق.  عرفان ستی چرند ن-

  وناله کردم  دی ترکبغضم
 ی فهمم؟ نمی من نميفکر کرد... يتو اصال دوستش ندار... يزاری بچه فرق منی صبا و انی تو ب-
  نم؟یب
  دی تو موهاش کشی دستی کالفگبا
 ...   بهم ببافسمونی همه آسمون رنی بعد اادی بایبذار دن... ومدهی نای بچه هنوز دننی بهار ا-

  به حرفش زدم يپوزخند
 فقط ی گفتي دوستم نداریگفت... نمیبیارم مد... ادی بای که حتما دنستیازنی نزای چنی ادنی دي برا-

  يبچه .. اما قرار نشد بخاطر زجر دادن مادر بچه ات... مادر بچه اتم  قبول کردم
 

 ....  ی رو  طعمه کنخودت
  دی غری عصبعرفان

 ه؟یطعمه ک ..  یزنی که مهی حرفا چنی ا-
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 اما درکمال وقاحت به يدی جوابمو شنمی بخوری شام چی گفتیامشب وقت..  بچه ستنی طعمه ا-
  تو رستوران اما به زور منو امی که من دوست ندارم بيدیفهم...   ياوردی خودت نيرو
 

 بچه نیا... من که خودم حالت تهوع نداشتم..  نکردمگری دل خودم هوس جيمن که برا.. يبرد
 .... اما تو ..  بچه باعثشهنی ا؟ی فهمیم...  باعثشه

 .. گرفتم وادامه دادم ینفس
 بچه ام با خوامینم...  دوم باشهشهی اولت باشه و بچه من همتی صبا اولونمی ببتونمیمن نم.. عرفان

  که پدر داشته نهی بهتر از ایلینداشتن پدر خ.... تروخدا بزار برم... حسرت بزرگ شه
 

 ...  ی و تا ابد تشنه محبتش باشیباش
 ... رسما کالفه شده بود عرفان

 ی مسهی با صبا مقاي رو دارومدهی نای که به دنییبچه ا... ي شدوانهی خدا دبه... ي شدوونهی د-
 حرکتاش رو .. یکنیحملش م...  بچه ات تو شکمته ي بهار؟ تو مادریفهمیچرا نم!!... ؟؟یکن
 

 چشه که بچه ی مزه پدر بودن رومی مرد وقتهی.. مشخصه که حست با من فرق داره.. یکنی محس
 اما حسم به ..  ندارمی االن حسگمینم.. ه اش رو ببوسهکه بچ.. اش رو لمس کنه

 
 ....   بچمونو دوست ندارمی که بگشهی نملی دلنی ایول... ستی حس تو نغلظت

 .. صدر دستم رو تو دستش گرفت ي سعه با
 صبا ي براياگه گفته بود... ی گفتينجوریفکر کردم هم... ی کرده باشگری جاری وکردمیمن فکر نم-
  زیاخه عز... دمی خری مگری و مامانش جی نی  ني برامی رفتی بعد مدمیخری متزایپ
 

 که ستنی مسائل انقدر باهوش ننیمردا تو ا... يخوای می چفهممی که من نمی حرف نزنیتا وقت . من
 ..  رو حدس بزنن یهمه چ

 گهیبهم م میعقل سل... عرفان رو باور کنهي حرفهاخوادی دورنم بازهم سرلج داره امشب  و نمبهار
 ..  کوتاه اومدن نداره الیدل لجباز وسرکشم خ.. اما دلم هیحرفهاش منطق
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  رو پس زدم وبلند شدم  دستش
 چارهیب... دونمی منوی  و من ایخواستی بود که می چون مادر صبا هموننهی تو اولي براشهی صبا هم-

 ...   بچهنی اچارهیب..من 
  به سمت اتاقم رفتم و عرفان رو پشت در تیکه باعصبان... بود به حرفهامی عرفان پاسخ مثبتسکوت

 ..اتاق جا گذاشتم 
 اگه دیشا ..کنمی ميری چه مرگمه وچرا دارم بهانه گدونمیخودم هم نم.. به دردادم ونفس گرفتم هیتک

  ومن کردیقبول م.. کردم گری که واقعا هوس جگفتمیهمون موقع به عرفان م
 
  ..کردمی نمي خود خورينجوریا

 مثل هر زن خوادیدلم م.. ها شده ي دلخورنی حساس وزنانه ام باعث تمام اي هیروح ..کنمی مسح
 .. نا بهنگامم توجه کنه يارهای عرفان نازم رو بکشه وبه وي اگهی ديحامله 

 زمستون ي که وسط چله ییمثل همون وقتها.. عرفان رو کرده یمی قدي هادنی هوس نازکشدلم
  ..کردی مای قاف برام مهي که بود شده از قله يور وعرفان هرجکردمی ماریو

 باز یدر به اروم..دست گذاشتم رو قلبم وبرگشتم .. که به درخورد باعث شد از جا بپرم ي اتقه
  ..دای درهویوعرفان صورت به صورتم تو درگاه..شد

 يه پروپا بي جورنی چه مرگم شده که دارم ادونستمیخودم هم نم ..رانداختمی سربه زی ناراحتبا
  ..کنمی رو به کام هردومون تلخ می وزندگچمیپیعرفان م

 .. خندونش افتاد ي با سرانگشت چونه ام رو باال اورد که نگاهم به چشمهاعرفان
 ؟ ..يگرداریهنوز هم هوس خوردن ج-

  ..دمیفهمی حرفش رو نمیمعن.. کردم سرکج
 اونجا هرچقدر برمتیم.. هم هست يزی مرتب وتميجا.. که تا نصفه شب هم بازه شناسمی جا مهی-

 ؟..خوبه .. بخور گری جیکه خواست
 امی کوتاه بی راحتنی به اخواستمی دوباره به سرم زده بود وهم نمگریهم هوس خوردن ج..  کردم اخم

.. 
  ..دی نازم رو کشعرفان
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 ؟..؟عسل خانم .. خانم نیری؟ش ..ی؟بهار خانم..بهار خانم -
 .. شد  اراده لبم به خنده بازیب
 .. اش رو عقب زدم نهی تخت سی کف دست به ارومبا
  ..ی خودت رو لوس کنخوادیبرو کنار نم-

 .. سرخم کرد به سمتم عرفان
 ناجور ي هوس هایی وقتهاهی وي مامان شدی جنابعالستی نادمی منه که هنوز ریتقص.. باشه دیببخش-
  ..یکنیم

 که لبخندش پررنگ تر شد .. کردم ی تصنعاخم
 .. که خودم هم هوس کردم میبر ..گهی داینکن بناز-

 .. که گفتم دیدستموکش
 ؟..صبا که خوابه -
  ..شهی نمداری بنهیخوابش سنگ ..مشیبری با خودمون منی تو ماشذارمشیم..  نداره بیع-

 گرفتم ینفس.. شدم دهی به دنبالش کشی مقاومتنی بدون کوچکترنباریکه ا ..دی دستم رو کشوبازهم
  نابه جام وحرف يوتوقع ها..من بودم .. هام یم مقصر من بودم وخودخواه هدیشا..
 

 .. هام نزدن
 رو گرفتم که هرجا ناراحت شدم رك وپوست کنده حرف دلم رو به می رو به تن کردم وتصممانتوم

  ..ادی نشی پیی هاي دلخورنی همچگهیتا د..عرفان بگم 
*** 

 بودم و کم کم راه رفتن برام سخت یماه ششم حاملگ.. رفتمنی فروشگاه پائي از پله های آرومبه
 دست تنها ...ومدی و امروز باهام مدادی عرفان هم به حرفم گوش مخواستیدلم م..شدیم
 
 .. رو هم انتخاب کنمالی فرلی وسای به راحتتونستمینم
 ماهی فرياقرار بود ج..دخترکم قرار بود غمخوار مادرش بشه.. ته دلم غنج رفتالی اسم فريادآوری از

 ..نداشته ام رو پرکنه
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 .. خدا شکرتيا: کردم و از ته دل گفتمسربلند
دوست داشتم ... داشتی هم عالمالی فري برادیخر..رفتمی و جلو مکردمی آسه مغازه ها رو نگاه مآسه

 دوست داشتم اونقدر .. موهبت خدا سنگ تموم بذارمنی اي براماهمیبرخالف فر
 

 .. رو حالل کنهاهشی بشه و مادر روسی هم از دستم راضماهی محبت خرج کنم که فربراش
 خواستیدلم م.. شدمرهی الوان با شوق خي و به کالسکه هاستادمی ای فروشیسمونی سي مغازه دم

 .. عرفان رو هم داشته باشمبی جي هوادی باشدیاما نم..رمیهمه اش رو بگ
 لهی که کنار وسي به محض برگشتن مرداما..دمی رو پرسری ست کالسکه و کرمتی مغازه شدم و قوارد
 ... شدمخکوبی بود درجا مستادهیها ا

 ؟..دمیدیداشتم درست م..چشمهام گشاد شد ولبهام از هم باز موند ...دی رو زبونم خشکحرف
 .. قدم عقب گذاشتم و مرد با نگاه موشکافانه قد و باالم رو ازنظر گذروندچند

  ..ی االن فرار کننی همدیتو با ..یفرار کن دید،بای کشادی نفر از ته وجودم فرهی
 لحظه عقب گرد کردم و به سرعت در هیتو ...دیرسی بود که تو اون لحظه به ذهنم ميزی تنها چنیا

 ...مغازه رو باز کردم
 .. نکردم ی مرد هم توجهادی به فریحت... ندادمیتیاما اهم.. شتاب نابهنگام گرفتنی کمرم از ارگ

 ...دارمبهار صبر کن کارت -
 ياریاما نفس خودم و بچه ام .. و با شتاب راه پله رو باال رفتمیبه سخت.. فرار کنمدیبا... برمدیبا
 ...کردینم
 ...صبر کن..با توام بهار-

 : لب ناله زدمریز..نفسم گرفت... نداشتی ها انگار تمومپله
 .. برمدیمن با.. به دادم برسایخدا-

 تر کی و نزدکیو مرد داشت بهم نزد...ا توانش رو نداشتم کردم به قدم هام سرعت بدم امیسع
 ..شدیم
 ..بهار صبر کن-
 : زدمادیفر
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 ..دست از سرم بردار -
 بهار؟؟-

 ...دی انگار جون من به سر رسدی ها که به آخر رسپله
احساس ..دمی دوابونی به سمت خنی سنگي کنار پله ها رو رها کردم و با قدم هاي نرده ی سختبه
 نفس هام ..زنهی شکمم گوله شده و داره نفس نفس مي گوشه هی هم تو الیر فکردمیم
 

 ..کردمی فرار مدیبا...ستمی باتونستمی شده بود اما نمکشدار
 ...دیرسیمرد داشت بهم م... نداشتمستادنی اي برای اما فرصترمی بگیخواستم تاکس..دمی رسابونی خبه
 تا دمی شکمم کشيدستمو  رو.. گذاشتمابونی خپا تو.. جرات نداشتم به پشت سرم نگاه کنمیحت
 .. آروم بشهی هم کمالی فردیشا
  شد کی بهم نزدادی با سرعت زینیماش..  ها فوکوس کنمنی رفت و آمد ماشي کردم رویسع
 ..بهار نرو صبر کن-
 اطرافم رو جا به جا ي مثل برق و باد ازکنارم گذشت و هوانی شدم  که ماشخکوبی ترس سرجام ماز

 .. شدخی سنی تنم از تجسم تصادف کردن با ماشيلرز تو تنم نشست و موها..د کر
 ...بهار-
 و دهنم خشک رفتی مجیسرم گ... ها نگاه کردمنیچند قدم جلوتر رفتم و به ماش..  خودم اومدم به

 ..شده بود 
 ... باهات حرف بزنمدیبهار با-

 : زدمادی رد شم فرابونی از خخواستمی که مي جورهمون
 ..دست از سرم بردار .. باهات حرف بزنمخوامیمن-
 .. کردم داتیبه زور پ..نرو بهار -
 ...گهی دنی ماشهی
 ...بهار-

 .... جلو بذارم کهی باعث شد قدمشدی که از پشت سرم رد مي موتوريصدا
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 که به شکم و کمرم خورد يدی فوق العاده شدي ندارم به جز ضربه ادی به ي اگهی دزی اون صحنه چاز
  ..کردمی فکر مزی چهی هم به هی تو همون چند ثانیحت... باعث شد ازجا کنده بشمو

 ..!! بچه امایخدا..!! امبچه
*** 

 سر تک خواهرت یی بالنی همچی تونستيچه جور.. مردگنیبه تو هم م..آشغال کثافت-
 حاال بچه اش رو هم ازش .. نبودی ارث و حق و حقوقش کافدنی؟باالکش..ياریب

 
 ؟؟... بوددهی بچه نقشه کشنی اي چقدر برایدونیم.. چقدر خوشحال بودیدونیم؟..یگرفت
  ..شدی قلبم ميزهای و وارد دهلشدی گوشهام رد مي چهی که از درادهاشی عرفان بود و فريصدا

 )؟..یحاال بچه اش رو هم گرفت(
 بودم و سِر  کوفتهنقدریچرا ا..دمیفهمی حرفهاش رو نمی؟چرا معن..زدی حرف می راجع به چعرفان

 ؟.. رو باز کنمنمی سنگي پلک هاتونمیاصال چرا نم...
 ؟.. بهش بگم بچه اش مردهي؟چه جور.. جوابشو بدميحاال چه جور-
تازه رفته بودم .. تو بطنمنجایهم.. بودنجای من که ايبچه !! ؟... مني؟بچه ... مردهی کي؟بچه ..مرده(

 پس عرفان راجع به .. بودیگ قشني که چه کالسکه هايوا...براش کالسکه بخرم
 

 )زد؟ی بچه حرف مکدوم
 ...ستی درکار ني بچه اگهی بهش بگم ديچه جور-
 ي؟بچه ..زدی؟اصال داشت راجع به کدوم بچه حرف م.. حد پربغض بودنی عرفان تا ايچرا صدا(

 )؟... خانمبای؟فر..هیهمسا
  ..می دارازیه خواب نانگار هر دو ب..حتما بچه ام هم خسته است... که چقدر خسته امآخ

 .. عرفان پردرد شديصدا
 داتی که تو پدمیفهمی رو می زندگي مزه میما تازه داشت..ي بود که به سرمون آوردیی چه بالنیا-

 ..شد
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 اتاق چشمم رو زد و مجبورم ي پنجره ی نورانيفضا..یهر چند به سخت... تونستم پلک بازکنمباالخره
 .. اما عرفان تنها نبوددمیعرفان رو د..کرد رو برگردونم 

حس کردم ضربان قلبم کند ...ری بود و کوروش هم سر به زری عرفان اسي کوروش تو دست هاي قهی
  ییای مومهیاما انگار مثل .. ام رو از هم باز کنمدهی خشکي کردم لبهایسع..شده 

 
 ؟.. کرده بوددایاز کجا منو پ..کردی مکاری چنجایکورورش ا.. شده بودم مسخ
 به ی با آسودگذاشتیاما تصور حضور کوروش اون هم درکنارم نم..وفتادی هم مي مدام روامپلکه

 ..خواب برم
 نامجهول با کوروش ي مرده يداشت راجع به بچه ..دیاما عرفان نشن.. اسم عرفان رو بردمی حالی ببا

 ..کردیدعوا م
  نداشتم؟ادی رو به زی چچی؟چرا ه...د افتاده بویچه اتفاق... کجا بودنجایاصال ا..دی دور اتاق چرخنگاهم

  به بچه اش نداشته باشه؟؟؟؟يدی امگهی بهش بگم ديچه جور.. بهش بگم نامرديچه جور-
 : زدادیفر
 ...یجواب بده لعنت-

 : رو جمع کردم و دوباره صدا زدممی انرژیکم
 عرفان؟؟؟-

 ...دی سربلند کرد و عرفان هم پشت بندش به سمتم چرخی به آنکوروش
 توان ی به سرم اومده بود که حتییچه بال.. حس بودمی بنقدریچرا ا.. هام باز هم رو هم افتادپلک

 .. کوروش رو به عقب روند و با شتاب به سمتم اومدي قهیعرفان ..حرکت نداشتم
 داشتنش ي مدت برانی بود که تمام ای اون عرفاننیا.. تو نگاهش گرم شدی دلم از اون همه نگرانته

 ...مزدیله له م
 : نشست و دستم رو تو دستش گرفتکنارم

 ؟...حالت بهتره...ي شدداریب-
 من تمام ي عرفان براي تو چشمهاری دلپذیِ نگراننیاما ا.. هوش بودمی حال و بی زدم هر چند بپلک

 ... بودایدن
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 ؟...يدرد ندار-
 مارستانم؟؟ی؟چرا تو ب.. کجاستنجایا... حالم عرفانیب-

 بود افتاد و ناخوداگاه دستم تو دست عرفان مشت شد ستادهی عرفان ا به کوروش که پشتنگاهم
 .. بوددهینگاهم از ترس به کوروش چسب..

 :دی عرفان هم مشت شد و با خشونت غردست
 ... کثافترونیبرو ب-

 به عرفان بگم تا تونستمی نمی بودم که حتدهیاونقدر ترس...  از فشار دست عرفان به درد اومددستم
 ..ا کنهدستم رو ره

 ... رفتن برنداشترونی بي برای قدمچی کوروش هاما
 : انداخت و گفتری به زسر

 ...فتهی اتفاق بنی ممکنه اکردمیمن فکرش رو هم نم...متاسفم بهار-
 :دمی خودم پرساز
 )کدوم اتفاق؟؟؟(
 بهت بگم که خواستمیفقط م... مرتکب شدم ی  بزرگيمن خطا...ی اگه حاللم نکندمیبهت حق م-

  ..ياما تو فرار کرد.. تباه کردم اش
 ..ي تا دسته گل به آب ندادرونیخفه شو کوروش برو ب-

  نداد یتی کورورش اهماما
 ...منو ببخش بهار-

  ..بردیدوباره داشت خوابم م.. هام رو هم افتادپلک
 ؟..بهار حالت خوبه-
 .. عرفانادیخوابم م-

 ؟..هی چيو چشمهاش برا همه غم تنیا..دی رقصان عرفان به نگاهم چسبنگاه
 نجام؟ی ای چي من برا-
 ؟...ستی نادتی-
 .. سراشاره کردم نه با
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 ؟.. کرد دایکوروش از کجا منو پ-
 .. جلو گذاشتی قدمی با نگرانکوروش

 ؟...ستی نادتی یعنی-
 ؟... باشهادمی دی رو بایچ.. صورتش نشستي با مکث رونگاهم

 :دمی سمت عرفان چرخبه
 رفته بودم ادمهیفقط .. افتاده ی چه اتفاقستی نادمی؟اصال ..مارستانمیچرا تو ب..عرفان من چم شده-

 ...نمی کالسکه ببالی فريبرا
 .. وجودم رو گرفتیی فرا ماورای کالسکه ها انگار شوقيادآوری با
  ..می رو انتخاب کنشیکی تا ای روز باهام بهی.. خوشگل بودن که نگو نقدریا.. عرفان يوا-

 ... انداختریر به ز تنها سعرفان
 ؟؟..باشه عرفان-

  پچ پچ کردم وفتادی جور که مست خواب بودم و پلک هام رو هم مهمون
 ات خوبه کاش اصال خودت انتخاب قهیتو سل..می کدومشون رو برداردونمی که نمادنیاونقدر ز-
  ..يکردیم

 رو باز نگه داشتم  پلک هامیبه سخت..لبهاش چروك برداشت.. دستم رو محکم تو دست گرفتعرفان
  ناراحت شده میضی حد از مرنی تا ایعنی؟.. شده بوددهی عرفان خميچرا شونه ها...
 

 ؟ ..بود
 .. رو نجوا کردم اسمش

 ؟..عرفان-
 قبل از خواستی و دلم مردیمن داشت خوابم م..کردی ميکاش باهام همکار.. سربلند نکرد یحت

 ..نمیرو باز هم بب گونه ای اون نگاه نگران و رقصان رودنیخواب
 .. هم اسمش رو نجوا کردمباز
 باال بردم تا یابروهام رو به سخت..با کف دست چشمهاش رو هم پوشوند..چی سر بلند نکرد که هاما

 ..چشمهام بسته نشه
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 ..عرفان جان-
 روم رو يتنها مالفه ...اما سر بلند نکرد.. صورتش برداشتي گرفت و دست از روی نفس لرزونعرفان

 : و زمزمه کرددی کشباال
 ...استراحت کن...بخواب بهار-
 ؟یکنیبا کوروش دعوا نم-
 ... تو راحت بخوابکنمینه دعوا نم-
 ي و شونه هاری نگاه سر به زی توان هالجیاونقدر خسته بودم که حت... چشم بستمالی ختی امنبا

 .. عرفان رو نداشتمي دهیخم
*** 

 ... قشنگيای روهی...دمیدی مای روداشتم
 ...کردی که گرمم ميدیو خورش...ی آسمون آفتابهیو ..دی سفي پر از قوهااچهی درهی

 ...خم شدم وبا خنده گفتم ...دی به دور پاهام چرخي بچه ادختر
 .. هارهی مجی سرت گالینکن فر-

 و از تُن خنده هاش من هم دی و خنددی دخترك تو هوا پخش شد و باز هم چرخيبای زيموها
 ..دمیلش دوبه دنبا..دمیخند
 ..سه بارونش کنم... و بورمشی تو بغلم بگخواستی مدلم

 ..امی صبر کن منم بالیندو فر-
 چشم بهم زدن هیاما تو ..دمی وار دودای اش شیدر پ...دی و مثال شاپرك ها دودی بچه بلند خنددختر

 .. چشمهام محوي شد و دختر از جلوکیآسمون تار
 :دم اطرافم صدا زي فضاي روشناکی تارتو
 ..المی؟فر..ییمامال جان کجا.. الیفر-

سست شدم ..گذشتی مونشی افتاد که مواد مذاب از میقی عمي جلو گذاشتم که چشمهام به دره قدم
 ..دمی کشغیاز ته هنجره ج..و همون جا کنار دره از پا افتادم

 ..الیفر-
 .. مواد مذاب گم شده بودونی دختر بچه ماما
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اونقدر .. بشهشتری لرزم بشدی بود که باعث مي از عرق سردسی بدنم ختمام.. ترس پلک باز کردمبا
  روم گهی دي پتوهی ..ادی ،فکم داره از جا درمادی ازلرزش زکردمیسردم بود که حس م

 
 .. شد دهیکش
  کردن سرم دستم بودزونی درحال می پوشدیزن سف.. پلکم رو باز کردم يال
 ؟..؟شوهرم کجاست ..شوهرم خانم -
 ؟ ..يدرد ندار ..رهی داروهاتو بگرونیرفت ب-
  ..کشهی مری دلم تریز-
 ؟.. ات چطوره هی بخيجا ..وفتهی مسکن زدم دردش مشهیخوب م-
  ..دمی حال پرسیب
 ؟ ..هی؟کدوم بخ ..هیبخ-

 .. بهم انداخت ی نگاه پرحرفزن
  ..گهی خودش بهت مادی دکتر بیچیه-

 ؟.. بگه ی؟قرار بود چ ..گفتی بهم مدکتر
 .. زن برگشت .راه افتاد که با همون اندك توانم بازوش رو گرفتم  بزن
 ؟  ..يخوای ميزیچ-

  شده بودماری هشی به حد کافحاال
 ؟.. بهم بگه دی رو بایدکتر چ-

  دمیفهمی می رو به خوبنیا..مردد بود  ..دی لب گززن
  ؟مارستانمیب؟اصال چرا تو..بچه ام سالمه .. سرم اومده ییچه بال ..دی؟بهم بگ..خانم -
 .. وبهت بگه ادیبذار خودش ب ..ستی نادتی يزی چگفتیشوهرت م-

 .. کردم بغض
  ..دی شما بگگهیبهم نم-
  ..یفهمی وزود باالخره خودت مری کنه دشی که بتونه مخفستی نيزیچ-
  ..دیاالن بهم بگ-
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  ..يتصادف کرد-
 همون ي ها برادنی بدن ودرد کشیگ کوفتنیپس ا..!تصادف کرده بودم.. لب اسم تصادف رو بردم ریز

 ؟.. اوردم ی نمادی به يزی چرا چایخدا.. بود یتصادف لعنت
  خودم بازکنم ادامه داد ي مسئله رو برای اجازه بده کمنکهی بدون اپرستار

 ..به کمر وشکمت خورده -
 .. خودم تکرار کردم با

 ؟ ..المی؟فر..؟بچه ام .. وشکمم کمر
 که جون به يانتظار...منتظر بودم .. زن ي شدم به لبهارهیشست وخ شکمم ني به سرعت رودستم
  ..رسوندیلبم م

  ..ياما بچه رو از دست داد ..می انجام دادمی تونستيما هرکار..متاسفم -
  شکمم مشت کردم ي رودستمو

 کلمه ها رو فراموش ی؟چرا معن ..کردمی جمله رو درك نمنی ایچرا معن!؟ ..ي رو از دست دادبچه
 ؟..ده بودم کر
نگاهم دوباره با عجله به سمت زن ..  تو دستش تو قاب در ظاهر شد سهی کهی باز شدو عرفان با در

  ..کردی بهم نگاه ميزن با دلسوز..برگشت 
 ..خدا بهت صبر بده  ..زمیمتاسفم عز-

احم  مزي صداهانی بزنم تا اغی واونقدر جرمی گوشهام رو بگخواستیدلم م.. چشمهام سوخت ي کاسه
  هم به الیفر.. مرده التیفر : کردنی که مدام پچ پچ مییصداها..تو سرم خفه بشن 

 
 .. دچار شده ماهی فرسرنوشت

 ؟..بهار -
 اشک شده بود زن ي عرفان کاسه يچشمها.. جلو گذاشت ی به سمت عرفان برگشت که قدمنگاهم

  که یاشک ومن ازنم سی خيعرفان موند وچشمها.. رفت وعرفان موند رونیاز اتاق ب
 
  ..شدمی پچ پچ کنان تو ذهنم خفه مي چنگال  صداهاونیم
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 .. بگو بهار يزی چهی-
  داروها رو رها کرد ي سهیتنها اسمش رو بردم که عرفان ک.. بزنم ی حرفذاشتیصداها نم ..تونستمینم

 ونیز م پربغض عرفان رو اي عرفان حبس شده بودم وصداي بازوهاونی من مهی چند ثاني فاصله وبه
  ..دمیشنی صدا به زور میکل
 ..نذار تو دلت بمونه .. کن بهار هیگر-

چرا  ..دمیفهمی نميزیچرا چ ..دیچرخی مواری در ودينگاهم رو ..رهنشی پنی انداختم به آستچنگ
 عرفان ازم جدا شد وبا دستهاش دو طرف .. بود بی حد برام عجنی عرفان تا ايحرفها

 
 .. رو قاب گرفت صورتم

 ..ر به من نگاه کن بها-
 .. چشمهاش نگه داشتم ي رو روجمی گنگاه

  می رو از دست داديری براش کالسکه بگیخواستی که میالی؟فر ..التیفر..بچه امون رفت بهار -
  ..المی فرای؟خدا..؟ نازك بدن من .. من الی؟فر ..الیفر

 مهی نقی رفشدیمگه م..رش تو بطن ماد.. بود نجایدخترك من هم !..شدیمگه م.. رو چنگ زدم شکمم
  ..می وغمخوار هم باشاری شهیمن ودخترکم بهم قول داده بودم تا هم..! راه بشه 

 
 ..نه محال بودم تنهام بذاره .. رو هم داشتم ي اگهی کس دالمی از فرری من غمگه

 .. گره خورده به صورتم رو پس زدم ي اندك توانم دستهابا
 .. زنده است الیفر ..یگیدروغ م-

 .. ماتش برد عرفان
 ..!بهار -
؟مگه من چه  ..ي عذابم بديخوای باز هم مدمیاون همه سرش عذاب کش ..رونی اتاق گمشو بنیاز ا-
 ؟.. بهت فروختم ي ترزمیه
  ..يدیخودت از زبون پرستار شن ..! گمی؟من دروغ م.. بهار یگی میچ-
  ..يری حرفها بچه ام رو ازم بگنی با ادمیبهت اجازه نم.. خودت ي لنگه هیکیاون پرستار هم -
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  ..دمی کشغی تر شد که جکی نزدبهم
  ..نمتی ببخوامینم ..رونیبرو ب-
 ..بهار جان -

 .. از اشک شد سی عرفان خصورت
 ..باور کن . مرده الیفر..بس کن  -
 رهی؟که من حرص وجوش بخورم تا بچه ام بم..نه  ..یکنی رو منکاریاز قصد ا.. سگ نی عیگیدروغ م-

  ..شمی ها خام تو نمی اسوننیمن به ا ..ي کور خوندیول..! 
 .. کردم دنی کشغی بشه که سرم رو تو دستهام گرفتم وشروع به جکی کرد بهم نزدی سعبازهم

 ونی از می عرفان رو به سختي عرفان بودم وصداي دستهاي دوباره تو محاصره هی چند ثانتوعرض
  ..دمیشنی هام مغیج
  ..ستیبهار جان  حالت خوب ن.. نزن غیتروخدا ج ..ی تو بگیهرچ.. باشه باشه..بسه بهار -

 هی اش تکنهیهمون جور که دستهام بند دستهاش بود سرم رو به س.. افتاد هی بلند به گري صداوبا
 ..دادم وزجه زدم 

فت  معریاونقدرها ب.. وسالمت حیصح..دخترك من زنده بود .. اورد ی حرفها رو به زبون منی ادینبا
  یشونی ،مادر پدمی که به خاطر زنده بودنش کشیی هاینبود که بعد از تمام سخت

 
 .. رو تنها بذاره اهشیس
 .. کن هیگر.زمی کن عزهیگر-
 .. رو چنگ زدم وزمزمه کردم رهنشیپ
منو ..؟من جونم به جونش بسته است  ..تونهی؟مگه م.. بره المی فرشهیمگه م! .. عرفانیگیبگو دروغ م-

  ..کنهیول نم
 .. صورتم رو پر داغ کرد عرفان

 ..منو ببخش -
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 دنید.. اوردم ادی رو مثل روز به زیهمه چ.. فرار وتصادفم تو ذهنم تازه شد ي لحظه به لحظه ادی
 گوله .. ونفس نفس زدن هام ی طوالنيپله ها ..ی فروشیسمونی سيکوروش تو مغازه 

 
 .. وجودم رو به درد انداخت ي که همه ینی تصادف با ماشتی شکمم ودرنهاي گوشه ماهی فرشدن
 .. داشت قتیحق.... تنم يمرگ پاره .. داشت تی واقعالی فررفتن

  عرفان رو چنگ زدم رهنیپ
 کنم يبراش مادر.. بهش محبت کنم ماهی فريقرار بود به جا..دختر من .. من الیفر ..المیعرفان فر-
 .. باشه ی دستم راض هم ازماهیقرار بود اونقدر بهش عشق بدم که فر..

  ..ستی سرم رو تو اغوشش گرفت وبا من گرعرفان
 عشق بدم یبه ک.. محبت کنم ی به کگهیحاال د ..شمیعرفان دارم خفه م ..شمی دارم خفه مایخدا-
 .. خدا المیفر ..المیفر.. از دستم رفت زمیعز.. دخترم ایخدا..

*** 
 .. کردمی سرم نگاه مي قطره هازشی داده بودم و به رهی عرفان تکي به شونه سرمو

 ؟..حالت بهتره-
 .. بودم گفتن نداشتدهی که دی دل من وکابوسنیحال و روزِ ا.. نداشتم که بزنمیحرف.. نزدمیحرف

 ... در ظاهر شد و پشت بندش کوروشونی می تقه به درخورد و دسته گلهی
 ي دستهاونی کوروش مي قهی ی و تو عرض چشم بهم زدندی کوروش از جا پردنی به محض دعرفان

 .. پخش شده بودنی زميعرفان مشت و دسته گل رز رو
 خواسته ازش داشتم هی افتادم که عرفان برام گل گرفته بود و من تنها ي روزادی گلها به دنی دبا
 .. بذاره بچه ام زنده بمونهنکهیا..
 !؟..ياری سرش بیی چه بالي باز اومدرتی غیب-

 که نبودنشون صد برابر بهتر از ییمردها.. نگاه کردم می زندگيها مردها و به تنواری زدم به دهیتک
  ..کشوندنی می و تباهیستی از قبل به نشتریبودنشون بود و من رو هر روز ب

 ؟..يداریچرا دست از سرش برنم-
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 یی مردانه و قدرت نماي نعره هانیتا بدونم قراره ا..تنها نگاه کردم .. کردمینه حرکت.. زدمی حرفنه
 ..احمقانه به کجا برسه 

 ..!! سر منم منم کردن هاشون به جون هم افتاده بودن نهای طفلم رو از دست داده بودم و امن
 .. فقط به خاطر خواهرمه نجامیمن اگه ا..دستتو بکش -
  ..یتو قاتل بچه اش ..ياری اسم خواهرت رو به زبون میی با چه رو-
 ..حرف دهنت رو بفهم -

 شدن زی گل آونی ادنی از دی حسچی و هکردمی سه نگاه مي درجه یینمای سلمی فهی  داشتم بهانگار
 ؟؟؟.. بودم و اونها المیمن عزادار فر..ها نداشتم

 ؟ ..دی؟باز که شما به جون هم افتاد..آقا چه خبرتونه-
 .. به سراغم اومدمی زندگي تنها مردهاي پرستار بعد از شماتت جانانه زن
 ؟..زمیحالت بهتره عز-

 ..میشدی بهتر نمگهی حال دنیمن و ا.. خاماالتیجزء خ.. بهتر جزء محاالت بودحال
 ...ی مرخص بشیتونی تمومه مگهی ساعت دهیسرمت -
 ؟.. خانم پرستاردیشما مطمئن-

 زشیدوباره به ر.. درجه سه لمیمن بعد از تموم شدن ف ..دونستمی کوروش؟نمای دی بود که پرسعرفان
 ..ته بودم  دوخدهیقطرات سرم د

 : به سمتم خم شد ودرگوشم زمزمه کردپرستار
  ..تی بعديخدا بزرگه انشاهللا بچه  ..ی خودتو جمع وجور کندیبا ..زمیعز-

 خون دل خوردن و یبا کل.. به دندون گرفته بودم ی بچه رو هم به سختنی؟هم..می بعدي بچه
 .. رو به آغوش بکشم المیتا فر.. بودم تا مادر بشمدهیاز صبا و عرفان دل بر ..ي بازستیآرت
 
 .. دل پرخون من رو بدهنی جواب اخواستی میک..ی شده بود و بطنم تهی حاال آغوشم خالاما

 ؟؟؟.. کرده بودبمی؟که قضاش رو نص.. خداای؟..؟عرفان..کوروش
 میکردی فکر مزی چهیهر دو به .. و تو نگاهش قفل شددی ناخواسته رفت و رفت تا به عرفان رسنگاهم

 ..دمی زنده موندش به جون خري که برایی های و سختالیفر.. و رفتنش الیفر..
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 !!؟؟.. بودم و حاالختهی بچه رنی ايمن دارو ندارم رو به پا..انصاف نبود.. نبود خداانصاف
 ؟.. چه کنمی بغل خالنیحاال من با ا..يدی برام چیبد دست.. خداي کردبد

 .. چشمم سرخورد و رو گونه ام افتاد ي از گوشه  اجازهی قطره اشک بهی شد و رهی تنگاهم
 هم ته دی؟شا..ی عاصای؟دلخور ..ناراحت شده بود.. عرفان تو هم رفت و فکش منقبض شديابروها

  ي پرونده یی کذانی کوروش و اون ماشيباالخره به واسطه ..دلش خوشحال شده بود
 
 .. بچه هم بسته شده بود نیا

 : دلم نجوا کردمته
 .شهی نمشتی مخل آساي بچه اچی به بعد هنیاز ا..واب عرفان  بخآسوده
**** 

 رو الی برگشته بودم تمام وسائل فریعرفان از وقت..کردمی بودم و حرکت نمرهی خي انباري در بسته به
  حالم الی وسائل فردنی برده بود و در اتاق رو سه قفله کرده بود مبادا با ديبه انبار

 
 ..م بشه و کار دستش بدخراب
هرچند که ما اسمش رو ...ي موندم به در کرم رنگ انباررهی زانوم گذاشتم و باز هم خي و روسرم
  طرفش به تراس راه هی پرت از خونه بود که ي کهی تهی در واقع می گذاشته بوديانبار

 
  می وسائل بدون استفاده بدل کرده بودي براي انبارهی و به می رو بسته بودگهی و طرف دداشت

 وعروس بایز..رهیپا بگ..دخترك من که قرار بود بزرگ بشه.. اتاق بودنی دخترك من تو اائلوس
  بذاره ای پا تو دنی تر از اون بود که حتکی کوچیلیخ.. منکی کوچالیفر.. منالیفر..بشه

 
چه ..بوش کنه .. نتونست بغلش کنهیمادرش حت.. بتونه بفهمه دور و ورش چه خبره بودهیکه حت..

 .. داشت نازك بدن منيزیغم انگسرنوشت 
 بدون اجازه پا تو خلوت ی سربلند نکردم تا بفهمم کی اما حتدمی باز و بسته شدن در رو شنيصدا
 .. گذاشتهمییتنها

 ..؟من اومدم ..بهار-
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همون جور ..اصال سر بلند نکردم تا نگاهم رو به نگاهش بدوزم..سالم هم نکردم.. آمد نگفتمخوش
  ذهنم ي صبا از گوشه گوشه ادی..ي انباريموندم به در بسته  رهیصامت و ساکت خ

 
صبح ها مهد و عصرها .. و سرگردون شده بودلوونی رفته بود صبا هم والی فریاز وقت ..دی کشسرك

  و من دیخوابی خانم مسی دختر فرنگشی شبها رو هم پیگاه.. خانمسی فرنگشیپ
 

 ..در آغوش گرفتنش باز کنم ي براشهی دستهام رو به عادت همتونستمی نمیحت
 ؟.. درنی به ايهنوز زل زد-

 نگاه نی با همخواستمیانگار م.. ام رو برنداشتمرهی زانوم فشردم و باز هم نگاه خي روشتری ام رو بچونه
 .. رو با وسائل اتاقش تو ذهنم تجسم کنمالی ام به عمق در نفوذ کنم و فررهیخ
 ؟..ی بشرهی در خنی به ايخوای میتا ک..؟پاشو خانمم..بهار-
 نبود که از یمگه عرفان همون کس.. موندمرهی شدم و خرهی نذاشتم و باز هم خی حرف عرفان وقعبه

 .. خوشحال باشهیلی از رفتنش خدی؟پس با.. بودالیاول مخالف هست شدن فر
 ؟..بهار جان-

 بلند دیعرفان ناام..م زده بودتیاما خودمو به خر..دمیفهمی ته صداش رو مدهی خوابی و ناراحتصالیاست
 ..دی نگذشت که دوباره صداش به گوشم رسی زمانرید..شد و به سمت آشپزخونه رفت

 ؟..ي خودتو به کشتن بديخوایم..يغذاتم که نخورد-
 .. انداختنکیو با حرص تو س.. کردی که ظرف غذا رو تو سطل زباله خالدمی قدم هاش رو شنيصدا

 ..کنمی شام درست مامی حموم مرمیم-
هر جا دوست داشت بره آزاد بود ! .. ِشامی مهمونای توالت ای بره خواستیحمام م.. ندادمیتی هم اهمباز

 .. مرد نداشتمنی با اي ای همدلچیمن فعال ه
 خشک يپاها.. بلند شدمی شرشر آب سر از زانوم برداشتم و به آرومي بسته شدن در حمام و صدابا

  ممی تا وقت داشتم تصدیبا..اما تعلل نکردم.. زدمشده ام به شدت به گز گز افتاد و لنگ
 
 ..رفتمی االن منی همدیبا ..کردمی می عملرو

 *** 
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 "عرفان  "
 چی رفت و عمال به هیذهنم به همه جا م.. بودواری بودم و نگاهم به دستادهی قطرات آب ازشی رریز
 بهار تو مرز  ..رمی بگشی رو پي اهی چه رودی بادونستمیواقعا نم.. کردمی فکر نميزیچ
 

 یچرا که به خوب..هر چند حق داشت.. نداشتنانی به من هم اطمی حتگهی بود و دیافسردگ
 .. حرف ته نگاهش رو بخونم تونستمیم

 نی از بیخواستی که از اول می هستیتو کس..ی هستیتو از مرگ دخترمون راض : گفتی بهم مانگار
  ...شیببر

 بال رو سر اعتماد بهار نیمن بودم که ا.. از ماست که بر ماست چرا که.. من دستم به کل بسته بودو
 .. بهاريسر آمال و آرزو..آوردم 

 .. گذاشتمواری دي دستمو روکف
 کردم؟ی که تو سوگ روح تازه حلول کرده در بطنش نشسته بود؛چه مي بهارکردم،بای مکاری چدی بامن
 ارمی در بتی وضعنی تا بهار رو از اکردمی م رومی سعدیبا.. گرفتم و آب سرد شده رو ولرم کردمینفس

 ..دمیآب رو بستم و تن پوشم رو به تن کردم و لباسم رو تو اتاق پوش..
 دیبا ..کردمی رو ممی سعدیبا.. نم دارم رو شونه کردمي موهانهی تو آرهی رو به دستم گرفتم و خبرس

 ..دادمیبهار رو نجات م
 ..خونه به راه افتادم رها کردم و به سمت آشپززی مي رو روبرس

 ... نداشتی بهار اونقدر کمرنگ شده بود که انگار اصال وجود خارجحضور
 .. بگوي هوس کردیهرچ.. برات درست کنم؟ي دوست داریبهار چ-

 : که صدا زدمدمی نشنیجواب
 ؟..یبهار خانم-
 ؟..بهار من-
 ..بهار نبود ..د شد بهار انداختم که مردمک چشمهام گشاي به جای درگاه آشپزخونه نگاهاز

 ..بهار نبود..ستادی اقلبم
 .. رفته بودمشی با اون حال وخبهار
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 : تند کردم وهمزمان صدا زدمقدم
 ؟..یی؟بهار کجا..بهار-

هول و دستپاچه به سمت در .. و توالت هم نبودییرایپذ.. خواب خودمون و صبا رو نگاه کردم نبوداتاق
  ام حبس نهیجا ثابت موندم و نفس تو س دریمی کوبش مالي صدادنیرفتم که با شن

 
 ..شد

 ؟..ومدی کوبش ازکجا مي صدانیا
 واری دي نفر با مشت روهیانگار ..ومدی کوبش ميواقعا صدا.. کردمزی عقب گذاشتم و گوش تقدم

 ..دیرسی کوبش بم و گرفته به گوش منی اي و صدادیکوبیم
با تعجب و به ..ومدی مي کوبش از انباريصدا..دی چرخينگاهم به سمت انبار.. هم قدم عقب گذاشتمباز

  و بم به گوش فی کوبش همچنان ضعيصدا.. به راه افتادمي به سمت انباریآروم
 
 ..شدی صدا واضح تر مرفتمی جلوتر می اما هرچدیرسیم

 ! رو قفل کرده بودم ي؟من که در اتاق انبار.. بودی صدا چنی امنبع
 صی تشخي انباري کوبش رو از پشت در بسته ي صدانستمتوی میحاال به خوب..دمی رسي به انبار

 ..بدم
 ي لهی و پر وسکی اتاق کوچییراینور پذ.. باز شدی در گذاشتم و در به آرومي رهی رو دستگدست
 بهار پشت به .. مقابلم درجا ثابت موندمي صحنه دنیاما با د.. رو سرتاسر روشن کرديانبار

 
 نی ادنی پشتم از دي رهیت..دیکوبی مواری  به دجگاهشیا گ نشسته بود و منظم و پشت سر هم بمن

 .. ونگاهم مات مونددی کشریصحنه ت
 : زده زمزمه کردمشوك

 ؟..یکنی مکاری چيدار-
اما ..قدم برداشتم و پشت سرش نشستم... آوردی سر خودش مییبهار داشت چه بال..دادی قد نمعقلم

  ضربه واری به دجگاهشیدام با گ به سمتم هم برنگشت و همچنان مدام و میبهار حت
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 .. زدیم
 ي و داره سوگوارستی که تو حال خودش ندمیفهمی کوتاهش مي لرزش شونه ها و نفس هااز
 ..کردی میبهارداشت خود زن..قلبم به درد اومد..کنهیم

 به خودش صدمه نزنه اما بهار نی از اشتری شدن سرش گذاشتم تا بدهی کوبي جاي دستم رو روپشت
 اونقدر .. همه درد منقبض شدنیفکم از ا... که به کف دستم خورددیم سرکوبباز ه

 
 زده تنها پشت سرش نشسته بودم خی.. که تمام وجودم به درد اومده بودکردی مهی و درد آور گرمنقلب

 .. بهار رو نداشتمي از ضربه هايری توان جلوگیوحت
اما بهار تو ..زنهی به خودش صدمه منیز ا اشتری بنمی ببتونستمینم.. سرش گذاشتمي دستم رو روکف

 هنوز هم احمقانه مصر بود تا سرشو به ..دی کف دستم رو کشهیبا گر..حال خودش نبود
 
 .. بکوبهوارید

 همه درد چه نی به من بگو با اایخدا.. کنمهی مثل بهار گرتونستمیکاش من هم م.. به درد اومدفکم
 ..کنم 

 و من زدی کرده اش کف دستم رو پس مخی يبهار مدام با سرانگشتها..رفتمی سکوت با بهار کلنجار متو
  موج نمونیاونقدر درد ب.. بشمواری شدن سر بهار به ددهی مانع کوبخواستمیتنها م

 
 .. زدن بودادی زبان هم قاصر از گفتن و فری که حتزدیم

چشمهام ...  پسم زدهی ام فشردم اما بهار با گرنهیسرش رو به س.. کردم بغلش کنم تا آروم بشهیسع
  ام و ناله نهی به سدی کوبیمشت م..ادی برونی تا از آغوشم بکردیبهار تقال م..دی کشریت

 
 دی ام بذاره تا شانهی سر به سخواستمی که بود ميو من با همون نگاه مات به هر نحو..زدیزار م..کردیم

 .. به خودش صدمه نزنهگهیتا د..رهیآروم بگ
بهار تقال .. ام شونه اش رو تو آغوشم گرفتمگهی ام نگه داشتم و با دست دنهی سي شدت سرش رو روبا

  ام آروم گرفت و از تب نهیتا باالخره کم کم رو س..به نفس نفس افتاد..زار زد..کرد
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 جا ي انباري تک فرش کهنه ي روالی فریعکس سونو گراف.. موندرهی خنی زمينگاهم رو.. افتاد وتاب
 ..کردیبه دل هردومون مخوش کرده بود و خون 

 .. کنهی کنه و خودش رو خالهی گرخوادی به عکس اجازه دادم تا بهار هر چقدر که مرهی جور خهمون
 که یبه عکس..  دوختمنی زمي بهار لباسم رو تو مشت گرفت و من نگاهم رو به عکس رويانگشتها

 .. مثل صبا بدل بشهییبای به دختر زيقرار بود روز
عکس .. نشدری سرازی اشکچی از حد به درد اومده بود و باز هم هشینقباضات ب صورتم از اتمام

 ...رفتی دشنه تو قلبم فرو مهی مثل ینامفهوم سونوگراف
پدر رو ..پدر نا خلفت رو ببخش.. مرگت رو داشتمي آرزوي روزهیمتاسفم که ..متاسفم دخترم-
 .. رو حالل کناهتیس

 از اشک تو سی خی با صورتتی سر به هق هق افتاد و درنها کرد که آخرهی اونقدر تو بغلم گربهار
 .. بدن داغش رو بلند کردم و به اتاقم بردمیبه سخت..آغوشم از حال رفت

 تونستیانگار تو خواب هم نم.. تو بغلش جمع کرد و باز هم هق زدنی جنهی دستهاش رو مثل بهار
 نداخته بود رو با دستمال  رد اشیشونی پي که رویرد خون.. ببرهادی رو از الیمرگ فر

 
 .. کردم و بستمزی تممرطوب

 .. شدمرهی مرطوب بهار رو کنار زدم و به صورتش خيموها..  تخت نشستم کنار
 خبط رو نیاگه اون روز ا..ی وادارت کردم بچه ات رو بکشي روزهیشرمنده ام که ..شرمنده اتم بهار-
  و بار غصه هات رو باهام ین باهام دردودل کی به راحتیتونستی کردم حاال مینم
 

بدون حضور .. برگردتی اما دوباره به زندگزی اشک بريخوایهر چقدر که م..برگرد بهار ..ی کنمیتقس
 .. استشهی خونه سردتر از همنیگرمت ا
**** 

 
 به بهار که تو خودش گوله شده بود ینگاه.. شدمداری شبانه بی خوابی روز بعد خسته از بصبح

 .. صبحونه کردمزیرو روش مرتب کردم ودراخر شروع به آماده کردن مانداختم و پتو 
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با .. صبا هم غافل شده بودم ادی از یکه حت.. نگرانم کرده بودتشی چند روز بهار و وضعنی تو ااونقدر
  شی بودم اونقدر دلشوره داشتم که با خودم عهد کردم حتما پدهی که از بهار دیتیوضع

 
 جرات تنها گذاشتنش رو شی ناموفق قبلیه شده بود و با توجه به خودکشبهار افسرد.. ببرمشمشاور

 ..نداشتم
 ي انباري و نگاهم به در بسته دی پشتم لرزي رهی بودم تدهی دشبی که دیی صحنه هايادآوری با

  با بند بند وجودم واری دي  بهارو  روجگاهی کوبش گي صداتونستمیانگار هنوز هم م..دیرس
 

 ..بشنوم
 جورم رو ی تا چند وقتخواستمی از احسان مدیبا..ذاشتمی تنهاش مدینبا..م و نفس گرفتم بستچشم

 .. گرفتم و به سراغ بهار رفتم نهی از ته سینفس.. کنهیدگیبکشه و به اوضاع شرکت رس
 

 ..ادی کنار بتی داشتم با گذشت زمان بهار بتونه با واقعدی شروع شده بود و من اميدی جدروز
  ستادمی ا درگاه درونیم
 ؟..؟بهار جان..بهار خانم-

 : صداش زدمرفتمی جور که به سمتش مهمون
 ..بهار بلند شو صبح شده تنبل خانم-

 از عرق بهار به صورتش سی خيموها.. بشم اری رو از روش کنار زدم  اما ظاهر بهار باعث شد هوشپتو
  يست روبا دلشوره به سرعت د..دیکشی کوتاه کوتاه مي بود و نفس هادهیچسب

 
 .. گذاشتمشیشونیپ
 ..ي؟تب کرد..چته بهار-

 .. مرطوبش رو عقب فرستادم ي موهایبا نگران.. حال چشم باز کردی ببهار
 ؟..بهار-
 ..گرممه..گرممه عرفان-

 ..حال بهار اصال خوب نبود.. مشغول شدفکرم
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قرص با دستمال  ژلوفن و چند تا هی.. آوردم ی منیی تبش رو پادیبا.. سرعت از جا بلند شدمبه
  ی از صبا به خوبي شبانه روزي مراقب هامنیبه ..مرطوب برداشتم و به سراغش اومدم

 
 .. کنم کاری چدی بادونستمیم

 اش دادم و به جز کهیبه شونه ام ت.. تخت نشوندمش وبه زور قرص ها رو به خوردش دادم رو
 ..کردید که تنها ناله م حال بویبهار اونقدر ب.... تمام لباس هاش رو درآوردمرپوششیز

 دای پی نفس تنگی صبا افتادم که وقتادی..دی نفس کشي ام چسبوند و بازهم به کندنهی رو به سسرش
  اش نهی سي قفسه يبازوم رو رو.....شدی براش سخت مدنی چقدر نفس کشکردیم
 

 .. گرمش رو تو دستم گرفتمي ام انگشتهاگهیو با دست د.. و به خودم چسبوندمش گذاشتم
 ..الیفر..المی؟فر..عرفان -

 دیمن با.. از قبل بدن داغش رو به خودم چسبوندمشتری پوست لُخت شونه اش گذاشتم و بي روسرمو
  شدی چشمهام پرپر مي داشت جلوی دستی که دستيبا بهار..کردمی درد چه منیبا ا
 

  ..کردمی مچه
 .. فکم داغ انداختيستهاش رو تب دار ديگرما.. صورتم نشستي آزاد بهار باال اومد و رودست

 ..عرفان گرممه-
 : دار زمزمه کردمبغض

 .. بهت تب بر دادمیشیخوب م-
 .. تو دستم مشت شددستش

 .. خطرناکهالی فريبرا.. تب کنمدینبا-
  ..گفتی مونیبهار داشت هز.. چند پاره شدقلبم

 شونه نیاز ا ..دمی اش کشنهی سي دستهاش و قفسه ي رو رها کردم و دستمال مرطوب رو رودستش
  نفس ي ام به کندنهی سي بچه روهیحاال مثل ..به اون شونه ام جا به جاش کردم
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 الی حد مصر بودم که فرنیچرا تا ا.. بودی چه خبطنی اایخدا..دستمال تو دستم مشت شد ..دیکشیم
 ؟؟..رو بکشم
 کنار زدم شیشونی پي مرطوب رو از روي و با سرانگشت طره موهادمی صورتش کشي رو رودستمال

  بال رو به سرش آوردم نیمن ا ..رمی باعث شد لب به دندون بگشیشونیزخم کنار پ..
 
 ..مینیبا بدب.. احمقانه اميبا سماجت ها..میمن با کاهل..

 ..بهار چشم باز کرد ..لرزهی بود که حس کردم شونه هاش داره مرهی به صورت بهار خنگاهم
 ..عرفان سردمه-

 مهیبدن ن .. دمی شونه اش باال کشيپتو رو تا رو..تب و لرز کرده بود ..نم پخش شد خون تو دهي مزه
 دستمال رو ..ومدی از دستم برنمي کارچی و من هدیلرزی ام منهی سيلخت بهار رو

 
 تا رمشی بچه تو آغوشم بگهی مثل خواستیدلم م..دمی بازوش رو مالي کردم و با کف دستهام رورها
  شی پناهگاه امن تو زندگهیتا بدونه ..ردهاش رو فراموش کنهتا د.. راحت بشهالشیخ
 

 ... کنه هی تا ابد بهش تکتونهی که مهست
 گریلرز کرد و سردش شد و من همچنان دندون رو ج.. ها گذشت و بهار تب کرد و گرمش شدساعت

  دو ساعت یاما وقت.. برگردههی و نفس هاش به حالت اولادی بنییگذاشتم تا تبش پا
 

 ریپالتوش رو به تنش کردم و ز.. نتونستم دست دست کنمگهید..ومدی ننییسه ساعت و تبش پا شد
 ..شدی خوب نمی راحتنیحال بهار به ا..مارستانی بمیرفتی مدیبا..بازوش رو گرفتم

*** 
 ي آوردی خانمت رو مي جنازه يکردی صبر مي دفعه اهی..هی چه وضعنیآقا ا-

 :دی پرستی نزدم که با عصبانیحرف
 ؟..چند روزه تب داره-
 .. داغهکمی هست که تنش ي فکر کنم چهار پنج روزدونمینم-
 ؟..ي بهش تب بردادیاز ک-
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 ..امروز صبح-
 !؟...يدیچهار پنج روزه خانمتون عفونت داره تازه امروز به دادش رس..دیواقعا خسته نباش-
امروز حالش بد شد و تب ..ه داغکمی فقط تنش کردمیفکر م.. عفونت باشهکردمیمن فکرش رو هم نم-

 و لرز کرد
 ..می انجام بدیسترکتومیممکنه الزم باشه ه ..دی سرش آوردیی چه بالتونی اهمال کارنی با ادیدونیم-
 . بودمدهی اسمش رو هم نشنی؟تا به حال حت..یسترکتومیه.. و منگ تنها به دهنش نگاه کردمجیگ

 : دادحیفت و توض گری آروم شد نفسی کمدی من رو دجی که نگاه گزن
 ..ممکنه به خاطر عفونت، رحمش رو از دست بده-
 .. شداهی چشمهام سي جلوایدن
 ؟..یچ-
 .. اتاق عملمشی ببرعی سردیبا.. آقادی رو امضا کننجایا-
  ..یول-
 !!!؟..؟رحمش مهمتر از خودشه ...ی چیول-
 ..اخه خودش ..نه -
ممکنه از تب و  ..هی خانمتون بحرانتیالن هم وضع انیهم.. شما ندارمي اما و اگه يآقا من وقت برا-

 .. تشنج کنهادیعفونت ز
 یب..دمیفهمی نميزی برگه رو بخونم اما چي کردم متن رویسع..دی برگه چرخي خط هاي رونگاهم

  اضافه من رو به سراغ حی توضنی کوچکتریاراده تنها امضا کردم و زن بدون گفتن حت
 
 .. فرستادرشیپذ

 واری ديکف دستمو رو..اما وسط راه قدم هام کند شد..چی در پچی پي سمت راهرو برداشتم بهقدم
 .. گذاشتممارستانی بيسرد راهرو

 .. کنندی بهار رو نا امدی امنی آخرخواستنیم..ارنی رحمش رو دربخواستنیم.. عملش کننخواستنیم
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حاال من با .. به سرمون اومد  بود کهیی چه بالنی اایخدا.. شدم به روبه رومرهی و خواری دادم به دکهیت
  از نعمت مادر ي بوديداری تو خواب و بی بگم وقتيچه جور.. به بهار بگمییچه رو

 
 ...ی مادر بشیتونی و تا آخر عمرت نمي محروم شدبودن

 ..کردمی مکاری چدی نشستم من بانی رو زمواری خم شد و همونجا کنار دزانوهام
 .. به سمت سقف راهرو بلند کردمسرمو
 هام هیتقاص طعنه ها و کنا.. که باعثشون شدم یی؟تقاص دردها.. نهدمی دارم تقاص پس مایخدا

 گفتم سالها ..گفتم سقطش کنه  ..میخوایاالن بچه نم..؟به بهار گفتم ..بهش گفتم ..
 
 ؟..؟گفتم..گفتم..می بچه دار شدن وقت داريبرا

 ..دمی کشمیشونی پي دستم رو به شدت روکف
 بهش گفتم ای؟خدا..گفتم..ستی زن من نگهی دخوادیگفتم اگه بچه م..خوامی اش رو نم گفتم بچهبهش

  حرفها رو نی تمام ایمن با سنگدل..من گفتم.. زن دوستش ندارمهی به عنوان گهید
 

 ؟..؟؟حاال..و حاال .. زدمبهش
 ی ولاریر من ب سخوادی که دلت مییهربال.. رو با بهار نکن نکاریا..غلط کردم خدا.. کردم خدايناشکر
  بگم ییحاال با چه رو..شیبهار و محبت مادر..جون بهاره و مادر شدنش ..بهار نه

 
 ؟.. دور مادر بودن رو خط بکشه و کنار بذارهدیکه با..شهی باردار نمگهید

 ..دمی ام کشنهی سي قفسه يدستمو رو..دی کشری تقلبم
 رو چشمهام دمیدست کش..شدیشتم صاف نم بار غم پنیاز ا..کردمی همه درد سکته منی قطعا از امن

 :و زمزمه کردم
 ارهی طاقت نمشهی مادر نمگهیبهار اگه بفهمه د..خوامیمن بهار رو از تو م.. به دادم برسایخدا-
 حاضرم از ..من حاضرم همه جوره تقاص پس بدم.. رو با بهار نکننکاریا.. خداترسمیم..
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 نی فقط ازمی حاضرم تمام دارو ندارم رو به پاش بر خودت قسم کهيبه خداوند.. برمرونی بشیزندگ
 .. رو با من نکن يباز
 بال رو سرش نیا..دهیچقدر به خاطر من و حرفهام آزار د ..دهی کشی بهار چقدر سختیدونی که متو
 به ..بهم رحم کن .. نکنم يناشکر.. کفر نگم گهی که ددمیقول م.. خدادمیقول م..ارین

 
حاال چه .. سوگوار و افسرده استالی از دست دادن فريبهار هنوز برا..حم کن رمونی و بهار و زندگمن

 بهار طاقت ..از نعمت مادر شدن محروم شده .. بهش بگم ییبا چه رو ..يجور
 
  ..ارهیطاقت نم.. خداارهینم
 .. صندوقدی بردی؟با..؟آقا با شمام ..آقا -
 .. سرعت سر بلند کردم که گردنم رگ به رگ شد به
 ؟..خانمم چطورهحال -
 .. آقا بردنشون اطاق عمل دونمینم-
 .. بلند شدم نی از روزمی سختبه
 ؟.. خانم شهیحالش خوب م-
 .. تا زودتر ببرنش رشی پذدیفعال بر..توکل به خدا-
 که باز دادی اجازه مدیشا ..کردی خدا به بهار و من رحم مدیشا.. هر چند اندك ته دلم روشن شديدیام

 ..نمی لب بهار رو ببي و من بتونم لبخند رومیاد باشهم درکنار هم ش
*** 

بلکه به دل نازك بهار ..خدا نه تنها به من .. از رحم و مروت خدا نبودي خبرچیانگاره..رحم نکرد...نه
  شده بود که مجبور به خروج رحم از بدنش ادیعفونت بدنش اونقدر ز..هم رحم نکرد

 
 موضوع رو نی اي چه جوردی بادونستمی نمی بدل شده بود که حت زن نازاهی بودن و حاال بهار به شده

 ..بهش بگم 
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 داده يدواریمن به خودم ام.. خبر رو بهم داد همونجا خشکم زد نی تمام ای رحمی دکتر با بیوقت
 اما .. بهار نقش بر آب بشه ي تمام آرزوهاذارهیکه نم..بودم که خدا بهار رو دوست داره

 
 ..کمرم شکست تی واقعدنی از شنبعد

بلکه از دود ..دردم نه از پدر نشدن خودم ،.. شداهی چشمهام سي جلوای بود که دنادی اونقدر زدردم
  بهار بعد از ي که موقع نگاه کردن تو چشمهایاز شرم.. بهار بود نی رنگيشدن آرزوها

 
 ..گرفتی خبر مادر نشدنش وجودم رو مدنیشن
 ..رفتی نمرونی و بکردینه م چشمهاش لوی نی تو ندونمی که مي درداز
 من ي هی ساری که زیی های؟به سخت..ي؟رحم به دل نازکش نکرد..ی تونستي چه جورایخدا(

 ؟من ..؟چرا بهار..؟چرا من نه..؟آخه چرا بهار .. و دم نزددی که شنیی؟به زخم زبون ها..دیکش
 

 بودم که التماس هاش رو من..می رسوندم تا بچه دار نشنیمن بودم که آسمون رو به زم.. بودممقصر
  به یی بالنی همچی تونستيچه جور.. کردمي و باز هم رو خواسته ام پافشاردمیشن
 

 )؟ياری بسرش
 ورود به بخش زنان رو يچقدر خوب بود که بهم اجازه .. گرفتم و جلو رفتم واری آروم دست به دآروم

 .. بدمحیبهار توض ي اتفاق رو برانی اي چه جوردی بادونستمیوگرنه نم ..دادنینم
 رهی متحرك اطرافم خي موج مردم تو سالنِ انتظار نشستم و به آدمهاونی مدهی خمي کمربا

  بود مثل من بار ی هرچیول.. هم کمتر دیشا.. بودشتری ها دردشون از من بی بعضدیشا..شدم
 

سرش  به جون همي که به زودي بار دردری کدوم اونها زچیه..دنیکشی رو به دوش نمیشرمندگ
 .. له نشده بودنوفتادیم

 ؟ ..کردمی مکاری چدیبا.. کف سالن چشم دوختمدی سفي هاکی شدم و به سرامخم
 ؟ ..گفتمی رو مقتی و حقزدمی تو چشمهاش زل مایکردم؟ی پنهون مازش
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فرداها  ..گفتمی امروز نمرمی؟گ.. خبر رو بهش بدم نی اتونستمی ميچه جور.. رو تو دستهام گرفتمسرم
 ؟ ..کردمی بعد رو چه ميوفرداها

 که به جون ییتقاص تمام دردها ..دادمیمن داشتم تقاص پس م.. شده بودنی ام سنگنهی سي قفسه
  از توان منه شتری از توان بهار و بشتری درد بنیا ..ایخدا.. بودم ختهی رمونیبهار و زندگ

 
 ؟ ..می قراره با هم کمر راست کنيچه جور..

؟بهار رو چه ...اما بهار .. آوردم مونی بود که خودم به سر زندگییبال ..نمتویمن قطعا م ..تونمی ممن
  در يبهار و آرزو.. مادرانه اش رو يبهار و حس قو..؟بهار و قلب نازکش  ..کردمیم
 

 .. گرفتن طفلش رو آغوش
 ؟.. کنم کاریحاال چ ..ایخدا.. بهش بگم يچه جور..گذرهی دو هفته هم از سقط بچه امون نمهنوز

 ونیبه خودم اومدم و از م.. سالن افتاد که خانم دکتر در حال گذشتن ازش بود ي به گوشه گاهمن
 .. رد شدم و صداش کردم ي به تندتیازدحام جمع

 ؟..خانم دکتر -
چون اگه .. موضع رو فعال به بهار نگه نی تا اخواستمی ازش مدیبا..به دست و پا افتادم  ..ستادی ادکتر

  ..ارهی سر خودش بییبهار چه بال معلوم نبود گفتیم
 .. کنم ی خواهشهی ازتون شهیخانم دکتر م-

 .. شده گوش دادزی ري فقط با چشمهادکتر
  ..دی خانمم رو فعال بهش نگیی نازاانی جرشهیم-
 .. آقا شهینم-

 ... گفتي و تک کلمه اقاطعانه
 دی امیکل.. داشته یه خودکش قبال سابقیحت.. داره یخانم من مشکل افسردگ..کنمیبهتون التماس م-

  بچه دار بشه تونهی نمگهیحاال اگه بفهمه که د..به بچه امون بسته بود که سقط شد 
 

  ..ارهی سر خودش بیی بالممکنه
 .. شد رهی به من خنی بزی تیی با چشمهازن
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 ..زن من طاقتش رو نداره .. ازتون کنمیخواهش م-
 ؟ ..دی کنی ازش مخفدیخوای میتا ک-
  ..ادی در بی بحرانتی وضعنی که حالش خوب بشه و از ایتتا وق-

  ..دی کشی نفسزن
 دکتر روانشناس شی پدی حتما بادیگی که شما مي انهیشی نزنن  اما با پی حرفگمیباشه به پرسنل م-

 .. دارو مصرف کنه دی بادیشا ..دشیببر
 ؟..؟بهار من..خوردی اعصاب مي دارودیبا.. شد نی سنگقلبم
 : زمزمه کردمانبی به گرسر

 ..چشم حتما-
 .. اعتنا به راه افتادی بوزن

**** 
 "بهار"
 که چرا تو ارمی کردم به خاطر بیسع..  اطرافم ناشناخته بوديفضا.. چشمهام رو باز کردم ی سستبه
 ..کشهی مری شکمم تری و زمارستانمیب

 سوال يته بود و اجازه  بود افتاد  که  با آرنجش چشمهاش رو بسي تخت کناري که روی به زننگاهم
 دلم .. نداشتم دنی سوال پرسي هم براییهرچند که نا..دادی رو بهم نمدنیپرس

 
زن پرستار .. چشم باز کردم شدی مدهی کف اتاق کوبي که رویی قدم هاياما با صدا.. بخوابم خواستیم

 ..به سراغم اومده بود
 ؟..حالت بهتره-

 .. پلک زدمفقط
 .. بپرسم ی نذاشت سوالیحت.. تو دهنم چپوندی و دماسنج به سِرم انداختی نگاهزن
 ؟..همراهت کجاست-

 .. رو نداشتم یمن که به جز عرفان کس..؟ نداشتم  ..همراه
 ؟..يندار-
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 کردی نگاهم مرهی تیی که حاال داشت با چشمهاي به سمت تخت کناردمیچرخ.. باال بردم که نهسر
 :مدی پرسیزن دماسنج رو برداشت که به آروم..
 ؟..نجامیچرا ا-
 ؟..ستی نادتی..یتب داشت-
 افتاده ي انباروارِیبه جون خودم و د.. بود که از شدت دردِ دختر از دست رفته امادمی نبود فقط ادمی

 ..دیکشی مری تي انبارواری مداوم به ديبودم و پسِ سرم از ضربه ها
 ..مارستانی آوردنت بنیبدنت عفونت کرده بود به خاطر هم-
 ..کشهی مری شکمم تریز-
حالت که روبه راه شد پرستار رو  ..کنهی چکت مادیعصر م.. ندارم از خانم دکتر بپرسیمن اطالع-

  ..ییای بنیی از تخت پادیصدا کن تا بلندت کنه با
 ؟ ..دی بالشت بهم بدهی شهینم-
  ..ی بموني جورنی همدی ساعت باهیتا ..نه -
 .. پوشِ عبوس نبود دی از پرستار سفي خبرچی هقهی چند دقي رفت و به فاصله ي سراغ تخت کناربه

  ..ي به سمت تخت کناردمیچرخ
 ؟.. چرا منو آوردنیدونیشما م-

  رو برگردوندای دني خبرتر از همه ی خبر تر از من و من بی شونه باال انداخت و بزن
 انژوکت شد و با يخون وارد لوله ..زدی ميدیپوست دستم به سف. بلند کردم ی دستم رو به سست

 .. شدی سرم قاطعیما
 قای؟ازهمه مهمتر چرا دق.. نداشتم ادی به يزی؟چرا چ..چرا تب کرده بودم.. خبری بودم و بجی گچقدر

 ؟.. خوب شده بودم بایمن که تقر..دیکشی مری تنمی سزاري هاهی بخيجا
 رین تازه و درد ز پانسمادمی شکمم کشي رنگ رو باال زدم و دست روی صورتي سرانگشت مانتوبا

  رو بعد از دو بار سقط به نیا.. هام باز شده بود هی بخيقطعا جا.. کردارمیشکمم هوش
 

 ..دمیفهمی میخوب
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 نیی به سراغم اومد و کمکم کرد از تخت پايبعد ازچند ساعت پرستار..گذشتی مي ها به کندساعت
 .. شکمم زجرآور بودری داشتم و درد زجهیسرگ..امیب

 هام دوباره باز شده هیچرا بخ ..دادی به من نمی کس جواب درستچیه.. بود ي خبری همه ب بدتر ازاما
 ؟..بود

 ها رو هی ها و ثانقهیدق.. به در اتاق دوختمدهی مالقات که شروع شد پا تا به سر چشم شدم و دساعت
  دیبا..دمیپرسی از عرفان مدیبا..با وسواس گذروندم و منتظر اومدن عرفان شدم

 
 ..ومدی شد و عرفان نتی از جمعیاطاق پر و خال.. هام دوباره عوض شدههی چرا بخدمیفهمیم

 ی بار نگاه هاشون تنها نفس تازه مری کردن و من زی و تعجب بهم نگاه مي زن با دلسوزانیآشنا
  تا جواب ومدین..ومدی که نومدی و عرفان نامرد ندیجون من به لبم رس..ومدیعرفان ن..کردم

 
 .. من رو بدهيگفته  ني هاسوال

اما تلفن بوق  ..رهی عرفان رو بگياز زن پرستار خواستم تا شماره  ..دی ها به ساعت رسقهی دقیوقت
 مضطرب و نگران باز هم به در اتاق چشم دوختم .. داده نشدیخورد و بوق خورد و جواب

 
 .. رو سردادمای لب ذکر عرفان بری زو

 .. عرفان جانایتروخدا ب ..ی عالم فراموشهیپر از درد با .. تنهام عرفانمن.. و جوابم رو بدهایب...ای بعرفان
 ..ومدیساعت مالقات هم تموم شد و تلفن عرفان خاموش شد و ن ..ومدی ناما
 خوش ادکلنش فرسنگ ها از من و ي با بودهیاون زن بلند باال و کش.. اومددنمی باالخره دکتر به دو
 .. من دور بود يایدن
 ؟ ..ي اومدنییازتخت پا-
 ..اومدم -
 ؟.. حالت،تهوع جهیسرگ..خوبه -
 .. داشتم جهیفقط اولش سرگ-

 ..کرد )ها ( سردم رو ي گرمش دستهايدستها.. رو با دست گرفت نبضم
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 که برات ییاز فردا طبق دستور داروها .. شهی هم به مرور کم متیزیخون ر.. بهتره تتیوضع..خوبه -
  هم گهیدو ماه د ..ای هات بهی باز کردن بخي براهگی ديهفته ..یکنینوشتم شروع م

 
 .يای چکاب بي برادیبا

 :دمی که وسط صحبتش پردادی محی مسلسل وار توضزن
 ؟.. خانم دکتر هیمشکل من چ-

 : قفل لبهاش باز شدتی و درنهادی و محکم به نگاهم چسبرهینگاهش خ.. مکث کرد زن
 شکمت رو دوباره میمجبور شد..ونت کرده بود ات عفهی بخي جاشی پيبه خاطر سقط دو هفته -

 .. نکنه شرفتی که عفونت پمی بزنهی وبخمیبازکن
 ؟.. ندارم یپس االن مشکل-

 : بازهم مکث کردزن
درسته که  ..ی باشي به بعد قونی از ادیفقط با..شهیعفونت کم شده و با چرك خشک کن حل م..نه -

 به ..شهیکه تو بچه خالصه نم ی زندگزیاما همه چ ..ی بچه دار بشيدوست دار
 

 هی دمیشن..مارستانهی لنگه پا تو بهیدو روزه ..به شوهر بدبختت هم رحم کن .. و خودت برسیزندگ
 داروهات رو هم سروقت بخور .. نکني به فکر اون باش و ناشکري هم دارگهیدختر د

 
 ..ی از خودت مراقبت کنشتری بدی پس بای داشتیعمل سخت..

زن به .. عرفان افتادم ادی شکمم راحت شده بود به ي هاهی از بابت بخالمیحاال که خ.. آوردم سرفرود
 :دمیهمراه پرستارها به راه افتاد که پرس

 ..ومدی؟ساعت مالقات ن..دیشما از شوهر من خبر ندار-
 : تنها جواب دادستادنی بدون ازن
 ..نه -
 .. باز هم به راهش ادامه دادو
 نی از ایپس ک.. شدمرهی خواری دي دادم و به ساعت روهی به تخت تکیخت افتاده به سي شونه هابا
  ..شدمی خالص می لعنتمارستانیب
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 یاما عرفان..دمی عرفان رو دي روتی شدم و درنهاصی فردا زن پرستار کمک کرد و باالخره ترخصبح
   وزدیموهاش به جو گندم م.. داشتم فرق کرده بود ادی که به ی با عرفاندمیکه من د

 
 ..دادی نشونش مشهی بلند شده اش مسن تر از همي هاشی رونی مدی سفي وتوك موهاتک
 است و دهی اونقدر تو خودم بودم که فراموش کرده بود عرفان هم مثل من دردکشالی از سقط  فربعد

 که عرفان ..امی بنیی کردم از پله ها پای هام گذاشتم و سعهی بخيدستمو رو..عزادار 
 
 .. گرفته اش نگاه کردم ي نگاه کردن به پله ها به چهره يبه جا.. بازوم رو گرفتری و زدی سمتم دوبه
 .. مالقاتميومدی؟چرا ن.. عرفانيکجا بود-

 : بدون نگاه کردن تشر رفتعرفان
  ..یفتی پاتو نگاه کن از پله ها نریز-
  بود ؟؟دهیل و ژوشونی حد پرنیچرا ظاهر عرفان تا ا.. من گوشم بدهکار حرفهاش نبود یول
 ؟ ..ی؟از دستم ناراحت..عرفان-
 ..نه -

  جواب داد؛ی نگاهمی ننی کوچکتربدون
 ..!یمارستانی که بگفتی؟دکتر م ..يومدی؟چرا مالقاتم ن ..یکنیپس چرا بهم نگاه نم-
 .. کار داشتمشدینم-
اهش به  و تازه نگستادی شد ادهیدستش که کش.. و حرکت نکردم ستادمی ادمی پله که رسنی آخربه

 ..دینگاهم چسب
 ؟ ..یکنی مينجوریچرا ا..چته تو -

  که مجبور به حرکت شدم دی رو کشبازوم
 که چرا میبعد هم از دستت عصبان.. و صبا بود مارستانی بيسرم گرم کارها..ستی نيزیگفتم که چ-

  پام هی ..مارستانهی پام بهی ..ی انداختی من رو تو چه هچلنیبب..يمراقب خودت نبود
 
 .. وخونه رکتش
 ؟.. مثاليحاال قهر کرد-
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 ..مگه بچه ام..نه-
 .. عقب انداختی صندلي رو باز کرد و ساکم رو رونی ماشدر
 ..سر تو به پا-
 :دمیعرفان که نشست پرس.. شدمنی و با ناله سوار ماشی سختبه
 ؟..صبا چطوره-
 .. خانمه سی فرنگشیپ..خبر ندارم -
 ؟؟..یتو که گفت-
 : تو حرفمدیپر
 .. بابا بهار حوصله سوال جواب ندارميا-

حق کامال با .. وارد شدم ی از در آشتتی کردم و درنهایمن من.. نگاه کردرونی کرد و با اخم به بسکوت
  که زن اون افسرده وناراحت کنج عزلت ي ایجمع وجور کردن زندگ..عرفان بود

 
 .. بود واقعا سخت بود دهیگز
  ..ماهیبعد از مرگ فر..اما درکم کن .. دوشت شدم يبار رو که دونمیم.. عرفان جاندیببخش-

 : کردمبغض
 ...که.. دل بسته بودمالیبه فر-

 پارك ابونی رو کنار خنیعرفان راهنما زد و ماش..شدی مریباز هم داشت اشکهام سراز.. بازشدبغضم
  عرفان به آدم ها..شدنی نگاه از کنارمون رد میب.. فکری بيتک و توك آدم ها..کرد

 
  ..رمیدست دراز کردم تا دستش رو تو دستم بگ.. شده بود و من به عرفان رهیخ
 دو هفته به کل از شماها نیا..مراقب تو و صبا .. مراقب خودم باشهگهی ددمیقول م.. باشه؟دیببخش-

 ..غافل شده بودم
 دستش برجسته ي روي زمخت عرفان رو تو دستم گرفتم که دست عرفان مشت شد و رگهادست

 .. است شهی تر از همدهیحس کردم شونه هاش خم.. نزدی انداخت و حرفریسر به ز..
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 رحمانه بود که یب.. بود دهی عرفان هم پرکشی زندگشی آساالیبعد از مرگ فر.. به حالش سوختدلم
  ها رو به گردن عرفان بندازمریتمام تقص

 ..!!عرفان جان-
 ..دی صورتش کشيت کف دستش رو رو کردم تمام صورت عرفان منقبض شد و با خشونحس

 ؟ ..ی کنی باهام آشتيخواینم-
 ي لحظات هم قونی که تو بدترینگاه عرفان!! ؟..نگاه عرفان..نگاهش مواج شده بود ..دی سمتم چرخبه

 ..مواج و خروشان شده بود..بود 
 .. گونه اش گذاشتم ي آزادمو رودست

 .. رو گردن تو انداختمرهای که تقصدیببخش-
 : زمزمه کردمیبه آروم..دلم گرفت.. دستم گذاشتي چشم بست و دست روعرفان

  ..کنمی و اصال حواسم نبود که دارم در حق تو و صبا ظلم مسوختمیمن با درد خودم م-
 .. شده بود ری بازوهاش اسونی شونه هام مهی منقلب شد و تو عرض چند ثانعرفان
 .. رو قلقلک دادمیونشی بلندش پي هاشیر.. اش چسبوندمنهی رو به سسرم

 ..حاللم کن ..حاللم کن بهار-
 .. اش نهی گذاشتم رو سدست

  ..می از اول شروع کنمیتونستی کاش ميا.. برات نبودم یزن خوب..تو منو ببخش-
  ..هی من کافي برای به بعد خوب باشنیتو از ا ..ستیمهم ن-
 خدا لطف کرد و دوباره بچه دار دیاش.. نکنم و مراقب تو و صبا باشم ي لجبازگهی بهت ددمیقول م-

  ..میشد
 يمن برا.. نزدمیحرف.. و نفسم رو بند آورددیچی به دورم پسمانی عرفان مثل ري کردم بازوهااحساس

 .. رو فدا کرده بودممی تمام هستي قفس فوالدنیبودن تو ا
*** 
به ..به عرفان..دمیرسیبه صبا م.. برگردم ی که به زندگکردمی رو ممی گذشت و من تمام سعی مروزها

  عوض می تو زندگيزی چهی کردمی احساس مرفتمی جلوتر میاما هرچ..لحظاتم 
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 ..ساکت شده بود و خموده.. اون عرفان سابق نبود گهی که دیعرفان..عرفان و رفتارش..شده
 الی داشت با مرگ فرالی که موقع به وجود اومدن فریی برخالف تمام مخالفت هاکردمی فکر میگاه

 ..کشهیکسته شده و به خاطر از دست دادنش داره رنج مش
 شده بود و تو عالم رهی خی قاليعرفان به گل ها.. گذاشتم و کنارش نشستم زی مي رو رویی چاینیس

 ..خودش غرق 
 ؟..عرفان جان-

ابروهاش رو باال برد .. شد اری دستش که هوشيدست گذاشتم رو.. عالم نبودنیاصال تو ا.. نکردیحرکت
 .. به سمتم برگشتینیه سنگو ب
 ؟..یکارم داشت..جان-

 روزها تا تو خودش نی رخت ای که به ندرت اشک میعرفان.. درخشانش دلم رو خون کرديچشمها
 ..شدی مرهی چشمهاش مواج و تشدیغرق م

 حد نی تا االی مرگ فریعنی.. اش رو پرکرده بود بغض کردم نهی سدونستمی که مي از دردناراحت
  یعرفان.. اندازه است کی باور داشتم درد من و عرفان به گهی؟د.. سخت بود عرفانيبرا
 

 بچه داشته نی دوجهی خواستیدلش م.. بچه بودي فتهی داشتم عاشق و شادی از گذشته به که
  دوممون رو هم از دست داده ي بچه ی دستیاما حاال دست..جو و گندم ..دختر و پسر ..باشه

 
 ..می داشته باشي من و عرفان نبود که بچه اریها تو تقدانگار حاال حاال ..میبود

مرد  ..دیبند انگشتم تَر شد که چونه ام لرز ..دمی پلکش کشي و با سرانگشتم رودمی جلو کشخودمو
 .. کرده بودهیمن گر

اگه تو هم .. منه ي نهی سنی تو اي چه دردیدونیخودت که م.. نکني جورنی؟ترو خدا ا..چته عرفان-
  به کنار تو الیمرگ فر.. کمر راست کنم تونمی من نمیکم طاقت باش ي جورنیا

 
 ..ی پشت من باشدیبا

 .. که خودمو تو بغلش جا کردمدیچی رو به دور شونه ام پدستش
 .. شده بودنی مردم چقدر سنگي نهیس



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 809 

 خودم پشت و پناهتم..زمیهستم عز-
اگه ..سهی چشمهات خرمیگیو م؟چرا هر وقت که مچت ر..يری تو خودت منقدری؟چرا ا..پس چته-
 دلت که سبک شد .. کنهی گرری دل سهی و نی بشی کني عزادارالی فري برايخوایم
 

تو که .. تو رو ندارمي دهی رو داشته باشم طاقت پشت خميزیمن طاقت هر چ..مونی به زندگبچسب
 حاال چت  ..ي آوردی خم به ابرو نمومدی بالها سرمون منیبدتر..ي بودیمرد محکم

 
 ..ایبه خودت ب..؟تروخدا عرفان جان..ستی و حالت سرجاش نيری که تو خودت مشده

 : نجوا کردمی لرزونيکه با صدا..بغضم باز شد..دی کشی و نفس لرزوندیچی رو به دورم پدستهاش
 تی من دلدارنباریا.. ي دارمی دلدارشهیتو هم.. به گردنمهنتید.. نجامیمن ا.. کن عرفان جانهیگر-
  ..ی نکنم تا تو سبک بشهی گردمیل مقو ..دمیم

 پهلوش گذاشتم و نوازشش يدستمو رو.. تو آغوشش گرفت و شونه هاش شروع به لرزش کردسرمو
  اش نهیسرمو به س.. کرد ری عرفان اشکهام رو سرازي بغض مردونه يصدا..کردم 

 
 .. نزدم کی و جچسبوندم

  ..زهی بررونیه نوبت عرفان بود که دردهاش رو ب لحظنیامروز و تو ا..امروز نوبت من نبود.. نهامروز
 : هق هق مردونه اش من رو تنگ تو آغوشش گرفت و زمزمه کردونیم
 ..حاللم کن خانمم ..خطاکار منم..مقصر منم..حاللم کن بهار جان-
 .. کف دستهام کمرش رو نوازش کردم با
 غم ها نی تمام امی بچه دار شدیوقتانشاهللا ..خدا بزرگه ..برادر من مقصر بود .. حرف رو نزن نیا-
 ..رهی مادمونی

 وقت فکرش چیه.. انگار درد عرفان ده برابر درد من بود..البی من سي هقش بلندتر شد و اشکهاهق
  ..نهی صدمه ببالی حد از مرگ فرنی عرفان تا اکردمیرو هم نم

 .. نداشتی عرفان تموميچرا البه ها.. بود ی عجب شبامشب
 که به دادِ دلِ منِ محنت يهمون جور.. داغداره ي شبها بدجورنی مرد من تو ایلو.. شکرتایخدا
 ..مرد مغرور من رو به من برگردون...ي نظرمی به دلش کن و نیرحم..يدی رسدهیکش
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*** 
 "عرفان "

 ..گفتی افتادم که می متنادی..و من باز هم سکوت کرده بودم...گذشتی شوم مي از اون حادثه روزها
 قبل از اون اتفاق يروزها..کنهی ممی رو به دو بخش تقستی که زندگوفتهی متی تو زندگیاقات اتفیگاه

 .. بعد از اون اتفاقيو روزها
 هیانگار که داشتم رو ..گذشتی کردن اون از بهار می و مخفتی واقعدنی من با درد فهمي روزهاحاال

  نگاه یبمب ساعت هی ام به چشم ندهی آی و به زندگرفتمی راه مخی نازك يپرده 
 
 .. رو به باد فنا بدهمی ترکش هاش زندگریکه هرلحظه امکان داشت منفجر بشه و ت..کردمیم

 که به خاطر عفونت کردی فکر ماالنهی بهتر شده بود و خوش خمارستانی شدن از بصی بعد از ترخبهار
 .. شدهي بسترمارستانی هاش تو بهیکردن بخ
 و باز هم لبخند شدیشکوفا م..شدی نگران من دوباره سرپا ميا چشمهي و جلوگذروندی رو مروزهاش

 .. تر و پژمرده تر از قبلدهیو من با هر لبخندش خم ..زدیم
 نکهی فکر کردن به ایحت..دیپاشی و از درون مخوردی مثل خوره فکر و روحم رو متی گفتن واقعفکرِ

  و شدیر روز بهتر از قبل مبهار ه... کننده بودری رو به بهار بگم پتی واقعدی بايچه جور
 

 چشمهام ي مختلف عکس العمل نشون دادن بهار جلويمدام صحنه ها.. هر روز داغون تر از قبلمن
 ..دمیکشی و درد مدمیکشی و من درد مشدیقطار م

 به جونم يدرد..دی بخشیخدا منو نم.. که باعثش شدمییتقاص دردها.. تقاص منهنی که ادونستمیم
 .. قبل از اعدام عذاب آور بوديل لحظه هاانداخته بود که مث

؟و .. صبر کنم ای؟..بگم .. رو به بهار بگم قتی حقيکه چه جور.. که چه کنمشدمی به دامن خدا مدست
  ..سپردمی مری رو به دست تقدزی و همه چکردمیدر آخر سکوت م

 رفتنش سراپا فتنه  قبل ازيلدای تو جلد بهار و باز هم مثل همون شبِ رفتی مطونیش... شبها یبعض
  تا از وجود و ذاشتمیتو اون لحظه ها براش سنگ تموم م ..وفتادی و به جونم مشدیم
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 نور ریتو ظلمات خونه و ز..رفتی خسته از تب و تاب ها به خواب ناز میو وقت.. لذت ببرهآغوشم
  ستمیگری و به حال و روز خودم مشدمی مرهی و به صورت غرق خوابش خنشستمیمهتاب م

 
.. 

 که بهار چه مشتاقانه منتظره تا روزهاش بگذره و دوباره حق مادر شدن رو کردمی حس می خوببه
 دردِ ..زدی عمرم مي شهی به رشهی تو چشمهاش تاقِی اشتنی و همدونستمیم.. کنهدایپ
 

و من باز هم سکوت ..کردی و پنهون کردنش از بهار داشت ذره ذره خردم متی واقعدونستن
  از دستم ي درد کارنی و من درمقابل اکردی داشت محاکمه ام مرانهی سخت گایدن..کردمیم
 

  ..ومدیبرنم
حساب روزها از دستم در رفته بود که باالخره ..چهل وپنج روز ... ماه هی.. چند وقت گذشت دونمینم

 ..وستی پتی منفجر شد و کابوس هام به واقعمی زندگیبمب ساعت
کتم رو ..چراغ ها رو روشن کردم .. بود و خونه سوت و کور  خونه که شدم برق ها خاموشوارد

  خونه حتما هوس ادیبا خودم فکر کردم بهار که ب.. رفتمیی چايدرآوردم و به سراغ کتر
 

 .. لبخند زدمشهی چقدر خرسند میی چاوانی لدنی با دنکهیو با فکر به ا ..کنهی مییچا
 بهار از لی زنگ موباي که در کمال تعجب صدا بهار رو گرفتمي شماره تی دوش گرفتم و درنهاهی

 پشت درخونه بلند شد
 بهار بود که از ی زنگ گوشيصدا..دمیشنیدرست م.. شدمکی به در نزدی شل شد و به آرومدستم

  ی بهار قدمبتی هدنی باز کردم که از دیدررو به آروم..دیرسیپشت در بسته به گوشم م
 
 پشت در ختهی و بهم رشونی پري بود با ظاهردهی که باری از بارونسیبهار خ.. عقب برداشتم به
 ..شدی بلند مشی دستفی از تو کلی زنگ خوردن موباي بود و صداستادهیا
 .. تو ایب..ي بارون موندری؟چرا ز..یی؟تو..بهار-
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 برخالف یحت.. از کنارم گذشتی به آرومبونیسر به گر ..نمی سر بلند نکرد تا صورتش رو ببی حتبهار
  راست به کیتا به تا رها کرد و  ..ذاشتی میکه کفش هاش رو تو جا کفش شهیهم
 

 .. حموم به راه افتادسمت
 : مرتب کردم وگفتمی هاش رو تو جاکفشکفش

 ؟.. خانمه سی فرنگيصبا خونه -
 :که خودم گفتم.. ندادی جواببهار

  ..می مزاحم مردم بشستیخوب ن ..ارمشی برمیمن م-
 به ساعت اتاق که یاما با نگاه..نگران شده بودم ..و پشت در حموم گم شد نگفت يزی باز هم چبهار

 .. رفتم نیی و پادمی ساعت نه شب جا خوش کرده بود کتم رو پوشيعقربه هاش رو
*** 
 غرق خواب رو تو تختش خوابوندم و پتو رو روش انداختم و در اتاق رو پشت سرم بستم يصبا

  قهی دقستیب..دینگاهم به سمت ساعت چرخ..دیرسی شر شر آب هنوز به گوشم ميصدا..
 

ناخوادگاه افکار مخرب به سرم زد  ..ومدی زود مشهیهم.. بوددیاز بهار بع.. که بهار به حموم رفته بودبود
.. 
 ) سرش اومدهیینکنه بال(

 .. تقه به در زدم هی و ستادمی در حموم اپشت
 ؟ ..ییاینم..ی گذاشتم خانمي؟چا..بهار جان ..بهار-
 در دمی کشنیی در رو پاي رهیدستگ.. پشتم رو لرزوند ي رهیترس ت ..ومدی نی اما جوابستادمی اوشگ

 ..محکم تر از قبل به در ضربه زدم ..افکار ترسناك پررنگ و پررنگ تر شدن..قفل بود
 ؟..بهار جان-

 .. نبود یجواب
 ؟..بهار جواب بده حالت خوبه-

 ..نکنه تو حموم از حال رفته .. سرش اومده ییچه بال... شدنی سنگنفسم
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 ..بهار..بهار در رو باز کن-
 در بگردم اما مغزم هنگ کرده بود و درست کار یدکی يدهایخواستم به دنبال کل.. تعلل نکردم گهید
 .. تو ذهنم حک شده بودری تصوهیتنها ..کردینم

 .. شرشر آب افتاده بود ری جون بهار که زی بدن ب
 ریشونه ام ت..دمی محابا عقب رفتم و با شونه ام به در کوبی پررنگ شد که ب فکر تو ذهنمنی ااونقدر

 ..اما در از جا تکون نخورد ..دیکش
 ..کردمی االن در رو باز منی همدیبا

 کینه ..دمی و به شدت به درکوبدمیباز هم عقب کش..دادی از دست دادن بهار امون فکر کردن نمترس
 .. باز شدي بدي در حموم با صداکه باالخره.. و چند بارنیبار چند

اما  ..نمی جون بهار رو ببی بيانتظار داشتم جنازه .. درشکسته رو عقب زدم و وارد حموم شدمدهیترس
  از ی خالي شرشر قطرات آب نشسته و با چشمهاری زانی که لخت و عردمیبهار رو د

 
  ..کردی به من نگاه محس

 بدون کردی میی دستش خودنماي که توی جسمدنیبا داما ..دمی بهار ترسبتی هدنی لحظه از دهی
 : زدادیکه فر.. بردم ورشی درنگ به سمتش يلحظه ا

 ..کشمی خودمو ميپاتو جلو بذار-
 ؟؟.. تو دستش خودش رو بکشهغِی با اون تخواستیم.. شدمخکوبی مسرجام

  ..ي شدوونهی؟د.. تویگی میچ-
 : زدغیج
 .. راحت بشمی زندگنی از اخوامیم.. خودمو بکشمخوامیم.. شدموونهیآره د-
 ..؟ا تو که حالت خوب بود .. شده مگهیآخه چرا ؟چ-

 .. از دستش رها نشدغیاما ت.. و دستش شل شددی لرزلبهاش
 بود که جرات بی حال و روز بهار برام عجدنیاونقدر د.. کردهی پناه شروع به گری بي بچه هی مثل

 .. شاهرگش بکشهي رو روغی پا خطا کنه و تمبادا که دست از..قدم جلو گذاشتن نداشتم
 : گفتمی آرومبه



       Moon shine & Parmisa65                                                                 م دليغزل واره هارمان 

 814 

  ..شهی حل نمی که مشکلي جورنیا..هیباهام حرف بزن بدونم دردت چ..چت شده بهار-
 ؟.. عرفان نهیدونستیتو م-
 ؟ ..دونستمی رو می؟چ.. رو یچ-
 !؟.. مادر شدن رو ندارم اقتی لگهی دنکهیا ..شمی مادر نمنکهیا-

 ياون زلزله ا ..دی بفهمه فهمدی رو که نبايزیپس باالخره اون چ..و بدنم منقبض مشت شد دستهام
 ..وستیکه روزها منتظرش بودم باالخره به وقوع پ

  ..رمی بمدیمن با..من نازام عرفان -
 رو غی بردم و تورشی صبر نکردم و به سمتش گهی رو باال برد که دغی و تدی کشادی آخر رو فري جمله

  ندادم و به یتیاما اهم.. شددهی کف دستم کشي به شدت روغیت ..دمیاز دستش کش
 

 : زدمادی بهار رو گرفتم و فريو در آخر شونه ها.. حموم پرتش کردمي گهی دسمت
 ؟ ..یکنی مکاری چيدار..زده به سرت-

 :دی کشادی که مشاعرشون رو از دست دادن فریی مثل کسابهار
 .. کنم دای نجات پیدگ زننی از اخوامیم.. خودمو بکشمخوامیم-
 ؟ ..یگی مي داریچ-

  ام گذاشت نهی رو سدست
 .. عرفان شمیمن بچه دار نم-

 .. چشمهاش بزرگ شده بود مردمک
 ..رفتم دکتر عرفان ..دمیخودم شن ..دمیخودم فهم-

 .. به خودش گرفتهی گرحالت
  ..یخوشحال شدم که حامله ام رفتم دکتر ول.. ماه عادت نشدمنیا-

 : آروم ادامه دادیی شد و با صدارهی گشاد شده بهم خيا چشمها بدوباره
از .. ؟نه..هی چیسترکتومی هیدونیتو م..یسترکتومیه.. شده هیرحمم تخل.. بهم گفت من نازامیول-

 کثافت ... اون دکتر نامرد رحمم رو برداشتهدمی فهمنکهیتا ا..دونستمیمنم نم..یکجا بدون
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 ..می مادر و پدر بشمیتونی نمگهیما د.. عرفانشمی بچه دار نمگهیدمن .. اسم عفونت نازام کرده به
 ..دیلرزی و مدیچکیآب از سر و روش م..دمی آب رو بستم و بازوهاش رو مالریش
 االن هم صبا رو نی؟ما هم.. فقط بچه استیمگه زندگ..یکنی که مهی فکرها چنیا..رونی بمیپاشو بر-

  ..میدار
  ..دی رو چسب بازومی کردم که دو دستبلندش

  ..!یدونستی نامرد ميتو ..!یدونستیتو م-
  ..شدی مدهی چشمهاش روشن تر از قبل دي گشاد شده رنگ قهوه اي مردمک هابا
 ؟.. عرفان یدونستیم-
 : تو نگاهش گفتمرهیخ
  ..دونستمیاره م-

 .. دستش کم شد و دستهاش از رو بازوم سرخوردقدرت
 ؟ ..ی قراره نازا بشم و جلوشون رو نگرفتیدونستی؟م ..ی و بهم نگفتیدونستیم-

 : شدمیعصبان
 از تب و يکردیاگه عمل نم..عفونت بدنت رو گرفته بود  !..رمی جلوشون رو بگتونستمی ميچه جور-

 يمردیتشنج م
 :دی کشغیج
 دارم ای آرزو تو دنهی فقط یدونستیمگه نم ..خوامی من بچه میدونستیمگه تو نم..به درك ..به جهنم -
.. 

 .. نکشه غی جنی از اشتری دهنش گذاشتم تا بي و رودستم
  ..یکنیمردمو خبردار م..آروم بهار -
 هیگر ..دیخروش ..دیجوش..اما بهار تقال کرد .. که محکم تو بغلم گرفتمشدی کشغی پشت دستم جاز

  روش جا خوش کرده بود غی زخم تيکف دستم که جا..دستهام رو چنگ زد ..کرد 
 
 .. شده بود یبهار رسما روان.. کف دستم رو بردارم تونستمینماما  ..سوختیم
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 از درد و غم يحاال به درجه ا..شدی مي و اشکهام جارشدی صورتم منقبض مادشی و فرغی هر جبا
 ..کردمی مهی بودم که به حال و روز خودم و بهار گردهیرس

 ..د حال لم دای بهار از رو بازوم سر خورد و تو بغلم بي دستهاباالخره
کف ..  لبهاش پخش شده بود يرد خونِ کف دستم رو.. از رو صورتش برداشتم دی رو با ترددستم

 بهار با .. کردم  زی از اشکش رو تمسیدست سالمم رو مرطوب کردم و صورت خ
 

  ..کردی ام لم داده بود و به سقف نگاه منهی رنگ رو سی بیصورت
  ..!!یدونستیتو م-
 .. پناه در آغوشم گرفتمش ی طفل بهی و مثل دی اشکم چک فروغشی بي چشمهادنی دبا
 به فکر یتونی ميچه جور ..دیی تو و صبامیزندگ..به خدا که من دوستت دارم .. بهار ایبه خودت ب-

 ؟ ..یوفتی بیخودکش
 : روح پچ پچ کردی جسم بهی مثل

  ..خورمی به دردت نمگهیمن د..بذار خودمو خالص کنم عرفان -
 .. متحرك تو آغوشم بودي مرده هی و بهار مثل کردمی مهیمن گر.. بهار عوض شده بود من وي جاحاال

 االنمون ی؟مگه زندگ..خوامی گفته من تو رو به خاطر بچه می؟ک..ي شدوونهی ؟دیگی مي داریچ-
 ..می؟ ما کنار هم خوش..چشه

 ..ارمیبرات بچه ب تونمی نمگهید..منو طالق بده عرفان  ..ستمی خوش نگهیمن د ..ستمی من نیول-
 ..نمی بهار رو به وضوح ببي رنگ و روی صورت بتونستمی و نمکردی رو تار مدمی داشکهام

 ..خوامتیمن همه جوره م..خر نشو بهار-
 ؟ ..شی بهم بدیتونیم.. رو المیخوام،فریمن بچه امو م..خوامتی نمگهی من دیول-
 ..تروخدا تمومش کن ..بسه بهار-

 ي گهی ديو از گوشه ..دمیچی و به دورش پدمی کشی حوله رو از جا رخت هاش بهم خورد کهدندون
 .. کردم و دور دستم بستمدای پيحموم تکه پارچه ا

  ..کشمیباالخره خودمو م.. عرفانکشمیمن  خودمو م-
 ..یکنیتو غلط م-
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  ..یکنی مدای جنازه ام رو پي روزهی؟باالخره ..يری جلومو بگیتونینم-
  خطرناك شده بود تشیبهار و ذهن ..گهی رو متی داره واقعدونستمیم.. هام کشدار شد نفس
 یلی لحظه ها خنیتو ا..که بازهم بهار تقال کرد.. و تو بغلم گرفتمشدمیچی به دورش پشتری رو بحوله

 .. تا جنون ندارهي که بهار فاصله ادمیدیخوب م
 ..یوفتیم..نکن بهار-
 يخوای؟زن نازا رو م..خورمی به چه دردت مشمی نم مادرگهی؟من که د..یکنیولم کن چرا بغلم م-
 ..؟ولم کن دست از سرم بردار..کاریچ
 قد ییاونقدر ذهنم مشغول شده بود که عقلم به جا.. ام کردنهی با دستهاش شروع به ضربه زن به سو

  افکار مخرب بهار رو ي جلوخواستمیفقط م.. کنمکاری چدی بادونستمی داد و نمینم
 
  ..رمیبگ
 نی و دست از اادیبلکه به خودش ب.. تخت انداختمشي محابا رویتاق خواب رو با پا باز کردم و ب ادر

 ..کارهاش برداره
 راه هی دیبا ..کردمی فکر مدیبا.. نفس گرفتمی کرد که کمینی که از حرکتم جا خورده بود عقب نشبهار

 .. کردمی مدایعاجل پ
 ..دی هق هق بهار نگاهم چرخي صدابا

 تخت نشستم و ي  رویبه سخت..کردی مهی زده و پاهاش رو جمع کرده بود و گرهیتاج تخت تک به بهار
 .. کنم کاری چدی من بادمیپرسیمدام از خودم م..با درد بهش نگاه کردم 

 و به دمیچیدستم رو دور شونه اش پ.. دادمهی و کنارش به تاج تخت تکدمی تخت خودمو جلو کشيرو
 .. به حرف اومدکردی مهیر همون جور که گر اش دادم بهاهی ام تکنهیس
 خودم رو تو ي بچه خواستیدلم م ..ماهیمثل فر.. بچه مثل صبا هیمادر .. مادر بشم خواستیدلم م-

 ؟.. امارمیبغلم بگ
 .. رو چنگ زد رهنمی سرانگشت پبا
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 کرد که يکار.. تقاص کارهام رو گرفت يخدا بدجور.. مادر بشمتونمی نمگهید.. عرفانتونمی نمگهید-
 ؟خدا که .. انصافه عرفاننیآخه ا.. مادر شدن رو بچشم يتا آخر عمر نتونم مزه 

 
 ؟..پس چرا.. دونستیخداکه م.. چقدر حسرت مادر شدن رو دارمدونستیم

 .. رو مشت کردقلبش
 ..کنهیقلبم درد م..قلبم عرفان-

 بود چه یوونگی که تو مرز دی زننی؟با ا..کردمی مکاری چدیبا..سی منقبض شد و چشمهام دوباره خفکم
 !! ؟..یمن مقصربودم و تو از بهار تقاص پس گرفت.. انصاف نبود ایخدا ..کردمیم
 
 يبهار.. شکنجه برام درد بهاره نی که بدتریدونستیم!اما بهار.. ندارمي اگه خودم باشم دردیدونستیم

 ..ادیم از دستم برني و کارزنهی بازوهام پرپر مونی مرغ سرکنده مهیکه مثل 
 ..ستی که بچه نزیهمه چ..آروم بهار جان-
 ... منيبرا.. من هستيبرا-

 و دستهاش سرد سرد زدی مي بهار به کبوديلبها ..دمیچی کرد که پتو رو دورش پدنی به لرزشروع
  تیتا از امن.. صورتش رو کنار زدم و محکم تو بغلم گرفتمشي مرطوب رويموها..بود 

 
 ...رهی آروم بگآغوشم

 ..تروخدا تحمل کن.. بهارجاننکن-
 : زدزار
 درد نیا ..مونمی اگه خودمو نکشم هم زنده نمیحت..کنمیمن آخر سر دق م.. عرفانتونمینم..تونمینم-

 .. عرفانکشهیمن رو م
من .. شده بودنیقلبم سنگ.. نمناکش زدمیشونیسه رو پ... و بودمیچی رو محکمتر به دورش پدستهام

 ..کردمیم زن مجنون چه نی با ادیبا
*** 
به .. خوابش برده بود ي و زارهی گریبعد از کل..  تخت خوابوندمي گرفتم و بهارو روي خسته انفس
 .. لباس تنش کردم و خوابوندمشیسخت
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 دهی و به صورت رنگ پردمیکنارش دراز کش..زدی تو خواب هم هق می کرده بود که حتهی گراونقدر
  هر چه زودتر دیبا.. شده بودی بهار بحرانتیوضع..کردمی تمرکز مدیبا..اش نگاه کردم

 
  ..وفتادمی راه چاره مهی فکر به
دور از ذهن نبود که درست مثل امروز به .. لحظه هم تنهاش نذارمکی ي برای خودم عهد کردم حتبا

  کرده بود با سرانگشت پاك سی که پلکم رو خیقطره اشک..فتهی بیفکر خودکش
 

 يمن قطعا تحمل از دست دادن دوباره ..کردمی فکر عاجل مهی دیبا..دم بهار رو کنار زي و موهاکردم
 ..بهار رو نداشتم 

*** 
زانوهاش  ..کردمی نشسته بودم و با درد بهش نگاه مییرای اتاق تو پذي روشناکی بهار تو تاري روروبه

  ي رويری مشاور هم تاثشیبردن بهار پ..زدی نمیرو ستون بدنش کرده بود و حرف
 

 .. خودش غرق و ماتم گرفته بوديایش نداشت و بهار همچنان تو دن اهیروح
 روح سرگردان شده بود که جرات تنها هیعمال ..زدی نميزی و لب به چموندی مرهی گوشه خهی به مدام

 ..گذاشتنش رو نداشتم
 کنج عزلت نی شدم که کنار مبل رو زمرهیبهش خ.. نگفته بوديزی شده بود و باز هم بهار چشب

 .. شده بودرهی خی قالي و تنها به گل هاکردی نمیحرکت.. بوددهیگز
 ي هاي شاهد سوگوارنی از اشتریتا ب.. قبل صبح زود با احسان روونه کرده بودمي صبا رو مثل روزها

  لی غرق خواب رو بهم تحويو احسان لطف کرده بود و صبا.. بهار نباشهي صدایب
 

 نیجرات نداشت تو ا..کردی فقط اطاعت مزدی هم نمیرف حی حتگهی خدا احسان ديبنده .. بود داده
 .. رو به خودمون واگذار کرده بودزی ما دخالت کنه و همه چيدل آشوبه ها

 .. سربلند نکردی بهار حتیول.. بهار نشستمي رفتم و روبه روجلو
 ؟..بهار جان-

 .. به سمتش دراز کردم و دستشو تو دستم گرفتمدستمو
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 ؟..بهار من-
 ي به گل هاوانهی دمهیچرا بهار مثال زنان ن..دستم مشت شد..نداختی هم به سمتم نیگاه نمی نیحت
 ؟..مکردی شده بود و لب از لب باز نرهیخ
  ..شهیحالت خراب م.. و نکننکاریبهار جان ا-

 تنها زن ذاشتمیمن نم..باز هم جلوتر رفتم.. آوردرونی و دستشو از دستم بدی خودشو عقب کشبهار
 ..فتهی وضع و حال بنیا به میزندگ

 ؟..ي جوابم رو بديخوای؟نم..بهار خانم-
 و پر درد نی سنگیبا قلب.. رو هم ازم گرفترهی خي زانوهاش گذاشت و همون چشمهاي سرشو روبهار

  دیبا.. چشمم رو پاك کردميتنها نگاهش کردم و با سرانگشت اشک گوشه 
 

 تی واقعتونستمی واقعا مایآ.. رو می زندگمیم تصنی و مهمترمی تصمنیسخت تر..گرفتمی رو مممیتصم
 ؟؟..رو به بهار بگم

ترس از ..گفتمی رو متی واقعدی نداشتم بايچاره ا..کردمی می رو عملممی تصمدیبا.. تازه کردمنفس
 درست مثل ..نمی بهار رو سالم و سالمت ببخواستمیمن تنها م..بعدها و عواقبش نداشتم

 
 ..ارهی سر خودش بیی اجازه بدم بالتونستمی نمگهید ..شی بهار چند ماه پهمون
 ری هنوز نگاهش به زی حرکت نابهنگامم سر بلند کرد ولنی هاش رو تو دستم گرفتم که بهار از اشونه

 ...بود
 يزیچ ..گشتمی حرفم مي رسوندن معناي کلمه ها برانیدنبال بهتر... شدمرهی فروغش خی صورت بتو

 ختل کنه  خطرناك ذهن بهار رو ميکه فکرها
 ..به من نگاه کن بهار-

 .. ام بودنهی مات بهار رو سنگاهِ
 .. شونه اش رو به شدت تکون دادم و با تحکم اسمش رو بردم

 ..!بهار-
 ..آب دهنم رو قورت دادم و به حرف اومدم .. به چشمهام نگاه کردباالخره
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 ..می بچه دارهی االن هم نیما هم-
 .. نکرديری بهار تغنگاه

 ..کردمی مارشی هوشدیبا.. به شونه هاش دادمگهید تکون هی
 ...صبا دختر من و تواِ..صبا..می هم دارگهی دي بچه هی ما الی؟به جز فر.. بهاريشنویم-

و درست مثل مجنون ها خنده هاش شدت .. کردي شد و تک خنده ای حرف عصبنی ادنی از شنانگار
  عقل و حال بهار ذاشتمی نممن..دندون هام رو هم چفت شد..گرفت و به قهقه افتاد

 
 .. دست برهاز
 ي که فکر کردیهمون.. تواِي شش ماه نیصبا همون جن.. وجود ندارهیماهیفر..به من گوش بده-

 .. ماستماهیهمون فر..صبا..اون زندست.. نمرده بهارماهیفر..مرده
 :که ادامه دادم... برداشتزی گشاد شده به سمتم خيو با مردمک ها.. بند اومدی بهار به آني قهقه

 ...دختر من و تواِ .. ي اگهینه دختر من و زن د ..مینه دختر من و مر...صبا دختر ماست بهار-
 ؟..یگیدروغ م-
 ..نه -
 ...ی منو خام کنيخوایم-
 ..ماهیمرگ فر..ازدواج من.. از اولش دروغ بودزیبفهم بهار همه چ-

 م رو تو مشت گرفتبازو.. وا رفت شونه اش رو گرفتم تا از حال نرهبهار
 ؟..ماهیپس قبر فر..شهیمگه م-
 نوه نی همچخوادی گفت نمرهیبابات اومد سراغم گفت بچه رو از دستگاه خارج کنم تا بم..دروغ گفتم-
 ..مجبور شدم بهش دروغ بگم بچه مرده.. داشته باشهيا
 ؟..ماهیپس قبر فر-
 ..ستی هم سخت نادی زی قبر خالهی دنیخر-

بهش فرجه دادم تا بتونه افکار تو ذهنش رو .. ها گذشتهیثان..کردیفقط نگاهم م پلک زدن ی ببهار
 اما بهار دستم رو پس زد و خواست فرار کنه که وسط راه از کمر ..هضم کنه
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که با تمام قدرتم بلندش .. شدزیبهار دوباره شروع به دست و پا زدن کرد و باهام گالو..گرفتمش
 ..کردم

 ؟.. نفهممشهیدو ساله باهاشم چطور م..محاله صبا دختر من باشه..یگی دروغ ميدار..ولم کن-
 ..ی اونقدر دروغ بافتم که نفهمینذاشتم که بفهم-

 ... تخت انداختمشي تقال کرد که به اتاق خودمون بردمش و روبازهم
 : بلند گفتممهی به سمتم حمله کرد که نختهی افسار گسي مثل زنهابهار

 ..کنمیبهت ثابت م-
 .. شدخکوبیم بهار

 "بهار"
 وقت چیمن تا به حال ه.. درنگ به سمت گاوصندوق کنار تخت رفتیکه عرفان ب.. موندممات

  نی بودم و حاال قرار بود با همدهی ندی رو به درستزی گاوصندوق اسرار آمنی ااتیمحتو
 

 پرپر ماهیهمون فر.. پرده از راز سر به مهر تولد صبا برداره و بهم ثابت کنه که صبا دختر منهاتیمحتو
 ..شده ام

عرفان ..بازهم لرز کردم ..عرفان که در گاو صندوق رو باز کرد.. تخت چهار دست و پا جلو رفتميرو
 دستش رو محکم تو دستم ..دیچی تخت رو به دورم پي رويمکث کرد و اول پتو

 
 ..ه بود شدی مرد مخفنی اي من تو دستهایتمام اسرار زندگ..حالم دست خودم نبود..گرفتم
 .. پاندوراش رفتي باز کرد و دوباره به سراغ جعبه ی اش دستم رو به آرومگهی با دست دعرفان

 رونی شناسنامه و چند تا برگه بهی کرد و باالخره با نیی شدم به دستهاش که برگه ها رو باال و پارهیخ
 و دستم جل..شناسنامه رو بازکرد و به سمتم گرفت..اومد و کنارم رو تخت نشست

 
 ماهیفر.. سالها دختر مننی تمام انکهیا..رمی رو بپذتیتا واقع..رمی تا شناسنامه رو به دست بگرفتینم

  ي بچه هابی خبر از وجودش عشقم رو نصی من زنده بود و من بي صبادی شاای..من
 

 ..کردمی مبهیغر
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 .. صباستي شناسنامه نیا.. بهاررشیبگ-
 .. دست دراز کردماری اختی نقش بست ب چشمهامي اول شناسنامه که جلوي صفحه

 ؟؟ ... تولدخیتار...بهار: نام مادر...عرفان:نام پدر..صبا :نام
 سنگ قبر ي داشتم روادی خوب به یلی رو خخی تارنیا.. که از پله ها افتادمی همون شبقای دقایخدا

 .. فوت بودخی تارنی هم همماهیفر
دستم شل شد .. بوددی و سفی فوت خاليصفحه .. آخر رفتمي درنگ نکردم و به سراغ صفحه گهید
  صبا ي بودن شناسنامه ی وقت متوجه المثنچیپس من چرا ه.. صبا بوديشناسنامه ..
 

 ؟.. بودمدهی هم دي اگهی دزی شناسنامه اش چی؟اصال مگه به جز فتوکپ ..نشدم
 .. رو به دستم دادي اگهی دي برگه عرفان

بعد از اون هم از هم جدا .. ماه بودهی عقدمون ي ،دورهینیباگه ب..مهی من و مري عقدنامه نیا-
 .. رو انجام بدهنکاری فقط به خاطر محبتش به من و صبا حاضر شد امیمر..میشد

 .. دستم گذاشتي روي اگهی دي برگه
 ...گهی دمارستانی بهی ماه از هی صبا بعد از صی ترخي هم برگه نیا-

 دور و دراز من ي آرزونیا.. هم باور کرده بودمدیشا..کردمی نم مدارك کامل بود و من بازهم باورتمام
 .. از خاطرات مدفون شده بودی تلریبود که بعد از سالها ز

 ؟..بهار-
 ی مرد کنیواقعا ا..دمشی بار اول ميانگار برا.. عرفان نشستي از برگه ها جدا شد و رونگاهم

  چی هگهی شده بود د موهاش باعثونی مدی سفي که تک و توك رنگهاي؟مرد..بود
 

 .. دوران شبابم نداشته باشهیی به مرد طالیشباهت
 .. دستم رو گرفتکف

 ..صبا دختر ماست..باور کن بهار-
 !؟.. تن منيپاره ..!دختر من بود..!..صبا؟صبا.. بودم جیگ
 ..می بدکی تست ژنتمیتونی راحت بشه مالتی خنکهی ايبرا-
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 که یمن..دادی دختر خودم رو مي بوکردمیکه هر بار صبارو بغل ممن ..! ؟واقعا الزم بود  ..کی ژنتتست
  بدم تا بفهمم که صبا دختر کی الزم بود تست ژنتزدمی صبا مي خودم برایاز زندگ

 
 ..!! نهای هست من
 اومدم عرفان مردد و نگران مچ دستم رو نیی از تخت پای رو از رو شونه ام کنار زدم و به سختپتو

 .. خطرناك ازم سر بزنهي مبادا کارهادیترسیهنوز م..گرفت
 .. به سمت اتاق صبا به راه افتادمی و به آرومستادمینا
 صورت صبا رو که تو خواب ناز بود خواستمی لحظه منیفقط تو ا..کنمی مکاری دارم چدونستمینم
  جا خوش کرده می تا باور کنم صبا همون قدرت خداست که سالها تو دلِ زندگنمیبب..نمیبب
 
 ..کشهینفس م و

 بود دهی ترسوانهی بهار دنیاز ا..جرات نداشت مچ دستم رو رها کنه.. شددهی پشت سرم کشعرفان
 مواجه با صبا سخت تر از مردن شده ..مکث کردم .. در گذاشتمي رهیدست رو دستگ..
 

 ...بود
 ؟..کردمی مونی جنازه شی قبر بهی ي بود و من برامی دختر من تو چند قدمایخدا

 فشار همزمان دست عرفان ری در زي رهیدستگ..زرگ عرفان رو دستم نشست و فشار آورد بدست
  دست ی که  به آرومدینگاهم به سمت عرفان چرخ.. باز شدی رفت و در به آرومنییپا
 
 .. دادي شونه ام گذشت و فشاريرو
 يه  روشن کرده بود و چهرهینور کمرنگ شب خواب اتاق رو،سا ..دمی سمت تخت صبا چرخبه

 ..دیدرخشیمعصوم صبا مثل ماه م
 ..ستادیاما وسط اتاق قدم هام ا.. به داخل اتاق گذاشتمقدم
 ..در خواب ناز بود.. منيای روماهیفر..دخترك من.. منيصبا.. قدم جلو گذاشتن نداشتمدل

 نی زمي زانوهام خم شد و رودیاشکهام که بار.. و نگاهم غرق صورت ماهش شدستادمی اهمونجا
 ..دمیدی خدا رو با دو چشم خودم مي معجزه نهیداشتم به ع..نشستم
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 ری نبودم به لطف خدا زنده مونده بود و حاال زدنشی حاضر به دی که حتي شش ماه انی جناون
 ..دیکشی و قد مکردی خونه نفس تازه منیسقف ا

از هم کم بود  بکردمیکه اگه هزاران و هزار بار سجده م.. سجده رفتم و شکر خدا رو به جا آوردمبه
 .. کرده بودي جارمی معجزه تو زندگهی رو مثل غشی دریخدا رحمت ب..

 ..شکر کردم....دم گرفتم و..هق زدم و شکر کردم.. و شکر کردمختمی راشک
 .. عرفان رو شونه ام نشستدست

 ..شهیبهار جان حالت بد م-
 سی خي بود و با چشمهاعرفان کنارم نشسته..و سر از سجده برداشتم.. رو تو دستم گرفتمدستش

  هیعرفان به ندرت گر... رفته بود انگارادمی.. منقلبم کردسشینگاه خ..زدیبهم لبخند م
 
 ..شکستی اجازه اش سد چشمهاش رو می بي روزها مدام و مدام اشک هانیاما ا..کردیم
 ؟..یچرا بهم نگفت-
 بچه ياونقدر کشته مرده ...يری بگ و صبا رو ازمی رو بفهمتی که واقعدمیباور کن ترس... بهاردمیترس-

 مخصوصا ...ی و ترکم کني دخترمونه صبا رو برداری  اگه بفهمدمیترسی که ميبود
 

 که بهت گفتم من ییبابت دروغها..دادی سن هفت سال بود و دادگاه حضانتش رو به تو مری صبا زکه
 ..رو ببخش

 ؟..یحاال چرا گفت-
 .. از دستت بدمدمیترس-
 ؟..يامرد نیلی خیدونیم-
 ..دونمیم-
 ..ارمی دستهام جفت چشمهات رو از کاسه دربنی با همخوادیدلم م-
 .. درکم کنیدونم،ولیم-
 ...ی سال تموم دخترمو ازم گرفتشیتو ش.. درکت کنمي توقع داريچه جور-
 .. وقت صبا رو ازت دور نکردمچی هی خونه گذاشتنی پا به ایاز وقت..نگرفتم-
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 ..گفتی رو مقتیعرفان حق.. گفتن نداشتمي برایحرف
  چقدر ناراحت بودم؟يدیند...ی رو هم بهم نگفتتی واقعیول...یول-
 ...ی نبود صبا رو ازم جدا کندیازت بع.. اما دستم بسته بوددمید-
 ؟.. که ببرمشیترسی؟نم..یحاال چ-
 داشته  به منمي که به صبا داری هزارم عشقکی که ته دلت دوارمیفقط ام..ترسمیچرا هنوز هم م-

 ؟.. بهاريهنوز دوستم دار...یباش
 .. سوالت رو قبال دادمنیجواب ا-
 تونمیم..ي کردروونی و دو ماه آزگار منو حی چمدون از خونه ام رفتهی فرداش با ی وليآره داده بود-

 ؟.. کنم بهارنانیبهت اطم
 ؟..یکنیحرفمو باور م..یتونیاگه بگم م-

 :گفت ي با نفس خسته اتی کرد و درنهاسکوت
 .. که باور کنمخوادیدلم م.. کنمیآره باور م-

 : دوخت وزمزمه کردنی رو به زمنگاهش
 ؟..يهنوز از دستم دلخور-

 .. زدمي محولبخند
 ..ستمی از دستت ناراحت نگهی دیول.. چرادونمینم-
پرمهر و ..یبلند و طوالن.. زدمشیشونیسه رو پ... کف دستهام صورتش رو قاب گرفتم و بوبا

  نیبهتر..ی و طوالنکی شب تارنیپدر صبام و تو ا..پدر بچه ام.. مرد،مرد من بودنیا..پرعشق
 

 .. عمرم رو داده بودخبر
 اما تو سالها به دندون دمیدرسته که من فقط شش ماه صبا رو به دوش کش.. عرفانبخشمتیم-

  که یی تونیا..ي حضانت صبا داري که حق تام برایی تونیا..ي و بزرگش کردشیگرفت
 

من ..ي کردی که چه کار سختياوردی وقت به روم نچی و هي بزرگش کردیی من نبودم به تنهایوقت
  و هم ي و چند سال هم مادرش بودنیاما تو چند..فقط شش ماه مادر صبا بودم
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 ..پدرش
 : مچ دستهام رو گرفت و التماس کردعرفان

ما دو نفر تا آخر عمر تو ..ی منیآخر زندگتو زن اول و .. رو نکننکاری اگهید.. بهارکنمیازت خواهش م-
  دارم تقاص دونمیم.. بار غم تو شکستریبه خدا که کمرم ز..می اگهیسرنوشت همد

 
ترو جون صبا قسمت ..به خاطر بچه دار نشدنمون.. تواِیباور کن تمام دردم به خاطر ناراحت ..دمی مپس

 .. و سالمت یاشبه خدا که اگه تو خوش ب.. نباشی به فکر خودکشگهی ددمیم
 

 ارزن برام هی ي بدون تو به اندازه ی زندگنیا..بهار جان به دادم برس.. بهتره شهی از هممونیزندگ
 ازم بگذرو به .. مادر بزرگ شده ی همه سال بنیبه فکر صبا باش که ا..ارزش نداره

 
 ...تو فقط خانم خونه ام شو..کنمی مازتی نی بیازهمه چ.. برسمونیزندگ

 ..زدی و جز مکردی شده بود و عرفان التماس مالبی ساشکام
 دهی که با عرفان رفته بودم حاال به سکوت و آرامش رسیی من بعد از تمام کلنجارهااما

  خدا نکهیاما هم.. طعم مادر شدن رو بچشمتونمی نمگهیکه د..شمی مادر نمگهی که ددونستمیم..بودم
 

 رمی رو از سر بگمی تا دوباره سر پا شم و زندگدادی مزهی کرده بود و صبا رو برگردنده بود،بهم انگلطف
 .. صبا و عرفان جبران کنمي نبودنم رو برايتا تمام روزها.

به محبت .. به تمام مقدسات عالمدادی و قسمم مختیری پر از آرامش شده بود و عرفان اشک مقلبم
  يروغ ها به خاطر دیو من ته دلم حت.. برگردمشیکه به زندگ..که ببخشمش..صبا

 
 .. هم ناراحت نبودمشمارشیب

 و دمیرسی با جان ودل بهش منیکه بعد از ا.. خداي از موهبت هایمادرِ رحمت.. حاال مادر بودممن
 ..کردمی رو وقف بزرگ شدنش ممیزندگ

 ..ستادیلبهاش از حرکت ا.. عرفان گذاشتمي رو لبهای رو به آرومسرانگشتم
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 که تنها ییتو هم منو به خاطر تمام سالها.. بمونمتیزندگ که تو دمی عرفان و قول مبخشمتیم-
 .. ببخشی صبا رو بزرگ کنیگذاشتمت تا به سخت

 خاطر خودم رو تو آغوشش جا بیبا ط..سه زد و دستهاش رو از هم گشود.... سرانگشتم بوي روعرفان
 .. شدمرهیدادم و به صبا خ

 که به من یبه خاطر صبا و عرفان..ی که به من داشتیبه خاطر تمام لطف... ممنونمایخدا-
 . گذارتم،شکريبرگردوند

 
 ...والسالم

 
 
 
 

 65 سای وپارمنی شامون
 95 سال يلدای شب

**** 
 وشرمنده دی طول کشیلیهرچند که خ ..می وتمومش کردمیباالخره طلسم رو شکست ..اوففففففف

  از دست دادن يبرا مونی ناراحتي به پادی از حد رو بذارشی بری تاخنی ایول ..میاتون شد
 

من که رسما افسرده شده .. دود شد وبه هوا رفت یکه به ان.. ها وسالها زحمت وتالشمون ینودوهشت
  نیمحال بود ا..واقعا اگه لطف شماها نبود  ..رفتی دستم به نوشتن نمگهیبودم ود

 
 .. تموم بشه داستان
 وحوضم مونمی ومن مدیریماها مش..من هم خوشحالم وهم ناراحت  ..شنی هام که تموم مداستان

 تو  ..میخوریحرص وجوش م ..میدی مدهی که بازهم با هم اسایپارم ..قمی شفقیورف
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هرچند که من  ..میکنی ودوباره شروع ممیکنی جور مدی داستان جدهی وباالخره میزنی هم مي سروکله
 داستان  بعد از تموم شدن گهی دکنمی با خودم عهد مرسمیهروقت وسط داستان هام م

 
  ..شهی شماها تنگ ميدلم برا ..تونمیاما نم ..سمیننو

 تا دی باال کشی ودوباره ما رو به سختدی که کنارمون موندمی وممنونمیممنون ..می که ممنونالقصه
  ..می داستان رو تموم کننی وامیسیبنو
 من يبرا ..تونی تو زندگشتری بي هاتی تن وذهن رو دارم وموفقی سالمتي همتون ارزوي خدابرااز

 .. مشکالتمون کمتر بشه وذهنمون بازتر دی هم دعا کنسایوپارم
 یی خودم به تنهاایحاال  ..میای دوباره مدمونی احتماال با داستان جدنکهیاول ا.. چند تا نکته بگم خب

  صفحه که یس.. به نوشتن می شروع کندی فقط بامی رو داری اصلي دهیا .سای با پارمای
 

  ..دی رو  دنبال کندی داستان جدسای پارمای من وي بعدا از امضادیتونیم ..زنمی مکی تاپمینوشت
 یهرکس..لطفا لطفا لطفا لطفا .. اف ي دی پلیداستان دو قسمته وقسمت اول فا..  نکته نیدوم

  کامل رو به همراه لی بده تا براش فاغامی وورد رو داشته باشه بهم پی اصللی فاخوادیم
 

 پخش بشه ي مجازي داستان تو فضاستی که برام مهم ندیدونیخودتون م..ا بفرستم  هشیرای وتمام
  گانی بامرامم هستم وبه عشقشون داستان هام رو راي دوستهايمن نوکر همه ..
 

 اشکال ی نشده وکلشیرای چون اصال ودی ناقص رو پخش نکني پستهانیاما خواهشا ا ..کنمی مپخش
  ری ها رو تغسندهیاسم نو ..دیفقط لطف کن..بفرستم  براتون دی بدغامیبهم پ..داره 

 
 .. داره یونی که مددیند
 
  سای پارمغامی هم پنیا
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 دی رمان رو کلنی که ايروز ... دی بودزی عزمی همراه من و مرشهی هممثل نکهیبابت ا ممنون .... سالم
  یکیالت  اما مشکسمی از قسمتها رو بنویلی بودم و قرار بود خي من پر از انرژمیزد
 
 من ي جور کم کارمیو مر... زمی عزمی رمان افتاد به گردن مرتیرو نشون دادن و مسئول  خودشونیکی

  باز ي بعديو در کارها...  رمان خوشتون امده باشهنی از ادوارمیام.. دیرو کش
 

و ....  منو تحمل کردي هاطنتی ها و شی تنبلي که با صبورزی عزمیاز مر  ممنون ...دی کنمونیهمراه
 ... اجازه داد همراهش باشم

 ) جان سایممنون پارم(
 .. باشه تونیخدا پشت وپناه همگ  ..می ازتون ممنونبازهم
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