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 بسم رب العشق•

 به یادت هنوز عطر تلخ میزنم شاید مرد رویات هنوزم منم

 چقدر ساده بودی یادش بخیر غیربدون جاتو هرگز ندادم به 

 یه وقتایی هم قهر و بی تابیاشیا لخ و بی خوابی توه دوتا قه

 واسه من خاطره ست نبودت توی زندگیم فاجعه ست همه لحظه هاش

 چی میشه تهِ رابطه می خواستی که خوشبخت بشی یادتهمی گفتی 

 واسه ساقه هامون تبرمونه شد زنبودیم از هم لحظه ای بی خبر ولی 

 به یادت هنوز عطر تلــخ میزنم.

 :مقدمه

سکوتی که با آن خو ! محض دنیایی غرق در تاریکی و تنفر..تنهایی و سکوت
 گرفته است.

تنهایی که همدم شب و روزش شده است و اما در این میان آمدن نوری 
پُر از روشنایی و حس زندگی وسط آن تاریکی و وری پاک و نتجلی بخش..
 سکوت مطلق..

موجودی پاک و بی ریا جنایت و کثیفی تمام اطراف را فرا گرفته است و تنها 
 اما به قیمت چه چیزی؟ کثیفی را پاک کند و با خود ببرد می تواند این همه

 قیمت زندگی و عشقش یا..
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لبخندی زیبا و غیرقابل قبول بود دیدن دختری که مقابلش ایستاده بود و با 
 .دستش را سویش دراز کرده بود ،چهره ی محشر

در حالش بد بود؟ چرا دنیا برایش تیره و تار شده بود؟ چرا تمامی آنقچرا 
قلبش داشت خودش  دنیا برای گوش های محمدهیرسا سکوت کرده بود؟

آخ ..دیدش اما چطور؟ چشمان و نگاهش ؛ بالخرهرا می کُشت این یک سال
 اه چشمانش!سی هاز تیرگی

 چشمونتو ندوز از سر نمی پرد

 تو را زِ خاطرم کسی نمی برد

 به خاک و خون کشیده ای 

 مرا زِ غم بریده ای مــرو

قلبش برای چند ثانیه نکوبید و دوباره تپش های عظیمی از سر گرفت. 
، همان مو ؛هت زده اش تنها روی دو گوی مشکی مقابلش بوده بچشمان

 مان چشم و..ه

جوری تظاهر می کرد که باورش شده بود فقط شبیهه هم  نمی شدباورش 
 ؟اما این همه شباهت چطور ممکن است هستن

ُ  ایخنده   ر از عشوه ای کرد و با صدای نازکی گفت:پ

 وا بیاتی.، آخوشبختم آقای اردوان آوا هستمــ 

 ش انقدر نازک و ظریف بود یایصدا»برای یک لحظه حسی در سرش داد زد 
 «معصوم؟اده و س
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باورش نمی شد بعد این همه مدت  .چیزی مانند خُره به جانش افتاده بود
با او آنهم با کی؟ با دشمن خونی اش که اندازه ی تمام دنیا  ئیدوباره رویارو

 .از او متنفر بود

اطراف پُر بود از مهمان های رنگ وا رنگ و صدای آهنگ مالیمی به گوش 
های طبیعی همه جا به مشام می  بوی عطرهای مختلف و گلمی رسید. 

 رسید.

اخم هایش را درهم کشید و دستش را در دست ظریف دختر مقابلش 
ُ  گذاشت و فشرد. البت و محکمش و همان اخم های صر با همان صدای پ

 درهم نگاهش کرد و گفت:

 خوشبختم.ــ 

همین یک کلمه را هم به زور گفته بود. قلبش..چه مرگش بود؟ چرا نمی 
 مانند او خونسرد باشد چرا؟توانست 

افراد دور و برش نه اتفاقاتی که می افتاد حواسش به هیچ چیز نبود نه 
 فقط و فقط آن دختر را می دید.

دخترک دستش را پس کشید و دور بازوهای مرد کنار دستش حلقه کرد. 
 عوضی است. همطمئن بود یک آب زیر کاهمحمدهیرسا مردی که 

بود با به تن کرده بودن و چقدر خوشکل شده هردو لباس هایی شیک و زی
 بعد این همه مدت.
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در دستش ترک برد و در آخر را جوری در دستش فشرد که  آبمیوهلیوان  
که  شیطان مقابلش بوده شکست و تکه تکه شد. نگاهش فقط به چشمان

 لبخند به لب با موفقیت و پیروزی نگاهش می کرد.

؛ دندان سایید و پیروز شدم محمدهیرساانگاری می گفت ببین بالخره بهت 
دستش حس کرد  سوزش خفیفی در کفِ ابروانش بهم پیوند زده شده بود. 

اصال نگرانی اما  اما فقط توانست نگاهش را بچرخاند و به دخترک نگاه کند
 چرا مانند گذشته نگرانش نشده بود؟و  در چشماِن سرد و زیبایش نبود

                                               🔥🔥🔥 

 الو قربان هستید؟ــ 

 عصبی موبایل را در دستش فشرد و اطراف را با نگاه مشکوکش پایید:

 .بنالــ 

 قربان االن درست پشت خونه هستیم هیچ مورد مشکوکی ندیدیم.ــ 

 :داد زدد با اخم و عصبانیتی که هر لحظه ممکن بود فوران کن

ُ  ــ یک ربع ه ی عوضی شون اومدن چقبل یه دختر کم سن و سال و همون ن
 !داخل چطور داری میگی مورد مشکوکی ندیدی

بخدا قربان حیاط خونه تمام درخته هیچی معلوم نیست ندیدیم کسی ــ 
 .وارد یا خارج بشه

 نفسش را بیرون داد و موهایش را چنگ زد: خشمگین
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دی که یه دختر و پسر وارد خونه چطور ندی ،ون همه آدم ور دستته احمقــ ا
 ؟تا بفهمم و خودمو برسونم داد باید فرزاد بهم خبر می؟ شدن

 به تپه تپه کردن افتاد:

خوام قربان اما اگه کسی هم وارد خونه می شد باید فعال  لی عذر میخیــ 
 صبر می کردیم نباید...

 :با خشونت کالمش را برید

مافوق من که اینطور داری بهم راه و  ن مافوق تو هستم یا تو! مفه شوخــ 
 ؟چاه یاد میدی

 وام قربان قصد جسارت نداشتم اما....خ عذر میــ 

 :سط حرفشداد زد و

گه اینکه دستم بهت نرسه بخدا ! مفه شو محمودی..فقط خفه شوخــ 
 بازم فقط برو دعا کن که با این سهل انگاریت این باند نمک نابودت می

یا اگه اینبارم  قسر در رفته باشن  نکرده باشهمشکلی برای کسی درست 
 سم.ر حسابتو می

 ش هویدا بود گفت:یصدا دربا ترسی که خیلی واضح 

 سرهنگ گفتن که..، خدا سرگردبــ 

 خشمگین و عصبی غرید:
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 ؟سئول این پرونده منم یا سرهنگم؟ سرهنگ دیگه کیه پسره ی احمقــ 
که سهل انگاری کردی باید  گفتم بهت هر چیزی شد بهم اطالع بدی حاال

 حتما مجازاتش رو بکشی!

 :کردقطع کرد و روبه بچه ها  ابا حرص تماس ر رکههیچی نمی گفت

 ریم داخل خونه! ماده باشید میآــ 

 :گفتنهمزمان  و احترام گذاشتنهمه باهم 

 اعت قربان!ــ اط

 باالکه  دربه بچه ها اشاره ک د ومسلحش کر و آورد اش را درکلت کمری 
ت گذاشاش را با اخم های درهم کلت  ی یکی از دیوار باال رفتن.یک .برون

ه ی ه لبهایش را ب ست. دبا یک جهش از دیوار باال رفت ش وی کمربندال
 باال. کشیدش را دیوار گرفت و خود

و سریع کلتش  پایین یدپر یزی نبود.چ روی دیوار نشست به ارتفاع نگاه کرد
و گروه دوم  برون سمت راست که اشاره کرد و به گروه اول گرفت دست را

 سمت چپ.

نه اوارد خ و م تند کردا گروه سوم مستقیم سمت روبرو قدش هم بخود
 قتی چیز مشکوکی ندید و شد.

 .برون با دست به بچه ها اشاره کردم که یکی یکی داخل

به ظاهر متروکه بود اما داخلش خیلی بزرگ بود و کلی پیچ در پیچ ای ه انخ
پله های مارپیچ قدیمی که مسلماً به باال ختم می شد و سقف نم زده  بود.
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صدای تیر  ترک برده بود. هال بزرگ و خالی بود، خالی از هر وسیله ای.که 
 ش. و بقیه هم پشت سر مد با عجله سمت صدا رفتآاندازی 

از پنجره سمت گروه اول و  از بادیگارد های گردن کلفتش داشتن نفرو د
 .ازی می کردندوم تیراند

یع با . سراز سمت راست ظاهر شدن ردیگ نفر که دود یر اندازی کنت خواست
 که به آنها دید داشت. گرفتنبچه ها پشت ستون بزرگی پناه 

ه ب گرفت و شروع کرد انسمتشا و با یک حرکت تفنگ ر نفس عمیقی کشید
داخل حیاط تیر  ن بهکه داشت گرینفر د دو آنبچه ها سمت  .تیر اندازی

 شروع کردن به تیراندازی. اندازی می کردن

خورد به الی ش دومین تیر انی یکیشانخورد به پیشمحمد هیرسا  اولین تیر
 ر.گردن یکی دیگ

 رساهیمحمدبچه ها همه با دستور و  قدم برداشت انسمتشو  پوزخند زد
 ود نبود.که کنار پنجره افتاده بنفر دیگری ه ش بواسد. حه پخش شدنانخ در

که افتاده بود  اوآهسته با گوشه ی چشم به  لند شدش بکنار تقی ازصدای 
 د.بلند کرده بود و سعی داشت شلیک کنا سلحه را نگاه کرد

مزمان وهم هیک حرکت سمتش برگشت و شلیک کرد اما ا سا بامحمدهیر
 شلیک کرد. دمحمبا 

اخم فقط  م نگفتآخی ول سوراخ شدیش یک لحظه احساس کرد بازو
 .کشیددرهم لیظ تر غ یش راها
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 ن:گفت نگرانو ش آمدن سری از بچه ها سریع  سمتک ی

 حالتون خوبه؟ ؟جناب سرگرد تیر خوردید ــ

 : داد انتک ش رابا اخم سر

 ؟دیگه کسی تو خونه نیست وبمخــ 

 بان چرا با لباس عادی اومدید؟ چرا جلیغه ی ضد گلوله..نه. قــ 

واست . خن داداکرا ت رشحرفش را قطع کرد و سجوری نگاهش کرد که 
 که یکی با صدای خیلی بلندی گفت: ویدچیزی بگ

 ناب سرگرد یکی اینجاست!جــ 

 رسا  تأسفمحمدهی و انداخت پایین را به صابری نگاه کرد که سرش اخمو
 سرش را تکان داد: بار

 ی توجه احمق!ــ ب

درست در پله که روبه پایین بود رفت.  سمت چند با قدم های بلند و محکم
زیر پله های مارپیچ که به باال می خورد چند پله ی مخفی روبه پایین قرار 

ُ بود  جیبداشت. ع  شت؟کلفتی او چطور فقط چندتا بادیگارد دام آدمی به د

 مشت محکمی به دیوار کوبید و داد زد: عصبانی

 رفت! ازم قسر درب ـــیلعنتی..لعنت م در رفتـــازم از دستــ ب

 ش:نه ااگذاشت روی ش ش راستو د دانساو ر به را فرزاد سریع خودش
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دونی که از قبل  خودتم خوب می .خودتو عصبانی نکن خب قسمت بودهــ 
 حرکت ما اون فرار کنه! دیم که قبل ازدا احتمال می

با اخم  و چقدر بد بود این حقیقت. می گفت قیقت تلخ بود درستح
 .رفتزیر زمین می خورد پایین  کی هاز چهارتا پله ای که بو  نگاهش کرد

انگار در و  قدم بر می داشت و محتاط احتیاطبا . راهروی تاریک و طویل کی
دیوارهایش صدسال بود که هوا نخورده بود چون بوی نم داشت خفه اش 

 می کرد.

 کرد. برخورد رله ی دیگعدد پ به چهاررفت  قیقه که راهک دی بعد

 ؟هاین دیگه چه خراب شده ایاَه ــ 

رسید که نه پنجره  اتاق بیست مترییک و به  با اخم از پله ها پایین رفت
 ای داشت نه هواکشی.

 خالی از هر فرش و مبلی بود و کِف زمین هم سیمان بود.

همراه  حلفه اش کمی خونی بودبه چشم می خورد که می ختتتنها در اتاق 
 حدس زد بودن و او کنار همکه  در دو عددو  هترف ار درهوکمد آهنی زیک 
 د.باش یستشویدحمام و  که

 ی؟جای؟ کاحمدیــ 

 داد زد: درهان ااز داخل یکی از هم

 .سریع تر بیاید لطفا ینجام قرباناــ 
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 کالفه. دده بوتاسایحمدی کنار در او  وارد شدرفت و  سمت اتاق عصبی
 .رداشتب متش قدمس و و باز کرد حکم بستنش را مچشما

در کمال بظش اما ن الی گردن دخترک گذاشت دو انگشتش را و م خم شدارآ
 .دز تعجب می

ریع س. دسالش باش هفدهختر کم سن و سال که شاید ک د، یاهش کردگن
 اصال بهو شحرکت از زمین کند یکو با  زانوانشیر ز انداخت نش رادستا

 .نگاه نکرد چهره اش

 ک را تر. دخه ی منحوس خارج شدانخآن ا قدم های محکم و بلند از ب
 شت رل.پ وی صندلی عقب و سریع نشستاند رخواب

ماشین از جا کنده  که گذاشت روی گاز یش رااپ، نداو چرخ نداختا اسوئیچ ر
و  گچ سفید شده بود انندصورتش مکه  نگاه کرد به دخترکه ینآی از شد.
 .ن بودشادورش پری خرمایی اش هوهای بلندم

و این سوال شده بود برای محمد که چرا چنین کاری کرده  بودزده را  گشر
 است؟ آیا دلیلی داشته؟ چرا او را با خود نبرده بودن؟!

نیافته رگ خودشو  ما گذاشتن بخاطر اینکه دست شحتما جا؟ عنی چراــ ی
 زده.

سایش  یوری که صداج با حرص روی هم سایید یش ران هاادند
 وزی که عزیز ترین کس زندگیر؛ دروز شوم افتا آند . یاشنید را خوردنشان

 ه طرز فجیحی...اش ب
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سرش را به طرفین تکان داد تا از آن همه فکر و خیال دور باشد اما مگر می 
 شد؟ زندگی اش تمام و کمال به آن داستان منحوس مرتبط می شد.

ر عقب را باز د دور زد اشین رما .یاده شدو پ بیمارستان نگه داشت مقابل
ش انداخت و در آغوشش دور گردنست های دخترک را ، دخم شدرد و ک

 کشید.

قدم های محکم و بلند سمت  با .فشار داد ابست و ریموت ریش ا پارا ب در
 :صدایش را باال برد شد که وارد سالن ورودی رفت

 رانکارد لطفا سریع تر.بــ 

او خسته و ارد گذاشت که سریع سمت اتاقی حرکت کردن. نکاو را روی برا
به دیوار  ش راا اخم سرو ب وی یکی از صندلی های داخل راهرو نشستر

 نش را بست.و چشما تکیه دادش پشت سر

 و از کردنش را بچشما افتاد.ش روی صورتای سایه چیزی نگذشت که  
 :رد زل زدک میش به نگهبانی که تلبکارانه نگاهاخمو 

 ؟فرماییدــ ب

و حق به جانب انگاری که قرضی چیزی داشته باشد  دست به کمر شد تند
 گفت:

ین دختر چه بالیی سرش ا خبر کردم دارن میان وپلیس ند شو ببینمبلــ 
 هوی باتوام! نکنه خودت این بالرو سرش آوردی؟ اومده؟
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ی سرتاپا ترسیده ولهوتگهبان ککه ن تند از روی صندلی بلند شد خشمگین
 :زمه کردزمکرد و زیرلب  نگاه هیرسا را

 سه.ر وای چه غلطی کردم این چقدر درازه حتما حسابمو میــ 

ُ  ند زدزخوپ رفت. عقب عقبه با ترس ک سمتش قدم برداشت  ش راتو ک
آب  و تادش افبه اسلحه ا مرد که چشم ورددر بیا ش راکنار زد تا کارت

 :ا سروصدا قورت دادانش را بده

 وخدا کاری بهم نداشته باش غلط کردم!ورتــ 

 مقابلو  آوردیرون ش باز جیب اکارت ر بیشتر ابروانش را بهم پیوند داد.
 دنزدیک بود از حدقه بزندر کسری از ثانیه ش نچشماکه  گرفت مرد صورت
 .بیرون

 :غرید تنگ شده نگاهش کرد وبا چشم هایی خشمگین 

 ترسو! ی وی تو کالهت مرتیکههــ 

و برای ماست مالی کردن و خالصی  نگاهش رنگی از تعجب و ترس گرفت
 خودش از مخمصه گفت:

 دونستم کـ..بخشید جناب سرگرد نمی ــ ب

 تند میان کالمش پرید:غلیظی با خشم  

گنه خودم زدی مر آخرت باشه  نفهمیده و نسنجیده به کسی تهمت اــ ب
 دازمت زندان!نمی
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جیب  نش را درستاکه د همانطور شوکه و متعجب نگاهش می کرد
 آهسته گفت: و فرو بردش وارشل

 مشو!گــ 

ضد  ار یشبازو .آمدداخل  یرستارچندی بعد پ و وارد یکی از اتاق ها شد
 ک بود.خراش کوچک قط یفچون  عفونی کرد و بست

رد فضای وا سمت بیرون محکم قدم برداشت.و  اتاق خارج شد ازمحمد 
 عدد کی .کردبه آسمون مشکی و تیره ی شب نگاه و  بیرون بیمارستان شد

  زندگی من. مانندا خود گفت و ب ستاره هم نبود

 :وزخند زدپ

 یلی وقته که...خ خیلی وقته مارو فراموش کرده داــ خ

 میزدتما باید سری بهش ح اش بود زندگی دریاد عزیز ترین کسی افتاد که 
 بود.تنگ   شخیلی دل

با شیطنت دختر . آن نشستش لبخند محوی کنج لب و به آرمیتا فکر کرد
 داشت خیلی خاص!اش  دگیدر زن یش جایگاه خیلی خاصیها

نرم  با اوت ها وق عضیبو فقط  دخودش هیچ وقت بفهم شتاگذولی ن
ولی  ددار هیرسا را دوستکه نزدیک دوماه پیش گفت کرد.  برخورد می

اما چرا  ددوستش داشته باش هیرسا هم یدشا هیرسا فقط سکوت کرده بود
 می گفت:

 .شدنخواهم نمیشم و  وقت عاشقهیچ ــ 
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 ارد.نه ی خوبی با این کلمه ندارا میخودش هم نمی دانست که چ

بیشتر  رزید.ش لجیبدر  موبایل همان موقع که عمیق در فکر و خیال بود
ا دیدن نام اما ب زیرلبی موبایل را از جیب خارج کرد هاخم کرد و با نچ

اش  با صدای سرد همیشگی و وی هم ساییدیش را رها اندند سرهنگ
 :پاسخ داد

 ؟بفرماییدــ 

 .سالم پسرمــ 

 :رفت درهمبیشتر ایش اخم ه

 .الم جناب سرهنگ بفرماییدســ 

از  را صورت ناراحتشو می توانست  زده بود را شخیلی سرد و جدی حرف
 د.تصور کن اینجا هم

 درسته؟ پسرم شنیدم یه دختر پیدا کردید اونجاــ 

حالش خوب نیست هروقت سر پا شد خودم ازش بازجویی  ا فعالام بلهــ 
 .نمک می

 .ش هات هستم پسرمرباشه منتظر گزاــ 

 .تما جناب سرهنگ فعالــ ح

 ت.خدا به همراهــ 

 .با فرزاد تماس گرفتپشت بندش و  طع کردا قتماس ر
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 ؟بفرمایید جناب سرگردــ 

برسی کردی ببینی کسی گزارش گم شدن دخترشو  ؟کردیفرزاد چیکار ــ 
 داده یا نه؟

تونید خودتون بیاید  له جناب سرگرد برسی کردم یه چند نفری هستن میــ ب
خودم کار دارم  سی کنید یا کس دیگه ای رو بفرستم سر وقتشونربر

 رفتم. شرمنده مگنه می

 :نگاهش را اطراف چرخاند با اخم

 .چندتا سرباز و یکی از همکاران خانومو بفرست اینجاالن میام ولی قبلش اــ 

 .چشم فعالــ 

 و فه پوفی کشیدکال که دوباره زنگ خورد. گذاشت شجیب ا درر موبایل
محکم پاسخ  دون نگاه کردن به شمارهب چ ش کشیدرونش بیمجددا از جیب

 داد:

 .لهــ ب

 ؟ی جیگر جانیبه به سالم جناب سرگرد مهربان و عزیز کجاــ 

 :شستش نکنج لبی کج یپوزخند

 نیار بگو ببینم چرا تماس گرفتی؟ر سخره بازی دمــ 

خواهد با شما  خب راستش عزیزدلتون یکم دلش براتون تنگ شده میــ 
 ؟یدرمایف صحبت کند قبول می
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 و پفت: ابرو باال انداخت

 کنی؟ یش اون چیکار میپــ 

واستم هم خ حوصله ام سر رفته بود یکمم دلم براش تنگ شده بود خبــ 
بیام و هم به بهانه ی ایشون یکم با این سرگرد اخمو و مغرور  از دلتنگی در
 .صحبت کنم

 زبانش را روی لب هایش کشید و با لحن معمولی گفت:

 .ه مسخره بازیو تموم کن من کار دارم باید برمــ بس

 شنید:صدای آهسته ی او را 

 نی!ز ی تو روحت که همیشه زد حال میــ ا

 عصبی شد و دستش را به دور موبایل محکم کرد و فشرد:

 ؟یزی فرمودی موزمار خانومچــ 

 :اوهم متقابال عصبی شد و با حرص داد زد

 بیا اینم عزیزدلت از طرف من خدانگهدار. وزمار قیافه ی نحسته!ــ م

 .پیچید یشدر گوش ها بشاشش صدای که  سکوت کرد

وبید آیا مشکلی خ ید؟چطور؟ سالم بر سرگرد نمونه حالتون احوالتونــ 
شکلی ؟ مکر خداه شندارید که الحمدهللا پسرم تاج سرم کارات روبه راه

 نداری اگه داری حتما به...
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 دستی دور دهانش کشید و با حرصی که سعی داشت کنترلش کند میان
 حرفش پرید:

بار نشد من با تو صحبت کنم و تو درست و  ه! یمیشه دهنتو ببندیــ 
 ؟حسابی مثل یه آدم حرف بزنی مگه مرض داری

رض چیه پسره ی بی تربیت خب دلم تنگ شده بود خواستم م .ـــمنه جونــ 
 از دلتنگی درش بیارم.

 تنگ شده برو بده گشادش کنن برات! گهــ ا

 ش بود گفت:یصدا دربا شیطنتی که همیشه 

 ؟می شیطون توااــ 

 :روی صندلی بلند شد و از نفسش را بیرون داد

 برم کار دارم. یواخ بنال ببینم چی میــ 

ِ آــ   یشه کار و کارمهی؟ ی من به تو زنگ زدم و تو گفتی کار ندارره دیگه ک
 کنی که انقدر دوستش داری؟ ون محمد چی تو اون کار خشنت پیدا میج

 و به اطراف نگاه کرد: زدوزخند پ

 .ام به هدفم برسمخو دف دارم میه بهش ایمان دارم ندارمدوستش ــ 

 که کمی گرفته بود گفت: یمکث کرد و با صدای

 ؟هش بیا خونه ور دل من باش مگه چی می فبابای هده سه دیگه گوربــ 

 مشکوک نگاهش را اطراف چرخاند:
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ازه من تا نیمه ی راه ت ه میشمونهیچی نمیشه فقط خودم از حرص دیوــ 
 ه خبر نداری!ش پیدا کردم بازی کم کم داره شروع می ویکی از آدماشاومدم 

خط حسابی  هاو را در آن طرف رام بود امامحمدهیرسا کامال خونسرد و آ
 کفری کرده بود:

 خوای بکن! ه درک هرکاری میبــ 

 گفت:جدی و و اخم 

 وشی رو بده به آرمیتا کارش دارم.ــ گ

 دم منتهی تو بگو کارت چیه؟چشم عزیزدلم گوشی رو هم بهش میــ 

 .بده به آرمیتا واون گوشی المصب ضولی نکن بچهفــ 

باشه بیا بگیر توام با این آرمیتات از صبح اومده ور دل من انگار کارو ــ 
 دختره ی دیوونه. روز اینجا چتره زندگی نداره هر

می توانست صورت از حرص سرخ شده او را تصور کند. جمعی گرم داشتن 
 لبخند محوی کنج لبش نشست:اما بعد آن ماجرا همه چیز عوض شد. 

کر کنم باهم دیگه اعصاب ف ونه ستوام که بدت نمیاد عین خودت دیوــ ت
 ه؟آربهم ریختید  وبدبخت بی بیاون 

 و گفت: زد زیر خنده

 ..ره چه جورمآــ 

 :آهسته کرد یش راصدا
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قربونت برم یه لحظه بیا ؟ جون ـــی بــی؟ ببــی بــی، وایسا یه لحظهــ 
 جیگرم.

خوش  و ش را گاز گرفت که لبخند نزند و به جای آن ابروهای مشکیلب
 حالش را درهم کشید.

 :شنید ار بی بیصدای آهسته ی 

  وای؟خ له پسرم چی میــ ب

 سین آمد:حمحمد یصدا

 بده بهم! ماچوخدا بیا یه ورتــ 

 د:ا نخندت شیدش کچندباری روی لب ش راانگشت

 .های این پسر بمب انرژیوــ 

 داد زد: بی بی

و بچه خجالت بکش منو کشوندی اینجا که همچین چیزیو بگی مگه ــ بر
 ؟نه شدیودیو

 سرش را با تأسف تکان داد:

 تا حاال چی کشیده اززن بیچاره از صبح  پیربسه دیگه کم سربه سرش بزار ــ 
 روانی! ها خُل و چلدست شما دوت

 :دای بلندی خندیدصبا 

 آرمیتا چی؟ زارم انقدر کیف میده سربه سرش می برو بابا توامــ 
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 باشه برو به سرگرمیت برس منو هم از کارو زندگی انداختی!ــ 

 را دید: دیگر مأمورین از دور سروان جعفری و چند

 عال.زنم ف برای بعد باهاش حرف میبزار ار دارم ک نــ م

سمتشان حرکت کرد. همین که و  قطع کرد ابدون حرف اضافه ای تماس ر
 :ش را تکان دادسرن که فقط نزدیکشان رسید همگی احترام گذاشت

هرچیزی نیاز داشت  داخلهکه  سروان جعفری شما برید پیش اون دخترــ 
 .براش تهیه کنید و اما شماها..

 :ادامه دادا ر شنگاه کرد و جمله ا أمورمچند آن به 

ماهام دوتاتون جلوی بیمارستان و دوتای دیگه تون تو بیمارستان جلوی شــ 
 کاپیتان پیدا بشه خیلی زیاده! یامکان اینکه سر و کله  یدد در کشیک می

 کان داد:ت و گرفتویشان روبر ش راانگشت اشاره ا

زارش می کنید درضمن نوبتی گ دیدمورد مشکوکی دی نم هرک کید میأتــ 
 جاهاتونو عوض می کنید.

 :و احترام گذاشتند ن دادناتک ان راسرش

 .اطاعت قربانــ 

قان فاقعا خو .ن داد و با اخم از فضای بیمارستان بیرون رفتاتکا رش سر
بیرون  اسوئیچ ر و قدم برداشتش مت ماشینس حتی حیاطش.بود  آور
 .آورد
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ه پشتی صندلی تکیه داد و ش را بسر ؛ماشین شدو سوار  فشردا ریموت ر
 .بست نش را آهستهچشما

اما  دبدهجان  نزدیک بود شدت خستگی از و نخوابیده بود لاز دیشب تا حا
روشن  ااشین رمو  از صندلی گرفت اش رایه تک هم نبود.یش مبرا همباز
کمی بعد برای همین با آن سرعت  روی گاز گذاشتیش را محکم پا .کرد

 .پیاده شد و پارک کرد ای گوشه ااشین ربود و ماداره  مقابل

 اشت یا سالم و احوال پرسیگذ د یا احترام میش رد میش رکس از کنارع
دیگر همگی خوب سرگرد زِبر دست و ماهری چون او را می شاختن  می کرد.

 کسی که واقعا در کارش جدی بود و

سرنخی گرفته تا مافیا و قاچاق حرفه ای؛ از پرونده های بلند باال بودن هیچ 
 و هرچیز دیگر.

 رفت که امواج وسمت اتاقی  ممستقیو  با اخم های درهم وارد اداره شد
 .شدوارد و  ی می کردنرسبر آنجا اصداها ر

 ش را تکانسر با اخم که بلند شد و احترام گذاشت یشفرزاد سریع از جا
 :داد

 دختره کیه؟؟ حقیق کردیــ ت

ازم گول ب دختریه مثل همه دخترهای دیگه از قشر پایینراستش قربان ــ 
 دماغ سگیو خورده.همون اسی  یا قیافه و ظاهر مهیار

این دختر با مهیار دوست شده و اینکه تو اتاقی که دختره رو پیدا کردیم لکه 
هستیم تا ببینیم واقعا به  انتظر جواب آزمایشم های خونو مشاهده کردیم
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ما معلوم نیست کار کاپیتانه یا مهیار یا کس ا نهتعرض شده یا  این دختر
 دیگه باید از خوده دختره بپرسیم.

 :کشید انگشتو به کنار ابرویش  دادان تک ش راسر

هرشون یعنی مهیار خبری نیست چطور دوباره سرو کله خیلی وقته از این مُ ــ 
 ؟اش پیدا شده

 :ابرو باال انداخت

اونجایی که خبر دارم و نفوذی رسونده گویا ونم ولی تا د نو دیگه نمیایــ 
 هزدیک ی، نسش کاپیتانأیعنی اون نه ری اسی خیلی وقته دنبال این دختره

ساله این دخترو زیر نظر داره و انگار تازه تونسته به دستش بیاره چون 
گویا مهیار خیلی دنبالش  دختره یه ساله اونارو دنبال خودش می کشونه

نمی داده دیگه نمی دونم چی شده که دختره رو آخرش بوده ولی دختره پا 
 راضی کردن.

 ُ  :تش برد و به کمرش گرفتبیشتر اخم کرد و دستش را زیر ک

حتما ، ابقه نداشته کاپیتان این همه مدت دنبال یه دختر باشهس جیبهعــ 
فرسته اون  که میی نه این  مثل بقیه ی دختر هایک این دختر فرق می

 که اینطوری یه ساله دنبالشه!ه ره ی مهمیهمُ  آب نیست حتما هسر

 اد:ن داتکرا  سرش

 .له قربان حتما همینطورهبــ 
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اسماشونو برام  فری که گفتی دختراشونو گم کردن کیا هستن؟ن ن چندوــ ا
 .بخون

و  دارن مبینایوان مدیری و همسرش سیما که دختری به نام . کاطاعتــ 
بهنواز گم کرده و آخرین نفر رحمان سیروان صحت که دختری به نام 

 طیموری با همسرش طاهره یه دختر به نام مهرناز گم کردن.

 فعال که ازشون چیزی نپرسیدی؟ــ 

 خیر قربان منتظر خودتون بودیم.ــ 

 باشه همه اتاق بازجویی هستن؟ــ 

 .بله قربانــ 

ُ با اخم   ش را صاف کرد:تدستش را برداشت و ک

 .امواج صدا باشاشه پس مراقب بــ 

ز اتاق یرسا اهمحمدو  داد و احترام گذاشتان کتبه معنای تفهیم  اسرش ر
 .داخل رفت و رفت سمت اتاق بازجویی. خارج شد

تنها یک میز و . به چهره ی همه نگاه کردو  رون فرستادا بیر نگهباندوتا 
دوتا صندلی قرار دلشت داخل اتاق و چیزی هم روی میز نبود. یک چراغ 
ک یهم از سقف آویزان بود و اطراف تاریک بود فقط آن قسمت روشن بود. 

 و ش گود افتاده بودنخانوم مانتو شلوار مشکی که از شدت گریه زیر چشما
بودن برای  انجو می، کا پایین انداخته بودکنارش بود که سرش ری مرد

 داشتن همچین دختری!
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صورتش و گریه می کرد  مقابلگرفته بود  را چادرش پَر زن چادری که کی
و  در کنارش که همش عصبی می گفت آرام باش مرد میانسالهمراه یک 

 .شکسته که خستگی از چشماش می بارید بسیارمرد  کاما آخرین نفر ی

 خیلی آشنا می و با دقت بیشتری نگاهش کرد باریک کردرا نش چشما کمی
ه بودش؟ با خود گفت حتما اشتباه کردم اما نه هیچ وقت د یعنی کجا دیدز

 .چهره ها را فراموش نمی کرد

 :با اخم روبه همه گفت

 .بگیدو کی یکی اسم دختراتونیــ 

 بودن گفتن:ان زن و مرد اولی که جو

 .دیریبینا ممــ 

 .بعدیــ 

 .هرناز طیموریــ م

 عدی!ــ ب

و دوباره تکرار کرد اما بازهم چیزی نشنید و این باعث شد که  چیزی نشنید
 سرش را باال بگیرد.

 با صدای خسته و گرفته ای گفت:

 .هنواز صحتــ ب

 ؟هجده سالشهدختر کدومتون ــ 
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 هیچ کس چیری نگفت اما چیزی نگذشت که صدای سیروان بلند شد:

 .ختر من هجده سالشهدــ 

ِ ــ ح  ؟شدن گمی تما دختر شما هستن ک

 با حرص گفت:

 دیروز صبح دیگه از مدرسه برنگشت!ــ 

 :با اخم چند برگه ی مقابلش را زیرو رو کرد و دادان تک ش راسر

 فرمایید این برگه رو امضا کنید و تشریف ببرید بیمارستان و...بــ 

دید به او زل  ش را بلند کردسرمین که محمد و ه اده بودتیسامیز  مقابل
 شد که حرفش را قطع کند.زده و این باعث 

 :اخم هایش را بیشتر درهم کشید

 .رماییدــ بف

 زانیبرداشت و با دست های لرا ودکار ر؛ خدستش هول داد مقابل ابرگه ر
چهره ی  اقعا ترسید ازسیروان و امضا زد.جلو دستش کشید و کمی ا برگه ر

ایش عجیب بود بعد این همه سال دیدن همچین و ب آشنای روبرویش
 ی با آن همه شباهت به دوست قدیمی اش.مرد

 سیروان را حس کرده و کالفه داد زد: هسنگینی نگاه 

 محمودی!ــ 
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حمودی با داد محمد نگاه از صورتش گرفت و به چانه اش دست کشید. م
 سریع وارد اتاق شد و احترام گذاشت.

 له قربان؟ــ ب

 جدی نگاهش کرد:

 .ن دو خانواده رو راهنمای کنایــ 

 .الساعهــ 

 :دادان نشا به سیروان با دست بیرون ر و از روی صندلی بلند شد

 .فرماییدبــ 

ار کن .شت سرش راه افتادپ هیرسامحمدو  رفتردید جلو سیروان با ت
 ایستاد و آهسته زمزمه کرد:محمودی 

ه سروان مرادی بگو که به جعفری داخل بیمارستان خبر بده که ما داریم ــ ب
 .یم اونجار می

با . گرفت مقابلش هی کافیانه به نشش را که دستگذارد خواست احترام ب
اشین مو وقتی رسیدن محمد  جناب صحت مرموز راه افتاد سمت بیرون

 خودش را نشان داد:

 .یم بیمارستان بفرماییدر میــ 

پشت سرش  حین که در همین داد و راه افتاد سمت ماشین انتک را سرش
 :وشتیع برای فرزاد نسر رفت می
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، یاری منتظرمم توی زندگی این سیروان صحتو برام در هخیلی سریع ت» 
 « یزیو از قلم بندازی با من طرفیچ

به زیر چشمی و سکوت کرده حمد دن. مسوار ش هردو و فشرد ا ریموت ر
که  روی دست های سیروان نگاهش مرد مشکوک کنارش نگاه می کرد.

که  می فشرد وریج قفل شد.داد  روی پاهاش  مشت کرده بود و فشار می
 .زد و دستش به سفیدی میباال زده بود  هایش رگ

چیزی   و خواستاالب انداخت مشکی اش را هش حالتووهای خابر از یک تا
خم او با  از روی داشبرد برداشت ار موبایل ؛زنگ خورد  موبایلشه وید کبگ

 :برقرار کردا ماس رت به مقابل خیره شده بود همانطور که

 .گوــ ب

ن دخترو نداره یه پسر دیگه هم داره که تو یه خونه ی اعیانی یقربان همــ 
ره جالب اینجاست که ذاره بهش بد بگذکنه سیروان هرگز نمی زندگی می

 نه پدرش یه پارچه فروشک دخترش فکر می

اده ست و تو یه خونه ی خیلی کوچیک تو یه محله ی پایین شهری س
 نه.ک زندگی می

 جکاوی اش بیشتر شد:تعجب و کن

 .که اینطورــ 

 کرد.ش سیروان برگشت و نگاه
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و  جواب آزمایش اومده یادم نرفته بگم سروان جعفری گفتنتا  آهاــ 
 ...متاسفانه بهشون

 میان کالمش پرید:

 آره؟ دختره رگشو زده کر کنم بخاطر همینف همیدم.ــ ف

 نفسش را بیرون داد و دستش را دور فرمان محکم کرد:

 ؟معلوم نبود کار کیهــ 

 ربان کسی کنارتونه؟ــ ق

 .یم بیمارستانر بله داریم میــ 

 ا کی؟ب اریم؟ــ د

 غرید: دندان های کلیک شده اش دندان روی هم سایید و از میان

 .با پدرشون هلــ ب

ه فعال معلوم نیست مگر اینکه از دختره ن س سیروان پیشتونهپ هاــ آ
 .فهمیمبازجویی کنیم بعد می 

 .اشهبــ 

 .عالــ ف

 .داخل جیب گذاشتا رموبایل  قطع کرد و اتماس ر

 پرسید:ا اخم و لحن خیلی سردی ب 
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 تعرض شده؟خبر دارید به دخترتون ــ 

 غرید: مشت کرد و زیرلب نش رادستا عصبانی

 ختره ی احمق آخرش کار دستم داد.ــ د

دوباره به جاده چشم  ی به او انداخت وابروهای باال پریده نگاه محمد با
 م کشید:رهدسریع هایش را  اخم، دوخت

 .ازتون سوال پرسیدمــ 

 .ز کجا باید بدونم که دخترم بی آبروم کردها! ـــهــ ن

 د کهنمی گنجش ذهن درچرا هیچ رقمه می فهمید نخودش هم  پوزخند زد
بیشتر برای آن دختر دلش می سوخت  آبرو و دخترش است.این مرد نگران 

 افتاده و کس و کاری هم نداشت.که گوشه ی بیمارستان تک و تنها 

 هردو پیاده شدن .ارک کردپ کناری اماشین ر و بیمارستان نگه داشت مقابل
 سیروان هم و سمت بیمارستان قدم برداشت شردا فریموت رمحمد و 

 دنبالش.

بر خالف صورت رد ک حساس میاسا هیررا پایین انداخته بود محمد سرش
و بدبختانه یا خوشبختانه هیچ  ه استیرکاز آب کشکسته و خسته اش ی

 وقت حس ششمش به او دروغ نمی گفت.

از دیشب  وان جعفری بلند شد و احترام گذاشتسر که شدنوارد راهرو  
 نخوابیده بود اما اصال به روی خودش نمی آورد.

 انوم صحت بهوش اومدن؟ــ خ
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 :ن دادانه ی مثبت تکابه نش را سرش

از هوش سفانه حالشون انقدر بد بود که دوباره أهوش اومدن ولی متــ ب
 رفتن.

 آنال به حسروان جعفری تا  بود برایش جیبعچون  نباال پریدیش ابروها
محمد با خود  زده بود و همیشه جدی بود.ناراحت و گرفته حرف نگونه 
 ؟کوچولو سوختهعنی دلش برای این دختر گفت ی

 :و با اشاره ی دست گفت نفس عمیقی کشید

 .یید برید داخلفرماــ ب

 گفت:ایستاد و سیروان در نیمه راه که  برود وه ادنبال استمحمد خو

 .وام با دخترم تنها صحبت کنمخ میــ 

یی جاشت حتم دا مرموز بوداز نظرش خیلی ؛ با شک و تردید نگاهش کرد
 ان داد:سر تکیشتر اخم کرد و آرام برای همین ب تشدید

 .ما با این خانوم کار داریمحرفاتونو بزنید  رید اما سریعبــ 

 کنار دوتا صندلی. محمد با فاصله ی بست را وارد اتاق شد و درعصبی 
 :گفت جدیو  نشست سروان جعفری

 که می بینم برای کسی دل می سوزونید! هاعث تعجبه اولین بارــ ب

م کشیده و دست هایش را دور چادر مشکی رنگش هراخم هایش را د
 مشت کرد:
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 دز همش مادرش رو صدا م دختره ی بیچاره حالش خیلی بد بود، استشرــ 
ومش آ دکترا سعی داشتنید د می گفت به من دست نزنز دست و پا می

از آرامبخش استفاده ن شد تا اینکه مجبور شد ما هیچ رقمه آروم نمیا کنن
 .گم، میکنن

 د:ن دااتکرا  سرشفری عکه س گاهش کرد با اخممحمد ن

 ؟پدرش بالیی سرش نیارهــ 

 خت:ابرو باال اندا

 مگه؟  چطورــ 

 .هرچی باشه پدره و بخاطر آبروش شاید کاری باهاش بکنهــ 

می دانست کامال از خودش نرا دختر دختر  صال اینا او دیده بودمردی که 
 رفتارش مشخص بود. 

رفه ای حن چندسال یآنقدر ا واکنش هایش.از طرز نگاه کردنش، حرکاتش، 
 را تشخیص می داد.انسان ها شده بود که خیلی سریع واکنش 

 اون خونه ی اعیانی پیش پسرش بود می بردش توخترش گر نگران دــ ا
 کنه اصال براش مهم نیست کامال مشخصه! کاری نمی

 با هول گفت:

از جزئیات این پرونده خبر ندارم و فعال نمی دونم درباره ی چی حرف می ــ 
 نه جناب سرگرد!ک بخدا یه کاری باهاش میزنید ولی 
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بلند شد که سروان جعفری هم به دنبالش  و با اخم و کالفگی نگاهش کرد
 سریع برخواست.

 چیزی شد خبرتون می کنم. ن هستمم شما بشینیدــ 

وی دستش ر سمت اتاق رفت و همین که ؛داد و نشست انتکرا  سرش
 ه و آرامیدای جیغ خفپایین صدش خواست بکشنشست و  دستگیره 

ی خیلی خیلی ضعیف یچ پچپو  تیز کردیش را اه گوش متعجب ،شنید
 شنید.

و خوردی من االرغآشدونم چطوری گول اون  نمی ،بی آبروببین دختره ی ــ 
نگه دارم تا مادرت اون دنیا از دستم  ا دورو از اونورواستم تخ همیشه می

چ هی. یرکاه از آب در اومدیز دلگیر نباشه ولی انگار تو خیلی هرزه و آب
و نمی وروقت نخواستمت همیشه یه سربار و یه لکه ننگ بودی برام من ت

 خواستم یه بچه برام کافی بود اما...

. وارد اتاق شدو  کشیدا با اخم و حرص دستگیره رو او  قطع کرد را حرفش
صورت  ؛انشگذاشته بود روی ده را م شده بود و دستشک خروی دختر

 شد. اشت خفه میانگاری دد ز به کبودی می ک بیچارهدختر

و  به طرفی پرت کرد ست سیروان را با یک حرکت، دتان رفمتشعصبانی س
 نگاهش می کرد داد زد: بی تفاوتهمانطور که با چشم هایی 

 !حمدیاــ 

 داخل و احترام گذاشت. آمد چند دقیقه احمدیبعد 

 .له قربانــ ب
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 .بیرون راهنمایی کنبه این آقا رو ــ 

 خشمگین سینه به سینه ی محمدهیرسا ایستاد:

 نم.ک دختر خودمه هرکاری بخوام باهاش می ؟باشی یدیگه ک توــ 

 :آشنا و غضبناکش بود گفته همانطور که نگاهش به چشمان با اخم

حمدی چرا ماتت برده بیا این آقا رو ببر . ااالن می فهمی؟ اباشمن کی ــ م
 بیرون.

 :احمدی پا کوبید

 .لساعه قرباناــ 

تازه  گاه کردک ندختر برد. به بیرون انن کششارفت و کا گدست سیروان ر
رفه های س و ینه اش خس خس می کرد؛ ستوانست دقیق کنکاشش کند

 خیلی خشک و شدیدی داشت!

یوان را ل. ش ریختیآب برای لیوان وت را از روی میز برداشپارچ با اخم 
ود به که از شدت سرفه به اشک نشسته ب را و نگاهش مقابلش گرفت
 محمد دوخت.

نفس بکشه اونوقت من جلوش آب نه می توعصبی با خود گفت نمد مح
 م.گرفت

 صدایش را کالفه و بی حوصله باال برد:

 عفری!جــ، سروان جعفریــ 
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مانطور که نگاه نگرانش به ه داخل شدفورا در باز شد و جعفری با عجله 
 دخترک بود احترام گذاشت:

 بله قربان.ــ 

 :با اشاره سر گفت

 .اخل دهنشدبگیر تا این آبو سرریز کنم  وزیر سرشــ 

دوپَر چادرش را با  ،ختت آن طرفا ناراحتی رفت و ب درمی کنگاه  کبه دختر
 .دیگرش زیر سر دخترک را گرفتدست دستی گرفت و با 

 میرا ولع آب با ، کنار لبش سرریز کرد او لیوان ر خم خم شدمحمد با ا
بود  ز این صحنه ها متنفرا چون کشیددرهم شدید تر  هایش را خما خورد.

 دار می کرد.اش را بیانگار دل نیمه خفته 

 دخترک در مشکی تیره ی نگاه محمد قفل شد. کدفعه نگاهی

و  حلقه بست های دخترک شمدر چ شککرد که ا نگاهش میبا اخم 
و بی کالفه  مدهیرسا. محوحشت را به خوبی از چشمان دخترک خواند

 :شدعجب متو  نگاه از او گرفت و روی دستش قفل شدتفاوت 

 ن دیگه چیه؟ایــ 

 ت:گرف ارک جعفری که انگار تازه متوجه شده بود مچ دختر

 پاره شده.ی وای بخیه هاش ــ ا

 رسید:پ ر چشمانش به دخترک زل زد وی دبدون هیچ حس
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 ؟بابات اینکارو کردــ 

میز کنارش کوبید که دخترک از جا  به صبی مشتش راو عچیزی نشنید 
 پرید.

 با تو بـــودم!ــ 

نفس کم آورد و با  ،دخترک حالش بد شد و بدنش شروع کرد به لرزیدن
 وحشت به محمدهیرسا نگاه می کرد.

دست و پا زدن. دکتر و ند و پی در پی کشید و شروع کرد به جیغ های بل
پرستارها داخل آمدن و آن دو را که مات و مبهوت مانده بودن بیرون 

 فرستادن.

محمدهیرسا نفس عمیقی کشید و دستی به ته ریشش کشید تا بلکه کمی 
وحشت و ترس داشت  حق داشت، او مورد تعرض قرار گرفته بود آرام شود
 داد و بی داد آن وقت او با تمام بی رحمی سرش داد زدز فریاد و ا از نزدیکی

 مریض بود و وضعیت روحی اش داغان!خب 

بعد از چند دقیقه بالخره دکترها بیرون آمدن و محمدهیرسا به زور و اجبار 
 .داخل رفت تا ادامه ی حرف هایش را بگوید

 نگاه می کرد.کنار تخت ایستاد و جعفری تنها با غم به چهره ی دخترک 
نگاه بی حال و سردش را باال آورد و به صورت محمدهیرسا بهنواز پلک زد و 

بازهم دختر بود و با  از نگاهش نمی ترسید و بدش نمی آمد اما، دوخت
. بالیی که سرش آمده بود وضعیت روحی و جسمی اش افتضاح بود
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رد سه حال و سرد بی یک لحظه از دیدن نگاهش متعجب شد،مدهیرسا مح
 مانند یخ!

سعی کرد آرام و خونسرد برخورد کند تا دوباره از خراب شدن حال بهنواز 
 .جلوگیری کند

 سرفه ای کرد و جدی گفت:

 پدرتون باهاتون همچین کاری کرد؟، ــ خب ادامه ی حرفمون

 :ش به گوش رسیدکان داد و صدای ضعیف و گرفته ات را آهسته رشس

 ـ..نه.ــ ن

کالفه می شد از شنیدن  و او بودن که دروغ بگویدانگاری مجبورش کرده 
دروغ های رنگ وا رنگ آنهم وقتی کسی در چشمانش نگاه می کرد و راست 

ظ با غی برای همین راست دروغ می گفت و قصد گول زدنش را داشت
 فت:گ

 .و بیرونتوام برجعفری  بگو ببینمخانوم روغ نگو دختر دــ 

 .طاعت قربانــ ا

با  که زل زد صورت دخترک به زد و از اتاق خارج شد. دورا سریع تخت ر
 .یین انداختا پابغض آشکاری سرش ر

 ؟چرا پدرتون همچین کاری باهاتون کردــ 

 :بودصورتش جدی و او  ام اشک می ریختآر
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 !نگفتم گریه کن وال پرسیدم خانومــ س

 .حق..داشت ..بردموبروشآ .منمــ. ..خبخــــ 

 نگاهش می کرد:سرد فقط 

 ؟چطور گولتون زدــ 

 محمدهیرسا چرخید: با این حرف نگاهش سوی چشمان

 ؟ـ..کیــ ک

از میان دندان های کلید  و اخم کرد و دست هایش را بیشتر مشت کرد
 شده اش غرید:

ه باهاش دوست ه کظورم همون مهیاریمن ودتونو نزنید به بی خیالیــ خ
 .شدید

بدنش شروع  و گرفت محمدهیرسا از ابا گفتن این حرف سریع نگاهش ر
 .کرد به لرزیدن و پلک هایش مدام می پرید

 :زخند زدمحمدهیرسا پو 

 ؟بهتون بر خورد؟ چیهــ 

ردن دخترک نبود و فقط قصد داشت حس به حرف آمدن قصدش غمگین ک
 و از خود دفاع کردنش را تحریک کند.

نگاهش کرد و ی اشکی و ابروهایی گره خورده نگاه سرش را بلند کرد و با
 فت:گ
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 هستید؟صال شما کی ..امجبور شدمم..ن گول هیچ کسو نخورده مــ ن

سرش را به طرفین تکان داد با همان پوزخند عذاب ای  با ابروهای باال پریده
 :گفت آورش

ً جــ   .تون اینهیتاالن وضع ه کهاونوقت چطور؟  دا

ِ  ربا حجم بیشتری از قبل داشک  از همه  حالش ،تیره اش جمع شد چشما
 ا زیر انداخت:سرش رزهم ی مردها بهم می خورد اما با

 .ما راست می گید لطفا تمومش کنید..شاشهبــ 

 و مسئول این پرونده مواد مخدرگرد اردوان هستم از بخش دایره ی ــ سر
 چرا نمی خواید جواب بدید؟

 زمزمه کرد: بغض زده

 .چرا متوجه نیستید نمی خوام حرف به اونجاها باز بشهــ 

 :ف تکون دادش را با تأسسر وپوزخندش رنگ گرفت 

گــ  ازتون بازجویی و  هیااالن دکتر میاد حالتون خوب بود می برمتون اداره آ
اما ممکنه بازهم بخاطر رفتن تو  ی تونید برگردید خونهبعدش م میشه و

ستون جمع پاتون به اداره باز بشه حوا رأیس اون باند ،مخفی گاه کاپیتان
ولی تا حاال فکر کنم خبرا  دکر می کنن مُردی. فباشه شاید دنبالتون بیان
بهتره خیلی  پسد شاهد باشید یه می تونی د شمابهشون رسیده که زنده ای

 ید.مراقب باش
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 اخم های درهمی محمد با؛ ردش کبلند کرد و خیره نگاها یکدفعه سرش ر
 :ن داداتک اسرش رکرده که بغض  نگاهش کرد مشکوک

ُ  حاله برگردم تو اون خونه..محالهمــ   شه!بابام منو می ک

 تمسخر دست به سینه شد:ا ب

 ؟یعنی انقدر براش مهمیدــ 

. پوزخند کج از اتاق خارج شد انبا همکه کرد ش تعجب نگاهمدخترک 
از کنار  رابیسیم و او  دکتر همراه با سروان جعفری وارد اتاق شدن

 دکمه اش را فشرد:بندش بیرون آورد و کمر

 ؟هستی مدی؟ احمدی؟ احالوــ 

 ؟رمایید سرگرد، بفبه  سرگرد احمدی ازــ 

 :محکم گفتو  جدی

 ؟سیروان صحت رو چی کار کردیــ 

 .بیرون از بیمارستان ولش کردم قربانــ 

یکم  نداتاق بازجویی رو آماده کن و بقیه اطالع بده کهفرزاد  رگرد اداره و بهبــ 
 .بعد همراه با شاهد بر می گردیم اداره

 ندارید؟ای ر دیگه طاعت قربان امــ ا

 نه.ــ 
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همان با کتش را صاف کرد و  کنار کمرش گذاشتو  بیسیم را خاموش کرد
دکتر  اخم های وحشتناک درهم و صورِت خشک و عبوسش وارد اتاق شد.

 .دقیق و جدی نگاهش می کرد و دستش بودای برگه 

 خب؟ــ 

 روی هم گذاشت و به محمد خیره شد:دکتر برگه ها را 

حالشون خوبه فقط زخمشون نباید آب بخوره و بخیه هاشونم فعال باید ــ 
د نباید به بخیه هاش فشار بیاد دیگه مشکلی نیست می تونن ،بمونه

 شریف ببرن!ت

  بیرون برود. به دکتر فهماند کهبا اشاره ی ابرو 

 .بله جناب سرگردــ 

 ـ..منظورم تج؟ حتماال فهمیدنــ ا

 و میان کالمش پرید: غمگین آه کشید

 ن.له خبر دارــ ب

 ؟ز اون لحاظ مشکلی پیش نمیادــ ا

و د اید تا چند مدت از رابطه های جنسی دور باشن چون تحمل نمی کننــ ب
تا جایی که امکان ، بهشون دست بده اون موقعممکنه دوباره حالت های 

اجباری دور باشه بهتره و نزارید تنها بمونه ممکنه دوباره  داره از رابطه های
 دست به خودکشی بزنه!

 .اشه ممنونمــ ب
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 .نمک خواهش میــ 

 .قدم های محکمی وارد اتاق شد هیرسا بامحمددکتر دور شد و  

انوم صحت هرچه زودتر آماده بشید سروان جعفری کمکتون می کنه خــ 
 ازتون بازجویی بشه! جباره کها باید بریم اداره

روی  که عصبی نگاهش را چرخاند نگاه کردن محمد چشما به یدهرست
 :سروان جعفری و محکم گفت

 !تنگهیرون منتظرم جعفری عجله کن وقت ــ ب

 :احترام گذاشت

 طاعت قربان.اــ 

و به زمین نگاه  روی صندلی نشست ؛محکم بست را و در از اتاق خارج شد
 . کرد

چه ها از پشت و جلو مراقب خونه ؟ بفرار کرده اون عوضی یعنی از کجاــ 
 ؟ بودن اون همه افرادو از کجا فراری داده

باس های ل .آمدن دختر بیرون آبعد چند دقیقه سروان جعفری همراه 
خونی بود ولی چون  هیرسا هممحمدهن ایرپحتی  بود یتمام خون کدختر

 رنگش مشکی بود معلوم نبود.

که تلو تلو می خورد و الی چشمانش به زور باز بود.  به دخترک نگاه کرد
مانتو و شلواری کثیف تنش بود و روسری اش روی موهای شلخته اش 

 بود.
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 .من ماشینو روشن می کنم تا شما بیاید کمکش کنید سروان جعفریــ 

و قدم های سستی  به جعفری تکیه داده بود کخترد .اطاعت قربانی گفت
ارد محوطه بیمارستان ؛ وهای درهم از راهرو خارج شدبا اخم . بر می داشت

و ماشین را با  دسوار ش ود رفت.پارک بو سمت ماشینش که گوشه ای  شد
 توقف کرد.در بیمارستان  دور زد و مقابل؛ خستگی روشن کرد

با  و او هردو عقب نشستن ن وآمدبعد یک دقیقه  کسروان جعفری و دختر
 اند.اخم سمت اداره ر

و  مگی پیاده شدنو هرا پارک کرد ماشین  .دناداره بو مقابل چندی بعد
 .برداشتنسمت در قدم 

 جدی نگاهش کرد:و  در دید مقابلا فرزاد رمحمد 

 اتاق آماده ست؟؟ ی کار کردیــ چ

 است.مه چی آماده ه بله قربانــ 

 سر تکان داد:

اتاق خودم هستم به جعفری بگو دختره رو ببره اتاق بازجویی چند  منــ 
 دقیقه دیگه میام!

 :احترام گذاشت

 .لساعه قرباناــ 
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داخل . قدم برداشتش سمت اتاقزیرچشمی با اخم نگاهی به آنها کرد و 
، پشتی صندلی تکیه داد ش را بهسرو  روی صندلی نشسترفت و 

 بست.ا محکم ر نششماچ

داشت همراه یک میز و صندلی کنار پنجره ای روبه بیرون که اتاق کوچکی 
 به محوطه ی بیرون از اداره دید داشت.

کلی پرونده و برگه های مختلف روی میزش بود و فضای اتاقش را کمد و 
 چوب لباسی ایستاده و اینجور چیزها تشکیل می داد.

ِ پوــ  ه باهام اون عوضی دستم میافته تا تقاص تموم کارایی ک یف پس ک
 کرده رو ازش پس بگیرم.

واقعا دیگر کالفه شده بود و وقت نداشت. ابروهایش را با یاد اینکه هربار از 
 ساعت مچی شد و به یش بلند جا از. گره زددستش در می رود بیشتر بهم 

از اتاق خارج  جدی .رست پنچ دقیقه گذشته بودد ،گاه کرددسته چرمش ن
رد وا بود.آنجا که اتاق بازجویی و امواج  صدا ها  رفت یمت راهرویسو  شد

 .و احترام گذاشتن هبلند شد جایشانمه از که ه اتاق کنترل صدا شد

 به همه خیره شد:ا تکانی داد و ر شبا اخم سر

 .ن االن میرم و از شاهد بازجویی می کنم مراقب امواج صداها باشیدهمیــ 

 :گفتن همگی

 .لساعه قربانــ ا
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 درست کنارش قرار داشت مانندکه  وارد اتاق بازجویی شد، خارج شدز اتاق ا
طری آب یک ب میز روشن بود. یراغ باالک چهمیشه تاریک بود و فقط ی

 معدنی و دوتا لیوان هم روی میز بودن.

روی صندلی درست  ،روی میز گذاشت اباند ر آنپرونده ی و  دتاکنار میز ایس
 کند. ذره توجهک ی ک نشست بدون آنکهروبروی دختر

گلویش را صاف کرد و با اخم های همیشگی اش که زینت بخش صورتش 
 :نگاهش کردبود 

 ؟آماده اید..بــ خ

 :زمزمه کردن داد و با صدای ضعیفی اتک اسرش ر مردد

 .ماییدبـ..بله بفرــ 

 پرونده را باز کرد و جدی پرسید:

 ؟چطور با مهیار آشنا شدیدخب ــ 

و  از تمام خاطراتی که می خواست تعریف کندوحشت داشت ، می ترسید
 مردد بود و دل سرد.

دوست  راستش..من آخر سال دبیرستانم یه دوست دارم به اسم نیلیاــ 
پسرآی رنگ وارنگی داشت همیشه بهش تذکر می دادم که این کارارو نکنه 

 براش گرون تموم می شه اما...
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 و وردش بیرون آاز جیب یستمالد ر خورد.ش سُ چشمگوشه ی از  یطره اشکق
یرلبی زو  فتشز محمد هیرسا گرنی اادست های لرز که با سمتش گرفت

 تشکر کرد.

اما د تالحظه از حرکت ایس کی به بینی اش نزدیک کرد رام دستمال اآر
 میق نفس کشید.بعدش ع

 ردش کبلند کرد و نگاه اند سرش رت، محمد عذابش می دادخند صدای پوز
 عجب کرده بود.رش تهمه از بوی عط مانند وهما

ن قیمت و اهم گر رد،ک استفاده می از آنخیلی خاص که کمتر کسی  یبوی 
ا که سرش ر به دخترک نگاه کرداخم های درهم جوری با  .هم خیلی تلخ
 زیر انداخت.

 ؟ب بقیه اشــ خ

نیلیا به حرفم گوش نداد با یه نفر دوست شد به اسم فرید ....ببخشیدــ بـ
 و...

 و با چهره ای مشتاق روبه جلو خم شد: پریدوسط حرفش  سریع

  دیدید؟ وریدــ ف

 :داد اننه ی منفی تکاه نشرا بسرش 

 .خیرــ 
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دوبه شک بود چون از طرفی بحث فرید در میان بود و از طرفی دیگر زندگی 
ی که هیچ کس خبر نداشته چه به سرش آماده و چرا این حال و دختر

 روزش است.

 خیلی خب ادامه بدید؟ــ 

نزدیک ، باهاش دوست شد چون تازه باهاش آشنا شده بود من ندیدمشــ 
 یه چند ماهی یه نفر دنبالم بود.

سخت بود واقعا دورانی که مانند سوختن در آتش ، دوباره اشک ریخت
 جهنم بود. دورانی که تمام دنیایش زیرو رر شد و از هم پاشید و از این به

کرد؟ چطور خودش را می خواست خالص کند از آن همه  بعد باید چه می
 عذاب و تشنج؟

 ادامه داد:اک کرد و فین فین کنان ا پتمال گونه اش ردسبا 

نمی دادم تا اینکه بعد چند مدت مزاحم های تلفنی ام شروع شد  ووابشــ ج
 خرش یه روز...آ هرچی می گفتم کی هستی جواب نمی داد

 م هق زد و ادامه داد:ارآ

 ..رو..روز..ـ یهـ

محمد  از دست ابا گریه لیوان آب ر. و دستش دادایش ریخت آب بر لیوانی
 اما شدت می لرزید هبدن و دست و پایش ب ،ازش خورد یپوقل ورفت گ

 ه بود.چشم دوخته او و منتظر به پا روی پا انداخت خونسردمحمد 
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ریا اما چه زیاد از این چیزها دیده بود و حس می کرد همه دروغ است و 
خبر داشت از قلب زخمی و روح لهه شده ی دخترک؟ چه می دانست چه 

 عذابی را متحمل است؟

 ؟بــ خ

هیار م؛ ا سرحد مرگ کتکم زدت دید ویه روز بابام یکی از پیغام های مهیارــ 
اما  دوباره زنگ زد با حال خیلی خرابی هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم

 ردم که گفت نیلیا شماره ام رو بهش داده.رش انقدر بهش فشار آوآخ

صبح بعدش با نیلیا تماس گرفتم در کمال بی شرمی گفت دوست داشتم 
دادم چون رفیق فرید بود و خیلی وقته دنبالت می دوه دلم به حالش 

 .سوخت فهمیدم خیلی عاشقه

از ، منم رفتم همه چیو به مادرش گفتم مادرش خیلی بهم اعتماد داشت
 نه و میبی می دخترشروی گوشی  وروز مادر نیلیا پیغام فریدقضا همون 

 و بابای نیلیا هم تا سرحد مرگ کتکش می یدهبه پدرش نشونش م ،ونهخ
 یلیا ازم تنفر پیدا کرد با مهیار همدستی کرد و منو...ن زنه

بست و فشرد و اما قطره های اشکش که صورتش را محکم  را نشچشما
هایش را بهم فشار می داد و صورتش به خیس کرده بود، محکم لب 

 سفیدی می زد.

مهیار نجاتم داد و بخاطر من ، روز تو راه مدرسه چند نفر مزاحمم شدن یهــ 
خدا نرو پیشم وروبردمش بیمارستان با حال بدی می گفت ت چاقو خورد
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ی ترسیدم نمی منم م پیشش موندم ولی کارش تا شب طول کشید بمون.
 بود. تمیخونه دیروقت بود و اگه برمی گشتم مرگم ح تونستم تازه برگردم

ی و به جون مپیش مهیار موندم کاش گردنم خورد می شد کتک های بابام
 ولی برمی گشتم خونه و این اتفاق برام نمی افتاد. خریدم

دست های سفید و کبودش را درهم گره کرد و به میز چشم دوخت، قلبش 
 شده بود.تند تند می زد و گلویش بازهم خشک 

تعریف کردن و گفتن آن همه درد و عذابی که کشیده بود مانند مرگ بود 
برایش، خیلی سخت بود و چه بد که کسی نبود حالش را درک کند و مانند 

 پشتوانه دسته شفاعت را روی سرش بکشد.یک 

گفت اگه برگردی پدرت می کشتت  ؛مهیار با حرف هاش زیاد تر ترسوندمــ 
دارم و باهم..باهم عقد  ردی بیا بریم خونه ی من دوسترم برگاز من نمی

 می کنیم گولم زد.

ا شدت بیشتری روی گونه اش کشید جوری که رد ا بدستمال ر ،هق زد
محمد نگاهش می کرد بدون هیچ  .دانسرخی روی گونه ی سفیدش جا م

غمی فقط هدفش در نظرش بود، هدفی که چندین سال ترحم و حتی 
 را پای آن گذاشته بود.زندپی و جوانی اش 

گیر انداختن فرید، کسی که دشمن خونی اش بود و تا پیدایش نمی کرد 
 دست بردار نبود.

کر کردم خونه اش هیچ کس ف ،خونه ای که..که شما پیدام کردید همونــ 
نیلیا با ، نیلیا و تعداد زیادی گردن کلفت اونجا بودن و فریدنیست اما 
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اما تعجبم از اینه که مگه فرید نیلیا رو دوست پوزخند منو به فرید سپرد 
 نداشت چطور پس...

 :با جدیت و حرص گفت، اندبم امباعث شد حرفش نیمه تممحمد  پوزخند

باهاش دوست شده و قراره فرید باهاش ازدواج  تفکر کردی دوست ماــ ش
 ؟کنه

 یعصبی پاهایش را تکان داد و با خود گفت یا زیاد ن داداتک امآرا سرش ر
 مظلومه یا داره خودشو به نفهمی میزنه.

 نه ،اما میگم بهتون بلکه یکم عقلتون جا بیاداینارو بگم ا اینکه نباید ــ ب
خیلی ساده ای دوستت دیگه یه دختر معمولی نیست  شمادختر خانوم 

اصال دختر نیست معلوم نیست تو اون خونه ی متروکه و دور افتاده با مرد 
 که اونجا دیدی چه کثافت کاری های انجام داده! یهای

و دستمال را محکم در دست هایش  بیشتر زیر انداخت اسرش ر کنان ریهگ
 که روی میز مشت کرده بود، فشرد و چشم فرو بست.

 ؟خبــ 

کسی نبوده جز  اون کارو باهام کردهمونی که .همیدم همونی که.ف خبــ 
 فرید.

 شد:جلو خم  با ابروهای باال پریده روبه

 ؟طور فهمیدیــ چ
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اما سریع نگاهش را زیر انداخت و میزی زل زد که کثیف  به محمد نگاه کرد
 بود و زنگ زده.

 .تاق یکی صداش زد فرید خانا ..توــ تو

 دش؟، بعهس خودشپــ 

 خب بهم..بهم..ــ 

سخت بود بگوید به آسانی دخترانگی ام را زیر پاهایش لهه کرد و رهایم 
از توانش خارج بود گفتن چنین چیزی بنابراین محمدهیرسا برای  کرد، چون

 اینکه زیاد اذییت نشود و حالش بد نشود گفت:

بهتون  دوکس فریع، زدید وشمام رگ خودتونشمارو تو زیرزمین ول کرد و ــ 
 نشون بدم می تونید شناسایش کنید؟

ز ا ارفرید  انعکس کاپیتان یا همکه محمد  ن داداتک اسرش ر زده بغض
 عکس گاهی بهمردد ن، دخترک ش گرفتیو روبرو الی پرونده بیرون آورد

 متعجب با تمسخر پرسید:که محمد  نداچرخرا انداخت و سرش 

 چرخونید؟ وچرا سرتون چی شد؟ــ 

نگاهش را به دیوارهای نم زده و کثیف دوخت و چانه اش بغ کرده و گرفته 
 لرزید:

 ببینمش! می..نمی خوامـ..ننــ 

 و عصبی سر تکان داد: رنگ گرفتحوش ند مخپوز

 ؟این مسخره بازیا چیه هانوم فقط یه عکســ خ
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 :زمزمه کردبا دردی که در صدایش بود 

 فتم نمی خوام چشمم بهش بیافته شما می گید...ــ گ

 و میان کالمش پرید: گذاشتالی پرونده  اعکس ر بیشتر اخم کرد و

که همچین بالیی سر شما آورده فریده س با این حال این همون ، پباشهــ 
 ؟رهآ

 .لهــ ب

 خب چیزی بهتون نگفت باهاتون حرفی نزد؟ــ 

اما محمد دست به  گریه می کرد و هق هقش دل هرکسی را آب می کرد
 سینه، به صندلی تکیه داده بود و نگاهش می کرد.

 .وردمآ .آخرش گیرتـ.خآ دنبالت بودمـ..ت خیلی دنگف چر..چراــ 

 نگاهش کرد: و سرد بی تفاوتمحمدهیرسا 

 ؟را اون روز از پدرتون ترسیدید و بر نگشتید خونهــ چ

و دوباره به دست های کبود شده اش خیره  مردد نگاه گذرایی به او انداخت
 شد:

 .رگرده خونه پدرش می کشتشب هر دختری ساعت هفت شب ـ..خبــ خ

چنین ان که این سیرو دلش نمی سوخت فقط تأسف می خورد به حال
با  را ی مشکی اشیک تا از ابروهارا انجام داده است.  ی پدری اش ظیفهو

 :باال انداختتمسخر 
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ً  یچ، ههنـــ  ُ و دخترش پدری فورا ول ازش سوال می کنه و ازش می ا شهنمی ک
 ش تصمیم گیری می کنه.پرسه چه اتفاقی افتاده بعد

اون بی خود و بی  ،گید سفانه پدر من اینطوری نیست که شما میمتأــ 
کاری هم  اوندلیل منو به باد کتک می گرفت و بهم اعتماد نداشت حاال با 

 م.کردکه 

 .ب حتما دلیلی داشتهخــ 

و  کردی رحم نگاه به به محمدکه هر لحظه ممکن بودن بباره  یبا چشمای
در بی رحمه؟ چرا درک نمی کنه چه بدبختی مدام با خود می گفت چرا انق

اومده؟ خدایا مگه نمی بینی دارم زجر می کشم، عذاب می کشم پس سرم 
 چرا به دادم نمی رسی؟

 را دارید این سواالرو می پرسید؟چــ 

 خونسرد گفت:

 .رای پرونده می خوایمو ب هچون الزمــ 

 کامال شخصی چطور پس... ی این سواالــ ول

 فش:پرید وسط حر یعصبان خم شد وبا اخم 

 فأظما مش، الزم داریم یعنی مهمه میگم مهمه انوم صحت وقتیخــ 
مو هستید که جواب بدید پس به جای سوال پیچ کردن من جواب سواال

درضمن من همیشه انقدر آروم نیستم پس روی اعصابم راه نرید که  بدید
 بدجوری قاطی می کنم.
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با انگشت های دستش  ل بازیوغو مش پایین انداخت اسرش ر اخم کرد و
 شد:

ی نم رزند پسر دوست داشت اماف پدرم از اولم از من خوشش نمی اومدــ 
دونم چرا تو بیمارستان گفت من فقط یه فرزند برام کافی بود نمی دونم 

 بخاطر همین.. ردقتی به دنیا اومدم مادرم مریضی گرفت و مُ و آخه چطور

ه بود برای ب موضوع جالب شدخ؛ دادامه بدها شت حرفش رذابغض ن
 د.وجود برادرش خبر ندار همید ازفو  محمد

 پوزخندش را کنترل کرد و خیره نگاهش کرد و پرسید:با اخم 

ما به من بگید در طول این چند سال که با پدرتون ش ونم معلوم میشهــ ا
 ؟زندگی می کردید اسمی یا مطلبی در مورد فردی به نام کاپیتان نشنیدید

 زیرلب زمزمه کرد و گفت: ار چندباری کاپیتانو  بلند کرد اعجب سرش رمت

 ؟..چراچـــ 

 ا اخم دست هایش را روی میز درهم قالب کرد و کمی روبه جلو مایل شد:ب

 خب چی شنیدید؟ــ 

ه بار با تلفن حرف می زد موبایل روی اسپیکر بود تموم حرف هاشونو ــ ی
روع شده ی شقدر احمق بودم که نفهمیدم منظورشون از ماجراان شنیدم اما

ن اگه بمیرمم دیگه با شماها همکاری م پدرم با عصبانیت گفت؛ هرمهیا
 .شت خطی هم گفت.پ نمی کنم
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صحبت های پدرش و آن فرد را کالمش را قطع کرد و کمی بیشتر فکر کرد تا 
کاپیتان همان فرید است و با پدرش هم به یاد بیاورد اما خبر نداشت که 

 دست بوده اند.

می کرد تا ادامه ی حرفش را بزند و او را به محمد خیره و منتظر نگاهش 
 .برسانداطع جوابی ق

بار همکاری کردی پول زیادی به جیب زدی و به خیال خودت همه  یه گفتــ 
چی تموم شده نه باید تا آخر با ما همکاری کنی کاپیتان روی قولت حساب 

من که  ابام داد زد به اون کاپیتان لعنتی بگو دست از سر من بردارهب، کرده
 گفتم اصال بمیرمم باهاش همکاری نمی کنم اون چیزی که اون از من می

خبر نداری بازی خیلی ، شت خطی هم گفتپ خواد محاله بتونم بهش بدم
وقته شروع شده کاپیتان بالخره امانتی که قبال قولشو بهش دادی رو ازت 

 پس می گیره!

هق زد و شک کرد، اشک هایش را با دستمالی که محمد به او داده بود خ
 ادامه داد:

 .مین بود بخدا دیگه از چیزی خبر ندارمــ ه

 دست ا مقابلر و خودکار و برگه داد انکرا ت محمد گیج و منگ سرش
 :هول داددخترک 

 و انگشن بزنید امضا کنید؛ اینجا بنویسیدو مه چیزایی که به من گفتید ــ ه
 زودباشید. ی تونید برگردید خونهمبعد 
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که  روی صندلی بلند شد از ،و انگشت زد امضا کرد ابرگه ر انلرزدستانی با 
و  از اتاق خارج شد، سکوت اتاق انعکاس داد در یصدای جیغ صندلی آهن

 .شدصدا وارد اتاق کنترل  ستبه درونده پ

 اخم کالفه و گیج نفسش را بیرون داد:ا ن و او بمه احترام گذاشته

 ؟شد ظبطشد همه ی صداها  چیــ 

 فرزاد سریع گفت:

 .شدط مه ی حرف هاتون ظب..هبله قربانــ 

 و دستی به پیشانی اش کشید: دستش داد ابا اخم پرونده ر

ینو ببر بده به سرهنگ دختره خبر نداره باباش با کاپیتان یعنی همون ــ ا
درش تو گذشته قول ، پهفرید همکاری کرده خبر نداره فرید همون کاپیتان

به کاپیتان داده که جدیدا از زیر دادنش شونه خالی می  یه چیز خیلی مهمو
ختره از وجود اون د، کنه تازه سیروان خان یه بار با کاپیتان همکاری کرده

خونه ی اعیانی و برادرش با خبر نیست فعال هم ندونه بهتره باید بفهمیم 
افتم توام با افرادت  من خودم دنبال سیروان می امانت کاپیتان چیه

 .ن به خونه و دختره باشهحواستو

 :فرزاد احترام گذاشت

 .الساعه قربانــ 

نشسته  دید که روی یکی از صندلی های راهرو را کدختر و از اتاق خارج شد
 . بود
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 .بلند شید تا برسونمتون خونهــ 

پسری قد بلند با  ،راه افتاد محمد م و سربه زیر دنبالاآرو  دبلند ش یشاز جا
یک لحظه خیره دخترک با دیدن  و اندام ورزیده و جذاب به آنها نزدیک شد

 د و نفهمید محمد حواسش هست.ش

 محمد هیرسا که زیاد با او جور نبود غرید:

 هیکلتو بکش کنار آرش می خوایم رد بشیم!ــ 

با دیدن آرش ترسیده بیشتر پشت محمدهیرسا دخترک سرش را بلند کرد و 
رنگ نگاه و چشمانش  خودش هم نفهمید چرا از آن مرد ترسید. ناه گرفتپ

 باعث وحشتش شد. آشنا می انداخت وجوری بود که دخترک یاد چیزی 

آرش چشمان مشکی ابروان مشکی بینی و دهان متناسب با صورتش و 
 فکی زاویه دار داشت.

عجیب موهایش را ساده باال زده بود و صورتش برق می زد اما چشمانش 
 برای بهنواز آشنا بود.

 ؟نمی خوای بهم تبریک بگی یه مأموریت دیگه رو پشت سر گذاشتمــ 

 و سرش را تکان داد: پوزخند زد

 ی!تبریک؟ بعد اون همه گند تعجبه یکی رو خوب پشت سر گذاشــ ت

آرش با اخم نگاه از دخترک گرفت و به محمدهیرسا دوخت که مشکوک 
هردو از کنارش  و دست پاچه شود کنار کشید بدون آنکه، نگاهش می کرد

 .گذشتن
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ناگهان وحشت کرد از بودن با مردی آنهم تنها ، به ماشین که رسیدن ترسید
می خواست هرجور که شده به خودش بفهماند که ا حتی در ماشین ام

 چیزی نیست و او سرگرد است چنین کارهایی از او سر نمی زند.

بوی عطر تلخ و خاص محمدهیرسا تمام حفره های  نسوار ماشین که شد
گزنده بود نه  ه، نبینی دخترک را نوازش کرد و باعث شد نفس عمیقی بکشد

 .رمو گ تلخه تلخ شیرینتند بود و نه 

 س و وحشت محکم به در چسبیده بود تا فاصله اش زیاد باشدراز شدت ت
ت می کرد دست دس می ترسید.  حتی با وجود آن همه فاصله میانشان

 جدی گفت: وید محمد هم تیز بود و سریع فهمیدچیزی بگ

 ید!بگــ 

برای  از جا پرید و همین حرکتش از چشماِن تیز محمدهیرسا دور نماند
 :ش کردعجب نگاهتهمین م

 ی؟ـ..چــ چ

 گفت:بدون آنکه نگاهش کند 

 بزنید دیگه چرا دست دست می کنید!و حرفتونــ 

ترگل ورگل جلو دستش بود چرا  هاون همه دختر؟ من چی کار داشت ریدــ ف
 ؟ کاپیتان کیه؟صال مهیار چرا دنبالم بود اینا کین؟ ابدبخته من

جبور نیستم جواب بدم اما برای اینکه باهامون همکاری کنید باید از اینا ــ م
 اطالع داشته باشید.
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درتون فکر کنم یه بار تو ؛ پعال چیزی مشخص نیست باید تحقیق کنیمف
رد کردن محموله های قاچاق کاپیتان کمکش کرده بخاطر همینم دست از وا

زمین خورد و  کاپیتانیه بار یکی از محموله های ، سر پدرتون بر نمی داره
اپیتان در عوض اون محموله ی بر باد رفته از پدرتون یه ک پلیس فهمید

از نه اما حاال ک امانتی خیلی مهم خواسته پدرتون اون موقع موافقت می
 نه فعال ماجرا همین بوده!ک زیر دادنش شونه خالی می

و دوباره به  کرداو  نگاهی به که محمدیک آن شروع کرد به لرزیدن  وارنبه
 .جاده چشم دوخت

 ؟کین مهیار و فرید پسـ..پــ 

جدی و جذابش نگاه  محمدهیرسا را دید چرخید و به نیم رخه وقتی سکوت
 کرد و نالید:

 ید.روخدا بهم بگــ تو

 کالفه دستش را روی فرمان کوبید:

ه ی سوخته ست هروقت بخوایم می هریارم یه مُ مه هرید همون کاپیتانــ ف
ره ی اصلی اون هتونیم بگیریمش چون کثافت کاری زیاد باال آورده اما مُ 

 .نیست ما دنبال کاپیتان هستیم

 داده؟تی چه امان ..کاپیتان قولـبه ک درمپ .یعنیـ.یــ 

ن بهت یه شنود میدم که تو خونه تون  یه م، از این ماجرا خبر نداریمعال فــ 
جای خیلی خیلی امن جاسازیش کنی می خوایم ببینیم پدرتون چه سرو 

 ؟سری با کاپیتان داره باشه
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ا از جعبه ی روی داشبرد خیلی ریز ری شنودو محمد  داد انتک امآر اسرش ر
 .سمتش گرفت خارج کرد و

ریز روشه اونو فشار بدید بعد جاسازی کنید اینطوری  دکمه ی خیلییه ــ 
 .فعال میشه

ِ ا ی شنود رانبا دست های لرز خوردن با  ؛برداشتمحمدهیرسا از کف دست
 کشید ار شسریع دستش به کف دستدخترک و سردش  اندست های لرز

بعضی وقت ها از این سردی از این خشک بودن ، روی دنده گذاشت و
 .متعجب می شدخودش در مقابل زنها 

به نمای خانه  .ی خلوت نگه داشتاکوچه  درخیلی قدیمی ای ه انخ ابلقم
نگاه کرد یک طبقه بود و کوچه آنقدر تاریک بود که پرنده هم در آن پر نمی 

 زدـ

هنوز اول راه بود خبر نداشت ، ترس کامال در تمام رفتارهایش هویدا بود
 یزایی سرش بیاید.وارد چه بازی کثیفی شده است و قرارست چه چ

 .منونمــ 

کمی مردد و  بهنوازو  همانطور که نگاهش به مقابل بود سرش را تکان داد
فس عمیقی ، قدیمی و درب و داغان خانه را از نظر گذراندپریشان نماِی 

 .پیاده شدکشید و 

کیفش را  راه افتاد. انهبست و با قدم های سست و بی رمقی سمت خ ر راد
 .باز کردرا  درزده وحشت  را بیرون آورد وکلید پس  بودنبه او پس داده 
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س از می گردد یا نه پسیروان بده بود تا ببیند استایجا حمدهیرسا هنوز آنم
 .بگیردبا عجله با فرزاد تماس و همین باعث شد  نبودنه اخ

 ؟ه قربانلب وــ ال

شاید کنی  شنودی که بهم دادی رو چک می امواج رزاد همین االن اونــ ف
 .یکم دیگه فعال بشه االن خودمم میام

 .چشم قربانــ 

ا اشین رمندی بعد رسید؛ و چ قطع کرد و سمت اداره راه افتاد اتماس ر
 و پیاده شد. ارک کردپ

همگی ، خل اتاق رفتداو  قدم های بلند و محکمی وارد اداره شد با
 :ه ی کافیه باال گرفتانبه نشش را که دست شوندخواستن بلند 

 .به کارتون برسیدــ 

 جزئیاتسی رو مشغول بر صندلی نشست کوی یر .همه اطاعت کردن
 .ونده شدپر

 ربع گذشته بود که فرزاد داد زد: یک

 !ربان به کار افتادق ربانقــ 

وی میز خم ر، تاپ رفت بو سمت لد سریع از روی صندلی بلند ش با اخم
 سپرد.گوش  و با دقت شد

 نی؟ک اینجا چه غلطی میدختره ی عوضی هرزه ــ 
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 بلند شد.ک به دقیقه نرسید که صدای جیغ دختراما  دمهیچ صدای نیا

رو نمی خوام اون و من ت؟ بـــا تـــوام؟ هان بی آبروکنی  اینجا چی کار میــ 
 ــــهرو گمشو از خونروهم ریختی ب ردنام ی که با اون عوضیردروزی برام مُ 

 ام.

 گریه گفت: که باد مآش یصدا

 وخدا بخدا تقصیر من نبود من...رو..بابا تــابــــاـ بـ

م صدای جیغش و پشت بندش جیغ دخترک بلند شد. مدامد آ سیلیصدای 
 آمد. می

ی ـــمی کشمت تو دختر من نیستی تو مایه ی ننگ من کثیفآشغال ــ 
 .و تحویل همونی بدم که این بال رو سرت آوردهوربیا ببینم باید ت ؟یـــدفهمی

دا بلند تر صکمی بعد  نزیاد تر کنا ش ریکه صدا دست سریع اشاره کردبا 
 شد.

ُ تو ابا نه..بداــروخوبابا تــ  کشی بهتر از اینه پیش اون عوضی روخدا منو ب
 ا.ــن ولم کن بابارو ارواح خاک ماموابا تبروخدا وبرگردم ولم کن..بابا ت

 اتاق پیچید. که از سیستم بلند شد درصدای جیغ بلندش 

دم ز باید زیر قولم مین دادمت بهش و تحویلش میدم باید از اولم میورتــ 
 به تو می وبخاطر مادرت این کارو نکردم چون لحظه ی مرگش گفت بهنواز

 ام چی کار..خو رو میوپارم بخاطر همون حرف مگنه من تس
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یرسا هحمدم؛ مدآ صدای شالق و بعدش دوباره بلند شدک صدای جیغ دختر
و  دست کشید اما پشت بندش کشیدش عصبانیت دستی به صورتاخم و با 

 .برداشت ارکتش 

را نمی دانست شاید بخاطر این بود که از کتک  شدلیل بی قراری و خشم
 زدن زنها تنفر داشت.

 ؟چرا نگران بوداما  با قدم های بلندی سمت بیرون رفتو  اتاق خارج شد از
دلیلی داشت برای این نگرانی؟ حتما دلیلی داشت اما نمی دانست نامش را 

 چه باید بگذارد.

یلی سریع رانندگی می خو  ه راه افتادانخن هماو سمت  دار ماشین شوس
 آنها پاک کرد چون توجه اش به نهان های اطراف خاکنار یکی از خیاب .کرد

 جلب شد.

 ورفته بهنواز را گست ؛ دبرق می زد باران با شدت می بارید و آسمان رعد و
 ببرد.پراید نقره ای رنگ سمت  و خیابان یگرد هفبه طرمی کشید تا 

دخترک آب از سرو رویش می بارید و دست دیگرش را روی ساق دستش که 
در دست پدرش اسیر شده بود گذاشته، و مدام سعی داشت خودش را 

 ص کند.الخ

موهای پریشانش  افتاده و سرشلباس های شلخته و شالی که از روی 
  اطرافش ریخته بود.
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دیدنش با ا حمدهیرسا بو م مدآا سرعت سمت سیروان ی بناگهان ماشین
زمانی رسید که  .ولی دیر رسید شانمتد سو دوی عجله از ماشین پیاده شد

 سیروان را زیر گرفت و در آسمان و زمین معلق کرد. ی مشکی رنگماشین

د شماره پالکش را یادداشت کند اما رلی سعی کخی و محمد سریع دور شد
ات و مبهوت به بهنواز نگاه کرد که م ؛فقط توانست سه رقم اول را حفظ کند

رویش ماشین و گل و الی حاصل از سرعت زیاد  بود زانو زدهکنار جاده 
که کمی پایین تر از بهنواز دراز به  دوید سمت سیروانعصبانی  پاشیده بود.

داد  و آغوش گرفت را درسرش دراز افتاده و سر و صورتش تمام خونی بود، 
 :زد

 ؟قای صحت؟ آی آقای صحتهـــــ 

 های او به لب ش راوشمحمد گ که زمزمه کردو باز کرد  امآررا ش نچشما
 .نزدیک کرد

 شناسم و..میرتوـ..ت من سرمپ کن قبتمرا .دختر..دخترمد. از روخداــ تو
 راقبت کن.ـ..مم د..دخترم ازبهت ا..اعتماد دارم 

 :نالیدنفسی تازه کرد و با درد 

 ..بخورهـخب ..دستش بهشد عوضی کاپیتان اون زارن مکن می واهشخـ..خــ 
.سرش سـ. تا بالیی .جای امنجـ.. یه ببر..ببرمش ی..می خواستمم نم
 ازم مادرشـ..م، ..کنم اما نشدک بازی خواستم نقش ،اما فهمیدن ..نیادـن

 سرمپ شبا .مراقبشـ.ه مو معصومه بی گنا خیلی روخداتو ..گرفتـقول گ
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کـ..که دخترمو  من قول دادمداره..ن کسو .هیچـ.ه ی کنمم خو..خواهش
 پد.. بـ..به بدم

در دست های محمد  عمیقی کشید و نفس و توانست حرفش را کامل کندن
 نگاهش می کرد از حال رفت.عجب و گنگی که با ت

فقط به حرف آخرش فکر کرد می خواست چه بگوید؟ چرا حس می کرد این 
موضوع به او هم ربط دارد؟ حسی در سرش داد زد بسه حتما خیاالتی 

حس می کنی یه چیزیت به شدی انقدر دنبال این پرونده رفتی که خودتم 
ه عنوان آخرین حرف گفت نه شاید خواسته باما حسی دیگر  اونا ربط داره

 روبرو کند.با حقایقی  را توچیزی را بگوید و 

سی ربر وربع رسید  کبعد یکه  بوالنس تماس گرفتآمبا  بی قرار و کالفه
فوت کرده بود دکتر گفت شدت ضربه آنقدر زیاد بوده که مرگ  اما کردن

 .مغزی شده

که همیشه همراهش بود و یکی از زیر دستان ماهرش بود ریع با فرزاد س
 .توضیح داد یشبراا تماس گرفت و ماجرا ر

. ند پیدایش کننا هم گفت اما محال بود با آن سه رقم بتوانالک ماشین رپ
زیادی جمع شده معیت ج فت که کنار پیاده رو زانو زده بودک رمت دخترس

اصال حواسش نبود آنقدر  نمتفرق شد کم کمبودن که وقتی پلیس رسید 
 .مردم دورشان جمع شده است

 :آرام گفتو  ب جوب نشستل

 .سلیت میگمــ ت
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ک خارج وتازه از شدخترک ار نگو ا شان رد شدآمبوالنس آژیر کشان از کنار
 غ کشید:جی د وش

 !یـــبابای بابا تنهام نزاری روخداوــت ..نهـــه.ن اباــ.بی.ــــیــا..بابـــ ب

، نبالش دویدو د لند شدیش بز جاحمد کالفه او م آمبوالنس دویددنبال 
او  از دستا شید و خواست آستینش رکیغ جکه  گرفتا ش ریآستین مانتو

 د.خارج کن

ی ماشین .خارج کرد و دوباره دویدمحمد  از دستا ستین رآخرش موفق شد آ
 یازوبا چشمایی گشاد شده سریع بکه  زیرش بگیردبا سرعت نزدیک بود 

 .گرفت و کشیدا ر دخترک

می ه ی قوی او ه سینا بش رکمشت های کوچو می لرزید  آغوش محمد در
ود خ، محمدهیرسا نفس عمیقی کشید و لبانش را با زبان خیس کرد کوبید.

 تداعی شده بود اما اینبار به داد رسیدبه خود خاطره ی بسیار بدی برایش 
 بیافتد.اتفاقی  اجازه ندادسید و رموقع  به اینبار

و محمد می خواست از طریقی آرامش  شدت روی سرشان می بارید هران ببا
 کند اما نمی شد.

 ..خداورو..تـم تاباب..پی...ـپ ..برمــب خوام می..میـ..م روخداوت ..ولم کنــ و

قلبش و  چنگ زده بوداهن محمد را با دست های کوچک و ضعیفش پیر
 .تند تند می کوبید

و آسمان رعد و برق می زد. پلیس  می باریدهرچه بیشتر شدت  هن بابار
 مدام آن حوالی می گشت و می خواستن با بهنواز صحبت کنن.
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، نمی آید نگران از خودش جدایش کردش یصداکه  بعد یک دقیقه دید
ش یبخیه ها که به دستش نگاه کردو  است از حال رفتهو دید  گاهش کردن

 .باز شده بودن

و کنار ابرو و لبش زخمی و خون آلود  ده بودانتش مای سیلی روی صورج
ی نحیف دخترک انداخت و در زیر زانوها ش رابا اخم های درهم دستبود. 

 آغوشش کشید.

قط ف می گفت انی لرزید و هزیم، بودهای بهنواز  مشت دروز ش هنهناپیر
 باید می کرد؟کار ه چیز فکر می کرد با این دختر چک به ی

را گفت که محمدهیرسا را می چ سپرده بود؟او بهنواز را به مردک  آنچرا 
جمله ی آخرش چه بود؟ قول داده بود به که؟ شناسد و بهش اعتماد دارد؟ 

 نزدیک بود دیوانه شود. و سوال های زیادی در مغزش رژه می رفتن

 دا لعنتتون کنه که همیشه برام مشکل درست می کنید.خــ 

ا و کمربندش رگذاشت روی صندلی جلو  هنواز راو ب رفت شسمت ماشین
یکی همان موقع  بست تازه چشمش به بدن خونین و مالینش افتاد

 ایش زد:صد

 ؟آقاــ 

حترام محمد ا دیدن را دید که باجوانی روان سو  مت صداس برگشت
 .گذاشت

 شما؟ــ 
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ً ؟ بدرسته سرگرد اردوان هستید ــ واستم توضیح بدید خ می بخشید جسارتا
 .اتفاقی افتادهببینم چه 

 :با اخم گفت

 .کارتتون لطفاــ 

 :گرفت محمد از جیبش بیرون آورد و سمت اکارتش ر لبخند زد و

 هستم. سروان رضا افشینــ 

با دست جای جای ماجرا و حادثه د و ش توضیح دایبرا را م ماجرامحمد تما
 را برای سروان بازسازی کرد و توضیح داد.

خودم پیگیری می کنم بخاطر این توضیح دادم که حتما اون ماشینو پیدا  ــ
چیزی پیدا ه و فرار کرد هرو زیر گرفتکنید مشخص بود از عمد آقای صحت 

 کردید حتما بهم اطالع بدید.

 :پا کوبید

 .حتما قربانــ 

 ادرم ر وپد نام بهنواز هم مدام و سمت بیمارستان گاز داد سوار ماشین شد
 .می آوردا یتان رو کاپ

 احتیاط باز با اکمربندش ر، باز کرد را درو  پارک کردا ماشین روقتی رسید 
دخترک آخی از درد سر داد و صورت درهم که  در آغوشش گرفت و کرد

و این اصال محمد را  بدنش کوفته بود و درد می کرد یتمامانگار  کشید
 نگران نکرد.
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و قدم های بلندی سمت ورودی با اخم ؛ فشردرا و ریموت  بستر را د
 :داد زدو  اورژانس رفت

 کنید! ــکمکــ 

عجب اش تبا دیدن دوباره  ی که دفعه ی قبل بازویش را بسته بودپرستار
 و رفت تا دکتر را خبر کند. ن دادانش اری ریع اتاقس اما کرد

زه توانست به صورتش دقت ، تاروی تخت گذاشتا ر بهنوازو  وارد اتاق شد
قلوه ای و لب های  و شده بود مانند گچ دیوارتر پوست سفیدش سفیدکند 

 صورتی رنگش رنگ پریده و ترک خورده بود.

د چند بعو  با وارد شدن دکتر به اتاق بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد
ی بود که از بهنواز دکتر انهم .مدآدقیقه در اتاق باز شد و دکتر بیرون 

 .از دیوار گرفتاش را یه سریع تک دیدنش با حمدم آزمایش گرفته بود و

 دکتر سریع سمتش رفت:

ثار آ دارهداخلی از شده و خونریزی ی دستش بحالشون خیلی بده بخیه هاــ 
ی اعث شده پارگی داخلهمون ب مطمئنم شتم روی بدنش هست که ضرب و

 .دهش شوک خیلی بزرگی هم بهشون وارد بده

 :اخم کرد و ابرو باال داد ربیشت

نجات  وهرکاری الزمه بکنید و جونش ؟ب حاال می گید من چیکار کنمخــ 
 .بدید
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 تخته شاسی اشکشید و نگاه از برگه های روی  مدکتر اخم هایش را دره
 گرفت و به چهره ی محمدهیرسا دوخت:

مچ دستش پارگی خیلی شدیدی داده باید ببریمشون اتاق عمل فشارشون  ــ
به رضایت والدینش احتیاج  ما سخت تر کردههم خیلی افتاده و کارو برای 

 داریم.

 کالفه نفسش را بیرون داد:

 .عال هیچ کدوم زنده نیستنفــ 

 ؟خب یه اقوامی فامیلی چیزیــ 

 .ندارن وخانوم هیچ کسه ــ ن

 تعجب گفت:م

 یا برداری... عمو ــ

 جوری عصبی نگاهش کرد که حرفش را قطع کرد.

 پسرم چی شده؟ــ 

 بیشتر اخم کرد:با دیدن سرهنگ  و برگشتمردد به عقب  

 یچی!ــ ه

من کاری به این چیزا ندارم جناب سرگرد ما تا یه ربع دیگه باید عملشون ــ 
برام و اید حتما رضایت یه نزدیکب تهاف خطر می بهکنیم مگنه جونشون 

 .بیارید
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متأسفانه اینجا و  رد شدش ز کنارا تبی تفاوه ک اخم نگاهش کردفقط با 
 :پرسیدتعجب منزدیکش شد و سرهنگ  اداره نبود تا دستور صادر کند

 ؟یرسا این زن چی گفتهمحمد شده چیــ 

به  .تعریف کرد یشبرا اماجرای تصادف ر و نگاهش کرد کالفه و عصبی
 نداخت و به صورتش دست کشید:اطراف نگاهی ا

 .کنیوام وظیفته ازش مراقبت ت و به تو سپرده پسرمشب سیروان دخترخــ 

ن از دختر یه مجرم مراقبت نمی کنم خودش لحظه ی آخر داشت ــ م
لحظه آخری چی شد که  حاال می برد که به کاپیتان تحویل بده ودخترش

 ؟دلش به رحم اومد

 گاه کرد:عمیق نمحمدهیرسا  به و اخمش کمرنگ شد

خری فقط دخترشو به تو آلحظه ی ، س کن پسرمب ینطوری نگو هیرساــ ا
دخترش به عمل نیاز داره و تو باید به  هاالن دستش از دنیا کوتاهسپرده 

 .یم رضایت بدی برای عملعنوان یه قَ 

 د و غرید:نگاهش کر گینخشممحمد 

ً  ؟ــن؟ ممن قیم اون دختر باشم س کن سرهنگبــ  ه چیز محال از  یعمرا
و اینکه شما فقط در  من می خواید اون دختر برای من هیچ ارزشی نداره

جایگاه مافوق من هستید دیگه حق ندارید تو زندگی خصوصیم دخالت 
 کنید.

 متأسف سرش را تکان داد:
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درضمن من کاری به  اون به دست تو امانتی سپرده هیرساتاسفم برات مــ 
 زندگی خصوصیت هم داشته باشم تو پسرمی.

 عصبی در موهایش پنجه کشید:

پسر  یچ قولی ندادم نگفتم از دخترت مراقبت می کنمن به اون عوضی همــ 
 توام نیستم!

 یکدفعه جوش آورد و صدایش را کمی باال برد:

سخره م ،به تو سپرد وخری تو کنارش بودی و اون دخترشآولی لحظه ی ــ 
، دی برای عمل و همه چی تموم میشه بازی در نیار همین االن رضایت می

فعال لفظی یه چیزی گفتیم بعدش  هراش قیم باش نگفتم عقدش کن کب
 یم رسمیش می کنیم.ر می

 با اخم و چشمانی طوفانی به سرهنگ نگاه کرد:

 ه!ـالـنه نمیشه گفتم که محــ 

 حرف خودته! فکر نکن اینم مثل تموم کارات حرف،. جبازی نکن هیرساــ ل

 ایستاد:سینه به سینه اش  عصبانی

فقط یه چیز برام عجیبه  گفتم ن کاری به اون دختر ندارم همین کهــ م
اینکه چرا انقدر پافشاری می کنید تا قیمش بشم و نجاتش بدم..از لحظه 

ای که فهمیدی سیروان صحت پدرشه کامل از این رو به اون رو شدید 
 خیلی پیگیر هستید احیاناً که..

 حرفش را قطع کرد و مشکوک ابرویش را باال انداخت:
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ً ــ ا  ن نمی کنید.وا پنهچیزی رو که از م حیانا

خوب می دانست این دختر دخترِ یک لحظه غم در چشمانش هویدا شد. 
 چه کسی است و قبال چه قولی بهم داده اند.

 :نگاه کرد محمد نِ چشمادر حرص زبانش را روی لب هایش کشید و با 

ط . فقن دختر هیچ کس رو نداره هیرساوعال که جون اون دختر مهمه. اــ ف
اباش لحظه ی ..بی خبرا زدن کشتنشب که اون از خدا باباش رو داشت

 مرگش اونو به تو سپرد چطور می تونی انقدر سنگدل باشی پسرم!

 :در صورت سرهنگ غریددیگر کامال کنترلش را از دست داد و خشمگین 

من یا اون دختر هستید که اینطوری دارید برامون جوش میزنید  هشما کیــ 
را انقدر روی این موضوع پافشاری می کنید؟ ال چصهان؟ ا سرهنگ"" جناب

 باز چی زیر سرتونه!

ش را پایین سر. بر افروخته شد َمرد سرهنگ رو محکم تر گفت که صورت
 :انداخت

 تو راست میگی باشه!. اشهبــ 

ت مدام در دلش می گفت نسوخیش برا هیرسا یک ذرهمحمد اصال دل
 همه چی تقصیر اونه! همش تقصر اونه

شت کرد و با قدم های سستی کم کم داشت دور می شد هیرسا پمحمد به
 شدند. بود بهنواز داخلشتند تند وارد اتاقی که ها تر و پرستاردککه 
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ش را اخم هاکه رد ک اهو نگران راه رفته را برگشت. به محمد نگجب متع
 .و لعنتی زیرلب گفت درهم کشید بیشتر

موقع دکتر با اخم  انهمکه  ویدواست چیزی بگ. خشدهیرسا محمد نزدیک
 شد.شان های درهمی نزدیک

قا چی کار کردید ما از این زیادتر نمی تونیم منتظر بمونیم از داخل شکم ــ آ
رگ دستش پارگی داده من  هپارگی داده فکر کنم مال همون کتک ها باش

جله کنید از این زیادتر نمی تونیم صبر کنیم ع !گفتم رضایت یه فرد نزدیک
 انش هست از شدت خون ریزی داخلی فوت کنند.امکرنه وگ

 آن هش را بمحکم مشت سمت دیوار و برگشت. دمشت کر ارهایش  دست
 :گرفتا ر شبا حرص دستستش خراش برداشت سرهنگ . پشت دکوبید

 چی کار کردی!..سره ی احمقــ پ

 :بیرون کشید و روبه دکتر گفتسرهنگ  از دست ار شبا غیظ دست

 کجاست!رگه ی رضایت ــ ب

 عجب گفت:مت

ین همه مارو معطل کردید دیگه اون دختر بیچاره به کنار که تا حد مرگ اــ 
 رفت!

صبانی ع .قدم رفت عقب کی یدهترس دکتره ک سمتش برداشتی دمق
 غرید:
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برید بیارید به جای اینکه با من کل  .انوم محترم گفتم برگه ی رضایتــ خ
 . به بیمارتون برسیدید . لطفا به جای این کارا برکل کنید

 د:پشت چشم نازک کر

 کی می خواد رضایت بده؟!ــ 

 روی هم سایید: دانبا حرص دن

 .ودمــ خ

 بازهم نگاهش غرق در تعجب و گنگی شد:

تازه گفتید بیمار هیچ کس رو ؟ مگه شما کی اون دختر هستید؟ اشمــ 
 .نداره

 ً  :اد زدی دلند ببا صدای نسبتا

برید برگه ی رضایت رو بیارید امضا کنم  زود قیم ایشون هستمــن مــ 
 هرچه سریع تر عملش کنید!

 پرسید:ک مشکو

 کجا مطمئن باشم شما قیم... زــ ا

چشمانی به با  برداشت که سرهنگ بازویش را گرفت. قدمی دیگر سمتش
 خون نشسته نگاهش کرد:

 زدن به مردم ازتون شکایت کنم!ت کاری نکنید برای بی احترامی و تهم ــ

 داد زد:
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 تی رو بیارید!ـــد اون برگه ی لعنــــبریزود ــ 

 که سرهنگ با اخم روبه او گفت:وید واست چیزی بگو خ ش پریدیاز جا

اردوان قیم خانوم صحت هستند  دخانوم دکتر من شهادت میدم که سرگرــ 
انوم صحت به غیراز خ. پس لطفا بدون جنگ و دعوا برید برگه رو بیارید

 اردوان کسی رو نداره!سرگرد 

کالفه دور محمد  کج کرد و رفت. اانگار قانع شده بود چون با اخم راهش ر
می  یکمش ستش را در موهایش کشید. دچرخی زد و دست شخود

 می کرد. شرهنگ با اخم نگاهس..سوخت

ازگشت. برگه و خودکار دستش ب در یدقیقه دکتر با برگه و خودکار چندبعد 
 که با غیظ از دستش کشیدش.را سمت محمد گرفت 

رگه . بضا زدون خواندنش امبد و روی دیوار کاشی کاری شده گذاشت رابرگه 
 .و پوف کالفه ای کشید سمتش گرفت ار

ش جیب ش دروبایلخودش را روی صندلی فلزی پرت کرد و نفسی تازه کرد. م
 اما حوصله ی هیچ چیز را نداشت. بود زادفر د.لرزی

 گو!ــ ب

ماشینی که به سیروان زد یه پژو مشکی بوده که بچه ها چند سرگرد ــ 
 خیابون باال تر تو یه دره  پیداش کردن!

 عصبی با انگشت کنار ابرویش را لمس کرد:

 ؟هیچی تو ماشین پیدا نکردیدــ 
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 خیر قربان!ــ 

 د.پیگیری کنی حتما یه چیزی پیدا می کنی .زاریش کنارن اشهــ ب

 .عالف..له حتما قربانــ ب

یک ساعت گذشته جیبش برگرداند.  موبایل را داخل طع کرد وا قتماس ر
در  عقیق در دستشسرهنگ با تسبیح . می دادان کیش را تبود کالفه پا

 برای محمد هیرسا عجیب بود. ال ذکر کردن بود.ح

به این موضوع آن همه نگرانی و پافشاری از کجا نشأت می گفت؟ چرا آنقدر 
 حساس بود؟

 ،خواب رفته بود امآر کدخترآوردن.  بیرون اعمل باز شد و برانکارد ردر اتاق 
 .ورتش رنگ پریده تر از قبل شده بودص

. حسش را پای ترحم سوخت شحظه دلک لا یخودش هم نفهمید چر
 رار گرفتق شنه اشادستی روی . نش داخل بخشبرد گذاشت و پوزخند زد.

 باال کشید.را گاهش نبی حوصله 

 :زد لبخند خسته ای

رو بهوش اومد باهاش حرف بزن بهش همه ی حرف های آخر پدرش رو ــ ب
 بگو باید اونم..

 کالمش را برید:حرص  دندان سایید و با

؟  دیگه زیادی دخالت کردید باهاش حرف بزنم که چی بشه ــه!سه دیگــــ ب
انقدر سمن هست که  .تو این موضوع طاقتم طاق شد جناب سرهنگ
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ه من خودم به اندازه ی کافی مشکالت و بدبختی یاسمن توش گم میش
 دارم الزم نیست بار اینم روی شونه ام بزارید!

. زیرلب وباره زنگ خوردمحمد د که موبایلوید واست چیزی بگسرهنگ خ
 .صابری بود. از جیب بیرون آوردچندبار لعنتی را گفت و موبایل را 

سیروان مراقبت می نه ی ااز خ ریدیگ مأمور وتعجب کرد چون صابری  
 ود.ی بجای خیلی شلوغ .رقرار کردا بریع تماس رس .کردن

 ی شده صابری؟!ــ چ

کدفعه . یقربان جلو خونه بودیم اصال نفهمیدیم خونه چطور آتیش گرفتــ 
 منفجر شد!

 تحمل این را دیگر نداشت جوری داد زد که چندتا پرستار تذکر دادند.

بخدا می  آسمون که نیافتادن تو خونهاز ؟ ور بودی ندیدیک !ـــقحمــ ا
 کشمت صابری!

 :افتاده ه تپه تپب

رب..قربان تقصیر ما نبود..خودتون که کاپیتان و افرادش رو می ق دابخــ 
 م اصال نمی فهمه چطور...آ شناسید

همش سعی می کرد خودش را کنترل کند همه چیز بدجوری درهم گره 
 خورده بود. 

عصبی پشت  ش رانگشت اشاره و شصتاچشم هایش را روی هم فشرد و 
 کشید.پلک هایش 
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 .سه فقط گیرت بیارمبــ 

و بعد اینکه نفسش را برای خونسرد بودنش بیرون داد  قطع کرد اتماس ر 
 چشم باز کرد و نگاهِ خیره و متعجب سرهنگ را دید.

 ؟ای کسی اتفاقی افتادهبر ی شده؟ــچ

 کرد: دست هایش را مشت

 خونه ی سیروان رو منفجر کرده!ــ 

 دست های چروکش را محکم مشت کرد:صورتش سریع برافروخته شد و 

 ؟واقعاــ 

 عصبی نگاهش کرد و غرید:

 ؟!ن تو این وضعیت باهاتون شوخی دارمنظرتو ــ به

 بسه هیرسا!ــ 

 :ریدغبا غیظ 

 ه هیرسا!ن م من محمد هیرساستســ ا

 و طالنی: د، عمیقکرش با اخم نگاه

 ؟!ین دختر کجا برهاــ 

 لبخند زد و با تمسخر دست راستش را به کمرش زد:

 نکنه می خوای ببرمش خونه ی خودم!هــه ــ 
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 :داد اندر کمال تعجب تک اسرش ر

 خونه ی خودت! شالبته باید ببریــ 

فقط برای یک قول یک دِین داشت این چنین تالش می کرد تا بهنواز را 
محمدهیرسا وگرنه..وگرنه در خانه ی خودش به اندازه ی  بفرستد خانه ی

 کافی جا بود تا آن دخترک هم زندگی کند در آن!

در چشماِن  ناکو همانطور که غضب با عصبانیت سینه به سینه اش ایساد
 مشکی اش نگاه می کرد غرید:

فتی قیمش شو که گ بس کن سرهنگ کم تو زندگی من سرک بکش!ــ 
لعنتی و بخاطر اینکه دختره تنهاست قبول کردم نه بخاطر اون سیروان 

ن دختر نیاز دارم حتما دلیلی داره که خونه ییه جورایی هم به ا حرف شما
اش رو آتیش زدن یا می خواستن آواره اش کنند تا برگرده پیششون به اینا 

هرکجا باشه اما  ون دختر نمی تونه تو خونه ی من بمونهکاری ندارم اما ا
ن تنها زندگی می کنم و تنها زندگی خواهم کرد این بحث رو م خونه نـه!

 ادامه نده که به هیچ جا نمی رسه!

 ..ـ.من تو زندگی تو دخالت هم کنم پبــســه! ــ 

 با صدای نسبتاً بلند رشته ی کالمش را برید:

..نمی دونم چه چیزی زیر سرته و چرا داری اینطوری به ه سرهنگــبســ 
اون دختر  با بچه طرف نیستییش من پافشاری می کنی موندن اون دختر پ

 خونه ام تمومش کن! و نمی برم

 صورتش غمگین بود اما چشمانش جدی و عصبی:
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صال از اولم اگه خونه ی سیروان آتیش نمی گرفت باید می بردیش خونه ــ ا
ون اون کاپیتان لعنتی هنوزم دنبال شه و تو هرگز نمی تونستی ت چی خود

 سیروان تنهای تنها ولش کنی!تو خونه ی 

 دیگر واقعا صبرش لبریز شد:

برای آخرین بار بهت میگم من قیم اون ـــدی! ست از سر من بردار فهمیدــ 
شایدم بردمش و تو  دختر هستم و خودم هرکاری درست باشه انجام میدم

 !خونه ی اعیانی که برادرش توشه بزارمش

 صورتش را با درد درهم کشید:

 لی پشیمون میشی!و هاشبــ 

 راستی چرا؟ ون برادر داره و الزم نیست من قیمش باشمــ ا

 سرش را خم کرد و چشم هایش را ریز کرد:

 چرا باید پشیمون بشم؟ــ 

حتما سیروان یه چیزی ازش می دونسته که آخرین لحظه ی مرگش ــ 
 دادتش دست تو...

ش حرف می میرم باهاش حرف می زنم بعد از من تو میری داخل و باها
ن هیچی در مورد حرف های پدرش بهش نمی گم خودت باهاش م .زنی

 چراشم بعدا می فهمی! حرف می زنی

. این رد شد و یا لله گویان وارد اتاق شد شکه از کنارد خواست اعتراض کن
 مرد واقعا عجیب بود و غیرقابل پیش بینی.
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 :با اخم های درهمی به کف زمین نگاه کردکالفه 

این دختر از کجا افتاد ؟ ه اتفاقی داره میافته؟ چچرا همه چی بهم ریخته ــ
ه اصال نمی دونم چه کار..وسط زندگی من کسی که اصال نمی شناسمش

 چی جور آدمیه!؟ تس

او  با صورتی غمگین سمت آمد چقدر گذشت که سرهنگ بیرون نفهمید
 رفت:

خودش به اندازه ی . ت ناراحتش نکنیاوخدا با حرفورت..دختره ی بیچارهــ 
. نمی تونستم یگه بدترش نکندم وات کافی مریض و دل شکسته هست

یک قدم به تخت نزدیک بشم جوری از شدت ترس به تخت می چسبید که 
 نگو و نپرس!

را سوی چشماِن محمدهیرسا ش غمگین نگاهِ که  با حرص نگاهش کرد
 چرخاند:

اینطوری با فقر  اینکهدست تو دادتش و  پدرش ز اون وقتی که شنیدماــ 
 بزرگش کرده مهرش به دلم نشست!

سرهنگ دروغ می گفت کامال فهمیده بود. پوزخند زد و فقط نگاهش کرد.  
فهمید محمدهیرسای تیز متوجه شده خبرایی  وگرفت  اوبا اخم نگاه از 

 است.

 فهمید پای یک چیزی در میان است که خودش از آن بی خبر است.

 رفته گفت:روی صندلی نشست و گ
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 رو داخل منتظرته!ــ ب

 خواست:از جایش بر

بچه طرف نیستید حتما سر در میارم دلیل این پافشاری چیه جناب  ــ با
 سرهنگ.

بدون آنکه منتظر اجازه زد و  در. قدم های محکم و بلندی سمت اتاق رفتبا 
 .وارد اتاق شدباشد 

قدم های  با بود م بستهاآر ار نشچشمادخترک نگاه کرد.  و به بست را در
 رسید و همانجا ایستاد.ی کنار تختش امآر

م باز کرد و اآر ار نشچشمابهنواز  .گره ی کور میان ابروانش بیشتر شد
 :که محکم گفت شودخواست نیم خیز 

 .زم نیستــ ال

 ایشجدر هم رفته بود دروش نکرد و با صورتی که از شدت درد ش گبه حرف
 اما دید.. لب تخت نشست و به روبرو چشم دوخت .نشست

دید که بهنواز بیشتر فاصله گرفت و به لبه ی آن طرف تخت چسبید جوری 
 که اگر یک ذره تکان می خورد پایین می افتاد.

محمدهیرسا برخواست و صندلی را جلو کشید، رویش نشست و فقط 
رد چه بالیی پوزخندش رنگ گرفت بیشتر و بیشتر چون انگاری درک نمی ک

 سر دخترک بیچاره آمده است. 

 رهنگ چه چیزی بهتون گفت؟!ــ س
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صورتش روی خوب  متعجب به محمد نگاه کرد. اوهم سنگینی نگاهش را
 به شدت االن از مردها می ترسید و انگار فوبیا پیدا کرده بود اما.. حس کرد.

قلبش را بوی عطرِ تلخ محمدهیرسا مدام فکرهای بد و شومی را که مغز و 
 احاطه کرده بود دفع می کرد و این دلیل برای خودِ دخترک هم گنگ بود!

 ی؟کـ..ــ ک

 :و نگاهش کرداند چرخوش را سر

 .همونی که چند دقیقه قبل از اتاق رفت بیرون! رهنگســ 

 :پایین انداخت اسرش ر

 ...ببخشیدـبــ 

 که گفت: داد انتکمحمد سرش را آرام 

 نگفت..فقط...چیز مهمی ــ 

 :از چشمش چکید یقطره اشک 

فقط گفتن..گفتن پدرم امشب فوت کرده و..و اینکه شما بقیه ی قضیه رو ــ 
برام توضیح می دید گویا پدرم چیزهای مهمی تو آخرین لحظه ی مرگش 

 بهتون گفته!

 و ادامه داد: نگاه کرد محمد هناند کرد و به یقیه ی پیرا بلسرش ر

 بابام چی گفته؟!وخدا بگید ورتــ 

 دندان سایید و از میان دندان های کلیک شده اش غرید:
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 زندگی منو بهم ریخت! زد هیچی فقطــ 

را باال کشید. واقعا از نگاه کردن به آن دو گوی مشکی تیره  شعجب نگاهمت
 حسی عجیب سرتاپایش را می گرفت.

 هیرسا با غیظ سر چرخاند و نگاهش کرد:محمد

یم جنابعالی مرگش شمارو به من سپرد حاال باید بنده قَ خرین لحظه ی آــ 
 ی خودم اما... ونهخبشم و با وجود اینکه خونتون آتیش گرفته شمارو ببرم 

وحشت و رعش اتفاق های  قطره های اشکش یکی یکی پایین ریختند.
 داخل آن اتاق کوچک و نمور دوباره سراغش آمد با این حرف.

می ترسید از تنها ماندن و بی پناهی اش آنهم با چه کار باید می کرد واقعا؟ 
 مردی که تازه دو روز با او آشنا شده بود.

 محمدهیرسا نیشخند زد:

 ؟ما از وجود برادرتون خبر نداریدشــ 

 بینی اش را باال کشید. ابروهایش خود به خود باال پریدند و نفسش گرفت:

 ..چی..ـچــ 

خونه ی پایین شهری بودید  یهکه بر خالف شما که تو همونی .! رادرتوبــ 
 نه!ک اون تو یه خونه ی اعیانی زندگی می

 از میان لب های خوش حالتش خارج نشد.با بهت لب زد ولی هیچ صدایی 

 یشب خونه ای که توش زندگی می کردید آتیش گرفت!ــ د
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م آراحصار صورتش کرد و یش را دست ها انداخت. پایین اسرش ر دخترک
 زیر گریه زد.

کاری دیگر نمی توانست بکند فقط می توانست گریه کند و گالیه کند از 
 خدا..برای اتفاق هایی که در عرض چند روز برایش افتاد همین.

از زندگی خسته بود تحمل آن همه درد و رنج برای دختری به سن او سخت 
 بود و هضم نشدنی!

را روی بدِن ش انند شمشیرمحمدهیرسا هم با تمام بی رحمی حرف های م 
 نحیِف او فرود می آورد.

ست نفس اننمی تو رش به هق هق تبدیل شد تا جایی که دیگیگریه ها
 .دتاو کنارش ایس رفتریع از تخت پایین س. محمد دبکش

فقط توانست آستین لباسش را بگیرد و کمی تکانش دهد. نمی خواست 
 نزدیکش شود و باعث ترس و وحشتش شود.

 س بکش...نفس بکش با توام دختر نفس عمیق بکش!باش نف آرومــ 

 درکه محمد  مده به صورتآی از حدقه در نجواب نمی داد و فقط با چشما
 نیم بندی صورتش بود نگاه می کرد.

و هیچ فاصله  آمدجلو ش سرر دیگ میک .رفت و کشیدش را گیقه ادخترک 
 نبود. هایشانصورت  میانای 

اما داشت خفه می شد..مجبور بود برای ذره ای قلبش لرزید و وحشت کرد 
 نفس جوری خودش را نجات دهد.
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 با صدای خفه ای گفت:

 می ..خواهشخـ دروغه رف..حرفاتح تم..تموم بگو خداورو..تورت گوب..ـب-
 نم.ک

 تکان داد:ی رحمی ا با برش سر

 مه ی حرفام حقیقت محضه!..ههــ ن

انگار با این کار راه گلویش باز شد. بازهم زیر گریه زد. نفس عمیقی کشید و 
 کمی بلرزد.دلش  محمد باعث شد صورتی داغش در رم نفس هابرخورد ه

همانطور که نگاهش به دو گوی عجیب و جذاب گریه و درد  بابهنواز 
  نالید: صورتشمقابلش بود در 

 .مـ.. وخداورت خدا بگو دروغ گفتیورروخدا...توــ ت

ی یقه  ا با گریه درسرش ربگوید.  رااشت ادامه ی حرفش گذهق هق ن
. فقط که باعث شد محمد تکان خفیفی بخورد رو کردف خوش بوی مقابلش

 ند که همه چیز دروغ است.بوالمی خواست به خودش بق

کسی را می خواست که بگوید آره همه چیز دروغه اما محمدهیرسا از آن 
سرهنگ بهنواز را به زور دستش دسته آدم ها نبود مخصوصا االن که 

 سپارده بود.

خم هایش از هم باز شدند و جای خود را به بهت دادند. معصومیت این ا
 دختر کار دستش می داد نمی خواست نقطه ضعف دست دشمنانش دهد.
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یشتر سرش را به گردنش چسباند با درد، ک بخواست عقب بکشد که دختر
 عجز. با بی پناهی و

او قفل  پشت کمر شدست اما وقتی به خودش آمد که  اصال نفهمید چطور
 ق هق می کرد.هیرسا هی محمدسینه در ی کوچیک ابچه  . مانندشد

 نالید: با صدای خفه ای

نو..منو م وبارهدفرید اون اون.. اریدگذروخدا...نوآقا محمد تــ 
 وخدا..ورببره..ت

خواست در آخ از صدای خسته و شکسته اش! آخ از غروری که شکست. می 
امان باشد، می خواست از دست فرید فرار کند هرجا که باشد حتی اگر 
 غرورش بشکند بازهم نمی خواست فرید باری دیگر بهش تعرض کند!

 اد و آهسته گفت:ت دا قوررانش آب ده

 باشه!. روم باشآ ارم قول میدمگذ.باشه باشه نمی شیــ ه

ار محتاج همین حرف بود انگ .آمدن داد و هق هقش بند کات امآر را سرش
یک کوه که به آن تکیه کند و از هیچی . ام شود..محتاج یک دلخوشیتا آر

 نترسد.

گنگ از اتاق  خراب و حالیهایی درهم، و با اخم گذاشت روی تخت  بهنواز را
و  بلند شدبا عجله از رو صندلی سرهنگ  بدون لحظه ای تردید. .خارج شد

 ش آمد.سمت

 ؟حالش بد نشد ؟زدی هاش حرفد؟ باچی شــ 
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 ف زدم همه چی رو بهش گفتم حالشم خوبه!حرــ 

 آسوده بیرون داد و زیرلب گفت: انفسش ر

 .داروشکرخــ 

  محمودی بود. .رون آوردشبی ،لرزیدش جیبدر  شموبالی

 ؟گوبــ 

 .سرگرد سالمجناب و ــ ال

 چیزی شده؟! المــ س

خونه ی صحت و پسرش  له قربان سروان جعفری گفت سرگرد گفته بریدــ ب
 فانه هیچ کس تو این خونه نیست!أسولی قربان مت رو بیارید

وباره از چنگم فرار کرد عوضی به خیال با خود گفت د ش را مشت کرد ودست
خودم وقتی می خواد پسر سیروان رو از خونه خارج کنه می تونم 

 دستگیرش کنم اما بازم از دستم قسر درفت!

شصتش را پشت پلک هایش به چرخش در آورد و بازهم انگشت اشاره و 
 غرید:

 بازم مراقب خونه باشید شاید دوباره برگرده!شه ــ با

 شعجب نگاهمترهنگ ه بود. سما محض اطمینان گفتد محال بود برگرد
 :قطع کردا اس رمت. می کرد

 داش دختره رو برداشته و فرار کرده!دا زم فرار کردباــ 
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ن چه کاری با این خانواده داره حتما یه چیزی این ببینم این کاپیتا؟ جدیــ 
 وسط هست که ازش اطالع نداریم.

 :و با اخم گفت داد انکا ترش سر

ولین بار که سیروان رو دیدم قیافه اش برام . اه هیچ چیز مخفی نیستــ ن
دست آوردم فهمیدم ه در موردش یه خورده اطالعات ب قتو آشنا اومد

 .یه بار دیدمش که اومد خونه ی کاپیتانم نفوذی بوداشتباه نکردم و وقتی 
م کرد فهمیدم هچهره اش هنوز یادم نرفته وقتی داخل شد یه جوری نگا

 خبر دارن پلیسم و همون موقع بود که تیر خوردم!

 سرهنگ با اخم گفت:

 س یعنی میگی سیروان هم تو کار قاچاق بوده؟پــ 

و محمد اینطوری دیده است سرهنگ خیالش راحت شد که سیروان را قبال 
 فکر می کند. می ترسید از اینکه بفهمد سیروان کیست!

گفت تلفنی شنیدم پدرم با ، نشنیدی از دختره بازجویی کردم چی گفت..نهــ 
یکی حرف زده و گفته به کاپیتان بگو اگه بمیرمم یه بار دیگه باهاش 

 همکاری نمی کنم!

 تان دیگه دست از سرش برنداشتهیعنی یه بار باهاش همکاری کرده و کاپی
 ه بار بارهاش زمین خورد و به دست ما افتاد.ی

بخاطر اون بار از دست رفته دخترش رو ازش خواسته و اونم قبول کرده و 
نمی دونم چی شده که دیگه هرچی کاپیتان گفته امانتی مو پس بده نمی 

 داده!
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 :اخم کرد

دست از سر اون دختر بیچاره بخدا . بین پسرم اون خودش میگه امانتیبــ 
وخدا نزارید به دست ورن تا وارد اتاقش شدم فورا گفت ت! مبی نمی داره

..حتما کاپیتان بخاطر این دخترم باشه کاپیتان بیافتم انقدر ازش می ترسه
خودشو لو میده..فعال شاید دنبال این باشه که بدزدتش یا سربه نیستش 

هرچند بگه هم فایده نداره تنها  !زی نگهدادگاه رضایت نده یا چی تویتا  کنه
مدرکی که نشون میده به کاپیتان متصله اینه که دختره تو خونه ی اون 

بهش تجاوز شده دیگه هیچ مدرکی دستمون نیست خودشو مثل همیشه 
 تبرعه می کنه و خجالت برای خودمون می مونه!

 محمدهیرسا نفس عمیقی کشید:

ه ونه ولی اون به من نامحرمم نه ی من میباشه می دونم چی کار کنم خوــ 
 س کمتر میرم خونه شایدم..شایدم اصال نرم خونه!پ

 با حرص گفت:

 ب تک و تنها می مونه پسرم.ــ خ

 جوری نگاهش کرد که فهمید زیاده روی کرده و سرش را زیر انداخت.کالفه 

 .ودم میدونم چی کار می کنمــ خ

 با سری افتاده آه کشید:

از اون دختر مراقبت کن شاید اون مارو به ؟ تو چی کار می کنیمن میرم ــ 
 برسونه!ه اصل ماجرای این باند پونزده سال
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 متعجب به سرهنگ نگاه کرد:

ه سروان جعفری می گم بیاد اینجا مراقبش باشه ترخیص که شد می بــ 
البته  حاال دیگه ول کن ماجرا هستید؟ برمش..می برمش خونه ی خودم
 اگه خودش بخواد بیاد!اگر وحشت نداشته باشه از من..

 لبخند غمگینی روی لب هایش نشست:

می کنی فقط..مجبوره قبول کنه پسرم..بترسه، وحشت  فرین کار خوبیآــ 
 داشته باشه جایی رو نداره بره باید قبول کنه!

 پوف کالفه ای کشید و چشم هایش را بست و باز کرد:

 خاطر اون دختر.ب ین کارو نکردمخاطر شما اــ ب

 :ن داداتک راغمگین سرش 

ش می دونم توام وقتی اون دختر رو دیدی دلت به حال. ی دونم پسرمــ م
 سوخته!

 برم کار دارم. من دنبال یه چیز دیگه ام. دیگه نه اینطور نیستــ 

 شه برو منم منتظر می مونم تا جعفری بیاد بعد میرم.ــ ب

برای سرهنگ مهم نبود  .فاصله گرفت او از ومحمد سری جنباند 
 محمدهیرسا بهنواز را برای چه می خواهد تنها..

مهم آن قولی بود که در گذشته داده بود..قولی که باید به آن عمل می کرد 
 مخصوصا االن که سیروان فوت کرده بود.
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و در همان حین داشت اتفاقات را تجزیه و  برداشتم سمت بیرون قد 
 کرد اما بازهم به بن بست می خورد. تحلیل می

می استراحت می کود باید ده بمنیا نشخواب به چشما االناز دیشب تا 
ویالی وار ماشین شد و سمت گی کند. سکرد تا بهتر به قضیه رسید

 کوچکش راند.

از حیاط  ای گوشه حیاط برد. داخلا و ماشین ر باز کردا با ریموت در ر
 .پارک کرد و با خستگی پیاده شد اماشین ر

شانی روی پیا ر شساعد دست. کاناپه دراز کشید اولین رویویال شد و وارد 
 .ا بسترنش و چشما ذاشتاش گ

فقط اینو کم داشتم که تو این هاگیر واگیر یه دختر بچه ام بیافته  وفــ پ
 وسط زندگیم!

 آمد:صدای زنگ 

 َ  ه دقیقه خلوت کنم.ارن فقط برای یگذی نم ندش بزننه گــ ا

سی ک نگاه کرد تصویری راا اخم های درهمی آیفون و ب بلند شدیش از جا
 نبود.

وارد حیاط شد پرنده هم  ،بیرون رفتویال  و متعجب ازباال پرید  یشابروها
 َ  هیچ کس نبود. با احتیاط دید زد ابیرون ر و باز کرد ار حیاط رد ر نمی زد.پ

م شد و برش خ که چشمم به پاکت جلوی در افتاد. برود خواست داخل
 کسی نبود. اما نگاه کردا وباره اطراف رد داشت.
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 .ز کردا باپاکت ر. روی مبل نشست و سمت در ورودی راه افتاد و بسترا  در
لمه به کلمه ی نامه روی ک بیشتر شد. شبا دیدن نامه ی داخلش تعجب

 .راه می رفتش اعصاب

ون . اازم گول خوردی سرگرد بازم نتونستی پیدام کنیسالم جناب سرگرد.ب» 
هیچ کاره ی یچ کاره ه ره ی سوخته ستهدختری که گرفتی فقط یه مُ 

 ست.

ون ا راه رو اشتباه رفتی درست مثل پدرت که تو گذشته راه رو اشتباه رفت.
اون امانتی منه ولی برام  دخترو ول کن هیچ سود و منفعتی برای تو نداره

رکاری می خوای باهاش بکن ولی امیدوارم متوجه شده باشی مهم نیست ه
تو خودت گول نقشه ی منو خوردی دنبال . که هیچ نقشی تو ماجرا نداشته

 «تانپی. کاداداششم نگرد که پیش خودمه آینده ی خوبی رو برات آرزومندم

با  از سالن.ی طرف و با داد پرتش کرد گلوله کرد ا در دستشمه رمگین ناشخ
بود.  اعت سه نصفه شبس؛ نگاه کرد دیواراعصابی خراب به ساعت روی 

کرد کم تر حرص بخورد و ابرو  یسعی کرد کمتر دندان روی هم بساید، سع
 کمتر دست هایش را مشت کند و بفشارد.درهم بکشد، سعی کرد 

 سعی خودش را کرد تا خواب به چشمانش بیاید.کاناپه دراز کشید و  روی

                                                🔥🔥🔥 

 تشو دستی به صور یش نشستجا . دراز خواب پرید شا صدای موبایلب
 عفری بود.، جخارج کرد و نگاهش کرداز جیب  ابایل ر. موکشید

 ؟هــ بل
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 سالم قربان!ــ 

 سالم چی شده؟!ــ 

 ؟ترخیص کردن چی کار کنم وربان این دخترــ ق

 .کاری نکن االن خودم میام ــ هیچ

 .اشه چشمــ ب

و از  وار ماشین شدس از روی میز چنگ زد.ا طع کرد و سوئیچ را قتماس ر
 شود. تا در بسته شردا فریموت ر ،حیاط خارج شد

ی  انهخورد بیاا دختر ر آنیعنی باید  اندبا سرعت سمت بیمارستان ر
 ش؟خود

لوی بود. ج یازده صبح ؛گاه کرداش ن به ساعت مچی د وکالفه نفس کشی
. ارک کرد و وارد بیمارستان شدا پجای مناسب ماشین ر کبیمارستان ی

 راهرو نشسته بود. درجعفری 

 که سریع گفت: دارگذش بلند شد و خواست احترام بیبا خستگی از جا

 رو خونه استراحت کن خسته نباشی!ب می خوادــ ن

 لبخند خسته ای روی لب نشاند:

ا کمک من پوشید فعال خوابیده تاثیر آرام بخشه یکم ب وش رلباس هاــ 
 دیگه به هوش میاد!

 :داد انبا اخم تکسرش را هیرسا محمد
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 .اشهبــ 

 هاسمش چ .تاق بوددر ا اورد اتاق شد فقط وا .خدافظی کرد و رفت یجعفر
آنقدر در مورد آن دختر بی اطالع بود که حتی اسمش را هم نمی  ؟بود

 دانست.

ش آزادانه یسرش نبود و موها . شالبه تخت نزدیک شد ،خوابیده بودام آر
ه این ک ه کسی نگاه کردب اخم های درهمبا  .افتاده بودن یشها انهروی ش

 اش. الی زندگیبود بمدت شده 

محمد  ن می گفت.ازیرلب هزی؛ داد انچندباری تکا نی خورد و سرش راتک
 .گه داشتهای دخترک ن زدیک لبا نر شخم کرد و گوشش را سر آرام

 .کمکـ.دست..نزن..کم .منه به.ن .کمکـ.کم نه نکـ..ک م..کمکک ما..مانــ 
 ..مد..ـمح

 ؟او را به زبان آورده بودسم ا با تعجب به صورت رنگ پریده اش نگاه کرد

 آستین لباسش را گرفت و تکان داد: امآر

 .بلند شوبا توام د شو..دختر...بلنــ 

ترس یکدفعه  کرد. نگاه به محمد خمارو  از کردبا ر شنشما؛ چی خوردانتک
 ه چشمانش دوید.ب

جوری وحشت و ترس در چشمانش بود که محمد سریع عقب کشید. اخم 
هایش را درهم کشید و تنها به این فکر کرد که چقدر وضعیت ررحی اش بد 

 است.
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 بی؟!خوــ 

 یشب براآی لیواندهد. قورت انش را ن داد نمی تونست آب دهاتک اسرش ر
 و دستش داد. ریخت

جای . گفت کیآخ کوچ ونشست  یشجادر با صورتی جمع شده از درد 
 درد می کرد.حسابی  عملش

 :با لحن سردی گفت محمد م خورد کهاآرا آب ر

 آماده اید؟!ــ 

 :کرد شاز لبش دور کرد و نگاه الیوان رو ترسیده جب متع

 ؟کجاـ..ــ ک

 .ی ریم خونه ی منــ م

 باال پرید:ابروهایش 

 !چــیــ 

 با حرص گفت:

 ؟ا ببرمتون اونجات خب جایی رو می شناسیدــ 

عضی وقت ها بود که ب مادر بی صدا و آرقآنپایین انداخت.  اسرش رگین غم
فقط  بارش کندیا متلک د حرف های بدی بهش بزن محمد دلش نمی آمد

 شد. ناراحت میآن  دش بعخود
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بود..تنها با مردی که اصال نمی تنها سرتاسر قلبش را وحشت گرفته 
 شناختش اما..از طرف دیگری هم هیچ چاره ای نداشت.

اگر اعتماد نمی کرد..اگر نمی رفت ممکن بود یکی مثل هزاران نفری شود 
 که کارتون خواب هستن.

همان دخترهایی که مواد می فروشند..تن فروشی می کنند. حتی فکر 
 کرد. کردن بهش هم رعشه را مهمان وجودش می

آن پست فطرت ها هیچ راه دیگری برایش باقی نگذاشته بودن. اعتماد 
کردن به یکی که خودش سرگرد است از نظر خودش بهتر از آواره شدن 

 بود..پس بهتر بود به ترسش غلبه کند.

من بیرون هستم بیا بیرون تا برگردیم  عفری گفت لباس هات تنتهجــ 
 .خونه

غلیظ تر یش م هااخ تمیز نبودن.؛ کرد نگاه یشباس هابه ل زیر چشمی
 د.رفتن درهم

 فش داری؟!کــ 

 ن داد.اعالمت بله تک را بهسرش 

 یزی الزم نداری؟!چــ 

 .ه ممنوننــ 
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نور امیدی از تهِ قلبش جوشید..انگاری کمی از توجه کردن بهش خوشحال 
مورد توجه قرار شد..مهم نبود از طرف هر کسی اما فقط می خواست کمی 

 گیرد.

و چه کرد همان کوچولو محبتی که  .شد و روی صندلی نشست از اتاق خارج
 بعد به او کرده بود! چه کرد با قلب زخمی و تنهایش که محتاج محبت بود.

قدم برمی  امآر امبه دیوار گرفته بود و آر استش رآمد دچند دقیقه بیرون 
 داشت.

نگاه  اداخلش ر .رفتدستش گ ازمحمد برخواست و دستش بود ای کیسه 
ش داخل سطل زباله ای که کنار . کیسه رااس های بیمارستان بودلب، کرد
 .ود انداختب

و داشت  ته بودبس چشمانش را نگاهش کردهیرسا . محمدیسادا دخترک
زور باز نگه  ا بهر نششما. بهنواز چگرفتبازویش را که سریع  سقوط می کرد

 .ها بودداشته بود حتما تاثیر آرام بخش 

ترسیده کمی به محمدهیرسا نگاه کرد و با اکراهِ بازریش را از دست او خارج 
 کرد که محمد هم با اخم سریع دست پس کشید.

بعضی وقت ها از آن وحشت و ترس نفهته در چشماِن دخترک به قدری 
 حرصش می گرفت که می خواست سرش را به دیوار بکوبد.

 ؟می تونی راه بریــ 

 که برداشت دوباره سقوط کرد.ا قدم بعدی ر داد اما ا تکانسرش ر

 سریع دست  دخترک را دور گردنش انداخت و گفت:
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 به من تکیه بده.ــ 

 خواست مخالفت کند و خودش را کنار بکشد که کنار گوشش زمزمه کرد:

 ــ نترس کاری بهت ندارم..بهم اعتماد کن حالت خوب نیست.

خیالش راحت شد. چه باید می انگاری با این حرف آرام گرفت و فقط کمی 
 کرد با این بی اعتمادی؟

َجور این بی اعتمادی را به دوش می تا آخر عمرش اگر آنطور باقی می ماند و 
 کشید تمامه

 اش نابود می شد.ی زندگ

چیز مناسبی هم تنش رد هم سوابود و هییز پا روی سرش بود.ی ال نازکش
 کمربندش را بست.صندلی ماشین نشاند و   را رویز نبود. بهنوا

بعد اینکه ود که با اخم راست ایستاد و هیرسا بتمام مدت نگاهش به محمد
 کمی به هیکل ریزه میزه اش نگاه کرد در را بست. 

بهنواز با همان نگاهِ کوچک هم ترسش گرفته بود دیگر خبر نداشت 
فروشگاه بزرگی که در سمت  و شد محمدهیرسا قصد و غرضی ندارد. داخل

 نزدیکی بود راند.آن 

 نگران بودیاده شد و قفل ماشین را زد. کمی . پفروشگاه نگه داشتمقابل 
 و شلواری اول پالتو ،رفت داخل ریع! سچون تنها بود و شرایط خطرناک

چند تا تونیک خوشکل و  شداز مغازه ها  رد وارد یکی دیگبع گرفت یشبرا
 .قیمت جدا کرد انگر
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 خواستاز میانشان جدا کرد.  سه جفت کفش و چندتا شال و چندتا شلوار 
دو  .برگشت هز قلم انداختا اکه با فکر اینکه چیزی ر شودفروشگاه خارج  از

 یا نه. برایش بخرده ک دل بود

می شناخت چون همیشه برای یکی خودش این خرید  سایز دخترک راخوب 
 یکی که خیلی هیکلش شبیهه به بهنواز بود. هارا می کرد.

 زشت نیست من براش بخرم؟خب الزم که داره ولی ــ 

با اخم های درهمی . مغازه ی مورد نظر شد عصبی سرش را تکان داد و وارد
 :و گفت کردبه فروشنده نگاه 

 فا...لطــ 

 :لبخند به لب گفتو ش پرید وسط حرف

 چنده؟! سایزشون؟ برای همسرتون می خوایدــ 

 :کالفه نفس عمیقی کشید

 رای خواهرم می خوام مریضه نمی دونم سایزش چنده!بــ 

 :لبخندش بیشتر رنگ گرفت

 ؟کسی چیزی ازش نداریدعــ 

 نه.ــ 

 :لبخندش را حفظ کردتعجب کرد اما 

 الغره؟ دشون چنده؟قــ 
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 هفتاد و اینا متوسطه.دود صدو ــ ح

 .صبر کنیدــ 

 محمد داد: دستای کیسه  بعد چند دقیقه 

 ینا همه ست هستن و مطمئنم اندازه شون هست چون..ــ ا

 با عجله کالمش را برید:

 ؟چقدر می شه..ممنونمــ 

و  یرون آوردش باز جیبا ر شیف پولو قیمت را گفت. ک مکث کوتاهی کرد
ند نفر خیلی مشکوک به هم چ فروشگاه خارج شد از ا حساب کرد.پول ر

 و دور ماشین می چرخیدن!اشاره می کردن 

 محمدبا دیدن  .کرد اننگاهش و دقیق تر هایش را درهم کشید ماخ
ر . سواردا فشو ریموت ر سمت ماشین رفت . مشکوکنامفهوم دور شدن

 .عقب انداخت اکیسه های خرید ر و شد

مده بود. کالفه را هنوز به هوش نیا. چخوابیده بودرام آه بهنواز نگاه کرد ب
حسابی فکرش مشغول اتفاقات  .ویال حرکت کردسمت سرش را تکان داد و 

این اواخر بود و چرا قبول کرده بود؟ چرا وقتی بهنواز با بی پناهی به آغوش 
 او پناه آورده بود نتوانسته بود نه بیاورد چرا واقعا؟!

و  پارک کرداز حیاط ای گوشه  اشین ر، ماو وارد حیاط شد فشرد اموت رری
 .ش دادانو چندبار تک از کردا بجلو ر . درپیاده شد
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هیرسا محمدگنگ  . کمیزور باز کرد و چندباری پلک زده ب الی چشمانش را
 روی هم افتاد. انشکرد و دوباره چشمرا نگاه 

ه از جا ک داد . محکم تر تکانشر لب گفتیلعنتی ز و وی هم ساییدان ردند 
هنوز سنگینی نگاه بهنواز را  باز کرد راو کمربندش یش رو م شدخ، پرید
 می کرد. حس

نگاهش نمی کرد چون متنفر بود از آن حس بی اعتمادی و وحشت در 
 چشمانش!

 یاده شو!ــ پ

ا کیسه ها ر خواست شکمش بود. رویدستش  ،م پیاده شداآر و سربه زیر
ر شده دو کمیمی رفت  سمت در ورودی نگاهش به او جلب شد.ه د کردارب

 می داشت. م هایش را سست برقد اما بود

ش را ریع خودتعادلش را از دست داد و روبه پایین سقوط کرد که محمد س
از الی پلک هایش  بدنش داغ بود. کمی د،در آغوشش کشی و رساند به او 

 روی هم افتاد.نش کرد و چشما نگاه محمد را بی حال

 کرد.بلندش و  انشزیر زانو با حرص دست انداخت

ی معلوم نیست چه چیزی بهش تزریق کردن که راه به راه از هوش عنتــ ل
 میره!

و  باز کردا بقه ی دوم در اولین اتاق سمت راست رط، از پله ها باال رفت
 کشید.ا رویش فه رلحروی تخت و م . گذاشتشداخل رفت



104 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

و بسیار معصومی  لیحچهره ی م .به صورت غرق در خوابش نگاه کرد
به او دست می زد ن چندمین بار بود که ای ؛اخم از اتاق خارج شدداشت. با 

 ؟!آنهم تصادفی

و  ندارداز نظر خودش فکر می کرد بهنواز دوست ولی  زیاد حساس نبود 
 .ه شدانو وارد خ داشتبرا یسه های خرید ر. کوحشت دارد

 میز آرایشی گذاشت و از اتاق خارج شد.داخل اتاق کنار را  کیسه ها

                                                 🔥🔥🔥  

با  و لحظه ترسید یک تاریک بود. اق تاریکِ ت، اباز کرد امآر ار هایش چشم
 جایش نشست. دربدبختی 

ید کل خواست تخت پایین رفت از اتاق خیلی تاریک بود. ؛به اطراف نگاه کرد
 روی زمین پرت شد. و با مخگیر کرد یش به پاهازی چیکه  دیدا کنا پبرق ر

 ..ــ آخ

اغی زیر د یعمابا حس ش گذاشت. روی شکمش را دست و گزیدا رش لب
 یش پرید.از جا ترسیدهش لباس

. تازه ق روشن شدتاا و ا یافتا بالخره کلید برق رت روی دیوار دست کشید
لنشین با پنجره ی ست متری و دی بیاتاق کنکاش کند. توانست فضا را
 قرار داشت. تختکوچکی که کنار 

می نشست یعنی از این به بعد باید اینجا هایش  لبخند تلخی روی لب
 داد.باال  کمی ش راباسماند؟ ل
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ندباری آب چ .ترسش بیشتر شدروی پانسمان باریکی خون رد با دیدن 
 میز آرایشیکنار  هایییسه . کو به اطراف نگاه کرد ورت دادا قر انشده
 لب کرد.را ج شنظر

ندتا اما فقط چ نگاه کرد اخلش ر. داو برش داشت شد نزیک رفت، خم
 .کرد شانکی یکی نگاهو ی وی زمین نشست. رداخلش بودنایلون 

دیدن مارکش سریع فهمید که . با بود زیباسفید با خز که خیلی  یپالتوی 
 ندتا شال با طرح ها و رنگ های مختلف!گران قیمت است. چ

جفت کفش خیلی  سه پالتو بود.نایلون کنار در همان مشکی که  یشلوار
 به رنگ های مشکی سفید و صورتی. زیبا

چندتا تونیک خیلی قشنگ و مارک دار با چندتا شلوار  .از کردر را بنایلون دیگ
 پارچه ای و جین.

نایلون  است.یقه اش عالی با دیدن طرح های لباس به یقین گفت که سل
 خریده بود؟!باس زیر ؛ لش را گزیدبا خجالت لبو  باز کرد اآخر ر

تازه پشیمان شد از فکر اشتباهش راجب محمدهیرسا..وقتی کمی هیکلش 
 را نگاه کرد برای سایز لباس بود و قصدی نداشت.

 نباید نشناخته و ندیده قضاوت می کرد و برای او حکم می برید.

 ای خدایا آبروم رفت اینا رو چرا خریده!ــ و

زیاد نترسید ازش..آن  شباری که دید از اولین خودش هم نمی فهمید چرا
 غرور و سردی که در چشمانش بود هرگز به بهنواز حس بدی نمی داد.
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 دایا کمکم کن جلوی احساساتم رو بگیرم نزار خودم رو رسوا کنم.خــ 

د. خون از زخمش می آمد چطور باید حمام می نگاه کری تنش به لباس ها
 .قورت داد دهانش راترس آب  د؟ باکر

داخل کمد  و اس زیر برداشتهمراه لب یتونیک و شلوار .لند شدیش باز جا
 . فقط حوله ای داخلش بود همراه پتو و بالشت.نگاه کردا ردیواری 

دستشویی بود و  . یکیوارد یکی از در های داخل اتاق شد و رداشتا بحوله ر
 حمام.دیگری 

 و انواع شامپوهای مختلف. وانحمامی بزرگ با و آه کشید،  زدلبخند تلخی 

با  شود.باز کرد تا وان پر ا و شیر آب ر کرد انبه چوب لباسی آویزا لباس هار
 فکر کردن به در اتاق که باز بود سریع از حمام بیرون پرید.

لباس هایش را از تن خارج کرد  .حمام شددر اتاق را قفل کرد و دوباره وارد 
 گذاشت.و داخل سبد پالستیکی کنار در حمام 

ُ یرسا چشماهمحمدبه  کردن با فکر  .ز اشک شدا رنش پ

 ؟ دایا من چطوری با اون تنها زندگی کنمــ خ

 قطره قطره ش آمده بود باعث شد اشک هایشبالیی که سر ر کردن بهفک
 ش بریزد.روی صورت

آب ش را زیر دوش خود آمد وز وان بیرون ا نبود. مشبه زخش اصال حواس 
 هق با درد. هق با کشید
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 یش راخشک کرد و لباس هاا رش ود. خبرداشت او حوله ر بست راشیر آب 
سبد لباس های کثیفش را  و حمام خارج شد خسته و کوفته از .پوشید

 گوشه ای گذاشت.

ند برگه صندلی روبروی میز آرایشی نشست. چروی  آمد. ون میمش خاز زخ
 فشرد.خمش و روی ز از جعبه کندرا دستمال کاغذی 

را پایین داد. . دستمال را روی زخم نگهه داشت و لباسش ی از درد گفتآخ
 کش بست. با ای قهوه ای روشن و بلندش رموها

از  ،همه جا تاریک بود. اتاق خارج شد شال نازکی روی سرش انداخت و از
و  پیدا کرد اکلید برق ر زیادو تالش . با زحمت پله ها با احتیاط پایین رفت

 ش.فشرد

ف زمین ک نسبتا بزرگ با مبل های قشنگ.ی سالن .همه جا روشن شد
وجود داشت که پرده های  چندتا پنجره ی بزرگ روبه بیرون پارکت بود

 سلطنتی پوشش داده بود.

رفت  ش ناگهان گیجرو تکمیل. س انه ای ام دی اف با وسایل کاملآشپزخ
 و بسته کرد.باز چندباری ا ر نششماسریع دستش را به دیوار گرفت و چ

ُ  .برداشت ران و پنیر ااز داخل یخچال ن ر بود از انواع غذا ها ولی یخچال پ
 ر بدی می کند.هیرسا فکرد با خودش گفت محمدبردا دوست نداشت

ازه فکر کرد ؟ تبرنگشته بود اوچرا  .ست از خوردن کشیدش دبا سوزش شکم
اینکه..یا که شغلش چقدر سخت است و ممکن است دیر دیر بازگردد یا 

 اینکه شاید دوست نداشته باشد با وجود او برگردد.
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قطره قطره پایین ریختند با فکر کردن به چنین چیز دردناکی اشک هایش 
 .و هق هق کرد کرد صورتشحصار یش را ها تدس

 درهم می شکست. انه رابود که سکوت خاو فقط صدای هق هق 

 ؟چرا گریه می کنی یهــ چ

س ؛ نف. به محمد هیرسا نگاه کردجیغ خفیفی کشید و پرید با ترس از جا
 .انداخت ش را زیرسر و آسوده ایی کشید

خیلی ش گزید جای عملآمده بود. لبش را بند ش از شدت ترس هق هق
  درد می کرد.

ُ ا ر انهاصش آشپزختلخ و خبوی عطر   شد شبه قدم نزدیک ه بود. قدمر کردپ
 ها خورد.به کابینت تا اینکه  رفت عقب عقب دخترک هم

 ضی وقت ها هق می زد. بعبه پارکت ها چشم دوختو  خفیفی خورد انتک
 د.بگیر ش و دل بی قرارش رانمی تونست جلوی خودچون 

نگاه اخم آلود محمدهیرسا را روی خودش حس می . اش را باال کشیدبینی 
ه دوبارالفاصله ا بلند کرد اما برش نفوذ داشت که سر آنقدرگاهش کرد. ن

 پایین انداخت.

 ؟ جواب بده؟سوال کردمــ 

 .هی..هیچیــ 

 به من نگاه کن!ــ 
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فشار آن نگاه سنگین و  .می داد جان نگار داشت، اندادبه حرفش گوش 
 از طرفی دیگر. که از ترس می لرزید همچنین زخمش از طرفی و درد قلبش

شد. رد شود که بازوهایش اسیر دست های مردانه ی او خواست از کنارش 
 زد و نگاهش را باال کشید.ش خشک

 بازهم ترس داشت..وحشت از بالیی که فکر می کرد هر آن ممکن است
ا از تهِ تهِ قلبش یک اطمینان خاص به محمدهیرسا داشت مسرش بیاید ا

 جان می گرفت.

 همانطور که نگاهش می کرد آرام گفت:با اخم های وحشتناکی 

 ازی پایین و میری!زت سوال پرسیدم چرا سر تو مینداــ 

 ناخواسته لب گزید. دست و هنش چشم دوختابه یقه ی پیر ترسیده
که  عقب کشید ارش با ترس خود ش رفتسمت شکممحمد را دید که 

 محمد با حرص بازویش را بیشتر فشرد.

داشت خُرد می شد. هیرسا نحیفش در دستاِن بزرگ محمدریف و ظبازوی 
 می گزید. لببهنواز بی صدا فقط از شدت درد 

نگاه می کرد که داشت سمت پایین  محمدهیرسا به دستزده وحشت  
 .می رفت شتونیک

 محمد گذاشت روی دست های داغ ارمانند یخش  ن و سردادست های لرز
 :و با التماس گفت

 .ست نزنـ..بهم دوخدا بورش می کنم..تهواــ خ
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و فکش منقبظ  به خون نشست هیرساناگهان چشم های خونسرد محمد
 از اینکه همچین فکری در موردش کرده بود!  شد

 ؟و فکر کردی کی هستیــ ت

ش را به چشماِن خشمگین مرد نگاه ترس جای خود را به تعجب داد.
 ادامه داد:که با بی رحمی مقابلش دوخت 

 ؟چی هستی تا من بهت دست بزنم ،کر کردی کی هستیفــ 

برداشت بدی کرد در مورد آن  .حلقه بستاش  مشکین چشما در اشک
محمد با  هک عقب کشیدش را خود جمله ی او و قلبش ترک برداشت.

 تیر کشید. شجای عمل ،به کابینت شو کوبید آمدلو حرص بازهم ج

ضعیف بودن  افتاد از شدت درد. از به هق هق و زیرلب ناخواسته آخی گفت
 .متنفر بود خودش

هم نمی توانست نگاهش کند. بهنواز  ت سکوت کرده بودهیچی نمی گف
ی و به بازو ودسیاهی برنش وری تیر کشید که باعث شد چشماش جزیر دل
 تا سقوط نکند. دچنگ بندازهیرسا محمد

دردش را جلوی انست وتحمل کند اما نتچشمانش را روی هم فشرد تا 
تند تند نفس می کشید  محمدهیرسا .آغوشش افتاد درو با بی حالی  بگیرد

چشم هایش را بست و باز و چقدر تلخ  بینی اش تکان می خوردو پرد های 
 .کرد ش از روی زمین بلند امآر انش انداخت وانوز دست زیر کرد.

انه اشت دیوش زیر بینی اش بود و دی عطر تلخبو .آشپزخونه خارج شداز 
 ی کرد.اش م
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سنگین ی دختری در وضعیت او سخت و حرفش زیادی برا هق هق می کرد
راست کرد و از اتاق ا رش رکم، روی تخت شاتاق شد و گذاشت ردوا بود.

 .خارج شد

دستش و جعبه ی کمک های اولیه  درسینی ک بعد چند دقیقه به همراه ی
و مشغول بازی با گوشه پایین انداخته بود  ازگشت. بهنواز با غم سرش راب

 ش بود.های شال

با  روی عسلی کنار تخت گذاشت. اب تخت نشست و سینی ردخترک ل کنار
باز می را اشت جعبه می کرد که د نگاه ی محمدبه دست ها بهت و وحشت

 .آن خارج می کرد زرا اکرد و پنبه و الکل 

آب دهانش در گلو پرید و به سرفه افتاد اما همین که اولین سرفه را کرد 
 اشک به چشمانش آمد و لب گزید تا گریه نکند.

 الکل کرد و با تحکم گفت: غشته بها آپنبه ر

 است رو بده باال.ــ لب 

 به تپه تپه کردن افتاد:

 تونم.. می .خودمخـ. ونمنمم .نهــ نـ.

ش گرفته بود برداشت و طرفی پرت که روی شکمبهنواز را  با حرص  دست
تا  را باال داد و خیلی جدی لباساما او  نگاهش کرد غمگینخترک د کرد.

 ه بهنواز نگاه کرد:ی بنصباعچشمش به زخم افتاد 
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ملت نباید آب بخوره اونوقت تو..باید جای عملت یک روز در میون با پنبه ــ ع
 رم خودت بشور.گذاو الکل شسته بشه جعبه رو تو اتاقت می 

وی . بخم شدیش بلند شد و رو ایشکه از جدخترک آرام سر تکان داد 
چه عطری بود که بود؟  چه عطریدیگر یچید این بهنواز پ عطرش زیر بینی

 آنقدر مست و مدهوشش کرده بود؟!

من قیم تو هستم و . بین خانوم کوچولو تو االن درست مثل دختر منیــ ب
ه به تو کعمرمه خیال نکن انقدر بی مصرف هستم  بیست و هشت سال
 دست درازی کنم.

نمی دانست که دل دخترک لرزیده از ترس! ترس تکرار آن اتفاق لعنتی که 
 گی اش را تحت الشعاع قرار داده بود.تمام زند

ساعت، هر دقیقه و نمی دانست بخاطر او نیست و خودش هر لحظه، هر 
 ثانیه آن ترس در دلش است!

 :و با صدای گرفته ایی گفت ن انداختیش را پایسر زده خجالت

 منـ.. خشید..منظور..بدی نداشتمــ ب

 :به میز عسلی اشاره کردابرو با که بهنواز نگاهش کرد.  راست کردا کمرش ر

یخچال . ند لقمه بخور درضمن اصال از این به بعد نون و پنیر نمی خوریچــ 
 ُ نم می خوام از این به م چی دوست داشتی درست کنراز مواد غذایی ه رپ

 بعد شام و نهار درست حسابی بخورم.

 سر تکان داد:و  نگاه کرد و عجیبش چشمای نافذ در
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 .باشهــ بـ..

 ی کشید و بعد مکث کوتاهی نگاهی گذرا به او کرد:نفس عمیق

 یزی احتیاج نداری؟!ــ چ

 ممنونم...هــ ن

و دل دخترک را با همین دو کلمه سوال و توجه اش  سمت در قدم برداشت
 .ه هیکل ورزیده و اندام بی نقص سرگرد اردوان خیره شده بودگرم کرد. ب

همانطور خیره نگاهش روی لب هایش جان گرفت. تلخی  ناخواسته لبخند
را از داخل گزید و سرش را  شفورا لب؛ تشکه نزدیک در برگشت سم می کرد
 چرخاند.

ش یینی رو، سعسلی نگاه کرد سر برگرداند و با اخم به میز آمدصدای در که 
 .سل و مربا بود؛ عآه کشید و برش داشت .بود

لی نگاه به ساعت روی عس ند لقمه ازش خورد وقتی سیر شدزد و چلبخند 
 .اعت ده بود؛ سکرد 

ز روی تخت ا .حوصله اش حسابی سر رفته بود نمی فهمید باید چه کار کند
 .نگاه کرد ویالو به حیاط با صفای  باز کرد اپنجره ر آرام و با درد پایین رفت.

ی عالی داشت یکدفعه هوس هوای ویالی قشنگ و جمع و جوری بود.واقعا 
 هوا خوری کرد.

رق سالن شد ب . واردبدون سرو صدا از اتاق خارج شد ماآر و بست اپنجره ر
 با خود گفت یعنی خوابیده؟ها همه خاموش بودن 
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تعجب به یش حس کرد. مزیر پاا ه چیزی رد کدار برا دم بعدی رق خواست
 د.ای بوکاغذ مچاله شده  زمین نگاه کرد

 برش داشت.از شدت درد  درهمی هایخم و با ا خم شد

 َ ِ  هــ ا پرستار گفت  پوف نمی خواد دست از سرم برداره یاین درد لعنتی تا ک
 فعال خوب نمیشه!

به کلمه ی اولش ش که توجه ا دبنداز ا دورکاغذ ر تا نه رفتاسمت آشپزخ
 نامه از دستش افتاد.، بعد خواندن همه ی نوشته هاجلب شد. 

ا ر شصورتیش اشک ها انش گذاشت وروی ده تش راسزده دشت وح
 .کرد خیس

دایا این فرید عوضی چرا دست از سر من بدبخت برنمی داره چی از ــ خ
 ؟!جونم می خواد

 اگـ..اگه یه موقع دوباره بخواد..

خدایا نـ..نه کمکم کن. من فقط تورو دارم اگر پشتم رو خالی کنی چه خاکی 
 تو سرم بریزم.

خودمو می کُشم مراقبم باش نگذار یه بار دیگه اون اتفاق لعنتی برام بیافته 
 نه یک بار بلکه هزاران بار چون دیگه تحمل ندارم.

و و به دبرگشت عجب مت که آمدصدای در پاهایش با تمام شدت می لرزید. 
 ی نگاه کرد که تازه داخل آمده بودند.نفر
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 نش راچشما نور ه همه جا روشن شد.ک با ترس به سایه ی تاریک نگاه کرد
 .نش گرفتلوی چشماش را جزد دست

ه ک اشترا بردش به نور عادت کرد دست چشم هایشبعد چند ثانیه که 
 .سرهنگ را دیدمحمدهیرسا و 

به رویش با خوش ش بود. سرهنگ شال سر، کشید شدستی به سر نگران
 رویی لبخند پاشید:

 .خترمسالم دــ 

وش اخالق و خونسرد را دیده بود ، خاز همان لحظه اول که آن َمرد میانسال
 پدرش دوستش داشت و کال با نگاه کردن به صورتش آرام می گرفت.مانند 

 ..سالم.ـسـ..ببخشید ــ ب

 حالت خوبه؟!ــ 

 .ممنون خوبمــ 

 خوبه خداروشکر.ــ 

 :بدون آنکه به بهنواز نگاه کند گفت یرسا با جدیتهمحمد

 کنیم. نو سرهنگ چند کلمه باال باهم صحبت میمــ 

 خانه شد ووارد آشپزد. پله ها باال رفتنز دخترک سری جنباند و آنها هم ا
 .روشن کرد ار چای ساز

 . جوش بیاد آبش بها ت روی صندلی نشست
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چه ؟ سرهنگ چطور انقدر بهش نزدیکه؟ یعنی عنی چه حرفی باهم دارنیــ 
 ؟نسبتی باهاش داره

 چرا یه جوری باهاش رفتار می کنه؟!

چای ساز که بلند دای . صکردبا اخم به برگه ی مچاله شده ی روی میز نگاه 
 برخواست. شد

بعد  ،چای داخلش ریخت یا برداشت و دو قاشق مربا خورر شیشه ای قوری
 ریختن آب داخلش روی جای مخصوصش گذاشتش.

 .نامه نوشته بود فکر کرد دره حرف هایی که ب و به کابینت تکیه داد

چرا فرید اونو  دایا من داداش دارم؟ اصال میشه اسمشو گذاشت برادر؟ــ خ
 برده پیش خودش؟

 ه بود؟چرا بابا همچین کاری باهام کرد چرا منو از برادرم جدا کرد

. داخلش چای داخلش گذاشتاستکان  دو عدد و رداشتا ببا بغض سینی ر
 ا کنارش گذاشت.رخوش رنگی ریخت و  قندان 

داخل یکی از  یشانداص می سوخت.ش جای عمل بازهم له ها باال رفتپ از
 ش زد.که خشکد ست در بزنخوا، دآم اتاق ها می

کن دیگه دست از سر من و زندگیم بردار فهمیدی من دختر یه  ــ بــس
 ی رو که دشمن خونیم بی آبروش کرده نمی خوام فهمیدی!ــقاچاقچ

 جالت بکش پسر این چه حرفی مگه تو...ــ خــ

 داد زد:
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خاطر قولی که تو اتاق بیمارستان به اون یم اون هستم بره منه لعنتی قَ ــ آ
مش بشم ولی دیگه عقد نه من یدختر دادم آوردمش خونه و قبول کردم قَ 

 محاله عقدش کنم.

د چیه پسرم چون تو خونه تنها هستید بخاطر راحتی خودتون یه صیغه ــ عق
 ی محرمیت می خونم براتون میره پی کارش!

 بازهم صدایش را باال برد:

ی خوام اون دختر صیغه ی من بشه توام نمی منهــه!  ؟کارش ره پییــ م
 تونی به کاری وادارم کنی!

 ..گه اینطوری باشه پس من می برمش خونه ی خودم پیش دادــ ا

 میان کالمش پرید:

یمش شو اصال خودت قَ  وای باهاش بکنی بکنخ هرکاری که می !برشــبــ 
یی وقت ندارم..اگه تو میگی قانونی دنبال کاراش برو من برای همچین چیزا

 !کاری براش بکنیم شدن اون زیادی جوونم خودت که من برای قَ 

سرهنگ عصبی نگاهش می کرد..نمی توانست بهنواز را ببرد خانه ی 
خودش اگر پای آن قول لعنتی در میان نبود که سیروان هم آخر مرگی ازش 

ر محمدهیرسا حرف زده بود قطعا بهنواز را یک لحظه با آن وضعیتش کنا
 رها نمی کرد.

اصال نفهمید چرا؟ نفهمید چرا وقتی سرهنگ  خیس از اشک شدش صورت
ش را نخواست.. دلش از سکوت مخالفت کرد دلشمحمد  وگفت می برمش 

 بی تفاوتی محمدهیرسا نسبت به خودش شکست.
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دختری بود شکسته با اعتماد به نفس خُرد شده و زندگی که نمی دانست 
شود و چه بسا به کسی دل می بست و وابسطه می شد که آخرش چه می 

 کمی فقط کمی توجه کند بهش!

اکو  رشس ی محمد هیرسا درصدا و شروع کردن به لرزیدن یشست هاد
 .شد

 «نمی خوامی که دشمن خونیم بی آبروش کرده ــچمن دختر یه قاچاق» 

 یشچای داغ روی پا .فتادش اسست شد و سینی از دست هایش دست
یشتر درد می کرد از ش بقلب .خفیف حس کردی اما فقط  سوزش ریخت

 و... ه بودکه چند روزه باهاش آشنا شد مردی دلگیر بود

ِ نفهمید ا و واقعا برای اولین بار حس تنفر  خیره نگاهش می کردند ی آنهاز ک
 . نه از محمدهیرسا بلکه از خودش و وضعیتی که در آن گیر کرده بود داشت

مد هیرسا..با ا محام می کرد شهنگا داشتزده سرهنگ غمگین بود و بهت 
  آنکهنگاه می کرد بدون  به دخترکچشمای مشکی نافذش با اخم و غرور  آن
 ای پشیمانی در نگاهش باشد.ذره 

دنیا دور  برداشت رااول  آنها کرد و همین که قدم ا حال بدی پشتش را بهب
 ش چرخید.سر

                                                 🔥🔥🔥 

 

خب شنیده باشه  ؟حرف هامون رو شنیده عنیمدام با خود می گفت ی
 .دختره ی فضول
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درد گرفت از ش قلب .نگاه کرداش  مشکی تیرههای  به چشم
 معصومی داشت!ن خیلی شماچ..نگاهش

 پشیمانی را به سوی قلبش فرستاد.چشمانش انگاری حس 

که  رادم اول اما ق کرد پشت دلحظه ممکن بود سرباز کنبا بغضی که هر 
 برداشت سقوط کرد.

قبل از اینکه  ؛دش را بهش رساندوسریع خ چشم های محمد گشاد شد و
 .گرفتش آغوش در بیافتد

به  همان اول که وارد اتاقی شد همانطور که دندان می ساییدبلندش کرد و 
 حرص چشم با .نگاه کردو به صورتش گذاشتش روی تخت   او داده بود.

  و باز کرد. تا بسر هایش

بود و به زمین  ایستادهن جای قبلی خشک اهمرهنگ ..ساز اتاق خارج شد
 و استکان های شکسته نگاه می کرد.

 با اخم گفت:

 ب دیگه کار خودتون رو کردید حاال برید!خــ 

رحم بود ه پسری که بی ، بکرد نگاهو  بلند کردا سرش ر بال اخم کرد وتقام
 در ظاهر اما..

 د:ن دااتکا با افسوس سرش ر
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رف هایی که تو این اتاق چند دقیقه ..حدا راضی نیست محمدهیرساــ خ
قبل گفتی به سنگم می گفتی دلش می شکست افسوس می خورم برات 

 برای پسری که...

 :پرید وسط حرفشگین شمخ

الزم نیست برای من افسوس بخوری از خونه ی من برو بیرون خودم می ــ 
 فهمم دارم چی کار 

 می کنم!

 اگه می فهمیدی همچین کاری با این دختر نمی کردی!؟ نه نمی فهمیــ 

 اعصابش تمام بهم ریخت!سرهنگ که  پوزخند زد

نشنیدی تو اتاق بازجویی  ؟کردن مگه دلش خواست هش دست درازیــ ب
با زبون خودش گفت براش دسیسه چیدن چرا متوجه  ؟چی گفت پسر

نباید همچین کاری  هکاپیتان دنبالشه اون االن فقط به تو امیدوار ؟نیستی
می کردی من یه هفته بهت مهلت میدم اگه صیغه کردی که کردی نکردی 

 رم خونه ی خودم.ب دستش رو می گیرم و می

 نگاهش کرد:بانیت ا عصمحمد ب

نایی که بهشون تجاوز شده هیچ کدوم نمی خواستن بهشون تجاوز بشه ــ او
ریده که با اون پسر ااشتباه گفتی این دختر خودش سرش می خ. سرهنگ

درضمن من نمی خــوام..نمی خوام به من امیدوار باشه  رفته بیمارستان
که از همجنس های اون از من می ترسه..اون وحشت داره نه تنها از من بل

 من!



121 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

 اگه به حرف من گوش میدی همین االن دستش رو بگیر ببرش.

سمِت محمد  خشمگینسینه به سینه اش ایستاد و انگشت اشاره اش را 
 گرفت:

د چنین کاری با دوستش نمی کرد و پابه پای دوستش اریه سرش می خــ اگ
 ن...وعشق بازی می کرد ولی ا

 پوزخند زد و ادامه داد:

..تا یه هفته دیگه گذریم همونی که بهت گفتم یه هفته دیگهــ ب
 محمدحسین رو هم میارم اینجا تا دوتایی تنها نباشید.

وید..خواست بگوید خب همین االن ببرش جواب من خواست چیزی بگ
ه امحمدهیرسا آگ سرهنگ بدون فوت وقت چون از اخالق گندِ که معلومه 

 شد.ویال خارج با قدم های محکمی از بود 

و به دیوار کوبید. کمی بعد صدای ماشین سرهنگ  مشت کرد ش رادست
 آمد.

جمع  اشیشه هار راه آمده را باال رفت. برداشت اجارو ر از پله ها پایین رفت
 دستش نگاه کرد.روی ک ه خراش کوچو ب کرد

ه بود و دردش این چند روز زیادی ازش کار کشید ،رد گرفته بودیش دبازو
 بش بود.کامال روی اعصا

نگاه  اش به ساعت مچی .و از پله ها پایین رفت برداشت اسینی استیل ر
 اعت یازده بود.س ؛کرد
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بود تن به  محاله !رگزه و چشمانش را روی هم فشرد. س عمیقی کشیدنف
 صیغه بدهد.

آرمیتا .پس نمی خوام با کسی که اصال نمی شناسمش ازدواج کنم.ن ــ م
  ه؟چی میش

چرا  .از پله ها باال رفت امآر و رو کردش فجیب شلوار هایش را در دست
 سرهنگ اصرار داشت یک هفته تنها باهم باشند.

 چرا می خواست در این یک هفته آنها را به حال خودش بگذارد؟

سوال های درون مغز محمدهیرسا هیچ کدام پاسخی نداشت مگر آنکه 
 نقشه دارد!خبر نداشت که سرهنگ سرهنگ جوابی برایشان پیدا کند..

به دختر مریم و سیروان اعتماد داشت اندازه ی چشمانش..می دانست که 
اگر آن دختر شبیه به مادرش باشد که قطعا هم هست دل پسرش را در 

 همین مدت کم با کارهای معصومانه و ساده اش به دست می آورد!

رام سرهنگ با خود عهد بسته بود که بعد یک هفته اگر بازهم محمدهیرسا 
نشد و بهنواز نتوانست بخاطر وضعیتش زیاد موفق باشد او را خانه ی 

 خودش می برد.

ه پیش کی باشه مهم اینه کن ون دخترش رو به من سپرد چه فرقی میاــ 
 که دست اون کاپیتان عوضی نمی افته!

  *** 

 ــ تشریف بردن؟
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 به او نگاه کرد:مدحسین لبخند به لب مح

به می بینم تغییر  گذاشت اینجا و رفت. بهسرهنگ رو میگی؟ آره منو ــ 
 دکور دادی؟

 محمدهیرسا نگاهش کرد و پوزخند زد:

ــ نیست که خیلی وقته نیومدی برای همینه که فکر می کنی تغییر 
می تونی روی مبل بخوابی یا ببرمت باال؟ تشک می خوای تو سالن کرده..

 بندازم برات؟

 حفه برام بیار.یه مل فقط قربون دستتــ نه روی مبل می خوابم 

می دانست که حال دخترک خوب نیست اما از طرفی هم جأت نمی کرد 
می دانست االن خیلی تحت فشار است سوالی از محمدهیرسا بپرسد چون 

 و اعصابش بهم ریخته.

رتکان داد و بعد گذاشتن ملحفه ای روی مبل بعد از گفتن چیزی محمد س
 پله ها باال رفت. اختیاج نداری و شنیدن جواب منفی از

 امآرو دید که  باز کردا الی در ر امآر بشود شوارد اتاق خود آنکهقبل از 
 .است یک جورایی خیالش راحت شدخوابیده 

در اتاق و  گرفتاز او ا اخم چشم . بروی صورتش افتاده بود ماه از پنجرهنور 
 آرام بست. را

از تن خارج کرد و روی حرکت  کبا ی ار شهناپیر ،ارد اتاق خودش شدو 
 تخت دراز کشید. 
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ا رنش غیظ چشما نمی آمد. با چشمانشچقدر گذشت اما خواب به  نفهمید
داشت گرم می شد که صدای  نشازه چشمات .حکم روی هم فشار دادم

 .نشستیش جا درو  جب نیم خیز شدمتع گریه شنید

 حظه هم قطع نمی شد با عجله از تخت پریدک لصدای شسکتن شیشه ی
 .از اتاق خارج شد و پایین

. بهم ریخته بود را اتاق امتم و یغ می کشید. جباز کرد بهنواز رادر اتاق 
 به درو دیوار می کوبید. اداشت وسایل هار

 داد زد:گریه کنان و فتاد هیرسا اه محمدچشمش ب

تقصیر من بدبخت این وسط چیه  ؟ن..تقصیر من چیه لعنتیـــببیبیـــن..ــ ب
 من هیچ کارم هیچ کاره!

چرا اون فرید ؟ انــچرا باید تقاص قاچاقچی بودن بابام رو من پس بدم ه
چرا پدر لعنتیم  ؟رنگ اومد سراغ مناعوضی از میون اون همه دختر رنگ و

 ـــیلعنتی و؟ تلحظه ی مرگش منو به آدمی سپرد که بویی از آدمیت نبرده
ه خواستی بهم گفتی دیگه یک دقیقه هم تو خونه ات نمی هر چیزی ک

م بمیرم بهتر از اینه که تو خونه ی تو زندگی افتمونم با درد تو خیابون بی
ه کنم تو خونه ی کسی که از من خوشش نمیاد به اجبار قبول کرده تو خون

 ش باشم.ا

از  احرکت شالش ر . با یکردش می کاخم های درهمی نگاه محمد فقط با
و باعث  رسیدمحمد  چنگ زد که صدای آخ ریزش به گوش تختروی 

 پوزخند زدنش شد.
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روی سرش انداخت و  اشال ر ؛دستش رو شکمش بود اما توجه نکرد
 سریع اسیر کرد. را یشکه بازو شودرد  شخواست از کنار

که آخ  فشار خفیفی دادی دخترک را به جلو بود بازو شطور که نگاهانهم
 را آزاد کند.ش یکرد که بازو ریزی گفت و تقال

او مواجه  با صورت خیس از اشک کشید که سمتشگاهش را ن هیرسامحمد
 غمگینش!گاه ن شد و

 غرید: یصبانیع

اگه خیلی دلت برای اون کاپیتان لعنتی تنگ شده تا  ؟جا می خوای بریــ ک
 ؟ببرمت بدمت دستش هان نظرت چیه

 شبشرنگ  نچشما به که پوزخند زد و گاه می کردمحمد ن بهزده بهت 
 خیره شد:

فهمیدی منم مثل پسرآی دیگه ؟ دوست نداری می خوای کجا بریه؟ یچــ 
تو برای ؟ گول ظاهرت رو نمی خورم می خوای بری سراغ یه بدبخت دیگه

وای بری برو خ االن هم هرکجا که می کوچولو من هیچ ارزشی نداری دختر
 کاپیتان تو خیابون باشی گیرت میاره و نمیدنبالت نمیام ولی صدرصد 

 ره با درد خودت بمیری فهمیدی!گذا

 بازویش را رها کرد:

 کجا که می خوای برو..و هررــبــ 
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و صدای اه کرد بی رحم روبرویش نگ نِ چشما درهت و بغض چند لحظه با ب
 گرفته اش بلند شد:

 لعنتتون کنــه! تو هم یه عوضی هستی همــتون خدانفرم..ــزت..ازت متاــ 

 چیزی نگفتو ابرو باال انداخت  همان پوزخند مسخره اشبا  هیرسامحمد
  .ش رد شدکنار زکه ا

 .چرخی زدش دور خود و کشید ی مشکی اشموهادر ستی ی دحرص

را نگران چ فپوره؟ بابا کجا رو داره بره...نکنه واقعا ب ت؟ نهنی واقعا رفــ یع
 م؟شد

 می دوید سمت در. با سرعتحیاط  در دید که واز راو بهن ت پنجره رفتسم
دخترک بسیار پریشان بود و به دلیل نیمه تاریک بودن سالن محمدحسین 

 را ندیده بود که آشفته از خواب پریده و روی مبل سیخ نشستخ بود.

اهنش را پیر و شد شارد اتاق خودو .از اتاق خارج شد بانیمحمدهیرسا ع
 زد و به تن کرد.نگ چ

وارد سالن که شد  .برداشتن موبایلش سریع از اتاق خارج شدبعد  
 محمدحسین نگران پرسید:

 زد؟ اتفاقی افتاده؟ چرا رفت محمد برو دنبالش کـ.. ــ چی شد؟ چرا جیغ

 عصبانی و آشفته میان حرفش پرید:

 ــ دارم میرم اجازه میدی! 

 .ودباما ن ه انتهای کوچه نگاه کردب، ویال بیرون زدعجله از با ب
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 کله شق! ختره ی سرتقِ دعنتی لعنتی...ــ ل

فورا  دیدش. می که چشم چرخاندک تاد ون ایساکنار خیاب .مت کوچهس دوید
 .ن کرداپنهی قطور پشت درخت ش راخود

هوا واقعا  م قدم برمی داشت.اغل کرده بود و آرا بریش ازوهاب؛ نگاهش کرد
و محمدهیرسا از آنجاهم می توانست برق اشک را روی گونه  سرد بود

ناک و بی پناهش را، بی تابی و وحشتش را به خوبی هایش ببیند، نگاهِ غم
 !ددید و حس کر

هق هق می  . آرامصدای گریه ی آرامش به گوش رسیدب جوب نشست و ل
از درد و چقدر دردناک و سوزناک بود هق هق های ریز و پُر از دردش! پُر  کرد

 تنهایی، بی کسی، بی پناهی و ترسش..امان از ترسش!

حرف  اونش می گفت کاش هم .لحظه درد گرفت ش برای یکقلب محمد 
 هارو نمی گفتم حرف های خیلی بدی بهش زدم.

جلو جازه نمی داد اش رور. غشده بودان پنه جادهپشت درخت های کنار 
دیک تر که شد نز دقیق تر نگاه کرد. با تعجب آمدمشکی از دور  ونیاما  برود

 .یادداشت کردا فورا شماره پالکش ر

بلند  یشاز جا سیدهرکه انگاری دلش خبر داده بود در خطر است تبهنواز 
 .قدم برداشت محمد بودقب گرد کرد و سمت قسمتی که . عشد

اما نمی دانست از کدام طرف برود وحشت حافظه  د ویالبرگردمی خواست 
 خطی کرده بود ودست پاچه بود!اش را خط 



128 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

م های بلندش قد بیرون آمدند.کله گنده  دو نفرو  ون کنار پاش توقف کرد
 محمد بود ایستاد.می دوید دقیق کنار درختی که  دیگر م شد االناتم

چشمانش را از درد بست و آخی سر  .به درخت گرفت و خم شدا دستش ر
 حشت و ترس!، نفس نفس میزد..نفس نفس زدن هایی از وداد

وباره شروع کرد به دقیقه نکشید که د .ا دیدصورت از درد جمع شده اش ر
 .ا سریع گرفتر یشبازو یکی از آنها اما به دویدن

 جیغ کشید:

 مک...ـــ..ولم کن چی از جونم می خوای ولم کن..کــنولم کــ 

دست های از درد جیغ کشید قهقهه میزد. بهنواز  ته بودش وگرف در آغوش
 .بود شدهحلقه  کمرشدور  مرد

 و زمزمه کرد: مشت کرد ار یشست هامحمد کالفه  د

 !ــ رذل کثیف

ز روی زمین بلندش کرد . مرد قد بلند افقط جیغ می کشیدو وحشت از درد 
 .گازی از دستش گرفت انش که سریعگذاشت روی ده ا محکمو دستش ر

روی زمین جنین وار دور  مرد با داد روی زمین پرتش کرد که از شدت درد
 خودش جمع شد.

 رداحساس می ک؟ را جلو نمی رفتچ می شنید اش رادای گریه محمد ص
 د.کاپیتان با این دختر سرو سری دار است و همه فیلم
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از پشت  .کردش نگ زد و از روی زمین بلندا چش ریوبازگین شمخمرد 
 ورد.تکان بخدست های بهنواز را محکم گرفته بود و نمی گذاشت 

 و با لبخندی ترسناک نگاهش کرد: ایستادروبروش  دیگری

 سگی خوشکله!ه ؟ آخه مگیریگ ز میــ گا

در دهانش کوبید پشت دست جوری وقتی بهنواز تفی سمتش پرت کرد با 
که جیغ کشید و سرش گیج رفت. آخرش نتوانست آن همه درد و استرس 

 محمد خشمگینلرزید و بی حال شد.  همان َمرد آغوش را تحمل کند و در
و فهمید که نقشه و تظاهر نیست اما بازهم شغلش ایجاب  سمتشان رفت

 می کرد که اعتماد نکند!

 ان را بهاهشنگ .تعجب کردن و به هم نگاه کردن شدیدن اآن دو ب
 محمدهیرسایی دوختند که یکدفعه ای ظاهر شده بود:

 ـ..توــ ت

دهانش کوبید  ی درمشت رفت و چنانعصبانی جلو  هشان کرد غضبناک!انگ
 که روی زمین پرت شد.

رد، خونبار و طوفانی را در آغوش گرفته بود نگاه ک بهنوازکه  آن نفر دیگر به
 عقب رفت. یقدم ه چندترسید باعث شد مرد که

 روبرویش ایستاد:با اخم 
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رم دستش برو به کاپیتان بگو محمدهیرسا سالم رسوند و گفت محاله بزاــ 
دختر برسه حاال مثل بچه ی آدم دختره رو بده بهم تا نزدم فکت رو  اینبه 

 بیارم پایین!

 :کرد محمد پرت در آغوش بهنواز را یحرص

 باید بریم. نادرلند شو ــ ب

ی به با اخم و خشم نگاه و بلندش کرد. نادر گرفت ادست دوستش ر
 .ماشین ویدن سمتهردو درد شد  شکرد و از کنارهیرسا محمد

 .خارج کرد و با محمودی تماس گرفت ز جیبا ارش سریع موبایل

 لو بله قربان!ــ ا

ورا ف« ....» بین همین االن شماره پالک یه ون رو بهت میدم تو خیابونبــ 
 و می فهمی کجا می خوان برن فهمیدی؟ ماشین رو شناسایی می کنی

 الساعه قربان!ــ 

 :اضافه کردبا حرص 

 عه گند نزنی که اینبار دیگه از دستم در نمیری!ثل اون دفــ م

 چشم قربان!ــ 

 به صورت .گذاشت ا داخل جیبشموبایل رو  را به او گفتشماره پالک 
 .نگاه کردبهنواز 
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بازهم  ه لباسش نگاه کردب مد.آ گش پریده بود و از کنار لبش خون میرن
قصد بند  انگاریخونریزی اش  از خون قرمز شده بود.قسمت روی شکمش 

 .آمدن نداشت

 و بلندش کرد زانوهایشزیر  دست انداخت آب دهانش را عصبی قورت داد،
نه با عجله قدم امت خاما ناله ی ریز بهنواز باعث شد نگاهش کند. س

 .بود ویال مقابلچند دقیقه بعد ند. ادی دور نشده بودزی برداشت

را دید که نگران  یال شد و محمدحسینووارد بیرون آورد.  شاز جیب اکلید ر
 روی ویلچر نشسته بود و اطراف را نگاه می کرد.

 ــ چی شده؟ یا خدا حالش خوبه محمدهیرسا؟ چه بالیی سرش اومده؟!

اولیه را از مبل گذاشت و سریع جعبه ی کمک های دخترک را روی 
 آورد. هآشپزخان

 ــ آدمای فرید بودن..فکر کنم بخیه هایش آسیب دیده..

کالفه دستی به صورتش کشید. حالش خوب نبود چه کار باید می کرد  
مجبور بود. لباسش را آرام تا زیر سینه باال زد بدون آنکه دستش تماسی با 

 بدنش پیدا کند.

 چسب و گاز استریل را باز کرد و داخل سطل کنار پایش انداخت.

 ــ الکل و بتادین رو بهم بده..

دستش داد و محمدهیرسا با دقت زخمش را  محمدحسین الکل و بتادین را
 شست چون بخیه هایش خیلی زیاد بود فعال امکان بهبود نبود برایش.
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آرام پانسمانش کرد و دخترک مدام زیرلب از شدت درد آه و ناله می کرد. 
 محمدحسین با درد خیره بود به او..

ش باسش را پایین داد و خم شد روی صورتش؛ پنبه را کنار لبهیرسا ل
 گذاشت و خون را پاک کرد.

ابرو درهم کشیده بود. نگاه محمد روی لب هایش ُسر خورد اما به دقیقه 
 نکشید که سریع اخم کرد و راست ایستاد.

 و به موهایش دست کشید: ملحفه را کشید رویش

 خودم..اتاق خودش بهم ریخته..ــ من می برمش داخل اتاق 

خواب پرید و جیغ و داد راه ــ میشه توضیح بدی چرا یکدفعه ای از 
 انداخت؟!

خم شد رویش اما بهنواز لحظه ی آخر که از اتاق خارج شد گفت ازش متنفر 
 است چه کار باید می کرد؟ چطور باید او را باال می برد.

ــ بیا تکیه میدمش به تو باید ملحفه رو دورش بپیچم شاید دوست نداشته 
 باشه..

محمدحسین سر تکان داد و ویلچرش را حرکت داد کنار مبل ایستاد. 
بلندش کرد به برادرش گفت که محمدهیرسا بازوهایش را گرفت و 

 بازوهایش را از پشت بگیرد.

ملحفه را دور دخترک پیچید و در آغوشش کشید. از پله ها باال رفت و در 
 همان حین گفت:
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 تعریف می کنم.ــ می گذارمش داخل اتاق و میام برات 

اً ناچارشکسته بود  انتمام شیشه و گلد بهنوازق تا. ااز پله ها باال رفت
از هر وسیله ای ر خالی اتاق های دیگش برود داخل اتاق خود مجبور شد

 .بودن

ه به حرف سرهنگ رسید از کمرش را راست کرد. حاالروی تخت و  شگذاشت
پرده ی پنجره را انداخت. از حفه را کشید رویش و لواقعا در خطر بود. م بود

 اتاق خارج شد و به ساعت مچی اش نگاه کرد. ساعت یک نصفه شب بود.

قبل از آنکه از پله ها پایین رود تشک و ملحفه هایی به اندازه دو نفر 
برداشت. داخل سالن رفت و همانطور که مشغول انداختن تشک ها روی 

 .پارکت بود برای برادرش همه چیز را تعریف کرد

 .ساعد دستش را روی پیشانی اش گذاشتروی تشک دراز کشید و 

 ــ خیلی زجر کشیده خدا به دادش برسه!

 سکوت را جایز دانست و فقط به جایش با خستگی چشمانش را فرو بست.

                                              🔥🔥🔥 

روی تشک خیز شد و . نیم باز کرد ار نشچشما و پلک زدش صدای موبایلبا 
 را که دید محمودی بود روی عسلی برداشت و نام از اموبایل ر نشست.

 .وصل کردرا ریع تماس س

 ی شد محمودی؟!ــ چ
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ربان دنبالش راه افتادیم تا نزدیک های لواسون دنبالشون بودیم و اونام ــ ق
ماشین رو به طرف  شمال بودیم کهمتوجه نشدن ولی نزدیک جنگل های 

 .هدایت کردن و جلوی چشمای متعجب ما ماشین تو دره افتاد یه دره
ماشین رو خوب برسی کردیم جسدی توش نبود به این نتیجه رسیدیم که 

و از البه الی درختا فرار  ینماشین پرت شده خودشونو انداختن پای وقتی
  کردن.

 دندان سایید و چشم هایش را باز و بسته کرد:

 ؟!بفرستی اون حوالی مأمورینم تو نمی تونستی محض اطمینان دوتا ببــ 

ها هیچی ندیدن انگار از یه راه مخفی فرار  مأمورم قربان ولی خوا ر میــ عذ
 که از قبل تعین شده بوده! کردن

 ه.ــ باش

 ؟خودتون میاید یه سری بزنید قربانــ 

 مدم.اوــ 

محمدحسین هنوز خواب  .شتروی میز گذاا و موبایل ر قطع کرد اتماس ر
 بود و او هربار با دیدن صورتش انگاری دیوانه می شد.

روی  که بهنواز را دید رفت و داخل .کشید ادستگیره ر و پله ها باال رفت از
 .بغل کرده بودا ر یشنوهازاوتخت نشسته 



135 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

صورتش خیس . کرد را نگاه دهیرسامحمبلند کرد و  اسرش ر کرده تحشو
 انگاری ا زیر انداختآسوده بیرون داد و سرش ر رانفسش  وا دیدنبا  بود.

 تمام دنیا را بهش دادند با دیدن او.

با فکر کرده بود کارش تمام است و دوباره در چنگال فرید اسیر شده اما 
و جایی نیست غیراز ویالی  بوئیدن عطرش فهمید جایش امن است

 محمدهیرسا اما خیالش راحت نشد تا بالخره دیدش!

مشکی با ری شلوا .کمد رفت به لب سمتپوزخند  د بدون توجهمحم
 :او گفت برداشت و خطاب به رنگی طوسی اهنپیر

نمی داره اگه قصد  کاپیتان دست از سرت بر. یدی گفتم دنبالت میادــ د
 داشت ازت بگذره که یه سال دنبالت نمی دوید!

 :ادامه دادبهش و با اخم های درهمی  رو کرد

 ؟خوای از اینجا بری هنوزم میینم ببــ 

 نه نه تکون داد.ابه نشا گزید و سرش ر ا با ترس لبش ر

 :لبخند ماتی کنج لبش جا گرفت

و برای هیچ کس باز نمی کنی من خودم کلید دارم هرکس زنگ زد درــ 
ببین چی میگم از خونه به هیچ وجهه  .جواب نمیدی حتی اگه سرهنگ بود

ی از این به بعد شام نهار هرچی دوست گرسنه هم هست .بیرون نمیری
 تهیهکنی و هرچیزی الزم داشتی به خودم میگی برات  داشتی درست می

مروز برات یه موبایل می گیرم که شماره ی اضطراری من روش . امنک می
باشه یه شماره رو روی صفحه کلید فشار بدی تماس برقرار میشه اگه 
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 ؟ری رو فشار میدی باشهمشکلی برات پیش اومد اون دکمه ی اضطرا
 محمدحسین..برادرم اینجاست..فقط..مراقبش باش.

اول ترسید که با پسری غریبه تنها باشد و به محمدهیرسا هم تازه داشت 
 فقط کلمه ی آخرش را نفهمید.اعتماد می کرد 

گفته بود که مراقبش باشد؟ مگر مریض است؟ فرصت سوال دیگری را نداد 
 .ز اتاق خارج شداو 

و  برداشت ااس های کثیف رلب تعویض کرد. ار شیکی از اتاق ها لباس خلدا
ماشین  در هارالباس  و بعد اینکه ز پله ها پایین رفتشد. ا از اتاق خارج

 .ز آشپزخانه خارج شدا انداخت

ملحفه را بیشتر روی بدن برادرش کشید و اخم هایش باز شد..جای خود را 
 به حسرت و پشیمانی داد.

ر پنجره هنواز کناب .خارج شد ویالاز  موبایلششتن سوئیچ ماشین و بعد بردا
قدم  با کرد.می ا نگاه هیرسا رمحمد هکنار زد راپرده  کمی و ایستاده بود

 رفت. اش های محکمی سمت جنسیس مشکی

در  و شدباز کرد و از حیاط خارج  را ریموت درد. با سوار شد و ماهرانه دور ز
 شد.به صورت اتوماتیک بسته 

نوعی خودش هم متوجه نبود چرا همه ی رفتارهای محمدهیرسا برایش 
بود. حرف زدن هایش حرکاتش، راه رفتنش، عطرش همه  دلگرمی

 چیزش..چرا؟ 

 . اما یکی در درونش داد زد:ه بودی خوشحال شدکم ی مالیمشاز حرف ها
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ت رو به این امیدهای الکی خوش نکن بهنواز ندیدی دیشب چه حرف لــ د
 یی بهت زد.ها

بوی آن تاق کال ا ر تلخ  محمد زیر بینی اش بود.از دیشب بوی عط اخم کرد
همش با خود می گفت چه عطر خاصیه که استفاده می  عطر را داشت

 کنه؟!

 و آفترشیو بود. ل موژ طر،ع انواع ادکلن، یشرو .سمت میز آرایشی رفت

خیلی  که یش را دیدلباس هاو  بازش کرد ،سمت کمد رفتو  لبخند زد
 . کمد چیده شده بود داخلمرتب و تمیز 

لبخندش تلخ شد و بغض به گلویش چنگ انداخت. آب دهانش را به 
ی اتاق .ه اتاق نگاه کردب یردور دیگ و مرتب کرد اخت رسختی قورت داد. ت

دو نفره کنار پنجره سلطنتی ی تتخ .متری با حمام و دستشویی بیست و پنج
 .حریر رده های سفید از جنسو پ

مد و میز ک .زیباج طالیی و ملحفه ای با طرح و نقش خیلی ختی با تات
می با فاصله از میز کر اتاق هم د آرایشی روبروی تخت بودن کنار هم.

 پارکت قهوه ایی سوخته! مانند قهوه اییدیواری د کم آرایشی بود.

جذب عکس شده بود  .ز خودش باالی تختش کوبیده شده بودی زیبا اعکس
آن حالت نگاه کردنش انگار داخل عکس هم می توانست نفوذ کند در و 

 وجودت و همه چیز را بخواند.

جذب بود و بازو و  ن. پیراهمشکی و شلوار همرنگش تنش بود یهنپیرا
 .به نمایش گذاشته بود اش راسینه ی عضالنی 
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ه بود و این باعث شد بازهم فراموش نکرد اقیافه ی دیشبش ر هنوز هم
 م تنش نبود.اهنسراسیمه وارد اتاق شد حتی پیرقتی و زند.تلخی ببخند ل

 قاب عکس. کبود با ییش کوچیک روی ساعت ،به عسلی روی میز نگاه کرد
 ی درعکس خودش بود و پسر. برداشت راو قاب عکس جلو رفت تعجب م

 به هم بودن هردو دختری زیبا را بغل کرده بودن.خیلی شبیه که کنارش 

 مانندچشمای مشکی نافذ درست  ،باریک لب های ،پهنابروهای مشکی 
ردو با لبخند به دوربین نگاه می ه بود. محمدهیرسا هیکلی و قد بلند

 ود.کردن. اعتراف کرد که با لبخند جذاب تر می ش

 . داندش برگرایسر ج ار و آن با لبخند دستی روی قاب کشید

نکنه اونیه که پایینه؟ ؟ برادرشه؟ عنی کیه که محمد انقدر دوستش دارهــ ی
حتما اونم  پس اون دختره کیه؟میگه مرد بدی نیست..ظاهرش که 
 خواهرشه.

مقابل در اتاق کناری ایستاد و درش را باز کرد. با دیدن وضعیت اتاق چشم 
 هایش را با حرص بست و باز کرد.

 یشب.دف چه گندی زدم ــ او

 .ش سوق دادداخل یش را بهو موها بست ش محکمباالی سر ار شلشا
ه انهمه جای خ .یکی از اتاق ها پیدا کرد لا داخجارو ر و گشت اه رانخام مت
 اما محمدحسین را ندید. وب جارو زدا خر

کشو اسپری  داخلاز . برق انداخت همه جا راحسابی و  دستمال کشی کرد
 .نوشته بود خوش بو کننده یشرو برداشت ار



139 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

ساعت  به .متنوع اطراف را گرفتچند پاف پاشید و بوی مطبوع گل های 
ُ سا، سلطنتی نگاه کرد که باالی مبل به دیوار آویزان بود پس  ه بودعت ن

 هنوز وقت داشت.

 اسایل خورشت رو و گذاشتش بار، خیس کردا برنج رو  ه شداند آشپزخوار
 . آماده کرد

هم اتاق خودش و هم اتاق  و سمت پله ها رفت. نه خارج شدااز آشپزخ
و بعد برداشتن  یشسر جا اندبرگرد اارو ررا حسابی تمیز کرد. ج محمدهیرسا

د  . بعسفید وارد حموم شدی ونیک مشکی همره شلوارک تحوله و ی
 آمد.بیرون  و پوشید ار یشخیلی عالی لباس ها یمامحاست

اس و لب ه شدانرد آشپزخ. واو از اتاق خارج شد رداشتا بلباس های کثیف ر
 .با دقت روشنش کرد و ماشین انداخت در اهای کثیف ر

د بار گذاشتن بع .خب نزدیک نیم ساعت مشغول آماده کردن خورشت بود
وی میز نهار خوری گذاشت و روی صندلی ا رخورشت وسایل های ساالد ر

بعضی وقت ها ش چ دستاما م مشغول درست کردن ساالد شد .نشست
 ی کرد.رد متر دزیاد عملشزیادی نبود جای  .درد می گرفت

اخل یخچال قرارش دو ش خوشکل ریخت یظرف دربعد آماده کردن ساالد 
 می داد. قورمه سبزیه بوی انخ تمامبخند بو کشید داد. با ل

زنگ خورد که نه ان خ؟ تلفمی آیدبدش  چه کسی بود اصال عاشق این غذا
 .از جا پرید ترسیده
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پنجره ی سالن از  .در استش گذاشته بود. فکر کرد زنگ روی قلب ش رادست
رون خیره شد و پسری را دید که روی ویلچر پشت به نشسته بود و به به بی

 اطراف نگاه می کرد.

ام زنگ می خورد آخرش افتاد روی . مدولی جواب نداد تادتلفن ایس کنار میز
 پیغام گیر.

موبایلتم که از دسترس خارج کردی  ؟و..محمدهیرسا چرا جواب نمیدیــ ال
ت تمگه من بهت نگفتم دوس .خدا جواب بده هیرسا نگرانتموور؟ تسر کاری

حساس امگه بهت ابراز عالقه نکردم..؟ دارم پس چرا هنوز هیچی نگفتی
بابامم که م تواقعا عاشق .رسامحمدهکنم توام به من بی میل نیستی  می

 برای یه عمر زندگی می وروت دیگه مشکلت چیه؟ خیلی بهت اعتماد داره
 دارم آرمیتا. تدوست .وامخ

. پس عاشق بود ،خیس اشک شد شاصال نفهمید چطور صورت..قطع شد
 .ک کردا پار شرا صورتفو

تو چرا قلبت تند تند می کوبه چرا  ؟و چرا گریه می کنی..تختره ی احمقدــ 
حرف های دیشبش رو  هنواز به خودت بیا؟ ببرای اون پسر گریه کردی

شایدم ..کنه ور داره تحملت میفراموش نکن دختر اون نمی خوادت به ز
بخاطر حرص دادن فرید از تو مراقب کنه و با این کارش نخواد تو به دست 

 !یاون بیافت

 تلخ لبخند زد و سرش را به طرفین تکان داد:



141 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

مه ی فرید که برای محمدهیرسا فرستاده بود رو که خوندی دیدی که از ناــ 
حتما از طرف اون بوده پس د و دیشبم نزدیک بود بدزدنت وتو اسم برده ب

و گیر  و بخاطر حرص دادنوراحتمال اینم بده که شاید محمدهیرسا ت
 .فرید بخواد انداختن

آرام اشک و  ش گذاشتروی صورتهایش را  دست و روی مبل نشست
 ریخت، بی صدا و دردناک!

چقدر من بدبختم  ؟چقدر بدبختی ؟چقدر آوارگی ؟سه خدا چقدر بی کسیــ ب
 ..آخه

 ق کرد و آزرده ادامه داد:هق ه

نزار بهش  .نم تا یه حدی گنجایش دارم خدا جون نزار عاشقش بشممــ 
عالقه پیدا کنم چون آخرش خودم می سوزم آخرش قلب خودم شکسته 

می شه هرچند دیشب با بی رحمی تمام قلبم رو با حرف هاش تیکه تیکه 
 کرد.

. بلند شد یشجا از بود.بیشتر ترسش بخاطر از دست دادن جا و حامی اش 
باز شدن در حیاط و  موقع صدای انفین فین کنان از پله ها باال رفت هم

 .باال رفتا و با دو بقیه ی پله هار ایستادن، ماشین محمد را شنید

و  تکیه داد . به دربستام آررا  و درشد اتاق  دوار شودمتوجه  اوقبل از اینکه 
 .نفس عمیقی کشید

نش قرمز شده بود و چشما بینی اش، سادایآرایشی  روبروی آینه ی میز
 .ینه پاشیدیآ ی داغانش درخند تلخی به چهره لب کمی پف کرده بود.



142 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

م ارآ .روی تخت نشست هست پاچد و از جا پرید آمدش که صدای در اتاق
 :و گفت دنفس عمیقی کشی

 .ماییدبفرــ 

محمدهیرسا که بعد از سال ها بوی غذای خانگی را حس کرده بود با خود 
 اینجا خونه ی منه؟گفت 

داخل شد. گلویش را باز شد و محمدهیرسا  حس زنده بودن گرفت. در
 صاف کرد و به بهنواز نگاه کرد.

سته ب شهنوزم باالی سرو چشمانش گشاد شد.  شیدش کدستی به شال
 ش مرتبش کرد.روی سر و کرد باز اگره اش رسریع  .شبود

و با  ود به بهنواززل زده ب .نگاه کرد به محمدهیرسا و بلند کردا رش سر
 شحالتی خنثی نگاه

سرش را بیشتر در یقه ی لباسش فرو کرد. ریع لب گزید و رد. بهنواز سمی ک
وحشت داشت از نگاهِ  مدام با خود می گفت چرا اینطوری نگاهم می کنه؟

 خیره و همچنین نزدیکی بیش از حد!

 نهار خوردی؟!ــ 

دلش گرم شد اما سریع به حرف های آن دختر گوش کرد و رفتارهای 
 محمدهیرسا یادش آمد.

 :ناخواسته گفت

 .له خوردمبــ 
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 مشکوک پرسید:

 ؟!روغ که نمیگیــ د

 که با غیظ گفت:وید چیزی بگ خواست

ت رو بخور بعد بیا داخل اتاقت بلند شو الزم نیست دروغ لند شو بیا غذابــ 
 بگی!

 راه افتادنبالش د از اتاق خارج شد . محمد کهلند شدایش باز جزده خجالت 
 .ندز پله ها پایین رفتو ا

 عجب فکر کرد کهمتو  تلخی زدلبخند  ش می کرد.نگاه نواز از پشت سربه
 ست؟!آرمیتا کی

باهاش برخورد کند.  که نزدیک بودش عجب برگشت سمتمتمحمدهیرسا 
ورت ترسیده ق انش راو آب ده گرفت ارفورا دسته ی چوپی پله ها  دخترک

 داد.

 و لحن مشکوکی پرسید:با اخم 

 ناسی؟!ش رمیتارو از کجا میآــ 

 متعجب لب زد:

 هان؟ــ 

 ن سایید:نداعصبی د

 بار تکرار کردم شنیدی جواب بده! هــ ی
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 :کشیدابروهای مرتبش را درهم 

 .ه بخدا نمی شناسمنــ 

 :زمزمه کردزیرلب 

 ازم بلند فکر کردم گندت بزنن دختر با این فکر کردنت!بــ 

 با عصبانیت گفت:

 ؟روغ نگو پس چطور اسمش رو بردیــ د

 فهمیدنمی  را شخودش هم دلیل ویدبگ را به اونمی خواست موضوع تلفن 
 دادی که زد نیم متر پرید با .شاید ترس از دست دادن او و آواره شدنش بود

به خون نشسته بود و رگ  هایش چشم. نگاهش کرد و وحشت زدهعقب 
 گردنش متورم شده بود. 

 ؟کنه یعنی انقدر دوستش داره که اینطوری براش رگ پاره میبا خود گفت 
 از طرفی هم قلبش داشت خودش را پاره پاره می کرد.

اه ها، از این نوع فریاد و داد و وحشت و خاطره ی بدی داشت از این نوع نگ
 بی داد ها.

چنگ زد ویش را ازم بکمحهیرسا محمده گرفت کپایین  ار شسر کرده غضب
 انش داد.و تک

 ترسیده نگاهش کرد که سرش را خم کرد و در صورتش غرید:
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برای جاسوسی  ی دونستم از افراد کاپیتان یا همون فرید عوضی هستی!ــ م
اومدی تو خونه ام همه ی اتفاق هایی هم که برات افتاد تموم صحنه 

 آره؟سازی بود 

 داد زد:

 ؟ب برای جاسوسی اومدیــ...جواب بده المصرهــ آ

 ــ محـــمدهــیرسا..

؛ حلقه بستون چشمان دخترک درشک توجه ای به فریاد برادرش نکرد. ا
تا ید خنمی چر زبانش نند؟ چرادر قلبش فرو می کچرا حس می کرد سوزن 

 ؟!بسته بود اریش راه گلوبدی غض د از طرفی هم بفاع کنش داز خود

در  ؛وارد دستشویی داخل راهرو شددوید. سمت پایین  د وا شدت کنارش زب
 زد.و بی صدا زیر گریه  آرامو  کردقفل  را

! از دست زندگی، اتفاق از دست همه چیز ردآو باال می داشت..عق زد
زد عق و  مت روشویی رفتهایش و بخت و اقبال سیاه و شوم خودش! س

ه بود امری از صبح هیچی نخوردچون  نمی آمد گلویشولی هیچی از 
 طبیعی بود.

. م از دستشویی خارج شداآربعد چند نفس عمیق و  زدش آبی به سرو صورت
 .نگاه می کرد به بهنواز طلبکارانهبود و  تادهیساغضب کنار دیوار  اب

نگاهش به پسری افتاد که  .ورت دادا قر انشده دخترک وحشت زده آب
 روی ویلچر نشسته و عصبی محمدهیرسا را نگاه می کرد.
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ش را زیر بغض سر با .تا حرف بزند و قانعش کندنمی چرخید  شانبز
را چ ؟؟ چه دلیلی داشترایان کند چا بنمی خواست موضوع تلفن ر انداخت
  شود؟دختر با خبر  آنه ی ز ابراز عالقست انمی خوا

می  «نیستیاحساس می کنم توام بهم بی میل » صدا در گوشش اکو شد
 ترسید از دست بدهد تنها حامی اش را..

می ترسید ازدواج کند و او را بیرون کنند..چه باید می کرد تنها و بی کس 
و..فرید هم دست از سرش بر نمی داشت و این بیشتر ا  همه زجرش می 

 داد.

هیرسا محمد .هم به او نداشت لرزید برای کسی که حتی اعتماد شنه ااچ
 رفت صدای پوزخندی عقب قدم د که دخترکشش زدیککالفه و عصبی ن

 تلخ محمد آزارش داد.

حرکاتش و چرا داشت با بی اعتمادی اش، با پوزخند ها و حرف هایش، با 
 طرز فکر کردنش دخترک را آزار می داد؟!

دیوار و سوزش به  خوردمحکم عقب رفت که آخرش  بهنوازآمد و  لوآنقدر ج
 خفیفی حس کرد.

 :غرید که محمدهیرسا گزیدش را لب

 آره؟ی ـــس درست حدس زدم تو جاسوس اون عوضی هستپــ 

 نواز به خودش لرزید و بیشتر به دیوار چسبید.که به زد جوری داد
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ُ رل مونی گرفتی نتــابزن چرا ل فحر ــ دِ  تحویلت میدم به شمت س نمی ک
 خودش!

 د:لب بزنانست با چشمایی لبریز از اشک فقط تو د وبلند کر ش راسر

 ستی!پیلی..خخیلی..ــ 

 و غرید: گرفتمحکم ا ر یشکه بازو شودز کنارش رد ا خواست

دستت رو  و نمی تونی از خودت دفاع کنی ،حرفی نداری که بگی؟ یهچــ 
 شده به من میگی پست!

 :جیغ کشید

 تی تو یه آشغالی تو...ــسه ت رو بکش عوضی تو از اوناهم پست ترـتـســ د

. سمت راست متمایل شد شسرش خورد صورت یک طرفِ  دربا سیلی که 
 ر خورد.سُ نش چشماالی چند قطره اشک از 

در دل داد زد و چقدر  بودواقعا مسخره  . هــهمی سوخت چپشگونه ی 
شنیدم سیلی هم خوردم کرت خدا شکرت که برای کارهای نکرده حرف ش

 .ممنون

خودش ریخت و خودخوری  اما فقط در دلش فریاد زد و مانند همیشه در
نگاه می  ن محمدچشما ر بهفقط به زمین نگاه می کرد اگزده بغض  کرد.
 می گرفت. اشگریه  قطعا کرد
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محمدحسین شوکه نگاهشان می کرد. به برادری نگاه می کرد که تا به االن 
چرا انقدر  دست بلند نکرده بود اما چه دلیلی داشت؟روی هیچ زنی 

 حساسیت به خرج می داد؟"

 موقع موبایلش زنگ خورد. انهمواست چیزی بگوید که محمدهیرسا باز خ
دون ب کتک زدن زن متنفر بود اما واقعا نتوانست خودش را کنترل کند. از

و با عصبانیت  خارج کرداز جیبش  راموبایلش  کندرها  ار بازوی بهنواز آنکه
 :جواب داد

 ؟خوبم...امروز آرهسالم..ممنون..؟ بلهــ 

 به بهنواز نگاه کرد و ادامه داد:

 ه اصال..فعال نمی تونم صحبت کنم.ننه..خونه نبودم..ــ 

 کالفه گفت:بعد مکثی 

 فتم نمی تونم صحبت کنم بعدا باهات تماس می گیرم.گــ 

زمین  هم بهنمی خورد فقط ی نو کوچک ترین تکا شک شده بودبهنواز خ
 آبرویش از آن زیادتر برود.و  بشکند بغضشه مبادا ک نگاه می کرد

حس می  شروی نیم رخا ر محمدهیرسا سنگینی نگاه ولی سکوت کرده بود
بدون آنکه  خارج کندهیرسا قوی محمد از دست یش رابازو واستخ کرد.

 .ه شدتر فشردمحکم  بازویش کهنگاهش کند با بغض و دیدی تار از اشک 

 را شنید:صدای بم و خوش آهنگش  اما اصال بهش نگاه نکرد

 ه من نگاه کن!ــ ب
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 که محکم تر گفت: به حرفش گوش نکرد

 گفتم به من نگاه کن!ــ 

 ــ ولش کن محمــدهیرسا..

 ــ تو کاریت نباشه گفتم بهم نگاه کــن!

 رس چانه اش گذاشت. زیرا دستش رکه  به حرفش گوش نکرد همباز
ه اما بهنواز فقط برد ش کنگاه دقیقو  برگرداندسمت خودش  دخترک را
 د.بشکن شهر لحظه ممکن بود بغض..نش خیره شده بوداهیقیه ی پیر

 بینم تو چرا به من نگفتی آرمیتا تماس گرفته؟!ــ ب

ا ر نشچشما. با درد ریختش چشم ی شک لجوجانه از گوشهای اطره ق
 د:محکم روی هم فشار دا

 ...نشنیدمـنــ 

 نفس عمیقی کشید و جدی پرسید:

 روغ نگو پس چرا گفتی آرمیتا کیه؟دــ 

د و با گزنده ترین لحن ممکن خیره شهیرسا ن محمدچشما و به پوزخند زد
 گفت:

ونجا اسم آرمیتا رو شنیدم بخاطر همین می او گروه کاپیتان هستم..ــ ت
 شناسمش جاسوس اونام...
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حرکت از  یکبا  ویش راباز ندش رنگ گرفت.خوزکه پنگاه کرد  شکالفه به
 .دستش بیرون کشید

 اتاقش شد.وارد  و از پله ها باال رفت دلی شکستهبا 

 محمدهــیرسا آخه توام آدمی؟ این چه رفتاری بود داشتی؟ ــ دنبالش برو

د اتاق چیزی نگفت و فقط به صورت و ته ریشش دست کشید. دخترک وار
وی ا ررش سرگرفت. بغل یش را و زانوها خزید ششتپد؛ ر را قفل کرشد و د
برای بدبختی و بی چارگی ، شترای زندگی که داب و زار زد گذاشت یشزانوها
 :اش سرش را روبه سقف گرفتبرای بی کسی  اش،

خترت که از همون د راقبمراقبم باش..م روخداتو دارمورو قط تفمان..ماــ 
 خیلی تنها شدم مرگ تو..منبا . اولم..هیچ کس رو نداشت به غیراز خودت

 مامان خیلی...

روبه راه نبود چون صال ش احالو  هق هق می کردزد. زیر گریه  با درد دوباره
بعد برداشتن شیع تیزی از داخ گزید و  به شدت ضعف کرده بود. لبش را

 .روی زمین دراز کشیدکمد میز آرایشی 

 لحظه یشیه هاگر ،پیچیددش و جنین وارد دور خو بغل کرد یش راانوهاز 
 ااین دنیا هیچ کس ردر  !تشمعنایی ندا شندگی برایز آمدن.بند نمی  ای
هیچ  .اندل بسوزیش دبرا، دباشش گرانن د،داشته باش شه دوستشت کندا

شت ندا بزرگ یاین دنیا ا درهیچ کس ر .ش کندکه امیدوار نداشت راکس 
 و تمام. ردممیُ  ن بهتر کهاهم دباش شه منتظرک
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این دنیای بزرگ با این همه  بود. درتیره و تار شده نش چشما مقابلزندگی 
 بیافتد بدون کس و کاری؟یه گوشه  چرا باید اومخلوق 

 شتکم دا اعشق یک طرفه رک افتاد فقط ی داشت روی هم مینش چشما
 قوض باال قوض مرگ بهترین راه چاره می شد آنهمکه با این همه بدبختی 

 اش بود.

که  ه بخیه هایی نگاه کرد. بباز کردا ر شباند دور مچو  نفس عمیقی کشید
 تازه داشت خوب می شد.

 ش را که شیع تیز در آن بود باال گرفت وبا گریه دست راست ،تلخ لبخند زد
 .محکم فشار دادو گذاشت  شروی مچ دست چپ

 فشارش داد تا آخرش خون آنقدرزیدم ش را محکم گلبد برای اینکه جیغ نزن
 ها باز شدند. یهن آمد و بخاز آن بیرو

 شطرات اشکق و محکم تر فشار داد . چشمانش رایده بودا برر انشام ددر
 روی پارکت می نشستن.

پس دوستش داشت..حتما با او ازدواج می کرد و تنها کسی که بازهم در 
این دنیای بی کران تنها و بال تکلیف می ماند او بود پس همان بهتر که 

 بمیرد!

 .حالت خواب و بیداری بوددر آمد اما صدای در اتاق 

ین زندگی و ، ابخش خدایا چاره ایی جز خودکشی ندارم من این دنیاــ ب
آدماش رو نمی خوام هیچ کس منو نمی خواد پس چرا زنده بمونم عذاب 

 ه!اون دنیا بهتر از این زندگی
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درش را ما زیبایروی هم افتاد و آخرین لحظه چهره ی معصوم و  نشچشما
 روی سرا با اخم دستش رو نشست  شکنار آمد. شدور سمت زدید. ا

 ذاشت و نوازش کرد. دخترک گ

ــ مامان از دستم ناراحتی که..بازم خودکشی کردم مامان آخه هیچ کس تو 
این دنیا منو..منو نمی خواد می خوام بیام..پیش خودت ما..مامانی منم با 

ر..اینجا بی رحمه هیچ کس دوستم نداره. خودت ببر اینجا..تـ..تنهام نگذا
مگه چی کار کردم مانانی؟  بهم تهمت می زنن، سرکوفتم می زنن چرا؟

 خودت و بابا رفتید و منو اینجا گذاشتید بین این آدمای بی رحم!

چون خدا برات تو هنوز باید زنده بمونی . میشه دخترم کار اشتباهی کردیــ ن
 وروچرا یکی هست که منتظرت هست و تیه چیز دیگه ای در نظر گرفته! 

بی کس نیستی دخترم حاج محمود مثل دختر خودش دوست  . تومی خواد
کنه یکی دیگه هم هست که پشت و پناهت می  ازت مراقبت می ،داره
 رو به زندگیت برس مامانی من مراقبت هستم..برو....بشه

                                                  🔥🔥🔥 

بازم پیش خدا رو  ؟خدا لعنتت کنه پسر نسنجیده چرا حرف میزنی آخهــ 
 ی؟سیاه شد

را هربار دل این دختر کوچولو رو می حسی در دلش داد زد حق با اونه..چ
خب بایدم بگیرم از سر ناحق کلی حرف ؟! شکنم عذاب وجدان می گیرم

 ی سیلی هم بهش زدم پــوف!تاز بارش کردم

 و در همان حین گفت: با اخم از پله ها باال رفت
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بوی  و شد ویالارد که و. وقتی ا به خوردش می دادغذا رکه شده ید هرجور با
ولی  زد در درش افتاد.وازش کرد یاد ماا نر بینی اشو برنج قورمه سبزی 

 .شنیدصدای سکسکه و هق هق فقط 

 :کالفه و عصبی دوباره در زد 

 هات صحبت کنم.با ی خواممدرو باز کن.. درو باز کن..با توام دخترــ 

با عجله بیشتر به  نگران شد بالیی سر خودش آورده باشد.، جواب نمی داد
 اب نداد.اما جو در کوبید

ارد . وداشت رااتاق ها امکلید زاپاس تم. ضربه زد آخرش با لگد محکم به در
کلید  خونسردیبا  داو کنار در ایست برداشت ادسته کلید ر و خواب شداتاق 
 .امتحان کرد اهار

و  داد ولشهکمی در بود مقابل زی . چیباز شدکه در چهارمین کلید بود 
 بهنواز افتاد. به داخل را نگاه کرد که چشمش

با دیدن  ،زدانو . کنارش زرد شدالیش هول داد و با احتیاط از  را در نگران
 دستش عصبی دندان سایید و خودش را لعنت کرد.

ت ممکنه دوباره گف شنیدی دکتر چی گفت،ن همش تقصیر من بودــ 
بخاطر موضوع به اون الکی حتی بهش  دیوونهخودکشی کنه اون وقت منه 

 سیلی زدم.
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خون ریزی  .گذاشتشروی تخت ، و بلندش کرد زانوانشدست انداخت زیر 
 شدیدی داشت ولی می شد بند آوردش!

خودآگاه . ناآورد و کنارش لب تخت نشست اجعبه ی کمک های اولیه ر
 و نوازشش کرد. دستی روی سرش کشید

و محمدهیرسا با شنیدن تک به تک جمالتش  ن می گفتاهق هق هزیبا 
 حالش بد می شد!

مان آخه هیچ کس تو ــ مامان از دستم ناراحتی که..بازم خودکشی کردم ما
این دنیا منو..منو نمی خواد می خوام بیام..پیش خودت ما..مامانی منم با 
خودت ببر اینجا..تـ..تنهام نگذار..اینجا بی رحمه هیچ کس دوستم نداره. 

مگه چی کار کردم مانانی؟  بهم تهمت می زنن، سرکوفتم می زنن چرا؟
 این آدمای بی رحم! خودت و بابا رفتید و منو اینجا گذاشتید بین

درست  قلبش سوخت. و آخ که محمد با درد چشمانش را روی هم فشرد
با ناراحتی  ار نششماچ ختر بچه ی مظلوم و معصوم شده بود.ک دی مانند

 می داد.روی هم محکم فشار 

زیادی آسیب  یشبخیه ها .یلی با دقت با الکل و بتادین شستا خدستش ر
 ه بود.تازه کردا دوباره زخمش ر اام ندیده بود داشت خوب می شد

م و غ ردش کنگاه .کشید ویشر الحفه رو م بستا با بانداژ خوب دستش ر
 ؟ین دختراچرا شد  ش سرازیردل در

ارد و با فکرش مشغول راه پله ها را پیش گرفت، از اتاق خارج شد و
 .نه شداآشپزخ
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واقعا ، و کشیدعمیق ب .برداشت اسر قابلمه ردر دست گرفت و  را سینی 
آنهم برای محمدهیرسا که بعد  شتاین غذا خوردن داو چقدر  عالی بود

 مدت ها قرار بود غذای خانگی بخورد.

 بشقاب برنج کشیدی آن غذای خوش رنگ و لعاب. در مالش رفت برا شدل 
از داخل  واستو خ سینیش داخل اشتگذ .ش ریختیو خورشت هم رو

 که چشمم به کاسه ی ساالد افتاد. اردد مسکن بری یخچال پارچ آب و قرص

 و عصبی غرید: اخم کرد

اون  و من چه رفتاری با اون دارم ا این کاراش داره عذابم میدهبین دختر..ــ ا
 چه رفتاری با من...

لیوانی آب و قرص . گذاشت داخل سینی و یختای ریاله پ داخلیکم ساالد 
 .خارج شدانه هم کنارش گذاشت و از آشپزخ امسکن ر

همان وسایل هارا داخل سینی گذاشت و اول روی عسلی روبروی مبل 
 گذاشت برای محمدحسین و گفت:

 ــ غذات رو بخور من برم اینو بدم بهش..

 ــ خواهش می کنم زیاد ناراحتش نکن داداش اون..

 از روی اپن سینی دوم را برداشت و میان حرف او رفت:

 رف نزن.ــ بســه..اعصابم خورده محمدحسین باهام ح

روی عسلی ا و سینی ر لب تخت نشست .وارد اتاق شد و ها باال رفت از پله
 .گذاشت
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آها  ؟هنو..بهنوازبون شب سرهنگ تو اتاق گفت چی اسمش چی بود؟ اــ 
 .بهنواز

 عجب اسمی. و زمزمه کرد نشستش لبخند کجی کنج لب

 :ش دادانم تکاآر

 بیدار شو.. واز..بهنوازنهبــ 

 نشکرد و دوباره چشما محمد نگاهی بها گشود. ر نششماپلک زد و چام آر
و زور باز کرد ه ب که چشمانش را ش زدیاخم صدا مدهیرسا بامح بست. ار

 خیره نگاهش کرد.

ش حلقه انچشمدر  اشک به محمد افتاد و یاد کارهایشوقتی چشمش 
 آمد.ش به رحم یین دل لعنتی براهم گفت اخت بازش سودل .بست

 و نفس عمیقی کشید: کشید ی مشکی خوش حالتشموهادر ستی کالفه د

 .لند شو غذات رو بخورــ ب

 اند.هم کشبیشتر دررا  او خم هایکه ا داد کاننه ی منفی تشابه نرا سرش 

 فسش را بیرون داد:ن

 نمیشه باید غذات رو تا آخر بخوری!ــ 

 :گذاشت یشروی پاا رحمدهیرسا سینی م ه پنجره نگاه کرد.و ب کردبغض  

 ن نگاه کن!م ــ به

 :جواب نداد با تحکم گفت
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 گفتم به من نگاه کن بهنواز!با تو بودم ــ 

 ه اش بگیرد تا االند. نزدیک بود خنردش کنگاه ش وعجب برگشت سمتمت
 بود. ب کردهعجبسیار ت نزده بود یشبا اسم صدا

او می خواست بخندد به حس دخترک و تعجبش اما..اما خبر نداشت که 
 ه.نامش از زبان او چه بالیی سر قلبش آوردشنیدن 

سعی کرد نگاهش را بدزدد و آب دهان قورت داد. هنوز و هنوز هم زنگ 
 صدایش در گوش هایش اکو می شد و چقدر قشنگ بود برایش!

چرا داشت وابسطه ی حمایت ها و کارهای محمدهیرسا می شد؟ چرا کمی 
 بود؟! فقط کمی از آن وحشت درونش نسبت به او کم شده

شاید بخاطر این باشد که فهمیده محمدهیرسا مانند دیگر مردها نیست و 
 اصال به بودن با او تمایلی ندارد و بیشتر فاصله می گیرد.

ُ ا قاشق ر  بهنواز. ش گرفتانده مخلوط کرد و مقابلاز برنج و خورشت  رپ
 ش عجب نگاهفقط مت

 رو باال انداخت:که محمد اب می کرد

 دی بخور دیگه دستم شکست!آدم ندی؟ چیهــ 

 شنگاه آنکهدون ب گذاشت در دهانش اشق رقا باز کرد. راش انده مردد
ش انسمت ده ااخم قاشق بعدی ر ام غذا را جوید که محمدهیرسا باآر د.کن
 .برد

 را شنید: شصدای گرفته و خش دار 
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 ..بسه ممنونم..ـــ ب

بد جوری ضعف کردی که  رو بخوری ه اشیه قاشق بیشتر نشده باید همــ 
 از هوش رفتی!

ین که . همبردانش جلو ده راقاشق و او  را پایین انداختسرش  اخم کرد و
 برد صدایش بلند شد: جلو اشق بعدی رقا

 .عذب میشم..میشه خودتونم بخوریدماینطوری..ــ 

ا مقابل چشمان بهت زده ی قاشق برنج رو  دادان تکا ر شبا اخم سر
 دخترک خورد.

 یه؟ــ چ

سرش را به معنای هیچی تکان داد و آرام و گرفته گوشه ی تونیکش را به 
 بازی گرفت:

من نمی خوام باعث دردسر باشم یا باری باشم روی  محمدآقا ــ 
 دوشتون..من..من..

انگار گفتن آن جمله بسیار برایش سنگین بود چون اصال محال ممکن بود 
 سالم جان در ببرد.

 بغض لب زد:نفس عمیقی کشید و با 

ن..من میرم..یه جا کار پیدا می کنم فقط تا اون موقع بزارید اینجا ــ م
 بمونم.
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یرسا پوزخند زد. مطمئن بود که هرجا برود فرید آنجارا روی سرش همحمد
 آوار می کند.

 ابرو باال انداخت:

و حتی مدرک دیپلمتم نگرفتی چطور می خوای کار پیدا کنی؟ اصال می ــ ت
 کنی؟ خوای چی کار

 زبانش را روی لب های خشکیده اش کشید:

 می کنم حتی اگه مجبور بشم نظافت بکنم و..ـ..هرکاری باشه ــ ه

 کالمش را سریع برید:

 خب همین جا نظافت کن.ــ 

 با چشمایی گشاد شده سرش را باال گرفت و به محمدهیرسا نگاه کرد.

 م خوبه؟چیه؟ خب همین جا کار کن و منم به جاش بهت پول میدــ 

 :سرش را به طرفین تکان داد

 ـ..نه نمیشه..ــ ن

فقط  خب هرجا بری پخت و پز می کنی اینجاهم همون کارارو بکن باشه؟ــ 
یه دلیل دیگه می مونه..مگر اینکه بترسی از من و بودن تو خونه ی آدم 

 به بودن تو اینجا ترجیح بدی!های غریبه و غیرقابل اعتماد اون بیرون رو 
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خواست بگوید آخه شما بهم اعتماد ندارید من نمی تونم تو خونه ی کسی 
بزنه اما نتوانست بگوید غرور َمرد بمونم که راست بره و چپ بیاد بهم تهمت 

 مقابلش خوب برایش اثبات شده بود!

 ا آخه..مــ نه اینطور نیست ا

 کالفه از جایش برخواست:

نم دوست دارم بعد مدت ها موم شد اینجا می مونی و کار می کنی مــ ت
 غذای خونگی بخورم.

 از اتاق خارج شد و بهنواز را در بهت گذاشت.

 قاشق را با لبخند کمرنگی برداشت و نگاهش کرد:

قدر عجیب و غیرقابل پیش بینی میشه یعنی..همیشه ها چ عضی وقتــ ب
 ؟همینجوریه

ر حرف و اصرااشتها نداشت بخاطر غذایش را با وجود اینکه اصال 
 خورد. محمدهیرسا

قلب کوچک و صاف و ساده اش خیلی زود با نیمچه محبت های 
 محمدهیرسا نرم شد و خالی از هر نفرتی اما فراموش نمی کرد.

محمد را. اما فراموشش می محال بود فراموش کند حرف های دردناک 
داشت که همچین چیزی را فراموش  به حمایت نیازشد..به یقین آنقدر 

 کند.

                                               🔥🔥🔥 
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همه وسایل های محمدهیرسا را داخل کشو گذاشت و از اتاقش خارج شد. 
لباس هایش را داخل ماشین انداخته بود و وسایل داخل جیب هایش را 

 باال آورده بود.

 ِ ش آورد و خمیازه کشید. امروز وارد اتاقش شد و با خستگی خودش را ک
 حسابی خسته شده بود.

تاب و شلواری پوشید و موهایش را باز کرد. روی صندلی نشست و شانه را 
 هایش را آرام شانه زد و به آیینه نگاه کرد.، موبرداشت

صورتش کامال برافروخته بود فروغی در چشمانش نبود. دلتنگی به قلبش 
و با بی چنگ میزد برای زمانی که با عشق برای پدرش غذا می پخت ولی ا

 .شدرحمی تمام با او برخورد می 

از این تعجب می کرد که می گفتن بعد از هر بدبختی خوشبختی است اما 
باید صبر کرد چون مرهم دردهاست اما نمی دانستند که بخدا همان زمان 

پس خوشبختی او  دردی بی درمان است و تا بگذرد جان آدم را می ستاند.
این نام بعد این همه بدبختی و اتفاق بد  کِی می رسید؟ پس چرا چیزی به

 برایش وجود نداشت و محال بود؟!

همیشه با یک جمله حرف خودش را دلداری می داد خدا اندازه ی صبر 
 هرکس به او مشکل می دهد.

محمد گفته بود شامش را خورد . بغض بدی به گلویش چنگ انداخته بود
 را  ظرف هاخودش 

 بهنواز بخاطر او تا االن بیدار مانده بود.ر وقت بود و دی می شورد.
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شانه را آرام به موهای لخت و زیبایش می کشید و لبخند کمرنگی کنج 
 لبانش نشست.

در آمد و همین که خواست اجازه را صادر کند در را باز شد و  در اتاق به صدا
 قامت محمدهیرسا نمایان شد.

 ببینم این مدارک منو کجـ..ــ 

بهنواز افتاد خشکش زد و حرف در دهانش ماسید.  همین که چشمش به
و ترسیده اش  شانه در دستاِن بهنواز خشک شده بود و تنها نگاهِ بهت زده

 ه محمدهیرسا بود.ب

سریع نگاهش را گرفت و با دیدن ترس و وحشت درون چشماِن او محمد 
 :کرداخم 

 جان؟ــ ک

 هان؟ــ 

 گفتم مدارک رو کجا گذاشتی؟ــ 

 ی لرزانش را تکان داد:ها به زور لب

 د..داخل کشوی میز عسلی گذاشتم.ــ 

سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. در را محکم بست و بهنواز را در بهت 
ریع به خودش نگاه کرد صورتش سرخ شده بود و ضربان قلبش س گذاشت.

 باال گرفته بود.
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از . ترسیده بود لبش را به دندان گرفت و چشمانش را با حرص بست
 نگاهش چرا این وحشت دست از سرش بر نمی داشت.

منتظر بمونه جواب بدن بعد بیاد داخل شاید من ، گار بلد نیست در بزنهــ ان
 لُخت باشم.

در را آرام قفل کرد و میز کوبید و از جایش برخواست.  را محکم روینه شا
 .کلید برق را فشرد

  فشرد.شمانش را روی هم و چ با حرص زیر ملحفه خزید

 دراز کشید.چهار طاق  محمدهیرسا پیراهنش را از تن خارج کرد و روی تخت

را روی پیشانی اش گذاشت و به اتفاقات امروز فکر کرد.  ساعد دستش
 کاپیتان بازهم از دستش در رفته بود یاد مکالمه ی خودش با فرزاد افتاد.

یرسا این باند چند ساله پیشرفت کرده..هربار که گیر افتادن هببین محمد» 
جرمش سنگین نبوده زیاد و خیلی زود آزاد شدن مثل فروختن یا پخش 

دیگه هیچ کس خبر نداره با ترانزیت کردن چیز بی ارزشی به اسم تریاک 
 دختر بار میزنه اون سر آب جدیدا رفته تو کار دختر بچه ها.

 ا؟چرــ

هستن اونجا ی و قلب و اعضای بدنشون..خیلی آدمای بی رحم خاطر کلیهــ ب
چون دختر بچه  دیگه ندکه حاضر به انجام این کار میشن یه جورایی جال

گول می هستند و سر و صدایی ایجاد نمی کنند به راحتی آب خوردن 
 خورند.
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 ِ  ی قراره بار بزنه؟ــ ک

ه خواستم فقط معلوم نیست حتی نمی دونیم اونارو کجا مخفی کرده آــ 
 بهت بگم تنها فرید نیست.

 چی؟ــ 

چند نفر دیگه پشتش هستن خیلی قوی مثل ..فرید نیست محمدهیرساــ 
جلو میزاریم قلمش می  خودش یه نفوذی خیلی زیرک هم بینمون داره تا پا

 کنه بی شرف.

 ن که تنها به یکی مشکوکم.ــ م

 فرزاد خندید و روی شانه اش کوبید:

رو میگی؟ درسته باهاش دشمنی اما محمدهیرسا حداقل به یه نکنه آرش ــ 
 تازه وارد مشکوک شو نه اونی که چند ساله بینمونه و تا حاال..

 کالمش را برید:

نگو که ازش خطا سر نزده فرزاد. خودتم خوب می دونی بعضی وقتا چقدر ــ 
باید زیر دست و پاچلفتی میشه اونم من کامال حس می کنم مصنوعیه 

 ش بگیریم.نظر

 ما..ــ ا

. مده اما من تجربه کردموخبر نداری و شایدم بال سرت نی ،می دونی فرزادــ ن
کسایی که از جونت بیشتر دوستشون داری و بهشون اطمینان بعضی وقتا 

داری جوری زمینت می زنند که تا ساعت ها گیج و منگ فقط به حرکت 
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د اعتماد بر باد رفته و ماهرانه اش فکر می کنی و عذاب می کشی..وقتی یا
خریت خودت میافتی اینکه تا حاال ممکنه چقدر پشت سرت خندیده باشه 
 هزاران بار می میری و زنده میشی درد زخم خوردن از اطرافیان اینطوره..

 :فشرددستش را روی شانه اش گذاشت و 

بعضی وقتا اون غریبه های تازه وارد از اون چندین ساله ها بیشتر بهت ــ 
 «. ادارند تجربه ثابت کرده داداش به هیچ کس اعتماد نکنوف

کالفه به پهلو چرخید و همین که چشمانش را بست چهره ای معصوم و 
ساده مقابل پلک هایش نقش بست سریع چشمانش را گشود و روی تخت 

 نشست.

 آب دهانش را قورت داد و به پشت سرش که خیس عرق بود دست کشید.
چرا آن دختر الش برای خودش هم عجیب بود. چرا چنین حالی می شد؟ ح

 را باید می دید؟

از تخت پایین رفت و پارچ را از روی عسلی برداشت اما خالی بود.  هکالف
 لعنتی زیرلب گفت و پارچ به دست از اتاق خارج شد.

از پله ها با فکری مشغول و اعصابی متشنج پایین رفت. وارد آشپزخانه شد 
 فسی تازه کرد.و نلیوانی خورد  ،و پارچ را پُر از آب سرد کرد

نواز سینه به سینه شد. دخترک بههمین که خواست از درگاه خارج شود با 
همین که خواست عقب برود پایش پیج خورد و از ترسیده جیغی کشید و 

 لبه ی آشپزخانه ُسر خورد.
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سا سریع به جلو ترس کشید و پرت شد که محمدهیرجیغ خفیفی از درد و 
 خم شد و کمرش را گرفت.

دخترک نفس نفس زنان چشم گشود و به چشماِن اخم آلود محمدهیرسا 
 نگاه کرد.

 بـ..ببخشید.ــ 

سرش را تکان داد و کمر دخترک را رها کرد اما همین که خواست وزنش را 
 را چنگ زد. محمدروی پایش بندازد دوباره سقوط کرد و به موقع بازوی 

داد و روی لبه ی آشپزخانه نشست. پاچه ی شلوارش را باال داد و  آخی سر
 به مچ پای سرخ شده اش نگاه کرد.

صدای که شلوارش را پایین دهد پوف کالفه ای کشید و خواست پاچه ی 
 محمد را شنید:

 چیزی شده؟ پات آسیب دیده؟ــ 

روی لب برای پنهان کردن ترسش نگاهش را باال کشید و لبخند مصنوعی 
 نشاند:

 نـ..نه چیزی نیست می تونم بلندشم..ــ 

همین که خواست بلند شود درد بدی در مچ پایش پیچید. دوباره سر 
کالفه پارچ را روی اپن  محمدجایش نشست و با درد به پایش نگاه کرد که 

 روی دوپا نشست. ، روبرویشگذاشت
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خودش  نفس عمیقی کشید و بدون آنکه به بهنواز نگاه کند پایش را طرف
 کشید و پاچه ی شلوارش را کمی دیگر باال داد.

نگاهش می کرد. از برخورد دست های داغ او به پایش مور زده بهنواز بهت 
 مور می شد و قلبش تاالپ تلوپ بیشتری راه می انداخت.

پایش را عقب کشید و خواست پاچه ی شلوارش را با دستپاچگی و ترس 
 پایین دهد که محمد اجازه نداد:

 ــ نترس کاری بهت ندارم..بهم اعتماد کن.

چرا ترسش با  چش شده بود؟ با همین رفتار کوچک چرا همچین می کرد؟
 لحن پُر از اطمینان محمدهیرسا کمی فروکش کرد.

 هی کجایی؟ــ 

 سریع به خودش آمد و نگاهش کرد:

 هـ..هان؟ــ 

..نکن با و بهنواز گفت و گفت هزاران بار اخم هایش را بیشتر درهم کشید
 یک جوری می شود!ابروانت اینطور، نکن با چشمانت اینطور که قلبم 

 میگم کجایی؟ نیم ساعته دارم صدات میزنم.ــ 

 خشید.ــ ب

 نفسش را بیرون داد:
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واد معذرت خواهی کنی به من تکیه بده تا ببرمت روی مبل باید خ میــ ن
 پوماد رو بیارم که به پات بمالی تا خوب بشه.

توانست حتی حرکت هم کند. محمدهیرسا با اما نبهنواز سرش را تکان داد 
 حرص ساق دستش را گرفت و دور گردنش انداخت.

 از درد آخی گفت: دخترکبا یک حرکت بلند شد که 

 یواش تر..آخ پام..ــ 

 با حرص سرش را برگرداند و نگاهش کرد:

جلوت رو بپا نمی کور که نیستی وقتی می خوای وارد جایی بشی خوب ــ 
 میری که!

در  اوبهنواز سر برگرداند و همین که خواست چیزی بگوید با دیدن صورت 
 نیم وجبی خودش دهانش باز ماند و حتی نتوانست کلمه ای بگوید.

اما  سر برگرداند.محمدهیرسا کالفه و عصبی چشمانش را روی هم فشرد و 
 نبود.از یک چیزی خوشحال شد دیگر آن وحشت در چشمانش 

به جای خالی محمدحسین خیره  گذاشت. شرا روی اوسمت مبل رفت و  
شد و فکرش سمت حیاط رفت. همیشه دوست داشت در فضاهای باز و 

 هوای آزاد باشد و تنهایی فکر کند.

هنوز  دخترک .بعد برداشتن پوماد باز گشت ؛ارد آشپزخانه شدوآه کشید و 
انگاری با  گیرایش ههمچنین نگادر بهت آن چشماِن جادویی و خاص بود و 

 شناخت محمدهیرسا دیگر ترسی نداشت از او.
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 و با اخم گفت: پرت کردپوماد را در بغلش 

 پومادو. من دیگه میرم می خوابم صبح باید زود بلند شم خودت بزنــ 

بهنواز بدون آنکه فکر کند ممکن است چطور آن پله ها را باال برود بی توجه 
 در شوک بود. سر تکان داد هنوز

سر  بهنواز پارچ آب را برداشت. ؛محمدهیرسا رو برگرداند و سمت اپن رفت
و خم شد تا به ساق پایش بزند اما  انش زدستکِف پوماد را باز کرد کمی به 
 ریختن پایین و جلوی دیدش را گرفت.موهایش از هردو طرف 

نشد. خواست موهایش را کنار بزند اما  آرنجلعنتی زیرلب گفت و با 
محمدهیرسا برگشت و خواست بگوید چطور می خوای پله هارو باال بیای که 

 افتاد. اوچشمش به تالش بی فایده ی 

ابرو باال انداخت و با تأسف سرش را تکان داد. پارچ را روی میز عسلی 
گذاشت و کنار بهنواز نشست. دست کشید و موهایش را از هردو طرف از 

دخترک که هنوز تقال  .نگه داشتت سرش کنار گوش هایش رد کرد و پش
 از حرکت ایستاد. ی کردم

وحشت کرد و بدنش نامحسوس لرزی گرفت که از چشماِن تیزبین محمد 
 پنهان نماند.

زیر بینی در نزدیکی اش و بوی عطر تلخش درست  اوسر چرخاند و با دیدن 
  خشکش زد. اش

از  محمدگاهِ بی پروایش به چشماِن محمدهیرسا بود. کم کم اخم های ن
 هم باز شد.
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سریع به خودش آمد و  محمد هردو بدون فکر به هم خیره شده بودند.
 رهم کشید:دوباره دخم هایش را و ا نفس عمیقی کشید

 دستم شکست. ود باشز نترس.. ــ

درون چشمانش را از این تعجب می کرد که چطور محمدهیرسا سریع ترِس 
 می خواند؟!

ی اش را بدون حواس به گونه اش سرفه ای مصلحتی کرد و دست پوماد
 سایید.

 ـی..پوف خدایا من چقدر..ــ اَی

چپش گرفت و کِف دست راستش محمدهیرسا موهایش را کالفه با دست 
 را محکم روی گونه ی بهنواز کشید و پاکش کرد.

قورت داد و دست پاچه بدون و ترس استرس آب دهانش را با  دخترک
 توجه به پایش گفت:

 بـ..بهتره من برم.ــ 

کمرش را  محمد عصبی و کالفههمین که بلند شد جیغ کشید و سقوط کرد 
 گرفت و خم شد کنار گوشش زمزمه کرد:

نترس کوچولو کاری باهات ندارم..حاال مثل بچه ی آدم بشین و پومادت ــ 
 رو بزن.
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ت و سمت پله ها پارچ آب را برداش عصبانیکرد و بهنواز را روی مبل پرت 
خترک زبانش را روی لب های خشکیده از استرسش کشید و پشت د رفت.

 دستش را به گونه اش کشید.

حسابی داغ کرده بود و قلبش با شدت بیشتری خودش را به دیواره ی 
 قفسه ی سینه اش می کوبید.

نقدر ترسیدی که فراریش دادی .بـ..ببین اـ..چیزی نیست بهنواز زود باش.ــ چ
 کاری بهت نداره!

چندبار سرش را به پشت تکان داد تا موهایش کنار روند. سریع خم شد و 
 پوماد را به ساق پایش مالید و آرام ماساژ داد.

برگه ای  از درد صورت درهم کشید چه کاری دست خودش داده بود.
 د.دستان کثیفش را تمیز کربرداشت و به کاغذی دستمال 

دستمال را روی عسلی گذاشت و همین که خواست بلند شود با دیدن پله 
 ها آه از نهادش بلند شد.

هوای سالن کمی سرد بود اما چاره ای نداشت چیزی هم نبود تا روی 
 خودش بیاندازد.

 عصبی لب برچید:

 پسره ی..خب..اومد کمکم کنه خودم گند زدم.ــ 

چشمانش را با خستگی پایش را با احتیاط روی مبل گذاشت و دراز کشید. 
 روی هم گذاشت بدون توجه به لباسی که به تن داشت.
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بازوی های سفیدش را به نمایش گذاشته بود و موهای بلندش هم بیشتر 
 از همیشه معصوم و زیبایش کرده بود.

قدر خسته بود که به پاهایش را آرام در دلش جمع کرد و به پهلو خوابید آن
 اصال هم به محمدحسین فکر نکرد. دقیقه نکشید خوابش برد

داخل از شدت سرما بیشتر در خودش جمع شد. حواسش نبود پنجره ی 
 ت و پاهایش یخ کرده بود. دس و سالن باز است

محمدحسین داخل آمد و با دیدن دخترک ملحفه ای رویش انداخت و با 
کشید. وقتی به صورتش نگاه می کرد غم عالم در درد در تشک خودش دراز 

 دلش سرازیر می شد.

عجیب بود..صورت این دختر و معصومیتش تمام رفتارهایش او را یاد 
 همانی می انداخت که خیلی دلتنگش شده بود.

باران هم قطع سطلنتی سفید رنگ پیچید و  هایکم کم نور البه الی پرده 
آماده از پله ها پایین آمد اما با دیدن بهنواز حمدهیرسا حاضر و م شده بود.

 خشکش زد.

با آن تاب و شلوار سفید رنگ و موهای قهوه ای روشن پریشانش شبیه به 
زدیک تر رفت و وقتی دید با شدت خودش را جمع کرده است ن فرشته بود.

 ابرو درهم کشید و راه آمده را بازگشت. 

که پشت مبل پهن شده بود. ک تشک ایستاد با ملحفه ای در دستش نزدی
 ملحفه را روی برادرش انداخت و نفس عمیقی کشید.
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. خواست طره ای از مرتب کرد شلحفه را روی بدنمسمت بهنواز رفت و 
 .اخم دستش را پس کشید باموهایش را پشت گوشش بفرسد اما 

د برداشتن کتش از روی چوب لباسی ایستاده ی کنار در از ویال خارج شد بع
 فوت وقت سوار ماشینش شد. و بدون

به اطراف نگاه کرد و کمی سرش بهنواز با شنیدن صدای ماشین از جا پرید. 
 را خاراند.

خواست بلند شود که توجه اش به ملحفه جلب شد و متعجب ابرو باال 
 انداخت:

 ا..این؟ــ 

به لباس هایش نگاه کرد اما وقتی دید چیزی تغییر نکرده  لب برچید و
 . بلند شد ترسش کمرنگ شد،

 ــ حتما خیلی عجله داشته که صبحانه هم نخورده.

 بینی اش را چندباری باال کشید و با اخم زیرلب غرید:

 ــ اَه گندش بزنن همینو کم داشتم.

 ــ آره خیلی عجله داشت.

سرش را چرخاند و محمدحسین را دید که از جا پرید و جیغش بلند شد. 
 لبخند به لب روی ویلچر نشسته و نگاهش می کرد.

دیده بود. دستی به کمی که دقت کرد فهمید همانی است که در عکس 
 موهایش کشید و آب دهانش را قورت داد.
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محمدحسین که فهمید معذت است خواست سمت بیرون برود که بهنواز 
 صدایش زد:

 یارم اینجا براتون؟ــ صبحونه رو ب

. لنگ لنگان سمت آشپزخانه رفت و چند لقمه سرش را بدون حرف تکان داد
 ای صبحانه خورد.

صبحانه ای مختصر و مفید برای محمدحسین آماده کرده و در سینی 
 گذاشت. از آشپزخانه خارج شد و سینی را روی عسلی گذاشت:

 ــ نوش جونتون.

 ــ ممنون.

باال رفت و وارد اتاقش شد. لباس هایش را با تونیک از پله ها با بدبختی 
 لیمویی و شلواری جین آبی چسبی تعویض کرد.

موهایش را بست باالی سرش و شالی نازک رویش انداخت همین که 
 نزدیک در شد عطسه ای کرد.

اتاق خارج شد و به سالن نگاه کرد توجه اش به بالکن انتهای سالن طبقه  از
 ی دوم جلب شد.

طویل و بزرگ همراه دو ی سطلنتی را کنار زد و وارد بالکن شد. بالکنی  پرده
 عدد صندلی و میزی دایره ای شکل.

با دیدن گلدان هایی که تمام کنار دیوار را گرفته بود و داشت خشک می 
 اخم کرد:شد 
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 خی چه گناه دارن.ــ آ

فکری که به سرش زد سریع از بالکن  . بای روی لب هایش نشستندلبخ
ُ بارج شد بعد چند دقیقه همراه دَ خ ر و قیچی ای دقاشقی ر از آب و ه ای پ

 دستش برگشت.

سرامیک پوش را روی سطح  بهرا از کنار دیوار برداشت و نیمی از آب دَ ي ت
 تنش شد.سمشغول شُ  تيبالکن ریخت و با 

، ه را کنار دستش گذاشتبدَ با دستمالی قسمتی را خشک کرد و بعد کارش 
 ع کرد و گلدان هارا برداشت.را جمهایش و پا شستن

با قاشق کمی خاکش  .با قیچی علف های هرز کنارش را کند و دور انداخت
 را زیر و رو کرد و آب پایش پاشید.

این کار را از مادرش یاد گرفته بود. فعال زمستان بود و وقت تعویض 
خاکش نفس می خاکش نبود باید صبر می کرد با این کار حداقل کمی 

 کشید.

همه ی گلدان هارا مرتب کرد و نفس عمیقی کشید. بوی مطبوع خاک و 
 گل اطراف را گرفته بود.

همه ی وسلیه هارا برداشت و ست. بلند شد و جای کارش را هم تمیز شُ 
 بعد چند دقیقه همراه دستمالی در دستش برگشت.

 کرد.میز و صندلی چوبی را برق انداخت و تمام شیشه های بالکن را تمیز 
 سه ای کرد و چشمانش را بست و باز کرد:عط
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 ..وای ساعت چنده هنوز نهار نپختم که.مای خدا چه گیری کردــ 

سریع از بالکن خارج شد و از پله ها سرازیر شد. کمی خورشت قیمه و برنج 
درست کرد خبر نداشت  غذای مورد عالقه ی محمدهیرسا است مخصوصا 

 اینکه با لیمو ترش بخورد.

ساز را روشن کرد و برنج را بار گذاشت وقت نبود ساالد درست کند. از  چای
 آشپزخانه خارج شد و با دیدن پنجره های کثیف سالن ابرو درهم کشید.

محمدحسین مشغول دیدن تلویزیون بود و حواسش به او نبود. دخترک 
یاط چهارپایه ی  حم گوشه و کنار خانه را گشت تا آخرش در انباری تهِ تما
 ند را پیدا کرد.بل

با لبخند چهار پایه را مقابل پنجره گذاشت و بسم هللا گویان رویش رفت. از 
 پله هایش باال رفت و رویش ایستاد.

 نفس عمیقی کشید و چشم هایش را بست و باز کرد:

 کن خب.نهیچی نیست فقط به پایین نگاه ــ 

کردنش خیس را محکم به پنجره کشید و با لبخند مشغول پاک دستمال 
شد. گوشه ی پرده به آویزش گیر کرده بود کمی دست کشید اما نتوانست 

 بگیردش.

و  دستش را کشید کمی دیگربازهم نشد برای بار سوم  اما دوباره تالش کرد
 روی پنجه پا بلند شد.

 ی کار داری می کنی؟ــ چ
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چهارپایه لغزید و  رد بدی در پایش پیچید،دجیغ خفیفی کشید و  ؛از جا پرید
حمدهیرسا با سرعت خودش را رساند و دست م تعادلش را از دست داد.

 هایش را برای گرفتنش باال گرفت.

محمدحسین با دهانی باز و چشم هایی گشاده شده از نگرانی نگاهشان می 
 کرد.

در آغوشش پرت شد و محکم دور گردنش را گرفت. محمد روی زمین بهنواز 
بدنی لرزان نفس نفس زنان سرش را به سینه ی  با ویش.ر دخترکافتاد و 
اما با فکر کردن به  نفس عمیقی کشیدچسباند و  محکممحمدهیرسا ستبر 

 وضعیتشان وحشت کرد.

بود داشت خُرد می شد. محمدهیرسا  اودست هایش که زیر گردن 
 خشمگین چشم هایش را باز کرد و تکانش داد:

 ببینم جات راحته؟ی؟ دست و پا چلفتی بلندشو ــ ه

محمدحسین جلوی خودش را گرفت تا نخندد و لبش را گزید. نگاهش را با 
سرش را زیر انداخت و  اخم اطراف چرخاند و خواست چیزی بگوید اما

 سکوت را جایز دانست.

 نگاه کرد که صورتش در نیم بندی اش بود. اوواز سرش را بلند کرد و به به
که محمد با یک حرکت مچ هردو  بخشیدی گفت و خواست عقب برودب

 دستش را گرفت و جایش را با او عوض کرد.

و امان از قلبش!  نگاهش می کرد ، نفس نفس زنانتترس و بهدخترک با 
 حمدهیرسا عصبی دندان سایید و رویش بیشتر خم شد.م
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 واست به رفتارت باشه خانوم کوچولو فهمیدی؟ــ ح

 ــ مـ..

را گزید که نگاه محمد سمت لب هایش رش را تکان داد و لبش دخترک س
سرش را نزدیک و نزدیک تر و امتحان کند را  بهنواز با خباثت خواست. رفت
 برد.

اما چشمان دخترک به اشک نشست و تصورش کامال از او بهم ریخت خبر 
 نداشت که محمد فقط می خواهد امتحانش کند.

ه نفس کم حالش کمی بهم خورد جوری کبدنش شروع کرد به لرزیدن و 
 آورد و عق زد.

 و زیردلش خالی شد از شدت وحشت: چرخاند ش را وحشت زدهرس

 خـ..خواهش می کنم..ــ 

 را؟ــ چ

 پارکت نگاه می کرد گرفته گفت:همانطور که به 

 چی چرا؟ــ 

 مگه بهت نگفتم اعتماد کن بهم کاری بهت ندارم. را می ترسیــ چ

شده بود ویلچر را سمات  محمدحسین که خاطره ی بدی برایش بازسازی
 آنها کشاند و سرفه ای کرد.
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همین که  سرش را به طرفین تکان داد.ض زده نگاهش کرد و دخترک بغ
حمدهیرسا با پوزخند از رویش محمدحسین تذکر داد تا اینکه دوباره عق زد 

 ستی به کت و لباس هایش کشید و موهایش را مرتب کرد.د بلند شد.

 عجله دارم. بیا نهارو بکش خیلیــ 

به صورتش دست کشید و . با حال بدی نیم خیر شدسرش را تکان داد و  
 آب دهانش را قورت داد.

همش نگاهش را می دزدید تا چهره ی محمدحسین را نبیند چون به شدت 
باسش را تکاند و وارد برخواست، ل خجالت می کشید و بغضش می گرفت.

و کمی به صورتش آب یخ زد تا بلکه  ست هایش را شستد آشپزخانه شد.
 کمی آن وحشت لعنتی و لرزش بدنش از بین برود.

دن محمد با دی کشید. او را برای اول غذای محمدحسین را برد بعد غذا 
زیر  نشست و خورشت قیمه اشتهایش تحریک شد. لبخند محوی کنج لبش

 سابی در خودش بود. ح چشمی نگاهش کرد.

 ابرو باال انداخت:

 از داخل فریزر لیمو هارو بردار و بیار.ــ 

 مو می خوری باهاش؟ــ لی

ا خارج کرد و داخل تابه ای روی گاز گذاشت ر سر تکان داد که بهنواز لیموها
 تا کمی یخش باز شود.
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خواست از کنار ی قاچ شده را روی میز گذاشت و همین که موهاکمی بعد لی
 محمد رد شود مچ دستش اسیر شد.

اما چه  بست و سعی کرد نلرزد تا محمد را ناراحت نکند چشم هایش را
 کند..دست خودش نبود

 تجربه ی بد و وحشتناکی داشت.

یا بشین غذات رو بخور فقط داشتم امتحانت می کردم الزم نیست ــ ب
 بترسی!

از این ه بود ش ضربان گرفتدیگر هیچی نگفت و سر تکان داد. دخترک قلب
این را پای شوخی باید می گذاشت  حرف و لحن محمدهیرسا. شوخی؟

 تی قلبش داشت دستور ایست می داد.قو

چه شوخی وقتی از شدت ترس روبه موت بود؟ چرا داشت او را امتحان می 
 کرد مگر نمی دانست چه بالیی سرش آمده است.

 نـ..نه بخاطر اون نیست فقط یکم مریضم اشتها ندارم شما بخورید.ــ 

 به معنای تفهیم تکان داد. دستش را پس کشید و سرش را

 صدایش را بلند کرد:

 محمدحسین چرا نیومدی اینجا تنها نشتی اونجا که چی بشه؟

 با داد گفت:

 ــ ُشل مغز اونجا پله داره چطور بیام آخه؟!
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بهنواز لنگ لنگان از پله ها باال رفت. وارد اتاقش شد و روی تخت نشست. 
 کنار زد.نفس عمیقی کشید و آرام الی پرده را 

ید که کشدستی به شالش آسمان ابری بود و هر لحظه آماده ی باریدن. 
به  یدست ،زش کرد و از سرش برش داشتبا باالی سرش بسته بود.

 موهایش کشید و یاد چند دقیقه قبل افتاد.

نفس های داغ آن فاصله ی کم، آن نگاه و چشم ها، آن عطر تلخ و خاص و 
 می کرد.و گیرایش که هرکسی را مست 

می شد او  به او وابسطهچشم روی هم فشرد و قلبش را چنگ زد. نه نباید 
خدا می دانست چه قرار است به  نبود. مهنوز تکلیفش در این زندگی معلو

 سرش بیاید.

سرهنگ همانطور لفظی لقب قیم را به آن بدبخت چسبانده بود او چه 
 وش می کشید.بهنواز را به دگناهی کرده بود؟ چرا او باید جَور 

از نظر بهنواز  .همان بهتر که قبول نکرد بودماجرای صیغه هم که منتفی 
 ی پر از پیچ و خمهدشوار و را، پیشنهاد ردوهکامال آنجا ماندش غلط بود 

 بود.

شد و از حیاط خارج شد.  اشمحمدهیرسا را دید که سوار ماشین مشکی 
 هایش. در بسته شد به دنبالش و بازهم او ماند و تنهایی

محمدحسین را دید که بازهم در از اتاق خارج شد و از پله ها پایین رفت. 
وارد راهرو شد و خواست وارد حیاط خلوت خودش در تنهایی نشسته است. 

 نظرش را جلب کرد.پله ها در راهرو درست زیر    یشود که اتاق



182 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

که از داخل رفت و با دیدن کتابخانه ی بزرگ ، نزدیک شد و در را باز کرد
 زمین تا سقف قفسه ی کتاب بود ذوق زده باال پرید.

منونم خدایا کاش چیز دیگه ازت می خواستم خیلی . موهووو کتابــ ی
 حوصله ام سر رفته بود.

یکی یکی قفسه هارا گشت و به قفسه ی رمان ها رسید. با دیدن رمان 
 غرور و تعصب لبخندش بیشتر کش آمد.

را از ترسش دور کند و کمی ذهنش را آرام کند تنها چیزی که می توانست او 
 خواندن کتاب بود.

. تصمیم داشت اول اول چند کتاب کوتاه و کم حجم روانشناسی پیدا کرد
 آنها را تمام کند تا بلکه کمی ذهنیتش بهتر شود.

با خواندن مطالب کتاب که روایتگر حال خودش بود به این فکر کرد که 
ا خوانده؟ اما حسی از درونش فریاد زد اگر محمدهیرسا هم این کتاب هار

 خوانده و اطالعات دارد پس چرا از سر شوخی ذهنیت تورا بد می کند؟!

ناگهان به این فکر کرد که شاید محمدهیرسا می خواهد از این روش او را 
 فراری دهد اما سریع سرش را به طرفین تکان داد.

کر نکنم انقدر رذل باشه از نظر ــ نه..با شناختی که این چند روز ازش دارم ف
 من..از نظر من خیلی مهربونم هست..مهربون و صد البته سرد مانند یخ!

بعد اتمام کتاب های را شنیده بود که  غرور و تعصب آنقدر تعریف کتاب
، وسطش کتابخانه کفهمانجا روانشناسی و گذاشتنش سر جاهایش 

 شست و مشغول خواندش شد.ن
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کِی گذشت و شب شد. نیمی از کتاب را تمام کرده بود اصال نفهمید زمان 
 اما با دیدن ساعت روی دیوار خشکش زد.

پایین صفحه ی مورد نظر را کمی تا کرد که گم ا کمی ماساژ داد و ر گردنش
 نشود.

کتاب را همانجا گذاشت و از اتاق خارج شد. وارد آشپزخانه شد و ظرف های 
 ظهر را شست.

بود غذای مورد عالقه اش است چون تمامش را  شام را گرم کرد مطمئن
خورده بود. لبخند زد و کمی برای خودش ریخت اما تنهایی اصال غذا بهش 

 نمی چسبید.

غذای محمدحسین را در سینی گذاشت و وارد سالن شد. سینی را روی 
 عسلی گذاشت و صدایش زد.

 .کندچون در ورودی پله نداشت به راحتی می توانست ورود و خروج 

چند دقیقه بعد محمدهیرسا . شغول خوردن شدم داخل آشپزخانه شد و
 وارد آشپزخانه شد.

 الم خسته نباشی.ــ س

 سالم ممنون.ــ 

دست هایش را شست و سر میز نشست. با چشم هایی بسته از شدت 
 خستگی بو کشید.
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بوی عطر تلخ را به مشام کشید. همان عطری که مطمئن بود از بهنواز هم 
 کرده بود. وابسطه اشهمان لحظه ی اول تا به االن 

با اخم های درهمی مشغول خوردن  محمدسکوت اطراف را برداشته بود. 
 غذایش بود و لیمو ترش را هم به دنبالش می مکید.

. نگیری به غیراز منبا هیچ کس تماس نه..اُپبرات موبایل خریدم روی ــ 
 عدد یکه به محض فشردنش تماس برقرار میشهطراری ضشماره ی ا
 فهمیدی؟

 منونم...مآرهــ 

بعد از خوردن غذا بلند شد و تشکر کرد. از آشپزخانه خارج شد و راه پله هارا 
 پیش گرفت.

بهنواز ظرف هارا شست و دستش را با پایین لباسش پاک کرد. چشمش به 
چشم هایش   مارک آیفونازش کرد و با دیدن ب افتاد.جعبه ی موبایل 

 گشاد شد.

 چرا انقدر گرون؟ــ 

دست سمت کتابخانه رفت. محمدحسین آرام موبایل به  شانه باال انداخت و
 خوابیده بود و بهنواز قبل رفتنش ملحفه را رویش کشید و لبخند زد.

قعا وا شد. کلید برق را فشرد و مشغول خواندن کتابوارد کتابخانه شد؛ 
روی سینه دراز کشید. کشید و  آه لذت می برد از محتوای زیبا و گیرایش.

 کتاب را مقابلش روی زمین گذاشته بود و می خواند.
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عطسه ای کرد و بینی اش را باال کشید. کمی که گذاشت چشم هایش 
 همانجا خوابش برد.، سنگین شد و سرش روی کتاب افتاد

روی در افتاد. صدای قدم های ریزی در اتاق  ایه ایاما چیزی نگذشت که س
 پیچید. صدای رعد و برق و ُشر ُشر باران یک لحظه هم قطع نمی شد.

سایه نزدیک و نزدیک تر شد تا اینکه روی چهره ی دخترک افتاد. خم شد 
رویش و موهایش را کنار زد با دیدن چهره ی معصومش یاد آن روز افتاد و 

 چشیدن مزه ی بیشتر دلش مالش رفت برای 

 ه ی دختری که مدت ها دنبالش بود.بادو

گشود با  را خم شد رویش و گونه اش را بوسید که پلک زد و چشم هایش
دیدن فرد مقابلش قلبش برای یک لحظه به طور رسمی از کار افتاد. معنی 

 نفس کشیدن را نفهمید و انگار زمان متوقف شده بود.

دست هایش را روی دهانش گرفت و  همین که لب باز کرد جیغ بزند محکم
 با لحن بدی زمزمه کرد:

 می خوام با خودم ببرمت.جوجه کوچولو خیلی دلم برات تنگ شده بود  آخــ 

کشید و از جا پرید. با دیدن اتاق تاریک ترسیده در جایش  خفیفیجیغ 
 نشست و به صورِت غرق در عرقش دست کشید.

ته بود. دستش را به یکی نفس نفس میزد و اشک در چشمانش حلقه بس
از قفسه ها گرفت و با تمام توانش سعی کرد بلند شود اما سرش گیج 

 رفت.
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پاهایش می لرزید و توان نداشتند. حتی خواب آن مردک هم باعث 
 روشن نبودند.تشنجش می شد. مگر وقتی خوابید برق ها 

محمدحسین نگران در جایش نشسته  از اتاق خارج شد و وارد سالن شد.
 بود:

 ــ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

و دلی لرزان پای ست سمت پله ها رفت و با د بهنواز بدون توجه با ترس
 ناتوانش را روی اولین پله گذاشت سر چرخاند و به سالن تاریک نگاه کرد.

 آسمان با صدای بلندی غرش کرد که از جا پرید. دستش را به دیوار گرفت
برای بار دوم که رعد زد سالن روشن شد و برای یک لحظه سایه ای مشکی 

 را پشت پنجره دید.

محمدحسین به سالن نگاه کرد و چیزی ندید  باال رفت.با وحشت از پله ها 
 به پنجره نگاه کرد و بازهم چیزی ندید متعجب زمزمه کرد:

 چرا اتقدر ترسیده؟ ــ یعنی چی شده؟

 اق محمدهیرسا و بدون توجه داخل پرید و در را بست.دوید سمت ات بهنواز 

دست لرزانش را از روی دستگیره برداشت و عقب عقب رفت. یک قطره 
 بذاق هم در دهانش نبود.

با لرز و وحشت عقب رفت بازهم که به چیزی برخورد کرد و روی تخت 
را گرفت و قطره اشکی از گوشه ی چشمش  شافتاد. محکم مقابل دهان

 چکید.
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نها کسی که می توانست در این بی پناهی بهش پناه ببرد محمدهیرسا ت
 بود چون از نظر خودش بیشتر از هرکسی به او اعتماد داشت.

نفس عمیقی کشید و سمت محمد برگشت با دیدنش که آرام خوابیده بود 
 پشیمان شد.

ا یاد آن سایه رعشه به ..ببا خود گفت حتما توهم زدم بخاطر خوابم اما نه
 دنش افتاد. سریع برخواست و سمت پنجره رفت.ب

ت کاج کنار رخالی پرده را با تردید کنار زد و با دیدن سایه ی قد بلند که به د
 در حیاط تکیه داده بود نفسش قطع شد.

قلبش از حرکت ایستاد. سر چرخاند و دستش چشم هایش میخکوب شد و 
 را باال گرفت و بای بایی کرد.

گریه تکانش  ، بارسا برگشت هیانداخت و سمت محمدبا وحشت پرده را 
 داد:

 ..بیدار شو..آقا محــ...بیــ..آقا محمد..ــ آ

روی تخت نشست که بهنواز جیغ کشید و عقب رفت. چانه از خواب پرید و 
 اش لرزید و با فکر چند ثانیه قبل پاهایش لرزید و زانو زد.

به محمدهیرسا اعتماد به که باید اعتماد می کرد؟ از نظر خودش تنها 
داشت اما چرا..چرا از دور این حرف را می زد و وقت عمل و فقط کمی 

 نزدیکی وحشتش باز می گشت و حرف هایش را باد هوا می کرد؟!
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ش می کرد ناگهان ابروانش باال اهمحمدهیرسا با چشم هایی خواب آلود نگ
 پرید و نگران از تخت پایین پرید.

 گرفت: سمتش رفت و بازوهایش را

 با توام..چرا گریه می کنی چی شده؟ با توام؟؟ هـی..بهنواز حالت خوبهــ 

را از مقابل  هایش هق کنان دست خودش را وحشت زده عقب کشید. هق
فت. آب دهانش را با بدبختی صورتش برداشت و با لرز سرش را باال گر

 پایین فرستاد و با صدای دو رگه ای زمزمه کرد:

 یـ..یکی..اینجـ..اینجا بود..ــ 

 چشمانش را روی هم فشرد. قلبش روی ضربان صد می کوبید. هق زد و 

محمدحسین کجاست؟ نکنه اتفاقی براش  کی؟ کسی اذیتت کرده؟ــ 
 افتاده؟

 سرش را تکان داد:

.نمی دونم سـ..سایه ای مـ..مشکی..کـ..کنار درخت..تـ..تو حیاط بـ..بود.ــ 
 دم ک..ندیدم انقدر ترسی

سمت محمدهیرسا با تعجب برخواست و پرده را کنار زد کسی نبود. با اخم 
 بهنواز برگشت:

 .االن اون پسرو هم ترسوندی..حتما خیاالتی شدی چیزی نیست.ــ 

خم شد و بازوهایش را گرفت و بلندش کرد. با وحشت نگاهش را باال 
 کشید:
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 ـ..بخدا دیدمش..مـ..من..ــ بخ

؛ با دستی اخم های محمد ازهم باز شدرا پایین گرفت.  زیر گریه زد و سرش
چرا تمامه  بازوی دخترک گرفت و با دست دیگرش روی سرش دست کشید.

 !ترسش پرید و جای خود را به آرامش داد؟

 روی موهایش را نوازش کرد و زمزمه کرد:

 هـیش هیچی نیست تا من اینجام کسی نمی تونه اذیتت کنه.ــ 

اطمینان می داد؟ چه باید می کرد به او آن لحنی که بوی عطرتلخ و  چه کرد
رش می وقتی که داشت کم کم وابسطه و مجنون آن حمایت ها و عط

 شد؟!

چه باید می کرد وقتی فرید دنبالش بود؟ می خواست هرجور که شده برای 
 خالصی از او به هرکس و هر چیزی پناه ببرد.

 اتاقت بخواب چیزی نیست.روم باش دختر جون برو تو ــ آ

 بــ..برقا مگه روشن نبود؟ــ 

برو بگیر بخواب چیزی شد با  .خاطر شدت بارون قطع شده چیزی نیستــ ب
 موبایلت شماره ام رو بگیر باشه؟

 ترسید یک لحظه و دست پاچه عقب کشید.بهنواز 

 اشه؟ــ ب

 مـ..موبایلم پایینه تو کتابخونه.ــ 
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 اخم هایش را درهم کشید:

 گه نگفتم همیشه پیش خودت نگهش دار.ــ م

 نقدر ترسیدم که یادم رفت برش دارم ببخشید.ــ ا

 سرش را تکان داد و همین که سمت در رفت بهنواز بلند صدایش زد: 

 روخدا نرید پایین.وت ..نــهــ 

با اخم سمتش برگشت و جوری نگاهش کرد که دهانش بسته شد. از اتاق 
 خارج شد و در را بست.

نار پنجره ایستاد و پرده را کنار زد چیزی ندید. خوب چشمانش را ریز کرد ک
 اما چیزی ندید.

 نفس عمیقی کشید و پرده را انداخت. 

 شـ..شاید بخاطر اون خواب لعنتی خیاالتی شدم اما..ــ 

وحشت با فکر کردن به آن سایه که نگاهش کرد و دست تکان داد برایش 
 زده لب گزید:

 عی بود.ـ..نه واقــ ن

قلبش محکم می کوبید و قفسه ی سینه اش باال و پایین می شد آنهم تند 
  تند.

بوسیدن سرش که محمدهیرسا همه چیز را برای برادرش توضیح داد و بعد 
 محمدحسین با مسخره کردنش بازهم غمش را زدود، از پله ها باال رفت.
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ا چشمانش ر محمدجا پرید اما با دیدن بهنواز از دای در اتاق که آمد ص
 آسوده روی هم فشرد.

ت شده تو؟ ای بابا بیا اینم موبایلت برو بخواب معلومه خسته ای مُخت ــ چ
 تاب برداشته.

بهنواز گیج سرش را تکان داد و بعد گرفتن موبایل نگاهش را باال کشید اما 
با دیدن باال تنه ی لُخت محمد سریع نگاهش را زیر انداخت و سمت در 

 .رفت

می خواست کاری کند یا بالیی سرش بیاورد خیلی وقت و فرصت داشت  اگر
اما هیچ کاری نکرده بود و همین باعث لبخند کمرنگ و دلگرمی دخترک 

 شد.

پوزخند زد و روی تخت نشست. دستگیره را با دو دلی پایین  هیرسامحمد
 همین که قدم اول را برداشت دوباره ایستاد.کشید و 

را قورت داد مجبور بود برود نمی توانست که کنار او لب گزید و آب دهانش 
 در این اتاق بماند.

 مانعش شد: اواز اتاق خارج شد و خواست در را باز بگذارد که صدای 

 وف لولو که نمی خورتت درو ببند.ــ پ

خوب به همه جا نگاه کرد بعد در در را بست و مردد وارد اتاق خودش شد. 
 را بست.
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و به سرش دست کشید. تمام بدنش غرق عرق شده  روی تخت دراز کشید
 بود چطور می توانست فراموش کند.

                                                  🔥🔥🔥      

ال بابار رای هزارمین ا بر میز صبحانه را آماده کرد و عطسه ای کرد. بینی اش
ه بود از کشید خیلی خسته بود دیشب اصال خواب به چشمانش نیامد

 شدت ترس.

 روی صندلی نشست و لیوانی آب خورد اما هیچ از التهاب درونش کم نشد.

 ت شده باز؟ــ چ

ا دیدن محمدهیرسا که حوله ای کوچک ب، از جا پرید و نگاهش را باال کشید
 دور گردنش انداخته بود سرش را به معنای هیچی تکان داد.و سفید رنگ 

ایش سمت موهای مشکی و خیس محمد گاهِ بی پرو، نروی صندلی نشست
 رفت که روی پیشانی اش ریخته بود.

 با اخم مشغول خوردن صبحانه اش شد.

 ا..امروز برنمی گردید؟ــ 

 آرام لقمه اش را جوید و زیرچشمی نگاهش کرد:

 را؟ــ چ

 چـ..چی؟ــ 

 میگم چرا می پرسی؟ــ 
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 هـ..هیچی همینطوری.-

 به صندلی تکیه داد:چنگال و کارد را روی بشقاب گذاشت و 

وب گوش کن دختر خانوم من بخاطر کارم شاید مجبور بشم به ــ خ
 ماه ها برنگردم تو نباید بترسی فهمیدی؟مأموریت برم و 

 وحشت زده نگاهش کرد:

 ؟ـ..مأموریت داریدــ م

 لبخندش را کنترل کرد و به جایش گره ی میان ابروانش را تنگ تر کرد:

منتظر  امروز پنج شنبه ست امکانش هست ظهر برنگردمنه فعال اما چون ــ 
محمدحسین رو برد دکتر خارج  کمی قبل از بیدار شدنت.سرهنگ هم نمون.

 عصر نیاد.از شهر..شاید تا 

سرش را با ترس زیر انداخت و باشه ای آرام گفت. محمدهیرسا سرش را با 
 تأسف تکان داد و برخواست.

 ه تو نباید متکی به من باشی!رضمن اینو هم خوب یادت بمونــ د

از درگاه خارج شد و بهنواز را در دنیای تاریک و تنهایی اش رها کرد. با بغض 
به میز نگاه می کرد چرا یک لحظه هم دیشب از یادش نمی رفت و همش 

 ؟دلش مانند سیر و سرکه می جوشید

میز را جمع کرد و از آشپزخانه خارج شد همان موقع صدای بسته شدن در 
نار پنجره ی بزرگ روبه بیرون ایستاد و پرده را کمی کنار زد. سوار ک را شنید.

 ماشینش شد و بی خیال از حیاط بیرون رفت.
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با دیدن  .همان درخت شد جلبِ  توجه اشدازد که یانخواست پرده را ب
ی ترسید بیرون برود و برش دارد بنابراین م چیزی کنارش ابروانش باال پرید.

 و همه ی پنجره هارا بست. در را قفل کرد

موبایلش را داخل جیب تونیکش انداخت و خودش را با کار مشغول کرد اما 
 بازهم فکرش همان حوالی می چرخید و بیشتر آشفته اش می کرد.

روی مبل نشست و مشغول جویدن لب هایش شد. کنجکاوی مانند خُره به 
 جانش افتاده بود و انگاری دست بردار نبود.

 ،ویش خشکه خشک بودلانش را بازهم قورت داد. گدهی ه آب نداشت
 برخواست و بعد خوردن لیوانی آب سمت کتابخانه رفت.

کتاب را برداشت و دوباره وارد سالن شد. روی مبل نشست و مشغول 
ی اش شد که اصال نفهمید انوری غرق در کلمات و معج، خواندنش شد

 ساعت کِی چهار عصر شد.

کتاب را روی میز گذاشت و  .تهایش بسته شده بودواقعا از شدت ترس اش
 خودش را کش آورد.

. رفتآن برگه ی سفید رنگ  سمتِ از جا برخواست اما بازهم حواسش 
 حرکت کرد،سمت پنجره 

با اخم نفس عمیقی کشید و شالش  پرده را کمی کنار زد همانجا بود هنوز. 
 را روی سرش محکم کرد:

 و حتما باد آورده.رســ ت
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پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد. بعد برداشتن حوله و لباس مناسب از 
استحمامی کوتاه کرد و بیرون آمد. به جای عملش نگاه کرد  وارد حمام شد

 رد کوچکی از آن باقی مانده بود و کمتر درد می کرد.

، انداژ دور مچش را هم باز کرده بود. با لبخند لباس هایش را پوشیدب
 تونیکی بادمجانی رنگ.راه شلواری مشکی هم

بوی مطبوع شامپو داخل اتاق پیچیده شده بود. موبایل را داخل جیب 
 تونیک گذاشت و حوله را روی موهای خیسش انداخت.

آخرش کنجکاوی  .باید به فکر غذای شب می افتاد اما هنوز فکر آن برگه بود
 اش را نتوانست کنترل کند و کلید به دست سمت در رفت.

کنار  نفس عمیقی کشید؛ باز کرد و با قدم های لرزانی بیرون رفت.در را 
 درخت ایستاد و خم شد تا برگه را بردارد.

 چیزی ندید اما بازهم دلش شور میزد. ،برگه را برداشت و به اطراف نگاه کرد

کشید و وارد  بازهم عمیقاً نفسسریع داخل ویال شد و در را قفل کرد. 
 سالن شد. کنار ستون ایستاد و 

 .برگه ی تا خورده را باز کرد

با دیدن نوشته اش سرش به دوران افتاد و نفس درون سینه اش حبس 
 شد.

 «وقتی اینو خوندی یعنی من درست کنارتم» 
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دست هایش لرزیدند و برگه از دستش افتاد. تنها کاری که توانست بکند 
و زیر چشمی به صفحه ی  برداخل جیب تونیکش باین بود که دستش را د

 ند.موبایل نگاه ک

دکمه ی یک را فشرد و همان موقع نفس هایی را کنار گوشش حس کرد و 
 پاهایش سست شد.

با دیدن فرد  .زیر بازوانش را گرفت و محکم به ستون پشت سرش کوبیدش
بوس هایش در انده شد تمام کزمقابلش تمام خاطرات بد و کهنه 

 ارستان.بیم

 جیغ بلندی کشید که سریع دستش را مقابل دهانش گرفت:

فکر کردم اینجا بهت خوش می گذره؟  .ــیش عزیزم الزم نیست بترسیــ ه
 و همچین لعبتی رو از دست دادم اما انگار خدا بهم رحم کرده.ی ردمُ 

شنیدن دوباره ی آن صدای گوش خراش و زجرآورد مانند مرگ بود برایش. 
 یکی پس از دیگری پایین ریختند.اشک هایش 

 با انگشت قطره های اشکش را گرفت و زمزمه کرد:

رید اومده عزیزم چرا گریه می کنی؟ من که خوشحالم دلم برات تنگ ــ ف
 شده بود امـــم چه موهای خوش بویی داری.

سرش را زیر گردن دخترک برد و نفس عمیقی کشید بهنواز با تمام توانش 
او دفع می شد ط هایش توسش و پا زد اما همه ی تقالجیغ کشید و دست 
 و جیغ هایش خفه.
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مانش روی هم افتاد و احساس کرد گلویش برای لحظه ای پاره شد. چش
 ُسر خورد که فرید محکم بازوهایش را گرفت و فشرد:

 هنوز که زوده برای بی هوش شدن قربونت برم..ناز می کنی برام؟ ــ 

یش نقش بست. جیغ هایش..گریه هایش، تمام خاطرات مقابل پلک ها
 التماس های بی پایانش دردش سوزش قلبش..تقالهایش.

 آخ دلم برای این بو تنگ شده بود.ــ 

بازهم کشید و  فریادعمیق بو کشید و الی گردنش را بوسید که با درد بلند 
قال کرد اما جوری خودش را به او چسبانده بود که دست و پایش بی امان ت

 بود.بسته 

با گریه و هق هق نفس کم آورد. فرید دستش را برداشت که با لرز و 
 وحشت زمزمه کرد:

 وخدا..ورخـ..خو..خواهش مـ..می کنم..تـ..تــ 

همین که سرش را نزدیک برد دستش را باال آورد و با تمام توان مشتش را 
 به سینه اش کوبید.

 زد:ریاد ف با خنده مچش را گرفت و موهایش را بویید.

 ــــــدایـــــا...ــ خ

داد بزن کسی نیست به دادت برسه خوشکلم اون چلغوز هم  ،یغ بزنــ ج
که رفته یه مسیر طوالنی تا برگرده کارتو ساختم خدایی نیست تا نجاتت 

 بده اگه قرار بود نجاتت بده همون بار اولی..
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و  حرفش تمام نشده بود که موبایلش در جیبش لرزید با اخم برش داشت
 با دیدن نام نُچه اش غرید:

 لعنتی..چیه؟ــ 

 ربان یه ماشین داره با سرعت وارد کوچه میشه بدوئید.ــ ق

 غرید:با اخم و خشم تماس را قطع کرد و 

 نجا آخر بازی نیست خوشکلم برمی گردم.ــ ای

با حال بدی روی زمین افتاد و با درد  .بازوهایش را رها کرد و فاصله گرفت
 شد. در خودش جمع

رنگش مانند گچ  بدنش مانند بید می لرزید و نمی توانست نفس بکشد.
حمدهیرسا با تمام سرعت وارد م شده بود و چشمانش سیاهی می رفت.

 ویال شد و داد زد:

 هـــنواز.ــ ب

زیر دلش مدام تیر وه چه بد  خفه صدایش زد و به خودش پیچیددخترک 
سمتش دوید و کنارش زانو زد.  ارد سالن شد و با دیدنش نگرانو می کشید.

 سرش را در آغوش کشید و وقتی دید تقال می کند برای تنفس دیوانه شد.

احساس کرد واقعا دیر می رسد و...یک لحظه با صدای فریاد بهنواز انگاری 
 چیزی در درونش به پایین ریخت و نفهمید چطور خودش را رساند.

برداشت. بهنواز را به سینه  را ع بلند شد و از داخل آشپزخانه بطری آبیسر
 ی خودش تکیه داد و با دست دیگرش آب را از کنار لبش سر ریز کرد.
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اما همه روی لباس هایش ریخت نمی توانست حتی قورتش دهد. چند 
 قطره آب به صورتش پاشید.

 آب سرد باعث شد کمی به خودش بیاید.

 جیغ بزن لعنتی داد بزن اما بغض نکن زود بـــاش!ــ 

 کم تکانش داد که چشمانش را روی هم فشرد و با تمام قدرت فریاد زد:مح

 ــــــدا....خـخـــ 

راه گلویش باز شد و به هق هق افتاد. در آغوشش کشید و روی موهای 
 خیسش دست کشید.

 واقعا به حدی نگران بود که چندین سال بعد آن اتفاق تجربه نکرده بود.

الی گردن  پیراهنش را چنگ زده بود. سرش رامانند بید می لرزید و محکم 
 .فرو کرده بود و هق هق می کردمحمدهیرسا 

همه کس آن دختر شده بود؟ فقط برای چه باید می کرد وقتی پناه و 
خالصی از همه کس یک نفر را داشت که بهش پناه آورد آنهم محمدهیرسا 

 بود فقط.

 زمزمه کرد:مگین محمدهیرسا نفس عمیقی کشید و خش

یده مطمئن باش تموم پس مون بی شرِف حرومزاده تقاص همه چیزو ــ ا
 یگه نمی تونه از ده قدمیت هم رد بشه.. دمیشه

با حال بدی در آغوشش از حال رفت. همان موقع سرهنگ وارد  دخترک
 حیاط شد و تعجبش صد برابر شد وقتی در باز را دید.
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 نی به قلبش چنگ زد.وارد ویال شد و با دیدن آنها در چنین حالی نگرا

 ..پسرم چی شده؟ــ پـ

 .چطور شد که برگشتید؟نجا بود..لعنتی اومده بود اینجا.ــ ای

سرهنگ با بهت به بهنواز نگاه کرد که مانند بید می لرزید و در خواب هق 
 هق می کرد و لب زد:

یتان رو محمدحسین داخله ماشین انقدر ترسیدم کـ..ببینم تو کـ..کاپــ 
  ؟میگی

زمین برداشت. از پله  محمد سر تکان داد و با یک حرکت دخترک را از روی
را روی تخت گذاشت و پیراهنش را از  بهنوازوارد اتاق شد.  و ها باال رفت

میان پنجه های نحیف و سفید شده اش خارج کرد. آنقدر محکم گرفته 
 بودش که دستش سفید شده بود.

سرهنگ با اخم کنار ستون د. ملحفه را رویش کشید و از اتاق خارج ش
 ایستاده بود.

 با دیدن محمدهیرسا عصبی نزدیکش شد و داد زد:

 اینطوری ازش مراقبت می کـــنی؟ هـــان؟ــ 

 ابرو باال انداخت و عصبی پوزخند زد:

چرا برای این دختر انقدر نگرانید سرهنگ به به می بینم نگران شدید؟ ــ 
در ادم؟ من قول ندادم که مراقبشم یا د، اردوان؟ من قولی به شما ندادم

 قبالش مأظفم اینو شما به ریش من بستید.
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 را سمتش گرفت: سینه به سینه ی محمد ایستاد و انگشت اشاره اش

فرداشب میام دنبالش امروزم  االن حالش خوب نیست .فتم یه هفتهــ گ
دنبال شناسنامه اش بودم به طور رسمی به رضایت خودش و شاهد عینی 

 جنابعالی اسمش پشت شناسنامه ام میره.این ماجرا یعنی 

 سینه به سینه ی پسرش ایستاد و غرید:

ــ حیف کار دارم و کارای دکتر برادرت تا شب طول می کشه وگرنه همین 
مش..حــیف حالش خوب نیست وگرنه نمی گذاشتم االن با خودم می برد

 یک صدم ثانیه هم پیشت بمونه!

از کنارش گذشت و از ویال خارج شد. عصبی و کالفه مشتش را محکم به 
 ستون کوبید و چرخی دور خودش زد.

سرهنگ دیگر نمی توانست بخاطر قولی در گذشته دخترک را در آینده به 
 خطر بیاندازد.

نش می گفت که جواب نداده است. حسی بهش می انگاری حسی در درو
گفت این کار از اولش هم اشتباه بوده با اجبار محمدهیرسا هیچ کاری 

 درست نشده بود.

بهنواز هم با آن وضعیتش هیچ کاری نمی توانست بکند تا بلکه کمی 
 سرهنگ امیدوار شود.

 سرهنگ چشم بست و باز کرد و سرش را روبه آسمان بلند کرد:
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محمدهیرسا که پیش خودم امنه امنه.. تشرمنده ام رفیق..جای دخترــ 
ئنم محمدحسین هم نمیشه چون اون حالش از همه بدتره و منشد مط

 بخاطر اون دختر هنوزم تو گذشته ها سیر می کنه!

از حیاط خارج شد، در را بست و سمت ماشینش حرکت کرد که گوشه ای 
 پارک کرده بود اما فکرش به شدت مشغول بود. 

 چه اتفاقی افتاده؟ حالشون خوب بود؟!ــ چی شد؟ 

 آه کشید و ماشین را روشن کرد:

بخاطر این با خودم نیاوردمش ــ امشب میام دنبالش..فرید اینجا بوده..
ود..نوبت دکتر توام عقب میافته باید تا شب دکتر چون حالش خوب نب

 باشیم انواع چکاپ هارو برات نوشته!

 محمدحسین که حسابی نگران بهنواز بود داد زد:

 بهنواز حالش خوبه؟ ــ چــی؟

سرهنگ همانطور که ماشین را راه می انداخت موضوع را برایش تعریف 
 کرد.

از پله ها باال رفت. وارد  نی آب قند برایش درست کرد ومحمدهیرسا لیوا
عرق کرده کابوس می دید بیشتر کار احمقانه اش اتاق شد و با دیدنش که 

 یادش آمد.
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پذیرفتن مأموریتی به شهر دیگر با وجود فردی مانند کاپیتان حماقت محض 
اه زیادی نرفته بود اینبار را ر بود مخصوصا اینکه پای بهنواز وسط بود.

 ید اما..دفعات بعدی چه؟!قع رسوشانس آورد و به م

مطبوع و خوبی  یلب تخت نشست و آرام موهای خیسش را کنار زد. بو
 داشت.

 بهنواز..بهنواز..بلندشو!ــ 

خواب پرید و با چشم هایی بی رمق و سرد به محمدهیرسا  زده ازحشت و
 لیوان آب قند را باال آورد و گفت:نگاه کرد. 

 جا بیاد بخور.ید یکمی از این بخوری تا حالت ــ با

همین که لیوان را نزدیک لبش برد سرش را عقب کشید. اخم هایش را 
 درهم کشید و بازهم لیوان را نزدیک برد اما بازهم سرش را عقب کشید.

را میان پنجه هایش گرفت و فشرد. لیوان را از  فشبا حرص چانه ی ظری
 کنار لبش سرریز کرد و همه را به خوردش داد.

چشم  ،یقی کشید و لیوان را پس زد. با دست هایی لرزانبهنواز نفس عم
 ض بازهم بیخ گلویش نشست. بغ الی گردنش را لمس کرد. بسته

از تنهایی و بی کسی خودش واقعا خسته شده بود. از اینکه برای فردی 
 دیگر دردسر شده بود.

 زیر گریه زد و هق هق کنان گفت:
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ی خوام باعث دردسرتون بشم..یا ..دیگه نمی خوام اذیتتون کنم..نـ..نمــ د
 باید برم.مسبب بشم خدایی نکرده بالیی سرتون بیاد..

 نیشخندی زد و با تمسخر نگاهش کرد:

دیگه چرا می خوای بری؟ هرجا اال که دردسرو درست کردی و تموم شد ــ ح
هــه پاش به خونه ی من باز شده  بری گیرت میاره خودتم خوب می دونی.

 جنحاال نمی تونه تورو جایی دیگه گیر بیاره؟ واقعا وقتی فکر می کنم اون ل
 پاش رو تو خونه ام گذاشته حالم بد میشه!

 شرمنده و خجالت زده سر زیر انداخت و الی گردنش را بیشتر فشرد:

م اونو ه..اگه بازم دستش بهم بخوره هم خودمو هـ..هبـ..ببخشید..اگ-
 خالص می کنم.

خواست موهایش را کجی اشک هایش را پاک کرد که محمدهیرسا با لبخند 
 کنار بزند که در نیمه ی راه پشیمان شد و دستش را مشت کرد.

 این چیزا فعال فکر نکن و استراحت کن  شامم بیخیال سفارش میدم. ــ به

را جمع کرد و  بعد از گفتن این حرف اتاق را ترک کرد. بهنواز زانوهایش
 سرش را رویش گذاشت.

.نمی خوام از اینجا برم..نمی خوام از این جای امن ..خدایا کمکم کن.ــ خـ
ه همینطوری دور بشم از کنار مردی که تازه کمی بهش اعتماد کردم اما..اگ

 چی کار کنم؟بره پیش 

                                                 🔥🔥🔥 
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درست کرد. عطسه ای کرد و خسته روی صندلی میز نهار خوری  کمی الزانیا
 نشست.

به موهای خیسش دست کشید دوباره حمام کرده بود حس می کرد کثیف 
 ی فردی مانند فرید به او خورده بود.شده است چون دست ها

دوباره او را دیده  .باورش نمی شد که کابوس هایش به حقیقت پیوسته
 و ترس را حس کرده بود.دوباره همان وحشت  ،بود

آن مردک خبیث لهه شد. یاد آن روز شوم افتاد که معصومیتش زیر پاهای 
 جیغ و داد هایش یک لحظه هم از خاطرش پاک نمی شد.

 چطور می توانست بدترین اتفاق زندگی اش را از یاد ببرد چطور؟

دوباره عطسه کرد و باعث شد عصبی بلند شود. از آشپزخانه خارج شد و 
 ت پله ها رفت.سم

روی تخت دراز کشید و چشم هایش را با درد و هزاران فکر و خیال جور وا 
 جور روی هم فشرد.

محمدهیرسا وارد آشپزخانه شد و با دیدن میز چیده شده لبخند کمرنگی زد 
 خریدهارا روی اپن گذاشت و سر میز نشست.

قاشقی خورد که ذهنش سمت بهنواز رفت و با خودش گفت یعنی خودش 
 خورده؟ 

 اواتفاق بدی امروز برایش افتاده بود. دیدن کسی مانند فرید آنهم برای 
 مانند سوختن در آتش بود آنهم زنده زنده.
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کمی خورد و عقب کشید. اوهم اشتهایش کور شده بود وقتی یاد حرف 
قاطی پاتی می شد نمی فهمید چرا؟  های سرهنگ می افتاد اعصابش

 متوجه نبود و دلیل گنگش را نمی فهمید.

با خستگی میز را جمع کرد و از آشپزخانه خارج شد. روی کاناپه نشست و 
تلویزیون را روشن کرد اما فکرش جایی دیگر بود و فقط چشم هایش زوم 

شکم روی  ،با خستگی دراز کشید و کنترل را میان دست هایش صفحه بود.
 گذاشت. 

چشم هایش به خواب رفته بود که بهنواز از پله ها پایین آمد. خیلی آرام و 
 بی سرو صدا وارد آشپزخانه شد و چند لقمه غذا خورد.

افتاد. شیر آب را بست و از  محمدخواست ظرف هارا بشورد اما یاد 
تلویزیون روشن توجه اش را جلب  ،مت کاناپه رفت؛ سآشپزخانه خارج شد

 کرده بود.

با دیدنش که آرام خوابیده بود و هنوز اخم داشت لبخند زد. با چشم دنبال 
 کنترل گشت اما روی شکم محمد میان پنجه هایش یافتش.

لب برچید و خم شد کنترل را از میان پنجه هایش بیرون کشید و تلویزیون 
 را خاموش کرد.

ذاشت و همین که خواست از کنار مبل رد شود مچ کنترل را روی عسلی گ
دستش اسیر شد و جوری دستش کشیده شد که تعادلش را از دست داد و 

 با جیغ خفیفی روی سینه ی محمدهیرسا افتاد.
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با وحشت و چشم هایی گرد شده به صورِت جذاب و مردانه ی روبرویش 
او خارج شود اما . تقال کرد تا از حصار دست های قوی و محکم نگاه می کرد

 محکم تر گرفتش.

 هـ..هی..ــ 

 ج دقیقه.ــ پن 

 متعجب سرش را باال گرفت و به چشم های بسته اش خیره شد:

 چـ..چی؟ــ 

 همونی که شنیدی.ــ 

 عصبی دوباره تقال کرد که چشم هایش را باز کرد:

تم تکون نخور تا من نخوام از اینجا نمی تونی بری بیرون پس آروم ــ گف
 بگیر.

از اینکه داشت از آغوشی به آغوش دیگری پرت می شد حالش بهم می 
ر بود تحمل کند. از هرکار اجباری که مجبووحشت و آلژی دلشت . خورد

 گهان تمام محتویات معده اش باال آمد.نا

به سینه محمد کوبید و با شدت از رویش بلند شد. سمت سرویس دوید و 
 داخل رفت.

و هرچه خورده و نخوره بود باال آورد. معده اش خالی با تمام وجود عق زد 
 شده بود و ضعف داشت.
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دست هایش بی فروغش نگاه کرد و با تمام وجود زیر گریه زد. به چهره ی 
 را لب روشویی گرفت و سرش را پایین گرفت.

بعد چند دقیقه چند مشت آب یخ به صورتش زد و بی حال از سرویس 
خودش هم دیگر داشت از خودش و حالت هایش متنفر می  خارج شد.

 شد.

 :محمدهیرسا با اخم از درگاه فاصله گرفت

 خوبی؟ــ 

زیر پاهایش خالی  یکدفعه سرش را تکان داد و سمت پله ها حرکت کرد اما
 شد...

                                              🔥🔥🔥 

ورشید بیشتر اخم کرد. ملحفه را چشم هایش را گشود و با دیدن نور خ
 است بازهم بخوابد که یاد دیشب افتاد.ومحکم تر دور خود پیچید و خ

سرعت روی تخت نشست و به اطراف نگاه کرد. نفسش را آسوده بیرون ا ب
 داد و با لبخند کمرنگی زمزمه کرد:

بالیی ون محمدهیرساست بهنواز..اون با بقیه فرق داره با همه کس..ــ ا
 نمیاره.سرت 

دستی به صورتش کشید و از تخت پایین رفت. آبی به دست و صورتش زد 
 و بعد تعویض لباس هایش موهایش را شانه زد و باالی سرش بست.
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شالی روی سرش انداخت و موبایلش را داخل جیبش قرار داد. از اتاق خارج 
 شد.

سمت بالکن رفت و در کمال تعجب محمدهیرسا را دید که روی صندلی 
 شسته بود و مشغول خواندن همان کتاب بود.ن

 ؟.توتـ.ــ

 بدون آنکه نگاه از کتاب بگیرد با اخم گفت:

 یه؟ تعجب داره دارم کتاب می خونم اونم همچین کتابی؟ــ چ

 سرش را به طرفین تکان داد:

 نـ..نه.ــ 

 پس چرا ماتت برده؟ــ 

 هیچی.-

 همین که خواست برود صدای محمد متوقفش کرد:

 کجا؟ بیا بشین.ــ 

 الن میام.ــ ا

بعد یک ربع با دو فنجان قهوه در دستش برگشت. قهوه هارا روی میز 
وی گل ها و هوای آزاد ، بس عمیقی کشید و لبخند زدنف گذاشت و نشست.

 حالش را کمی جا آورد.
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محمدهیرسا کتاب را روی میز گذاشت و فنجان قهوه را برداشت. قلوپی از 
 چشم هایش را چین داد:آن خورد و گوشه ی 

 وب بلدی همه چیزو با فضا وفق بدی می دونستی؟ــ خ

 بهنواز فقط با لبخند به روبرو زل زد:

کس بهم همچین چیزی نگفته ه..راستش چون تا حاال هیچ ــ ن
 .محمدحسین رفت؟بود.

 قهوه اش را مزه کرد و زیر چشمی نگاهش کرد:

 میگی تاحاال کسی اینو بهت نگفته؟! راآره سرهنگ با خودش بردش..چــ 

برای غیراز پدرم که همیشه از این کارام متنفر بود که ون این اولین باره ــ چ
 کسی انجام میدم.

خیره نگاهش کرد و متوجه ی غم بزرگی در صدایش شد شاید به بزرگی 
 تمام غم خودش.

 لبخند محوی کنج لبش نشست و نگاه از او گرفت:

 این فضا و همچنین کارات بدم نیومد.ما من که از ــ ا

برخواست. کتاب را سمت بهنواز هول قهوه ی نیمه تلخ را تا آخر نوشید و 
 داد:

 ین ماله خودت.ــ ا

 متعجب به کتاب نگاه کرد و نگاهش را باال کشید:
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 چـ..چی؟ــ 

 ینو بردار برای خودت.ــ ا

 ا..اما نمیشه چطور مـ..ــ 

جا تجربه مشی که بعد سال ها امروز صبح اینه عنوان پاداش برای آراــ ب
 کردم.

نگاه از روبرو گرفت و به بهنواز دوخت که خیره نگاهش می کرد. اخم 
 هایش را درهم کشید و از بالکن خارج شد.

نفس عمیقی کشید و کتاب را در آغوش گرفت. فنجان را برداشت و  دخترک
برای خودش اینجا با پ قهوه اش را نوشید. واقعا صفایی دشت قلوپ قلو

این هوای صبح زمستان با شالی روی دوشت روی بالکن خیره به منظره ی 
 دن قهوه ای داغ.وبیرون خ

 باشدشاید با ارزش ترین کادویی  .به کتاب نگاه کرد و لبخندش رنگ گرفت
 که در عمرش گرفته بود.

بعد برداشتن کتاب و فنجان ها از بالکن خارج شد. خبر نداشت که شب 
چیزهای خوبی در انتظارش نیست. آگاه نبود از محمدی که یک جورایی از او 

 ن آن کتاب.خداحافظی کرده بود آنهم با داد

 

                                            🔥🔥🔥 



212 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

ت داشتم لعنـــــتی..چطور تونستی محمد هان چطور؟ مگه از تن دوســ م
بودم کنی خُردم کنی با توام جواب حسم خبر نداشتی؟ خواستی ذره ذره نا

 بده؟!

 رمیتا زشته دارن نگاهمون می کنند بشین صحبت کنیم.ــ آ

چی؟ رفتی یه  ی کشکِ  چهـــه مسخره ست داری بچه گول میزنی؟ صحبتِ ــ 
 دخترو بردی تو 

شاید عقدش کنه این یعنی چی خونه ات و پدرت برمی گرده میگه 
شد آره؟ یعنی آرمیتا رفت به درک گور  محمدهیرسا هان؟ یعنی آرمیتا تموم

 باباش آره؟

 خشمگین با چشم هایی به خون نشسته نگاهش کرد و غرید:

 گفتم بتمرگ سر جات!ــ 

 داد زد:

 نمی خوام فهمیدی نمی خوام لعنتی تو بودی چی کار می کردی هان؟ــ 

محمدهیرسا از روی نیمکت برخواست و دست هایش را در جیب شلوارش 
 و پوزخند زد:فرو برد 

 ن به تو چیزی گفتم؟ــ م

 ُ  از بهت شد: رچشم های دخترک پ

 چـ..چی؟ــ 
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خیلی سعی کرد حرف هایی که نباید خیلی سعی کرد آرامش کند اما نشد. 
 نزند را نگوید اما نشد و برای حفظ غرورش گفت و گفت! 

 من بهت قولی دادم؟ وعده وعیدی دادم؟ــ 

 تـ..تو..ــ 

گفتم دوستت دارم که اینطوری داری قشقرق به پا ؟ عالقه کردمهت ابراز ــ ب
 می کنی؟

 تمام آرامش صبحش پرید. و چه بد  پوزخندش رنگ گرفت

فقط بلدی جیغ بزنی اول فکر کن ببین کسی چیزی بهت گفته یا الکی ــ 
 داری یقه ِجر میدی بعدش از من توقع آروم بودن داشته باش!

نیمکت نشست و دسته های کیفش ا بهت روی از پارک خارج شد و آرمیتا ب
 را در مشت های کوچک و ظریفش فشرد.

 مـ..محمدهیرسا..اما من دوستت دارم.ــ 

نزدیک عصر بود که عصبی وارد ویال شد اصال حوصله رفتن به اداره را 
 بعد دوش گرفتن از اتاق خارج شد.نداشت. 

م هایش را بست و را در بر گرفته بود. چش سالنهمه ی شکالتی بوی کیک 
 دوباره عمیق نفس کشید.

لبخند محوی کنج لبش نشست. از وقتی آن دختر به خانه اش پا گذاشته 
 به حریم خصوصی اش حس زنده بودن می کرد. ،بود
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هربار بدون ..در جریان استحس می کرد جان در تک تک دیوارهای خانه 
وت می کرد که آنکه کار خاصی بکند محمد را به آرامشی خاص و نایاب دع

 کنار هیچ کس نداشت.

فضای اطراف تاریک بود وارد سالن شد و با چیزی که دید چشم هایش 
 قفل شد و پاهایش به زمین چسبید حتی نفس کشیدن هم از یاد برد.

ملحفه ای سفید رنگ دورش پیچیده بود و روی با دیدن فرشته ای که 
 دعا می کرد چیزی در درونش فرو ریخت. ،سجاده زانو زده

حالش جوری شد که برای خودش هم عجیب بود. نور چراغ آشپزخانه روی 
 صورتش افتاده بود.

 گدعا می کرد..برای که؟ برای چه کسی؟ آیا خبر داشت امشب سرهن
 دنبالش می آید؟ 

اگر می رفت آن آرامش ناب و خاص را هم با خودش می برد با این وجود 
 هیرسا بازهم همان گَنده دماغ و برج زهرمار قبل می شد.محمد

قبل؟ کِی این کلمه در زندگی اش جان گرفت؟ چرا این دختر تمام خط قرمز 
 هارا رد کرده بود؟

چطور توانسته بود از تمامی مرز ها به راحتی بگذرد بدون آنکه خودش 
 اطالع داشته باشد؟!

را جمع کرد و ملحفه را از دورش  مُهر را بوسید و از جایش بلند شد. سجاده
 برداشت.
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شال را از دورگردنش باز کرد و برگشت سمت پله ها اما با دیدن  
 محمدهیرسا که خیره نگاهش می کرد ترسید.

 اِ اومدید؟ برید تو آشپزخانه یکم کیک با قهوه براتون گذاشتم بخورید.ــ 

فقط سر تکان داد و با اعصابی متشنج وارد آشپزخانه شد. دلیل این  
پای اینکه امشب آن دختر از  عصبانیت بی مورد را پای چه باید می گذاشت؟

 اینجا می رفت یا پای اینکه آرمیتا چنین با او رفتار کرده بود؟

سرش را در میان دستانش گرفت و به کیک خوش رنگ و لعاب روبرویش 
 خیره شد.

تکه ای سر چنگال زد و در دهانش گذاشت. طعم شیرین و رگه ی تلخ 
 شکالت در دهانش پخش شد.

قهوه را سر کشید و حسابی درونش آرام گرفت اما اعصابش بازهم بهم 
 ریخته بود.

چطور باید خودش را آرام می کرد وقتی حتی دلیل عصابینتش را نمی 
بود؟ برای کسی که حتی از فاقی برایش افتاده تدانست؟ چطور همچین ا

 !اول هم این دختر را نمی خواست

صدای آرمیتا یک لحظه هم از گوشش نمی رفت. اشک هایش و التماس 
 اولش بابت نپذیرفتن بهنواز.

بهنواز وارد آشپزخانه شد اما محمد آنقدر عمیق در فکر بود که اصال متوجه 
 ی حضور او نشد. 
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را کشید. سر میز نشست و همین ظرف های کثیف را شست و غذا  دخترک
 که اولین قاشق را به دهان برد با حرف محمدهیرسا خشکش زد.

 یا اخم هایهیرسا برا پایین آورد و با گیجی به او نگاه کرد. محمد قاشق
 درهم برخواست:

خونه ی  دتل ندارم خودتو آماده کن سرهنگ میاد دنبالت می برــ می
 خودش قراره قَیمت بشه.

بغض نگاه از او گرفت و دست هایش را مشت کرد چطور می  بهنواز با
 توانست سربار کسی شود.

بود ته وانسچطور می توانست بازهم از جایی به جایی دیگر برود..تازه ت
 .خودش را به اینجا وفق دهد و به او اعتماد کند االن.

 اما..ــ 

 :بریدتند و سریع کالم دخترک را 

داشتن چنین دختری زیادی جوونم بهتره اون ق با سرهنگه من برای ــ ح
 سرپرستت باشه.

دستی دور دهانش کشید و همانطور که زیر چشمی دخترک را می پایید 
 ادامه داد:

ما که نمی تونیم صیغه کنیم سرهنگ هم با موندن دختر و پسر تنهایی ــ 
! هــه بخاطر این با زیر یه سقف اصال موافق نیست پس بهتره باهاش بری

 دش نبردتت چون حالت بد بود و..خو
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سرهنگ خیلی حساسه رو تنها موندن دختر و پسر تنهایی..بخاطر این 
نتونست با خودش ببردتت چون محمدحسین کارای دکترش تا شب طول 

 می کشه.

 به درگاه که رسید بدون آنکه برگردد گفت: 

گذاشتم راستی پول این چند مدت که اینجا زحمت کشیدی رو روی اپن ــ 
 بردار..خداحافظ.

همین که محمد بیرون رفت بغض دخترک شکست و قطرات اشکش آرام 
پایین ریخت. از تنهایی و بی پناهی خودش می ترسید و قلبش..انگاری 

 قلبش را آتش زده بودند چون به شدت می سوخت.

از جایش بلند شد و با بغض سنگین و باری سنگین تر روی دوشش بعد 
آشپزخانه بیرون رفت. پاکت سفید رنگ را روی اپن دید برش مرتب کردن 

 داشت و با دیدن مقدار زیادی پول پوزخند زد:

 گدا نیستم جناب سرگرد. ــ من

 وارد اتاقش شد و پاکت را روی اپن پرت کرد و از پله ها با سرعت باال رفت.
 ه پوزخندش را غلیظ تر کرد.دید کروی تخت را ساکی 

لباس هایی بود که محمدهیرسا برایش خریده بود. با  وسایلی نداشت فقط
 چشمایی سرد و بی روح تمام اتاق را کاوید.

ساک را برداشت و تمام لباس هارا داخلش گذاشت. موبایل را روی عسلی 
 بیرون رفت. بعد پوشیدن پالتویی روی همان لباس ها گذاشت و
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نگ در به صدا وارد سالن شد و روی اولین مبل نشست. چیزی نگذشت که ز
 برخواست و به آیفون تصویری نگاه کرد.، در آمد

سرهنگ بود. از همان اول که او را دیده بود دوستش داشت و اعتماد 
 رشد کرده بود.خاصی نسبت به او و شخصیتش در قلبش 

در را باز کرد و چیزی نگذشت که سرهنگ با چهره ی نورانی و زیبایش وارد 
 سالن شد.

 الم داد که با جوابش را مهربان تر شنید.با سری افتاده س

 محمدهیرسا کجاست؟ــ 

 سرش را به طرفین تکان داد:

 می دونم.ــن

 باشه..آماده ای دخترم.ــ 

 سرش را تکان داد:کرده بغض 

 نـ..نمی خوام سربارتون باشم جناب سرهنگ.ــ 

 سرهنگ با لبخند نزدیکش شد و روی سرش با مهر دست کشید:

نمی گذارم قشنگم بیا بریم . حرفیه توام جای دختر نداشته امن چه ــ ای
 ؟حتی یه تار موت کم بشه گلم راستی به من بگو پدر نگو سرهنگ خب

 نـ..نمیشه..ــ 

 ؟باشهس بهم بگو حاج محمود ــ پ
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 اشه.ــ ب

 یم؟برــ 

دارد که سرهنگ زودتر از او آن کار را  ش را تکان داد و خواست ساک را بررس
 اه افتاد سمت بیرون.کرد و ر

اصال میل  به سالن نگاه کرد و لبخند تلخی زد. ی سنگینبهنواز با بغض
نداشت همراه سرهنگ برود چون تازه توانسته بود آنجا را خانه ی خودش 

 بداند اما..

چرا از دست محمدهیرسا دلگیر شده بود؟ اما صدایی از درونش فریاد زد که 
از خود حساس و مزخرفت او را خودت کردی..خودت با حالت ها و رفتارهای 
 راندی بخاطر همین نخواست تا قَیمت شود.

سرهنگ لفظی چیزی گفته بود اما محمدهیرسا خودش دلش نخواسته بود 
 رسمی شود.

 ..چرا..داشت دیوانه می شد.ی خواستبهنواز هم دلش نم

                                             🔥🔥🔥 

ماشین را پاک کرد و پیاده شد. مقابل کوچه ای تاریک و پیچ در پیچ 
 ایستاده بود.

دخترک کنجکاو به کوچه ی تاریک نگاه می کرد که  واز را برداشت.نساک به
 روی شانه اش زد:سرهنگ 
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اهالی این خونه خیلی  .و خجالت رو همین االن بزار کنار دخترم ارفــ تع
 خونگرم و دوست داشتنی هستن هرگز ازشون بدت نمیاد.

 با لبخندی مصلحتی سرش را تکان داد و همراه سرهنگ وارد کوچه شد. 
مین که کمی رفتند اینبار به کوچه ای بزرگ تر رسیدند که روشن بود و ه

 داخلش بود.خانه های ویالیی بزرگی 

 لبخند زد و پشت سرهنگ رفت که کنار دومین در سمت راست ایستاد.

ر قفل چرخاند و کناری ایستاد تا بهنواز داخل برود. داخل رفت و با کلید را د
 دیدن حیاط بزرگ و با صفا لبخندش رنگ گرفت.

نمای قدیمی خانه درخت های میوه و همچنین حوضی که وسط حیاط بود. 
 بزرگ و های را شاد کرد. زیر درخت های بزرگ میوه تخت دلشی ویالیی 
و پشتی های قدیمی رویش بود. دورتا دور جود داشت که فرش سنتی و

 حوض گلدان های متنوع بود.

دو نفره سفید رنگ آویزان بود درست کنار  تابی آن طرف در نزدیک در حیاط 
 .درخت توت

مبل هایی ت که آن طرف سمت چپ آالچیقی بزرگ و قدیمی وجود داش
دورتادورش چیده شده بود و دو عدد مجسمه ی گچی فرشته این طرف و 

 آن طرفش بود.

 ا دخترم.ــ بی

سمت چند پلکان موزائیک قدم برداشت و از آن باال رفت. در چوبی قدیمی 
 قسمت باالیی اش رنگی رنگی بود باز کرد.را که 
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درست مانند در  تمام نما پنجره کاری بود. پنجره هایی از جنس چوب
 ورودی باالیش رنگی رنگی وارد راهرویی عریض شد.

نفس عمیقی کشید اما بوی اسپند بینی اش را نوازش کرد. آرامش خاصی 
 تمام وجودش را گرفت.

صدای چند نفر از داخل می آمد. دست بهنواز را گرفت و وارد سالن سمت 
 راست شد.

با سنگینی نگاه آنها سرش ز همه با دیدنشان متعجب نگاهشان کردند. بهنوا
 را باال گرفت و تک به تک نگاهشان کرد.

با صورتی معمولی و سری جوان ، پپیر زنی با چهره ی خیلی مظلوم و تُپلی
اما  و ندااول کینه و نفرت را در چشمانش خوان دختری زیبارو که از هم

 که روی ویلچر نشسته بود.محمدحسین 

وانی رعنا و بسیار جذاب با نگاهی آشنا و لبخندی آشناتر محمدحسین ج 
 بود. چون می شناختش احساس خیلی خوبی داشت.

 سرهنگ با دیدن آرسام اخم هایش را درهم کشید:

 پسرم خوش اومدی؟ــ 

بهنواز متعجب به سرهنگ و چهره ی اخم آلودش نگاه کرد و رد نگاهش را 
ریع اخم ش اما سلبخند وی ن پسر معمولادنبال گرفت تا رسید به هم

 .هایش را درهم کشید
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خالصی پیدا می کرد که دوباره با دیدن  تازه از دست آن ترس و بی اعتمادی
 آن نگاه سراغش آمد.

معرفی  منونم عمو جان همین االن رسیدم اما انگار خوش قدم بودمــ م
 نمی کنی؟

 لبخندی کمرنگ زد: ،کمر بهنواز گذاشت پشتِ سرهنگ دستش را 

 خترمه.د..اینــ

 همه چشمانشان از کاسه بیرون زد به غیراز آرمیتا و محمدحسین.
 محمدحسین زیر خنده زد:

اِ بی بی چرا همچین بابارو نگاه می کنی؟ این اهل اون موضوع های خاک ــ 
برات تعریف می کنم نیست خیلی پخمه تر از این  که همیشه برسری

 آبی ازش گرم نمیشه این دختر خانوم از زن دیگه ای نیست و.. .حرفاست

 سرهنگ با غیظ وسط حرفش پرید:

 هی محمدحسین دهنت رو ببند تا نیومدم چفتش کنم.ــ 

 محمدحسین با خنده به بهنواز نگاه کن و با ابرو به سرهنگ اشاره کرد:

زیاد زیاد  حاال این رویش را عنایت نفرماییده بودی؟ از این به بعد ــ تا
 عصبانیت حاج محمود رو می بینی دختر خانوم.

از جایش بلند  کمرنگی سرش را زیر انداخت. آرمیتا عصبانی دبهنواز با لبخن
 شد:
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مو جون نکنه این همون دختره ست؟ همونی که اصرار دارید ــ ع
 محمدهیرسا صیغه اش کنه؟!

 کرد:سرهنگ از لحن بد و تیز آرمیتا عصبی شد و دستش را مشت 

دخترم بهنواز از این به بعد جاش اینجاست بهتره همگی خوب باهاش ــ 
 برخورد کنید وگرنه با من طرف هستید مفهوم بود؟

 سرش را تکان داد: معمولیم با لبخندی آرسا

 شـــم جناب سرهنگ.ــ چ

 بهنواز سالم داد و با سری افتاده گفت:

 از دیدن همتون خوشبختم.ــ 

 ویلچرش را فشرد که راه افتاد کنار پله ها توقف کرد.محمدحسین دکمه ی 

 المت رو چشم خواهری اسمت چیه وروجک؟ــ س

؛ شوخی می کرد و بهنواز را به خنده وا داشت دخترکچشمکی بامزه زد که 
 هم برای خالی نبودن عریضه با خنده جوابش را داده بود.

بود و تنها بودنشان  انگاری محمدحسین بخاطر اتفاقی که برای بهنواز افتاده
وقتی محمدهیرسا نبود زیادی با دخترک حرف نمی زد و شوخی نمی کرد اما 

 االن چون همه بودن دوست داشت بیشتر او را خوشحال کند.

 ید و دستش را سمت بهنواز دراز کرد:محمد خند

 خوش اومدی!ی جانم چه قشنگ می خنده ــ ا
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سین حس بدی بهش دست بهنواز که اصال از شوخی و نگاه های محمدح
 دسِت اور د را مردد دستش اصال از اول هم از او بدش نمی آمد. نداده بود

 گذاشت و تکان داد:

 .ممنونمــ 

حالت متفکری به خودش گرفت و همانطور که به سقف و لوسترها نگاه می 
 کرد چشم هایش را تنگ کرد:

 چه اسم عجیب غریبی معنیش چی میشه بنواز خانوم؟ــ 

 لبخند بهنواز عمیق تر شد:

 خودتون معنیش رو گفتید.ــ 

 لبخندش رنگ گرفت:محمد حسین بشکنی در هوا زد 

 حاال واقعا می تونی بنوازی؟یول به مُخ نمونه ی خودم ــ ا

 سرهنگ با اخم دستش را روی شانه ی بهنواز گذاشت:

ت نشون دیر وقته دخترم بهتره بری باال استراحت کنی بی بی اتاق رو بهــ 
 میده هی محمدحسین توام کم زبون بریز وگرنه برات بد تموم میشه.

 بهنواز لبخند زد و نگاه از چشم های مشکی و شیطانی محمدحسین گرفت.

 ن با همون وروجک خانوم بیشتر راحتم.ــ م

جلو آمد و دستش را روی شانه  مسرش را با لبخند تکان داد. آرسا دخترک
 ی محمدحسین گذاشت:
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 هتره ببرمت داخل اتاقت دیر وقته آرمیتا امشب اینجا نمی مونی؟بــ 

 آرمیتا کیف و پالتویش را با اخم های درهمی برداشت و نزدیکشان شد:

 ه بهتره برم خوش بگذره با مهمون جدیدتون.ــ ن

با پوزخند و نفرت به بهنواز نگاه کرد که اخم هایش را درهم کشید و آب 
 دهانش را قورت داد.

 سین که کامال متوجه ی حسادت آرمیتا شده بود لبخند زد:محمدح

 ب بیشتر می موندی دختر عمو.ــ خ

 ه ممنون شبتون بخیر ببخشید بی بی جان زحمتت دادم.ــ ن

گونه ی چروک پیرزن را بوسید و بعد بوسیدن گونه ی سرهنگ از سالن 
 .خارج شد

 ام پسرم برو برسونش.رســ آ

 غیرقابل هضمش را از روی بهنواز برداشت: آرسام بالخره نگاه سنگین و

 آورده بود. نه عمو جون خودش ماشینــ 

 سرهنگ سرش را تکان داد:

محمد حسین برو تو اتاقت آرسام پسرم توام یکی از اتاق های اینجا رو ــ 
 بردار.

نگاهش را آرسام که کامال متوجه شده بود سرهنگ نمی خواهد باال باشد 
 به پارکت ها دوخت:
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اِ عمو جون خودت می دونی که من همیشه دوست داشتم تو اتاقی  ــ
 بمونم که بالکن داره.

 سرهنگ با اخم سمت پله ها رفت:

طبقه ی سوم یه اتاق هست فعال تا  مدختر .س باشه بیا طبقه ی دومــ پ
 ماده کنه بیا.فردا اونجا بمون تا بی بی اتاق کناریش رو برات آ

و دنبال سرهنگ راه افتاد. طبقه ی دوم را بهنواز شب بخیری آرام گفت 
پشت سر گذاشتند چیز خاصی نبود فقط در های قهوه ای رنگ که مشخص 

 بود همگی اتاق خواب است شایدم اتاق کار.

سمت راست تمام شیشه بود و دری وارد طبقه ی سوم شد و تعجب کرد 
ره دوتایی داشت که جنسش از چوب قهوه ای سوخته بود مانند تمام پنج

 های نمای بیرون.

ونجا بالکنه دخترم اینجا فقط چهارتا اتاق هست. یکیش باشگاست ــ ا
 یکیش کتابخونه و یکیشم..

هر چهار تا . حرفش را قطع کرد و آه کشید کنار در یکی از اتاق ها ایستاد
 اتاق سمت چپ روبروی بالکن بود.

وی عطر ، بباز شدن درکلید را در قفل چرخاند و در را هول داد. از همان بدو 
 تلخ و آشنایی بینی اش را نوازش کرد.

 سرهنگ با صورتی گرفته و لبخندی غمگین به اتاق نگاه کرد:
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ینجا..اینجا اتاق محمدهیرسا بود..خیلی وقته اینجا نیومده و شبو نمونده ــ ا
 اما هنوز بوی عطرش مونده..بگذریم..

 نگاه می کرد و ادامه داد: سمت بهنواز برگشت که با تعجب و بهت به اتاق

طبقه ی هم کفم دو اتاق بیشتر نداره که ه طبقه ی دوممن خترم اتاق ــ د
دلیل اینکه اجازه ندادم طبقه ی دوم بمونی ماله بی بی و محمدحسینه 

 حضور ناگهانی پسر برادرم آرسامه.

 بهنواز با این حرف نگاه از اتاق گرفت و به چهره ی درهم سرهنگ دوخت.

نجا بودنت باعث یااون تازه از آمریکا برگشته زیادی رفتاراش بازه و ممکنه ــ 
شیطنتش بشه بهتره ازش دور باشی اصال خبر نداشتم برگشته ببخشید 

.راستی اون اصال میونه اش با محمدهیرسا خوب نیست االنم می دخترم.
که تو از خونه ی اون اومدی قطعا اگه بفهمه محمد روت حساسه دونه 

 شروع می کنه به اذیت کردن تو.

باال آورد و روی بازوی سرهنگ با لبخندی غمگین دستش را  دخترک
 گذاشت:

اینجا خونه ی شماست و  .ودتون رو ناراحت نکنید حاج بابا من راحتمــ خ
درضمن..آقا محمد روی من حساس  اطرافیانتون حق دارند بیان اینجا

واد منو اذیت کنه اینجا خونه ی نیست و دیگه دلیلی نمی مونه که اون بخ
 این منم که.. عموشه

پدرانه روی سر بهنواز  حرفش را قطع کرد و سرش را زیر انداخت. سرهنگ
 دست کشید:



228 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

توام جات همین جاست از این به بعد  .نگی همچنین حرفی رو دخترمــ 
ب بهتره من برم اگر دوست داشتی درو هم قفل کن چیزی خ راحت باش.
راستی از اینکه حاج بابا صدام ..خوشی به بی بی بگو شبت احتیاج داشت

 زدی خیلی خوش حال شدم.

سرهنگ از پله های چوبی پایین ، بهنواز تشکر کرد و سرش را تکان داد
 رفت. ساکش را کنار کمد دیواری سفید رنگ گذاشت و در را بست.

 تمام اتاق.با لبخند به دورتا دوراتاق نگاه کرد. بوی محمدهیرسا را می داد 
روبه حیاط بود با پرده های حریر سفید. تختی عدد پنجره با فاصله ازهم  دو

 وار زده شده بود.به دیدو نفره وسط اتاق بود روبه روی تابلویی که 

ملحفه و بالشت های تخت جنسش از مخملی سفید رنگ با گل های ریز 
 ق.طالیی بود تاج تختم طالیی رنگ بود مانند کاغذ دیواری اتا

به تابلو نگاه کرد منظره ی آبی رنگ دریا و ابرهای بارانی. لبخندش بیشتر 
 گشاد شد.

چپ را نگاه کرد تمام کمد دیواری سفید رنگی بود اما از وسط آینه ای سمت 
 گرد داشت و چند کشو.

یینه ادکلن و چیزهای زیادی چیده شده بود که اسمشان را نمی آ کنار
 دانست.

 به دیوارچسبیده  کوچک، کتابخانه ایبه  و عدد پنجرهآن فضای خالی بین د
 و میز و صندلی چوبی قهوه ای رنگ اختصاص داده شده بود.
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و لب  میز چیز خاصی نبود به غیراز چراغ مطالعه و چند عدد کتابی رو
باورش نمی شد حتی یک عدد چیز را هم از آن اتاق برنداشته بود  تاب.

 واقعا برایش عجیب بود.

رفت و درش را باز کرد اما با دیدن لباس های مرتب و رنگ وا  سمت کمد
 رنگ تعجبش صد برابر شد. چطور هیچ چیزی برنداشته بود؟

ُ  بود اتاقی  ی تخت نشست و رو ر از حس آرامش و مرتب با چیدمان عالی.پ
رم بود و لطیف. نفس عمیقی کشید و بوی ؛ نروی ملحفه اش دست کشید

 فرستاد.عطر تلخ را به ریه هایش 

 خوش حال بود با وجود نبودش اما می توانست عطرش را نفس بکشد.
  د.بوحدسش درست بود و محمدهیرسا پسر سرهنگ  پس

 با اخم به روبرو نگاه کرد و زمزمه کرد:

د باهاش رفتار می کنه؟ چرا بر نمی گرده اینجا؟ ب س چرا محمد انقدرــ پ
 مادرشون کجاست؟

فوت کرده است. سرش را تکان داد و متعجب چشمانش  حتما با خود گفت
 را گشاد کرد:

ون پسره روی ولیچر..یعنی برادر محمده اما..پس..پس چرا داخل قاب ــ ا
عکس پاهاش سالم بود ولی اینجا..یعنی چی شده؟ اون دختره وسطشون 

 پس کی بوده..سرهنگ که دختر نداره..
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کرد و یاد آن دختر مو مشکی و چشم عسلی افتاد.  رخنهحس بدی در دلش 
از خود دلیل تنفر داخل چشم های آرمیتا را پرسید اما به هیچ جوابی 

 نرسید.

چراغ خوابی به عسلی های کنار تخت نگاه کرد. روی عسلی سمت راست 
پارچ خالی و لیوانی وجود داشت که جنسشان از چینی قهوه ای رنگ با 

 ود.گل سرخ بو سفید رنگ 

روی عسلی طرف چپ هم ساعتی طالیی رنگ ایستاده ی کوچک وجود 
 داشت.

 چه اتاق قشنگی داره..درست مثل خود..ــ 

سریع مقابل دهانش را گرفت و لب گزید. آب دهانش را قورت داد و 
 .شالش را از روی سرش برداشت

 چی داری میگی با خودت دختره ی دیوونه.ــ 

خارج کرد و به چوب لباسی ایستاده ی گوشه برخواست و پالتویش را از تن 
 ی اتاق آویزان کرد.

 کلید را در قفل چرخاند و بعد خاموش کردن چراغ روی تخت دراز کشید.

 هیرساملحفه را روی خود کشید و به آن چند روزی فکر کرد که کنار محمد
 بیشتر از قبل عمیق و عریض شد.بود. لبخند تلخش 

  چرا با بهنواز همچین رفتاری می کرد؟

 آه کشید و زمزمه کرد:
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پس چی فکر کردی بهنواز احمق مگه نشنیدی گفت دختر..دختر یه ــ 
 قاچاقچی که دشمن خونیش بی آبروش کرده نمی خواد.

پایین ریخت. آن چند جمله حرف  انشقطرات اشک از گوشه ی چشم
کرد تا آخر عمر نمی تواند  بدجوری قلبش را ازهم گسسته بود که حس می

 از ذهنش پاکش کند.

اگر از زبان فردی دیگر می شنید شاید امکان فراموش شدنش وجود داشت 
 اما محمدهیرسا..

اش در عرض این چند روز این چنین شیفته  اچرا با همه تفاوت داشت؟ چر
 شده بود؟

 چشمانش را روی هم فشرد و ملحفه را در دستانش فشرد.

شید و دراز کشید. حس ترس و بی پناهی بیشتر از قبل که نفس عمیقی ک
 در ویالی محمدهیرسا بود خونش را می مکید.

ا اتفاقی بغضش را با بدبختی قورت داد. کمی تشنه اش بود اما محال بود ب
که برایش افتاده بود در خانه ای که در آن پسر است تنها شب بیرون برود 

 از اتاق.

اش بود. به غیراز تمام اتاق حتی ملحفه و بالشت ها بوی عطر تلخ زیر بینی 
 خاص و آرام بخش. ،هم بوی آن عطر را داشت..عطر تلخ

                                                 🔥🔥🔥 

سالن شد. چراغ ها از دیشب تا االن روشن کلید را در قفل چرخاند و وارد 
 بود.
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رویش پرت کرد عقب گرد کرد اما باز  پوزخند زد و سمت اپن رفت. کلید را
برگشت و پاکت را برداشت. داخلش را نگاه کرد و با دیدن پول های دست 

 نخورده عصبی دندان سایید.

چشم هایش را روی هم فشرد و در موهایش دست کشید. سکوت بدی 
 اطراف را گرفته بود.

ی خاک بیرون بودیشب باران آمده بود و تمام  .و هوا خنک صبح زود بود
 بوی زندگی.؛ خیس می داد همام بویی که عاشقش بود

از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد. بعد از دوش کوتاهی با شلوار و 
 تیشرت مشکی راحتی همراه حوله ای کوچک دور گردنش وارد بالکن شد.

روی صندلی نشست و به بیرون خیره شد. نفس عمیقی کشید و بوی خاک 
 به مشام فرستاد. خیس و عطر گل ها را

سر چرخاند و با دیدن گلدان های مرتب و شاداب لبخند محوی کنج لبش 
 جا گرفت.

چرا بعد مدت ها حس می کرد تازه زنده شده است؟ چرا وقتی آن دختر را 
 تنگ در آغوش گرفت حس آرامشی نایاب تمام وجودش را در بر گرفت.

کرد که فقط پنج دقیقه طوری که دوباره کارش را تکرار کرد و درخواست 
 بماند..

کالفه نفسش را بیرون داد و دست به سینه به صندلی تکیه کرد و 
 چشمانش را محکم روی هم فشرد.



233 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

اما بازهم ذهنش آن سمت و سو می رفت. دیگر سلول های خاکستری 
مغزش تاریک و نم زده نبود برعکس به سمتی می رفت که اصال 

 محمدهیرسا دوست نداشت.

الش کرد ذهنش را آزاد کند و به چیزی فکر نکند بازهم نشد هرچقدر ت
 آخرش کالفه و عصبی مشتش را روی میز کوبید و برخواست.

آب داخل رفت و در را بست. دست به کمر سرش را روبه سقف باال گرفت و 
 دهانش را قورت داد:

 کمتت چیه آ خدا؟ باز می خوای باهام چی کار کنی؟ــ ح

همام  یین رفت. دلش صبحانه ای مفصل می خواستکالفه از پله ها پا
 صبحانه ای که...

دلیل بی قراری  .چشم روی هم گذاشت و به موهای خیسش دست کشید
و بی تابی اش را درک نمی کرد. حسی در وجودش فریاد زد بس کن 

محمدهیرسا تو که انقدر سست و ناتوان نبودی چت شده به خودت بیا تو 
تنها هدف زندگیت انتقام از اونه نه فکر کردن به دنبال کاپیتان هستی و 

جوجه  کوچولویی که ناخواسته وارد زندگیت شد و ناخواسته هم بیرون 
 رفت.

سرش را به معنای تفهیم تکان داد و چای ساز را روشن کرد. از دیشب تا 
امروز صبح اداره بود و با هزار ترفند خواسته بود ذهنش را به سمتی دیگر 

 موفق نشده بود و آخر اصال نفهمید چگونه از ویال سر در آورد. بکشاند اما
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موبایلش را برداشت و خواست شماره ای که متعلق به بهنواز بود را بگیرد 
 اما عصبی موبایل را روی میز پرت کرد.

 ت شده احمق می خواستی چه غلطی بکنی!. چلعنت بهتــ 

 .تماس گرفت شیزترینچیزی نگذشت که موبایل را دوباره برداشت و با عز
 به دومین بوق نرسیده جواب داد و صدای شادش باعث آرام گرفتنش شد.

تنهایی؟ کسی پیشته؟ به سالم جیگرم حال و هوات چطوره برج زهرمار  ــ به
 بعید میدونم زهرمار تر از اونی هستی که کسی بخواد نزدیکت بشه!

 واز طعنه میزند.نسریع منظور محمدحسین را گرفت و فهمید در مورد به

 اخم هایش را درهم کشید و موبایل را در دستش فشرد:

ه دقیقه خفه خون بگیر ببینم. چی داری الکی بلغور می کنی؟ آره من ــ ی
  که چـــی؟ زهرمارم و هیچ چیز شیرینی نمی تونه کنارم دووم بیاره حاال

 ِ  اِ چته برادر من آروم باش مگه چی گفتم که جوش آوردی؟  ــ ا

 فسش را بیرون داد:ن

 آدمو دیوونه می کنی با حرفات ببینم..کی اونجاست؟ــ 

 ُ  از شیطنت شد: رصدای محمدحسین پ

 تا بخوای بدونی کی باشه وگرنه اینجا همه کس و همه چیز که بگی هـ...ــ 

 محمــــد حســــین!ــ 
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ن هیچکی سرهنگ رفته اداره بی بی با مهمونمو .اَه داد نزن گوشام کر شدــ 
 حرف میزنه و آرسامم نشسته جلوی تلو...

 با غیظ از جایش بلند شد و داد زد:

 ـــــی؟ اون عوضی برگشته؟ــ چ

 ُ  ر از بهت و ناباوری شد:صدای محمدحسین پ

 ته محمدهیرسا حالت خوبه؟ نه مثل اینکه امروز واقعا زده به سـ..ــ چ

ِ ــ   مرتیکه؟ی برگشت این خــــفه خون بگیر و بگو ببینم ک

 پسرک کالفه نفس کشید:

 دیشب.ــ 

 لب هایش را تَر کرد و سرش را عصبی تکان داد:

 باشه.ــ 

بدون خداحافظی تماس را قطع کرد و موبایل را در دست فشرد. صدای 
 دندان هایش را می شنید جوری محکم روی هم فشارشان می داد.

وقعیت اَه گندت این عوضی هوس باز چطور برگشته اینجا اونم تو این مــ 
 بزنن.

سریع از آشپزخانه خارج شد و از پله ها باال رفت در همان حال شماره ی 
 بهنواز را گرفت اما صدایش را در اتاق شنید و از حرکت ایستاد.
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با اخم هایی درهم بدون آنکه تماس را قطع کند وارد اتاق شد و با دیدن 
 طع کرد.تماس را ق  کالفه عسلی می لرزید موبایل که روی

پشت سر هم چندبار مشتش را محکم به دیوار کوبید. از اتاق خارج شد و 
 در را برهم کوبید.

 نفس نفس زنان به شقیقه هایش دست کشید:

ت شده پسر آروم باش..اون یه متر زبون داره می تونه از خودش دفاع ــ چ
 به کارت برس!کنه 

فرزاد هماهنگ کرد که  با وارد اتاقش شد و سریع خودش را آماده کرد.
 پرونده ی معلوم را به اتاقش ببرد و همانجا رویش کار کند تا برسد.

حرکت کرد یک جورایی می خواست خودش را سوار ماشینش شد و 
 مشغول کند.

                                                   🔥🔥🔥 

ش خنده اش متعجب سر نایلون هارا باز کرد و با دیدن چیزهای داخل
نزدیکش شد و دستی به شانه اش زد که بهنواز از جا محمدحسین  گرفت.

 پرید و مبهوت نگاهش کرد.

رفته با این آرسام کله گشماتو لوچ لوچی نکن وروجک خانوم..اینارو بابا ــ چ
 خر برات خریده..

تور توری را برداشت و  یِ جبدست کشید و از داخل نایلون لباس خواب نیم و
 و دست خوب بازش کرد و نگاهش کرد.با هرد
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پقی زیر خنده زد که بهنواز سریع لباس قرمز جیغ را از دستش گرفت و 
 مچاله کرد.

 هی!ــ 

اینا چیه که انتخاب کردی؟ فکر کردی اینجام آی خدا مُردم..های بی شرف ــ 
 همون خراب شده ای که ازش اومدی هان؟ 

روی گوش هایش گذشته  آرسام جواب نمی داد چون هدفنی قد کله اش
 تکان می داد. را بود. روی مبل دراز کشیده بود و چشم بسته سرش

محمدحسین کالفه از روی مبل کوسنی برداشت و سمتش پرت کرد که 
 مستقیم خورد به وسط 

 یشانی اش و باعث شد از جا بپرد.پ

 با خنده نگاهش کرد:

 ات زدم.؟ انگاری تو فضا نبودی ده هزار بار صدآخی ترسیدیــ 

 آرسام عصبی نگاهش کرد:

 ده هزار بار تو یه روز بابا نابغه!ــ 

 محمدحسین پشت چشم نازک کرد و اشاره به نایلون ها کرد:

 سوخته اینا چیه گرفتی هان؟ درپــ 

 بهنواز با اخم نایلون هارا کنار مبل هول داد و برخواست:

 ن نمی تونم اینارو بپوشم..ــ م
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 تفهیم سر تکان داد:محمدحسین به معنای 

 آره خب حق داری کی اینارو می پوشه تا تو بپوشی.ــ 

 آرسام برخواست و نزدیک آنها ایستاد:

 گه چشونه اینارو همه عمو انتخاب کرده برات.ــ م

 بهنواز پوزخند زد که محمدحسین با بهت گفت:

 ی حرومزاده چه خوب دروغ میگه بابا محاله همچین چیزی بگیره.ــ ا

 در آغوش آرسام پرت کرد:بعد لباس را از نایلون خارج کرد و 

تو آمریکا که بپوشند نه  تاینو ببر بده به همون دوست دخترای رنگارنگــ 
 ا.اینجا اشتباه راهو اومدی داد

 لباس را خوب نگاه کرد و به بهنواز هم نگاه کرد: پوزخند آرسام با

کلش برش داشتم حتما تو این ه از نظرم کامال مناسبشه با دقت به هیــ ن
 شه. خیلی خوشکل می

محمدحسین اخم کرد و خواست چیزی بگوید که بهنواز نزدیکش ایستاد و 
 سیلی در گوشش زد.

ی نداشت فقط نمی خواست بهنواز در این خانه بماند، می از نظرش قصد بد
خواست او را فراری دهد بخاطر آرمیتا چون دوستی اشان باهم خیلی خوب 

 بود.
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چشم های محمدحسین گشاد شد اما چیزی نگذشت که جایش را به لبخند 
 داد.

بهنواز با چشم هایی خشمگین نگاهش کرد و لباس را با یک حرکت از 
دستش کشید و جلو چشماِن بهت زده آرسام با یک حرکت پاره اش کرد و 

 .پرت کرددوباره در آغوشش 

بدن اون دخترایه که  بِ ین نیم وجبی که با یه زور پاره میشه مناســ ا
 رو در اختیار افرادی مثل شما بزارن. خودشونحاضرن 

محمدحسین که حسابی از جسارتش خوشش آمده بود به زور خنده اش را 
 کنترل کرده بود.

 به آنها نزدیک شد: بی بی دست به کمر

ش همه رو نگاه کردم چیز بدی به غیراز اون دنمن صبح که آور مدخترــ 
باال ببین هرکدوم  ،نبود همه پوشیده و مناسبن بردار همه رولباس توش 

 رو دوست نداشتی بنداز دور.

 سر تکان داد و بعد برداشتن نایلون ها از پله ها باال رفت. بهنواز با لبخند

و با خود گفت آرسام با چشم هایی به خون نشسته لباس را طرفی پرت کرد 
 ارو برات جهنم نکنم آرسام نیستم.اگر انتقام این کارتو ازت نگیرم و اینج

فقط می خواست احساس نا امنی کند و برود پشت سرش را نگاه نکند اما 
 بهنواز بیدی نبود با این بادها بلرزد چون یرهنگ را داشت.



240 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

مین که خواست دنبال بهنواز برود محمدحسین سریع خودش را باال ه
ی در کمرش پیچید کشید و بازویش را محکم گرفت اما همان لحظه درد بد

 و آخی گفت.

آرسام خشمش فروکش کرد و ترسیده روی دو زانو نشست و دست 
 محمدحسین را گرفت:

 جون به لبم کردی. دیوونهداداش خوبی؟ محمدحسین..با توام  ــ

 محمدحسین چشمانش را باز کرد و با صورتی درهم و لبی خندان گفت:

 همون درد همیشگی نگران نباش.ــ 

 برخواست: آرسام عصبی

 تو روحت!ــ 

نفسی تازه کرد و نایلون فت. م کوهوارد اتاق شد و در را ب با حرصبهنواز 
 هارا طرفی پرت کرد.

تا این سه طبقه را باال آمده بود حسابی خسته شده بود. روی تخت نشست 
ما حسابی عرق کرده بود و از شدت خشم سرخ ا و کالفه شالش را باز کرد

 شده بود. 

و پرده های حریر را کنار زد و پنجره هارا باز کرد بالفاصله بوی رخواست ب
 خاک خیس به مشامش خورد.

کمی تا حدودی آرام گرفته بود. همه ی نایلون هارا نگاه کرد و لبخند زد هر 
 دختر الزم داشت داخلش بود. یک وسایلی که
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تازه فهمید چرا سرهنگ صبح سایزش را پرسیده بود همچنین شماره 
کفش و کیف از چند نوع و یک رژلب کوچک هم گرفته تا  از را.کفشش 

رنگ داخل هریک از نایلون های بزرگ بود که هریک اندازه چند نایلون 
 کوچک بود.

صبح از اتاق محمدهیرسا انتقال یافته بود  .همه را مرتب در کمد خالی چید
دیواری، نما را داشت فقط رنگ کاغذ به اتاق کناری اش که تقریبا همان 

کمد، پرده و ملحفه ی تخت تفاوت داشت وگرنه همان وسیله هارا داشت و 
 چقدر از سرهنگ ممنون بود بابت این کارهایش.

تازه یاد خوابش افتاده بود و کلمه ی حاج محمود بیشتر در ذهنش جای 
 گرفت و فهمید کجا شنیده است. مادرش در خواب نام او را برده بود.

وهایش م ار میز آرایشی انداخت.هارا در سطل زباله ی کن لبخند زد و نایلون
دت باز شد و بالفاصله با شرا باز کرد و همین که خواست شانه بزند در 

 بسته شد.

 بزرگ پایش فرود آمد. انگشتِ از جا پرید و شانه از دستش افتاد و روی 

تباه آخی گفت و با عصانیت به فرد مقابلش نگاه کرد که اتاق را با تویله اش
 گرفته بود.

با توام چرا  .مگه حیوونی که سرتو میاندازی پایین و وارد میشی! هــیــ 
 بارت نکردم گم شو.خشکت زده برو بیرون تا حسابی 

که به او  اما آرسام هیچ چیزی نمی شنید و تنها به دختری نگاه می کرد
 توهین کرده و دوست بچگی اش را از خانه فراری داده بود.
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دست خودش باشد. بهنواز که کمی  عصبانیتشنزدیک شد بدون آنکه 
 آب دهانش را قورت داد آنهم با بدبختی:ترسیده بود 

 ته؟ برو بیرون با توام گمـ..ــ چ

همین که آرسام سمتش خیز برداشت خواست جیغ بکشد که به دیوار 
کوبیدش و مقابل دهانش را گرفت. خاطرات مانند فیلم از پشت پلک 

ش گذشت و تازه فهمید محمدهیرسایی وجود ندارد و اینکه چقدر تنها و های
 بدبخت است.

 بغضش داشت می شکست که آرسام با لحن بد و نفرت انگیزی غرید:

 ؟کر می کنی کی هستی دختره هرجایی که روی من دست بلند می کنیــ ف
ت که اگه اختیار کنم از این خونه پرتت می کنم بیرون چی فکر کردی با خود

 یه روزه اومدی و همه چیزو صاحب شدی با تـــوام بنال ببینم!

خی سر داد و آ دست آرسام را محکم گاز گرفت.شم باز کرد و مگین چشخ
 دستش را برداشت اما سریع بازوهای نحیف بهنواز را گرفت و فشرد.

من دست نزن عوضی..همین االن از اتاقم گمشو بیرون درضمن بزار  ــ به
وناهم شاهد ! ات بود فهمیدییقحقازم هرچیزی که بهت گفتم بند تیاد

بودن که رفتی یه وجب لباس خریدی انداختی وسط لباسا که چی؟ فکر می 
 کنی من اونا رو می پوشم و..

نزدیک برد تا به که آرسام سرش را  همین که خواست حرفش را ادامه دهد
 دنیا دور سر دخترک چرخید و چرخید.او سیلی بزند که 
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ناگهان بدنش شروع به لرزیدن کرد و تمام فکر کرد قصد بدی دارد؛ 
در گلویش خفه شد دست محتویات معده اش باال آمد با جیغ بلندی که 

 هایش را با تمام قدرت باال آورد و تخت سینه اش کوبید.

ترسیده روی زمین دو زانو افتاد و عق فاصله گرفت که دخترک لرزان و  کمی
 زد.

ب نگاهش می کرد اما کم کم پوزخند بود که روی لب هایش آرسام با تعج
 جا گرفت:

ــ من فقط می خواستم مجازاتت کنم همین قصد دیگه ای نداشتم چون تو 
برام هیچی نیستی. دیگه باهام در نیافتی که ور میافتی..بهت هیچ عالقه 
ای ندارم فقط خواستم انتقام بگیرم و مطمئن باش تقاص اون سیلی رو با 

 نم کردن اینجا سرت در میارم.جه

از اینجا فراریت می دم فهمیدی؟ آرمیتا رو از عشقش دور کردی تقاص این 
 کارتو ازت می گیرم.

در خودش جمع شد و از اتاق خارج شد و در را برهم کوبید. بهنواز کف اتاق 
 با رنگی پریده و دهانی خشک سخت نفس عمیقی کشید.

روی هم تق تق می کرد خاطرات بد دست جوری می لرزید که دندان هایش 
 از سرش بر نمی داشت.

هیچی از زمان حال نمی دانست و انگار ماشین زمانی او را به چند روز قبل 
 بود برده
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فرید اومده عزیزم چرا گریه می کنی؟ من که خوشحالم دلم برات تنگ » 
 شده بود امـــم چه موهای خوش بویی داری.

 ش شدن قربونت برم..ناز می کنی برام؟ هنوز که زوده برای بی هو

 »آخ دلم برای این بو تنگ شده بود.

من فقط می خواستم مجازاتت کنم همین قصد دیگه ای نداشتم چون تو  »
برام هیچی نیستی. دیگه باهام در نیافتی که ور میافتی..بهت هیچ عالقه 

رو با ای ندارم فقط خواستم انتقام بگیرم و مطمئن باش تقاص اون سیلی 
جهنم کردن اینجا سرت در میارم. از اینجا فراریت می دم فهمیدی؟ آرمیتا 

 «رو از عشقش دور کردی تقاص این کارتو ازت می گیرم.

را محکم دور محکم دستش اتاق دور سرش می چرخید و می چرخید. 
گردنش گره کرد و جوری با حرص پوست لبش را گاز گرفت که خون ازش 

ه چرخید و با لرز به خودش پیچید انگاری تشنج شمانش در کاسچآمد. 
 کرده بود.

 بی بی هن هن کنان با لیوان شیر گرمی در دستش باال آمد و در زد:

 خترم..ــ د

وقتی چیزی نشنید در را باز کرد و داخل  ابازهم در زد ام کسی جواب نداد
با دیدن بدن بهنواز که می لرزید و تکان می خورد لیوان از دستش  .رفت

 .افتاد و هزار تکه شد

 جیغ بلندی زد که محمدحسین نگران ویلچر را کنار پله ها رساند و داد زد:
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 واز؟ چی شده؟ــی بی؟ بهنــبــ 

 بی بی جیغ کشید:

دخترم..دخترم وای خدایا رحم کن حالت خوبه گلم چرا می لرزی ــ 
 ز دست میره!ه امحمدحسین کاری کن دار

محمدحسین نگران ویلچر را کنار عسلی برد و سریع با آرسام تماس گرفت 
ترس نبود. بی بی سپدرش تماس گرفت اوهم در د با اما مشغول بود.

 همچنان با گریه ناله می کرد.

عرق سردی روی پیشانی اش نشست و خاطره ی بدی برایش زنده شد. 
ستش بر نمی آمد با آن پاهای ناتوانش چه کار می توانست هیچ کاری از د

 بکند.

ناگهان فکری به سرش زد و سریع با محمدهیرسا تماس گرفت چند بوق 
 خورد که نا امید چشم هایش را روی هم فشرد و زمزمه کرد:

 روخدا جواب بده داداش.وتــ 

 لو.ــ ا

 با ذوق داد زد:

 محمدهیرسا..ــ 

 انقدر از شنیدن صدام خوش حال بشـ.. چیه؟ فکر نمی کردمــ 

 با جیغ بی بی سریع محمدحسین کالمش را قطع کرد:
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سریع خودتو برسون اینجا نمی دونم چی شده اما بی بی جیغ میزنه ــ 
 برای بهنواز افتاده بدو.ی انگاری یه اتفاق

 چــی؟ چی شده؟ــ 

 زود باش..ــ 

 تماس را قطع کرد و داد زد:

 و چی شده.ل بگقی بی حداــ ب

بهنواز هنوز با حال بدی در دستان پیرزن می لرزید و آخرش مایع سفید 
 رنگی از کنار لبش پایین ریخت که بی بی با صدای بلند تری جیغ کشید.

فاصله ی . چیزی نگذشت که محمدهیرسا رسید آنقدر با سرعت رانده بود
 خانه هم تا اداره چیزی نبود.

دی از میان کلیدهایش کلید قدیمی را در قفل ماشین را پارک کرد و با حال ب
 چرخاند.

 وارد حیاط شد و داد زد:

 ی بی...بحسینــدمحمــ 

داخل که شد محمدحسین نگران نگاهش کرد و سرش را تکان داد. سریع 
 از پله ها باال دوید.

نفس نفس زنان کنار در ایستاد و با دیدن بهنواز که با حال بدی در دستان 
 د چشم هایش گشاد شد.بی بی می لرزی
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 سریع سمتش رفت و به صورتش ضربه زد:

 ی هی..بهنواز..چشماتو باز کن دختر با توام هــی!ــ ه

 لعنتی زیرلب گفت و نگران در آغوشش کشید:

 بی بی شالش رو بهم بده همراه پالتو.ــ 

وب لباسی برداشت ی چبی بی با حال بدی برخواست و پالتو و شال را از رو
 محمد داد.و به 

                                                 🔥🔥🔥 

زیزدلم آروم بگیر دست و پا نزن..آخی..می لرزی..دیگه محمدهیرسا ــ ع
 ..اون تنها متعلق به آرسامه بده..ی بدش به منهنیست..

همین که سمتش هجوم آورد جیغ بلندی زد و از خواب پرید. نفس نفس 
رق در عرق به اطراف نگاه کرد با دیدن محمدهیرسا کنارش زنان با صورتی غ

 وحشت زده خودش را عقب کشید.

عجب نزدیک تر شد که دست هایش را روی گوشش گذاشت و با متد ممح
 تمام توانش جیغ کشید.

 بازوهایش را گرفت و محکم تکانش داد:

 ه خودت بیا لعنتی منم با تـــوام بهنواز آروم باش دختر.ــ ب

نگار اصال در حال خودش نبود و همچنان جیغ می کشید. دکتر و اما ا
محمدهیرسا کنار رفت و دکتر جایش را پرستاری با عجله وارد اتاق شدند. 

 گرفت.
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دکتر محکم گرفته بودتش و . پرستار سریع چیزی در سرم تزریق کرد
به چیزی نگاه می کرد که اصال برایش قابل  حتینارامحمدهیرسا با اخم و 

 .درک نبود

کم کم آرام گرفت و نفس هایش آهسته. چشم هایش روی هم افتاد و 
 بدنش آرام گرفت. روی تخت خواباندنش و پرستار ملحفه را رویش کشید.

 هردو از اتاق خارج شدند که محمد با عجله دنبالشان بیرون رفت:

 دکتر.ــ 

تخته با اخم های درهمی چیزی در برگه ی روی  دکتر سمتش برگشت و
 نوشت: شاسی اش

نارو براش بگیرید و سعی کنید کمتر نزدیکش بشید..می دونم چی می ــ ای
خواید بپرسید شاید زمان ببره این حالت هاش رو فراموش کنه خیلی خوب 

االن هم فقط شوکی ناشی از اون اتفاق بهش تعرض شده.. معلومه قبال
احتمال داره دوباره  مراقبش باشید. ده یعنی اتفاقی شبیه بهشبراش رخ دا

 تشنج کنه اگه یکم دیر تر می آوردینش امکان بود از دستش بدید.

برگه را در آغوش محمدهیرسا پرت کرد که با اخم در دستش مچاله اش 
 کرد. از این بی احترامی ها متنفر بود.

ود. یعنی چه؟ چه کسی اخم هایش با حرف های دکتر بیشتر درهم رفته ب
 حالش بد شده؟قصد دست درازی به او را داشته که اینطور 

با فکر کردن به آرسام سرش سوت کشید. اما وقتی رسید که او نبود حتما از 
 خانه بیرون زده.
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ان ایرانی حال نمی خترجالب اینجا بود که خوب می دانست آرسام اصال با د
 رنگا رنگ دارد پس چرا..کند و در خارج هزاران دوست دختر 

حتما بخاطر ترمیتا خواسته دخترک بیچاره را بترساند و از این طریق انتقام 
سریع فهمید که ممکن است درگیری یا چیزی میانشان به وجود بگیرد. 

 آمده باشد.

 جمشتش را به دیوار کوبید و عصبی نفسش را بیرون داد. از بیمارستان خار
شد و از داروخانه تمام چیزهای داخل نسخه ی پزشک را تهیه کرد و دوباره 

 رفت.داخل اتاق 

روی صندلی نشست و سرش را میان دست هایش گذشت. موبایلش در 
 جیبش لرزید.

 بله؟ــ 

 حمدهیرسا بی بی دیوونه ام کرد خودمم حسابی نگرانم چی شده؟ــ م

 کرد: نگاهی به صورت رنگ پریده و رنجور بهنواز

حالش خوبه فقط انگاری خواب بدی دیده یا چیز وحشتناکی که خاطره ی ــ 
 ن بال سرش اومده.در آخر ایخوبی براش نداشته و یا بهش فوبیا داشته 

 محمدحسین که راضی نشده بود مشکوک پرسید:

 عنی چی؟ــ ی

 کالفه به پیشانی اش دست کشید:
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همین هایی رو بهم گفت که ن چه می دونم من که دکتر نیستم..دکتر ــ م
 برات گفتم.

راستی کدوم بیمارستان  باشه پس مارو بی خبر نزاری مراقبش باشــ 
 هستید؟

 »...«بیمارستان  .اشهــ ب

چشمانش را بست و آب  و کالفه به صندلی تکیه داد.تماس را قطع کرد 
 ش را فرو داد.دهان

 حسابی نگران شده بود. دندان سایید و غرید:

 شرفه عوضی!گیرت بیارم مرتیکه ی بی فقط ــ 

لب زخمی اش دستش مشت شد و بلند شد و کنار تخت ایستاد. با دیدن 
 ُ  ر از غم.چشمانش پ

ملحفه را کمی موهای لخت و بلندش را کنار زد و روی سرش دست کشید. 
 .رفتبیشتر روی بدنش کشید و عقب 

آرامبخش به آن بدنش ناگهان بازهم لرز گرفت آنقدر فشار رویش بود که 
قوی هم کمتراثری کرده بود. خواب های وحشتناک سلول به سلول مغزش 

 را احاطه کرد و دست از سرش بر نمی داشت.

چه کرد با او قطره اشکی که در عالم  نزدیکش شد و سرش را خم کرد 
. خوب چهره ی عرق کرده و رنگ خواب و بیداری از گوشه چشمش چکید

 تا اینکه عصبی تکانش داد: کاویدپریده ی دخترک را 
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 بهنواز..نترس..منم محمدهــ...ــ 

با . حرفش تمام نشده بود که آهسته پلک زد و چشم هایش را باز کرد
 بغضش شکست و زیر گریه زد.دیدن ناجی اش 

محمدهیرسا با اخم خواست عقب بکشد که بهنواز با یک حرکت نیم خیز 
 شد و دست هایش را دور گردنش حلقه کرد.

دخترک محکم دور گردنش را گرفته بود و سرش . ناخواسته بیشتر خم شد
را الی گردنش فرو برده بود انگاری می خواست خودش را آرام کند یا از 

 چیزی خودش را نجات دهد.

به این فکر می کرد که چند روز کنار محمدهیرسا در آن ویال تنها بود اما 
اما..در عرض یک شب با بالیی سرش نیامد و محمد کاری بهش نداشت 

 وجود آن همه آدم در اطرافش بازهم اتفاقات گذشته تکرار شد.

بینی اش را در حلقه کرد و  شدست هایش را دور کمر مرددمحمدهیرسا 
 موهای خوش بو و لختش کشید.

 طمئن باش...مــیش آروم باش ببین در امانیــ ه

گرم بیرون بیاید  هق هق می کرد و انگاری قصد نداشت از آن جای آرام و
 چون تنها جایی بود که قطعا آرامش می کرد و باعث ترسش نمی شد.

محمدهیرسا نفهمید چقدر گذشت اما بالخره خواست عقب بکشد و از آن 
 موها و عطر خوش دل بکند.
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و آرام صدایش زد اما جواب نداد. دست های بهنواز را از دور گردنش باز کرد 
 کمی از خودش جدایش کرد.

دخترک  دیدن صورت غرق در خوابش لبخند کم رنگی کنج لبش نشست. با
 را روی تخت گذاشت و ملحفه را رویش مرتب کرد.

شالی که خودش برایش خریده بود از روی عسلی برداشت و به بینی اش 
 نزدیک کرد.

چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. خودش هم نمی فهمید دلیل 
 ؟گیرد آنهم هربارن بو آرام می ا با ایآرام گرفتنش را؟ نمی فهمید چر

با اخم به سمت در  .در باز شد و محمدهیرسا سریع شال را پایین آورد
 سرش را چرخاند اما با دیدن سرهنگ اخم هایش از هم باز شد و بلند شد.

د. دستی روی سر بهنواز سرهنگ نگران در را بست و به تخت نزدیک ش
 کشید و با درد صورت درهم کشید.

 چش شده؟ــ 

یچی فقط..انگاری کسی خواسته اذیتش کنه اونم اینطوری یاد گذشته ــ ه
 افتاده و تشتج کرده.

 سرهنگ با بهت سمتش چرخید:

 ی؟ امکان نداره؟ــ چ

 و به چشماِن بهت زده پدرش دوخت: گرفتمحمدهیرسا نگاه از بهنواز 
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خوب بود و من بیشتر حالش چرا امکان نداره؟ دیدی سرهنگ تو خونه ی ــ 
اما تو خونه  ترسوندن و اذیت کردن و فراری دادنش رو نداشتکسی قصد 

 ی تو..ممکنه یکی باشه!

بعد از گفتن این حرف از اتاق خارج شد و در را بهم کوبید. سرهنگ کالفه 
ه چنین اتفاق وحشتناکی سرش داغ روی صندلی نشست و با فکر کردن ب

 کرد.

از پلک زد و چشم هایش را گشود. خوب چند ساعتی گذشت تا بالخره بهنو
به اطراف نگاه کرد و با دیدن سرهنگ که روی صندلی خوابش برده بود 

 بیشتر از همیشه شرمنده شد.

نیم خیز شد و به بالشت های پشت سرش تکیه داد. به چهره ی غرق در 
 خیلی زیاد مدیونش می شد.ها خواب مردی نگاه کرد که این روز

آن چهره و  ،یعنی اون منو رسونده اما..یاد آن آغوشبا خود فکر کرد 
 صدایش افتاد. داشت می گفت منم محمدهیرسا.

با خود گفت محاله  بغضش را قورت داد و سرش را به طرفین تکان داد.
 چنین چیزی محمدهیرسا که اینجا نیست.

روی تخت دراز کشید و به قطره ای اشک از الی چشمش پایین ریخت. 
 نگاه کرد اما چیزی نگذشت که در آرام باز شد.اطراف تاریک 

متعجب به مردی نگاه کرد که مشغول نگاه کردن به بسته های غذا بود 
 سریع چشمانش را بست و خودش را به خواب زد.
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خودش هم دلیل کارش را نفهمید فقط خواست ببیند چرا اینجاست. 
آن لحن آرامش قلبش آرام گرفته بود پس واقعا اینجا بود. پس آن آغوش و 

 بخش حقیقت بود نه خواب.

 سرهنگ..جناب سرهنگ..ــ 

 سرهنگ سریع از جا پرید:

 ؟!چی شده پسرم؟ اتفاقی افتادهــ 

 با شنیدن صدای گرفته و خسته ی سرهنگ قلبش گرفته شد.

 هتره برگردی خونه من اینجا هستم فردا مرخص میشه برش می گردونم.ــ ب

برایش افتاد ناخواسته لب گزید. اما سرهنگ  با یاد اتفاقی که در آن اتاق
 حواسش نبود چون به بهنواز پشت کرده بود.

محمدهیرسا که از همان اول فهمیده بود بیدار است با این کارش شکش 
 به یقین تبدیل شد.

 گرفت و با اخم به سرهنگ دوخت: دخترکنگاه از 

 شما برگردید من می مونم.ــ 

 شبت خوش. اما..باشه پس مراقبش باشــ 

روی شانه ی محمدهیرسا ضربه زد و بعد بوسیدن پیشانی بهنواز از اتاق 
 خارج شد.
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کلید برق را فشرد و روی صندلی نشست. با اخم رانی سرد را محمدهیرسا 
 کنار گردن بهنواز گذاشت که آیی گفت و از جا پرید.

 با لبخند کجی رانی را دستش داد:

 ی چون اصال بلد نیستی نقش بازی کنی!الزم نیست خودتو به خواب بزنــ 

لب گزید و رانی سرد را در دست های داغش فشرد و کمی آرام گرفت. 
 خورد. را دهیرسا کمی نگاهش کرد و قلوپی از رانی خودشمح

ِ همین که خواست  ضعیفشدخترک با دست های  رانی را باز کند  سر در
 شکست.

 محمدهیرسا با اخم نگاهش کرد:

 کار کوچیکم نمی تونی انجام بدی دست و پا چلفتی! واقعا که یهــ 

 ص نگاهش کرد و رانی را روی میز کنار تخت گذاشت.دخترک با حر
محمدهیرسا رانی را برداشت اما امکان باز شدت وجود نداشت چیز محکمی 

 می خواست که االن در دسترس نبود.

 کالفه نفسش را بیرون داد و رانی خودش را طرفش گرفت:

 رو گاز نگیر تبدبخت راه به راهم اون لبِ . بشه وا ر بخور یکم گلوتبگیبیا ــ 
 داغون تر نشه! که از این

بهنواز متعجب نگاهی به رانی دراز شده ی سمتش کرد و دوباره به 
 خیره شد.محمدهیرسا 

 کسی رو بخوری؟ دهنیِ یه؟ آدم ندیدی یا نمی تونی ــ چ
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سطل ه کالفه خواست رانی را در بهنواز همانطور خیره نگاهش می کرد ک
 زباله بیاندازد که به موقع ساق دستش را گرفت.

سریع ، اما همین که محمدهیرسا نگاهی به دستش بعد به دخترک کرد
 دستش را برداشت و با لحنی آرام گفت:

 نـ..نه می خورم.ــ 

 عارف نکن نمی تونی بگو؟ــ ت

گرفت. قلوپی از آن را خورد سرش را به طرفین تکان داد و رانی را از دستش 
 و آه کشید.

 خب می شنوم.ــ 

 به او زل زده بود:متعجب به محمدهیرسا نگاه کرد که با اخم منتظر 

 ـ..چی؟ــ چ

 همونی که شنیدی توضیح بده ببینم چرا همچین شدی؟ــ 

خودش هم  وضوع لباس هارا توضیح دهدم نمی خواست؛ سکوت کرد
شرمش می شد چنین حرف هایی را پیش  دلیلش را نمی فهمید اما واقعا

 او بازگو کند.

 کجایی؟ گفتم توضیح بده نگفتم برو تو هپروت و بیرون نیا.ــ 

 خـ..خب..ــ 
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خیره اش دوباره سرش را  زیرچشمی نگاهی به محمد کرد و با دیدن نگاهِ 
 زیر انداخت.

 خـ..خواب بدی دیـ..ــ 

 تند کالمش را برید:

سراغت این وقتی برای یه دختر مورد ظلم قرار خاطرات گذشته اومده ــ 
حس ترس بهش دست بده و فکر کنه کسی قصد ه که افت گرفته اتفاق می
 س دروغ نگو!کاری رو داره پ

بغضش را قورت داد اما نتوانست جلوی جوشش اشک در کاسه ی 
 چشمانش را بگیرد.

 ودتون همه چیزو می دونید دیگه چرا از من می پرسید؟ــ خ

فقط می دونم یکی همچین قصدی داشته اما ه من هیچی رو نمی دونم ــ ن
 آیا کاری کرده؟ 

به خودش لرزید و قوطی رانی را که از دستش داشت میافتاد محکم تر 
 گرفت.

باور کنید قصد  نـ..نه کاری نکرد..فقط ز..زیادی نزدیکم شد حالم بد شدــ 
 نه تا از خونه برم.بدی نداشت فقط بخاطر آرمیتا می خواست منو بترسو

 کی؟ــ 

 نگاهش کرد و لب زد: کرده ضغب

 چرا انقدر عذابم می دید؟ــ 
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همچین قصدی ندارم فقط دارم ازت سوال می و ه من عذابت ندادم ــ ن
 پرسم.

 بهنواز با صدایی لرزان گفت:

..منم یکی از متهم هاتون نیستم لزومی به جواب دادن نمی بینم وقتی ــ مـ
 چیز متلع هستید جناب سرگرد! هممی دونم از ه

فقط به روبرو کرده ض غمحمدهیرسا عصبی پوزخند زد و برخواست. بهنواز ب
نگاه می کرد اما همین که محمدهیرسا رویش خم شد با وحشت عقب 

 کشید.

من تورو با متهم اشتباه گرفته بودم چون . به من ربطی نداره راست میگیــ 
 بندازم انگاری اشتباه کردم.می خواستم یه مجرم دیگه رو گیر 

چشمان بهنواز بالخره به اشک نشست انگار مقاومتش تا همین حد بود. 
 فت.محمدهیرسا از اتاق خارج شد و در را برهم کو

 با گریه بالشت را روی پاهایش گذاشت و هق هق هایش را در آن خفه کرد.

آشفته این گونه نگران و  چهاز دستانش را مشت کرد. محمدهیرسا عصبی 
بود؟ از اینکه همه چیز را می دانست و نمی توانست کاری کند؟ یا از اینکه 

ِ  تنگرانِ   دوباره و بدترش بود؟ کرار

                                                    🔥🔥🔥 

 با کمک بی بی روی مبل نشست و لبخند کمرنگی زد:

 دم.روخدا بی بی جون تورو هم خسته کروبخشید تــ ب
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نه دخترکم چیزی نیست همین جا باش تا برات سوپ گرم و قرصات رو ــ 
 بیارم تا با شیر بخوری.

سرش را با لبخند تکان داد. چند روزی بود آرسام را در خانه ندیده بود و 
 شرنگا رنگ دوست هایخبر نداشت فعال با  واقعا از این بابت خوشحال بود.

 گردد. میست و بره

با کاسه ای سوپ و لیوانی شیر برگشت. سینی را روی میز ی بی کمی بعد ب
 عسلی گذاشت و با درد کمرش را راست کرد.

 رمنده ام بی بی.ــ ش

ار کردم و م کمن از این بیشتر .این چه حرفیه قشنگم دشمنت شرمندهــ 
 .خداروشکر تنمم سالمته

 تو مراقب خودت باشه عزیزکم چیزی نیاز داشتی بهم بگو.

 ونم.چشم ممنــ 

 عزیزم.چشمت بی بال ــ 

خم شد و پیشانی بهنواز را بوسید و آنجا را ترک کرد. یاد مادرش افتاد و 
 طره اشکی از گوشه ی چشمش چکید.ق بغض کرد.

نمیاد چه  تاصال بهچته مثل پیرزن های عجوزه گریه می کنی؟ اَه اَه ــ 
 زشت شدی.

 برچید: بهنواز با اخم نگاهش کرد که کنارش توقف کرد و لب
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خلوته خسته شدم  نهیه؟ خب حقیقت رو میگم چند روزه نیستی خوــ چ
این آرمیتای خیر ندیده رو هم با اومدن تو از دست دادم خیلی کم کم میاد 

 قبال اینجا چتر بود.

 دست از سوپ خوردن برداشت و متعجب سرش را باال گرفت:

 بـ..ببینم چرا اون دختر انقدر از من بدش میاد؟ــ 

مدحسین خنده ی کوتاهی کرد و همانطور که دستش را در هوا تکان مح
 می داد گفت:

 خوبه خودت فهمیدی..بیا نزدیک تر.ــ 

بهنواز متعجب سرش را نزدیک تر برد. محمدحسین همانطور که با حالت 
 بامزه ای اطراف را

 ی پایید لبش را کنار گوش دخترک برد و دستش را مقابل دهانش گرفت:م

این دختره رو همون اول به ریش برادر من بستن یعنی نه اینکه ببین ــ 
اونم نخواد آ یه جورایی نسبت به هم نرم بودن و از اولم انگاری برای هم 

 نشونشون کرده بودن.

 اقعا؟ خب این نمیشه که محمدهیرسا چی اون...ــ و

ه زود تونستی باهاش گرم بگیری..پوف واقعا تحمل کردن اون برج ــ چ
صبر می خواد مطمئنم من تنها کسی هستم که اخالق گندش رو زهرمار 

 و.. هتحمل می کن

 حرفش را برید:
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 نه اینطور نیست من..ــ 

دست هایش را جلوی دهانش گرفت که محمدحسین با شیطنت ابرو باال 
 انداخت:

 ی ناقال تو چی؟ــ ا

 دستش را برداشت و مضطرب آب دهانش را قورت داد:

 ن هیچی هیچی!ــ م..م

 زیر خنده زد: 

ی خوای سر منو کاله بزاری؟ خب معلومه که این مدت با م رو برو بچهــ ب
 سر جنگ داره!اخالقش کنار اومدی اما آرمیتا بعضی وقتا باهاش 

دلیلی از محمدهیرسا تازه یاد آن روز افتاد که بخاطر این دختر بدون هیچ 
 کتک خورد.

 که محمدهیرسا دوستش داره این دختره؟، واقعا آرمیتاــ 

ه بابا چه دوست داشتنی پسره ی احمق اصال نشون نمیده چی تو دلش ــ ن
 می گذره.

بهنواز با لبخند محوی آخرین قاشق سوپش را خورد و قرص را در دهانش 
 گذاشت. 

 ین گفت:شیر را خورد و برخواست که محمدحس

 ه آب برام بیار لطفا.ــ ی
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لیوان  باسرش را با لبخند تکان داد و کمی بعد شستن ظرف های خودش 
 آب سردی در دستش برگشت.

محمدحسین آب را گرفت و تشکر کرد اما همین که قلوپی خورد صورت 
 درهم کشید:

 اَه اَه نمی خوام این چیه.ــ 

 :بهنواز سریع گرفتش و قلوپی از آن را خورد

 گرم نیست چته؟رده سرده ــ س

 محمدحسین که هنوز در شوک کارش بود سرش را طرفین تکان داد:

 و عادت داری همیشه دهنی همه رو بخوری؟ــ ت

 مانند او چشمکی زد: دخترک

 رادرمی مثال.مـ..مثل بنه هرکسی جنابعالی ــ 

ا لبخند جذابی زد و سرش را تکان داد. با خود فکر کرد واقع محمدحسین
 هرکسی ممکن عاشق همین اخالق بی شیله و پیله اش شود.

 ساده و معصومیتش نظر هرکسی را سمت خودش می کشاند.

 جدی آب گرم بود؟ از این سرد تر می خوری؟ــ 

 به خودش آمد:

 خب دیوونه مشکلم با همین سرد بودنشه من آب ولرم می خورم.ــ 

 صورت درهم کشید:
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 چی؟ چطور می تونی؟ــ 

 لبخند زد:تلخ 

 مجبورم.خاطر مریضیم ــ ب

از دوید. دستش را روی شانه ی محمدحسین گذاشت و نوبه نِ چشما درغم 
 فشرد: مبا غ

 ببخشید خبر نداشتم..بده تا عوضش کنم برات.ــ 

 نمی خواد اشتهام کور شد.ــ 

 ولی نیست؟یوونه چه ربطی به اشتها داره..ببینم مریضیت چیه اگه فضــ د

 مه ی ولیچر را فشرد و راهش را سمت اتاقش کج کرد:محمدحسین دک

 ه گلوله تو نُخامه!ــ ی

 حیرتسرش را تکان داد و  گذاشت. بهتوارد اتاقش شد و دخترک را در 
 زمزمه کرد:زده 

 لوله؟ چطور ممکنه؟ چرا عمل نمی کنه؟ ــ گ

با فکری مشغول وارد آشپزخانه شد تا به بی بی کمک کند. دلش برای 
 محمدهیرسا تنگ شده بود برای آن بوی تلخ.

 :نفس عمیقی کشید

 بینم بی بی تو مدت زیادیه که اینجایی؟ــ ب

 همانطور که ظرف هارا پاک می کرد جواب داد:
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 آره دخترکم.ــ 

 ی دونی چرا محمدحسین مریض شده؟ــ م

 دست از پاک کردن برداشت و با غم به پنجره ی آشپزخانه نگاه کرد:

اینجا قبل اومدن شما خیلی سرد و غمگین بود مگر اینکه آرمیتا راستش ــ 
وگرنه اینجا بعد اون  ،خانوم کمی جو رو عوض می کرد با محمدحسین

 اتفاق شوم همیشه سوت و کور بود.

 کدوم اتــ..ــ 

بعد اومدن شما و سربه سر گذاشتن محمدحسین جو کامال عوض شده ــ 
 خیلی ممنونتم دخترم.

داد نباید فضولی می کرد اما خیلی دلش می خواست بفهمد سرش را تکان 
 چه چیزی سر این خانواده آمده است.

ریضی عجیب دلیل مدلیل رفتار سرد محمدهیرسا و ترک کردن اینجا؟ 
 محمدحسین؟غریب 

و همچنین آن اتفاقی که بی بی می گفت؟ سرش را تکان داد و بعد معذرت 
 از پله ها باال رفت. خواهی کوتاهی آشپزخانه را ترک کرد و

ش ترس در همین که به طبقه ی دوم رسید با دیدن آرسام کنار در اتاق
 چشمانش دوید.
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نباید ضعف نشان می داد این گونه او را بیشتر جری می کرد برای به تحقق 
فقط چه کار باید می کرد؟ اما هدفش که بیرون کردن دخترک بود رساندن 

 ؟باید فرار می کرد

 ه ها سمت باال دوید که صدایش را شنید:سریع از پل

 فرار می کنی؟ فرار کن اما تا کِی؟ بالخره یه روز جواب سیلی اون روزتوــ 
 !احمقیدی م

نفس های عمیقی  در را بست و چندین بار ،با وحشت وارد اتاقش شد
 کشید.

آب دهانش را فرو داد و بعد برداشتن لباس مناسب و حوله از اتاق خارج 
 چرخاند اما کسی را در سالن ندید.م چش شد.

 آسوده بیرون رفت و سمت باشگاه راه افتاد. وارد اتاق شد و در را قفل کرد.

فکر کردن به اینکه محمدهیرسا اینجا ورزش می بازهم با دیدن اطراف و 
 کرده است همیشه لبخند روی لب هایش می نشست.

گرفته تا انوع و اقسام تردمیل و دوچرخه و انواع لوازم ورزشی در اتاق از 
 وجود داشت. وزنه ها و کیسه هایی بوکسی که از سقف آویزان بود

تنها  .لباس و حوله را روی دسته ی تردمیل گذاشت و وارد حمام شد
 سرویس دستشویی و حمامی که در طبقه ی سوم وجود داشت اینجا بود.

وجود ا ب بخاطر همین هربار با ترس و لرز به حمام می آمد و شب ها
 دستشویی زیاد اما بازهم از اتاق خارج نمی شد.
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بعد از استحمام لذت بخشی در را باز کرد و دست کشید حوله را برداشت. 
 و ازحمام خارج شد. بست دور خودش به صورت دکلته

آب موهای قهوه ای اش را گرفت و طرفی از گردنش انداخت همین که 
خفه ای کشید و به دستگاه سرش را بلند کرد با دیدن محمدهیرسا جیغ 

 تردمیل چسبید.

حوله را محکم با دست هایش چسبیده بود. محمدهیرسا با بهت نگاهش 
 به سرعت ابروهای مشکی اش را بهم گره زد.می کرد سریع به خودش آمد. 

 ز اتاق خارج شد و در را برهم کوبید.ا

داخل آب نداشته ی دهانش را فرو داد و بعد برداشتن لباس هایش سریع 
 حمام پرید.

 ؛را در آغوشش فشرد و به آیینه نگاه کرد. صورتش سرخ شده بود لباس ها
 دستش را باال آورد و روی گونه ی ملتهبش کشید.

بی یخی و تونیک مشکی آستین سه ربعه را پوشید چس ،سریع شلوار جیب
 .و با گیره موهای خیسش را باال سرش جمع کرد

لباس های کثیفش را بیرون رفت. حوله را دور سرش پیچید و از حمام 
 برداشت و از اتاق خارج شد.

عصبی لبش را گزید حاال با چه رویی می خواست با او روبه رو شود. چطور 
 وارد اتاق شده بود؟ 

 مگر در را قفل نکرده بود؟
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کار می کالفه وارد اتاق خودش شد و روی تخت نشست. اصال او اینجا چه 
 کرد؟

لباس های کثیف را داخل سبد خواست از اتاق خارج شود که پشیمان شد. 
به آسمانی نگاه کرد که  .نار پنجره ایستادپالستیکی زیر تخت انداخت و ک

 دانه دانه ی درشت برف را پایین می فرستاد.

یزی نگذشت که چ .شدحیاط نگاه می کرد که در باز همانطور بی خیال به 
د کمی که دقت کرد فهمید کسی داخل آمپوش و قد بلند  دختری خوش

 نیست جز آرمیتا حتما امشب مهمانی گرفته بودن.

با حرص پرده را انداخت و لب تخت نشست. آب موهایش تمام سر شانه ی 
 لباسش را خیس کرده بود.

همانطور با خودش حرف های امروز محمدحسین را تجزیه و تحلیل می کرد 
 محمدهیرسا را دوست دارد و...اینکه آرمیتا 

یاد پیغام آن روز آرمیتا افتاد و دست هایش را مشت کرد. چیزی در درونش 
 درد می کرد اما نمی فهمید باید چطور آرامش کند.

از نظر خودش محمدهیرسا حتی دوست نداشت نگاهش کند. بغض بازهم 
 گلویش نشست. محکم بیخِ 

 قطره اشکی ریخت و آرام زمزمه کرد:

عاشق بشه و سی حق داره کـ..بی انصاف نـباش بهنواز..اونم مثل هرب ــ
 یه..یه زن پاک و سالم داشته باشه که فقط ماله خودش بـ..
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یک  .نتوانست حرفش را تمام کند و زیر گریه زد. سخت بود..خیلی سخت
پست فطرت بی وجود خیلی راحت پاکی اش را گرفته بود و راست راست 

تنها کسی که بدبخت  کسی کاری بهش نداشت خودش می گشت و یبرا
 شده بود او بود و زندگی اش..

بی بی در زد و چیزی نگذشت که داخل آمد با دیدن بهنواز به گونه ی 
 خودش ضربه زد:

 میرم الهی چی شده قشنگم چرا چشمای خوشکلت خیسه؟ــ ب

 نگاهش کرد: غمگین لب تخت نشست. بهنواز شدر را بست و کنار

 ؟ینامشب مهمونی گرفتبی بی ــ 

نه دختر گلم امشب برای اولین بار بعد این همه مدت آقا اومده یه شب ــ 
 شامو با برادرش بخوره.

 با بهت گفت:

 محمدهیرسا رو میگی؟ــ 

.سرهنگ هم اومده داریم سفره رو کم کم آره واال معجزه شده دخترم.ــ 
از عصر اینجایی چرا نمیای پایین محمدحسین همش  نیمپهن می ک

 سراغت رو می گیره.

 آرمیتا..ــ 

 اونم امشب اومده کنار محمدهیرسا باشه پاشو دخترم.ــ 
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ما این یه جمع خانوادگیه شاید دوست نداشته باشن من برم پایین شما ــ ا
 برو من نمیام.

 ما دخترم..ــ ا

 حرفش را قطع کرد:گین مغ

عصری سوپ خوشمزه ات رو . م خودم میام گشنه ام نیستخواستاگه ــ 
 خوردم سیرم تو برو نوش جونتون اگه پرسیدن بگو خوابیده.

 آخه دخترم..ــ 

خواهش می کنم بی بی بخاطر من خسته ام اگه تو رودروایسی بیافتم ــ 
 باید بیام بگو خوابه.

لپ پیرزن را  محکم . اوهمسرش را تکان داد و پیشانی بهنواز را بوسید
 شب بخیر گفت.بوسید و 

پیرزن از اتاق خارج شد و در را بست. از پله ها با خستگی پایین رفت که 
 راهش را گرفت و با اخم پرسید: ریعمحمدهیرسا س

 دیم از گشنگی؟رچی شد؟ چرا نیاومد پایین مُ ــ 

 بیا پسرکم تا غذا رو بکشم.ــ 

 را اون نمیاد مگه؟..چوایساــ 

 آشپزخانه رفت: بی بی سمت

 خوابه پسرم خیلی خسته ست بزار استراحت کنه.ــ 
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 پوزخند زد و دوباره راه پیرزن را سد کرد:

نیم ساعته رفتی اون  .من که کاریش ندارم فقط چرا دروغ میگی بی بیــ 
 بعد میای میگی خوابه انتظار که نداری باور کنم؟!باال 

 اومدم انقدر وقت برد.سرم تا از پله ها باال رفتم و پایین ــ پ

 محمدهیرسا جوری نگاهش کرد که سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد:

خب گفت شاید یه جمع  .ز دست تو و اون نگاهات پسره ی لجوجــ ا
 خوابه همین.بخانوادگی باشه گفت خسته ست می خواد 

 محمدهیرسا اخم کرد و از آشپزخانه فاصله گرفت که بی بی صدایش زد:

 ت میشه بفهمه بهت گفتم.حولش کن بزار بخوابه از دستم نارا پسرم ــ

 نیم رخش را سمت بی بی برگرداند و پوزخند زد:

ی بی تا حاال چندبار دیدی من ناز کسی رو بخرم یا دنبال کسی برم؟ فقط ــ ب
 صدا بزنم برای شام.اونارو  می خوام

 بی بی با افسوس سرش را برای محمدهیرسا تکان داد:

 واقعا نمی دونم مادرت سر تو چی خورده که انقدر سرد و بی احساسی!ــ 

داشت؟ چه می دانستند از  ،حمد خبر نداشتدروِن ماما هیچ کس که از 
این چندسال حمل کرده و خودش را مقصر می  شغم بزرگی که روی دوش

 دانست؟
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هیچ کس درد او را متحمل نبود هیچ کس. بی بی غذاها را کشید و میز را 
 به تنهایی چید.

بهنواز سریع اخم گی سر میز نشستند اما سرهنگ با دیدن جای خالی هم
 کرد:

 س بهنواز کجاست بی بی؟ــ پ

 آرسام و آرمیتا اخم کردند و مشغول خوردن شدن که سرهنگ تذکر داد:

 حطی اومدید؟ وایسید اون دخترم بیاد.ی مگه از قــ ه

که ای گوشت به سر چنگال بی بی خواست چیزی بگوید که محمدهیرسا ت
 زد و داخل دهانش گذاشت:

اشتها ندارم و می خوام بی بی رفته دنبالش گفته عصری سوپ خوردم و ــ 
 استراحت کنم ولش کنید.

سرهنگ دیگر چیزی نگفت آنهم بخاطر وجود محمدهیرسا نخواست امشب 
 که او اینجاست لجبازی کند وگرنه اصال دلش رضا نبود.

لبخند به محمدهیرسا نگاه کرد و دلبرانه چشمک زد. محمد پوزخند آرمیتا با 
 زد و نگاهش را زیر گرفت.

محمدهیرسا فکر می کرد و با خودش گفت  حرفِ بی بی با تعجب داشت به 
 من اسم سوپو بردم؟

آرمیتا همراه بی بی میز را  .همه بعد از شام تشکر کردند و وارد سالن شدند
 برد.جمع کرد و برای همه چای 
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بی بی بعد شستن ظرف ها شروع به پاک کردنشان کرد اما دلش آرام 
 نگرفت و کمی برنج داخل ظرفی ریخت و خورشت فسنجان رویش ریخت.

پیاله ای ترشی کنارش گذاشت همراه لیوانی آب و قرص هایش. سینی را 
 روی میز گذاشت که بعد پاک کردن آن چند تیکه ظرف برایش باال ببرد.

سینی به دست وارد آشپزخانه شد. سینی حاوی استکان هارا  محمدهیرسا
 روی سینک گذاشت و خسته نباشیدی به بی بی گفت.

ر و حاضخارج شود چشمش به سینی  آشپ خانههمین که خواست از 
 آماده افتاد.

 متعجب برگشت و به بی بی نگاه کرد:

 ین دیگه چیه؟ــ ا

داروهاشم نخورده بهتره  دلم آروم نگرفت سوپ که آدمو سیر نمی کنهــ 
 براش ببرم.

باال بری اونم با نه نه تو نمی خواد با این وضع کمرت این همه پله رو ــ 
 پُر من می برم بهش میدم بخاطر تو. دستِ 

 ا پسرم..ــ ام

 میان حرفش پرید:

 شکالی نداره بی بی جان به کارت برس و به کسی چیزی نگو باشه؟ــ ا

 باشه پسرم.چشم خدا ازت راضی ــ 
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سرش را تکان داد و سینی به دست از پله ها باال رفت. کلید یدک تمام اتاق 
 های طبقه ی سوم هنوز و هنوزهم میان دسته کلیدش بود.

میان کلید ها  . ازدست کشید و از جیب شلوارش دسته کلید را بیرون آورد
 پیدایش کرد و در قفل چرخاندش.

ه روی تخت خوابیده بود یک لحظه پشیمان وارد اتاق شد و با دیدن بهنواز ک
شد و با خود گفت حاال چی فکر می کنه اما همین که عقب گرد کرد یاد این 

 افتاد که داروهایش را نخورده.

عصبی لعنتی زیرلب به خودش فرستاد و در را بست. لب تخت نشست و 
 سینی را روی عسلی گذاشت.

و خواب آلودش نگاه کرد اما چراغ خواب را روشن کرد و به چهره ی معصوم 
 بازهم چشمانش روی موهای خاص و زیبایش قفل شد.

دست برد و خواست طره ای را لمس کند که پشیمان شد اخم هایش را 
 درهم کشید و آرام تکانش داد.

 لندشو..با توام..بــ 

 از خواب پرید و با دیدن محمدهیرسا آنهم در اتاقش تعجبش صد برابر شد.

 درهم کشید و نیم خیز شد:اخم هایش را 

ببینم من هربار در اتاقارو قفل می کنم تو چطور میای تو؟ مگه غیبی ــ 
 هستی که...
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به تاج تخت  یک بند انگشت شد. هایشانجوری رویش خم شد که فاصله 
 رنگِ  مشکیچشمان  چسبید و تنها ترسیده نگاهش می کرد. محمد در

 خواب آلودش خیره شد:

نه نکنه یادت رفته کلید اتاقارو دارم مخصوصا طبقه ای که ماینجا خونه ی ــ 
 خودم توش می موندم حاال برات مفهوم شد؟

سرش را تکان داد و نگاه از چشماِن نافذ و مشکی تیره ی محمدهیرسا 
 گرفت.

نیاومدم اینجا تورو ببینم یا باهات کل کل کنم..بی بی کمرش درد می کنه ــ 
 رو باال بیاد خواستم کمکی بهش کرده باشم.. نمی تونه هربار این همه پله

 از جایش بلند شد و با ابرو به سینی روی عسلی اشاره کرد:

مه رو بخور وگرنه پیرزن ناراحت میشه..از این به بعدم بچه بازی در ــ ه
هجده سالته خودت نمی تونی داروهات رو درست مصرف کنی باید نمیاری 

 همیشه بهت یادآوری بشه واقعا که!

. نیم رخش را سمت بهنواز تسمت در رفت و بازش کرد اما بیرون نرف
 برگرداند و با اخم غرید:

هــه  ؟از این به بعد این مسخره بازی هارو هم میزاری کنار جمع خونوادگیــ 
 مسخره ست!

سرهنگ چند روزه به طور رسمی دنبال کارا افتاده و به زودی جور میشه تا 
رش به حساب میای و..و خواهر من دیگه سرپرستت بشه پس دیگه دخت

 غریبه نیستی راحت باش!
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از اتاق خارج شد و در را بست. بهنواز مات و مبهوت به جایی نگاه می کرد 
سمآً خواهر ؟ رکه چند ثانیه قبل بود و اما حرفی که گفت..گفته بود خواهر

 محمدهیرسا می شد..اما او این را نمی خواست.

شتهایش به کل کور شده بود و حالش بدتر از قبل. چه کار باید می کرد؟ ا
 یعنی آنقدر امکان رسیدن به محمدهیرسا غیرممکن بود.

بلند شد و همه ی پرده هارا کنار زد و دوباره روی تخت نشست. روبه سقف 
 سرش را بلند کرد و با بغض نالید:

نمی  ن..منیه راهی جلو پام بزار یه کاری برام بکن م .خدایا کمک کنــ 
 بشم. اون خوام خواهر

انگار هوای اتاق  بدون آنکه لب به غذا بزند برخواست و کنار پنجره ایستاد.
 خفه بود و بهش فشار می آورد. پنجره را باز کرد و سرش را بیرون برد.

ُ  نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست و باز کرد. از  رکمی به آسمان پ
ستاره خیره شد امشب بخاطر آمدن باران خیلی هوا تمیز بود. همین که 

 چراغ را خاموش کرد.خواست عقب بکشد صدای آرمیتا را شنید و سریع 

پرده را انداخت و الی پنجره به آنها نگاه کرد. با خنده ای دلبرانه از بازوی 
 اما محمد سریع بازویش را پس کشید. محمدهیرسا آویزان شد

 ند اما صدای ریزشان به گوش می رسید.ند حرف نمی زدنلب

عمو جون می خواد محمدهیرسا منو ببخش اشتباه کردم..حاال فهمیدم ــ 
 چی کار کنه واقعا اعتمادت رو شکستم عزیزم.
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 :محمدهیرسا ایستاد مقابلبا خنده 

 اینطوری بینمون فاصله بیافته..ولی قول میدم از این به بعد نگذارم ــ 

 را باز کرد: شنگشت هایش بین ابروانبا ا

بیا یکم منو روی تاب حاال هم اون اخمات رو باز کن و قبل از اینکه بری ــ 
 هول بده باشه؟

سرش را با حالت بامزه ای خم کرد و اهمی گفت که محمدهیرسا با اخم 
 سرش را تکان داد.

 نشست و دسته های آهنی اش را چسبید. تاب روی 

تاب قرار گرفت و آرام هولش داد. بهنواز با صورتی محمدهیرسا پشت 
 خیس از اشک نگاهشان

زیرلب خودش را به باد فحش ی کرد. عصبی به صورتش دست کشید و م
 گرفت.

کم خیس شد. دوباره به آنها  ی اصال نفهمید چطور صورتش در آن فاصله
 نگاه کرد حسی مانعش

 می شد تا کنار برود.

بود و دلبرانه می خندید اما  ردهدست باد سپآرمیتا موهای مشکی اش را 
 بهنواز که اخم های درهم محمد را نمی دید.

کمی که گذشت آرمیتا بلند شد و روبه روی محمدهیرسا قرار گرفت. روی 
 ُ  را بوسید. اوک پا بلند شد و گونه ی ن
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 چیزی در درون دخترک فرو ریخت و چشم هایش گشاد شدند.

شانه های محمد را گرفت و سرش را جلو برد  انهواگرزیبا و اغآرمیتا با لبخند 
 که بهنواز با وحشت پرده را انداخت و به دیوار چسبید.

محمدهیرسا اخم کرد و دندان هایش را با حرص روی هم سایید. دست 
 های دخترک را از روی

آرمیتا به عقب پرت شد و متعجب ، شانه های خود گرفت و محکم پرت کرد
س نفس میزد و قفسه بهنواز نفاز طرفی  او نگاه می کردبه چهره ی درهم 

ی سینه اش تند تند باال و پایین می شد. قطرات اشکش بازهم پایین 
 ریخت.

دستش را روی قلبش گذاشت همان تکه گوشتی که با شدت می کوبید و 
 داشت دیواره و جداره های سینه اش را نابود می کرد.

سرد و بی روحی به مقابل خیره شد. چرا  کنار دیوار ُسر خورد و با چشمانِ 
نخواست آنها را در آن حال ببیند؟ چرا نمی توانست محمدهیرسا را در آن 

 موقعیت تصور کند؟

خودش را دلداری می داد که وبسطه اش نشده است فقط بخاطر این است 
 که تنها حامی اش را جا و مکان امنش را از دست ندهد.

حسادت قلبش را محکم چنگ زده بود و بیشتر و غول بزرگی به نام  اما چرا
 بیشتر می فشرد؟
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آنقدر . از جایش برخواست و بدون نگاه کردن به پنجره روی تخت دراز کشید
را ها یادش رفت پنجرهمی ترسید که آنها را در حال بوسیدن ببیند که حتی 

 .ببندد

 !خبر نداشت که محمدهیرسا او را هول داده و به باد شماتت گرفتتش

ملحفه را بیشتر و بیشتر در دست هایش فشرد و چشم هایش را آرام 
 بست.

وری نطچیزی فکر نکن بهنواز بخواب..تموم شد آروم باش..آخه تو چرا ای ــ به
فراموش کن این حس  .اون یه دختر مثل آرمیتارو می خواد نه توروشدی؟ 

تیشه بزن و بنداز دور  که مطمئنم وابستگیه نده تو قلبت رووتازه ریشه دو
 چون به جایی نمی رسی!

 چشم هایش را فرو بست و به خواب عمیقی رفت.

سرهنگ با لباس هایی خیس وارد خانه شد و کنار سوفاژ ایستاد و دست 
 هایش را گرم کرد.

 محمدحسین با اخم و شمعی در دستش کنارش آمد:

 چی شد؟ درست نشد؟ ــ 

 کان داد:سرهنگ با اخم سرش را به طرفین ت

ه برو بخواب پسرم این مدت بخاطر شدت بارون هربار برقا قطع میشه و ــ ن
 تا فردا درست نمیشه.
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محمدحسین سرش را تکان داد و ولیچرش را سمت اتاق خودش هدایت 
کرد اما همین که خواست داخل برود در ورودی باز شد و محمدهیرسا با 

 لباس هایی خیس از آب داخل شد.

نگاهش می کرد. محمدحسین برگشت سمتش و با خنده  تعجبمسرهنگ 
 پرسید:

ت شده تو؟ این دیگه چه سرو ریختیه یرای خودت ساختی مگه تو و ــ چ
 آرمیتا نرفتید پس چی شد؟

محمدهیرسا با اخم هایی درهم کنار سوفاژ ایستاد و داخل موهای خیس از 
 آبش دست کشید:

خیس اینطوری  که اومدن ااینج تا جا گذاشتم و مدارکم روکلید خونه ام ــ 
 .شدم

 سرهنگ سمت پله ها رفت و همان حین گفت:

فردا میری ببین وضعیت هوارو..نمی تونی برگردی . نجا بمون امشبــ ای
 فردا برو.

 از پله ها باال رفت و محمدحسین با لبخند پرسید:

 ی شد؟ با آرمیتا خانوم خوش گذشت بهتون آیا؟ــ چ

خیره نگاهش کرد و  اخمو انداخت که محمدهیرسا با شیطنت ابرو باال
 سمت پله ها حرکت کرد.

 وبه که امشب اینجا می مونی داداش واقعا انگار معجزه رخ داده!ــ خ
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سرش را با افسوس تکان داد و راهش را ادامه داد. به طبقه ی سوم رسید 
در نیمه ی راه ناخواسته  و خواست وارد اتاق خودش شود که پشیمان شد

 سمت اتاق بغلی رفت و درش را باز کرد.

آرام داخل رفت و برای بی احتیاطی دخترک دندان سایید. با دیدنش که آرام 
 خوابیده بود و پنجره هارا باز گذاشته بود بیشتر اخم کرد.

د که پشیمان برگشت و از اتاق ندخواست نزدیک تر برود و پنجره هارا بب
در آوردن مشت هایی گره خورده وارد اتاق خودش شد و بعد با  خارج شد.

 پیراهنش روی تخت دراز کشید.

چشم هایش را با خستگی فرو بست اما تنها چهره ای مقابل پلک هایش 
د یک ساعت پیش افتاد که آرمیتا را پس زد و اخطار داد یا نقش می بست.

 که نزدیکش نشود.

 ایستاد و خم شد روی صورتش: نزدیک تر شد و سینه به سینه اش» 

بار آخرت باشه بخوای همچین کار احمقانه ای رو تکرار کنی وگرنه بد ــ 
 باهات برخورد می کنم.

 ما محمد..ــ ا

هـــیش ساکت! اون اعتماد رو چند روز پیش شکستی و روش راه رفتی ــ 
دیگه راه برگشتی نیست من تنها یه بار به یکی فرصت میدم دیگه امکان 

 «کرارش نیست.ت

خانه در سکوت فرو رفته بود و همه در خواب بودند به غیراز آرسام که کنار 
 پنجره ی اتاقش ایستاده بود و به باران نگاه می کرد.
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 ِ کف لیوان را نوشید. آوردن این چیزها به خانه ی یالی کآخرین قطره ی ت
دون این سرهنگ قدغن بود اما او پسری بود که در خارج بزرگ شده بود و ب
 چیزها دوام نمی کرد به همین خاطر شیشه ای با خود آورده بود.

تِکیالیی خیلی قوی که نیمه لیوانش هم آدم را مست می کرد. از پنجره 
 قسمتکه روی  سیلی افتادفاصله گرفت و روی تخت نشست. عصبی یاد 

 راست صورتش نشست.

سری که گیج می دندان سایید و برخواست که صدای پا شنید. متعجب با 
 رفت به در نزدیک شد و آرام الیش را باز کرد.

 زمزمه کرد: شد و عصبیبا دیدن دخترک 

باید انتقامم رو بگیرم تا دیگه جرأت نکنه به من سیلی بزنه دختره ی ــ 
فکر کرده کیه؟ من ازش خوشم میاد؟ عمراً دختره ی منگول بی  عوضی
 مصرف!

که دیده بود از اتاقش خارج شده بود و بهنواز با وحشت از خواب ترسناکی 
 می خواست کنار بی بی امشب بخوابد.

دستش کشیده شد و  از کنار در اتاق آرسام بگذرداما همین که خواست 
 داخل اتاق پرت شد.

محمدهیرسا که برای خوردن آب از اتاق خارج شده بود باالی پله ها او را 
 دید و متعجب پایین رفت.

آرسام دخترک را به دیوار کوبید و با ایستاد و گوش گرفت.  آرام کنار در اتاق
 خمار نگاهش کرد.خشمگین و چشم هایی 
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 نگاهش کرد و نفس نفس زنان لب زد: زده وحشت بهنواز

 ..بزار برم وگرنه..وگرنه جیغ میزنم همه بریزن سرت.ــ بـ

 :محکم کشیدرا  مه بهنوازنر کرد و موهای خنده ی آرام و بی اختیاری

و اون زجری که بهت دادمار همه برسن ارزش دوباره ی بب داد بزن..خ ــ
 .داره

از هیچیت نه زیبایی خاصی داری . می دونی احمق اصال ازت حوشم نمیاد
شم نمیاد فقط می خوام زجر خونه اخالق ظریف هیچی نداری اصال ازت 

بکشی می خوام از این خونه گورت رو گم کنی چون جات اینجا 
 پیش همون برج زهرماره!نیست..جات 

محمدهیرسا پشت در محکم دستانش را مشت کرد و یاد حال صبح بهنواز 
 افتاد و با حرص زمزمه کرد:

 بی شرف حسابتو می رسم.ــ 

عصبی تر می شد و ممکن بود به آرسامی نگاه می کرد که هرلحظه  ترسیده
 رعب می کرد و لرزید بالخره. بهش آسیب بزند.

محمدهیرسا خواست وارد اتاق شود بهنواز سریع دستش را باال همین که 
خواست موقعیت را درک کند طرف دیگر  تا آورد و سیلی در گوشش خواباند.

 صورتش سوخت و گیج و منگ عقب رفت.

 منگ بهنواز محکم دستش را روی سینه هایش گذاشت و هولش داد. آنقدر
 اد.بود که تعادلش را از دست داد و روی زمین افت
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 سرش به پایه ی تخت خورد و کنار پیشانی اش خراش کوچکی برداشت.

 سمت در دوید و وحشت زده برگشت سمتش: دخترک

هت سیلی زدم شاید برای اولین بار باشه منم ازت بدم میاد بخاطر همین بــ 
 که از یه دختر سیلی می خوری بخاطر همینه که انقدر بهت بر خورده.

بخوای منو  پس دادی دفعه ی آخرت باشه االن تقاص کار صبحت رو
 !منم متنفر باش برام مهم نیست بترسونی یا اذیتم کنی از

 آرسام عصبی نیم خیز شد و همین که خواست بلند شود دخترک ترسیده از
گشتن سمت راستش طرف پله ها دوید که اتاق خارج شد و بدون بر

 بازویش را گرفت.محمدهیرسا با ابروهایی درهم طرفش خیز برداشت و 

همین که خواست جیغ بزند دستش را روی دهان دخترک گذاشت و 
 گاهش کرد.گین نخشم

که تند تند می کوبید نگاهش را دزدید و با خود لبی زده با قشت وحبهنواز 
 ؟اینجا موندهفکر کرد یعنی همه چیزو دیده؟ مگه 

 این موقع شب پایین چی کار می کنی هان؟ــ 

 ی غرید و دخترک را بیشتر می ترساند.با صدایی عصبی م

 من..من..ــ 

 و وضع تو خونه ای که مرد نامحرم توش هستن می گردی؟ را با این سرــ چ

نگاهش کرد و همین که کمی محمد نزدیک شد دست حیرت زده بهنواز 
 های یخ کرده اش را روی 
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 ابل گذاشت:ی مقسینه ی برهنه 

فقط خواستم برم پیش بی بی خواب بد خـ..خواهش می کنم بزار برم من ــ 
 دیدم.

 پس چطور سر از اتاق خواب آرسام در آوردی؟ــ 

و  با بغض و چشمایی که برق اشک در آن دیده می شد نگاهش کرد 
 همزمان به سینه اش فشار آورد:

پس..پس چرا می می دونی مه چیزو بـ..برو عقب می دونم خودت هــ 
 خوای اذیتم کنی؟

ی اشکش پایین ریخت محمدهیرسا با اخم های درهم همین که قطره 
 موهایش را کنار زد و سرش را جلو برد که دخترک ترسیده هولش داد:

 .بهم نزدیک نشو..ت شده گفتم بزار برم.ــ چ

حمدهیرسا کالفه کمی فاصله گرفت از زیر دستش در رفت و از م همین که
 پله ها پایین دوید.

را بست. روی مبل کوچکی که داخل اتاق بود  وارد اتاق بی بی شد و آرام در
 دراز کشید و چشم هایش را با هیجان و وحشت روی هم فشرد.

 با حرص و بغضی آشکارا لب زد:، آرمیتا فکر کرد و به چند ساعت پیش

فکر کرده من  دست از سر منم بر نمی دارهیکی دیگه حال می کنه و  ــ با
 مثل آرمیتام.

                                                🔥🔥🔥 
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صبح همه سر میز صبحانه نشسته بودند. بهنواز با اخم هایی درهم 
 دستش گرفت و روی صندلی کنار محمدحسین نشست.بشقابش را 

به آرمیتا زیر چشمی نگاه کرد که کنار محمدهیرسا نشسته بود و با لبخند 
مدم اخم هایش را درهم کشیده بود و زیر گوشش چیزی می گفت مح
 را می خورد.ش بدون آنکه نگاهش کند صبحانه ا

وای محمدهیرسا بعد مدت ها داری باهامون صبحانه می خوری معجزه ــ 
 شده؟ یا اتفاقی افتاده؟ دیشب مگه باهم نرفتیم پس چی شد که بر..

 کالمش را قطع کرد:

 باال جا گذاشته بودم.دارک و کلیدم رو تو باشگاه طبقه ی ــ م

سرهنگ با اخم زیرچشمی به آرسام نگاه کرد و بازهم توجه اش به خراش 
 کنار پیشانی اش جلب شد:

 دیشب که سالم بودی؟سرم سرت چی شده؟ ــ پ

آرسام عصبی لقمه اش را جویید و به بهنواز نگاه کرد که سرش را زیر 
 می خورد. انداخته بود و برای جلوگیری از استرسش مدام آب یخ

 محمدهیرسا پوزخند زد که آرسام نگاهش کرد:

یزی نیست عمو دیشب خوردم به در اتاق سر دردم از دیشب بیشتر ــ چ
 شده.

 محمدهیرسا به صندلی تکیه داد و ابرو باال انداخت:
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سر دردت شدید شده؟ کم از اون زهرماری هایی که تو اتاقت قایم کردی ــ 
 بدتر بهش نزنه! هسرت درد نگیره و هوس کارایفرط و فرط باال بنداز که 

 محکم آب در گلوی بهنواز پرید و شروع کرد به سرفه کردن. محمدحسین
 روی کمرش زد که سرهنگ با اخم تذکر داد:

منظورم چیه محمدهیرسا آرسام چی تو  اِ آروم تر بچه کمرش رو شکستی!ــ 
 ؟!اتاقش قایم کرده بدون اجازه ی من

 ت هایش را مشت کرد:آرسام عصبی دس

 ــ هیچی پسر عمو باهام سر ناسازگاری داره!

خنده ی آرامی کرد و آرام تر کمر بهنواز را نوازش کرد و در محمدحسین  
 گوشش گفت:

ببینم شما دوتا چه َسرو ِسری باهم دارید؟ ببین چطور داره با غضب ــ 
 نگاهت می کنه؟

نکشید که اخم کرد و نگاهش را  با این حرف به آرسام نگاه کرد اما به ثانیه
 پایین انداخت.

 میگم محمدهیرسا امروز وقتت خالیه جمعه ست بیا بریم کوه.ــ 

 محمد با اخم لیوان آب پرتقال را سر کشید:

 ن همیشه سرم شلوغه جمعه ها هم کار دارم باید برم.ــ م

سینی چای را وسط میز گذاشت و دست به کمر با خستگی نگاهشان بی بی 
 د:کر
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 آره برید دخترم توام باهاشون برو.ــ 

 بهنواز با بهت نگاهش کرد:

 نـ..نه بی بی الزم نیست من کار دارم.ــ 

این همه مدت خونه بودی و هیچ جا نرفتی عزیزم باهاشون برو آرسامم ــ 
 میاد.

وحشت زده سرش را زیر انداخت و دست هایش را زیر میز روی پاهایش 
 را بگیرد:مشت کرد تا جلوی لرزشش 

 نـ..نه بی بی حوصله ندارم.ــ 

با آرسام و  باید یه آب و هوایی عوض کنی دخترم محمدهیرسا که نمیادــ 
 آرمیتا برو.

ُ  رُ بیشتر ترس به قلبش چنگ انداخت از نگاه پ از  راز هوس آرسام و نگاه پ
 نفرت و کینه ی آرمیتا.

 سرهنگ سرش را تکان داد:

آرمیتا خیلی خوب  .یه آب و هوایی عوض کن آره بی بی درست میگه بروــ 
 بلده رسم دوستی رو به جا بیاره.

 پوزخند زد و با خود گفت چی فکر می کردم و چی شد. مسخرهآرمیتا 

 محمدهیرسا با دیدن دست دست کردن بهنواز سریع گفت:

 منم سری به اداره میزنم و دنبالتون میام برید.ــ 
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موجی از آرامش در آن دوید. چشم هایش قلب دخترک آرام گرفت و انگاری 
را آسوده روی هم گذاشت که محمدهیرسا با دیدن واکنشش پوزخندش 

 از جایش برخواست و بعد تشکر از آشپزخانه خارج شد.  غلیظ شد.

 آرمیتا با اخم برخواست و روبه آرسام و بهنواز گفت:

 یلی سرده.حرکت می کنیم لباس گرم بپوشید اونجا خعصری آماده باشید ــ 

تشکر کرد و کم کم همه  حرصیآرسام با لبخند  از آشپزخانه خارج شد.
 متفرق شدند.

به محمدحسین نگاه کرد که شاد با بی بی شوخی می کرد و  گینبهنواز غم
 آرام گفت:

 تو نمیای داداش؟ــ 

محمدحسین سمتش چرخید و گونه اش را با انگشت شصت و اشاره 
 کشید:

شما برید خوش باشید من بیشتر از هرجایی دوست وروجک خانوم نه ــ 
 دارم اینجا سربه سر ایشون بزارم.

 با ابرو به بی بی اشاره کرد که خندید و از جایش بلند شد:

 یلی خب پس من برم باال..بی بی کاری نداری؟ــ خ

 نه دخترم برو.ــ 

 با فکری مشغول وارد اتاقش شد و روی تخت نشست.و  از پله ها باال رفت
 به ملحفه دست کشید و لبخند زد:
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خواسته باهام بیاد که..اَه بس کن بهنواز حتما بخاطر آرمیتا یعنی..یعنی ــ 
 دلش خواسته بیاد.

از جایش برخواست و از روی میز آرایشی کتاب را برداشت و به بینی اش 
 نزدیک کرد. بوی همان عطر تلخ را می داد.

ا بود و این بیشتر کتاب را برایش این کتاب آن صبح در دستاِن محمدهیرس
اما خودش هم دلیلش را نمی دانست فقط می گفت چون  عزیز می کرد

محمدهیرسا حکم یک حامی مورد اعتماد را دارد این گونه دوستش دارد 
 همین.

شال گرمی روی شانه اش انداخت و وارد بالکن شد. واقعا منظره ی خاصی 
 داشت تمام تهران مشخص بود.

محکم تر ش زده را تنفس کرد و روی صندلی نشست. شال را دورهوای نم 
کرد و مشغول خواندن کتاب شد. تمامش کرده بود اما بازهم دوست 

 داشت از اول بخواندش.

بی بی برای نهار صدایش زد اما واقعا میل که گذشت  نفهمید چند ساعت
 نداشت پس وارد اتاقش شد و روی تخت دراز کشید.

 بهتر بود تا بیدار بماند و به دیشب و اتفاقاتش فکر کند.می خوابید  تیساع

بازهم کابوس دیده بود.  ،چیزی نگذشته بود که با وحشت از خواب پرید
 پارچ را با دست های لرزانی از روی عسلی برداشت و لیوانی آب ریخت.

یک نفس سر کشید و نفس نفس زنان صورتش را با شالش پاک کرد. به 
 ه کرد چهار را نشان می داد.ساعت روی عسلی نگا
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کرمی همراه شلوار مشکی و سریع بلند شد و از داخل کمد پالتویی خزدار 
مشکی انتخاب کرد. سرهنگ با این کارهایش هربار بیشتر از قبل  شال گرمِ 

 می کرد.او را شرمنده 

بوت های قهوه ای سوخته را بیرون آورد و همه را روی  از میان کفش ها
 تخت گذاشت.

بیشتر از هروقتی دلش  .پنجره و هوای دلگیر عصر نگاه کرد و آه کشید به
 هوای نماز و درد و دل کردن با خدا را می خواست.

ه پلاما سجاده و چادر نماز نداشت با فکر بی بی سریع از اتاق خارج شد و از 
محمدی بوی عطر گالب و  نفس نفس زنان به اتاقش رفت. .ها پایین رفت
ازش کرد و مانند دیشب که با این بو خوابیده بود آرامش بینی اش را نو

 گرفت.

با میله های دراز دستش کاموا می با دیدنش که روی صندلی نشسته بود و 
 چید لبخند زد:

 ببخشید سر زده اومدم.ــ 

 عینکش را برداشت و دستی به گردنش کشید:

 عزیزدلم این چه حرفیه بیا داخل.ــ 

بی نشست و روی پایش دست گذاشت. صندلی در را بست و روی تخت بی 
 دقیقا کنار تخت قرار داشت.

 بی بی یه خواهشی ازت دارم.ــ 
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 بگو هرچی باشه روی دوتا چشمام.. دلم جونِ ــ 

می خوام نماز بخونم اما سجاده و چادر نماز چشمای قشنگت بی بال فقط..ــ 
 ندارم.

را فشرد و بدون هیچ حرفی برخواست و سمت  بی بی با لبخند دست بهنواز
ی ه که مُهر ،سفید رنگکمی گشت و بالخره با چادر و سجاده ای کمد رفت. 

در دستش سمت دخترک برگشت که متعجب و منتظر  قهوه ای رویش بود
 .نگاهش می کرد

بیا دخترم این چادر نماز سفید و سجاده ماله خانوم بزرگ بود وقتی فوت ــ 
 نبود تا ازش استفاده کنه منم برش داشتم. یکردن هیچ کس

با لبخند زیبایی برخواست و چادر و سجاده را از دست بی بی گرفت و لمس 
 خیلی نرم بود و بوی عطر گل محمدی را داشت.. کرد

 به بینی اش نزدیکش کرد:زده بغض 

 ـ..بوی چادر نماز مادرم رو میده بی بی.ــ ب

 سرش را بوسید:، روی شالز ابی بی با بغض در آغوشش کشید و 

خدا کنه اینا همیشه جای مادرت رو قربونت برم من دختر دل شکسته ام..ــ 
 ُ  کنه. رپ

 یعنی این ماله مادر محمد ایناست؟ــ 

 آره قشنگم.ــ 

 وت کرده؟ــ ف
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خب زودتر برو نمازت رو بخون االن میان دنبالت حسابی  ..آره سکته کردــ 
 خوش بگذرون.

تکان داد و از اتاق خارج شد. همین که روی اولین پله ایستاد با لبخند سر 
 که حاضر و آماده بود.  آرسام را دید

 اما دخترک زمزمه اش را شنید. از کنار بهنواز گذشتزد و زخند پو

 کثافت.ــ 

 ،بدون توجه به او از پله ها باال رفت. وارد اتاقش شد و سجاده را پهن کرد
 چادر را روی تخت گذاشت.مُهر را هم رویش گذاشت. 

شال سفید رنگی را روی تخت گذاشت و از اتاق خارج شد. بعد اینکه در 
 به اتاق خودش برگشت.سرویس داخل باشگاه وضو گرفت 

شالش را حجابی بست و چادر را روی سرش انداخت. قامت بست و سریع 
 مشغول خواندن نماز شد.

 بی بی با دیدن آرمیتا و آرسام لبخند زد:

 محمدهیرسا کجاست؟خوبه خوش بگذره بهتون  ــ

آرمیتا کمی کاله سفید رنگش را مرتب کرد و موهایش را بیشتر اطرافش 
 پخش کرد:

 باهاش تماس گرفتم االناست که بیاد.ــ 

رنگ را در دست  گرم و طوسی بافتِ  بی بی سرش را تکان داد و شال گردنِ 
 های چروکش فشرد که آرمیتا متعجب نگاهش کرد:
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 این چیه بی بی؟ــ 

آخه از میون خریدهایی که حاج محمود واال دخترم اینو آوردم برای بهنواز ــ 
 براش گرفته بود شال گردن نبود.

 با اخم های درهمی به روبرو نگاه کرد:

 خب چه اجباری بود.ــ 

بی بی چیزی نگفت و آرسام هم با پوزخند نگاه از آرمیتا گرفت. خودش هم 
 چرا اصال از طرز رفتار آرمیتا خوشش نمی آید. اصال نمی فهمید

پسری خارج رفته بود و زیاد از این ها دیده بود اما در ایران چنین رفتارهایی 
 از نظر خودش بچگانه و سبک سرانه بود.

هم آرمیتا زیادی باز بود هم بهنواز بود.  هم متنفررفتار و اخالق بهنواز  از
هیچ کدام خوشش نمی آمد مخصوصا  زیادی بسته کال از اخالق و رفتار

 بهنواز.

می خواست هرجوری شده زهرش را به او بریزد مخصوصا االن که فهمیده 
 بود بهنواز روی چه چیزی حساس است و..

چیزی را کشف کرده بود بهتر..فهمید، بالخره فهمید که محمدهیرسا روی 
 بهنواز حساسیت نشان می دهد چون..

واز پیش آمد کار را فراموش کرد و سریع گفت چون امروز صبح تا اسم بهن
می دانست که خیلی که می آید. با شناختی که از محمدهیرسا داشت 



294 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

باهوش است و حتِم یقین تا به حال فهمیده بود که چرا آن روز چنین 
 بالیی سرش آمده.

 محمدهیرسا با اخم های درهم وارد سالن شد و عصبی به همه نگاه کرد:

 بیرون منتظرم چرا راه نمی افتید؟یه ربعه ــ 

 سمت بیرون رفت: اخم کرد و آرمیتا

 ومده.ز نیواال بهنواز خانوم انگاری دوست داره منتظرت بزاره هنوــ 

بی بی اخم کرد و آرسام با همان پوزخند عجیبش از خانه بیرون رفت. می 
خواست با ماشین خودش برود آرمیتا هم هماهنگ کرده بود که خودش 

 تنهایی با محمد برود و بهنواز را کنار آرسام بگذارد.

محمدحسین در اتاق مشغول خواندن کتاب بود. محمدهیرسا وارد اتاق شد 
 و با لبخند محوی خم شد و گونه ی برادرش را بوسید.

 زیر خنده زد: 

االن مثال می خوای برام دل بسوزونی که  .اَه اَه برو کنار تف مالیم کردیــ 
 بیام؟ نمی تونم

 محمدهیرسا با اخم پست گردنی محکمی بهش زد که آخش باال گرفت:

 دستت زیر تلری لهه بشه چی کار به گردن نازنینم داری بی شعور؟ــ 

 با تأسف سر تکان داد و سمت در اتاق قدم برداشت:

 لیاقت نداری باهات خوب برخورد کنم.ــ 



295 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

 مد.دارم داش م من همیشه اخالق سگیت رو بیشتر دوســ 

با لبخند محوی در اتاق را بست و با دیدن سالن خالی عصبانیتش باز باال 
 در بزند وارد اتاق شد. آنکهگرفت. از پله ها با سرعت باال رفت و بدون 

با دیدن بهنواز که چشم هایش را بسته بود و دست های کوچک و 
 سفیدش را روبه آسمان بلند کرده بود و دعا می کرد خشکش زد.

رک نمی کرد چرا هربار با دیدن این چهره ی تازه و البته معصومش اصال د
 می لرزید؟ دلیلش مبهم بود.قلبش جذبش می شد و 

سریع مُهر را بوسید و سجاده را جمع کرد. چادرش را تا کرد و با اخم روبه  
 محمد کرد:

 هت یاد ندادن در بزنی اول بعد وارد حریم خصوصی کسی بشی؟ــ ب

 پوزخند زد: را بهم گره زد و انشابرومحمد 

 تو چی؟ بهت یاد ندادن نیم ساعت آدم رو عالف خودت نکنی؟ــ 

 :انداختمتعجب ابرو باال 

 سی چیزی بهم نگفت.ــ ک

 شتش را به دیوار کوبید که دخترک از جا پرید.گین مخشم 

دروغ میگی لعنتی فقط می خوای با منتظر گذاشتنم حرصم رو در بیاری ــ 
 آره؟



296 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

اد محمدهیرسا بغض کرد و با صورتی درهم سمتش دوید و محکم از د
 سمت بیرون هولش داد:

 گمشو بیرون می خوام آماده بشم.ــ 

که دوستش  محمدهیرسا..اسطوره اش،دستش از برخورد به سینه ی 
 داشت می سوخت و گزگز

 به آن تکیه داد و چشم هایش را بست.؛ را بست و قفل کرد در می کرد.

عجب به در بسته خیره شده بود و با خود گفت یعنی انقدر متحمدهیرسا م
 از پله ها با حرص پایین رفت. اراحت شد؟زدم ن داداینکه از 

وشید و فقط ریمل و رژلبی زد و بعد پوشیدن را پهنواز سریع لباس هایش ب
 کالهی جمع و جور و انداختن تمام موهایش داخلش از اتاق خارج شد.

و بوت هایش را روی پله ها پوشید. به بی بی و  از پله ها پایین رفت
 محمدهیرسا نگاه کرد.

، کفش و پالتوی کرد. شلوار دقتبه تیپ جذاب و خیلی شیک محمد 
 پیراهن سفید و شال گردن بافت طوسی رنگی. مشکی همراه

 آب دهانش را فرو داد و به آنها نزدیک شد:

 بی بی جون کاری نداری؟ــ 

 نزدیک تر.نه دختر گلم بیا ــ 

 شال بافت طوسی رنگ را دور گردن بهنواز انداخت و خیلی زیبا گره اش زد.
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 بهنواز متعجب سرش را عقب برد و روی شال گردن دست کشید:

 ایـ..این..ــ 

 یش برای..یک سه تا بافته بودم برای این دوتا داداش وــ 

دنبال دخترک را گرفت و  آستین لباسمحمدهیرسا سرفه ای کرد و با اخم 
 خودش کشید:

 بی بی مراقب خودت و محمدحسین باش.ــ 

بهنواز شوکه دنبالش می رفت و تنها یک سوال در ذهنش جوالن می داد 
اینکه این شال گردن ماله چه کسی بوده؟ چرا بی بی به او دادتش؟ چرا 

 محمدهیرسا نگذاشت حرفش را کامل بگوید؟

را از میان پنجه های  آستینشنزدیک ماشین که شدند بهنواز با حرص 
 یرون کشید:هیرسا بمحمد

 هی چته؟ــ 

 دستی به پیشانی اش کشید: اخمو و عصبی 

 وم باش..کجا می خوای سوار بشی؟م آرتو خیابون هستیــ 

 آرمیتا سریع در جلو را باز کرد و پیاده شد:

 محمدهیرسا زوباش دیگه پشه ی مزاحم با خودت نیاری!ــ 

جوری نگاهش کرد که سریع داخل ماشین نشست و بغ کرد. بهنواز  محمد
 کالفه نگاه از آرمیتای شرور گرفت و نفس عمیقی کشید:
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 آرسام میام. ههمراهبا آرمیتا خانومتون خوش باشید ــ 

همین که خواست دور شود محمدهیرسا محکم مچش را گرفت. دخترک 
 خیره شد.جذاب و َمردانه اش  برگشت و به نیم رخ کالفه

 انقدر بهش اطمینان داری؟ــ 

 پوزخند تلخی زد و با صدایی که از شدت بغض می لرزید گفت: 

فقط دارم می  یچ کس اعتماد ندارمهبه بهش اعتماد ندارم ــ 
 نمی خوام پشه ی مزاحم بین دوتا عاشق و معشوق باشم. درضمن..گذرونم

استفاده دست های محمدهیرسا که سست شد دخترک سریع از فرصت 
 کرد و دستش را پس کشید.

آرسام با لبخند جذاب و خبیثی  ماکسیمای آرسام رفت و جلو نشست.سمت 
زیرچشمی به بهنواز که سرش را به پنجره تکیه داده بود نگاه کرد و جوری 
پایش را روی گاز فشرد که ماشین از جا کنده شد. بهنواز دستش را با بهت 

 د:انچرخ اوسمت  به داشبرد گرفت و عصبی سرش را

 کردنه؟گی روانی..زده به سرت این چه طرز رانندــ 

 فکر می کردم اهل هیجان باشی؟ــ 

 هیجان بخوره تو سرت آروم تر برو االن به کشتنمون میدی!ــ 

 تسرعهان آرسام بلند خندید و فرمان را محکم در دستش فشرد. عقربه 
 نشان از صدو هشتاد کنار زده بود.
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عاشق سرعت بود االن هم که پی برده بود که بهنواز از سرعت می ترسد 
 تند برود.بیشتر دوست داشت از حرص او 

لغزنده و هر از گاهی ماشین می لغزید به این طرف و آن طرف. بهنواز  جاده
 به صندلی چسبیده بود  وحشت زده چشمانش را محکم بسته بود.

از تهران خارج شده . خطایی می کرد بهنواز را داشت اما کار اندنقصد ترس
حمدهیرسا با سرعت دنبالشان می راند آنقدر عصبانی بود که دود م، بودند

 از کله اش باال میزد.

را کمی دیگر باال برد بهنواز جیغ بلندی زد و دستش روی  رعتشهمین که س
 دستگیره نشست اما در قفل بود.

ا دیدن همه چیز که با و یک لحظه بنفس نفس زنان به روبرو خیره شد 
 سرعت از کنارشان

 می گذشت حالش بد شد.

معده اش باال آمد. آرسام آهنگ راک را ِت سرش گیج رفت و تمام محتویا
 زیاد کرده بود و با حس سر خوشی داد زد:

 سرعتو بپا. ــ

 خفه گفت: ؛بهنواز عق زد و دستش را مقابل دهانش گرفت

 ه دار..ــ نــ..نگ
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آنقدر بلند بود که آرسام اصال نشنید. عق زد و روبه جلو خم اما صدای آهنگ 
شد که نگاه آرسام سمتش چرخید همان لحظه حواسش نبود و ماشین از 

 روی سرعت گیر باال پرید.

دخترک جیغ بلندی زد و بی حال دستش را به داشبرد گرفت. آرسام با 
 بدبختی ماشین را کنترل کرد و کنار جاده کشاند.

 .زد و با دست های لرزانی صدای آهنگ را کم کردنفس نفس می

ق زد و به در کوبید که آرسام سریع قفل در هارا باز کرد. دخترک خودش را ع
 پایین پرت کرد و کنار جاده عق زد.

قدم های محکمی سمت آرسام گین محمدهیرسا کنار زد و پیاده شد. خشم
وری در دهانش که بی خیال پیاده شده بود برداشت و همین که برگشت ج

 کوبید که روی زمین پرت شد.

 آرمیتا سریع بازویش را گرفت:

 هی محمد چی کار می کنی ولش کن.ــ 

خم شد و با  آرسام ویبازویش را به شدت از دست آرمیتا بیرون کشید، ر
 چشمایی به خون نشسته هشدار داد:

اون خراب  با دفعه ی آخرت باشه اینجا رو. خوب گوشات رو باز کن عوضیــ 
شده ای که ازش اومدی اشتباه می گیری چه از لحاظ ماشین روندن و ویراژ 

افت بازی خوب منظورمو گرفتی یا روشنـــــت ثهوس و کدادن چه از نظر 
 کـــنم؟
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آرمیتا فاصله گرفت. هردو تعجب کرده بودند  که جوری فریاد زد
م نبود داشت محمدهیرسا هرگز الکی تا این حد عصبانی نمی شد. الکی ه

 از سر بچگی خودشان را به کشتن می داد.

سمت ماشین خودش رفت و بطری آب معدنی را برداشت و سمت بهنواز 
 رفت. کنارش روی دوپا نشست و کمرش را آرام مالش داد.

ُ سر آب معدنی را باز کرد و طرفش کرد. دخترک با چشم هایی  از تشکر  رپ
 نگاهش کرد.

 رد:کشید و فشار دستش را بیشتر کبیشتر اخم هایش را درهم 

 یکم از اینو بخور حالت جا بیاد رنگ به رو نداری لجباز.ــ 

محمد چیست. با بغض و دست هایی لرزان آب معدنی را  رفهمید منظو
گرفت و قلوپی از آن را نوشید. محمدهیرسا کمرش را گرفت و کمک کرد تا 

د که دست های اما دخترک با حساسیت خودش را کنار کشی بلند شود
 محمد مشت شد.

کنار لبش را با صورتی درهم پاک می به آرسام نگاه کرد که خون  گینخشم
 و خواست حرصش را سر او خالی کند: کرد

تنبیه باشه برات..عبرت بگیر وگرنه دفعه ی بعد جوری میزنمت که نتونی ــ 
 تنها گورت رو گم کن و بیا.از جات بلند بشی 

. دیگر حساسیتی به بازوهایش را بغل گرفتبهنواز عقب نشست و 
 محمدهیرسا نداشت بلکه حس
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می کرد بیشتر وابسطه حمایت، آغوش امن و دست های پُر مهرش شده اما 
آن را نداشت که عاشق ناراحت بود از دستش و از طرف دیگری هنوز آمادگی 

 کسی شود و این را نمی خواست اصال.

 اخم سوار شد.آرمیتا سریع جلو نشست و محمد با  

 ــ اگه خواستی بخواب تا برسیم هرچند راه زیادی نمونده.

روشن شد و آهنگ خیلی آرامی  بهنواز تشکر کرد و سرش را تکان داد. پخش
پخش شد. بوی عطر تلخ محمدهیرسا با روشن شدن بخاری در فضای 

 س عمیقی کشید و چشم هایش را بست.نف ماشین پخش شد.

 انداخت:از آیینه به عقب نگاه 

 خوبی؟ــ 

 نونم...ممآرهــ 

آرمیتا با اخم های درهمی به بیرون نگاه می کرد محمد زیر چشمی نگاهش 
 کرد و لبخند محوی کنج لبش نشست.

فرمان را محکم  عصبانیآرسام با سرعت سر سام آوری از کنارشان گذشت. 
 در دست هایش فشرد:

 بی عرضه هیچی بلد نیست به غیراز گند باال آوردن. پسره کله شقِ ــ 

 پخش شد.« مهدی جهانی دوست دارم این هوارو» آهنگ

 تورو دیدم دلم از دست رفت آخه زیباتر از تو مگه هست؟
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 مگه میشه رو تو چشمامو بست؟ تو یه احساس نابی تو دلم

 ت خودمـمن مغرور به تو عاشق شدم دیگه نیست حرفام دس

نه به بهنواز نگاه کرد و دید اوهم خیره نگاهش یناخواسته از آیمحمدهیرسا 
قلبش را  و نامحسوس می کرد. دخترک سریع نگاهش را دزدید و ناخواسته

 چنگ زد.

برف آرام آرام می بارید و هوا روبه تاریکی می رفت اما همین فضا کوه را 
 جذاب تر می کرد.

 ونـهام گرفته شهرو بارون منو توه خیابون قشنگه خنده

 روـادوست دارم این هوارو خیسی کوچه هارو دست های گرم ی

 یـقشنگه خنده هامون هگرفته شهرو بارون منو توه خیابون 

 دوست دارم این هوارو خیسی کوچه هارو دستای گرم یارو

 تو برام دنیای آرامشی منو با عشق سمتت می کشی

 شی تهنمی گذارم از من خسته شی نمی گذارم از من خس

 تا ابد بی تو تنها می مونهتوی تنها کس این دیوونه 

 اینو چشمای تو خوب می دونـــه..

ی رنگ رفت و بازهم قلبش شکز بازهم سمت آن دو تیله ی مانگاه بهنو
ت های لرزانش را روی پاهایش مشت دس ی کردن.رشروع کرد به بی قرا

 .کرد و آب دهانش را قورت داد
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می کرد اما جرأت نمی کرد نگاهش را باال  سنگینی نگاه محمدهیرسا را حس
بگیرد چون اگر به آن دو تیله خیره می شد قطعا نمی توانست نگاهِ 

 سرکشش را بدوزد.

اخالق و رفتار محمدهیرسا را اصال درک نمی کرد. یک بار خوب، یک بار بد، 
 ، یک بار مهربان و یک بار خشن!یک بار اخمو

چرا همه ی اخالق هایش برایش خوشایند اما درک نمی کرد و نمی دانست 
 است.

 امون ـگرفته شهرو بارون منو توه خیابون قشنگه خنده ه

 روـای دوست دارم این هوارو خیسی کوچه هارو دستای گرمِ 

 یـون همه هادگرفته شهرو باران منو توه خیابون قشنگه خن

 اروـدوست دارم این هوارو خیسی کوچه هارو دست های گرم ی

 ها پارک کرد و همگی پیاده شدند. آرسام به کابوت ماشین تکیه دادماشین ر
 و سیگار می کشید این حرکت جدیدش باعث تعجب همه شد.

 شین را قفل کرد و شروع کرد باال رفتن از کوه:زنان ما وزخندپمحمدهیرسا 

نمی دونستم سیگاری شدی چشمم روشن به زودی معتاد شدنت هم ــ 
 جشن می گیریم.

خنده اش را کنترل کرد و آرسام عصبی سیگار را زیر کفش هایش لهه آرمیتا 
 کرد:

 یه کالم از مادر عروس!ــ 
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ال اآرمیتا زیر خنده زد اما محمد و بهنواز فقط اخم کردند. همگی وقتی به ب
 رسیدند خسته لب کوه نشستند که آرمیتا گفت:

 یه کاسه آش داغ می خرم شما نمی خواید؟ ههوای من میرم از اون آقاــ 

 همگی سر تکان دادند که آرمیتا با ذوق دست هایش را برهم کوبید:

 همگی مهمون من.ــ 

که از آنها دور شد. بهنواز چشم هایش را تنگ کرد و بینی اش را باال کشید 
 .به نیم رخش نگاه کرد خیلی بامزه شده بود جلب شد. توجه محمدهیرسا

اغ سرخ شده از سرما و موهای لختش که لجوجانه از کاله بیرون لپ و دم
در چشم هایش هم بخاطر سردی هوا آب جمع شده بود و  .آمده بودن

 همین باعث شده بود که وفتی نور در آن می زند برق بزند.

محمدهیرسا کمی سمتش مایل شد که دخترک سر چرخاند و نگاهش کرد. 
 ُ درست روی ، شال گردن را کمی باال تر آوردر کرد و آن یکم فاصله را هم پ

 دهان و بینی اش.

رد که نگاه می کاش مات و مبهوت به صورت جذاب و خواستنی  دخترک
 جالب اینجا بود که دیگر ترسی ازش نداشت. فاصله اش با او یک بند بود.

حمدهیرسا که فاصله گرفت آرمیتا با سینی در دستش برگشت و آن را م
 گذاشت.روی برف ها 

 .آرسام گفتی میری سفر؟خب بخورید.ــ 

 انگاری برق خوشحالی در چشم های بهنواز درخشید. 
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 سه روز دیگه برمی گردم شایدم موندم.آره ــ 

محمدهیرسا پوزخند زد. حس می کرد آرسام در نخ بهنواز است اما..اینطور 
واز را با نبود فقط می خواست لج محمد را در بیاورد و انتقام سیلی های بهن

فی هم آرمیتا را خیلی دوست داشت به عنوان از طر کارهایش پس بگیرد
رفیق بچگی هایش برای همین از بهنواز تنفر پیدا کرده بود و می خواست 

 هرجور شده از طریقی او را نیش بزند.

آرسام را همه کاسه هایشان را برداشتند و کم کم خوردند. در کل اگر کار 
 شب قشنگی بود.فاکتور می گرفتند 

                                                 🔥🔥🔥 

گل های داخل بالکن را آب داد و با لبخند نگاهشان کرد خیلی زیبا و  
 شاداب بودند.

سه روز از آن شب گذشته بود و چقدر خوب بود که حضور آدمی مانند آرسام 
 در خانه نبود.

ها پایین رفت. همگی نشسته بودند و  شالش را کمی مرتب کرد و از پله
 چای عصر را می خوردند.

 بهنواز با لبخند سالم داد و کنارشان جای گرفت. 

 ی بی با اخم های درهم گفت:ب

دخترم چرا لج بازی می کنی توام بیا بریم تنهایی می شینی اینجا چی کار ــ 
 می کنی؟



307 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

 رام کرد:بهنواز با التماس به محمدحسین خیره شد که خنده ای آ

 بی بی ولش کن دوست نداره بیاد.ــ 

 سرهنگ استکانش را پایین آورد و به بهنواز خیره شد:

 یا..ی دخترم مشکلت چیه؟ لباس مناسب ندارــ 

 سریع حرفش را قطع کرد:

هیچ کس رو اونجا نمی شناسم . نـه نه بخدا خودم دوست ندارم بیامــ 
 عروسی اقوام شماست منو می خواد چی کار.

 سرهنگ سری جنباند و به بی بی خیره شد:

حتما حوصله نداره راست میگه کسی هم سن و سال خودش نیست اونجا ــ 
 همین جا باشه بهتره.

 بهنواز لبخند زد و محمدحسین چشمکی حواله اش کرد:

یک بار خوش به حالت وروجک خانوم انگاری شانس آوردی و این بابای ــ 
 صرف شما می کنه. مصرف ما خوبی هاش رو همیشه

 محمــــد حسیـــن!ــ 

جــــونـــم؟ ای بابا خب حقیقتو میگم مگنه بی بی؟ از صبح دارم بهت میگم ــ 
منو با این وضعیت می برید اونجا که چی بشه می گید اال و بال باید بیای 

 خب نمی خوام بزارید منم پیش بهنواز بمونم.

 هنواز گفت:سرهنگ از جایش برخواست و با اخم روبه ب
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وگرنه این پسره ی  یتوام خودت رو آماده کن دخترم حتما باهامون میاــ 
 کله شق بهانه می تراشه!

 با التماس به چشمان محمدحسین نگاه کرد و لب زد: دخترک

 خواهش می کنم.ــ 

بی بی خنده ای کرد و برخواست همین که سرهنگ به پله ها نزدیک شد 
 داد زد:

 ام اما بزار بهنواز بمونه!باشه بابا میـــــ 

ت هایش را به دست های دسسرهنگ باشه ای گفت و باال رفت. 
 محمدحسین کوبید:

 ایـــول!ــ 

باشه باشه لوس نشو بزار برم خودمو آماده کنم میای بهم بگی چی ــ 
 بپوشم.

لباس های و ولیچر را داخل اتاق برد. از میان اد ر تکان دبه لب سلبخند  
کمد کت و شلواری مشکی رنگ با پیراهنی سفید برداشت و متنوع داخل 

 سمتش گرفت.

 محمدحسین صورت درهم کشید:

 اَه اَه مشکی؟ برو بابا نمی خوام.ــ 

 بهنواز لب برچید و لباس را بیشتر سمتش گرفت:
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من همیشه عاشق این نوع لباسم با این ترکیب گیر خب انقدر بد نباش ــ ب
 رنگ.

 کمد کشاند و دست دخترک را پس زد:ت محمدحسین ولیچر را سم

 من اینو نمی خوام بهتره اینو ببری بدی به محمدهیرسا بپوشه نه من!ــ 

 مگه این رنگارو دوست داره؟ــ 

 ن خودم انتخاب می کنم برو بیرون.. مآره عاشقشهــ 

بهنواز لباس را سر جایش گذاشت و خم شد سر شانه ی محمدحسین را 
 بوسید:

 بهتون داداشی.خوش بگذره ــ 

 ممنونم وروجک حاال میزاری لباس را عنایت فرماییم؟ــ 

 آره بپوش.ــ 

با دیدن سرهنگ با آن کت و شلوار طوسی جذب لبخندی ز اتاق خارج شد و ا
 زد:

 به به چقدر خوشکل شدی حاج بابا..ــ 

 سرهنگ خندید و سرش را به طرفین تکان داد:

 ی؟بی بی آماده ا امان از دست شماهاــ 

سرهنگ  بی بی چادری گل گلی سرش کرده بود و هن هن کنان کنار
 ایستاد:
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ِ ــ   ی اینجور جاهاست!آره پسرم اَه خسته شدم آخه جای من ک

 بهنواز متعجب به تیپ جالبش نگاه کرد:. محمدحسین کمی بعد بیرون آمد

 بـ..ببینم این لباسارو چطور پوشیدی؟ با کمک کی؟ــ 

 ایستاد و شانه اش را فشرد:سرهنگ با غم کنارش 

از کمر به پایین بخاطر اون گلوله ای که تو نُخاشه محمدحسین دخترم ــ 
 فلجه یعنی بی حسه اما خودش می تونه لباساشو تنش کنه.

 قوی و بزرگش نشاند:محمدحسین با خنده بوسه ای روی بازوی 

 اینیم دیگه مخلص شوما.. ــ ما

 قط لبخندی غمگین زد.سرهنگ زیر خنده زد اما بهنواز ف

 دخترم ببینم واقعا نمی خوای بیای؟ــ 

 خم شد و گونه ی بی بی را بوسید:

 .ه عزیزدلم شماها برید خوش بگذرونیدــ ن

لیچر محمدحسین را گرفت و سمت بیرون حرکت ؛ وسرهنگ سر تکان داد
 کرد:

 پس شبت خوش دخترم ممکنه دیر بیایم شامت رو بخور و بخواب.ــ 

 بی بی زمزمه کرد: کنار گوش

 بینم محمدهیرسا هم میاد؟ــ ب
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نه دخترم اون کار داره به این جور مراسم ها اصال نمیاد مگر اینکه کسی ــ 
 اجبارش کنه!

سر تکان داد و تا دم در با آنها رفت. سرهنگ ویلچر را در زد، لبخند غمگینی  
 صندوق عقب گذاشت محمدحسین را عقب نشانده بود.

بوسیدن پیشانی بهنواز داخل بی بی جلو نشست و سرهنگ هم بعد 
بوق زد که داخل رود. بهنواز سریع دست تکان داد و داخل . ماشین نشست

 رفت.

روی مبل جلوی تلویزیون ؛ در را بست و قفل کرد ؛سمت ورودی خانه دوید
 نشست.

از  قتیبود وپیش  چند شبمشغول فیلم دیدن بود اما فقط و فقط در فکر 
 آرمیتا را به ویالی پدرش رساند. کوه برگشتند و محمدهیرسا

دست های محمدهیرسا را گرفت و بوسید و قبل از پیاده شدنش برگشت و 
 اما وقتی محمد دستش را پس کشید آرمیتا زمزمه ای عاشقانه کرد.

یاد آن شبی افتاد که آنهارا از پشت پنجره دیده بود. چرا قلبش داشت از 
 می گرفت؟درون آتش 

 خبر نداشت که محمدهیرسا هیچ وقت اجازه نداده است پا فراتر بگذارد.

روی مبل دراز کشید و با بغض به سقف زل زد. تنهایی حس بدی داشت اما 
 در عوضش کمی آرامش را میهمان وجودش می کرد.
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صدای مبهمی از حیاط بلند شد که باعث شد دخترک از جا بپرد و ترسیده به 
 نگاه کند.پنجره ها 

پاورچین  .از داخل آشپزخانه چاقویی برداشتو تلویزیون را خاموش کرد 
 پاورچین سمت در رفت و آرام بازش کرد.

 چراغ های پایه بلند اطراف را روشن نگه داشته بودند. ، وارد حیاط شد

کمی دیگر سر چرخاند اما چیزی ندید همین که خواست داخل برود دستی 
 کشاندش. ستوِن بزرگیگردنش را گرفت و به پشت 

به فرد روبرویش نگاه کرد. وحشت زده نگاهش می کرد جیغ بلندی کشید و 
از حلقه کرد و بیشتر به نوو اوهم با لبخندی ترسناک دستش را دور کمر به

 دیوار فشردش.

اقو را بلند کند که با دست دیگرش مچ دخترک را پیچاند که آخ خواست چ
 خفیفی گفت و چاقو از دستش افتاد.

به گریه افتاده بود اما نباید غرورش را مقابل او از دست می داد وگرنه جری 
 تر می شد.

سرش را الی گردن دخترک فرو کرد که بازهم جیغ کشید اما سریع در دست 
 های بزرگ او خفه شد.

بدی داشت از نزدیکی زوری و بدتر از آن خاطراتی که سریع مانند مور و  حس
 ملخ به جانش حمله می کردند و تا مرز دیوانه شدنش پیش می رفتند.

 با چشمایی خمار لب زد:. موهای دخترک را بویید و سرش را باال گرفت
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ی دلم تنگت شده بود خانومی..آخ..وقتی می بینم اینطوری دست و پا میزنــ 
دوست دارم بیشتر اذیتت کنم راستش همین سمج بودنته که جذابت می 
کنه..دیگه وقتشه پیش خودم برگردی می برمت پیش خودم عزیزم اینجا 

  بمونی که چی بشه هان؟

با چشمایی غرق در اشک نگاهش می کرد همین که سرش را جلو آورد 
اری قصد فرید بازهم برگشته بود و انگ .معنی نفس کشیدن یادش رفت

 .نداشت دست از سر دخترک بیچاره بردارد

                                                 🔥🔥🔥 

قفل چرخاند و وارد سالن شد. برق را روشن کرد و با خستگی  کلید را در
خودش را روی مبل انداخت. سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشم 

 هایش را فرو بست.

دلتنگ بود جوری که بی قرارش می کرد و تا مرز دیوانگی چیزی درونش 
 اش پیش می رفت.

دیگر ، خوب اطراف را کاوید .نفس عمیقی کشید و سرش را از مبل جدا کرد
 از بوی آن غذاهای خوشمزه و وسوسه برانگیز خبری نبود.

دیگر خبری انگار دوباره هوای مرگ و سیاهی داخل فضای خانه پیچیده بود. 
 رشته ای که اینجا همین روبرویش نماز می خواند نبود.از آن ف

اصال خبر نداشت . کالفه در موهایش دست کشید و موبایلش را برداشت
 .شتعروسی امشب است هرچند بازهم اطالع داشت پا در مراسم نمی گذا
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شماره ی محمدحسین را گرفت و بعد چند بوق بالخره رضایت داد و جواب 
 داد:

 ؟جونـــم داداشــ 

گوشم رفت چته چرا داد میزنی؟ نمی تونی مثل آدم حرف  .رمارو داداشزهــ 
 بزنی اینم باید یادت بدم؟

 بس کن دیگه فیلسوف دوباره شروع کردی به فلسفه گفتن.ــ 

 به شقیقه اش دست کشید:

 کجایی؟ چرا انقدر شلوغه؟ــ 

می کشی واقعا که اعصابمون رو خراب کردی تو واقعا از اون مغزت کار ــ 
 داداش؟  جونِ 

 حالم خوش نیست بنال ببینم کجایید؟ مشبمنظورت چیه؟ محمد اــ 

 ای تو روحت عروسی هستیم بابا یادت نیست.ــ 

 روبه جلو مایل شد و مشکوک پرسید:

 چند نفری رفتید؟ــ 

 و ترکه!ــ د

 با حرص غرید:

 زهرمار درست بحرف پدر سوخته!ــ 

 محمدحسین زیر خنده زد:
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 توام راه افتادی..هیچکی بابا همون جمع قبلی منو بی بی و بابا. خوبهــ 

 س بهنواز چی؟ــ پ

اون گفت نمیاد خیلی اصرار کردیم اما گفت کسی رو نمی شناسه دلش ــ 
 نمی خواد بیاد.

نفس عمیقی کشید و همین که خواست دوباره به مبل تکیه کند به سرعت 
 به جلو خم شد:

 س آرسام چی؟ــ پ

 فعال نمیاد.اون که رفته سفر و ــ 

 حرفش را قطع کرد و محمدهیرسا داد زد:

تنها تو خونه ای بدون بادیگارد و محافظ مونده؟ احمق مگه خودت خبر ــ 
 اومده بود سراغش..فرید نداری چند مدت قبل تو همچین موقعیتی 

 تماس را قطع کرد و سریع کتش را پوشید و سوئیچ و مدارکش را برداشت.

ار ماشینش شد و با سرعت زیادی سمت خانه ی پدری اش راند. آنقدر با سو
 چند دقیقه رسید.سرعت حرکت کرد که در عرض 

سریع ماشین را پارک کرد و بعد قفل کردنش وارد کوچه شد و از میان 
 در قفل چرخاند. را پیدا کرد و آرام آنجادسته کلیدش کلید 

صدای ، تت جلو قدم برداشو سمدر را بی سرو صدا بست شد و اط وارد حی
اصال  فریدقرچ قرچ کردن برف زیر کفش هایش کمی صدا می داد اما 

 متوجه نشده بود.
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سرش را الی گردن بهنواز برده بود و می بوسید. دخترک بی حال با هق هق 
 خفه شد. اودر دست های  زهمجیغ بلندی کشید که با

دست و پا نزن چون کسی نیست نجاتت بده..تقال به دردت نمی خوره  ــ
 عزیزم.

 را بیشتر می ترساند جوری که تهِ ز این ها را زمزمه وار می گفت و بهنوا
 دلش خالی می شد.

اگر  عق میزد. فریدعطر گس با تمام وجود می لرزید و کم کم داشت از بوی 
معذرت می خواست فقط دستش را بر می داشت قطعا التماس می کرد..

 برای اینکه دست از سرش بردارد چون دیگر غرور برایش مهم نبود.

االن فقط به فکر آبرو و حریمی بود که یک بار بهش تعرض شده بود آنهم 
 به زور.

آنقدر  فریدمحمدهیرسا دقیقا روبرویشان بود و نگاهشان می کرد اما  
 سرش گرم بود که اصال حواسش نبود.

یک حرکت زانویش را باال آورد و محکم زیر دل او کوبید. آخی سر بهنواز با 
با خشمی کنترل نشده نگاهش کرد و چنان سیلی  .داد و کمی فاصله گرفت

زیر گوشش زد که پرت شد اما به موقع بازویش را گرفت و دوباره به دیوار 
 کوبید.

 رید:گین غشمخ

و باهام بیای ولی فکر به غلط کردن بیافتی یلی خواستم راضیت کنم تا ــ خ
 کنم باید به زور ببرمت راه بــیافت دختر وگرنه..
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همین که سرش را جلو برد بهنواز سرش را سمت راست چرخاند و محکم به 
 دیوار کوبید.

محمدهیرسا با یک خیز بلند . چشم هایش را بست و جیغ بلندی کشید
 رفت و یقه اش را از پشت گرفت. فریدسمت 

 ـی؟!ــ وگـــرنه چــ

برش گرداند و چنان مشتی در دهانش کوبید که خون از دهان و بینی اش 
کوبید که ناله کرد  شزانویش را باال آورد و محکم چندباری زیر دل بیرون زد.

 و روی زمین افتاد.

 محمدهیرسا با خشم و صورتی قرمز شده از شدت حرص و غیرت روی شکمِ 
 فرود آورد. شمشت های بی امانش را روی صورتشست و او ن

آنقدر بهنواز هق هق کنان به دیوار چسبیده بود و آنها را نگاه می کرد. 
 کتکش زد که تمام صورتش خونی شد و از حال رفت.

بلند شد و دست هایش را محکم به لباسش کشید. چرا این چنین کرده 
تمام می کرد بود؟ او پلیس این مملکت بود باید به نحوه ی درستی ماجرا را 

 چرا این گونه؟ چرا با خشم؟ 

 مگر بهنواز چه نسبتی با او داشت که انقدر رویش غیرت داشت؟ 

همین که  ،سمت بهنواز رفت و بازوهایش را گرفت و محکم تکانش داد
ز میان دندان های و ا خواست خودش را کنار بکشد عصبی تکانش داد

 کلیک شده اش غرید:
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 هــی؟..دت بیا بهنواز نباید دوباره تشنج کنی خبوبی؟ با توام؟ به خوــ خ

آنقدر نگران حال بهنواز بود که اصال یادش نبود به همکارانش خبر دهد تا 
 آن نامرد را بگیرند.

زده نگاهش را باال کشید و به چهره ی َمردی دوخت که این  وحشتدخترک 
 روزها یادش یک لحظه هم از سرش نمی رفت.

ازم  ن اینجام دیگه کسی نمی تونه اذیتت کنه!؟ مآروم باش خبوبی؟ ــ خ
از این به بعد هم نترس لعنتی مــنم مــن..تا حاال کاری بهت نداشتم 

 نمی گذارم کسی هم کاری باهات بکنه با تــوام!ندارم..

صورت دخترک را قاب گرفته بود و دلداری اش می داد اما بهنواز فقط سرد 
 نگاهش می کرد.

 کرد اما فرید را ندید و زیرلب غرید:به اطراف نگاه 

ــ عوضی چطور انقدر زود غیبش زد..اشکال نداره اینبارو قسم بخور به جون 
 بهنواز که نتونستم بیام دنبالت یا بگیرمت..

نماند و نفس کم آورد همین که ُسر خورد محمد برای دخترک کم کم هوایی 
 ون آمد.رسریع در آغوشش کشید و از کنار دیوار بی

سینه اش را روی قفسه ی بهنواز را روی تختی که زیر درخت بود خواباند و 
 اساژ داد:دورانی م

گریه کن اما اینطوری  هق هق کن، داد بزن، فس بکش..جیغ بکشــ ن
 خودتو خفه نکن لعنتی!
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هوا را می بلعید ما بازهم احساس خفگی می کرد جوری که به پیراهن 
 اال کشید.محمدهیرسا چنگ زد و خودش را ب

 دست های محمد ناخواسته پشت کمر دخترک نشست:

کاری بهت ندارم لــعنتــی  نم محمدهیرسا..کسی نیست فقط منم مــنــ م
 قــول!

زیر گریه زد و راه گلویش  و حرف هایش بازهم مانند قبل با شنیدن این نام 
هیرسا گاری در این دنیای بزرگ هیچ کسی به اندازه ی محمدان باز شد.

 رامش نمی کرد.آ ،رکش نمی کردد

محمد تنها جایی بود که در آن وضعیت خفقان آورد  آغوش گرم و امنِ 
 شود و عطر تلخش را استشمام کند. خفیدوست داشت در آن م

کرد و سرش را الی گردن او فرو کرد حلقه  محمددست هایش را دور گردن 
 برای بدبخت بودنش! یخترو با تمام توان اشک 

ند. محمد را ضعیف می ک د هربار با این کارش چقدر ایمانِ نمی فهمی
محمدهیرسا دست هایش را دور کمرش محکم تر کرد و بینی اش را میان 

 موهای پریشان و خوش بوی دخترک فرو برد.

نفس عمیقی کشید و مانند همیشه غرق در آرامش شد. چرا با این آغوش 
 تنش در می رفت.دلش آرام می گرفت و تمام خستگی ها از هربار 

برت می گردونم..بر می گردی ویال اشکالی نداره صیغه  .آروم باش..آرومــ 
..کاری هم می خونیم بخاطر سرهنگ اما دیگه اجازه نمیدم اینجا بمونی
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بهت ندارم قول میدم فقط بخاطر اینه که سرهنگ دست برداره و دیگه 
 اینجا نمونی..برای اینکه در امان باشی!

انگار تمام دنیا را یک جا به او دادند. از اینکه می  شنیدن این حرفبهنواز با 
شنید به آن خانه ی دوست داشتنی برمی گردد و دیگر مجبور نیست خواهر 

 محمدهیرسا شود.

.لبخند محوی زد و اشک .خوشحال بود قدر بزرگی تمام بدبختی هایش
 شوق ریخت از شدت شادی!

 د و نگذاشت، اجازه نداد آن مردکشادی برای اینکه محمد به موقع رسی
 دوباره مانند یک حشره ی بی ارزش لهش کند.

بهنواز از او جدا شد و اشک هایش را پاک کرد. باران آرام آرام می بارید و 
 کمی آنها را خیس کرده بود اما هیچ کدام حواسشان نبود.

کدام قصد یکدیگر غرق شده بودند و انگاری اینبار هیچ  هردو در نگاه مشکیِ 
 عقب کشیدن نداشتند.

محمدهیرسا کمی سرش را جلو برد اما با دیدن ترسی که در نی نی چشماِن 
و تازه فهمید باید موقعیت را  بهنواز بود دستش را مشت کرد و عقب کشید

 درک کند.

 لندشو وسایالت رو جمع کن زود باید بریم.ــ ب

 ..اما سرهنگ چی؟ــ ا
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و براش تعریف می کنم دیگه نمی گذارم و همه چیزهش خبر میدم ــ ب
 تنهایی اینجا بمونی برات خطر داره پیش خودم باشی بهتره..

موهای دست  .از غیرت محمدهیرسا دلش غنج رفت و از روی تخت بلند شد
 و پاگیرش را کنار زد.

محمدهیرسا دست برد و شالش را که دور گردنش افتاده بود برداشت تا 
 دیدن کبودی الی گردنش دستش از حرکت ایستاد. روی سرش بندازد اما با

 چشم هایش را با فکی منقبض شده روی هم فشرد..محکم! 

بهنواز نگاهش را زیر انداخت و با بغض به موزائیک های کف حیاط چشم 
 دوخت:

 ..ببخشید.ــ بـ

محمدهیرسا تکانی به دست های خشک شده کنار گردن دخترک داد و 
 مرتب کرد و عقب کشید:سریع شال را روی موهایش 

 و چرا معذرت می خوای مگه چی کار کردی؟ــ ت

 دردسرتون شدم.زم باعث اــ ب

 سرش را به طرفین تکان داد: 

 برو آماده شو کاری نکردی زود باش!ــ 

بهنواز سمت داخل قدم تند کرد. بعد یک ربع که محمدهیرسا زیر باران به 
 کارهایش فکر می کرد بازگشت.
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لرزان و چشم هایی  نیبا بد  .محمدهیرسا به شدت درهم بود اما اخم های
 ایستاد. اوخیس کنار 

 خم شد و چمدان بهنواز را برداشت و سمت در حیاط قدم تند کرد.

باران با شدت  ،از حیاط بیرون رفت و در را بست. از کوچه که خارج شدند
 بیشتری می بارید.

بخاری را روشن کرد و سوار شد و دست هایش را بهم مالید که محمد 
 دریچه هایش را سمت بهنواز تنظیم کرد.

از همین توجه کوچک و دوست داشتنی. ماشین را  شد گرمدخترک دلش 
 روشن کرد و همان حین با محمدحسین تماس گرفت.

و اگه می تونه فردا بیاد صیغه رو به سرهنگ بگو بهنواز رو برگردوندم خونه ــ 
فرید اومده بخونه تا خیالش راحت بشه..اگر دلیلش رو پرسید بهش بگو 

 فعال...بوده سراغ بهنواز دلیل خوندن صیغه هم همینه

روی داشبرد انداخت. بهنواز به صندلی تکیه تماس را قطع کرد و موبایل را 
ن حرف ثابت کرده بود که انگار محمد با ای چشمانش را بست. ا دردداد و ب

 کاری بهش ندارد و صیغه هم فقط از روی اجبار است همین و..

ناراحت شده بود از لحن و مگر بهنواز همین را نمی خواست؟ پس چرا االن 
 حرف محمدهیرسا؟!

 عصبی بیشتر دندان سایید.مدهیرسا زیر چشمی نگاهش کرد و حم
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رات باران بود که به قطتنها صدایی که سکوت فضا را درهم می شکست 
 پنجره برخورد می کرد.

دش به تلخی همان فضا را استشمام کرد و لبخن با تمام وجودش عطر تلخِ 
 عطر بود.

اسمش را پشت شناسنامه اش سرهنگ قرار بود فردا ببردش ثبت احوال تا 
 بنویسید اما خدارا شکر که دیگر چنین اتفاقی نمی افتاد.

بود و لحظه ی آخری همه چیز را مانند پازل انگار خدا خودش اراده کرده 
 کنار هم چیده بود.

مقابل در ویال نگه داشت و ریموت را فشرد. ماشین را گوشه ای پارک کرد و 
 . پیاده شد

 چمدان بهنواز را از عقب برداشت و سمت در ورودی رفت.

قطره اشکی  د.در ماشین را بست و با لبخند عمیقی به باغ نگاه کر دخترک
کنار چشمش ُسر خورد به شدت دلش برای این فضا تنگ شده بود آنهم از 

 در چنین مدت کوتاهی!

باران که شدت گرفت سمت داخل قدم تند کرد. وارد سالن که شد گرما به 
 استقبالش آمد.

 بشین.ــ 

با پنبه ای در دستش کنار مبل ایستاده بود. سمت محمدهیرسا برگشت که 
 آنجا. بهنواز سمتش رفت و کنارش نشست.نشست و اشاره کرد که برود 
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زخمی محمد سمتش برگشت و پنبه را که آغشته به الکل بود کنار لب 
 دخترک گذاشت که آخی گفت و چشم فرو بست از شدت درد.

 دندان هایش را روی هم قرص کرد و پنبه را آرام آرام روی خون کشید.

ی کور میان  چشم هایش روی تک تک اجزای صورت بهنواز چرخید و گره
 ابروانش را بیشتر کرد.

هزار بار بهت گفتم مسخره بازی رو بزار کنار و خودتو جزء اون خونوداده ــ 
 گانه ات رو تکرار کردی و نزدیک بود کار دست خودت بدی!بچ بدون بازم کار 

همین که چشم از لب های دخترک برداشت و نگاهش را باال کشید متوجه 
 تیره شد که خیره نگاهش می کرد.ی دو تیله ی مشکی رنگ 

بهنواز سریع آب دهانش را قورت داد و نگاهش را پایین گرفت. 
که تکان خفیفی  محمدهیرسا انگشت اشاره اش را کنار لب دخترک کشید

 خورد و سر پس کشید.

 عصبی نفسش را بیرون داد و دستش را مشت کرد:

 .یزی نیست زود خوب میشه..بلندشو برو استراحت کنــ چ

نفس عمیقی کشید و برخواست. همین که به پله ها رسید صدای او را  
 شنید:

 مدونت رو گذاشتم کنار تخت.ــ چ

 منونم.ــ م
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پله هارا یکی دوتا باال رفت. وارد  خجالتبا قلبی دیوانه و مجنون از شدت 
 با بغض به اطراف نگاه کرد: ،اتاقش شد و پشت در ُسر خورد

 خیلی دوستت دارم. مامانی..خدایا ممنونمــ 

به  غمگینروی تخت دراز کشید و با لبخندی  ،بعد از تعویض لباس هایش
 سقف زل زد.

دستش را الی لبش کشید همان جایی که محمدهیرسا چند دقیقه قبل 
چشم هایش را  ،بود اما خودش را از شدت ترس عقب کشیده لمس کرده
د وگرنه اعتمادش از ترس اتفاقات یک ساعت پیش چنین کرده بو فرو بست

 به محمدهیرسا روزبه روز بیشتر می شد.

 بوی عطر تلخ هنوز و هنوز هم در حفره های بینی اش جا مانده بود.

چشم هایش را فرو بست و خواست بخوابد که آسمان رعد و برق زد خیلی 
 جیغ خفه ای کشید و نیم خیز شد.. بلند

ترس و لرز دراز کشید از  باترسیده به پنجره نگاه کرد و نفس عمیقی کشید. 
 این همه وحشت متنفر بود اما دست خودش نبود.

                                                 🔥🔥🔥 

امروز محمدهیرسا منزل بود و سرکار نرفته  .ا روی میز چیدها رهمه ی غذا
 بود دلیلش را هم نمی دانست اما حسابی به اطراف رسیده بود.

بود و سارافونی سبز یشمی و زیر سارافونی مشکی پوشیده دوش گرفته 
وراب شلواری مشکی هم پایش کرده بود و موهای خیسش را دم ج بود.

 .اسبی ساده بسته بود
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مشکی رنگ حریر روی موهایش انداخته بود که بیشتر به چشمانش شالی 
می آمد مخصوصا با آن خط چشمی که برای اولین بار پشت پلکش کشیده 

 بود.

به  کمرنگچشمانش بیشتر از هر وقتی وحشی شده بود. رژلبی صورتی 
 .لبانش زده بود

دلش زیادی به این صیغه خوش نبود..حتی عقد هم نکرده بودن 
 حتی..حتی ازدواج فقط یک صیغه بود برای راحتی خیال سرهنگ.

وگرنه هیچ دلیل دیگری نداشت..بهنواز وحشتش  برای معذب نبودنشان
 همین.بیشتر می شد 

می ترسید با این صیغه و خواندن آن چند کلمه ی قرآنی محمدهیرسا 
عوض شود و بخواهد کاری کند اما خودش هم خوب می دانست که 

 تصورش اشتباه است و محمد سردتر از همیشه می شود.

 ول درست کردن قهوه بود که موبایل محمدهیرسا روی اپن لرزید.مشغ

انگار ، اخم هایش را درهم کشیدبا عجله برش داشت و با دیدن نام آرمیتا 
پله ها باال رفت و بدون آنکه حواسش باشد و یا در بزند  از دست بردار نبود.

 دستگیره را کشید و وارد اتاق شد.

 موبایل را با اخم باال گرفت و گفت:

 موبایلتون زنـ..ــ 
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کردن موهای خیسش بود و حوله با دیدن محمدهیرسا که مشغول خشک 
ای دور کمرش بسته بود با باال تنه ای برهنه قبلش محکم شروع به کوبیدن 

 کرد.

کنار  گذاشت و زمینریع رو برگرداند و موبایل را روی چندباری پلک زد؛ س
صدای که از اتاق خارج شد در را بست و نفس عمیقی کشید ، کمد هول داد

 باز شدن در آمد.

چشمانش را و  رو برگرداندر سمت در چرخید و با دیدنش دوباره بدون اختیا
 ب گزید.؛ آرام لمحکم بست

 وای...وای.ــ 

حرارت نفس های محمدهیرسا را کنار همین که خواست قدم اول را بردارد 
 .گرد شدن نشگوش و گردنش حس کرد و چشما

و کنار گوشش زمزمه دخترک  شانه هایمحمدهیرسا دست هایش را دور 
 د:رک

 چرا می خوای اشتباه منو تکرار کنی و بدون در زدن وارد اتاق بشی؟ ــ 

صورتش در کثری از ثانیه ملتهب شد و قلبش نزدیک بود از سینه اش 
 بیرون بزند.

 یک لحظه ترسید اما سریع به خودش مهیب زد که محمدهیرساست! 

 ـ..خواهش مـ..می کنم..ــ خ
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زبون داری چته تا میرسی به من نوارت چیه همیشه که برای همه یه متر ــ 
 گیر می کنه و به تپه تپه کردن میافتی؟!

این را در کمال جدیت گفت که بهنواز با خود گفت چی رو می خواد ثابت 
 دوستش دارم؟..اینکه کنه؟ اینکه

 چشم هایش را بست و باز کرد و لبانش را خیس کرد:

 غـ..غذام سوخت.ــ 

 با سرعت سمت پله ها دوید. پس زد و راسریع دست های محمدهیرسا 

حسی داد زد در سرش که آره دوستش داری..اخالقش را دوست 
چیزش را اما با تمام بی رحمی  همهداری..حمایت هایش را دوس داری..

 گی است همین.تمی خواهی بگی وابس

ازش نمی ترسی و تازه آغوشش رو دوست داری چون بهت حس پناگاه رو 
 خواهی انکار کنی!میده دیگه چرا می 

 محمد دست به کمر به مسیر رفتنش نگاه کرد و ابرو باال انداخت:

 تابلو.ــ 

پیراهنی سبز یشمی تن کرد همراه شلواری مشکی. موهایش را سمت باال 
 شانه زد و چند پاف از ادکلن تلخ را زیر گردن و روی لباس هایش پاشید.

 تماس بی پاسخشموبایلش را برداشت و با دیدن نام آرمیتا که هزاران 
 اخم کرد. دیدن بهنواز و طرز رفتار و اخالقش نظرشروی صفحه افتاده بود 

 . تغییر داده بودکامال نسبت به آرمیتا  را
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 ز همان اول هم به زور خودش را در دل سرد و بی تفاوت او جا کرده بود.ا

ید با دیدن نام سرهنگ سریع جواب داد و مانند موبایل در دستش لرز
 همیشه منتظر ماند تا او حرف بزند.

 سالم پسرم خوبی؟ــ 

 .الم ممنونــ س

 ناسنامه ی بهنواز رو درست کردم و االن دارم میام اونجا آماده اید؟ــ ش

 دندان سایید و عصبی چشم فرو بست:

 .آرهــ 

 پس اومدم.ــ 

 :قطع کرد سرش را تکان داد و تماس را

ــ آخرش کار خودش رو کرد اما..بالخره می فهمم چرا به زور خواستی اون 
در حالی که می تونستی مثل  هفته ی اول بهنواز تو خونه ی من بمونه

 اونشب ببریش خونه ی خودت!

از پله ها پایین رفت و مرتب پیغام های سیل آسایه آرمیتا را می خواند و 
 فقط پوزخند میزد.

با کاری که کرد تمام نظر محمد را عوض  .حمدهیرسا را شکستاعتماد م
کرد. تازه فهمید که اصال اعتمادی میانشان نبوده و همه ی حرف های 

 دخترک هم باد هوا بوده است.
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بوی برنج و عطر زعفران تمام خانه را برداشته بود. در درگاه آشپزخانه ایستاد 
قاچ می کرد  موی خواند و لیو ناخواسته با دیدن بهنواز که زیرلب شعر م

 لبخند محوی کنج لبش نشست.

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل عاشق درآ پروانه شو ــ 
 هم..و پروانه ش

ساکت که باعث شد بهنواز  محمدهیرسا داخل رفت و قاچ لیمویی برداشت
 شود.

بیا با عاشقان هم و آنگه هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن ــ 
 خانه شو هم خانه شو!

ُ  قاچ لیمو را مکید و چشم هایش را ریز کرد. ر از تعجب بهنواز با لبخندی پ
 نگاهش می کرد.

 عجب نکن به اشعار موالنا عالقه دارم..اصال کیه که بدش بیاد.ــ ت

اولین بار بود که این گونه که نگاه محمد سمتش کشیده شد.  خندیدآرام  
 از تهِ دل می کرد یا او بد متوجه شده بود؟!خنده ای 

 با اخم لیمو را روی سینک گذاشت:

 سرهنگ داره میاد اینجا تا صیغه رو بخونه..کار شناسنامه ات درست شده.ــ 

ر دستش نزدیک بیشتهمین که کمی  .سر قابلمه را برداشت زد و خندلب
مچ  بدنه ی قابلمه شد محمدهیرسا با چشمایی گشاد شده با سرعت

 دستش را گرفت و عقب کشید:
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 راقـــب بــاش!ــ م

در قابلمه از دستش افتاد و درست روی پنجه ی محمدهیرسا افتاد که با 
 ابروانش را بهم پیوند زد.درد 

 وحشت و چشم هایی گشاد شده خم شد و سر قابلمه را کنار زد.با بهنواز 

  ه..خیلی داغ بود؟ چیزیت شد؟بشکنوای..ببخشید دستم ــ 

دست بزند  یشربار که می خواست به پنجه ی پا. همرتب فوت می کرد
اخم ازهم دستش را پس می کشید. محمدهیرسا با دیدن نگرانی اش ب

 هایش ازهم باز شد و جای خود را به لبخند داد.

و خوشحال شد از اینکه دیگر  را گرفت و بلندش کرد شخم شد و شانه های
 نمی ترسید ازش.

 م..چیزی نبود.ته تو؟ خوبــ چ

 با بغض و چانه ای لرزان نگاهش را باال کشید:

 ی شد من..ت مبـ..ببخشید یکدفعه از دستم افتاد اگه..اگه چیزیــ 

قلب نگاهش را پایین گرفت که محمدهیرسا با لبخند در آغوشش کشید. 
بهنواز آرام گرفت و چشم فرو بست از آن همه آرامشی که وجودش را 

 گرفت.

 کشید: وی سرش دستر

 آروم باش دختر خوبم..چیزیم نشده.ــ 
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بغضش شکست و قطرات اشکش آرام و بی صدا پایین ریختند. همان 
 موقع صدای زنگ در بلند شد.

 صورتش را با گوشه ی شالش خشک کرد.ودش را عقب کشید و مردد خ

 ببینم آماده ای؟ مشکلی نداری با این کار؟ــ 

 داد: رش را به طرفین تکانلبخند زد و س

 با اطمینان به این کار تن بدم.ـ..نه انقدری بهتون اعتماد دارم که ــ ن

محمدهیرسا با اخم های درهم برای پنهان کردن لبخندش سریع از 
 آشپزخانه خارج شد.

نفس عمیقی کشید و شالش را مرتب کرد. وارد سالن شد و منتظر ماند تا  
 وارد شد. به لب لبخند اینکه سرهنگ

 سالم.ــ 

سالم دخترم خوبی بیا این شیرینی رو ببر بزار رو عسلی یه چادرم بردار ــ 
 باشه.

 شم االن.ــ چ

محمدهیرسا سالم داد و مانند همیشه سرد نگاهش کرد بازهم صورت 
 ُ  از غم شد. رسرهنگ پ

دارد  بهنواز شیرینی را روی عسلی گذاشت و سمت باال رفت تا چادرش را بر
 محمدهیرسا لب زد: ا دیدن آن دو و حالت درهمِ و ب داما بازهم سر چرخان
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 اش می دونستم بین این پدر و پسر چرا شکرابه؟!ــ ک

بعد برداشتن چادرش باز گشت و کنار محمدهیرسا روی مبل روبه روی 
 سرهنگ نشست.

 سرهنگ کتابش را باز کرد و اول با دقت به شناسنامه ی هردو نگاه کرد.

چیزی میگم رو تکرار کن توام همینطور وبه شروع می کنم دخترم هرــ خ
 محمدهیرسا.

هردو سر تکان دادند و بعد بله دادن و اتمام آن چند کلمه ی جادویی صیغه 
 ی یک دیگرشدند.

سرهنگ با لبخند تبریک گفت و شیرینی به دهان برد. دست در جیبش برد 
و جعبه ای مشکی مخملی سمت آن دو گرفت که هردو متعجب نگاهش 

 کردند.

 من به هردوتاتونه بگیرید.ی ین هدیه ـ اـ

 این مسخره بازیا چیه نکنه واقعا فکر کردید حقیقت دار...ــ 

 جعبه را گرفت: ستن دل سرهنگ سریعشکبرای ن زبهنوا

 خیلی ممنونم حاج بابا لطف کردید.ــ 

با لبخند غمگینی روی سرش را  .سرهنگ برخواست و سمت بهنواز رفت
 بوسید:

 مخصوصه دخترم پیش خودمه..هدیه تو ــ 
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بعد از گفتن آن حرف بهنواز را در بهت گذاشت و دست در جیبش برد و 
 جعبه ای را بیرون آورد.

عبه را گرفت و تشکر کرد اما همین که بازش کرد چشمانش دخترک ج
 ایستاد.

طالیی که خوب معلوم بود  زنجیر طالیی رنگی با پالکی قلب مانند بزرگِ 
ه عکس پدر و مادرش را در هر دو طرف ز وسط باز کرد کطالست. قلب را ا

 دید.

جوری روی هم می افتاد   «B»و   «M»همین که قلب را می بستی حروف 
 که قلب کوچک محوی را به وجود می آورد.

بغض به گلویش چنگ انداخت و کاسه ی چشمانش با دیدن آن عکس ها 
 ُ  ر از اشک شد.پ

تعجبش از این بود که چطور سرهنگ عکس پدر و مادرش را پیدا کرده اما 
 محمدهیرسا فقط 

 مشکوک تر از قبل شد و حتم داشت سر و سری با سیروان داشته پدرش!

همش این سوال در ذهنش بود که چطور عکس پدر و مادر بهنواز را پیدا 
ریع سرهنگ دید و سکرده است و وقتی مشکوک به سرهنگ نگاه کرد 

 نگاهش را دزدید.

کرد و ناغافل در آغوشش رفت. سرش را  به سرهنگ نگاهبا چانه ای لرزان 
 روی سینه ی امن سرهنگ گذاشت و اجازه ی ریختن اشک هایش را داد.
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 ُ  بلکه کرده بود نه تنها االن رواقعا جای خالی پدر و مادرش را برایش پ
 بود.آنقدر دوستش داشت که از حد و مرز خارج همیشه. 

را می دهد چون  وقتی در آغوشش می رفت واقعا حس می کرد بوی پدرها
 هیچ وقت با محبت در آغوش پدرش چالنده نشده بود.

به جا آوردم خوشحالم که  آروم باش دخترم کاری نکردم فقط وظیفه ام روــ 
 خوشحال شدی!

بهنواز از آغوشش خارج شد و اشک هایش را پاک کرد. محمدهیرسا با اخم 
 سرد نگاهش می کرد.

 اال هم اون حلقه هارو دستتون بندازید که من برم.ــ ح

 سرش را تکان داد اما محمدهیرسا بیشتر اخم کرد و دندان سایید: 

 الزم به این همه زحمت نبود جناب سرهنــگ!ــ 

سرهنگ بی تفاوت سرش را تکان داد و با صورتی غم زده سمت در رفت که 
 بهنواز صدایش زد:

 هار رو اینجا بمونید حاج بابا؟نــ 

و فردا قراره برم سر  میشمراستش امشب بازنشسته  .نه دخترم ممنونمــ 
 بودم.شرکتی که چند وقته روش کار کردم و منتظر افتتاحش 

 شرکت چی؟ بارک باشه خیلی خوشحال شدمــ م

..مهمونی واهش می کنم دخترم خوشحال میشم شما دوتاهم بیایدــ خ
. شرکت بازی های کامپیوتریه راستش..برای برگزار میشهداخل خونه 



336 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

محمدحسین این شرکت رو تأسیس کردم وگرنه برای خودم بود می 
 تأسیس کنم.خدماتی تو حوزه ی امنیت خواستم شرکت 

می خوام محمدحسین رو ببرم اونجا تا بلکه کمی روحیه اش عوض بشه و 
ینکه بشینه تو خونه و به دل به کار بده. از نظر من اینطوری بهتره تا ا

 وضعیتش فکر کنه هرچند..

 آه کشید و لبخند غمگینی زد:

ــ هرچند می دونم با این کارم به شدت مخالفه و میگه منو با این پاهام چرا 
 می بری اونجا که چی!

ــ نه حاج بابا..مطمئنم خوشحال میشه ناراحت نباشید بهترین کارو 
دم که بعد بازنشستگی یا بخواید ..من از همون اولم حدس می زکردم

همچین شرکت امنیتی بزنید یا بخواید با کتاب های قدیمیتون تو خونه 
 استراحت کنید.

 ــ ای شیطوِن ناقال از کجا می دونی کتاب قدیمی دارم.

 زد:کرد و دست هایش را درهم گره  میخنده ی آرا

تون رو دیدم و ــ راستش یه بار اومدم صداتون بزنم وقتی اونجا بودم اتاق
 ببخشید. کتاباتون رو نگاه کردم بی اجازه

 ــ خواهش می کنم دختر گلم فعال کاری نداری؟

 گینمغمحمدهیرسا بدون هیچ حرفی وارد آشپزخانه شد و سرهنگ هم 
 ، سرش را تکان داد
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 بعد خداحافظی از خانه بیرون رفت.

بهنواز جعبه را باز کرد و با دیدن دوتا حلقه سفید رنگ که یکی تک نگین و 
لقه ی تک نگین را دستش کرد و وارد ح بود لبخند زد. سادهدیگری 

 آشپزخانه شد. محمدهیرسا را مشغول خوردن دید.

 نشست روبرویش و جعبه ی حلقه را سمتش هول داد:

 یاــ ب

 زیر چشمی نگاهش کرد: 

 واقعا می خوای اینو دستم کنم؟چیه؟ نکنه ــ 

 بهنواز با لبخند مصلحتی شانه اش را باال انداخت:

 رای من فرقی نداره خودت می دونی دستت نمی کنی نکن!ــ ب

دهیرسا با اخم محکم مشتش را روی میز کوبید که دخترک از جا پرید ممح
 و اخم کرد.

 ه اینطور برات مهم نیست؟ پس چرا خودت دستت کردی؟ــ ک

زن شوهر دارم و شرع و عرف میگه که باید حلقه  ..یهون من االن یهـ چـ
 حاال فهمیدی؟ دیگران هرز روم نچرخهدستم کنم تا چشم 

 لند شد و لیوانی که در دستش بود را محکم به دیوار کوبید:گین بخشم 
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نـــه نمی خوام بفهمم حالیته؟ این صیغه دو کلمه جمله ی الکیه که با ــ 
این محرمیت از بین میره خوب گوشات  اشیا جور دیگه خوندن برعکسش 

 رو باز کن دختر خانوم..

بخاطر  د و عقب عقب رفت.ش نزدیک بهنواز رفت که با ترس از جایش بلند
 سرهنگ و کارهایش از این رو به آن رو شده بود.

وگرنه بود و تمام حالیته؟  شتن سرهنگاین محرمیت فقط برای دست برداــ 
دست کردن این حلقه و خود نمایی  اجباری بحثهیچ چیزی بین ما نیست 

نیست چون در واقعیت ما باهم مثل دوتا غریبه می مونیم که  مپیش مردم
 تو یه خونه زندگی می کنند روشن شدی!

کرد و گوشه ای پرت کرد. دخترک با چشمایی حلقه را از دست بهنواز خارج 
 لبریز از اشک غرید:

 را؟ــ چ

واست قدم اول را ه خزخند رویش را برگرداند اما همین کومحمدهیرسا با پ
 بردارد با حرف بهنواز خشکش زد.

قدر بی رحم و پستی که زحمات پدرت رو فراموش کردی؟ فکر می کردی ــ ان
می خواد دست ستت داره و هربار شدی هان؟ دو بزرگالکی اینطوری 

کمکش رو سمتت دراز کنه اما تو انقدر بی چشم و رویی که بدون هیچ 
ه روزی میرسه که از دستش میدی . یعذاب وجدانی دلش رو می شکنی

فهمیدی اونوقته که فقط یه دنیا پشیمونی و عذاب وجدان میاد سراغت و تا 
 لب مرگ می برتت هر روز هر ساعت هر لحظه!
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صورتی قرمز شده از خشم سمت بهنواز برگشت و با یک خیز بازوهایش را  با
 محکم گرفت و فشرد:

نــــه نمی خـــوام..من دست کمک اون مردو نمی خوام دستش رو دراز ــ 
یده ای نداره فاخوبی نکنه چرا باید این کارو بکنه وقتی می دونه ، نکنه
کمتر سرهنگ رو بکش تا ان؟ توام الکی خودتو خسته نکن و زیپ دهنت ـه

 پاش به این خراب شده باز بشه شیرفهم شــدی؟

. می ترسید و وحشت در چشمان خشمگین محمدهیرسا با حرص نگاه کرد
 کرده بود اما بازهم جا نزد:

 ؟نشدم و نمی شم تا نفهمم دلیل این رفتارات چیه نه ــ

 پوزخند زد و سرش را نزدیک تر برد:

جون همونطور که صیغه  دخترچیه فکر کردی خانوم باال سر شدی؟ هــه ــ 
فسخش کنم و با یه لگد بندازمت بیرون دیگه ات کردم همونطورم می تونم 
 چرا داری حرف مفت میزنی؟

ستش را باال برد و خواست در گوشش بزند که محمد فرز و تیز گین دشمخ 
 ت و محکم فشرد:رفمچ دستش را در هوا گ

بشین و همه ی چیزایی که بهت گفتم وز خیلیت مونده بچه فهمیدی؟ هنــ 
اومده داخله  سرهنگرو با خودت تجزیه و تحلیل کن اگه یه بار دیگه ببینم 

 این خونه تورو هم باهاش پرت می کنم.

 خـــه چرا انقدر ازش بدت میاد؟ چـــه بدی در حقت کرده بی مصــــرف!ــ آ
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رها کرد و عقب گرد کرد اما همین که محمدهیرسا با خشم دستش را 
 رد:کخواست بیرون برود بهنواز مقابلش ایستاد و دست هایش را از هم باز 

جازه نمیدم بری تا نگی چرا اینطوری باهاش رفتار می کنی؟ با کسی که ــ ا
 حتی آزارش به مورچه هم نمیرسه!

 دخترک راستند زد و شانه نیشخو خشمی آشکارا  بدنش می لزید، با حرص
 را محکم گرفت و فشرد:

حق نداری تو مسائل خصوصی زندگی من . خفه خون بگیر و بتمرگ یه جاــ 
 دخالت کنی چون هیچ کاره ای فهمیدی!

با چشم هایی به خون نشسته آخرین نگاه را بی رحمانه حواله ی بهنواز کرد 
پرتش کرد کناری که روی زمین افتاد و کف دستش و با یک حرکت محکم  

 وی تکه شیشه ای فرود آمد.ر

درد و بغض چشم فرو بست و لب گزید. زیردلش تیر می کشید از شدت  با
آن همه حرفی که به جان خرید تا حتی کلمه ای در مورد این خصومت 

 نداشت.بداند اما انگاری تالشش نتیجه ای جز تکه های قلبش 

ود و خون خیلی بد بریده ب. از جایش بلند شد و به کف دستش نگاه کرد
دستش را زیر آب سرد گرفت اما باز هم همانطور با شدت از آن جاری بود. 

 بند نمی آمد.

تمام غذاها را در سطل آشغال ریخت و رو میزی را با جیغ طرفی  عصبی
 رات خونش روی سرامیک شیری رنگ آشپزخانه ریخته بود.قط پرت کرد.
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یین ریختند. با بدنی اشکش با شدت پا بینی اش را باال کشید اما قطراتِ 
 .لرزان از آشپزخانه خارج شد

چند برگه دستمال کاغذی از جعبه ی دستمال روی اپن برداشت و محکم 
 کف دستش فشار داد.

هردو زیاده روی کرده بودند آنهم سر چیزی که امکان بهم چسبیدنش خیلی 
وی مبل نشست و در خودش جمع شد. با گریه به تمام حرف ر کم بود.

تازه پی برد که چه شخصیت دو گانه، قابل های محمدهیرسا فکر کرد و 
 پیش بینی و عجیبی دارد.

بعضی وقت ها آنقدر مهربان و دوست داشتنی بود که حد نداشت بعضی 
 دلهره آور می شد که اصال دوست نداشتیوقت ها هم آنقدر وحشتناک و 

 کنارت باشد.

که خونی سفید رنگی نگاه کرد  هایبه حلقه  کرد ومشت زخمی اش را باز 
 شده بودند.

 مشتش را بازهم فشرد و بیشتر اشک ریخت و لب زد:

قصیر خودت بود بهنواز..تقصیر خود لعنتیت بود اون که کاری به تو ــ ت
ا نداشت چرا اون بحث رو پیش کشیدی و اونطوری بهش توهین کردی خد

 لعنتت کنه!

به زنجیر گردنبندی دست کشید که سرهنگ به او داده بود. واقعا برایش 
معما شده بود که چه گناهی مرتکب شده است که اینگونه دارد تقاص پس 

 دهد؟می 
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از جایش برخواست و سمت پله ها حرکت کرد. وارد اتاقش شد و روی تخت 
 نشست.

همانی که محمدحسین یادگاری به ، از داخل کشو زنجیر نقره را بیرون آورد
 او داده بود. هردو حلقه را به آن آویزان کرد و زنجیر را دور گردنش بست.

 مزمه کرد:د و زخند تلخی زلب

گردنم باشه اشکالی نداره وقتی اون اجازه نمیده که دستم کنم حداقل بزار ــ 
 اینطوری کسی هم نمی بینتش تا..تا محمد ناراحت بشه!

 ز کشید و بدون توجه به خون ریزی دستش چشم فرو بست.روی تخت درا

                                           🔥🔥🔥 

اتاق در تاریکی محض  ؛سر درد و حالت تهوع بدی چشم هایش را باز کرد با
 فرو رفته بود.

 از تاریکی متنفر بود. ،وحشت زده برخواست و کلید برق را پیدا کرد و فشرد

ش را به زور گرفت اما به موقع به دیوار دست گرفت. چشم هایسرش گیج 
 باز نگهه داشته بود.

از اتاق خارج شد و اطراف را دید زد اما چیزی یا کسی را ندید فقط سکوت 
 بود و سکوت.

پرت شود اما خودش را کنترل چندباری نزدیک بود . از پله ها پایین رفت
 کرد.
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لوستر به چشم  راما همین که نو به سالن که رسید کلید برق را فشرد
هایش برخورد کرد آخی گفت و سرش جوری تیر کشید که تعادلش را از 

 دست و سقوط کرد.

با صورتی درهم به سقف نگاه می کرد که می چرخید و می چرخید. 
 چشمانش روی هم افتاد.

گی تا به االن کم خون بود از ظهر هم تا االن که هوا تاریک بود چاز همان ب
 ن از دست داده بود و ضعیف تر از همیشه شده بود.خو

هوشیاری اش را  هبعد چند دقیقرنگش پریده بود و لب هایش خشکیده. 
 .کامل از دست داد

بالخره با  .محمدهیرسا هم زیر باران قدم میزد در کوچه پس کوچه ها
 افکاری درهم و برهم اما آرام توانست دل از آنجا بکند و سمت ویال برود.

همین که وارد  .و وارد سالن شد ش را به چوب لباسی آویزان کردکت
آشپزخانه شد با دیدن قطرات خون دلشوره ی بدی به قلبش چنگ زد و 

 چرخید.نگران 

با دیدن بهنواز که کنار مبل ها افتاده بود چشم هایش گشاد شدند. لب زد 
 اما هیچ صدایی از میانشان خارج نشد.

 دوید. در آغوشش کشید و محکم تکانش داد:از بهت خارج و سمتش 

 ...بهنـــواز..لعنت به منهــی بهنواز..چشمات رو باز کـــن..با تـــوام..ــ 
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لبخند کمرنگی روی لبش  .پلک هایش لرزید و الی چشمانش را باز کرد
 و لب زد: نشست

 مـ..محمد..ــ 

کند سر محمدهیرسا ناخواسته بدون آنکه خودش بفهمد دارد چه کار می 
 دخترک را به سینه اش چسباند و نگران چشم فرو بست:

 جانم..ــ 

کمی بعد با جعبه ی کمک  .سریع در آغوشش کشید و روی مبل گذاشتش
 های اولیه برگشت.

 با بانداژ بستش.ضدعفونی پاک کرد و بعد را ون کف دست بهنواز خ

جعبه را نفس عمیقی کشید و به رنگ پریده اش نگاه کرد. برخواست و 
رد آشپزخانه شد اما چیزی نگذشت که با لیوانی شیر برگشت و وا برداشت.

کنار مبل زانو زد. آرام زیر سرش را گرفت و لیوان را از کنار لب هایش سر 
 ریز کرد.

. کالفه نگاهی شیر را تا آخر به خوردش داد و لیوان را روی عسلی گذاشت
 ن آن زنجیر نقره ای تعجب کرد.به صورت بهنواز کرد و برخواست اما با دید

خم شد و زنجیر را در دست گرفت و کم کم پایین رفت تا اینکه دو عدد 
 و ناراحت نگاهش کرد. حلقه را از زیر یقه ی لباسش بیرون آورد

لبخند تلخی زد و لب هایش را روی پیشانی دخترک گذاشت و عمیق 
 بوسید.
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نگاه کردنش تصمیمش را  بعد انداختن ملحفه ای روی بدن بهنواز و عمیق
قفل زنجیر را باز کرد و حلقه خودش را ، یک آن گرفت و خم شد رویش

 دستش کرد.

لبخند تلخ زنجیر را  همان بهنواز را در انگشت چپش انداخت و باحلقه ی 
 روی عسلی گذاشت و از ویال خارج شد.

روی تاب دو نفره که کنار درخت گیالس بسته شده بود نشست و زیر باران 
 سرش را میان دستانش گرفت و محکم فشرد:

هیرسا؟ چرا انقدر از هدفت دور شدی؟ چرا فرید و هدفت مدچت شده محــ 
 انقدر دور شدن؟

                                                   🔥🔥🔥 

 .د و بعد شستنش از آشپزخانه خارج شدظرف های کثیف نهار را جمع کر
 شیرینمحمدهیرسا هنوز برنگشته بود اما با یاد دیشب و آن بوسه ی 

 بازهم پیشانی اش می سوخت.

دستش را باال آورد و به حلقه ای نگاه کرد که مطمئن بود دیشب 
 محمدهیرسا دستش کرده است و اما حلقه ی محمد..نبود..

ه تلفن خانه زنگ خورد. نزدیک میز تلفن شد و خواست از پله ها باال برود ک
 به شماره نگاه کرد اما آشنا نبود.

 ه؟لــ ب
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الم بر وروجک خانوم لفظ قلم می فرمایید؟ اونجا خوش می گذره؟ ــ س
لیاقت نداشتی اون همه  خوب بدون خداحافظی گذاشتی رفتی واقعا که
 مهربونی بهت کنم اینطوری جوابم رو دادی و..

 حرفش را قطع کرد:با خنده 

بابا سر ظهری؟ انگاری خیلی توپت پُره خودت بهتر می دونی چه ه تــ چ
 اتفاقی افتاده و چرا برگشتم.

  .ن که شاهکار بود باید تو شاهنامه ثبتش کنندا اوآره بابــ 

 ــ جدی؟ چه خوبم با خبری؟!

نگ صبح پرواز داشت گذاشت رفت آمریکا آخه سره آرسام امروز..ب حاالــ خ
بخاطر رفتارش با تو فکر  خان هم یه گوش مالی درست و حسابیش داد

 کنم اونم ناراحت شد و برگشت.

 تلفن را در دستش فشرد: اخم کرد و

 ن کاری نکردم محمد حسین اون خودش..ــ م

 میان حرفش پرید:

چون تا االن ی دونم عزیزدلم خبر دارم اون از همون اولم باهات لج بود ــ م
خوب باهاش تا  ماه ابهش سیلی نزده و بی احترامی نکرد هیچ دختری

 ه آبجی خودم.ل بکردی ایو

 بهنواز خندید و دیوانه ای نثارش کرد.

 مهمونی افتتاحیه؟ین ببینم امشب میاــ 



347 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

 آه کشید و با سیم تلفن بازی کرد:

فکر  نه بابا خودت که بیشتر از همه داداش برج زهرمارت رو می شناسی؟ــ 
 نکنم بیاد منم نمی تونم بیام تنهایی.

 گه می خوای تا بیایم دنبالت؟ــ ا

 ه بابا محمدهیرسا نباشه نمیام.ــ ن

این یعنی اینکه توام رفتی قاطی اَه اَه واقعا که حالمو بهم زدی بی شعور ــ 
 خرا آره؟

 دست پاچه شد:

 دساب میافقط میگم اون شوهرم به ح .نـ..نه نه چی میگی واسه خودتــ 
 نیاد زشته تنهایی پاشم بیام اونجا خودت که می دونی!

 اما دوست داری بیای آره؟ باشهــ 

 لب برچید:

 آره خب دلم برای تو و بی بی هم تنگ شده.ــ 

 نمت آ..اینو بهونه نکن وگرنه میزــ 

 خندید:

 نه بخدا جدی گفتم.ــ 

 کنم خوبه؟ و راضیش میباشه پس من با محمدهیرسا تماس می گیرم ــ 

 بهنواز جیغ خفیفی کشید و باال پرید:
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 ایول به داداش خودم.ــ 

 زن داداش صدات کنم آره؟ میگم آ از این به بعد بایدــ 

 خدا باهاش تماس بگیر.ورت خجالتم ندهــ 

 باشه زن داداش کاری نداری؟ــ 

 .نه خداحافظــ 

. روشنش کرد تماس را قطع کرد و با ذوق باال پرید. سمت موبایلش رفت و
 آن وسط شروع کرد به رقصیدن.را پلی کرد و  شادیآهنگ 

تصور یک مهمانی با محمدهیرسا و شاید آشتی کردنش با سرهنگ کلی 
 شادش کرده بود.

موهایش را باز گذاشته بود و با تاب و شلواری آن وسط قر می داد چون 
ت بر خیالش راحت بود که محمدهیرسا ظهر نیامده حتما شب هم دیر وق

 می گردد خبر نداشت که..

با آهنگ می خواند و می چرخید. محمدهیرسا کنار در ایستاده بود و با 
 چشم هایی گشاد شده از شدت تعجب نگاهش می کرد.

سوئیچ از میان انگشتانش ُسر خورد و روی زمین افتاد اما صدای آهنگ نمی 
 برسد. دخترکگذاشت چیزی به گوش 

 به خنده وایش داشت. حرکات بچگانه و نرم رقصش
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دست و پاهایش بلند خندید و چرخید اما با دیدن محمدهیرسا خشکش زد. 
س کرد ، حه ی صورتش سرخ شدو وحشت همیخ بست و از شدت خجالت 

 قطره ای عرق از کنار گوشش پایین ریخت.

 سرش را زیر انداخت و موهایش را دست پاچه کنار زد. 

 مـ..من..بـ..ببخشید..مـ..ــ 

خوب کلمات را انگاری زبانش به تهِ حلقش چسبیده بود چون نمی توانست 
 بیان کند.

داشت کنترلش کند به دخترک نزدیک  نمحمدهیرسا با لبخندی که سعی
رو برگرداند و خواست سمت پله ها بدود که سریع  زده شد که خجالت
 مچش را گرفت.

گزید و  تمام تنش به معنای کامل سوخت از شدت شرم و خجالت..لب
را لعنت می ش خودچشم هایش را محکم روی هم فشرد و مدام زیرلب 

 کرد.

ریخت و قیافه اش که خیلی افتضاح بود از آن بدتر گندی بود که باال آورده 
 بود.

به کف قهوه ای  بدون آنکه به محمدهیرسا نگاه کند همانطور که نگاهش
 د رهایش کند.سوخته خانه بود با بغض دستش را تکان می داد تا محم

 اواحساس می کرد خیلی از نظر ، اشک درون چشمانش حلقه بسته بود
 مسخره آمده است.
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 دوست داشت همانجا زمین دهان باز کند و درسته قورتش دهد.

 خــ..خواهش..مـ..ــ 

 محمدهیرسا شانه هایش را گرفت:

 هی!ــ 

 سمت خودش چرخاندش و دستش را زیر چانه اش گذاشت و فشردش. 

نگاهش را به سینه ی محمدهیرسا دوخت. دو دکمه ی زده دخترک بغض 
باالیی پیراهنش را از شدت خستگی باز کرده بود و سینه پهن و َمردانه اش 

 را به نمایش گذاشته بود.

 به من نگاه کن.ــ 

نگاهی لبریز از اشکش را به چشماِن خندان محمدهیرسا دوخت و تعجب 
 در نگاهش دوید.

 ت می کشی؟ مگه ما زن و شوهر نیستیم؟را خجالــ چ

 ُ که عالم و آدم ساکت شوند تا  واستخر گرفت و برای یک لحظه بدنش گ
 .شیرینی آن کلمه در گوش هایش بماند

 لب زد: همانطور که به دو گوی مقابلش خیره شده بودزده بهت 

 چــ..ــ 
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همین که خواست حرفش را کامل کند محمدهیرسا سرش را جلو آورد. 
بی مهابا و بی ترس برای اولین بار ناخواسته حرف در دهانش ماسید و 

 نگاهش کرد.

که مردد شد اما با دیدن چشم های محمدهیرسا درست مقابل صورتش 
لبخندش رنگ گرفت و لب هایش را روی لب های  دیگر ترسی در آن نبود

 گذاشت. دخترک

دو طرف صورتش را گرفت و با تمام حسی که نمی دانست از کجا نشأت 
 هردو چشم بست بسته بودن. گرفته بوسیدش.

 سرش را عقب برد و خیره به چشم های منگ بهنواز گفت:

 یلی گشنمه اگه یه چیزی بهم ندی بخورم مجبورم اینو بخورم.ــ خ

فاصله گرفت یک جورایی از سرش را تکان داد و از محمدهیرسا ست پاچه د
 او فرار کرد.

وارد آشپزخانه شد و سریع غذا را گرم کرد. دستش را روی گونه ها و لب 
 هایش گذاشت و چشم هایش را فرو بست.

اصال  نفس عمیقی کشید و لبخندی ناخواسته روی لب هایش نقش بست.
 دیگر از محمدهیرسا نمی ترسید.نترسید..ترسش شکسته شد بالخره و 

کمی بعد محمدهیرسا با موهایی خیس . یز را چید و روی صندلی نشستم
 حوله ای رویاز آب و 

 شانه اش وارد آشپزخانه شد.
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 شرت مشکی.ییک تشلوار راحتی طوسی رنگی پوشیده بود همراه 

روی صندلی نشست و با دیدن غذا و ساالد مانند همیشه اشتهایش 
 شروع کرد به خوردن.تحریک شد جوری که بسم هللا گفت و با ولع 

زیرچشمی به بهنواز نگاه کرد که مدام لب زیرینش را می گزید و مشغول 
 بازی با بانداژ دستش بود.

 اخم هایش را درهم کشید و به صندلی تکیه داد:

 ببینم دستت خوبه؟ــ 

 بی حواس نگاهش کرد که محمدهیرسا با اخم دوباره حرفش را تکرار کرد. 

 نیست...آره خوبه چیزی ــ آ

 یشب وقتی هولت دادم دستت اینطوری شد؟ـ دـ

 بدون آنکه نگاهش کرد سرش را به طرفین تکان داد:زد؛ لبخند تلخی  

 م نیست غذاتون رو بخورید.ــ مه

ببینم چی اونطور خوشحالت کرده بود که داشتی اون وسط خودتو می ــ 
 کُشتی؟

 اخم کرد: آب دهانش را فرو داد و

 دلم خواست....هیچی همینطوریــ 

 س که دلت خواست؟ کِی بهت گفت اینو بپوشی؟ــ پ
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تعجب به محمدهیرسا نگاه کرد که با ابرو به مانتویی اشاره می کرد که م
 روی تاب پوشیده بود.

 ا..این؟ــ 

 به تپه تپه افتاد:سرش را بدون حرف تکان داد که بهنواز 

 منـ.. خـ..خبــ 

 برخواست:ر تکان داد و زد، سلبخند محوی 

 یه ساعت دیگه بیدارم کن که برم اداره باشه؟ن برم بخوابم ــ م

 شم.ــ چ

 ممنون بابت غذا.چشمت بی بال ــ 

 ن.اوش جــ ن

مانند همیشه تیشرتش را از تن خارج از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد. 
 کرد و روی تخت دراز کشید. انگاری نمی توانست با لباس بخوابد.

حسین منتظر بود که محمد ،قرار مدام به تلفن نگاه می کرد بهنواز بی
بر خ اس بگیرد و رضایت محمدهیرسا را برای رفتن به مهمانی بگیرد.تم

 نداشت که از قبل راضی اش کرده است. 

خانه زنگ خورد با ذوق بلند شد و سمتش دوید. تلفن را برداشت و تلفن 
 داد زد:

 چی شد داداش راضیش کردی؟ چی گفت میاد؟ ــ 
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 د با شک لب زد:صدایی نیام

 حمدحسین؟ــ م

 و الکی باال نپر زود باش بیا باال باهات کار دارم.انقدر ذوق نکن ــ 

 صدای بوق متدد در گوشش پیچید و تلفن در دستانش خشک شد:

 ـ..محمدهیرسا..ــ م

 پیشانی اش کوبید:تلفن را روی میز گذاشت و با کف دست محکم به 

 اَه گندت بزنن دختره ی احمق چرا نمی تونی جلو زبونت رو بگیری!ــ 

"  از پله ها باال رفت و بعد اینکه نفس عمیقی کشید تقه ای به در زد صدای
 یزی آمد." ربیا داخل

با  .تخت رفت و سمتِ برچیده ش را لب های. در را باز کرد و داخل رفت
باال تنه ای لخت خوابیده بود  مانند همیشه بادیدن محمدهیرسا که بازهم 

 اخم کرد و چشم هایش را بست.

از دستش عصبی بود انگار زمستان و تابستان نمی شناخت و همیشه 
 همینطوری می خوابید.

 همانطوربا چشم هایی بسته گفت:

باید حتما محمدحسین قبل از اینکه برگردم خونه تماس گرفت و گفت که ــ 
 ت کنیم.تو مهمونی شرک
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ساعد دستش را برداشت و نیم خیز شد اما همین که چشم های بسته 
 شده ی بهنواز را دید با حرص زمزمه کرد:

 ته باز؟ چرا چشمات رو بستی؟ ــ چ

 خـ..خب لُختید.ــ 

 کالفه نفسش را بیرون داد و تیشرتش را با یک حرکت تنش کرد: 

و گفتی باهام تماس حاال خوب شد؟ چشمات رو باز کن و بگو ببینم تــ 
 بگیره؟

چشم هایش را گشود و با صورتی درهم رفته مشغول بازی با انگشتان 
 دستش شد.

می خوای چی رو ثابت کنی؟ با این کارات می خوای کاری کنی که مثال ــ 
 خصومت میون من و سرهنگ از بین بره آره؟

سینه ه برخوست و سینه به بهنواز نگاهش کرد و خواست چیزی بگوید ک
 اش ایستاد.

 سرش را کمی پایین گرفت چون قدش بلند تر بود.

. خوب گوش کن بهنواز..با این کارا هیچی درست نمیشه تازه بدترم میشهــ 
و  خیلی چیز. ن بخاطر سهل انگاری اون مرد خیلی چیزا رو از دست دادمم
قط آخرش کاسه کوزه سر خودم شکست این خصومتی که بین ماست ف

پس دیگه از این کارا نکن یست که زود حل بشه بره پی کارش چیز الکی ن
 باشه؟
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 سرش را تکان داد که محمدهیرسا با اخم شانه هایش را گرفت: دخترک

حاال چون تو امشب دوست داشتی بریم میریم و برمی گردیم ولی اونجا ــ 
 حرفی نزن و کاری نکن که به سرهنگ مرتبط بشه چون پشیمون میشی!

داد و باشه ای زیرلب گفت که محمدهیرسا شانه اش را  سرش را تکان
 فشرد:

..هرچی باشه اال برو آماده شو که دیر برسیم محمدحسین ناراحت میشهــ ح
 این مهمونی کوچیک برای افتتاحیه ی شرکت اونه.

حوله را از داخل کمد بیرون آورد بعد گفتن این حرف از بهنواز فاصله گرفت. 
 .با شنیدن حرف بهنواز توقف کرد ر درسمت حمام رفت که کنا و

 بینم شما..دوستش دارید؟ منظورم محمدحسینه؟ــ ب

 :نیم رخش را سمت دخترک چرخاند و با لبخند محوی گفت

اید تنها کسیه که تو این روزا با یادش لبخند میزنم و ..شبیشتر از جونمــ 
 شاد میشم.

سمت کمد  زد؛ بهنواز لبخند محوی بدون حرف دیگری داخل حمام رفت.
 رفت و درش را باز کرد:

 یه که از اون عجوبه بدش بیاد.ــ ک

.خبر ه.خبر نداشت که یکی بدجور نفرت در دل دارد و این بال را سرش آورد
 نداشت که محمدحسین در زمان خودش بدترین رقیب بوده است.

 با چشم هایی ریز شده به همه ی لباس ها نگاه کرد:
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 ا..خب یه چیز مشکی و یــ 

پیراهنی شیری رنگ همراه کت و شلواری مشکی برداشت. کراوات مشکی و 
کفشی مشکی رنگ زیبا برداشت و همه را میان کفش ها  ،برداشتسفید را 

 روی تخت گذاشت.

 دستی برهم زد و به لباس ها نگاه کرد:

 حاال خوب شد.ــ 

 نفس عمیقی کشید و بازهم آن بوی تلخ لعنتی را به مشام کشید. چشم
هایش را باز کرد و با دیدن قاب عکس نزدیک رفت و از روی عسلی برش 

 داشت.

 خیلی چهره ی معصوم و زیبایی داشت.؛ روی صورت دخترک دست کشید

ا..این دختر..اگه اونا خواهر نداشتن پس این کیه که انقدر صمیمی اونارو ــ 
 چرا این مدت اصال ندیدمش؟بغل کرده؟ 

ت و با دیدن محمدحسین که روی پاهایش قاب عکس را سر جایش گذاش
 ایستاده بود و با لبخند به دوربین نگاه می کرد لبخند زد:

نجا سالمه..چقدرم خوشتیپه واقعا..پس چطور این بال سرش اومده؟ ــ ای
 آخه چرا گلوله تو نُخاشه؟

در را آرام بست و وارد اتاق  ،سرش را به طرفین تکان داد و از اتاق خارج شد
 د.خودش ش
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ده دقیقه ای گرفت بیرون آمد و از داخل کمد به لباس بعد اینکه دوش 
 های مهمانی نگاه کرد که سرهنگ برایش خریده بود.

باس مشکی رنگ بلند و با اخم لسه دست بیشتر نبود خوب چشم چرخاند 
را برداشت که از پشت زیپ داشت و روی سینه اش تمام سنگ کاری ریزی 

 اکلیل بود.شده بود که بیشتر شبیهه به 

لباس را مقابل آیینه ی قدی جلوی خودش گرفت و لبخند زد. به آن صورت 
 آمد.می اش گرد سفید رنگ و چشم و ابروی مشکی 

گشاد  به بعد جاآن تنگ بود و از زانولباس تا روی قوزک پایش می آمد و تا 
 پایین لباس به جای حاشیه پَرهای مشکی به طور پُر کار شده بود.. می شد

ساده بود و زیبا..همین مناسب بود چون از نظر خودش چنان مهمانی 
 ل روی صندلی نشست و آرایشی محو و قشنگ روی صورتشبزرگی نبود. او

 موهایش را باز کرد و خوب اتو کشید. ،انجام داد

از کنار گوش هایش موهایش را بافت و از پشت با گیره بست. پایین 
 موهایش را با کِش مشکی قشنگی بست و کنار گردنش انداخت.

شال  یک جفت کفش مشکی پاشنه پنج سانتی پوشید و از داخل کمد
 زرشکی رنگی برداشت و روی تخت گذاشت.

ا تنش کرد و همین که دست برد تا زیپش را باال بکشد در باز شد و لباس ر
 محمدهیرسا با کرواتی در دستش در درگاه حاضر شد.

کشید و روی تخت نشست. با دیدن تیپ جذاب و نفس گیر محمد نی هی
 چشم هایش ثابت ماند.
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بوی عطر تلخ از همان لحظه ای که در باز شد با شدت داخل اتاق پیچید. 
رسا با دیدن بهنواز برای اولین بار در آن لباس و آرایش نمی محمدهی

 غالف کند.توانست نگاهش را 

 در را بست و نزدیک تر رفت.. سرفه ای کرد و گلویش را صاف کرد

 ببینم می تونی کراوات ببندی؟ــ 

کمی نزدیک تر شد تا درست سینه به سینه  ؛سرش را تکان داد و برخواست 
 اش شد.

محمد  شد.کراوات را دور گردن محمدهیرسا انداخت و مشغول بستنش 
 تمام مدت خیره به آن صورت دلنشین و زیبا بود.

نفس های بهنواز با حس آن نگاهِ داغ و سنگین به شماره افتاده بود و 
 شدت می کوبید.ه قلبش ب

 با لبخند نیم بندی نگاهش کرد: ،بستن کراوات که تمام شد

 وم شد.ــ تم

همانجا که ین که خواست عقب برد دست محمد روی گودی کمرش هم
 برهنه بود قرار گرفت.

نمی توانست افسار نگاه و قلبش را در . چشم هایش را بست و باز کرد
 دست بگیرد.

دست های دخترک ناخواسته  ،کمر بهنواز را نرم فشرد و روبه جلو کشیدش
 روی سینه ی عریض محمدهیرسا نشست.
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فرو داد و نگاهش را باال گرفت اما با دیدن اخم های آب دهانش را 
 درهمش تعجب کرد.

 بازهم کمر دخترک را فشرد: 

 اینطوری می خوای بیای مهمونی با این لباس؟ با این رژ قرمز رنگ؟ــ 

 بهنواز لب گزید و سرش را به طرفین تکان داد:

 نـ..نه یه کت ستش رو می پوشم و..ــ 

 کار کنی؟و رژت رو می خوای چی ــ 

دستش را پایین آورد درست روی بازوهای بهنواز نگاهش را اطراف چرخاند و 
 محمد:

 خـ..خواهش می کنم دیر شـ...ــ 

قرار گرفتن لب های داغ محمدهیرسا بر روی لب هایش  سر پیش برد و با
.همیشه می قلبش یک لحظه سر جایش ایستاد و دیگر نتپید. ،خشکش زد

 ترسید از اجبار اما..

محمدهیرسا هیچ وقت او را اجبار نکرده بود و تا به االن هرکاری کرده بود 
 به میل خودش بوده و زوری در کار نبوده است.

زیر دلش خالی شد جوری که محکم بازوهای محمدهیرسا را فشرد و چشم 
 هایش را بست.

نرم لب هایش را می بوسید و بعد چند ثانیه چشم هایش را باز کرد و عقب 
 کشید:
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 حاال خوب شد.ــ 

از چشم هایش را باز کرد و بازهم لب گزید. محمدهیرسا با لبخند نوبه
را گرفت و به پشت گوش های دخترک هدایت  قهوه ایمحوی آن طره موی 

 کرد:

 زیپ لباست بازه می خوای ببندمش؟ــ 

حمد با لبخند زیپ را باال کشید اما تمام مدت . مسر تکان داد و آرام چرخید 
 بود. اونگاهش به نیم رخ خیره کننده ی 

 بیرون منتظرتم زود باش.ــ 

با این کارش انگاری موجی از هوا را به اتاق فرستاد. از اتاق خارج شد و 
فس بکشد. روی تخت نشست و دستش را روی قلبش نبهنواز تازه توانست 

 پاره پاره می کردگذاشت درست همان جایی که داشت دیوانه وار خودش را 
 ؟ برای چه؟برای که

دلیلش را تنها خوده بهنواز می دانست و هنوز و هنوزهم باورش نمی شد 
 و متعصب شده باشد. که آنقدر زود عاشق آن مرد مغرور

 بسوزه عاشقی نموند که قلب من بخاطرش شکست

روی گونه ی ملتهبش دست کشید و از جایش برخواست. کت نیم تنه ی 
آستین لباس حلقه ای بود و همین مشکی رنگ را برداشت و پوشیدش. 

 معذبش می کرد.
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مالیده کیف دستی کوچکش را برداشت و بعد مرتب کردن رژش که تمام 
 شده بود از اتاق خارج شد.

موبایل و کلید ویال در کیفش وارد حیاط شد و همانطور که مشغول چپاندن 
 بود سمت ماشین رفت.

همین که سوار شد محمدهیرسا پایش را روی گاز گذاشت و سمت خانه ی 
سرهنگ راند. اصال دلش به این مهمانی خوش نبود بیشتر وقت تلف کردن 

 بود اما چرا می خواست برود خدا داند و بس!

مهمانی پا می گذاشت برای خودش هم عجیب بود اولین باری بود که در 
 .که همه ی اقوام در آن حضور داشتن

رف آرام آرام می بارید و همین فضا را جذاب ، بکمی بعد به آنجا رسیدند
 کرده بود.

سلیقه ی فردی دیگر لباس پوشیده بود و اصال دلیل ه برای اولین بار ب
 کارش را نمی فهمید.

اره کرده بودند چون از انگار تمام کوچه را امشب اج. ماشین را پارک کرد
همان ابتدا تا اینجا ماشین پارک شده بود آنهم ماشین هایی گران قیمت و 

 قشنگ.

هردو  ،هردو پیاده شدند و قدم به قدم سمت کوچه رفتند. در حیاط باز بود
 تعجب کرد. مجللمهمانی  آنداخل رفتند و بهنواز برای اولین بار با دیدن 

سرهنگ خیلی مذهبی بود و غیراز اقوام نزدیک که چند نفری بودن و همه 
 بودن و مردهای میانسال.زن 
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پسر جوان برای راحتی دخترهای جوان مجلس که از اقوام و کارکنان شرکت 
و آنها را  نامزد داشتن اکثرشانبودن زیاد نبود غیراز سه یا چهار نفری که 

 هم با خود آورده بودن.

ارکنان اداره یا شرکت بودن. از کارکنان اداره کسی بیش نیامده بود قطعا از ک
 اما کارکنان شرکت همگی حضور داشتن.

مناسب و ساده پوشیده دخترها لباس هایی بود و همه  خودمانیمانی مه
و اکثرا بخاطر سردی هوا پالتوهایشان تنشان بود. بعضی ها کنار هم بودن

می کردن حتی با وجود باریدن کم روی صندلی ها نشسته بودن و صحبت 
 قطرات برف.

نه صدای آهنگی نه رقصی نه صرف نوشیدنی هیچی مانند یک مهمانی 
 ساده بود.

ند وی آن نشستو صندلی. ربهنواز همراه محمدهیرسا حرکت کرد سمت میز 
 هه ی عذابش پیدایش شد.اال ما چیزی نگذشته بود که ا

ای توجه به بهنواز خودش را کنار  آرمیتا با لبخند ژکوندی بدون حتی ذره
 محمدهیرسا پرت کرد.

محمد عزیز حالتون خوبه؟ مدتیه احوال نمی پرسی خیلی دلم قا سالم آــ 
 برات تنگ شده بود.

دهیرسا محم .با اخم مشغول دیدن مهمانی بود که گارسونی نزدیکشان شد 
 دست برد و یک لیوان آب پرتقال برداشت.
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و  عد این همه سال قوانینش رو زیر پا گذاشتهی بینم که سرهنگ بــ م
 مهمونی یکیه تعجبه زن و مردو جدا نکرده؟

 بهنوازبه  زد و بیثیزد خ رمیتا لبخند. آکرد ان میفقط با حرص نگاهش بهنواز
 نگاه کرد:

مهمونی چطوریه تا زن و مردو جدا کنه..خوبه خودت وا محمدهیرسا مگه ــ 
 نیست حتی دخترا هم روسری سرشونه! می بینی هیچ چیزی خارج از عرف

بهنواز که تعنه اش را گرفته بود فقط بدون حرف نگاهش کرد و بیشتر 
 پالتویش را دورش محکم کرد.

 رویش را سمت محمدهیرسا گرفت و کمی یقه ی پیراهنش را درست کرد:

 موافق نبود اما قول دادیم از همون در جواب توام باید بگم که عمو اصالــ 
که زنا بدون حجاب نباشن، نوشیدنی الکلی صرف نشه و اول اعالم کنیم 

اینکه نرقصند یه مهمونی ساده تمومه دیگه مشکلی نیست اما از نظر من 
 مهمونی خیلی خسته کننده ایه!

 لیوانبه لب را سر کشید و آرمیتا لبخند  آب پرتقالمحمدهیرسا یک نفس 
 خودش را به او داد. 

بهنواز متعجب به محمدی نگاه می کرد که نقاب جدیدی داشت و او اصال 
 این نقاب را دوست نداشت.

را به لب هایش نزدیک کند دستش را روی ساعد  لیوانهمین که خواست 
 محمدهیرسا گذاشت.
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از حرکت ایستاد و با اخم نگاهش کرد که دخترک سرش را به  ددست محم
 ان داد.طرفین تک

. می خواست لیوان خودش را به او پوزخند زد و دست بهنواز را پس زد
 بدهد اما حتی توجه نکرد ببیند دخترک چه می خواهد بگوید.

محمد را  طورنمی فهمید چه چیزی این .انگار از این رو به آن رو شده بود 
 عذاب می دهد که این گونه می خواست خودش را داغان کند با خودخوری!

زمزمه وار به محمدهیرسا می رمیتا با عشوه می خندید و مدام چیزهایی آ
 گفت اما او اصال توجه ای نداشت هیچ!

 چشمای من پُر خواهشه..نگاهِ تو یه نوازشه 

 برای این دل دیوونه..

بهنواز با حال بدی از کنارش برخواست و سمت میزی رفت که انواع و  
 رویش بود. آبمیوه هااقسام 

محمدهیرسا بی تفاوت نگاهش را از دخترک گرفت و به آرش دوخت. ابرو 
 را باال برد و سر تکان داد. لیوان آبمیوه اش باال انداخت که آرش

خودش هم نمی  .تمحمدهیرسا با پوزخند همیشگی اش نگاه از او گرف
 دانست چرا انقدر از این پسر متنفر است.

ه چهره . بسر کشید پرتقالی برداشت ولیوان آب گارسون را صدا زد و دوباره 
 ی آرمیتا نگاه کرد که با لبخند به موبایلش نگاه می کرد.
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بهنواز برگشت و وقتی نگاهِ خیره محمدهیرسارا روی آرمیتا دید دست 
 هایش را مشت کرد.

 قلبش درد گرفته بود بخاطر بی توجهی امشب محمدهیرسا.

 صدات واسم آرامشه ..دلم برات پَر می کشه

 نگاهت مثل..نِم بارونه

 ز دیدن دوبارتون خوشحالم خانوم زیبا.ــ ا

اما  برگشت و به َمرد خوش پوش و جذاب مقابلش خیره شد.یده بهنواز ترس
 ترس و وحشت عجیبی داشت از نگاهش!

 ه؟بلــ 

آرش با همان لبخند نیم بندی با فاصله ی کمی از بهنواز ایستاد و به میز 
 تکیه داد:

 میاد.یادتون نــ 

حس  .بهنواز کمی دقت کرد و یادش آمد که او را در اداره ی آگاهی دیده بود
بدی نسبت به این پسر نداشت اما کمی از چشم هایش می ترسید از آن 

 برق نگاه.

 له یادم اومد.ــ ب

 نگاهش کرد: بشاش آرش

 خوبه حاال چرا انقدر عصبی هستید بخاطر این؟ــ 
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با ابرو به محمدهیرسا و آرمیتا اشاره کرد که بهنواز سریع اخم کرد و 
 غالف کرد.نگاهش را 

 ـ..نه..ببخشید من برم.ــ ن

از کنار آرش گذشت و سمت محمدحسین رفت که گوشه ای ایستاده بود. 
 محکم روی شانه اش زد و سرش را درست کنار گوشش خم کرد:

 خ..ــ پ

بهنواز با ابروانی باال پریده . اهش کردعجیبی نگمحمدحسین با لبخند 
 کنارش روی دوپا نشست:

 بینمت..برادر عزیز من چرا انقدر امشب درهمه؟ حالت خوبه؟ــ ب

محمدحسین با صورتی درهم رفته آب دهانش را قورت داد و سعی کرد 
نقاب همیشگی اش را روی صورت بگذارد و بی خیال درد طاقت فرسای 

 کمرش شود.

ی جان تو چطوری رفتی قاطی پاتی خَرا دیگه احوالی از این وبم آبجــ خ
 داداشت نمی پرسی!

 بهنواز که کمی از نگرانی در آمده بود روی پایش ضربه زد:

 به برادرت آویزونه!دیگه اصال هم اینطور نیست فعال که به جای من یکی ـ 

 دت خندید و گونه ی بهنواز را کشید:به شمحمدحسین 

 وم حسودی کردن؟آخی وروجک خانــ 
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صال اینطور نیست این صیغه فقط یه حکمیه برای راحتی خیاله حاج بابا ــ ا
 همین!

 گفتی منم باور کردم. ــ تو

نگاهش را از آن دو گرفت و به زمین دوخت که محمدحسین  غمگینبهنواز 
 محکم فشرد: دستش را روی شانه اش گذاشت و

قابل پیش بینیه غیراال الزم نیست ناراحت بشی محمدهیرسا ــ ح
بهنواز..آرمیتا هم دختر بدی نیست خیلی هم شیطون و آرومه اما خیلی 

 امروزیه!

بهنواز پوزخند زد و به حلقه ی تک نگین سفید در انگشت چپش دست 
 کشید:

طرز تفکر و رفتاراش خوب معلومه از اون ره از نوع لباس پوشیدن و ــ آ
 دخترای بی درد و مشکله!

 لبخند زد اما بازهم بخاطر درد صورت درهم کشید.محمدحسین تلخ 

 کرد: بهنواز برخوست و نگاهش

امشب تو یه چیزیت شده زیاد تو خودتی و مثل قبل تو جمع نیستی چت ــ 
 شده؟ حالت خوبه داداش؟

 محمدحسین با لبخند مصنوعی سرش را تکان داد:

خوبم فقط..ناراحت شدم از بابام..چرا باید برای من شرکت تأسیس کنه ــ 
فکر می کنه من یکم سرم تو لب تاب و سیستمه دیگه می تونم شرکت به 
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اون بزرگی رو اداره کنم..پوف آخه من با این وضعیتم چه به شرکت و اداره 
 بخدا نمیشه بهنوار به خودشم گفتم اما مرغش مثل همیشه یه پاکردنش؟ 

داره انگاری فقط هم زورش به من می رسه میگه خودمم کمکت می کنم 
اما آخه اون چه می دونه از سیستم و کامپیوتر؟ چند ساله سرش تو تفنگ 

 و پلیس بازیه حاال بیاد..پوف..

ــ ببین خوبی تورو می خواد محمدحسین..اونقدرا هم بد نیست راست 
تنوعی میشه می تونی  میگه خب به جای اینکه همش تو خونه باشی یه

 بری اونجا و وقتت رو با کار مورد عالقه ات لگذرونی بده مگه؟

 یشه یکم خم بشی کارت دارم.ــ باشه عزیزم..باشه..م

کمی سرش را خم کرد که محمدحسین بدون پیش  زد، لبخند محوی زبهنوا
 بینی گونه اش را بوسید.

روی گونه  چشم های دخترک گشاد شد و سریع عقب کشید. دستش را
 اش گذاشت:

 محمدحسین زیر خنده زد:

 شکلی شده خدایا..خل و چل بوسه ی برادری خواهری بود.آخ آخ چه ــ 

 سرش را تکان داد:زد، بهنواز لبخند غمگینی 

 همین.می دونم دیوونه بخاطر اون نیست فقط یکم شوکه شدم ــ 

جای  دخترک نگاهش را چرخاند و با دیدن. محمدحسین فقط نگاهش کرد
 خالی آن دو نفر نگران چشم چرخاند و سر کشید.
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 فکر کنم رفتن سمت درخت توت کنار تاب.ــ 

همه مشغول  ؛بهنواز سرش را تکان داد و سمت آن قسمت قدم برداشت
 و خنده بودن.گفت و گو 

دیوانه اش کرده بود. آن قسمت رما هم از طرفی حسودی می کرد و س
 نزدیک تر رفت صدای پچ پچ ریزی شنید.تاریک بود و کسی نبود کمی که 

طرف  دست هایش را از دوکه در تاریکی فرو رفت و با دیدن محمدهیرسا 
صارش کرده بود قلبش فرو آرمیتا که به درخت تکیه داده بود رد کرده و ح

 ریخت.

 

 دوست دارم دلم می گیره بی تو بی هوا

 هر لحظه قلب من می شکنه بی تو بی صدا

دست و پایش یخ بست. نمی دانست ز اشک شد و چشم هایش پُر ا
موضوع از چه قرار است و چرا محمدهیرسا چنین کاری کرده است فقط 

 و مکالمه ی بینشان. به آن دو بودحواسش 

 ــ چندبار گفتم کم دور و برم بپلک هــان؟ متوجه نیستی تو؟

اری ــ محمد ببین..بخدا من دوست دارم. عاشقتم و می دونم توام دوستم د
اما..می دونم اون دختره ی کنه و آویزون بهت چسبیده و دست از سرت بر 

می دونم بهت قالبش کردن و دوستش نداری بیا و اون صیغه ی نمی داره..
 سخ کن ها بیا دیگه!لعنتی و مسخره رو ف
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همین که دست برد و بازوی محمدهیرسا را گرفت بهنواز لرزید. تنها با 
م بود آنها را نظاره می کرد و مدام خواهش می کرد نگاهی که مانند دریای غ

 که محمدهیرسا چیزی بگوید..بگوید نه اینطور نیست من..

اما چه بگوید؟ حرف هایش حقیقِت محض بود و حقیقت..مانند تیغی بران 
 و تیز بود که جگر را خراش می داد.

 عشقت تو خونمه قلب تو قلب منه

 میزنه..هر جا تو هر نفس دل واسه تو 

پاشنه ی کفشش  که نفسش بند رفت و با حال بدی به عقب قدم برداشت
سرش را زده حشت وآخی گفت و مچ پایش را گرفت همان لحظه  .خم شد

 .باال گرفت

دنبال او می گشت می چرخاند و چشم در تاریکی دیدن محمدهیرسا که با 
 ید.سرعت سمت شلوغی دو تمامدو پا داشت دوپای دیگر قرض گرفت و 

همین که به وسط حیاط رسید نفس نفس زنان سمت میز نوشیدنی رفت و 
 با حال بدی کنارش ایستاد.

هیچ از . قلوپی از آن نوشید اما آرامش نکرد مضطربلیوان آب را برداشت و 
 آتش درونش کم نکرد و بدترش کرد.

ین که و قلبش را چنگ زد، همصورتش را درهم کشید لیولنی دیگر خورد 
 مچش را گرفت و محکم فشرد.دستی  سر بکشدرا  آب دوم لیوانخواست 
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سرش را چرخاند و با دیدن آرش سریع مچ دستش را کشید و نگاهِ 
 خشمگینش را حواله اش کرد.

 آرش خونسرد ابرو باال انداخت:

صالحی میشه و آبجی میگن وقتی بدویی و آب بخوری خرابه برای سالمتی ــ 
 قلبت رو از پا در مـ..

 ن کالمش پرید:میا

 به شما هیچ ربطی نداره.ــ 

قلبش زیادی داشت  .د و با حرص لعنتی زیرلب گفتآب را خور دوم لیوان
یاد او و چند دقیقه پیش پوزخند زد اذیتش می کرد و تیر می کشید. با 

دخترک  حرف های آرمیتا را تصدیق می کرد با سکوتش؟ حرف های آنیعنی 
 وقیح و بی شرم را؟

 کیف دستی را در دستش فشرد.فرو داد و بغضش را 

 حالت خوبه آبجی؟ــ 

سمت آرش چرخید که نگران نگاهش می کرد. این پسر زیادی مرموز و 
 مشکوک بود.

طرز لبخند زدنش زیادی آشنا بود مخصوصا آن چشم های مشکی اش که 
 دل هرکسی را می برد اما دل بهنواز را تنها و تنها می لرزاند از شدت ترس!

 تظاهر نمی کنی؟چرا به من میگی آبجی؟ انتظار نداری که باور کنم ــ 
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آرش با لبخند عجیب اما در عین حال آرام بخشی دست هایش را در جیب 
 شلوارش فرو برد:

 باور کنی یا نکنی مهم نیست آبجی ولی..ــ 

 نگاهش کرد: غمگین سمت بهنواز چرخید و

 خیلی معصوم و ساده.. ،اونیدازی..مثل ناما تو منو یاد خواهرم میــ 

ا بردارد که آب رسوم  لیولنخواست بهنواز سرش را به طرفین تکان داد و 
 آرش سریع مچ دستش را گرفت:

 دیگه نمی گذارم بخوری بس کن!ــ 

فاصله ؛ را روی میز کوبید لیوانآرش پشیمان شد و  های درهمِ  با دیدن اخم
 گرفت.

جوری که روی صندلی نشست. سرش گیج رفت و چشمانش سیاهی رفت 
یکدفعه صدای دست و سوت بلند شد و سرهنگ با لبخندی جذاب وارد 

 حیاط شد.

با همه خونسرد خوش و بش کرد و رسید به آرش..آرش با اخم های درهمی 
 با سرهنگ دست داد.

مخصوصا کینه ی  .بهنواز تعجب کرد تا حال این چهره ی او را ندیده بود
 انش نهفته بود.عجیبی که در تهِ چشم

نگاه خیره ی بهنواز را که حس کرد سمتش چرخید و برایش چشمکی زد که 
 دخترک لبخند زد.
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توجه اش به محمدحسین جلب شد که دستش را روی کمرش گذاشته بود 
 و با صورتی درهم به زمین نگاه می کرد.

خواست برود سمتش که حرف های سرهنگ را شنید و تجمعی که دور او را 
بودن اجازه ندادن که برود پیش محمدحسین چون اوهم پیش  گرفته

 پدرش بود.

ــ دوستان عزیز این شرکت اسمش حسیِن بخاطر مقدسی این نام و بخاطر 
اینکه شباهتی داشته باشه به اسم پسرم محمدحسین این اسم رو 

گذاشتم..این شرکت ماله من نیست من فقط به پسرم تو موارد امنیتی 
م. این شرکِت بازی های کامپیوترِی و رهبر همه چیز شرکت کمک می کن

و پیشرفته هم  هم محمدحسیِن چون اون خیلی به این کارا عالقه داره
 هست هر مشکل یا ایرادی داشتید برید پیشش خوش باشید.

سریع همه دست زدن و سوت کشیدن و بهنواز تازه توانست راه را باز کند.  
می رفت. خم شد و بازویش را  سمتش رفت با وجود آنکه سرش گیج

 گرفت:

 خوبی؟ چت شده تــ..ی محمدحسین؟ ــ ه

محمدحسین جوری به بازوی بهنواز چنگ زد و با چشمایی که به سفیدی 
 شید.کو گوش خراشی  میزد نگاهش کرد که دخترک وحشت زده جیغ بلند

 ترسیده محکم بازوی محمدحسین را تکان داد:نگران و 

 دحسین چت شده؟ ــدا..محمــروخوداداش..تــ 



375 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

محمدهیرسا با عجله بهنواز را کنار زد و به صورت عرق کرده ی برادرش 
 سیلی زد.

 داداش....هـــی بلندشو پســـر قوی باش. ..هـــیــ 

 .تکانش داد و با حس کردن بدن سردش انگار دنیا به آخر رسید برایش
 که تمام دیوارها لرزید. "محمدحسین"جوری فریاد زد 

سرهنگ با چشمایی به اشک نشسته باالی  .تکانش می داد وحشت زده
 سرشان ایستاده بود.

آرمیتا سریع با آبوالنس تماس گرفت و مدام کمر بی بی را که ناله می کرد و 
 خودش هم پابه پایش اشک می ریخت. ،می مالیدیخت اشک می ر

همه با شناختنش  .محمدحسین را دوست داشت حتی بیشتر از جانش
 شخصیتش می شدند. عاشق

بهنواز با تمام توانش اشک می ریخت و بازوی محمدحسین را تکان می 
 داد.

را  ینحمدحس. میاط شدندحآمبوالنس رسید و دو نفر با برانکاردی وارد 
 بیرون رفتند.سریع روی آن خواباندند و 

محمدهیرسا کنار ولیچر روی زمین نشست و محکم سرش را میان دستش 
 دیگرش را مشت کرد و به کف حیاط کوبید. دست. فشرد

 خــــــــدا..ــ 
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انگاری بار روی دوشش زیاد تر شده بود جوری که حس می کرد کمرش دارد 
 می شکند.

این مدت برادرش داشت جان می داد از شدت درد و او می خواست با 
 خوردن شراب فراموش کند که از هدفش دور افتاده است بخاطر کی؟

با نفرت به بهنواز نگاه کرد و از جایش برخواست و سمت بیرون دوید. همه 
 بودند و تنها خانواده ی آرمیتا مانده بودن. شدهی مهمان ها متفرق 

که آرش کنار بهنواز رسید و روی دوپا نشست. شانه ی دخترک را فشرد 
 ترسیده عقب کشید.

 جی؟حالت خوبه؟ تو چرا داری خودتو نابود می کنی آبــ 

نگاهش کنان او و آراش بودند. هق هق  نهاهیچ کس داخل حیاط نبود و ت
 کرد:

 ـ..ندیدی نگاهش رو؟ انگاری باعث و بانی همه ی این اتفاقات منم.ــ ن

 آرش که َمرد باهوش و فهمیده ای بود زیر بازوانش را گرفت و بلندش کرد:

 نه من احساس می کنم تو توی وجودت آهنربا داری!ــ 

 بهنواز چرخید که متعجب نگاهش می کرد و ادامه داد:سمت 

آهنربایی قوی که اونو از هدفش دور کرده و سمت خودش کشیده..یه ــ 
چیز قوی و خاص توی وجودته که نمی گذاره اون سمت هدف های بزرگ 

 زندگیش بره!

 یره نگاهش کرد:کرده خغض ببهنواز 
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 م؟یـ..یعنی من باعث عذابشم؟ اونو اذیت می کنــ 

د و خواست اشک هایش را پاک کند که اجازه نداد و ز آرش لبخند غمگینی
 خودش را عقب کشید.

رو بردار که برسونمت خونه اینجا  کیفتبرو ..نه منظورمو متوجه نشدیـ ـ
 تنهایی نمون.

بهنواز نفس عمیقی کشید و سمت میزی رفت که یک ساعت پیش آنجا 
 نداشت.نشستند و اصال خاطره ی خوبی از آن 

لبخند غمگینی روی لب نشاند و . برگشترا سرش کرد و سمت آرش  کیف
 .او شدنزدیک شد 

می ترسید تنهایی با یک غریبه که چند ساعت است باهاش آشنا شده برود 
اما..چاره ای هم نداشت اگر تنها در آن خانه که پُر بود از خاطرات 

 می ماند دق می کرد.محمدحسین 

 میرم..نمی خوام باعث زحمتت بشم. ــ ببخشید اما خودم

دیگه هم از این حرفا نزن  بفرمایید که بریمخواهش می کنم آبجی عزیز ــ 
 که ناراحت میشم.

از همان اول از همه چیز خبر داشت و از لحظه ای که بهنواز را دیده بود در 
اداره عاشقش شده بود آبجی گفتنش هم شرایط را برایش راحت تر می 

ن دختر از نظرش زیادی ساده بود و انگاری حسش هم دروغ چون ای. کرد
 ساده اما وحشی و چموش!نمی گفت چون همانطور بود زود باور و 
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خبر داشت که آن حلقه ی سفید رنگ در انگشت چپ هردو نفر فقط نشانه 
 ی شرع و عرف است و به اصرار سرهنگ تن به این کار داده اند.

و روش های خاص  مشغول بودهرچه نباشد چندسالی بود که در آن اداره 
 خودش را داشت.

حرف ها و بحث های سرهنگ و محمدهیرسا را شنیده بود. اصرار های 
سرهنگ و انکارهای سرگرد جوان و مغرور که از آن اول حاضر نبود تن به 

 چنین کاری دهد.

د دیگر حتی آستین لباسش را راهنمایی کرد و..می ترسی سمت دربهنواز را  
 لمس کند چون فهمید وسواس دارد هنوز هم.

 در را بست و با بغض بینی اش را باال کشید: دخترک ،حیاط خارج شدن از

مثل قبل ، تو خودش بود .م یه چیزیش هستنستز همون اول می دوــ ا
شوخی نمی کرد و تیکه نمی پروند خیلی درهم بود کاش بهم می گفت 

 نیست. حالش خوب

دست هایش را حصار صورتش کرد و آرام گریه کرد که صدای آرش باعث 
 تعجبش شد.

بیشتر از جونش برادرش رو دوست داره توام دوستش ون محمدهیرسا ــ چ
 داری؟

 بهنواز متعجب دستش را برداشت و نگاهش کرد:

 و از کجا خبر داری؟ــ ت
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 دیدی گفتم!ــ 

کجا می دونی محمدهیرسا انقدر زیاد منظورم اون نبود..میگم از نه ــ 
 برادرش رو دوست داره؟

 آرش بدون آنکه دست پاچه شود آب دهانش را فرو داد:

 من چندساله که همکارشون هستم و خبر دارم از همه چیز.ــ 

نه من محمدحسین رو بخاطر خودش دوست دارم بخاطر شخصیت خیلی ــ 
 دوست داشتنی اش!

شده اش کتش  قرمزش با دیدن بینی و لپ های بینی اش را باال کشید و آر
راه ندازد که در نیمه ی بیا شهایه را از تن خارج کرد و خواست دور شان

 دخترک خود را عقب کشید:

 سردم نیست. ی خوادــ نم

 بدون گوش دادن به بهنواز کت را دور شانه هایش انداخت:

 رسونمت.سرما می خوری ماشینم اونجاست آدرس خونه رو بگو تا بــ 

م . خهمین که قدم اول را برداشت سرش گیج رفت و کیف از دستش افتاد
آرش نگران سریع کمرش را  ؛ارد که روبه جلو پرت شدد شد تا کیف را بر

 گرفت:

 الت خوبه؟حــ 

قب کشید. وحشت زده عبهنواز سرش را به طرفین تکان داد و خودش را 
 کیف را دستش داد:
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 نیست.سوار شو حالت خوب  زودــ 

با خود گفت با یه غریبه که تازه چند ساعته  دوباره سوار ماشین شد اما
من که نمی شناسم که چه  برم؟ بهش درستهم آشنا شدم و اعتماد کرد

 شخصیتی داره؟

موجی از گرما تن یخ کرده ی دخترک . ردکآرش سوار شد و ماشین را روشن 
 را در آغوش کشید.

نارو می شناسی نمی دونی آدرس خونه ی بعد این همه مدت که گفتی اوــ 
 محمدهیرسا کجاست؟

 آرش فرمان را محکم در دست هایش فشرد:

نه راستش منو محمدهیرسا زیاد بینمون شکراب میشه باهم جور ــ 
 نیستیم.

بهنواز ترسیده به صندلی چسبید و با یک حرکت کت را از روی شانه هایش 
 برداشت و روی صندلی عقب انداخت:

 ..پس چرا به من کمک می کنید؟ــ پـ

دازی درضمن الزم نیست تظاهر نبهت گفتم که تو منو یاد خواهرم میــ 
من از همه چیز خبر دارم..از تمام اتفاقاتی که برات افتاده ریز و ، کنی

 درشت.

 با چشم هایی گشاد شده نگاهش کرد: 

 ثال چی؟ــ م
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 چشم دوخت:آرش با لبخند محوی نگاهش کرد و دوباره به جاده 

یه اتفاق خیلی بد برات افتاد و باعث آشناییت با سرگرد اردوان ثال اینکه ــ م
و هم مصیغه بخونید و سرگرد اخ کردیدشد و..و اینکه بخاطر سرهنگ قبول 

 حسابی مخالف بود.

رش با دیدنش آرام خندید و موبایلش را از روی . آبهنواز کامال هنگ کرده بود
 داشبرد برداشت.

و..آرمیتا..آدرس خونه ی محمدهیرسا رو بهم بگو..آره الزمش دارم..می ــ ال
 خوام بهنواز خانوم رو برسونم خب..آها فهمیدم باشه..خداحافظ.

 نواز مشکوک نگاهش کرد:که بهتماس را که قطع کرد 

 رمیتا رو چطور می شناسی؟ــ آ

 باهم دوست بودیم.ــ 

 چـــی؟ــ 

 نه اش را باال انداخت:آرش خیلی خونسرد نگاهش کرد و شا

 .یه مگه؟ خیلی قبل پیش باهم دوست بودیم اما االن دیگه جدا شدیمــ چ
 هست تو موبایلم.چون بعضی وقتا بهم پیغام میده شماره اش هنوز 

 :دبهنواز عصبی دست به سینه شد و به صندلی خودش را کوبی

ازش  واقعا که فرط و فرط خودش رو به محمدهیرسا نزدیک می کنه وــ 
آویزون میشه از طرف دیگه هم به جنابعالی پیغام میده این دختره ی 

 عجوزه معلوم نیست با خودش چند چنده!
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 آرش آرام خندید و نگاه کوتاهی حواله ی بهنواز کرد:

صد ساله..آرمیتا الحق دختر خوشکلیه و می تونه  کم حرص بخور پیرزنِ ــ 
ابل تحمل غیرقضی وقتا رو جلب کنه اما خب اخالقش بع پسرینظر هر 

میشه..محمدهیرسا بخاطر اون روز ازش جدا شد که اومد تو پارک نزدیک 
 اداره و کلی داد و قال راه انداخت.

 ت آرش چرخید و آب دهانش را فرو داد:زده سمبهت 

 ــ..چی یعنی؟ــ چ

آها تا اونجایی که یادمه سرهنگ اون روز گفت میرم دنبال دخترم تا ــ 
ام..آره همون روز عصرش بود که آرمیتا کلی با محمدهیرسا ببرمش خونه 

دعوا کرد که چرا یه دخترو تو خونه ات بردی و چرا عمو اصرار داره که صیغه 
 اش کنی حتما کاری کردید.

پنجره ای نگاه کرد که دانه  زده بهرص حبهنواز اخم هایش را درهم کشید و 
 دانه ی ریز و درشت برف رویش نشسته بود:

 اقعا که خیلی بی شرمه فکر می کنه همه مثل خودش هستن.وــ 

مون می وتااال نمی خواد ناراحت بشی این حرفا هم مثل یه راز بین هردــ ح
 مونه باشه آبجی خوشکلم؟

 بهنواز سر تکان داد و همان موقع بود که ماشین مقابل ویال توقف کرد.

 خب دیگه کاری نداری؟ــ 

 نرم بیمارستان. به نظرته خیلی ممنونم ــ ن
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یه بار دیگه ام درگوشت گفتم رفتن تو به اونجا و موندنت اصال  ..پوفــ 
کاری رو درست نمی کنه تازه با دیدن رفتار آرمیتا بیشتر عذاب می 

 کشی..برو خونه فردا میری با محمدهیرسا.

 صورت دخترک برافروخته شد و پیاده شد:

 شبت خوش ببخشید زحمتت دادم.ــ 

 چه حرفیه آبجی برو داخل تا اینجام.این ــ 

بهنواز کلید ویال را از کیف خارج کرد و در قفل چرخاند. وارد حیاط شد و قبل 
از آنکه در را ببندد برای آرش دست تکان داد اوهم متقابال بوق زد و حرکت 

 کرد.

به اطراف نگاه کرد و قدم های  زده بغض .در را بست و نفس عمیقی کشید
 اصال حالش خوش نبود. ،در ورودی برداشتسستش را سمت 

امشب چیزهای زیاد و قابل تحملی دیده بود که از ظرفیت و توانش به کُل 
 خارج بود.

وارد ویال شد و با دیدن تاریکی محض و سکوت بغضش بیشتر شدت 
وقتی یاد لحظه ای می افتاد که محمدحسین آنطور چشمانش در . گرفت

انداخت از شدت درد تا لب مرگ می رفت کاسه چرخید و به بازویش چنگ 
 و بر می گشت.

تلو کلید برق را فشرد و چراغ های داخل حیاط و سالن همگی روشن شدند. 
 تلو خوران سمت پله ها رفت و بی حال از آن باال رفت.
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وارد اتاقش شد و بعد روشن کردن برق و باز کردن پنجره با پشت روی تخت 
 افتاد.

 ُ رد و از درد و نگاهِ کینه ای محمدهیرسا هزاران بار می مُ ر با یاد چشم های پ
 زنده می شد و فقط یاد حرف آرش می افتاد.

 نه من احساس می کنم تو توی وجودت آهنربا داری!» 

آهنربایی قوی که اونو از هدفش دور کرده و سمت خودش کشیده..یه چیز 
گ قوی و خاص توی وجودته که نمی گذاره اون سمت هدف های بزر

 « زندگیش بره

شدت زیر گریه زد و زار زد بخاطر امشب و اتفاق های شومی که اصال ه ب
انتظار رخ دادنش را نداشت. هزاران بار به خودش لعنت فرستاد و گفت 

 ن مهمونی نمی بردمش.آکاش زبانم الل می شد و به 

آن بوسه ی شیرین و به یاد  ..نار همین تخت. کبه قبل از رفتنش فکر کرد
ندنی و اما آرمیتایی که در تاریکی سینه به سینه ی محمدهیرسا بود و ما

 حرف هایشان..حرف های تلخی که در مقابلش محمدهیرسا هیچ نگفت.

قابل پیش بینیه غیرحاال الزم نیست ناراحت بشی محمدهیرسا »
بهنواز..آرمیتا هم دختر بدی نیست خیلی هم شیطون و آرومه اما خیلی 

 «امروزیه

هایش را با درد روی هم فشرد و به همه ی عالم و آدم لعنت چشم 
 فرستاد. به فریدی که باعث و بانی ویران شدن زندگی اش شد.
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طرز فجیعی آزار دهنده بود اما نه به قدر آزار از به زندگی که از همان اول 
 دست دادن آبرویش!

رعشه هنوز و هنوز هم وقتی یاد آن روز می افتاد ترس و وحشت به بدنش 
 می انداخت و تمام تنش مور مور می شد.

وقتی که با فریاد نام آن مهیار بی شرف را به زبان آورد و او فقط با لبخند 
مسخره ای دستش را دور شانه های نیلیا انداخت و با سر اشاره کرد که 

 ببرنش.

وقتی دوتا کله گنده بازوهایش را گرفتند و داخل اتاق پرتش کردن..لحظه 
 ابل چشمانش همه چیز مانند فیلم گذاشت.لحظه مق

یلیا به ن .وقتی با مشت به جان در افتاد و التماس می کرد تا بگذارند برود
بچگانه ای زندگی خودش را  سر بازیِ  ؛رز خیلی بدی انتقامش را گرفته بودط

حرام کرد اما االن که فکر می کرد می فهمید که همه چیز از همان اول 
 برنامه ریزی شده بوده است.

از همان لحظه ی آشنایی با نیلیا تا لحظه ای که سر از آن خانه ی منحوس 
 در آورد.

فرید یک سال وقت خودش را صرف او کرده بود و بالخره به هدفش رسیده 
د یعنی آنقدر بدن او برای آن بی شرف ارزش داشت؟ آنقدری که حتی بو

 را نشان بدهد؟ چهره اشحاضر شد خودش را به نیلیا نزدیک کند و 
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اد لحظه ای افتاد که در . ینفس عمیقی کشید و هق هق کنان نیم خیز شد
د و با وحشت به دکترهایی نگاه کرد که همگی کربیمارستان چشم باز 

 داشتند. صورت فرید را

با تمام نامردی و بی وجودی و وسید بوقتی در اتاق با وحشی گری تمام 
 پاکی اش را گرفت.

به محمدهیرسا فکر کرد به خونسردی اش به عصبانیت هایش..به 
 بازهم شیرین بود.ما لبخندهای محوش که شبیهه به پوزخند بود ا

توانست گریه یاد دو باری افتاد که بوسه ای شیرین باهم داشتند و فقط 
بوسه های محمدهیرسا از روی اجبار نبود برای  کند برای آینده ی نامعلومش

همین وسواس نداشت وحشت نداشت آنهم به مرور زمان ترسش شکست 
و برایش عادی شد وقتی کامال محمدهیرسا را شناخت وگرنه..از اول از او 

ل که به قو را محمدهیرسایی االن دوستش داشت...هم وحشت داشت
 .غیرقابل پیش بینی بود محمدحسین

چرا باید محمدهیرسا به او و آینده ی نامعلوم و تلخش بسته می شد و 
 عذاب می کشید؟

، من الیق تو نیستم..تو لیاقتت دختریه مثل آرمیتامـ..محمدهیرسا ــ 
مروزی پاک و قشنگ..کسی که امشب دیدم کنارش لبخند زدی..همون ا

خونه ات هستم و تا حاال فقط چندبار کوتاه لبخندی که من یک ماهه تو 
 دیدمش..
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 صورتش را شست و بیرون آمد. .از جایش بلند شد و وارد حمام شد
 تعویض کرد. مشکیلباسش را از تن خارج کرد و با تیشرت قرمز و شلواری 

موهایش را بعد شانه زدن اطرافش پخش کرد و بعد خاموش کردن چراغ و 
 از کشید.پرده روی تخت در انداختن

با وجود تمام غضه و غم ، با وجود تمام دلتنگی هایش؛ چشم فرو بست
با وجود تمام نگرانی هایش..نگرانی که داشت از پای درش می  ،هایش

 آورد..بی خبری که داشت دیوانه اش می کرد.

                                                  🔥🔥🔥       

کنار دیوار ُسر ایی نیمه باز و خمار وارد سالن شد و تلو تلو خوران با چشم ه
 خورد.

تمام حرف های دکتر  .اخم هایش را درهم کشید و سرش را به دیوار کوبید
 در سرش جوالن داد.

نود درصده باید سریع رضایت حالش خیلی بده احتمال از دست دادنش » 
ببره  بدید عملش کنیم..عملش خیلی سخته و ممکنه زمان خیلی طوالنی

برای جراحی احتمال خوب شدن پاهاش و زنده موندش پنجاه پنجاهه خوب 
 «فکراتون رو بکنید یا جراحی یا مرگ!

وباره سرش را به دیوار کوبید و به . دصورتش را درهم کشید و آه کشید
تمام زندگی اش را در عرض یک به کسی که  ،باعث و بانی این کار فکر کرد

 شب به جهنم بدل کرد.



388 

 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 عطر تلخ         

کسی فکر کرد که اجازه نداد قدم جلو بگذارد فقط چند دقیقه..فقط اگر به 
 چند دقیقه زودتر می رسید همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد.

کتک مشتش را محکم به پارکت کوبید و سعی کرد تا بلند شود. آنقدر 
 بود که هوش و حواسی برایش باقی نمانده بود. خورده

خالی کند با چند نفر دعوایش شد بدجور خواست حرص و دق و دلی اش را 
 هم دعوایش شد.

یک آغوش و یک بوی  تنها یک چهره مقابل چشم های نیمه بازش بود.
 خاص و طبیعی..

از پله ها باال رفت و اصال نفهمید چطور به اتاق بهنواز رسید. در را بست و 
 درست کنار بهنواز.، تلو تلو خوران سمت تخت رفت و رویش افتاد

طاق روی تخت افتاده بود و به سقف نگاه می کرد. تنها یاد شوخی ها  چهار
و مسخره بازی های محمدحسین می افتاد و بیشتر اعصابش داغان می 

 شد.

به پهلو چرخید و دختری نگاه کرد که به پهلو سمت او خوابیده بود و 
روشن زیبایی که اطرافش پریشان بود و باد البه  قهوه ایموهایش..موهای 

 یش می پیچید.ال

چهره ی دلنشین و آغوشی که بویی آشنا می داد..بویی خیلی آشنا و کهنه 
 که خیلی هم دلتنگش بود!

دست برد و موهای دخترک را کنار زد. پنجره ی اتاق باز بود و باد بدی داخل 
 اتاق پیچید بود.
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بستش و  .از جایش برخواست و با سرگیجه ی بدی سمت پنجره رفت
 روی بهنواز. دقیقاپرت شد روی تخت ت سرش گیج رفت و همین که برگش

از خواب پرید و همین که خواست نیم خیز شود چیزی  زده شتوحدخترک 
 مانعش شد.

ناگهان جیغ زد و خودش را با بویی تلخ و دلنشین. ، جسمی سنگین و اما
 کنار کشید.

به محمدهیرسا نگاه  فهمید چه کسی است و سعی کرد تکانش دهد.تازه 
. کم کم و وحشت کرد از چهره ی داغانش بودکرد که خیره به صورتش 

 لب های بهنواز را بوسید.سرش را جلو آورد و 

پنجه هایش را البه الی موهای دخترک برد و آرام کشید. بهنواز که از همان 
. حالش بد شد فهمیده بود حالش بد است و می خواهد به اجبار پیش رود

محمد گذاشت و با شدت به عقب هولش  دست هایش را روی سینه ی
 داد.

محمدهیرسا سرش را عقب کشید و با دیدن اخم های بهنواز با حرص 
سرش را الی گردن دخترک برد که جیغ بلندی زد و مشتش را کف سینه 

 اش کوبید.

 خواهش می کنم.ــته؟ برو عقب محمدهیرســــا..ــ چ

پشت ه شود اما بمحمد نفس نفس زنان عقب کشید و خواست نیم خیز 
 افتاد.دخترک کنار 
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چرا صورتت این شکلیه  ببینمت؟ حالت خوبه؟ محمدحسین چی شد؟ــ 
 دعوا کردی؟

تمام بی  و با دوباره غم عالم به قلبش چنگ زد؛ تازه یاد برادرش افتاد
 رحمی هزاران خراش رویش به جا گذاشت.

و دکتر..دکترا گلوله بهش فشار آورده  مـ..محمد..حسین حالش خیلی بدهــ 
می خوان عملش کنند  هم گفتند بیشتر از این نمی تونند پیش گیری کنند

 !احتمال زنده موندش پنجاه پنجاهه

اشک به چشم های بهنواز هجوم آورد و فقط چهره ی جذاب و شوخ 
 مقابل چشمانش نقش بست و بیشتر عذابش داد. محمدحسین

 دید؟خـ..خب می خواید چی کار کنید؟ رضایت می ــ 

به چشم  با دردهمانطور که . سمت بهنواز چرخید و موهایش را کنار زد
 هایش نگاه می کرد گفت:

چی..من چطور می تونم برادرم رو پـ..پاره ی تنم یو نگران هـیچی نباش هــ ت
 رو دستی دستی بفرستم تو آغوش مرگ هان؟ 

 ُ  سرباز کرد.ر از دردش بغضش دوباره بهنواز با شنیدن صدای دو رگه و اما پ
 قشنگ معلوم بود حالش بد است خیلی بد.

محمدی که . هیرسا در آن وضعیت واقعا ناراحت کننده بودحمددیدن م
همیشه تکیه گاه بود برایش داشت زیربار این غم بزرگ شانه هایش می 

 شکست.
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 خـوب میشه خدا بزرگه.ــ 

چشم که یک حرکت در آغوشش کشید و محکم فشردش با محمدهیرسا 
 های بهنواز گشاد شد:

 ـ..چی کار داری مـ..ــ چ

 کالمش را برید:

 می خوام آروم بشم..خواهش می کنم فقط..فقط یکم..ــ 

دخترک آرام اشک ریخت و لب هایش را به سینه ی محمدهیرسا فشرد. 
کوهی بزرگ شب سختی بود و همه انگاری امشب می خواستند بهنواز را 

آن از محمدحسین که با حال بدش به بازوی بهنواز چنگ انداخت این  .کنند
 هم از حال بده محمدهیرسا.

 محمد کشید و نوازشش کرد.دست در موهای مشکی و خوش حالت 

 میشه دوباره فرشته بشی؟ــ 

 ُ  ر از عالمت سوال شد که محمد زود جوابش را داد:چشم های خیسش پ

و و روی اون سجاده برای داداشم دعا د..دوباره فرشته ی سفید پوش شــ 
 کن میشه؟

بهنواز آرام اشک ریخت و سرش را تکان داد همان لحظه محمدهیرسا به 
ُ  خواب رفت. ر از آرامش ماند اما با دیدن بهنواز کمی در آن آغوش گرم و پ

عقربه های ساعت روی عسلی که پنج و نیم صبح را نشان می داد دست 
 .باز کردر کمرش محمدهیرسا را آرام از دو
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نیم خیز شد و با دیدن چهره ی غرق در خوابش تلخ لبخند زد. ملحفه را 
 رویش مرتب کرد و

 نرم و با احساس بوسید.پیشانی اش را 

 زود سرپا شو محمدم نمی خوام اینطوری ببینمت.ــ 

جعبه ی کمک های اولیه را پیدا کرد و همانطور که خوابیده بود صورتش را 
 تمیز کرد. خیلی بد خراش برداشته و زخمی شده بود. 

برای وضو قبل از گرفتن  بعد اتمام کارش همه چیز را جمع کرد و برخواست.
 محمدهیرسا جوشونده دم کرد چون حتم داشت که سرش درد می گیرد.

قرآن کوچکی  .و مُهر را رویش گذاشت سجاده را پهن کردهمانجا کنار تخت 
 بی بی به او داده بود کنار مُهر گذاشت و چادرش را مرتب کرد.که 

بعد اتمام نماز . شروع کرد به خواندن نماز صبح و بعد نیتقامت بست 
دعا کرد . پاهایش را جمع کرد و دست های ظریفش را سمت آسمان گرفت

 ر شیرین است این دعا و و دعا کرد و آخ که چقد

 خالصی اش، پاکی اش.

قرآن را برداشت  .تا ساعت شش دعا خواند .به معنای واقعی آرام گرفته بود
 و شروع کرد به خواندن صدای خوبی داشت.

ا سر درد بدی نیم خیزشد و روی تخت . برسا چشم هایش را گشودهیمحمد
 نشست.
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نگاهش را اطراف  منگ. دستش را به سرش گرفت و آخ زیرلبی زمزمه کرد
 با خود گفت من اینجا چی کار می کنم؟ مگه من.. و چرخاند

اری ختیده بود بدون آنکه از شبا آنجابرایش عجیب بود..چطور پایش به 
 دست خودش باشد؟

سرش را فشرد و برخواست اما با دیدن بهنواز درست کنار تخت که با صدای 
 ریخت اخم کرد.خوش آوازی قرآن را می خواند و اشک می 

به قدری که دشمن به عنوان  ،یادی در زندگی اش جا باز کرده بودک زدختر 
نقطه ضعف از او نام می برد آیا واقعا اینطور بود؟ محمدهیرسا روی بهنواز 

 حساس بود؟

قدم اول را که برداشت سرش گیج رفت روی تخت نشست و شقیقه هایش 
 را فشرد.

اتی فرستاد و برخواست. چادر و سجاده را صلوبهنواز بعد تمام شدن سوره 
 جمع کرد و به همراه 

 بقیه ی چیزها در کمد گذاشت.

 کرد و به محمدهیرسا نگاه کرد: زشالش را کمی با

برای سر گاو زبان و آویشن دَم کردم بل از اینکه وضو گیرم برات گل ــ ق
 ن دیگه آماده شده وایسا برات بیارم خب؟اال .دردت

سینی به ز اتاق خارج شد و بعد چند دقیقه ا .چیزی نگفتمحمدهیرسا 
 بازگشت. دست
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سینی را روی عسلی گذاشت و لیوان را که بخار داغی از آن باال می رفت 
 سمت محمدهیرسا گرفت.

 لیوان را گرفت و با اخم همانطور که نگاهش به پارکت بود پرسید:

 چرا؟ــ 

 دستش می فشرد زمزمه کرد: بهنواز سرچرخاند و همانطور که لیوان را در

 چـ..چی چرا؟ــ 

 چرا می خوای هرجوری که شده منو مدیون خودت کنی؟ــ 

 ـ..نه همچین چیزی نیست..ــ ن

. با اخم و رگ باال زده ی پیشانی آمدگاه بهنواز باال که نش بلند شد ایاز ج
 اش لیوان را محکم به دیوار کوبید که شکست و هزاران تکه شد.

بهنواز با جیغ خفیفی دست هایش را روی . ر اطراف پخش شدصدای بدی د
 .گوش هایش گذاشت

کمی بعد نفس نفس زنان چشم هایش را باز کرد و عصبی به محمدهرسا 
 ب باالی سرش را گرفته بود.غضنگاه کرد که با 

 ه؟ـ..چتچــ 

 ــــــرا؟ــ چ

 با فریادش از جا پرید و ترسیده لیوان را روی عسلی گذاشت:

 ؟ی چراچـ..چــ 
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می خوای با این کارا کر می کنی من خرم؟ یا رو پیشونیم نوشته احمق؟ ــ ف
می  منو به خودت وابسطه کنی تا نتونم بعدا به راحتی از کنارت بگذرم؟

خوای جا پای خودتو محکم تر کنی برای روز مبادا؟ هــان؟ دِ جواب بده 
 لعــــنتی!

 و محکم میان پنجه هایش فشرد:بهنواز را گرفت  بازوهایبا یک حرکت 

می خوای با این کارات خودتو  ؟هن باز کن و حرف بزن نقشه ات چیهــ د
 فرید دست بردارم آره؟از بهم نزدیک کنی تا من 

بهنواز با بهت و گنگی به چشماِن به خون نشسته ی مقابلش خیره شده 
 .زانددر چشمانش می نشست و می سوبود که برق تیزش 

واقعا دیوانه شده بود یا نه..بخاطر وضعیت محمدحسین زده بود به انگاری 
سرش و می خواست هرجور که شده غم، درد و مشکلش را سر یکی خالی 

 کند اما..

بهمواز چرا؟ او که خود از همه بدبخت تر و شکسته تر بود چرا می خواست 
 او را لهه کند؟!

 خُرده شیشه هاست.. را حرف نمیزنی..ببین زندگی تو درست مثل اینــ چ

بهنواز آرام نگاهش را سمت شیشه های شکسته چرخاند و فقط اخم کرد. 
 محکم تر تکانش داد:

خودتو بکش کنار اگه می ! همونطور شکسته و داغون همونقدر بی ارزشــ 
خوای تو این خونه بمونی فقط تو این اتاق بتمرگ و به من نزدیک نشو حتی 

 یک قــــدم فهمیـــدی؟!
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بازوهایش را با یک روی هم فشرد و کرده نواز دندان هایش را بغض به
 حرکت از میان پنجه های او بیرون کشید.

به آورد که دستش  دفرودستش را باال برد و چنان زیر گوش محمدهیرسا 
 گز گز افتاد.

انگشت اشاره اش را سمت صورتش گرفت و با صدایی که سعی می کند 
 لرزشش را کنترل کند گفت:

تو منو برگردوندی تو این خونه من مثل تو پست و بی وجود نیستم..ـ ـ
من کنی هان؟ کی  خراب شده..همش تقصیر تو بود کی گفت غیرت خرجِ 

گفت برای من آقا باال سر بشی؟ حق با توه اون تیکه کاغذ باید هرچه زودتر 
بی ارزشه و  پاره و دور انداخته بشه درست مثل تو..زندگی من همین قدر

برای آدم با ارزشی مثل تو اصال مناسب نیست..من همونقدر بدبخت و 
 داغون هستم همونقدر شکسته!

با چشم هایی خیس از اشک از اتاق خارج شد و محکم در را برهم کوبید. 
چه کار داشت می کرد با زندگی خودش و آن دختر؟ هدفش چه بود؟ با 

ین کارش خودش را ا خواست باخودش چند چند بود در این زندگی؟ می 
را دور؟ می خواست با دور کردن او تنها و تنها روی  رها کند یا آن دختر

هدفش فکر کند بخاطر برادری که روی تخت بیمارستان داشت جان می داد 
 یا بخاطر احساسی که حس می کرد کم کم دارد در وجودش جوانه میزند؟

ت روی گونه ی سمت چپش نفس عمیقی کشید و دستش را باال آورد درس
 وزخند زد.، پگذاشت
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بی هدف و سرگردان . دریا نوردی شده بود که قطب نمایش را گم کرده بود
او را به هرکجا که می خواستند شان در دریا بود و موج های عظیم و خرو

 چیزی عایدش نمی شد. یمی بردند و در هر طرف جز تاریکی و سیاه

سلی نگاه کرد و پوزخند زد. از طرفی فکر خسته و دل مُرد به لیوان روی ع
می کرد که حرف های بدی زده و زیاد روی کرده است و از طرفی دیگر هم 
 حس می کرد درست ترین کار را انجام داده است و بهتر که دور شده است.

فکر می کرد با این کارش و آزار دادن هردویشان می تواند روی هدفش کار 
 فتارها هردو بیشتر گیج و عصبی می شدند.رکند در حالی که با این 

از اتاق خارج شد و کالفه وارد اتاق خودش شد. دوباره فکرش سمت 
 محمدحسین کشیده شد.

و بعد برداشتن حوله وارد حمام شد.  لباس هایش را با غیظ از تن خارج کرد
 زیر قطرات بی امان دوش رفت و حس کرد خستگی از تنش در رفت.

اما نگاهی که بغض و درد  و تیله ی مشکی خیس بود همش در فکر آن دو
 ا فریاد میزد.ج را یک

دلیل رفتارهای  .بهنواز در آشپزخانه تکیه به میز داده بود و اشک می ریخت
 عجیب و غریب محمدهیرسا را درک نمی کرد.

انگاری با حرف های یک ربع پیشش حرف های دیشب آرش را تأیید کرده 
 بود.

 کنم تو توی وجودت آهنربا داری! نه من احساس می» 
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آهنربایی قوی که اونو از هدفش دور کرده و سمت خودش کشیده..یه چیز 
قوی و خاص توی وجودته که نمی گذاره اون سمت هدف های بزرگ 

 « زندگیش بره

صورتش را پاک کرد و در ظرف را بست. ظرف سوپ را در نایلونی گذاشت و 
فنجانی  می کرد و تنها یک فضا و روی صندلی نشست. به شدت سرش درد

 قهوه می توانست آرامش کند.

لیوانی قهوه درست کرد و همین که به درگاه رسید با دیدن محمدهیرسا با 
 وجود اینکه اصال دوست نداشت صدایش بزند زد.

 ایستاد بدون آنکه برگردد یا چیزی بگوید.

 خورده..به بی بی مطمئنم از دیشب هیچی نن ظرف سوپ رو بده ــ ای

الزم نیست بی بی رو دیشب فرستادیم خونه تنها منو سرهنگ اونجا ــ 
 هستیم.

 ی خواد من بیام؟ــ نم

 الزم نیست.ــ 

از سالن خارج شد و چیزی نگذشت که صدای ماشینش به گوش رسید. 
 سریع سمت میز تلفن رفت و شماره ی محمدحسین را گرفت.

 د:چیزی نگذشت که صدای بی بی در گوشش پیچی

 الو سالم قربونت برم خوبی؟ــ 

 نه واال چه خوبی عروسکم خیلی اوضاع بده...سالم دختر قشنگمــ 
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 وب میشه خدا بزرگه خونه ای؟ــ خ

آره آماده شدم محمود جلو دره قراره برم بیمارستان گویا امروز مشخص ــ 
 میشه عملش 

 کنند یا نه!می 

 :تلفن را در دستش فشرد نگران

 چیزی احتیاج ندارید؟ ما بریدمنم میام شــ 

 باشه دخترم نه عزیزم سالمت باشی کافیه.ــ 

 س می بینمت فعال.ــ پ

 دا به همراهت.ــ خ

تماس را قطع کرد و سریع از پله ها باال رفت. بعد پوشیدن پالتو و شلواری 
ساده مشکی رنگ بدون آرایش و چیزی کیفش را برداشت و از اتاق خارج 

 شد.

کیف گذاشت و بدون برداشتن سوپ از ویال خارج شد. اما همین کلید را در 
 که به دم در رسید ماشینی با صدای بدی کنار پایش توقف کرد.

و خواست تا  تکان خفیفی خورد و عقب کشید. با غیظ نگاهش را باال کشید
 کرد.صد برابر  را می تواند حرف بار راننده کند اما دیدن آرش تعجبش

 پیاده شد و سمت بهنواز رفت:با لبخند آرامش 

 الم آبجی خانوم گرامی خوب هستید؟ــ س
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 اخم هایش را درهم کشید و سرش را تکان داد:

 منونم تو اینجا چی کار می کنی؟ــ م

 خنده ی آرامی کرد و دست به سینه نگاهش کرد:

 هم خوبیم.ــ ما

بیرون با دیدن نگاه جدی بهنواز لبخندش محو شد و از داخل جیبش گیره را 
 آورد و سمتش گرفت:

 تو باشه. مالهاینو دیشب تو ماشینم جا گذاشتی حدس زدم ــ 

 گیره را گرفت و مشکوک نگاهش کرد:

فقط بخاطر دادن این گیره ی بی ارزش این همه راهو کوبیدی اومدی ــ 
 ؟اینجا

نه راستش می خواستم ببینمت این از نظر من برات با ارزش بود بخاطر ــ 
 جایی میری تا برسونمت؟ گردوندمهمین برش 

 ممنون خودم میرم.ــ 

 ی خوای بری بیمارستان؟ــ م

سرش را تکان داد و به آسمان ابری و گرفته نگاه کرد انگاری می خواست 
 بارون بیاید.

 لدی کدوم بیمارستان هستند؟ــ ب

 ماشین را نشان داد:سرش را به معنای نه تکان داد که 
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 دیشب اونجا بودم سوار شو می رسونمت.، دونمس سوار شو من می ــ پ

بهنواز به ناچار سوار شد و آرش سمت بیمارستان راند. هردو سکوت کرده 
 بودند و چیزی نمی گفتند.

لبخند تلخی زد و به  کوبیدن.قطرات باران بالخره روی پنجره خودشان را 
 دیشب فکر کرد.

 مقابل بیمارستان توقف کرد:

 منون.ــ م

آرش هم بعد تک بوقی از آنجا دور شد. بهنواز با پاهای لرزانی  پیاده شد و
 بیمارستان شد و از پزیرش اتاق را پرسید.وارد 

ایستاده اند. اخم هایش را  lCUوارد راهرو شد و دید که همه نگران جلوی 
 سمت سرهنگ حرکت کرد که به دیوار تکیه داده بود.درهم کشید و 

افتاد..خاطراتی که خیلی بد بود. اینجا درست در تازه یاد خاطرات گذشته 
همین مکان چشم باز کرد و فهمید زنده است حتی با وجود بالیی که سرش 

 آمده بود.

مادر آرمیتا به او جلب  توجه پدر و ،را گرفت و آرام فشرد سرهنگ بازوی
 شده بود.

 دخترم.ــ 

 بازویش را بیشتر فشرد:با لبخند گرمی 

 حالتون خوبه حاج بابا؟ ــ 
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 ش را تکان داد و روی سر بهنواز دست کشید:زده سرغض ب

ز دیشب تا حاال تو اولین نفری بودی که این سوالو ازم پرسیده ممنونم ــ ا
 .دخترم که نگرانمی

 شکر خدا داریم نفس می کشیم.

 محمدحسین چطوره می گذارید عمل کنه؟. نگید اینطورــ 

 کان داد:ه تدسرش را نگران و افسر

خیلی سختیه بستگی به مرگ و ه می دونم هنوز تصمیم نگرفتیم تصمیمــ ن
 زندگیشه!

 کنار بی بی نشست و روی پاهایش را مالید:. بهنواز سرش را تکان داد

 مادر خودم چطوره؟ــ 

نگاهِ ترش را سوی او و  تکان دادبی بی تسبیحش را میان انگشتانش 
 چرخاند:

 مادر وقتی بچه ام اون داخل داره جون میده.طور خوب باشم ــ چ

با دیدن محمدهیرسا که ، بهنواز نفس عمیقی کشید و نگاهش را باال کشید
 آبمیوه ای سمت آرمیتا گرفته بود بیشتر اخم هایش را درهم کشید.

 ابرو باال انداخت و سمتش رفت:را دید بهنواز  وقتی

 چرا اومدی مگه نگفتم الزم نیست؟ــ 
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خانواده ی منم هستن و محمدحسینم یه جورایی داداشم حساب اینا ــ 
 پس لزومی نمی بینم که نیام!میشه 

 ُ نزدیکشان شد و  .ر از کینه به بهنواز نگاه می کردآرمیتا با چشم هایی پ
 خودش را بی حال کرد روی محمدهیرسا.

 مگه نگفتم برو خونه آرمیتا حالت خوب نیست.ــ 

 رو تنها بزارم.نه نمی تونم محمدحسین ــ 

د و سمت بیرون حرکت کرد سرهنگ هم دنبالش راه شبهنواز کالفه بلند 
افتاد. محمدهیرسا آرمیتا را روی صندلی نشاند و روی سرش را نوازش کرد 

 محمدهیرسا را در آغوش کشید.که دخترک زیر گریه زد و 

 اگه چیزیش بشه چی کار کنیم.ــ 

قدم هایش را  گینشمخبهنواز برگشت و با دیدن آنها بیشتر بغض کرد و 
 سمت بیرون تند کرد.

همام لحظه که سرهنگ و بهنواز وارد محوطه شدند دکتر از اتاق خارج شد و 
 همگی بلند شدند.

متأسفم دیگه بیشتر از این نمی تونیم پیشگیری کنیم کاری از دستمون بر ــ 
بهتره همین االن رضایت  قبل موقعیتش بد میشه نمیاد هر لحظه بیشتر از

 بدید.

از کنارشان گذشت و محمدهیرسا دست هایش را محکم مشت کرد و 
 زیرلب زمزمه کرد:
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 همش تقصیر توه..تو باعث شدی این بال سر داداشم بیاد ازت نمی گذرم.ــ 

تعجب نگاهش می کردند. مهمگی . آرمیتا را کنار زد و سمت بیرون دوید
با دیدن سرهنگ که کنار بهنواز روی  ،محوطه شد و چشم چرخاندوارد 

 نیمکتی نشسته بود سمتشان رفت.

مقابل سرهنگ ایستاد و با خشم نگاهش کرد. بهنواز از نگاهش ترسید و 
 برخواست اما سرهنگ همانطور نشسته بود و نگاهش می کرد.

 غرید: خشمگین و نگرانروی دوپا نشست و 

ش تقصیر تو بود..تو باعث و بانی تموم بدبختی های تقصیر تو بود..همــ 
 جناب سرهنگ فقط تو...زندگیمونی 

 محمد هیــ..ــ 

رش را حواله ی با دستش را به معنای کافیه باال گرفت و بازهم نگاه خون
 چشم های غمگین سرهنگ کرد و ادامه داد:

باعت  تو باعث شدی این بال سر محمدحسین بیاد کارای خود سرانه ی توــ 
 این مشکل شد پرورش یه مار تو آستینت این بال رو سر همه ی ما آورد.

 پسرم.ــ 

 دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و با تمام وجود داد زد:

..تو الیق هیچ کدوم از پسرات نیستی بــــــســـه من پسر تو نیســـتمــ 
 همین!فقط دردت اینه که تو تنهایی خودت بمیری ! فهمیدی هیچ کدوم

 محمدهیرسا خواهش می کنـ..ــ 
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تو خــــفه شـــو..با این می خوای چی کار کنی سرهنگ؟ بازهم می خوای یه ــ 
مار دیگه تو آستینت پرورش بدی و همه رو اینبار به قعر چاه بکشی دِ 

 جــــواب بــده!

مه ی نگاه های . هکالفه دور خودش چرخید و در موهایش دست کشید
 .ا بوداطراف جلب آنه

گاهش می کرد در واقع هیچ کدام از حرف هایش را متوجه زده نت هبهنواز ب
نشده بود؟ مار؟ منظورش چه بود؟ چرا انقدر سرهنگ را سرزنش می کرد 

 مگر او باعث و بانی حال االن محمدحسین است؟

بخداوندی خدا محمدحسین بهوش اومد دستش رو می گیرم و تا هرجایی ــ 
پشیمونی تو خونه ی ام بهتره با یه دنیا عذاب وجدان و که بخوام میرم تو

 خراب شده ات بمونی!

سرهنگ قلبش تیر کشید و دستش روی قلبش نشست. صورت درهم 
کشید و همین که محمدهیرسا کمی دور شد جیغ بلند بهنواز در اطراف 

 پیچید.

مردد سمت عقب زمین چسبید و چشم هایش خشک شد.  بهپاهایش 
دیدن سرهنگ که می لرزید و روی زمین افتاده بود سمتش برگشت و با 

 دوید و کنارش زانو زد. محکم تکانش می داد و نگران صدایش میزد.

 ..سرهــنــــگبا تـــوام.. لعنتی ن وقتش نیسترهــــنگ..بیدار شو االــ س
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. چند نفر ست هایش را حصار صورتش کرده بود و هق هق می کردز دبهنوا
رسیدند سرهنگ را رویش خواباندند و سمت داخل حرکت با برانکاردی 

 کردند.

لب زد اما هیچ محمدهیرسا با بهت کنار نیمکت روی چمن ها نشست و 
 صدایی از دهانش خارج نشد.

 خشمش فروکش کرده بود و حال..چه گندی زده بود. چه باید می کرد؟!

ش تقصیر توه انقدر بهش فشار آوردی و اذیتش کردی که اینطوری همــ 
 شد..بس کن محمدهیرسا 

کینه و نفرت درونت داره همه رو به آتیش می کشه تا کِی می خوای ادامه 
 بدی؟

ی راز جایش برخواست و با حال بدی سمت داخل حرکت کرد. بهنواز با س
 که از شدت درد داشت می ترکید روی صندلی نشست.

و مشغول انجام کارهای  او برداشتندم کم همه نگاه هایشان را از روی ک
 خود شدند.

. دست کشید دور گردنش و زنجیر پالک را لمس کرد زده دخترک بغض
 دت بیشتری پایین ریختند.ه شاشک هایش ب

کم تنها سرهنگ و حمایت هایش را در این دنیای بی درو پیکر داشت که 
می داد. انگاری دنیا بدجور به آنها پیله کرده او را هم از دست  کم داشت

 و قصد عقب نشینی نداشت.بود 

                                                      🔥🔥🔥             
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بی حمدهیرسا به جای پدر مریضش که در اثر سکته . مهوا تاریک شده بود
عمل محمدحسین حرکت روی تخت بی جان افتاده بود با حال بدی رضایت 

 را داد.

که دوازده شب بود هیچ خبری رضایتی که ظهر داد و از آن وقت تا االن 
 .نشده بود

ید و خداشت دیوانه می شد انگاری همه ی بیمارستان دور سرش می چر
 می خواست آوار شود روی سرش..

زن عمویش کنار بی بی نشسته بود و دلداری اش می داد. عمویش با 
رد و آرمیتا بی قرار به دیوار تکیه داده بود و پایش را تکان تسبیح ذکر می ک

 می داد.

به بهنواز خیره شد که قرآن بی بی را در دستش گرفته بود و با چشمانی 
 خیس تالوت می کرد خیلی آرام و بی صدا.

بازهم با خود گفت این دختر چه دارد؟ چه جادویی در وجودش است که به 
 طرفش جذب می شود؟

در قوی است و اصال نمی شکند و همیشه به خدا تکیه می کند؟ چرا چرا انق
او نمی توانست همچین کاری کند؟ چرا از آن شب به بعد خدا را از یاد برده 

 بود و دیگر به سمتش قدمی برنداشته بود.

از جایش بلند شد و خواست سمت نمازخانه ی مسجد برود که صدای باز 
 خفته انعکاس داد.ر راهروی شدن در اتاق مانند ناقوس مرگ د
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متأسفم رفتن "چشم هایش را روی هم فشرد و گوشش با شنیدن صدای 
 کتر پُر شد.دی  "کما

چشمانش را بیشتر روی هم فشرد بخاطر . زانوانش خم شد و زانو زد
 سوزشی که داخلش داشت. 

چه کار کرد؟ برادرش را به آغوش مرگ فرستاده بود اما مگر چاره ای داشت؟ 
 را همچین معامله ی کثیفی با زندگی او کرده بود؟چ ریسک کرد؟ چرا

مشت هایش را هزاران بار کف راهرو کوبید و فریاد گوش خراشش تمام 
 دیوارها را لرزاند.

آرمیتا در آغوش  .مر بی بی را گرفته بود و ماساژ می دادکنان کبهنواز گریه 
و اشک می  و مادرش موهایش را نوازش می کرد پدرش گریه می کرد

 ریخت.

برای محمدحسین تنگ شده بود. یاد آن بوسه ی ن دلش از همین اال
 برادرانه افتاد و تازه فهمید منظور محمدحسین خداحافظی بوده است.

به محمدهیرسا نگاه می کرد که بدون پشتوانه یا عزیزی آن وسط افتاده بود 
 و فریاد میزد.

یع سمتش دوید و شانه اش را نواز سر. بهتمام پرستارها تذکر می دادند
 گرفت:

 خودت بیا..بلندشو قوی باش خواهش می کنم.. محمد جان بهمحمد.. ــ
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نگاهی دریده شده از شدت درد و ناراحتی با چشم هایی به خون نشسته و 
بازهم نتوانست را اما سرش را سمت بهنواز چرخاند و دید چشماِن خیسش 

 جلوی خودش را بگیرد.

چشم هایش حس کرد برای جلوگیری از شکستنش جوشش اشک را در 
محکم بهنواز را در آغوش کشید و سرش را زیر شالش در موهای نرمش فرو 

 برد و قطره ای اشک از گوشه ی چشمش چکید.

می خوام شوخی باشه بهنواز..می خوام با همون لبخند شادش از اون ــ 
خوام همش یه اتاق بیاد بیرون و بگه داش ممد شوخی کردم بلندشو..می 

 بازی باشه چی کار کنم بهنواز چی کار؟

 شانه اش را بوسید:کنان زش کرد و گریه نواکمرش را کمی  دخترک

 به خدا توکل کن همه چیز حل میشه فقط صبر کن.ــ 

 و محمدهیرسا بالخره دل از آن آغوش چند دقیقه ای در آن حالت ماندن
 ُ خانه راه افتاد و بعد اینکه نمازمت س ،برخواست .کنداز آرامش  رگرم و پ

وابش خهمانجا روی سجاده از شدت خستگی  .وضو گرفت نمازش را خواند
 برد.

با شنیدن صدای اذان صبح برخواست و نمازش را خواند تنها دعایش 
حمدحسینی که همیشه با کارهایش ؛ مبود درشسالمتی و سرپا شدن برا

 لبخند را به لب هایش می آورد.
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از دست ر این دنیا زنده مانده بود و می خواست حق دکسی که با امید او 
دادن خوشی اش را از آن نامرد بگیرد و اما سالمتی پدری را خواست که 

 کوه و نمی لرزید. ندهمیشه کنارش بود مان

االن با نبودش تازه ثابت کرده بود که محمدهیرسا چقدر تنهاست و کسی را 
 ندارد.

 ،اخم هایش را درهم کشیدرا و هنواز و عمویش ب و دید وارد راهرو شد
 سمتشان رفت:

 ؟عمورا نرفتید ــ چ

انگار حالش خوب نیست پسرم ه این دخترو تنها بزار زن عموت نخواستــ 
از دیروز تا االن اینجاست ببرش خونه من اینجا مراقب برادر و محمدحسین 

 هستم.

 خونه شما برید. نه عمو جان من هستم بهنوازم می فرستمــ 

با اصرارهای مکرر عمویش را فرستاد خانه و خودش کنار بهنواز ایستاد که 
 بی حال به دیوار تکیه داده بود و چشم هایش را بسته بود.

ببینم تا کِی می خوای اینجا بمونی تا وقتی که خودتم رفتی کنار دست ــ 
 مریضا؟

اخم بازوی بهنواز را گرفت چشم هایش را باز کرد و بی حال دوباره بست. با 
 و از دیوار جدا کرد:

 بده که نمی تونی حرف بزنی راه بیافت. تنقدر حالتوروخدا..اببینش ــ 
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 کجا میری؟ــ 

 آژانس می گیرم تا ببرنت خونه..ــ 

 نگاهش کرد: کالفهشدت از دست محمدهیرسا خارج کرد و ه بازویش را ب

 خوبم.ــ 

داشت سرش گیج رفت که به موقع برگشت و همین که قدم اول را بر
 محمد زیر بازوانش را گرفت.

 لجبازی رو بزار کنار االن وقتش نیست برگرد خونه من هستم.ــ 

 می خوام کنار محمدحسین باشم.ــ 

 بود و نبود تو هیچ فایده ای نداره مگه با موندنت اون خوب میشه!ــ 

حرکت کرد و عصبی لعنتی زیرلب گفت و کیفش را برداشت. سمت بیرون 
 .محمدهیرسا هم روی صندلی نشست

                                                🔥🔥🔥 

 بله خودم هستم..ــ 

آقای اردوان اوضاع شرکت اصال خوب نیست بیچاره پدرتون خیلی اشتیاق ــ 
جدید اما همه چیز با مریض شدنشون بهم ریخته  بازیداشت برای ساخت 

شرکت های دیگه دارن سو استفاده می کنند و فشار میارند برای بازی جدید 
 چی کار کنیم؟ 

کالفه چشم هایش را بست و به پیشانی اش دست کشید همین را کم 
 داشت در این اوضاع.
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احوالمون رو  بینید من واقعا تو اون کارا مهارت ندارم االنم اوضاع وــ ب
 بیشتر از هرکسی درک می کنید منم دستم بنده کاری نمی تونم بکنم.

اگه شما باشید حداقل  .کسی باال سر شرکت باشه خوب میشه جنابــ 
 ا بسته میشه!قبدهن کارکنان و رُ 

 نفسش را بیرون داد:

 .باشه روش فکر می کنم فردا بهتون جواب میدمــ 

در جیبش ُسر داد. خسته در موهای عرق  تماس را قطع کرد و موبایل را
 کرده اش پنجه کشید.

ود محمدحسین و حال زار پدرش بن. حال و حوصله ی هیچ چیزی را نداشت
 بیشتر از هرچیزی 

 آزرده اش می کرد.

در این اوضاع و احوال فقط شرکت و بدبختی هایش را کم داشت. با بهنواز 
 چه کرده بود این مدت؟

هدفش متمرکز شود و حواسش جایی دیگر پرت نشود بخاطر اینکه روی 
 دخترک را از خود رانده بود چون فرید را از یادش می برد.

 عمویش کنارش ایستاد و شانه اش را فشرد:

خواهش می کنم برو خونه کمی استراحت  تهپسرم..آرمیتا خیلی ناراحتــ 
 کن فردا برگرد.

 :محمدهیرسا سرش را تکان داد
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 تید؟باشه شما هســ 

 آره پسرم من تا فردا اینجام برو در امان خدا.ــ 

بی بعد خداحافظی کوتاهی از بیمارستان خارج شد. سوار ماشین شد و 
 حال سمت ویال راند.

چندی بعد ماشین را در حیاط پارک کرد و پیاده شد. وارد سالن شد و با 
 دیدن حال و هوای همیشگی خانه لبخند محوی کنج لبش نشست.

رشت بادمجان و عطر برنج تمام خانه را برداشته بود کنارش بوی بوی خو
ید و بوی آش رشته را چیز خیلی آشنایی حس می کرد. نفس عمیقی کش
 استشمام کرد. با خود گفت این دختر معرکه ست.

از پله ها باال رفت و بعد از اینکه دوشی گرفت سمت آشپزخانه حرکت کرد.  
با دقت داشت کاسه ی آش را تزئین می  بهنواز روی صندلی نشسته بود و

آنقدر عمیق در فکر فرو رفته بود که اصال ورود محمدهیرسا را نفهمیده . کرد
 بود.

 آهی کشید و روی صندلی کنارش نشست که دخترک از جا پرید.

 منم بشین.ــ 

 فسش را آسوده بیرون داد. ظرف آش را طرف محمدهیرسا هول داد ون
 ت:اسبرخو

آش رشته خیلی دوست دارید منم یاد گرفتم و پختمش  ی بی گفتــ ب
 نوش جونت.
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 همین که خواست از کنارش بگذرد مچ دستش اسیر شد:

 نرو بمون همین جا.ــ 

را تو که به تنهایی عادت داری؟ چیز بی ارزشی مثل من و زندگیم ــ چ
 اطرافت نباشه خیلی بهتره خودت گفتی!

سرعت از آشپزخانه خارج  هب مچش را از دست محمدهیرسا خارج کرد و
 شد.

عصبی صدای  سرداربرش داشت و با دیدن نام . موبایلش روی میز لغزید
 موبایل را قطع کرد.

 ،مشغول خوردن آش شد و چقدر که به تنش چسبید بعد این همه مدت
بوی دست های همان بی معرف را می داد که ناعادالنه همان اول راه 

 شت..پری ماه را..خیلی دوستش دا رهایشان کرد.

انگاری  سردارآش را که تمام کرد برخواست بازهم موبایلش زنگ خورد. 
 دست بردار نبود عصبانی تماس را وصل کرد:

 بله؟ــ 

به به بالخره صداتون رو هم شنیدیم جناب سرگرد پرونده رو رها کردی ــ 
 رفتی جوابمون رو هم نمیدی تا پیشنهادم رو بشنوی!

سرهنگ مریضه برادرم داره با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنه ــ 
وبه برشکستگی میره باید به اونجا برسم پرونده رو رشرکت سرهنگ داره 

 بزارید برای بعد!
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 را از همین جا هم شنید: سردارصدای پوزخند 

حواست هست چی داری میگی؟ این خودتی محمدهیرسا؟ کی بود که ــ 
وجود بود هان؟ پرونده رو   بیرچه زودتر اون بی شرفِ دنبال دستگیری ه

 ول کنی می دونی چی میشه؟

 عصبی موبایل را در دستش فشرد و به اطراف نگاه کرد:

خودتون خوب  سردار.رف نزنید که انگاری دارید بچه گول میزنید حجوری ــ 
می دونید چند ساله که این پرونده وِله پس اشکالی نداره که مدتی بخاطر 

 من منتفی بشه!

 صدایش باال گرفت:

خوب بهم گوش کن یه نقشه کشیدم و بهتره ..زنگ نزدم باهات بحث کنمــ 
 هم در میون بزاری اون کلید تمام این قفل ها دستشه! اون دختربا 

 و دستش مشت: نشست یرخس چشم هایش به

نمی تونم اجاره بدم شرمنده از کس دیگه ای مایه چی دارید می گید؟ ــ 
 بزارید!

باید حتما فرید گیر بیافته . محـــــمدهـــیرسا..خفه شو و خوب گوش کنــ 
قبل از اینکه اون بچه های معصوم پاشون به کشورهای مختلف باز بشه 

 او دختره!حالیته؟ تنها کسی هم که می تونه این مشکل و حل کنه 

 خشمگین مشتش را روی میز کوبید:
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قاطی این ماجرا بشه اون پاش به این کثافت همین که گفتم محاله بزارم ــ 
ن خوش فکرای زیادی فیلسوفانه تون رو بزارید وکاریا باز نشه بهتره شبت

 برای یه کس دیگه!

نگران به پیشانی اش س را قطع کرد و موبایل را روی میز انداخت. اتم
 می دارد.ن بربه این راحتی ها دست  سرداری دانست که . مدست کشید

باال رفت و با دیدن در بالکن که باز بود و باد خوبی البه الی پرده ی  از پله ها
 حریر می پیچید دلش خواست آنجا برود.

وارد بالکن شد و بهنواز را دید که کنار گلدان ایستاده بود و غمگین چیزی را 
 زمزمه می کرد.

 فضا در تاریکی و سکوت فرو رفته بود.

 بلندتر بگو ماهم بشنویم.ــ 

 پرید و دستش را روی قلبش گذاشت:از جا 

 رسیدم چرا یکدفعه ای وارد می شید.ــ ت

 دخترک. محمدهیرسا با اخم کنارش ایستاد و به آسمان مشکی شب زل زد
 خواست از کنارش بگذرد که سریع بازویش را گرفت:

 چرا داری ازم فرار می کنی؟ــ 

 ودتون گفتید کـ..ــ خ

 برگشت:میان حرفش پرید و عصبی سمتش 
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من اون موقع عصبانی بود یه چیزی پروندم نمی بینی حال منو؟ با این ــ 
 بیشتر عذابم میدی و باری دیگه روی شونه ام میزاری!ت کارا

 من...مـ..من که کاری نکردم ــ 

دست هایش را از دو  ش.بازوهای دخترک را فشرد و به کنج دیوار کوبید
 طرف دخترک رد کرد و روی دیوار گذاشت:

 کاری نکردی پس چرا مایه ی عذاب من شدی هان؟ــ 

 از اشک شد و بغض به گلویش چنگ انداخت:چشم هایش پُر 

 مـ..من..ــ 

دستش را روی سینه  کرده محمدهیرسا سرش را جلو برد که دخترک بغض
 اش گذاشت و مانعش شد:

چـ..چرا می خوای عذابم بدی؟ چرا این کارارو می  بسه..خواهش می کنمــ 
ضعیفم؟  اینکه من چقدر در مقابلت؟ ثابت کنی چی رو می خوای نیک

محکم باشم؟ اینکه  مقابلت حساسم و نمی تونماینکه..اینکه خیلی 
 دوستـــــت دارم می خوای اینو ثابت کنی؟ چــ..

قفل شد. نفسش بند رفت و لب هایش محکم میان لب های محمدهیرسا 
 محمدهیرسا کمی عقب رفت. ت عقب بکشد کهبا گریه تقال کرد و خواس

در چشم های خیس دخترک خیره شد و همانطور که خمار نگاهش می کرد 
 لب زد:
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چیزی نگفتم و نخواستم بهت چیزی رو ثابت کنم فقط میگم چرا  ن کهــ م
 مایه ی عذاب و دردم شدی!

ه کار کرده بود که خودش خبر . چنگاهش می کرد زده بهنواز فقط بهت
 نداشت؟

 چی کار کـ.. مـ..منــ 

یه جورایی همه چیزت باعث یه  ت وخالق، انه تو کاری نکردی فقط رفتاراتــ 
 درد عمیق تو قسمت چپ سینه ام شده!

اره های سینه اش جقلب دخترک بی تاب و بی قرار محکم خودش را به د
 می کوبید.

لب هایش بازهم اسیر لب های داغ محمدهیرسا  کهخواست چیزی بگوید 
. نتوانست جلوی خودش را بگیرد دست هایش ناخواسته باال آمد و در شد

 قفل شد. محمدموهای مشکی و نم دار 

ردو داغ کرده بودند. قلب هایشان بی قرار . هاوهم همراهی اش می کرد
 می کوبید و نفسشان به شمارش افتاده بود.

م خ. خیس و خمار بهنواز نگاه کردمحمد کمی عقب کشید و به چشم های 
شد و همانطور که نگاهش می کرد دست هایش را زیر زانوان دخترک 

 انداخت و بلندش کرد.

وارد اتاق شد و در را با پاشنه ی پایش بست. بهنواز را آرام روی تخت 
 کنارش دراز کشید:گذاشت و 
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 ..بخشید خیلی اذیتت کردمــ ب

بی  چشم هایش را روی هم فشرد که محمدهیرسازد. خند محوی لببهنواز 
 وسید.ب طاقت و بدون تحمل

                                                🔥🔥🔥 

 روی صندلی نشست و با لبخند محوی گونه ی بی بی را بوسید:

 ببینم مادر من امروز چطوره؟ــ 

 بد نیستیم شکر خدا خودت چطوری دخترم؟--

 بی بی محمدهیرسا کجاست؟ .بد نیستمــ 

 م کجاست؟چند دقیقه پیش اینجا بود دیگه نمی دونواال همین ــ 

 باشه عزیزدلم.ــ 

برخواست و با شوق دیدن محمدهیرسا وارد محوطه ی بیمارستان شد اما 
را پیشانی اش ، بازوی محمدهیرسا را با دو دست چسبیده بوددیدن آرمیتا 

 راایش محکم چسبانده بود به سینه اش و با صدای  آرامی گریه می کرد پاه
 کرد. سست

َمردی که تا دیشب  سینه ی به سینه ی محمدهیرسایش. تکیه داده بود به
 فکر می کرد تنها و تنها متعلق به اوست.

محمدهیرسا با اخم های درهم مچ هردو دست آرمیتا را گرفت و با حرص از 
خودش دور کرد همان موقع چشمش به بهنواز افتاد و تعجب در چشمانش 

 دوید.
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انی سرد و گله مند سمت داخل دوید و بعد برداشتن دخترک با چشم
 کیفش از در خروجی اورژانس خارج شد و تاکسی گرفت.

 محمدهیرسا نفس نفس زنان وارد راهرو شد و از بی بی پرسید:

 بی بی بهنواز کجاست؟ــ 

اونم دنبال تو می گشت پسرم اما پشت پای تو اومد با عجله کیفش رو ــ 
 داره چطور؟ برداشت و رفت گفت کار

 هیچی من میرم اشکالی نداره تنها باشی؟ــ 

 نه پسرم برو به سالمت.ــ 

محمدهیرسا با عجله سمت بیرون دوید و سوار ماشینش شد. موبایلش را 
از جیب خارج کرد و همانطور که نگاهش به مقابل بود شماره ی بهنواز را 

 گرفت اما بر نمی داشت.

خواست دوباره شماره را بگیرد که و محکم مشتش را روی فرمان کوبید 
کنترل ماشین از دستش در رفت و محکم به سپر عقبی ماشینی برخورد 

 کرد.

چون کمبرند نبسته بود و ماشین یکدفعه ای ایستاده بود سرش به جلو 
 پرت شد و پیشانی اش به آیینه برخورد کرد.

نار کنار ابرویش خراش کوچکی برداشت. با حس مایع داغی دستش را ک
ابرویش کشید با دیدن خون لعنتی گفت و به راننده پیکانی نگاه کرد که داد 

 یع مدارکش را برداشت و از ماشین پیاده شد.رو بی داد می کرد. س
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                                                   🔥🔥🔥 

مشکوک به دو مرد  .روی مبل نشست و سینی چای را روی عسلی گذاشت
 روبرویش خیره شد.

سردار تنها به دختری نگاه می کرد که فقط فکر می کرد به سرپرستی 
محمدهیرسا در آمده..فکر می کرد فقط قَیمش شده و خبر نداشت زنش 

ده قدمی اینجا هم نمی رسید است..ناموسش است وگرنه حتی پایش به 
بی خبری اش سو تفاهم  اما چه بد بود که از هیچی خبر نداشت و همین

  های زیادی را به وجود می آورد.

 رداشت و قلوپی از آن  نوشید:ب رااستکان چایی 

معظمی هستم از اداره ی آگاهی بخش مواد مخدر شک  سرداردخترم من ــ 
 نداشته باش بهمون االن محمدهیرسا هم میاد و همه چیز حل میشه.

 ابرو باال انداخت:بهنواز که دلشوره ی بدی پیدا کرده بود 

 ا..اما چرا اومدید پیش من؟ چه کاری از دست من ساخته ست؟ــ 

همانطور خونسرد چایش را خورد و استکان خالی را روی عسلی  سردار
 گذاشت:

 اَه خیلی خوشمزه بود دستت درد نکنه دخترم.ــ 

با دیدن نگاهِ خیره و منتظر بهنواز به مأموری که کنارش بود اشاره کرد تا 
 بیرون برود.
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ببین دخترم دو شب دیگه یه مهمونی برگزار میشه تو خونه ی یه ــ 
 قاچاقچی که باند مافیایی بزرگی برای خودش داره.

 بهنواز همانطور متعجب نگاهش می کرد و دلشوره اش زیادتر شده بود.

اون فرد تا حاال افراد دم دستش بخاطر فروش مقدار کمی تریاک و یا جابه ــ 
نش دستگیر شدند اما خیلی زود آزاد شدن چون جرمشون چیز جا کرد

 اما این ظاهر قضیه ست.ه کوچکی بود

روبه جلو مایل شد و دست هایش را درهم قالب کرد. با اخم های درهم به 
 بهنواز نگاه کرد:

این ظاهر قضیه ست چون چیزایی خیلی بزرگی پشت این ماجراست..از ــ 
ر تا قاچاق دختر بچه های معصومی که چمدون دالر بگی چندپول شویی 

بخاطر اعضای بدنشون از ایران به انواع و اقسام کشورهای مختلف ترانزیت 
 می شند.

 بهنواز شوکه و وحشت زده لب زد:

 وای..ــ 

دخترم اون فرد هیچ نقطه ضعفی نداره و فعال نشون نداده بود تا چند ــ 
عد حتمالی می تونیم بوقت پیش..ما از طریق اون نقطه ضعف کوچیک و ا

 ریش بشیم.گیچندسال موفق به دس

 لبخند روی لب های دخترک آمد:

 این که خیلی خوبه اما..اما چرا اینارو به من می گید؟ــ 
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دو شب دیگه مهمونی برگزار میشه و همه کله گنده ها از اقسا نقاط ــ 
که افراد و واسطه هاشون رو به این مهمونی می فرستند کشورهای مختلف 

کامیون دختر بچه هارو تا یه ونطور که شنیدم راننده ی . امعامله کنند
مسیر خاکی میبره و اونجا رهاشون می کنه بعد از اینکه ماشینی اومد 

دنبالش و رفت یه نفر دیگه میاد و کامیون رو به همون جایی می بره که قرا 
 ه ترانزیت کنند.

ه چشماِن متعجب بهنواز آب دهانش را قورت داد و با اخم نگاهش را ب
 دوخت:

دو شب دیگه بعد اینکه معامله صورت گرفت اون دختر بچه ها ترانزیت ــ 
میشند به کشورهای مختلف و اما ما جایی رو شناسایی کردیم که احتمال 
میدیم کامیون از اونجا رد بشه و پلیسای گشت طبق نقشه بهش گیر میدن 

نکنیم چون از نوع چیدمان و ردیف  اما احتمال داره مثل همیشه چیزی پیدا
 بندی مواد خبر نداریم..

 سرداربهنواز با دیدن موبایلش که روی میز می لرزید خواست برش دارد که 
 موبایل را زودتر گرفت. لبخند دست پاچه ای زد:

 بود شاید کاری داشته باشید. اونــ 

ون فرد فعال که حرفای من مهم تره دخترم..مدارکی داخل گاوصندق اــ 
قاچاقچی هست که شب مهمونی می تونیم از طریق یکی کش بریم و نوع 
ردیف بندی مواد داخل کامیون رو بفهمیم و گیرش بندازیم همینطور می 

 یم جلوی ترانزیت شدن اون دختر بچه های معصوم رو بگیریم.تون
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 نگاهش کرد: اخم هایش را درهم کشید؛ بهنواز

 ون یه نفر کیه؟ ا..ب بگیریدــ خ

 ون یه نفر تویی!ــ ا

 عقب کشید:ه شدت تعجب و وحشت گرد شد و ناخواست چشم هایش از

 ـ..چی؟ــ چ

 شوک بعدی را وارد کرد: سردارهنوز در شوک آن حرف بود که 

اون قاچاقپچی که قراره همین امشب ساعت دوازده بری خونه اش ــ 
چون می که این کارو بکنیم  فریده..وقتی سرهنگ سرپا بود اجازه نمی داد

گفت محمدهیرسا قَیم اون دختره و بالیی سرش بیاد مسئولیتش با اونه 
اما حاال که مریض شده و محمدهیرسا هم سرکار نمیاد تنها راه حل این 

 ماجرا تویی..بهنواز تو نقطه ضعف احتمالی ما هستی!

 هش کرد:هم همزمان برخواست و نگا سرداربهنواز با وحشت برخواست که 

 خواهش مـ..ــ 

 المش را برید و سرش را تند تند تکان داد:زده کشت وح

نه اصال..من بمیرمم تو خونه ی اون مرد پا نمی گذارم ازم جون  نه نهــ 
 واهش می کنم..یکی دیگه رو بفرستید...خبخواید اما این نه

 دخترم..ــ 

 ه نمی تونم همچین چیزی رو ازم نخواید؟ــ ن
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 کرد و همین که خواست قدمی بردارد خشکش زد. سردارپشتش را به 

اخطار بگیره به جای ترفیع  سرلشگراگه محمدهیرسا برای بار چندمین از ــ 
رجه ی یه سروان یا پایین تر ممکنه د مقام به پایین کشیده میشه شاید تو

 تمام زحماتش به باد بره..

 چند قدم به بهنواز نزدیک شد و مقابلش ایستاد:

محمدهیرسا افتاد به لی وقت پیش یه بال وسط زندگی و خانواده ی خیــ 
 اسم فرید!

 دخترک نگاهِ کنجکاو و خیسش را باال کشید:

 ی؟ــ چ

یه مار خوش خط و خال بود که نمک خورد و نمکدون ــ 
شکست..محمدهیرسا به دالیلی چندساله وقت و زندگی خودشو پای این 

زیادی هم پیدا کرده اما برای تالفی  شغل و این پرونده گذاشته و چیزایی
اون همه ضرر و زیانی که رسونده خیلی کمه شاید حبس ابد و شایدم 

 امکانش هست چون هر چیزی ازش برمیاد. .ش آزادیدچندسال زندان و بع

 ما..اما من چی کار می تونم بکنم اونم تنهایی؟ــ ا

های اون شب مهمونی محمدهیرسا هم با گریم مخصوص میون واسطه ــ 
مشتری های کله گند هست نترس ماهم از دور پوششتون میدیم..یه شنود 
بهت میدم که شب مهمونی وقتی اون مدارک رو پیدا کردی لمسش کن تا 

به کار بیافته و آدرس اون مسیر ها و نوع ردیف بارها رو برامون بخون 
 همین!
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 ما..ــ ا

چون سرهنگ هم مریض امشب برو و بگو که محمدهیرسا بیرونت کرده ــ 
بوده جایی رو نداشتی که بری..اون بهت اطمینان داره می دونم..انگاری 

شتنت ک دوستت داره یا شایدم حسش هوس باشه اما مهم اینکه تا مرز
پیش نمیره..اون شب یه چیزی بهت میدیم که می تونی تو شرابش بریزی 

 تا بخوره اون همیشه شراب های مخصوص می نوشه باشه؟

 واز با چشم هایی غرق التماس نگاهش کرد:بهن

 اما محمدهیرسا..اون..اون خبر داره؟ــ 

 لبخند زد و مجبور شد که دروغ بگوید:سردار 

آره..از همه چیز خبر داره و موافقت کرده چون هدفش خیلی ــ 
..دخترم تو تنها کسی هستی که می تونی بار بزرگی رو از روی شونه بزرگه

 عنوان قَیمت اجازه داده دخترم. . اون بههاش برداری

خبر نداشت..محمدهیرسا خبر نداشت و اما سردار..خبر نداشت که 
 محمدهیرسا شوهرش است نه قَیمش برای همین چنین چیزایی گفت.

بهنواز قلبش گرفت و فقط متعجب سر تکان داد. فکر کرد محمدهیرسا 
نداشت که  دروغ گفته به آنها..فکر کرد گفته که فقط قَیمش است خبر

 محمدهیرسا از هیچ چیز خبر ندارد اما...

سردار بازگو نکرده بود. اما واقعا هیچ کلمه ای از ازدواج و این چیزها پیش 
االن تعجب کرد و فهمید که اطالعات ازدواج و این چیزها چطور به آرش 

 رسیده..آرمیتا.
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و به  یعنی با تمام بی شرمی رفته به آرش گفته که همه چیز تظاهر است
 زور سرهنگ شده؟!

فرو ریخت..انگاری به مدت تمام این سال ها عذاب و سختی بازهم 
سردار دروغ گفت، گفت و نفهمید همان دروغ و حرف  شکست و شکست.

 از طرف محمدهیرسا چه کاری با دل دخترک کرد.

چشم هایش از همیشه بی فروغ تر و سرد تر شد. پوزخند تلخی روی لب 
 :هایش نشست و گفت

 س خبر داره..خیلی خب اگه اون مشکلی نداره منم مشکلی ندارم.ــ پ

 لبخند زد و اصال نفهمید که خودش را در چه مخمصه ای انداخت. سردار

نزدیکای ساعت دوازده و یک میایم اینجا شایدم مخفیانه کسی رو ــ 
برای اومدن به اینجا بفرستیم که با ظاهر معمولی بیاد اینجا ماهم 

که می بینی کامال با پوشش عادی اومدیم شاید براتون بپا  همونطور
 گذاشته باشند.

بهنواز سرش را با حال بدی تکان داد و همین که صدای ماشین 
با لبخند مسیر رفتنش را  سردارمت پله ها دوید. سمحمدهیرسا را شنید 

 نگاه کرد:

.می برعکس ظاهر معصومت خیلی زیرک و عاقل هستی آفرین دخترم.ــ 
دونم به عنوان یه دختر به درد محمدهیرسا که حاال جایگاه پدرت رو داره 

 می خوری!
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محمدهیرسا با چشم هایی که سفیدی اش به قرمزی میزد و بدنی لرزان 
سمتش رفت و روبرویش اش کرد، عصبی  سرداردیدن  وسالن شد وارد 

 ایستاد:

جیف رو به اونم به چه حقی اومدید اینجا؟ چی بهش گفتید؟ نکنه اون اراــ 
 تحویل دادید آره؟

 :لبخند زد و یقه ی محمدهیرسا را درست کرد سردار

آروم باش پسرم من به فکر خودتم..نمی خوام از جایی که هستی پایین ــ 
 تر کشیده بشی!

 ای کلیک شده اش غرید:ن هاز میان دندا رنگ گرفت و شپوزخند

 تو آغوش شیر می خواید همچین کمکی بهم بکنید؟ اون دختربا فرستادن ــ 

 نشانت...اما ــ 

ید که نشانم پایین تر بشه اصال یه سروان یا ستوان هم شدم زاربه درک بــ 
 وجود رو گیر بیارم. بیمی تونم بازم با دستای خالی اون بی شرِف 

 با همان لبخند به چشم های عصبی او نگاه کرد: سردار

امکاناتی که جلو دستت هست خیلی بیشر از مقام پایی  تو االن سرگردیــ 
به دست  خوایهاست می تونی بی چون و چرا هر اطالعاتی که می 

بیاری..تو االن نمی تونی با این مقامت اونو گیر بیاری می خوای وقتی پایین 
 تر رفتی این کارو بکنی؟
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کم نشده بود سرش را کمی روبه جلو محمدهیرسا که هیچ از خشمش 
 مایل کرد:

 من امکان نداره بزارم اون بره اونجا. ــ 

 وسوسه ی عجیبی به قلبش چنگ زد. سردارعقب گرد کرد اما با حرف 

ه اون امشب بره اونجا دو شب دیگه فرید ! اگخوب فکر کن محمد خوبــ 
دستگیر میشه به محمدحسین فکر کن که روی تخت بیمارستان داره با 

نرم می کنه فرید تنها کسی بود که ازرائیل رو مرگ و زندگی دست و پنجه 
فرستاد خونه ی شما با همین کار می تونی زحمات این چندسالت رو بخری 

 نه به باد بدی!

دست هایش را مشت کرد و چشم هایش را عصبی روی هم فشرد. حرف 
 از طرفی و نگاهِ بهنواز و چهره ی بی غل و غشش از طرفی دیگر. سردارهای 

د نبومعلوم  هنگنه قرار گرفته بود. در منجالبی دست و پا میزد کانگار در م
 می خواهد خودش را نجات دهد یا غرق کند!

 اما..اگه بالیی سرش بیاد چی؟ اگه اون بی وجدان بازم بخواد..ــ 

 اطمینان داد:میان حرفش پرید و 

.تازه چرا انقدر وسواس به نگران نباش توهم اونشب طبق نقشه اونجایی.ــ 
 خرج میدی تو فقط قَیمشی زنت که نیست انقدر حساسیت به خرج میدی!

 سمتش چرخید و داد زد:

 اونجا..اونجا..لعنـــتی رو میگم که قراره  ایاون شـــب رو نمیگــم اون روزــ 
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حرفش را قطع کرد و تازه فهمید سردار خبر ندارد..نه سردار نه همکارهای 
 اداره اش هیچکس!

نامزدی نه که بهنواز زنش شده است..نه عروسی نه هیچکس خبر نداشت 
 عقدی هیچ..حق هم داشتن خبر نداشته باشن.

 مانند همیشه آرام بود: سردارچشم هایش از شدت خشم دو دو میزد اما 

جوری برنامه رو می چینیم که هربار خواست بهش نزدیک بشه یا کاری ــ 
 بزار بره اونجا..تو فقط . کنه نتونه و ازش دور بشه..اونا با من

محمدهیرسا عصبی در موهایش پنجه کشید و دور خودش چرخید. یاد 
محمدحسین افتاد و همچنین یاد پدری که بخاطر حرف های او حالش این 

 چنین زار بود.

 اشه..باشه شب بیاید.ــ ب

لبخندش رنگ گرفت و بعد اینکه شانه ی محمدهیرسا را محکم فشرد  سردار
 از ویال خارج شد.

حتی فکر نکرد به اینکه آن دختر چه  تی نپرسید بهنواز موافق است یا نه؟ح
 فکرهایی کرده است.

در اتاقش روی از پله ها باال رفت و چشم چرخاند تا بالخره دید که بهنواز 
 تخت نشسته است.

در اتاق باز بود و قشنگ مشخص بود که دارد گریه می کند. نفس عمیقی 
 .ه او نزدیک شدکشید و با اخم های درهم ب
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ش را الکی الکی در اتاق را بست و به آن تکیه داد. بهنواز که داشت ساک
جمع می کرد یک لحظه از حرکت ایستاد اما بدون آنکه نگاهش را باال بگیرد 

 دوباره مشغول شد.

ص پسشان میزد و حرموهایش بیشتر دست و پایش را گرفته بود با 
 گی در رفتارش بود.محمدهیرسا خوب متوجه ی وحشت و کالف

نزدیک تر رفت که بهنواز ساک را با حرص روی تخت پرت کرد و سمت میز 
 آرایشی رفت.

گیره ی مو را برداشت و موهایش را جمع کرد با تمام قدرت گیره را به 
موهایش زد اما بخاطر حجم زیاد موهایش و خیس بودنشان گیره در 

 دستانش شکست و تکه تکه شد.

ا . بهرچقدر تالش کرد که گیره را از موهایش جدا کند نشدآخی گفت و 
بغض و چانه ای لرزان لعنتی زیرلب گفت و بیشتر گیره ی شکسته را کشید 

 اما فقط موهای خودش آسیب دید.

قطره ای اشک از کنار چشمش ریخت اما چیزی نگذشت که گرمی دست 
 عقب کشید: هایی را روی دستش حس کرد و با دیدن محمدهیرسا در آیینه

 ی خواد برو عقب.ــ نم

یره را محکم دلخوری و ناراحتی به خوبی در کالم تندش مشخص بود. گ
آخی گفت و چیزی نگذشت که  .کشید و سرش بالفاصله تیر کشید

 نشاندش. تخت محمدهیرسا روی
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آرام گیره های شکسته را از میان موهای دخترک بیرون کشید و داخل 
اطرافش پریشان ای لختش موه رایشی پرت کرد.سطل زباله ی کنار میز آ

 شد. 

چانه اش می لرزید و نگاهِ سرد و بی روحش تنها به مقابل بود. 
 را در دست گرفت. شدستمحمدهیرسا کنار پاهایش زانو زد و 

از کنار انگشتش به اندازه ی سر سوزنی خون می آمد. لب هایش را روی 
 انگشت دخترک گذاشت و خونش را مکید.

 شدت خودش را عقب کشید: هبهنواز مور مور شد و ب بدن

 چـ..چی کار می کنی؟ــ 

 با اخم نگاهش را باال کشید و دستش را در دست فشرد:

 اگه..تو..ــ 

ستش را پس کشید و سمت در رفت که . دپوزخند زد و از جایش برخواست
 محمدهیرسا سریع بازویش را گرفت و برش گرداند.

 زد: تقال کرد و با بغض داد

ولــــم کـــن چی از جونم می خوای؟ این همه بال سرم آوردی برام تأیین ــ 
تکلیف کردی بسه دیگه میرم..میرم تو خونه ی اون عوضی دیگه نگاهت به 

ه مثل خُرده ، کدیگه زندگی بی ارزش من. ته خالص میشیاف ریختم نمی
 شیشه ست اطرافت نیست ولـــم کن!
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ازویش را از دست قوی محمد بیرون بکشد جیغ می کشید و می خواست ب
 اما اصال موفق نبود.

محمدهیرسا که از تقال ها و دست و پا زدن هایش کالفه شده بود او را به 
 خود قفل کرد. دیوار کوبید و بدن لرزانش را با بدن

 انجام هر حرکتی را از او صلب کرد.جوری به دخترک چسبید که 

 سرش را با خشم پایین برد:

 ودت که موافق بودی پس دیگه چـ..ــ خ

 میان حرفش پرید:زد و جیغ 

 ...ــــســه! مـــن؟ منــ ب

 سکوت کرد و بغضش مانند همیشه شکست. سرداربا یاد حرف های 

اخطار بگیره به جای ترفیع  سرلشگرا برای بار چندمین از ساگه محمدهیر»
پایین تر ممکنه درجه ی یه سروان یا  مقام به پایین کشیده میشه شاید تو

 «تمام زحماتش به باد بره

 خب بگو چــی؟ تو چی؟ــ 

محکم مشتش را به سینه ی قوی محمدهیرسا کوبید و نگاهِ خیسش را باال 
 کشید:

یرم..آره می خوام با پاهای خودم و موافقت شوهرم برم تو آغوش کسی ــ م
میرم چون برای  که چند ماهه کابوسه شب هام شده آره میرم ولم کـــن
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شوهرم ارزش ندارم..چــون شوهرم به هیچ کس نگفته که من زنشم به 
 همه گفته قَیمم شــده!

محمدهیرسا خشمگین با اعصابی برهم ریخته سرش را بیشتر خم کرد و 
 بوی آن عطر تلخ لعنتی بیشتر از هر وقتی برایش لذت بخش شد.

یش آن هیوال می ماند و یعنی دیگر این بو را نمی شنید؟ یعنی دو روز پ
چهره ی ناجی زندگی اش را نمی دید؟ هزاران بار لعنت فرستاد بر خودش، 

دوست داشتن و دوست داشته شدن به ، بر قلبش، بر تمام عشق و عاشقی
 عاشقش کرد.، آن عطر تلخ لعنتی که از همان اول استشمامش

 نگاهِ خیس از اشکش را به یقه ی پیراهن محمدهیرسا دوخت.

؟ من نگفتم قَیمت هستم اصال پس اگه من موافقت نمی کردم نمی رفتی ــ
 من هیچی در مورد تو نگفتم..سرهنگ بهش گفته که قَیمتم.

 پوزخند تلخی زد و نگاهش را به دو گوی تیره و جذاب مقابلش دوخت:

ناراضی هستی خودمم می  از رفتنم گه فقط یکم..یکم حس می کردم کهــ ا
تو..توام هیچی نگفتی و فقط  ولی..تو رضایت دادی کشتم اما نمی رفتم

 نگاه کردی!

 من رضایت ندادم لعنتی مـ...ــ 

 جیغ کشید و به سینه اش کوبید:

بــــرو عقـــب دروغ نگــو..ازت بدم میاد از همتون..از همه ی مردایی که ــ 
 بویی از مردانگی نبردن و فقط دنبال ارضای هوس کثیفشون هستن.
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دان هایی کلیک شده و فکی منقبظ شده بدون توجه به جیغ و عصبی با دن
 داد های دخترک سرش را بیشتر خم کرد و از کنار گردنش گاز کوچکی گفت.

ا صدایی دو رگه از . بقطرات اشکش پایین ریختند و دست از تقال برداشت
 شدت بغض زمزمه کرد:

 لعنتی..خدا لعنتت کنه..ــ 

عصبی اش را به چشماِن خیس بهنواز سرش را باال گرفت و چشم های 
 دوخت:

 من دنبال هوس بودم؟ــ 

 ره توی لعنتی ازم سو استفاده کردی تــ..ــ آ

 تیر خالص را زد:، کالمش را برید و برای آسان تر کردن راه

 صبر کن ببینم..چی داشتی؟ــ 

با دیدن چشم های گشاد شده ی بهنواز قلبش آتش گرفت اما بازهم با بی 
 زخند زد:رحمی پو

  ی داشتی تا ازت سو استفاده بکنم؟ــ چ

قلبش..آخ که آوار شد بر سرش تمام دنیا، تمام خوشی هایی که این مدت 
 تجربه کرده بود. انگاری روِح پاکش با این حرف پُر از تنفر شد.

از بهت خارج شد و با صدای بلندی جیغ کشید و محکم مشت هایش را 
 یرسا فرو آورد:روی سینه ی محکم و قوی محمده
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 گمــــشو...گمشــــو عوضـــی!ــــدا لعــــنتت کــنه ولـــم کـــن ــ خ

ی حال در آغوش آنقدر تقال کرد که بهق هق کرد و نفس نفس زنان 
 محمدهیرسا افتاد. چشم هایش نیمه باز بودند و هنوز هوشیار بود.

اولی شده محمدهیرسا با اخم هایی درهم نگاهش کرد درست مانند روز 
 بود که دیدش و اما بوی آن عطر تلخ که همیشه برایش تازگی داشت.

 مزمه کرد:د و زبخند تلخی زل

..آره راست میگی..تو زیادی با ارزشی..من الیق زندگی با ارزش تو ــ آ
د..دست  نیستم..تو..تو یکی مثل آرمیتا رو می خوای..سـ..سالم و

خودت باشه..تـ..تو..دختری رو  نخورده..پـ..پاک..کسی کـ..که فقط برای
که..که پدرش قاچاقچی بوده و..و دشمن خونیت بی آبروش کرده نمی 

 خوای..آره..من خیلی کـ..کمم برات..

چشم هایش روی هم افتاد و همانطور که هق هق می کرد از حال افتاد. 
محمدهیرسا با چشم هایی که بزرگی غم را فریاد می زدند به چهره ی 

 فته ی بهنواز خیره شد.پریشان و آش

فکرش را نمی کرد که گفتن آن دو کلمه حرف در زمان های مختلف آنقدر 
 رویش تأثیر گذاشته باشد و از دلش در نرفته باشد.

خم شد و لب هایش را روی لب های بهنواز گذاشت و عمیق و با احساس 
 بوسید.

این حرف  ..اون موقع کهه ایتو..تو برای من همیشه پاک و دست نخوردــ 
تو . رو زدم نفهمیده بودم که خدا چه فرشته ای رو تو آغوشم فرستاده
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که اونی ببخشید.. بیشتر از اونی که خودت فکرش رو بکنی پاکی بهنواز
 لیاقت تورو نداره منم..فقط..مراقب خودت باش!

دخترک را روی تخت خواباند و ملحفه را رویش کشید. موهایش را کنار زد و 
 ت هایی گره خورده از اتاق خارج شد.با اخم و دس

گر لحظه ای دیگر در این ویال می . اچشم هایش را بست و به در تکیه داد
 ماند صبرش را از دست می داد و کار را خراب تر می کرد.

از ویال خارج شد و سوار ماشینش شد. با تمام قدرت پایش را روی گاز فشرد 
 و ماشین با صدای بدی از جا کنده شد.

پلک هایش لرزید و چشم هایش را بی حال باز کرد. اشک در چشم هایش حلقه  
 شد.سرازیر بدون آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد قطره قطره بست و 

 زِ آن دم که شنیده ام نوای غم تو    

 رقصان شده ام چون ذره های غم تو

 اي روشنی هواي عشق تو عیان

 بیرون زِ هواست از آن هوای غم تو

             1399تیر  30 / پایان جلد اول
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