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 کاربر انجمن قصه سرا yasish |یرمان بوم نقاش    
 

 نکهیا.. کنندی ميزی ما را رنگ آمگرانی که دمی هستي ای نقاشي ما بوم هايهمه :و خالصه داستان         
 يگری مثل شب و دکی و تاراهی شود سی میکیحاال . ماستریست،تقدی نه دست ما نای باشند يآنها نقاش ماهر

 بتوان دی شاای..می رنگ بوده ای بهمه اما آن ابتدا... به رنگ آسمانی آبيگری و دی قرمز خونیکی! مطلقدیسف
 آن بوم ی حتی دانیم.. راحت بودالمانیخ..میپاك بود.. حالمان خوب بودمیاما هرچه بود!  دانمینم..دیگفت سف

 مطلق عاشق دی سفدیو شا! مطمئن باش.. شودی تنگ مشی آن موقع هاي دلش برای مثل شب هم گاهاهیس
  رنگ هانیا بی ست ترکیختنی شب شد و چه درآمیاهیس
 

 ! انگاردی شنی را نمشی کرد اما صدای نگاه مشی به حرکت لبهارهیخ        
 ي در در راه خانه به او زنگ زد و گفت ساعت هشت شب در خانه یوقت.. او تنگ شده بوديدلش برا        

 ادشی از هی ثانکیزدریهمه چ..دی را قطع کرد و دوی گوشی خداحافظیاز شدت ذوق ب..خودش منتظرش است
 را کردی مشی کفرشهی که همکبارشی ی ماهي حالت خوبه هایحت..شی های توجهیب..نبودن سه ماه اش..رفت

 .هم فراموش کرد
 به خانه دنی رسي برای ربع مانند کودکان دبستانکی... گذاشته بودرپایاو که تمام اصولش را بخاطرش ز        

  که اشکال نداشت،داشت؟دی دویم
    

 ياما به اندازه ...ینی بشی قابل پریغ..دور...تلخ.. هستند که انگار واقعا وجود ندارندمانی ها در زندگیبعض        
 .. انگارستیودمان ندست خ.. شود کردی هم نميکار..  اندی و دوست داشتنزی عزشانیتمام نبودن ها

      
 شلخته اش شهی همی نقليمدت ها بود به خانه . داشت ی قشنگي رنگ و بوزی همه چدیبه خانه که رس        

 و با دی کشرونی بشی را همان جا کنار در از پاشیکفش ها. ناآشنا بودشی برابی لبخند، عجنیا.لبخند نزده بود
 اش به او کادو داده بود را از ی سالگو و دستی که مادرش در تولد بیلباس..سرعت به سمت کمد ته اتاقش رفت

 تی زندگي آدم هانی لحظه ها و بهترنی بهتري لباس رو برانیا: گفتی مشهیمادرش هم. آوردرونیکاورش ب
 !بپوش

 رنگ نی همشهیمادرش هم.می مالی سه ربع و دامن بلند به رنگ صورتي هانی گرد با آستقهیلباس         
 یباالخره رنگ..دانستیاز اول م. مطلق بوددیخودش هم سف.  روشنیلی ، نه خرهی تیلینه خ...می مالیصورت.دبو

در ... مورد عالقه اش بودي از کارهااصال..کردی منیی همه رنگ تعيبرا.. گرفته بودادی رستانی را در دبیشناس
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اعتراف .. به موقع اش داشتیبستگ! کمان بودنی است؟ پاسخ مناسبش رنگیذهنش گذشت که مهراد چه رنگ
 !ستی رنگ نکی چگاهیکرد که او ه

 شده چگونه رهی او نشسته است و به دهانش خي رو به روي غذاخورزی طرف مکی تا االن که دینفهم        
 !وقت را گذراند

ته اند و فقط و فقط آنها  خدمتکار ها رفي همه ی منتظره در خانه اش وقتری شام غنی ادانستیته دلش م        
 لبش در ي لبخند کمرنگ گوشه نی حرف ها و انی دانست ایم..ستی نی خوبي خبرهايهستند نشان دهنده 

 ..دیدی ميخاکستر  بهارك فقط او رازدیحاال که مهراد حرف م. شوندی ختم ميزیآخر به چه چ
 را از ی جالبي دانست حرف هایم! برددای را از ییآنقدر غرق در افکارش شده بود که کال حس شنوا        

 . کردی مفی پر مشغله اش تعريمهراد پشت سر هم از روزها...دست نداده است
 : بهارك خسته شد و گفتنکهیتا ا        

 
 ! رو االن بگوی که قراره آخر بگیمهراد حرف-        

 
 اش ی پادشاهی به قول بهارك به صندلنهی گذاشت و دست به سزی مي اش را رویدنی نوشوانیمهراد ل        

 ی مي ای کرد چه نکته منفی داشت فکر مدی به چانه اش کشی را داخل دهانش برد و دستشیلبها.  دادهیتک
 اش به ی در زندگيگری نبود آتش درارق..که موفق هم نشد... رفتنشي باشد براي کند تا بهانه ادایتواند در او پ

 ی به ظاهر محکملیکردن با بهارك شده بود فقط به خاطر خودش نبود دال به تمام یاگر هم راض.پا شود
 ي کرد مثل تمام زن هایفکر م.. شدن را نداشتي جدنقدری انتظار اکردی به رابطه با بهارك فکر میوقت..داشت
خودش هم کم کم . خودش را داشتي روشهادی شاای.بلد هم نبود. نبودیقدنبال عاش.رودی و مدی آی اش میزندگ
 : گفتیبا کالفگ.. آزار دهنده هستندشی بود که روش هادهی باور رسنیبه ا
 

 شش بار همو ایاما ما سر جمع پنج .. گذرهی دو سال مبای تقرمی که با همیاز وقت.. بهاركنیبب -        
 .. زدمی اگر من زنگ مای من نبودم يزدیاگر تو زنگ م.میدید
 

  حرفش را قطع کردیبهارك متعجب و عصب        
 

 ی داشتيری همه درگنی که اگر انهی نبودم؟من تنها سوالم ای من کقای دقی بگشهی نبودم؟م؟منیچ -        
 ! تا آسمونهنی که فرقمون زمیاونم با من..هی نشدنیدونستی که مي شروع کردویزی چ؟چرايچرا دست بردار نبود
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 نی با شروع مهم ترمی اومدن تو به زندگدونستمی مدی کجا باشه؟ازی که نمدونستمی مدیمن از کجا با -        
 اون هتل رو تی تمام مسئولستی پانته آ نیوقت!  کار کنم بهارك دی باشه؟منی من مصادف می زندگيکارا

 .می که تمومش کنگمیچون حق با تواه م!دوش منه
 

 نزده ی بار هم از تمام کردن حرفکی ساعت طفره رفتن کی نیبهارك به وضوح جا خورد تو تمام ا        
 گرفت و دامن نییسرش را پا... کرد مهراد کار را بهانه کرده استیحس م.گفتی مدیاما باالخره که با...بود

 باال گرفت و عیاما سرش را سر.ندی و او ببزدی بری اشکدی که شادی ترسیم..لباسش را در دستانش مچاله کرد
 : پر اشک گفتیشمان با چیمحکم ول

 
 ی متی کفاکباری ی ماهي به همون حالت خوبه هانای که من با همه ایدونیخودت بهتر از همه م -        

 . بحثش جداستگهی برم اون ديخوایاما اگر تو م..کنم
 

 را فشیک. دم در رفت تا مانتو و شالش را بپوشدی بلند شد و به سمت چوب لباسزیگفت و از پشت م        
 ی از آن مشهی که همیعکس دختر مجهول.. متوقفش کردي لحظه اواری ديقاب عکس مقابلش رو..برداشت

 داشت که او هنوز نیقی بهارك. زدشیمهراد صدا.  شدکی در نزدرهینگاهش را از او گرفت و به دستگ..دیترس
 !همان جا نشسته است

 
 ؟...بهارك-        
 يکلمه ..خواستیاما دلش کلمه نرو را م..دی کشی نرو بود خجالت ميه  منتظر کلمنکهیبهارك ازا        

 حرف ي ادامه نکهیتا ا..  پشت تلفن صبر کندشی صداي براي اشاره از مهراد بود تا سالهاکیمنتظر ...بمان
 . و آرام چشمانش را بستدی مهراد راشنيها

 ی از عاشقی خوبي فقط تجربه ی بدوننویفکر کنم حقته که ا..من دوستت داشتم بهارك -        
 ! بشهي جدنقدری ای همه چکردمیفکر نم! طرفشکیمخصوصا ...ندارم

 در را حس کردند که برگشت رهی دستگيانگشتانش سرد. که زودتر منتظرش بود باالخره آمدیآن اشک        
 :وآرام گفت

 منم مهراد تی زندگدی انگار فقط نبا کهیکنی رفتار ميجور..یدوستم نداشت!. ؟نهیواقعا؟دوستم داشت -        
 کشم ی می و منه احمق هم خودم رو از خوشحالیکنی دعوتم میزنی بعد سه ماه زنگ می اعتنا به همه چیب.

 ...بعد



 4 

سرد بودن کالم مهراد را حس . و بغضش را قورت داددی کشي داد نفس بلندی اجازه حرف زدن نمهیگر        
 ؟ی بزند و علتش را نفهمخی آن کی قلبت در شودیمگر م..کردیم

 :ادامه داد        
 از نقشم دی باگهیحاال د.. رو زدندنیی زود سوت پایلی بودم که خلمی فکی ي سر صحنه کنمیحس م -        

 . يخوشحال باش چون کارگردانش تو بود..رونیبرم ب
 يباالخره مهراد بلند شد و از پشت پنجره ..  بسته شدن در بودي صدادی که مهراد شنيزی چنیو آخر        

 : لب زمزمه کردری و زدی در خروج را دي بهارك به سودنیاتاقش دو
 ! به گفتن تو نبودازی نمی آدم مزخرفدونستمیبه هر حال خودم م -        
دن آن داشت اما دستش  کری در مخفی است هرچند سعیی و درونگرای بهارك دختر خجالتدانستیم        

 رغم عالقه ی بهارك علدانستی خجالت زده کرده بود و میمهراد امشب او را حساب... مهراد رو شده بوديبرا
 خودش اعتراف کرد که شیپ.بود دهی جسور ندنقدریتا به امروز بهارك را ا. گرددی هرگز بازنمگریاش به او د

او .. نکردجادی در او ایمانی حس پشچی هشیرفتن بهارك و حرف ها.. باشدی احساساتی کمخواستیدلش م
 ي برای اما انگار عاشقخواستیدلش م.از دوباره عاشق شدن واهمه داشت...دی ترسیم.  داشتي حس بهتریحت

سالها بود .. نداشتی اشتباهي از آدم های خوبي خاطره  بود و اویبهارك هم اشتباه. داشت يگریاو مفهوم د
 کرد و یپوف.. را زدشی راحت بود که حداقل بهارك حرف هاالشیخ... کردی احساس نميزی چگری دکه
 ی افتاد موضوعادشی نکهیتا ا!  ناراحت را درآورده باشدي آدم هاي خودش اداشی آتش زد تا حداقل پيگاریس

 با ای از آشناهام که گویکیمن با ..شگاهتی رفت،درمورد نماادمی یراست " زدجیسبه بهارك م!را فراموش کرده
 من ي هماهنگه فقط به جای همه چفرستمی هتل خوب تو تهران در ارتباطه حرف زدم فردا شماره اش رو مهی

 "شب خوش.کنهی میدگیاون به کارا رس
 مهراد مانند ی زندگي گذشته ایگو.. استوفتادهی نی اتفاقچیانگار که ه.. تفاوتی قدر آرام و بنیهم        

 .. بوده استی رنگ چشمانش طوفانیآب انوسیاق
 

 ! استدهی را نخوابشبیحس کرد تمام د.. شدداری از خواب بيصبح با سردرد بد        
  ممکن زنگ خوردي صدانی تردی رخت خواب بود که تلفن با شديهنوز تو        
 گفت و پتو را يلب اه  ریز! نشد ي شخص پشت تلفن دست بردارد اما خبردی کرد تا شای توجهی بیکم        

 . دی گذاشت ،شنی مغامی که پی مادرش را در حاليکنار زد که صدا
 قربونت خداحافظ.. زنگ بزن بهمیبرگشت.. زدم حالتو بپرسم؟زنگیستیالو؟بهارك؟خونه ن-        
 ...زدی هم زنگ ملشی به موباادی زی االن مادرش از نگراننیحتما هم.بهارك خنده اش گرفت        
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! یاز کودک.. مورد عالقه اشيصبحانه .. گرم کند و با شکالت بخوردری شیبه آشپزخونه رفت تا کم        
 ..شدی حواسش پرت می کمدی شاينجوریا

 شی از رفتارهایلی فکر کرد هنوز هم خدی نوشی شکالتش را مری مبل لم داده بودو شيهمانطور که رو        
 يگری کس ديبراس مثال پا.. پس زده باشديگری دلید مهراد او را به دال ترس داشت که نکننیاز ا..بچگانس

 تشی هوي برای واضحواب وقت از مهراد جچی مربوط به آن قاب عکس مجهول که هيزی چایوسط باشد 
او که .. لحظه به فکر خودش پوزخند زد و در دلش گفت چراکه نه؟از اول هم اشتباه کرده بودکی..نگرفته بود

 اش در منفعت خودش و ی داشت که تمام زندگي با مردیقی و عمي قوي رابطه شودی وقت نمچی هدانستیم
 .. پاره کردرا  افکارشي رشته لشی زنگ موبايصدا. شودیشغلش خالصه م

 جانم مامان جان؟-        
 !یستی امروزم زنگ زدم خونه ني سه بار زنگ زدم نبودشبی؟دییمعلوم هست کجا-        
 یحاال چ.. رفت زنگ بزنمادمی بعدشم ری گغامی بردارم رفت رو پامی تا بيصبح زنگ زد..خونم االن -        
 شده؟

 نجایا..حداقل زنگ بزن حال مادر بزرگت رو بپرس! کهی زنی زنگ به من نمهی؟یتو خوب..یچیه-        
 وفتهیبهارك از دهنش نم

 کند تا ي صحنه سازی قربان صدقه رفتن نداشت اما الزم بود کمي بود که حوصله ییامروز از آن روزها        
 !شهیمثل هم.. اش نبردی به ناراحتیمادرش پ

 دونمی که منهی زنم واسه ایاگر من زنگ نم..بهش بگو بهارك گفت عاشقتم.. قربونش برم منیاله-        
 ! حال شما اونجا از من بهتره

 دیمادرش خند        
دلت تنگ ..ایتوام کارات سبک شد ب..می سرحال نبودنقدری چند وقت بود اهی عالی همه چیاره جات خال -        

 ! هاشهیم
 خواست یاما نم.. تنگ شدهتی حاالهم دلم برانی من همدی خواست بگویبهارك بغضش گرفت دلش م        

 مادرش ازسفر به بهشت هم يدربزرگش برا هلند در کنار مادانستیم.. ها را به مادرش زهر کندی خوشنیا
فعال .. خواستیرا نم نی گشت و بهارك ایکرد،برمی حس می و ناراحتی دل تنگنیاگر کوچکتر. تر استنیریش

 .کردی میدگی بهشان رسدی داشت که بايادی زيکارها
 .. االنشگاسی نمايمن سرم گرم کارا.. فعالچی من نپي نسخه ها برانینه مامان خواهشا از ا -        
 : اضافه کرد و ادامه دادشی به حرفهايزی آمطنتی شيخنده         
 !دیشما دلتون تنگ شده گردن من ننداز..در ضمن هنوز دلم تنگ نشده براتون -        
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 ؟ي نداريکار. کشم از دستتیتازه دارم نفس م. حرف نزننقدریبرو بچه ا -        
 . سالم برسون خدافظين زرنه قربونت بشم به ماما -        
 مانی پشدیبا خودش فکر کرد شا.. شد که از طرف مهراد آمده بودیجیتماس که قطع شد تازه متوجه مس        

 اول را خواند که جیمس. بازگرددمانیمهراد از آن دسته مرد ها نبود که پش.. نظرش عوض شدعیاما سر..شده
 .دی دوم هم رسجیمس

 0912...شماره  ..يری وزيآقا "        
 نزن ی رو بکن در مورد پولش هم حرفیی نهايتو فقط کارا.. رو خودم باهاش هماهنگ کردمیهمه چ        

 " کردمتتی که اذی دو سالنیفکر کن گذاشتم به حساب ا
 اگردر ستی نیاما با خود فکرکرد منت.  هم نکردي تشکری حرص خورد که حتشیبهارك آنقدر از حرفها        

 بگذارد چون معموال مهراد عادت داشت هی او ماي هم مهراد از اعتبارش برایبرابر تلف شدن احساساتش کم
 همه را بدهکار خود نگه دارد پس جواب او را داد

 از ی کارتون فقط کمنی و با ادیاما شما به من بدهکار هست..دارمیمن معموال خودمو بدهکار نگه نم."        
 "روز خوش.می حسابیپس ب..ع شد رفتونیبده

 . صحبت کندی تمام شده بود هنوز با او خودمانزی نداشت حاال که همه چیلزوم        
 بهارك يهرچند برا. نماندهی آن ها باقنی بيزی داد که چی کارش بچگانه بود اما حداقل نشان مدیشا        

 دشوار بود اما ماندن در آن یلی شده بود خشیزندگ که وارد ي مردنی اولي گرفتن احساساتش آن هم برادهیناد
 . دانستی نمیرابطه را هم منطق

 . مانده را هم تمام کندي کارهانی بلند شد تا به کارگاه برود و آخریبا کالفگ        
 برف را دنی دي آرزودانستیم. سرد نبودخواستی که او دلش مي آنقدرشی کيزمستان بود اما هنوز هوا        

 ! بردیبه گور م
 

.. مجبور شد شب همان جا در کارگاه بماند! ساعت نه شب استدیآنقدر گرم کار کردن شده بود که نفهم        
 باب زی رفت تا همه چی به تهران مشگاهی حتما زودتر از روز نمادی برد، بای خوابش نمادی زالیاگرچه با فکر و خ

 کامال شگاهی نماي را براجانشی آمد هشی که پیقات را لعنت کرد چون با اتفادر دلش چند بار مهراد.. باشدلشیم
 نی خواست به بهتری و تالش بود و دلش می خوابی حاصل ماه ها بشگاهی نمانی ایاز طرف..از دست داده بود

ختر ها  از آن دخواستینم... حوصله شده بودی بی روزها کمنی اگرینحو آن را به سرانجام برساند و از طرف د
اما او مهراد را دوست .. شوندی منی و گوشه نشرندی گی می شدن رابطه چندماه افسردگامباشد که بعد از تم
 به او داشته ی احساسنی اگر مهراد هم همچی حتدانستیم.دادی موضوع آزارش منی همشتریداشت و از همه ب
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 دش حاضر به شکستن خوگریهرچند خودش هم د!.. کند و او را بچسبدی وقت کارش را رها نمچیباشد ه
 ..کردی فراموش نمختی در راه خانه رشبی را که دییهرگز اشک ها.نبود

 رهی همانطور که به بوم خیبه آرام... بودافتهی نشی برای شد که هنوز طرح جالبرهی خی رنگدیبه بوم سف        
 : گفتدزنی که انگار با آن حرف ميبود طور
 "..  مطلقدی چه به منه سفياصال مهراد رو خاکستر.. بودم براشیانگار بوم نقاش"        
 ي رفت و چهره دی کرد به سراغ همان بوم سفی از او دوا نمي کردن دردالی نشستن و فکر و خينجوریا        

 .دی اش بلکه با تصورات خودش کشی اصلي افهیمهراد را نه با توجه به ق
حاال ... دو روز زمان از دستش در رفته بودنیکال ا.. به اتمام بود که متوجه ساعت شدکیکارش نزد        
 قهوه نی همي آمد برایخوابش هم م..دوست نداشت کارش نصفه بماند.. تماممهی صبح بود و کارش ن6ساعت 

رو گذاشت تا افکار  robin Spielberg از first dance از لپ تاپش اهنگ.دی دم کرد و نوشیظی غلي
 .درهم برهمش را کنترل کند

 
 را داشت که فرزندانش را با زحمت بزرگ کرده و حاال يحس مادر...دشی بوم سفنیآخر.باالخره تمام شد        

 که مانند فرزندانش یی های وقت نقاشچی خواست به حرف دلش گوش کند هیاگر م.. کندشانی رهادیبا
 ی کدامشان را نمچی اگر هشدی بود اما خوشحال میوانگید.. گذاشتیوش نم فريدوستشان داشت را برا

 ي برایگاه!اما خب .. تابلو ها هم فرزندان من هستننی فروشد ای داشت آدم که فرزندانش را نمدهیعق.دندیخر
 !  بکندلشی خالف مي اش مجبور بود کارهایشناخته شدن و ادامه دار شدن روند زندگ

 .. کردی میدگی ها رسی و فرستادن نقاشطی بليبه کارها دیفردا با        
 به صورتش یقی دوباره ماهدخت لبخند عمدنیاز فکر د..گرفتی با ماهدخت هم تماس مدیبا        
 ی معرفتی تمام بي باشد برای راه جبراندیکه شا.. کندمی را به او تقدشی از کارهایکی داشت میتصم..نشست

 .  داشتازی روزها ننی بود که ايزی چنیشتری ماهدخت بدنید..دل تنگش بود..شیها
 

 ي به بخش باربردادی ملی همان روز تحودیتابلوها را با..گریدو روز د.. پنج شنبه بودي براطشیبل        
 زیمثال قرار بود سوپرا..خنده دار بود که هنوز ماهدخت از آمدن بهارك به تهران خبر دار نشده نبود.فرودگاه

 که خب رسندی که تابلو ها سالم مباشد  مطمئنخواستیم.. های نقاشدنی هتل بود و رسشیتنها نگران!..شود
 راحت تر بود الشی خشیتا دو روز پ.. نرودشی پلشی مطابق مزی همه چدی ترسیم..مطمئن هم شد و اما هتل

 . انداختی به مهراد رو نمشدی کنسل هم مشگاهی مهراد را دارد اما حاال اگر نماتی حماکردیچون فکر م
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آن روز ... بار با بهارك داشتنی که اولیبه جز برخورد گرم.. کندی مهراد از او فرار مکردی حس مشهیهم        
 آشنا یکی شاری با دختر جوان و بسی که برگزارشد اتفاقی گروهي هاشگاهی از نمایکیدر .. کردیرا فراموش نم

 . آمده بودشی به کیشد که تازگ
 او را به خواهدی خوشش امده و میلی خشی گفت از کارهایم.. بودشی های از هم گروهیکیاز دوستان         

 رفتی قرار گرفته بود که اصال دوست نداشت اما پذیی هاتی در همان موقعقایبهارك دق.. کندیدوستانش معرف
 بود اسمش دهی فهمگری پوش که دکی شراز آنروز به بعد به اصرار مادرش و آن دخت..و شماره اش را به او داد

با .. داردادی نه چندان شلوغ رفت و متوجه شد پانته آ دوستان عالقه مند به هنر، زیپانته آ ست به چند مهمان
اما .. او نداشتي شدن هایمی به صمي عالقه اچی هلیآن اوا.. ها آشنا شدی از آن مهمانیکیمهراد هم در 

 .کار خودش را کرد  مهراد کم کمنی دلنشيخنده ها
     

 داد و منتظر شد تا لیتابلو ها را تحو..پروازش ساعت سه بعد از ظهر بود.. دیباالخره روز رفتن فرا رس        
 که کرده ییبا پرس و جوها...دندی رسی به دستش مگری تابلوها دو روز ددی رسيطبق نوشته .نوبت پروازش شود

دوباره تمام برنامه ..رفتی به تهران ممای با هواپیی بار بود که تنهانیاول. تهران بودگری ساعت دکی بایبود تقر
 . را مرور کرد تا نوبت پروازش شدشیها

در .. کردی وجود مهراد هم آن را حل نمی اش بود که حتیی از مشکالت تنهاگری دیکیترس از ارتفاع         
 دیدلش از خود پرس

 " تو ذهنت؟؟ادی اون بدی باطمی شرانیواقعا تو ا "        
 ی کم،یعاشقش نبود که بخواهد شب و روز به فکرش باشد فقط مهراد گاه... بودياز دست خودش کفر        

 بود که با هر يعاد.کردی می پس زده شده بود احساس سرخوردگنکهی خوب بود و او هم از اشی برايادیز
 ! شداهندهرگز فراموش نخو..هرگز ها نی بود و اولنیمهراد اول..وفتدی بادشی به يتلنگر

 کرد یچشمانش را بست و سع... خارج کردمای آف هواپکی تي او را از حال و هوادادی که گوش میکیموز        
 . متمرکز کندشگاهی نمايافکارش را رو

  
 . نکرده بودی تا به حال تهران فرقشیاز دو سه سال پ        
 دهیند.. زنگ خوردلشی تهران بود که موبای مشغول بررسیدر تاکس.آدرس را قبال از ماهدخت گرفته بود        

 . مادرش استدانستیم
  زنگ بزنم خودمخواستمیسالم مامان م -        
  بد نشد؟؟حالتی نداشتی مشکلمای هواپ؟تويدیرس..سالم -        
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  شما؟نیخوب.. خوب بودی همه چزمینه عز -        
 بره ي بچه تک و تنها چه جورگفتیم.. دعا کردی برات کلي مامان زرنیما هم خوب..خب خدارو شکر -        
 سالم منم نا،ی راست برو خونه ماهدخت اهیاز فرودگاه .. گفت که دلم به شور افتادنقدریا.. تهران

 !کل خاندان ما بهتره دست پختش از الحمدهللا فرح بانو ای وقت آت و آشغال نخورهی ییاونجا...برسون
 ! کهستمیبچه ده،دوازده ساله ن..رمی میی دفعه اولمه تنها جاکنمیچشم مامان جان بخدا حس م! چشم -        
  تونم ولت کنم به امون خدا کهینم.. تهرانيریبله دفعه اوله تنها م -        
 حال ي که اگر نکرده بودي هم من را در امان خدا رها کرده بودشی شما در کدیسر زبانش آمد تا بگو        

 ..اما خسته تر آن بود که بحث را کش بدهد.. نبودنیمن ا
 گه؟ی ددی نداريکار... خبلهیخ-        
 .مواظب خودت باش! بهاركای خبر نذاریمنو از خودت ب.نه-        
 .با مادرش قطع رابطه نکرده بود تماس ها نیچهار ماه بود که به لطف ا..نیهم        
 توجه اش را جلب ي و بامزه ای نقلي کافه ی ها بودند که از پنجره تاکسنی ماهدخت اي به خانه کینزد        

 یاز آنجا تا خانه ماهدخت راه.. در کندی خستگیبد نبود اگر کم..کرد از راننده خواهش کرد همان جا توقف کند
 ..نبود

مسخره بود اما .. بوداهی عاشق گل و گیاز بچگ.. کافه او را مجذوب خودشان کردرونی بینگ ريگلدان ها        
 .. کافه داشتنی با اي دلنوازیی احساس آشناکردی میبگی و همه کس غرزی که با همه چیبهارک

 یکافه بوم نقاش -        
 خواستیم.. کافه و کنار پنجره ي را انتخاب کرد ، انتهايزیوارد شد و م... کافه بودکی ي برایاسم جالب        

 با یهمان موقع مرد جوان.. داشتازی خلوت ني کافه نی به سکوت ادایشد..از پنجره عبور ادم ها را نگاه کند
 .. داردلی ميزی چه چدی جلو آمد و از او پرسییخوش رو

  زد و گفتيلبخند        
  لطفای شکالتی کوکبا.. شکالت داغهیامممم  -        
  تکان داد و گفتيمرد جوان با لبخند سر        
 ی انتخاب کني ایدنی نوشنی همچزدمیحدس م -        
  باال انداخت و گفتییبهارك ابرو        
 چطور؟ -        
 صورت گل انداخته نیبعدم شما با ا.. بفهممتونمی کار کردن انتخاب آدمارو منجایباالخره بعد چندسال ا -        
 !يخوای نمی مشخصه بستنی پشميو پالتو
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 و با خجالت دی زده اش کشخی به صورت ی رنگش کرد و دستيری شي به پالتویبهارك نگاه..دیو خند        
 در همان حالت گفت. دادندی خجالتش مشهی مسخره اش همي هایژگی ونیا... انداخت و لبخند زدنییسر پا

 ... سرده خبیلیهوا خ -        
 . و رفتيمرد جوان لبخند زد        
 را دشی دي کافه توقف کرد جلوي که رو به روی رنگیلندکروز مشک. کردی نگاه مابانیبهارك به خ        
 .. به لندکروز فرستادی و لعنتدی برچیلب..گرفت
 .کروز خارج شد از لندي دودینکی و عی سر تا پا مشکیپی قد بلند با تيهمان لحظه مرد        
  کردرشی غافلگیی که صدادیخندی مامور و به کنکاش خودش مای عزادار است، ایبهارك فکر کرد         
 ..شهی تو شکنهی خونمون رو مادیبخند که االن ب.. اومدی رهنی خدا باز اای -        
 کی گرشی دستش فنجان و در دست دکی که در دیبهارك برگشت و همان مرد خوش برخورد را د        

 . شده بودرهی به پنجره ختیظرف بود و با همان وضع
آن مرد که انگار تا آن موقع در .. گفت تا او را متوجه خود کندیبهارك از حالت او به خنده افتاد و اهم        

 : بود به بهارك نگاه کرد و گفتيگری ديفضا
 ی شکالت داغ و کوکنمی ادییبفرما..دی ببخشدیببخش -        
 متوقفش يزی پوش وارد کافه شد و دو قدم به سمت آن دو برداشت اما انگار چاهیهمان موقع مرد س        

 : به بهارك نگاه کرد و گفتیظیبا اخم غل.کرد
  لحظههی اونطرف ایصدرا ب -        
 کرد و سرگرم يبرخورد صدرا نام تشکر بود از مرد خوش رهی پوش خاهیبهارك که تا آن موقع به مرد س        

 : گفتیصدرا به آرام.. شکالت داغش شد
 باز شروع شد -        
 ..  به اتاقک رفتاهپوشیو پشت سر مرد س        
وارد کافه شد و به ..کردی خرابش مدی نبازی چچی بود امروز روز استراحت او بود و هدهیسردرد امانش را بر        

 کرد و در یاخم.. او نشسته بودي سر جاقای شد که دقی متوجه دختر جواننکهی اش رفت تا ایشگی همزیسمت م
 باشد ی قانونخواستیدلش م!... امروزحداقل حال و حوصله بحث با زن ها را نداشت..دلش شانسش را فحش داد

 ي مشترکیعه بخواهد با  آمد که هر دفی منجایمگر چند روز در هفته به ا.. را به نام خود کندزیتا بتواند آن م
 را پرانده ي مشتري و تبصره الی بود و هردفعه با هرجور دلامدهی وقت کوتاه نچیاما به هر حال ه..دعوا کند

 ست؟ی چلشی دلدانستی چه میکس..دانستیز راحق مسلمش میانگار آن م..بود
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 يه سمت اتاق حساب و کتاب ها صدرا را صدا زد و بردیبا اخم بدون آنکه نگاهش را از آن دخترك بگ        
 .او رفت
 :  کرد گفتی را مرتب مزشی مي رويصدرا همانطور که کاغذ ها        
صد بار !  به درك يحاال اومد.. از دستت راحتميای نمگهیگفتم د..ستی ازت نيسه هفته ست خبر -        
 اشونی خاطرات و بدبختادهی فضا خود به خود نی تو کافه با اانیبابا مردم م!  نپوشی مشکنجای ايایگفتم م

 ..ی نمک رو زخمشون باشخوادی نمگهی تو دوفتنیم
  حوصله بحث ندارمکنهیسرم درد م...برو به دختره بگو پاشه -        
 تونمیمن نم.. سمتشرهی مادی می جاش دنجه هرکن؟خبی رو ای بتمرگدی حتما بازی همه منی بابا ايا -        
 ! کهدینی ننشنجایم باالش که لطفا اتابلو بزن
 ؟ي دارگاریس -        
 .. اومد تودیلرزی داشت مدیمثه ب..ای دختره هم دعوا راه بندازنی با ايجان صدرا نر -        
 گار؟یس -        
 ي روشن کرد و با خونسرديگاری سیره. را به سمتش پرت کردگاری کرد و بسته سیصدرا کالفه پوف        

  گفت و بهی مسخره نوچي به آن زد و با لبخندیپک
 ی کامال ساده و معمولیپیت.. کردی و دخترك را بررسستادی ازی کنار میکم... برگشتزیسمت همان م        

 خودش را دی که تا به حال از زن ها داشت بايبا تجربه ا.دی شد اخالقش را از ظاهرش سنجیداشت اما نم
 و باب رندیگی میگل آلود ماه  بود که از آبیی از آنهادی شاای و کردیماده م آی جر و بحث حسابکی يبرا

 . کنندی را باز مییآشنا
       

  شدزشی در کنار می کسهی که متوجه سادی شکالت داغش را نوشي جرعه نیآخر        
 ..ندیسرش را با تجب باال گرفت تا بتواند چهره اش را بب        
  پوش مزاحماهیهمان مرد س        
  افتاده؟یاتفاق -        
 ..  متعلق به بندست وزی منیا..دینی بشي اگهی دي جادیی بفرماگمیخانم محترمانه و بدون دعوا م -        
 : با لبخند گفتی تمام نشده بود که بهارك بلند شد و به آرامینطق ره        
 !روز خوش.رفتمی داشتم مگهی به هر حال من ددییبفرما -        
 برخورد را نی با آن جمالت حق به جانبش اصال انتظار ایره. را همانطور متعجب رها کردیو ره        
 دهیامثال او را کمتر د.. توانست راحت از حقش دفا کندیبهارك م... کردرشیرفتار بهارك غافلگ..نداشت
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 ی حس می برود اما رهستخواید که گفت مهرچن.. کننديگری دمی در کمال آرامش حق خود را تقدنکهیا.بود
 که دی را در چهره اش دیبعد از سال ها آرامش... نشستی مشتری نشده بود بدایکرد که اگر سر و کله اش پ

 روی آن نیره.. شودی درون خود دارد که از چهره اش مشخص مییروی نیهرآدم... بوددهیهفت ، هشت سال ند
با ... شدی و سردردش را فراموش کرده عصبکندی فکر مهبی به دخترك غرنکهیاز ا..دی بهارك ديرا در چهره 

 :  به خودش گفتیتلخ
 .. که بودیبه درك هر چ -        
 :دی آمد و با چشمان گرد شده پرسرونیصدرا از اتاقک ب.. دوم را روشن کردگاریو س        
 ش؟ی شد؟خوردیدختره چ -        
 : کرد کالفه گفتی را از دهانش خارج مگاری سظی همانطور که دود غلیره        
 ..پاشد رفت -        
 ... سر و صدای بن؟چهیهم -        
  آرومه تو گند بزن توشی روزم همه چهی -        
  نشستی برداشت و با دو فنجان قهوه مقابل رهي ایصدرا صندل        
 . بدتر از توستی نداشی وقته پیلی کجاست؟ خکاوه...هوآی کنهی می اتصالماتیس..خب بابا -        
  زد و ادامه داديپوزخند        
 ...يای بگهی سه هفته ديری و نمخورهیالبته اگر بهت بر نم -        
 ي های ها و خوشیدلگرم... رفاقتشانياز نابود... اشیمی قدي بود از رفقانیصدرا دل چرک        

 شهیهم.. کردی سکوت میره.. را داشتشی آرزوشهی نبود که هميزی بزرگ شدن آن چنطوریا...کوچکشان
 صدرا در دلش ي حرف هاخواهدی و فقط مستی نی ناراضيزی که انگار از چي کرد طوریسکوت م

  شکسته شدیباالخره سکوت ره! کردی فکر منطوریحداقل صدرا ا...مانندن
 .. خودشهي کارارهیاونم درگ -        
 حوصله بردن نام خودش را هم گری که دي مرديبرا... بوديادی هم که گفت زنجایتا ا!   بودی کافنیهم        
 سالها نی ای کافه و خاطراتش او را از جلد رهنی ايفضا ..کردی می پر حرفگذاشتی کافه که منیپا به ا...نداشت
 کردندیخارج م
  بچن؟ریهنوز با خانمش درگ -        
 ! مطب دکترای رو تختن ای ستی که هتل نییموقع ها..اره -        
 ده؟ی چرا طالقش نمخوادی بچه منقدریخب اگه مشکل از خودشه و زنشم ا -        
  را خاموش کرد و بلند شد تا کتش را بپوشدگارشی با پوزخند سیره        
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 خدافظ.. از خودش بپرس به منم بگوشیدید..دونمینم -        
 ها ی هست که بعضییزهایچ. تنها شديواری ساعت دکی تکیو دوباره صدرا با سکوت کافه و ت        

 ...  قلبمانانوسی بر اعماق اقشوندی هاست که خنجر مزی و همان چفهمندینم
 

 :  لب گفتری رنگ چپ چپ نگاه کرد و زی رفت به لندکروز مشکرونیاز کافه که ب        
 ...نیت هر دو مزاحمخودت و صاحب-        
 دوست دوران داری رفته بود و حاال سرحال تر به درونی از تنش بیخستگ.. هم بد نشده بودیلیاما خ        

 ..رفتی اش میکودک
مقابل چشمانش همان بهارك ده ساله را ... شدی تداعشی برای خاطرات کودکدیبه خانه ماهدخت که رس        

 یآن طرف هم پدرش نشسته بود و به او تذکر م..ردی تا عروسکش را پس بگدودی که به دنبال ماهدخت مدیدیم
 يزهایفکر کرد چقدر چ... تنگ شداو ي ها و تذکر هاحتی نصيچقدر در آن لحظه دلش برا...داد تا مراقب باشد
 ... و خاطراتشان همشوندیخوب زود تمام م

 بود داخل دواریام..خانه به ظاهر همان خانه بود... زد حال دلش را خراب نکرد و زنگ در رانی از اشتریب        
 .. نکرده باشديرییهم تغ

 . بلند ماهدخت او را از جا پرانديصدا        
 بله؟-        
 ؟یعیسالم منزل خانم رف-        
 شما؟...بله -        
  لطفا؟دی در رو باز کنشهیم..يبهارك دولت آباد... هستميدولت آباد-        

 ؟ییبهارك تو-        
 ؟یکنی مکاری چنجای اوونهید        
  و گفتدیبهارك خند        
  بزنم؟خی نجای من اای یکنیحاال درو باز م-        
 .. باغچه بود که خشک شده بودندي گل هادی که چشمانش ديزی چنیدر که باز شد اول        
  بخداشهی بهارك باورم نميواا-        
 ي خنده دار دستش را روي اافهی خشک گرفت و به او که با قي ماهدخت چشم از گل هايبا صدا        

 چه دانستیبهارك نم. بزند ماهدخت خودش را در آغوش او انداختیتا آمد حرف.دهانش گرفته بود نگاه کرد
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 راه ابراز احساسات نیتر مانند او سکوت بهي دختريبرا.. سکوت کندخواستی وقتها فقط دلش منجوریا..دیبگو
 باالخره ماهدخت از آغوشش دل کند..بود

 تو می برایب..يای بی پاشزدمی روزا بود که خودم زنگ منیهم.. بخداکردمی بهارك داشتم دق ميوا-        
 . نتتیفرحناز جونم بب

 بود دو سال دهی که ماهدخت را دي بارنیاز آخر.. نکرده بودریی تغيزی چچیوارد خانه که شدند ه        
 شهی خانه همنیا.. سادهیدمانی بزرگ دو طبقه با چيخانه ... بودامدهی خانه ننی اما ده سال بود که به اگذشتیم
از ... جا نبودچی کرد که در هیحس م  خانهنی را در ای عشقيگرما...ی زندگانی جريبو... داشتی خوبيبو

 . گذاشته اندنجا،جای را در ای زندگيما و بو آن عشق و گرشیذهنش گذشت که خانواده اش ده سال پ
 مینی ببمی برایب...حتما تو آشپزخونس-        
فرحناز بانو مادر بزرگ ماهدخت در آشپزخانه مشغول پختن کتلت .حدس ماهدخت درست بود        

 .بهارك از آن همه حس خوب دلش ضعف رفت...بود
 میمهمون نا خونده دار درست کن شتریفرح بانو دو تا کتلت ب-        
 :فرحناز برگشت و گفت        
 .. ماهیک-        
  تمام گذاشتمهیچشمش به بهارك خورد که حرفش را ن        
  کجا؟؟نجای کجا ا؟توییبهارك قربونت برم مادر تو-        
 ي که برادادی را میی آن شب هايبو..دادی را مي مامان زريبو...بهارك با لبخند به آغوش فرح بانو رفت        

 ..مشانی قدي باغچه اسی ي گل هايبو... تا بخوابندگفتی شاهزاده ها را مياو و ماهدخت قصه 
 چقدر دلم براتون تنگ شده بود مامان فرح-        
 : و گفتدی کشرونی آشپزخانه را بي نهار خورزی میفرح صندل        
 نمیبب کن فیتعر..نی بشایب...ایب-        
  ماهدخت بلند شدي اعتراض گونه يصدا        
  براش مهمهی البته اگر کسنجامیمنم ا-        
 :فرحناز گفت        
  از مهمون رو آماده کنییرایماهدخت خانم شما بساط پذ-        
 :بهارك گفت        
 نمتی ببنی توام بشای بياری بيزی چخوادیماهدخت نم..هی مامان فرح مهمون چيوا-        
  و نشستختی ري هر سه چايماهدخت برا        
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  همه خوبن؟نای ا؟ماماني از ما کرديادی شد یچ..نمی کن ببفیخب بهارم تعر-        
 هی تهران اما چند وقتادی سالم رسوند بهتون اونم مثل من دلش لک زده بود بیمامانم کل. همه خوبن-        

 خبر خوب دارم که اومدم هی که من هم دلم تنگ شده بود هم نهیا..می مامان زرشی پ رفته هلندستی نرانیا
 مزاحمتون شدم

 :ماهدخت گفت        
 ی از فضولمیزودترخبرخوبتو بده که مرد!  براتدیکشیدلم پر م...یزنی حرفه که منمیاخه ا-        
 که تو یی های نقاشي دارم که همه شگاهی نماهی تو تهران گهی که من تا چند روز دنهیخبر خوبم ا..خب-        

 البته با کمک استادم.. مدت ها منتظرش بودميزیهمون چ.. فروشي براذارمی سال کار کردم رو مهی نیا
 : گفتبی عجیفرحناز با شوق        
 هرطور که یاله..ندازهی راه مشگاهی چقدر بزرگ شده نمانیبب..ماشاال ماشاال.. من قربونت برم مادریاله-        

  دلمزی بشه عزيخوایم
 اعتراض ماهدخت ي دوباره صدانکهی گفت تا اي گرفت و آرام خدا کنه انییبهارك با خجالت سرش را پا        

 بلند شد
 کار گهی منجای اای پاشو بگمی منی به ایعه عه عه من ه.. من بفهمم؟دی االن بای الهيریبهارك بم -        

 !دم؟یتر نفهمچرا زود...دارما
  زد و گفتیقیبهارك لبخند عم        
 . کردنقمیاستادم و چندتا از دوستام تشو.. نداشتمی خودمم تصملیخب اوا -        
  شد و گفتيماهدخت جد        
 عه؟؟پس پاشو جمع کن برو خونه همون مشوقات-        
 فرح گفت        
  بمونيخوایتا هر وقت م.. سر چشمه؟قدمتی چه حرفنیوا دختر ا-        
 با ترس گفت.. تعارفات بهارك فکر کرد ماهدخت واقعا از حرف او ناراحت شده استنیاما با تمام ا        
 ؟يناراحت شد..ماهدخت؟-        
 دی او زد و بلند خندي شانه ي با اخم نگاهش کرد وبعد محکم رویماهدخت اول کم        
 .يخسته ا... موندهی تا شام کلری دوش بگهیپاشو برو .. ناراحت شم آخهیاز چ..ایساده ا-        
 ی مشی تر از گوش هانیی پای رنگش را که تا کمی کوتاه بلوطي بود و موهاستادهی انهی آيرو به رو        

 زده هیک و تنهیماهدخت را دست به س.. تق در برگشتي افکار خودش بود که با صداریدرگ..کردیآمدند خشک م
 :  زد و گفتيلبخند..دیبه در د
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  نکردمدای گشتم پ؟هرجايکرم دار-        
 ؟ي داراتوی سوسول بازنیتو هنوز ا-        
 :بهارك چپ چپ نگاهش کرد و جواب داد        
 نخواستم اصال-        
 : تخت نشست و گفتيماهدخت رو        
  اولو باز کن همونجاستيکشو-        
 .. را بغل کردشی تخت نشست و پاهاي کرم به دست و صورتش زد و مقابل ماهدخت رویبهارك کم        
  دلت برام تنگ شده بوددمیخب ماهدخت خانم چه خبرا؟شن-        
 بخواد بکن نکن راه بندازه نکهی که براش حرف بزنم بدون اخواستی مویکی روزا دلم نیا..ییاره خدا-        

 برام
  شده که من خبر ندارم؟يزیچ-        

 گهی دهی شکلنی منم اهیبدبخت..ناستی مامان اهینه بابا همون قض-        
 ؟ی به رفتن نگرفتمیهنوز تصم-        
 .. حالم خوبهنجایمن ا.. رمی بگیمی تصمستیقرار ن-        
 خوبه؟ هم اونجا بدون تو نای حال مامانت ايفکر کرد..تو حالت خوبه-        
 : در سکوت نگاهش کرد و بعد گفتیماهدخت کم        
 شهیالبته چون موهات موج داره بلندش قشنگ تر م...يموهات چقدر خوب شده کوتاه کرد-        
 :از تخت بلند شد و ادامه داد        
 گه؟ی ديخوای کرمو نمنیا-        
 که او واقعا دیفهمی مدی باشهی همي براکباریاما .. که درون ماهدخت به پا بود، شدیبهارك متوجه انقالب        

 در کردی را شانه مشی رنگ موهایی بود و آبشار طالستادهی انهیماهدخت را همانطور که مقابل آ..خواهدیچه م
 آغوش گرفت و گفت

 يطور..خوب فکر کن ماهدخت.. کنی قطعمتوی تصمنی اکباری یول..هی سختطی شرادونمیقشنگم م-        
 ..ی نشمونی که ده سال بعد ازش پشری بگمیتصم

 خل و چلمو قالبم ي به ظاهر دل تنگم پسر عموي کنم؟پاشم برم سوئد که مامان باباکاری چیگیم -        
 کنن؟

 بدتر از اونور نجای اطتتی کجا معلوم شراخواد؟ازی کنه که نمي انسان رو مجبور به کارهی تونهی میک-        
 ! شک نکنگهی دشترهی منفعت رفتن از موندن بینیبی اگر مگمی می برو ولگمینباشه؟من نم
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کجا ول کنم ..فرح بانو رو دارم... شغلمو دارم ، تو رو دارم نجای چقدر بگم؟من اگهید.. آقا جانستین-        
 ی ازدواج ممی گرامي و با عموزاده دمی اگه برم سوئد درسمو ادامه مکنهی بنده فکر مالیبرم؟مامان خوش خ

  درکش سخته؟نقدریا.. بهاركبختم خوشنجایمن ا!ستی ننطوریاما به خدا که ا.. خوشبختممیلیکنم، خ
 ی تو تنها نباشخوامیمن فقط م-        
  جمع هم تنهاست؟انی دل تنها می دانینم-        
 زند اما او هم دلخور ی نمی وقت حرفچینست ماهدخت ه دایم..از خودش دلخور بود... نزدیبهارك حرف        

 ی را نمانشی کار کرده بود که اطرافری بود اما آنقدر خودش را درگی کنارش مدی سخت باي روزهانیدر ا..بود
 ي و هم آدماي ای کنم هم تو نامرئی فکر می که گاهیکنی می زندگي تو طورگفتی مادرش به او میگاه..دید

 !دور و برت
   شامدیایبچه ها ب-        

 
 

 . آن را متوقف کردیی کرد سکوتش را بشکند صدای جرئت نمی که کسیو باز درست همان موقع        
 دانست تنها یم.. شدانی ماهدخت و بهارك متوجه جرزی و سکوت تعجب برانگيریفرح بانو از سر به ز        
 ..ستی دهد چی حد آزار منی که ماهدخت را تا ایموضوع
  شده بودیدست درد نکنه مامان فرح عال-        
 ؟ي نخورديزیکجا ؟ تو که چ -        
  لباسامو اتو کنمرمیم.. گشنم نبودادیز.. شدمرینه س-        
  مادریهرجور راحت-        
 : در بهارك آرام گفتي صدا دنیبعد از رفتن ماهدخت و شن        
  ناراحتش کردمومدهین..دیببخش-        
 شهی مينجوری گاها ای نداشته باششمیکار..ستی تو نرینه جانم تقص-        
 ادی کمکش کنم که با خودش کنار بخواستمیمن فقط م-        
 یم.. براش بهترهی که چفهمهی کس بهتر از خوده آدم نمچیه.. حلش کنهدیخودش با.. بگم واالیچ-        

 طرفم حق رو به هی کنم؟از کاریبعدم با دل خودم چ..نکرده فکر کنه سر باره منه ییترسم بهش بگم برو، خدا
 اونم مادره دل تنگ دخترشه..دمیمادر بنده خداش هم م

ماهدخت هم ... دخالت نکنم بهتر باشهادی فکر کنم زدمی ازش نپرسی حالهیمن که دو ساله که رفتم و -        
 ! داره حتمایلی دلهی یعنی نه گهی سفت و سخت منقدری ایوقت.. دارهيری گمیقدرت تصم..منطق داره.. آدمهکی
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 خوامی از خدا نمشی جز خوشبختیچیمن که ه..خدا حفظش کنه-        
 : زد و گفتینیبهارك لبخند دلنش        
 .. بود مثل همون موقع هایدستتون درد نکنه عاال-        
  برو استراحت کنی جمع کنخوادینم.نوش جانت مادر-        
 فرح بانو به او ي گونه دنی را خشک کرد و با بوسشی خودش دست هافی کثيبعد از شستن ظرف ها        

 . گفت و به اتاق ماهدخت رفتریشب بخ
 .. بودشی که مشغول جمع کردن لباس هادیوارد اتاق شد و ماهدخت را د        
 من کجا بخوابم؟..خب-        
  بخوابیهرجا راحت..زبانی نه من میمهموننه تو -        
 م؟ی باشی شکلنی مدت انیواقعا؟قراره ا-        
 : و آرام گفتدی دست کشيماهدخت از جمع آور        
 ریبه دل نگ..رمی زود از کوره در مدونمی مدیببخش-        
  مانده را از دستش گرفت و داخل کمد گذاشتیبهارك لباس ها باق        

 می داری کار و زندگی برو بخواب فردا کلایب..پتی خوش تي به پسر عمودمتیبخش-        
 : و گفتدیماهدخت با بالش به سر بهارك کوب        
 ! کنمای لهت مزنمیم: ی از اون احمق حرف بزنگهی بار دهیبهارك بخدا -        
 : و گفتدیبهارك خند        
 مثه خودته..که اونم حله.. فقطزنهی خل مکمی..یدلتم بخواد پسر به اون گل-        
 یشی تو آدم نمنکهینه مثل ا-        
 که ییخنده ها...و خنده ها... شدندی به سمت بهارك پرت ميگری پس از دیکیو بالش ها بودند که         

 .  شدشانی آرام بخش وارد رگ هایمانند مسکن
 

 ؟يری وزيالو؟آقا -        
 خودم هستم، شما؟..سالم-        
 . هتل مزاحمتون بشمی هماهنگيقرار بود برا.. هستميمن دولت آباد-        
 ری مداریخب من راستش با دست.. با من هماهنگ کرده بودنديری ميآقا..يبله بله خانم دولت آباد..آهاا-        

البته شما . روز چهارشنبه و پنج شنبه رزرو کنمي رو براشیسالن همادر ارتباطم و تونستم * یعامل هتل نام
 .ستی نیلمشک.دینی و دکور رو بچدی شنبه ببرکی کاراتون رو از دی تونیم
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 : گفتیبا خوشحال. بروندشی پعی سرنقدری اشیبهارك انتظار نداشت کارها        
 رو لطف دی که گفتیی آقانی هتل و شماره اقیفقط اگر امکانش هست آدرس دق.. ممنونمیلی خیلیخ-        

 .دیکن
 . ی فتحيآقا.. 0912..دی کنادداشتیبله حتما -        
 .. ممنونیلیخ-        
  بود بنده در خدمتمی کنم بازم اگر مشکلیخواهش م-        
 !خدا نگه دار..شمیمزاحم م.مچکرم-        
  کندی و او را نگاه مادهستیبا قطع تماس متوجه ماهدخت شد که ا        
 ه؟یچ-        
 نم؟ی ببامی بتونمی منم مگمیم..یچیه-        
 . دارمزی سوپراهیبعدشم برات ..انی واستادام مامی هم کالسی باشدیاتفاق تو حتما با. توننیوا همه م-        
 : بلند جواب دادي با صدارفتیماهدخت همانطور که به سمت آشپزخانه م-        
  توام؟ي برازمیبر.. زمی بري خودم چاي براخوامیم..زاتی سوپرانی ما رو با ایتوام کشت-        
 .دستت درد نکنه.. زحمتیب..اره-        
 مقابلش قدم ي پنجره ي هاشهی شي باران که روي قطره هاي پاي رعد و برق و صدادیبا غرش شد        

 به صورتش یدست.. اش باشدیشگی همي از همان کابوس هایکی در دیفکر کرد شا..دی از خواب پرزدندیم
 دنید.. کرده بودخراب باز.. را بستشی مقابلش کالفه چشم هاانی عرمهی بدن ندنی زد اما با دی و غلتدیکش

 را کنار زد دی سفيمالفه ...ندی نبود که االن دلش بخواهد ببيزی برهنه چمهی نی و بدنی بلند و مشکي موهانیا
 و شهر را در ستادی مقابلش اي سر تاسري پنجره يرو به رو..دی تخت برداشت و پوشي را از پاشیو لباس ها

 اجرا شی براییبای باران رقص زي نواخت و قطره های مشیا بری جالبیقیساعت موس... سکوت شب نگاه کرد
چقدر خوب .. بودند نگاه کردزانیطرف آن آو کی که از ي بلنديبرگشت و به تخت نا مرتب و موها... کردندیم

 .. کرد دوستش داردی را داشت که حداقل وانمود میبود کس
 از پس یی روزها به تنهانیکاوه ا.. زدی به هتل سر مدیفردا حتما با...سه صبح بود..ساعت را نگاه کرد        

 را شی چشم هایدخترك کم.. کردداری تخت دخترك را بي رودنشیبا خواب...به تخت برگشت.. آمدیکارها بر نم
 : و دوباره انها را بست و خواب آلود گفتدیمال

  چنده؟؟ساعتیره-        
 .بخواب!  ستی شدن نداریهنوز موقع ب-        
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سر پانته !  غرضشی بي نشست و فکر کرد به آن طعنه شی رو لب هاي خودش پوزخندي از گفته یره        
 را شی و چشم هادی و مالفه را تا گردنش باال کشدی را بوسشی موهاي رو اش نشستنهی سيآ که رو

  مسخره بود اگر نگران باشد که نکند سردش بشود؟.بست
 

 حانی و رری اثر آن نان و پندیشا... داشتی خوبيحال و هوا.. بودنددهی شنبه بودو تابلو ها همه رسکی        
 .ده بوداول صبحشان بود که فرح بانو به خوردشان دا

 . را کنسل کندزی و همه چدیای ازآنجا خوشش ندی اصال شادیدی آنجا را مي و فضارفتی به هتل مدیاول با        
  نه؟ای يایماهدخت م-        
 امی میاره اره اومدم تا کفشاتو بپوش-        
  شدریبدو د-        
 ی اش را می بلند مشکيبوت ها...دانستی اضطرابش را نملیخودش هم دل.. پا بند نبودي رویاز نگران        

  به دستش دادي اسهی که فرح بانو کدیپوش
 .دی کارتون طول کشدی شادیدوتا لقمس ظهر گشنتون شد بخور-        
 کرد و فرح بانو ی مي آن موقع ها افتاد که با ماهدخت بازادی. دی فرح را بوسيبهارك لبخند زد و گونه         

 ..دادی موهیآمد و به آنها تنقالت و م یم
 دستتون درد نکنه-        
  فرح جونممی خرابه معرفتتمینجوری کرده؟ما همرمونی باز فرح جون نمک گهیچ-        
 :فرح او را در آغوش گرفت و گفت.. آمدی ماهدخت بود که از پشت فرح بانو ميصدا        
 ! هوانی ،تو اداینستی واادی زرونی سفارش نکنم بگهید... قشنگمی سرحال باشنقدری اشهی همیاله-        
 : بهارك گفت        
  برهشی خوب پی همه چدیچشم شمام دعا کن-        
  به سالمتدی برشاالی ارهی مشیخوب پ-        

   
 : شده و گفترهی باز به عظمت هتل مقابلش خمهی نیبهارك ، سر به هوا و با دهان        

  برگزار شه؟نجای من قراره اشگاهی نمایعنیماهدخت -        
 ؟منيدی رنگو وارنگ دي هتل هاشیکم تو ک..نیی سرتو بنداز پاکنهی داره نگاه مينگاش کن چه جور-        

 !ذارنی مختلف قرار مي خانم با دوست پسرشون هر شب تو هتالکردمیساده رو بگو که فکر م
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چشم .. زدی شد ماهدخت هرگز از مهراد حرف نمیکاش م.. که بهارك دوست نداشت افتادیباالخره اتفاق        
 : رنگ گرفت و دلخور گفتییاز عظمت آن ساختمان طال

  که بخوام تو هتل قرار بذارم باهاش؟دمیدیمن اصال مهرادو م-        
 : و گفتدیماهدخت خند        
 گه؟ی دادیاونم م.. ندارهیفرقبود و نبودش کال ...یگیاره راست م-        
 : زد و جواب دادیبهارك پوزخند تلخ        
 ... نه-        
 ه؟ی کگهی دنی انه؟بابای ببادی بخوادی همه کارارو برات کرده حاال نمنینه؟؟؟؟ا-        
 گمی تو؟بعدا ممی بريای بی شالیخی االن بشهیماهدخت م-        
 ! از خودتی خبر گذاشتیه چقدر منو ب باشادتی ی خب وللهیخ-        
 بود کرد و با دهی پوشیمی رنگ ساده و دامن کوتاهش که با جوراب زخيری شي به پالتویبهارك نگاه        
 : کج شده گفتيلب ها
 دم؟ها؟ی پوشی بهترمزی چهی کاش گمیم-        
حاال فکر !  دربونه زل زده به ما سه ساعتنی تو امیبر..گهی پوشن دی زمستون پالتو مو؟توی مثال؟مایچ-        

 !می جاسوس ماسوسکنهیم
هتل که ..دستش را گرفت و هردو وارد هتل شدند.. ماهدخت به خنده افتاديبهارك از لحن بامزه         

 !شیقصر بهتر بود برا..نه
 بهارك را جذب  بود کهيزی چنی شده اولی نقاشي هاوارید... فضا را دربر گرفته بودی گرميهوا        

 اطرافشان جمع شده يادی قرار داشت که افراد زییبای زيدر دو طرفش مبل ها... داشتی بزرگیالب..کرد
 رهی خشتریقبل از آن که ب... بودن ساليرزروشن انتها.. شلوغ باشدنقدری موقع از سال انی کرد ایتصور نم...بودند

 .بشوند به سمت رزروشن رفت
  رو رزرو کردمشی روز چهارشنبه و پنج شنبه سالن هماي هستم برايمن دولت آباد..سالم خانم-        
 اد؟ی از من برمیچه کمک..بله درسته....... نگاه کنمدیاجازه بد..زمیسالم عز-        
 . دکورها مشخص بشههی تابلوها و بقي جادیبا..نمی نداره من سالن رو ببیاگر اشکال-        
  تا من هماهنگ کنمدی منتظر باشقهیچند دق-        
  جذاب رفتند و نشستنديبهارك و ماهدخت به سمت همان مبل ها        
  برامون؟ارنی بمی نسکافه بگهی هماهنگ کنه نی تا اگمیم-        
 ! اونم االن نه،ظهری کنلی فرح بانو رو مي لقمه نی همدیشما ته تهش با..رینخ-        
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 نمی کن مهرادو ببفیخب تعر!ای نبودسیخس-        
 : و گفتدی کوبشیبهارك با حرص به پا        
 ای اوردریماهدخت وقت گ-        
 ! خب نگولهیخ-        
 کنار آنها ی رسمي با ظاهريبهارك خواست جوابش را بدهد که مرد. نثارش کردي ای لب وحشریو ز        

 : و گفتستادیا
  کنمی متونیی پشت سر من، راهنمادیاری بفی تشردیببخش-        
 ی کننده بهارك نمرهی خییبای همه تجمالت و زنیبا ا..به دنبال او راه افتادند و وارد آسانسور شدند        

 کننده یبه هرحال ظاهر راض. بوديادی به خاطر استرس زدیشا!ستی هتل خوب ننی که چرا حسش به ادیفهم
 هم وجود يگری دي هانهی گزلبته داشته باشد اری نبود که در انتخابش تاثيزیشت و احساس بهارك چ دايا

آنقدربلند بود که وجود چند ..  بلند وارد شدندی با سقفی بزرگاری رفتند و به سالن بسرونیاز آسانسور ب! نداشت
ساده و ..ی از هر نقشی ها خالوارید.. هاواریو اما د... از عظمتش کم نکنديزی رنگ بزرگ هم چییلوستر طال

 ..روشن به رنگ کرم
 نی اگر بود، تلفن تو ای فقط هر مشکلدینی و بچدیاری دکور رو بدی تونیم.. شماستاری سالن در اختنیا-        

 .دی و اطالع بددیری تماس بگ001اتاق هست با شماره 
 ممنون..حتما-        

 
 البته با کمک ماهدخت ندی بچلشی را مطابق مزیبهارك مشغول شد تا همه چ و دندیباالخره تابلو ها رس        

با خودش .. کشدی هتل به آنجا سرك نمنی از مسئولیمتعجب بود که چرا کس..و چند نفر از خدمتکاران هتل
 یاش و نقيرسازی که کار کرده بود تصوییاتابلوه!) چه کار دارنشیپولشون رو گرفتن با بق..انی بدیچرا با( گفت
 کردند بهتر ی رنگ کم میی از نور طالی اگر کمدیشا.. نداشتندازی نی و پر ابهتکی شي فضانیو به همچ..بودند

 ریی شد تغی داشت اما خب هتل را که نمازی نشتری آرام بيبه فضا!.. که نبودایتانی برری کبری سفیمهمان..بود
 بودن خوب ی شکلنی ای مهمانان کمي مهم نباشد اما فکر کرد جلویلی از نظر او خدیشا  تجمالتنجوریا..داد

 .است
 

 اد؟یبهارك مامانت نم-        
 
 



 23 

 : گفتکردی ممی تنظواری دي تابلو را رويبهارك همانطور که جا        
 

 !هی بفرستم کافشگاهی چهارتا عکس از نمانکهی اون هميبرا..نه-        
 

 ..ادی تا بکردی رو مروی زارویاگر بود دن..امرزهیخدا بابات رو ب!  با من شیپس عکاس-        
 کرد چشمانش را کنترل یسع...دیای نادشی کرد نبودن پدرش یسع.. مکث کرديبهارك لحظه ا        

 : دگرگون بحث را عوض کردي وبا چهره ادیدست از کار کش..کند
 

 خفس یلیخ..کمی می هوا بخوردنی چی و صندلزیکن بزرگ داره توش م بالهی نوری امی برایب.........اره-        
 نجایا

 
 او کسرهی بهارك آمده بود یاز وقت... به خودش دادی لب فحشری از تابلوهارا نصب کرد و زیکیماهدخت         
 که جانش ی بهارکي دانست برایم.. او گرفتيدلش از تودار. کردندی کرده بود که ناراحتش می مسائلریرا درگ

 .خب گفتنش هم سخت تر بود انگار اما.. سخت استزهای چنی تحمل ادهدی بروز نمي کلمه ادیایهم در ب
 .. به گوشش خوردي بلندادی فري را گشود که صداي اشهیبهارك در ش        
 !لعنت به من-        
 زده هی تکی سنگيه حفاظ ها و بستادهی که پشت به او ادی را دي تر که رفت مرد قد بلندکینزد        

  برداشت که مرد متوجه او شد و برگشتگریچند قدم د...بود
 د؟ی کنی چه کار منجایشما ا-        
 ستی توردیفکر کرد شا.ستادی تر شد و مقابل او اکیمرد نزد.بهارك طبق معمول الل شده نگاهش کرد        

 ها ستی اش چهره اش به توری و چشمان عسلدی سفيادیجز پوست ز..اما نه..است و راه را گم کرده
 : تکان داد و گفتیکالفه دست..خوردینم

 د؟یخانم؟خوب-        
 دی ماهدخت را شنيبهارك کلمات را کنار هم گذاشت تا جوابش را بدهد که همان موقع صدا        

 
 ؟یبهارك کوش-        
 .دی قد بلند را پشت سر بهارك دينگاه مرد به دنبال صدا گشت و دختر        

 
 : توجه به او رو به مرد گفتیبهارك ب        
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 ... کهمی استراحت کنی کممیبا دوستم اومد..نجامی اشگاهمی نماي کاراي براستمی من مسافر ندیببخش-        

 
 : داد گفتی منیی را پاورشی پلي هانی همانطور که آستدی باری مشی از سر و رویمرد که خستگ        

 
 دی به کارتون برسدییبفرما... زودتر متوجه نشدمدیببخش..بله بله..اها-        

 
 نی اي تودیای خل باشد که بدی باایفکر کرد ادم . و رفتدی تفاوت راهش را کشیو در مقابل بهارك ب        

 به او ینگاه. بودستادهی که منتظر ادی ماهدخت را ددیبه در بالکن که رس! . مثل او بدبختایسرما استراحت کند 
 : امده باشد گفتادشی يزی که انگار چيکرد و طور

 
 !روز خوش.دیموفق باش. عاملری مداری هستم معاون و دستی کنم فتحی رفت خودمو معرفادمی یراست-        

 
  تکان داد و به سمت بهارك رفتيماهدخت در پاسخ او سر        

 
 ؟یعنی بود نجای دو ساعت انیتمام ا.. تو دختري دارییعجب شانسا-        
 : را کنار زد و گفتشیبهارك کالفه موها        

 
  زل زدم بهش؟ي بد شد اونجوریلیخ!دونمینم-        

 
 . کهمونهی نمادشیتورو ! معلوم بود هشتش گرو نهشهافشی از قاروی نینه بابا ا-        
  داد و بحث را عوض کرد تکانيبهارك قانع نشده سر        

 
 . جاشونو مشخص کنمامیتاخودم ب.. رو جا به جا نکنیاون سه تا تابلوس اصل-        

 
  آوردم؟ری وقت گیگی بگم باز نميزی چهیبهارك ..باشه-        
 : دارد خودش زودتر جوابش را دادی ماهدخت دست از سرش برنمدانستیبهارك م        
 که داره ي اي کاري شب دعوتم کرد و گفت که مشغله هاهی... منو مهراد تموم شدهیماهدخت قض-        

 ! منو عالف خودش کنهخوادیبه قول خودش نم...می ما باهم باشذارنینم
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 ! اون کارا رو بکنهکممی ست؟خبیمگه خواهرش ن-        
 
 

 باهم ستنی اصال در ارتباط ننایا.. کجاستدونهیخود مهرادم نم..نه فعال که پانته آ گذاشته رفته-        
 !کننی از اون هتل داره رفت و آمد می سهمهی راحت باشه که الشی حد که پانته آ خنیفقط در هم..ياونجور

 
 : کرد و گفتيماهدخت تک خنده ا        

 
 !!! تا مهرادی خبر داشتشتری از پانته آ بنکهیتو مثل ا-        

 
 :ه خنده افتاد و گفتبهارك از لحن ماهدخت ب        

 
 ی ام خوده پانته آ می خدمتکارا و گاهي حرفانی بکردمی مهراد رو که ميالی ویِ نقاشيکارا... اره-        

حاالم که کال .. بودي و مهراد فرارالی از اون وبیعج.. شدی موندگار نمالی وقت تو اون وچیپانته آ ه..دمیفهم
 .گذاشته رفته

 
خوب ..نای ساده رو چه به ايمن و تو..شهی تر مدهیچی پشونمی زندگشنی آدما هرچقد پولدار تر منیواال ا-        

 ..ي ولش کرديکرد
 

 که رها شده بود یفعال کس.. کردیاش کاش قدرتش را داشت و او مهراد را رها م! زديبهارك پوزخند        
احمق بود اگر دلش بخواهد باز ... باشد مانی از رابطه اش با مهراد پشی فقط کمیآرزو داشت که کم!خودش بود

   تماس از طرف او بود؟کی که منتظرییبرگردد به همان روزها
 
 

 اول صبح مور مور يشوفاژ ها روشن بودند اما بدنش از سرما... دادهیچشمانش را باز کرد و به تخت تک        
 را به نجای کرد که به عنوان خانم خانه ایر م را تصويروز.. دوست داشتشی خانه را با تمام نداشته هانیا..شد
 را از پشت ی کسي قدم هايصدا..ست نششی لب هاي روینیازفکرش لبخند دلنش..ندی خودش بچي قهیسل

 تخت پشت به ي لبه یره.. نسکافه هم در دستشوانیل.. بود یره...ندیخودش را خم کرد تا او را ب..دیتخت شن
 : رنگ مقابلش نشست و گفتدی سفواریاون و مقابل د
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 .. کنمی نقاشواروی دنی اخوامیم -        
 

 ؟ي بخرونیزی تلوهی دست مبل و هی اول يخوای نمگمی میول...هی خوبي دهیا -        
 : کرد و گفتی را باال انداخت و نوچشی ابروهایره        

 
 !ستی نيازین -        

 
 : انداخت وآرام کنار گوشش گفتیز پشت دستش را دور گردن رهپانته آ خودش را لوس کرده، ا        

 
  شد، ها؟ازی ندی شای ولستی نيازیاالن ن -        

 
 : پانته آ را از دور گردنش باز کرد و گفتي چشمانش را بست و دست هاي لحظه ایره        

 
 ...اونم به موقعش -        
 :دیاز همان جا بلند پرس. رفتشیو بلند شد و به اتاق لباس ها        

 
 ؟ی بامنیگیچرا به مهراد نم -        

 
 که مشغول بستن دکمه دی اتاقش دي قدنهی را مقابل آیره..پانته آ دستپاچه بلند شد و به اتاق او رفت        

 : کوتاه نگاهش کرد و گفتنهی آي از تویره. بودشیها
 

 ؟یگینم -        
 

 .  اش کنار زدیشانی را از پشی داد و کالفه موهاهیپانته آ به چهارچوب در تک        
 

 ! برگردم اونجاخوامیمن نم -        
 

 ؟يخوای چون تو نمای ادیچون مهراد از من خوشش نم -        
 

  روابط منم به خودم مربوطهی ولادی از تو خوشش نمادیاون ز... خبلهیخ -        
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 چرا؟ -        

 
 ..  سالمه وی سگهیچون من د -        

 
 چرا با من مشکل داره؟...گمی نمنویا -        

 
 : نگاهش کرد و گفتهیپانته آ چند ثان        

 
 ؟؟ي دارکاری به مهراد چم؟توی بار شد منوتو مثل آدم باهم حرف بزنهی یره..دونمینم -        

 
 :پانته آ به دنبالش راه افتاد و ادامه داد. کتش رابرداشت و مقابل او از اتاق خارج شدیره        
 ؟يدی جواب درست به من نمهی رو؟چرا یزنی که میی حرفاتهیاصال حال...يری امروز نمیفکر کردم گفت -        

 
 !زنگ بزن ی داشتيکار..رسمی توام مي کردم به سواالدای خودمو پيهروقت جواب ها -        

 
 سال با او مانند ملکه ها رفتار یس.. کردی می پانته آ را روانشی هايخونسرد..ی راحتنیبه هم... و رفت        

 کباری و رفتی به هتل مدیبا..دی را پوششی هاست؟لباسی بلد ندنی شود که ناز کشیکردند که آخر عاشق کس
 .  کردی جنگ را تمام منی اشهی هميبرا
 
 

 نی اولنی در دانشگاه ایلیبعد از فارغ التحص.دندی لرزی از استرس خشک شده بود و دستانش مشیلب ها        
 در هنر ی که هرکدام صاحب سبکيآن هم افراد.. گرفتی قرار ميادی زي بود که در مرکز توجه عده يبار

 .. رقم بخوردزهای چیلیامشب ممکن بود خ..بودند
فرح راست .. با فرح بانو دعوا داشتدنیهنوز هم درمورد لباس پوش.. آمدیاهدخت م مغی جغی جيصدا        

 همان موقع ماهدخت پالتو به دست وارد اتاق شد.شدی وقت بزرگ نمچی بچه هنی اگفتیم
 

انگار من ده سالمه که ... گرم هستی به اندازه کافهی پالتو مشکنی به فرح جون بگو اایبهارك تو ب -        
 !سرما بخورم

        - 
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 : باال گرفت و گفتمیبهارك دستانش را به حالت تسل        
 

 !! ام بدجوریی مورد من طرف فرح جونم چون سرماهی نیتو ا -        
 

 رنگش را با ی بلند و زرشکیبهارك سرهم.. را به حالت برو بابا تکان داد و رفتشیماهدخت دست ها        
 ی به اندازه کافزبانی تا مطئن شود سر و وضعش به عنوان مستادی انهی و مقابل آدی پوشی مشکيجوراب شلوار
 .خوب هست

زمان ...دندی آماده شدن ماهدخت ساعت چهار به هتل رسي برای و معطلادی زيبعد از کل کل ها        
هتل مثل چند روز گذشته شلوغ . را چک کندزیهنوز وقت بود تا همه چپس .. نه شب بودی از هفت الشگاهینما

 شد ی متوجه دسته گل بزرگکه چشم چرخاند... مختلف در حال رفت و آمد بودنديمدام آدم ها..اهویبود و پره
 ..اورندی را نی سفارشي افتاد که هنوز گل هاادشی... آن طرف سالن گذاشته بودندیکه به تازگ

 
 م؟ی کنکاری چهیوسفی يشمارشم دست آقا...اوردنیدخت گالرو هنوز نماه -        

 
 نمی بگم ببرشی دختره مسئول پذنی برم به اسایوا...خودش گفت.. فرد هست فقطي که روزایوسفی -        

 ! بکنهتونهی مکاریچ
 

  اونجاای تو سالن برمیمن م -        
 
 

  خبلهیخ -        
 

 لی دلی همه اضطراب بهارك بنیا... نداشتی اطالعرشی رفت اما مسئول پذرشیماهدخت به سمت پذ        
 اش یی خواست تا به دفتر معاون هتل راهنمارشیبه ناچار از مسئول پذ!وفتادی می اتفاقکی دیانگار حتما با..نبود
 مقابلش يوه  به دختر پر عشی آهانظیغ با)  رو مالقت کننی تونن کسی و نمرنی درگشونیا(اما او گفت ..کند

 امروز را خراب يزی داد چیاجازه نم..شدی دست به کار مدیخودش با.... زدی مصنوعيگفت و لبخند
 را ي مرديخواست در بزند که صدا. کردشیدایباالخره پ. شدای کرد و اتاق معاون را جودای را پیشخدمتیپ.کند

 ، ادهی کار زنجایامروزا..امیزود م.. امیم..قهی دقهی نکن هیگر... کنوشگ... نکنهی گرزمیعز( دیازهمان اتاق شن
باشه قربونت .. بده به مستانهویگوش.. دلمزی نکن عزهیگر... کهامی ول کنم بتونمی اما نمادی داره میره
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 یسع  مسکن بده بخوره بذار بخوابه منهی نی بهش؟ببيالو؟ مستانه خانم قرصاش رو به موقع داد!!..امیم..امیم
 .)خدافظ.باشه..خودمو کنم زود برسونم یم

 دانستی منکهیبا ا!.شی چند روز پي ختهیهمان مرد به هم ر..یکاوه فتح..کنار در اسمش نوشته شده بود        
 . به گوشش خوردی آراميصدا.  اما در زدستی صحبت کردن با او ني برای مناسبطیشرا

 دییبفرما -        
 چشمان ی آن وقتکیدر ...دی قرمز دی گره خورده و چشمانی با دستانزشیوارد اتاق شد او را پشت م        

 کاوه درهم رفت که به ياخم ها..نجاستی اي چه کاري رفت براادشی به کل دی او را ديخسته و آشفته 
 ..خودش آمد

 ؟ی فتحيآقا -        
 

 درسته؟..اسمم کنار در اتاق نوشته شده  -        
 

 :شده آرام گفتماهدخت نطقش کور         
 

 بله -        
 

 امرتون؟.پس خودمم  -        
 

 !) مونه مردكیمثل ناظم ها م(ماهدخت در دلش گفت         
 

 مسئول یوسفی يآقا.. دوستمهی نقاششگاهی نماشیامروز تو سالن هما... نهای دی به جا آورددونمینم -        
 در واقع دکور دنی و گل ها هم هنوز به دستمون نرسستنیتدارکات هتل سفارش گل هارو داده بودند اما امروز ن

 ... شدما که مزاحم شمنهیا.. ندارنی هم اطالعرشی پذیخانم قربان..ناقصه
 

 اما یبا لحن عصب.ستادی انهی و دست به سزی زده به مهی بلند شد و مقابل ماهدخت تکزیکاوه از پشت م        
 :خونسرد گفت
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 مسخره که اصال روحمم ازش خبر نداره اونقدر شی نماهی ي چهارتا دونه گل برادیخانم شما فکر کرد -        
 رو از یوسفی يشماره آقا.. همه خدمه تو سالن هستنی؟ای بزرگنی تو اتاق معاون هتل به انیایارزش داره که ب

 ..ادندی بهتون منیخواستی میهرک
 

 ی می را سر او خالشی های اعصابی دانست که او تمام بیم... که منتظرش بودی همان عکس العملقایدق        
 را شیاخم ها.. قبل استقهی تلفن چند دقری تاثشیمشخص بود تمام حرف ها!.. نزده بود کهیآخر حرف.کند

 : و گفتدیدرهم کش
 

 نی خود من هم سواله که تو هتل به اي براد؟اتفاقای کنی برخورد منطوریشما با تمام مهمان ها هم -        
 رفتن اون ی الکينجوری هتله که همنی ايتعجبم از ستاره ها.. کنهیدگی نشد به کار ما رسدای نفر پکی یبزرگ
 !باال
 

  شلوغش نکرده بودند؟يادی دو نفر زنیا        
 رمق تر از آن بودکه بخواهد حال خرابش را یاما ب..د برد که زده بوي به گندیکاوه همان موقع هم پ        

 شرمنده یبا نگاه.. کردی می خالانشی را سر اطرافشی روزها تمام استرس و اضطراب هانیا.. دهدحیتوض
 را به سمت ماهدخت برد و یوش گهیبعد از چند ثان. برداشت و شماره گرفتزشی ميبرگشت و تلفن را از رو

 :گفت
 

 دیمشکلتون رو به خودش بگ...هیفوسی -        
 

 یلیخ..هوا گرفته بود..ستادیکاوه از او فاصله گرفت و مقابل پنجره ا..با اخم به کاوه نگاه کرد و جلو رفت        
رسما کم آورده .. بلکه از سوزششان کم کنددیچشمانش را مال. بودي آسمان دلش هم ابريوقت بود که هوا

 و ی را رها کنزتی ترس دارد که همه چابخد..خواهدی جرئت مییجدا...دی ترسی که داشت میمیاز تصم..بود
 نیبا ا.. دخترك زبان دراز دردودل کندنی همي و براندی لحظه به سرش زد بشکیآنقدر سردرگم بود که ..يبر

 را نیم آمده بود و زشی که شال گردنش تا مچ پايدردو دل با دختر. او را برانداز کرديفکر برگشت و سرتا پا
 بحث با ریماهدخت درگ!... را به هم گره زد شی بچه ابروهايکلمه .. هاي اسهمثل بچه مدر.. کرد؟یجارو م

با اخم به حالت قبل برگشت و به ..دی خود دي رهی سرش را باال گرفت و نگاه کاوه را خيلحظه ا... بودیوسفی
 رو قطع ماست..اسم مستانه حالش را دگرگون کرد.. درآوردیرگی کاوه او را از خی گوشبرهیو..صحبتش ادامه داد

 دوباره دی ترسیم..رساندی خودش را به خانه مدی بای رهدنیبه محض رس)؟ییکجا(  زد جی مسیکرد و به ره



 31 

 یماهدخت شالگردنش را مرتب کرد و ب. افکارش را پاره کردي دخترك رشته يصدا. به سرش بزندسویگ
 :تفاوت گفت

 
 . مزاحم شدمدیببخش.....ممنون -        

 
 .  رفترونیو بدون آنکه منتظر پاسخ کاوه باشد از اتاق ب        

 
 که فقط يتنها پرتره ا. کردندی میی خودنماواری دي روزشی عزي هاي سازریتصو. مرتب بودزیهمه چ        

 به پرتره نهیدست به س..داشتدر دلش گفت کاش خودش هم حضور .. از مهراد بودستی کدانستیخودش م
 پخ يصدا...ند باشمی که دوست داریکاش آدم ها همان شکل.. بودی شکلنیکاش مهراد ا. کردینگاه م

 .ماهدخت اورا از جا پراند
 

 ه؟یاالن وقت شوخ!ماهدخت -        
 

 :ماهدخت سرخ شده از خنده پاسخ داد        
 

 !! ازتگرفتمیکاش عکس م..يدی نفهمسادمیاومدم کنارت وا.. بودی عالافتی بهارك قيوا -        
 

 : رفت و گفتيبهارك چشم غره ا        
 

  شد؟یگال چ -        
 

 یحاال آنقدر هم شخص مهم.. شدمانی کند اما پشفی اعصاب را تعری بی فتحانیماهدخت آمد تا جر        
 !حداقل فعال...نبود

 
 ..رسنی مگهی ساعت دمیگفت تا ن..یوسفیزنگ زدم به  -        

 
 ! گل درب و داغون نده دستموندوارمیفقط ام -        
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 .. حاالریسخت نگ -        
 

 اد؟ی می ماهدخت به نظرت کسگمیم -        
 
 

 ! هاشهی خراب ميزی چهی همش ی حساسنقدریا..ي دلشوره دارنقدریچرا ا..اره بابا -        
 

 ..انیکاش ب... هم به همه گفتمنستایتو ا.. نبوده که نگفته باشمیس به کگهید -        
 
 

  برا خودمشنیهمشون م!گهی دومدنی که نومدنین -        
 

 : و گفتدیبهارك کوتاه خند        
 

  مادرشونشی پگردنیهمشون برم! نه جانم -        
 

  من کدومشونه؟زیسوپرا -        
 
 

 :بهارك چشم گرد کرده نگاهش کرد که ماهدخت ادامه داد        
 

 ..اصال بذار خودم حدس بزنم...گهی دهی چزتیها؟خب معاومه سوپرا -        
        - 
 مرموز به حرکاتش يبهارك با لبخند...ندی تا تک تک تابلو ها را ببدی کرد و چرخزیو بعد چشمانش را ر        
عکس دختر بچه با لباس قرمز که .. رفتییفعه ماهدخت مثل برق گرفته ها سمت تابلو دکی...کردینگاه م

 ! نشده بودیچهره اش به قصد نقاش
 

 نه؟... منهي برانیا -        
 

 : ادامه دادشی هایماهدخت به پرحرف..دی تکان داد و خنديبهارك از حدس درست او سر        
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 نو؟ی وقت نخرن اهی گمیم -        

 
 .ستی نی فروشنی اگمینه نگران نباش م -        
 
 

 .دی بهارك را بوسي و گونه دی از جا پرعیماهدخت با ذوق دست زد و سر        
 

  برام با ارزشهیلیخ..ممنون بهارك -        
 

  حاال؟يدوسش دار...قابلتو نداره -        
 
 

  من دوست دارمی بکشیتو هرچ -        
 

 از یماهدخت دست کم..بهارك خنده اش گرفت..و به سمت همان تابلو رفت و با دقت تر نگاهش کرد        
 دسته گل کی با یهمان لحظه در آسانسور باز شد و خانم مسن... نداشتشیهمان دختر بچه دوازده سال پ

 : تا کمکش کند و گفتدیبهارك به سمتش دو.. وارد سالن شددیبزرگ از رز سف
  ماست؟ي برانایسالم ا -        
 

 باشد تمام گل هارا در آغوش او انداخت و با دستانش دهی بهارك را نشني که انگار صداشخدمتیپ        
 :و در همان حالت غر غر کرد. کمرش را ماساژداد

 
چه  دختر بهی کرده ی هفتس همه رو عاصهی.. سفارش دادهدی همه رز سفنی اهیانگار جشن عروس -        

 کمر دردم نیمنو با ا.. خودت بکنشمی حماليدیحاال گل سفارش م..مردم عقلشونو از دست دادن به خدا...
 ! آسانسورا هستنیخوبه باز ا..فرستادن صدتا گل ببرم واسه خانم

 
 یدنی مقابلش با آن غر غر ها دي سرخ شده يچهره .. را گاز گرفت تا بلند نخنددشیبهارك لب ها        

 : سالن گذاشت و گفتيزهای از میکی يل ها را روگ..بود
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 ..خوامیواقعا عذر م.. باالمشونیاری بگن ما خودمون بدنی گال رسیقرار بود وقت...دستتون درد نکنه -        
 

 : دستش زد و گفتي کرده جا خورده روي اي بود چه خرابکاردهی که تازه فهمشخدمتیپ        
 

 ي بچه هیمنم و ..دای بکنتیری منو به مدتی شکادیخانم توروخدا نر..شرمندم. خاك به سرمي وايا -        
 گالرو کجا بذارم؟خودم دیبگ..کنمی مي بخواياصال هر کار...دستم به دامنتون.. حقوق چندرغازنی و همضیمر
  برمیم
 

 : را گرفت و با لبخند گفتشیبهارك دست ها        
 می هارو جع کردیصندل... راحتالتونیخ...دی آوردناروی کمر درد انیا شدم که با ا شميمن شرمنده  -        

 ..دینی بشکمی دیتا من گالرو بذارم تو گلدونا شما بر.اون طرف
 

 گمی می چستی نمیحال..  شدم و هزارتا درد دارمریپ..شرمندتم دخترم -        
 

 دیستی سرپا نادیبر... حرفارونی ادینگ -        
 

  عکاس اش آمدنیهمان موقع ماهدخت درحال ور رفتن با دورب        
 

  با منه هاایبهارك عکاس -        
        - 
 )ه؟ی کنیا( دی اشاره کرد و از او پرسشخدمتینگاهش را باال برد و با حرکت چشم به پ        
 :بهارك به سمتش رفت و گفت        
 .. باالارهی دادن بی گل رو تکنهمهی اچارهیب... هتلياز کارکنا -        

 
 !رهیگیخب پولشو م -        

 
 

 ابون؟ی تو خيزی که تو آشغال برشهی ملی دلنی ارنیگیرفتگرا هم پول م -        
 

 :ماهدخت آرام گفت        
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 !!!بابا انتلکت -        
بعد از تمام شدن کارها به سراغ ...ا پر کند رفت و گل ها را برداشت تا گلدان ها ريبهارك چشم غره ا        

 کند ی شروع مي لحظه از او غافل بشوکی..دیماهدخت رفت که او را مشغول گپ زدن با همان خانم مسن د
 .دی و بهارك را دگشتماهدخت بر!!دانسستیتا به حال چگونه تحملش کرده بود خدا م..یبه حراف
خب خانم .. کننی مفی تعری جالبيزای چیلی خیی خانم رضانی بشایب.. اونجايسادیبهارك چرا وا -        

  بوده ؟ی کي برانجای انی گفتییرضا
 ! کار در برود شروع کرد به داستان گفتنری هم که منتظر فرصت بود تا هر طور شده از زییرضا        

 
 ی ناميهتل رو االن آقا..کنمیم کار نجای شده بود اسی تاسنجای که تازه امایدختر جان من از اون قد -        

 بزرگ سهم ی ناميآقا..کشی شري براگشمی پدرش بوده نصف دي نصفش برامایقد..کنهی متیری مدکیکوچ
 معلوم نکهیتا ا..  بچه هاشيا برکشمیشر.. عامله گذاشته بودری پسرش که االن مدنی دختر وهميخودشو برا

 و ازاون موقع به شهی مدی هم چند وقت بعدش ناپدی ناميدختر آقا.. رهی مکنهی ول مکهی و شرشهی می چستین
 از خودم ی فکر نکنگمی که میینایا... که دخترش مردهرسهیبعد چندماه خبر م... دتشی ندچکسی هگهیبعد د

 ..!قتهی حقنیع..دونهی مناروی انجای اهیمی قدیهرک..گمایم
 

 : و ادامه داددی آه کشهیبعد         
 

چه ... جواهر بودکهی تهی نی عامرزتشیخدا ب.. هتلومدی میلی خی اون موقع ها ساقری بخادشی -        
 ... کردنی برگزار مکشی آقا با شري که خانواده ییایمهمون

 
 :دی بود متعجب پرساوردهی سر در نیچیماهدخت که از ه        

 
 ه؟ی کیساق -        

 
 نامزد یی خوش قد و باالنی جوون همچهی شدنش با دیاون اواخرقبل ناپد..گهی دی ناميدختر آقا -        

مثل ..کردی من دردو دل مشی پومدی میلی خیساق... چشمشون زدي خبری کدوم از خدا بدونمی نمنکهیتا ا...بود
 نویزبونم الل بشه که ا.. کرده ی به خاطر اون خودکشی ساقگفتنی مایلیخ. پسره ولش کرد رفت خارجنکهیا
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 صداشون اشونی از ترسشون و گرفتارگهی هم دهیبق.. شده بود که برادرش اونو کشتهعهی شاشتری اما بگمیم
 .. ومدیدرن
 
 

با همان حالت .. کندی ترسناك تماشا ملمی کرد که انگار فی با اضطراب نگاهش ميماهدخت طور        
 :دیپرس

 
 ؟ی چیعنی؟؟یچ -        

 
 داشتن حتما براشون حرف ادی آخه آقا وخانوادشون حسود ودشمن زشهیمنم باورم نم.. بگم واالیچ -        

 ! هتل بودي کارکناهی موضوع پچ پچ و حرف درگوشنیتا مدت ها ا.. کی کوچی ناميطفلک آقا.. درآوردن
 

 :  ماهدخت جلو رفت و گفتی او و سادگي هاي خاتمه دادن به داستان سازيبهارك برا        
 

  کنن؟متونی جرانین؟نیی پادی نداريا کار شمییخانم رضا -        
 

 : بلند شد و جواب دادییرضا        
 

فقط .. کردم وقتتونم گرفتمی پر حرفادیببخش ز..رهیگی سراغمو میکی االن یگیاره دخترجان راست م -        
 ..اههیآقا بشنوه روزگار هممون س... خودمون باشهنی که زدم بییتو رو خدا حرفا

 
نگاه کرد تا از رفتن او مطمئن شود سپس !) ی ترسیچقدر هم شما م( لب زمزمه کرد ریبهارك ز.ورفت         

 :رو کرد سمت ماهدخت و گفت
 

 ..؟يدی هتل رو گوش مشخدمتی پالتی تخنجای اینشست.. کمک منيای بنکهی ايبه جا -        
 

 ي هتل واقعا خواهرشو کشته باشه؟وااسی نکنه رئگمیم..تهی گفت واقعيدی دختر مگه نشنهی چلیتخ -        
 . هاشهی میجانیچه ه
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 رسنی برم اونور االن استادام مایب.. زود باور نباشنقدریا.. امروزنی مغزمو خوردیماهدخت به اندازه کاف -        
 

 ..ادی عاملش قتل هم برمری اعصاب باشه از مدی مردك باروی اگه معاون هتل اون ه؟واالیزود باور چ -        
 
 

 : تند گفتی انگشت اشاره اش را مقابل ماهدخت گرفت و با لحنیبهارك عصب        
 

 االن نی همی رو شروع کنیسندگی و نوي انصراف بدنیزای دفی از شغل شريخوایمااااهدخت اگر م -        
 !می برایوهم ب رنی بچي همون جوراروی صندلنیوگرنه ا..برو خونه داستانتو شروع کن

 
 :ماهدخت با حرص نگاهش کرد و گفت        

 
 شه؟ی دو روز تموم منی ایک -        
 : را گرفت و گفترشیپذ...پرده ها را کنار زد...در اتاق را باز کرد و داخل رفت        

 
 ارنی من بي مسکن براهی و ي چاهی بگو یقربان -        

 
 ی ناميچشم آقا -        

 
 

 . آورده بودری ها وقت گي اعصاب خوردنی اانیاو هم م..کاوه بود... زنگ خوردلشیموبا        
 

 بله؟ -        
 

 ؟ییکجا -        
 
 

 !تو اتاقم -        
 

 : را به کمر زده گفتشی دست هایره...همان لحظه تماس قطع شد و کاوه بدون در زدن وارد اتاق شد        
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  پشت در؟یاختجا اند -        

 
 : را باال برده و گفتشی صدایکاوه کم        

 
 منم مشکالت خودمو دارم؟جز یگی نمگه؟اصالی دامی من و بدبختي بابا؟گورییمعلوم هست کجا -        

  مگه؟ینیبی ممی اگهیخودت کس د
 

 . و طول اتاق را قدم زددی را کالفه به صورتش کششیدست ها        
 و مسکن وارد ي فنجان چاکی آب ، وانی لکی با شخدمتیپ.. در آمديصدا..شت رو به پنجره برگیره        

کاوه مسکن را برداشت .. داشتازی به آن نشتریاو ب.. آب را برداشت و مقابل کاوه گرفتوانی مسکن و لیره...شد
 : آرام به او اشاره کرد و گفتیره..دی آب را سرکشوانیو ل
 

 یگی می چنمی ببنیبش -        
 

  برم خونهدیبا -        
 : را گره زده ، خونسرد پاسخ دادشی دست هایره        

 
 شی هماکی سالن میساعت هفت و ن... ه ی شرکت رسولناریساعت هفت سالن سه سم... شهینم -        

 ...ساعت نه قراره... سرپرست ی از کودکان بتیحما
 

 :کاوه بلند شد و گفت        
 

 یزنی خودت سر مشوی بقمونمی می رسولي من فقط برایول..دمیفهم!  خبلهیخ -        
 

 قیسردرد که دوست و رف...کاش مسکن را خودش خورده بود..دی را نوششی تکان داد و چاي سریره        
 !  شودی نمشیحال
 

  تلفن زنگ خوردقهیبعد از چندق.سکوت برقرار بود        
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 بله؟ -        
 

 ! آوردنفی تشريری خانم می ناميآقا -        
 
 

 : را بست و گفتشیکالفه چشم ها        
 

  خبلهیخ -        
 

 :دیکاوه پرس. کرد ی به در نگاه مرهیخ..ستادی مقابل در ازی زده به مهیتک..و تماس را قطع کرد         
 

  شد؟یچ -        
همان لحظه در باز شد .. و دوباره به در نگاه کرددندیمت او چرخدر همان حالت، چشمانش کوتاه به س        

 : رفت و گفتی متوجه حضور کاوه باشد به طرف رهنکهیپانته آ وارد شد وبدون ا
 زمیسالم عز -        

 
 : گفتعیخواست او را ببوسد که کاوه سر        

 
 !سالم -        

 
 : برگشت و گفتی معذب به او نگاه کرد و دوباره رو به رهيپانته آ برگشت و با چهره ا        

 
 نجاستی کاوه ای نگفتزمیعز -        

 
 .پانته آ جلو رفت و با کاوه دست داد.. نگفتيزی نگاهش کرد و چنهیکاوه دست به س        

 
 ؟ییدایکم پ..چه خبر کاوه خان -        

 
 : زد و گفتیکاوه لبخند آرام        
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  چه خبر؟ی دب؟ازيتو چطور...گهی دنایمشغله و ا -        
 

 . و با دقت به پانته آ نگاه کرد تا پاسخش را بشنودزی تیره        
 

 .... صحبت کنمی با رهکمیمن اومدم ..ستی نی احوال پرسي برای االن وقت خوبدیببخش -        
 

 : گفتی مکث با شرمندگیبعد از کم -        
 
 

 !تنها -        
 

 :کاوه بلند شد و گفت        
 

 نجای ندارم ايراحت باش منم کار..متوجه شدم! اوه -        
 

 : گفتیو بعد رو به ره        
 

 ؟یینجایشب ا.. خونهرمی بعدشم مناری سالن سمرمیمن تو اتاقمم ساعت هفت م -        
 

 : و آرام گفتستادی صاف ایره        
 

 اره -        
 

 خدافظ. خبلهیخ -        
 

 نشست و زشی از پانته آ فاصله گرفت و پشت میره. کردی خداحافظزیسپس رو به پانته آ کرد و از او ن        
 :گفت

 
 خب؟ -        
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ر س..شیژست ها.. زن تمام حرکاتشنیا... هم انداختي را خانمانه روشی مبل نشست و پاهايپانته آ رو        
 بلد د؟چگونهی دی مرد چگونه نمنیا! خودشي بود برايملکه ا.. عطرش اغواکننده بودی لعنتيآن بو...و وضعش

  آن نگاه پرعشوه دل نبرد؟شدیبود نخواهدش؟مگرم
 

  خسته شدممیستی نی ولمی با همنکهیاز ا.. من خسته شدمیره -        
 

 : کرد ادامه دادی مي گرفته بود و با انگشتانش بازنییهمانطور که سرش را پا        
 

 صبح با ترس ی شب خوشحال باشم که دارمت ولنکهیخستم از ا..ی باششهیهم.. باشمشهی همخوامیم -        
 ! شمدارینداشتنت از خواب ب

 
 ی کسیقت وستادی پنجره ايبلند شد و رو به رو.. کردی نگاهش ميزی از هرچي عاري با چهره ایره        

پاسخش هم از قبل آماده .. بحث از جانب پانته آ بودنیهرچند منتظر ا.. کندیمقابلش باشد خوب فکر نم
 ی به قلبش منتقل نمی حسچیه  پانته آدنی بود که هردفعه با دی نگاهي برادشی چه بود؟ترددیپس ترد..داشت

انعکاس چهره اش در ..هم گره خورد درشیاخم ها...کردی به جزاهدافش به مغزش خطور نمي فکرچیه...کرد
 : و با اخم پاسخ داددی دشهیخودش را در ش.. پنجره مشخص بودي شهیش

 شرط دارم -        
 

 مرد خونسرد نی اي را به پاشیایحاضر بود تمام دن...ذوق هم کرده بود! شد اما نبودی ناراحت مدیپانته آ با        
 که حواله ي طرفه اکی ي تمام عشق هايبه اندازه ..شی های رحمی تمام بيبه اندازه ...عاشقش بود..زدیبر

 تمام دوست داشته شدن يبود و به اندازه   در آغوش او صبح شدهیی تمام شب هايبه اندازه .. کردیاش م
 ! که نداشتییها
 

 ؟یچه شرط -        
 

 !یچشمانش عقاب بودند لعنت.. برگشت و نگاهش کردعی سریره        
 

 !!تمامش..یسهمت از هتل دب..سهمت -        
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 کمرنگ با ي شد لبخندقشیآن لبخند عم..دی شکستن شني لحظه صداکی چه شد، فقط دیپانته آ نفهم        
اما لبخندش هنوز پابرجا ..دی افتاد و گونه اش را بوسنیی اش پادهی چشمان کشي کوچک که از گوشه یاشک
 :بغلش کرد و آرام گفت.. رفتیبلند شد و به سمت ره.بود
 

 !چهی خواسته در برابرش هنی که تمام وجودمو گذاشتم برات این؟منیهم -        
 

 بد نشده بود؟کار ی مرد کمنی دور بدنش قفل شد و ای رهي دست هاد؟ی لرزی نمی صدا کمنیو ا        
 ! شودی برعکس میگاه..گری داستیدن

گم شده بود در ... دست خودش نبودشیاصال کارها... بودستادهیط خانه ا وسقایدق.دی کشیقینفس عم        
 يبا صدا...دیفهمی که او نمگفتندی ميزیچ..زدندی مادی فرواری دي رويقاب عکس ها... خانهنیانبوه خاطرات ا

 :مستانه به خودش آمد
 .خوابهیتو اتاقه داره م.. االن مسکن خوردنی همسوی؟گيکاوه اومد -        

 
 ششی پرمیم -        

 
 

  کردشی رفت که مستانه آرام صدایبه سمت اتاق م        
 

 حواست هست؟..ستیکاوه؟حالش خوب ن -        
 

آرام وارد اتاق .. بوددهی تخت دراز کشي که به پهلو رودی را دسوی در گي کرد و از الدیی تانیکاوه غمگ        
کاوه به او گفته بود ...شهیمثل هم.. را بافته بودشیموها.. دی دراز کشسوی تخت پشت گگریشد و طرف د

عطر کاوه آشنا تر . حضورش شده بودمتوجه سویگ.. از بافت ها را لمس کردیکی زد و يلبخند.. را ببافدشیموها
 :آرام گفت..از آن بود که نفهمد

 بغلم کن..کاوه؟-        
 دی اشک که از چشمانش چکي قطره نیبا اول.دیا بوس رشی موهايرو..دیکاوه نرم او را درآغوش کش        

 :گفت
 بهت سخت یلیخ!... بدیلیخ..خب؟بد کردم بهت..ببخش منو....کاوه..؟یبخشیکاوه؟ منو م-        
 ...!یلی بدم کاوه خیلیمن خ.. جهنم شد براتیزندگ..گذشت
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 ی به رگبار ملیچقدر زود قطره ها تبد... به دنبال داشتيدی بود که رگبار شدی جمله رعد برقنیانگار ا        
 چشمش ي از گوشه ی کرد اشکی را نوازش مشی که موهای و کاوه درحالختیری بلند اشک مسویگ...شوند

 دیفهمی کرد و میچشمانش را باز م کاش.دی ترسی از امروز مشی تمام زندگيبه اندازه ..دی ترسیم.. شدزانیآو
 ..وده اند کابوس بنهایتمام ا

 روان نقدری اشی اشک هايچرا چشمه . کاوه گذاشتي نهی سي برگشت و سرش را روسویگ        
 :بود؟همانطور نفس نفس زنان گفت

 
تو بغلم ...من زدمت.. شکستنهیآ..بعد...من حالم بد شد... بود اون دفعه که دعوامون شدي شعرهیکاوه؟        

 ادته؟ی..شیبرام خوند..يکرد
 

 :با عجز ادامه داد...ندی باال گرفت تا صورت کاوه را ببیسرش را کم        
 

قول بده بعد ..قول بده...  دست خودم نبود ی بزنمت ولخواستمیکاوه من نم.. خودش شکستنهیکاوه آ-        
 . کاوهي قول بددیبا..ی من دوست نداشته باشي اندازه ویچکیمن ه

 
 کاوه فشار ي نهی به سشتریسرش را ب..لباس کاوه در دستانش مچاله شد.. اش شدت گرفتهیگر        ..

 زیعز... حجم از غصه را نداشتندنی تحمل نگه داشتن اگرید..سوختندیچشمانش م..حال کاوه خراب بود...داد
 : و آرام گفتکرد  را نوازشسویکمر گ... چشمانشي آن هم جلوشدی داشت پرپر مشیتمام زندگ..دلش

 
 آروم. دلمزیآروم عز..بسه.. بسهششیییه        
 : که انگار نفس کم اورده باشد نفس زنان گفتي طورسویگ        

 
 ..بخون..کاوه برام بخونش        

 
 :و خودش آرام شعر را زمزمه کرد        

 
 تازه و خنک و ناز و آرومه..بودنت هنوز مثل بارونه        
 که ساختم تا دوست نداشته باشم واری دنی االن از پشت ایحت        
  قصمون هنوز ناتمونهنیری عسل شنی و واچنیآچ        
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 ........ سرنوشتمونهی که چدونهی می به بعد کنجایاز ا        
 ...بارون بارونه..بارون بارونه        
 .. خودخواه بودیکاش کم... و او را محکم تر در آغوش گرفتدیکاوه سرش را بوس        

 
تعداد ... بودنددهی پنج تابلو به فروش رسی نقاشياز دوازده تابلو. مانده بودشگاهی نمانیی ساعت به پامین        

 گرم ی بود و سرش با عکاسستادهی ايماهدخت گوشه ا.. از دوستان بهارك و استادانش حضور داشتنديادیز
 با مهمان ها مشغول گفت و گو ه کرد کی مي به بهارك خندان و پرانرژی نگاهیهر از چندگاه..بود
 خوب از نقدری ایی کرد او بتواند به تنهای وقت فکر نمچیه.. از چشمان پر برقش مشخص بودیخوشحال..بود

 کی شي مرد کت شلوارنیا... برخوردي کرد که نگاهش به در ورودیاطراف را نگاه م...دیای بربزیپس همه چ
در کمال ... مطمئن شددی او به بهارك را که دي رهینگاه خ.. نگاهش کرديشتریپوش مهراد نبود؟ با دقت ب

 . از تابلو ها رفتیکی تفاوت به بهارك به سمت یتعجب ب
 

برگشت ... داشتتشی در کشف هوی بود که سعي به پرتره ارهی فرو کرده خبشی در جشیمهراد دست ها        
 پسرك جوان کنارش چه دینفهم..تانش بود از دوسیمشغول بحث با جمع.. دنبال بهارك گشتشیو با چشم ها

 نی اش کم کم از بخنده... نگاهش با نگاه مهراد برخورد کرددنشی خندانیم..دیگفت که بهارك بلند خند
بهارك از جمع دوستانش عذر خواست و ..به سمت تابلو برگشت.مهراد خنده اش گرفته بود..چندبار پلک زد..رفت

 .به سمت او رفت
 

 ؟یکنی کار می چنجای؟امهراد -        
 

 شده بود که عروسکشان یی دختربچه هاهیشب.. بهارك نگاه کردي طلبکارانه ي افهیمهراد برگشت و به ق        
 . بهارك درآمدي که دوباره صدادیبلند خند..را به زور گرفتند

 
 !!مهراد -        
 : کرد و گفتي سرفه ادنشی اتمام خنديمهراد برا        

 
 لذت بردم! واقعایخانم چه استقبال گرم -        

 
 !نمتونی نبگهیفکر کنم قرار بود د -        
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 :  توجه برگشت سمت تابلو و گفتیمهراد ب        
 

  منم نه؟نیا -        
 

 گفته بود مهراد باهوش است؟        
 

  داره؟یتی شما چه اهميبرا -        
 

 :دی اطرافش را نگاه کرد و پرسیمهراد کم        
 

 ؟ینیبی هم مي اگهیکنار من افراد د -        
 

 :بهارك کالفه گفت        
 

 د؟یایمگه قرار نبود ن -        
 

 ساده؟ی وایکنار من کس...جواب منو بده -        
 

 :بهارك با حرص گفت -        
 
 

 !رینخ -        
 

 : نگاهش کرد و محکم گفتيمهراد جد        
 

 دمی رو بفهمم که فهمییزای چهیاومدم ..ومدمیبه خاطر تو ن! پس مثل آدم حرف بزن -        
 : گفتیبهارك با مسخرگ        
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 ؟ی رو بفهمیچ -        
 

 ؟يدی پانته آ رو نديکردی کار منجای مدت که انیتو ا -        
 
 

 چطور مگه؟! پانته آ؟ نه -        
 . حرفش مطمئن شودقتی درچشمانش نگاه کرد تا از حققیمهراد عم        

 
 اومدم که مطمئن شم....کنهی رفت و آمد منجایبهم گفتن ا -        

 
 بود؟ -        

 
 

 . نگاهش کرد وسرش را تکان دادرهیمهراد خ        
 

 !بود...اره -        
 

 : به اطراف کرد و گفتینگاه        
 

 شه؟ی نمدای پيزی چیدنی نوشنجایا -        
 

 ییبای زنی اي دوسال دلش برانی در تمام ادیاگر بگو.. و مهراد با لبخند نگاهش کرددیبهارك آرام خند        
 کوچوك ي پرنی آمد ایدلش نم. باشداهشی سیاما حق بهارك نبود که سهم او و زندگ! نرفته دروغ گفته است

 . خودش کندریرا درگ
 

  شاپ هتلی تو کافنیی پاي هست اونم طبقه شی فقط اسالمیدنینوش -        
 

 خوبه!اووم -        
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 : تر رفت و کنار گوشش ادامه دادکینزد        
 

 !شهی کنه بهترم می هنرمندمون همراهياگر بانو ..-        
 

 ! کردی متی خردی نباگرید. سر تکان داددیبهارك با ترد        
 

 هرکدوم از کارا رو خوشت اومد قابلتو نداره.. باشمنجای ادیمن با..نه -        
 

 مهراد ي گفت و بهارك هم پشتش را کرد که برود اما صدای اوهومبیمهراد با همان ژست دست در ج        
 .متوقفش کرد

 
 !همشونو..خرمیم! همشون -        

 
 .بهارك برگشت        

 
 اگر نفروشم؟ -        
 : ادامه دادطنتی سپس با شدی گرفت و خندنییمهراد سرش را پا        

 
 ؟یستی اخه کوچولو؟نکنه اونقدر به خوب بودن کارات مطمئن نیچرا نفروش -        

 
 : گفتنهی زد و دست به سيبهارك لبخند مرموز        

 
 !ستمی شما مطمئن نبیه جب..ستی نیدر خوب بودن کار من که شک -        

 
 : زد و گفتيمهراد بلند قهقه ا        

 
 .. من نباشبینگران ج!زمیعز -        

 
 روز اول نیمن هم..شونی ببریتونی مدی نخری فردا هم بگذره اگر کسي بذاردی بایول.. خبلهیخ -        

  نه منذارهی ممتیبعدشم کارشناس روشون ق! همه کارامو به تو بدمتونمینم
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 : زد و گفتیمهراد چشمک        

 
 ! پس تا فردا -        
 ی سراغ بهارك رفت تا حرافدی دیماهدخت تا سالن را خال.مهمان ها رفتند و بهارك ماند و ماهدخت        

 .کند
 ؟يزدیبهارك اون مهراد نبود باهاش حرف م -        
 : کرد گفتی نامعلوم نگاه مي به نقطه ارهیبهارك همانطور که نشسته بود و خ        
 اره خودش بود -        

 
 اد؟ی نمی نگفتیبعد جنابعال -        

 
 

 ! شدی چدونمی شو توروخدا خودمم نمالیخیماهدخت ب -        
 

 ي سر و کله کهوی.. آمدی باهم جور درنمزی چچیه... هتلنیمهراد و پانته آ و ربطشان به ا..زدی مجیگ        
 را تمام کرده بود؟دوست داشتن زی که همه چي را بخرد؟آن هم مهرادشی تمام تابلوهاکجای شود و دایمهراد پ

 جای را اگر بی قلب لعنتنی اکشتینبار می را نخواسته بود؟نکند دوباره قصد عاشق کردن داشته باشد؟اشیها
 ! بتپدی کرد اگر اشتباهیغلط م!بتپد

 : گفتزیاهدخت مات مانده از همه چ را برداشت و به مفشیک        
 

 االناست که فرح جون زنگ بزنه.می برایب -        
 

 : عوض کردن جو گفتيبهارك برا.. را برداشتشی و پالتوفی گفت و کی خبلهیماهدخت خ        
 

 . تو لپ تاپ بفرستم برا مامانمزی عکسا خوب شد؟خونه بریراست -        
 

 :ماهدخت با ذوق گفت        
 

 شونینی ببدمیخونه م.. شدنی عاليوا -        
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 م؟ی خاموش کندی چراغارو هم ما باگمی میراست..یاوک -        

 
 

  به اطراف کرد و گفتي سر سریماهدخت نگاه        
 

  تابلوها رو بردن؟مینی ببمیایحاال امن هست؟فردا ن..فکر نکنم -        
 

 :وارد اسانسور شدند و بهارك گفت        
 

  کهستی نیالک..نه بابا امنه -        
 . زدتی از رضايو لبخند        
 خانواده از اول هم نیا.. سردرد هم شروع شدنی اتاق گذاشت انی را به اشی پانته آ پایاز وقت.. بودیعصب        

آرام ..شدی نمنطوریا. کردیطول اتاق را چندبار ط...لند شد پرت کرد و بزی مي خودکار را رویعصب..نحس بودند
 رونیدر اتاق را باز کرد و ب.. آمده بودراغشهمان عذاب وجدان چندساله به س..دوباره همان استرس..نبود
ساعت ده شب بود و !.. شلوغيامان از روزها.. وآنور سر زده بودنوری به ایامروز به اندازه کاف. شدیوارد الب..رفت

 ازین... را بستشی چشم هایکم.. دادهی از مبل ها نشست و سرش را به آن تکیکی يرو..هتل آرام تر از عصر
 را باز کرد شیکالفه چشم ها.. اجازه ندادي نازك دختريکه صدا.. دست رفته اش را برگردانداز داشت تا آرامش

 ! بودنجای اشهی نداشت؟همی او تمامفتی شدیفهمینم..رشی پذمسئول.. بودیقربان..و با خشم نگاهش کرد
 

 ارن؟ی شاپ بی بگم براتون از کافنیخوای نميزی چی ناميآقا -        
 

 ! دخترك زبلنی اي هاینیریامان از خودش        
 

 : واضح گفتیتیبا عصبان        
 

 !دی به کاراتون برسدییبفرما. خانمرینخ -        
 

 کاوه بود ریتقص..کردی میدگی دختر رسنی به ادیبه موقع اش با.. نازك کرد و رفتی پشت چشمیقربان        
بروشور . جالبش جذبش کردیطراح.دیزدی مي را روي افکارش بود که بروشورریدرگ!کردی را قبول میکه هرکس
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 درموردش با او صحبت کرده اوهک..شدی برگزارمنجای بود که اي دو روزه اشگاهیمربوط به نما..را برداشت
بلند شد ... بکشدیبه سرش زد برود و آنجا سرک.. نه بود پس حتما تا االن همه رفته بودندیساعتش هفت ال.بود

 آنجا ی هنوز کسدیفکر کرد شا... چراغ ها روشن بودنديوارد سالن که شد همه . رفتشگاهیو به سالن نما
 خوب نیو ا.. کردندی به او منتقل نمی حسچیه.. ها را نگاه کردی نقاشت تفاویب.. نبودی کسدیاما هرچه د..باشد
نه آن خشم و نفرت و نه آن استرس و عذاب .. را حس نکنديزی چچی را داشت که هي لحظه ايآرزو..بود

 توانست ی اغراق میب..اما نبود...ابدی کار ها بنی از نقاش ای عکسدی رو کرد تا شارویبروشور را ز..وجدان را
 !يبه زود..دیدی او را مدیبا! کارش محشراستدیگوب

 ي اتاق ادارياز کاناپه ..تمام بدنش خشک شده بود...دی مزخرف تلفن همراهش از خواب پريباصدا        
 از یکی وقت نخواست داخل چی هتل داشتند او هي که اتاق های امکاناتنهمهیبا ا.. رفتی انتظار نمنی از اشتریب

بلند شد تا با .. کردی فکرش را نموقت چی که هيزیچ... سخت بودشی هتل برانیستش تحمل ارا..آن ها بخوابد
 شگاهی نمانکهیمثل ا..دی را دوباره دیشبی اول صبحش را بنوشد که بروشور دي و قهوه ردی تماس بگرشیپذ

ساعت خودش را نگاه .. سه بعد از ظهری بروشور ساعت دوازده اليطبق نوشته ..شدیامروز زودتر برگزار م
 : و شماره گرفترداشتتلفن را ب.. مانده بودیلیهنوز خ.کرد

 ه؟ی دختر نقاش که سالن دو رو گرفته اسمش چنیا...ارنی منو بي بگو قهوه یقربان -        
 

 هی دولت آبادشیلی هم بودن؟فامروزی که دیهمون خانم..ی ناميسالم آقا -        
 
 

  تو اتاق منارشی بشیدید..یحاال هرچ -        
 

 بله حتما -        
 
 

کاوه .. تماس از دست رفتههی. اش را چک کردیگوش!حرفش خواه ناخواه زور بود..گری بود دسیرئ        
 خودش با او تماس گرفت بعد از بوق سوم برداشت..بود

 یالو ره -        
 

 يسالم زنگ زده بود -        
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 اتاقمو که دیکل..یگفتم بدون. چندروز هستمهی..شیی داشی رو بردم شمال پسویداداش من گ..اره -        

  تو قفسه اسیخواستی که می مدارک؟اونيدار
 

  سرما؟نی تو اکاری چیشمال رفت -        
 
 

 ! غلطی درسته چی چنمی فکر کنم ببامیگفتم ب..سوی جان گشدمی میداشتم روان -        
 

 !یفهمیتو نم..کاره درستو همون اول بهت گفتم -        
 
 

 ؟یگی راحت منقدری که اي چندبار زن طالق دادیره -        
 

  قطع کنمخوامی خب ملهیخ -        
 
 

 خدافظ. گردمیزود برم.باشه -        
 

 !فقط.. معامله بودکی شیازدواج برا.. به آن نداشتي اعتقادد؟اصوالیفهمی از ازدواج چه میره        
 هفته کامال با فضا آشنا شده کی نیدر ا. وارد هتل شدندشبی ديمشغول بحث درمورد عکس ها        

 دی که چشمانشان ديزی چنی پرعشوه جلو آمد و اولرشی که همان مسئول پذرفتندیبه سمت آسانسور م.بودند
 . او بودي خورده ی الك صورتيناخن ها

 
 . اتاقشوندی ببرفیگفتن تشر! با شما کار دارنی جناب نامنکهی مثل ايخانم دولت آباد -        

 
 : اخم کرده و گفتیبهارك پرسشانه کم        

 
 رعامل؟ی مدی ناميآقا -        
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 بله -        
 
 

 . تکان دادیالیخی با بي کرد و ماهدخت هم سریبهارك به ماهدخت نگاه        
 

  برم؟دیکجا با -        
 

 . کنمی متونیی راهنمادیایدنبال من ب -        
 
 

 :ماهدخت آرام کنار گوشش گفت        
 

  همون قاتلسنیمواظب باش ا -        
 

 . گر بهارك خنده کنان وارد آسانسور شدخیو مقابل چشمان توب        
 چه شد اما تا دیبهارك نفهم. کردیی به اتاق راهنما تماس گرفت و سپس او رای اول با اتاق نامیقربان        

 بست تا افکار يچشمانش را لحظه ا. آمدادشی مسن شخدمتی آن پي هايخواست در بزند تمام داستان ساز
 که او وارد اتاقش شده است مشغول گار انگار نه انینام...باالخره در زد و وارد شد.پوچ و مزاحم را دور کند

 :  بهارك گفتي چهره ي مکث رویسرش را باال برد و با کم. چند کاغذ بودیبررس
 

 دینی بشدییبفرما -        
 

پس حتما عزادار . بوددهی پوشاهیباز هم س.. پوشاهیهمان مرد س.. آوردادی به یاما بهارك او را به خوب        
 . از مبل ها نشستیکی ي زد و رويلبخند محو.بود

 ی احترامی رفتار او را بنیبهارك ا.. نزد و همچنان مشغول بودی حرفی در سکوت گذشت و رهقهیچند دق        
 دیآرام پرس.. کردیتلق
 

 نجام؟ی ای چي بپرسم من براتونمیم -        
 

 : گفتي با لبخند کامال محوی زده به صندلهی و تکدی دست از کار کشیره        
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 .دیشما که عادت دار.. به مندی و وقتتون رو بددی حقتون بگذر ازکمی دی بتوندیگفتم شا -        

 
 . او را شناختاهپوشی مرد سنیا.. او به خنده افتاديدر کمال تعجب بهارك از طعنه         

 
 ! باشهادتونی کردم منو یفکر نم -        

 
  مبل مقابلش نشستي بلند شد و رویره        

 
 د؟ی دارلی ميزیچ...مونهی مادمی اتفاقات روزانم یول.. نبودادمیشما رو  -        

 
  تر به کارام برسمعی سردمی محینه ممنون ترج -        

 
 

 مکث کرد و بعد تلفن را برداشت و درخواست دو فنجان یکم.. گفت و سرش را تکان دادی اوهومیره        
 ؟ی پرسیبهارك در دلش گفت پس چرا از آدم نظر م. کرديچا

 !اهپوشی سيمردك زورگو        
 

  براتون دارمي کارشنهادی پهی نکهیو ا.. بودشگاهتونی نمايعلت دعوتم کارا -        
 

  من خوشتون اومده؟ي از کارهایعنی -        
 
 

 دختر بچه نیمحال بود از ا. آرامش مشخص نشودي دهانش گرفت تا خنده ي دستش را جلویره        
 . تکان داد وادامه داديسر...حداقل حاال نه. کندفیتعر
 

منظورم ..فقط سوء تفاهم نشه...دی کنیدرواقع شما نقاش. کنمی خونمو نقاشيوارای از دیکی خوامیمن م -        
 .دی کنی رو نقاشی عکسهی خوامیم..ستی ساختمان نینقاش
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 به او يشنهادی پنی بار بود که همچنی اولنی مهراد ايالیبعد از و.. وجودش را فرا گرفتیرپوستی زیذوق        
 . از خود نشان ندهديادی زاقی کرد اشتیسع.شدیداده م

 
 چرا من؟ -        

 
  دوباره خنده اش گرفتیره        

 
  که کارتون خوبه؟دی از زبون من بشنودیاصرار دار -        

 
 : شد گفتشیدایجا پ از کدانستی که نمیبهارك با اعتماد به نفس        

 
 بود که شما منو نیمنظورم ا..دیی شمادهی مشنهادی که داره پیکس! ی ناميمن از کارام مطمئنم آقا -        

 د؟یکنی راحت اعتماد منقدری که ادی ترسینم..دیشناسینم
 

 !من به شما اعتماد نکردم -        
 
 

 :  انداخت و به اندامش اشاره کرد و گفتی بهارك نگاهي به قد و قواره یبعد با مسخرگ        
 

 گستی دیکی بترسه دی که بایاون.. ترس وجود ندارهي هم برايزیو البته چ -        
 

 . زديو در ادامه اش لبخند مغرورانه ا        
) مواظب باش( ماهدخت در گوشش تکرار شد يصدا.. کردیی افکارش خودنماانیدوباره همان داستان م        

 : انداخت و گفتنیی سرش را پاعیسر.. شدی لحظه دچار برق گرفتگکیانگار ..به چشمانش نگاه کرد !!
 

 .. رو هم ندارمازی موردنلیوسا.. ستمیمن ساکن تهران ن -        
 

 .می کنی اونارو هم فراهم مدیاگر شما قبول کن -        
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 ! مرد الزم بودنی اي کالس گذاشتن برای کمیول..بهارك از همان اول هم قبول کرده بود        
 

 شماره تماس به هیبه هرحال شما ... برگشتم روطیمخصوصا زمان بل.. برنامه هامو چک کنمدیمن با -        
 .رمیگی من باهاتون تماس مدیمن بد

 
 : متوقفش کردی رهيو بعد بلند شد که برود اما صدا        

 
 اگر خودم بودم دیری که بود با هتل تماس بگیجوابتون هرچ.. خانمدمی نمیمن شماره همراهمو به کس -        

 رسوننی رو به من مغامتونی پیوگرنه خانم قربان..چیکه ه
 

 را ی رامحکم بهم فشرد تا دهان باز نکند و جواب منفشیلب ها.. مرد را داشتنی کشتن اییبهارك توانا        
 :دی را شنی رهير رفت که دوباره صدابدون حرف به سمت د!  ندهدتیاز سر عصبان

 
 دای پي فقط حوصله دی به خودتون مغرور نشادی چرا شما؟ خواستم بگم زد،یدی پرسيخانم دولت آباد -        

 !کردن نقاش رو نداشتم
 

 . نقاش برگشت و اورا نگاه کرد و نقاش را محکم تر گفتيموقع گفتن کلمه         
 .دی کردنش بود که در را باز کرد و محکم بهم کوبهی به گردكیبهارك نز        
 . لبش جا خوش کرده بودي گوشه ي لبخندروزمندانهی کرد که پی نگاه ميپانته آ با حرص به مهراد        

 
 دم؟ی که من نفهمي خونه بخرنجای اي وقت کردیمهراد تو ک -        

 
 افهی به قی نگاهشی صحبت هاانیم. تماس گرفتلشی تفاوت با موبای را روشن کرد وبگارشیمهراد س        

 :تماس را قطع کرد و گفت. زدي پر خشم پانته آ انداخت و پوزخندي
 

 ارن؟ی بگم بینهار چ -        
 

 دیپانته آ غر        
 

 ؟یکنی کار می چنجایمهراد راستشو بگو ا -        
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  زدادی دفعه فرکی که انگار آتشش زدند يمهراد طور        

 
 ؟؟ها؟؟یکنی مکاری چنجای بهتره من بپرسم تو اای -        

 
مهراد انگشت اشاره اش را به سمت . را بستسشی خي به عقب رفت و چشم های کمدهیپانته آ ترس        
 :  بغض کرده گرفت و گفتيپانته آ 

 
 ! دورزشی رو برگذرهی که تو اون مغزت ميپانته آ هر فکر احمقانه ا -        

 
 : گفتی آراميو بعد برگشت و با صدا        

 
 !ی تا نذارم خودتو بدبخت کننجامیمن ا -        

 
 از دل پانته آ چه ستی بلد نی بود عاشقشی که ادعايمهراد.. بغض تنها گذاشتای دنکیو پانته آ را با         

 يبغض کرده گوشه ..سوختی مشتری بنی و از استی خشم مهراد هم به خاطر خودش ندانستیخبر داشت؟م
 را دشی دياشک جلو.. داشتیاحساس پوچ.. به اطراف انداختینگاه.. مهراد کز کرددی جديسالن بزرگ خانه 
 ی برادر بيبا همان تجمالت مورد عالقه .. بودییبای زي خانه دندیدیاگر چشمانش م..مرطوب کرده بود

 . انصاف بودندی بشی انصاف نبود و همه برایب.. رحمش
 ي مادرشی که خواهر بود و براي توجه به پانته آ ای و بدی اش دراز کشیشمی تخت ابرياما مهراد رو        

 به شتری کرد بی مي از او دورشتریهرچقدر ب... منتظر تماسش بودشبیاز د..کرد ، منتظر تماس بهارك شد
آن فقط حال خودش را خراب تر  ست و پا زدن در بود که دیرابطه اش با بهارك باتالق..شدی مدهیسمتش کش

فکرش را از بهارك دور کرد و به !استیرو..ستی کابوس نینیاز آنها که اگر در خواب بب..نیری شیباتالق..کردیم
 بزند به دل عاشق یآمده بود تا تو دهان!دی لنگی مکجای گرفت ی کار را مي هرجایلعنت..دی اش رسچارهیخواهر ب

 بود دست دراز کرد و دهیاز همانجا که خواب.. خانواده نابود شودنی از ايگری دی زندگرقرارنبودنبایا...خواهرش
عکس را .. ساختی مشی برايدی فرصت قاب جدنی در اولدیبا.. آوردرونی بیعکس.. تخت را باز کردي پايکشو
 :زدی منشیدی که هربار با دی اش گذاشت و حرفنهی سي و رودیبوس

 !دیببخش -        
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  را صاف کرده پاسخ دادشینشست و صدا..بهارك بود.. زنگ خوردلشیچشمانش گرم شده بودند که موبا        
 

 جانم بهارك؟ -        
 

 .. جان دادی بهارك آن طرف گوشدیجانم را گفت و نفهم        
 

 يایم.. تا از کارام موندنفقط چندتا از کارا فروش رفت االن پنج.. تموم شدشگاهینما...سالم مهراد -        
  بفرستم برات؟ای باز نشونیبب
 

 ... کردیبه لحن پر ذوق و شاد او گوش م.. بهارك چه گفتدیمهراد نفهم        
 ! اش بهارك فکر کرد حتما منصرف شده استیبه خاطر مکث طوالن        

 
 .شمی من ناراحت نم؟بگويمهراد ؟ نکنه منصرف شد -        

 
 : و گفتدیراد گرم خندمه        

 
 .فقط حواسم پرت صدات شد...یشناسی تو که منو مهینه منصرف چ -        

 
دوش آب سرد الزم .. را باز کردراهنی پيدکمه ها... بود که گفتی چه مزخرفنیا.. به خودش آمدکهویو         

 : گرفته و گفتدهیبهارك حرفش را نشن!شده بود باز
 

 بفرستمشون؟ -        
 

  به حسابتزمیری هرکدومم بگو من ممتیق.. بفرستشوندمی زحمت آدرسو میاره ب -        
 
 

  نداشت حاالیقابل -        
 

 د؟ی منو بکني کم مونده بود دونه دونه موهاشبی که دنی هستیباور کنم شما همون خانم -        
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 باالخره بهارك را خنداند        

 
 ! سرحالمی خوب داشتم حسابيشنهادایشانست امروز پ -        

 
 :دی را درآورد و پرسراهنشیپ.  مهراد منجمد شديخون در رگ ها        

 
 ؟ی چشنهادیپ -        

 
 .ادی بشی پی که مشکلستنی بزگ نمیلیخ..فرستمیپس من امروز تابلوهارو برات م...یچیه -        

 
 

دلش خواست زودتر تلفن .. ندارد؟حرصش گرفتی به تو ربط بود کهنی منظورش اایبحث را عوض کرد؟        
 را قطع کند

 :سرد گفت        
 

 ؟ي نداريکار..خوبه..باشه  -        
 

 همه نیچرا با ا.. اش کندچهینکند مهراد دوباره باز..دی ترسشی صداي دفعه اکیبهارك از سرد شدن         
  با او صحبت کرده بود؟ینرم
 

 نه فقط آدرسو بفرست برام -        
 

  ساکن ماند و دوباره ادامه دادیکم        
 

 مهراد؟ .....-        
 

 بله؟ -        
 
 



 59 

نه ..معادالتش باهم جور نبود.. مهراد گفتنشدنیاما در دلش غوغا شد از شن.... سرد گفت....خشک گفت        
 عوض شده بود شانیجا.. کره بودنشیحتما بهارك نفر..تلفن دل دل زدنش پشت نیبه آن نخواستنش نه به ا

 !انگار
 : مکث کرد و آرام گفتیبهارك کم        

 
 ی همه چيبرا..ممنون -        

 
 . اشی خجالتيدختر کوچولو..مهراد لبخند زد.. تماس را قطع کردعیو سر        
 ! شب شدگهی دمی برایه؟ب اون گوشی کنی پچ پچ می با کيبهارك سه ساعته دار -        

 
 : گفتقی عمي مانده را برداشت و به سمت ماهدخت رفت و با لبخندی باقلی و وسافیبهارك ک        

 
 

 ؟ي جمع کردالرویهمه وسا.. تابلو هارو بفرستم براشنیمهراد بود گفت ا -        
 

  نگاهش کرد و سرش را با تاسف تکان دادیمهدخت کم        
 

 ده؟ی مي ای بازت چه معنشی ننی بهم ايپردی مییقای مثل ببر آفراوردمی اسم مهرادو مروزیتا د -        
 

 بهارك هول شده جواب داد        
 

خب .. کار دادشنهادی پی ناماروی نیصبحم که بهت گفتم ا..خب خوشحالم که کارام فروش رفت -        
 ایدی مریگ!گهیخوشحالم د

 
 : رفت و گفتيماهدخت مشکوك نگاهش کرد که بهارك به او چشم غره ا        

 
 !می مونده رو بردار بری باقياون گال! بر و بر منو نگاه کننستایوا!!ماهدخت -        

 
 . گذردی اش منهیری دوست دنی چه در دل ادانستیم! حرف ها بدهکار نبودنیاما گوش ماهدخت به ا        



 60 

 و پشت رفتی میبهارك با سرعت به سمت الب. شدندی عذاب آور آسانسور که قطع شد وارد البکیموز        
 به او تمام يزی دفعه با برخورد چکی که رفتی دردستش مثل پنگوئن ها راه ملهیسرش ماهدخت با آن همه وس

 همان معاون دنیبا د.. استدهی ندا اوری کدام حواس پرتندی برگشت تا ببتیبا عصبان.  از دستش افتادندلیوسا
 : شده و گفتشتری اعصاب خشمش بیب

 
 ! اختراع شدنیی وقتانی همچي و لنز برانکی جلوتون؟عدینی بی محترم منو نميآقا -        

 
 کند اما با ی آرامش عذرخواهتی از سفر نرفته برگشته اش خسته بود قصد داشت در نهایکاوه که حساب        

 : هتل احترام را کنار گذاشت و پاسخ دادی آن هم وسط الب ماهدختيزبان دراز
 

 .. کنمی نمیخانم محترم من اصوال به خدمه توجه -        
 

 . زد و راهش را کج کرده و رفتيو پوزخند        
 گری فکر که دنیو از ا.. دی کشقیچند نفس عم....ستادی انهیدست به س..خوردیماهدخت خون خونش را م        

 . راحت شدالشی خشودی باز نمنجای به اشیپا
 مراقبت ی سپرد تا از تابلوها به خوبشگاهی مانده را انجام داد و به مسئول سالن نماي کارهانیبهارك آخر        

 هتل خواست تا آنها را یدر آخر هم از تاکس... بفرستدي مشتري و آن هارا برادیای فرصت بنیکنند تا او در اول
 .برساند
هرچه بهارك سر به سرش گذاشت و ..ماهخدت تا خانه با اخم ودر کمال تعجب در سکوت نشسته بود        

 چه دیفهمیدانست؟نمی خودش هم نمی وقتگفتی مدیچه با.. شد نگفت که نگفتای درهمش را جويعلت ابروها
 !مرگش است

 
 ی اسکقهیبهارك و ماهدخت هم .راه بود  تازه دمش به يفرح بانو طبق معمول چا..هوا سردتر شده بود        

ماهدخت چشمش به فرح بانو که ... خانه نشستندانی می دست بافت فرح بانو را تن کرده بودند و دور کرسيها
فرح هم کنار آنها ..گذاشتی بهارك مر و سر به سدی خندیمثل قبل م.. رفتادشی از عیافتاد انگار تمام وقا

دهان باز ..دیخندی آن دونفر مي هاطنتی هم به شیگهگاه.. بافتیهارك را م بینشسته بود و شالگردن سفارش
 سرخ انار در دهان او جو بامزه ي پرتاب کردن دانه هاي بهارك براي شده قی دقي افهی ماهدخت و قيشده 

به .ماهدخت از تعجب دهانش را بست که دانه انار به صورتش خورد و افتاد..تلفن زنگ خورد.. کرده بودجادی ايا
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بلند شد و کنار او . که آرام تلفن را برداشت و مشغول صحبت شدیی شد به فرح بانورهیسمت تلفن برگشت و خ
 : او نگران گفتدنیفرح با د..ستادیا

 
 مامانته زنگ زده حالتو بپرسه.. مادرایب -        

 
 خواست؟یباز چه از جانش م! کردی نبود تا تلفن را رد می احترامیکاش ب.. کردیاهدخت اخمم        
 .ماهدخت تلفن را گرفت و به سمت اتاقش رفت...فرح بانو با چشم سرزنش وار به او اشاره کرد        
 :دیهمانطور پرس.اما نگاه بهارك همچنان به ماهدخت اخمو بود... بهارك برگشتشیفرح پ        

 
 مامانشه؟ -        
 :فرح درمانده سرش را تکان داد و گفت        

 
 خودشون حاال ی بچه رو گذاشتن رفتن پنیا.. خودشونم هستریتقص..هی فرارنای از انقدری چرا ادونمینم -        

 !ای بگنیکه به نبودشون عادت کرده م
 

 فرح بانو ي گرفته ياز چهره .. گفتن نداشتي برایحرف.  را بغل کردشی و زانوهادیبهارك لب برچ        
 :دیشاد پرس..گری دي هازی کرد بحث را بکشاند به چیسع.. شدنیغمگ

 
 شه؟ی حاضر میشال گردن من ک -        

 
 : زد و گفتيفرح لبخند        

 
 . پاش تا فردا پس فردا آمادسنمیاگر بش -        

 
 : را با ذوق به هم زد و گفتشیبهارك دست ها        

 
 ن؟ی ماهدخت رو خودتون بافتياون شال قرمزه .. شال گردني برارمیمیم..به به -        

 
 به رهیخ.. نشستیهمان موقع ماهدخت به سرعت آمد و با اخم کنار کرس..فرح با لبخند سر تکان داد        

بهارك مشغول ..جرعت سخن گفتن نداشتند.. کردند را نگاهگریکدیبهارك و فرح بانو ..ی کرسي رويفنجان چا
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 ری زد زي بلنديکه ماهدخت با صدا  نشده بودقهیپنج دق.. شد و فرح بانو مشغول بافتنشیور رفتن با ناخن ها
  سمتشدندیبهارك و فرخ پر.. کردی مهی صورتش بود و بلند گريهر دو دستانش رو..هیگر

 ماهدخت؟ -        
 

 : گونه اش زد و گفتي چشمان گرده شده آرام روفرح بانو با        
 

  دفعه؟هی شد یچ..ماهدخت مادر خاك به سرم -        
 : نگران بهارك خود را در آغوش فرح انداخت و با هق هق گفتي توجه به نگاه هایماهدخت ب        

 
آروم ... رو گرفتیبابام گوش..  شدبا مامانم دعوام.. دوست دارمنجارویمن ا.. برمخوامیمامان فرح من نم -        
 چرا د؟بگمیای کنم؟بگم چرا خودتون نمکاری من چای بگهی بابام میمامان فرح وقت.. صداش بغض داشتیبود ول

 د؟یه خودخوانقدری من نبود ؟بگم چرا اطی کس فکر شراچی و هدیرفت
 

دلش خون بود از پسر و ... کردیفرح صورتش را از اشک پاك م.. آخر نفس کم آوردي جمله هايبرا        
  جگر گوشه اشيدلش خون بود از اشک ها..عروسش

 : ماهدخت آرام گفت        
 

 تو ی کسگهید.. کنهی نمدارمی هر روز صبح با نوازش از خواب بی کسگهیمامان فرح من برم اونجا د -        
 عادت گهیبابا م...گهی نمدی کس بهم خسته نباشچی خونه هامیعصر ب..ذارهی نماسی صبحونه گل يسفره 

 رهیتقص..شناسمی مصداشو..شناسمشیم..خودشم عادت نکرده..عادت نه..کنمی دق مدونمی من میول..یکنیم
 مامانمه نه؟

 
 : را نوازش کنان گفتشیفرح بانو موها        

 
 ..ستی کس نچی هریتقص..نه جان دلم -        

 
 :ماهدخت سرش را بلند کرد و بلند گفت        
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 یدونیم.. فکرش اونجا بودکسرهی بودن رانیاون موقع هم که ا.. بودشهیهم.. خودشهرهیچرا تقص -        
 برم جلوش رانی از اخوامی کفش و گفت مکی پاشو کرد تو یچرا وقت! شماستری از همه تقصشتریه؟بیچ
 ساکت ام؟چرای کنار بشون با نبودي من تو اوج درسام چه جوری نگفت؟چراير پسرمو ببذارمی نمی بگينستادیوا

 ؟ي بزرگترشون نبود؟مگهيموند
 

 : و گفتستادی آنها ايبلند شد مقابل هردو..کردی فرح را نگاه میطلبکار و عصب        
 

 بخوان باهام بکنن دم ي هرکارستمیاما فرح جون من مثل شما ن.. معمولن؟طبقی نداریه؟جوابیچ -        
 ..نزنم

 
 : گرانه گفتخی بهارك توبشی حرف هاانیم        

 
 یگی میماهدخت حواست باشه چ -        

 
 بغض ماهدخت دوباره سر باز کرد        

 
 به دل خودم دونمینم.. تونمی فرح جون، انمیاون از مامان بابام، ا...نینیهمتون هم... حرف نزنیکیتو  -        

 کاری چای بگهی مي بابام اونجوریگم؟وقتی می چیفهمیاصال م.. بابام پشت تلفني به التماس هاایش کنم گو
 کنم؟ها؟

 
 برود و پرنده دانستیبهارك نم.. اتاقش رفتيدل شکسته و ناله کنان سو..ختیریمثل ابر بهار اشک م        

 در چشمان فرح بانو حلقه زد بهارك اشک که... مادر دل خون رانی اای دهد نی دل شکسته اش را تسکي
با ..هوس غم... کردیلتنگهوس د...  کردهی دلش هوس گردی ماهدخت را دياشک ها.. ندانستزیماندن را جا

اشتباه کرده بود اگر انتظار ... نشستاطی وسط حیلب پله رو به حوض خال.. شداطی وارد حی اسکقهیهمان 
 به خاطر ای اشکش درآمد دی شدي از سرمادانستینم.. را بغل کردشیهمان شور و شوق سابق را داشت؟زانو ها

 . ماهدخت که تازه امشب سر باز کرده بودنیزخم چرک
 دیفهم.. ماهدخت بودی پشميپتو... بدنش حس کردي را رویی بود که گرماشی زانوهايسرش رو        

 دو ي صدادنیشن. رش نشسته است که کنادینگاهش نکرد اما فهم.. آوردی طاقت نمدانستیم..ماهدخت آمده
 . او گرم ترش کرديرگه شده 
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از دل فرح بانو ..ستی نمی حالیچیاما اگر بد شم ه..خوب باشم خوبم..یشناسیتو که منو م -        

 کردنتم مثل هی گریحت..یزنیتو حرف نم...اما تو..رهیگی ازم به دل نميزیچ.. عادت کرده بهمدونمیم..درآوردم
 ام که بخوام عتراض یمن ک...یکنی وقت اعتراض نمچی اما هزنمی و زخم زبون مشمیمن تلخ م..ستی نزادیآدم

 هی به سر بقی به خودم بگه خودت چه گلستی نیکی گردن تو و فرح جون ندازمی از رو حرص مرارویتقص..کنم
 .. نگفتیچی همه سال وبال فرح جون بودم هنیا..يزد
 

 : و ادامه داددیکوتاه خند        
 

 ..ادیکتکم بخوره صداش درنم...قربونش برم مدلشه اصال -        
 

 : بهارك گذاشت و گفتي شانه يسرش را رو        
 

محکم ..با نگاهت نه..کنمی مکاری ام و دارم چی کاری بادمی بزن تو دهنم و شمیاگر من بد م.. تو بگویول -        
فقط ..ستمیکه بخدا ن.. از تو دلخورمنکهی کردم باهاتون نذار رو حساب ایاگر من بد شدم و تلخ...بزن تو دهنم

 همه نکهیاز ا..می کسیحرصم گرفته از ب.. فرح بانوهی زبونیحرصم گرفته از ب.. ولم کردننکهیحرصم گرفته از ا
 ...از بودناشون که از صدتا نبودن بدتره...رو دارم و ندارم

  کنان ادامه دادنی فنی سکوت کرد و دوباره فیکم        
 دونستیم.گرفتی می ماههیبابام هر هفته برام . قرمزی پر بود از ماهادته؟تابستونای حوض رو نیا -        

 ی بهشون نمگهی رفتن دنای بابام ایاز وقت... کردم ازشونی مراقبت میمنم به خاطرش کل.. امی رنگیعاشق ماه
نکه فرح .. مردشونیکی هرهفته نکهیتا ا...ه باشزی آب حوض تماین  برام مهم نبود غذا بخرم براشوگهید..دمیرس

حاال ..همشون دق کردنو مردن.. بهاركارهی دق میدلتنگ..بود اما به قول خودش دلشون تنگ بود...بانو نباشه ها
 خودم بعد از رفتن کنار ی با دلتنگتونمی و نمشنومی دلتنگ بابامو مي صدای وقتکشمی میتو حساب کن من چ

 ..امیب
 قابل تحمل ری شنبه ها سخت غنی اياز کل هفته که بگذر..شی هایصبح شنبه بود و تمام خستگ        

 از ی کسرای که اخي ای همان خانواده کوچک سه نفره دور همان کرسیعنیماهدخت و بهارك و فرح بانو .اند
هم که اصوال صبح   بهارك کرد ویماهدخت با دهان پر صحبت م. خوردندی خورد صبحانه میکنارش جم نم

 .دادیها حوصله نداشت با حرکت سر جوابش را م
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بهارك .. کس متوجه آن نشدچی گفت که هي ای طوالني در دهانش گذاشت و جمله یماهدخت تکه نان        
 : گفتیعصب

 
 ..خب اول لقمه رو قورت بده بعد حرف بزن -        

 
نفسش جا آمد که .  برودنیی اش پاچارهی از حلق بی به آن بزرگ تا لقمهدی نوشي قلپ چاکیماهخدت         

 گفت
 

  به اون قاتله؟یزنی امروز زنگ مگمیم...شدمای داشتم خفه ميوا -        
 

 گوشش دانستی به فرح بانو انداخت که خودش را با شال گردن مشغول کرده بود اما میبهارك نگاه        
  ماهدخت رفت و گفت بهي آن هاست و بعد چشم غره اشیپ

 
 ي تابلوهارو بفرستم برا مشتردیبا.. هتلرمینه خودم م -        

 
سپس بلند شد و همانطور که مقنعه اش را . مرموز زد ي و لبخند؟ي لب زمزمه کرد مشترریماهدخت ز        

  کرد گفتیسرم
 

 ام؟ی من بيخوای نمیمطمئن -        
 

 ..شهی مرتینه تو برو د -        
 
 

 زد سپس گونه شی به لب هادشی از رژ لب مات جدی درآورد و کمفشی از کی کوچکي نهیماهدخت آ        
 . و رفتدی فرح و بهارك را بوسي

 بهارك برگشت سمت فرح و گفت        
 

 دستتون درد نکنه فرح جونم منم برم حاضر شم کم کم -        
 

 :فرح گفت        



 66 

 
  شال هم تموم شدهنی ایشیتا تو آماده م -        

 
 يری شي پالتوی و ساپورت مشکی زرشکی اسکقهی همان يرو.. زد و به سمت اتاق رفتيبهارك لبخند        

 زد ملی ریکم... لباس آورده بودشتریکاش ب.. ماهدخت را برداشتی مشکي از مقنعه هایکی و دیرنگش را پوش
 کیبعد از هتل به خودش  قصد داشت.. به وقت هرروز صبح از چهره اش پاك شودی حوصلگی بنیتا اثرات ا
 کرد بعد از ی به مادرش هم تلفن مدیبا.. خانه آن را بخواندکی نزدي بدهد و برود در همان کافه هیکتاب هد

تاق شد و همانطور  فکرها بود که فرح بانو وارد انیدر هم... از او نشده بودي خبرشگاهی نمايفرستادن عکسها
 نهی آيبهارك از تو.. بود شال گردن را دور گردنش انداخت شیموها  مشغول مرتب کردننهیکه بهارك مقابل آ

 . زد و تشکر کرديلبخند
 

 دستتون درد نکنه.. خوب شدهیلیخ -        
 

 مبارکت باشه دخترم -        
 
 

  که فرح گفترفتیبه سمت در م        
 

  صداشو بشنومخوامی به منم بده موی گوشيوقت به مامانت زنگ زد هی -        
 

  گفتشی بوت هادنیبهارك مشغول پوش        
 

 ..چشم حتما -        
 

 : بلند از داخل خانه گفتي رفت که فرح با صدااطی و به سمت در حدیگونه فرح را بوس        
 

 ..شهی رد مادی زیوچه خودمون تاکس سر کسایوا..ی نشای وقت سوار شخصهیمادر  -        
 

 بلند جواب داد        
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 خدافظ..چشم -        
  همانطور که با لپ تاپش مشغول بود به کاوه گفتیره        

 
 ..يای چند روز نمیفکر کنم گفت -        

 
 کاوه کالفه پاسخ داد        

 
بعد که رفتم گذاشتمش ..میاولش خوب و خوشحال گفت بر.. رامسرنیای بنی زنگ زد گفت پاششییدا -        
 سر زبونم که ادی می هیگاه..خل شدم بخدا.. برگردمخوامی که مي و زارهی مسخره و گري بند بهونه هاهیاونجا 

 .. خب حقشهگمیبعد م..تهیمادر شدن واسه چ!  هنوزيتو خودت بچه ا
 

 که ی و با بغضنیکاوه غمگ.. مقابل پنجره نگاه کردشانی پريه  حرف برگشت و با اخم به کاوی بیره        
  شناخت ادامه دادی آن را میفقط ره

 
 ..می جدا شی باهاش حرف بزنم توافقخوامیم -        

 
  را نگاه کرد و ادامه دادی رهیکم        

 
 یبگو ره..نهی کار درست همیمنتظرم بگ....-        

 
  زدي پوزخندیره        

 
مشکل شما بچه .. کاوهستی نی زندگنی ایدم؟ولی مصی تا حاال راه درست و غلط رو من تشخیاز ک -        

 ! ازدواجهست،ین
 

 . بردشی موهاانی را مشی دست هایکاوه عصب..و دوباره مشغول کار شد         
 

 زنن اما تو ی نمیرف حننیبی منو مایطفل.. کشمی خودش و خانوادش خجالت مياز رو..خسته شدم -        
 بعد دختر ما داره پر پر رهی لندهور صاف صاف راه منی اگنیحتما تو دلشون م..کنهی که خفم مهیزی چهینگاهشو 

 گنی نمراهمیهرچند ب...شهیم
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  زد و گفتي پوزخندیره        

 
  ببرن؟رنی دست دخترشونو بگومدنی بار هم خودشون نهیپس چرا  -        

 
 دادی بود و هر بار به خودش جواب مدهی سوال را بار ها از خودش پرسنیا.. حرف نگاهش کردیکاوه ب        
 .اما حاال وضع از کنترل خارج شده بود.. بودنی همشی آرزویعنی... از هم بپاشدی زندگنی اخواهدی نمسویحتما گ
 . برقرار کردکری اسپي تماس را رویتلفن زنگ خورد ره        
 د؟ییبفرما -        

 
  آوردن با شما قرار داشتنفی تشري خانم دولت آبادی ناميآقا -        

 
 

 . ساعت به جلسه با کارکنان مانده بودکی به ساعتش کرد هنوز ی نگاهیره        
 

  داخلانیبگو ب -        
 

 چشم -        
 
 

 :کاوه گفت        
 

 ؟يدار من برم اگه کار يخوایم -        
 

 .دختره هم فاله هم تماشا..نه بمون -        
 
 

  از مبل ها نشستکی ي روی مضحکي باال داد و با خنده ی را کمشیکاوه ابروها        
 

 !ارنی قهوه هم بیگفتیخب م -        
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 جمله در ذهنش شکل گرفته بود با کی که با همان ی او و افکار پوچی هم در جواب لودگیره        
  بود حالش را گرفتشی که در صدايتمسخر

 
 ارنی بگو بی که باهاش رفتي قرارنیقهوه رو سر اول -        

 
  لب گفتریکاوه ز        

 
 ...ي کهیمرت -        
  کامل کردن آن فحش زشت را به او ندادي در اجازه يصدا        
 : گره خورده آرام گفتي را صاف کرد و با دست و ابروهاشی کوتاه صداي با سرفه ایره        

 
 دییبفرما -        
 را تحمل شانی هردوتادی بود حاال بايادی هم زیره.. را نداشتی فتحدنیانتظار د..بهارك وارد اتاق شد        

 تمامشان کبارهیبه  دو نفر نی اي رهی را مرور کرد اما با نگاه خشیقبل از ورودش به اتاق تمام حرف ها..کردیم
اما ..ندی شد تا بنشی گفت و منتظر دعوت رهیمآرام سال.. دو مرد چه قدر نچسب بودندنیا...را فراموش کرد

 ..! نبرده بودیی او از ادب بونکهیمثل ا
 

  بود؟ی چلتونی فامدیببخش....خب خانمِ -        
 

 گربه را دم حجله خواستیاما مثال م.. گفتی قربانشی پي قهی دو دقنیهم.. دانستی را ملشیقطعا فام        
 . او شده بودی هرچند همان اول متوجه سادگدیای حساب کار دستش بشیبکشد که دخترك رو به رو

 
 بهارك آرام گفت        

 
 يدولت آباد -        

 
 د؟ی من فکر کردشنهادی رو پيخانم دولت آباد..آها بله -        
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  رنگ و قلموها اقدام کنمدی خري بعد برانمی عکس مورد نظرتون رو ببدی فقط اول باستی نیلبله مشک -        
 

 او ي حرف هادیی کجا رفت؟ و آرام سرش به عنوان تاگفتی فکر کرد پس آن همه برنامه که میره        
 :تکان داد و رو به کاوه گفت

 
 .. من برو سر جلسهيکاوه جان شما به جا -        

 
  خونه مگه؟يریاالن م -        
 
 

 ! زودتر بهتریآره هرچ -        
 

 ! هتلنی همه کار برات مهمه جز ایعنی -        
 
 

 ...که اگر بود که.. بودگفتی که کاوه منطوری کاش هميا        
 دی مداخله آن دو پرانیبهارك م        

 
  امروز نباشه؟شهی می ولدیببخش -        

 
 دی موشکافانه پرسیره        

 
 ؟ی چيبرا -        
  فنجان شکالت داغ وعده داد است؟کی کتاب و کی که امروز به خودش گفتی مدیبا! یلعنت        
  استراحت کنمکمی خواستمیچون من تازه کارام تموم شده م -        

 
 ! استراحتتون رو لحاظ کنم کنم تو قراردادتون مبلغی میمنم سع.. هستادی استراحت زيوقت برا -        

 
 د؟ی بود که بشود خريزیمگر زمان چ.. شدیبهارك عصب. لبش جا خوش کردي گوشه یو پوزخند آرام        
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 !گهی دزی نه چرمیگی کارم پول مي من براستی نيازین -        
 

 به کار دی کنی من کار مي که تو خونه ی که در مدت زماننیسینوی قرارداد با من مهیفقط شما ..خوبه -        
 وارد بشه لشی از جانب شما و کارتون به من، هتل ، خونه و وسایبی و هرگونه آسدیشی مشغول نمي اگهید

 گه؟ی ددی کنیقبول م..خسارتش کامال با شماست
 

 حاال.. هابهی هم قرار بود به او و هتل ضرر بزند خودش بود نه غریاگر کس.. خاصشنی بود و قوانیره        
 ..شناختی کرده باشد اما او که بهارك را نمي روادهی زی کمدیشا

 کرد یکم کم داشت باور م.. هم از شنبه اشنیا..دی پریبهارك مات نگاهش کرد اما پلک اش مدام م        
 ! تواند آدم هم بکشد آن هم با زبانشی مرد منیکه ا

 
 ..بله -        

 
 : را برداشت و گفتدهای و کلچیی سوزشی مي از کشویره        

 
 !یگی شما هم مبلغ رو ممیسی نوی نبود قرارداد می خونه بعد اگر مشکلمیریم..خوبه -        

 
 خدانگه دار و خانمانه پشت سر یعنی تکان داد که ي رفت بهارك هم رو به کاوه سررونیو از در اتاق ب        

 .. راه افتادیره
    

 دانست کجا یبهارك نم.. اش شدی رنگش را به چشمش زد و سوار لندکروز مشکاهی سنکی عیره        
 یره!ي روادهی نشست زی بود و اگر جلو می احترامی نشست بی عقب مد؟اگریای که خدا را خوش بندیبنش

 : داد و گفتنیی را پاي کناری صندليپنجره 
 

 د؟یاری مفی تشرادهیپ -        
 

 هم نشیماش. جلو را باز کرد و نشستی او را نداشت در صندلي حوصله متلک هانی از اشتریبهارك که ب        
 را نی ماشنی کافه ايآن روز که از پنجره ... کردی متی اش را اذینیب..تند و سرد..دادی عطر خودش را ميبو
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 ی بود که در کمال تعجب رهبرقرار ینیجو آرام و سنگ!.. سوارش شودي روزدی رسی هرگز به فکرش نمدید
 . بردنیسکوت را از ب

 
  تونم بپرسم؟ی سوال مهی -        

 
  آرام گفتد؟ی بود اما چرا بهارك ترسدهیآرام و خونسرد پرس        

 
 دییبفرما -        

 
 : بود گفتی همانطور که حواسش به رانندگیره        

 
 یدونی کنم؟از کجا می خونمو نقاشخوامی بهونه آوردم که مدیشا ی؟نگفتي به من اعتماد کرديچه جور -        

 ..االن نبرمت خونمو
 

  کرد با آرامش حرفش را قطع کندیبهارك مضطرب شد اما سع..گفتیراست م        
 

 ! کردمقیقبلش درموردتون تحق -        
 

 فرمان را چرخاند و آرام یره.. اش که اشکال نداشتی نشدن و نشان ندادن سادگعی ضاي دروغ برایکم        
  شد و رو به بهارك گفتي دفعه جدکی اما دیو مردانه خند

 
  که بهتون اطالعات دادن نگفتن من آدم کشتم؟ییاونا -        

 
 دیخندی او می کند فقط در دلش به سادگی مي دختر چه فکرنی مهم نبود اشیبرا        
 فی بند کگرشی در بود و در دست درهی دستش به دستگکیبهارك با ترس برگشت و نگاهش کرد         

 !مچاله شده اش
 

 ه؟یمنظورتون چ -        
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 اما منصرف دی بگويزیدهان باز کرد تا چ..  کوتاه و مرتبش گذاشت ي موهاي را رونکشی عیره        
 اش ي که درمورد مرد کناریی هازیمگر قرار نبود تمام چ..ستادفریبهارك در دلش پشت سر هم صلوات م..شد

نفس کم ..رونی وبپرد بکند  بود؟به فکرش زد در را بازدهی بود داستان باشد و بس؟پس چرا ترسدهیوهتل شن
 خواست برود یم.. کرده بودقیکاش واقعا درموردش تحق..کاش ادامه داده بود.زد؟ی نمی حرفگریچرا د..آورده بود

 ی بچه و بنقدری اید؟کی رسی فکر به ذهنش منی ادیچرا االن با.. از او نداشتی شناختچی که هی کسي خانه
 کهی درحالی تفاوت رهی نرمال و بيبرگشت به چهره ..داشت فکر شده بود؟ دستانش از استرس عرق سرد

 شی پي قهیانگار نه انگار چند دق. شدرهی کنارش ننشسته، خی که انگار بهارکي کرد طوری را نگاه ممیمستق
 را شهیش.. کردی هم حالش را بدتر منی سرد داخل ماشيبوها..حالت تهوع داشت.. بودختهیحال بهارك را بهم ر

 را شی خواست چشم هایدلش م..رفتی مجی شده بود؟سرش گدنشی او هم متوجه ترسیعنی..اد دنیی پایکم
 که تمام دی کوبیآنقدر قلبش محکم م.. توقف کردی برج بلند قامتنگی مقابل پارکنیماش..دی ترسیببندد اما م

 از آن دتر به سمت در حمله کرد تا زوعی را پارك کرد بهارك سرنی که ماشیره. حس شده بودیعضالتش ب
 :آرام گفت. کردی مقابل را نگاه مي همان نقطه ی حالت خاصچی هی بیره...اما قفل بود..فضا دور شود

 
من هم ..کنهی نمدای پی کدوم ربطچی باشه به هی من و شما هرچیزندگ..دیاون حرف رو نزدم که بترس -        

 ..ستمیآدم سوء استفاده ن
 

 . شدادهی پنیو قفل در را زد و خودش زودتر از ماش        
 

 که کنار در یخصوص رنگ می که در هوا پخش بود و کفش پاشنه بلند مشکيوارد خانه که شد از عطر        
 ی خالیدر نگاه اول خانه خال..بهارك به دنبالش وارد شد..ستیافتاده بود متوجه شد بهارك تنها مهمانش ن

 مقابلش متوقفش ری تصورفت از راهرو که به سمت هال.. کرده استیفکر کرد حتما تازه اسباب کش..بود
 کرد؟متعجب ی آن تخت خواب مقابل پنجره چه م سالن به کنار،ي بزرگ و تمام قد در انتهايپنجره ها..کرد

آن ...خچالی گاز و کی و نتی به آشپرخانه بود با چند کابهی شبی کوچکياطراف را نگاه کرد سمت راستش فضا
 ی بزرگيخانه ..که احتماال به اتاق ها راه داشت يگری دي قفسه بزرگ از کتاب و راهروکیطرف هم 

 راست به سمت اتاق لباس کی بدون توجه به حضور او یره.. قشنگ تر هم بودشدیاسبابش کامل م...بود
 ی چه کار منجای موقع روز انیا.. بودیعصبان..دی شنی می حمام به خوبي اشهی آب را ازدر شيصدا.. رفتشیها

 از بایم ز و اندایپانته آ حوله به تن کرده با آن ظرافت ذات.. آب قطع شدي تا صدادستایکرد؟دست به کمر زده ا
 .دی ذوق زده دست دورگردنش انداخت و آرام گونه اش را بوسی رهدنیبا د.. آمدرونیحمام ب
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 ؟ي اومدیسالم ک -        

 
 کشش ها نیا.. به صورتش زدی عقب رفت و دستیکم. شدسشی خي موهاي حهی پرت رایحواس ره        

  گفتتی به سراغش آمده را پس زد و با عصبانيتمام حس ها.. دوباره برگشته اش بوديبه خاطر استرس ها
 

 ؟یکنی مکاری چنجایا -        
 

 پانته آ جا خورده و دلخور گفت        
 

 ..مهراد.. و برمامی راحت بتونمی مگهیفکر کردم د -        
 

 : قطع کرد و گفتي بلندي حرفش را با صدایره        
 

 ؟یمهراد چ -        
 

 . و نشست تا کرم بعد از حمامش را به صورتش بزنددی کشرونی را بنهی مقابل آیدلپانته آ صن        
 

 ..مهراد تهران خونه گرفته -        
  درمانده نگاهش کرد و ادامه دادیبا لحن        
  حوصله دعوا باهاش ندارمیره.. برگردمششی پخوامینم -        

 
  اش را حفظ کندي کرد خونسردی سعیره        

 
 میزنی که رفت حرف می وقتی نقاشي آوردم براویکیاالن ! خب لهیخ -        

 
 .. را نگاه کردی رفتن رهنهی آيپانته آ آرام سر تکان و از تو        
 ی خالي هاواری کرد دیسع.. نشستن نبودي برایی جاکردی بود و اطراف را نگاه مستادهیبهارك وسط هال ا        
 دیهمانطور که خانه را د..دیدی عکس را مدیاول با! شدی دهد اما نمی مناسب را تشخصي کند و جایابیرا ارز

 نصفه رنگ شده بود اما پشت وارید.. بوددای کتاب ها پي شد که از پشت قفسه ی رنگاهی سي متوجه تکه هازدیم
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 چی دلش را پشی پقهی استرس چند دق ازیهنوز هم کم.. نکردری درگشتریخودش را ب..کتابخانه پنهان بود
 آنها گذاشت تا يبه سمت شوفاژ ها رفت و دستش را رو.. روح و غم زده بودی خانه مثل سردخانه بيفضا..دادیم
 کردی که مي کارنیاگر او بود اول!.. سرمانی ايتو.. بودیمردك به کل روان! بودندشخامو.. نهای روشن اند ندیبب
 به او و ی نگاهیره..ستادی که برگشت ومرتب ادی را شنی کسي قدم هايصدا.. گرمازالی سراغ وسارفتیم

 . اطراف انداخت
 

 دی دارلیاگر م.. داشته باشمي نسکافه فورکنمیفکر م -        
 

 نمی عکس رو ببشهیم! نه ممنون -        
 
 

 عکس را با دقت نگاه بهارك.. آورد و مقابلش گرفترونی تخت عکس را بری زي از کشویره        
 شده دهیانگار نصف عکس بر.. و چشمانش مشخص بودشی موهاي که فقط تاج گل رویعکس زن..کرد
 یره..ند نداشتی شباهتچیه.. نگاه کردیسرش را باال برد و به ره.. او آشنا بودندي برای کمشیچشم ها..بود

 نگاه را کجا نی نبودند پس اهیشب.. داشتیی خرماي سبز و موی دختر چشماننی و ارهی تي و موی مشکیچشمان
 دی اخم کرده پرسی بود؟ رهدهید
 

  هست؟یمشکل -        
 

 بهارك دستپاچه گفت        
 

 د؟ی درنظر داروارویشما کدوم د...نه نه اصال -        
 

  همچنان اخم داشتیره        
 گفت وستادی وکنار کتابخانه ااهی سمهی نواریمقابل همان د        

 
 نجایا -        

 
  کار کنم؟ی کامل بشه؟رو رنگ مشکواری رنگ دستیمگه قرار ن -        
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 دیکاش به حرفش گوش داده بود و ق.. کردی دختر سوال منیچقدر ا.. به او کردی نگاهی با بدخلقیره        

 .زدیامروز را م
 

  کامل بشهستی قرار نرینخ -        
 

 بهارك لجوجانه ادامه داد        
 

 باشه نی اگر عکس کنارادهی گوشش کامل سفهی و اهی کامل سشیی جاهاهی..فهی کثیلی خواری دنیا -        
 !یفی عکس لطنیاونم همچ!برهی منینماش رو از ب

 
  را باال برد و گفتشی صدایکم..  شدنی غمگی لحظه نگاه رهکی        

 
من .نی کار کندهیاون طرف که کامل سف..نی نداشته باشدی و سفاهی سي قسمت هانی به ايخانم کار -        

  من؟ي شما براای کنم ی شما کار مي فهمم من براینم
 

آمد .. روان شوندشیکم مانده بود اشک ها..گری اخالق بود دیب...بهارك از طرز حرف زدن او ناراحت شد        
 دی را شنی زنيشنا آي بزند که از پشت سرش صدایحرف

 
  اومده؟شی پی مشکلزمی عز،یره -        

 
پانته آ زودتر به ...دی چرخی کرد؟زبانش از تعجب نمی چه کار منجایپانته آ ا..بهارك به سمت صدا برگشت        

 با تعجب گفت... شدیاخم و لبخندش قاط..خودش آمد
 

 ؟ی کنیبهارك؟تو قراره نقاش -        
 

  و دوباره به سمت پانته آ برگشتکردی انداخت که همچنان با اخم آن دو را نگاه می به رهیبهارك نگاه        
 

 ! نهدمیشا...دیشا..دونمینم...من؟ -        
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 : گفتیره.. برگرداندیعکس را به ره        
 د؟یشناسی همو از کجا من؟شمای مسخره کرد؟منوی چیعنی نه؟دمیشا -        

 
 : کرد گفتی دستشی را بدهد پانته آ پیبهارك تا آمد جواب ره        

 
 !بهارك دوست دختر مهراده -        

 
 اش ينکند قرار است مهراد باز.. برگشت سمت بهاركي پررنگ تري شوك شده و با اخم هایره        

 ..داشتی را از او برنمزشینگاه ت... از بهارك بوديشتری بحی توضست؟منتظری ها اتفاقنیدهد؟باور کند که تمام ا
 به زیانگار همه چ...شدیکم کم داشت منصرف م.. بزندی حرفخواستی نمیعنی.. نداشتیحیبهارك توض        

 . قرار بود او را دوباره به مهراد وصل کنديطور مسخره ا
 

 رمیگی باهاتون تماس مستی نیاگر مشکل.. خسته امکمیامروز ..فکر کنم برم بهتر باشه -        
 

  گفتیشگیپانته آ خودش را نخود آش کرد و با لحن مهربان هم        
 

  باشه بهترهگهی روز دهی..می صحبت دارکمی هم یمنو ره..ی هرطور راحتزمیعز -        
 

با  خواستیانگار م..کردی همچنان ساکت و پر اخم نگاهش میره.. به او کردينگاه قدرشناسانه ا        
 بود؟پس کی رابطه شان نزدیعنی نیا.. به لب داشتیقیپانته آ لبخند عم.. در او بگردديزیچشمانش دنبال چ

  فرار کند؟خواستیچرا بهارك م
 دیدوباره پرس.. کرد آرامش خودش را حفظ کندی بود اما سعدهی از او ترسنکهیبا ا..بهارك نگاهش کرد        

 
 ست؟ی نی مشکلی ناميآقا -        

 
 ! نهي همانظور با اخم سر تکان به معنایره        

 
 یفقط کتب.. قرارداد نوشته شدهیعنی شما رو آوردم خونه ام یوقت.. کنمیمن جواب نه قبول نم -        

 منتظرم.دیریبه هرحال شما باز با هتل تماس بگ..ستین
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 .. توجه به آن ها هال را ترك کردیو ب        
..  نداردیی شروع شود معلوم است انتهاي فکری از سر بي کاریوقت..سرش را چندبار تکان دادبهارك         

  گفتی آمد و آرام دست بهارك را گرفت و با لبخند مضطربکیپانته آ نزد
 

 !؟خواهشای نگيزی من به مهراد چدنی دنجای از اشهیم -        
 

 . نزده استی مهراد درمورد بهم زدنشان به خواهرش حرفدانستیبهارك م        
 

 ..میستی باهم نگهیپانته آ منو مهراد د -        
 

 : با لبخند گفتدی کشی از راحتی گردد؟پانته آ نفسی مهراد دنبالش مدانستی او نمیعنی        
 

  راحت شدالمیخ -        
 

 و دی داشت؟پانته آ خندي پانته آ چه سودي او و مهراد براییجدا.. باال رفته نگاهش کرديبهارك با ابروها        
 گفت

 
 .. مهراد مواجه شمخودی بيرای با گخوامیفقط نم..تونیی جداي نبود که خوشحالم برانینه نه منظورم ا -        

 
 بهارك سر تکان داد و گفت        

 
  راحتالتیخ..نه -        

 
 نقدری ای باهاش حرف بزنفرستادمتیم.. به نفع من هم ممکن بود بشهي اگه هنوز باهاش بودیول -        

 کردیبه حرف تو خوب گوش م.. ما نندازه و دست از سر من بردارهي پايسنگ جلو
 
 

  شدی زد که با لبخند کوتاهش قاطيبهارك پوزخند        
 

 ..دمتیخوشحال شدم د..گهیمن برم د -        
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  دفعه برگشت و گفتکیبه سمت در رفت که         
 

  نکردمی خداحافظی نامياز آقا -        
 

  را گرفتشی و جلودیپانته آ کوتاه خند        
 

 .ستی مهم نزای چنیجدا از اون براش ا.. حوصلسی بکمی االن ستی نيازین -        
 

 .. کارنی را وادار کرده بود به ایانگار او ره.. ادبانه با او برخورد شده بودی بیلیخ...بهارك دلخور بود        
 ازی او را نياالن فقط صدا.. مهم نبودشی اما براشدی مادیپولش ز.. به مادرش زدیوارد آسانسور شد و زنگ        
 .داشت

  
  پرت کرد و با کاوه تماس گرفتی صندليکتش را رو        

 
 وهالو کا -        

 
 ؟یجانم ره -        

 
 

  شد؟داشی از کجا پ؟اصالیشناسی رو تو چقدر مي دختره دولت آبادنیکاوه ا -        
 

  شده؟يزیچ! کردشی معرفيریوز..دونمی درموردش نمیچیه -        
 
 

 م؟ی هنوز با اون در ارتباط؟مگهيریوز -        
 

 ! هتل بره رو هوا کهشهی نمگهی دیکی تو و نی بيچهارتا دعوا حاال به خاطر ..کار هتل بدون او لنگه -        
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 دیی را به هم ساشی و دندان هادی کششی به موهای کالفه دستیره        
 

 .یلعنت -        
 

  شده؟ی ؟ چیگی میچ -        
 
 

 میزنی بعد حرف میچیه -        
 

 ! خب فعاللهیخ -        
مادرش هم جواب .. بوديامروز کال روز بد..چاندیشال گردنش را دور صورتش پ.. آمدی ميسوز بد        

 گرفت و از او یبا عجله تاکس.. شدی ملی امروزش تکمگرید.. بود آن کافه هم بسته باشدیکاف..تلفنش را نداد
 خودش را  آورد ورونی بفی کز کوچکش را اي نهیآ.. شهرکتاب توقف کندای ی کتاب فروشنیخواست کنار اول

 کرم مرطوب کننده به دست و یکم.. اشینیمخصوصا نوك ب..پوستش قرمز و خشک شده بود..نگاه کرد
 از ده سال بود که خودش را با شتریب..دانستی بود و نمییسرما..دیچیصورتش زد و دوباره شالگردن را دورش پ

اما با تمام .. بودیجان به جانش کنند نازك نارنج..داشت سرد را ني جنوب وقف داده بود تحمل هواياب و هوا
 .دادی محی ها سرما را به گرما ترجنیا

 
 و باز شدی کتاب سست منی ادنی از صد بار خوانده بود اما هربار دلش با دشتری بدی را شااهوی پرهییتنها        

 کتاب کیهمان .. به کناردنیکتاب خر.. کردی مری به وجودش سرازینی کردن حس دلنشدیکال خر.دشیخریم
 هم شی دغدغه هانی جز کوچک ترآ  و پانتهی نامگریاالن د... بردنی بدش را از بي تمام حس هايتکرار
بوم .. داشتادی به یاسمش را به خوب... ها بودنی ماهدخت اي به خانه کی نزدي کافه ي بعدریمس..نبودند

 را حساب یپول تاکس.. ان کافه را دوست داشتنقدری به خاطر اسمش بود که ادیشتر؟شای بنیارتباط از ا..ینقاش
 کرد و به سمت کافه رفت

 ي کوچک و بزرگ در مدل هاي ها پر از ساعت هاواریتمام د..دکور کافه عوض شده بود..وارد کافه شد        
 بهتر بود انجا دیشا.. مکث کردیکنارش کم.. قبل رفتي دفعه زی زد و به سمت همان ميلبخند..مختلف

 یشخدمتیبرگشت تا پ.. نشستجا گفت و همانیدر دلش به درک.. بوددهی را خرزی منی واقعا ی نامدیشا..ندیننش
 دفعه قبل جلو امد و با يهمان مرد خنده رو.. اش شکالت داغ سفارش دهدیشگی کند و طبق عادت همدایپ

  گفتقی عمدیلبخن
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 دیش اومدخو..به به سالم عرض شد -        

 
 !او هم شناختش..بهارك متعجب لبخند زد        

 
 ن؟یبه جا آورد -        

 
 ؟ي دارلی میچ..مونهی مادمی رو خوب نهی بشنجای رو اادی بیهرک -        

 
 

 شکالت داغ فقط -        
 

 آن را اقی و با اشتزدی نگذشته بود که کتاب را ورق ميادی زقیدقا..صدرا با لبخند سر تکان داد و رفت        
 به ی گذاشت و نگاهزی ميصدرا شکالت داغ را رو.. خواندی که انگار بار اول است که آن را مي خواند طوریم

 .کتاب در دستان او کرد
 

 اهو؟ی پرهییتنها -        
 

  برگشت و گفتیفیبهارك با لبخند ظر        
 

 نش؟یخوند -        
 

  و گفتدی بهارك را عقب کشي رو به روی کنار گذاشت و صندل رایستیصدرا رودربا        
 

 اجازه هست؟ -        
 

  راحت نبود اما با لبخند گفتیلیبهارك گرچه خ        
 

 حتما -        
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 صدرا نشست و گفت        
 

 آدما يهمه ...تو خودِ اسمش پر از حرفه..شی بخونی حتستی نيازیبه نظرم ن.. بارخوندمشهیفقط  -        
 که ما یی اونجا جاای اما می کنی می زندگنی خوب زميجاها.. آدم هستیدورمون کل..نی شکلنیاالن هم

 بزرگ شلوغ ی مهمونکی ي توتونهیم..ستی باشه ندی که بای که کنارمونه همون کسی اونای ستی نمیخوایم
 .. اما درونشون پر از سکوتهادهی مردم زيسرو صدا..دنی شب تو تخت خواب موقع خوابای..باشه

 
حرف ... حرف بزندستری بخواستیدلش م..معذب بودن را فراموش کرد.. بودشیبهارك مبهوت حرف ها        

 .. جالب بود و نگاهش مهربانشیها
 

 .دیی از اونایکیحتما خودتون هم -        
 

  و گفتدیصدرا خند        
 

 منم ممکنه باشم... باش سوم شخصو بذارش کنارراحت -        
 

 بهارك شالگردنش را که هنوز دورش بود باز کرد و ادامه داد        
 

 .. برام سختهدیباور کن -        
 

  زد و گفتيصدرا کج خند        
 

 .. خبلهیخ -        
 

  به پالتو و شال گردنش کرد و ادامه دادینگاه        
 

 .. هي ديبابا تازه وسطا... وقتهی ي تو نچاگمیم -        
 

  و گفتدیبهارك خند        
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 یلی ام خییمن سرما -        
 

  دوستانه نگاهش کرد وادامه داديصدرا با لبخند        
 

 !نجای اای بشتریب.. گرمهیلی دلت خیول -        
 

 بهارك خجالت زده لبخند زد و گفت        
 

 . کافه رو دوست دارمنی اي حال و هوایلیراستش خ -        
 

  سرد و درختان خشک شده را نگاه کرد و ادامه دادابانیبرگشت از پشت پنجره خ        
 

  قشنگهنجای زمستونم از ایحت -        
 

  شدنی صدرا غمگيصدا        
 

 فصل هاست و بعدشم بهار که فصل  که پادشاهزییقبلش پا..زمستون که همه جا قشنگه -        
چند وقت ..ننی ملکه و پادشاه جفتشون غمگنی ایدونیاما م..شهی معرکه مادیبرف هم ب..خودشم ملکه اس..هیتازگ

 دی خواهرزاده ام از مامانم پرسشیپ
 يبرا..رهیگی دل ملکه فصل ها مادیبرف که م(مامانم گفت )..اد؟ی برف نمگهیمامان جون چرا تهران د        ( 

 هی خدا چرا دونمی به دلم نشست اما نمیلیحرف مامانم خ). ملکه کمترغصه بخورهکنهی مي کارهی خدا نیهم
 کنهی به حال دل ما نميفکر

 
 

 شالم را        
 دور گردنم        
 ...چمیپیسه دور م        
 زمستان        
 !فصل اعدام بغض هاست        
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  بهارك انداخت و بلند شدي مغموم شده و گرفته ي به چهره ینگاه        

 
 شکالتت سرد نشه -        

 
از آن ها بود که .. چقدر غم داشتی شادابنی مرد در عنیا. زد و به رفتنش نگاه کردیبهارك لبخند آرام        
 از غم نگاهشان سر خواهدیاز آنها که دلت م..ی راحت با او دردو دل کنالی و نشناخته و با خدهی ندخواهدیدلت م

 .ياوریدر ب
 آورد و رونی اش را بیگوش.. بود را نخوانده استدهی که از مهراد به دستش رسیجی افتاد مسادشیتازه         

 گشت ی زودتر برمدیبا.. مهراد را درتهران کم داشتنیهم.. بوددشی جديآدرس خانه .. را باز کردجیمس
 دنبال شیدر شماره ها...آن هتل  برگردد بهخواستیفعال نم. کردی استراحت به هلند سفر مي برادیشا..شیک

 به عقلش ی کار درست و حسابکیچه عجب .. گرفته بوديریقبال شماره اش را از وز.. گشتیشماره فتح
  گفتيخواست قطع کند که مرد. منتظر شد جواب ندادیکم.شماره را گرفت. بوددهیرس
 

 د؟ییبفرما -        
 

 ؟یفتحآقا  -        
 
 

 شما؟..بله -        
 

 ی نقاشي رفتم برای ناميامروز با آقا.. هستميمن دولت آباد -        
 
 

  اومده؟شی پیمشکل..بله شناختم -        
 

 مونده رو ی باقي خدمه تابلوهادی خواهش کنم بگشهی اما مهی زحمت بزرگیلی خدونمی مدیببخش -        
 ؟يبفرستند به دست مشتر
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 : نثار او کرده و گفتیی باشد در دلش پررویکاوه که انتظار داشت حرفش مربوط به ره        
 

 دییآدرس رو بفرما..ستی نیمشکل -        
 

 يری ميبه نام آقا......  تهراندی کنادداشتی..واقعا ممنونم -        
 
 

 .... خدمه با آژانس بفرستند براشونسپرمیبله من م -        
 

 وقت خراب هی.. روش خوردهکتی تهیهرتابلو .. مواظب باشنددی بگدی لطف کنشهیممنون فقط اگر م -        
 .نشن

 
 

  نبود؟ي اگهیامر د..بله -        
 

 بهارك شرمنده پاسخ داد        
 

 ..دیبازم ببخش...نه ممنون -        
 

 خدا نگه دار. کنم خانمیخواهش م -        
 
 

 داحافظخ -        
 

 امکان نی تر از ا؟مسخرهیدخترك زنگ زده بود به او که چ.. کرد و تماس را قطع کردیکاوه پوف        
 را ي آدرس و نام مشترگریبار د.. زبل بوديری کرد؟حتما کار آن وزی اش دست او چه کار ميشماره ...نداشت
 نیپس ا.. در ذهن مرور کردرا امفهومش ني و سوال های رهي؟حرف ها...؟نکنديری م؟کداميری ميآقا..خواند

 ! کندریخدا به خ.. کردندی حمله میکی یکی داشتند يری خانواده منیدوباره ا.. همان بوديریم
نه به خاطر از ..استرس داشت. و باهم صحبت کننددیای از حمام بیپانته آ دو فنجان قهوه آماده کرد تا ره        

 ی تخت نشسته بود و به پنجره نگاه ميرو!ی همه چری بزند زی که رهدی ترسی منیدست دادن اموالش از ا
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 گونه اش ي رویفرط اضطراب قطره اشک از..بازوانش را بغل کرد.. کردتی به او هم سراابانی خيسرما..کرد
 درد شیگلو..بغض به سراغ آمده اش را سرکوب کرد..اما انگار بدتر شد... آن را پاك کردعیسر..نشست
که گفته هرکه پول ..شی هضم دردهاي بشود برای تا تلخ بودنش راه حلدی تلخش را نوشيز قهوه  ایکم..گرفت

 دارد غم ندارد؟
 

 ؟ی کنی نگاه میبه چ -        
 

 ی مشکی اسکقهی شرتیشلوار گرم کن و ت.. کردی را خشک مشی موهای کوچکيبا حوله ..  بودیره        
 :سمتش رفت و دستش را دورش حلقه کرد و گفت.. بوددهیرنگش را پوش

 
 حالت خوبه؟..منتظر تو بودم -        

 
  و گفتدی را بوسشی موهاي آرام رویره        

 
 م؟یصحبت کن..خوبم -        
  گفتیپانته آ فنجان قهوه را به دستش داد و اوهوم        
  او نگاه کرد و ادامه دادي به چشمان قرمز شده ی نگاهیره        

 
 تی فکریمن از ب..شیچونی بپقهی هر دقدی حساس شده تو نبانقدری مهراد اومده تهران و ایپانته آ وقت -        

 !شمی میعصب
 

  زد و گفتيپانته آ پوزخند        
 

  که معامله ات بهم نخورهیتو نگران..اها -        
 

 پانته آ ادامه داد..دی از قهوه اش نوشیکم..فتن نداشت گي برایحرف. نگاهش کردیره        
 

 وقت اون سهمو چی چون هستین..ستی من نيبرا.. معامله استهی تو ي فقط برانی ایره -        
 يبرا.. زن مطلقه امهیمن .. ندارهی به اون ربطیول...قصد تورو.. منومی تصمفهمهی زود مای ریمهراد د...نخواستم
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 رابطه ام با اون خوب ي داری چرا سعمفهمینم.. ندارمازی به اون نیچی هيبرا.. به اجازه اش ندارميازیازدواجم ن
 !بشه

 
  بودی اصلي به هدفش مهراد مهره دنی رسيبرا.. بخواهدی نبود که رهيزی چنیا        
  به چشمان پانته آ نگاه کرد و گفتيجد        

 
 ..بذار اگر قراره بفهمه خودش بفهمه.. نزنیخودت هم حرفدرمورد منو ..ششی پي گردیبرم -        

 
 دیپانته آ نگران پرس        

 
  خراب کنهوی ترسم وجود مهراد همه چی مگه؟همشی خوبه دی ما همه چنی بیره -        

 
  ترس وجود داره؟ي برايزیمگه چ..نه -        

 
 

  و محکم گفتعیپانته آ سر        
 

 !نه..نه -        
 

 دی موشکافانه نگاهش کرد و پرسیره        
 

 تو ی کارو برات بکنه وقتنی ادی مهراد با؟چرای وقت نخواستچی رو هیچرا سهمت از هتل دب -        
 ش؟یخواینم
 

  مضطرب گفتی آرام اما نگاهيپانته آ با ظاهر        
 

 ..چون خواهرشم.. ندارهی خاصلیدل -        
 

  چه کار کرد؟شی هم خواهر او بود اما او برایساق.. را قانع نکردیپاسخش ره        
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پانته آ ..عاشقش نبود..هنوز چشمانش قرمز بودند.. را نگاه کردمرخشین..ستادیکنار پانته آ مقابل پنجره ا        
 و پانته آ یره..د حق داشت اش خواهرش بوی نگرانلیاگر تنها دل..مهراد حق داشت نگران باشد..هم عاشق نبود

 !نیهم.. به هم گره خورده بودشانیفقط دو نفر بودند که زندگ
         
 خوش حال یتا کم. ماهدختي مورد عالقه يغذا.. درست کندی شام ماهي داشت برامیفرح بانو تصم        

به .. آمدی می خوبي هايماهدخت وارد خانه شد بو..جشن کوچک سه نفره.. پخته بودکیبهارك هم ک...بشود
 به نهی داد و دست به سهی به در تکدیفرح و بهارك را در حال پخت و پز و بحث کردن د. سمت آشپزخانه رفت

 : و گفتدیخند.. کردی آنها نگاه ميعجله 
 

 نداختمی دعوا راه مهی هرشب دینیبی تدارك منقدری ادونستمیاگر م -        
 

 فرح بانو گفت..فرح و بهارك با تعجب برگشتند سمت صدا        
 

 زم؟ی عزي اومدیک -        
 

  کنمی دارم نگاهتون مشهی مقهیپنج دق -        
 
 

 بهارك معترض گفت        
 

 یکنی رو خراب مزای سوپراشهیتو هم -        
 

  زد و گفتزی مي به ساالد روی ناخنکرونیماهدخت با همان لباس ب        
 

 از بس باهوشم -        
 

 فرح بانو گفت        
 

 ..باهوش خانم اول برو لباساتو عوض کن -        
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 ! برم با خودمی سرتون نباشه بهارکم مری زي اگهی دزی سوپرانکهی اي برای ولرمیم -        
 
 

 وارد اتاق که شدند در را بست و گفت. و برددهیبعد به سمت بهارك رفت و دستش را کش        
 

 خب؟ -        
 

 بهارك با تعجب گفت        
 

 ؟یخب چ -        
 

  نه؟ای ی نامشی پیرفت -        
 
 

  حوصله گفتیبهارك ب        
 

 اره -        
 

  شد؟ی چن؟خبیهم -        
 
 

  منصرف شدمیچیه -        
 

 ماهدخت وا رفته گفت        
 

 ؟چرا؟ی چیعنی -        
 

 بهارك که انگار خشم خاموش شده اش روشن شد گفت        
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 کار خوادیم.. بکشی نقاشنی کنار اگهی آورده ماهی سواری دهی.. چشهستیمعلوم ن.. ادبه اصالیمردك ب -        
 ! سوالریمنو ببره ز

 
 ن؟یهم -        

 
 

 ه؟یزیکم چ -        
 

 چقدر به نفعته؟کارتو خوب یفهمیم.. بکنگهیهرکار م.. هتلههی رعاملی مدارویبابا ..هیزیآره که کم چ -        
 ..دیاصال شا.. کنهتی به دوستاش معرفي ازش بخوایتونی ميانجام بد

 
 

  گردمیمن به اون هتل برنم.. نکنی بافالیخ -        
 

 رونیخب برنگرد زنگ بزن باهاش قرار بذار ب -        
 
 

 ادی من ازش خوشم نمی فهمیماهدخت چرا نم -        
 

 ! قبولهی همه چی نامي آقایگی میزنی زنگ مهی..نگفتم برو زنش شو که -        
 
 

رم براش کار  اون هم حاضي های ادبی اون فکر کنه من اونقدر لنگ کارم که با بشهی نمرینخ -        
 شهی زنگ بزنم که به اونم اصال روم نمی به فتحدیبا..بعدم شماره خودشو ندارم..کنم

 
  نگاهش کرد و گفتیماهدخت کم        

 
  من لباسمو عوض کنمرونیبرو ب!گهی دي خوای نمیعنی يخوای نمی خب وقتلهیخ -        

 
  ها انتظار کوتاه آمدن او را نداشت با تعجب گفتي زودنیبهارك که به ا        
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 واقعا؟ -        

 
 ! به من چهيخوایخودت نم.ستیزور که ن..گهیاره د -        

 
 

  و گفتدیبهارك گونه اش را بوس        
 

 ی به فکر مننقدریقربونت برم ا -        
 

 لی مانتواش شد که موباي زد و مشغول باز کردن دکمه هايماهدخت لبخند.. رفترونیو از اتاق ب        
 را برگرداند و لباسش را شیرو.. فکر نکنددی که به ذهنش رسيزی کرد به چیسع..دی دشی آرازی ميبهارك را رو
در دلش .. او خوردلی به موباگاهش را پاك کند که دوباره نششی تا آراستادی اشی آرازیمقابل م...عوض کرد

در .. رمزش را بلد بودتشانیمی صمياز صدقه سر.. را برداشتلیموبا!) به نفعشه.. به فکر خودشممن فقط(گفت 
 : زدجی که کرد به او مسشیدایپ.. گشتیشماره تلفن ها دنبال نام فتح

 
 رو نداشتم خواستم اگرامکانش هست شما بهشون اطالع ی نامي آقايمن شماره ..ی فتحيسالم آقا "        

 خودشون با من تماس ي قرار بعدي هستند برالیاگر هنوز ما.. کنمی رو قبول مهادشونشنی من پدیبد
 "ممنون..رندیبگ
 

 !  سوال رفتن غرور بهاركری زمتی به قی کند حتی کار را منی کرد بهتریدر آن لحظه ماهدخت فکر م        
 

 یفکر م.. صورتشنفکیبا همان اخم ال.. بود را نگاه کرددهی که به دست کاوه رسیجی مسگری بار دیره        
 که ی جا خوانده بود هرکسکی.. شکاك نباشدنقدری اگذاشتیکاش روزگار م..کرد دخترك منصرف شده باشد

 رو به کاوه گفت..د بونی هم همی رهي قصه دیو شا.. ترسدی مدنی دي از بدشتری کند بي بدشتریب
 

من باهاش حساب .. الزمه بخرهي الهیبگو هر وس.. مني صبح خونه 9دا ساعت باهاش قرار بذار فر -        
 کنمیم
 

  درهم گفتي درمانده و اخم هايکاوه با چهره ا        
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  زنگ بزنمدیمن به صدنفر با.. خودت زنگ بزنیره -        

 
 ری جيکاوه پالتو.. حرص خوردن کاوه را نگاه کردي نه باال داد و با لبخند محوی را به معنشی ابروهایره        

 کوتاهش را برداشت و گفت
 

 ! تو خونه من هستمنیگه؟بشی ديای میواسه چ -        
 

  که حاال پررنگ تر شده بود گفتي با لبخندیره        
 

 ری گیخونه خال!.. مني هاشو جمع کنه از خونه ي بطرادی به صدرا هم بگو بیراست..کمتر غر بزن -        
 کهیآورده مرت

 
 کاوه بلند و با حرص داد زد        

 
  تو روحتيا -        

 
 شیدوباره اخم ها.. را نگاه کردمیتقو..دی کوتاه خندیره.. و رفتدیو در را محکم به هم کوب        

 باترید لبخندشان ز به تمام اخمو ها بفهمانیکیکاش .. از صورتش شده بودندي ها عضویلعنت..برگشتند
 هرماه ستمیاز دهم و ب.. که سال ها تالش کرد فراموشش کند اما نشدرفتی ميبه خانه ا..رفتی مدیبا..است

 ی هرماه را به سختياضطراب و عذاب وجدان ها.. دو روز داشت متنفر بودنی که در اياز قرار..نفرت داشت
 یخاطرات تلخ هضم نشدن.. آوردی را باال مشانی همه دی رسی دو روز منی به ای اما وقتکردیهضم م

 .می آوری روز تمامشان را باال مکیباالخره ..اند
 

 در دستانش بود و چهره اسیگلدان ... گذاشتشی موهاي برداشت و روشی چشم هاي را از رونکشیع        
 ..زنگ در را زد..اش گرفته

 
 بله؟ -        

 
 محکم گفت..یشگی همي ناتوان و خسته يهمان صدا        
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  امی رهد،یباز کن -        

 
هرچند سال .. قبل شده بودي روح تر از ماه هایخانه ب.. باز شدی تق کوچکي در با صداهیبعد از چند ثان        

طبق .ستادی خانه اي ورودي گذشت و مقابل پله هااطیازح.. نداشتیی در فصل بهار هم صفاگریها بود که د
 نیاما ا.. بلند به استقبالش آمدي هاباس و لدهی الغر و رنگ پري و چهره دهیمان قامت کش با هونیمعمول کتا

  اخمش را حفظ کرده و گفتیره.. هم دورش بودی شال بافتنکیبار 
 

  نگرفته باهام حرف بزنه؟میهنوز تصم -        
 

 نی به چنی چکی کرد هربار ی شده است؟چرا حس مرتری پندیبی را مونی هربار که کتاکردیچرا حس م        
  بغض کرده گفتونیشود؟کتای پلکش اضافه مي گوشه يها
 

 ی صدام کنخوادی که دلم می با نسبتگهی بار دهی نکهی ادی دم در به امامیهربار م -        
 

 شی برداشت و به چشم هاشی موهاي را از رونکشیع.. نکردریی در چهره اش تغيزی شکست اما چیره        
 : پله و مقابل او گذاشت و گفتيگلدان را رو.. نزنندادی زن را فرنی آغوش اي برای دلتنگشیتا چشم هازد 
 

 ! خانمونیکتا... اتاقشي تودیگلدون رو بذار -        
 

  آرام لب زدونیکتا        
 

 خانم؟ -        
 

 ونی نداد که کتای جوابیره.. زن پژمردهنی اي بود برای نعمتگذاشتی که خانم را کنار اسمش منیهم        
 بلند ادامه داد

 
 به شتری بدونمیم..تو دل خون ترش نکن..شهی من دلش خون مدنیهر روز با د!..این..ی رهای نگهید -        
 هی که ي تورو به همون خانواده ایول..ی و از شر عذاب وجدانت راحت شي که خودتو عذاب بديای منیخاطر ا
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که هربار بعد رفتنت اشک ها و .. بمونهرومبذار آ..بذار ساکت بمونه..ای که ندمی براش قسم ميدادی م جونتویزمان
 .. سرم خراب نکنهي خونه رو روادشیفر
 

 پله ها ي شدند که او تحمل وزنشان را نداشت و رولی تبدي بلندي آرام اش به هق هق هاياشک ها        
  گرفت و ملتمسانه گفتشی را در دست هایکت ره...افتاد 

 
  کنمیبه خدا که باز نم..ی کنم رهی در رو به روت باز نميدفعه بعد..ای نگهی ددمیقسمت م -        

 
 چشمان سبز که نی چه کرده بود با ایره.. شده بودفی ضعونیچقدر کتا.دی کتش را ازدست او کشیره        

کمرش . کرد؟ی تنه با همه مبارزه مکی که یونیکتاکجا بود .. شد؟ی نمدهی در آن ها ديدی برق امگرید
 که ي گنديبرا حق نداشت.. مرطوب شده بودشیچشم ها.. بار هزارم شکستيبرا..دلش شکست..شکست

 نداشت و محق ی حقچیه.. دل شکسته را خون کندونیحق نداشت دل کتا..زدیخودش زده بود اشک بر
 رفت و سرش را اطی به سمت حیعصب..صبرش سرآمد.. انداخته بودنی در گوشش طنونی کتايهق هق ها...بود

  زدادیباال گرفت رو به پنجره اتاق طبقه دوم بلند فر
 

بد ..باختم.. اشتباه کردم؟مني بشنووی؟چینی ببوی چيخوایم..يشنوی مدونمیم..یکنی نگاه مي داردونمیم -        
 حق گهیحاال د.. برگردونمویزی چتونمی؟نميدیرو شن ي بشنویخواستی که ميزی؟چيحاال راحت شد..هم باختم

 ..ی زنو خون کننی دل ايندار حق..ی بزنادی فريحق ندار..ي و غصه بخوريزی اشک برهی هرثانيندار
 

  و ادامه داددی اش کوبنهی سيمحکم رو        
 

 ی که زدم خبر دارنو باور نمي که تمام عالم از گندیمن..چون از همه بدبخت تر منم..اما من حق دارم -        
 گم؟ی می چيشنویم..ادی از دستم برنمي و کارمونمی که پشیمن..کنن

 
کم مانده بود حجره اش پاره شود و غصه ها فواره ..زدی می به بنفششیکنار گوش ها..قرمز شده بود        

 .بزنند
  به سمتش رفت و هلش داد به سمت در خروجهی گرانی مونیکتا        

 
  عذابش ندهشتریب..برو نمون.. برویره -        
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  مقاومت کنان دامه دادیره        

 
 ..شمیاما من خسته نم..از تو خسته اس..از من خسته اس..داغون شده..نی رو ببونیکتا -        

 
  زدادیبلند فر        

 
 !شمیخسته نم -        

 
  راندرونی از اشک او را به بسی خی در را باز کرد و با صورتونیکتا        

 
  بسهگهی برو دیره -        

 
 و به در بسته نگاه ستادی اش و کت نامرتبش ایشانی پي نفس نفس زنان با همان رگ برجسته یره        

 ونیکتا.. خودش کم آورده بودی همه بود در زندگي برای گاه محکمهی که به ظاهر تکيمرد..کم آورده بود..کرد
 ..ختی و اشک رختی و اشک رختیاشک ر..ختیپشت در سر خورد و اشک ر

 يلنگ لنگان خودش را به تخت رساند و رو.. آب سرد بردری رنگ سرش را زیبا همان کت و شلوارمشک        
دوازده .. اش کرده بودی هم عصبلشی موباي برهیو...دی کشی مریقلبش هم ت.. کردی درد مشیگلو..آن افتاد
سردرد .. جز او نگرانش نباشدی کسگری دنکهی بود ای تلخقتیحق..تمامشان پانته آ بود..از دست رفتهتماس 

 افتاد که ي روزنی اولادی.. پشت کتابخانهاهی سمهی نواریسرش را برگرداند رو به د..دوباره به سراغش آمده بود
انگشت شست و اشاره .. خوردزی چشمش لي از گوشه یقطره اشک سمج.. واری دنیشروع کرد به رنگ کردن ا

با .. پرت کردنی زمي بلند شد و کتش را رویبا کرخت..کم کند  چشمانش گذاشت تا از سوزششانياش را رو
  رفته بود که پانته آ جواب دادری گغامی پيرو..پانته آ تماس گرفت

 
  تو؟یی کجا؟یالو ره -        

 
 ..شلوغش نکن رفته بودم خونه -        

 
 دی سکوت کرد و بعد آرام پرسی از خانه را متوجه شده بود کمیپانته آ که منظور ره        
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  االن؟یخوب -        
 

 خوبم -        
 
 

  که پشتش پر از غصه هاستییاز همان خوبم ها        
 

 ؟یشگی همانیهمون جر -        
 

  کالفه گفتیره        
 

 !الیخی بیپان -        
 

با .. موثر باشددی تا شااورندی او را سرحال بتوانندی که مییزهای کرد موضوع را بکشاند به چیپانته آ سع        
  شاد گفتیلحن
 

 شت؟ی پامی شب بيخوایاصال م -        
 

 ؟یستیمگه با مهراد ن -        
 
 

 ام؟یب..خونه دوستمم..نه -        
 

 .. اش خراب تر از آن بود که بخواهد عاقالنه رفتار کندی اما حال روحاوردی خواست نه بیره        
 

 ایب -        
 

 پانته آ شادتر از قبل گفت        
 

 ! کنمی خوبت مامیقرص نخور االن خودم م -        
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 گرفتی که از پانته آ میی تمام عشق هاانیم.. نقش بستشی لب هاي به پوزخند گوشه هی شبيلبخند        

 توانستیپانته آ م... بودن پانته آ هم خوب بودنیهم.. که نداشتخواستی را مییغرق بود اما محبت همان ها
 نیتا ا..دیبه صورتش کش یدست.. بتواند دوستش داشته باشددی لحظه فکر کرد شاکی.. باشدیدوست خوب

 حالش را تا حمام ین ب کرد بدیسع..خوردی می مسکندی بود بادهی نکشکی باريمزخرفات کار را به جاها
 .بکشاند
 با حرص گفت..ختیری اشک می ماهدخت نشسته بود و آرام و عصبيرو به رو        

 
 یه..دم؟ی چقدر خجالت کشیدونی بگم؟مدی بای به من زنگ بزنه من چی وقتي لحظه فکر نکردکی -        
 خوامی میگی بار مهی ي خانم شما مارو مسخره کردگهیاونم م. به شما ندادمیامی من پی فتحي اقاگمیبهش م

  اخه؟ی کنیماهدخت چرا فکر نم..ياری درمي بار بازهی
 

 ماهدخت شرمنده گفت        
 

 .. نداره کههیاخه گر.. کارو کردمنیبهارك من فقط به خاطر خودت ا -        
 

ماهدخت .. توجه به ماهدخت با حالت قهر از آشپزخانه خارج شدی را پاك کرد و بشیبهارك اشک ها        
 را لغو زی شد زنگ بزند و همه چیکاش م.. حساس شودنقدری کرد بهارك ایفکر نم..سرش را با دستانش گرفت

 .. آن مردك معاون را نداشتياما حوصله ..کند
 ي روی کوچک و بزرگی فرضي هارهیدا... در او گم کردشتری نشست و خودش را بی رهي گلوریلبش ز        

  گرفته گفتیی دستش را گرفت و آرام و با صدای دفعه رهکیکه ..دی کشی می رهيبدن 
 

 ..نکن -        
 

 پانته آ لب زد..دی شنیآنقدر محو گفت که اگر پانته آ در آغوشش نبود نم        
 

  ترسمی واقعا ازت میگاه -        
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 حرف دنی شنيحوصله .. خودشيبرعکس شانه ها..گرم بود.. او گذاشتي شانه هاي دستش را رویره        
 . کردندی نمشی وقت رهاچی که هشیپانته آ بود و ترس ها.. او را نداشتي تکراريها
 

 ياری کار بابامو سر من در بی تالفي ترسم بخوایم -        
 

 پانته آ مشت کرد و ي شانه يدستش را رو....دیی را بهم ساشی را با حرص بست و دندان هاشیچشم ها        
  پرت نکند گفترونی کرد او را از تخت بی می که سعکهیدر حال

 
 ستی نی کسریتقص..خودم خواستم -        

 
 گفت.. مشت شده اش، شده بوديپانته متوجه فک منقبض شده و دست ها        

 
  بپرسم؟ی اگه از ساقیشیناراحت م -        

 
 دردانه اش زی چه به سر عزدانستی نمی که حتی رهای بپرسد؟یاو درمورد ساق.. زدي پوزخندیره        

دوباره نبض ..دیچیمالفه را دور کمرش پ.. اش برداست و لب تخت نشستنهی سيآمده؟سر پانته آ را از رو
 ..کردی را حس مشیها
 

 نپرس -        
 

 ی پر کالغيموها.. چهار زانو نشستی مقابل رهنی زمي و رودیو پوش را برداشت شیپانته آ لباس ها        
 اش را بافت و گفت

 
  گشنمهیلی من خمی بخورریشام بگ.. خبلهیخ -        

 
  اپن برداشت و گفتي را از روگارشی سي بلند شد و بسته یره        

 
 ادیتا غذا ب..ری دوش بگهیپاشو  -        

 
  کرد و گفتمی تعظی و با حالت با نمکستادیپانته آ مقابلش ا        
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 چشم سرورم -        

 
پانته آ خنده کنان به سمت حمام ... را روشن کردگارشی زد و سي زده به اپن لبخندهی تکیره        

نداشته  دوستش ی اگر رهیحت..اصال حالش دست خودش نبود.. آوردی سرحالش میبودن کنار ره...رفت
 نی در اچشمانش چقدر.. را برداشتی از کتاب ها عکس ساقیکی ي به سمت کتابخانه رفت و از الیره..باشد

 مانی پشنطوری اتی موقعنی خانه و در انی و در انجای داند چه شد که او االن ایهنوز نم...عکس خندان بودند
 نی لحظه خطرناك ترکی زند در یا سر نم از آنهیی خطاچی کنند هی که ادعا میی همان هاشهیهم..ستادهیا

 ی که ساقییهزاران بار در کابوس ها..دی ای مخودشان  آنکه بدانند چه به سری شوند بیاشتباهات را مرتکب م
 ی نمی وقت آن همه خودخواهچی هگری زمان را برگرداند دشدی به او گفته بود که اگر مزدی مغیدر آن ها مدام ج

 آب دهانش را با انزجار فرو داد و آرام گفت.. او نداشتي به حرف هایی و اعتنازدی مغی همچنان جیکرد اما ساق
 

  اخهییکجا -        
 

 شیعکس را دوباره سر جا... او را به خودش آوردندختندیری منی زمي که روگارشی سيخاکسترها        
 مردها ندیهرچقدر هم بگو... گرفتی که دلش میی زن باشد مگر وقت هاخواستی وقت دلش نمچیه...گذاشت

 او گری ددی که فهمیوقعم.. موقع بدرقه خواهرشیحت..شدی اش مانع می کردن دارند باز غرور لعنتهیهم حق گر
 فقط در داستان یکاش مردها بفهمند که غرور و خودخواه...اشتباه بود..ختی اشک نري هم قطره اندی بیرا نم
 .باستیها ز

 
  در آغوش تو باشمیوقت        
 !*ی دوستم نداشته باشی دارد که حتیتیچه اهم        
 ي هاهیچشمانش به خاطر گر.. رفته بود ساعتش را قطع کندادشی..دی از خواب پرلشی بلند موبايبا صدا        

ما حت..تخت ماهدخت مرتب شده بود.. گرم و نرمش را کنار زدي پتویتیبا نارضا.. باز شدندی به سختشبید
از اتاق خارج شد و به سمت ..دیای رحم ببه  با او رو به رو شود و دلشدی ترسیم! بهتر..صبح زود رفته بود سرکار

 سر حالش نگاه يبا اخم برگشت و به چهره ..دی ماهدخت را شنری صبح بخيکه صدا.. رفتییدست شو
 افتادهی نی اتفاقچیکرد که انگار ه ی وانمود مي و ماهدخت طورکردیبهارك قهر م.. بود طوری همنشهیهم..کرد

  گفتانوسرش را تکان داد و رو به فرح ب..است
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  فرح جونریصبح بخ -        
 

 دانست از ماهدخت ی گفتن امروز او را مشکوك مری و صبح بخشبی ددنیفرح بانو که زود خواب.. و رفت        
 دیپرس

 
  شده؟یچ -        
  فرح نگاه کند گفتزیماهدخت دستپاچه به لقمه گرفتنش ادامه داد و بدون انکه به چشمان ت        

 
 هی شکلنیصبح ها کال ا... بابایچیه -        

 
 شناخت اما ادامه یحالت صورتش را موقع دروغ گفتن م.. افتادهییفرح مطمئن شد که اتفاق ها        

 ..گذاشتی مانی بود حتما ماهدخت او را در جردهیچی پیلیاگر خ..رك بکشد در روابط انها سخواستینم..نداد
*         

 ی را ملی سر راه تمام وسادیبا.. شدشی لباس هادنیبا همان چشمان پف کرده و قرمز مشغول پوش        
 مجبور به انجام شهیهم..گفتندیهمه به او زور م.. بماندی تاکسي پول براي بود حداقل مقداردواریام..دیخر

 رنگش را ی مشکی اسکقهیو   بستی کوتاه و موج دارش را با کش کوچکيموها..خواستی بود که نمییکارها
 کرم مرطوب یکم.. که گرم و راحت باشددی پوشی می لباسدیاگر قرار بود از امروز کارش را شروع کند با..دیپوش

سر به ..ماهدخت ارام وارد اتاق شد و نگاهش کرد.. نزندی روحش زد تا در اثر سرما خشکیکننده به صورت ب
  گفترانهیز
 

  باهات؟امی بيخوایم -        
 

 ماهدخت ادامه داد.. کردی اش را سر می شالش بافتننهی توجه مقابل ایبهارك ب        
 

 ؟ياصال مگه آدرسشو بلد -        
 

 د گفت نگاهش کننکهی را برداشت و بدون افشیبهارك ک        
 

  پشت تلفن ادرس دادیفتح -        
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 . زد و از اتاق خارج شديو به ماهدخت تنه ا        
 کرد ی صبر مدی بادی که رسی رهيبه خانه .. را بخردازشی مورد نلی راه چند جا توقف کرد تا وسانیدر ب        

 کرد چه ی مری را غافلگی و ره دم خانه اشرفتی حاال اگر مدی فهمینم...تا نگهبان با او هماهنگ کند
 مرد هم نی پر بود و اشیدست ها..شت نگهبان ها ندانی از اشی هاي مهراد هم با تمام سوسول بازیحت!شدیم

دست ..دوباره استرس گرفته بود..وارد اسانسور شد... باالخره اذن ورود را گرفتنکهیتا ا.. اش گرفته بوديباز
 يادآوریاز !.. استرس سرخودگفتیماهدخت به او م.. گرفتی استرس مي هر جا و هرکاريبرا..خودش نبود
 سهیک..ستادیاسانسور ا.. اوردی فکرش حرص او را درمی بيکارها  باشهیهم.. اش جمع شدیشانیماهدخت پ

 .. در را باز کردی گذاشت و خواست زنگ بزند که رهنی زمي را رودی خريها
 

 ع بهارك با آن شالگردن دور دهانش کرد و گفت ها و سر و وضسهی به کینگاه        .. 
 

 دییبفرما..سالم -        
 

چرا تا به حال .. به او مانده بودرهیاما همچنان خ.. را برداشتلیبهارك آرام سالم کرد و وسا..و کنار رفت        
پانته آ ...وردخی اش چقدر به تنش می رنگ لعنتی مشکي قهیجل.. پهنش دقت نکرده بوديبه قد بلند و شانه 

برعکس مهراد که به .. نبود اما جذاب چرابایز.. پرپشتشیچهره اش مردانه بود و موها...حق داشت از او نگذرد
 و ی خالبایهنوز خانه تقر...وارد خانه شد و شال گردنش را باز کرد.. داشتییبای زي مرد واقعا چهره کیعنوان 

  کرد گفتی نگاهش منهی که دست به سیبرگشت و به ره... نبودشی سر جازی چچیه..آشفته بود
 

  کجا بذارمنارویمن ا -        
 

  گفتیره        
 

 .. بذار رو تخت -        
 

 ي برای خوبلی توانست دلیخداروشکر سرما م.. در حال ذوب شدن بودی رهي عادری نگاه غریبهارك ز        
 دی تخت گذاشت و پرسيرا رو لیوسا.. باشدشیقرمز شدن گونه ها
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  شروع کنم؟دی بایخب از ک -        
 

 کننده یکارش را انجام دهد و اگر راض...ردی نگيرادی اچی هگری نکند و دی سوالچی گرفته بود همیتصم        
 هم بلند ی آرام رهي قدم هاي بود که صدایخانه انقدر خال..ي طور لجبازکی.. او و ماهدخترینبود بندازد تقص

 با اعتماد به نفس حرف نقدری و ادیس ری اش هم نمنهیدخترك تا س...ستادیمقابل بهارك ا..شدیحساب م
 .دی آی مرد مقابلش چه کار ها از دستش بر منی ادانستیهنوز نم..زدیم
 

 شمیمزاحم کار شما نم..من هم خونه ام تا ظهر.. االننیاز هم -        
 

 را بفهمند پالتو و يزی که انگار قصد داشتند چی رهي توجه به نگاه برّنده ین داد و ببهارك سرش را تکا        
شالش .. معذب شدیاما کم.. هم بد نبودیلی خی نسبتا تنگش با آن ساپورت مشکی اسکقهی..کوله اش را درآورد

 ي آورد و رورونیب را لی زد و تمام وساباال  لباسش راي هانیآست.. تا مزاحم کارش نشوددیچیرا دور سرش پ
 را هم دشیروپوش سف..ندی آن بنشي پهن کرد تا موقع کار روواری مقابل ديدی سفيتکه پارچه .. گذاشتنیزم

 ی و بي لحظه از خونسردکی.. نداشتیتی جذابچی هشی دختر برانیا.. کردی هنوز به او نگاه میره.. دیپوش
 یهرچند لذت.. بوددهی حرص خوردن بهارك را دي افهیق.. چالش خواستیدلش کم.. اش حرصش گرفتیتوجه

 داد و با همان اخم کمرنگش هی تخت تکيبه لبه .. کندی حرص خودش را خالخواستی برد اما میاز آن نم
 دیپرس

 
 ؟ی باعث شد قبول کنیچ -        

 
 کند؟خودش ي او باز او بود؟اصال چرا مهراد بخواهد باي سر نخ از مهراد در کار هاکی به دنبال یچرا ره        
  و به همه مشکوك بوددیدیانقدر فکر کرده بود که همه را مقصر م..دانستیهم نم
 ..بهارك خجالت زده نگاهش کرد        

 
  از دوستانم قبول کردمیکیبه اصرار .. راستشامی بخواستمینم -        

 
 ..شدی تکرار می دوستانم در گوش رهيکلمه         

 
 ؟يای بیخواستیبه خاطر پانته آ و رابطتت با مهراد نم -        
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 مرد همه را مقصر نی و فکر کرد ادیبهارك آرام خند.. به دوم شخص شدلی سوم شخص تبدعیچه سر        

 !دانست جز خودش
 

  خودمو داشتملی دالومدنمی نيبرا.. ندارمي رابطه ايری مي با اقاگهینه من د -        
 

  گفتعی او سري مسخره ي خاتمه دادن به سوال هاي بزند که بهارك برای خواست حرفیره        
 

 نی عکس رو بدشهیم -        
 

بهارك سرش را ..ستادی بهارك که مقابل کتابخانه بود ،اي اش را از تخت برداشت و روبه روهی تکیره        
 نیدر ا... بود و نگاه بهارك به نگاه اورهی به چشمان بهارك خیره... شدنش را نگاه کردکیباال گرفت و نزد

 که باال سرش رفت تا یدست ره..د؟چرا گرمش شده بو..  عطر سردنی اانیم.. سردي خانه نیا.. سرديهوا
 يزبان دراز... دختران رانگونهی اشناختیم.. لبخندش را قورت دادیره.. انداختنییعکس را بردارد نگاهش را پا

 هم باز ستادهی او ای در فاصله چند سانتی وقتندی ببخواستیم...شتری مدت نبود و خجالتشان بیطوالن شانیها
 لبش جمع شده بود عکس را به ي و گوشه هادندی خندی که چشمانش مور کند؟همانطیگستاخانه نگاهش م

ست خودش د...شودی برود باز سرخ ميصد بار هم در آغوش مرد...بهارکوتاه نگاهش کرد..دستش داد
 ساده ي بوسه کی توقع نکهیاز ا.. آمدی که مهراد از آن بدش ميزیچ.. اندی خجالتی کمشیهورمون ها.ستین

 یی پشت کتابخانه نگاه گذرااهی سمهی نواری تکه پارچه نشست و به ديرو.. داشته باشداو  ازتوانستیهم نم
 یحدقل کاملش م.. تماممهیآن هم رنگ ن.. رنگ بودنی کنار افی عکس لطنی ادنیهنوز هم مخالف کش..کرد
 ناراحت کل به ششی دختر برانینگاه ا... شودتی آن در ذهنش تثبری به عکس نگاه کرد تا تصویاول کم..کرد

 باشد اما ی که خواهر رهزدیحدس م...چشمان سبز که نور باعث روشن تر شدنشان شده بود... آشنا بوديکننده ا
 نهی سي لپ تاپش را رویره... شددنی کم رنگ را برداشت و مشغول کشیشتند؟مداد آب ندای شباهتچیچرا ه

 ی آرام و مظلوم میچقدر موقع طراح..د کری به بهارك می نگاهیهرازگاه.. تخت لم دادياش گذاشت و رو
لپ تاپ را کنار ...کردی میی خودنماواری دي روی با رنگ آبی ساقفی لطي ساعت نگذشته بود که چهره مین...شد

 واریکنار د.. بوددهی گرد کشيادی چشمانش را زيگوشه ... داشتی نقصکی..ستادیگذاشت و پشت بهارك ا
 .. دادبهارك  چشم راست را نشاني و گوشه ستادیا

 
 ..ستی عکس نهی قسمت شبنیا -        
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 زد و يلبخند..چطور متوجه نشده بود..گفتیراست م.. به عکسی به او کرد و نگاهیبهارك نگاه        

 بود را واری دي که نظاره گر عکس روی آرام رهيبرگشت و چهره .. کردي دستکاریچشمش را کم
بود صورتش  چقدر آرام... آمدندی اش مدهی نسبتا بلندش به صورت کشي هاشیر...لبخندش پررنگ تر شد..دید

با همان لبخند ... وارد قصه شودیتر بود از در مهربان بهدیشا..نظرش عوض شد..و چقدر پر حرف بود نگاهش
 دیپرس

 
 خوب شد؟ -        

 
  گفتواری به درهی خیره        

 
 مدادو بده من -        

 
مداد ... کردی تر طراحدهی را کشی جلوتر رفت و چشمان ساقیره..بهارك متعجب مداد را به دستش داد        

 را به سمت بهارك گرفت و گفت
 

 !حاال اره -        
 

  گفتیبهارك چهارزانو نشسته کمرش را چرخاند و رو به ره..و دوباره به تخت برگشت        
 

  سوال بپرسم؟هی -        
 

 بهارك ادامه داد.. آرام سرش را تکان دادیره        
 

 ه؟ی عکس کنیا -        
 

 ..اه کرد از لپ تاپ گرفت و اورا نگعی نگاهش را سریره        
 

 خواهرمه -        
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 و نگاه سرد و یچشمان خندان و سبز ساق.. بهارك روشن نبودي براییزهایچ..و دوباره سرگرم کار شد        
  با پوزخند ادامه دادیره..ی رهاهیس
 

  که؟دیدیشن.. کشتمشگنیهمون که م -        
 

 پالت يبهارك خونسرد قلموهارا کنار خودش گذاشت و رنگ ها را رو.. سر به سرش گذاشتندادی مفیک        
  مالحظه گفتی و بختیر
 

 ن؟یکشت -        
 

 را شیچشم ها.. مشت شدبوردی کي روی رهيدست ها...دی کشواری شده بود به دیو قلمو را که حاال رنگ        
 آرام گفت.. بستيلحظه ا

 
 اره -        

 
 اما ندی او ببي از خنده در چهره يبرگشت تا اثر.. مات مانديلحظه ا.. بهارك افتاديقلمو از دست ها        

 لپ تاپ را کنار گذاشت و یره..دستانش دوباره درحال عرق کردن بودند. در آن چهره نبودی حالت خاصچیه
 یدست.. کردی بار عرض اتاق را طدچن.. بهارك به سمت اتاقش رفتي و پرسشگرانه دهی توجه به نگاه ترسیب

 دردناك را قتی حقنی کس اچی سال ها هنیتمام ا.. بپرسدی سوالنیانتظار نداشت از او همچ..دی کششیبه موها
نگاه بهارك لحظه .. کردندی که همه انکار ميزیچ..دیچه ساده ترس..رفتیچه ساده پذ.. دخترنیاما ا...باور نکرد

 که خودش هم باورش نشده يزیچ.. را گفتقی حقايآن نگاه همه ...دهی ترساهآن نگ..شدی از ذهنش دور نميا
 برده یانگار تازه به عمق فاجعه پ..دیدی مدیکه مدت ها قبل با.. دی خودش را در آن نگاه دی واقعریتصو..بود
 . شده بودضی که بار ها شکسته بود و تعوي انهیآ.. اتاق نگاه کردي قدنهیخودش را در آ..بود

 لکسی که زودتر از او آمده بود و ردیطبق معمول مهراد را د..وارد رستوران شد..با مهراد قرار نهار داشت        
 ي رو به روی رفت و صندلزیبه سمت م.. خونسرد باشدنقدری تواند ای چگونه مدیفهمینم... کردیمنو را نگاه م

  گفتزدی داد بود و منو را ورق مهیک تیمهراد همانطور که به صندل.. و نشستدیمهراد را عقب کش
 

 ...زمیبه به خواهرعز -        
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 یلی به او کرده و منو را بست و خی مهراد نگاهشی گذاشت که با صدازی مي را محکم روفشیپانته آ ک        
 خونسرد گفت

 
  حاال؟ی عصبنقدریچرا ا -        

 
 خواهرش را ي قهی سلشهیمثل هم.. کرد و گارسون را صدا زديو با لحن تند مهراد گفتن پانته آ خنده ا        

 ي قهی اگر مهراد سلی آمد حتی کار او بدش منی از اشهیاما پانته آ هم..دی نظرش را نپرسنی هميبرا. دانستیم
  به پانته آ گفتی با لبخند اعصاب خوردکنو  لباسش گذاشتي را روزی ميمهراد دستمال رو.. دانستیاو را م

 
  دادادتی مامانمون احترام به بزرگتر ادمهی که ییتا اونجا -        

 
  بغ کرده آرام گفتی و با چشماننهیپانته آ دست به س        

 
 سالم -        

 
  گفت و ادامه دادی اوهومی صندليمهراد لم داده رو        

 
 دور ينجوری تو سرته که ای پرسم چی اول مهربون منیپس هم.. مهربون باشم باهات پانته آ خوامیم -        

 ؟يگردی میره
 

  نگاهش کرد و گفتیپانته آ حرص        
 

 !نیهم...میقراره ازدواج کن -        
 

  و گفتدیمهراد بلند خند        
 

 ن؟یهم -        
 

 پانته آ چشم از او گرفت و آرام لب زد        
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 نیهم -        
 

 دی و پرسدیمهراد دوباره خند        
 

  حاال؟ي قراره بهش بدیدر ازاش چ -        
 

 مهراد با پوزخند ادامه داد.. نگاه پانته آ گرد شد        
 

 ششی پیمونی که مهیی از شباریمنظورم غ -        
 

 زی مری زشی و دست هادیرپلک اش پ.. شدنیی در معده اش باال و پاي سوزش آورعیما..قلبش مچاله شد        
 پانته آ گفت.. کرد و منتظر جواب بودیاخم کرده نگاهش م... حالت او شدرییمهراد متوجه تغ..مشت شد

 
 میما همو دوست دار..یچیه -        

 
  گفتی عصبیمهراد جلو تر نشست و با لحن..دی چزی ميگارسون غذا هارا رو        

 
 !ی مثل ساقی بشیکی خوامینم...شناسمی رو میمن ره.. آ پانتهیکنی متی خريدار -        

 
 پانته آ گفت... اخر دهانش گس شدياز گفتن جمله         

 
  به همه؟هی ما شبيکجا.. ماي کرد وبه خاطر برادرش شد عروس خانواده تی خریساق -        

 
 ! تو چاهدی رفتی که هردوتون با طناب رهنجاستیشباهتتون ا -        
  مهراد رفت و آرام گفتکی نزدیکم... بلند شدی را برداشت و از صندلفشی را هل داد و کزیپانته آ م        

 
 !زمی برادر عزمونمی قولم ميپا..ستمیمن مثل تو ن...ی خودتيِنگران گندکار..یستیتو نگران من ن -        

 
پانته آ خواهر .. پرت کردزی مينگال را رو قاشق و چیمهراد عصب..و مهراد را در بهت تنها گذاشت        

 .. لب گفت و کتش را برداشت و دنبال او رفتری زي ایلعنت..باهوش بود..خودش بود
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دست ..ردی قلمو را در دستش بگتوانستینم..شدیاما نم.. بود فکر نکنددهی که شنیی هازی کرد به چیسع        

 را جمع لشی گفت و وساي اه یعصب.. را مشت کرد تا نلرزندشیقلمو را انداخت و دست ها..دندی لرزی مشیها
 رفت که یی به سمت راهروینگبا همان روپوش ر..پاك کرد* فی را با اسکاتشی دست هايکرد و رنگ رو

 را درهم قفل کرد تا شیدست ها..ارام وارد اتاق شد..امدی نییصدا.. اتاق شد و در زدکینزد... رفته بودیره
 ی که گفت رهيدیبا ببخش..دی کشی مگاری بود و سستادهی باز اي رو به پنجره یره..ودلرزششان مشخص نش

 که باز بودند نگاه راهنشی پي کرد به چند دکمه یسع..امرتب بود و لباسش نختهی به هم رشیموها...برگشت
 ارام گفت..نکند

 
  فکر کنمهی امروز کافي تونم برم؟برایم -        

 
  را بست و گفتشی دکمه هایره        

 
  اش؟هی بقي برايایچند شنبه م..اره -        

 
 ..امیفکر کنم فردا بتونم ب -        

 
 

  خاموش کرد و گفتزی مي رويگاری را در جا سگارشیس        
 

 ...خوبه -        
 

  آوردرونی دراور بي از کشويو کاغذ        
 

  هماهنگ کردن ساعتي براسی شمارتو بنونشییپا... بخون و امضا کننویا -        
 

 که قبال هم زده شده ییهمان حرفا.. به قراردادنامههی شبيزیچ..بهارك جلو رفت و کاغذ را گرفت        
 رونیاز اتاق ب.. کردی را مرتب مشی موهانهی انداخت که مقابل آی به رهینگاه.. بودشی هم پای رهيامضا..بود

 ي از کوله اش برداشت و پايخودکار..تا کاورش را درآورد و پالتو بپوشد..شت تخت گذايرفت و کاغذ را رو
 مرتب گذاشته واری جز کوله اش را همان جا کنار دلیتمام وسا.. اپن گذاشت يبرگه را امضا زد و آن را رو
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 هم او.. مشغول انتخاب کت بودیره..بدون در زدن وارد شد..کوله اش را برداشت و به سمت اتاق رفت..بود
 یحت... تا شده توجه بهارك را جلب کردي اش و بلوز هارهی تيها  رگال کتيلحظه ا.. انگاررفتی مییجا

 بلوز ها متعجبش نی روشن در بی صورتی روشن و حتی و آبدی سفيرنگ ها.. مرتب نبودنقدریبهارك هم ا
  کردری را غافلگی رهشیدوباره با صدا... مرد مقابلش ناسازگار بودندي با خلق و خوی رنگ ها کمنیا..کرد

 
 ..برگه رو گذاشتم رو اپن..ی نامي اقارمیمن دارم م -        

 
  اش گفتقهیدر حال درست کردن ..دی انتخاب کرد و پوشی کتیره        

 
 رسونمتی مسایوا -        

 
 رزان گفت لي زد و با صدایبهارك لبخند مصنوع        

 
 رمی کار دارم خودم مییمن جا...نه نه -        

 
تا به حال تصور نکرده بود که ... که در وجود او بود احساس تنفر کردیاز ترس... باال رفتی رهيابروها        

  زجر دهنده باشدتواندی او چقدر می با خود واقعگرانی دیبرخورد واقع
 

 خدانگه دار.. خبلهیخ -        
 
 .  رفترونی زد و از اتاق بي امهیبهارك لبخند نصفه و ن        
 

 دو بعد از ظهر کیساعت نزد.. شالگردن پنهانری پالتو بودند و نصف صورتش زبی درون جشیدست ها        
از کنار .. برداشت و شروع کرد به خوردنیتیسکوی کوله اش بياز تو... نخورده بوديزیبود و از بعد صبحانه چ

 شد و به راهش الیخیب...داشتاما پول نقد ن... اش کردوانهی شکالت ديبو.. رد شدی کوچکیشکالت فروش
 ...ادامه داد
*         

 نیبهارك ا.. بود به صدا در آمدزانی که از سقف آوي ای چوبي دست سازه هايدر با صدا..وارد خانه شد        
 ..پدر ماهدخت آن ها را ساخته بود.. داشتادیخوب به هارا 
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لباس ..مزاحمش نشد و به سمت اتاق ماهدخت رفت..زدی آمد که با تلفن حرف می فرح بانو ميصدا        
 کردن کودکان پخش تی درمورد چگونه تربيخودی بي برنامه ونیزیتلو.. را عوض کرد و به هال برگشتشیها
 فرندز که ي کمدالیسر ي از قسمت هایکی شبکه نیا... ماهواره عوض کرديرا رو حال کانال یبا ب..کردیم

 ي هاوهی مبل لم داد و از ميرو.. بوددهیی جوبای را تقرالی سرنیا..کردی مورد عالقه اش بود را پخش مالیسر
  بلند شد و گفتعیبهارك سر..دی آمد و او را درونی برداشت که فرح بانو از اتاقش بزی ميرو
 

 سالم... گفتم مزاحم نشمدی کنی با تلفن صحبت مدمیشرمنده د -        
 

  و گفتدیفرح خند        
 

 .. بودوگامی کالس ي از دوستایکی..دشمنت شرمنده دختر -        
 

 دیفرح بلند خند.. چشمانش گرد شديبهارك به حالت بامزه ا        
 

 .. من نذاشتهي سن و سال آبرو برانیتو ا.. ماهدختنیاز دست ا -        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 !منم الزم دارم.. خوبهیلیاتفاقا خ..فقط برام جالب بود..نه نه -        
 

 ..فرح وارد اشپزخانه شد و بهارك هم به دنبالش        
 

 هی کنم خودش کلی که کمر درد و پا درد رو فراموش منیهم..اره خوبه -        
 

  را برداشت و گفتزی مي روي از انار هایکیبهارك         
 

  ماشاالدیشما از منم جوون تر..هیپادرد و کمر درد چ -        
 

  و گفتدیفرح خند        
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 ینیبی منو نمي و چروکانی چنیتوام که مثل ماهدخت ا -        
 

  گفتدادیبهارك همانطور که انار را آرام فشار م        
 

 مینی که ببدیخب ندار -        
 

 ..از دست شما جوونا -        
 

  مکث به بهارك گفتی درون قابلمه کرد و با کمي به غذایفرح نگاه        
 

 ؟یگی سوال ازت بپرسم راستشو بهم مهیبهارك مادر  -        
 

  سر تکان داد و گفتنانیبهارك با اطم        
 

 !حتما فرح جون -        
 

  ادامه دادیفرح با حالت نگران        
 

 باشه شیکه تو زندگ..يمرد..يماهدخت از پسر.. بحثا با ماهدخت بودنی مدت که انی تو اگمیم...گمیم -        
  به تو نزده؟یحرف

 
  کرد و سرش را به حالت نه تکان داد و گفتیبهارك اخم کمرنگ        

 
 چطور؟...نه اصال -        

 
 پسرش از ي دوستم که زنگ زده بود برانیاالن ا.. برهخوادی که نمهی دلش با کسدیگفتم شا..یچیه -        

 بچه رو نی ای پدر و مادرش که هي برالی دلهی بشه نیگفتم بلکه قبول کنه و ا.. کرديماهدخت خواستگار
 ! نکننتیاذ
 

 .ستادی بلند شد و کنار فرح بانو ای زد و از صندلیبهارك لبخند کمرنگ        
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 شهی میعصب..کنهی ميلجباز..شناسمشیم..نی بهش نگنوی ای ولنی چقدر به فکرشدونمیم -        

 
 باشه و به ما ی دلش با کسدیاصال شا.. مجبورمي درمورد خواستگاریول..گمیمن که نم..نه نه -        

  بزنهی حرفدی شاينجوریگه؟ها؟اینم
 

 گفت..  از گذشته ها نزندی کرد مانند فرح حرفی باال اندخت و سعيارك شانه ابه        
 

 از بس شور و شوقش باالست بچه.. بودندهیاگر بود االن همه فهم...نچ فکر نکنم -        
  و گفتدی بهارك خندي اما حرف بامزه يفرح به لحن جد        

 
 کنمی مي فکرهیخودم ..ولش کن..مونهیحرف تو دل اون نم..یگیراستم م -        

 
مادرش ... زدپی به اسکايلپ تاپش را باز کرد و سر... و به اتاق برگشتدی فرح بانو را بوسيبهارك شانه         

 زد و ي مادرش لبخندری تصودنیبا د..مادرش هم کانکت شد.. برقرار کنديری کرد تماس تصویسع.. بودنیآنال
 گفت

 
  من خوبه؟ریتصو..سالااام مامان -        

 
  تکان داد و گفتشی برایفرشته از ان طرف دست        

 
 ؟یمن چ...زمیاره عز -        

 
  و گفتدیبهارك خند        

 
 ی تنگ شده براتون حسابد؟دلمیچطور..اره خوبه -        

 
 ! کهياینم..ایمن که گفتم پاشو ب..میقربونت خوب -        

 
  حاالامیم..من تهرانم فعال -        
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 شینی ببادیبذار بگم ب.. هم باهاشهورانی..ایتا اون هست ب.. اومده آمستردامالیدان -        

 
 نمشی ببادی ب؟بگویگیراست م..زمیعز..ي وايا -        

 
  بهارك تند تند گفتدنیبا د..دیپسر بچه به سمت لپ تاپ دو.. را صدا کردورانیفرشته بلند         

 
        - Tante,dit is baharak?... 

 ) بهارکه؟نیعمه ا        )
 

 فرشته با لبخند گفت        
 

        - Ja, lieve ..zeg hallo tegen haar..  
 )بهش سالم کن..زمیبله عز        (

 
 بهارك با لبخند گفت.. به سمت لپ تاپ برگشتورانی        

 
        - ?Hallo mijn lieve.. hoe gaat het met je 

 )؟يچطور...زمیسالم عز        (
 

  توجه به حرف او تند تند گفتی بورانی        
 

        - kom hier weer…. ik mis je 
 )دلم برات تنگ شده..نجای اایدوباره ب        )

 
 . اش رفتمهیال و ن چهار سیی پسر دايبهارك در دل قربان صدقه         

 
        - ?ok ik zal spoedig komen… waar is jouw vader 

 )پدرت کجاست؟.. دوبارهامی ميباشه به زود        (
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        - ik weet het niet… maar ik weet dat hij ontmoet een meisje. 
 )کنهی دختر رو مالقات مکی رهی مدونمیاما م..دونمینم        ( 

 
 پدرش عادت نکرده ي اخالق هانیاو هنوز به ا.. او به خنده افتادیواشکیبهارك از لحن کودکانه و         
 !الیامان از دان... حرف ها کم بودنی اي برايادیسنش ز..بود
 

        - geef mijn hallo tegen hem 
 )سالم من رو بهش برسون        (

 
        - ? baharak,, Ik ging naar de Jordaan en ik herinner me de laatste keer 

dat we samen gingen.. weet je nog 
 )ادته؟ی..می افتادم که باهم رفتي بارنی آخرادی.. رفتم * وردانیبهارك من دوباره به         ( 

 
 .. رفته بودالیزبان چرب و نرمش به دانهوش و .. را فراموش کندشی جهار ماه پشدیمگه م        

 
        - sure..that was zo leuk ... ik mis die plaats 

 ) اونجا تنگ شدهيدلم برا.. خوش گذشتیلیخ..البته        (
 

        - stuur ik u een picture..look bij me..so knap als mijn vader 
 )مثل بابام..پمیچقدر خوشت..نیمنو بب.. عکس فرستادمهیمن برات         ( 

 
  وگفتدی او خندینیریبهارك از خودش        

 
        - Wow! dat is zo mooi jongen 

 ) قشنگه پسریلیخ...واو        (
 

  با اخم گفتورانی        
 

        - ik ben geen boy..i ben een man 
 )دممن مر..ستمیمن پسر ن        (
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 خنده فکر کرد نکند ماهدخت سر انی لحظه مکی..نیری پسرك شنی زد از اخم اي بهارك قهقه انباریا        

 اجازه ادامه به آن ورانی ياما صدا..دی کوبی اش به مغزش منهی سيانگار قلبش به جا..ندی را ببورانیبرسد و 
 نداد

 
        - je accent is nu beter… je geoefend heel goed 

 )ي کردنی خوب تمریلیخ..  بهتر شدهیلیلهجه ات خ        (
 

        - bedankt, man… Ik wou dat ik er was en knuffel je zo hard 
 ) کردمی کاش اونجا بودم و محکم بغلت ميا!..ممنونم مرد        (

 
بهارك لبخند .. خورده بوديزی چياحتماال دستش به دکمه ا.. تا جواب بدهد که تماس قطع شد آمدورانی        

 ی با او هم صحبت مامدهی هم بود و تا ماهدخت نالیکاش دان.. رفع شده بودی اش حسابیدلتنگ... زدینیریش
 یبرخورد ماهدخت مصحبت کند چه؟ از ) بهارك( با او خواستی مورانیفکر کرد اگر ماهدخت خانه بود و ..کرد
 . هنوز فراموش نکرده استگری ديزهای چیلی ماهدخت گذشته را مثل خدانستیم...دیترس

 
 يادی و زبای زيکه به خاطر کافه ها.. در آمستردام هلند هستيمنطقه ا)jordaan( وردانیمنطقه         * 

 . که داره مشهور شده
 

قطره .. را نوازش نکندشی قرار گرفت نتوانست دستش را کنترل کند و موهاشی پاهاي که روسویسر گ        
 بود پس چرا اشک؟چرا کاوه نی کار همنیاگر درست تر.. سر خوردسوی گي چشمان بسته ي از گوشه یاشک

 شی از نوازش موهاسوی گانچشم... اش؟یشانی پي نشانند روی باشد که اخم مي غرق افکارواری به درهی خدیبا
  گرم کاوه باز شديده بود که با صداگرم ش

 
 ؟یموافق..یعنی..پس -        

 
در دلش خودش ... حس کرد که او در حال خفه شدن استسوی را چنان با مکث و آرام گفت که گیموافق        

 نقدری کرد ای وقت فکر نمچی احمقانه را شروع کرد هي بازنی شد و ایی هواشی دو سال پیوقت..را لعنت کرد
 کاوه ادامه داد..ی راحتنیبه هم.. نفر خودش در آن غرق شدنی درست کرده بود که اولیباتالق.. شودمانیشپ
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 و زنمی مي به هر دردمی دیاما وقت.. مثل خودت خودخواه بشم و از طالق حرف نزنمخواستمیم -        

 و یستی بهزگمی میوقت.. دادمو نشدشی آزمانهمهی ایوقت..يریگی مي بهونه اهی دمی می هر راه حلیوقت..شهینم
 يخوای ته دلت، خودتم می ولياری به زبون نمدونمیم... وجود ندارهي ادامه ایعنی.. خودتي فقط بچه یگیم
 ..يبر
 

کاوه .. چشمان کاوه اشک جمع شده بوديدر هاله ... سرش را بلند کرد و به چشمان کاوه نگاه کردسویگ        
  و ادامه دادستادیپشت به او ا..دچشم از او گرفت و بلند ش

 
 ی نشتی اذشتری که بدمیزودتر کارا رو انجام م -        

 
 توانست ی نمشیبا تمام دوست داشتن ها... دادهی زانوانش را بغل کرد و سرش را به تاج مبل تکسویگ        
 گری دی زندگنیا.. توانست بماندی بود هم نممانیحاال اگر پش... نبودیبه قول پدرش راه بازگشت... کندیمخالفت

 ی مشهیهم..او را در آغوش گرفته بود  برخورد که کاوهواری دينگاهش به قاب عکس رو..شدیمثل سابق نم
 که کاوه او را دوست دارد او دوستش ي دانستند آنقدریهمه م.. خوب استيادی زشیدانست کاوه برا

 کرد ی تظاهر مشهیهم.. کاوه را هم نداشتيحبت ها تحمل مشیدو سال پ.. سوختی کاوه ميدلش برا..ندارد
 خودش یتا راه حل.. آوردی کرد و از دلش درمی می مهرباناوه کشدی که وارد میاز هر راه...به دوست داشتنش

 جور کرده شی براي بهانه انی دوستش دارد که همچنیلی کرد حتما خدا خیآن سالها فکر م.. او آمديبه سو
 کاوه ي چهره دنی تحمل دی حتشیدوسال پ... دوست داشته نه اوشتری بود خدا کاوه را بدهیاست اما حاال فهم

اما .. و اکنون در دل خودش اعتراف کرد که دوستش داردکردی مي تئاتر نقش بازگرانیمدام مثل باز را نداشت و
ودمان هم خ...خواهدی ماقتی از آدم ها لیبودن کنار بعض.. بماندتوانستیبه خاطر خود کاوه هم نم

 کاوه از بالکن فضا گاریس يبو... خوب اندمانی برايادیآنها ز..مینه که بد باش..ستندی ها حق ما نیبعض..میفهمیم
به سمت بالکن رفت و ..شودی دانست دل تنگش می بود که میی از همان هایکی بو نیا.. را معطر کرده بود

 را هم به زور نگه گاری که سدندی لرزی کاوه انقدر ميدست ها..ستادیدر را باز کرد و پشت کاوه ا..پرده را کنار زد
سرش را به کمر .. زدندی مادی فریافکارش از شلوغ.. را در آغوش گرفتاو جلوتر رفت و از پشت..داشته بودند

  از ته دل آرام گفتنباری داد و اهیکاوه تک
 

 که منو دوست ي از اونقدرشتری از من بخوادت اما تو بشتری که بی باشیقول بده بعد از رفتنم با کس -        
 ...ی دوستش نداشته باشیداشت



 117 

 
  گفتي اش بود را گرفت و با بغض خفه انهی سي که روسویکاوه دست گ        

 
بعد از رفتنت .. نباشهادتی ي کاوه اگهی دي و بچه دار شدي که ازدواج کرديتوام قول بده روز -        

 !سوی کنم گیخواهش م.. اون مردای..کنار بچت..نمتی رهگذر ببهی به عنوان یظه هم حت لحهی خوامینم
 

همان طور که ... بوددهی بغض دار کاوه را تا به امروز نشني صداسویگ... پر بغض و التماس شدشیصدا        
 اشک ها نیپس ا خواستی همانطور شده بود که مزیاگر همه چ...کاوه را محکم گرفته بود سرش را تکان داد

 و ی تو خالي همشان دروغ هااقعا چه بودند؟وشدندی که هر لحظه در ذهنش مرور میپس خاطرات...چه بودند؟
 ی با دستانش خودش زندگی که هنوز نرفته به سراغش آمده چه بود؟کدام آدمی حس دلتنگنیپوچ اند؟پس ا
 قرار نبود تا اخر دوستش نداشته باشد؟مگر قرار نبود راحت کاوه را بگذارد و برود؟مگر زد؟مگریریاش را بهم م
 به يگری رود و زن دی به هم بخورد؟چرا فکر نکرده بود که کاوه مو اي حالش از محبت هاشهیقرار نبود هم

زها نوك زبانش  رونیا... فکر نکرده بود؟شی به حسادت امروز، همان دوسال پند؟چرای نشی او کنارش ميجا
 به دیبا! حقش نبودشتریشکستن ب.. نبودنیاما حق کاوه ا.. بود و تمامی شوخکی زی همه چدی آمد تا بگویم

 .. که هرگز پر نخواهند شدییبه فاصله ها.. دل سپردا هیتلخ
 او کنار ی که ماهدخت وقتدی رسیبه عکس..دیدی را مشگاهی نماي بود و عکس هادهی مبل دراز کشيرو        
با .. همان لحظه زنگ خوردلشیموبا.. زدیلبخند کوتاه.. بودیعکس خوب.. بود از آنها گرفته بودستادهیمهراد ا

 گفت و به يدیورود فرح به هال ببخش  نثارش کرد و بايدر دل حالل زاده ا..دیکمال تعجب اسم مهراد را د
 ..اتاق رفت

  اتصال تماس را زديدکمه         
 سالم -        

 
  گفتیمهراد با لحن شاد و گرم        

 
  هنريسالم بانو -        

 
 که مهراد ينه به آن روز..دی ترسی و هم مدی لرزیهم از لحن گرمش ته دلش م.. زديبهارك لبخند        

 .. ذوقش زد و نه به امروزيآنجور بد تو
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 ؟ی داشتيکار -        
 

خودش هم دچار ..دخترك مظلوم پشت تلفن حق داشت..حق داشت.. را در لحن او حس کرددیمهراد ترد        
  و ادامه داددی دور لبش کشیدست.. شده بودیدوگانگ

 
 ..! و سالمحیصح..دنیتابلو ها رس..زنگ زدم تشکر کنم -        

 
 اندازه بچه هام دوستشون دارم..مراقبشون باش -        

 
 

  و گفتدیندمهراد بلند خ        
 

 ! ،بچهيتو خودت بچه ا -        
 

 زاری کرد بی سوء استفاده مادشانی زی مهراد از تفاوت سننکهی از اشهیهم.. کرد یبهارك اخم کمرنگ        
  مهراد ادامه دادشیبا مکث طوالن..بود
 

 بهارك؟..خب حاال قهر نکن -        
 

 بله؟ -        
  گفتعی را بست و سرشیمهراد چشم ها        

 
 م؟ی شامو باهم باشيایم -        

 
 درمورد جدا شدن از دانستی اما مدانستینم.. خجالت بودی هم نوعدیشا..دی ترسیاز جواب بهارك م        

 بهارك قاطع گفت..بهارك اشتباه کرده بود
 

 .. ندارهیلیدل!نه -        
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 يهنوز هم صدا.. بود برگردددهی که مهراد را دي روز آخري و هوا وجه حاضر نبود به حالچیبهارك به ه        
 . به او رو داده بوديادی حاال هم زنیهم.. کردی را کر مشی گوش هاابانشی خي توي هاهیگر

 مهراد آرام گفت        
 

 ....یگیراست م..اره -        
  حکم فرما شد و مهراد ادامه دادانشانی سکوت میکم        

 
 .بازم ممنون..کنمی پول تابلوهارو هم برات کارت به کارت میراست -        

 
  و کالفه گفتدی کوتاهش کشي بر موهایبهارك دست        

 
 .. نبوديعجله ا -        

 
 ؟ي نداريکار..چرا بود -        

 
 

 ..لعنت به او و لحن مردانه اش.. بلد بود دل ببردشی و سه ماه سه ماه رفتن هاشیمهراد با تمام نبودن ها        
 

 خدافظ..نه ممنون -        
 

 فکر فرو رفت که حاال نیبه ا.. تخت افتادي کرد و روی قطع شد بهارك پوفیتلفن که بدون خداحافظ        
آدم ها  شهیهم.. نداردي مشغله اچی در فراموش کردن مهراد دارد مهراد برگشته و هی که سعیدرست زمان

از سر و ..میکه حضورشان را نخواه یاما امان از وقت..مشغول اند..ستندی کند ، نی مشانی که دلمان تمنایزمان
با ترس چشمانش را باز ..دی تخت پري رويزی دفعه چکی بست که یچشمانش را کم! روندیکولمان باال م

 را برگرداند و شیخم نگاهش کرد و روبا ا.. نشسته بودی سرش با حالت مسخره و مظلوميماهدخت باال..کرد
 به خانه و شی و بازشدن پای با وجود قاتل بودن رهیحت..بود از او ناراحت نگرید...دی تخت خوابگریطرف د

 ماهدخت آرام و مظلوم گفت.. اویزندگ
 

 ! کهیدونیبابا من خرم م..گهی ددیبهارك؟بهارك ببخش -        
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لب .. اش را پوشانده بود خنده اش گرفتیشانی را بسته بود و اخم پشیبهارك همانطور که چشم ها        
 برگشت و او را هل داد.. را محکم فشار داد تا لو نرودشیها
 

  بخوابمخوامی منییبرو پا -        
 

 ماهدخت آرام گفت        
 

 ستیاالن که وقت خواب ن -        
 

  گفتیبهارك با بدخلق        
 

 ؟یخب که چ -        
 

 گهی دیخب آشت -        
 
 

چشمانش از ...ستی ساختگتشی تمام مظلومدانستیم..بهارك با اخم به صورت ماهدخت نگاه کرد        
 کرد و هم ماهدخت را ی رها مشیکه هم خودش را از شر ترس ها.. به سرش زديفکر...زدندی برق مطنتیش
 !هیتنب
 

 ! شرطهیبه  -        
 
 ماهدخت چشم گرد کرده و گفت        
 

 ؟یچ -        
 

 ی نامي خونه يایفردا با من م -        
 
 

 ماهدخت مرموز گفت        
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 ... وهی داستانا الکنی اگفتی بود می؟کی ترسی مهیچ -        

 
 دیبهارك وسط حرفش پر        

 
 ای بری بگی مرخصی که خودت برام پختهیآش..يای که گفتم منیهم -        

 
 وجودش را در بر ی دلهره و اضطرابهی.. ترس باشدنکهینه ا... دروغ بوددی ترسی نمی از رهگفتیاگر م        
 ... باشدی خوببانی پشتتواندی کرد ماهدخت می چرا فکر مدانستینم...داشت

  رفت و گفتيماهدخت چشم غره ا        
 

 ! فقط فردایول.. خبلهیخ -        
 

 بهارك گفت        
 

 .. بروخوامی نم؟اصاليذاریمنت م -        
 ي و رودی سرش کشریماهدخت بالشش را از ز.. آوردی درميداشت لوس باز..و دوباره به او پشت کرد        

 .دیسرش کوب
 

 !به درك اصال ننر خانم -        
 

 نازش را بکشد شتری شده بود و انتظار داشت بعیبهارك که ضا.. رفترونی توجه به بهارك از اتاق بیو ب        
 ماهدخت از هال بلند با خنده داد زد...بالش را به سمت در پرت کرد

 
 ! شام ننر خانمایب -        

 
 !چقدر پرماجرا بود امروز... گرم و کوچک خودشان برگرددي زد و بلند شد تا به فضايبهارك لبخند        
        

 زنگ لشیموبا.. کرده بودنی را سنگشی که کم کم خواب چشم هایعت دوازده شب وقت سایحوال        
  زمزمه کردداریماهدخت وسط خواب و ب..خورد
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 خورهی زنگ نملشی وقت شب موبانیاوباما هم ا -        

 
 آرام گفت...شماره ناشناس بود.. را برداشتلشیبهارك خواب آلود موبا.. سرش گذاشتيو بالش را رو        

 
 بله؟ -        

 
  هستمی؟ناميخانم دولت آباد -        

 
 

 ..دوباره تپش قلبش شروع شد..ستادیبهارك هول شده از رخت خواب بلند شد و ا        
 

 د؟یخوب هست..بله -        
 

  گفتندی ببتوانستی خودش هم نمی که حتیبا اخم..امدی خوشش نچی او هي هول شده ي از صدایره        
 

 ؟يای فردا ميبرا -        
 

 .. مکث کردی اش را خاراند و کمیشانیبهارك پ        
 

 احتماال صبح..امیفردا؟بله م -        
 

  اونجاادی کاوه بگمیم..ستمیصبح من ن -        
 دی با شک پرسیستی کرد و بدون رودربایبهارك اخم        

 
 ه؟یکاوه ک -        
 

 ! شمایهمون فتح -        
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 نباریا.. راحت بودی با رهیلی خنکهیحاال نه ا.. و معذب خودش فرو رفتیبهارك دوباره به جلد خجالت        
  دهدصلهی را فزیناچارا قبول کرد تا زودتر همه چ.. آمدی مشیکاوه به جا

 
 ستی نیباشه مشکل -        

 
 . راحت استالشی خستی زد و فکر کرد حتما چون او ني پوزخندیره        

 
 بهتر شد نه؟ -        

 
 دیبهارك متوجه متلک او شد اما با شک پرس        

 
  بهتر شد؟یچ -        

 
  اش گفتیشگی همتی با جدیره        

 
 شب خوش!یچیه -        

 
بهارك مات شده آرام لب زد شب ..دادی پشت سرهم نشان از تمام شدن مکالمه مي بوق هايو صدا        
 !خوش

     
 شب یکی از تاريزی چیی کرد که با آن همه روشنای نگاه میی و چراغ هاابانیتماس را قطع کرد و به خ        

 هی شبيزیچ.. کردی اش می دخترك حرصنی درون ايزیچ.. را در دستانش فشردلیموبا..کم نکرده بودند
 اش گذاشته شد شانه يبا دستش که رو..شدی حس می اما به خوبدادی که به ظاهر نشان نمیترس..ترس

 پانته آ بود...برگشت
 

  بود؟یک -        
 

  و گفتدی کشیقینفس عم        
 

 !چکسیه -        
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 نی همدیشا.. او شديژ خورده  ري محو لب هایچشمان ره.. روشن کرديگاری خودش سيپانته آ برا        

 ... اما حاالرفتی کند مي دلبرنگونهی که ای زني دلش براشیهشت سال پ
 .. را کنارش گذاشتيگاری سری تخت نشست و زيپانته آ رو        

 
 د؟ی خرمی بریک -        

 
 ؟ی چدیخر -        

 
 

 ! هاهیعروس..ی مهمونلیوسا..لباس -        
 

  آرام لب زدیره        
 

 سندت آمادس؟ -        
 

  زد و گفتيپانته آ پوزخند        
 

 ی کنيادآوری هردفعه ستیالزم ن.. هستادمی یخودم به اندازه کاف -        
 

  را باال برد و دو زانو مقابل تخت و روبه پانته آ نشستشی صدای عصبیره        
 

 ن؟ی منو ببیپان -        
  بود باال گرفتنییصورت پانته آ را که حاال پا        

 
 خب؟... حرفا باشهنی از استی قرار نیپان ..-        

 
 دوبار صورتش را یره.. گرفتنیی تکاند و سرش را دوباره پايگاری جاسي را روگارشیپانته آ خاکستر س        
  ادامه دادیره.. را پس زدیپانته آ دست ره..گرفت
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 ..ي که خودت قبول کردهیزیچ.. تو سرمی مدام بکوبستیقرار ن -        
 

در چشمان .. زدگارشی به سیقی پاکش کرد و پوك عمعیسر..دی تخت چکي از چشمان پانته آ رویاشک        
  شد و گفترهی خیره
 

 !هست...سند هم...می سرو صدا تو همون هتل عقد کنیپس ب..باشه -        
 

 را شی آنکه از دلش درآورده باشد کوتاه لب هاي جلوتر رفت و برایره.. را خاموش کردگارشیو س        
 را شیپانته آ بغض جمع شده در گلو... تکان خورد و نه در دل پانته آيزینه در دل او چ..ی حسچی هیب.دیبوس

 قورت داد و گفت
 

 ؟يرد فکر نکی منو دوست داشته باشنکهی وقت به اچیه...گمی؟میره -        
 

 بود مثل یکی زن هم نیا.. را به کمرش زد و به حال نزار پانته آ نگاه کردشی بلند شد و دست هایره        
 ..چهیهمانقدر باز..همانقدر مظلوم...یساق

  اره تکان داد و گفتی نگاهش کرد سرش را به معنرهیپانته آ که خ        
 

 د؟ی سوال به ذهنت رسنی شد ایچ -        
 
  را پشت گوشش برد و ادامه دادشیپانته آ موها        
 

 ....توام.. رو دوست داشتی همونطور که مهراد ساقدیگفتم شا -        
 

جلوتر رفت و در ..  شداهی لحظه همه جا مقابلش چشمانش سکی..دندی سوت کشی رهيگوش ها        
 چشمان او براق شده و حرفش را قطع کرد

 
 ؟یمهراد چ -        
 آرام آرام گفت.. خبر داردی مهراد به ساقي کرد او از عالقه یفکر م..دیپانته آ ترس        

 
 ؟یدونستینم -        
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کاش ..دی شنیکاش کر بود و نم.. بزندرونی اش بنهیکم مانده بود قلبش از س.. دستانش را مشت کردیره        

 گرگ ها فروخته ياو را به خانواده ..خواهرش آورده به سر یی با دستان خودش چه بالدیدیکور بود و نم
 از حد مهراد نسبت به خودش شی بنفر تلی دلگریحاال د... شدندی کم کم از جا کنده مشیشانی پيرگ ها...بود
  خش دار گفتییبا صدا..دانستیرا م
 

 ؟يچرا تا به حال بهم نگفته بود -        
 

 یی او به مهراد قول هادیفهمی مدی نبایره.. را خراب کندزیوباره همه چ بزند و دی حرفدی ترسیپانته آ م        
 ..داده است

 
 کرد؟ی عوض ممیزیمگه دونستنش چ -        

 
 واقعا خواسته دیاصال شا.. کردی نمریی تغزی چچی هگریو د.. نبودگری دیساق..گفتیزخم زد اما راست م        

آن سال ها که هنوز ...دی هم خسته است شایساق..که برود و تمام درها را پشت سرش بندد.. باشدنی همیساق
همان زمان ها که او در ...دانستی نميزی و حامد چونی کتاي نشده بود و از ماجرادای اش پی در زندگي ايریم

 آن روزها زد،ی به انجا سر می بود هرروز عصر ساقی کافشی کرد و همان کافه برایکنار صدرا کافه را اداره م
 دی چرخی خندان که مانند پروانه ها اطراف صدرا میبه ساق.. داشتی خودش و ساقي نگفته برايهزاران آرزو

 پرواز کردند و تنها يادی که آنقدر سرکش بودند که زییاهایرو..  خودشاني برات بافی مای کرد و روینگاه م
 گریو د.. بود که سقوط کردی کسیو ساق.. نفرشان توانست از آن ارتفاع ها جان سالم به در ببردکی

 حس ادی دنشی نبود که با دیهرگز کس.. را بخوانددونی فري شعرهاشی را نداشت که برایهرگز کس..هرگز
 ی رهي ختهی بهم ريه  چهردنیپانته آ با د... کشتی هرگزها منی اادیو او را ..افتدی در بهار بمی نسنیریش

 ي برامی اشتباه کرده بود و ما حق نداریره.. وجود نداشتي دلداريجا.. انداختنیی سرش را پامانیپش
 ..می دل بسوزانیاشتباهات کس

         
انگار خدا از ... کرده بود اما ماهدخت همچنان خواب آلود بودداریساعت هشت صبح به زور ماهدخت را ب        
 رو به ماهدخت کرد و چشم گرد کرده ستادیآسانسور که ا.. او گرفته بود و به ماهدخت اضافه کرده بودیآسودگ
 گفت
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  تا دو روز خواب از سرت بپره هازنمی میلی سهیبه خدا  -        
 

 .. گفت و از آسانسور خارج شد و زنگ در را زدییماهدخت با همان چشمان خمار برو بابا        
بهارك چپ چپ نگاهش .. در هم رفت و بهارك را جلو فرستادشیماهدخت اخم ها.. وه در را باز کردکا        

 کرد و رو به کاوه با لبخند گفت
 

 ..سالم -        
 

  بزرگ قهوه در دستش خسته جواب دادوانی بود با همان لدهی ساعت خوابکی ی به سختشبیکاوه که د        
 

 ..دییسالم بفرما -        
 

 به رهیبهارك وارد شد و ماهدخت هم پشت سرش همانطور که گستاخانه خ.. در کنار رفتيو از جلو        
 چشمش را خاراند يگوشه .. زدي او لبخند محوي رهی اش به چشمان خیکاوه با تمام خستگ..کاوه بود راه افتاد

 واریکاوه به د.. نشستتخت يروماهدخت هم .. لباس کارش شددنی مشغول پوشعیبهارك سر..و در را بست
  زد و گفتهیتک
 

 دیشما راحت باش.. تو اتاقرمیمن م -        
 

 بهارك با لبخند سر تکان داد و گفت        
 

 ..ممنون -        
 

 او را ی ادبیهنوز ب. را برگرداندشی نازك کرد و روی لفظ قلم حرف زدنش پشت چشميماهدخت برا        
بهارك که چهارزانو رو به ..دی تخت دراز کشي اش را باز کرد و با رفتن کاوه به اتاق رویافتنشال ب... بودادشی
 ي بود و رودهیچی بچه ها در خودش پثل ماهدخت که مدنی کرد با دی نشسته بود و در رنگ ها را باز موارید

 یکاوه وارد اتاق ره.. کرد و مشغول کارش شدی کوتاهي خنده هیبعد از چند ثان..تخت لم داده بود متعجب ماند
ماگ قهوه را کنارش ..دی پخش بود دراز کشنی زمي مانده در کمد که حاال روي همان پتويشد و رو
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 ی نفر مکی گفته بود یره... چشمانش گذاشتيدستش را رو..وردخی مزه بهم منیکم کم حالش از ا..گذاشت
   کرد بخوابدی و سعدی به خودش گفت و به پهلو چرخيه ابه من چ.. کرد؟یدوستش با او چکار م..دیآ

 ی نگاهنهیبلند شد و در آ.. کرد بخوابد اما قهوه کار خودش را کرده بودی می بود که سعي اقهیچهل دق        
 راست به سمت آشپزخانه رفت و در کی..از اتاق خارج شد..به چشمان قرمزش انداخت و لباسش را مرتب کرد

 متوجه حضورش کردی موش گکی موزيبهارك که با هندزفر...ها دنبال قطره چشم گشت دارونتیکاب
 چیه... گرفته بودی از ساقی عکس را خود رهنیا.. کردن بهارك نگاه کردیقطره را برداشت و به نقاش..نشد

 که انگار تازه ی مانند کسدیدی را می دخالت نکرد اما حاال که عکس چشمان خندان ساقی رهيوقت در کارها
 کرد و چشم از یپوف..گرفتی او را مي جلوشی پسال  کاش همان هفتيبه خودش آمده باشد فکر کرد که ا

 که نگاهش به ماهدخت زدیدر قطره چکان را باز کرد و سرش را باال گرفت تا درچشمانش بر..بهارك گرفت
ماهدخت .. تخت نشستيگوشه ..رفت شد و آرام به سمت تخت الیخیقطره را ب.. افتاددهی تخت خوابيرو

 يفکر کرد همه !.. اش همینینوك ب.. قرمز بودی پلکش کميرو... شت داي بلنديمژه ها..خواب خواب بود
 نی همای رشی اخي هاي با تمام پرخاشگرسوی گیحت.. در خواب ملوس و آرام اندنشانی تری عصبیدختر ها حت

 شی سرش نبود و موهايزی بود ماهدخت چدهیچی سرش پبرعکس بهارك که شالش را دور..دختر زبان دراز
 که با تمام ییدخترها.. آمدی آرام خوشش مي از دخترهاشهیهم... اش را دوچندان کرده بودسته چشمان بییبایز

آن ..شانی دوستلی در اواسویدرست مثل گ.. بپوشندبای زيلباس ها.. بلد باشنديلوند..آرام بودنشان جذاب باشند
فکر .. بودسوی گذکرش  و نه سال داشت تمام فکر وستی که بی همان زمانشی همان چهار سال پیعنیموقع 

امروز که .. با او ازدواج کردی دوستکسالیبعد از تنها ! کند و خالصی خودش مي را براسوی و گرودی کرد میم
 بود و سوی گي عشوه هاي فتهی مشکالت مواجه شده بود اعتراف کرد که آن روزها فقط شنیبا تمام ا

 نبود اما یدختر باهوش.. خودش را داشتي هااستی هم سسویگ..کاش آن روزها فکر امروزها را کرده بود..بس
مثال ..  بود و پر نازقی روزنامه نگار سر و زبان نداشت اما نگاهش عمکیبه عنوان ..بلد بود چگونه رفتار کند

 کردن دای پری درگیهمان روزها که ره...  معاون هتل درآوردیآمده بود درمورد هتل بپرسد آخرسر،سر از زندگ
 تخت بلند شد اما نگاهش ي باز شدند که کاوه از رومهی ماهدخت نيپلک ها... عاشق شدهکاو.. بودیساق

کاوه .. باز نگاهش کردمهی بلند و رروشنش را کنار زد و باچشمان نيماهدخت موها... او بودي رهیهمچنان خ
حاال .. رفتانه به سمت آشپزخی شود و شروع کند به وراجداری و قبل از آن که کامال بدیکش به صورتش یدست

 ی در صورت او خاطراتش را مرور مدانستینم.. شدهشی کرد کاوه عاشق چشم و ابرویحتما فکر م
 دی و پرسدی کشي اازهی و خمدیماهدخت به سمت بهارك چرخ..کرد

 
 سالم -        
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قلمو از .. به کمر بهارك زدشی تخت نشست و با پايبلند شد و همانطور رو...هارك نگرفت از بیجواب        

 با حرص نگاهش کرد و گفت. را درآورد و برگشتيهندزفر...دست بهارك افتاد
 

 ساعت خواب -        
 

 دی لرزی و کمدیچی را دور بازوانش پشیدست ها.. را بست و شالش را سرش کردشیماهدخت موها        
 

 نجایچقدر سرده ا -        
 

 .. را نرمش دادشی دست های را پاك کرد سپس کمشی گفت و قلمو هایبهارك اوهوم        
  تفاوت نشان دادن خودش بود گفتی در بی که سعیماهدخت با حالت        

 
  بود؟نجای االن ای دوست ناماروی نی اگمیم -        

 
  آرام گفتدادیبهارك گردنش را به طرف راست و چپ نرمش م        

 
 مگه نرفت تو اتاق؟..نه -        

 
 خوش فرم و پهن يشانه ها..دی کشیماهدخت برگشت و از همان جا که نشسته بود به آشپزخانه سرک        

 خواستیحتما م..کندیگوش م آن ها ي دارد به حرف هادانستیم.. شده بودی مخفواری که پشت ددیکاوه را د
  گفتي بلندبای تقري و با صدات به سمت بهارك برگشطنتیبا ش.. نهای کردهی که به او نگاه مدهیبداند او فهم

 
  مثه وزغکردی شدم باال سرم داشت نگام مداریاز خواب ب -        

 
 رنگش که دو سه تا دی سفشرتی با همان تبیبهارك آمد تا جواب بدهد کاوه دست در ج...دیو ارام خند        

ماهدخت با نگاه بهارك به پشت سرش برگشت و کاوه را . امدرونی اولش باز بود از آشپزخانه بيدکمه ها
 بهارك بلند شد و گفت..دید
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خود  که ي روزهی ي براذارمی از کارم نمونده حاال میلیمن خ..دی به کارتون برسدی شما اگر کار دارگمیم -        
 .. باشنی نامياقا
 

  کرد گفتی به ماهدخت نگاه میکاوه که خونسرد اما عصب        
 

 دیشما راحت باش..ستی نيکار..نه هستم -        
 

 داشتیکتاب ها را برم.. معذب شود بلند شد و به سمت کتابخانه رفتی آنکه کمی راحت بیلیماهدخت خ        
 دی زد و پرسهیخانه تککاوه کنارش به کتاب..کردیو نگاه م

 
 ؟یاهل کتاب هست -        

 
 فکر ي برای وقتخواستیفقط م..زدی چرا با او حرف مدانستیاصال نم..دی سوال را پرسنی چرا ادانستینم        

چشمانش قرمز .. شدرهی کاوه خي تکان داد و در چشمان قهوه ايماهدخت آرام سر..کردن به مشکالتش نماند
 آنکه کاوه يبرا...بود نگاه کرد  که دستشی زد و به کتابیپلک.. مهم شد چشمان اوشی لحظه براکی...بود
 دی حرکت به او زل نزند پرسی بنطوریهم
 

 دی کنم شما اهلش باشی فکر نمیول -        
 

 دفعه در کی که یطنتیآن ش..دوباره آن چشم ها مهم شدند.. به او نگاه کردیو با لبخند اعصاب خوردکن        
 کرد و با سکوت و دست به لی به سمت راست مايکاوه لبش را با حالت مسخره ا.. جمع شدرهی تيآن دو گو

 ..داد ماهدخت ادامه..دی بگوخواهدی ماهدخت را نگاه کرد تا راحت هرچه منهیس
 

 د؟ی کنی وقت بد نباشه وقتتون رو با خدمه ها صرف مهی -        
 

 بای زبی عجشیچال گونه ها...  را فراموش کردشی لحظه تمام حرص هاکیماهدخت ...دیکاوه خند        
 اش ی بار در طول زندگنی دومي چال گونه؟ برانی جذاب؟انقدری اشانی داشت مردها بعضیاصال چه معن..بودند

  اما مهربان گفتي جدی که تمام شد با لحندنشیخند..دی در ته دلش لغزيزیچ
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  کردمی احترامی اگر بخوامیعذرم..ستمی نی ادبیآدم ب.. و خسته امری مدته درگهی -        
 

همانجور که سر به سرش .. آمدی جنتلمن بدش مياصال از تمام مرد ها.. حرصش گرفتشتریماهدخت ب        
تازه ... آمدی تازه داشت از او خوشش می داشت؟ لعنتی ادب بودنش چه اشکالیاصال مگر ب.. خوب بودگذاشتیم

به ...گذاشتی ميادی احترام زدیاحاال اوهم ب..دی کوتاهش به او متلک بگويادی زي داشت به خاطر موهامیتصم
 ... بلند شدیلی موباي که صدادی بگويزی زد و خواست چيظاهر لبخند

 بود که بتواند ستادهی به او اکیماهدخت انقدر نزد.. آوردرونی شلوارش ببی را از جلشی موباعیکاوه سر        
 يدی نگاهش کرد و باگفتن ببخشیرچشمیکاوه ز.. اوگرفت و کتاب را ورق زدلیچشم از موبا..ندی را ببسوینام گ

 به اتاق رفت
 دود شده ي هاگاریته س.. تا االن انقدر فکر کرده بود که از شدت سردرد تمام صورتش سرخ بودشبیاز د        
 ی نمدای حالش پي برای مناسبياصال واژه ..کالفه بود..خسته شده بود..زدندی به او پوزخند ميگاریدر جاس

 بود و او ختهی کافه بهم ري کتاب هاساب که اعداد و ارقام و حي روزیهمان... افتادشی هشت سال پادی..کرد
 بهتر گند زد به ی زندگکی ي که برایهمان وقت..مثل همان روز خسته بود.. ادامه دادن نداشتي برایپول کاف

طعمه .. تنها خواهرش نبودیساق.. پدرشیمی و دوست صمکی شري لهیتمام آرامش خانواده اش آن هم به وس
اما اول .. آوردینهفته است که با چنگ و دندان هرچه بخواهد بدست م ی درون خودش گرگدانستینم..اش بود

اما ...دیفهمی ميشتری يزهای چشدی مکتریته آ نزدهر قدم که به پان..دادی که عاشقش بود را از دست می کسدیبا
 يجه ایکاش زودتر به نت..ستی برد که او دنبال چی میی مهراد بودینبا.. بزرگ زود بودي هادنی فهميهنوز برا

 دی ترسی هم از او مينطوریاما آن دختر هم.. کندچی او را سوال پدیبا..نام بهارك در ذهنش جرقه زد..دیرسیم
 جواب یکس.. خانه را گرفتي برداشت و شماره زشی مي کرد؟ تلفن را از رویچگونه سر صحبت را با او باز م

 ..قطع کرد و به کاوه زنگ زد..نداد
 

 ؟يدیالو کاوه؟چرا تلفن خونه رو جواب نم -        
 

 ارمشی برم فرودگاه بدی اومده بارازی از شسوی گيبابا... من کار دارمیره -        
 
 

 دختره رفت؟...ی رفتي کار بهت سپردما ول کردهی!کار کار کار -        
 

 ..دوستشم آورده..نه هست -        
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  گفتی عصبیره        
 

  من؟ي تو خونه ي رو ول کردبهیدو تا غر -        
 

 ..دی هم شنی را رهشی زد که صدايکاوه پوزخند        
 

 خدافظ.. برسون خونه خودتو زودتری نگرانیلیخ.. دزدنیمنترس مبلمان لوکستو ن -        
 

 .. زدرونی آورد و با عجله از اتاق برونی را از کشو بشی هادیکل..و تلفن را قطع کرد        
*         

 که ییایظرف الزان.. گشنه بودندی هم حسابشانیهردو.. رنگ ها را امروز تمام کندری تمام زخواستیم        
ماهدخت هم داخل اتاق ها .. خودش پخت و صبح به لطف فرح بانو با خودش آورد را در ماکروفر گذاشتشبید

 دای گشت پرهیهرجا به دنبال دستگ بوق ماکروفر که درآمد... غذاي برادیای کرد تا بشیصدا.... دیکشیسرك م
 خوشمزه اش خانه يای الزانيبو.. شالش گرفتي را با گوشه هاایناچارا شالش را درآورد و ظرف داغ الزان..نکرد

 کند و دورش دای پیی پتوخواستیهوا آنقدر سرد بود که دلش م... هوا را گرم تر نکردشیاما گرما..را برداشت
 دهیماهدخت هم که رسما پالتو و شالگردنش را پوش... تنشی اسکقهی و ی با آن ساپورت پشمی حتچدیبپ

 زده و دست نتی دستش را به کابکی که ی رهدنیبا د..رگشت بای که با ظرف الزاندی شنی تقيصدا..بود
 با کی بلند برخورد پالستيبا صدا... رو انداختای هول شد و ظرف الزانکردی را به کمرش و او را نگاه مگرشید

فقط بهارك ... بود نه غذادهی دیبینه ظرف آس.. جلو رفت و ظرف را برداشتعی سریره...دندی پرشانی هردونیزم
 چی گرفت و بدون هشی ظرف وشال را برداشت و جلویره..کردی به او نگاه مرهیشوك شده و بدون شال خ

  گفترهی در چشمانش خیحالت خاص
 

 ترسوندمت..دیببخش -        
 

 تند تند گفت.. زد و ظرف و شال را گرفتیبهارك لبخند لرزان        
 

 ...ما گشنمون بود..  کار داشتن رفتنی فتحياقا -        
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  ساکت کرد و دوباره ادامه دادي او را لحظه ای تفاوت رهی بيچهره         

 
 .. استفاده کردملتونی از وسادیببخش -        
 غذا ي وارد خانه شد و بوی بود اما راستش وقتختهی تمام راه را با عجله آمده بود و اعصابش بهم ریره        

 ها به وانهی لحظه مثل دکی... دلش ضعف رفتکردی مي آشپزی همان وقت ها که ساقادیمشامش خورد به به 
 کلی هدنی اوست؟ اما با دي براي در آشپزخانه مشغول آشپزی خواب بوده و ساقزیسرش زد که نکند همه چ

نگاهش از آن نگاه ها شد .. پر زدندشی های بافالیتمام خ.. کوتاه بهارك مات شدي فر خورده ي و موهافیظر
 وری پلي هانیکتش را درآورد و آست.. بود از خودشی حس ها عصبنیبه خاطر تمام ا..خواستیکه دلش نم

 گفت  رنگ جذابش را باال زد و با لبخنديسرمه ا
 

 نی که سهم منم بدبخشمی میبه شرط -        
 

 سر گفتبهارك با تعجب نگاهش کرد و بعد با حرکت         
 

 ذارمی براتون کنار مکمی کمه اما حتما یلیخ -        
 

 کباری ي آورد همراه با قاشق و چنگال هارونی بنتی کابي مصرف از توکباری چند عدد ظرف یره        
 عطر سرد و خنکش همچنان ياما بو.. نقصش بودی بکلی قد بلند و هي رهیبهارك هم خ...مصرف کنارش

  گفتیره..رفتی مغزش رژه ميرو
 

 ..میخوری ممیکنی پهن مارمی تو اتاقم هست می قالهی -        
 

 بهارك شرمنده گفت        
 

  باعث زحمت شددیببخش -        
 

همان موقع .. ستادی ای مقابل رهنتی رفت و پشت کابرونیبهارك از آشپزخانه ب... ندادی جوابیره        
  گفت آمد و بلندرونیماهدخت از اتاق ب
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  واقعا؟کنهی می زندگست؟آدمی نیچی چرا هنجایا-        
 

 کنار واری لو نرفتن خنده اش دستش را مقابل دهانش گرفت و از کنار دي کردن برای در حال سعیره        
 دیبا لکنت پرس... زبانش بند آمدچارهیماهدخت ب...ندیرفت تا صاحب صدا را بب

 
 شما؟ -        

 
  خونسرد گفتیره        

 
  بپرسم شمادی من بادی منيشما تو خونه  -        

 
  شدن ماهدخت خنک شده بود با لبخند گفتعیبهارك که دلش از ضا        

 
 ... دوست من هستن اومده که من تنها نباشمشونی ای نامياقا -        

 
 رو به ماهدخت کرد و ادامه داد        

 
 صاحب کار من.. هستنی نامي اقاشونیماهدخت جان ا -        

 
  گفتيماهدخت آرام آرام کنار بهارك رفت و با لبخند مسخره ا        

 
 قصدم جسارت نبود واقعا..هی قشنگيخونه ..خوشبختم..بله.بله -        

 
ه  را بهم فشار داد و بشیماهدخت دندان ها.. تکان داد و به سمت اتاقش رفتي با پوزخند سریره        

  را باال داد و گفتشی حجاب ابروی بهارك بدنیبا د...سمت بهارك برگشت
 

 ..چشمم روشن..جلو پسر مردم... شالیبا بلوز و ساپورت تنگ و ب..ي شدیی اروپایلیخ-        
 

خنده ..  حال بهم زن نبودشی هایرگی با تمام خیجنس نگاه ره.. اما ناراحت نبوددیبهارك خجالت کش        
  را برگرداند و گفتشیفت اما رواش گر
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 ؟يری جلو زبونتو بگیتونینم-        

 
  زد و گفتی ناخنکایماهدخت به الزان        

 
  تو خونه؟؟خوابهی فقط ماروی...نجای نداره ایچیخب ه -        

 
  بار مصرف اشاره کرد و ادامه دادکی يبه ظرف ها        

 
  بود؟ی شکلنیمهرادم ا...نانینگاه کن ظرفاش ا -        

 
 بهارك مشکوك گفت        

 
  به اون داره؟یچه ربط -        

 
  مدهدیگفتم شا..اونم پولدار بود خب -        

 
 بهارك چپ چپ نگاهش کرد و گفت        

 
 ..چرت و پرت نگو -        

 
ماهدخت ظرف ها و ... پشت آشپزخانه پهن کردنتی کابنیی آمد و آن را همانجا پای کوچکی با قالیره        

  گفتی را وسط گذاشت و رو به رهای و بهارك ظرف الزاندیقاشق چنگال ها را چ
 

  کمهدیببخش.-        
 

  بهارك گفتی توجه به عذرخواهی نشست و بیره        
 

 دست پخت خودته؟ -        
 



 136 

 بود وشروع کرده بود به خوردن گفتماهدخت که زودتر از همه سهمش را برداشته         
 

  پختنشای الزانهی بهارکه و هی...آره -        
 

 ارام گفت.. کرد چشمش را بردارد نشدیهرچقدر سع... به بهارك قرمز شده نگاه کردی چشمری زیره        
 

 ... دارهی خوبيبو -        
 

 ذره احساس شرم کی دختر نیاصال ا..به ماهدخت نگاه کرد..  گفتدیی زد و بفرمایبهارك لبخند ارام        
انگار نه انگار .. بود خفه شودکی که نزديطور..بدون توقف..خوردی پشت سر هم و تند تند منطوریهم..کردینم
 يدی را میهر وقت ره.. گرفته بودرهدوباره دلشو..برعکس خودش.راحت و خونسرد.. هستانشانی در مي ابهیغر
 شیاما بازهم دست ها..ترسش را سرکوب کند.. سرکوب کندی اش را درمورد ساقشی کرد کنجکاوی میسع

 ...دی لرزی و نگاهش مزدیقلبش تند م.. شدندیشل م
 چرا دانستینم.. کردیبهارك نگاهش م...  برداشت و آرام شروع به خوردن کردای الزاني تکه ایره        .

 یره.. نهای او خوشش آمده نکهیا.. مهم شده بودشی برازیا همه چ چردانستینم..منتظر عکس العملش بود
انداخت و به غذا خوردنش ادامه  نیی نگاهش را پاعیبهارك سر... کردریسرش را باال برد و نگاه او را غافلگ

 را خورد و نشست بود و به آن دو شی راحت غذاالیماهدخت هم با خ.. راحت نبودی رهياما مقابل نگاه ها..داد
 را گرفت و شی از موهايگوشه ا... معذب شده بودی آمد اما در دلش کمی به نظر راحت مدیشا... کردیگاه من

 کاوه لحظه يچهره ..دانستی را ملشیدل... نبودشیحالش سر جا.. بودری درگیلیذهنش خ..چاندیدور انگشتش پ
 نوع نی عشقش هرگز انیبعد از اول... اشی هفده و هجده سالگيبعد از سال ها...کردی مغزش را رها نميا

 الیخی او بکردیبهارك فکر م..دی از آن نفهمیچی را خورد اما هشیتند تند غذا.. بودامدهی به سراغش نیکالفگ
عجب .. را فراموش کرده؟فکرش آشفته بودشی غم هایعنی..کندی میاگر شوخ...خنددیاما اگر م.. عالم استمامت

 که ی افتاده که با هرقاشقینگاهش به بهارک.. خودش بودریتقص...رفتی را پذ کرد که شرط بهاركیاشتباه
 همه ارتباط برقرار کردن با نیا دخترك بعد از..اعصابش خرد شد..رفتی تر منیی متر پای سرش دو سانتخوردیم

 لحظه فکر کرد چه خنده دار شده است جمع سه نفره کی.. و ترسو بودی مختلف هنوز خجالتيآدم ها
 يخانه ... درآوردندنجای دفعه چگونه سر از اکی او و بهارك دیفهمینم.. آمدندی رقمه به هم نمچیاصال ه..شان

 معاون همان ي نسبتا جذاب و مردانه ي افهی هم آن بود که قنیبد تر از ا... عامل فالن هتل در تهرانریمد
 زهای چنی از اشتری که بی هر کسگفتیبهارك هربار به او م..شدی چشمانش پاك نميز جلو لحظه اکیهتل 
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 باور خواستیدلش نم.. حرفشی اعتراف کند به درستخواستیدلش نم.. افتدی در دام مشتریفرار کند ب
گردد به  که دوباره بردی ترسیم...گری دغدغه دکیدوباره .. کندهی گری از شدت کالفگانجی بود همکینزد..کند

 سکوت را شکست و گفت..  اشی هجده سالگي هایآشفتگ
 

  کم کممی اگر کارت تموم شده برگمیبهارك م -        
 

فکر کرد .. را کامل نخورده بودشی که هنوز غذای به رهی به ماهدخت کرد و سپس نگاهیبهارك نگاه        
  گفتیرو به ره..امدهی خوشش ندیشا
 

  فکر کنمشهی کال تموم مگهی ادامه اش؟فردا دي براامیفردا ب.. امروز کارم تمومهيبرا -        
 

 را بست و ظرف ایبهارك در ظرف الزان.. اپن گذاشتي سرش را تکان داد و ظرفش را برداشت و رویره        
 دیماهدخت هم بلند شد و پرس.. اپن گذاشتي را روفی کثيها
 

 ن؟ی ندارنهی آدیببخش -        
 

  داد و بدون نگاه کردن به ماهدخت گفتنیی را پاورشی پلي هانی آستیره        
 

 تو راهرو، در اول -        
 

 فشی را برداشت و به سمت کای را جمع کرد و ظرف الزانیبهارك قال.. گفت و رفتیماهدخت آرام ممنون        
 شد و آرام دم کشی نزدنهیت دست به س از پشی درون کوله اش بود که رهلیرفت در حال جمع کردن وسا

 گوشش گفت
 

  گشنم بشه و هوس کنمدیش؟شای بمونه بقشهیم -        
 

 به سمت ی آن سرما مور مورش شد و سرش را کمانی مي دفعه اکی ي و گرمای ناگهانيبهارك از صدا        
 بود که ظرف با بدنش ستادهی اکشی انقدر نزدیره.. آورد و و برگشترونیظرف را از کوله اش ب... کردلیچپ ما

  او کرد و ظرف را گرفت و گفتی به انگشتان رنگینگاه... برخورد کرد
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 ..ممنون -        
 

 نگاهش چندش نبود اما نکهیبا ا..کندی نگاه مشی از حد به موهاشی بیحس کرد ره.. زديبهارك لبخند        
به ..  گذاشتخچالی ظرف را برد و درون یره...برگشت و شالش را سرش کرد..دادیبه هرحال خجالتش که م

  کرد و گفتهی اپن تکيلبه 
 

  سوال ازت بپرسم؟هی نداره یاشکال -        
 

  مکث کرد و ارام گفتيبهارك لحظه ا        
 

 دیینه بفرما -        
 

  کرد و گفتی اخم کوتاهیره        
 

  بذارش کناريستادی وسط خونه ام ایحداقل وقت.. ه حرف زدنو بذار کنار محترماننیا -        
 

 را شیپالتو..دنی شروع کردند به لرزشیباز دست ها..دیباز ترس...بهارك خجالت زده سرش را تکان داد        
 .. حرفش را بزندی را بست و منتظر ماند تا رهفشی کپی و زدیپوش

  تخت درست مقابلش نشست و گفتي برداشت و روزی مي اش را از روهی تکیره        
 

 ..ی هرچای پانته آ ؟بايدی نشنی به اسم ساقي از دختریحرف..ياون موقع که با مهراد در ارتباط بود -        
 

  کرد و گفتیبهارك اخم        
 

  مورد حرف بزنم؟نی در ادیچرا با -        
 

  تر گفتمی مالنی هميت برا را داشي برخوردنی انتظار همچیره        
 

 کنمیخواهش م!  مهمهیلیخ -        
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 اما اخمش را حفظ کرد و گفت.. گرمش شد ي صداي دفعه اکیحواس بهارك پرت نرم شدن         
 

 نه سوال...هیی بازجونیا -        
 

 !خالص.. با او حرف بزندشی کالم راحت نبود در مورد مهراد و زندگکی        
 یانگار بحث با او ب.. کوتاهش بردي به موهایدست.. را بهم فشار دادشی لب های و عصبستادی ایره        

 کرد ی را محکم گرفت و سعشی دفعه با سرعت به سمتش رفت و دست هاکی نگاهش کرد و یکم.. بوددهیفا
 ...زدی را در نگاهش برتشیتمام جد

 
 .. باهات ندارمي کارچی هگهیجواب سواالمو بده و من د -        

 
 شده چرخاندش و کنار گوشش محکم ی نقاشواریهمانطور که دستش را گرفته بود محکم به سمت د        

 گفت
 

 اسمشو؟..عکسشو..؟خودشوي بوددهیتا حاال د.. خواهرمنو...  رویساق... دخترونیا -        
 

 ی می محکم رهي درون دست هاشیست هاد...زدیضربان قلبش ته حلقش م... بوددهیبهارك ترس        
 مدام در ذهنش تکرار یاسم ساق.. شدرهی به عکس خشتریب...دی شنی را می بلند رهينفس ها..دندیلرز

 ریتصو...راد بودش؟؟مهدهیکجا د.. دختر در ذهنش نقش بستنی از اگری دیعکس.. کند شدشینفس ها...شدیم
 را از چوب فشی که کيهمان لحظه ا.. مهراد را مالقات کرد در ذهنش مرور شدشی که در کي روزنیآخر
 االن اتفاق نیانگار هم.. آمدادشی..ستی کدی وقت نفهمچی افتاد که هینگاهش به قاب عکس..داشتی برمیلباس

دستش ....ک لخظه حس کرد قلبش از کار افتادی.. کرد؟ی مهراد چه کار مي در خانه یاما عکس ساق...افتاده بود
اگر او خواهرش نبود ... باشدی کار درستیمطمئن نبود گفتنش به ره...دی کشرونی بیرا محکم از دستان ره

 یقی نفس عمیره... را متوجه خود کردیلرزش دستانش نگاه ره...بغضش گرفته بود... بوددهیترس.. بودجی؟گیچ
  و ارام گفتدیکش
 

 .فقط ممکنه مشکل من حل بشه..کنهی نمری کس رو درگچی موضوع هنی انیبب -        
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 ي لحظه ایره. قدم دور شدکی که بهارك ردی رفت و دوباره خواست دستش را بگکتری نزدیقدم        
 ارام ادامه داد..  بست و باز کردیچشمانش را عصب

 
  ازتکنمیخواهش م -        

 
ارام در دلش ... نشدياما خبر. نجات دهدی دو دلنیبهارك آرزو کرد ماهدخت زودتر برسد و او را از شر ا        

 نام خدا را صدا زد و گفت
 

 ي اگهی دزی چچینه ه..هی کدونستمی بودم نه مدهینه اسمشو شن..دمیفقط عکسشو د -        
 

 گونه اش ي شد که روی اشکشی کرده در گلوریبغض گ.. حس کردشی بار در زندگنی اوليزور را برا        
نکند مهراد او را به .. به دلش افتاده بودیشک..شدی می نازك نارنجنقدری مرد انی چرا مقابل ادی فهمینم..دیچک

 یره... را از حالت نرمال خارج کردشیگ اش شد و زندیلعنت به مهراد که وارد زندگ.. دختر پس زد؟نیخاطر ا
ک را از گونه اش پاك کرد و خودش را کشت و جلوتر رفت و اش.. گرفتدی گونه اش چکي که رویدلش از اشک

 ارام گفت
 

 ..دیببخش -        
 

 از دهی کرده و شال پوششیماهدخت آرا...بهارك سرش را دور کرد و کوله اش را با شتاب برداشت        
 برگشت و ی عصبیره... بهارك رفتکینزد.. آن دو نفر کردي گرفته ي افهی به قی خارج شد و نگاهییدستشو

  ارام به بهارك گفتاهدختم.. کنار گاز روشنش کردتی برداشت و پشت به آن ها با کبريارگی کتش سبیاز ج
 

 م؟یبر-        
 

  لرزان گفتیی با صدایبلند ول.. در رفتکی را برداشت و نزدلشیبهارك وسا        
 

 ..خدانگه دار..کنمی کار رو کامل مامیمن فردا صبح م -        
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 یحواسش به دل..سوختی خودش مي براگاری گذاشته بود و سنتی کابي لبه ي را روشی دست هایره        
 عکس يفقط دستش مشت شد برا.. که گفته بودي که زده بود و زورییبه حرف ها..که شکسته بود،نبود

لعنت به ..خودش لعنت به.. او باشد؟ي در خانه دی بایچرا عکس ساق.. آن مرد بوديخواهرش که در خانه 
 ...ه خواهرش را زنده به گور کردخودش ک

 
 خودشان را يهمه طور...زدی نمی کس حرفچیه..دی نوشی ميپدرش مقابلش نشسته بود و در سکوت چا        

 کاوه بلند شد و ارام گفت... وجود نداردی مشکلچیبه آن راه زده بودند که انگار ه
 

 ..رمی بگيزی چهی شام ي برارمیم -        
 

 فنجان سویکاوه که از خانه خارج شد پدر گ... انداخت و سرش را تکان داديگری دي را روشیپا سویگ        
 است مانی پشدانستیم.. بزندیمنتظر بود دخترش حرف.. نگاه کردسوی به گی گذاشت و کمزی مي را روشیچا
 ارام گفت.. بودنییسرش پا...چرخاندی انگشتش را دور فنجان مسویگ.. از زبان خودش بشنودخواستیاما م..
 
 

 ..اشتباه کردم...من کاوه رو دوست دارم...امی بخوامی من نمن؟ی منو ببرنیبابا اومد -        
 
 

  گفتینیبا ارامش غمگ.... زد وجلوتر رفت شی زانوي را روشی سکوت کرد و آرنج هایپدرش کم        
 

 وی روزنی همچي و اشتباه کرديست ندار شوهرتو دوی بهم گفتي زنگ زدهی که با گرشیدو سال پ -        
 کاوه ي و پوالایمهربون..شیخوای که نميضجه زد.. باهاش بسازهی و بهت گفتم کاوه پسر خوبدمیدیم...دمیدیم

حاال که دو ..يکاوه خودت تاوانشو داد  اما قبل ازدهی تاوانشو کاوه ميفکر کرد..سوی گيکور بود... دلت؟ریزد ز
امروز به خاطر اون .. مخالف کارت بودشی که دوسال پمیاگه من همون پدر.. ي حروم همه کردویساله زندگ

 گرون تموم نهمهیحاال که ا...متی تصميپا..سای واي که کردی اشتباهيپا..ی بمونذارمیبنده خدا هم که شده نم
 اول خودتو ي که درست کردی باتالقنی چقدر بهت گفتم نکن؟گفتم اادتهی...ي بدو تاوان اشتباهتدیبا..شده برات

 ادته؟ی...کنهیغرق م
 



 142 

 گذاشت و فنجان پدرش را برداشت و ارام زی ميفنجانش را رو...ختی ري داخل فنجان چاسویاشک گ        
 گفت

 
 زمی دوباره بررمیم -        

 
 .. بلند شد و همراهش وارد آشپزخانه شدیعل        

 
گفتم چشمت دنبال پولشه قلبتو ..يخوری و گفت تو به درد کاوه نمشناختتی مامانت از اولم مسویگ -        

 ..ی نداشتدونستمیم..ي دوسش داریگفتی؟؟میکنی مکاریچ
 

  کرد و ادامه دادینی کوتاه و غمگيخنده         
 

اما ... به دلتوفتهی خش بومدیمنم دلم نم.. خودتي برايتازوندیم..گهی ديتک بود.. بودیاغی شهیهم-        
 به ينذاشتم و کال گند زد... بخوابهطنتشی بکشه بلکه شی سختکمی بذار گفتیبرعکس مامانت م

 يدلم برا...رازی شبرمی ممریگی و دستت رو ممونمیاالنم م.. واستکردمی فراهم میخواستی می هرچدینبا..تیزندگ
  تباه شدشی که زندگسوزهیاون پسر بدبخت م

 
  داد زددهی و با چشمان سرخ و رنگ پردی کوبزی مي فنجان را روی عصبسویگ        

 
  تباه شد؟؟ کاوه؟ی تباه شد؟؟کویچ -        

 
  زدغیج        

 
 گمی ميشنوینم.. به غلط کردن افتادم؟ینیبینم..رهی مادشی دو روز بعد شناسمیکاوه؟؟؟من اونو م -        

 ولش کنم دی بای دوست دارم ولمویه؟زندگی الکخورمی که میی قرصایکنی آب شدم؟فکر مینیبیدوسش دارم؟نم
 دو روز يفکر کرد... نه اونم بزنه؟؟؟من تباه شدشی خودش آتي خودش با دستاشوی که زندگيدی دویک..برم

 دی به مامان بگدییبفرما...شمیمن تباه م. پدر منرینخ.. آقای علریشه؟نخی اون تباه منمشی ببگهی دیکی با گهید
  راحت شد؟التونی حاال خدی خوابطنتشمیش..دی کشی سختسویگ
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 بلند گفت.. سرخ بودتی از عصبانیعل..هق هق کنان از کنار پدرش گذشت و از آشپرخانه خارج شد        
 

 خودت؟؟ ي برایبافی میچ..يخودت کرد...ی شد خودت خواستیهرچ.. خودتو تبرئه نکن بچهخودیب -        
 گند وی گفتيزی به خدا اگه بفهمم چسویگ...ي دوست داري دِ غلط کرد؟يدوست دار افتاده کاوه رو ادتیحاال 

کاوه .. بهتگمیخونه کاوه دارم م  تونجایهم.. دارمي دخترکنمیفراموش م.. ندارمتی کارگهی دزی به همه چيزد
 ..شیخواستی بفهمه که نمدینبا
 

 سرش را ارام تکان داد و لب زد.. پاك کردامدهی را تا کاوه نشی اشک هاسویگ        
 

  عجله دارهشتریظاهرا کاوه خودش ب -        
 

 شده به طالق به ی اگر کاوه راضدانستیم... دخترش و دل عاشق کاوهي زد به کوته فکري پوزخندیعل        
 که نجاستیسئله ام... شرمنده استکندی به چشمانش نگاه می وقتدیفهمیم..خاطر عذاب وجدان و خجالت است

 در اوج کسالی سر دخترش گذاشتی مدی نباشیچند سال پ.. خودش استریتقص.. نه کاوهسوستی گرینه تقص
 مسخره لیکه امروز بخواهد به دال... ففط به خاطر پول ازدواج کندی شناختچی بدون هی و نوجوانطنتیش

 .دیفهمی اگر ميوا.. بود که کاوه نفهمد؟يزی مشکل چنیمگر ا.بهمش بزند
 ی خالچارهی بنی سر امیهر چه که آنموقع نداشت.. انگارمانی های کودکي نداشته ي شده اسباب بازیزندگ        

 ..میکنیم
     

 ی رنگ مشکشی پقهی چند دقنیهم.. تخت نشستي برداشت و روزی مي رنگش را از رويالك سورمه ا        
 اتاق کنار چمدانش ي نگاهش به بهارك بغ کرده افتاد که گوشه در الك را باز کرد و همزمان..را پاك کرده بود

 بود که دهی چند بار از او پرسياز عصر... استفشی توصي برايهرچند خشکش زده بود فعل بهتر...نشسته بود
 شی و شانه را برداشت تا موهاستادی انهیبهارك مقابل آ.. اما بهارك سردرد را بهانه کرده بودستیچرا سرحال ن

 دیرا از حالت آشفته خارج کند و ارام پرس
 

 ؟يماهدخت تا حاال عاشق شد -        
 

 ي الك کج شد و گوشه يقلمو.. دی لحظه مقابل چشمانش نقش بست لرزکی که یبه خاطر خاطرات        
 بهارك ادامه داد.. شدیانگشتش الک
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 ..منظورم از بعده -        

 
 ماهدخت حرفش را قطع کرد        

 
 ..نه-        

 
 بهارك گفت... که سراغش آمده بودند را کنار بزندي کاوه و افکار مسخره اي کرد چهره یو سع        

 
 به نظرت مهراد چرا منو ول کرد؟ -        

 
  گفت و به بهارك نگاه کردیماهدخت الکش را نصفه کاره گذاشت و نچ        

 
 ؟یمهراد اومده باز قربون صدقه رفته دل ضعفه گرفت..پس بگو ..  هستتیزی چهیامشب  -        

 
فعال که همه ...شتری از او هم بدیشا.. بودبای زیساق.. ندادیجواب... نداشتی شوخيبهارك حال و حوصله         

 دیپوستش سف.. نگاه کردهنیخودش را در آ.. کردشیمهراد هم به خاطر آن دختر چشم سبز رها..دنبالش بودند
 دختر يشده بود مثل همه .. جا بکندز را اشی موهاخواستیم..کالفه شد.. نداشتیمشکل.. نقص بودیب..بود
مدام در ذهنش به .. که پسش زده بودیآن همه کس... مردکی به خاطر کردی ماسی قگریخودش را با زنان د...ها

 ی به رهزدیزنگ م...دیپرسی می به مهراد و از ساقزدی احمق باشد زنگ مخواستیاگر م.. احمق نباشگفتیخود م
 شیاز همان روز آخر در ک..دندی لرزی مدت ها بود که نمشیدست ها..گفتیم  آمدی مرونیو هرچه از دهانش ب

  ماهدخت بود که سکوت را شکستنباریا....لرزش دستانش برگشتند
 

 ات باهامی فردا هم بيخوای مگمیم -        
 

 ! بپرسگفتی نپرس و دلش مگفتی بود که عقلش می سوالنیمشخصا ا        
 بهارك گفت        

 
 برو به کارات برس..نه-        
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 ... بشنودخواستی نبود که ماهدخت دلش می جوابنیو مسلما ا        
 يکاوه قاشق چنگال را رو.. به سمت اتاق رفتی شام بلند شد و با عذر خواهزیزودتر از همه از سر م        

 بود تا با اون ی فرصتنی منتظر همچیعل.. برداشت و دور دهانش را پاك کردیبشقاب رها کرد و دستمال
 گریفقط د..  نداشتی خاصت حالجیچهره اش ه...  مناسب صحبت نبودیلیصحبت کند اما انگار حال کاوه خ

مانند .. زده بودی دلش هم نقاب سنگيرو.. کردیچون کار درست را م.. سوختی دلش نمگرید..شرمنده نبود
هزاران ...شیسخت بود برا... راشی کرد مرد آرام رو به رویدرك م.. کردی شرمنده نگاهش می علنباریا.. سویگ

 زد؟ کاوه ي کارنی کم گذاشت که دست به همچشی براچه... کردی لعنت مسوی گتی تربيبار خودش را برا
  بلند شد و آرام گفتی علنی و غمگریمقابل چشمان پ

 
 ظرفتون رو ببرم؟ -        

 
  نفسش را رها کرد و گفتیعل        

 
 ....کنمی خودم جمع منینه پسرم تو بش -        

 
 بشقاب او را هم ی اعتنا به حرف علیب.. اپن گذاشتي برداشت و روزی ميکاوه بشقاب خودش را از رو        

 کاوه گفت... ارام تشکر کردیعل..برداشت
 

  خستمیلیخ.. برم بخوابمدی ندارياگر با من کار -        
 

  و با چشمان پر اشک لب زددی کاوه کشي شانه ي بلند شد و دستش را رویعل        
 

 ممنون -        
 

  زد و گفتی انداخت و لبخند تصنعنییکاوه سرش را پا        
 

 ریشبتون بخ -        
 به لیاوا..کردندی از استرس گز گز مشیانگشت دست ها... بوددهی تخت خوابي پشت به در اتاق روسویگ        

 خودش را کردیفکر م.. معنا نداشتگری که دی کرده بود و االن به خاطر استرسدای که از کاوه پيخاطر تنفر



 146 

بعد از آن خسته .. دوام نداشتندشتری بکسالی ها یاما تمام آن خوش...کندی کاوه ميغرق محبت ها و پول ها
آنقدر که در اوقات ..دی هم رسیآنقدر که فکرش به خودکش..شیکادوها..شیبوسه ها..آغوش کاوه...کننده بود

 دی هم شازیهمه چ...کاوه دوست نداشت او کار کند..کردی مسهی دور و برش مقاي اش کاوه را با مرد هايکاریب
 رفتن دی دوستانه و خري هایاهل مهمان..سرزنده و اهل کار زن خانه نبود  دخترسویگ..از همان جا شروع شد

 را دوست سوی گي و نوازش کردن موهادنی نوشيکاوه نشستن در خانه و چا.. هرهفته بود و کاوهيها
اما رد اشک تا صبح ..فهمدی کاوه نمکردیفکر م.. را پاك کردشی رفت اشک هانیی تخت که پايگوشه ..داشت

  رد اشک را؟ندی باشد و او را تماشا کند و نبداری کاوه تا صبح بشدیمگر م.. ماندی مشیها  گونهيرو
  بم کاوه به گوشش خورديصدا        

 
 اد؟ی بابات بيخودت زنگ زد -        
  زودتر تموم شه نه؟یخواستیم        

 
 .. نداشتی تمامشیزخم زبان ها.. بودنیهم.. را بستشی چشم هاسویگ        

 
 !نه -        

 
  باال رفتي ارادری کاوه غيصدا        

 
 هتل دی چمدونتم ببند فردا بر؟؟ي شاهدتم آوردي من خرم؟؟تا بهت گفتم طالق زنگ زد؟ینه چ -        

 !گهید
 

ارام و ... گذاشته بودشی چشم هايکاوه دستش را رو... برگشت و با تعجب و بغض نگاهش کردسویگ        
 متعجب گفت

 
 ؟!کاوه -        

 
  چشمانش برداشت و نگاهش کرديکاوه دستش را از رو        

 
 ..کاوه و درد -        
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  ادامه دادندی ببسوی گخواستی که نمیو با بغض        

 
تا نزده به سرم و ..خوامی حاال من نمیخواستیتا االن اگه تو نم...پاشو زودتر کاراتو بکن برو..کاوه مرد -        

 .نگهت نداشتم برو
 

 گذاشت شی بازويسرش را رو... شدکی به او نزدسویگ. را بستشی کرد و چشم هاسویپشتش را به گ        
 ارام گفت.. کردندی که از گوشه چشمش لباس کاوه را تر میی توجه به اشک هایب..
 

 ؟ین کی باهام درست خدافظيخواینم -        
 

 آزارش شتری شود و بالیخی بسوی را تکان داد تا گشیبا مخالفت بازو.. متوجه منظور او شدیکاوه به خوب        
  خش دار گفتییبا صدا.. ندهد

 
 !نجاستیبابات ا -        

 
  گرفته گفتي کرد و با صداینی فنی فسویگ        

 
 ..رونی برهی نمییصدا..خورهیقرص م -        

 
 کرد و با مکث برگشت و آباژور کنار تخت را سوی به چشمان گی چشمش نگاهيکاوه دو دل با گوشه         

 ....خاموش کرد
*         

 ؟ییشما..الو بابا؟ -        
 

  ماهدخت؟فرح جون خوبه؟یخوب..زمیاره عز -        
 

 ماهدخت آرام گفت        
  خوابن؟همهي وقت زنگ زدری دنقدریچرا ا..همه خوبن -        
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 ی دلم تنگ شد کنارم باشی وقتشهی میک.. رفتادمیدلم تنگ شد ساعت رو ..حواسم نبود -        
 

 .. بستی را عصبشیماهدخت چشم ها        
 

 ..نیای بازم بنی همه سال کنار اومدنیا -        
 

 ..ي کرديتو لج باز.. برهشی خوب پیقرار بود همه چ..ومدیمادرت هم کنار ن..ومدمیکنار ن -        
 

  گفتی را باال برد اما هم چنان ارام و عصبشی صدایماهدخت کم        
 

 بگم ای پاشو بدی بگدی زنگ بزند؟بعدمی و بردی ولم کنطی شرانی قبول کنم تو سخت تریانتظار داشت -        
 يکردی موقع رو منی فکر انیرفتی منیچشم؟اون موقع که داشت

 
 هی دیبا..ی بمونيخوایاگه م..اگه..زنگ زدم که بگم.. حق با تواهدونمیم..آروم باش!  خبلهیخ.. خبلهیخ -        

 ..یقبول کنم خوشبخت.. که دلم قرص شهخوامیبهونه م..ياریبهونه برام ب
 

رفتن سخت تر  کار از نی کرد؟ای مدایبهانه از کجا پ..دی شنی حرف را نمنی و امردیآرزو کرد کاش م        
  نداد که پدرش ادامه دادیپاسخ..بود
 

 ریشب بخ..گهیبرو بخواب د.. ماهدخت؟ منتظرميدیشن -        
 

 حاضر نبودند به یحت.. اش بلند نشودهی گري سر خورد و دهانش را محکم گرفت تا صداواری ديگوشه         
طاقتش تمام شده ... خسته گناه نداردي از آدم هاشتری کس بچیه..خسته بود..خاطر تنها دخترشان برگردند

 .. اشی اصليخانوده  شی چند ساله خاتمه بدهد و خودش برود پي بازنی بهتر بود به ادیشا..بود
 

 آن قرارداد مسخره و دلش وسط ياگر پا.. رساندی رهيبا هزار کلنجار و اضطراب خودش را به در خانه         
 قولش بزند و از آن مهم تر کارش را نصفه رها ریاما عادت نداشت ز.گشتینبود هرگز به آنجا باز نم

 دی پانته آ را از پشت سرش شنيخواست زنگ بزند که صدا..کند
 

 بهارك؟ -        
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 زد و ي شال را گرفته بود لبخندي پانته آ و کالهش که جايبای زشهی مثل همپی تدنیبرگشت و با د        

 گفت
 

 ..سالم -        
 

  زد و گفتيپانته آ در پاسخ به سالمش لبخند        
 

 .. دارمدیزنگ نزن من کل -        
 

 پانته آ سکوت را از ي بوت هاي پاشنه يصدا...بعد از ورود پانته آ وارد شد.. تا در را باز کندستادیکنار ا        
 گفتپانته آ بلند .. خانه نبود انگاریره.. بردی منیب

 
 ؟یی کجایره -        

 
دست ... بهارك و پانته آ جا خورددنیبا د.. بست وارد هال شدی ساعتش را دور دستش مکهی در حالیره        

 کوتاه به بهارك ی اتو خورده اش فرو برد و خونسرد با حرکت سر و نگاهی شلوار مشکبی را درون جشیها
 ادیپانته آ از سرد بودن ز.. بپوشدپوش را درآورد تا روشیبهارك هم کوتاه سرش را تکان داد و پالتو..سالم کرد
 را شی توجه به حضور بهارك دست های رفت و بیاما با لبخند به سمت ره.. و بهارك تعجب کردیاز حد ره

 لبخند یره..دیرسی مین کفش ها تا نصف صورت رهبا آ.. بوديدختر قد بلند.. حلقه کردیدور گردن ره
 ت لبخند گفی زد و پانته آ با حرص ولیکمرنگ

 
 ؟یکنی مجکتی رزنمیچرا زنگ م -        

 
 از بابت الشی پانته آ خدیشا.. را از دور گردنش باز کرد و گرفت و به سمت اتاق بردشی دست هایره        

 ...اما نه..بهارك راحت بود
 اما اوردی را هم بهی بوسه سر و ته قضکی پانته آ رفت تا با کینزد... در را بستیارد اتاق شدند و رهو        

  و دلخور گفتدیپانته آ خودش را کنار کش
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  تو گذشته؟ي شده؟چته؟باز چرا غرق شدی چیره -        
 

  سرش را باال گرفت و گفتنهی زد و دست به سهی تکشی آرازی به میره        
 

 .. باز شروع شدایخدا -        
 

  بلند گفتی آخر زد کممی به سگریپانته آ د        
 

 ؟یچونیپی م؟چرايری طفره میچرا ه.. باز شروع کردیگی مزنمیمن تا حرف م.. باباي شروع شد؟ایچ -        
 

مشکلش با خودش  تا توانستیاصال همه محق بودند جز خودش اما نم..دادی ته دلش به او حق میره        
 پانته آ ادامه داد..مشکلش مهراد بود... شوديگری ديحل نشده وارد باز

 
 ی من بشم ساقستی قرار نگهی میاون ه... ندارهیمنم گفتم به اون ربط..ذارهی نمگهیم..دهیمهراد فهم -        

 ..اما..دوم
 

  گفتتیبا عصبان.. خونش به جوش آمدیره        
 

  به اون داره؟؟ی چه ربط؟یساق-        
 

 آرام گفت.. سرش را گرفتشی کوچک اتاق نشست و با دست های صندليپانته آ رو        
 

 می کردي و به خاطرت هر کارمیهردومون عاشقت بود... مثل اونمگه؟منمیمگه دروغ م -        
 

بلند ..اورندی بشی را به رويزی خواهر و برادر چنی اخواستینم..دندی لرزی از فشار می رهيدندان ها        
  گفتدی دفعه پانته آ پرکی که يطور

 
 ی نظر که هردوتون بنی اما از ادیهی شبیتو و ساق..  من نظر بدهی راجع به زندگکنهی جا میمهراد ب -        

 که ي از کارشتری اون بيفکر کرد. حرفارم مهراد کرده تو گوشتنیا..ستی نی به نفعتونه چی چدیدینفهم..دیعقل
 .. نکنهگی واسه حرص مالشه که مکنه؟اونمیمن با خواهرم کردم باهات م
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  بلند تر گفتیی بغض کرد اما محکم بلند شد و با اخم و صدادی که شنی انکار نشدنقتیپانته آ از حق        

 
چون تو تو ... ما به خاطر تو بودي کرد و شد عروس خانواده تی اگر خریدوما ساق..اوال صداتو نبر باال -        

 به نفع ای تو دنیکی که اگر ی از نفع حرف بزنخوادی نمیکی شد بد؟مهراد شد بد؟تو یحاال ساق..يگوشش خوند
  سهممو به نامت کنم؟من؟ی گفتی وقتي کردی فکر میبه نفع ک...یی فکر نکنه اون توهیبق
 

  قطع حرفش مقابلش گرفتی و دستش را به معنستادی گرفته مقابلش ا و آتشی عصبانیره        
 

 ؟ی کنی کردن تلفنو خالجکتی رهی حرص یزنی حرفا رو منیا...بسه بابا -        
 

  با خشم ادامه دادیآرام تر ول        
 

 اظهار ي برای حقچیت ه تو و برادریول.. ی قربانیساق..من بد...یخودت خواست..یینجایپانته آ اگر تو ا -        
 ..يخواینم.. بمونيخوایم...میستی سهم تو نرینه من نه هتل گ.. نگو سهم سهمنقدریا..دینظر ندار

 
  حرفش را قطع کرد و گفتهیپانته آ با گر        

 
 ؟ي؟هرری چخوامینم -        

 
  قورت داد و گفتی انداخت و آب دهانش را به سختنیی سرش را پایره        

 
 ... جمله رو تموم کنیهرجور راحت -        

 
مشغول هضم ... تخت نشسته بوديبهارك مات شده رو.. رفترونی را برداشت و از اتاق بفشیپانته آ ک        

مهراد قرار نبود زن ... بود؟مهراد که برادر نداشتيری عروس خانواده میساق...دی شنی که کاش نمییحرف ها
 . مهمان گونه اش شدندحمچند اشک مزا..دانستی نمی بود که عاشقی رحمیبمهراد مرد ..داشته باشد

  برگشتی کرد و به سمت اتاق رهی بهارك نگاهيپانته آ با اخم به چهره         
  گفتیپانته آ سست شده و عصب.. مقابل پنجره و اخمو غرق فکر بودیره        
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 تیچرا همه رو اذ..ی رهستی حرف دلت نیول..تلخه.. زبونتوشناسمی م؟منی گفتيزی دختره چنیبه ا -        
  بهش؟ی گفتيزی چکنه؟توی مهی چرا گرست؟بهاركی نگهی که ديزی به خاطر چیکنیم
 

  برگشت و گفتیعصب..  شدیدر گوشش تکرار م "ستی نگهی که ديزیچ"        
 

 نیاحمق شما دو تا باهم اومد -        
 

  گفتنیپانته آ غمگ        
 

 شیلطفا گند نزن تو زندگ...هیدختر حساس -        
 

پانته آ بغض کرده از اتاق خارج شد و به سمت در .. تکان دادي کوتاه به او کرد و سری نگاهیره        
 نی ای زن معنکیفقط ..دیکشی مواری به بهارك انداخت که با آرامش قلمو را به دی در که شد نگاهکینزد..رفت

 از دانستن دیترس..شی بود برايبهارك تلنگر ي هیگر... بوددهیپانته آ ترس...از خانه خارج شد.دیهم فیآرامش را م
 از او استفاده ی که نکند رهدیترس..ی رهي گناه در خانه ی دختر بنی از حضور ادیترس.. بهارك و مهراديرابطه 
 ی او و ساقدیگویفکر کرد اگر مهراد م...ی رهي هاي بازي سوخته يکه او هم بشود مهره .. اهدافشيکند برا

 .. رحمیب.. رحمیب... رحمیهردو ب..نطوری هم همد و مهرایره..هندیشب
***         

دلش چرا .. را تمام کردزیمهراد که همه چ.. را بزرگ کرده بودزیهمه چ.. خودش بودریتقص        
اما .. در دلش به پا بودی که اشتباه شده؟آشوبکردی میچه جور به دلش حال.. اشتباه شدهگفتیمهراد م...دیفهمینم
 .. و حسادت در دلش شعله گرفته بوديکنجکاو..دیفهمی مدی نبایره
 

  آشوب کرده بوديخودیقلبم ب        
  نبود و تنهايوعده ا        
  اوج گرفته بودالتیخ        

 
 ساز را زد و به سمت بهارك يدکمه روشن شدن چا.. از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه رفتیره        
 آرام گفت.. دادهی را به زانوانش تکشی تخت نشست و دست هايپشت سرش رو.برگشت
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 شه؟یامروز کار تموم م-        
 

  حالت ارام گفترییبهارك بدون تغ        
 

 بله-        
 

  ادامه دادیره        
 

 نی آدم که بهت توهکیبه عنوان .. تو هتلرمی بگی مهمونهی خوامیم.. کردمتی مدت همه رو اذهی -        
 ...يای و بی دعوتمو قبول کنخوامیم... دوستکی ی حتای...کرده

 
 یب.. را رنگ کندی ساقي موهاي روي زد تا گل های را پاك کرد و داخل رنگ صورتشیبهارك قلمو ها        

 تفاوت جواب داد
 

  استراحت کنمدمی محیترج..ممنونم -        
 

 و ستادی سر بهارك اي و باالختی خودش و بهارك ري براي به آشپزخانه رفت و دو فنجان چایره        
 يگری دي را عوض کند و قلموشی بود خواست قلمودهیبهارك که فنجان را ند. تر بردکی را نزديفنجان چا

 کیآنقدر سوخت که  بدنش... برگشتنی لباسش و زميبردارد که دستش با فنجان برخورد کرد و فنجان رو
لباسش را از بدنش فاصله ...اشکش درآمده بود.. روپوشش را درآوردی توجه به حضور رهی و بدیدفعه پر

 وارد عی سریره..کم شود تا از سوزشش زدیبهارك بدنش را باد م.. چه کار کنددانستی هول شده نمیره...داد
 بهارك همانطور لباسش را از بدنش جدا کرده ت را برداشت و به هال برگششی از لباس هایکیاتاقش شد و 

  مقابلش رفت و گفتیره..بود
 

  آزادتره بپوششنی اایب -        
 

 که در دستش ير بزرگتزی و لباس چند سای نگران رهي به لباس کرد و از چهره یبهارك متعجب نگاه        
  خنده گفتانیبهارك ناچار لباس را گرفت و م. تعجب کردیاز خنده اش ره...بود خنده اش گرفت
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 دست خودم نبود..دیببخش -        
 

  رفت و گفتي چشم غره ایره        
 

 همونجا بپوش..راهرو در دوم.. دندون تو حموم هستریخم-        
 

 ..بهارك خجالت زده لبش را گاز گرفت و به سمت حمام رفت        
*         

کنار ..دی دواری دي روی نقاشي رهی را خی آمد و رهرونی از حمام بی رنگ و گشاد رهیبا لباس طوس        
  برگشت و گفتیره.. شدی نقاشي رهی و خستادیکتابخانه ا

 
 ادیبهت م -        

 
  گفتي عادیره.. زدیبهارك سرخ شده لبخند کمرنگ        

 
 که ازت خواستم ي بارنی اولي برایکی.. بدهکارمیچندتا عذر خواه..ی مهمونيای واجب شد بگهید -        

 ... شد کاللیامروزم که سوزوندمت تکم..روزی دمیکی..واری دهی دعوا باهات سر قضي برایکی..ی نقاشي برايایب
 

 بود ختهی را که دوباره ري مقابلش رفت و فنجان چای بزند که رهیبهارك دهان باز کرد و خواست حرف        
 به دستش داد و گفت

 
 ..اریدوستتم ب...ای دوست بکیبه عنوان ..من بهت اعتماد کردم.. کنمینه قبول نم -        

 
 دی را خاراند و پرسشیابروها        

 
 بود؟ یاسمش چ -        

 
  لب زدی و مبهوت عطر سرد رهرهیبهارك آرام و خ        

 
 ماهدخت -        
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  گفتیره        

 
 یتنها نباش..ارشی بیاگر خواست..همون..آها -        

 
 نگاه يبه فنجان چا... نبودی مرد مخالفت کردن کار آساننیاما مقابل ا.. به رفتن نبودیبهارك اصال راض        

 کار توانستی نمگرید... کردیسوزش پوستش را احساس م... آن مشخص بودي از باال روی رهيهره کرد که چ
کم کم سردرد .. هم سستش کرده بودود لباسش جا خوش کرده بي که روی رهيعطر آزار دهنده ...را تمام کند

  مکث گفتیبا کم..گرفتیم
 

 کنمی امروز زودتر برم؟فردا حتما تمومش متونمیم -        
 

 به لباسش اشاره کرد و گفت        
 

  وضع سختمه واقعانیبا ا -        
 

  کرد و به سمت پنجره برگشت و گفتی کوتاهي انداخت و خنده پشی به تی نگاهیره        
 

  برسونمت؟يخوایم.. خبلهیخ -        
 

 بهارك هول شده گفت        
 

 ممنون..نه نه -        
 

 درست نباشد با دی در تنش کرد و فکر کرد شای به لباس رهیشالش را از دور سرش باز کرد و نگاه        
 بود و سیلباس خودش همچنان خ..خنده اش را خورد.. حرف ماهدخت افتادادی.. به خانه برودبهیلباس مرد غر

 مقابل ی رهکردی بهارك فکر مکه ی نظر داشت در حالری حرکاتش را زی پوستری زي هم با خنده ایره..چسبان
 را جمع لشی و وسادی همان پوشي را روشیبهارك کالفه پالتو... استابانی خي هال محو تماشا يپنجره 

  و گفتستادی ای رفتن مقابل رهيحاضر شده برا..کرد
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 خدافظ -        
 

 در از يتکان داد و با صداسرش را ..دی نثارش کرد و به ظاهر کودکانه اش خندیی در دلش پررویره        
 ی مشخص نبود اما رهدی که شایآرامش... خانه با حضور بهارك آرامش داشتنیا..رفتنش مطمئن شد

 از تواندی که چرا نمبود نیرایبهارك در طول راه فکرش درگ.. نبودیشگی همي خانه همان سرمايسرما..دیفهمیم
 دیبا.. کردی اخمی ساقانی جريادآوریبا .. کرد وافکار درهمش را پس زدیکند؟پوفی بماند؟چرا قبول مری دلگیره
از آن ..امروز سوخت اما حالش خوب بود.. بوددهی نشنی خوبيامروز خبر ها.. هم نهدیشا.. ستی چانی جردیفهمیم

 ! جز خودتفهمدی کس نمچی که هییخوب ها
 .. را خواند و پاك کردجیمس...دیایحت کند و ن فردا استراي داد و گفت براجی همان شب به او مسیره        
 را در يزیماهدخت لپ تاپ به دست و اخمو چ.. رفت و کنار فرح بانو و ماهدخت نشسترونیاز اتاق ب        

 دانه انار به طرف ماهدخت کی فرح و ماهدخت استفاده کرد و دنی از ندطنتیبهارك با ش.. کردیلپ تاپ نگاه م
  هوا داد زدی و بئیدانه انار به چشمش خورد و ماهدخت ترس..پرت کرد

 چته مسخره؟ -        
  و رو به فرح بانو گفتدیبهارك خند        
 زم؟یفرح جون براتون انار بر -        
بهارك و فرح از لحن او خنده شان .. بهارك را در آوردي ادا کردیماهدخت که دوباره لپ تاپ را نگاه م        
  خنده گفتانیفرح بانو م..گرفت
 ...اره مادر دستت درد نکنه -        
  بلند شد و ادامه دادی از کنار کرسی زد با سختشیبعد دستش را به زانو        
 زنمی سر به غذا مهی تا من دیشماها بخور -        
چهار زانو ..ختی رنگ انار ری طور آبی کاشيبرداشت و درون سه کاسه بهارك قاشق درون کاسه انار را         

 مقابل ماهدخت نشست و گفت
 ؟یماه -        
 ماهدخت گفت        
 ها؟ -        
 بهارك گفت        
 .. اونو بذار کنارقهی دقکی -        
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 لپ تاپش را نگاه ي صفحه يبهارك لحظه ا.. گفت و لپ تاپ را کنار گذاشتیماهدخت نچ        
  اش را پس زد و گفتيکنجکاو..صفحه چت بود که بسته شده بود...کرد

 ی منو دعوت کرد مهمونی امروز نامنیبب -        
 ماهدخت مرموز گفت... نرفتی پانته آ و لباس رهي حرفادنی مثل سوختن و شنیی سراغ اتفاق هاگرید        
 خب؟ -        
 ینقاب ب.. خودش هم که شده بودي کنجکاوي ارضايحداقل برا..رفتی می به آن مهماندیبهارك با        

 . بار هم ماهدخت به او اصرار کندنی زد تا ایتفاوت
 . برمخوامیخب تورو هم دعوت کرد اما من نم -        
  را پشت گوشش داد و گفتشیماهدخت وا رفته و هول شده جلو تر رفت و موها        
 .. تو به خداي اوونهیبابا د...ي نریکنیغلط م -        
 بهارك آرام گفت        
 .. اومده که نگفتم بهتشی پیی حرفاهی نیبب -        
 دی شده پرسقیماهدخت دق        
  مثال؟یچ -        
  به آشپزخانه کرد و گفتیبهارك نگاه        
خودم تو ..بعدم پانته آ باهاش در ارتباطه.. داشتهییایریدرگ هی با خواهرش اروی نی واقعا انکهیمثل ا -        

 دمشیخونش د
 ماهدخت متعجب گفت        
 ! نکشته خواهرشو کهاروی که باشه ی هرچیول.. باباي داریعجب شانس -        
 پر از انار پر کرد و ی انارش را برداشت و قاشقيماهدخت کاسه ..تپش قلبش دوباره به سراغش آمده بود        

 بهارك آرام گفت..به سمت دهانش برد
 ... خودش گفت که کشتهیول -        
 بهارك چندبار پشتش زد و گفت.. کرد و سرخ شدي بلندي دفعه سرفه کیماهدخت         
 .يتو که از منم بدتر -        
  گفتدهینفس ماهدخت که جا آمد با چشمان ترس        
بعدم اگر کشته چرا صاف ..بهی غرهی ياونم برا.. اعتراف کنهيزی چنی به همچادی می؟؟؟کیگی میچ -        

 ه؟یمگه الک..رهیصاف داره راه م
 بهارك شانه اش را باال انداخت و گفت        
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 همش نگرانم.. ترسم همشی میول..دونمینم -        
 ماهدخت چپ چپ نگاهش کرد وگفت        
 میاز طرف.. دفعهکی ي بری ول کنیتونینم..ي اون کار داري تو خونه گهی روز دهی بایو که تقر تنیبب -        

 .. رو مختهاروی نیپانته آ و قاتل بودن ا
  و گفتدیبهارك وسط حرفش پر        
  بفهمه با اون در ارتباطهی کسخوادیچون اون خودشم نم..ستیپانته آ مشکل من ن-        
 ماهدخت مشکوك گفت        
 . تا در نرهگفتمی نمی دوست بودم به کسیسی کنیچرا؟ هرچند منم با همچ -        
  کرد و گفتی مضطربي استرس دوباره به سراغش آمده تک خنده انیبهارك م        
 داره یچه لزوم..گهی دمکنی کارمو تموم مرمیم.. اش کمترههیحاش..ادهی نرم زنکهی احتمال ایول..دونمینم -        
  دعوتم کنهیمهمون

  به حالت تاسف تکان داد و گفتيماهدخت سر        
 !يذاری خواسته با ما مثه آدم رفتار کنه تو نمیکی بارم هی ؟باباي ذره هم کنجکاو نشدهی یعنی -        
 کردی را فراموش می رهيمثل آدم را خوب گفت اگر تمام حرف ها..بهارك به حرف ماهدخت پوزخند زد        

 .. حرف فکر کردنی اي روشدیآنوقت م
 !حوصله ندارم... کنهدای ترسم کش پی میول..آره خب -        
 ماهدخت گفت        
  از مردم؟یکنی فرار منقدریچرا ا..یکنی می جامعه زندگنی ايتو دار... ترس ترسیه -        
 فرح با لبخند گفت. را نگاه کردندگریکدی ساکت شانی آمد و هردورونیفرح بانو از آشپزخانه ب        
 د؟یشی ساکت مامی که تا من مدیکنی پچ پچ میچ -        
  و گفتدیماهدخت خند        
 .میگفتی جلو شما مدی بفهممیخواستیم -        
  رفت و گفتیفرح چشم غره تصنع        
 غذا رو آماده دی بردی کنبتی غی درمورد پسرا و فالننکهی اي به جادیاصال پاش..هیزیخجالتم خوب چ -        

 ..دیکن
 بهارك چشم گرد کرده رو به ماهدخت آرام گفت        
 !چقد باهوشه -        
  ناله درآورد و گفتيماهدخت ادا        
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 .. به خداستی قشنگ نشمیفرح جون شوخ -        
 ي و جدختی سرخ رنگ ري آن دانه هاي گلپر و نمک روی انار را برداشت و کمي و کاسه دیفرح خند        

 گفت
  حالت خوبه؟یماهدخت ک -        
  سرش زد و گفتيماهدخت آرام رو        
 .گهی موضوع دهی.. خدايا -        
  دلخور گفتيفرح بانو با صدا        
 ! نترسستی نيزیچ.. بچهیزنیچرا خودتو م -        

 ..! بترسمدی بایعنی حالم خوبه ی کدی پرسی میاتفاقا وقت -        
  و گفتدیفرح کوتاه خند        
 . بکنيخوایهرکار م.. بگمفمهیمن وظ -        
  را بغل گرفت و گفتشی و رو به فرح زانوهادیماهدخت چرخ        
 دییبفرما -        
 ماهدخت منتظر عکس العملش ي به چهره رهیخ.. درچه مورد حرف بزندخواهدی فرح مدانستیبهارك م        

 بود
 ..برات خواستگار اومده -        
 يانگار بهانه خودش با پا.. زنده شدشی پدرش برايحرف ها.. حس شدی ماهدخت سرد و بيچهره         

 .. انداختی بدتر نمیاو خودش را در دام..اما نه..خودش به سراغش آمده بود
 .. نهدیبگ -        

فرح نفس ..تکان داد 》 گفتمدیدید《 ی به بهارك کرد و بهارك هم سرش را به معنیفرح نگاه        
  و گفتدی کشیقیعم

 ؟یمطمئن -        
 ماهدخت گفت        
 ...آره -        
 دیوك پرس راه برگشت و مشکانیبلند شد و لپ تاپش را برداشت و به سمت اتاق رفت اما م        
 د؟ی کندایبابام ازتون خواست برام خواستگار پ -        
 فرح گفت.. بوددهی فرح ندي در چهره یظی غلنیبهارك تا به حال اخم به ا..فرح بانو اخم کرد        
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 دنبال رهی مکنهی مکی کوچنقدری دخترشو اي که تو سرته همش؟کدوم پدرهی چه فکر غلطنیا -        
 ؟خواستگار براش

 فرح رو به بهارك گفت.. انداخت و به سمت اتاقش رفتنییماهدخت سرش را پا        
 .. ساخته تو ذهنشوالیاز مادر و پدرش ه..رهی حرف زدن در مری از ز؟ینیبیم -        
 بهارك گفت        
 حق نداره؟ -        
 ! بدهنیا..کنهی مي گفت حق نداره؟لجبازیک -        

***         
 رونی سرش بری را از زشیموها.  شکمش گذاشتي را روشی و دست هادی تخت دراز کشيماهدخت رو        

 نگاه شی رو به روواریبه د..اوردی زود جوش ننقدری تا اکردی خودش کار مي رودیبا..ختی و کنارش ردیکش
 ادی به ی را به خوبوزهاآن ر..رستانی راك مورد عالقه اش در دوران دبي از خواننده هایکیپوستر ...کرد

 رقم شی بد پشت سر هم براي زنده بود و اتفاق های که به شوق کنکور پزشکییهمان روزها..داشت
دلش ... برود اما به موقعشرانیقرار بود از ا..کارش را دوست داشت اما آنکه عاشقش بود نشد...خوردند

 درست شد و پدر و مادرش رفتند و او ماند و ودتر زیاما کار ها کم.. و برودندی تالشش را ببي جهی نتخواستیم
رفتن ..دی از هم پاشزی دفعه همه چکی کرد چه شد که ی سالها فکر منیدر تمام ا... افسرده و دلتنگي اهیروح
و او هنوز مات مانده ... رخ دادندکسالیهمه و همه در ... که عاشقانه دوستش داشت و رفتن پدر و مادرشیکس
فکر کرد .. بلند شده بودنديادی روشنش زي موهادی و به پهلو خوابدیچرخ... غرق بودهنش ذي چرا هانیدر ب
 بدون مو در ذهنش ي خودش با سريچهره .. کوتاه تر از بهاركیحت.. را کوتاه کوتاه کندشی برود و موهادیشا

 خواست یم دلش..کردی می بهارك را راضدیبا..ی به سمت آن مهماندیفکرش پر کش..مسخره بود..نقش بست
 آدم ها را نجوری شدن با ایدلش قاط.. ذهنش راي هاتی برود مشغولادشی ی بزند و برود و ساعاتپیت
 بشود خواستیدلش م.. با تمام مشکالتشانی درد بودند حتی بنی که در ذهنش مرفهییهمان ها..خواستیم

 ها چند سال بعد نی امام تگفتیفرح بانو م.. دغدغهی کرد به بهارك بی ميحسود..مغزش را خاموش کند
 او گفتندیدوستانش م... بوددهی اتاق مچاله خوابياالن که گوشه ..باشد اما مهم االن بود..موجب خنده است

 تشیتا در موقع.. برود و او خودش نخواهد؟رانی اصرار کنند که او از اي پدر و مادرشودیمگر م.. استوانهید
 ...رها شدن.. دارد تنها گذاشته شدنيفهمند چه دردینم...دیگوی ماهدخت چه مفهمندینباشند نم

 
 ی با عنوان دعوت به همان مهمانیامیپ.. کردافتی دری از جانب رهیامیسه روز گذشت و تازه بهارك پ        

 یقرار شده بود روز بعد از مهمان.. آمد و قبول کردنیی پاطانی ماهدخت مثال از خر شيبا اصرار ها...دلشوره آور
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 ي جاشی برای رهيلحن خواهشانه .. شبشتساعت ه.. فرداشب بودیمهمان.. را تمام کندواریبرود و کار د
اما راستش .. تعجب آور بوديادی زکمی.. خواهش امروزنهمهی اول نه به اينه به آنهمه غرور روزها..سوال داشت
فکر کرد ... با او برخورد شده بودقبال هم انقدر با احترام..رفتی مالش مشی به خاطر خواهش هایته دلش کم

 در یکه البته مهراد سع.. مهراد بودی صفتطانی و شثی خبی کمدیتنها فرقشان شا... مهراد استهی چقدر شبیره
 ساده بود يادی زدیشا.. باهوش نبوددیشا.قی دقزی نگه داشتنش داشت اما بهارك نقاش بود و در همه چیمخف

 ماهدخت و امروز پنج شنبه بود.. به پوست خشک شده اش زد يطوب کننده ا کرم مرنهیمقابل آ.. بودقیاما دق
 یرو به ماهدخت که از صبح ب...دلش هوس شکالت داغ کرد.. در خانه نشسته بودندکاریو بهارك هر دو ب

  برگشت و گفتدیدی مالی تخت لم داده بود و سريحوصله رو
 .میای ممیخوری می گرمزی چهی.. خونتونهکی نزدنی کافه؟هممیبر -        
  گفتيماهدخت عاد        
 !حال ندارم -        
  گفتيبا دلخور..خواستیدلش برف م..بهارك کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد        
 گهی دمی برایب...نجای ای غم زده نشستينجوریبابا دلم گرفت ا -        
 سرده هاا -        
 بهارك گفت        
 اشکال نداره پاشو -        
 و دی لباسش پوشي را روشی تخت بلند شد و به سمت کمد رفت و پالتوي از رویماهدخت به سخت        

  روح گفتی خسته و بي اافهی برداشت و با قیشلوارش را همانجا عوض کرد و شال
 میبر -        
 بهارك گفت        
 .. منم آماده شمسایوا -        

 ی زد و سارافون پشمی کم رنگي و رژ لب قهوه ادی کشی رنگ نازکی رفت و خط چشم آبنهیمقابل آ        
  و به ماهدخت گفتدی بلندش پوشنی بلوز آستيبلندش را رو

  بپوشمي جوراب شلوارخوابیروتو کن اونور م -        
  لب گفتریماهدخت دهانش را مسخره کج کرد و ز        
 !انگار خودش پا داره فقط -        
 و دی سارافون پوشيکت کوتاه گرمش را رو..دی تخت نشست و جوراب را پوشي و رودیبهارك خند        

  را برداشت و رو به ماهدخت گرفت و گفتی کمرنگیرژکالباس..دیچیشالگردن و شالش را دور گردنش پ
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  بزنکمی ریبگ.. سه به مردمچه بر.. برا منم سختهتی شکلنیتحمل ا -        
 . و بعد با حرص از اتاق خارج شددی مالشی به لب هایماهدخت با اکراه رژ را گرفت و کم        

**         
بهارك از نبودن ..دندی فرح بانو باالخره به کافه رسي هاچیپس از رد کردن هفت خان رستم و سوال پ        

 دی ها دي از مشتریکی که صدرا را درحال سفارش گرفتن از یاما وقت گرفت ی کافه دلش کمي جلويگلدان ها
 با عطر عود قهوه به صورتشان یگرم يهوا..با لبخند وارد شد و دست ماهدخت را گرفت و با خود به داخل برد

 شد که دفعه يزی همان مکینزد.. بودزی رو هر می کوچکي پشت پنجره نبودند اما گلدان هايگلدان ها..خورد
 نشست و شیماهدخت هم روبه رو.. د ونشستی آن را عقب کشي جلوزی میبرگشت و صندل...اول نشسته بود

  گفتيعاد
 چه قشنگه -        
 ؟يخوری میچ.اوهوم -        
 ماهدخت گفت        
 ي اوهی میبستن -        
  و گفتدی کرد و خندی سرخ اش نگاهي و گونه هاینیبهارك به ب        
 .. شاخ و دم نداره کهوونهید -        
 يبا برگه .. افتادنشیری خاطرات شادی ي بهارك لحظه اي خنده دنیبا د..دیصدرا از دورورودشان را د        

 .منو که در دستش بود سمتشان رفت
 !یشگی هميمشتر...به به -        
صدرا ... به بهارك کردیرا شد و بعد نگاه کوتاه صدي رهیماهدخت با تعجب سرش را باال برد و خ        

 بهارك گفت.. بودشدهی که تا به حال ندي بوريبایدختر ز...نگاهش را از بهارك گرفت و به ماهدخت نگاه کرد
 ..سالم -        
  به ماهدخت گفترهیصدرا همانطور خ        
 ..سالم -        
  کرد و بهارك ادامه دادیماهدخت اخم        
  شکالت داغهی و ي اوهی می بستنهی شهیاگر م -        
  و گفتدیصدرا خند        
 نه؟..شونهی اي براي اوهی میاما بستن!یشگیهمون هم.. خودتهيشکالت داغ که برا -        
 به ماهدخت اشاره کرد که ماهدخت اخمو برگشت نگاهش کرد و گفت        
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 ..بله -        
 و دست دیبهارك خند.. باال برد و رفتدنی ترسي را به نشانه شی به بهارك کرد و دستهایصدرا نگاه        

  ماهدخت را گرفت و گفتيها
 ..اخمو نباش -        
 دهی الك ندیتا به حال ماهدخت را ب.. الك ماهدخت نگاهش را جذب کردی و بدهی کشيناخن ها        

صدرا سفارششان برد .. همش به فکر خودش باشدخواستینم... را عوض کندشی حال و هواخواستیلش مد..بود
 گرفته بود مثل شاو هم امروز دل..کافه خلوت بود و آرام.. پخش کردیکیو بهس مت لپ تاپش رفت و موز

 ...ماهدخت
 ادی..خند به لبش آمدکه پخش شد ماهدخت لب yann tiersen از j'y suis jamais alle کیموز        

 بود اما ي عاشق فرانسه و زبان فرانسولمی آن فدنیقبل از د.. افتاددیرا د Amelie  که فیلمي بارنیاول
 ی به نوجوانيلبخند..آمد  بدشي از زبان فرانسودنشی بعد از دلمی چرا با تمام جالب بودن آن فدانستینم
کم شده .. و بشنودندی و ببردی ها را از بهارك بگیقی و موسلمی فنجوری بود که انیآن موقع عاشق ا.. زدشیها

 ...نشانی دلنشي هاحیبود آن تفر
 زی مي و فنجان ماگ شکالت داغ آمد و آن ها را روی رنگي های بعد صدرا با ظرف بستني قهیچند دق        
 دیصدرا پرس.. کرد به خاطر بهارك هم که شده خوش اخالق باشدیماهدخت سع..گذاشت

  خوبه؟کیموز -        
 بهارك گفت        
 ن؟ی دم درو برداشتيچرا گلدونا... خاطره اومد تو ذهنمیبله کل -        
 صدرا گفت        
 .. گالرو آوردمنیعوضش ا...شدنیداشتن خشک م -        
ماهدخت دستش را به چانه اش زد و .. بردبشی را داخل جشی اشاره کرد و دست هازی ميو به گلدان رو        
 خوش حالت يبا موها.. و هشت نه ساله با قد بلند ، نسبتا الغرستیپسر حدودا ب.. به صدرا کردینگاه.. برگشت
 بهارك گفت... شدهغی شش تی و صورتيقهوه ا
 ؟يخوریماهدخت جان نم -        
 گفت و قاشق یبرگشت و هوم.. به اورهیعجب خ به صدراست و صدرا هم مترهی خدیبه خودش آمد د        

  کرد و گفتی کوتاهيصدرا سرفه .. را برداشتیبستن
 د؟ی ندارلی مي اگهی دزهیچ -        
 بهارك مسخره گفت.. هوا برگشت و رفتن صدرا را نگاه کردیماهدخت ب..بهارك تشکر کرد و صدرا رفت        
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  حالت خوب شد؟نکهیمثل ا-        
 ماهدخت برگشت و گفت        

 هوم؟ -        
  و گفتدیبهارك لبخند زد و شکالتش را نوش        
 ..یچیه-        
 ي کار کرده بود رونهمهیا.. حساس شده انديادی زشی است هورمون هایماهدخت فکر کرد مدت        

 ... از نوياحساساتش اما دوباره روز از نو و روز
 

 اما حال ماهدخت بهتر کردی می به آنها دهن کجزی ميو فنجان بدون شکالت داغ رو ی خالیظرف بستن        
 ي هیکه البته در روح.دادی و ماهدخت گوش مزدیبهارك حرف م.. عوض شده بودشانی جانباریا..شده بود

بهارك کارتش . گذاشتزیم ي شد و آن را روکی نزدزشانیصدرا با صورت حساب به م.. نبودری تاثیماهدخت ب
 یصدرا به شوخ.. که صورت حساب در آن بود گذاشت و رمزش را گفتی آورد و داخل ظرفرونی بفشیرا ک

 گفت
 

 ! نبوديحاال عجله ا -        
 

  و گفتدیماهدخت کوتاه خند        
 

 م؟ی مهمون شما باشیعنی -        
 

 صدرا با چشمان گرد شده گفت        
 

 وی صاحب مغاازه بفهمه کسنجایا..گهی کافه دهی اما دی باشدیتونیمهمون من که م.. در اون حدگهینه د -        
 ! خودموني خونه کنهیمهمون کردم خودمو مهمون م

 
  دفعه گفتکی زد و ظرف را برداشت که برود اما ي و صدرا هم لبخنددیبهارك و ماهدخت خند        

 
  شد؟ی چيدید -        
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  نزدندتا ادامه بدهدیحرف        
 

  رفت بپرسمادمیاسمتو  -        
 

  لب گفت و بهارك با لبخند جواب دادری زيماهدخت مسخره ا        
 

 بهارك هستم -        
 

 صدرا آرام گفت        
 خوشبختم منم صدرام -        
 و گرفتن کارت ی را برداشتند و با خداحافظشانی هافیک.. کرد و رفتمی کوتاه تعظیو با لبخند جذاب        

 دنج توجه ي کافه نیتا به حال به ا..ندیماهدخت سرش را بلند کرد تا اسم کافه را بب.. رفتندرونیبانک از کافه ب
 ..نکرده بود

 فردا بپوشد حرف خواستی که می حالش جا آمده بود درمورد لباسگری ماهدخت که دریدر طول مس        
 ی مدیماهدخت هم با.. که برودخواستی اما مزدیهنوز هم قلبش تند تند م..بهارك ته دلش نگران بود..زدیم

همه آنها . تری تجمالتی کم ها حاالی مهماني مثل همه ی مهمانکی.. نبود که بخواهد بترسديزیاصال چ..برد
 اش با مهراد به کل نابود شده طهشد؟رابی و مهراد چه می ساقي کرد؟رابطهی اش را چه کار ميبه کنار کنجکاو

 !کردی ها فراموش نمي زودنیبود اما دلش که به ا
*         

 را برداشت به بهارك نشی و شلوار جدی ماهدخت به اتاقش رفت و از کمد سارافون جددندیبه خانه که رس        
  زد و گفتيبهارك لبخند..نشان داد

 
 .. خوبهیلیخ -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 .نو هم هست..اره -        

 
  و گفتدی کششی به موهایبعد دست        
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  بپوشم؟دیاصال با.. بپوشمی شال چدونمیفقط نم -        

 
  باال انداخت و گفتيبهارك شانه ا        

 
رنگ سارافونت هم  به ادی رو بپوش بهت میاون شال بنفش پشم.. کهستیخونه ن..هیمکان عموم -        

 ..خورهیم
 

 تخت گذاشت و به سمت کمد رفت تا دنبال شالش ي گفت و لباس هارا رویماهدخت هوم        
 عقد ي افتاد که برارشی کم رنگ از جنس حری رنگ با شال صورتدیچشمش به کاور مانتو شلوار سف..بگردد

  گفتهارك آورد و رو به برونیز کمد با.. بودشدهی پوشکباری بود و تنها دهی از دوستان شرکتش خریکی
 

 ادیبهت م..  بپوشنویبهار توهم ا -        
 

 بهارك جلو رفت و لباس را نگاه کرد و گفت        
 

 !فهیح..کهی شیلی خنینه بابا ا -        
 

 ماهدخت گفت        
 

  برات بلند باشهکمی قدش دیفقط شا.گهی دنوی مگه؟خب بپوش هميلباس خوب آورد..برو بابا -        
 

  تن بهارك گرفت و گفتيو لباس را جلو        
 

 کمی باال یکشیشلوارشو حاال م..نه نه خوبه -        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 ! شهفی ترسم کثی حساسه میلی رنگش خیول..باشه -        
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  لباس را در کمد گذاشت و گفتیماهدخت حرص        
 

 اه اه..یزنیتا صبح من اصرارکنم باز تو حرف خودتو م -        
 

 و از کنار بهارك خارج شد و به هال رفت        
 . و همراه او از اتاق خارج شددیبهارك خند        

    
 خط چشم نهیبهارك مقابل آ..ی ساعت مانده به شروع مهمانکی به دندیساعت ها گذشتند و آنها رس        

 خورده اش را فوت ی الك زرشکي و ماهدخت آماده شده ناخن هادی کشی داخل چشمانش میرنگ دیسف
 به ماهدخت و رو  کوتاه و فر خورده اش گذاشت و عطر زد و برگشتي موهاي را روریبهارك شال حر..کردیم

 گفت
 

 م؟یبر -        
 

فرح بانو گوشزد کرد که قبل از ده .. را برداشت و از اتاق خارج شدفشیماهدخت سرش را تکان داد و ک        
  لب گفتریماهدخت ز..ردی خانه باشند چون ممکن بود پدر ماهدخت زنگ بزند و سراغ ماهدخت را بگدیشب با

 
  طولش بدمادی باشه زادمیپس  -        

 
  لب گفتریفرح بانو هم ز..دی حرف نزده دستش را گرفت و به سمت در کششتریبهارك تا ب        

 
 به امون خدا -        

 
 . به خدا برسدشی بلکه زودتر صداگفتیکه کاش بلند تر م        

**         
 رفت کینزد.. بودستادهی پشت رزروشن اشی پر آرای طبق معمول با صورتی شدند و خانم قربانیوارد الب        

 و با لبخند گفت
 سالم -        
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  که انگار او را نشناخته گفتي تفاوت طوری را باال داد و بشی سرش را باال گرفت و ابرویقربان        
 

 دییسالم بفرما -        
 

  زد و گفتيماهدخت پوزخند        
 

 م؟ی بردیکجا با..می هستی نامي آقايما مهمون ها -        
 

  نشست متعجب گفتشی دو ابرونی بیفی حرف ماهدخت اخم ظردنی که با شنیقربان        
 

 !ستی ني کاری اون مهموندونمی که من میی جاد؟تایگی ساعت هشت شبو میمهمون -        
 

 بهارك کالفه گفت        
 م؟ی بردی کجا بادی بگشهیحاال م.میومدی کار نيما هم برا..میدونیبله م-        

 
  تکان داد و گفتي با اخم سریقربان        

 
 طبقه هفتم -        

 
وارد آسانسور شدند ..ماهدخت باالفاصله برگشت و به سمت آسانسور رفت بهارك کوتاه و آرام تشکر کرد        

 که ماهدخت گفت
 

  همون اول اون دوتا کلمه رو بگهرهیمیم..انی می عشوه الکادی بدم منقدریا -        
 

 بهارك گفت        
 

 ! کهمیدعوا ندارولش کن بابا  -        
 

 ی و بهارك در را هل داد و وارد سالن بزرگ و طبق معمول روشنستادیآسانسور در طبقه هفتم ا        
 :  کردرشانی از پشت سر غافل گیی آشناي جلوتر رفتند که صدایکم..شی تر از سالن هماکیبزرگتر و ش..شد
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 د؟ی بری مفی تشریخانما مهمون -        
 

 شدند که یی صدراي رهی چشمانشان گرد شده بود برگشتند و خزدندی که میبهارك و ماهدخت از حدس        
  اخم کرد و گفتی آنها کمدنیصدرا هم با د...  کردی نگاهشان منهیدست به س

 
 د؟ی رو اشتباه اومدد؟طبقهی کنی مکاری چنجایشما؟ا -        

 
  و با اخم گفتنهیماهدخت هم همانطور دست به س        

 
 د؟یکنی مکاری چنجایخودتون ا..می هستی ناميما مهمون آقا -        

 
  و با پوزخند گفتدینگاه صدرا به سمت بهارك چرخ        

 
  کارش؟ی رفت پنی شدد؟دوستی ای رهیمهمون -        

 
  کرد و گفتیبهارك کالفه اخم        

 
 ستی نیکنیر که شما فکر ماما اونطو..هیقصه اش طوالن -        

 
  و گفتدی کشیقیصدرا سرش را چند بار تکان داد و نفس عم        

 
 ! همه اون طرفنمی بردیایب... جالب باشهدیقصه اش با -        

 
 سرد و ينکند مهراد و پانته آ هم باشند؟ ماهدخت به چهره ..بهارك همان اول از لفظ همه هول شد        
  بهارك نگاه کرد و گفتدهیرنگ پر

 
 !گهیبرو د -        

 
 خی شیدست ها..دندیخری می شکالتایفکر کرد کاش گل .. به صدرا کرد و راه افتادیبهارك نگاه نگران        

 ی رنگ و شالیشمی بلند ي مشغول صحبت با کاوه بود و پانته آ با همان مانتویآنطرف سالن ره..کرده بودند
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با ورود .. بودلشی زدن با موباحرف  ودنی رنگش انداخته بود مشغول خندیبلند و مشک يکه آزاد دور موها
 با شخص پشت تلفن عیپانته آ سر...شدی مدهی تعجب در نگاه کاوه و پانته آ دنیشتریبهارك و ماهدخت ب

  گفتی به سمت آنها رفت و با لبخند لرزانی به رهی کرد و با نگاه کوتاهیخداحافظ
 

 ..مای داردی جدي گفت مهمونایره -        
 

 که او به خودش زده دل او را ي عطرنی و بهارك فکر کرد ادی بهارك را آرام بوسيجلو رفت و گونه         
 و یره.. کردیپانته آ با ماهدخت دست داد و بهارك کوتاه او را معرف. بداخالقی برد چه برسد به رهیهم م

 ي که حوصله نداشت با اخم و دست هاود بي چند روزرازی به شسویکاوه که به خاطر رفتن گ.. رفتندکیکاوه نزد
 کاوه چشم ي دو ابروانیاخم م.. خوش آمد گفتی هم با لبخند کم رنگی کوتاه سالم کرد و رهبیدرون ج

کوتاه کاوه برخورد  و نگاهش با نگاه ردیهر کار کرد نتوانست زودتر نگاهش را از او بگ..زدیماهدخت را م
 زد و با يزی آمطنتی و شفی بود و مچش را گرفته بود لبخند ظرده او شي رهیکاوه که متوجه نگاه خ..کرد

 ي برایاز ره.. مضطرب مانند پانته آ به لب داشتيبهارك لبخند.. ها رفتی خوراکزی به سمت میعذرخواه
 ي گوشه دی سفي و نرگس هاشدی پخش میمی مالکیموز..دعوتش تشکر کرد و صدرا همچنان اخم کرده بود

 صدرا گفت.. پخش کرده بودندفضا  دریسالن عطر خوب
 

  گوشههی دی رو بذارفتونی پالتو و کدی بردیایبهارك ب -        
 

  گفتی کند رو به رهجادی ای بحثخواستی که انگار ميپانته آ طور        
 

 ..شناسنی آقا صدرا بهارکو منکهیمثل ا -        
 

 و به سمت صدرا برگشت و ادامه داد        
 

 درسته؟ -        
 

 از جیبهارك و ماهدخت گ.. پانته آ را نگاه کرد و فقط سرش را تکان داد و رفتیظیصدرا با اخم غل        
 یی طالی بود که چند چوب لباسیآن طرف سال اتاق کوچک.. آدم ها به دنبال صدرا رفتندنیحاالت و رفتار ا

ماهدخت .  لباسش را مرتب کردنهیآ  را درآوردند و بهارك مقابلشانیپالتوها.. بزرگي نهی آکینگ داشت و ر
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 و دی کششی به موهای دستیصدرا عصب..کردی را چک ميزی آورده بود و چرونی بفشی را از کلشیهم موبا
 گفت

 
  هم او دختره رو ؟یشناسی مویپس هم ره -        

 
  نگاهش کرد و گفتنهی کرد و از داخل آيزیبهارك اخم ر        

 
 پانته آ؟ -        

 
 بهارك گفت. تکان داددیی تای قورت داد و سرش را به معنیصدرا آب دهانش را به سخت        

 
 واری منو خواستن که دی نامي برگزار کردم و بعدشم آقاموی نقاششگاهی هتل نمانی تو ایمن اتفاق -        

 ..شهی مدت ها پيرابطم با پانته آ هم برا.. کنمیخونشونو نقاش
 

  درهم صدرا کرد و گفتي به چهره یو نگاه کوتاه        
 

  شده؟يزیچ-        
 

 .آن اخالق و حس خوب درون کافه را نداشت.. ناراحت بوديزیانگار از چ        
 

 ادی خوشم نمادینه فقط از پانته آ ز -        
 

 بهارك آرام گفت.. متعجب به بهارك کردی او سرش را باال برد و نگاهییماهدخت از رك گو        
 

  کههیدختر خوب -        
 

  زد و گفتيصدرا پوزخند        
 

 می بردیایولش کن ب -        
*         
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  گفتیبا رفتن ماهدخت و بهارك ، پانته آ آرام به ره        
 

 ..ی مهمونیکنی که دعوتش مي شدیمی باهاش صمنقدری اینگفت -        
  گفتي عادیره        

 
 !شلوغش نکن..ستی نیتیمیصم -        

 
کاش الل شده بود .گناهینگران آن دخترك ب.نگران بود.. نگاه کردی خونسرد رهيپانته آ نگران به چهره         

 ي برایره. نزده بودی و مهراد هم حرفی ساقيکاش از رابطه .. نزده بودی بهارك با مهراد حرفيو از رابطه 
 به کردی نمدای را پی تا ساقیره.. کشتیم مهراد قطعا او را.. کردی استفاده می از هر راهی به ساقدنیرس

  سهم هتلي فقط برای رهدانستیم.. همان قدر باهوشقایپانته آ خواهر مهراد بود و دق..دیکشی سرك مییهرجا
 چون هرگز زدیری را بهم مهی بقی و زندگکندی تالش مهودهی بی بود که رهنیتنها نگران ا..وارد معامله نشده

 و به سمتشان افتی ریی تغی مصنوعي بهارك و ماهدخت اخمش به لبخنددنی داب..دی رسی نمیدستش به ساق
 .. کنندیبیرفت تا کمتر احساس غر

 
 ..دی کنییرای از خودتون پذدیی بفرماگمی اما مستمی من نزبانیم -        

 
 پانته آ ادامه داد.. زدند و تشکر کردنديبهارك و ماهدخت لبخند        

 
 ره؟ی مشی چطور پی نقاشيکارا -        

 
  سرش را تکان داد و گفتتیبهارك با رضا        

 
همش نگرانم اسباب خونشون رو ..کنمی و تمومش مرمی فردا پس فردا مشاالی مونده که اکمشی..خوب -        

 ! آخهشهی خشک مریرنگ روغن هم د.. و کارو خراب کنهواری بخوره به دارنیکه م
 

  و گفتدیپانته آ متعجب بلند خند        
 

 اسباب؟کدوم اسباب؟ -        
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  گفتيبهارك با لبخند خجالت زده ا        
 

 ارن؟ی خونه رو بلی وساستیمگه قرار ن -        
 

 ! است و به او نگفتهدهی خريزی چی مبلی رهدی لحظه فکر شاکی بود که پانته آ يآنقدر لحنش جد        
 

 ونمیزیاهل تلو. تو خونه رفت و آمد ندارهادیز.. بوده و هستی شکلنی همشهی همی رهي خونه زمیعز -        
 !ستین

 
  او پاسخ دادي به جاماهدخت》!شه؟یمگه م 《بهارك متعجب در دلش گفت        

 
 ست؟ی نی خاليادی زیول -        

 
 پانته آ گفت        

 
 !من که نتونستم.. بخرهلهی چندتا وسدی کنشی راضدیشما اگر تونست -        

 
 زدی بود و با صدرا و کاوه حرف مستادهی که در بالکن ای کوتاه به رهی زد و نگاهيبهارك لبخند        
 یکاوه هم کت طوس.. اسپرت مانند درون کافه داشتیپی تی مشکنی و شلوار جدی سفروی پلکیصدرا با ..انداخت

 و کت هم ی مشکی اسکقهیآن   بایاما ره. بودندپیهردو خوشت..ي سرمه انیرنگ و بلوز سرمه و شلوار ج
 گری دیبه خودش آمد و حس کرد کم.. نگاه بهارك پر از لبخند و گرما شدیول.. سادهیلیخ..رنگش ساده بود
پانته آ گرم صحبت با ماهدخت ..دهدی خجالتش می و حسابشودی او مي رهی هم متوجه نگاه خینگاهش کند ره

  بود و گفتی لبش لبخند کجيماهدخت گوشه .. ت کرد و به سمت بالکن رفی دفعه عذرخواهکی..بود
 

 رهی راه مکیچقدر ش -        
 

 بهارك چپ چپ نگاهش کرد و گفت        
 

 . هستی چمینی اون طرف ببمیبر.. تشنمهیلیخ -        
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 یدنیهوا سرد بود و دلش نوش..ینیری و چند نوع شوهی بود و مزی ميتنها شربت رو.. کردزی به مینگاه        
بهارك .. سالن رفتي گوشه ي از مبل هایکی برداشت و به سمت ی شربتوانیماهدخت ل..خواستیگرم م

  کردرشی از پشت سرش غافلگی رهي بود که صدایرنیمشغول انتخاب ش
 

 ي که اومدیمرس -        
 

  گذاشت و برگشت و با لبخند گفتزی ميظرف را رو        
 

 . از حضور منستندی نی راضیلیهرچند فکر کنم دوستاتون خ..نیممنون که دعوتم کرد -        
 

 باال انداخت و ي کرد و بعد شانه ای برد و برگشت و اطراف را نگاهبشی را داخل جشی دست هایره        
 گفت

 
 .هی نه بقيتوام به خاطر دعوت من اومد..ی باشنجای من بود که شما ايمهم خواسته  -        

 
  گرفت و ارام گفتنیی قرمز شد و سرش را پای رهادی شدن زرهیبهارك از خ        

 
 !بله -        

 
 به حالت اشاره از کنار بدنش آمد و ی در ظرفش گذاشت اما دست رهي اینیری شیت و هول هولبرگش        

  را نشان داد و گفتيگری دینیریش
 

 . بهترهیکی نیا -        
 

 آرام و اما سرخ شده گفت        
 

  خوبهنیممنون هم -        
 

  گفتیره        
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  بده به منیکیپس  -        
 

 ها برداشت و ینیری از آن شیکی بست و ی بود چشمانش را عصبیبهارك همانطور که پشتش به ره        
 و لب ی برد با همان ژست قبلی او لذت مي که از سرخ شدن هایره.  گرفتیداخل ظرف گذاشت و مقابل ره

  در کنترل لبخندش داشتند ظرف را گرفت و گفتی جمع شده که سعيها
 

  ندارملیممنون م -        
 

 کوچک بهارك مشت يدست ها.. گذاشتزی مي که کامال واضح و مسخره بود ظرف را رويو با لبخند        
  همراهش رفت و گفتیره.. از مبل ها راه افتادیکیظرفش را برداشت و به سمت ..شد
 

 .عی سریکنیاصال رنگ عوض م.. هاخورهی زود بهت برمیلیخ -        
 

  و گفتاوردی نشیبهارك خنده اش گرفته بود اما به رو        
 

  ندارمای شوخنیعادت به ا -        
 

  گفتي جدیره        
 

 ؟یکدوم شوخ -        
 

  کرد و گفتی کوتاهيبهارك خنده         
 

 ..دی نکنتی اذی ناميآقا -        
 

  گفتطنتی محکم اما همراه با شیبا لحن        
 
 . به جونتندازمی خونمو ماهی سواری منو جمع ببند اونوقت دگهی بار دهی -        
 

 بهارك چشم گرد کرد و گفت        
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 !رهی من گشیکار توام هم پ.. نکندیمنو تهد -        

 
  نگاهش کرد و با مکث گفتی کمیره        

 
 !! اثر کرددمیچه زود تهد -        

 
  زد و گفتيبهارك لبخند        

 
 از ياما خبر.. نصفه کاره موندهواری اون دنی همي و برانیدی تازه اون خونه رو خرکردمیتا امروز فکر م -        

  نداره؟ی به من ربطدیگی باز مهی چواری او دانیاالن اگر بپرسم جر.. نشدهیاسباب اثاث
 

  گفتیره.. شدیبهارك حس کرد نگاهش پر از سکوت و خستگ..دی کشیقی خونسرد نفس عمیره        
 

 گهی ديوارای اگر ددید،شایدرموردش هم شا.. فعال قصد ندارم تمومش کنمیول.. واقعا نصفسواریاون د -        
 . برات گفتمی کنیرو هم خواستم نقاش

 
 ی در زندگگری که دیاطر کس فقط به خي کنجکاونی ايهمه .. کنجکاو نبودنقدری وقت اچیبهارك ه        

 ..اقی پانته آ انتظار داشت مهراد هم باشد؟انتظار که نه اشتدنی با دست؟چرایاش ن
  و گفتدی را چسبی رهي برد و بازونی را از بنشانیپانته آ برگشت و سکوت ب        

 
  کنتی جان کمتر هنرمند مارو اذیره -        

 
ماهدخت .. مبل کنار ماهدخت نشستي زد و بهارك با شرم مخصوص خودش رفت و روي پوزخندیره        

ماهدخت ..کنارشان نشست و وارد بحثشان شد..انگار خوب باهم کنار آمده بودند..هم با صدرا مشغول بحث بود
 بهارك گفت..دی پرسی عوض کردن دکور کافه مي هانهی و صدرا هم درمورد هزگفتیدرمورد کارش م

 
 .. خوبهیلیدکورتون که خ -        

 
  گفت و لبش را کج کرد و گفتیصدرا هوم        
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  هم حرف بزنم البتهسی رئي با آقادیبا..دای جدکنهی متمی اذکمی..هی وقته اون شکلیلیخ -        

 
خوش  《لش  را باال برد و در دشیبهارك ابرو. که کنار پانته آ نشسته بود اشاره کرد یو با چشم به ره        

 پر از شی هاواریدکورش با ماهدخت و اما د.. دوست داشت کافه داشته باشدشهیهم. گفتي 》به حالش
 پس انداز داشت حتما آنقدر ياگر روز.. و درشتزی ري هانهی هم آدیشا. بزرگ و کوچک و مختلف يساعت ها

 .. کردی را اجاره مییجا
آخر سر او را .. نکردشیدای سر به سرش بگذارد اما پی کند و برود کمدایماهدخت چشم گرداند تا کاوه را پ        

 حواسش نبود به بالکن یبلند شد و تا کس..دی دود کردن دگاری زده به نرده ها در حال سهیدر بالکن و تک
 ي پر از چاینی از خدمه با سیکی.برقرار کند  نداشت با همه ارتباطيرادیاز نظرش ا.. نبودیدختر خجالت..رفت

 شی به بازوهای سرد بود دستیلیهوا خ.. را گشود و وارد شدي اشهی برداشت و در شیسر راه فنجان. وارد شد
  فنجان را نشان داد وگفتگرفتی محکم کام مگاری که از سي و رو به کاوه ادیکش
 

 دییبفرما -        
 

 . را فوت کرد و با حرکت سر گفت نهگاریکاوه دود س        
 دهی دي شهر ستاره انی وقت بود که در آسمان ایلیخ.. نبوديستاره ا.. کردیدخت به آسمان نگاهماه        

 له شی پاری را زگارشی ماهدخت کرد و سمرخی به نیکاوه نگاه.. شهر همنی مردم ايدر آسمان دل ها..شدینم
 کرد و گفت

 
  سوال بپرسم ازت؟هی -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 اوهوم -        

 
 کاوه گفت        

 
  وست دخترت دوستت نداره؟ای زنت دی فهمشهیاز کجا م -        
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 نگاهش کرد و گفت 》واقعا؟ 《 باال برد و به حالت ي را به طرز مسخره اشیماهدخت ابروها        

 
 به؟ی زن غرهی ای دوست بگم هیبه عنوان  -        

 
 م گفت آراییکاوه با صدا        

 
 فقط راستشو بگو..هرجور -        

 
هوا آنقدر سرد ..ندی کاوه را ببي جلوتر رفت تا خوب چهره یماهدخت شانه اش را آرام باال انداخت و کم        

از حالت ماهدخت شوخ و .. غم دار و آرامش گرفتي چهره يدلش برا.. آمدی مرونیبود بخار از دهانشان ب
  گفتي جدیبا لحن خارج شد و شهیسرحال هم

 
 تر از ي قویچیه.. مشکالتيبا همه ..دارنی دوست داشته باشن با چنگ و دندون نگهش مویکیاگر  -        

 شهیاونوقته که عشقشون م.. داشته باشندی دوست دارن اما نباویکی وقتا یلیخ..دسیچی پیلیخ..ستیاون حس ن
 که خوانیه حالتم هست واقعا طرفو نمی... که هستییدهایبا تمام نبا..شهی مروزی که به عقلشونم پیهمون قدرت
 یعنی یچی هگمی منکهیا.. براشونستی هم مهم نیچیه..يزیبدون وانمود به چ.. تا برنکننی ميواقعا هرکار

 !! خودشون مهمني اون طرف وگرنه خودشون برايهمه 
 

  لب گفتری زد و زيکاوه پوزخند        
 

 !مزخرفه -        
 

 ماهدخت گفت        
 

زنا ...  دوستهی.. زن نههی از طرف حتی نصهی..فهممیاما نگاه ها رو خوب م.. شما روشناسمیمن نم -        
 شهیوگرنه همون محبت م.. دوست داشته باشنکنهی رو که محبت می که اون کسی اما در صورتخوانیمحبت م

 دست و پا خوادتی که نمیکس ی تو زندگدی نباادیز..ستی نخوانی که میچون از طرف کس.. غصهشهیم..نفرت
 ..یبزن
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 در ادی زدینبا.. بودنی همقتی حقدیشا.. ماهدخت به دلش نشستيحرف ها..نگاه کاوه مهربان شد        
 روشن يچراغ ها..دی نوشی را مشی کرد که چای به ماهدختیمهربان نگاه..زدی دست و پا مشدی که نميزهایچ

 . غم بودنیشتری بنیو ا..ستاره ها را گرفته بودند يخانه ها و برج ها جا
 

 ی آرام کنار گوش رهیلیپانته آ خ.. مبل مقابل بهارك و صدرا نشسته بودندي و پانته آ کنار هم رویره        
 گفت

 
 ی دبرمیمن فردا دارم م -        

 
  با اخم برگرداند و پانته آ خونسرد ادامه دادعی سرش را سریره        

 
 کال جمع کنم لموی که وساشی کرمی هتل بعدشم مي کاراي سرهی ي برارمیم..مهراد تهرانه -        

 ...گردمی برمگهی دي سه هفته ای دو بایتقر..ارمیب
 

  شد و با مکث گفترهی خی لرزان در چشمان رهیبا نگاه        
 

 !با سند و مدارك -        
 

 و با پوزخند گفت کوتاه سرش را تکان داد یره        
 

 !زود برگرد -        
 

 ي دست پانته آ را محکم گرفت و از روی گذاشت رهی رهي پاي زد و دستش را رویپانته آ لبخند تلخ        
خودش هم کالفه شده بود چه . به دنبال بهارك بودی رهيتمام مدت نگاه و حرکت چشم ها.. برداشتشیپا

 ..شهی عاشق پيبرسد به پانته آ 
 کاوه و ماهدخت نگاه ي دور و برش به بالکن و مکالمه ي توجه به نگاه هایاما آن طرف سالن بهارك ب        
 ینی که سی برداشت و خانمیصدرا فنجان.. را گرفتدشی جلو دي چاینی دفعه سکی..خوردی و حرص مکردیم

 کرد و یصدرا پوف.. رفتعی صدرا ماند که با تشکر بلند صدرا به خودش آمد و سري رهی خیدستش بود کم
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ساعتش را ..دادی لب ماهدخت را فحش مری و زکردی را مشت مشیبهارك مضطرب دست ها..دی را نوششیچا
 در دل گفت.. تمام شودی زودتر همه چخواستیدلش م..نه شب بود..نگاه کرد

 !یاه ماهدخت لعنت        
  اخم نگاهش کرد و گفتیصدرا متعجب و با کم        

 
 ؟یخوب -        

 
 بهارك هول شده نگاهش کرد و با لکنت گفت        

 
 آره آره..آ -        

 
  خدمه وارد سالن شد و گفتي از مرد هایکی.. کردی نگفت اما همچنان با اخم نگاهش ميزیصدرا چ        

 
 . آمادستي سالن غذاخوریجناب نام -        

 
  تکان داد و رو به بهارك گفتي بلند شد و سریره        

 
  شامدییبفرما -        

 
در را باز .. سوء استفاده کرد و به سمت بالکن رفتی زد و از جلو رفتن پانته آ و رهیبهارك لبخند کوتاه        

 کرد و آرام گفت
 

 .ی فتحي آقادیببخش.. شام آمادستنکهیماهدخت جان مثل ا -        
 

  گفتنهی زد و دست به سیکاوه لبخند گرم        
 

 .نی داراریاخت -        
 

 لب با حرص ری را گرفت و زشیبهارك محکم بازو.ماهدخت کوتاه کاوه را نگاه کرد و از بالکن خارج شد        
 زمزمه کرد
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 ؟؟یگی می چنی به ايسه ساعته دار -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 ..ارتباط برقرار کردن بلدم. نگاه کنمواروی در و دنمی بشستمیکه مثه تو نمن  -        

 
 ماهدخت با خنده گفت. ماهدخت شدي نگاهش که باعث خنده یبهارك عصب        

 
 ادیاخم نکن بهت نم -        
 يادی سالن زنی اگریبرعکس طبقات د..دی رسانی کوتاه پانته آ به پاي صحبت هایشام در سکوت و گاه        

 تمام شده بود پالتو ها بای که تقریمهمان.. بنوشدي قهوه ای برود و در البخواستیدلش م.. و پر سکوت بودیخال
  جلو آمد و گفتیره.. را برداشتند و به سالن برگشتندفشانیو ک
 
 

 ساعت چنده مگه؟ -        
 

 بهارك لبخند زد و گفت        
 

 واقعا ممنونم. بودی شب خوبیلیخ..میبربهتره .. دههکینزد -        
 

 ي قهی به تکان دادن سرش اکتفا کرد و رو به کاوه که در حال درست کردن ي خونسرد و عادیره        
  بود گفتشیپالتو

 
  کاوه؟یرسونیخانمارو م -        

 
  سرش را تکان داد و گفتتیکاوه با رضا        

 
 .نمییمن پا -        
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  سمت بهارك برگشت و گفتیره.. کردی خداحافظهیو حرکت دست با بق        
 

 ؟ي خسته اای يایفردا م -        
 

 بهارك گفت        
 

 ستی نیمشکل..امینه م -        
 

 و به سمت صدرا و پانته آ برگشت و گفت        
 

 .دنتونیخوشحال شدم از د -        
 

  برگشت و گفتیآ دست داد و بهارك رو به رهو ماهدخت با پانته         
 

 !پس تا فردا -        
 

 ..بهارك و ماهدخت به سمت آسانسور رفتند... برد و سرش را تکان دادبشی دستش را داخل جیره        
 آرامش شهی هم همیخستگ..خسته بود و آشفته..دست خودش نبود. بهارك شدفی محو اندام ظریو ره        

  دختر وجود داشت؟نی از اشتری بی و االن چه آرامشدی طلبیم
       

بهارك برعکس .. گوش دادندشدی که از دستگاه پخش می متالکی کاوه نشستند و به موزنیداخل ماش        
 مورد ي از آهنگ هایکیاز شانس خوب ماهدخت ..دادی محی ترجشتری و آرام را بمی ماليماهدخت آهنگ ها
شان توقف کرد و ماهدخت و ی در خانه ي جلوقایکاوه دق!امروز روز ماهدخت بود نه بهارك..عالقه اش هم بود

 ی به سمت صندلی شد کاوه کمادهیماهدخت که پ.. شدندادهی پی فراوان و عذرخواهيبهارك هم با تشکر ها
 کنار خم شد و گفت

 
 ماهدخت خانم؟ -        

 
  و گفتشهی برگشت و سرش را خم کرد سمت شگشتی مدی دنبال کلفشی کماهدخت که در        
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 بله؟ -        
 

  مکث گفتیکاوه با کم        
 

  شمارتو داشته باشم؟شهیم -        
 

  و سرش را به سمت چپ و راست تکان داد و گفتدیماهدخت کوتاه خند        
 

 .. !نه -        
 

  لبش را خاراند و سرش را تکان داد و گفتيو با انگشت شصت گوشه کاوه لبش را جمع کرد         
 

 خداحافظ..هوم -        
 

 و ماهدخت با خنده گفت        
 

 !خدانگه دار -        
 

 . محو شدابانی کاوه با سرعت از خيوندایو ه        
 درست خودش ي در جازی کرد بگذارد همه چی و سعدی تر از هرشب راحت خوابالی خیآن شب بهارك ب        
 را شی صد بار موهاکی نزددیشا..شدی طرف و آن طرف منی صبح اي هاکیاما ماهدخت تا نزد. ردیقرار بگ

 نرفته بود به کار احمقانه آن ي از روسوی عطر گي که هنوز بوی تختيکاوه هم در خانه و رو...بافت و باز کرد
 کرد هنوز دوران دانشگاه است ی احمقانه را داد؟فکر مشنهادی کرد با خودش که آن پيچه فکر..کردیاش فکر م

 شروع شده شی هاي نرفته بود گندکارسویهنوز گ.. به خودش دادیفحش..ردیکه راحت شماره بدهد و بگ
 پر بود از  کهیدوران.. گذاشته بودشی اسم را صدرا برانیا..دواج قبل ازاهی به همان دوران سگشتیداشت برم..بود
 طنتیصدرا شر بود اما ش..آن وقت ها از همه از شر تر خودش بود.. و شماره دادن ها و شماره گرفتن هاطنتیش
 ي کاوه پر بود از دختر هایاما زندگ.. نداشتندیکه معموال دخترها در آن نقش.. خاص خودش را داشتيها

 کار انتی خخواستینم..آن هم تمام شد و رفت دختر بود که کی هم در تمام دوران دانشگاه با یره..مختلف
 ماهدخت داده بود از ي که حرف های کرده بود که بلد باشد اما حس خوبانتینه اهلش بود و تا به حال خ..باشه
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 ي داشت برايدی قلبش امماقهنوز هم در اع..سوی گي اش برای همه دلتنگنی اانیآن هم م. نبودی رفتنادی
 یمنتظرش م... ماندیکه به قول ماهدخت اگر بخواهدش با چنگ و دندان م..سویبازگشتن و ماندن گ

 . ماندی منتظرش مدیکشیهرچقدر طول م..ماند
       

خونسرد و در کمال آرامش .. شده بودرهی بود و به چمدان بستن پانته آ خستادهی سر پانته آ ايمهراد باال        
 گفت

 
 .دی بکندی باکاری به من زنگ بزنه بهش بگم چیلی کمیگی میکنیم که ي کارنی هتل اوليدیرس -        

 
 برود که مهراد دستش را مقابلش رونیخواست از اتاق ب.. تفاوت چمدان را بست و بلند کردیپانته آ ب        

 گرفت و گفت
 

 ؟یالل -        
 

 دی خندیمهراد عصب..راد را کنار زد سرد سرش را تکان داد و دست مهی زده و نگاهخی یپانته آ با چشمان        
  گفتيو پشت سرش راه افتاد و جد

 
  پانته آخورهی حالم ازت بهم میکنی رفتار مينجوری ابله اي به خاطر اون پسره یوقت -        

 
به سمت تلفن رفت و با آژانس تماس .. نگفتيزی هم فشار داد و چي را روشیپانته آ دندان ها        
 مهراد ادامه داد..گرفت

 
 ده؟ی دنبال اون تازه به دوران رسیوفتی که مي بدبخت شدنقدری بزرگ کرد؟ ای شکلنیپدر تورو ا -        

 
  نشست و خونسرد گفتی صندلي روی از هر حسي عاريپانته آ تلفن را قطع کرد و با چهره ا        

 
 خراب کردن تو و وی رهی که زندگیی نره اوناادتی..نطوریتوام هم.. اشتباه رو کردنیپدر خودش بدتر -        
 ...يدیاالنم تاوانشو م.نیپدر بود

 
  و بلند گفتدی مبل کوبي دسته ي رونی و خشمگیمهراد عصب        
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 ؟ي اکارهیتو چ.. کننی تالفانی خودشون ب؟بذاريریگی از من موی انتقام چيدار! به درك -        
 

  را نگاه کرد و آرام و لرزان گفتشیپانته آ انگشت ها        
 

 .. مهرادفهممی؟نمي نداری عذاب وجدانجی تو هیعنی -        
 

  شد و ادامه دادرهیبه چشمان مهراد خ        
 

 ! فهممتینم -        
 

  گفتی پانته آ زانو زد و درمانده و عصبي پانییمهراد بلند شد و پا        
 

 .. خراب نکنویهمه چ! نکن..قربونت برم..خواهر من..پانته آ -        
 

 کوتاه و پر از غم به مهراد بلند شد و چمدانش را ی زنگ به در نگاه کرد و با نگاهيپانته آ با صدا        
  داد زد اشی توجهی از بیمهراد عصبان..برداشت و به سمت در رفت

 
 که از یدونیم... پانته آکشمتیم...ي زدی حرفیبفهمم به ره...زی به همه چيپانته آ بفهمم گند زد -        

 !کشمتیم.. ترسمی نمیچیه
 

پانته آ برگشت و با پوزخند به مهراد نگاه کرد و سرش را به حالت تاسف تکان داد و از خانه خارج         
  زدادی خانه مشت زد و فرنایمهراد محکم به ستون م..شد
 

 !ی خودت درس عبرت خودت بشکنمی ميکار.. درس عبرت نشد براتیساق.. پانته آکشمتیم -        
 

 شتریچشمانش را بست تا ب.. برادرشي های رحمی از بختیری داده بود و اشک مهیپانته آ پشت در تک        
 . را پاك کرد و رفتشیسپس چمدانش را برداشت و اشک ها..زدیاشک نر
 را به دی داد که کلامیپ.. خانه نبودیره.. نشستواری و مقابل ددی لباس کارش را پوششهیطبق عادت هم        

 یبهارك سع..گفته بود نرود..گفته بود بماند تا او برگردد..گشتیاما ظهر برم..ردینگهبان داده تا بهارك از او بگ
 ی خالي اثرات جادیشا.. پرت شده بودحواس..فکر نکند 》 خونه مایباش تا من ب 《 ي کرد به جمله یم
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 ي روی ساقي را زمزمه کرد و شروع کرد به تمام کردن چهره ي لب شعرریز.مهراد بود اما هرچه بود خوب نبود
 خانه هنوز سرد يهوا! نصفه..آن هم کامل نه.. رنگ شده بودیبه طور نامنظم.. خورداهی سوارینگاهش به د..وارید

 گرم ي لهی کند وسشنهادی تر شد حتما به او پیمی صمیکه اگر جرأت کرد و با ره به خودش قول داد..بود
 کوچک ي کرد و قلمو یپوف!  نبودی زندگنیا.. خانه کندهیخانه را شب..خانه را درست کند.. بخردي بهتريکننده 

کار که تمام شد ..ر کانی آخرقایدق.. کندی را نقاشین ساق نسبتا بلند و روشي تا مژه هادی پالت کشيترش را رو
همان دختر ..خود خودش..خودش بود..ندی را بهتر ببجهی دور شد تا نتواری از دیعکس را به دست گرفت و کم

 شد عکس را ی خودش عصبياز کنجکاو.. همسر مهراددی بهتر بود بگودیشا.. مهرادي قاب عکس خانه يبایز
حتما .. برسدی ماند تا رهی منتظر مدیحاال با..د بورهیبه سقف خ.. تخت ولو شديخودش رو تخت انداخت و يرو
 وانهید..دیاز فکر خودش خند..شدی زن خانه دار منتظر آمدنش مکی و مثل کردی نهار درست مشی برارفتی مدیبا

 در دلش گفت.. بود بهم خورددی بودند که حالش از هرچه رنگ سفدی آنقدر سفوارهایملحفه و بالش و د..شده بود
 

 ..کردمی منکارویمنم بودم هم.. کنهاهی سوارویحق داشته د -        
 

 ي تا دوباره خراب کاردیشالش را پوش. را جمع کردلی تخت بلند و روپوشش را درآورد و تمام وساياز رو        
 هی ساز را روشن کرد و به اپن تکيو چاوارد آشپزخانه شد .. را نبستشی و دکمه هادی را هم پوششیپالتو..نشود

 خجالت زده سالم کرد و گفت.. کردرشیافلگ غی رفت که رهرونیاز آشپزخانه ب.. بازشدن در آمديصدا..داد
 

 نیزود اومد -        
 

  تخت انداخت و گفتي را باز کرد و پالتو را روشی پالتوي دکمه یره        
 

 ساز روشن ي چاامیخوبه که م.. حس مرد خونه بهم دست دادی تو هستنمیبی مامی چند وقت که منیا -        
 ! سازي باشه نه چاي تو قوري اگر چاشهیبهترم م..باشه

 ی حرف هارا زده بود انگار نه انگار که حرف خاصنی راحت ایاز بس که ره.دیرنگ از رخ بهارك پر        
  به صورتش انداخت و گفتی از سکوتش نگاهیره!باشد

 
 ! در برهمونی خستگاریاگر آمادس دوتا فنجون ب -        
 

  کتش را باز کرد و گفتي تخت نشست و دکمه ي رویره..کردی را نگاه میبهارك مات ره        
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 .زمیری من خودم منی بشایچرا خشکت زده؟اصال ب -        

 
  گفتعی سردی بهارك باال پريابرو        

 
 زمیریخودم م..نه نه -        

 
 ی را به سمت رهیکی و ختی ريدو فنجان جا.. بنوشدي ندارد با صاحب کارش چایدر دلش گفت اشکال        
 .گرفت
  محو گفتیلی خیره        

 
 ..ممنون -        

 
  گفتی حرصیره..ستادنی نشستن و انیبهارك مستأصل ماند ب        

 
 هی از شتری بگهی درمورد خواهرم بهت گفتم دی وقتای بهت گفتم واری دنی درمورد ایفکر کردم وقت -        

 ..صاحب کار باشم
 

  لب ادامه دادریو ز        
 

 !مسخره -        
 

چه ..معلوم بود که هنوز صاحب کارش بود.. تخت کنارشيبهارك از خجالت سرخ شد و نشست رو        
 ت گفي جدیلی و خعیبهارك آرام اما سر.. داشتيانتظار

 
  سوال بپرسم؟هی شهی منیشتری صاحب کار بهیپس حاال که از  -        

 
  گفتدی نوشی را مشی و چاکردی مقابلش را نگاه مواری همانطور که دیره        

 
 بپرس -        
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  گفتری سر به زدیکشیبهارك همانطور که انگشتش را آرام دور فنجان م        

 
 زن مهراد بوده؟...خواهرتون -        

 
  و محکم گفتحیصر.بلند شد. اخم کردیره        

 
 .. نپرسیدرمورد ساق -        

 
 کرد و گستاخ شده ی برداشته بود نگاهيگاری سگار،ی سي که از داخل بسته یبهارك برگشت و به ره        

 دیپرس
 

 !چرا؟ -        
 

 کالفه گفت.. آمدی بهارك اصال خوشش نمي هاچی از سوال پیره        
 

  اومده تو دستمنیچون هنوز حرف نزده ا -        
 

  نگاهش کرد و گفتنیبهارك غمگ. را مقابلش گرفتگاریو س        
 

 د؟ی فراموش کنکنهی کمک مگاریس -        
 

  و با اخم گفت را به سمتش فوت کردگاری گاز را روشن کرد و دود سي هود باالیره        
 

 ! راحت تر هضمش کنمشهینه باعث م -        
 

  انگشتانش کرد و گفتنی بگاری به سینگاه        
 

 . چقدر متنفرم ازشدونهی کس نمچیه -        
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 را برداشت و لشیبلند شد و کوله و تمام وسا..بهارك فکر کرد اشتباه بود که آن سوال را مطرح کرد        
  و گفتستادی ایمقابل ره

 
 !دمی پرسی مدی اصال نبادیببخش -        

 
  و گفتستادی بهارك ای چند سانتیشگی و پر صالبت و آن خط اخم همي جدي با همان چهره یره        

 
 ره؟ی مکنهی باال چشمت ابروعه قهر مگنی که تا بهش می هستییاز اون دخترا -        

 
  شد و گفترهیبهارك متعجب در چشمانش خ        

 
 .. تموم شدهنجایکارمم ا.. کردمیمن فقط عذرخواه -        

 
  خونسرد شانه اش را باال انداخت و گفتیره        

 
 .. من هنوز پولتو ندادمیباشه ول -        

 
 داد  فشاری اش را عصبیشانیبهارك پ.. را باال بردشی از ابروهایکی نگاهش کرد و يو با حالت مسخره ا        
 و گفت

 
 خدانگه دار.فرستمیشماره حسابمو براتون م -        

 
  و کنار گوشش گفتدی دستش را گرفت و به سمت خودش کشیو برگشت که به سمت در برود اما ره        

 
 ! هنرمند؟خانمي به بزرگتر احترام بذاری نگرفتادیکجا؟  -        

 
 ... صدا دار زديو پوزخند        
 عطر مرموز و يدستش شروع کرد به عرق کردن و دوباره همان بو..بهارك نفسش شتاب گرفت        

  و محکم گفتدی کشرونی بیاخم کرد و دستش را از دست ره.مزخرف
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 ..دیمواظب رفتارتون باش..دیریگی دست منو مينجوری که اهی دفعه دومنیا -        
 

  زد و گفتي پوزخندیره        
 

 ؟یزنی حرف مينجوری بازم ادمی اگر بگم پولتو نمیحت -        
 

  حس گفتیبهارك ب        
 

 !می ما قرارداد داری چیعنی -        
 

  گفتالیخی بیره        
 

 . ندارهی ارزشچیه.. جلو چشمات پاره کنمتونمیاون کاغذ رو م -        
 

  گفتیبهارك حرص        
 

اما .. ندارهمتی چون هنر قشمیوارد بحث هم با شما نم. ندارمی من حرفدی کني بازنیخوایاگر شما م -        
 !کارتون واقعا زشته

 
 . متوقف شدی رهيو برگشت که برود اما با صدا        

 
  شب شام دعوتت کنم؟کی اگه بخوام بابت کار زشتم به یحت -        

 
 چالش کیباز .. کرد خونسرد برخورد کندیاما سع...پکوپ کو..کوپ کوپ ..ضربان قلبش تند شد        

 برگشت و گفت..گرید
 

 ؟یلیبه چه دل -        
 

  تفاوت گفتی بیره        
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 لشوی گفتم دلخواد؟درضمنی ملیشام خوردن دل -        
 

 بهارك عاجز شده گفت        
 د؟ی تا جبرانش کندیکنی ناراحتم مد؟هردفعهیکنی منکارویاز قصد ا -        

 
 بهارك رفت و ظرف را کی برداشت و نزدی ظرفنتی کابي و وارد آشپزخانه شد و از تودی مردانه خندیره        

 مقابلش گرفت
 . واسه برگشتن نباشهیلی دلچی هنکهی اي براای ظرف الزاننمیا..شهی تموم می شام و بعدش همه چهی -        

 
ظرف را گرفت و داخل کوله اش ..رفتنی و نپذرفتنی پذانیم.. ظرف در گردش بود او ونینگاه بهارك ب        

 گذاشت و تند گفت
 . تمومی شام و بعدش همه چهی -        

 
  سرش را تکان داد و گفتیره        

 
 !قبول -        

 
 دی کشیقیبهارك سرش را تکان داد و نفس عم        

 
 .رخدانگه دا.زمانش با شما -        

 
 ي گوشه ي داد و لبخند مرموزهی به چوب تخت تکیره...ی راحتنیبه هم.. رفتی تر از تصور رهعیو سر        

 !نیهم.. آرامشی کمدی اطالعات و شایفقط کم..خواستی از او نميادی ززیچ...لبش نشست
 بهارك را از ماهدخت يفرح بانو بو..دیاز پشت دستش را دور گردن فرح بانو انداخت و گونه اش را بوس        

 ماهدخت را نصفه کاره کنار گذاشت ی بافتنوریپل...لبخند زد و دستش را گرفت و مقابلش نشاند..دادی مصیتشخ
 و به بهارك گفت

 
 زم؟ی شده عزیچ -        
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  گفتیقی حلقه کرد و با لبخند عمشیبهارك دستش را دور زانوها        
 

 ! نگفتميزینوز چمن که ه -        
 

 فرح بانو گفت        
 

 نی بگنیخوای ميزی چهی فهممی منمیبی چشمارو منیا..من بزرگتون کردم -        
 

  را باال برد و گفتشی ابروهای و بدجنسزی آمطنتیبهارك با حالت ش        
 

 ! بگمخوامی می چدی مادر ها از تو چشمام حدس بزنهیپس مثل بق -        
 

  و گفتدیفرح بانو خند        
 

 ادی داغشو زازی پکمی توننی گفته مادرا ممیهرک!!  بفهممتونمی نموی بگيخوای می چنکهی اگهید -        
 !نیی تابلويادیشما بچه ها ز..کرده

 
 فرح گفت..دیبهارك چشم گرد کرده و خند        

 
 ؟ی بگیخواستی میچ..حاال بگو جان من -        

 
  و تند گفتریبهارك لبش را کج کرد و سر به ز        

 
 .. دعوتم کرده باهاش شام بخورمکردمیصاحب کارم که براش کار م -        

 
منتظر بود .. را دوباره به دست گرفتوری خنده اش گرفت اما اخم کرد و کوتاه نگاهش کرد و پلیفرح کم        

  ادامه داداما..دی خجالت کشیبهارك کم..تا او ادامه دهد
 

 برم؟ -        
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  بافت سرش را تکان داد و گفتی را موریفرح همانطور که پل        
 .. بروستی نی کار اشتباهیکنیاگر فکر م -        

 
  گفتيبهارك با لحن کالفه ا        

 
 !. ندارم براشیلی اما دلستی اشتباه ندیدونیم -        

 
 فرح گفت        

 
  داره؟یلی دل؟اونیاون چ -        

 
 اخم کرد و گفت!بهارك انگار تازه حواسش جمع شد        

 
 .....دیگی میعنی -        

 
 فرح سرش را باال برد و حرف بهارك را قطع کرد و گفت        

 
 م،درستینکی که ميما هرکار..گمی مشهی بهارك،من به ماهدخت خودمم همنیبب!..گمی نمیچیمن ه -        

 که به می انجام بدوی کاردی بامی تعارف ندارمیبا کس..میشی اندازه خودمون بدهکار نمی کسچی غلط، بعدها به های
 !خالص..ضررمون نباشه

 
با تمام آن داستان ها و ... هانیبا تمام ا..سرش را تکان داد...حرف فرح بانو بهارك را به فکر فرو برد        
 اگر نرود زشت کری که فکر ميجور.. کرده بودری گیستی رودربانیانگار ب.. بروددیا بکردیحس م..ماجراها

 یره! اوستي برای چه نام نامناسبی رهدفکرکر.. آمدی خوشش نمی از رهیلیبا خودش تعارف نداشت خ!...است
 ! کجایکجا و ره

 دیفرح بانو سکوت را شکست و پرس        
 

 ؟یبه مادرت نگفت -        
 

  اصال نگمدیشا..نه تازه امروز دعوتم کرد -        
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 فرح بانو اخم کرد و گفت        

 
 !ی پنهوننجوری اشهینم.. مادری بگدیباالخره که با -        

 
  و گفتدیبهارك کوتاه و مضطرب خند        

 
  ادامه دار بشهستیقرار ن -        

 
 فرح بانو گفت        

 
 ستی که نيباز!ي برخوادیپس نم -        

 
  لب گفتریو بلند شد و به سمت تلفن رفت و ز        

 
 . ماهدخت کجا موندهنی انمیبب -        

 
 شود؟ی را پشت گوشش داد و فکر کرد اصال اگر نرود چه مشیبهارك موها        
بهارك به اتاق رفت .. نرودادشی را دی خرستیفرح بانو با ماهدخت تماس گرفت و گفت که سر راهش ل        

  زد کهجی مسیبه ره.. دعوتش را قبول کند و زودتر شرش کم بشودکباری نیو فکر کرد بهتر است هم
 》شب خوش.کجاش با خودتون.فردا ساعت هشت شب.کنمیدعوتتون رو قبول م 《        
  جواب دادی گذشت که رهقهیپنج دق        
 》ت دنبالامیآدرست رو بده م 《        
اگر آنها !!  او نبود؟ادیچرا به .. بردنی پانته آ خنده اش را از بيچهره .. نشستي لبش لبخنديگوشه         

 و پاك نوشتی مدام مقهی دقستیب.. شب شامکیچه برسد به .. لبخند هم گناه استنی ایباهم باشند حت
 هول شده جواب داد.. بودیره.. زنگ خوردلشیهمان موقع موبا.کردیم
 
 .سالم..الو -        
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  محکم گفتیره        
 

 ! شد؟یچ.سالم -        
 

 منتظرش بود؟        
 بهارك زمزمه کرد        

 
 ..پانته آ خانم -        

 
 دیغر.. دستش مشت شد.. شدی عصبانیره        

 
 !نیری رو تا ته می عشق و عاشقي ازتون خوشش اومده قصه یکی نیشنویتا م..نهیمشکل شما زنا هم -        

 
  را قطع کرد و لب زدشیبهارك مبهوت صدا        

 
 خوشتون اومده؟ -        

 
 را به صورتش شیدست ها.. فروکش کندتشی گذاشت تا عصبانزی تلفن اتاقش را رو مي لحظه ایره        

 ی بلند بهارك مي نفس هايصدا..هنوز پشت خط بود.. و دوباره تلفن را برداشتدی کشیقی و نفس عمدیمال
  گرفته و بم گفتیی کرد و با صدايسرفه ا..آمد
 

 !آدرس -        
 

 کیمردك مثال داشت از .. است که درحال ذوب شدن استیخی تمام بدنش تکه کردیبهارك حس م        
 آرام گفت..حالش دست خودش نبود! ه بلد نباشد سن و سالش کم نبود ک.. کردیخانم دعوت م

 
 .فرستمیبراتون م -        

 
 حرف ها نیقرار نبود ا.. بلند شد و اتاقش را چندبار قدم زدی صندلي از روی تلفن راگذاشت و عصبیره        

 امدهیوشش ن خی تا به حال از کسیآخر لعنت..فقط از او خوشش آمده بود... ها و داستان هالمیمثل ف..باشد
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 بود با پانته آ ازدواج کند و هرگز قصد قرار او.. کندالی بهارك فکر و خخواستینم! دیایبلد نبود خوشش ب..بود
 . اش بودیپانته آ زن زندگ. دادن هدفش را نداشترییتغ

 ی کاوه از دفترچه تلفن بهارك داشت مغزش را سوراخ ملی برداشتن شماره موباي وسوسه روزیاز د        
 ي هم از آن سويگری ديصدا.زدی مغزش ضربه می آنجا نشسته بود و مدام به قسمت توخالیکیانگار ..کرد

 تخت يرو.. کندی را مکار نی و اشودی ممی آخر تسلدانستیشود؟می که غرورت چه مدادیمغزش به او فرمان م
هرشب .. موضوعکیهرشب ..بلند شد و نشست! بهارك غرق خواب بود..زدی بود و با خودش حرف مدهیدراز کش

 می حالیچی که هگهی راست مبهارك《 لب زمزمه کرد ری برد و زشی موهاانیدستش را م.. فکر تازهکی
 اما دارمیفقط برم 《شد و با خودش گفت  بلند...زدی به او چشمک مشی آرازی مي بهارك رولیموبا 》ستین

همان موقع .. نبودیهمان موقع ها که غم.. افتادشی شش سال پادی..دی لرزیدستش م 》 کنمی نمي کارچیه
افکار و ..دلش تنگ بود...بی عجي عاشقانه و آن شعرهايآن متن ها..دی لرزیها که دست و دلش پشت تلفن م

 به بهارك ی نگاهعی بلند شد سری قفل گوشيصدا.. کردن را روشی را پس زد و گوششی هایدلتنگ
بهارك تکان !..دی ترسیاما ماهدخت از خود او م.. ترسدی نمزیچ چی ماهدخت از هکردیبهارك فکر م..کرد

 کرد و دایشماره کاوه را پ.. و قفل را باز کرددی کشی از سر راحتیماهدخت نفس.. نشدداری خورد اما بیکوچک
 شماره ي از رويچند بار.. که بود گذاشت و به سمت تخت رفتیی را همانجالیموبا..کرد  اش واردیداخل گوش

 را کنار گذاشت و یگوش..دی لرزی از استرس مشینفس ها...دستش رفت تا زنگ بزند اما منصرف شد..خواند
 .. فکر نکنديزی کرد به چی سرش گذاشت و سعيبالش کوچک کنار تختش را رو

       
ارد خانه شده  وي سرديهوا..پنجره ها همه باز شده بودند..ساعت چهار صبح بود..پانته آ رفته بود        

 انیبا همان حالت سست، م..گری هم طرف دگارشی طرفش نشسته بود و سکی همراهش شهی هميبطر..بود
چشم .. کردی میط خشن پشت تلفن مغزش را خط خيصدا.. تلفنش را برداشت و زنگ زدیهوشی و بياریهوش

 ..هرلحظه ممکن بود حالش بهم بخورد.. کردی گز گز مشی و گلوسوختندی مشیها
 

 د؟یالو آقا هست -        
 

 کش دار گفت        
 

 یچ..کنهی مکاریچ..رهی میبا ک..رهی کجا می مواظبیچار چشم.. گفتم بهتی نره چادتی..هستم -        
 ! لحظه هم نباشه که ندونم کجاستکی خوامیم..خرهیم
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 گه؟یامر د..رو چشمم آقا -        

 
 !منتظرم -        

 
 .دی نفهميزی چگری از دستش مصادف شد و دیو بوق قطع تماس با افتادن گوش        
 بهارك چقدر از آن دانستی که نميعطر..دی گرمش پوشی رنگش را با کت مشکي سرمه ای اسکقهی        
 .. را برداشتچییساعتش را بست و سو.. را به گردنش زددی آیبدش م
 ی رنگش را با شال پشميری شي رنگ و پالتوی زرشکی اسکقهی نهیچند محله آنور تر بهارك مقابل آ        
 . را برداشتفشیو ک..به لباسش عطر زد و ساعتش را بست..دی پوشیزرشک

  لب گفتریفرح بانو ز..دی کشیقینفس عم..زنگ در به صدا درآمد        
 

 !رهاز استرس رنگ به رو ندا -        
 

 یآنقدر حواسش پرت شده بود که بدون خداحافظ.دی را پوششیبوت ها.. کرده بودخی شیدست ها        
 ماهدخت لبش را کج کرد و رو به فرح بانو گفت..رفت

 
 .. پسر فراموشت نکردمهی وقت با چیه.. قدر منو بدون فرح جوننیبب.. مارو فراموش کرددی پسر دهیتا  -        

 
  و به سمت هال رفت ماهدخت دنبالش رفت و آرام گفتدیفرح بانو خند        

 
 ! برهادمی هم نبود که بخواد یالبته کس -        

      
 اش انداخت و حرکت دهی پري به رنگ و روی نگاهیره.. شد و سالم کردنی وارد ماشیفیبا لبخند ظر        

دوباره همان .. کالم بودی هم بیکی نیا.. را عوض کردکی موزیره..شدی پخش می کالم آرامی بیقیموس..کرد
  گفتي جدیره..نشود  عطر خفهنی داد تا در انیی پای را کمشهیش.. در هوا پخش بودیشگیعطر هم

 
  روشنهيبخار -        
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..  لحظه حرصش گرفتکی.. پدرش زنده شده و کنارش نشستهکردیحس م.. را باال دادشهیخجالت زده ش        
  گفتی خونسرد رهي رو به چهره يبرگشت و جد..تشیاز خر..از او.. از خودش

 
 م؟ی شام بخورمیری ممیچرا دار -        

 
 ..کردی می کرد خونسرد بماند در آرامش رانندگی میهمانطور که سع.دی کشیقی نفس عمیره        

 
 !نیهم..یتو دوستم..کنمیمن دارم ازدواج م..افتهی بی اتفاقچی هستی قرار ننیبب -        

 
 بهارك حرص خورد؟؟        

 
 ن؟یهم -        

 
  مطمئن گفتیره        

 
 ..اونم صدتا دوست مرد داره..مثل پانته آ!نیهم-        

 
 !؟ی راحتنیدر دلش گفت به هم..بهارك خشکش زده بود        

 
 دونه؟ی پانته آ میعنی -        

 
  رو به بهارك و مشکوك گفتیره        

 
  ازش؟ی ترسی منقدریچرا ا -        

 
  دوشش مرتب کرد و آب دهانش را قورت و گفتي را روفشیبهارك ک        

 
  کنمیفقط درکتون نم.. ترسمینم -        
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 کردیفکر م..دهدی جان مشی است همه برای نامی چون رهکردیفکر م.. پر اخم دنده را عوض کردیره        
 کمر بندش را باز کرد و گفت.. توقف کردیره..دندیباالخره رس.. در سکوت گذشتیقیدقا..همه مثل پانته آ اند

 
 ! شوادهیپ -        

*         
 یلی خي داشت با نورهایکی تاريرستوران فضا.. را نشانشان داديزیگارسون م..وارد رستوران شدند        

معذب .. نداشتیبهارك حال خوب.. به نام منو را مقابلشان گذاشتي چند صفحه ايفترچه گارسون دو د...کم
 در دلش گفت زهرمار و به رد دالی چه مدیگارسون از او پرس.. کردندی ذق ذق مشیپهلوها.. بودیعصب..بود

 و در  را در هم گره زدشی دست هایگارسون که رفت ره.. هم همان را سفارش دادیره.. آمدکیزبانش است
  گفترهیچشمان بهارك خ

 
 ستیبدونه هم براش مهم ن..دونهی پانته آ نمنیبب -        

 
  کتش را درآورد و ادامه دادیره..بهارك شک کرد        

 
 !!هیبحث منو توام دوست..هیدوست..ستی نیعشق و عاشق..منو پانته آ..بحث ما -        

 
 .. شدیعصبان..بهارك اخم کرد        

 
 کنم؟ی مکاری چنجای من واقعا ای نامي؟آقای؟دوستی چیعنی -        

 
 اش قفل کرد نهی را به سشی دست هایره.. گفت و دستش را به سرش زدیی خدايکالفه و مضطرب ا        

  کالفه گفتی به صندلهیو تک
 

 م؟ی منو پانته آ قراره ازدواج کنیدونستی نمی بگيخوای میعنی -        
 

 گفت.. گرد شدشیبهارك چشم ها        
 

 ! قراره با شما دوست باشمدونستمیاما نم..دونستمیم -        
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 ادامه داد. ادا کرديدوست را به حالت مسخره ا        
 

 هی از شتری بد؟منی با من دوست باشدی بخوادیاصال چرا با..ستی با خودتون مشخص نفتونیشما تکل -        
  ام تو ذهنتون؟ينقاش مبتد

 
 زد و زی مي را روشیجلو رفت و آرنج ها..اما حرفش را قورت داد.. بزندی دهانش را باز کرد تا حرفیره        

 آرام و با مکث گفت
 

 !آره -        
 

 يگارسون غذا هارا رو.. باز ماندهمهی کرد دهانش نیحس م.. خوردچی در دلش پيزیچ..زبانش بند آمد        
 توجه یبهارك ب.. به بهارك خشک شده انداخت و شروع به خوردن کردی نگاه کوتاهیره.شت و رفت گذازیم

 به غذا ها ادامه داد
 

 ..پانته آ -        
 

  بشقاب رها کرد و گفتي و کارد و چنگال را رودی خندی عصبیره        
 

 انجام دی که بادهی باهیازدواج ما ..ه اون منو نخوامی نه من پانته آ رو مگمیم..یشی نمالیخی بنکهیمثل ا -        
 ..بشه

 
 ي تنها برای بود که رهی کسدیشا.. بخواهدشی که رهستی نیبهارك مطمئن بود که خودش هم کس        

 بودن نفسش را ی کار بودن و حس اضافانتیحس خ.. بردی پانته آ به او پناه ميفرار از دوست نداشته شدن ها
دن آن تکه گوشت سفت و محکم ی برد و آرام به برنییسرش را پا.. شداچهی درهی ثانکیچشمانش در ..دی بریم

قبال گفته .. اوصاف نهنیاما با ا.. نشده بتواند دوستش بداردیچی داشت که هنوز هتی آنقدر جذابیره..پرداخت
 مهربان شده و يصدا.. کندنی توه آمد به اویمهراد علنا نم.. فرق دارندکی دیامشب فهم.. مهراد استهیبود شب

 دی افکارش را بری رهبیعج
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توام قراره دوستم ..پانته آ قراره زنم باشه نه همسرم.گمی ميجد.ادیازت خوشم م.ستمی عاشقت ننیبب -        
 .. نه دوست دخترمیباش
 

  حرفش را قطع کردیبهارك عصب        
 

 چرا دی خوب شد؟اصال اگر دوستش نداری همه چينجوری نه دوست دختر؟انه؟دوستیاستداللتون ا -        
 ..دیبا
 

  حرفش را قطع کردیره        
 

فکر .. دارمی بدبختشتری و دعوا که اگر بود من خودم بهی واسه گرمیومدیامشبم ن.. سواال نپرسنیاز ا -        
 شه؟یم.. شامي هم کالست اومدي از اون بچه سوسوالیکیکن با 

 
آرام و پرحرص سرش را تکان داد و به ..دی ترستشیبهارك از جد..فکش منقبض بود و نگاهش پر اخم        

 در دلش گفت..زدی به قلب خودش می انگار زخمکی استدنیبا هر بار بر.. ادامه دادکی استدنی بريتالشش برا
غلط کردم .. خودمیی تنهايونه  تو اون لگردمی برمرمیگی مطیفردا بل.. تموم شدهی همه چفردا《        

 》..خواستم خوش بگذرونم
 به خواستیم.. بوددهیدل درد امانش را بر..قلبش سفت و سخت شده بود.. را قورت دادشیو اشک ها        

 ..شدیاما نم.. ها نگاه نکنديبد
 

 يقطره ها...دیرسی به گوش ماطی از حي گربه اي ناله يصدا.. لرزاندی رعد و برق پنجره ها را ميصدا        
 ی ترسناکي و صحنه رقصاندی را ماطیطوفان درختان ح..شدندی مدهیباران با شتاب هرچه تمام تر به پنجره کوب

 دهی هوا؟ ماهدخت ترسنیتهران و ا...بود  ها به داخل خانه نفوذ کردهشهی باد از پشت شيصدا..کردی مجادیا
 کرد نگاهش یجرأت نم.. تختي هم رولشیانو بغل کرده بود و موباپشت پنجره منتظر برگشتن بهارك ز..بود
اسم .. روشن شدلشیچراغ موبا.. ساعت بود که به پنجره زل زده بودمی که ارسال شد، نیامیبعد از آن پ..کند

 لب ریز.. شدرهی خلشی گذاشت و به موباشی زانوهايچانه اش را رو..اما نبود دی رسیناشناس به نظر م..نداشت
 داد و با انگشتش هیسرش را به پنجره تک.. بعد کاوه خسته شد و قطع کردي هی ثانستیب..شمردی ها را مهیثان

 .. کردی دورش آن را پنهان ميبدنش لرز داشت و پتو..دی پنجره کشي روی نامفهوميشکل ها
*****         
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 ازین.. رفتنیی پاشی از گلوی که به سختیبعد از آن شام.. خواهش کرد که خودش به خانه برگرددیاز ره        
 تمام راه خانه را پشت سرش ی خواهش کرد که خودش به خانه برگردد اما رهیاز ره... داشتی روحهیبه تخل

 یوقت.. حالش از خودش بهم خوردیره.. بودختهیبهارك تمام راه را اشک ر.. توقف کرددیسر کوچه که رس..رفت
 ی مسی باران خریبهارك ز...خوردی حالش از خودش بهم مدیدی بهارك مي خودش را در چهره ی واقعریتصو

از ..خوردی بهم می مقابل رهتشیاو هم حالش از موقع.. در تند تر کردن سرعتش نداشتي ای سعچیشد و ه
 را ی نور به آن روشنیکی در آن تارشدی اما مگر مدی بگذارشیتنها  خواهش کرده بود کهیاز ره.. بودنفیبالتکل

 توانست ساعت ها ی که ميهمان مهراد..خواستی مهراد را ميدلش گوش شنوا..ندی چشمش نبياز گوشه 
 درد و دل کردن تنگ شده بود و تنها دلش يامشب دلش تنها برا.. نزد و تنها گوش کندینگاهش کند و حرف

 را شی کرد و اشک هاوسط کوچه توقف.. از آنی نه فقط نشانشی تا کوه باشد براواستخی مي بلندي هیسا
 شی پنهان کردن اشک هاي برای خوبلیسرما دل..خوب بود..دیچی اش پینیشالش را دور ب..پاك کرد

 را نی ماشي چراغ هادی تا او را دیره.. سر کوچه بودی رهنیماش..دانستی که ميزیهمان چ..برگشت..بود
 درهم شیاما اخم ها.. باال رفتاری اختی شال بری لبش زي خشک شده اش گوشه ي اشک هانیب.. کردشخامو

 ریز..دانستندی کدام نمچی بود که هيانگار در اعماق نگاهشان راز..برگشت و به سمت خانه حرکت کرد.. بود
از اجبار .. عطرشياز بو.. آمدی خوشش نمیاز ره..زدی از همان دور هم برق میچشمان ره.. آخريباران، لحظه 

باد .. به راه افتادیلیس.. در دلش جرقه زدیرعد و برق..آن نگاه.. آخريلحظه  باران ری اما زشی و از رازهاشیها
 تق در يبا صدا..رفته بود.. نبودیره.. کوچه نگاه کرديدوباره به انتها..زنگ در را زد.. رقصاندی را مشیموها

 ..دی وارد خانه شد و در را کوبعیو سر  و نگاهش را از کوچه گرفتدیپر
 

 و ها دی را بهم مالشی زد و دست هایلبخند تصنع.. بودندستادهیفرح بانو و ماهدخت دم در ا..شدوارد خانه         
  را درآورد و گفتشیبوت ها..کرد

 
  شدری ددین؟ببخشیمنتظرم بود..سالم -        

 
  و رو به ماهدخت گفتدی فرح بانو را بوسيگونه         

 
 ن؟یشام خورد -        

 
بهارك لبش .. اش و هول هول صحبت کردنش در تعجب بودندي تظاهریماهدخت و فرح از سرخوش        

 دیپرس..کش آمد
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  شده؟يزید؟چیکنی نگاه مينجوریچرا منو ا -        

 
  را گرفت و گفتشیبازو..فرح بانو به خودش آمد        

 
 ی سرخیلی مادر؟خیخوب -        

 
  به گونه اش زد و هول شده گفتیبهارك دست        

 
  همونهيبرا.. سرد بودیلیخ -        

 
 و رو به ماهدخت گفت.. نشاندشی کرسي گوشه سی خيفرح دستش را گرفت و با همان پالتو        

 
 .اری بيبرو دو تا فنجون چا.. نگاه کننسایدختر وا -        

 
بهارك .. را درآوردشی کرد تا پالتویارك لرزان کمک مفرح به به..ماهدخت سرش را تکان داد ورفت        

 یسرد بود و م.. نبودشهیبهارك بهارك هم..فرح بانو نگران بود..خواهدی کمک نمگفتی و مدیخندیم
 دیو پرس.. گذاشتی کرسي را آورد و روي چاینیماهدخت س.. اش سرخ بودندینیچشمان و ب..دیلرز
 

 چه خبر؟ -        
 

 را برداشت و ي به فرح بانو که منتظر جوابش بود کرد و فنجان چای زد و نگاهیبهارك لبخند کمرنگ        
  و آرام گفتریسر به ز

 
 ..خوب بود -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 ن؟یهم -        
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  گفتخگرانهیفرح توب        
 

  نکنتیماهدخت دخترمو اذ -        
 

 ماهدخت با اخم گفت        
 

 نه حاال ای مرحله بعد میری ممینی ببادیشش ساعته چشممون خشک شد که خانم ب.. نکنمتی اذوی چیچ -        
  نکنم؟تشی اذیگیم
 

 و برگشت سمت بهارك و گفت        
 

 ن؟ی گفتی شد؟چیچ..نمیبگو بب -        
 

  کرد و گفتيبهارك عطسه ا        
 

 گمی خستم فردا میلیماهدخت خ -        
 

 ماهدخت چپ چپ نگاهش کرد و گفت        
 

 .. اصالخوابمی مرمیمن م -        
 

 و به فرح بانو گفت        
 

  کنمی مدارتونی خودم برمی مرتریفرح جون صبح من د -        
 

 فرح بانو گفت        
 

  سرکار؟يریفردا نم -        
 

 ماهدخت از داخل اتاق بلند گفت        
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 ریشب بخ. کار دارمگهی دينه،جا -        

 
 رهیبهارك هم خ.دی نوشی کرسي روي را با توت خشک هاشی گفت و چايری لب شب بخریفرح بانو ز        

 سال یلیخ... افتاده بودری گدنی و نپرسدنی پرسانیفرح م.. به دست ساکت بودي فرش و فنجان چايبه گوشه 
 توانستی بود مشی دوازده سال پگر ادیشا.. و چهار ساله آشنا نبودستیبا بهارك ب.. بوددهیبود که بهارك را ند

 دی گرفته پرسي و با صدادی نوششی از چایبهارك کم!... کند اما االنچشیسوال پ
 

 ن؟یفرح جون ادالت کلد دار -        
 

 قرص ي آب و بسته وانی لکیبا .. داروها رفتيفرح سرش را تکان و داد و به سمت جعبه         
  قرص برداشت و با آب خورد و گفتکی یبهارک..برگشت

 
  من برم بخوابم؟دی با من نداريکار..قربونتون برم -        

 
  زد و گفتیفرح لبخند کوچک        

 
  دخترمریشبت بخ.نه -        

 
 .. خسته به اتاق رفتی را برداشت و لنگ لنگان با ذهنشیبهارك لباس ها        

 سرش ری تخت ولو شد و دستش را زيرو..چشمان بسته رو به سقف.. بوددهی خوابنی زميماهدخت رو        
 دیآرام پرس.  استداری بدانستیم..گذاشت و ماهدخت را نگاه کرد

 
 ماهدخت؟ -        

 
  با همان چشمان بسته گفتماهدخت        

 
 هوم؟ -        

 
 ؟يریفردا کجا م -        
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 ماهدخت پشتش را به او کرد و خواب آلود گفت        

 
 

 !به تو چه -        
 

 يباران آمده بود و باران سرد.. آمدی مياز کنار پنجره سوز سرد.. و چشمانش را بستدیبهارك لب برچ        
 ... آوردیم

********         
مقنعه .. و پالتو و شالگردن به دست وارد هال شددی را پوششی سر و صدا لباس هایب..بهارك خواب بود        

 تر رفت و ارام تکانش داد و کینزد.. برداشت و به اتاق فرح بانو سر زدزی مي از رویاش را مرتب کرد و تکه نان
 گفت

 
 ..گذاشتم کنارتون.. وقت قرصتونهدی شداریفرح جون؟ب -        

 
  لب گفتریفرح کوتاه چشمانش را باز کرد و ز        

 
 باشه دخترم -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 خدافظ..داینخواب..پس من رفتم -        

 
 .. خدا به همراهتیعنیفرح بانو دستش را تکان داد که         
 ي روادهی پیکم..ردی بگیراه دور نبود که بخواهد تاکس..نسبتا خلوت ها ابانیخ.ساعت هشت صبح بود        

 سراغش شبیاز د.. پاسخی تماس بکی.. آورد و نگاهش کردرونی بفشی را از کلیموبا.. کردیذهنش را آرام م
از پشت .. و به راهش ادامه دادت گذاششی پالتوبی را داخل جلشیلبش را کالفه کج کرد و موبا..نرفته بود

 يوارد شد و با صدا. بودری نشسته بود و با لپ تاپش درگیصدرا پشت صندل..خلوت بود..کافه را نگاه کرد شهیش
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 به در و یماهدخت نگاه..صدرا لبخند زد و جلو رفت. در توجه صدرا را به خودش جلب کردنگیلی جنگیلیج
  کرد و گفتوارید
 

 زود اومدم؟..سالم -        
 

 گفت.برد و با ماهدخت کوتاه دست دادصدرا دستش را جلو         
 

 نی بشایب..نه خوبه -        
 

 ادامه داد.. و خودش هم نشستدی کشرونی ها را بی از صندلیکی        
 

 ؟يخوری ميزیچ -        
 

 ماهدخت گفت        
 

 کنمیالبته حساب م..شمی هست ممنون مياگر چا -        
 

 صدرا سرش را تکان داد و گفت        
 

  پولشوگرفتمی ام میگفتیدرضمن نم.. نباشهيفکر کن چا -        
 

 کی رفت و پس از یصدرا به اتاقک.. را از دستش درآوردشی گفت و دستکش هایی لب پرروریماهدخت ز        
  برگشتقهیدق

 دیماهدخت پرس        
 

 کنه؟یم کار ی کسنجایجز شما ا -        
 

  و گفتدیصدرا بلند خند        
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 شتریب..شهی شلوغ نممیلی خنجایالبته ا.. کدبانوام؟آره دو تا از بچه ها هستننقدری من ايپس فکر کرد -        
 هیشبا اوج شلوغ

 
 و گفت. چانه اش زد و اطراف را نگاه کردریماهدخت دستش را ز        

 
 ؟ی دکورشو عوض کنيخوایچرا م..ه آرومو خوبیلی که خنجایا -        

 
  شد و گفتنی دفعه غمگکیصدرا         

 
 گهی درهیگی دلم میهست ول -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 شرکت هم بگم چون کمکشون يالبته بهتره به چندتا از دوستا.. درموردش کردمیی فکراهیمن ..آهااا -        
 ..الزمه

 
  به فضا کرد و ادامه دادی اجمالیدوباره نگاه        

 
 اونقدر هام کار نداره -        

 
  گذاشت و رفتزی مي روي دو فنجان چایپسر جوان        
 صدرا آرام گفت        

 
 ...ممنون رضا جان -        

 
  را برداشت و صدرا گفتشیماهدخت فنجان چا        

 
  تو ذهنته؟ییزایخب چه چ -        

 
  زد و با شوق گفتیماهدخت فنجان را از لبش دور کرد و بشکن        
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 .. مختلفي و بزرگ تو رنگاکی کوچيقابا..می قاب عکس کنواراروی کل دمیتونی مگمی من منیبب..آهااا -        

 
  صبر جلو برد و گفتیانگشت اشاره اش را به معن        

 
 باشن ی خالي که قاب عکس هاوارای دگمی من میول. دارهی خوبي هاهدی ایلیالبته بهارکم خ..البته -        

متوجه .. نهی اما سنتشهی مي نوستالژنیبب.. به نظر برسهیمی تا کل فضا قدي بذاریمی قدی چوبيزای میتونیم
 گم؟ی می چيا

 
  و گفتدیصدرا به شور و ذوق او خند        

 
 نهی قاب عکس هم غمگیخوبه ول!  کهستمیخنگ ن -        

 
 ماهدخت وا رفت و با اخم گفت        

 
 ینیخودت غمگ..نهی غمگوی چیچ -        

 
  و گفتدیصدرا بلند تر خند        

 
 راه نداره.نچ -        

 
  اخم کرد و گفتشتریماهدخت ب        

 
 ؟ی عکس خالنه؟قابی غمگشیآخه چ -        

 
  شد و گفتي جدیصدرا کم        

 
 ..وفتمی از دست رفته هام مادهیآره  -        

 
 گفت.. نرم تر شد اما اخمش پا برجا بودیماهدخت کم        
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 ییباالخره کارفرما تو. بدهدهی اهیخودت ..باشه -        

 
  داد و گفتهی تکیصدرا به صندل        

 
 ! ندم؟ اصال حالشو ندارمدهی مدهی اشهی امروز رو منیبب -        

 
  و چشم گرده کرده گفتیماهدخت عصب        

 
  کارمو کنسل کردمام؟منی من بیپس چرا گفت! عه -        

 
 صدرا خونسرد گفت        

 
 ..چون اون شب حالشو داشتم االن ندارم -        

 
  را برداشت و گفتفشیماهدخت ک        

 
 ..رمیپس من م -        

 
 صدرا دستش را باال برد و گفت        

 
 میزنیحرف م.. بمونيحاال که اومد.. بابانیبش -        

 
 .ماهدخت چپ چپ نگاهش کرد و نشست        
 صدرا گفت        

 
 ارن؟ی بگم بيخوای مکیک -        

 
 ماهدخت گفت        
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 !نه-        
 

 صدرا گفت        
 !خب حاال..یشی میعصب زود نقدریچرا ا -        

 
 !برنامه هام برام مهمن -        

 
 صدرا دستش را جلو تر برد و گفت        

 
 شه؟یعذر بخوام حل م -        

 
 را درون شی مانتوری زی لباس پشمي هانیآست.. تفاوت نگاهش کرد و جوابش را ندادیماهدخت ب        

 گفتصدرا .دی را تا ته نوششیدستش مچاله کرد و چا
 

 ..کنهی موهامو مستمی بفهمه رو مود نادیاالن اونم ب..ادیبه کاوه هم گفتم ب-        
 

 زمزمه کرد. برگشت و مضطرب نگاهش کردعیماهدخت سر        
 

 کاوه؟ -        
 

 صدرا سرش را تکان داد و گفت        
 

 ..ادی تونست بی نمیچون ره.. قبول کنهدی کافه اونم بايواسه کارا..گهی دیشناسیاره م -        
 

  گفتدهیماهدخت ترس        
 

  زنگ بزن کنسل کنيخوایخب م -        
 

 صدرا گفت        
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 گهینه بابا االن تو راهه د -        
 

 شیچشم ها..شودی حاال قلبش از جا کنده منیحس کرد هم.. آب دهانش را قورت دادیماهدخت به سخت        
 صدرا يصدا..کردی اش را چکار میاما نگران..ندی بماند و کاوه را ببخواستیدلش م! برودخواستینم..را بست

 ..ختی مغزش را بهم ريفرکانس ها
 

 ؟ي دوست پسر دارگمیم --        
 

 ماهدخت اخم کرد و گفت..يادیآن هم ز.. بودیخودمان        
 

 نه -        
 

 اخم کرده و یکم..متوجه کاوه گفتنش هم شد.. نام کاوه شددنیبعد از شن چهره اش رییصدرا متوجه تغ        
  گفتنهیدست به س

 
 ...کاوه -        

 
  گفتعیماهدخت سر        

 
 !نه -        

 
  را باال انداخت و گفتشیصدرا ابرو        

 
 !باشه -        

 
  گفتخگرانهیماهدخت توب        

 
 ؟یخودت چ -        

 
  و گفتدیصدرا خند        
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  مدال ندارمنی به ايعالقه ا! کاوه؟نه -        

 
 ماهدخت کالفه گفت        

 
 مسخره -        

 
 گفت.. لب صدرا نشستي گوشه یلبخند تلخ        

 
  مسخرس نه؟نمیا..ستی نینه کس -        

 
 دی برد و با لکنت پرسنییماهدخت سرش را پا        

 
 ..کاوه -        

 
 صدرا گفت        

 
 ستی نگهیاونم بود، د -        

 
دستش را ..دی بود؟پلکش پریعنیست؟ی نگرید..ماهدخت سرش را باال برد و در چشمان صدرا نگاه کرد        

 ي صدرا پوزخندکرد؟ی اعتماد کند؟اصال صدرا چرا به او اعتماد مشی به حرف هادیچرا با.. پلکش گذاشتيرو
 فتزد و گ

 
  مگه؟شیدیچقدر د -        

 
 ماهدخت حس کرد سرخ شده با اخم گفت        

 
  نظر ندهیدونی که نميزیدرمورد چ -        

 
 صدرا گفت        
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 بودن و موندن یکیکاوه آدم با .ستیکاوه آدم تو ن..دمی نظر مفهممی که مییزای درمورد چقایاتفاقا دق -        

 ...مثل خودت..یمثل ره..ستین
 

  و با حالت مسخره کردن گفتیماهدخت عصب        
 

 ...يدوزی موی بری که من هنوز حرف نزدم میستیتوام روانشناس ن -        
 

  و گفتدیصدرا کوتاه خند        
 

 !ی نبود حرف بزنازیباور کن ن -        
 

 ادامه داد..دینگاهش لرز        
 

  قبالدمشید..شناسمی نگاهو منیمن ا-        
 

  چرخاند و گفتابانیسرش را رو به خ..ماهدخت بغض کرد        
 

  نه منمی درمورد تو حرف بزنایب-        
 

 صدرا گفت        
 

 ..ی راحت و الکنقدریهم.. رو از دست دادمی روز همه چهیفقط .. و نبودهستی ندهیچی پمیمن زندگ -        
 

ماهدخت فکر کرد چقدر راحت از، از .. صدرا محکم بوديصدا..ماهدخت در دلش گفت درست مثل من        
 . حرف زدشیدست رفته ها

 صدرا ادامه داد        
 

 شونوی نگاه کل زندگهی و تو شمی راحت با آدما دوست منقدریهم..کنمی راحت صبر منقدریهم -        
   برا کاوه؟دی راحت نگاهت لرزنقدریتوام هم.. راحته ماهدختنقدری همیهمه چ..فهممیم
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نگاهش را به سمت ..دی رسشیبغضش به لب ها.. نبودبای کافه زي فضاگرید.. شده بودیماهدخت عصب        
 لب زد..صدرا نبرد

 
 ..نه -        

 
  و گفتدی کشیقیصدرا نفس عم        

 
مخصوصا از االن به ..ستی روز نهی روز هست و هیز اوناست که  اما کاوه ای بشنی غمگخوامینم -        

 .اعتماد کن به من.. فرق دارهانشی اما کاوه جری هستیدختر محکم..بعد
 

  گفتیعصب.. پاکش کرد و برگشت سمت صدرایحرص..دی چشمش چکي از گوشه یقطره اشک        
 

 ؟یدونی می حرف از کاوه زد؟ها؟تو چیک -        
 

 اعتراف ی نزده بود و حتی حرفچیه.. نکرده بودي کارچیاو هنوز ه.. باشدیماهدخت حق داشت عصب        
 آرام تر ادامه داد. و دوختدی گفت و برقهی آنها را در پنج دقياما صدرا همه ..نکرده بود به خودش

 
تو چشم به هم زدن تمام آرزوهام و .. سرم اومدزی چهی و همون دمی ترسزی چهی از میمنم تمام زندگ -        

 تونمی خواستم؟چرا من نمی چارم؟اصالی بدست بخواموی که ميزیچرا االن نتونم چ..خواسته هام دود شدن رفتن
 خوشبخت باشم؟

 
 به سمت ماهدخت هل داد زی مي و روختی آب روانی لکی رفت و از داخل پارچ آب زیصدرا به سمت م        
 و گفت

 
 دوستم که از هیمنم .. دود شهشمی بقستی دود شد رفت قرار نتیتمام زندگ!..صبور باش!..آب بخور -        

بگرد دنبال .. بدبخت ترهی کینی ببینی که بشستی ننی ایزندگ..گمیفقط نظرمو م..شهی حالی روانشناسکمیقضا 
 و شی که بخواستی نيزی چمکاوه ه..اریبه دستش ب..ادی که خودش بستی نيزی چیخوشبخت! تیخوشبخت

 .ياریبدستش ب
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 را فشیک.. مشت شدندشیدست ها..ماهدخت برنگشت..نگاه صدرا به سمت در رفت...در کافه باز شد        
با صدرا دست .. هم بغض دار و خستهدیشا.. خسته سالم کردییبا صدا..کاوه بود..صدرا بلند شد..سفت گرفت

 ی و گستاخی همان نترسهچشمانش را ب..ماهدخت برگشت. بود انداخت که پشتش به اوي به دخترینگاه..داد
  و آرام گفتستادی انهیدست به س..زدی برگرداند اما نبضش همانطور تند تند مشهیهم
 

 سالم -        
 

  را باال برد و مات شده گفتشی از ابروهایکیکاوه         
 

 سالم -        
 

 صدرا گفت        
 

  قبالشونیدید. دکور رو انجام بدني قراره کارامشونی که گفتم با تیعیخانم رف -        
 

نگاهش هنوز به .سرش را کوتاه تکان داد.. را باز کردشی پالتوي رفت و دکمه زیکاوه سمت همان م        
 صدرا گفت... پرسشگرینگاه..ماهدخت بود

 
 د؟یخوای نميزیشما چ..امیاالن م. برسميخب من برم به چندتا مشتر -        

 
 کاوه گفت        

 
  هست؟نویکاپوچ -        

 
 صدرا گفت        

 
 ماهدخت؟..ارنی بگمیم..هست -        
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کاوه مقابلش .. نه تکان دادی قفل کرد و سرش را به معنشی را به بازوهاشیماهدخت دست ها        
 در گرفتن نگاهش ی کرد که سعیبه ماهدخت نگاه م.. دهانش گره زد و مقابلزی مي را روشیدست ها..نشست
 گفت..داشت

 
  شما؟یخوب -        

 
 کاوه ادامه داد. گفت یماهدخت ممنون آرام        

 
 ؟يبعدش جواب نداد..ي دادامیچرا پ -        

 
  مکث گفتیبعد از کم.. نگاهش کردیماهدخت حرص        

 
 .خوامیاشتباه کردم عذر م -        

 
 گفت.. گود افتاده بودرشانی شده بودند و ززیچشمانش ر..دی و کوتاه خنددیکاوه خسته چشمانش را مال        

 
 امویبعدش که اون پ.. شدهیفکر کردم چ. واقعادمی من ترسی که اون شب گفتيآخه اون اونجور -        

 ! گفتم خودشهيجواب که نداد. زنگ زدمنی هميبرا..یگرفتم اولش شک کردم خودت باش
 

  را جا به جا کرد و آرام گفتزی ميماهدخت گلدان رو.. نبودشی حرف های سرحالنینگاهش به ا        
 

 .کنمی مکاری چدمیواقعا نفهم..خوامیعذر م -        
 

 که از آن ي وقت به خاطر کارچی هدی بود شادهی را نشنشیاگر حرف ها..زدیاگر صدرا آن حرف ها را نم        
 بودش طعم صداقت داشت و دهی ندشتری که دوبار بیی صدراي اما حرف هاخواستی نبود عذر نممانیپش

 ي را روگارشی و بسته سد را صاف کرشیکاوه صدا! تلخيطعم تجربه ها..یطعم معرفت و نه خودخواه..یدوست
  گذاشت و گفتزیم
 

حالم خوب .کردمی بحث شماره رو مطرح مدیاصال نبا.. منم بودهری تقصدیشا..یچ ي براینه عذرخواه -        
 زد به سرم..نبود



 218 

 
  زد و گفتیلبخند تصنع!.. دوباره برگردد؟ستی نگری دگفتینکند آنکه صدرا م..ماهدخت حرصش گرفت        

 
 حاال اوضاعتون خوب شد؟ -        

 
  گرفته گفتییبا صدا.. و سرش را تکان داددی کشیقیکاوه نفس عم        

 
 ..نشد..نه -        

 
 ماهدخت متعجب و کنجکاو تر جلو تر نشست و نامطمئن زمزمه کرد        

 
  شد؟یچ -        

 
  گفتی کرد و با پوزخند تلخیظیکاوه اخم غل        

 
 آسون ی اولش سخت باشه ولدیشا.ستی خوب بد نيزهای از دست دادن چشهی همکردمیداشتم فکر م -        

 .. چقدر فکرم مزخرف بودهدمی فهمستی وقت نچی هگهی ددمی تنها شدم و دی اما وقتشهیم
 

  برگشت و گفتنوی کاپوچوانیبا ل..صدرا برگشت.دیبرق درون چشمانش لرز..سردش شد.. آمديسوز سرد        
 

 ؟یخب چه خبر؟کاوه داداش خوب -        
 

 راحت تر کنار آمدن ي سردش شده بود برای و حسابدی تر از حضور خودش دیمیخت که جو را صمماهد        
  را برداشت و گفتشیخودش هم که شده دستکش ها

 
  لطفا؟يدیآقا صدرا حساب منو م. برم سرکارتونمی نشده مری دیلیاالنم خ..گهیمن بهتره برم د -        

 
 کاوه چشمانش گرد شد و گفت        

 
  درمورد کافه؟می قرار نبود بحث کن؟مگهيریتا من اومدم م -        



 219 

 
  به کاوه کرد و صدرا خونسرد گفتیماهدخت معذب نگاه        

 
 فکر کردن ندارن بره يگفتن حوصله .ستی خوب نیلیماهدخت خانم امروز حالشون خ.نه کاوه جون  -        

 .گهی روز دهی يبرا
 

 او خط و نشان ي به صدرا کرد و با چشمانش برایبا حرص نگاه.. زدرونیز حدقه بچشمان ماهدخت ا        
 کاوه لبش را بهم فشار داد و گفت. صدرا مظلوم شديچهره ..دیکش
 

 .راحت باش. خستم اتفاقایلیمنم خ. ندارهی اشکالچیه..یاوک -        
 

 لب گفت ری را باال انداخت و زشی ابروهايصدرا با حالت مسخره ا        
 

 ؟یگفتی منویمنم بودم هم-        
 

  زد و گفتيماهدخت لبخند. رفتي چشم غره ايکاوه جد        
 

 آقا صدرا حسابم؟. ممنونیلیخ -        
 

 صدرا گفت        
 

 . استثنائن مهمون صاحب کافهنبارویا -        
 

سرش را تکان ..دی پریپلکش هنوز هم م.. بود لبخند زدشی که ناشناخته در گلویماهدخت با تمام بغض        
 داد و گفت

 
 خداحافظ.ممنون بازم -        

 
 روبه کاوه گفت        
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 خدا نگه دارتون -        
 

 يقد بلند..کاوه به سر و وضعش نگاه کرد.. محو سرش را تکان داد و ماهدخت رفتيکاوه با لبخند        
 دختر کی تا شتری بود بیرستانی و ظاهرش که مثل دختران شاد دبپیت.. داردیمداشت اما معلوم بود سن ک

که تمام روز اتفاق ها و  ییمثل تمام آدم ها..مثل صدرا.. مثبتش خوب بودي و آن انرژتشیمیآن صم.شاغل
ا از  که حرفشان رییمثل تمام آن نگاه ها.. ستی و فقط لبخندشان راز دار خوبکنندی می را مخفيادی زيرازها

 کاوه کدام ای صدرا《 ناگفته دارميکه در دل قصه ا... ی نزن قفل خموشمی لب هابه》 میدیزبان فروغ شن
 در قلبش هست که هنوز رشد یچه کودک.. ستي پردازایرو  چهابانی دخترك پشت پنجره، آنطرف خدندیفهمیم

 ..هنوز رشد نکرده و تنهاست..نکرده
 

قرار بود ..آرامش داشت.. راحت بودالشیخ.. نشدی از رهي خبرجیگذشت و هسه روز تمام ..سه روز گذشت        
 حال نی گذاشت با ایفرح بانو نم.. برگشتنش را عقب انداختی لعنتیاما سرما خوردگ.. برگشتطیبرود دنبال بل

هرچند بهارك به خاطر روبه رو .. کندمکشان کافه کيماهدخت هم گفته بود بماند و در کارها..تک و تنها بگردد
قرار بود خودش تماس .. مورد قبول صدرا واقع شده بودای داد که گوي ادهیاما ا.. قبول نکردینشدن دوباره با ره

فرح ..ی سرماخوردگنجوریسابقه نداشت ا..بدن درد داشت.. خوب نبودیلیحالش خ.. هماهنگ کندی و با رهردیبگ
 باران ماندن ری زي براگفتیماهدخت م.. است،عادت نداردشی تهران و کيهوا  به خاطر تفاوتگفتیم

 با ي دستمال کاغذيظرف سوپ مقابلش بود و جعبه .. نداشتلی کردن دلدای پيخودش هم حوصله ..است
 را چارهی بونیزی را برداشت و تلوونیزیکنترل تلو.. هم دورشی رنگ پشمی نارنجيپتو.. قرص کنارشيبسته ا
 درد شیگلو.. آمدینفسش درست باال نم..دیلرزیدستش م.. و چهار ساعت روشن بود خاموش کردتسیکه ب

قاشق سوپ را داخل .. داشتی نبود اما کال وضع خرابی قرمزه شده گفتنینی شده و بزی ريچشم ها..کردیم
 دراز ی کرسارن ظرف رها کرد و کيقاشق را رو..کردی حس نمي او مزه ایعنی.. نداشتي مزه اچیه..دهانش برد

 را دشیحتما فرح بانو کل.. گفت و بلند شدي ایلعنت.. گرم شده بود که زنگ در به صدا درآمدشیچشم ها..دیکش
  گرفته گفتیی را برداشت و با صدایگوش..نبرده بود

 
 بله؟ -        

 
 

 ؟يخانم دولت آباد -        
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 خور گفت لرزان و گرفته و دلییبا صدا..هول شد.. بودیره        
 

  اخه؟دی کردي فکرد؟چهیکنی مکاری چنجای ای ناميآقا -        
 

  گفتیره        
 

 قهی دقکی دم در ای؟بیبهارك خودت -        
 

  اش داشت گفتي در حفظ خونسردی که سعیره.. ندادیبهارك جواب        
 

  دم درایبهارك ب -        
 

بار ..بار سوم..بار دوم.. باز زنگ زدیره.. دادهی سرد تکواری را گذاشت و همانجا به دیبهارك گوش        
  گفتیره. را دوباره برداشتیبار پنجم گوش..چهارم

 
 ..ایلطفا ب -        

 
 همان ي روی را گذاشت و پالتو و شالیگوش..دی کشیقی بست و نفس عمی را عصبشیبهارك چشم ها        

 ي زده بودند اما حوصله رونی از حدقه بشیچشم ها..اما مهم نبود.. بودختهی بهم رشیوهام..دیلباس ها پوش
 فرح بانو خجالت زده ي جلوستخواینم..رفتی نمی اما رهدی لرزیاز سرما م.. شداطیوارد ح.. نداشتي کارچیه

 چهره یشگیبا همان صالبت و محکم بودن هم.. و پالتوکی با همان کت و شلوار شیره..در را باز کرد..بشود
 رنگ و رو ي چهره دنیبا د.. شدادهی پنیاز ماش..دی در ديبهارك را از گوشه .. نشسته بودنیاش داخل ماش

  گفتو  رفتکینزد.. کردی بهارك اخم کمرنگيرفته 
 

 ؟یخوب -        
 

 اما گفت.. پس جوابش را نداددی آی نمی خونسردش نگرانيبهارك فکر کرد به چهره         
 

 د؟یکنی مکاری چنجایا -        
 



 222 

  پوزخند زد و گفتیره        
 

  رو دستمیخوب خرج گذاشت.. تشکر کنمدهیاومدم ازت بابت ا -        
 

عاجز شده .دیشنی را خودش هم به زور مشیصدا.. گرفته بودشیگوش ها.. آمدیبهارك نفسش باال نم        
 گفت

 
فقط ..دیشما صاحب کار..من فقط نظر دادم..دی بزندیخوای خودتون میهر طرح..چکارمی من هی ناميآقا -        
  شهر خودمگردمیمن دارم برم..رونی بدی ها بکشانی جرنی منو از ايپا
 

 پرت ي لحظه ایحواس ره..ی پلک زدنش هم کند شده بود و طوالنیحت..حرف زدنش..دنشینفش کش        
 اخم کرد و گفت.. بهارك شدي رنگ و لعاب شده ی بيچشم ها

 
 ؟ی چیعنیشهر خودت؟ -        

 
 بهارك آرام گفت        

 
 کنمی می زندگشیمن ک..بله -        

 
خونسرد ..دیحداقل نه آن پوست سف..خوردی ها نمیچهره اش به جنوب.. به چهره اش انداختی نگاهیره        

  کتش برد و گفتي هابی را درون جشیدست ها..ی حس خاصچیبدون ه..نگاهش کرد
 

 .رونی بکشم بانی جرنی پاتو از اومدمین -        
 

  رفت و آرام گفتکتری نزدیره.. نداشتیجواب.. را نگاه کردنیبهارك آب دهانش را قورت داد و زم        
 

فقط چند لحظه به من ..یستیآدم ساده اومدن و ساده موندن ن..مثل من..ی هستیبهارك تو آدم سخت -        
اما ...ستمیآدم پنج بار زنگ زدن و بار پنجم جواب گرفتنم ن..ستمی رفتن نی کسيمن آدم دم خونه ..گوش کن

قط واسه ف.. سرمانی ايتو..ستادمی انجای اناگه اال..هی خونه کدونمی نمگهی رو زدم که دياگه پنج بار زنگ خونه ا
 ينه از اون حرفا. ندارمينه اعتراف به عشق و دوست داشتن که جدا بهش اعتقاد.. کنمی اعترافهی که نهیا
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 ي برایحت.. به آرامشهازیاعترافم اعتراف به ن.. درموردشدمی و شندمی اعتقاد ندارم چون با چشمام دگمیم.داستانا
  مدت کوتاههی

 
  زده گفتهیبغضش را قورت دادو به در تک.. آدم کوتاه مدت نبوداو..بغض کرد..بهارك آتش گرفت        

 
 ..تونمیمن نم -        

 
 《تونمینم》 لب تکرار کرد ری گرفت و زینگاهش را از چشمان ره        
  گفتیره        

 
 ی ترسی قراره بشه مگه؟چرا همش می؟چیتونی نمویچ -        

 
  ادامه دادیره..دشیفهمی که نميزیعاجز بود از گفتن چ.. به او کردی نگاهنیبهارك لرزان و غمگ        

 
 اشکالش کجاست؟..میریاصال با پانته آ م.. کوهمیریم.. هتل کمک منيایم..کافه.. کتابخونهمیریم -        

 
 آرام گفت..دی ترسیبهارك م..ترس.. اشاره کردی خوبي به نکته یره        

 
 بپرسم؟چون با مهراد نی کوه؟انتظار نداردی با من برنی بخوادی من؟چرا بات؟کمه؟؟چراسی نیپانته آ کاف -        

 دیراحتم بذار..ادی نمرتونی گيزی از من چدی که بدوننهیدر ارتباط بودم؟اگر ا
 

 دی غری عصبیره        
 

 !نه! نه  -        
 

  خسته گفتیبا نگاه.. در گذاشت و اطراف را نگاه کرديمشتش را رو        
 

 شه؟یچرا نم..لعنت به من -        
 

 بهارك لب زد        
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 .ستی شکل شما ني آدم هاي من جايایتو دن!نیهم.کنمی می هام زندگییچون من با خودم و تنها -        

 
  جلو تر رفت و گفتیره        

 
 .یگیشکل من؟مزخرف م -        
.         
 ادی..حرصش گرفته بود.. نداشتیجواب.. داخلدیای بخواهدیفکر کرد م..ا گرفتدر ر..بهارك عقب رفت        

 هی بست و به در تکی رهي دفعه در را به روکی. زديحرف احمقانه ا. منظورش به او بودیره.مهراد افتاد
ره در دوبا.. مچاله کردشی هادست  را درشی هانیآست..رفتی منیی بلندش باال و پاي اش از نفس هانهیس..داد

در .. متعجب فرح بانو مواجه شدي که با چهره دی بگويزی در را باز کرد و خواست چیعصبان..به صدا درآمد
 درونش فرو يزیچ..ینی بود و نه ماشینه ره.  را نگاه کردابانیخ.. بودوهی پر از مي هاسهی کشیدست ها

 که به دنبال او به خانه دیدیفقط م..دی شنی اما او نمزدی مففرح بانو پشت هم حر..چقدر زود رفت..ختیر
 .شودی مدهیکش
 

 را نوازش شی سرش نشسته بود و موهايفرح بانو باال. قرص و دارو به خواب رفتیبه زور کل        
 پر سر و صدا شهی شش عصر بود و ماهدخت مثل همکیساعت نزد... بودشتری اثرش از قرص ها بدیشا..کردیم

 ند گفتاز دم در بل...وارد خانه شد
 

 د؟ییفرح جون ؟بهارك؟کجا -        
 

 که کنار بهارك دیفرح بانو را د.دی در به داخل اتاق سرك کشيماهدخت از گوشه ..دیبهارك از خواب پر        
 فرح بانو دلخور گفت. نشسته بوددهیدراز کش

 
 !؟یکنی سر و صدا منقدری ايایبچه چرا م -        

 
  زد و گفتیماهدخت لبخند پر رنگ        

 
 .. گرفتم به مناسبت کار گرفتنمکی با کرکاکائویش -        
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 با شوق گفت.. را باز کردشی پالتوي نشست و مقنعه اش را درآورد و دکمه هانی زميرو        

 
 .. منهي به عهده می تی باره سرپرستنیاول..رمیمی دارم از ذوق ميوا -        

 
 کرد ی سرش گذاشت و سعيبالش کوچک را رو.. استی شور و ذوقش به چه علتدیبهارك که فهم        

  ماهدخت زد و گفتي شانه يفرح بانو رو..دوباره بخوابد
 

 ..بهارك بخوابه بهتره. من بگوي برامی برایب -        
 

  کور شده سرش را تکان داد و گفتی و با ذوقدیماهدخت لب برچ        
 

 امی مکنمیلباسمو عوض م -        
******         

ماهدخت . فکر دردشمیی بهتر بود بگودی شاایبدن دردش کمتر شده بود اما سردردش نه ..حالش بهتر بود        
 دهند ی که نشان ميزی اصال آن چگفتیم..گفتی جالب صدرا و کاوه مي شدن ها و حرف هایمیاز صم

 آنها ي ده جمله اش سه تانی بدیشا..زدیالبته درمورد کاوه کمتر حرف م..خونگرم و خوش برخورد اند..ستندین
 دفعه ساکت کیماهدخت ..دادیبهارك فقط سرش را تکان م..ستی نشیدای پادی کاوه زگفتیم..درمورد کاوه بود

 ی داد و پوفهیوب تخت تکبه چ..دی از بهارك ندی عکس العملچی ساعت حرف زد و هکی.. شده بودیعصب..شد
 گفت..کرد

 
 !ي زنده انمی بزن ببی حرفهی.. بابايتو نوبر -        

 
 بهارك که انگار اصال در باغ نبود برگشت و گفت.. بهارك زدي به پهلوشیو با پا        

 
 هوم؟ -        

 
 ماهدخت لبش را دلخور کج کرد و گفت        

 
 . کاوه هم بوددیشا.صدرا هست.ایبتوام . کافهرمیفردا م -        
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  لب گفتریآرام ز        

 
  همش تو خودشهادمیب -        

 
  را درآغوش گرفت و گفتشیبهارك زانوها        

 
  آخه؟امی صدا و صورت کجا بنیبا ا -        

 
 ماهدخت گفت        

 
  کنج خونه؟يدینپوس..ینیبی باز چهارتا آدم ميایم-        

 
 میتصم. بودي دلش ابريحال و هوا..اما فقط گذراند..آمده بود تهران که خوش بگذراند..گفتیراست م        

 به ماهدخت گفت..ردیگرفت با مادرش تماس بگ
 

  توام؟يایم. کال کنمویدی وخوامیم.نهیاالن احتماال مامانم آنال. بهشکنمیفکر م -        
 

  را بست و گفتشی موهانهیماهدخت بلند شد و مقابل آ        
 

 ی راحت باشرونی برمیم.سالم منو برسون. داغونهافمیق.نه -        
 

چراغش سبز .. استنی مادرش آنالدانستیم.. شدپیوارد اسکا.. زد و سرش را تکان داديبهارك لبخند        
 . زد و وصل شديلبخند..خودش تماس گرفت..بود
 

 ؟یسالم مامان خوب -        
 

 .. واضح نبودری و تصوشدی قطع و وصل میکم        
 

  چرا گرفته؟؟صداتیتو خوب..سالم قربون شکلت -        
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  و گفتدی بودن مادرش کوتاه خندقیبهارك از دق        

 
  سرما خوردمکمی.شلوغش نکن خوبم -        

 
 منو يدیدق م..یکنیگوش نم.هییایمیش.ضرر داره.ادی رنگا نباش زنی دور اگمی میه.استراحت کن خب -        

 !آخر
 

  و گفتدیبهارك دراز کش        
 

  خوبه؟همه خوبن؟يمامان زر.. حرفارونیمامان جان ول کن ا -        
 

  برگردم؟يخوایبهارك مامان م. بهترهيمامان زر.خداروشکر -        
 

  کرد و گفتیبهارك اخم        
 

 .خوبم من.نه بابا -        
 

  زد و بلند گفتیقیلبخند عم.دی را پشت سرش دالیمادرش خواست جواب بدهد که دان        
 

  تو؟ییکجا!سالم..یدان -        
 

  لپ تاپ خم کرد و گفتي سرش را روالیدان        
 

 !ییدایکم پ.به به بهارك خانم -        
 

  اش گفتییبهارك با همان لبخند رو به دا        
 

 ..ي تو نبودی حرف زدم ولورانی با ؟منییت کجاخود -        
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 که زدندی روشنش همانقدر برق ميچشم ها.. و پر شور بودنیری هنوز همان قدر شالی دانيچهره         
  و گفتدی خندالیدان..تیفی کی بي از پشت همان صفحه یحت. اشیی طاليموها

 
 . به منگهی نمپرهیبا دخترا م. زرنگهیلی پدر سوخته خورانی -        

 
  و گفتدیفرشته خند        

 
 .میزنی مي حرف مادر دخترمیحاال برو دار.به خودت رفته -        

 
  نگاه فرشته کرد و گفتی چپ چپالیدان        

 
  مادر فوالد زره نجات بدهنیمنو از شر ا. بهت بهاركشمیاصال خودم تو چت وصل م -        

 
  و گفتدیبهارك خند        

 
 .منتظرتم -        

 
  و گفتدیفرشته خند. لبخند زد و رفتالیدان        

 
 بهارك چه خبرا؟ -        

 
 بهارك گفت        

 
  بگو های خواستی؟هرچيخوای نميزیشما چ.یسالمت -        

 
 فرشته گفت        

 
 شه وگرنه ادی پولت زخوامینم.به ماهدخت و فرح جون سالم برسون! هستی همه چنجایا.نه بابا -        

 نمشونی ببانی بی بگگفتمیم
 



 229 

 بهارك گفت        
 

  بار زنگ بزن حرف بزن باهاشونهی.حاال صبح سرعت ها بهتره -        
 

 و گفت..دی کشیقیفرشته نفس عم        
 

 ؟ي نداري کارگهید.باشه -        
 

  رفتن؟ لبخند زد و گفتيزود نبود برا        
 

 . مني بچلون به جاورانمی. کنی خالی منو حسابيجا.نه -        
 

 فرشته گفت        
 

 .به من از حالت خبر بده.يبرو دکتر اگر بدتر شد.مواظب خودت باش.باشه -        
 

 بهارك گفت        
 

  زنگ بزنشما هم دلت تنگ شد.باشه مامان -        
 

 دو نفره از یعکسش عکس. شده بودنیهمان موقع آنال. بودالیدان. آمدیامیتماسشان تمام نشده بود که پ        
  نوشته بودالیدان. چت رفتيتماسش با فرشته را قطع کرد و به صفحه . بودورانیخودش و 

 
 ؟ي کردينقدیموهارو چرا ا -        

 
 بهارك نوشت        

 
 . شده بودنيکرارت -        

 
  نوشتالیدان        
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 !کچل -        

 
  و گفتدیخند        

 
 دلم برات تنگ شده -        

 
  نوشتالیدان        

 
خبر .. خبر برات دارمهی یراست.ي گفت که باهاش حرف زدچوندمی پورانویگوش .قربون دلت -        
 فرشته که لو نداد؟!خوب

 
  فرستاد و نوشتيبهارك شکلک تعجب کرده ا        

 
  شده؟یچ! نه -        

 
  نشدهی هنوز راضیول.نهی ببرانوی اادی بدی باورانمی. کردم اونجادایکار پ. مدتهی رانی امیایقراره ب -        

 
 نوشت.شدی از لبش پاك نميلبخند لحظه ا.. تپش قلب گرفتادشی موقع و زیبهارك از ذوق ب        

 
 ن؟یای میک. خبر هفته ام بودنیبهتر -        

 
 .می از دوستام بمونیکی ي خونه دی مدت باهی اممیب. جور نشدهیهمه چ.هنوز کار دارم.ستیمعلوم ن -        

 
 بهارك شکلک قلب فرستاد و نوشت        

 
        - can't wait to see you) صبر کنمدنتونی دي براتونمینم ( 

 
  فرستاد و نوشتی شکلک بوس و قلبالیدان        
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 ؟یستی نشهی بهارك همکنمیچرا حس م -        
 

 بهارك چند لحظه به صفحه نگاه کرد و فقط نوشت        
 

 .سرماخوردم -        
 

  گفتالیدان        
 

  بزنمش؟امی کرده بتتیچرا؟مهراد اذ. دلمزیعز -        
 

 بهارك شکلک خنده فرستادو گفت        
 

 مهراد که تموم شد -        
 

 . کرد جو را عوض کند و داستان را به سمت غصه کش ندهدی شوك شد اما سعالیدان        
 

 اه اه.بچه خوشگل بود.ومدی خوشم نمشی و بچه پول داری پوشکیاصال از اون ش.بهتر -        
 

  زد وگفتیده فرستاد اما خودش لبخند تلخبهارك چند شکلک خن        
 

 حاال شد بد؟. بود خوب بودیوقت -        
 

حاال چه مهراد چه . نباشهاهی صدسال سخوامی منمتیناراحت بب. با تو خوب باشه باهاش خوبمیهرک -        
 !ویکاپرید
 

 نوشت..الی داني هایبهارك دلش ضعف کرد از مهربان        
 

 ل؟ایدان -        
 

 الیجون دان -        
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  خودمون دوتا؟نی سوال بپرسم بهی -        

 
 ! خودمون دوتانیآره بپرس ب -        

 
 به کمک ازین. شکستی را منشی قواندیبا. دادتیتا باالخره رضا..جمله اش را چندبار نوشت و پاك کرد        
 . آمدی از پسش برنمییتنها..تجربه..داشت

 
 باهم دوست ای بگهیم. ستی عالقه نياما ازدواجش از رو..کنهی داره ازدواج مگهی هست میی آقاهی -        

 کاری چيتو بود.ستی نی مشکلچی زنشم بدونه هگهی میحت..خوادی آرامش مگهیم.دونمینم..کافه.. کوهمیبر.میباش
 ؟يکردیم
 

  شکلک دو نقطه و خط گذاشت و نوشتالیدان        
 

 دوست ای واسه کوه و کافه بگه بينجوری همادی نمي مردچی؟هی آخه؟کدوم نوع از دوستهیچه کار -        
  داشت واقعا؟دنی پرسنیه؟ایمگه الک.میش
 

 !دونمینم -        
 

 چند سالشه؟ -        
 

  دوک،ی و یس. ممکنه بزرگتریحت.هم سن و سال تو -        
 

  ازش؟ادی م؟خوشتیخودت چ..اوووو -        
 

 رهی گیلیخ. کردهرمیفقط درگ.نه اصال -        
 

  شکلک لبخند فرستادو گفتالیدان        
 

 !ی نداره بهش فکر کنی اصال لزومی نباشرشی که درگيزی کرده؟چرتیپس چرا درگ-        
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دغدغه  هم اونقدر یکی.وفتهی می خوشگذرونادهی سن تازه نی تو ایکی. مردا باهم فرق دارننیالبته بب        
 . رو بگو تا بهتر کمک کنمتی واقع؟حسیفهمیم..خوادی سن آرامش منیداشته که تو ا

 . زبانش حرف بکشدری از زخواستیم        
  برد و نوشتشی موهاانیبهارك کالفه دستش را م        

 
 دونمینم.دونمینم -        

 
  فرستاد و نوشتیشکلک عصبان        

 
 نده تی اهمگهی تو راحته؟دي ازدواج کنه بره برايبابا فکر کرد..ومدهی خوشم نی بگدیبا.. کوفتدونموینم-        
 .. فرارم نکنیول..بهش

 
 ..یزنی راحت حرف میلیخ -        

 
 یتونیم..گمی خوب بود؟من دارم بهت م؟؟مهرادي کرددای بهتر از مهرادو پویکی یه؟رفتیراحت چ -        

 !خل نشو! نشودهی سوراخ دوبار گزهی از گهی عقل میول..یامتحان کن
 

شکلک قلب گذاشت و از کمکش تشکر ..دگرگون تر شد! بغض هم کردچ،یبهارك آرام که نشد ه        
 بهارك دانستیم.. شودی چه مدانستیم..با دلش..دیایگذاشت تا بهارك با خودش کنار ب.. نزدی حرفالیدان..کرد

 .خواستی مک نفر آنجا کمکی..گشتی زودتر بر مدی بادیشا... حرف نزدشتری پس بکندیچه کار م
 

 در خواندش داشت را ی ساعت تمام سعمی که نیکتاب. بودیعصب. سرش بودری بود و دستش زدهیدراز کش        
 برخورد کردن ی منطقنهمهیانتظارش از بهارك ا. دادهیکنار گذاشت و کالفه خودش را به چوب تخت تک

 سهی زن هارا با پانته آ مقاتمام  اودیشا.گردندی و شب باهم برمکندی بعد از شام آنشب قبول مکردیر مفک.نبودن
 بود یپانته آ کس. داردازی بار به خودش اعتراف کرد که به او ننی اولي کرد و برای پانته آ اخميادآوریاز .کردیم

سرش را برگرداند و .کنندی هم آدم بود و آدم ها عادت می ها بود و خب رهتی موقعنی تردهیچی در پشهیکه هم
 هم عادت کرده نی نبود به ايدی جدزیچ. زد اما در دلش آتش گرفتی تلخلبخند. نگاه کردی ساقیبه نقاش

  زده بود برگشتهی کاوه که به اپن تکيبا صدا.بود
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 نجاستی ایانگار خود ساق..کار دختره حرف نداره -        
 

 کاوه ادامه داد. نگفتيزی چیره        
 

 گهی درمیمن م -        
 

  شانه اش زد و گفتي و روستادی کاوه اکیبلند شد و نزد        
 

 ؟ی بمونيخوای؟نمی خوبیمطمئن -        
 

  را فشار دادشی زد و با انگشت شصت و اشاره چشم هايکاوه پوزخند        
 

 .کنمیبرم هتل کمتر بهش فکر م.خوبم -        
 

کاوه مانده بود و تمام .. هم نبودسوی خود گگرید.. نبودییسوی کاوه و گگرید.. تمام شده بودزیهمه چ        
 از همه آزارش شتری که بيزی مدت تنها چنیتمام ا. فرستادی مدشی جدي به خانه سوی گي برادی که بایخاطرات

 خودش به دی دوست نداشته است و شای کافي زه او را به انداسوی گدی شانکهیفکر ا. بودسوی فکر نماندن گدادیم
 که منجر به غرق فکر شدن پشت چراغ قرمز و تصادف یی ها و چرا هادیشا. خوب نبوده استی کافياندازه 

خودش هم .. عاشقش استسوی گدانستیم.. اش را و تمام عشقش را باخته بودیکاوه خودش را،زندگ.شدندیم
 . سخت بودشی براسوی گدنی کشزجر ه نبود و تحملعاشق بود اما خودخوا

  شانه اش برداشت و گفتي را از رویدست ره        
 

 فعال -        
 

فکر کرد چه شد که آن . ات چهره اش سرش را تکان داد و به سمت پنجره رفتي با همان جدیره        
 نداشته يانشگاه رفتنش و دوست دخترها حواس ازدواج کرد و خودش با تمام آن چهارسال دی شر و بيکاوه 
 از بخت را يگری دکل که قرار بود خوشبخت باشند امروز شی کسانيهمه .زندی دو زن دست و پا مانیاش م

 پرتش ی را باز کرد و به طرفراهنشی پي روي قهی جليدکمه ها. متفاوت از خوش بودنیتجربه کرده بود شکل
 اخم کرده يچهره . ماندی وقت نمچی هشهی وقت همچی نبود اما هی وقت عصبچیه. نظم نبودی وقت بچیه.کرد
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هرچه بود .. زمان باختن نبودگرید..دیدیها م شهی را در انعکاس شبشی درون جيو فک قفل شده و دست ها
 لشیموبا.. آمدی مدیبا.. آمدیبهارك م..با آمدنش..شدی مروزیبا بودن بهارك پ..شدی مروزی پدیباخته بود و امروز با

  نوشتشیرا برداشت و برا
 

 درموردش صحبت یی جاهی می برای ي خونه شماره حسابتو بديای بیتونیم.شماره حسابت رو گم کردم -        
 م؟یکن
 

 دی نگذشته بود که جواب رسيادی زقیدقا.. لبش نشستي گوشه يلبخند مرموز        
 

 ! براتون بفرستمشتونمی مای -        
 

 هیفعال قصد نداشت با او تسو. تخت نشستيلبه ..بازهم لبخند زد.. شماره حسابش را نوشته بودرشیو ز        
 .حساب کند

 که سرش مشغول کار گفتیدروغ م.. داشتي به استراحت فکرازیکاوه ن.روز بعد آماده شد و به هتل رفت        
 نیاصال ا..زندی زل مزیت به م و چهار ساعستی و بندی نشی اش می صندلي رودانستیم.کندیباشد فکر نم

 گرفت به اتاق می شد که تصمش اتاقکینزد.. روحش را تنها گذاشت و رفتی بيخانه . کردیکارها را درك نم
در را باز کرد و وارد .  اتاقش را داشتدیکل..دی نشنیچندبار در زد اما جواب..کاوه برود و از حدسش مطمئن شود

با .. کاناپه خواب بوديکاوه رو.. را به کمرش زد و اخم کردشی دست های مقابلش عصبری تصودنیبا د..شد
 احمق》 لب گفت ریز. در آن نمانده بوديزی عدد قرص چسه ای قرص آرامش بخش که جز دو يبسته ا

کاوه به سرعت ..ختی سرش ري آب کنارش را رووانیل..شدی نمداریب.. زدشی تر رفت و صداکینزد《یروان
 ی داد که خودش هم به سختی به رهی لب فحشریز.. درهمشیودند و اخم هاچشمانش قرمز ب..دیپر
 با همان یره. برداشت و صورتش را پاك کردي کاغذیچند دستمال.ده صبح بود.ساعتش را نگاه کرد..دیشن

  گفتیحالت قبل
 

 .کنمی هتل کارارو مرمی می سرت گفتریخ -        
 

  گفتشی آستيکاوه مشغول به بستن دکمه ها        
 

 .خوابم برد -        
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  گفتی سرش را تکان داد و به مسخرگیره        

 
 برهی بسته قرصو بدون قصد بخورم خوابم مهی منم ياره حق دار -        

 
  و محکم گفتي جدیره.. ندادیکاوه جواب        

 
بهت گفتم . تو گوش کنميه و ناله  به آنمیمن وقت ندارم بش..ستی نای مسخره بازنیکاوه االن وقت ا -        

 . تو خونه چند روزنیحالت بده بش
 

  تفاوت گفتیکاوه کتش را برداشت و ب        
 

 تو اونجا هم ي رفته من جاادتی نکهیتو مثه ا.منم باشم بهتره.دیصدرا قرار بود بره خر. کافهرمیم -        
 .هستم

 
  در برگشت و گفتکینزد        

 
 !بهارك... اون دخترهیراست-        

 
 کاوه ادامه داد.. نگاهش کردیظی با اخم غلیره        

 
 ..اونم هست..ماهدخت! آها.. بود؟یاسم دوستش چ -        

 
 گفت. درمورد او استيزیفکر مبکرد چ. و سرش را تکان داددی کشیقی کالفه نفس عمیره        

 
  مگه؟ي دارنیماش -        

 
 کاوه گفت        

 
 .کنمی مشی کارهی برگشتنم رمی هتل منیرفتنه با ماش. اسرگاهینه هنوز تعم -        
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 پشت سرش از اتاق خارج شد و در را یره.دی تکان داد و در را به هم کوبیو دستش را به نشان خداحافظ        

 .  به دستش داده بودی خوبيبهانه ..دست کاوه درد نکند..وارد اتاقش شد..قفل کرد
 

 و زیم..در را باز کرد و وارد شد. اوي اما نه برالی دکور موقتا تعطریی تغلی در کافه نوشته بودند به دليرو        
 يصدا.. چسباندندی را مدی جدي هايواری کاغذ دواری به دزانی طرف جمع شده بودند و دو نفر آوکی ها یصندل

صدرا هم .. کردی متی بار ها شکادنی رسری ددر و درموزدی که بلند با تلفن حرف مدی شنیماهدخت را م
 ی نشسته بود و کتابي جمع شده گوشه اي هازی که پشت مدیبهارك را د. به اطراف کردینگاه..نبود

 جلو رفت و گفت.خواندیم
 

 ..سالم -        
 

 بهارك سرش را باال برد و لبخند زد و گفت        
 

 سالم -        
 

 کاوه گفت        
 

 ماهدخت..ستن؟صدرایبچه ها ن -        
 

  کرد و پشت سر کاوه را نگاه کرد و گفتیفیبهارك اخم ظر        
 

 ..دمشونیمن حواسم رفت به کتاب ند. بودن االننجایهم -        
 

 جلو رفت و گفت..دی آمد و کاوه را درونیصدرا از اتاقک ب        
 

 . خودش باشهي بود امضاومد،بهتری میکاش ره..ی چند تا برگه رو امضا کندیبا.. توییداداش کجا -        
 

  داد و گفتهی تکواریکاوه به د        
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 ..کار داشت -        
 

ماهدخت پر اخم به جمعشان اضافه . نشنوند و حواسش پرت کتاب باشدشی کرد گوش هایو بهارك سع        
 چشمانش هر روز خسته تر و مات تر یلعنت.. کاوه بودي ابروهانی ب چشمان قرمز و خطدی که ديزی چنیاول..شد

  خود برگشت و گفتی به کاوه آرام سالم کرد و به حالت عصبانرهیخ..شدیم
 

 .انیقرار بود امروز ب.ستی ها آماده ننهیهنوز آ -        
 

  داد و گفتهی تکزهای را بهم قفل کرده بود به مشیصدرا که دست ها        
 

 .يخوری حرص مشتریتو از من و کاوه ب -        
 

 ماهدخت چپ چپ نگاهش کرد و گفت        
 

  کارمو درست انجام بدم؟خوامیبده م -        
 

 کاوه گفت        
 

 . برم خونهخوامی ماریصدرا پاشو کاغذارو ب -        
 

 ماهدخت وا رفته رو به کاوه گفت.صدرا سرش را تکان داد        
 

 ؟یخوب -        
 

  زد و گفتيکاوه لبخند تلخ و محو        
 

 .ستمیبد ن -        
 

 یصدرا برگشت و همانطور که کاغذها را بررس.لبش را کج کرد.دیی پای چشم آن دو را ميبهارك از باال         
  کرد گفتیم
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 ؟ي اومدنیبدون ماش -        

 
 کاوه گفت        

 
  اسرگاهیتعم. کردمتصادف.آره -        

 
  کرد و با مکث گفتیصدرا نچ نچ        

 
 .میریپس نهار بمون برگشتن باهم م -        

 
 ی دلش علت دگرگوننکهیاز ا.. و کالفه بوددانستی کاوه را نمی آشفتگنهمهیعلت ا.. بودیماهدخت عصب        

 به اسم کتابش کرد ینگاه.. و کنار بهارك نشستکاوه کاغذ ها را امضا کرد. هم کالفه بودزدی مادی او را فريها
 و گفت

 
  غرقتون کرده؟نقدری هست که ایچ -        

 
 بهارك گفت        

 
 تا حاال چندبار خوندمش..شی بخونخوادی دلت مهوی از اوناست که ستی نی کتاب تاپیلیخ -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 . به کارگرا سر بزنمرمیمن م -        

 
 صدرا هم گفت        

 
 ارمی دربساروی رئي اداکمی امیمنم ب -        
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 شانی حال و هواگفتیراست م.. زد و فکر کرد خوب کرد که با ماهدخت آمديبهارك به آنها لبخند        
 ي به چروك هايبهارك لحظه ا.. را بستشی داد و چشم هاهی پشتش تکواریکاوه سرش را به د. استیمیصم

 ...دی باریاش م مگر چند سالش بود؟ هرچند جذاب بود اما غم از چهره.. پلک کاوه نگاه کرديگوشه 
***         

 ی و صندلزی ها مانده بود و چند قفسه و منهی ها کاغذ شده بودند و تنها کار آوارید..کار کارگر ها تمام شد        
 صدرا به ماهدخت گفت...ها
 

 ارن؟ی که بمیدی خودمون خبر می گفتاروی صندل وزیم..نی از انمیا -        
 

  انداخت و گفتيگری دي را روشی را برداشت و پاشیماهدخت فنجان چا        
 

 . بهشونزنمی ها تموم شه زنگ منهیکار آ..آره -        
 

  سرش را تکان داد و گفتتیصدرا با رضا        
 

 کنهی زنده به گورم می وضع رهنیبا ا.. دوبرابر کنممتاروی قدیبا -        
 

 ماهدخت لب کج کرد و گفت        
 

 سه؟یخس -        
 

  و گفتدیصدرا خند        
 

 قهیدق!نه -        
 

 دی و با شک پرسدی از آن نوشیکم.. نگاه کردشی گفت و به فنجان چایماهدخت هوم        
 

 صدرا؟ -        
 

  و گفتدیصدرا خند        
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 بله؟ -        

 
  انداخت و گفتنییماهدخت معذب شده سرش را پا        

 
 کاوه چشه؟ -        

 
 صدرا گفت..ماهدخت سرش را باال برد و دلخور نگاهش کرد..دیصدرا بلندتر خند        

 
 ...ادی اصال بهت نمیکشی خجالت می وقتی ولدیببخش...دیببخش -        

 
 سش را فوت کرد وگفتماهدخت کالفه نف        

 
 جواب منو بده -        

 
  خنده اش گفتيصدرا با همان ته مانده         

 
 از زنش جدا شده -        

 
 اخم کرد و آب دهانش را به یکم.. کردخی ي با تمام گرم بودن فنجان جاشیدست ها..نفسش رفت        

 گفت.  قورت دادیسخت
 

  دوستش داشت؟یلیخ -        
 
 صدرا سرش را تکان داد و گفت        
 

 ؟یکنی فکر میخودت چ -        
 

پوزخند ..پوزخند زد.. را برگرداندشی و پر حرص رونهی گذاشت و دست به سزی ميماهدخت فنجان را رو        
  لرزان گفتیی که با صدادی بگويزیصدرا خواست چ. حق حسادت هم نداشتیزد به دلش که حت
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 . نگويزیچ -        

 
 گفت..بهارك بود.بلند شد و در را باز کرد..در اتاق به صدا درآمد        

 
 .آقا صدرا غذاهارو آوردن -        

 
 دی ماهدخت کرد و آرام پرسي گرفته ي به چهره یو بعد نگاه        

 
  شد؟یچ -        

 
 ماهدخت دستش را گرفت و آرام گفت        

 
 می برای بیچیه -        

****         
 ي سهیصدرا ک. زباله شدند و بهارك و ماهدخت عزم رفتن کردندي سهی غذا وارد کی خاليظرف ها        

 زباله به دست پشت پنجره مکث کرد و با اخم گفت
 

 ست؟ی نی رهنی ماشنیکاوه ا -        
 

 کرد لبخند بزند یبهارك سع..ماهدخت مضطرب و پوزش طلبانه نگاهش کرد.. از دست بهارك افتادفیک        
 کاوه گفت. نداردی با بودن رهیانگار که اصال مشکل. نشان ندهديزیو چ
 

 .خودشه -        
 

 کاوه برداشت. کاوه زنگ زد لی را رو به کافه پارك کرد و به موبانشی ماشیره        
 

 ؟يسادیچرا اونجا وا. توایب -        
 

  گفتیره        
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 . خونهرسونمتی کار دارم سر راه میی جارمیدارم م -        

 
 . آنهمه کار را رها کرده بود تا او را برساند؟آنقدر ها هم اهل رفاقت نبودیره.کاوه تعجب کرد        

 
 . االنامیدستت درد نکنه م -        

 
  گفتهیقطع کرد و سمت بق        

 
  خداحافظ فعالیهمگ.اومده دنبال من -        

 
 دی کشیقیبهارك نفس عم. مکث سرش را تکان داد و رفتیو با صدرا دست داد و رو به ماهدخت با کم        

 رو راه ادهی در پابانی با صدرا دست ماهدخت را گرفت و بدون نگاه کردن به آن طرف خیو بعد از خداحافظ
 ماهدخت نفس نفس زنان گفت..افتاد

 
 رفتنفسم .چه خبرته -        

 
 نفس نفس زنان مانند ماهدخت گفت..کاوه بود..دی را پشت سرش شنی کسدنی دويهمان لحظه صدا        

 
 .ستی هوا خوب ننی وقت ظهر تو انیا.رسونتتونی مدیاری بفی تشرگهی میره -        

 
  زد و گفتيبهارك لبخند        

 
 رمی خودمون ممی داردیما خر. ازشوندی تشکر کنیلیخ -        

 
 را شهی بوق زد و شابانی آورد از آن طرف خی بهارك تا صبح هم که شده بهانه مدانستی که میره        

  گفتي داد و جدنییپا
 

 .ابونی تو خستی درست ندیاری بفی تشريخانم دولت آباد -        
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 زد و به ی مصنوعيلبخند. قرار گرفته بودیستی رودرباانیم..بهارك به کاوه و ماهدخت منتظر نگاه کرد        
 نکی که پشت آن عدانستی چشمانش قرار داد و فقط خودش مي را دوباره رونکشی عیره.. رفتنیسمت ماش
 بهارك آرام گفت..کاوه نشست و کمر بندش را بست.. استیاخم بزرگ

 
 میباعث زحمت شد.ممنون -        

 
  کرد و با لبخند در جواب بهارك گفتیره به یکاوه نگاه. ندادی جوابیره        

 
 .هیچه حرف -        

 
 نهی در آی رهي خورده نی چیشانی به پيبهارك لحظه ا.. تفاوت چپ چپ نگاه کردی بیو دلخور به ره        

 رهی طرف خکیماهدخت از . نگفته بود اما احساسش خوب نبوديزیچ..کردیحس حقارت م..بغض کرد..نگاه کرد
 يزی چيگری از فکر ددامشان کچی در سر داشتند و هيهر کدامشان فکر. طرفکی بود و بهارك از ابانیبه خ

 ماهدخت يوارد کوچه .. راه برودی کمخواهدیادعا کرد م.  شدادهی خانه اش پکی نزدییکاوه جا. دانستندینم
بهارك ..قفل در را زد یبهارك خواست در را باز کند که ره.. شدادهی ها که شدند ماهدخت تشکر کرد و پنیا

لعنت . به او وارد خانه شده بودالیخیبه ماهدخت انداخت که ب یسپس نگاه. نگاهش کردنهی از داخل آدهیترس
  نگاهش کرد و گفتنهی از آیره..به او

 
  کارت دارمقهی دقهی نیبش -        

 
  را رها کرد و گفترهیبهارك دستگ        

 
  نه؟ي بازنی از اادیخوشتون م-        

 
  پوزخند زدیره        

 
 . نه منیکنی مي بازيتو دار -        

 
 بهارك گفت        

 



 245 

 مینی همو نبگهی که بعد از اون شب ددیشما به من قول داد -        
 

  خونسرد سرش را تکان داد و گفتیره        
 

  بده کافه رو انجامي دوستت قراره کارادونستمیاون موقع نم -        
 

 . ندارهی ماهدخت به من ربطيکارا -        
 

  محکم گفتیره        
 

 .به من ربط داره -        
 

  کالفه گفتیره. را دورش جمع کردشیبهارك قهرگونه دست ها        
 

 ؟ی تلخنقدی باهات خوب باشم چرا اکنمی میمن که سع -        
 

  گفتاری اختی و بیعصب. گرد شدشیبهارك چشم ها        
 

  برمخوامی و باز کن م؟درینیبیمن تلخم؟خودت رو نم -        
 

 قفل را باز کرد و گفت. و سرش را تکان داددی مردانه خندیره        
 

  باشداریب.زمی عززنمیشب بهت زنگ م -        
 

  و گفتدی دوباره کوتاه خندیره. شدنهی در آینگاهش مات نگاه ره.. بهارك شل شديچهره         
 

 .تا دوباره قفل نکردم برو..قفل رو باز کردما -        
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دست . کنار رفتنش را نگاه کردي شهیازپشت ش.دیبهارك به سرعت در را باز کرد و با حرص آن را کوب        
 نبودن پانته آ بود و  به خاطردیفقط شا.. دیشا..دست خودش نبود لبخند مرموز کنج لبش.. نگاهنیخودش نبود ا

 .. به اوشی هاازین
 با اخم بلند گفت..پر حرص وارد خانه شد و به سمت ماهدخت رفت        

 
 ! که؟واقعای و رفتي منو ول کردينجوریهم -        

 
  حوصله گفتیماهدخت ب        

 
 بهارك حوصله ندارم -        

 
سرش را با .. بزندادی فرخواستیدلش م.. را باز کردشی پالتوي رو تخت نشست و دکمه هایبهارك عصب        

  لب گفتریدستانش گرفت و ز
 

 ! دلم بذارم آخهي کجازمویعز..زم؟یعز..زم؟یعز -        
 

 مطمئن بود کاوه گرید. بودریذهنش هم چنان درگ..ماهدخت لپ تاپش را برداشت و مشغول به کار شد        
اوضاع بهارك .. کردنش داشتی در مخفی اما سعدیجوشی اشک در چشمانش ميچشمه . او را ندارديحوصله 
 اصال مگر چقدر کاوه را که دیاز خودش پرس.. هنوز ازدواج نکرده بودیحداقل ره. از او بهتر بودشهیمثل هم

 کرده؟ اعتراف به آنکه از سر و وضعش خوشش ری ذهنش را درگنقدری ساعت با او گذرانده که اشناسد؟؟چندیم
 دیبا. داشتیظیاخم غل.دادی لپ تاپ فشار مي هابوردی کيبا حرص رو.شدی مدهیآمده بود با پتک به سرش کوب

ماهدخت .. را زده بودشی تمام آرزوهادی شده بود و قالیخی بههجده سالش بود ک. توانستیاو م..شدی مالیخیب
 .توانستیاما م.  دلمرده تر بودی کمدیفقط شا..انست توی و چهارساله هم مستیب

***         
 رحمانه ی چه بسویگ..کردی فکر مسوی کردن خاطرات گي بود و به چطور بسته بندستادهی دوش آب اریز        

 دلش نخواهد به زندانش ي لحظه ای که آزاد شده باشد و حتيریمثل اس..تمام کار هارا به او واگذار کرده بود
 يقو..یستیتو زن ن 》 کهکردیم مدام به خودش گوشزد..زدندی میلی آب به صورتش سيقطره ها.بازگردد

 《! تموم شدیهمه چ..ی کنلی تعطتوی زندگدینبا..يا
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 باشد و هرروز دهی موضوع به دستش رسنی با اي شده باشد و نامه اداری روز بکی را داشت یحس کس        
اما فعال حال !  خوش اخالق و اهل کاري برگردد به همان کاوه دادی به خودش قول مدیبا.تفاق تکرار شود انیا

 ی دخترکي بودن مشکالتش براغدغه از دي خبری و بشی هایکاوه بود و خستگ.. قول دادن نداشتي برایخوب
 .کردی می آنور تر زندگلومترهایکه ک

 بار صدم پخش ي براسوی گيصدا. تلفن را فشار دادری گغامیپ. از حمام خارج شدی کوچکيبا حوله         
 اش ی خداحافظش،یصدا. کند و بفرستدي را بسته بندلشی وساي هیگفته بود به جز لباس ها و لوازم خانه بق.شد

اشت اما  قرص آرام بخش را بردکشو  و ازدیتلفن را از برق کش.. بودی از هر حسي و عاريو تمام لحنش عاد
 خواب و خواب و خواب؟قرص را به سو؟همشی آخر گي مثل روزهایکی چه بشود؟خواهدیمغزش تلنگر زد که م

 . نسکافه رفتيکشو برگرداند و به سراغ بسته 
*****         

 صدرا؟ -        
 

 جانم؟. سالم -        
 

 ها به اسم خودم نهیآ.ردا جلسه اس زد فجی مسرعاملمونی االن مدنیهم.امی بتونمیمن فردا نم -        
 .حواست باشه.《یعیرف》انیم
 

 صدرا خواب آلود گفت        
 

 هیباشه اوک -        
 

 فعال صدرا حوصله ای و درد و دالنه با او خوش کرده بود اما گوی صحبت طوالنکیماهدخت دلش را به         
  که کمتر از خودش سراغ داشت گفتی آرامي مکث کرد و با صدایکم.نداشت

 
 ؟ي نداريکار.ممنون -        

 
 . لنگدی ميزی چکی دیفهم. شدي صدرا جديصدا        

 
  شده؟يزیچ -        
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 . آمدی کوچک خوشش ميزهای چنی از همشهیهم. خوشحال شدیماهدخت کم        

 
 ریبرو استراحت کن شب بخ.نه -        

 
  ادامه داديصدرا جد        

 
 بگو چته؟. چون تو رخت خوابممکنمیدارم استراحت م -        

 
 گفت. در دستش بود را فشردی را در شکمش جمع کرد و بالش کوچکشی و پاهادیکوتاه خند        

 
 ؟یکنی مکاریچ -        

 
  و گفتدیصدرا خند        

 
  تنمهی چی بپرسيخوایحتما بعدشم م.خجالت بکش -        

 
 صدرا گفت. و آرام گفت منحرف دیماهدخت خند        

 
 . بخوابمخواستمیم.دمیدراز کش. کارچی هيجد -        

 
 ماهدخت گفت        

 
 ؟یکنی میتنها زندگ -        

 
 صدرا گفت        

 
 .آره -        

 
 چرا؟ -        



 249 

 
 .دیصدرا خند        

 
  کنم؟کاریخب چ -        

 
 ماهدخت متعجب گفت        

 
 ..بابات..مامانت -        

 
 آهاا شهرستانن-        

 
 ماهدخت اخم کرد و گفت        

 
  تهران؟ي اومديولشون کرد -        

 
  و گفتدی کشیقیصدرا نفس عم        

 
  درس و دانشگاهياومدم برا. خوش بگذرونمومدمین -        

 
 و دی بالش کشي روي هاي گل دوزي رویدست.دیگوی دروغ مدیگویهرکه م.دروغ بود.ماهدخت قانع نشد        

 دیپرس
 

 ؟ي آشنا شديبا کاوه چه جور -        
 

 . اون با کاوهقیاز طر. آشنا شدمیاول با ره -        
 

  گفت و صدرا ادامه دادیماهدخت هوم        
 

 .ی بداخالقي تخس ها گفتم از اون دختردمیدفعه اول که تورو د -        
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 ماهدخت کنجکاو گفت        
 خب بعدش؟ -        

 
  گفتطنتیصدرا با ش        

 
 بعدش مطمئن شدم -        

 
 گفت. ماهدخت گرد شد يچشم ها        

 
 ستیاصال خوب ن..ی رکیلیخ -        

 
   و گفتدیصدرا خند        
  نگم؟گم،چرایمن حرفمو راحت م. حرفارونیجمع کن ا -        

 
 ماهدخت گفت        

 
  ناراحت کنه؟ویکی حرفت دیخب شا -        

 
 صدرا گفت        

 
 . داشتن اون حرفهتی واقعکنهی که مارو ناراحت مستی نگرانی معموال اون حرف دنیبب -        

 
اگر .کردی او وجود نداشت و ناراحتش مي که عمال برایمثل خوشبخت.گفتیراست م. نزدیماهدخت حرف        

 صدرا گفت.رفتی نميدواریاما دست و دلش به ام.. نباشدینا ام.. نکني ناشکرگفتیفرح بانو بود م
 

 ی بدبختیلی خی بار گفتهی ادمهی..هی گرری زی بزنيخوای مزننی تا حرف بهت میول -        
 

  بلند گفتیکم. شد یماهدخت عصب        
 

 ! داشتمادی زی گفتم بدبختم؟گفتم سختیمن ک -        
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  زد و گفتيصدرا پوزخند        

 
  برا منریجبهه نگ.منم مثه خودتم ! نیبب-        

 
  گفتزدی که خنده در آن موج مییصدرا با صدا. نزدیماهدخت حرف        

 
 ي دلدارکمی می کدوم بدبخت ترمینی بگو ببتی خواهر تو از زندگگمیم..ای خاله خان باجنی مثه امیشد -        

 ! به هممیبد
 

 ماهدخت گفت.ی واقعیواقع..دیصدرا هم خند..دی خندنباریا        
 

 مزاحم نباشم. برو بخوابگهیخب د -        
 

 صدرا گفت        
 

  بگوی بگيخوای میهرچ.ستی نادمی حرفارو نی کدوم از اچیصبح ه.من االنم خوابم -        
 

 ماهدخت گفت        
 

 !وونهید -        
 

 ..صدرا لبخند زد        
 

 افهیاون ق.رونی بای ماهدخت، از فکر کاوه بگهی دزی چهیخوش گذشت فقط . بهمي زنگ زديخوب کرد-        
 .ستی تو ني برادمی که ظهر ازت ديا

 
 توجه به ی؟ ماهدخت ب! کردن و دور شدن ماهدخت از کاوه داشتحتی به نصي مرد چه اصرارنیا        

 حرفش گفت
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 ریشب بخ -        
 

 .دیدی که ماهدخت عمرا آن را نميلبخند.و صدرا لبخند زد        
       

 فرح يبه ظاهر حواسش به حرف ها. و بهارك مضطرب و مضطرب ترشدی مکتری شب نزدمهیساعت به ن        
 کرد و به اتاق ی که بلند شد از فرح بانو عذرخواهلشی موبايصدا.گری ديبانو بود اما نگاه و فکرش جا

اطالع نشان داد و به  یماهدخت خودش را ب..فرح بانو به رفتنش نگاه کرد و به سمت ماهدخت برگشت..رفت
 .ی پرت آن همه حواسي جواب براکی...فرح بانو دنبال جواب بود.کارش ادامه داد

*         
 ی و گاهشدی تر مکی و نزدکی نزدیگاه..رفتی سبز رنگ مي به آن دکمه کیدستش نزد!خودش بود        

 .دی را شنی بم و محکم رهيصدا.دکمه را فشار داد. معطل نکردشتریب.هم دور و دوتر
 

 !سالم -        
 

  هرکدامشان را بشماردتوانستی می آنقدر بلند بود که رهدنشی نفس کشيصدا        
 

  فقط من بگم؟ی تو حرف نزنيخوایم -        
 

  ادامه دادیره.. تخت نشستيبهارك در اتاق را بست و رو        
 

 ...بهارك -        
 

 گذاشت و آن را مالش داد تا از ضعف رفتن شی زانويدستش را رو!لعنت به او.گفتی مباتریاز مهراد هم ز        
  و گفتدی کشیقیس عمنف.آن بکاهد

 
 .سالم -        

 
 .دی خندي کوتاه و جدیره        

 
 زمی سالم عزکیعل -        
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 کرد؟ی مي فکرنی چننی او اای بو دار نبود؟ی کمزمشیعز..زمیعز        
  ادامه دادیره        

 
 ؟یخوب -        

 
 بهارك گفت        

 
 .خوبم -        

 
  مکث گفتیبا کم..بلند شد و دور اتاق راه رفت        

 
 د؟یشی شما متوجه حرف من نمی ناميآقا -        

 
  گفتي جدیره        

 
 ..یشی خودت متوجه حرف من نمنکهیمثل ا-        

 
 .بهارك حرفش را قطع کرد        

 
 کی شمارو با اسم کوچخوادیمن اصال دلم نم.دیکنی به حرف من نمی شما اصال توجهنکهیبه خاطر ا -        

 .صدا کنم
 

  محکم گفتیره        
 

 .کنمی می کارتو به حساب احترام گذاشتن تلقنی ایول..صدا نکن -        
 

من دوست ندارم .دی انتظار دارم شما هم به من احترام بذاردارمی که من احترام شمارو نگه ميهمونطور -        
 .. خونهدیدوست ندارم منو برسون.. دوستمي دم خونه دیایدوست ندارم ب..دیبزنشما به من زنگ 
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  و آرام تر گفتدی اش کشیشانی به پیعاجزانه دست        
 

 .زمی عزدیدوست ندارم به من بگ -        
 

  گفتیره        
 

 االن یول..ادیآ باهاش کنار ب که پانته ستی ما اونقدر ساده ني که رابطه يدی فهمدونمیم.. خبلهیخ -        
 بشه یهرچ..ستی نیعنی ستی نیپس وقت..کردی اش دفاع می از زندگموندیاگر براش مهم بود م..ستیپانته آ ن

 !ستی که اون نهی زمانيبرا
 

 همه شود؟امای مهم هست که بعد آمدن پانته آ سرنوشت من چه متی اصال برادی بگوخواستیبهارك م        
 .. ترسدی اما مستی نلی می خودش هم بدی بگوتوانستینم.. نبودی گفتنزیهمه چ.. گفتشدی را که نمزیچ

 .. ادامه دادیره        
 

 ..مثل صدرا و خودت..مثل دو تا دوست.. جلومیری ميهرجور تو بخوا -        
 

  محکم حرفش را قطع کردی بزند که رهیبهارك خواست حرف        
 

 یی جوراهی..دی خري برامی باهم برایب.. بخرملهی خونه وسي گرفتم برامیمن تصم.. کنگوش.. نگویچیه -        
 مثل ينجوریا.. هم وجود ندارهکشتتی داره مدونمی که می عذاب وجدانينجوریا..میکنیپانته آ رو خوشحال م

 قبول؟.. نباشهي به خونه خبرندنت و رسوزمی از عزدمیمنم قول م..یکنی به من کمک مي دوست فقط دارکی
 

 روح اجازه ی بي زده خی ي آن خانه ي برالهی وسدی خري نه اما وسوسه دی بگوخواستیبهارك م        
  نه اما آرام گفتدی بگوخواستیم..دادینم
 

 ...قبول -        
 

و او هم آن . کندی مکتری قدم به هدفش نزدکی را ی رهدی گوی که می قبولکی هر دانستیو او نم        
 ! دی محکم پشت تلفن را ندي و دو ساله ی لب مرد سيلبخند محو گوشه 
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 که گرفته بود،از کارش مطمئن یمیاز تصم. تخت انداخت و به سراغ چمدانش رفتي را رولشیموبا        

 نباریا.شیا رها باشد که امروز نوازشش کند و فردي بهارمی آن نسی رهدادیاسمش بهار بود اما اجازه نم.بود
 !یمتیبه هر ق...دادی که زمستان را شکست ميآن بهار.بهارك واقعا بهار بود

 يمسافر.. نبودشتری مسافر بکیاو ... جا تمام شودنی در همزیچمدانش را مرتب کرد تا فردا برود و همه چ        
چمدانش .رفتیپس م. راحت تریظ کمتر بود و خداحافی وابستگماندیهرچه کمتر م.گشتی برمدی زود باای ریکه د

او .کردیداشت فرار م..زدی در به او پوزخند مي رهی به دستگزانی آويپالتو.را بست و کوله اش را کنارش گذاشت
ماهدخت . نداشتگرید.دلش کم آورده بود و او تحملش را نداشت..کم آورده بود.ترسو بود. بوديفرار.مسافر نبود

 کز کرده نشسته واری ديگوشه .چراغ خواب کنار تخت را روشن کرد. مواجه شدیکی تاريوارد اتاق شد و با فضا
 دیپرس..بود
 

  شد؟یچ -        
 

  را به خودش چسباند و گفتشی حرف نگاهش کرد و پاهایبهارك چند لحظه ب        
 

 ! فردارونی بمی برگهیم -        
 

  تخت نشست و گفتيماهدخت لبه         
 

 ؟يریم -        
 

 بهارك گفت        
 

 !نه -        
 

ماهدخت اخم کرد و . داديگری گذاشت و نگاهش را به طرف دشی زانوهايو بغض کرده لبش را رو        
 گفت

 
 چرا؟ -        
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  گفتعی و سريبهارك جد        
 

 رمی برگشتمو بگطیچون قراره فردا برم بل -        
 

  بلند گفتی و کمیعصب!ماهدخت وا رفت        
 

تا تو ..هی کیره..هی کینام.. به دركذارم؟اصالی من م؟مگهي زودنی همش؟بهی کي برگرديخوایم -        
 ؟ي بردیچرا تو با..ولش کن.. بکنهتونهی نمي کارينخوا

 
  زد و گفتيبهارك پوزخند        

 
 جی ماهدخت کاش اونروز به کاوه مسیول..گهی برم ددی زود باای ریمنم د..ستیاون ول کن ن -        

 . تو خونشی نقاشي برارفتمیکاش نم..يدادینم
 

  سکوت کرد و بعد آرام و شرمنده گفتيماهدخت لحظه ا        
 

 ..دیببخش -        
 

 اعتراض فرح بانو بلند يصدا. تلخ لبخند زدبهارك《 يخبر از حال و روز خودم ندار 》و در دلش افزود        
 شد
 
 !ي کار ماهدختو آوردم با چاینیری شدیاین؟بیکجا رفت..بچه ها -        
 

  را باال انداخت و گفتشیماهدخت ابروها        
 

 !خوش به حال دل خوشش -        
****         

 و دی را پوششیلباس ها.بهارك جوابش را نداد.. تماس گرفتلشی با موبای ظهر بود که رهازدهیساعت         
 بود که نکند نی اش ای تنها نگرانریدر طول مس.. موردنظرش رفتییمای به آژانس هواپطیبه قصد گرفتن بل

 نی او جتنلمن تر از اگفتی ته دلش مهم یاما حس. فرح بانو و شر به پا کندي برود دم خانه ای دنبالش کند یره
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 صفحه يگرفت و او تنها به اسمش رو باز هم تماس یره..کندی حد کوچک نمنیحرف هاست و خودش را تا ا
 . راحت شد به سرعت دربست گرفت و رفتطی که از بلالشیخ. بودرهی خلشی موباي

انتظار ..ستی بدزی انتظار چیدانیم.. نشدياما خبر..عصر شد..بعد از ظهر شد..ظهر شد... نشدي خبرگرید        
 ها و ینیری شکباریبهارك هم . تفاوتی با کمدی مانند مهراد بود شایمدل ره. هم بدترهودهی بيزهای چيبرا

 ی که مهراد اصال نبود که بخواهد تلخدمشکل آن بو.. نبودی تلخدیراستش را بگو. بوددهی را چششی هایتلخ
 بکشد و موفق هم رونی اش بیی تنهايسمج بود و اصرار داشت بهارك را از النه . او هم سمج بودلیاوا.کند
 ی می باقی رهي برای فرصتدی اش نبود شای در زندگياگر مهراد.. مهراد بودری تقصزی همه چدیشا.شد
فرح بانو و ماهدخت هم چپ و راست .. زمان از دستش در رفتکه  کردی خودش منطق بافيآنقدر برا..ماند

 بود بحث بکشد به رفتن ماهدخت و فرح بانو همراه او که کی نزدگری؟دیکنیتک و تنها چکار م! نروگفتندیم
 ؟!خانواده اش نبودند و او بشود سر بار آنها.مادرش نبود.ارك منصرفشان کردبه

 یالبته بعد از کل..ندیای برانی که به ارفتهی پذورانیگفته بود ..دی آی مرانی به اي داده بود به زودامی پالیدان        
 توانستی مخواستیدلش م.. داشتيدواری امکیحداقل .خوب بود! بزرگي هازهی جاياخم و قهر و وعده 

 ای..به همان شور و ذوق.. به تهران آمده بوده کي ساعت را به عقب برگرداند و برود به همان روزيعقربه ها
 که عالقه اش به ی آن موقعای کرد و هی گرری زد و تمام مسرونی مهراد بي که از خانه یهمان شب.. قبل تردیشا

 . دیکشیو دوباره از نو م کرد ی را پاك مزیآنوقت همه چ..مهراد شروع شد
 

 نی ايدلش برا. که روز اول هم خوردندیهمان. معروف فرح بانو درخواست کرديشام از آن کتلت ها        
 .شدی از همه تنگ مشتری بیکی

  و گفتدی به شکمش کشی شام لم داد و دستيکنار سفره         
 

 ! مدتنی چاق شدم الویقشنگ پنج ،شش ک..ی واقعي به معنادمیفرح جون ترک -        
 

  و گفتختی خودش ري برای دوغوانی و لدیماهدخت خند        
 

 برهی شب دستپخت فرح جونمو نخورم خوابم نمهیاصال ..رمیگی نممی من رژنی هميبرا -        
 

  نازك کرد و گفتیفرح بانو ظرف ها را جمع کرد و پشت چشم        
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تا فرصت هست .حواست باشه..اداای نمرتی گشیبهارك خانم تو ک..رسهی من نمي به غذاییر غذاه!بله -        
 استفاده کن

 
  چشم گفتيماهدخت با اشاره         

 
 غذا رو بهانه کردن..شهی که دلمون براتون تنگ منهیفرح بانو منظورشون ا..بهارك خانم -        

 
 از دست فرح گرفت و گفت و دستش ظرف ها را دیبهارك خند        

 
 !قربون شکلتون برم من اخه -        

 
از .. بچه را تنها بفرستدنی اخواستیدلش نم.. زدیفرح لبخند تلخ.و با ظرف ها به سمت آشپزخانه رفت        

 . اصرار کند تا معذب بشودخواستی نمیطرف
 بهارك از آشپزخانه بلند گفت        

 
  نداره؟یاشکال. ببرم با خودمخچالی گذاشتم تو ینیریفرح جون دو تا ش -        

 
  اپن گذاشت و گفتي ظرف ها را روهیماهدخت بق        

 
  ازتمیریگیپولشو م. اشکال دارهیلیچرا خ -        

 
 ! لب گفت مسخرهریو بعد چپ چپ نگاهش کرد و ز        

 
 ي هاي خواهش و مسخره بازیالبته با کل.. تخت بخوابديازه داد امشب او روشب آخر بود و ماهدخت اج        
 ی خشک شده و حوض خالاطی و حدادی پرده را کنار مي گوشه یهر از گاه..بردیاما او خوابش نم. شانیخودمان

فش حذ. بودی از رهامیپ..را برداشت خم شد و آن.. حواسش را متوجه خودش کردلشینور موبا..کردیرا نگاه م
دوباره آن را ..دی لرزی بعد گوشي قهی دقی سای ستی بدیشا. را بستشی را برعکس کرد و چشم هایگوش.کرد

 . را باز کردامی پنباریا. داده بودجی باز هم مسیره.. باز نگاهش کردمهیبرگرداند و با چشمان ن
 

 !ایب.من دم درم -        
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 خواب قای به ماهدخت کرد که در خود مچاله شده بود و عمینگاه..بلند شد و نشست.چشمانش گرد شد        

 ی اش را از چوب لباسیشال پشم.. چه کار کنددانستینم!استرس گرفته بود..دی کششی به موهایدست.بود
 هم پوشانده شیبازوها  انداخت که تاشی موهاي رويشال را طور. نوك پا از اتاق خارج شديبرداشت و رو

 را ی رهنی را گشود و ماشابانیدر خ. شداطیوارد ح.رفت تا صدا ندهد و در را باز کرد در را گي باالزیآو.بود
 تق در چشمانش را باز يبا صدا. چشمانش را بسته بودی زده به صندلهی تکیره.دیدرست مقابل در د

 دهی پوشی مشکي با پالتوی رنگی طوسي مردانه رویپل. شدادهی برداشت و پنی ماشي را از روچییسو.کرد
 خونسرد یره.دیبهارك از سرما به خود لرز! و مرتبی نصف شب بود و او همانطور رسمکیساعت .بود
 یره. انداخت و آرام سالم کردنییبهارك سرش را پا.. فرو بردبشی را داخل جشی رفت و دست هاکینزد.بود

 . برگرداندابانی خي به انتهارا شی به او کرد و سپس با اخم روینگاه
 

 .میکر کنم قرار بود به هم احترام بذارف -        
 

 خودش را کنترل کرد تا به خاطر چشمان درشت و یره.بهارك نگاهش را باال برد و مظلوم نگاهش کرد        
  ادامه دادتیبا همان جد.مظلومش لبخند نزند

 
  کنم؟کی الف بچه خودمو کوچهی به خاطر دی باگهی بدونم چندبار دخوامیفقط م -        

 
 . مشت شدشیدست ها        

 
 ؟ی بزني نداریحرف -        

 
  لب گفتری جمع کرد و پوزخند زنان زی را حرصشیلب ها        

 
 ..خوبه -        

 
 نامطمئن گفت        

 
 ستی توام خوب نيبرا. تو کوچه حرف بزنمادی نماط؟خوشمی تو حامی بشهیم -        
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  نگاهش کرد که محکم ادامه دادرهیبهارك خ        
 

 .رمیتا حرف نزنم نم -        
 

برگشت و معذب .. نشده بودداری هم بیظاهرا کس.. روشن نبودیچراغ..بهارك برگشت و به خانه نگاه کرد        
 به اطراف ینگاه.. شداطی وارد حیره.سرش را با شک تکان داد و از مقابل در کنار رفت.. نگاه کردیبه ره

  به در خانه نشست و گفتکی دوم نزدي پله يرو..دکر
 

 .ندازهی پدرم مي خونه ادی منو نجایا -        
 

 ی به خانه می هم نگاهیهر از چندگاه. و همچنان ساکت بودرفتی شالش ور مي هاشهیبهارك با ر        
  زد و گفتي لبخند محویره.انداخت

 
 عکس یچرا البته قبلش وقت.یکنی مکاری و چي ای مهم نبود ک اصال برامدمتی که دی اوليدفعه  -        

 خرج دانشگاه ي هم برای زمانهی.کردمی کار میمن خودم نقاش.نمی دلم خواست صاحبشون رو هم ببدمیکاراتو د
 خوامیم. برم تو گذشته هامخواینم.کردی بهم نمي ای کمک مالچیپدرم ه.کردمی مسی کافه تدريو اجاره 

 ادیمن ز..موندی و اون حسه متیاما انرژ..یرفتی مویکردی و کارت و ميومدیآروم و تو سکوت م.درمورد تو بگم
 که دنبال شور و ستمی نیمن آدم..کردی که تو خونه به وجود اومده بود منو جذب میاما روح.. موندمیخونه نم

پانته آ برام . و دو سالمهینه االن که س و دو سالم بود ستی که بعنه اون موق. وقت نبودمچیه. باشمطنتیش
 پانته آ در کنار دمی فهمیذاشتی که هردفعه جا می اون روح و حسدنیقبل از د. هدفیشور و شوق داره و کل

 وقت تا به االن اعتراف نکرده چی وقت،هچیه.کردهی بهم منتقل نمیی چه حس هانمونی بي هاتیمیتمام صم
 با خودم گفتم اگر ي دنبالت و تو جواب ندادامی بی آماده شدم که بهت بگم کیامروز وقت.. به خودمیحت.بودم

 بتونم پانته آ رو هم دی که وجود داشتنو فراموش کنم شاي بديزای باهاش چتونمی که من می هستیواقعا تو اون
 دهیبه دوست داشتن هم نرس  هنوزیحت!چون نشدم. عاشقت شدمگمینم. بتونم هدفمو خط بزنمدیشا.خط بزنم

دوست .. تو ذهنمادی تو هم مي چهره ی ساقي چهره دنی با دواری دي روی ساقیاما هربار با نگاه کردن به نقاش
 جلوت و نجای نشستم ادهی ندکی رمانتنقدری مادرم هم منو ای که کم حرف بودم و حتی اما منستیداشتن ن

 . حاضرم پانته آ رو خط بزنمی اگر باشگمیم
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 نبود اما بهارك از کی نزدیلیخ.. که خشکش زده بود و الل شده بودی بهارککی نزدستادیبلند شد و ا        
 سرش ي شالش از رودی نفهمیآنقدر که حت.. داخل کوره است و درحال پختنکردیشدت گرما حس م

 .. سرش برگرداندي شالش را گرفت و رويگوشه .. باال رفتی لب رهيگوشه ..افتاده
 کوتاه لب زد.زمان متوقف شده بود.. مانده بوداهی سي به آن دو گورهیخ..زدیم نم پلک هیبهارك حت        

 
  قولم زدمریاما من ز -        

 
  لبخند زدیره        

 
 ... قولمری ززنمیپس منم م -        

 
  گوشش ادامه دادکیخم شد و نزد        

 
 ! زمیعز -        
  در رفت و با لبخند گفتکینزد        

 
 زنمیبهت زنگ م -        

 
 ی رهروزمندانهی پي در چشم هارهیخ. را مرتب کرد و دستش را دور خودش حلقه کردشیبهارك موها        

 محکم گفت
 

  که کارم درست باشهستمیمن هنوز مطمئن ن -        
 

  سرش را تکان داد و گفتیره        
 
 

 کنمیمن مطمئنت م..کنار من!یشیمطمئن م -        
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 که از ینی ماشي و به صداستادی ای خشک شده و سوز زمستاناطیبهارك وسط ح.در را باز کرد و رفت        
برگشت که برود و اگر توانست بخوابد اما با چراغ روشن اتاق فرح بانو مواجه شد که .کنار خانه رد شد گوش کرد

 !هتل رفتیمکاش اگر قرار بود بماند ..دیخجالت کش..همان لحظه خاموش شد
 دیشا.. نبوداریفعال وقت برگشتن به د!..نه.. را باز کردپشیبه سمت چمدانش رفت و ز..آرام وارد اتاق شد        
 !دیشا.. را اشتباه گرفته بودارشیهم د

*         
 بهارك حواسش را پرت ي کرد که چمدان باز شده ی پررنگ مشی خط لبش را دور لب هانهیمقابل آ        

 . را برداشت و از اتاق خارج شدفشیک. تخت نگاه کردي دورش رویبرگشت و به بهارك و شال پشم.کرد
 دهی آشپزخانه چزی مي که بهارك نبود فرح بانو صبحانه را روگری ديبهارك خواب بود و طبق روزها        

لقمه را داخل .ختی ريچا شیفرح بانو برا..دی نان مالي برداشت و کره را روی نشست و تکه نانزیدور م..بود
 دهانش گذاشت و گفت

 
 د؟ی شوفاژا رو خاموش کردشبید-        

 
  نشست و گفتزیآرام پشت م.فرح بانو برعکس هر روز سرحال نبود        

 
 نه مادر من دست نزدم چطور؟-        

 
  کرد و گفتیماهدخت اخم کمرنگ        

 
  شوفاژخاموش بوده سردش شدهدیآخه صبح بهارك شالشم دورش انداخته بود گفتم شا-        

 
 هارا برداشت و ینیری از شیکی خچالیبلند شد و از داخل . نزد و فقط سرش را تکان دادیفرح بانو حرف        

  گذاشتزی ميرو
 

  ببر با خودت گشنت شد بخورنویا-        
 

  بهارك گذاشته ببره امروزنویا-        
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  به او کرد و گفتیفرح بانو نگاه        
 

  فعالستی نیاون رفتن-        
 

 . در دست ماهدخت متوقف شديفنجان چا        
 

 ؟ی چیعنی-        
 

 فرح بانو گفت        
 

  نشه مادررتید-        
 

  اشاره کرد و گفتینیریبه ش        
 

  کنم صبحانه بخورهداری بچه رو بنیمن برم ا.ي نره ببرتادی نمیا-        
 

ساعتش را دور مچش بست ..دی گوی باال انداخت و با خودش گفت هرچه باشد بهارك به او ميشانه ا        
 گفت

 
 من رفتم-        

 
 

  و گفتستادی اتاق اکیفرح نزد        
 

 ..خدا به همرات-        
 

  آمده باشد ادامه دادادشی يزیبعد انگار که چ        
 

 ماهدخت؟-        
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 ماهدخت برگشت و گفت        
 

 جونم-        
 

  زد و گفتيفرح بانو لبخند        
 

 اونهمه نیب! به خدا قسمستیخوب ن. پاك کنشتی آرانی از اکمی ي منو داردی سفي مونیاگر احترام ا-        
 مرد
 

  و گفتدی فرح بانو را بوسي و جلو رفت و محکم گونه دیماهدخت خند        
 

  خودش پاك شد فدات بشم مننیبب-        
 

  زد گفتیفرح لبخند کمرنگ        
 

 به سالمت! کارت کنمی چگهی دیبه مادرت رفت-        
 

 فشی کبی از ج رالشی شد و موبایسوار تاکس.دیچشمان ماهدخت مات شد اما لبخند زد و به سمت در دو        
به ! پاك کردلشی موباي از فکر و روح و روانش و دفترچه شهی همي کاوه را براينام کاوه و شماره . آوردرونیب

 درمورد حس مسخره اش به دی که باترفی مدت با خودش کلنجار منیا. دادانی که شروع نشده بود پايزیچ
 ندارد و کار ی لزومچی را تمام کرد فکر کرد هزی خودش همه چي برای نه؟اما امروز وقتای دی بگويزیبهارك چ

 سرد تر بود یهوا از هروقت..دی کشی گذاشت و نفس راحتفشی را داخل کلشیموبا.. نگفتيزی کرد که چیدرست
 وی خدا راديمحض رضا. دور مانددشی به او رفت که از ديچشم غره ا..د کری را روشن نميو راننده هم بخار

 داد هی کرد و سرش را به پشت تکیاخم. دلش خوش بشودی اول صبحنی سنگکی ترافنید تا در اهم روشن نبو
 .تا به مقصد برسد

*         
 که با ناخن یبهارك هم صبحانه اش را خورد و شرمنده درحال..خواندی میفرح بانو نشسته بود و کتاب        

 ت و گفستادی آرام مقابلش اگرفتی لباسش را منی آستشیها
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 .. که بخوام برگردمستمیفرح جون؟من مطمئن ن-        
 

 ادامه داد.. کردی گرفته بود و انگشتانش را نگاه مریسرش را ز        
 

  البتهستمیاگر مزاحم ن.. کنمی کنسل مطوی بلرمیامروز م-        
 

  به او کرد و با لبخند کنار خودش را نشان داد و گفتی نگاهنکشی عيفرح بانو از باال        
 

 ! کارت دارمنی بشنجای اایب-        
 

 را درآورد و دستش را نکشیفرح بانو کتابش را بست و ع.بهارك جلو رفت و چهارزانو کنار فرح نشست        
  بزند بهارك شرمنده و تند گفتیقبل از آنکه حرف. دست بهارك گذاشتيرو
 

 ..چی هشبیبه خدا د-        
 

 فرح حرفش را قطع کرد و گفت        
 

 آرامش ننشسته بودم نی بود االن با ايزی کردم که اگر چیمن خودم داشتم نگاهتون م.دونمیم-        
 .چوندمیپی گوش اون پسرو مومدمیهمون موقع م.کنارت

 
  را کنار زد و گفتشی و موهادی به سر بهارك کشیدست        

 
خواهرم .. زدبشی غهوی و دیمنو د.دی منو دنکهیتا ا..بابابزرگ بهارك قرار بود با خواهرم ازدواج کنه-        
اومد .. شددای آقا صالح پي شد تا دوباره سر و کله گهی دیکی خونه اما بعدش عاشق ي شد و افتاد گوشه ضیمر

 تا به اون دهیفهم.. باختهنوی دل و ددهی دو منیگفت وقت.. و گفت به خاطر من خواهرمو ول کردهمیخواستگار
 ..موقع سرش کاله رفته بوده

 
  و ادامه داددیخند        
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سنم کم بود اما بعد .. بدهحی منو به اون ترجیکی ی حتخواستمینم.. خواهرم بودبایفر.. بهم برخوردیلیخ-        
 بهش بگو و يخوایاگر صالحو م..رده رفته شوهر کبایاز چندبار اومدن و رفتنش حاج بابام نشوندم و گفت فر

 و نهی رو ببگهی دیکی ی راه،سري لب روديروز هی بود که نکنه نیسنم کم بود اما با اون همه، فکرم ا! خالص
 عالمو دیگفت ق.. دلش با منهگهیقسم خورد که د. اومد و رفتیصالح اومد و رفت و ه.. برهنشیباز دل و د

 نگفته بود چه برسه به زممی کس بهم عزچیتا به اون موقع هم جز حاج بابام ه..ینمنم تو اوج جوو.. با منزنهیم
 ..ستی به امروز که من هستم و اون ندمیدلم رفت و رس... چرا دلم رفت براشدروغ! گنده گندهياون حرفا

 
  زد و دست بهارك را نوازش کردینیلبخند غمگ        

 
کار . بارش هستهیحداقل .. همه بوده و هستی تو زندگی دو راهیبهارك جان دلم بهت گفتم تا بدون-        

 یتونیاگر دلت هنوز سر جاش باشه م. که دلت نرفته باشهی تا وقتشهی میاشتباه هم از اولش مشخصه آخرش چ
 برات نمونده باشه که ی دلگهی ده کیاما امان از وقت..ي بدصی فرق درست و غلطو تشخیتونیم..يری بگمیتصم

 گهیاونوقت دلت م.. کنارذارمشی پس مهی آدم نادرستی فالنی بگیتونی نمگهید.ستی ام نی عقلگهیاون موقع د
 زوی چهیاما .ی کنی چشم پوشيخوای بگم که طرف آدم هم بکشه مي جورهی یعنی! کنمینادرسته؟درستش م

قتل جسم با ..صالح دل منو برد اما روحمم با خودش برد..ینکی می چشم پوشي داری و چی کي برانیبدون بب
 ...مواظب باش اون مرد قاتل روحت نشه.. فرقشهیلیقتل روح خ

 
 گرید... نبودی عقلگری قاتل روحش بود؟بود اما دیره..دلش هم..دی لرزی در چشمان بهارك مي اعیما        

 اگر ندی گوی نشده دلش رفته بود و راست ميزیاسته و چ و نخودهینفهم... نبود؟بود اما دلش هم رفته بودیعقل
 !د مطرح نبوتی دل حقانشی حرف حق با عقل بود اما چه سود ، پندیبگو

 هنوز دونمیم.. درست فکر کنمذارهی وسط هست که نمنی ای اشتباه کنم اما حسخوامیفرح جون من نم-        
مطمئن بودم .. نبودمیمن تو دو راه!ترسه..نهیهمش تلق..ستی بارغلط ننی نشده اما حسم ایگی که شما میاون

 ستمی بکنم؟من بچه ندی باکاری من چنهکی مي پافشارنقدری ای رابطه هارو ندارم اما وقتنی اي حوصله گهیکه د
 ..  اماستیسنمم کم ن

 
 فرح گفت. و حرفش را نصفه گذاشتدی فرح خجالت کشي رهیاز نگاه خ        
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مثل حس من موقع رفتن بچم از ..مثل حس من به حاج صالح.. مادرستی نی گفتنزای چي سرهی-        
 با گمی میول.. ندارهي ادهی فاچی هدونمی کنم که میمنعت نم. منم جوون بودم!مثل حس تو به اون پسر..شمیپ

 .کور و کر نباش..چشم و گوش باز برو جلو
 

  زد و گفتيبهارك لبخند        
 

 نی مدتم انیا. بمونمنقدریقرار نبود ا. نگاهتون کنمشهیاصال روم نم. شما هم شدميده شرمن..چشم-        
 !رمی که مرمی کنم و می جمع و جور مانارویجر
 

  کرد و گفتی مصنوعیفرح بانو اخم        
 

 شهی مرید. رو کنسل کن حداقل پولشو برگردونن بهتطتیپاشو برو بل.چشمم روشن!واه-        
 

  و به سمت اتاق رفت و گفتدیبهارك خند        
 

 . کنسل کنمرمی میول. گردوننی پولو که بهم برنميهمه -        
*         

آماده شد تا برود که . کرد تا چروك نشوندزانی آوی را به چوب لباسشیچمدانش را گشود و لباس ها        
 گفت برداشت و فشی کپیدرحال بستن ز. زنگ خوردلشیموبا

 
 الو؟-        

 
  هولش کردی گرم و محکم رهيصدا        

 
 ؟یخوب.سالم-        

 
 . حشک بوديادیز. فرق داشتشبیلحنش با د        

 
 ؟یشما خوب.خوبم-        
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  و گفتدی کوتاه خندیلی مردانه و خیره        
 

 ؟ي فکر کردشبمی ديچه خبر؟به حرف ها-        
 

  تخت نشست و آرام گفتيبهارك رو        
 

 . برگشتمو کنسل کنمطی برم بلخوامی فکر کردم که مياونقدر-        
 

  شد و گفتي جدیره        
 

 ؟ي گرفته بودطیبل-        
 

 بله-        
 

  مکث کرد و گفتیکم        
 

  مني جاادیفقط کاوه ب. برمتی دنبالت مامی من می صبر کنکمی -        
 

  حوصله گفتیهارك بب        
 

 شمیمزاحم شما نم. من آماده شدمگهینه د-        
 

 امیصبر کن م. نهای ی صبر کنیتونی مدمیازت نپرس-        
 

 با حرص گفت. چشمانش را بست و شالش را از سرش برداشتیبهارك عصب        
 

 چرا به حرفاتون گوش فهممیاصال نم.دمی چرا دارم جواب شمارو مفهممی من اصال نمدیدونیم-        
 .. دخترههی.. دخترههی..ستی بهارك نکنهی که االن داره با شما صحبت مینیاصال ا..کنمیم
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 که ی حسچی و بدون هي جدی پالتو را باز کرد که رهيبا حرص دکمه ها!شدی مورد نظر پبدا نميکلمه         
  داد گفتصی تشخشیبشود از صدا

 
 غوی جغی جنقدری اذاشتی من و هربار عطرش رو جا مي تو خونه ومدی که میاون بهارک..یگیراست م-        

 معطلم نکن. بهت قبل اومدنمزنمیزنگ م.نبود
 

 ! قطع تماسی در پی پي بوق هايو صدا        
  ابرازعالقه بود؟از چه نوعش مثال؟نیا        
  کردی نمی خشن نبود اما مهربانیره        
  داشتی نبود اما ذهن مشغولی عصبیره        
  آرامشازمندی محکم و آرام بود اما نیره        
 !نیهم. طورچی گونه و هچیه.  کردی نمی انصاف بود و لطف هم در حق کسی بیره        

 
 کرد ی را جمع ملشی وسارعاملی مددی نه چندان جالب انترن جديبدون توجه به نگاه ها.جلسه تمام شد        

  گفتی لب مریو ز
 

 .کشهی هنوز دو روز نشده اومده خجالتم نمکهیمرت-        
 

 زد که مردك رونیاز شرکت ب. کردی گذاشت و از دوستانش خداحافظشی موهاي اش را روی طبنکیع        
  راهش سبز شد و گفتيجلو
 

 رسونمتونی مدی باشلی اگر مایعیخانم رف-        
 

  زد و خشک گفتيلبخند محو        
 

 دمیبه شما زحمت نم. کار دارمییجا.ممنون-        
 

 . در خدمتتون باشمشمیبه هرحال گفتم خوشحال م-        
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 که شهیش. توقف کردشی پاي جلوی رسولنیماش.دیای برشی گی تا تاکسستادیسرش را تکان داد و جلوتر ا        
  را دورش جمع کرد و گفتشی رفت دست هانییپا
 

  در شرکتي زشته جلودیی بفرمای رسوليآقا-        
 

  اندازه مزخرفش گفتی با همان ژست بیرسول        
 

 روز خوش. برسونمتون خانم قصد مزاحم که نداشتمخواستمیم-        
 

 شی پاي جلوي لب چند فحش به قول خودش آبدار نثارش کرد و سنگ هاریز.و گازش را گرفت و رفت        
 .را شوت کرد

 آمده نیی پاي شهی و شنیاز ماش. کاوه بود. ترمز زدشی پاي جلوي اقهی چند دقي با فاصله گری دنیماش        
  را باز کرد و نشستنیدر ماش.شناختش

 
 ؟یکنی چکار منجایا.سالم-        

 
  کرد و گفتشی به رو به رويکاوه با نگاهش اشاره ا        

 
 اومده بود؟ شی پیمشکل-        

 
  داشت خونسرد بماند و گرم و سرد نشود گفتی تکان داد و همانطور که سعالیخیماهدخت سرش را ب        

 
 .ستینه مهم ن-        

 
 کاوه سرش را تکان داد و گفت        

 
 دمتی هتل از دور درفتمیم-        

 
  و ادامه داددیکوتاه خند        
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 يخوردی حرص میداشت-        
 

 يگوشه .شهی مثل همکیش..شی روی مشکوری با پلدیبلوز سف..برگشت و نگاهش کرد. دیماهدخت خند        
 ماهدخت برگشت و نگاهش ي رهیکاوه با نگاه خ.دی خندی خورده بود اما نگاهش نمنیلبش به خاطر خنده چ

آرام .  را گرفتاهشرد و نگ خودش را جمع و جور کعیماهدخت سر. ماندرهیخنده اش کمرنگ شد و خ..کرد
 گفت

 
 ممنون-        

 
 داشبورد ينگاهش به عروسک کوچک رو. برد تا گرم تر شوندنی ماشيدستش را مقابل بخار        

 برداشتش و خنده کنان به سمت کاوه گفت.افتاد
 

 !کوچولو-        
 

  بچه اش باشد؟کاوه بچه دارد؟ينکند برا.. شدمانیو در آن واحد از حرفشش پش        
  و گفتدی کشیقی بود عروسک را گرفت و نفس عمیکاوه فرمان را چرخاند و همانطور که مراقب رانندگ        

 
 نوی ای انداختادمیخوب شد -        

 
  به کاوه انداخت و گفتیماهدخت متعجب نگاه. عقب پرت کردیو عروسک را به صندل        

 
 وب بود کهجاش خ-        

 
  کرد و گفتیکاوه اخم کمرنگ        

 
 .مال من نبود-        

 
 به صورتش کرد و یکاوه نگاه. خوب نشستيماهدخت بغ کرده سرش را تکان داد و مثل دختر ها        

 یی طالیمواه. داشتيرنگ و لعاب بهتر.. با آن روز که در کافه بود فرق داشتپشیچهره و ت. زدیقیلبخند عم
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 افکارش را متوقف کرد و با لبخند گفت.... رژ خورده و يشانهه خورده و لب ها
 
 

  کوچولوامیخوبه که فکر کن-        
 

  کرده گفتزی را رشی را باال انداخت وچشم هاشیماهدخت ابرو        
 

 ..یسنت که فکر کنم چهل و داشته باش-        
 

  برد و گفت سر کاوهکیانگشت اشاره اش را نزد        
 

 ! رو گفتمنجایا-        
 

  و دستش را کنار زد و گفتدیکوه خند        
 

 .نکن بچه-        
 

  کرد و گفتیاخم ناخودآگاه        
 

  و سه سالمهیهمش س..هیچهل چ-        
 

 به اطراف کرد و ینگاه!)همش( لب تکرار کرد ریز. نگاهش کردطنتیماهدخت مرموز لبخند زد و با ش        
 گفت

 
 

 رمی رو خودم مهیبق. شمی مادهی جا پنیمن هم-        
 

 دوشش انداخت و از پشت ي را روفشی شد و کادهیماهدخت پ.کاوه سرش را تکان داد و توقف کرد        
 پنجره گفت
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  کافه؟يایفردا م.می رسوندیمرس-        
 

  و گفتدی کوتاهش کشيها به موی زد و دستيکاوه لبخند خسته ا        
 

 .هی حالم چه جورنمیبب-        
 

 . رو رفتادهی و به سمت پدی زد و سرش را تکان داد و دوییماهدخت لبخند دندان نما        
 ی رهي بار حرف هاریبه خاطر ز. حرص خوردشی در کارهاریبه خاطر تاخ. بار دوم حاضر شديبرا        

 نکهیاز ا.. بهارك وجودش را گم کرده بودگری دنکهیاز ا.. اول کار سست شدنی که از همیبه خاطر دل..رفتن
 به تخت زد و ي لگدیحرص...شی خط زد با تمام خوش آمدن هاشهی همي نبود که مهراد را برای آن بهارکگرید

 لشیموبا.دی لرزی می از استرس رو به رو شدن با رهشیدست ها..همانجا نشست و سرش را با دستانش گرفت
 در ي هازهی بعد آوي هیچند ثان.ستادی ازی مي رفت سرش را باال برد و با کمک گرفتن از لبه برهی وزی ميکه رو

 .به صدا در آمدند
 ی نگاهی به رهگری داد و دهیدستش رابه پنجره تک. شد و کوتاه سالم کردنی سرد سوار ماشيبا چهره ا        

  گفتي را باال زد و عادنکشی عیره.نکرد
 

 کجا برم؟-        
 

  حوصله گفتیبهارك ب        
 

 ونک-        
 

 يزیدر چهره اش چ.. خونسرد و آرام بودیره. کردی مي بازشی پالتوي با دکمه گرشیو با دست د        
 اش ی پالتو بود را گرفت و به رانندگي که مشغول کندن دکمه یبدون نگاه کردن به بهارك دست.. نبودانینما

 . کوتاه نگاهش کرد و لبخند زدیره.بهارك دستش را مشت کرد.ادامه داد
 

 ؟ی شروع کندی کار جدي ندارمیتصم-        
 

  زد و آرام گفتيبهارك لبخند محو        
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 .نه فعال خسته ام-        

 
  گفتي سرش را تکان داد و بدون لبخند و کامال جدیره        

 
 من حاضر مدلت بشم.. اتاقتواری به دی بزنیکس منو بکش عيمثال بخوا-        

 
 هم بلد نبود یشوخ. متعجب ترش کردی رهي عاديچهره ..بهارك متعجب برگشت و نگاهش کرد        

 از ته دل است و اری که بسییاز آن خنده ها.دیبلند خند!شدی قطعا منفجر مگرفتی خنده اش را مياگر جلو.بکند
 شی هاچشم  نزد امایحرف. سرخ شده بودشیگونه ها. نگاهش کردیره. کم استی هرکسیدر زندگ

 بهارك خنده اش را تمام کرد و گفت.دیخند
 

 . کنمی رئال کار نمادیمن ز-        
 

 . آمدیاز سکوتش خوشش نم.بهارك لبش را کج کرد.. نزدی سرش را تکان داد و حرفیره        
  داد و گفتهی تکیندش را باز کرد و سرش را به صندلکمرب.  را متوقف کردنیماش        

 
 ایبرو زود ب-        

 
 ی سرش را کمیره. دادتی هوریی شبه تغکی یره..جا خورده بود. به او نگاه کردهیبهارك چند ثان        

 .. چشم نگاهش کرديبرگرداند و با گوشه 
 

 در قفله؟-        
 

 و رفتنش را نگاه دی به صورتش کشی دستیره.در را باز کرد و رفت حرف یب..بهارك آرام پلک زد        
 سر درد نی از ایتا کم. برد خانهی و مگرفتی و دستش را مگشتیکاش زودتر برم.حوصله اش سر رفته بود.کرد
 بود به او عالمت ستادهی اابانیبهارك آن طرف خ. حالش خوب شودیفقط کم..یتا کم. مداومش کم شوديها

 . تا او برود آنطرفستادیجا باداد تا همان
*         
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 آرام گفت.با اخم دوباره سوار شد        
 

 . شدری ددیببخش-        
 

 گفت. حرکت نکردیره        
 

 .می من قهوه بخوري خونه میبر-        
 

 بهارك اخم کرد و گفت        
 

 نه ممنون-        
 

  لبش را جمع کرد و خونسرد گفتیره        
 

 م؟ی بکنی من هرکار تو بگي خونه میبر-        
 

  بردن حرص خودش هم که شد به مسخره گفتنی از بي شد؟برای منتهنجایخانه؟تنها فکرش به هم        
 

  خونه؟دیگیشما به اونجا م-        
 

  چشم نگاهش کرد و گفتي و از گوشه دی آرام خندیره        
 

 ياری مي چه بهونه اگهی دنمی کنم ببیاونجارو درست م.باشه-        
 

 . زديبهارك لبخند        
 

  منو؟دی رسونیم-        
 

  را روشن کردنی سرش را تکان داد و ماشیره        
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  من کار دارمیی جامیاول بر-        
 دیپرس!بهارك متوجه منظورش نشد.و با سرش به بهارك اشاره کرد        

 
 ؟یچ-        

 
  را روشن کرد و گفتي را زد و بخارنکشی عیره        

 
 کمربند-        

 
 . گفت و کمربندش را بستیبهارك خجالت زده آهان        

 
 خواست یم.دست خودش نبود.بهارك لبخند زد.دندی رسی بزرگي تا به گلخانه دی ساعت طول کشمین        
 ماند و در دلش رهی به لبخندش خیره.شدی هم حس منجای از هماهانی گيانرژ.. توانست لبخند نزندیهم نم

 ! بد بمونهستی بلد نیگفت حت
 بهشت نی بود ابیعج.. و خندانبای زيگل ها. گلخانه شدي نشسته در گوشه گوشه اهانیبهارك محو گ        

 . زمستان سرد تهراندر
  و گلدان به دست از دور آمد و بلند گفتی با لباس باغبانیدختر جوان        

 
  منو بچه ها؟ي برايمهمون آورد. خانیبه به ره-        

 
 به آنها دنشیقبل از رس. اما خندان و شادی معموليچهره ا. نداشتيقد بلند.نگاهش را به دختر جوان داد        

 بکشد رونی داد و خواست دستش را بیبهارك نگاه مات شده اش را به ره.هارك را محکم گرفت دست بیره
 مهربان جلو آمد و خندان گفت. دستش را محکم تر گرفتیکه ره

 
 ؟ی کنی نمیمعرف-        

 
  سرش را تکان داد و رو به بهارك گفتیره        

 
 دختر دوست پدرم.مهربان-        
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  مهربان ادامه دادو رو به        
 

 بهارك-        
 

 زی آمطنتی مقابل چشمان پرسشگر و شیره.شودی جمله اش چگونه کامل مندیبهارك منتظر بود تا بب        
 مهربان گفت

 
 دوستم-        

 
بعد بهارك را در !ی خر خودتیعنی به قفل دستانش انداخت و چشمانش را گرد کرد که یمهربان نگاه        

  گفتيآغوش گرفت و پر انرژ
 

 .زمیخوشبختم عز-        
 . همه جارو نشونت بدممی برایب        

 
 دی برد و با حرکت سر پرسبشی دستش را رها کرد و داخل جیره. کردی به دست رهیبهارك نگاه        

 
 ه؟یچ-        

 
  و آرام گفتدی کشی گلداني به برگ هایدست..ور شده بودمهربان از آن ها د.بهارك جوابش را نداد        

 
 نجایقشنگه ا-        

 
  خاص گفتی تکان داد و با نگاهدیی سرش را به تایره        

 
 به خاطر تو اومدم-        

 
 گفت. دیبهارك به سمت گلدان ها برگشت و خند        

 
 ممنون-        
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  گوشش گفت و کنارستادی اکشی نزدیره        

 
 . انتخاب کنی خواستیهرچ-        

 
مژه . شدرهی خی مکث کرد و در چشمان رهیکم. را نداشتیکی نزدنهمهیانتظار ا. رو کردیبهارك به ره        

 ي که صدادی بگويزیخواست چ. بودیبرق چشمانش پنهان نشدن. را نوازش کردی بلند بهارك چشمان رهيها
 مهربان بلند شد

 
 ن؟یایبچه ها نم-        

 
 دیمهربان پرس.کوتاه سرفه کرد و از کنار بهارك رفت. به خودش آمد یره        

 
 بابا حالشون چطوره؟-        

 
  اخم کرد و گفتیره        

 
  خوبهنهیمنو نب-        

 
 دان ها اشاره کرد و گفت گلدنی به بهارك درحال دنهی و دست به سستادی ای رهکی و نزددیمهربان خند        

 
 .خوشگله-        

 
 از مقابل چشمانش عبور کرد از ی گرممی لحظه نسکی بود؟بایز.. نگاه کردرهی برگشت و بهارك را خیره        

 مهربان ادامه داد.. بردیهمان ها که حوصله اش را سر م
 

 ؟يدوسش دار-        
 

 ..اخم کرد.. نزدی حرفیره        
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  کجان؟دتی سفي هااسی-        
 

 !مردك اخمو. و سرش را تکان داددیمهربان خند        
 

  اونطرفایب-        
 

 و تمام ستادی گلدان اکیمقابل . زد یی از شدت ذوق لبخند دندان نمادی سفي هااسی دنیبهارك از د        
  برد و گفتنی ها را از بدینبا
 

 . بودمدهی ندکجای اسی گل نهمهی تا حاال ایره-        
 

  و گفتستادیمقابلش ا. کرد لبخند بزندی برگشت و سعیره        
 

 ؟يدوستش دار-        
 

  بلند گفتیره.سرش را تکان داد.دیبهارك خجالت کش        
 

 . برمی منویمهربان من ا-        
 

 مهربان گفت        
 

 گه؟ی دشوی نگه داريبلد.ببر-        
 

  بهارك گفترو به        
 

 برهی مادی ماسی گلدون هیهر ماه !هی باز قهاراسی یآخه ره-        
 

  گفتی باشد با چشمان گرد شده رو به رهبی عجشی برايزی دفعه انگار که چکی        
 

 ي برايبردی که میی هااسیپس او -        
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 و انگشت اشاره اش را رو به بهارك گرفت و ادامه داد        
 

 آره؟-        
 اسی یره. و مهربان در گردش بودی رهنینگاه بهارك ب. زد و جوابش را ندادي پوزخندیره        

  را؟نی غمگشهی همدی سفاسی؟ی کيبرد؟هرماه؟برایم
 رو به مهربان گفت        

 
 می حساب کن ببرنویا-        

 
 مهربان گفت        

 
  باشههیگفتم که هد.ی کنی ولخرجخوادیحاال نم-        

 
 بهارك شرمنده گفت        

 
  که بدهينجوریاخه ا-        

 
  ادامه دادیرو به ره        

 
  من خودم حساب کنمدیبذار-        

 
  گفتی کرد و با تلخی اخمیره        

 
 ؟ی چگهید-        

 
 بهارك گلدان را به سمتش گرفت و گفت        

 
 خوامشیپس نم-        

 
  پر حرص اما آرام گفتیره        
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 شی نخوایکنی مخودیب-        

 
  بود شمرده گفتستادهیمهربان که متعجب ا        

 
 .می حرفارو ندارنی ایمنو ره.بهارك جون ببرش حاال-        

 
  گرفت و رو به مهربان لب زدیبهارك دلخور نگاه از ره. کردی همچنان با اخم به بهارك نگاه میره        

 
 ينجوری بد شد ایلیخ-        

 
  بهارك را گرفت و گفتيمهربان بازو        

 
 هم گهی اونطرف چندتا گلدون دای ببره تو با من بیگلدون رو بده به ره.نه بابا من که خودم بهت گفتم-        

 نشونت بدم
چهره اش . خنده اش گرفتیره. انداخت و رفتیغوش رهبهارك لبخند زد و گلدون را با حرص در آ        

  رفت و آرام گفتی به رهيمهربان در حال خنده چشم غره ا. کودکان سه ساله شده بودنیع
 

 خاك بر سرت-        
 

  و بلند گفتدی کوتاه خندیره        
 

 ایزود ب-        
 

  گفتیمهربان حرص        
 

 گهیبرو -        
 یقینفس عم... بودباتری صد مرتبه از اخمش زی رهدنیخند... کرد ی از دور نگاهشان مبهارك        

 ریی همان روز اخالقش تغي فرداقای اش باشد اما دقی بهارك در زندگخواهدی کرد که می ادعا میره..دیکش
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مهربان خنده . به او نزدم هی لبخند درست و حسابکی دیی که آنهمه داستان سرای همان شبي فرداقایدق..کرد
 کنان به سمتش آمد و گفت

 
  کنبتشویحاال راحت غ..فرستادمش بره-        

 
 .دی آی مقابلش به خودش می دخترك چشم ابرو مشکنی و فکر کرد چقدر اسم ادیخند        
ها شده بود  محو گل نقدریآخر ا. شداهانی تک تک گیدستش را به مهربان داد و مهربان مشغول معرف        

 که ییاز آن ها..ی داشت به مهربانازیچهره اش مهربان بود و ن. و نگاهش کردستادیکه مهربان چند لحظه ا
 مقدمه چیبدون ه) کنهتتی اذاد کشم اگر بخوی رو میبخدا ره(در دلش گفت .ی که کمکشان نکندی آی مفتیح
  گفتيا

 
اگر بخواد دلش ..قبال اشتباهاتشو کرده.نه اما وجود داره نکانی بشوی مهربوندیشا..ستی ني مرد بدیره-        

 ..کنهی مری کنه از تو زودتر گریگ
 

  زد و با حرکت سر ادامه داديکج خند        
 

 !معلومه-        
  نگاهش کرد و گفتیبا نگران. نگفتيزیبهارك چ        

 
به خدا .مثل قبل بشه.بذار آروم بشه. ولش نکنشیاگر نخواست.شی کرد و نخواستریفقط اگر دلش گ-        

 هی. که شده آرامش داشته باشهالشمیبذار تو خ.ستی داستانا ني براشهی حالت عوض می عاشق بشگنی منکهیا
 رو هم ی از رفتن ساقل قبیره..يدی رو ندشی چند وقت پیتو ره. حقو دارهنیآدم اگر اشتباهم کنه ا

 .نهر سه تاشون باهم فرق دار..يدیند
 

  سکوت کرد و نامطمئن ادامه دادیکم        
 

  برات گفته؟يزی چیاز ساق-        
 

 بهارك سرش را تکان داد و گفت        
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 نه-        

 
 مهربان لبخند زد و گفت        

 
  بده براتحیبخواه توض.. بگهیازش بخواه درمورد ساق -        

 
 ی مدیآمد بگو..ی شدن رهالیخیبه زور احترام و ب.ا هم به زور آمده ام جنی تا همدیبهارك آمد تا بگو        

 . اش از کار افتاده بودیاما زبان لعنت. شودری خودم هم گيترسم پا
 شرمنده گفت        

 
 ....اما. که باشهخوامینم.ستی ندیکنی که شما فکر مي اونطوریعنی.ستی نیچی هی نامي منو آقانیب -        

 
  و گفتدیمهربان خند        

 
گفتم نگاه .. آورده نشونت بدهیعنی نجای دستت رو گرفته آورده ایوقت..حداقل تو دل اون هست..هست-        

 کمتر تونیکیحاال . ي هست که باهاش اومديزی چهیپس ..ي نبودنجایاگر نبود که تو االن ا..به ظاهرش نکن
 .شتری بیکی

 
اصال مگر آدم ..دانستی نمیچیمهربان ه. لبخند نشسته بودشی لب هايخم کرد و روا.بهارك اخم کرد        

  بود؟ی رسم عاشقنیا.. برفرض که شدشود؟ی شبه عاشق مکی
 آن يهمه . کش ندادشتری بحث را بنی هميامده،برای بهارك با خودش کنار ندانستیمهربان تنها م        

  زد و گفتيلبخند دلگرم کننده ا. گفت،گفتی مدی را که باییزهایچ
 

 ی منتظرش گذاشتیلی فکر کنم خگهیبرو د-        
 

  گفتیی حالش گرفته شده بود با خوشرونکهیبهارك با ا        
 دمتونیخوشحال شدم د.دل کند ازش سخته. خوبهیلی خنجای ايانرژ-        

*         
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اخم . بهارك جا خورددنیاز د. کردی با تلفن صحبت میره. دفعه باز کرد و نشستکی را نیدر ماش        
  کرد و ادامه دادیکمرنگ
 .قبل از برگشتت به من خبر بده-        
        -...... 
 .شب زنگ بزن..باشه.... برمدی فعال بایپان-        
محکم . تر شدظیاخمش غل. کردی را نگاه م مقابلشي شهی به بهارك انداخت که پوزخند به لب شینگاه        

 تر گفت
 

 .زنمیبعدا زنگ م-        
 

 بهارك آرام لب زد. را روشن کردنیتلفن را قطع کرد و ماش        
 

 ن؟یگل رو کجا گذاشت-        
 

  حوصله و پوزخند به لب گفتی بي بدون نگاه کردن به آن چهره یره        
 

 صندوق عقب-        
 

  شد و گفتیبهارك عصبان        
 

 شهی کج مدی ترمز کنهی موجود زنده مهم تره؟هی از نتونی ماشیصندل-        
 

بهارك .. کرد تا االنیازهمان اول راه بدخلق. را بستشی ترمز زد و چشم هاي روی دفعه عصبکی یره        
 توقف يگری دي کرد و گوشه یذرخواهبا حرکت سر و دست از انها ع. ها بلند شدنی بوق ماشيصدا.دیترس
 کرد نگاهش را یسع.باز کرد  بهارك رایدر صندل. شد و گلدان را از صندوق عقب برداشتادهی پنیاز ماش.کرد

  لب زددهی در صورت بهارك ترسرهی به در و خهی بهارك گذاشت و تکي پايگلدان را آرام رو.مهربان تر کند
 دیببخش-        
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 ی به او میلی هرچه خای بهارك از سرما سرخ بود ینیب.دی با دهان بسته خندیره. سرخ شدشیگونه ها        
 بهارك اما با ي گونه یسرش را جلوتر برد تا چند سانت..کودکانه بود..زنانه نبود اما.. بودفینگاهش لط..آمد
  که بلند گفتی خانميصدا

 ؟ي بريخوایآقا شما م-        
  زد و محکم گفتی لب حرفریعقب رفت و ز        

 
 .رمیاالن م.بله -        

 
 يصورتش داغ بود اما در دلش سرما.. درونش کم نشدي از گرمايزیاما چ.بهارك خنده اش گرفته بود        

  گفتی را روشن کرد وعصبنی نشست و ماشیره. داشتانی جريبریس
 

 . پارك کنهنجای همادی بدی باقایحاال دق- -        
 

  ادامه دادي به او کرد و جدی نگاهمی نی زد و رهیبهارك لبخند کج        
 

 شهینوبت منم م.آره بخند-        
 

 گفت. وقت نوبتش نشودچی کاش هي زد و فکر کرد ايبهارك در دلش پوزخند        
 

 .دی نگهش داردیگلدون رو شما ببر-        
 

  که بهارك اجازه نداددی بگويزی کرد و خواست چی اخمیره        
 

 . کجا باشهگمی منه و من مي گلدون االن برانیا-        
 

  را باال انداخت و گفتشی ابرویره        
 

 شهی من پژمرده ميتو خونه .ستمیمن اصال خونه ن-        
 

  گفتی کمطنتیبهارك با ش        
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 !دی به اونجا برسشتری بکمی شهیباعث م.چه بهتر-        

 
  آرام اما محکم و شمرده گفتیره        

 
 . رو ندارمی الکي من ، من وقت کارازیعز-        

 
  مسخره گفتی اما با نگاهيبهارك جد        

 
 شهی الزمتون مگهی دي جادی خرجش نکننقدریشه؟ای حل مزی گفتن همه چزمیبه شما گفتن با عز-        

 
  نسبتا بلند گفتي داد و با اخم و صداهی دستش را به پنجره تکیره        

 
 ی به من نگاه کنينجوری ايحق ندار..ی حرف بزنينطوری با من ايحق ندار-        

 
  کرد و ادامه دادشتری را بنیسرعت ماش        

 
 ه؟یآخه دردت چ..گهی دي بری حوصلمو سر ميدار-        

 
  زد و براق شده گفتي پوزخندنیبهارك بغض کرده و با پلک سنگ        

 
 یک..نی زنی خطش منیاصال پانته آ خانم کجاست؟مگه نگفت!فهممشیدردم؟درد حرف شماست که نم-        
 د؟ی کنی تمومش مید؟کیگیبهش م

 
  در فرو دادن بغضش داشت ادامه دادی سعکهیدرحال        

 
  نهای بمونم رمیگی ممیاول پانته آ رو خط بزن بعد من تصم-        

 
 مطمئن خواستی رفتن نبود اما مگرانی دی بود که بهارك اصال آدم وسط زندگنیمسئله ا        

  آرام شده گفتیی سرش را تکان داد و با صدایره.. استي چقدر جدی رهندی ببخواستیم..باشد



 287 

 
 دی کلی با منی وقتشهی؟می زهرمار خودت و همه کنویزی چهی یکنی میچرا همش سع....آروم باش-        

 خودت يمنطقت فقط برا. نصفه ولش کردشهی شروع کردم که نمویزی چهی ؟منیمنطق مغزت رو خاموش کن
 منطقه؟

 
 بهارك خجالت را کنار گذاشت و لرزان گفت        

 
 ؟یبه خاطر ساق-        

 
 با بغض ادامه داد.دی بهارك لرزيچشم ها. با مکث و پر اخم سرش را تکان دادیره        

 
 نه؟..مهرادم به من...شهی به مهراد مربوط میساق-        

 
  دو رگه از خشم و غصه گفتییبا صدا.. مشت شدیدست ره        

 
 .به همشون مربوطه..شهی به مهراد مربوط نمیساق-        

 
  رو به بهارك برگشت و گفتظیبا غ        

 
 خوامی حرفش هم نمیحت.. فکرشیحت..ی مربوط باش به مهرادیکنی مخودی بی با منیتوام تا وقت-        

 ستیخواهش ن.. دستورهنیا.باشه
 

 ی و سرخ رهی به فک قفل شده و چشمان عصبرهیهمانطور که خ. و با بهت نگاهش کرددهیبهارك ترس        
 لب زد.بود
 

 .شمی مادهی کنار من پدیبزن-        
 

 رها ی صندليگلدان را رو. شدادهی پی حرفچی هیبهارك ب.ستادی انی فرمان را چرخاند و ماشعی سریره        
 . دیکرد و در را محکم کوب
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 ی مانی جرنی بهارك را وارد ادینبا. داشتازیبه آرامش ن. دادهی تکی چشمانش را بست و به صندلیره        
 اگر سهم او یتگناه داشت ح.. گناه داشتیی جورهاکی. کردی بود که فکرش را ميزیبچه تر از آن چ.کرد
 چشم یکم.ش را باز کردی کنارش خورد چشم هاي شهی که به شی تق کوچکي بعد با صداي قهیده دق.بود
 نیی را پاشهیش.. کرد نگاه کردی که با نگاه شرمنده و مظلوم نگاهشان می و با اخم به بهارکدی را مالشیها
  که در دستش بود را سمتش گرفت و گفتی از دو پاکتیکیبهارك .داد
 

 ...کنهیآرومتون م.. موکاستریش-        
 

در .. بود برودامدهیبهارك دلش ن. موکا را از دستش گرفتری پاکت کوچک شظی با همان اخم غلیره        
 عذر دی درآورده بود و بايبچه باز.. بگذاردشی تنهاامدی دلش ندی دی را آنطورعصبی رهیکمال تعجب وقت

 ادامه داد.خواستیم
 

 د؟یخوب-        
 

  چشم نگاهش کردي زد و با گوشه ي پوزخندیره        
 

 برات مهمه مگه؟-        
 

 آرام گفت. بردنیی پایشرمده سرش را کم        
 

 نی بدحی برام توضدی کنم اما به موقع اش بایمن صبر م..من..شدمی می عصبدی نبادیببخش-        
 

  امروز گفتی عصبي خونسرد اما خسته از فشار هایره        
 

  بدم؟حی توضویچ-        
 
 

  به بهارك انداخت و گفتقی عمی نگاهمین        
 



 289 

 یول...ی چیعنی ی براشون نداشته باشی جوابچی و هادهی ذهنت زي سواالی وقتفهممیم. بهتدمیحق م-        
 ..دمیاونوقت به تک تک سواالت خودم جواب م..کمکم کن..بذار من به سواالم برسم

 
  به آن ادامه دادرهی آمده از شال بهارك را گرفت و خرونی کوتاه بيبا انگشت اشاره گوشه از موها        

 
 .. شدهی چدمیخودمم نفهم-        

 
  زد و گفتیبهارك لبخند گرم        

 
  سردهیلیخ.. تونمی بشامی بشهیم-        

 
 برداشت ی صندلي گلدان را از رویره. رد شد و در را باز کردنی قفل در را زد و بهارك از مقابل ماشیره        

 گلدان را به دستش داد و گفت.و بهارك نشست
 

  روشن کنم؟يبخار..يقرمز شد...ي کردخی-        
 

  محو لبخند زد و ادامه دادیره.بهارك سرش را تکان داد         
 

 !ي قرمزشهیهم-        
 

 . پررنگ تر شدیلبخند ره. متوجه نشودی را برگرداند تا اگر دوباره سرخ شد رهشیرو        
 

 . عقب بمونمگهی دي از فکراشهیچون باعث م.. بدهیلیخ..خندمی مشتریکنار تو ب -        
 

 بهارك لبخندش را قورت داد و گفت        
 

 نیزنی حرف مشترمیتازه ب-        
 

 . را باال برد و متعجب به بهارك نگاه کردشی ابرویره        
  در چشمانش گفترهیبهارك خ        
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 !دیخودتون گفت-        

 
 زدی به او زل مشتری بیاگر کم. داشتی انکار نشدني بهارك جاذبه ايبرق چشم ها. کج شدشیلب ها        
  لب گفتریز.رفتی سوال مریز کردن اش ی همه مدت با آرامش و دقت رانندگنی ايتجربه 

 
  باشهیبذار حواسم به رانندگ-        

*         
 اگر یحت. به دلش نشستبی عجيلبخند مهربان بهارك دم آخر. شدادهی و بهارك پستادی کوچه اانیم        

 ی را با او تجربه مي بددی گذاشته بود باياگر روزگار قرار بر بد. ماندی در کنار او مدیقرار بود بد باشد با
عذاب وجدانش . کرددای راه پفکارش کردن خانه اش به ای چه شد که بهارك از نقاشدیخودش هم نفهم.کرد

 بهارك را یحت.عاشق نشده بود.. خوب نبودی رهيبرا.. اصال خوب نبودنیکمتر شده بود و به قول خودش ا
 !ی ساقي براای خودش و يا برایحاال .. شدهي حضورش اجباردانستیدوست هم نداشت اما م

*         
 زنگ زده بود شبی دالیدان. مهم با فرح بانو صحبت کندی شد تا درمورد موضوعداریصبح از همه زودتر ب        

 سکوت کرده الیدان.. ماهدخت و فرح بانويگفته بود او کجاست و او هم گفت خانه .رانی ارسدیو گفته صبح م
 برود یی آنجا تا خودش به تنهااوردی را بورانی ستی نی گفته بود که اگر مشکلي اهین چند ثایبود اما بعد از مکث

  اما گفتدیموضوع را که به فرح بانو گفت رنگ از رخ فرح پر.شیسراغ کارها
 

 نجای ابهیغر.بچه گناه داره. مادرارتشیبگو ب-        
 

  لب آرام گفتریز..  به فرح بانو نگاه کرددی زد و با تردیبهارك لبخند مضطرب        
 

 ..ماهدخت-        
  اخم کرد و گفتیفرح کم        

 
 . اون بچه مهمون منه ماهدخت حق حرف زدن ندارهیتا وقت... که بگهذارمینم.گهی نميزیچ-        

 
 . را فراموش کرده باشدزیکاش همه چ.. ماهدخت گرفتي فرستاد و دلش براالی به دانیبهارك لعنت        
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 . داشتادی به ییزهای چیهرچند به خاطر دوران کودک. زنگ زد و آدرس گرفتالیدان        
*         

 ي ،دو ، سه اکیدر دلش . رفتاطی و به حدیچی را دورش پیماهدخت شال پشم.زنگ در به صدا در آمد        
 و دستش را دور گردن بهارك حلقه کرد و بلند با همان لهجه دی مکث پری با کمورانی.گفت و در را باز کرد

 اش گفت
 

 !بهارك-        
 

 یی و چمدان و چشمان خسته لبخند دندان نمای با آن کوله پشتالیدان. و بلندش کرددیبهارك بلند خند        
  زده از شال بهارك نشست و گفترونی بي موهاي روشی جلو رفت ولب هایزد و کم

 
 ال؟ی دانزی عزيچطور-        

 
 . حلقه شدالی اطراف دانشی گذاشت و دست هانیی را پاورانیبهارك         

 
 .. براتون تنگ شده بودیلیدلم خ-        

 
  را بست و گفتشیچشم ها        

 
 ..يدی رو مي مامان زريبو-        

 
  گفتنورایرو به . زد و او را از خودش جدا کردي لبخندالیدان        

 
  بهت گفتميدید. بهاركنمیا-        

 
 بهارك چشم گرد کرد و گفت        

 
 فهمه؟ی میفارس-        

 
  و سرش را تکان داددی خندالیدان        
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 زنهی حرف نمیول-        

 
فرح پنجره را باز کرد . کردینگاهش به پشت سر بهارك و فرح بانو افتاد که از پشت پنجره آنها را نگاه م        

  گفتی مصنوعيو با لبخند
 

 .کمی نی تو بشایب..ری بخدنیرس.سالم پسرم-        
 

  زد و گفتي لبخند شرمنده االیدان        
 

 .امی موقع بهتر مهیحتما .سالم فرح بانو-        
 

  و گفتدیی هم ساي را روشی دندان هاالیدان.فرح با لبخند سرش را تکان داد و پنجره را بست        
 

 هنوز به خونم تشنه اس؟-        
 

 . بهارك کش آمد و سرش را به چپ و راست تکان داديلب ها        
 با الیدان.دی بهارك را چسبي پاورانی.  را به دستش دادورانی کوچک ي زد و کوله ی پوزخند تلخالیدان        

 سر به خانه اشاره کرد و گفت
 

 ست؟یونه نخ-        
 

  و گفتدی کشورانی ي به موهایبهارك دست        
 

 وران؟ی دنبال يای میک...نه-        
 

  گفتالیدان        
 

 .یکنیکار منو آسون م..رونی بشی ببري اجازه داریاگر خواست.زنمیزنگ م-        
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 . را گرفتورانی و دست دیبهارك خند        
 

  راحتالتیبرو خ-        
 

  سرش را تکان داد و گفتالیدان        
 

 . ازترمیگی چمدونم ببر من برگشتم منی ایاوک-        
 

  آدرسو؟يبلد.مواظب خودت باش. خبلهیخ-        
 

  و گفتورانی خم شد سمت الیدان        
 

  گفت گوش کنیهرچ..ی نکنتیبهارك رو اذ-        
 

  رو به بهارك گفتلای سرش را تکان داد و دانورانی        
 

 !  تو سردهنیبر.رمیگی میتاکس-        
*         

 بلند گفت.  وارد خانه شدندورانیدست در دست         
 .میمهمون دار.فرح جون-        

 
  آرام گفتورانیکنار گوش         

 
 ؟یخوب-        

 
 ا دو دستش صورتش را گرفت و گفتبهارك ب. را دورش جمع کرد و آرام پلک زدشی دست هاورانی        

 
  که؟ي دوست داریبستن.می بخوری بستنمی برایب.قربونش برم من-        
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 يکوله اش را گوشه .اوردیکمکش کرد تا ژاکتش را درب.وارد اتاق شدند. دوباره سرش را تکان دادورانی        
  گفتورانی دنیفرح بانو وارد اتاق شد و با د.اتاق گذاشت و شالش را از سرش برداشت

 
 یبه به چه آقا پسر گل-        

 
 رو به بهارك برگشت و گفت        

 
 شه؟ی متوجه میفارس-        

 
 بهارك گفت        

 
 وران؟یمگه نه .. آرهيا-        

 
  و گفتدیبهارك خند.. شدمی به بهارك کرد و پشت بهارك قای به فرح و نگاهی نگاهورانی        

 
 . آماده کردهی فرح جون برامون بستنمی برای؟بیکجا رفت-        

 
 . زدیو رو به فرح چشمک        

 
  و گفتدیفرح خند        

 
 .ارمی می تا من بستنارشیب-        

 
 بهارك گفت        

 
 ادیز دیستیچشم شما سر پا نا-        
 اش دست نخورده مانده ی بستنيکاسه .کردی مي نشسته بود و با عروسک بت من اش بازيگوشه ا        

 يبهارك هربار با مسئله .زدی که پشت چت بود هم کمتر حرف می از موقعیحت. کردی میبی غريادیز.بود
 ورانیبا باز شدن در نگاه . سر تکان دادن بودورانی کرد و تنها جواب ی سر صحبت را با او باز ميخسته کننده ا

 یماهدخت خسته کش و قوس. بوددهیبهارك هم ترس. به بهارك نگاه کرددهیسپس ترس. شددهیبه سمتش کش
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 سرش را کج کرد و با تعجب ورانی. توجه به آنها که در هال نشسته بودند وارد اتاق شدی دادو بشیبه دست ها
 شی موهای با کش کوچککهیماهدخت در حال.دی کششیموها  بهی و دستدی خندبهارك.داخل اتاق را نگاه کرد

 دی پرسورانی به رهیخ. بست از اتاق خارج شدیرا م
 

 ه؟ی کي بچه نیا-        
 

 ورانی زد و نگاه کوتاه به یبهارك لبخند مضطرب. عروسکش را انداخت و دست بهارك را گرفتورانی        
 .انداخت

 
 نجایمامانش کار داشت گذاشتش ا..هی همسايبچه ..يبچه -        

 
  دستش را جلو برد و گفتدهی ترسورانیجلو رفت و مقابل . شدلیاخم کمرنگ ماهدخت به لبخند تبد        

 
 پ؟ی خوشتهیاسمت چ-        

 
  مکث آرام گفتی با کمورانی        

 
 ورانی-        

 
 در آن موج ی آبي که رگه هایی اش و چشم هایی کوتاه و طالي به موهای آشنا نبود؟ نگاهیاسمش کم        

  کرد و گفتزدیم
 

  شمایچه قشنگ-        
 

  اخم کرد و کنار گوش بهارك دست و پا شکسته گفتورانی        
 

 ه؟یقشنگ چ-        
 

  و گفتدیماهدخت خند        
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 فرح جون کو؟-        
 

 ت گفورانیبهارك به         
 

 نمی بباتوی اسباب بازهی بقاری جون برو کوله ات رو بورانی-        
  اش داد و گفتینی به بینیماهدخت چ. بلند شد و به اتاق رفتعی که انگار ذوق کرده باشد سرورانی        

 
 چقدر جغله اس-        
  اس؟هی کدوم همسايبچه         

 
  در گرفتنش داشت گفتی که سعیبهارك شانه اش را باال انداخت و با نگاه        

 
 چه خبر؟...دونمینم-        

 
  را روشن کرد و گفتونیزی و تلودی مبل دراز کشيماهدخت رو        

 
صدرا هم . نصبشوني براانیاما فردا م. هارو آورده بودننهیآ. سر کافههیبعد از شرکت رفتم ..یچیه-        

 .بهت سالم رسوند
 

  را جمع کرد و گفتشی زد و زانوهايبهارك لبخند        
 

 ي شدیمیخوب با صدرا صم-        
 

  باال رفته گفتییسرش را کج کرد و با ابرو. ماهدخت نشستي لب هاي گوشه يلبخند مرموز        
 

 ... وچی سه پری و گی نام؟جنابیخودت چ-        
 

 ی کوچکش را مقابل بهارك خالی کوله پشتورانی. رفت و جوابش را نداديبهارك چشم غره ا        
 خرس نرم قهوه کی داشت با ی کوچک و بزرگی عروسکي هانیماش..ماهدخت بلند شد و کنار آنها نشست.کرد
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 هی هدیکسبه   را قبال داشت ونشی که عي رنگ فلزیفولکس نارنج.. توجه ماهدخت را جلب کردینیماش.يا
 با اخم نگاهش کرد و گفت.داده بود

 
 ؟ي از کجا آوردنویخاله ا-        

 
  و در گوش بهارك گفتدی را از دست ماهدخت کشنشی ماشورانی.دیرنگ از رخ بهارك پر        

 
 بابا-        

 
 و نی ماشنی بورانینگاه . از دستش گرفت و نگاه کردگری را بار دنیماش. شدشتریاخم ماهدخت ب        

 ی میسرش را باال برد و همانطور که سع. سابق را داشتی همان رنگ و رو رفتگیحت.ماهدخت در گردش بود
  نلرزد گفتشیکرد صدا

 
  خاله؟هیاسم بابات چ-        

 
 خواستیم. کرده بودخیدستش .شدی در گوش بهارك تکرار مورانی گری دي هی گفتن چند ثانالی دانيصدا        

هر دو منتظر جواب . را خراب کردزی همه چالیدان. بگذاردانی موضوع را با ماهدخت در منیش کم کم اخود
 . بودند که فرح بانو با چادر نماز از اتاق خارج شدورانی

 
 ؟ي اومدیماهدخت ک-        

 
 لب ریز..فت  را همانجا انداخت و به سمت اتاقش رنی به بهارك انداخت و ماشیماهدخت نگاه کوتاه        

 گفت
 

 . االننیهم-        
 

  گرفت و رو به بهارك مات شده لب زدواریدستش را به د. شدنییفشار فرح بانو باال پا        
 

 د؟یفهم-        
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  سرش را تکان داد و گفتنیبهارك غمگ        
 

 .نمی ببرمیم-        
 

  را نوازش کرد و چانه اش را آرام گرفت و گفتورانیدست کوچک         
 

  کن خب؟يتو باز-        
*         

 تخت ي کرد که چهار زانو روی زده به در بسته به ماهدخت نگاه مهیتک.وارد اتاق شد و در را بست        
شدن  نی و رنگشی دست هادنی در نلرزی سخت سعیلیخ. قرمز بودندشیچشم ها.زدینسشته بود و الك م

 آرام گفت.انگشتش داشت
 

  برگشته نه؟الیدان-        
 

  سرش را باال گرفت و پرحرص گفتیعصب. ندادیبهارك جواب        
 

 .ارمی بچه درمهی رو سر شی چندسال پی من تالفي که فکر کردی احمقیلیخ-        
 

 بهارك لب باز کرد که ماهدخت گفت        
 

 شم؟ی می من عصبانی اگر راستشو بگيچرا فکر کرد-        
 

 بهارك جلو رفت و گفت        
 

 . به خدا فقط نخواستم ناراحتت کنمدیببخش-        
 

 ماهدخت متجعب گفت        
 

 ! منهي تو خونه نم؟بچشی ببالوی که ممکنه خودم داني فکر نکردنقدریا-        
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 بهارك با آرامش گفت        

 
 . خودم بهت بگمخواستمیم-        

 
  زد و گفتيماهدخت پوزخند        

 
 . هی همساي بچه یآره گفت-        
 بهارك دلخور گفت        

 
 هنوز با ی؟وقتینیبی خودتو نميتو رفتارا! نهي اکدفعهیاما ..ی بگم که ناراحت نشي جورخواستمیمن م-        

 ؟ي باور کنم فراموش کرديقع دار تويزیری و بهم ميومدی مسائل کنار ننیکوچک تر
 

 ماهدخت بهت زده گفت        
 

 ..االن من بدهکار شدم؟باشه-        
 

  زد و ادامه داديپوزخند        
 

 .رمیگی به بعد من خفه خون منیاز ا...یگیراست م..باشه-        
 

 . کرد با آرامش صحبت کندیبهارك دستش را مشت کرد و سع        
 

 آوردم رنگ و رو الوی اسم دانی از وقتچارهی برزنی پ؟اونيریگی رو در نظر نمهی من چرا بقزیآخه عز-        
اخم و تخم ..کنهی میبی غرينجوریهم.. گناه دارهورانی.مینی بشرونی بمی برایب.همشم به خاطر ترس از تو.نداره

 .نکن جان فرح بانو
 

 با خواستیدلش نم..الی تر از دانبای زیحت.. بودبایخودش هم ز..الی دانییبایبه ز.. بودییبایاسم ز!..ورانی        
دلشوره .. آنها به سراغش آمده بودندياما بعد از شش سال دوباره همه . گذشته روبه رو شوديزخم ها

حرصش از .. و آن پسر بچه نبودبهارك حرصش از.. که دوستش داشت و رفته بودی کسدنیدلشوره از د..داشت
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 که ییاز برگشتن تمام دغدغه ها.. دوباره برگشتهياز تمام استرس ها..از حال خرابش.. بودالیتن دانبرگش
 فکر کردن به کاوه را متوقف کند اما همان ی گرفت حتمیصبح تصم. آمدندی و دوباره به سمتش مزدیپسشان م

 مشکالت او را به سمت خودشان نباریاما ا... مثل آهن ربا شدهکردیحس م..دی دابانی در خیظهر کاوه را اتفاق
  گفتنی لب غمگریز.کردی توجه به بهارك انگشتانش را فوت میب.کشانندیم
 

 .امیبرو م-        
 

تمام .. بودياو قو..دندی لرزشیبا رفتن بهارك لب ها. حرف از اتاق خارج شدی زد و بیبهارك لبخند تلخ        
تا . دو قطره اشک را هم نداشتنی طاقت نگه داشتن انباریاما ا..ورد را درآي قوي آدم هاي شش سال را ادانیا

 ی زندگیحت..غذا هم نخورد..اما حرف هم نزد..تخی اشک نري و پدر و مادرش قطره االیماه ها بعد از رفتن دان
 .هم نکرد
*         

نزد و ماهدخت هم از  کرد و لب به غذا ی طرف بدخلقکی از ورانی.. شام سرو شديدر سکوت مسخره ا        
ماهدخت .. نرفتنیی پاشانی آب خوش هم از گلوکی.. آن دو مانده بودندانیبهارك و فرح بانو هم م. طرفکی

عذاب .. خوشحال نشددی رسوشش ،کارا، به گالیآن روزها که خبر فوت همسر دان.کردی فکر مورانیبه مادر 
 دل دنیعذاب وجدان گرفته بود از آه کش..خنده دار بود.. باشددهی که نکند آه کشدی را چسبشی گلوخیوجدان ب
 . و تمامکندی روز تصادف مکی.. بزرگترالی از دانکسالی.. بودهی زن مهربانگفتندیهمه م. خودشيشکسته 
 الی دانهی شبی به شکل دردناکورانی! که بلهدیدی مکردی که دقت مشتریب. استالی دانهی شبورانی گفتندیم        

 ..است
 زد و به اتاق یبهارك لبخند مضطرب. افکار بغض آور ذهنشي شد برای بهارك اتماملی موبايصدا        

 .ناخودآگاه لبش کش آمد.دست خودش نبود.. بودیره.رفت
 الو؟-        

 
 سالم-        

 
 لب زد. و خودش را نگاه کردستادی انهیمقابل آ        

 
 د؟یخوب.سالم-        
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  نشان دادنش داشت گفتمی در مالی که سعیی اما با صداي جدیره        
 

 ؟یتو خوب.خوبم--        
 

 آرام گفت        
 

 د؟ی داشتيکار.ممنون-        
 

  گرمش آمد که گفتيصدا        
 

 . فردارونی بمیبر..من کارارو انداختم گردن کاوه-        
 

 ادامه داد. کردی کوتاهيخنده         
 

 . حرفا نزدمنی از ای کسيتاحاال برا..جالبه-        
 

  گفتکردی را باز کرد و همانطور که آن را بو مزی مي روي از عطرهایکیدر         
 

 کدوم حرفا؟-        
 

 !حرف اصال..میزندگ..کارام..گهی دنیهم-        
 

  زد و گفتيلبخند محو        
 

 .مهمون دارم..تونمینم-        
 

  شد و گفتي جدشیصدا        
 

 ؟یک-        
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  باشمششی پدیبا..مییپسر دا-        
 

  که گفتدی را شنشی تر از هروقت صدايمحکم و جد        
 

 !چرا؟-        
 

  اش را خاراند و گفتیشانیپ.خنده اش گرفت        
 

  از هلند اومدنمییتازه با دا. به مراقبت دارهازی و نکهیچون کوچ-        
 

اساسا با بچه ها مشکل داشت اما .  مکث کردی بود؟ کمنشی هلند؟کجا سرزمای شی فکر کرد کیره        
 گفت

 
 اریاونم ب-        

 
 ..چشمش گرد شد        

 
 !دمیزحمت نم. ببرم بگردونمشخوامیم...نه نه-        

 
 .یکنیارف مچقدر تع!بسه-        

 
 . ادامه دادیره.شرمنده ساکت شد        

 
 !نترس. به اون بچه هم بدبگذرهذارمینم.میکنی مدی خونه هم خري برامیریم. دنبالتونامیم-        

 
 و ی از ساقشتری بخواستیمخصوصا حاال که دلش م!رفتی مدیبا.. بوددهی فایلبش را کج کرد بحث با او ب        
  گفتیقیفس عمبا ن..او بداند

 
 ممنونم..باشه-        
 ریشب بخ        
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  آرام گفتیره        

 
 !زمیعز..ریشب بخ.ی تشکر کنای ی عذرخواهيزی هرچي براستیالزم ن-        

 
 خودی بي به خودش وعده هاشدیباعث م. گرفته بودي بود آلرژزمیبه هرچه عز.. کلمه را گفتنیباز ا        

 . را در ذهنش جفت و جور کندی و پانته آ و ساقی کرد پازل مجهول رهی را قطع کرد و سعیگوش.بدهد
امروز فرق . را محکم گرفتگرشی اش را به دستش داد و دست دیشگیارهمی که شده بود يکوله ا        
رد و  را باز کنیبا لبخند در ماش. کردی در فضا پخش مي عطر بهترشیپالتو. کرده بودشی آرایکم.داشت

زد و با گفتم سالم  ي لبخند محویره. برگرداندی صورتش را از رهورانی. نشاندشی پاي را روورانی. نشست
 دوست توانستی کتش را مری رنگ زی آبوری پلنی را دوست نداشت اما ایعطر ره. را به حرکت درآوردنیماش

  بود گفتی همانطور که حواسش جمع رانندگیره.بدارد
 

 ه؟یاسمش چ. با بچه ها حرف بزنمستمیمن اصال بلد ن-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 .ورانهیاسمش .زنهی حرف نمنمیا-        
 

  به راه کرد و گفتینگاه        
 

 م؟یریکجا م-        
 

  کرد و گفتورانی به ی نگاهیره        
 

  خوبی فروشي اسباب بازهی میریبعدم م. اونجامیریم.استنی از دوستام تو کار مبلمان و ایکی-        
 

  کرد و گفتورانی به یبهارك نگاه        
 

 وران؟یخوبه -        
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  کرد و گفتکی سرش را به بهارك نزدورانی        

 
 ..بابا-        

 
  اش را گرفت و گفتینیبهارك نوك ب        

 
 ؟یاوک.ادی تا بابا هم بمی بخري اسباب بازی کلمیحاال با منو عمو بر.. دنبالتادیزوده زود م..زمی عزادیم-        

 
آب دهانش را .. باشدیی توانست دای تنها مشیتا چند سال پ!)عمو( لب زمزمه کرد ریز. لبش کج شدیره        

با لحن . داد و به آن دو نگاه کردهی به در تکیپشت چراغ قرمز کم. سخت شده بود فرو دادیکه مثل سنگ
  گفتیخاص

 
 

 ؟یی االن تو زن عمویعنی-        
 

  گفتياما جد.. ملتهب شدشیباز گونه ها.. شده نگاهش کردریبهارك غافلگ        
 

 !رینخ-        
 

بهارك نگاه از او گرفت و از . تکان دادي مسخره کننده ادیی لبش را جمع کرد و سرش را به حالت تایره        
 تر ادیسرعتش را ز.چراغ سبز شد. لبخند زدیره.زدی و با او حرف مدادی مورانی هارا نشان پشت پنجره آدم

 بهارك گفت. رو کردروبه  بهی بهارك برگشت و ذوق زده نگاهي توجه به حرف های بورانی.کرد
 

  لطفادیآرومتر بر-        
 

  خوشش آمده گفتورانی دانستی که میره        
 

 وران؟یمگه نه .نی برو عقب بشی ترسیشما اگر م-        
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  گفتیبهارك حرص.دی خندیره. زد و سرش را تکان دادیی لبخند دندان نماورانی        
 

 ..نیخوبه حاال بلد نبود-        
 

 بهارك ادامه داد.. سرعتش را کمتر کردیره        
 

 ن؟یگلدون رو کجا برد-        
 

 . متفاوت باشدتی لحظه چند شخصکی در انستتوی میبه راحت. شدي جدیره        
 

 یهمونجا که خودت گفت-        
 

  زد و گفتینیریبهارك لبخند ش        
 

 گناه داره..نایبهش برس...خوبه-        
 

  چشم نگاه کرد و گفتيبا گوشه         
 

 ؟ی بهش سر بزنيایخودت نم-        
 

اکثرا از . نزدی و حرفدیلب برچ. شدنی دلش گرفت و نگاهش غمگیکم. نگاهش کردرهیبهارك کوتاه و خ        
 ساده خوردن است نه افکار ي تنها نشستن و قهوه ای منظور رهدانستینم.زدیرفتن به خانه اش حرف م

 . مهراد به جانش افتاده بودي توسط رفتار هایمسموم
 ی مسئله نه تنها خوشحالش نمنی اخواست،کهی مدام از او نظر میره.ی بزرگ مبلمان فروشيدر مغازه         

 يزی اش دنبال چی از مبل ها نشسته بود و داخل کوله پشتیکی ي روورانی.شدیکرد بلکه باعث آزارش هم م
  آرام گفتیبهارك سمت ره.دادی کوچکش را هم تکان ميپاها.گشتیم
 

 .نتخاب کنم که من اادی پانته آ خانم خوششون ندیشا -        
 

  صورت بهارك برد و مطمئن کننده گفتکی و سرش را نزددی را مالشی چشم های عصبیره        
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 ..نه منو پانته آ..نه پانته آ. منهياونجا خونه -        

 
 آرام چانه اش یره. درحال ذوب شدن بودی رهکی و نزدرهی نگاه خریز.. انداختنییبهارك سرش را پا        

 ال برد و گفتاش را با
 

 ...بهارك..نیمنو بب-        
 

  ادامه دادیره. سرش را باال برد و نگاهش کردیبهارك خنث        
 

  نه؟ایآره .. کلمه اسکیجواب من -        
 

االن هم اگر ..شدیباورش نم..شدی نمری دلش گگریاما او د.. انصاف نباشد خوب بودیاگر ب.. خوب بودیره        
 آرام گفت. خودش بودي آشفته ي مهربان و حس هايبه خاطر حرف ها. بودنجایا

 
 . خوب بودنمای مالی و آبیاون ست چوب-        

 
 . محو لبخند زد و سرش را تکان دادیره        

 
 خوبه-        

 
 با سر به او اشاره کرد و گفت. نگاه کردورانیدستش را به کمرش زد و به         

 
  خراب کنهویزی وقت نزنه چهی.ششیبرو پ-        

 
 راحت نقدری آمد ایچطور دلش م. چهار،پنج ساله تعجب کردي بچه کی او درمورد ییبهارك از رك گو        

 . زد و رفتي پوزخندیچپ چپ نگاهش کرد و مقابل نگاه خونسرد ره.صحبت کند
*         
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 يگاریس.ندیای بخرند و بي اسباب بازورانی ي بروند براورانیبهارك و  منتظر ماند تا نی داخل ماشیره        
 خم شده بود و ورانیبهارك سمت . را نگاه کردشانی کوچک هردويروشن کرد و از پشت پنجره قد و قواره 

 را به عهده يگری کس دتیل مسئوخواستی وقت دلش نمچیه. کردیاخم.دادی ها را نشانش مياسباب باز
 نی انتخاب پانته آ هملی از دالیکی. نبودی خوبیاصوال حام.. بودنیاز حام. آمدیاز پدر بودن خوشش نم.ردیبگ
اما . به حضور او نداشتيازی بکشد و نرونی را از آب بمشیپانته آ مردانه زن بود و خودش بلد بود گل.بود

 بود که ابانی به آنطرف خرهینطور خ العمرش را دود کرد و همامادام ییتنها.. را دود کردشیحرص ها....بهارك
 ورانی دستش نگاه کرد و به گاری گرانه به سخیبهارك توب. کردیاخم.برگشت.دی بسته شدن در را شنيصدا

اخم داشت اما . بود نگاه کردورانی که در دست ی بزرگنی را خاموش کرد و به ماشگارشی سیره.اشاره کرد
 .زدی مندنگاهش لبخ

 
  به بهارك بکند گفتی تفاوت بدون آنکه نگاهیب        

 
  دنبال بچش؟ادی می کالیدان-        

 
 . زده بودهی نگاه کرد که به چهارچوب در تکشبی متفاوت با دیبه ماهدخت        

 
 . دنبالشادیگفت شب م-        

 
  باشد گفتشی که در صدایسرش را تکان داد و بدون حس خاص        

 
 . ام امروزیمن مرخص. صدراشی کافه پمی باهم بردیده شآما-        

 
 ي برد و عادی را بدون لرزش مالیخوب است که اسم دان.. زد و فکر کرد خوب استيبهارك لبخند        

 . کوچک بهارك رایی هضم کرده وجود پسر دایفعال که انگار کم..کندیبرخورد م
*         

 اش ي اسباب بازنی کوچک شده برخورد که با ماشالی نگاهش به دانياز کنار اتاق رد شد و لحظه ا        
 ورانی. زد و رفت و کنارش نشستیلبخند تلخ!چرا زودتر متوجه نشد؟.. بودالی دانهی شبیلیخ.کردی ميباز

 ماهدخت گفت. اش ادامه دادي توجه به او به بازینگاهش کرد و سپس ب
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 ده؟بهارك؟ی برات خری و کنویماش-        
 

  را جمع کرد و بچگانه گفتشیزانوها.. ندادی جوابورانی        
 

  به من؟يدی ات رو می نارنجنیاون ماش-        
 

 سخت یانگار از در صلح وارد داستان شدن کم. کردیماهدخت نچ. ندادی کرد و باز هم جوابی اخمورانی        
 ورانی.برگشت. را حس کردشی به پای کند که برخورد جسميادآوری فرح بانو را يبلند شد تا برود و داروها.بود
 کودکانه گفت. و خم شددماهدخت لبخند ز. را جلوتر بردنیماش..ی نارنجنیبا همان ماش.بود
 

  من؟يبرا-        
 

 توانستی شاد بود و مهربان و مالیدان.. کم حرف بودالینبرعکس دا! تو باشدي برایعنی زد که ی پلکورانی        
 زشی مي را گرفت و رونیماش.لبخندش کم رنگ شد.ي حرف بزند و تو خسته نشوتیتا صبح برا

 کمک کردن يو به هوا  آمدی که مییهمان روز ها.. داده بودالی را به داننی ماشنیماهدخت خودش ا.گذاشت
 آخر کمدش ي برش داشت و داخل کشوزی مياز رو.گذراندی را در کنارش می ساعتکی شیدر درس ها

 . نباشد بهتر استدشی ديفکر کرد جلو.گذاشت
*         

 اسباب نی ماشی و حتیاما لباس و بستن. خودشي قهی کرده بود به سلورانی به تن يدی جديلباس ها        
 افسرده شده يمثل آدم ها. نداشتی خوبيهوا فکرش حال و ی پدر بياز صدقه سر. هم جواب نداديباز
 شده ي کارنهی آوارهای دام تمبای شده بود و تقرزیتم.وارد کافه شدند.زدی نمی به زبان خودش هم حرفیحت.بود

 آنقدر شانی و تازه دیجمع جد.خوب بود.قرار بود او هم باشد.دیکشی خجالت میاز ره.. خرج برداشتیلیخ.بودند
 در ثابت نگه داشتن آن ی سعي اعانهی با لبخند وارد شدند و انگار هر دو به طرز فجشانیهردو.ها هم بد نبود
صدرا بود با .. چشمانشینیبا همان غمگ..مردانه و خنده رو اما خسته شهیمثل هم.کاوه هم بود.لبخند داشتند

 ینیتنها لبخند غمگ و کردیکاوه از دور نگاه م..دندی پرسی مورانی تیهمه از هو.ی و خونگرمیهمان شوخ طبع
صدرا سر . شدنی بهارك حسادت کرد وتنها ماهدخت بود که متوجه آن نگاه غمگییدر دلش به دا.بر لبش بود

 کاوه کالفه گفت.شدی ممی مدام پشت بهارك قای خجالتورانی و گذاشتی مورانی سر به
 

 .صدرا ولش کن اون طفل معصوم رو-        
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  گفتیوخصدرا طلبکارانه و به ش        

 
 شه؟ی متی حسودهیچ-        

 
صدرا تازه . جواب ساکت مانديزبانش برا. زدی نگاهش کرد و پوزخند کمرنگ و تلخيکاوه لحظه ا        

 زمزمه کرد.متوجه حرفش شد
 ..کاوه-        

 
ت و بهارك ماهدخ. گرفته بلند شد و به آنطرف سالن و کنار پنجره رفتي کرد و با چهره ایکاوه مکث        

ماهدخت مات نگاهش کرد و . با رفتن کاوه متوقف شدندزهای مي رودی جديمشغول مرتب کردن گلدان ها
 گفت

 
  شد؟یچ-        

 
  لب گفتری زمانیصدرا پش        

 
 کنمیخودم درستش م-        

 
 شانه اش زد و يرو.ستادیکنار کاوه ا.  پرت کرد و از آنها دور شد ی صندلي را رويریو دستمال گردگ        
گلدان دستش بود و .ماهدخت خشکش زده بود.کاوه تلخ لبخند زد و سرش را تکان داد. زمزمه کرديزیآرام چ

 را دی قرمز و سفی خال خاليزیروم. ند نشای صندلي بلند کرد و روزی مي را از روورانیبهارك .نگاهش به آنها
 ماهدخت فی تمام وظانهایان را مرخص کرده بود و اکافه بسته بود و صدرا کارکن. پهن کردزی ميرو

 ي کار ها به عهده یپس باق.ردی بگيشتری کارکنان بتوانستی نمدیماهدخت هم به خاطر وجود انترن جد.بودند
 حرف و یصدرا ب.زی هر مي سبز رواهانیبا گ..ی ها خال خاليزیوم بودند و ری چوبدی جديزهایم.خودشان بود

 .صدرا لب زد! شد؟ی چیعنی معذب سرش را تکان داد که يبهارك با لبخند.بغ کرده برگشت
 

 .یچیه-        
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با همان . بودستادهیکنار کاوه ا.افتی يگری دي که او را جادی بگويزیبرگشت تا به ماهدخت چ.  نزدیحرف        
 و شانه شانی قد هاادیبا همان تفاوت ز. بوددهیچی شل دور سرش پیلی که خی و شال سبز رنگی مشکيپالتو

 ماهدخت با صدرا سر و کردی مفکر. آنها ماندي رهی لحظه خکی. پهن کاوهي کوچک ماهدخت و شانه هايها
 ببرد نی را از بشی هايدی و تمام ناامالی باشد که دانیاما کاوه؟فکر کرد اگر کاوه قرار بود کس.. داشته باشديسر

 . خوب بوددانستی که از او مییتا جا..خوب بود
*         

  و گفتستادیکنارش ا        
 

 ؟یخوب-        
 

 و همراه با اخم کمرنگ چهره اش لبخند دی ماهدخت کوتاه پريکاوه غرق در افکار خودش بود با صدا        
  زد و گفتيدلگرم کننده ا

 
  بچه هاشیبرو پ.خوبم-        

 
  گفتزندی که می توجه به حرفیو ب کرد یماهدخت اخم        

 
 . داغونت کنهنقدری ادی نباي از همسرت جدا شدنکهیا-        

 
ماهدخت با اخم به او زل زد و منتظر ماند تا کاوه او را با . کرده بودیصدرا دوباره پرحرف.کاوه نگاهش کرد        

  و گفتدی دندان شکن بکوبد اما کاوه کالفه خندیجواب
 

  داغون بشم؟دیچون مردم نبا! تو؟یگی میچ-        
 

 گستاخانه گفت        
 

 ..دینبا!نه-        
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 کردی فکر منی نگاه غمگنی ادنیتا امروز و د.. تنها هم دوست داشتنقدری و انگونهیاما او کاوه را ا..دینبا        
کاوه با لبخند .  حرفها بودنی فراتر از ايزی چانی و پولدار است از او خوشش آمده اما جرپیچون کاوه خوشت

  گفتیتلخ
 

 ی مرد وقتهی که گمیبرات م.. چرا داغونمکنمی مفی شدم برات تعریمی باهات صمیلی که خي روزهی-        
 ..ی چیعنی شکنهیعاشقه و م

 
 زد و ینلبخند لرزا.. اما قلبش هم مچاله شدشدی منطوری ادینبا. مشتشیزبانش قفل شد و دست ها        

 چهره اش رییکاوه به وضوح متوجه تغ. گر هم وجود نداشتخی آن اخم و آن نگاه توبگرید.سرش را تکان داد
 نگران گفت.شد
 

 . دفعهکی دی پر؟رنگیخوب-        
 

  گفتیعیرطبی غيماهدخت سرش را چند بار تکان داد و با خنده ا        
 

 ..خوبم..خوبم-        
 

 شی پيماهدخت چند لحظه .. مقابلش خوب نبودیی دخترك مو طالنیا..گفتیدروغ م.ردکاوه اخم ک        
  گفتی را که دورش جمع کرده بود گرفت و با اخم نگرانشی از دست هایکی.نبود

 
 ؟ی خوبیگیبعد م..خهیدستتم -        

 
بغض کرد و در دلش گفت حق .. ها و اخم مهربانش شده بود؟حق داشتی نگراننیآن زن هم عاشق هم        
 ...داشت

 .. اشیی تنهایحت..نشی نگاه غمگیحت.. عطرش هم مهربان بودي بویکاوه حت        
آرام سالم . شدانی نمای طوسی اسکقهی و ی مشکی با کتی رهي دهی باز شدن در آمد و قامت کشيصدا        

 ي حرف هادنی که با لبخند مشغول شنینگاهش به سمت بهارک.زدیجمع را بهم نر که جو ساکت يکرد طور
  کتش راباز کرد و کنار گوشش محکم گفتيدکمه . شددهی بود کشورانی يتکه تکه 
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 سالم-        
 

  به لبخند زد و گفتکی نزدي پوزخندیره..!)دمیترس(زمزمه کرد .. نگاهش کرددهیبهارك برگشت و ترس        
 

 مگه من لولو ام؟-        
 

  کرد و آرام گفتورانی به یبهارك نگاه..دی خندورانی        
 

 .دیببخش-        
 

سرش را . گرددی می در آن حوالي دلنوازمی برد و حس کرد چه نسبشی را داخل جشی دست هایره        
  محکم گفتیقی برد و چشمانش را بست و همراه با نفس عمکترینزد
 

 . عطرت رو دوست دارميبو-        
 

 به بچه ها کرد که ینگاه. نخوردیبهارك معذب دستش را سمتش بردو به عقب تر هلش داد اما تکان        
 لبش را گاز گرفت و گفت. حواسشان نبود

 
 ..زشته-        

 
در آشپزخانه .د آمی بحث صدرا و ماهدخت ميصدا. جا خوش کردشی لب هاي گوشه يلبخند مرموز        

  آمد و گفترونی از آن پشت بشیماهدخت با دو بشقاب متفاوت در دست ها.بودند
 

 .ادی ها هم ميزیبه روم. قرمزا بهترهنی اگمی قشنگ تره؟اگر طراح منم منای بهارك کدوم از انیبب-        
 

  ادامه دادیعصب        
 

 .دهی خردیسرخود رفته بشقاب سف-        
 

  گفتي جدیره. نگاه کرددی لرزی مشی که از خنده شانه هایی به صدرای چپ چپو        
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 .به نظر منم قرمز بهتره-        

 
 صدرا گفت        

 
 . چون من سفارش دادم قبالدیمتاسفانه شما باخت-        

 
  کنان گفتغی جغیماهدخت ج        

 
 د؟یستی نسی مگه شما رئیاصال آقا ره.. سفارش دادخودیب-        

 
 لبخند کم یره.ردیگی مي را جدزی همه چعیفکر کرد چقدر سر.دی به ماهدخت کرد و خندیکاوه نگاه        

  زد و گفتیرنگ
 

 .گهی سفارش داده دگهی میدرسته ول-        
 

کاوه . نثارش کردي اقهی لب بد سلری مقابل صدرا گذاشت و ززی ميماهدخت پرحرص بشقاب ها را رو        
 دی ها کرد و پرسواری به دینگاه

 
 نه؟یحاال چرا آ-        

 
  مشغول به کار ادامه داديسرش را برگرداند و رو به صدرا         

 
 د؟ی اسم کافه رو عوض کنستی بهتر نينجوریا-        

 
  گفتعیبهارك سر        

 
زن و ..رنی و منجای اانی مختف مي هر روز آدمادینیبب.ادی میلی کافه خطیاتفاقا اسم کافه به مح..نه نه-        

 ي رنگ هایبا کل.. متفاوت خودشونو دارنيایهرکدومشون هم دن..ی نوعایاز هر قشر .. و جوونریپ..مرد
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 کافه دورتا دور کافه نی تو اانی مومهرکد. رنگ مخصوص به خودشو دارهکی یمن اعتقاد دارم هر آدم..مختلف
 .ی بوم نقاشهی شنیهرکدومشونم م..ننی خودشونو ببری تصوتوننیم
 

  تکان داد و صدرا گفتنیکاوه سرش را به حالت تحس        
 

  ام؟یبهارك من چه رنگ-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 یشما زرشک-        
 

 گفت.صدرا چانه را گرفت و سرش را تکان داد        
 

 رم دوست دایزرشک.خوبه-        
 

 کاوه گفت        
 

 ؟یمن چ-        
 

  نگاهش کرد و گفتیکم        
 

 رهیسبز ت-        
 

 گفت. به ماهدخت کرد که ساکت بودینگاه        
 

 !هیماهدختم نارنج-        
 

 دی زد و صدرا بلند پرسيماهدخت لبخند        
 

 ه؟ی چه رنگیره-        
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 با ورانی دفعه کی به او مانده بود که رهیخ..یچه سوال سخت...یره. نگاه کردیسرش را چرخاند و به ره        

  بلند گفتییصدا
 

 یییب..آآآآ-        
 

 صدرا خنده کنان گفت..دندیهمه خند        
 

 !ی واسه رهفهیح..ی قشنگنی به اینه آب-        
 

  انداخت و گفتيگری دي را روشی زد و پاي پوزخندیره        
 
 .گهیراست م-        
 

 را زی آمد دلش با او صاف شود همه چیتا م.. نکندی لحظه تلخکی شدینم.بهارك دلخور نگاهش کرد        
  شده بود که ماهدخت گفتی طوالنینگاهش به ره.کردیخراب م

 
 گه؟ی دمی بريخوایم.. منتظر بمونهادی نتییدا..بهارك جان-        

 
  ماهدخت کرد و دستپاچه گفتي به چشمان گرد شده یبهارك خجالت زده نگاه        

 
 .گهی دمیبهتره بر..اره -        

 
 کاوه بلند شد و کتش را برداشت و گفت        

 
 .رسونمتونیمن م-        

 
 آرام کنار یره. زد فکرش را خط زده بود کرد و لبخندی که به تازگي مردی به مردانگیماهدخت نگاه        

 گوش بهارك گفت
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 ..زوده-        
 

  را گرفت و گفتورانیدست . نکردیبهارك توجه        
 

 .زمیپاشو ژاکتت رو بپوش عز-        
 
 

 . دوباره و محکم تر تکرار کردیره        
 

 !زوده-        
 

  گفتهی بقيبهارك کالفه و خجالت زده از نگاه ها        
 

 .می برگهینه د-        
 

 کاوه رو به ماهدخت گفت        
 

 .دیای بنمیمن تو ماش-        
 .بچه ها خدافظ        

 
 صدرا گفت.صدرا با او دست داد و کاوه رفت        

 
 .ارمی تا من برم اون حسابارو بدینر-        

 
  به ماهدخت کرد که ماهدخت رو به صدرا گفتی نگاهیصدرا که رفت ره        

 
 . امیبذار من خودم باهات م-        

 
  که همچنان نشسته بود گفتی را بلند کرد و رو به رهورانی را بست و شی پالتويبهارك دکمه ها        
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 ارن؟ی میمبالتون رو ک-        
 

  به او گفترهی خیره        
 

 . رو بده ماهدخت ببرهورانی.رسونمتیبمون من خودم م-        
 

  کرد و گفتیبهارك نچ        
 

 . سپرده به منورانوی مییدا..شهینم-        
 
 

  کالفه گفتیره        
 

  کمکم؟يایمبالرو آوردن م. خبلهیخ-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 مگه من کارگرم؟-        
 

  گفتی گرمي به چشمانش پر برق و آرامش زل زد و با صدایره        
 

 .ي اقهی خوش سلزننی کافه داد منی خونم و دکور اي توینقاش..ي اقهیخوش سل-        
 

 ی حسچی که نگاهش هی کلمات از زبان رهنی ادنیباورش سخت بود شن...دیبهارك خجالت زده خند        
 حاضر نبود او را نقاش ی بار اول حتي که برايمرد.دادیشان م و لحنش تمام حس هارا نکردیمنتقل نم

 رحم بود و دل ی بوا.چاندی اما خوب بلد بود دل کوچک بهارك را بهم بپستی گفته بود عاشق نیره.بنامد
مثل دل کندنش از . که شدهیمتیبه هرق.. کندیبهارك هم کوچک و مهربان اما او هم به وقتش دل م

 .دیرسی به او مزدی قصه را دور مي که هرجايمهراد.مهراد
 

 ..شهی می چنمیبب-        
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 تواند ی خودش هم سوال شد که چگونه مي لحظه براکی. نگاهش کرد و سرش را تکان دادي جدیره        
 چیه.. بکندتوانستی نمياما کار.. رای آرامش وصف نشدننیا.. و لبخند نزندندی لطافت را ببنی به ايچهره ا

 ..شدیمش به او منتقل نم جز آرایحس
ماهدخت . کردی و گاها کاوه با آن زمزمه مشدیپخش م Aaron,le tunnel d'or ي فرانسوکیموز        

 کنار گوش بهارك گفت.خوردیحرص م
 

 !ومدی بدم مگهی می که نفهمم چیی از آهنگاشهیهم-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 . لذت ببرتمشیخب از ر-        
 

 نگاهش کرد و با حرکت سر نهیکاوه از آ. گفتیی لب برو باباری چرخاند و زيگری را به سمت دشیرو        
 دیپرس

 
 ه؟یچ-        

 
 ی وقتیحت. جمع ماهدخت بودیحواس کاوه حساب. زد و سرش را تکان داديماهدخت لبخند کج و کوله ا        
 رهی بود و نگاه ماهدخت مات و خستادهی دم در اشی چند روز پي با همان کوله الی خانه شدند و دانکیکه نزد

 نگران دستش را گرفت و آرام ركبها. دستانش نداشتدنی در لرزي ای سعچی که اخم کرد و هیوقت. او شدي
 گفت

 
 ها؟.ای بهش بعد تو بدمی رو مورانی رمی من منی بشيخوایم-        

 
 گفت. زديماهدخت نگاهش کرد و پوزخند        

 
 چرا؟-        
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کاوه . به کاوه کردیبهارك مضطرب و ملتمسانه نگاه. شدادهی را باز کرد واول از همه پنیسپس در ماش        
 گفت

 
  هست؟یمشکل-        

 
 ورانیدست در دست . شد و از کاوه تشکر کردادهی شود پکی نزدالی به دانشتریقبل از آنکه ماهدخت ب        

 جلو رفت ی متعجب و با شور خاصدنشی با دالیدان. نکرد و قفل در را باز کردالی به دانیماهدخت نگاه.دیدو
 گفت

 
 !ماهدخت-        

 
 مردانه ي پرتر و چهره ای کمیبا اندام. بودالیهمان دان.ماهدخت کوتاه نگاهش کرد.دیبهارك به آنها رس        

 آرام و پر اخم گفت. تر
 

 !ریبخ دنیرس-        
 

  رو به بهارك گفتعی سرالیدان.دیبهارك نفس نفس زنان به آنها رس        
 

 د؟ی جمع کنلشوی وساي برورانی تو با شهیم-        
 

  خواهشمندانه شد و آرام لب زدالی نه تکان داد که نگاه دانیبهارك سرش را به معن        
 

 ! کنمیخواهش م-        
 

  در گرفت و دستش را دورش جمع کرد و گفت ازهیماهدخت تک        
 

 .بهارك برو-        
 

  گفتي را نوازش کرد و با لبخندورانی سر الیدان        
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  خودمشی پمی جمع کن برلوی وساییبرو بابا-        
 

 .بهارك رفت. مشاهده نکردی به ماهدخت و عکس العملش انداخت اما حس خاصیو نگاه کوتاه        
  آرام و تکه تکه گفتالیدان        

 
 ؟یهنوز از من ناراحت...ماهدخت-        

 
  پنهان کرد و لب زدنشی را داخل آستشیدست ها. بوددنی سرد و آرام در حال وزيباد        

 
 ..آره-        

 
 بیا داخل ج رشیماهدخت دست ها.. دوشش مرتب کردي گرفت و کوله اش را رونیی سرش را پاالیدان        

  گفتي خفه اي برد و با صداشیپالتو
 

 ن؟یهم-        
 

 آرام گفت. ماهدخت دوا نبودي کدام از درد هاچی بر همانشیچشمان پش        
 

 ؟ی کنم ببخشکاریچ-        
 

 گفت. شدشتریباد ب..دندیچشمانش لرز. پوزخند زد دردش گرفتیوقت.. لبش خشک شده بوديگوشه         
 

 يبه خاطر اون دختر بچه ..ستی نستادهی که االن رو به روت ای ماهدختنیمن اگه ناراحتم به خاطر ا-        
من ..کردی خودشم حس نمگهی تموم دکسالی که ياون بچه ا..هفده، هجده سالس که تو گذشته جاش گذاشتم

 .. اونارو پشت سر گذاشتم اما هنوز حس اون روزا باهامهيهمه 
 

 ادامه داد. کردی را در سرش احساس ميادی زيفشار.ختندی رشیاشک ها        
 

 دلم کار گذاشتن که ي ضبط توهیانگار .. اون روزا هرشب باهامهيحال و هوا...کنمیهنوز حسشون م -        
 بعد از ي هاهی گرنمیبیهنوز م.. از اولرهی دوباره مشهی تموم می و وقتکنهی رو هرروز پخش مي ترانه اهی
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 و چیسر ه.. ذهن و قلبش کشتوتو رو ت..آرزوهاشو کشت..سوزهی اون دختر ميمن فقط دلم برا..باختنمو
 ..الی دانیتو دوستم داشت..رهیگی خنده ام می گاهیحت..پوچ

 
  لب زدالیدان        

 
 .ي کرديتو لجباز-        

 
  را پاك کرد و گفتشی اشک هانشیبا آست        

 
 اون موقع به همه یمسخره اس ول..نمی اشو ببجهی نتخواستمیمن تالش کرده بودم م...دلم شکسته بود-        

 هم بهم یسی حالم از زبان انگلگهی که دگفتنی همه از رفتن منقدریاون موقع ا. جز رفتنکردمی فکر مزیچ
 من ي اسم من و دغدغه نکهی ايجا به.. شده بود ورد زبون تو. مامان بابامي دعوايشده بود سوژه .خوردیم

 ..... آرزوت من نبودمگهید. باشه
 

  عاجزانه گفتالیدان        
 

 ..پدر مادرت.. رفتن منتیموقع. درست شدهوی زیهمه چ-        
 

  مکث دردناك ادامه دادیبا کم        
 

 ..من عاشقت بودم-        
 

 . بار بودنی دومنیامروز ا.مچاله شده بودقلبش ..ردی اشک هارا بگلی سي جلوشدینم        
 

 بودم به اون ونی من مدالیدان.نمیبی تو کارات نمی از عاشقي اثرچی عقب هگردمی اما برمدونمیم-        
 از اون عذر یتوام اگر دنبال بخشش.. دورزمشی خودت بزنم و بري بار جلونی آخري حرفارو برانیدختربچه تا ا

 .بخواه
 

  جلوتر رفت و گفتالیدان        
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 . کنم ماهدختی نمی پشتتو خالگهید..ی تا ببخشکنمی ميمن هرکار-        
 

 . شددهی از پشت سرش شنیی رسايصدا        
 

 . دارهبانیماهدخت خانم االن هم پشت-        
 

 دیبا شک پرس. برگشتالیدان.نرفته بود.دی کوتاه و کرم کاوه رسيها و پالتو*کرزینگاه ماهدخت به ک        
 

 شما؟-        
 

  به او کرد و گفتیکاوه با اخم نگاه        
 

  هستمیفتح-        
 

 .دستش را جلو برد.  به ماهدخت کردي نگاه پرسشگرالیدان        
 

 خوشبختم-        
 

 از در خانه به سمت در ورانی.شدی آمد که بخار از دهانشان خارج میآنقدر سوز م. دست دادالیکاوه با دان        
  کاوه گفتدنیبهارك با د.. چسباندالیخودش را به دان.بهارك هم به دنبالش.دیدو
 

  شما؟دیئه هنوز هست-        
 

  گفتالیرو به دان        
 

 . شماره از خودت بهم بدههی. باز من فعال تهرانمارشیب-        
 

  گرفته گفتي خوب نبود با صدایلی خشی که حال و هواالیدان        
 

 .فعال خدافظ.فرستمیبرات م-        
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 و رو به دی کشينفس کش دار.رو به ماهدخت کرد اما ماهدخت نگاه از او گرفت و تنها سر تکان داد        

 کاوه گفت
 

 .خداحافظ-        
 نگران و لرزان گفت يبهارك با لبخند. دور شدالیکاوه با اخم سرش را تکان داد و دان        

 
 . دعوت کنهدیالبته من خودم مهمونم ماهدخت با.دیآقا کاوه شما هم بفرما.من برم تو-        

 
  گفتنی کرد و غمگدهی به ماهدخت رنگ و رو پرینگاه        

 
 . تو زودایب..سرده-        

 
  زد و گفتيکاوه لبخند محو        

 
 .شمیمن مزاحم نم.ممنون-        

 
 بهارك سرش را تکان داد و گفت        

 
 ! زودایب.اطی تو حستیماهدخت نا. من رفتم تو.دیهرجور راحت-        

 
 و رو به کاوه خجالت زده دی به آنها کشیدست. بودختهی را بهم رشیباد موها.ماهدخت سرش را تکان داد        

 گفت
 

  حرفامونو؟ي همه يدیشن-        
 

  دورگه شده اش زد و گفتي به خجالتش و صدايدکاوه لبخن        
 

 .دمی اشکاتو دیول.نه-        
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  سرد را رها کرد و پر بغض لب زديماهدخت در فلز        
 

 نه؟...ی برام بگشکنهی که عاشقه و میکی نباشه از يازی نگهیفکر کنم د-        
 

 گفت. دی لرزی بود که از سرما میاالن در نگاهش ماهدخت گنجشک کوچک. نگاهش کردنیکاوه غمگ        
 

 .دهیجواب م.. امتحان کنادی رو زهیگر-        
 

 شتری کرد و بینی فنی زد و ماهدخت فیکاوه پر درد لبخند کمرنگ. بغض خنده اش گرفتانیماهدخت م        
 مرد تنها نیدر کنار ا.. بروند به دركدی کند و به همه بگوهیک به او تخواستیدلش م. شدرهی کاوه خيبه چهره 

 نی حق را هم نداشت و انی ایاما حت.. او مرهمي او مرهمش باشد و خودش براخواستیم..و دل شکسته
 . جداگانه بودیخودش بغض

 
 ی را مسوی آرام گي قدم هايصدا. بپوشديدر را باز گذاشت و به سمت اتاقش رفت تا لباس بهتر        

 بلند گفت.دیشن
 

 امیاالن م-        
 

 ی خالشانیجا. نبودندزی و مواری دي روگری دونفره ديقاب عکس ها. به اطراف کردی نگاه تلخسویگ        
 افتاده از آن را برداشت و نگاه رونیخم شد و قاب عکس ب. خانه بودي گوشه لیسه کارتون پر از وسا.بود
 . از دستش رها شدب کاوه قايبا صدا. بودی اما خنده اش زورکدی عکس خندنی آمد در اادشی.کرد

 
 ؟ي چاایقهوه -        

 
 دستش را مشت کرد و گفت. قرمز بود و لباسش نا مرتبیچشمانش کم. به او انداختینگاه        

 
  سه تا کارتون بود؟نیهم. کدومچیه-        

 
  آرام لب زدسویگ.سویبرعکس گ. بودیخنث.کاوه سرش را تکان داد        
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 ممنون-        
 

  آرام گفتي اما با چهره ای را دورش جمع کرد و عصبشیکاوه دست ها        
 

 ....يای نگهیقرار بود د-        
 

  جلو آمد و با چشمان پر اشک لب زدی طاقت شده کمی بسویگ        
 

 ..کاوه من-        
 

  قطع کرد و خش دار گفتکاوه با اخم حرفش را        
 

 !نگو-        
 

 آرام گفت.اشک از چشمانش افتاد        
 

 .دلم تنگ شده بود-        
 

 را به شی و دست هاستادی اخچالیپشت .کاوه از مقابلش رد شد و وارد آشپزخانه شد.دی کشینفس لرزان        
 ریقلبش ت.ندی ببفی ضعنقدری او را اسوی گخواستینم.دی کشیقی را بست و نفس عمشیچشم ها. دادهیاپن تک

 از همانجا گفت. خودخواه بودیکاش کم.دی کشیم
 

 .زی مي خونه رو هم بذار رودیکل..بذارشون تو آسانسور-        
 

 شیبرا.ندیحق داشت نخواهد او را بب. آوردرونی بفشی را از داخل کدی را پاك کرد و کلشی اشک هاسویگ        
 هی خم شده و تکي با شانه ادی آخر کاوه را از آن پشت دي هل داد و لحظه شی ها را با پاکارتون.سخت بود
 . برد و در را بسترونیکارتون ها را ب.زده به اپن

 را باز کرد نتیدر کاب. شده بودی روانمارانیمثل ب. نداشتشی براي فکرچیحالش آنقدر افتضاح بود که ه        
 ها را به شهیش. آب شدالیخیب. از دستش افتادوانی رفت و لیاهیچشمش س. آب بنوشدی بردارد و کمیوانیتا ل

 زباله سهی را درون کشهی شو افکارش را پس زد. آخر چشمش را زدي شهیبرق تکه ش. جمع کردیسخت
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 یامی روشن کرد و پی را به سختلشیموبا.. حالنیا.. روزها تمام شوندنیا.. تمام شودخواستیدلش م.انداخت
 . فرستادیتاه به رهکو

*         
 کی اتاق شده بود قلبش از شدت استرس نزدنی بار که وارد انیاول. مبل لم داد و اطراف را نگاه کرديرو        

  گفتي اش را باال داد و جدي لباس اداري هانی و آستستادی مقابلش ایره.به از کار افتادن بود
 

 خب-        
 

 نداخت و گفت به بهارك اینگاه        
 

 ؟ياری پالتوت رو در بيخواینم-        
 

  چسباند و گفتشیبهارك دستش را به پالتو        
 

 .نه سرده-        
 

 را روشن واری دي بااللتی برداشت و اسپزی مي را از روی سرش را تکان داد و کنترل کوچکیره        
  زد و آرام گفتيبهارك لبخند.کرد

 
 ممنون-        

 
 . گذاشتيگری مبل دي را گرفت و روفشی رفت و ککشی نزدیره        

 
 خب-        

 
 بهارك متعجب و کالفه گفت        

 
 ؟یخب چ-        

 
  گفتي جدیره        
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 ؟یاوک.مینی خونه تا مبالرو بچمیریمن کارامو بکنم م.ی صبر کنکمی دیبا-        

 
  مکث نگران گفتی به اطراف کرد و با کمیبهارك نگاه        

 
 هیاممم حاال چه عجله ا-        

 
  را باال انداخت و به سمت صورتش خم شد و گفتشی مرموز ابرویره        

 
 ..ستی نيعجله ا..یگیراست م-        

 
 دستش که بند شال بهارك شد تلفن زنگ خورد        
  گفتیظی با اخم غلهیبعد از چند ثان.. لب گفت و تلفن را برداشتری زیلعنت        

 
  باالدشونیبفرست.ستی نیمشکل-        

 
  دست بهارك را گرفت و گفتعیتلفن را قطع کرد و سر        

 
 خب؟.ای نرونی شد هم بیهرچ.رونی بای تا من نگفتم نییبرو تو دستشو-        

 
 یره. اتاق شد و در را بستیی وارد دستشوعیسر. داد و سرش را تکان دادبهارك آب دهانش را قورت        

 گفت
 

 .در رو قفل کن-        
 

 به مهمان ناخوانده اش ی گفت و لعنتیبه سر و وضع اتاقش نچ.سپس لباسش را مرتب کرد        
  نشست و محکم گفتزشی صبر کرد و پشت مهی در که آمد ده ثانيصدا.فرستاد
 .دییبفرما-        
مهراد جلو ...یافگیهمان نگاه مرموز و ترسناك و همان خوش ق.. نه چندان درشت اما رو فرمکلیهمان ه        

  گفتیتر رفت و با لبخند اعصاب خوردکن
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 نم؟ی تونم بشیم. جانیره.به به سالم-        

 
مثل . به تن داشتیکت و شلوار مشک..ست داد سالم کرد و دي بلند شد و بدون لبخند جدشی از جایره        

  به اطراف کرد و گفتیمهراد نگاه.نندیدوست داشت همه او را جنتلمن بب..شهیهم
 

 خوبه اوضاع؟..ی حسابي شدریمد-        
 

  زد و گفتی پوزخند کمرنگیره        
 

 ؟ي خبر نداریعنی-        
 

 .دی به چانه اش کشی و دستدیمهراد خند        
 

 ..شهی نمیچی بره هشی وضع پنی با ای رهگفتی اونوقتا پدرت مادمهی..اونکه بله-        
 

  را نشان داد و گفتی رهزی مشیبا دست ها        
 

 ...شهی مياما تو ثابت کرد-        
 

  چهره اش را کج کرد و گفتیکم        
 

 . انهلی وسهی بقدنهیمهم رس.ستیالبته حاال راهش مهم ن-        
 

 ی بار او مکهیواضح آمده بود و ت. متوجه منظور او شده بودیره. را مسخره کردیو با نگاهش کامال ره        
 .کرد

 
کاوه . باز کردعی را سرامیپ.فکر کرد بهارك است. خارج کردتی او را از عصبانلشی موباامی پيصدا        

 دست ينخواهد کار. لحظه ترس به جانش افتادکی. اوي خانه رودی می و ساعتستیگفته بود حالش خوب ن.بود
  گفتد زد و روبه مهرای تصنعيلبخند. نبوددی روزها بعنی اياز کاوه .خودش بدهد



 329 

 
 .خوامیچند لحظه عذر م-        

 
  گفتالیخیمهراد ب        

 
 .راحت باش-        

 
 روزها نی انکهیمثل ا. کاوه بروددنید به د به بهارك زد و از او خواهش کرد از ماهدخت بخواهیامیپ        

 صفت و بهارك در اتاق نه چندان وی ديخودش با مرد. بودياوضاع بد. تر از خودش بودکیماهدخت به او نزد
 مهراد سرش يبا صدا.دی کاوه بگوه بدی آی زنگ بزند و هرچه از دهانش در متوانستیکاش م. حبس بودیجالب

 را باال آورد
 

  اومده؟شی پیمشکل-        
 

  گفتي را داخل کشو گذاشت و جدلشیموبا        
 

 قهوه؟.نه-        
 

  کرد و با خنده گفتی رهي تفاوت و جدی بي به چهره یمهراد نگاه        
 

 .میلی ما فامی خشن؟نا سالمتنقدریحاال چرا ا-        
 

  کرد و ادامه دادزی ری را کمشیچشم ها        
 

 ؟يشدی من میتو ک-        
 

  زد و گفتی بشکنهیبعد از چند ثان        
 

 .مییدا!! آها-        
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 خش دار و ییبا صدا. اش را محکم گرفت تا بلند نشود و با مشت بکوبد به دهانشی صندليدسته ها        
  سرخ گفتيچهره ا

 
  مهراد؟ي دارکاری چنجایا-        

 
  گرد شده گفتی و با چشماندیمهراد دوباره خند        

 
 ..نمی ببموییاومدم دا-        

 
  و با طعنه گفتيجد.  خنده اش را تمام کردی رهزیبا نگاه خشن و ت        

 
 ... تا حاالدمیشا.. قراره با خواهرم ازدواج کنهمییدا..گهی جالب دزی چهی-        

 
  و گفتستادیبلند شد و مقابلش ا.اوردی طاقت نیره. زدي را منظور دار باال انداخت و پوزخندشیو ابرو        

 
 . به تو مربوط باشهي که اسم بردیینای کدوم از اچی هی زندگکنمیفکر نم-        

 
 .  زود جوش آوردشهی و مثل همستادیمهراد مقابلش ا        

 
 به نفعشه که یعنی. کنهي بدون اطالع من کارکنهیپانته آ غلط م.. خواهر من به منم مربوطهیزندگ-        

 .نکنه
 

  سرش را تکان داد و پشتش را به او کرد و گفتیره        
 

 . ندارم با شما بزنمیمن حرف.دی ببرفی تشرگهیشما هم بهتره د.گمیبهش م-        
 

 مهراد پر حرص گفت        
 

 ش؟پول؟یخوای میواسه چ-        
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 کان داد و آرام و مطمئن گفت سرش را تیره        
 

 .آره-        
 

 مهراد ادامه داد        
 

 ؟ي قراره بهش بدیدر ازاش چ-        
 

  به سمتش برگشت و با اخم گفتی کمیره        
 

 .عشق-        
 

 . کلمه انزجار دشتنی از گفتن ایحت        
  لب زمزمه کردری و زدی به دور دهانش کشیمهراد دست        

 
 ..هردوتون..دیزنیزر م-        

 
  گرفت و با خشم ادامه دادیانگشت اشاره اش را به سمت ره        

 
 یدونیخوب م.زنمی حرف می از چیدونیم..به نفع خودته. ما باز شهی پات به زندگذارمی نمنباری انیبب-        

 .کی کوچینام
 

بلند و محکم . بودستادهی مقابل پنجره ابی پر اخم و دست در جیره.و با سرعت و خشم از اتاق خارج شد        
  بود گفتدهی که به حتم تمام حرف ها را شنیبه دخترک

 
 .رونی بایبهارك ب-        
فت و از شرکت  گری ساعتی مرخصطی و در نظر گرفتن شرادنی بهارك بدون فهمامی پافتیبه محض در        

از نگهبان خواهش کرد که با .دادی جواب نمی کسزدیهرچه زنگ م.به سرعت به آدرس موردنظر رفت.خارج شد
 را برداشت و با او شی هادیلآنقدر گفت تا نگهبان دسته ک.شناسدیگفته بود کاوه را م. در را باز کنددشیکل
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 خراب وسط هال و یکاوه با حال.وارد خانه شد.شود بند نبود تا در باز شی پاي رودندیبه در خانه که رس.رفت
 دینگهبان مشکوك از او پرس. نامرتبیبا لباس.دی جدلی مبل ها و وسانیب. نشسته بودواری به دهیتک
 

 ن؟یشناسی خانمو منی ای فتحيآقا-        
 

اما کاوه سرش را آرام ! نهدی او را هم نشناسد و بگویحالش آنقدر بد بود که ماهدخت نگران شد که حت        
 آنها را تنها ی کوتاهینگهبان سرش را به تاسف تکان داد و با عذرخواه. را برگرداندشیتکان داد و رو

  گفتزی انگم افتاد و غشی پاي کاوه پرواز کرد و جلويماهدخت با بغض به سو.گذاشت
 

 کاوه؟-        
 

 ماهدخت هنوز هم مهربان ياما برا.. و خسته تر شده بودریچقد پ. زدی نمیچشمانش را بسته بود و حرف        
 ماهدخت ادامه داد..و جذاب بود

 
 ؟يدی جواب منو نم؟چرایخوب...کاوه-        

 
بلند شد و در حال تلو تلو خوردن .دی ها خندوانهی به او کرد و مثل دیکاوه چشمانش را باز کرد و نگاه        

  اپن را برداشت و گفتي رويبطر
 

 نه؟..توام دلت برام تنگ شده بود-        
 

 ماهدخت ناله کرد        
 

  دستت؟هی چ؟اونیگی میکاوه چ-        
 

  را نشان داد و گفتي خنده بطرانیکاوه م        
 

 ن؟یا-        
 

  به خودش کرد و ادامه داديو بعد اشاره ا        
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 ن؟ی اای-        

 
  زدادیبعد از چند لحظه سکوت ماهدخت فر        

 
 کدوم؟-        

 
 يهمانجا کنار اپن افتاد و سرش را رو.. اش گرفتهی خنده گرانیآنقدر که م..قهقهه زد..دیو دوباره خند        
م ماهدخت ه.. رنگي درد و خاکستري با بویی هاهیگر.. آرام بود اما جانسوزشی هاهیگر.. گذاشتشیزانو ها

دست . را کنار گذاشتي شد و بطرخم شی سست شده بود اما جلوشیپاها.. بوددهیترس.. اش گرفته بودهیگر
 لرزانش را گرفت و گفت

 
 .. ترسم کاوهی کنم؟من مکاریمن چ. کاوهستیحالت خوب ن..نویکاوه بده به من ا-        

 
  و ادامه داددیدستش را کش        

 
 ایب.. دست و روتو بشورمی برایب-        

 
 

 گریانگار د. ماهدخت را محکم گرفتگری به خون نشسته سرش را بلند کرد و دست دیکاوه با چشمان        
 آرام ی طوالنیکاوه با مکث..ماهدخت نگران نگاهش کرد. بودروزی ديانگارهمان کاوه .. نبودهوشیچشمانش ب

 گفت
 

 ...بمون-        
 

 ی خودش تکرار مي به چشمان کاوه حرف آخرش را برارهیخ.جان از بدنش خارج شد.ماهدخت وا رفت        
 قرار است دیشا. نو بسازدیی را فراموش کند و فردازی باشد که قرار است همه چي امروز روزدیفکر کرد شا.کرد

مرد ..و کاوه.. اشتباهی اما از راهخواهدی نگاه را با تمام وجودش منیفکر کرد ا.. دردناك تر را تجربه کندیشروع
 کدامشان خوب چی روزها که حال هنیدر ا. داشتازی امروز به او ني و مرد شکست خورده روزیعاشق د



 334 

 قصه تلخ تر و غم بار تر از انی پانباری ادیو شا.. رخ دادگری دی شد اشتباهکتری که نزدشانیصورت ها...نبود
 .گذشته باشد

 دیپرس!بهارك متوجه منظورش نشد.به بهارك اشاره کردو با سرش         
 

 ؟یچ-        
 

  را روشن کرد و گفتي را زد و بخارنکشی عیره        
 

 کمربند-        
 

 . گفت و کمربندش را بستیبهارك خجالت زده آهان        
 

 خواست یم. خودش نبوددست.بهارك لبخند زد.دندی رسی بزرگي تا به گلخانه دی ساعت طول کشمین        
 ماند و در دلش رهی به لبخندش خیره.شدی هم حس منجای از هماهانی گيانرژ.. توانست لبخند نزندیهم نم

 ! بد بمونهستی بلد نیگفت حت
 بهشت نی بود ابیعج.. و خندانبای زيگل ها. گلخانه شدي نشسته در گوشه گوشه اهانیبهارك محو گ        

 .در زمستان سرد تهران
  و گلدان به دست از دور آمد و بلند گفتی با لباس باغبانیدختر جوان        

 
  منو بچه ها؟ي برايمهمون آورد. خانیبه به ره-        

 
 به آنها دنشیقبل از رس. اما خندان و شادی معموليچهره ا. نداشتيقد بلند.نگاهش را به دختر جوان داد        

 بکشد رونی داد و خواست دستش را بیهارك نگاه مات شده اش را به رهب. دست بهارك را محکم گرفتیره
 مهربان جلو آمد و خندان گفت. دستش را محکم تر گرفتیکه ره

 
 ؟ی کنی نمیمعرف-        

 
  سرش را تکان داد و رو به بهارك گفتیره        
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 دختر دوست پدرم.مهربان-        
 

 و رو به مهربان ادامه داد        
 

 بهارك-        
 

 زی آمطنتی مقابل چشمان پرسشگر و شیره.شودی جمله اش چگونه کامل مندیبهارك منتظر بود تا بب        
 مهربان گفت

 
 دوستم-        

 
بعد بهارك را در !ی خر خودتیعنی به قفل دستانش انداخت و چشمانش را گرد کرد که یمهربان نگاه        

  گفتيآغوش گرفت و پر انرژ
 

 .زمیخوشبختم عز-        
 . همه جارو نشونت بدممی برایب        

 
 دی برد و با حرکت سر پرسبشی دستش را رها کرد و داخل جیره. کردی به دست رهیبهارك نگاه        

 
 ه؟یچ-        

 
  و آرام گفتدی کشی گلداني به برگ هایدست..مهربان از آن ها دور شده بود.بهارك جوابش را نداد        

 
 نجایقشنگه ا-        

 
  خاص گفتی تکان داد و با نگاهدیی سرش را به تایره        

 
 به خاطر تو اومدم-        

 
 گفت. دیبهارك به سمت گلدان ها برگشت و خند        
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 ممنون-        

 
  و کنار گوشش گفتستادی اکشی نزدیره        

 
 . انتخاب کنی خواستیهرچ-        

 
مژه . شدرهی خی مکث کرد و در چشمان رهیکم. را نداشتیکی نزدنهمهیانتظار ا. رو کردیبهارك به ره        

 ي که صدادی بگويزیخواست چ. بودیبرق چشمانش پنهان نشدن. را نوازش کردی بلند بهارك چشمان رهيها
 مهربان بلند شد

 
 ن؟یایبچه ها نم-        

 
 دیمهربان پرس.کوتاه سرفه کرد و از کنار بهارك رفت. به خودش آمد یره        

 
 بابا حالشون چطوره؟-        

 
  اخم کرد و گفتیره        

 
  خوبهنهیمنو نب-        

 
  گلدان ها اشاره کرد و گفتدنی به بهارك درحال دنهی و دست به سستادی ای رهکی و نزددیمهربان خند        

 
 .گلهخوش-        

 
 از مقابل چشمانش عبور کرد از ی گرممی لحظه نسکی بود؟بایز.. نگاه کردرهی برگشت و بهارك را خیره        

 مهربان ادامه داد.. بردیهمان ها که حوصله اش را سر م
 

 ؟يدوسش دار-        
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 ..اخم کرد.. نزدی حرفیره        
 

  کجان؟دتی سفي هااسی-        
 

 !مردك اخمو. و سرش را تکان داددیمهربان خند        
 

  اونطرفایب-        
 

 و تمام ستادی گلدان اکیمقابل . زد یی از شدت ذوق لبخند دندان نمادی سفي هااسی دنیبهارك از د        
  برد و گفتنی ها را از بدینبا
 

 . بودمدهی ندکجای اسی گل نهمهی تا حاال ایره-        
 

  و گفتستادیمقابلش ا. کرد لبخند بزندی برگشت و سعیره        
 

 ؟يدوستش دار-        
 

  بلند گفتیره.سرش را تکان داد.دیبهارك خجالت کش        
 

 . برمی منویمهربان من ا-        
 

 مهربان گفت        
 

 گه؟ی دشوی نگه داريبلد.ببر-        
 

 رو به بهارك گفت        
 

 برهی مادی ماسی گلدون هیهر ماه !هی باز قهاراسی یآخه ره-        
 

  گفتی باشد با چشمان گرد شده رو به رهبی عجشی برايزی دفعه انگار که چکی        
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 ي برايبردی که میی هااسیپس او -        
 و انگشت اشاره اش را رو به بهارك گرفت و ادامه داد        

 
 آره؟-        
 اسی یره. و مهربان در گردش بودی رهنینگاه بهارك ب. زد و جوابش را ندادي پوزخندیره        

  را؟نی غمگشهی همدی سفاسی؟ی کيبرد؟هرماه؟برایم
 رو به مهربان گفت        

 
 می حساب کن ببرنویا-        

 
 مهربان گفت        

 
  باشههیگفتم که هد.ی کنی ولخرجخوادیحاال نم-        

 
 بهارك شرمنده گفت        

 
  که بدهينجوریاخه ا-        

 
  ادامه دادیرو به ره        

 
  من خودم حساب کنمدیبذار-        

 
  گفتی کرد و با تلخی اخمیره        

 
 ؟ی چگهید-        

 
 بهارك گلدان را به سمتش گرفت و گفت        

 
 خوامشیپس نم-        
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  پر حرص اما آرام گفتیره        

 
 شی نخوایکنی مخودیب-        

 
  بود شمرده گفتستادهیمهربان که متعجب ا        

 
 .می حرفارو ندارنی ایمنو ره.بهارك جون ببرش حاال-        

 
  گرفت و رو به مهربان لب زدیبهارك دلخور نگاه از ره. کردی همچنان با اخم به بهارك نگاه میره        

 
 ينجوری بد شد ایلیخ-        
 

  بهارك را گرفت و گفتيمهربان بازو        
 

 هم گهی اونطرف چندتا گلدون دای ببره تو با من بیگلدون رو بده به ره.نه بابا من که خودم بهت گفتم-        
 نشونت بدم

چهره اش . خنده اش گرفتیره. انداخت و رفتیبهارك لبخند زد و گلدون را با حرص در آغوش ره        
  رفت و آرام گفتی به رهيمهربان در حال خنده چشم غره ا. کودکان سه ساله شده بودنیع
 

 خاك بر سرت-        
 

  و بلند گفتدی کوتاه خندیره        
 

 ایزود ب-        
 

  گفتیمهربان حرص        
 

 گهیبرو -        
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 یقینفس عم... بودباتری صد مرتبه از اخمش زی رهدنیخند... کرد یبهارك از دور نگاهشان م        
 ریی همان روز اخالقش تغي فرداقای اش باشد اما دقی بهارك در زندگخواهدی کرد که می ادعا میره..دیکش
مهربان خنده . به او نزدم هی لبخند درست و حسابکی دیی که آنهمه داستان سرای همان شبي فرداقایدق..کرد

 آمد و گفتکنان به سمتش 
 

  کنبتشویحاال راحت غ..فرستادمش بره-        
 

 .دی آی مقابلش به خودش می دخترك چشم ابرو مشکنی و فکر کرد چقدر اسم ادیخند        
 محو گل ها شده بود نقدریآخر ا. شداهانی تک تک گیدستش را به مهربان داد و مهربان مشغول معرف        

 که ییاز آن ها..ی داشت به مهربانازیچهره اش مهربان بود و ن. و نگاهش کردستادیکه مهربان چند لحظه ا
 مقدمه چیبدون ه) کنهتتی اذاد کشم اگر بخوی رو میبخدا ره(در دلش گفت .ی که کمکشان نکندی آی مفتیح
  گفتيا

 
اگر بخواد دلش ..هقبال اشتباهاتشو کرد. نکنه اما وجود دارهانی بشوی مهربوندیشا..ستی ني مرد بدیره-        

 ..کنهی مری کنه از تو زودتر گریگ
 

  زد و با حرکت سر ادامه داديکج خند        
 

 !معلومه-        
  نگاهش کرد و گفتیبا نگران. نگفتيزیبهارك چ        

 
به خدا .مثل قبل بشه.بذار آروم بشه. ولش نکنشیاگر نخواست.شی کرد و نخواستریفقط اگر دلش گ-        

 هی. که شده آرامش داشته باشهالشمیبذار تو خ.ستی داستانا ني براشهی حالت عوض می عاشق بشگنی منکهیا
 رو هم ی از رفتن ساقل قبیره..يدی رو ندشی چند وقت پیتو ره. حقو دارهنیآدم اگر اشتباهم کنه ا

 .هر سه تاشون باهم فرق دارن..يدیند
 

  سکوت کرد و نامطمئن ادامه دادیکم        
 

  برات گفته؟يزی چیاز ساق-        
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 بهارك سرش را تکان داد و گفت        

 
 نه-        

 
 مهربان لبخند زد و گفت        

 
  بده براتحیبخواه توض.. بگهیازش بخواه درمورد ساق -        

 
 ی مدیآمد بگو..ی شدن رهالیخیبه زور احترام و ب.ه ام جا هم به زور آمدنی تا همدیبهارك آمد تا بگو        

 . اش از کار افتاده بودیاما زبان لعنت. شودری خودم هم گيترسم پا
 شرمنده گفت        

 
 ....اما. که باشهخوامینم.ستی ندیکنی که شما فکر مي اونطوریعنی.ستی نیچی هی نامي منو آقانیب -        

 
  و گفتدیمهربان خند        

 
گفتم نگاه .. آورده نشونت بدهیعنی نجای دستت رو گرفته آورده ایوقت..حداقل تو دل اون هست..هست-        

 کمتر تونیکیحاال . ي هست که باهاش اومديزی چهیپس ..ي نبودنجایاگر نبود که تو االن ا..به ظاهرش نکن
 .شتری بیکی

 
اصال مگر آدم ..دانستی نمیچیمهربان ه. لبخند نشسته بودشی لب هاياخم کرد و رو.بهارك اخم کرد        

  بود؟ی رسم عاشقنیا.. برفرض که شدشود؟ی شبه عاشق مکی
 آن يهمه . کش ندادشتری بحث را بنی هميامده،برای بهارك با خودش کنار ندانستیمهربان تنها م        

  زد و گفتيلبخند دلگرم کننده ا. گفت،گفتی مدی را که باییزهایچ
 

 ی منتظرش گذاشتیلی فکر کنم خگهیبرو د-        
 

  گفتیی حالش گرفته شده بود با خوشرونکهیبهارك با ا        
 دمتونیخوشحال شدم د.دل کند ازش سخته. خوبهیلی خنجای ايانرژ-        



 342 

*         
اخم . بهارك جا خورددنیاز د. کردی با تلفن صحبت میره. دفعه باز کرد و نشستکی را نیدر ماش        
  کرد و ادامه دادیکمرنگ
 .قبل از برگشتت به من خبر بده-        
        -...... 
 .شب زنگ بزن..باشه.... برمدی فعال بایپان-        
محکم . تر شدظیاخمش غل. کردی مقابلش را نگاه مي شهی به بهارك انداخت که پوزخند به لب شینگاه        

 تر گفت
 

 .زنمیبعدا زنگ م-        
 

 بهارك آرام لب زد. را روشن کردنیتلفن را قطع کرد و ماش        
 

 ن؟یگل رو کجا گذاشت-        
 

  حوصله و پوزخند به لب گفتی بي بدون نگاه کردن به آن چهره یره        
 

 صندوق عقب-        
 

  شد و گفتیبهارك عصبان        
 

 شهی کج مدی ترمز کنهی موجود زنده مهم تره؟هی از نتونی ماشیصندل-        
 

بهارك .. کرد تا االنیازهمان اول راه بدخلق. را بستشی ترمز زد و چشم هاي روی دفعه عصبکی یره        
 توقف يگری دي کرد و گوشه یبا حرکت سر و دست از انها عذرخواه. ها بلند شدنی بوق ماشيصدا.دیترس
 کرد نگاهش را یسع.باز کرد  بهارك رایدر صندل. شد و گلدان را از صندوق عقب برداشتادهی پنیاز ماش.کرد

  لب زددهی در صورت بهارك ترسرهی به در و خهی بهارك گذاشت و تکي پايگلدان را آرام رو.مهربان تر کند
 دیببخش-        
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 ی به او میلی هرچه خایما سرخ بود  بهارك از سرینیب.دی با دهان بسته خندیره. سرخ شدشیگونه ها        
 بهارك اما با ي گونه یسرش را جلوتر برد تا چند سانت..کودکانه بود..زنانه نبود اما.. بودفینگاهش لط..آمد
  که بلند گفتی خانميصدا

 ؟ي بريخوایآقا شما م-        
  زد و محکم گفتی لب حرفریعقب رفت و ز        

 
 .رمیاالن م.بله -        

 
 يصورتش داغ بود اما در دلش سرما.. درونش کم نشدي از گرمايزیاما چ.بهارك خنده اش گرفته بود        

  گفتی را روشن کرد وعصبنی نشست و ماشیره. داشتانی جريبریس
 

 . پارك کنهنجای همادی بدی باقایحاال دق- -        
 

  ادامه دادي جد به او کرد وی نگاهمی نی زد و رهیبهارك لبخند کج        
 

 شهینوبت منم م.آره بخند-        
 

 گفت. وقت نوبتش نشودچی کاش هي زد و فکر کرد ايبهارك در دلش پوزخند        
 

 .دی نگهش داردیگلدون رو شما ببر-        
 

  که بهارك اجازه نداددی بگويزی کرد و خواست چی اخمیره        
 

 . کجا باشهگمی و من م منهي گلدون االن برانیا-        
 

  را باال انداخت و گفتشی ابرویره        
 

 شهی من پژمرده ميتو خونه .ستمیمن اصال خونه ن-        
 

  گفتی کمطنتیبهارك با ش        
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 !دی به اونجا برسشتری بکمی شهیباعث م.چه بهتر-        

 
  آرام اما محکم و شمرده گفتیره        

 
 . رو ندارمی الکي من ، من وقت کارازیعز-        

 
  مسخره گفتی اما با نگاهيبهارك جد        

 
 شهی الزمتون مگهی دي جادی خرجش نکننقدریشه؟ای حل مزی گفتن همه چزمیبه شما گفتن با عز-        

 
  نسبتا بلند گفتي داد و با اخم و صداهی دستش را به پنجره تکیره        

 
 ی به من نگاه کنينجوری ايحق ندار..ی حرف بزنينطوری با من ايحق ندار-        

 
  کرد و ادامه دادشتری را بنیسرعت ماش        

 
 ه؟یآخه دردت چ..گهی دي بری حوصلمو سر ميدار-        

 
  زد و براق شده گفتي پوزخندنیبهارك بغض کرده و با پلک سنگ        

 
 یک..نی زنی خطش منیاصال پانته آ خانم کجاست؟مگه نگفت!فهممشیدردم؟درد حرف شماست که نم-        
 د؟ی کنی تمومش مید؟کیگیبهش م

 
  در فرو دادن بغضش داشت ادامه دادی سعکهیدرحال        

 
  نهای بمونم رمیگی ممیاول پانته آ رو خط بزن بعد من تصم-        

 
 مطمئن خواستی رفتن نبود اما مگرانی دی بود که بهارك اصال آدم وسط زندگنیمسئله ا        

  آرام شده گفتیی سرش را تکان داد و با صدایره.. استي چقدر جدی رهندی ببخواستیم..باشد
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 دی کلی با منی وقتشهی؟می زهرمار خودت و همه کنویزی چهی یکنی میچرا همش سع....آروم باش-        

 خودت يمنطقت فقط برا. نصفه ولش کردشهی شروع کردم که نمویزی چهی ؟منیمنطق مغزت رو خاموش کن
 منطقه؟

 
 بهارك خجالت را کنار گذاشت و لرزان گفت        

 
 ؟یبه خاطر ساق-        

 
 با بغض ادامه داد.دی بهارك لرزيچشم ها. با مکث و پر اخم سرش را تکان دادیره        

 
 نه؟.. به منمهرادم...شهی به مهراد مربوط میساق-        

 
  دو رگه از خشم و غصه گفتییبا صدا.. مشت شدیدست ره        

 
 .به همشون مربوطه..شهی به مهراد مربوط نمیساق-        

 
  رو به بهارك برگشت و گفتظیبا غ        

 
 خوامی حرفش هم نمیحت.. فکرشیحت..ی به مهراد مربوط باشیکنی مخودی بی با منیتوام تا وقت-        

 ستیخواهش ن.. دستورهنیا.باشه
 

 ی و سرخ رهی به فک قفل شده و چشمان عصبرهیهمانطور که خ. و با بهت نگاهش کرددهیبهارك ترس        
 لب زد.بود
 

 .شمی مادهی کنار من پدیبزن-        
 

 رها ی صندليگلدان را رو. شدادهی پی حرفچی هیبهارك ب.ستادی انی فرمان را چرخاند و ماشعی سریره        
 . دیکرد و در را محکم کوب
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 ی مانی جرنی بهارك را وارد ادینبا. داشتازیبه آرامش ن. دادهی تکی چشمانش را بست و به صندلیره        
 اگر سهم او یگناه داشت حت.. گناه داشتیی جورهاکی. کردی بود که فکرش را ميزیبچه تر از آن چ.کرد
 چشم یکم.ش را باز کردی کنارش خورد چشم هاي شهی که به شی تق کوچکي بعد با صداي قهیده دق.بود
 نیی را پاشهیش.. کرد نگاه کردی که با نگاه شرمنده و مظلوم نگاهشان می و با اخم به بهارکدی را مالشیها
  که در دستش بود را سمتش گرفت و گفتی از دو پاکتیکیبهارك .داد
 

 ...کنهیآرومتون م.. موکاستریش-        
 

در .. بود برودامدهیبهارك دلش ن. موکا را از دستش گرفتری پاکت کوچک شظی با همان اخم غلیره        
 عذر دی درآورده بود و بايبچه باز.. بگذاردشی تنهاامدی دلش ندی دی را آنطورعصبی رهیکمال تعجب وقت

 ادامه داد.خواستیم
 

 د؟یخوب-        
 

  چشم نگاهش کرديگوشه  زد و با ي پوزخندیره        
 

 برات مهمه مگه؟-        
 

 آرام گفت. بردنیی پایشرمده سرش را کم        
 

 نی بدحی برام توضدی کنم اما به موقع اش بایمن صبر م..من..شدمی می عصبدی نبادیببخش-        
 

  امروز گفتی عصبي خونسرد اما خسته از فشار هایره        
 

  بدم؟حی توضویچ-        
 
 

  به بهارك انداخت و گفتقی عمی نگاهمین        
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 یول...ی چیعنی ی براشون نداشته باشی جوابچی و هادهی ذهنت زي سواالی وقتفهممیم. بهتدمیحق م-        
 ..دمیاونوقت به تک تک سواالت خودم جواب م..کمکم کن..بذار من به سواالم برسم

 
  به آن ادامه دادرهی آمده از شال بهارك را گرفت و خرونی کوتاه بيوهابا انگشت اشاره گوشه از م        

 
 .. شدهی چدمیخودمم نفهم-        

 
  زد و گفتیبهارك لبخند گرم        

 
  سردهیلیخ.. تونمی بشامی بشهیم-        

 
 برداشت ی صندلي گلدان را از رویره. رد شد و در را باز کردنی قفل در را زد و بهارك از مقابل ماشیره        

 گلدان را به دستش داد و گفت.و بهارك نشست
 

  روشن کنم؟يبخار..يقرمز شد...ي کردخی-        
 

  محو لبخند زد و ادامه دادیره.بهارك سرش را تکان داد         
 

 !ي قرمزشهیهم-        
 

 . پررنگ تر شدیلبخند ره. متوجه نشودی را برگرداند تا اگر دوباره سرخ شد رهشیرو        
 

 . عقب بمونمگهی دي از فکراشهیچون باعث م.. بدهیلیخ..خندمی مشتریکنار تو ب -        
 

 بهارك لبخندش را قورت داد و گفت        
 

 نیزنی حرف مشترمیتازه ب-        
 

 . را باال برد و متعجب به بهارك نگاه کردشی ابرویره        
  در چشمانش گفترهیبهارك خ        
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 !دیخودتون گفت-        

 
 زدی به او زل مشتری بیاگر کم. داشتی انکار نشدني بهارك جاذبه ايبرق چشم ها. کج شدشیلب ها        
  لب گفتریز.رفتی سوال مری کردن اش زی همه مدت با آرامش و دقت رانندگنی ايتجربه 

 
 شه بایبذار حواسم به رانندگ-        

*         
 اگر یحت. به دلش نشستبی عجيلبخند مهربان بهارك دم آخر. شدادهی و بهارك پستادی کوچه اانیم        

 ی را با او تجربه مي بددی گذاشته بود باياگر روزگار قرار بر بد. ماندی در کنار او مدیقرار بود بد باشد با
عذاب وجدانش . کرددای راه پفکارش کردن خانه اش به ای چه شد که بهارك از نقاشدیخودش هم نفهم.کرد

 بهارك را یحت.عاشق نشده بود.. خوب نبودی رهيبرا.. اصال خوب نبودنیکمتر شده بود و به قول خودش ا
 !ی ساقي براای خودش و ي براایحاال .. شدهي حضورش اجباردانستیدوست هم نداشت اما م

*         
 زنگ زده بود شبی دالیدان. مهم با فرح بانو صحبت کندی شد تا درمورد موضوعداریصبح از همه زودتر ب        

 سکوت کرده الیدان.. ماهدخت و فرح بانويگفته بود او کجاست و او هم گفت خانه .رانی ارسدیو گفته صبح م
 برود ییش به تنها آنجا تا خوداوردی را بورانی ستی نی گفته بود که اگر مشکلي اهی چند ثانیبود اما بعد از مکث

  اما گفتدیموضوع را که به فرح بانو گفت رنگ از رخ فرح پر.شیسراغ کارها
 

 نجای ابهیغر.بچه گناه داره. مادرارتشیبگو ب-        
 

  لب آرام گفتریز..  به فرح بانو نگاه کرددی زد و با تردیبهارك لبخند مضطرب        
 

 ..ماهدخت-        
  اخم کرد و گفتیفرح کم        

 
 . اون بچه مهمون منه ماهدخت حق حرف زدن ندارهیتا وقت... که بگهذارمینم.گهی نميزیچ-        

 
 . را فراموش کرده باشدزیکاش همه چ.. ماهدخت گرفتي فرستاد و دلش براالی به دانیبهارك لعنت        
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 . داشتادی به ییزهای چیکهرچند به خاطر دوران کود. زنگ زد و آدرس گرفتالیدان        
*         

 ي ،دو ، سه اکیدر دلش . رفتاطی و به حدیچی را دورش پیماهدخت شال پشم.زنگ در به صدا در آمد        
 و دستش را دور گردن بهارك حلقه کرد و بلند با همان لهجه دی مکث پری با کمورانی.گفت و در را باز کرد

 اش گفت
 

 !بهارك-        
 

 یی و چمدان و چشمان خسته لبخند دندان نمای با آن کوله پشتالیدان. و بلندش کرددیبهارك بلند خند        
  زده از شال بهارك نشست و گفترونی بي موهاي روشی جلو رفت ولب هایزد و کم

 
 ال؟ی دانزی عزيچطور-        

 
 . حلقه شدالی اطراف دانشی گذاشت و دست هانیی را پاورانیبهارك         

 
 .. براتون تنگ شده بودیلیدلم خ-        

 
  را بست و گفتشیچشم ها        

 
 ..يدی رو مي مامان زريبو-        

 
  گفتورانیرو به . زد و او را از خودش جدا کردي لبخندالیدان        

 
  بهت گفتميدید. بهاركنمیا-        

 
 بهارك چشم گرد کرد و گفت        

 
 فهمه؟ی میفارس-        

 
  و سرش را تکان داددی خندالیدان        
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 زنهی حرف نمیول-        

 
فرح پنجره را باز کرد . کردینگاهش به پشت سر بهارك و فرح بانو افتاد که از پشت پنجره آنها را نگاه م        

  گفتی مصنوعيو با لبخند
 

 .کمی نیش تو بایب..ری بخدنیرس.سالم پسرم-        
 

  زد و گفتي لبخند شرمنده االیدان        
 

 .امی موقع بهتر مهیحتما .سالم فرح بانو-        
 

  و گفتدیی هم ساي را روشی دندان هاالیدان.فرح با لبخند سرش را تکان داد و پنجره را بست        
 

 هنوز به خونم تشنه اس؟-        
 

 . بهارك کش آمد و سرش را به چپ و راست تکان داديلب ها        
 با الیدان.دی بهارك را چسبي پاورانی.  را به دستش دادورانی کوچک ي زد و کوله ی پوزخند تلخالیدان        

 سر به خانه اشاره کرد و گفت
 

 ست؟یخونه ن-        
 

  و گفتدی کشورانی ي به موهایبهارك دست        
 

 وران؟ی دنبال يای میک...نه-        
 

  گفتالیدان        
 

 .یکنیکار منو آسون م..رونی بشی ببري اجازه داریاگر خواست.زنمیزنگ م-        
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 . را گرفتورانی و دست دیبهارك خند        
 

  راحتالتیبرو خ-        
 

  سرش را تکان داد و گفتالیدان        
 

 . ازترمیگی چمدونم ببر من برگشتم منی ایاوک-        
 

  آدرسو؟يبلد.مواظب خودت باش. خبلهیخ-        
 

  و گفتورانی خم شد سمت الیدان        
 

  گفت گوش کنیهرچ..ی نکنتیبهارك رو اذ-        
 

  رو به بهارك گفتالی سرش را تکان داد و دانورانی        
 

 !  تو سردهنیبر.رمیگی میتاکس-        
*         

 بلند گفت.  وارد خانه شدندورانیدست در دست         
 .میمهمون دار.فرح جون-        

 
  آرام گفتورانیکنار گوش         

 
 ؟یخوب-        

 
 بهارك با دو دستش صورتش را گرفت و گفت. را دورش جمع کرد و آرام پلک زدشی دست هاورانی        

 
  که؟ي دوست داریبستن.می بخوری بستنمی برایب.قربونش برم من-        
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 يکوله اش را گوشه .اوردیکمکش کرد تا ژاکتش را درب.وارد اتاق شدند. دوباره سرش را تکان دادورانی        
  گفتورانی دنیفرح بانو وارد اتاق شد و با د.اتاق گذاشت و شالش را از سرش برداشت

 
 یبه به چه آقا پسر گل-        

 
 رو به بهارك برگشت و گفت        

 
 شه؟ی متوجه میفارس-        

 
 بهارك گفت        

 
 وران؟یمگه نه .. آرهيا-        

 
  و گفتدیبهارك خند.. شدمی به بهارك کرد و پشت بهارك قای به فرح و نگاهی نگاهورانی        

 
 . آماده کردهی فرح جون برامون بستنمی برای؟بیکجا رفت-        

 
 . زدیو رو به فرح چشمک        

 
  و گفتدیفرح خند        

 
 .ارمی می تا من بستنارشیب-        

 
 بهارك گفت        

 
 ادی زدیستیچشم شما سر پا نا-        
 اش دست نخورده مانده ی بستنيکاسه .کردی مي نشسته بود و با عروسک بت من اش بازيگوشه ا        

 يبهارك هربار با مسئله .زدی که پشت چت بود هم کمتر حرف می از موقعیحت. کردی میبی غريادیز.بود
 ورانیبا باز شدن در نگاه . سر تکان دادن بودورانی کرد و تنها جواب ی سر صحبت را با او باز ميخسته کننده ا

 یماهدخت خسته کش و قوس. بوددهیبهارك هم ترس. به بهارك نگاه کرددهیسپس ترس. شددهیبه سمتش کش
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 سرش را کج کرد و با تعجب ورانی. توجه به آنها که در هال نشسته بودند وارد اتاق شدی دادو بشیبه دست ها
 شی موهای با کش کوچککهیماهدخت در حال.دی کششیموها  بهی و دستدیبهارك خند.داخل اتاق را نگاه کرد

 دی پرسورانی به رهیخ. بست از اتاق خارج شدیرا م
 

 ه؟ی کي بچه نیا-        
 

 ورانی زد و نگاه کوتاه به یبهارك لبخند مضطرب. عروسکش را انداخت و دست بهارك را گرفتورانی        
 .انداخت

 
 نجایمامانش کار داشت گذاشتش ا..هی همسايبچه ..يبچه -        

 
  دستش را جلو برد و گفتدهی ترسورانیجلو رفت و مقابل . شدلیاخم کمرنگ ماهدخت به لبخند تبد        

 
 پ؟ی خوشتهیاسمت چ-        

 
  مکث آرام گفتی با کمورانی        

 
 ورانی-        

 
 در آن موج ی آبي که رگه هایی اش و چشم هایی کوتاه و طالي به موهای آشنا نبود؟ نگاهیاسمش کم        

  کرد و گفتزدیم
 

  شمایچه قشنگ-        
 

  اخم کرد و کنار گوش بهارك دست و پا شکسته گفتورانی        
 

 ه؟یقشنگ چ-        
 

  و گفتدیماهدخت خند        
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 فرح جون کو؟-        
 

  گفتورانیبهارك به         
 

 نمی بباتوی اسباب بازهی بقاری جون برو کوله ات رو بورانی-        
  اش داد و گفتینی به بینیماهدخت چ. بلند شد و به اتاق رفتعی که انگار ذوق کرده باشد سرورانی        

 
 چقدر جغله اس-        
  اس؟هی کدوم همسايبچه         

 
  در گرفتنش داشت گفتی که سعیبهارك شانه اش را باال انداخت و با نگاه        

 
 چه خبر؟...دونمینم-        

 
  را روشن کرد و گفتونیزی و تلودی مبل دراز کشيروماهدخت         

 
صدرا هم . نصبشوني براانیاما فردا م. هارو آورده بودننهیآ. سر کافههیبعد از شرکت رفتم ..یچیه-        

 .بهت سالم رسوند
 

  را جمع کرد و گفتشی زد و زانوهايبهارك لبخند        
 

 ي شدیمیخوب با صدرا صم-        
 

  باال رفته گفتییسرش را کج کرد و با ابرو. ماهدخت نشستي لب هاي گوشه يلبخند مرموز        
 

 ... وچی سه پری و گی نام؟جنابیخودت چ-        
 

 ی کوچکش را مقابل بهارك خالی کوله پشتورانی. رفت و جوابش را نداديبهارك چشم غره ا        
 خرس نرم قهوه کی داشت با ی کوچک و بزرگی عروسکي هانیماش..ماهدخت بلند شد و کنار آنها نشست.کرد
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 هی هدیبه کس  را قبال داشت ونشی که عي رنگ فلزیفولکس نارنج.. توجه ماهدخت را جلب کردینیماش.يا
 با اخم نگاهش کرد و گفت.داده بود

 
 ؟ي از کجا آوردنویخاله ا-        

 
  و در گوش بهارك گفتدی را از دست ماهدخت کشنشی ماشورانی.دیرنگ از رخ بهارك پر        

 
 بابا-        

 
 و نی ماشنی بورانینگاه . از دستش گرفت و نگاه کردگری را بار دنیماش. شدشتریاخم ماهدخت ب        

 ی میسرش را باال برد و همانطور که سع. سابق را داشتی همان رنگ و رو رفتگیحت.ماهدخت در گردش بود
  نلرزد گفتشیکرد صدا

 
  خاله؟هیاسم بابات چ-        

 
 خواستیم. کرده بودخیدستش .شدی در گوش بهارك تکرار مورانی گری دي هی گفتن چند ثانالی دانيصدا        

هر دو منتظر جواب . را خراب کردزیه چ همالیدان. بگذاردانی موضوع را با ماهدخت در منیخودش کم کم ا
 . بودند که فرح بانو با چادر نماز از اتاق خارج شدورانی

 
 ؟ي اومدیماهدخت ک-        

 
 لب ریز.. را همانجا انداخت و به سمت اتاقش رفت نی به بهارك انداخت و ماشیماهدخت نگاه کوتاه        

 گفت
 

 . االننیهم-        
 

  گرفت و رو به بهارك مات شده لب زدواریدستش را به د. شدنییبانو باال پافشار فرح         
 

 د؟یفهم-        
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  سرش را تکان داد و گفتنیبهارك غمگ        
 

 .نمی ببرمیم-        
 

  را نوازش کرد و چانه اش را آرام گرفت و گفتورانیدست کوچک         
 

  کن خب؟يتو باز-        
*         

 تخت ي کرد که چهار زانو روی زده به در بسته به ماهدخت نگاه مهیتک.وارد اتاق شد و در را بست        
 نشدن ی و رنگشی دست هادنی در نلرزی سخت سعیلیخ. قرمز بودندشیچشم ها.زدینسشته بود و الك م

 آرام گفت.انگشتش داشت
 

  برگشته نه؟الیدان-        
 

  سرش را باال گرفت و پرحرص گفتیعصب. ندادیبهارك جواب        
 

 .ارمی بچه درمهی رو سر شی چندسال پی من تالفي که فکر کردی احمقیلیخ-        
 

 بهارك لب باز کرد که ماهدخت گفت        
 

 شم؟ی می من عصبانی اگر راستشو بگيچرا فکر کرد-        
 

 بهارك جلو رفت و گفت        
 

 . فقط نخواستم ناراحتت کنم به خدادیببخش-        
 

 ماهدخت متجعب گفت        
 

 ! منهي تو خونه نم؟بچشی ببالوی که ممکنه خودم داني فکر نکردنقدریا-        
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 بهارك با آرامش گفت        

 
 . خودم بهت بگمخواستمیم-        

 
  زد و گفتيماهدخت پوزخند        

 
 . هی همساي بچه یآره گفت-        
 بهارك دلخور گفت        

 
 هنوز با ی؟وقتینیبی خودتو نميتو رفتارا! نهي اکدفعهیاما ..ی بگم که ناراحت نشي جورخواستمیمن م-        

 ؟ي باور کنم فراموش کردي توقع داريزیری و بهم ميومدی مسائل کنار ننیکوچک تر
 

 ماهدخت بهت زده گفت        
 

 ..اشهاالن من بدهکار شدم؟ب-        
 

  زد و ادامه داديپوزخند        
 

 .رمیگی به بعد من خفه خون منیاز ا...یگیراست م..باشه-        
 

 . کرد با آرامش صحبت کندیبهارك دستش را مشت کرد و سع        
 

 رو  آوردم رنگ والوی اسم دانی از وقتچارهی برزنی پ؟اونيریگی رو در نظر نمهی من چرا بقزیآخه عز-        
اخم و تخم ..کنهی میبی غرينجوریهم.. گناه دارهورانی.مینی بشرونی بمی برایب.همشم به خاطر ترس از تو.نداره

 .نکن جان فرح بانو
 

 با خواستیدلش نم..الی تر از دانبای زیحت.. بودبایخودش هم ز..الی دانییبایبه ز.. بودییبایاسم ز!..ورانی        
دلشوره .. آنها به سراغش آمده بودندياما بعد از شش سال دوباره همه . گذشته روبه رو شوديزخم ها

حرصش از .. و آن پسر بچه نبودبهارك حرصش از.. که دوستش داشت و رفته بودی کسدنیدلشوره از د..داشت
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 که ییدغدغه هااز برگشتن تمام .. دوباره برگشتهياز تمام استرس ها..از حال خرابش.. بودالیبرگشتن دان
 فکر کردن به کاوه را متوقف کند اما همان ی گرفت حتمیصبح تصم. آمدندی و دوباره به سمتش مزدیپسشان م

 مشکالت او را به سمت خودشان نباریاما ا... مثل آهن ربا شدهکردیحس م..دی دابانی در خیظهر کاوه را اتفاق
  گفتنی لب غمگریز.کردی توجه به بهارك انگشتانش را فوت میب.کشانندیم
 

 .امیبرو م-        
 

تمام .. بودياو قو..دندی لرزشیبا رفتن بهارك لب ها. حرف از اتاق خارج شدی زد و بیبهارك لبخند تلخ        
تا . دو قطره اشک را هم نداشتنی طاقت نگه داشتن انباریاما ا.. را درآوردي قوي آدم هاي شش سال را ادانیا

 ی زندگیحت..غذا هم نخورد..اما حرف هم نزد..تخی اشک نري و پدر و مادرش قطره االیماه ها بعد از رفتن دان
 .هم نکرد
*         

 کرد و لب به غذا نزد و ماهدخت هم از ی طرف بدخلقکی از ورانی.. شام سرو شديدر سکوت مسخره ا        
ماهدخت .. نرفتنیی پاشانی آب خوش هم از گلوکی.. آن دو مانده بودندانیفرح بانو هم مبهارك و . طرفکی

عذاب .. خوشحال نشددی رسوشش ،کارا، به گالیآن روزها که خبر فوت همسر دان.کردی فکر مورانیبه مادر 
 دل دنیعذاب وجدان گرفته بود از آه کش..خنده دار بود.. باشددهی که نکند آه کشدی را چسبشی گلوخیوجدان ب
 . و تمامکندی روز تصادف مکی.. بزرگترالی از دانکسالی.. بودهی زن مهربانگفتندیهمه م. خودشيشکسته 
 الی دانهی شبی به شکل دردناکورانی! که بلهدیدی مکردی که دقت مشتریب. استالی دانهی شبورانی گفتندیم        

 ..است
 زد و به اتاق یبهارك لبخند مضطرب. افکار بغض آور ذهنشي شد برای بهارك اتماملی موبايصدا        

 .ناخودآگاه لبش کش آمد.دست خودش نبود.. بودیره.رفت
 الو؟-        

 
 سالم-        

 
 لب زد. و خودش را نگاه کردستادی انهیمقابل آ        

 
 د؟یخوب.سالم-        
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  نشان دادنش داشت گفتمی در مالی که سعیی اما با صداي جدیره        
 

 ؟یتو خوب.خوبم--        
 

 آرام گفت        
 

 د؟ی داشتيکار.ممنون-        
 

  گرمش آمد که گفتيصدا        
 

 . فردارونی بمیبر..من کارارو انداختم گردن کاوه-        
 

 ادامه داد. کردی کوتاهيخنده         
 

 . حرفا نزدمنی از ای کسيتاحاال برا..جالبه-        
 

  گفتکردی را باز کرد و همانطور که آن را بو مزی مي روي از عطرهایکیدر         
 

 کدوم حرفا؟-        
 

 !حرف اصال..میزندگ..کارام..گهی دنیهم-        
 

  زد و گفتيلبخند محو        
 

 .مهمون دارم..تونمینم-        
 

  شد و گفتي جدشیصدا        
 

 ؟یک-        
 



 360 

  باشمششی پدیبا..مییپسر دا-        
 

  که گفتدی را شنشی تر از هروقت صدايمحکم و جد        
 

 !چرا؟-        
 

  اش را خاراند و گفتیشانیپ.خنده اش گرفت        
 

  از هلند اومدنمیی با داتازه. به مراقبت دارهازی و نکهیچون کوچ-        
 

اساسا با بچه ها مشکل داشت اما .  مکث کردی بود؟ کمنشی هلند؟کجا سرزمای شی فکر کرد کیره        
 گفت

 
 اریاونم ب-        

 
 ..چشمش گرد شد        

 
 !دمیزحمت نم. ببرم بگردونمشخوامیم...نه نه-        

 
 .یکنیچقدر تعارف م!بسه-        

 
 . ادامه دادیره.شرمنده ساکت شد        

 
 !نترس. به اون بچه هم بدبگذرهذارمینم.میکنی مدی خونه هم خري برامیریم. دنبالتونامیم-        

 
 و ی از ساقشتری بخواستیمخصوصا حاال که دلش م!رفتی مدیبا.. بوددهی فایلبش را کج کرد بحث با او ب        
  گفتیقیبا نفس عم..او بداند

 
 ممنونم..باشه-        
 ریشب بخ        
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  آرام گفتیره        

 
 !زمیعز..ریشب بخ.ی تشکر کنای ی عذرخواهيزی هرچي براستیالزم ن-        

 
 خودی بي به خودش وعده هاشدیباعث م. گرفته بودي بود آلرژزمیبه هرچه عز.. کلمه را گفتنیباز ا        

 . را در ذهنش جفت و جور کندی و پانته آ و ساقی کرد پازل مجهول رهی را قطع کرد و سعیگوش.بدهد
امروز فرق . را محکم گرفتگرشی اش را به دستش داد و دست دیشگیارهمی که شده بود يکوله ا        
 را باز کرد و نیبا لبخند در ماش. کردی در فضا پخش مي عطر بهترشیپالتو. کرده بودشی آرایکم.داشت

زد و با گفتم سالم  ي لبخند محویره. برگرداندی صورتش را از رهورانی. نشاندشی پايرا رو ورانی. نشست
 دوست توانستی کتش را مری رنگ زی آبوری پلنی را دوست نداشت اما ایعطر ره. را به حرکت درآوردنیماش

  بود گفتی همانطور که حواسش جمع رانندگیره.بدارد
 

 ه؟یاسمش چ. ها حرف بزنم با بچهستمیمن اصال بلد ن-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 .ورانهیاسمش .زنهی حرف نمنمیا-        
 

  به راه کرد و گفتینگاه        
 

 م؟یریکجا م-        
 

  کرد و گفتورانی به ی نگاهیره        
 

  خوبی فروشي اسباب بازهی میریبعدم م. اونجامیریم.ناستی از دوستام تو کار مبلمان و ایکی-        
 

  کرد و گفتورانی به یبهارك نگاه        
 

 وران؟یخوبه -        
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  کرد و گفتکی سرش را به بهارك نزدورانی        

 
 ..بابا-        

 
  اش را گرفت و گفتینیبهارك نوك ب        

 
 ؟یاوک.ادی تا بابا هم بمی بخري اسباب بازی کلمیحاال با منو عمو بر.. دنبالتادیزوده زود م..زمی عزادیم-        

 
آب دهانش را .. باشدیی توانست دای تنها مشیتا چند سال پ!)عمو( لب زمزمه کرد ریز. لبش کج شدیره        

با لحن . داد و به آن دو نگاه کردهی به در تکیپشت چراغ قرمز کم. سخت شده بود فرو دادیکه مثل سنگ
  گفتیخاص

 
 

 ؟یی االن تو زن عمویعنی-        
 

  گفتياما جد.. ملتهب شدشیباز گونه ها.. شده نگاهش کردریبهارك غافلگ        
 

 !رینخ-        
 

بهارك نگاه از او گرفت و از . تکان دادي مسخره کننده ادیی لبش را جمع کرد و سرش را به حالت تایره        
 تر ادیسرعتش را ز.چراغ سبز شد. لبخند زدیره.زدیرف م و با او حدادی مورانیپشت پنجره آدم هارا نشان 

 بهارك گفت. رو کردروبه  بهی بهارك برگشت و ذوق زده نگاهي توجه به حرف های بورانی.کرد
 

  لطفادیآرومتر بر-        
 

  خوشش آمده گفتورانی دانستی که میره        
 

 وران؟یمگه نه .نی برو عقب بشی ترسیشما اگر م-        
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  گفتیبهارك حرص.دی خندیره. زد و سرش را تکان دادیی لبخند دندان نماورانی        
 

 ..نیخوبه حاال بلد نبود-        
 

 بهارك ادامه داد.. سرعتش را کمتر کردیره        
 

 ن؟یگلدون رو کجا برد-        
 

 . متفاوت باشدتی لحظه چند شخصکی در توانستی میبه راحت. شدي جدیره        
 

 یهمونجا که خودت گفت-        
 

  زد و گفتینیریبهارك لبخند ش        
 

 گناه داره..نایبهش برس...خوبه-        
 

  چشم نگاه کرد و گفتيبا گوشه         
 

 ؟ی بهش سر بزنيایخودت نم-        
 

اکثرا از . نزدی و حرفدیلب برچ. شدنی دلش گرفت و نگاهش غمگیکم. نگاهش کردرهیبهارك کوتاه و خ        
 ساده خوردن است نه افکار ي تنها نشستن و قهوه ای منظور رهدانستینم.زدیرفتن به خانه اش حرف م

 . مهراد به جانش افتاده بودي توسط رفتار هایمسموم
 یوشحالش نم مسئله نه تنها خنی اخواست،کهی مدام از او نظر میره.ی بزرگ مبلمان فروشيدر مغازه         

 يزی اش دنبال چی از مبل ها نشسته بود و داخل کوله پشتیکی ي روورانی.شدیکرد بلکه باعث آزارش هم م
  آرام گفتیبهارك سمت ره.دادی کوچکش را هم تکان ميپاها.گشتیم
 

 . که من انتخاب کنمادی پانته آ خانم خوششون ندیشا -        
 

  صورت بهارك برد و مطمئن کننده گفتکی و سرش را نزددی را مالشی چشم های عصبیره        
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 ..نه منو پانته آ..نه پانته آ. منهياونجا خونه -        

 
 آرام چانه اش یره. درحال ذوب شدن بودی رهکی و نزدرهی نگاه خریز.. انداختنییبهارك سرش را پا        

 اش را باال برد و گفت
 

 ...بهارك..نیمنو بب-        
 

  ادامه دادیره. سرش را باال برد و نگاهش کردیبهارك خنث        
 

  نه؟ایآره .. کلمه اسکیجواب من -        
 

االن هم اگر ..شدیباورش نم..شدی نمری دلش گگریاما او د.. انصاف نباشد خوب بودیاگر ب.. خوب بودیره        
 آرام گفت. خودش بودي آشفته ي مهربان و حس هايبه خاطر حرف ها. بودنجایا

 
 . خوب بودنمای مالی و آبیاون ست چوب-        

 
 . محو لبخند زد و سرش را تکان دادیره        

 
 خوبه-        

 
 با سر به او اشاره کرد و گفت. نگاه کردورانیدستش را به کمرش زد و به         

 
  خراب کنهویزی وقت نزنه چهی.ششیبرو پ-        

 
 راحت نقدری آمد ایچطور دلش م. چهار،پنج ساله تعجب کردي بچه کی او درمورد ییهارك از رك گوب        

 . زد و رفتي پوزخندیچپ چپ نگاهش کرد و مقابل نگاه خونسرد ره.صحبت کند
*         
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 يگاریس.دنیای بخرند و بي اسباب بازورانی ي بروند براورانی منتظر ماند تا بهارك و نی داخل ماشیره        
 خم شده بود و ورانیبهارك سمت . را نگاه کردشانی کوچک هردويروشن کرد و از پشت پنجره قد و قواره 

 را به عهده يگری کس دتیل مسئوخواستی وقت دلش نمچیه. کردیاخم.دادی ها را نشانش مياسباب باز
 نی انتخاب پانته آ هملی از دالیکی. نبودی خوبیاصوال حام.. بودنیاز حام. آمدیاز پدر بودن خوشش نم.ردیبگ
اما . به حضور او نداشتيازی بکشد و نرونی را از آب بمشیپانته آ مردانه زن بود و خودش بلد بود گل.بود

 بود که ابانی به آنطرف خرهی العمرش را دود کرد و همانطور خمادام ییتنها.. را دود کردشیحرص ها....بهارك
 ورانی دستش نگاه کرد و به گاری گرانه به سخیبهارك توب. کردیاخم.برگشت.دی بسته شدن در را شنيصدا

اخم داشت اما . بود نگاه کردورانی که در دست ی بزرگنی را خاموش کرد و به ماشگارشی سیره.اشاره کرد
 .زدی مندنگاهش لبخ

 
  به بهارك بکند گفتی تفاوت بدون آنکه نگاهیب        

 
 بچش؟ دنبال ادی می کالیدان-        

 
 . زده بودهی نگاه کرد که به چهارچوب در تکشبی متفاوت با دیبه ماهدخت        

 
 . دنبالشادیگفت شب م-        

 
  باشد گفتشی که در صدایسرش را تکان داد و بدون حس خاص        

 
 . ام امروزیمن مرخص. صدراشی کافه پمی باهم بردیآماده ش-        

 
 ي برد و عادی را بدون لرزش مالیخوب است که اسم دان.. زد و فکر کرد خوب استيبهارك لبخند        

 . کوچک بهارك رایی هضم کرده وجود پسر دایفعال که انگار کم..کندیبرخورد م
*         

 اش ي اسباب بازنی کوچک شده برخورد که با ماشالی نگاهش به دانياز کنار اتاق رد شد و لحظه ا        
 ورانی. زد و رفت و کنارش نشستیلبخند تلخ!چرا زودتر متوجه نشد؟.. بودالی دانهی شبیلیخ.دکری ميباز

 ماهدخت گفت. اش ادامه دادي توجه به او به بازینگاهش کرد و سپس ب
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 ده؟بهارك؟ی برات خری و کنویماش-        
 

  را جمع کرد و بچگانه گفتشیزانوها.. ندادی جوابورانی        
 

  به من؟يدی ات رو می نارنجنیاون ماش-        
 

 سخت یانگار از در صلح وارد داستان شدن کم. کردیماهدخت نچ. ندادی کرد و باز هم جوابی اخمورانی        
 ورانی.برگشت. را حس کردشی به پای کند که برخورد جسميادآوری فرح بانو را يبلند شد تا برود و داروها.بود
 کودکانه گفت. و خم شددماهدخت لبخند ز. را جلوتر بردنیماش..ی نارنجنیبا همان ماش.بود
 

  من؟يبرا-        
 

 توانستی شاد بود و مهربان و مالیدان.. کم حرف بودالیبرعکس دان! تو باشدي برایعنی زد که ی پلکورانی        
 زشی مي را گرفت و رونیماش.لبخندش کم رنگ شد.ي حرف بزند و تو خسته نشوتیتا صبح برا

 کمک کردن يو به هوا  آمدی که مییهمان روز ها.. داده بودالی را به داننی ماشنیماهدخت خودش ا.گذاشت
 آخر کمدش ي برش داشت و داخل کشوزی مياز رو.گذراندی را در کنارش می ساعتکی شیدر درس ها

 . نباشد بهتر استدشی ديفکر کرد جلو.گذاشت
*         

 اسباب نی ماشی و حتیاما لباس و بستن. خودشي قهی کرده بود به سلورانی به تن يدی جديلباس ها        
 افسرده شده يمثل آدم ها. نداشتی خوبي فکرش حال و هوای پدر بياز صدقه سر. هم جواب نداديباز
ده  شي کارنهی آوارهای دام تمبای شده بود و تقرزیتم.وارد کافه شدند.زدی نمی به زبان خودش هم حرفیحت.بود

 آنقدر شانی و تازه دیجمع جد.خوب بود.قرار بود او هم باشد.دیکشی خجالت میاز ره.. خرج برداشتیلیخ.بودند
 در ثابت نگه داشتن آن ی سعي اعانهی با لبخند وارد شدند و انگار هر دو به طرز فجشانیهردو.ها هم بد نبود
صدرا بود با .. چشمانشینیبا همان غمگ..مردانه و خنده رو اما خسته شهیمثل هم.کاوه هم بود.لبخند داشتند

 ینی و تنها لبخند غمگکردیکاوه از دور نگاه م..دندی پرسی مورانی تیهمه از هو.ی و خونگرمیهمان شوخ طبع
صدرا سر . شدنی بهارك حسادت کرد وتنها ماهدخت بود که متوجه آن نگاه غمگییدر دلش به دا.بر لبش بود

 کاوه کالفه گفت.شدی ممی مدام پشت بهارك قای خجالتورانی و گذاشتی مورانی سر به
 

 .صدرا ولش کن اون طفل معصوم رو-        
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  گفتیصدرا طلبکارانه و به شوخ        

 
 شه؟ی متی حسودهیچ-        

 
صدرا تازه . جواب ساکت مانديزبانش برا. زدی نگاهش کرد و پوزخند کمرنگ و تلخيکاوه لحظه ا        

 زمزمه کرد.متوجه حرفش شد
 ..کاوه-        

 
ماهدخت و بهارك . گرفته بلند شد و به آنطرف سالن و کنار پنجره رفتي کرد و با چهره ایکاوه مکث        

ماهدخت مات نگاهش کرد و . با رفتن کاوه متوقف شدندزهای مي رودی جديمشغول مرتب کردن گلدان ها
 گفت

 
  شد؟یچ-        

 
  لب گفتری زمانیصدرا پش        

 
 کنمیخودم درستش م-        

 
 شانه اش زد و يرو.ستادیکنار کاوه ا.  پرت کرد و از آنها دور شد ی صندلي را رويریو دستمال گردگ        
گلدان دستش بود و .ماهدخت خشکش زده بود.کاوه تلخ لبخند زد و سرش را تکان داد. زمزمه کرديزیآرام چ

 را دی قرمز و سفی خال خاليزیروم. ند نشای صندلي بلند کرد و روزی مي را از روورانیبهارك .نگاهش به آنها
 ماهدخت فیم وظا تمانهایکافه بسته بود و صدرا کارکنان را مرخص کرده بود و ا. پهن کردزی ميرو

 ي کار ها به عهده یپس باق.ردی بگيشتری کارکنان بتوانستی نمدیماهدخت هم به خاطر وجود انترن جد.بودند
 حرف و یصدرا ب.زی هر مي سبز رواهانیبا گ..ی ها خال خاليزیوم بودند و ری چوبدی جديزهایم.خودشان بود

 .صدرا لب زد! شد؟ی چیعنی معذب سرش را تکان داد که يبهارك با لبخند.بغ کرده برگشت
 

 .یچیه-        
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با همان . بودستادهیکنار کاوه ا.افتی يگری دي که او را جادی بگويزیبرگشت تا به ماهدخت چ.  نزدیحرف        
شانه  و شانی قد هاادیبا همان تفاوت ز. بوددهیچی شل دور سرش پیلی که خی و شال سبز رنگی مشکيپالتو

 ماهدخت با صدرا سر و کردی مفکر. آنها ماندي رهی لحظه خکی. پهن کاوهي کوچک ماهدخت و شانه هايها
 ببرد نی را از بشی هايدی و تمام ناامالی باشد که دانیاما کاوه؟فکر کرد اگر کاوه قرار بود کس.. داشته باشديسر

 . خوب بوددانستی که از او مییتا جا..خوب بود
*         

  و گفتستادیکنارش ا        
 

 ؟یخوب-        
 

 و همراه با اخم کمرنگ چهره اش لبخند دی ماهدخت کوتاه پريکاوه غرق در افکار خودش بود با صدا        
  زد و گفتيدلگرم کننده ا

 
  بچه هاشیبرو پ.خوبم-        

 
  گفتزندی که می توجه به حرفی کرد و بیماهدخت اخم        

 
 . داغونت کنهنقدری ادی نباي از همسرت جدا شدنکهیا-        

 
ماهدخت با اخم به او زل زد و منتظر ماند تا کاوه او را با . کرده بودیصدرا دوباره پرحرف.کاوه نگاهش کرد        

  و گفتدی دندان شکن بکوبد اما کاوه کالفه خندیجواب
 

  بشم؟ داغوندیچون مردم نبا! تو؟یگی میچ-        
 

 گستاخانه گفت        
 

 ..دینبا!نه-        
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 کردی فکر منی نگاه غمگنی ادنیتا امروز و د.. تنها هم دوست داشتنقدری و انگونهیاما او کاوه را ا..دینبا        
کاوه با لبخند .  حرفها بودنی فراتر از ايزی چانی و پولدار است از او خوشش آمده اما جرپیچون کاوه خوشت

  گفتیختل
 

 ی مرد وقتهی که گمیبرات م.. چرا داغونمکنمی مفی شدم برات تعریمی باهات صمیلی که خي روزهی-        
 ..ی چیعنی شکنهیعاشقه و م

 
 زد و یلبخند لرزان.. اما قلبش هم مچاله شدشدی منطوری ادینبا. مشتشیزبانش قفل شد و دست ها        

 چهره اش رییکاوه به وضوح متوجه تغ. گر هم وجود نداشتخی آن اخم و آن نگاه توبگرید.سرش را تکان داد
 نگران گفت.شد
 

 . دفعهکی دی پر؟رنگیخوب-        
 

  گفتیعیرطبی غيماهدخت سرش را چند بار تکان داد و با خنده ا        
 

 ..خوبم..خوبم-        
 

 شی پيماهدخت چند لحظه .. مقابلش خوب نبودییطال دخترك مو نیا..گفتیدروغ م.کاوه اخم کرد        
  گفتی را که دورش جمع کرده بود گرفت و با اخم نگرانشی از دست هایکی.نبود

 
 ؟ی خوبیگیبعد م..خهیدستتم -        

 
بغض کرد و در دلش گفت حق .. ها و اخم مهربانش شده بود؟حق داشتی نگراننیآن زن هم عاشق هم        
 ...داشت

 .. اشیی تنهایحت..نشی نگاه غمگیحت.. عطرش هم مهربان بودي بویکاوه حت        
 

آرام سالم . شدانی نمای طوسی اسکقهی و ی مشکی با کتی رهي دهی باز شدن در آمد و قامت کشيصدا        
 ي حرف هادنی که با لبخند مشغول شنینگاهش به سمت بهارک.زدی که جو ساکت جمع را بهم نريکرد طور
  کتش راباز کرد و کنار گوشش محکم گفتيدکمه . شددهی بود کشورانی يتکه تکه 
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 سالم-        

 
  به لبخند زد و گفتکی نزدي پوزخندیره..!)دمیترس(زمزمه کرد .. نگاهش کرددهیبهارك برگشت و ترس        

 
 مگه من لولو ام؟-        

 
  کرد و آرام گفتورانی به یبهارك نگاه..دی خندورانی        

 
 .دیببخش-        

 
سرش را . گرددی می در آن حوالي دلنوازمی برد و حس کرد چه نسبشی را داخل جشی دست هایره        

  محکم گفتیقی برد و چشمانش را بست و همراه با نفس عمکترینزد
 

 . عطرت رو دوست دارميبو-        
 

 به بچه ها کرد که ینگاه. نخوردیبهارك معذب دستش را سمتش بردو به عقب تر هلش داد اما تکان        
 لبش را گاز گرفت و گفت. حواسشان نبود

 
 ..زشته-        

 
در آشپزخانه . آمدی بحث صدرا و ماهدخت ميصدا. جا خوش کردشی لب هاي گوشه يلبخند مرموز        

  آمد و گفترونی از آن پشت بشیبشقاب متفاوت در دست هاماهدخت با دو .بودند
 

 .ادی ها هم ميزیبه روم. قرمزا بهترهنی اگمی قشنگ تره؟اگر طراح منم منای بهارك کدوم از انیبب-        
 

  ادامه دادیعصب        
 

 .دهی خردیسرخود رفته بشقاب سف-        
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  گفتي جدیره. نگاه کرددی لرزی مشی که از خنده شانه هایی به صدرایو چپ چپ        
 

 .به نظر منم قرمز بهتره-        
 

 صدرا گفت        
 

 . چون من سفارش دادم قبالدیمتاسفانه شما باخت-        
 

  کنان گفتغی جغیماهدخت ج        
 

 د؟یستی نسی مگه شما رئیاصال آقا ره.. سفارش دادخودیب-        
 

 لبخند کم یره.ردیگی مي را جدزی همه چعیفکر کرد چقدر سر.دی به ماهدخت کرد و خندیکاوه نگاه        
  زد و گفتیرنگ
 

 .گهی سفارش داده دگهی میدرسته ول-        
 

کاوه . نثارش کردي اقهی لب بد سلری مقابل صدرا گذاشت و ززی ميماهدخت پرحرص بشقاب ها را رو        
 دی ها کرد و پرسواری به دینگاه

 
 نه؟یحاال چرا آ-        

 
  مشغول به کار ادامه داديسرش را برگرداند و رو به صدرا         

 
 د؟ی اسم کافه رو عوض کنستی بهتر نينجوریا-        

 
  گفتعیبهارك سر        

 
زن و ..رنی و منجای اانی مختف مي هر روز آدمادینیبب.ادی میلی کافه خطیاتفاقا اسم کافه به مح..نه نه-        

 ي رنگ هایبا کل.. متفاوت خودشونو دارنيایهرکدومشون هم دن..ی نوعایاز هر قشر .. و جوونریپ..مرد
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 کافه دورتا دور کافه نی تو اانی مومهرکد. رنگ مخصوص به خودشو دارهکی یمن اعتقاد دارم هر آدم..مختلف
 .ی بوم نقاشهی شنیمهرکدومشونم ..ننی خودشونو ببری تصوتوننیم
 

  تکان داد و صدرا گفتنیکاوه سرش را به حالت تحس        
 

  ام؟یبهارك من چه رنگ-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 یشما زرشک-        
 

 گفت.صدرا چانه را گرفت و سرش را تکان داد        
 

  دوست دارمیزرشک.خوبه-        
 

 کاوه گفت        
 

 ؟یمن چ-        
 

  نگاهش کرد و گفتیکم        
 

 رهیسبز ت-        
 

 گفت. به ماهدخت کرد که ساکت بودینگاه        
 

 !هیماهدختم نارنج-        
 

 دی زد و صدرا بلند پرسيماهدخت لبخند        
 

 ه؟ی چه رنگیره-        
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 با ورانی دفعه کی به او مانده بود که رهیخ..یچه سوال سخت...یره. نگاه کردیسرش را چرخاند و به ره        

  بلند گفتییصدا
 

 یییب..آآآآ-        
 

 صدرا خنده کنان گفت..دندیهمه خند        
 

 !ی واسه رهفهیح..ی قشنگنی به اینه آب-        
 

  انداخت و گفتيگری دي را روشی زد و پاي پوزخندیره        
 

 .گهیراست م-        
 

 را زی آمد دلش با او صاف شود همه چیتا م.. نکندی لحظه تلخکی شدینم.بهارك دلخور نگاهش کرد        
  شده بود که ماهدخت گفتی طوالنینگاهش به ره.کردیخراب م

 
 گه؟ی دمی بريخوایم.. منتظر بمونهادی نتییدا..بهارك جان-        

 
  ماهدخت کرد و دستپاچه گفتيرد شده  به چشمان گیبهارك خجالت زده نگاه        

 
 .گهی دمیبهتره بر..اره -        

 
 کاوه بلند شد و کتش را برداشت و گفت        

 
 .رسونمتونیمن م-        

 
 آرام کنار یره. فکرش را خط زده بود کرد و لبخند زدی که به تازگي مردی به مردانگیماهدخت نگاه        

 گوش بهارك گفت
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 ..زوده-        
 

  را گرفت و گفتورانیدست . نکردیبهارك توجه        
 

 .زمیپاشو ژاکتت رو بپوش عز-        
 
 

 . دوباره و محکم تر تکرار کردیره        
 

 !زوده-        
 

  گفتهی بقيبهارك کالفه و خجالت زده از نگاه ها        
 

 .می برگهینه د-        
 

 کاوه رو به ماهدخت گفت        
 

 .دیای بنمیمن تو ماش-        
 .بچه ها خدافظ        

 
 صدرا گفت.صدرا با او دست داد و کاوه رفت        

 
 .ارمی تا من برم اون حسابارو بدینر-        

 
  به ماهدخت کرد که ماهدخت رو به صدرا گفتی نگاهیصدرا که رفت ره        

 
 . امیار من خودم باهات مبذ-        

 
  که همچنان نشسته بود گفتی را بلند کرد و رو به رهورانی را بست و شی پالتويبهارك دکمه ها        
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 ارن؟ی میمبالتون رو ک-        
 

  به او گفترهی خیره        
 

 . رو بده ماهدخت ببرهورانی.رسونمتیبمون من خودم م-        
 

  کرد و گفتیبهارك نچ        
 

 . سپرده به منورانوی مییدا..شهینم-        
 
 

  کالفه گفتیره        
 

  کمکم؟يایمبالرو آوردن م. خبلهیخ-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 مگه من کارگرم؟-        
 

  گفتی گرمي به چشمانش پر برق و آرامش زل زد و با صدایره        
 

 .ي اقهی خوش سلزننی کافه داد منی خونم و دکور اي توینقاش..ي اقهیخوش سل-        
 

 ی حسچی که نگاهش هی کلمات از زبان رهنی ادنیباورش سخت بود شن...دیبهارك خجالت زده خند        
 حاضر نبود او را نقاش ی بار اول حتي که برايمرد.دادی و لحنش تمام حس هارا نشان مکردیمنتقل نم

 رحم بود و دل ی بوا.چاندی اما خوب بلد بود دل کوچک بهارك را بهم بپستیود عاشق ن گفته بیره.بنامد
مثل دل کندنش از . که شدهیمتیبه هرق.. کندیبهارك هم کوچک و مهربان اما او هم به وقتش دل م

 .دیرسی به او مزدی قصه را دور مي که هرجايمهراد.مهراد
 

 ..شهی می چنمیبب-        
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 تواند ی خودش هم سوال شد که چگونه مي لحظه براکی. نگاهش کرد و سرش را تکان دادي جدیره        
 چیه.. بکندتوانستی نمياما کار.. رای آرامش وصف نشدننیا.. و لبخند نزندندی لطافت را ببنی به ايچهره ا

 ..شدی جز آرامش به او منتقل نمیحس
 

ماهدخت . کردی و گاها کاوه با آن زمزمه مشدیپخش م Aaron,le tunnel d'or ي فرانسوکیموز        
 کنار گوش بهارك گفت.خوردیحرص م

 
 !ومدی بدم مگهی می که نفهمم چیی از آهنگاشهیهم-        

 
  و گفتدیبهارك خند        

 
 . لذت ببرتمشیخب از ر-        

 
 نگاهش کرد و با حرکت سر نهیکاوه از آ. گفتیی لب برو باباری چرخاند و زيگری را به سمت دشیرو        

 دیپرس
 

 ه؟یچ-        
 

 ی وقتیحت. جمع ماهدخت بودیحواس کاوه حساب. زد و سرش را تکان داديماهدخت لبخند کج و کوله ا        
 رهی بود و نگاه ماهدخت مات و خستادهی دم در اشی چند روز پي با همان کوله الی خانه شدند و دانکیکه نزد

 نگران دستش را گرفت و آرام ركبها. دستانش نداشتدنی در لرزي ای سعچی که اخم کرد و هیوقت. او شدي
 گفت

 
 ها؟.ای بهش بعد تو بدمی رو مورانی رمی من منی بشيخوایم-        

 
 گفت. زديماهدخت نگاهش کرد و پوزخند        

 
 چرا؟-        
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کاوه . به کاوه کردیبهارك مضطرب و ملتمسانه نگاه.شد ادهی را باز کرد واول از همه پنیسپس در ماش        
 گفت

 
  هست؟یمشکل-        

 
 ورانیدست در دست . شد و از کاوه تشکر کردادهی شود پکی نزدالی به دانشتریقبل از آنکه ماهدخت ب        

 جلو رفت ی متعجب و با شور خاصدنشی با دالیدان. نکرد و قفل در را باز کردالی به دانیماهدخت نگاه.دیدو
 گفت

 
 !ماهدخت-        

 
 مردانه ي پرتر و چهره ای کمیبا اندام. بودالیهمان دان.ماهدخت کوتاه نگاهش کرد.دیبهارك به آنها رس        

 آرام و پر اخم گفت. تر
 

 !ری بخدنیرس-        
 

  بهارك گفت رو بهعی سرالیدان.دیبهارك نفس نفس زنان به آنها رس        
 

 د؟ی جمع کنلشوی وساي برورانی تو با شهیم-        
 

  خواهشمندانه شد و آرام لب زدالی نه تکان داد که نگاه دانیبهارك سرش را به معن        
 

 ! کنمیخواهش م-        
 

  از در گرفت و دستش را دورش جمع کرد و گفتهیماهدخت تک        
 

 .بهارك برو-        
 

  گفتي را نوازش کرد و با لبخندورانی سر الیدان        
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  خودمشی پمی جمع کن برلوی وساییبرو بابا-        
 

 .بهارك رفت. مشاهده نکردی به ماهدخت و عکس العملش انداخت اما حس خاصیو نگاه کوتاه        
  آرام و تکه تکه گفتالیدان        

 
 ؟یراحتهنوز از من نا...ماهدخت-        

 
  پنهان کرد و لب زدنشی را داخل آستشیدست ها. بوددنی سرد و آرام در حال وزيباد        

 
 ..آره-        

 
 بی را داخل جشیماهدخت دست ها.. دوشش مرتب کردي گرفت و کوله اش را رونیی سرش را پاالیدان        

  گفتي خفه اي برد و با صداشیپالتو
 

 ن؟یهم-        
 

 آرام گفت. ماهدخت دوا نبودي کدام از درد هاچی بر همانشیچشمان پش        
 

 ؟ی کنم ببخشکاریچ-        
 

 گفت. شدشتریباد ب..دندیچشمانش لرز. پوزخند زد دردش گرفتیوقت.. لبش خشک شده بوديگوشه         
 

 يبه خاطر اون دختر بچه ..ستی نستادهی که االن رو به روت ای ماهدختنیمن اگه ناراحتم به خاطر ا-        
من ..کردی خودشم حس نمگهی تموم دکسالی که ياون بچه ا..هفده، هجده سالس که تو گذشته جاش گذاشتم

 .. اونارو پشت سر گذاشتم اما هنوز حس اون روزا باهامهيهمه 
 

 ادامه داد. کردی را در سرش احساس ميادی زيفشار.ختندی رشیاشک ها        
 
 دلم کار گذاشتن که ي ضبط توهیانگار .. اون روزا هرشب باهامهيحال و هوا...کنمیهنوز حسشون م -        

 بعد از ي هاهی گرنمیبیهنوز م.. از اولرهی دوباره مشهی تموم می و وقتکنهی رو هرروز پخش مي ترانه اهی
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 و چیسر ه.. ذهن و قلبش کشتوتو رو ت..آرزوهاشو کشت..سوزهی اون دختر ميمن فقط دلم برا..باختنمو
 ..الی دانیتو دوستم داشت..رهیگی خنده ام می گاهیحت..پوچ

 
  لب زدالیدان        

 
 .ي کرديتو لجباز-        

 
  را پاك کرد و گفتشی اشک هانشیبا آست        

 
اون موقع به همه  یمسخره اس ول..نمی اشو ببجهی نتخواستمیمن تالش کرده بودم م...دلم شکسته بود-        

 هم بهم یسی حالم از زبان انگلگهی که دگفتنی همه از رفتن منقدریاون موقع ا. جز رفتنکردمی فکر مزیچ
 من ي اسم من و دغدغه نکهی ايجا به.. شده بود ورد زبون تو. مامان بابامي دعوايشده بود سوژه .خوردیم

 ..... آرزوت من نبودمگهید. باشه
 

  عاجزانه گفتالیدان        
 

 ..پدر مادرت.. رفتن منتیموقع. درست شدهوی زیهمه چ-        
 

  مکث دردناك ادامه دادیبا کم        
 

 ..من عاشقت بودم-        
 

 . بار بودنی دومنیامروز ا.قلبش مچاله شده بود..ردی اشک هارا بگلی سي جلوشدینم        
 

 بودم به اون ونی من مدالیدان.نمیبی تو کارات نمی از عاشقي اثرچی عقب هگردمی اما برمدونمیم-        
 از اون عذر یتوام اگر دنبال بخشش.. دورزمشی خودت بزنم و بري بار جلونی آخري حرفارو برانیدختربچه تا ا

 .بخواه
 

  جلوتر رفت و گفتالیدان        
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 . کنم ماهدختی نمی پشتتو خالگهید..ی تا ببخشکنمی ميمن هرکار-        
 

 . شددهی از پشت سرش شنیی رسايصدا        
 

 . دارهبانیماهدخت خانم االن هم پشت-        
 

 دیبا شک پرس. برگشتالیدان.نرفته بود.دی کوتاه و کرم کاوه رسيها و پالتو*کرزینگاه ماهدخت به ک        
 

 شما؟-        
 

  به او کرد و گفتیکاوه با اخم نگاه        
 

  هستمیفتح-        
 

 .دستش را جلو برد.  به ماهدخت کردي نگاه پرسشگرالیدان        
 

 خوشبختم-        
 

 از در خانه به سمت در ورانی.شدی آمد که بخار از دهانشان خارج میآنقدر سوز م. دست دادالیکاوه با دان        
  کاوه گفتدنیرك با دبها.. چسباندالیخودش را به دان.بهارك هم به دنبالش.دیدو
 

  شما؟دیئه هنوز هست-        
 

  گفتالیرو به دان        
 

 . شماره از خودت بهم بدههی. باز من فعال تهرانمارشیب-        
 

  گرفته گفتي خوب نبود با صدایلی خشی که حال و هواالیدان        
 

 .فعال خدافظ.فرستمیبرات م-        
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 و رو به دی کشينفس کش دار.رو به ماهدخت کرد اما ماهدخت نگاه از او گرفت و تنها سر تکان داد        

 کاوه گفت
 

 .خداحافظ-        
  نگران و لرزان گفتيبهارك با لبخند. دور شدالیکاوه با اخم سرش را تکان داد و دان        

 
 . دعوت کنهدیالبته من خودم مهمونم ماهدخت با.دیآقا کاوه شما هم بفرما.من برم تو-        

 
  گفتنی کرد و غمگدهی به ماهدخت رنگ و رو پرینگاه        

 
 . تو زودایب..سرده-        

 
  زد و گفتيکاوه لبخند محو        

 
 .شمیمن مزاحم نم.ممنون-        

 
 بهارك سرش را تکان داد و گفت        

 
 ! زودایب.اطی تو حستیماهدخت نا.  رفتم تومن.دیهرجور راحت-        

 
 و رو به کاوه خجالت زده دی به آنها کشیدست. بودختهی را بهم رشیباد موها.ماهدخت سرش را تکان داد        

 گفت
 

  حرفامونو؟ي همه يدیشن-        
 

  دورگه شده اش زد و گفتي به خجالتش و صدايکاوه لبخند        
 

 .دمی اشکاتو دیول.نه-        
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  سرد را رها کرد و پر بغض لب زديماهدخت در فلز        
 

 نه؟...ی برام بگشکنهی که عاشقه و میکی نباشه از يازی نگهیفکر کنم د-        
 

 گفت. دی لرزی بود که از سرما میاالن در نگاهش ماهدخت گنجشک کوچک. نگاهش کردنیکاوه غمگ        
 

 .دهیجواب م.. امتحان کنادی رو زهیگر-        
 

 شتری کرد و بینی فنی زد و ماهدخت فیکاوه پر درد لبخند کمرنگ. بغض خنده اش گرفتانیماهدخت م        
 مرد تنها نیدر کنار ا.. بروند به دركدی کند و به همه بگوهی به او تکخواستیدلش م. شدرهی کاوه خيبه چهره 

 نی حق را هم نداشت و انی ایاما حت.. او مرهمي خودش برا او مرهمش باشد وخواستیم..و دل شکسته
 . جداگانه بودیخودش بغض

 
 ی را مسوی آرام گي قدم هايصدا. بپوشديدر را باز گذاشت و به سمت اتاقش رفت تا لباس بهتر        

 بلند گفت.دیشن
 

 امیاالن م-        
 

 ی خالشانیجا. نبودندزی و مواری دي روگریره د دونفيقاب عکس ها. به اطراف کردی نگاه تلخسویگ        
 افتاده از آن را برداشت و نگاه رونیخم شد و قاب عکس ب. خانه بودي گوشه لیسه کارتون پر از وسا.بود
 . از دستش رها شدب کاوه قايبا صدا. بودی اما خنده اش زورکدی عکس خندنی آمد در اادشی.کرد

 
 ؟ي چاایقهوه -        

 
 دستش را مشت کرد و گفت. قرمز بود و لباسش نا مرتبیچشمانش کم. به او انداختینگاه        

 
  سه تا کارتون بود؟نیهم. کدومچیه-        

 
  آرام لب زدسویگ.سویبرعکس گ. بودیخنث.کاوه سرش را تکان داد        
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 ممنون-        
 

  آرام گفتي اما با چهره ای را دورش جمع کرد و عصبشیکاوه دست ها        
 

 ....يای نگهیقرار بود د-        
 

  جلو آمد و با چشمان پر اشک لب زدی طاقت شده کمی بسویگ        
 

 ..کاوه من-        
 

 کاوه با اخم حرفش را قطع کرد و خش دار گفت        
 

 !نگو-        
 

 آرام گفت.اشک از چشمانش افتاد        
 

 . تنگ شده بوددلم-        
 

 را به شی و دست هاستادی اخچالیپشت .کاوه از مقابلش رد شد و وارد آشپزخانه شد.دی کشینفس لرزان        
 ریقلبش ت.ندی ببفی ضعنقدری او را اسوی گخواستینم.دی کشیقی را بست و نفس عمشیچشم ها. دادهیاپن تک

 از همانجا گفت. خودخواه بودیکاش کم.دی کشیم
 

 .زی مي خونه رو هم بذار رودیکل..بذارشون تو آسانسور-        
 

 شیبرا.ندیحق داشت نخواهد او را بب. آوردرونی بفشی را از داخل کدی را پاك کرد و کلشی اشک هاسویگ        
 هی خم شده و تکي با شانه ادی آخر کاوه را از آن پشت دي هل داد و لحظه شیکارتون ها را با پا.سخت بود
 . برد و در را بسترونیکارتون ها را ب.زده به اپن

 را باز کرد نتیدر کاب. شده بودی روانمارانیمثل ب. نداشتشی براي فکرچیحالش آنقدر افتضاح بود که ه        
 ها را به شهیش. آب شدالیخیب. از دستش افتادوانی رفت و لیاهیچشمش س. آب بنوشدی بردارد و کمیوانیتا ل

 زباله سهی را درون کشهی شو افکارش را پس زد. آخر چشمش را زدي شهیبرق تکه ش. جمع کردیسخت
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 یامی روشن کرد و پی را به سختلشیموبا.. حالنیا.. روزها تمام شوندنیا.. تمام شودخواستیدلش م.انداخت
 . فرستادیکوتاه به ره

*         
 کی اتاق شده بود قلبش از شدت استرس نزدنیبار که وارد ا نیاول. مبل لم داد و اطراف را نگاه کرديرو        

  گفتي اش را باال داد و جدي لباس اداري هانی و آستستادی مقابلش ایره.به از کار افتادن بود
 

 خب-        
 

  به بهارك انداخت و گفتینگاه        
 

 ؟ياری پالتوت رو در بيخواینم-        
 

  چسباند و گفتشیبهارك دستش را به پالتو        
 

 .نه سرده-        
 

 را روشن واری دي بااللتی برداشت و اسپزی مي را از روی سرش را تکان داد و کنترل کوچکیره        
  زد و آرام گفتيبهارك لبخند.کرد

 
 ممنون-        

 
 . گذاشتيگری مبل دي را گرفت و روفشی رفت و ککشی نزدیره        

 
 خب-        

 
 بهارك متعجب و کالفه گفت        

 
 ؟یخب چ-        

 
  گفتي جدیره        
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 ؟یاوک.مینی خونه تا مبالرو بچمیریمن کارامو بکنم م.ی صبر کنکمی دیبا-        

 
  مکث نگران گفتی به اطراف کرد و با کمیبهارك نگاه        

 
 هیااممم حاال چه عجله -        

 
  را باال انداخت و به سمت صورتش خم شد و گفتشی مرموز ابرویره        

 
 ..ستی نيعجله ا..یگیراست م-        

 
 دستش که بند شال بهارك شد تلفن زنگ خورد        
  گفتیظی با اخم غلهیبعد از چند ثان.. لب گفت و تلفن را برداشتری زیلعنت        

 
  باالدشونیبفرست.ستی نیمشکل-        

 
  دست بهارك را گرفت و گفتعیتلفن را قطع کرد و سر        

 
 خب؟.ای نرونی شد هم بیهرچ.رونی بای تا من نگفتم نییبرو تو دستشو-        

 
 یره. اتاق شد و در را بستیی وارد دستشوعیسر.بهارك آب دهانش را قورت داد و سرش را تکان داد        

 گفت
 

 .در رو قفل کن-        
 

 به مهمان ناخوانده اش ی گفت و لعنتیبه سر و وضع اتاقش نچ.سپس لباسش را مرتب کرد        
  نشست و محکم گفتزشی صبر کرد و پشت مهی در که آمد ده ثانيصدا.فرستاد
 .دییبفرما-        
مهراد جلو ...یافگیترسناك و همان خوش قهمان نگاه مرموز و .. نه چندان درشت اما رو فرمکلیهمان ه        

  گفتیتر رفت و با لبخند اعصاب خوردکن
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 نم؟ی تونم بشیم. جانیره.به به سالم-        

 
مثل . به تن داشتیکت و شلوار مشک.. سالم کرد و دست دادي بلند شد و بدون لبخند جدشی از جایره        

  به اطراف کرد و گفتیهراد نگاهم.نندیدوست داشت همه او را جنتلمن بب..شهیهم
 

 خوبه اوضاع؟..ی حسابي شدریمد-        
 

  زد و گفتی پوزخند کمرنگیره        
 

 ؟ي خبر نداریعنی-        
 

 .دی به چانه اش کشی و دستدیمهراد خند        
 

 ..شهی نمیچی بره هشی وضع پنی با ای رهگفتی اونوقتا پدرت مادمهی..اونکه بله-        
 

  را نشان داد و گفتی رهزی مشیبا دست ها        
 

 ...شهی مياما تو ثابت کرد-        
 

  چهره اش را کج کرد و گفتیکم        
 

 . انلهی وسهی بقدنهیمهم رس.ستیالبته حاال راهش مهم ن-        
 

 ی بار او مکهیح آمده بود و تواض. متوجه منظور او شده بودیره. را مسخره کردیو با نگاهش کامال ره        
 .کرد

 
کاوه . باز کردعی را سرامیپ.فکر کرد بهارك است. خارج کردتی او را از عصبانلشی موباامی پيصدا        

 دست ينخواهد کار. لحظه ترس به جانش افتادکی. اوي خانه رودی می و ساعتستیگفته بود حالش خوب ن.بود
  گفتد زد و روبه مهرای تصنعيلبخند. نبوددی روزها بعنی اياز کاوه .خودش بدهد
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 .خوامیچند لحظه عذر م-        

 
  گفتالیخیمهراد ب        

 
 .راحت باش-        

 
 روزها نی انکهیمثل ا. کاوه بروددنی به بهارك زد و از او خواهش کرد از ماهدخت بخواهد به دیامیپ        

 صفت و بهارك در اتاق نه چندان وی ديخودش با مرد. بودي بداوضاع. تر از خودش بودکیماهدخت به او نزد
 مهراد سرش يبا صدا.دی کاوه بگوه بدی آی زنگ بزند و هرچه از دهانش در متوانستیکاش م. حبس بودیجالب

 را باال آورد
 

  اومده؟شی پیمشکل-        
 

  گفتي را داخل کشو گذاشت و جدلشیموبا        
 

 قهوه؟.نه-        
 

  کرد و با خنده گفتی رهي تفاوت و جدی بي به چهره یمهراد نگاه        
 

 .میلی ما فامی خشن؟نا سالمتنقدریحاال چرا ا-        
 

  کرد و ادامه دادزی ری را کمشیچشم ها        
 

 ؟يشدی من میتو ک-        
 

  زد و گفتی بشکنهیبعد از چند ثان        
 

 .مییدا!! آها-        
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 خش دار و ییبا صدا. اش را محکم گرفت تا بلند نشود و با مشت بکوبد به دهانشی صندليدسته ها        
  سرخ گفتيچهره ا

 
  مهراد؟ي دارکاری چنجایا-        

 
  گرد شده گفتی و با چشماندیمهراد دوباره خند        

 
 ..نمی ببموییاومدم دا-        

 
  و با طعنه گفتيجد.  خنده اش را تمام کردی رهزیبا نگاه خشن و ت        

 
 ... تا حاالدمیشا.. قراره با خواهرم ازدواج کنهمییدا..گهی جالب دزی چهی-        

 
  و گفتستادیبلند شد و مقابلش ا.اوردی طاقت نیره. زدي را منظور دار باال انداخت و پوزخندشیو ابرو        

 
 . به تو مربوط باشهي که اسم بردیینایم از ا کدوچی هی زندگکنمیفکر نم-        

 
 .  زود جوش آوردشهی و مثل همستادیمهراد مقابلش ا        

 
 به نفعشه که یعنی. کنهي بدون اطالع من کارکنهیپانته آ غلط م.. خواهر من به منم مربوطهیزندگ-        

 .نکنه
 

  سرش را تکان داد و پشتش را به او کرد و گفتیره        
 

 . ندارم با شما بزنمیمن حرف.دی ببرفی تشرگهیشما هم بهتره د.گمیبهش م-        
 

 مهراد پر حرص گفت        
 

 ش؟پول؟یخوای میواسه چ-        
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  سرش را تکان داد و آرام و مطمئن گفتیره        
 

 .آره-        
 

 امه دادمهراد اد        
 

 ؟ي قراره بهش بدیدر ازاش چ-        
 

  به سمتش برگشت و با اخم گفتی کمیره        
 

 .عشق-        
 

 . کلمه انزجار دشتنی از گفتن ایحت        
  لب زمزمه کردری و زدی به دور دهانش کشیمهراد دست        

 
 ..هردوتون..دیزنیزر م-        

 
  گرفت و با خشم ادامه دادیرا به سمت رهانگشت اشاره اش         

 
 یدونیخوب م.زنمی حرف می از چیدونیم..به نفع خودته. ما باز شهی پات به زندگذارمی نمنباری انیبب-        

 .کی کوچینام
 

بلند و محکم . بودستادهی مقابل پنجره ابی پر اخم و دست در جیره.و با سرعت و خشم از اتاق خارج شد        
  بود گفتدهی که به حتم تمام حرف ها را شنیبه دخترک

 
 .رونی بایبهارك ب-        
 گرفت و از شرکت ی ساعتی مرخصطی و در نظر گرفتن شرادنی بهارك بدون فهمامی پافتیبه محض در        

گهبان خواهش کرد که با از ن.دادی جواب نمی کسزدیهرچه زنگ م.به سرعت به آدرس موردنظر رفت.خارج شد
 را برداشت و با او شی هادیلآنقدر گفت تا نگهبان دسته ک.شناسدیگفته بود کاوه را م. در را باز کنددشیکل
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 خراب وسط هال و یکاوه با حال.وارد خانه شد. بند نبود تا در باز شودشی پاي رودندیبه در خانه که رس.رفت
 دینگهبان مشکوك از او پرس. نامرتبیبا لباس.دی جدلیسا مبل ها و ونیب. نشسته بودواری به دهیتک
 

 ن؟یشناسی خانمو منی ای فتحيآقا-        
 

اما کاوه سرش را آرام ! نهدی او را هم نشناسد و بگویحالش آنقدر بد بود که ماهدخت نگران شد که حت        
 آنها را تنها ی کوتاهینگهبان سرش را به تاسف تکان داد و با عذرخواه. را برگرداندشیتکان داد و رو

  گفتزی انگم افتاد و غشی پاي کاوه پرواز کرد و جلويماهدخت با بغض به سو.گذاشت
 

 کاوه؟-        
 

وز هم مهربان  ماهدخت هنياما برا.. و خسته تر شده بودریچقد پ. زدی نمیچشمانش را بسته بود و حرف        
 ماهدخت ادامه داد..و جذاب بود

 
 ؟يدی جواب منو نم؟چرایخوب...کاوه-        

 
بلند شد و در حال تلو تلو خوردن .دی ها خندوانهی به او کرد و مثل دیکاوه چشمانش را باز کرد و نگاه        

  اپن را برداشت و گفتي رويبطر
 

 نه؟..توام دلت برام تنگ شده بود-        
 

 ماهدخت ناله کرد        
 

  دستت؟هی چ؟اونیگی میکاوه چ-        
 

  را نشان داد و گفتي خنده بطرانیکاوه م        
 

 ن؟یا-        
 

  به خودش کرد و ادامه داديو بعد اشاره ا        
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 ن؟ی اای-        

 
  زدادیبعد از چند لحظه سکوت ماهدخت فر        

 
 کدوم؟-        

 
 يهمانجا کنار اپن افتاد و سرش را رو.. اش گرفتهی خنده گرانیآنقدر که م..قهقهه زد..دیو دوباره خند        
ماهدخت هم .. رنگي درد و خاکستري با بویی هاهیگر.. آرام بود اما جانسوزشی هاهیگر.. گذاشتشیزانو ها

دست . را کنار گذاشتي شد و بطرخم شی سست شده بود اما جلوشیپاها.. بوددهیترس.. اش گرفته بودهیگر
 لرزانش را گرفت و گفت

 
 .. ترسم کاوهی کنم؟من مکاریمن چ. کاوهستیحالت خوب ن..نویکاوه بده به من ا-        

 
  و ادامه داددیدستش را کش        

 
 ایب.. دست و روتو بشورمی برایب-        

 
 

 گریانگار د. ماهدخت را محکم گرفتگری کرد و دست د به خون نشسته سرش را بلندیکاوه با چشمان        
 آرام ی طوالنیکاوه با مکث..ماهدخت نگران نگاهش کرد. بودروزی ديانگارهمان کاوه .. نبودهوشیچشمانش ب

 گفت
 

 ...بمون-        
 

 ی خودش تکرار مي به چشمان کاوه حرف آخرش را برارهیخ.جان از بدنش خارج شد.ماهدخت وا رفت        
 قرار است دیشا. نو بسازدیی را فراموش کند و فردازی باشد که قرار است همه چي امروز روزدیفکر کرد شا.کرد

مرد ..و کاوه.. اشتباهی اما از راهخواهدی نگاه را با تمام وجودش منیفکر کرد ا.. دردناك تر را تجربه کندیشروع
 کدامشان خوب چی روزها که حال هنیدر ا. داشتازی امروز به او ني و مرد شکست خورده روزیعاشق د
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 قصه تلخ تر و غم بار تر از انی پانباری ادیو شا.. رخ دادگری دی شد اشتباهکتری که نزدشانیصورت ها...نبود
 .گذشته باشد

خواب که نه .کاوه خوابش برده بود... کرده بودندجادی اي بدي صحنه ي هرکدام گوشه اشانیلباس ها        
 قطع عضو يحس انسان ها..دادی لب به خودش فحش مری و زختیریماهدخت اما اشک م..شده بود هوشیب

 حس و پر یبدن ب. کردی منیی درون معده اش را باال و پاعی خون مايبو...حالت تهوع گرفته بود..شده را داشت
 ي قهی را که تا چند دقشیموها.دیچی شالش را دور سرش پیحت.دی را پوششیدردش را بلند کرد و لباس ها

 تن خودش هم بهم ياز بو..حالش از وجود خودش. کاوه نوازش شده بود پر حرص کنار زدي با دست هاشیپ
 ی سروساماني گندکارنی به انی تا ادی کشرا ملحفه..سردش شده بود..دندی لرزی مشیدست ها..خوردیم

 گونه اش پخش شده را ي رويبا مچش اشک ها و دی اش را باال کشینیب.کندی چه کار مدیفهمیاصال نم.بدهد
آرام و لرزان .. حرف ها بودنی تر از انی کاوه سنگکلیه.. آمدی نمرونی بدی کشیهرچه ملحفه را م.پاك کرد

 گفت
 

 وه..کا-        
 

  زدغی جهی شده با گریعاص.. نخوردیکاوه تکان..دیو دوباره ملحفه را کش        
 

 کاوه-        
 
 

ملحفه را مچاله کرد و همانجا . افتادنی زمي جانش روی که بدن بي طوردیو ملحفه را با تمام قدرت کش        
 وجود گری که دیهی توجيبرا.. هایمانی اشتباهاتش و پشيبرا.. بختشی و نحسندهی آی سرنگونيبرا..زار زد
 وارد حمام شی هااستخوان  و حس خرد شدنشدی مشتری که هرلحظه بيلنگ لنگان و با درد...نداشت

 مرده ها هیشب.. شدشتری اش بهیگر...دیاز خودش ترس.. اش را نگاه کرددهی رنگ و رو پري چهره نهیمقابل آ.شد
 زانو بلند شد و يرو.. بودخی خیصورتش ..رفتی ضعف مشیدست و پاها..وان را پر از آب و کف کرد.. شده بود

 شی رشی انگار قلب خودش را رزدی که به ملحفه میبا هرچنگ..دملحفه را وارد آب کرد و با هق هق چنگش ز
 کی سرامي و رودی تق در پريبا صدا. کردی نامفهوم را تکرار میحروف.زدی لب با خودش حرف مریز.. کردیم

 ي و رنگ و روهی گردنیبا د.. و نگراندهی ترسیبا نگاه.کاوه بود. به سمت صدا کردینگاه. کف حمام افتاديها
کاوه .ماهدخت بلند شد و به کارش ادامه داد. سرش گذاشت و همانجا سر خوردي دستش را روردوماهدخت ه

  دورگه گفتییبا صدا
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 .نشور..ماهدخت نکن-        

 
  زمزمه کردشی نفس نفس زدن هاانیماهدخت م        

 
 کاوه..دهیبو م..شهی..نم..شهینم-        

 
 .ماهدخت دستش را پس زد و به سمت وان برگشت.دیا کش ماهدخت ريکاوه بلند شد و بازو        

 
 !ولم کن-        

 
 کاوه دستش را دوباره گرفت و کالفه گفت        

 
 رو نگه یپاشو زنگ بزن به بهارك بگو ره..ي لرزی ميدار.. نگاه بکن به خودتهی.. سردهنجایا..پاشو-        

 ..داره هتل
 

  و گفتدیماهخدت با ضجه دستش را کش        
 

 ؟ي بريخوایمگه نم..توام برو..پاشو برو..ولم کن-        
 

  و گفتدیبا مشت لرزانش محکم به بدن کاوه کوب        
 

 ؟ي برستیمگه قرار ن-        
 

  خاموش گفتیکاوه دستش را دورش گرفت و با بغض.. نشستنی زمي حال رویو از شدت هق هق ب        
 

 .تو آروم باش. کنمیخودم درستش م.. کنمیدرستش م..آروم..سسسییه-        
 

 .دی مرطوبش کشي به گونه ی ماهدخت را از صورتش کنار زد و دستيموها        
*         
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 کرد و به زیحمام را تم. زباله انداختسهی را داخل کفی کثي در نشاند و ملحفه يماهدخت را گوشه         
  کردشی صدادهیترس.دی بسته بود و رنگ رخش سفشیچشم ها.سمت ماهدخت برگشت

 
 ماهدخت؟-        

 
 آرام گفت.پلکش آرام باز شد        

 
 .ستیحالم خوب ن-        

 
  گفتعی اش گذاشت و سریشانی پيکاوه دستش را رو        

 
  برمت خونهیم.. بهتدمیصبر کن من االن مسکن م-        

 
 ماهدخت ناله کرد        

 
 . برم خونهی شکلنی اتونمینم..شهینم-        
 

  با عجز گفتی ولمی و دست ماهدخت را گرفت و مالدی به صورتش کشیکاوه دست        
 

 .تا زمان خونه رفتنت وقت هست. بخوريزی چهی میپاشو بر.. خبلهیخ.. خبلهیخ-        
 
 

 کنارگوشش گفت. را گرفت و بلندش کردشیبازو        
 

 ..زمیپاشو عز-        
 

تنها . کاوه هم مهم نبودگرید.. مهم نبودسوی گگرید.و در دلش هرچه فحش بلد بود به خودش داد        
 نیدر ا. بکندتوانستی نمي فکرچیه. شدشانی هردوي های عقلی بی خودش قرباني مهم بود که با پایماهدخت

لرزاند و نه به گذشته که  ی اسمش هم او را مگری که دندهینه به آ. کردیلحظه تنها به همان لحظه فکر م
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 ساعت گذشته مردانه در کیاگر کاوه در . کردی دختر را رها نمنیا.دانستی را مزی چکیاما .زدیحالش را بهم م
 . ماندی مشی ساعت پکی ي االن هم مردانه پادی دختر نفس کشنیکنار ا

 
 که پشتش یآرام و دلخور رو به ره. دوشش انداختي را روفشی کری آمد و سر به زرونی بییاز دستشو        

 به او بود گفت
 

 فکر کنم بهتره من برم-        
 

  را به کمرش زد و گفتشیدست ها. نگاهش کردنی خشمگی برگشت و با چشمانیره        
 

  برم برمشهی میهرچ.نی بشریبگ-        
 

  نگه داشتن و آرام بودن داشت گفتمی در مالی هنوز سع کهیی و با صدادی کشیقیبهارك نفس عم        
 

 ن؟ی بدحی توضنیخوایبمونم؟حتما باز م-        
 

  قرمز نگاهش کردی شد و با چشمانکی به او نزدی عصبیره        
 

 !نه-        
 

 گفت یفی که به شانه اش وارد شد آخ ظريبهارك از شدت درد. مبل پرتش کردي را گرفت و روفشیک        
  گفتشدندی مي که کم کم ابریو با چشمان

 
 !!!؟یکنی مينجوریچرا ا-        

 
 .زدی می اش به سرخیشانیپ. مبل کنارش نشست و سرش را با دستانش گرفتي رویره        
  باال گرفت و گفتیسرش را کم        

 
 خوام؟ی انتقام از مهراد مي تو رو برايحتما فکر کرد..گذرهی می تو فکرت چدونمیم-        
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  زد و ادامه دادهی به مبل تکیره.بهارك با اخم و منتظر نگاهش کرد        
 

 خودم با پانته آ ازدواج دی چرا باخواستمی انتقام از اون مي من اگر تو رو برا؟احمقيدی دادی زلمیف-        
 ..کنم؟طرف من مهراده چون پدرش مرده

 
  شد که گفتانی اش نمایشانیرگ پ        

 
 که به ي مهراد عاشقته؟اونقدريبعدم واقعا فکر کرد. کاره اسچیوگرنه مهراد ه..شوهرخواهرم مرده-        

 ..خاطر تو
 

بهارك با . را به کمرش زدشی بلند شد و دست های سکوت کرد و عصبی کمدی قسمت که رسنیبه ا        
  بلندتر گفتی کمییصدا

 
  راحت بشه و بمونم کنارت؟المی خدی حرفا بانیبا ااالن -        

 
 محکم گفت. ستادی نگاهش کرد و مقابلش ایظی با اخم غلیره        

 
 ؟ی نمونیتونیم-        

 
 نا آشکار هرچه در گذشته بود ی و با بغضستادی اشی از او روبه روتیبهارك با اخم نگاهش کرد و به تبع        

 را پس زد و گفت
 

 ..تا االن هم اگر. راحت برم و پشت سرمم نگاه نکنمیلی ختونمیتونم؟می نميفکر کرد-        
 

 يچشمانش از تعجب باز مانده بود و از گرما. تمام ماندمهی نی شدن صورت رهکی حرفش با نزديادامه         
 محکم شد که  دورشیدست ره. کردی جز آن لحظه را احساس نميزی چچیه. اش سوختیشانی پیناگهان

  آرام گفتی با اخم ولیره.دیخودش را آرام عقب کش
 

 ؟ی و پشت سرتو نگاه نکني بریتونیاالنم م-        
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 به او لی و تحلهی تجزي کشدارش اجازه ي و نفس هادیتپش قلب شد. چشمانش شده بودیاهیمات س        
  داد و آرام و با هرچه جرات داشت گفتراهنشی پيخجالت زده نگاهش را به دکمه .دادندینم
 

 برو عقب-        
 

  گفتي توجه جدی بیره        
 

 !ی بموندیبا..یمونیم.می بحث ندارگهید..ي بخواحینشونم توض.رمی می نشونم بگگهید-        
 

  را به زبان آورد گفتقتیحق.دی چشمش چکي از گوشه یاشک        
 

 . تونمینم.. غلطهيزی چهی..شهیاما نم.. دوستت داشته باشمخوامیم. بمونمخوامیم-        
 

 را بست و کنار شیچشم ها. شد بهارك را دربرگرفتنینگاهش غمگ. نزدیحرف. نگاهش کردی کمیره        
 گوشش گفت

 
 بهم ي حس بدچی از دور نگات کنم و هنکهی ايبرا... آرامش روحميبرا.خوامی بودنم مي قويتو رو برا-        

 . کردمکاری که ندونه چیکی. کنهدوارمی امنمشیبی می که وقتخوامی مویکی.منتقل نشه
 

 سرخ ینی را از او جدا کرد و با چشمان و نوك بد؟سرشی بهارك اشتباه شنای بود نی واقعا غمگشیصدا        
  بم ادامه دادیی با صدایره.  بودخی ی رهي مثل دست هاشیدست ها. کردی رهي جدي به چهره یشده نگاه

 
 .. کسچی هيبرا. مهربون نبودمنقدری وقت اچیمن ه..بمون و منو آروم نگه دار-        

 
 آرام گفت. گذاشتی و لرزانش راکنار صورت رهخیبهارك خجالت را کنار گذاشت و دست         

 
 ..از خودت..ی ساق؟ازیگی نمتیاگر قراره بمونم پس چرا از زندگ-        

 
  گفتنی داد و غمگریی نگاهش را تغيسو. دی باشد و دروغ بگورهی چشم ها خنی در اتوانستی نمیره        
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 ..ی بمونستمیچون بعدش مطمئن ن-        
 

بلد .شدی از راه خودش وارد میره.ختیبهارك تمام فکر ها ، منطق ها ، مهراد ها و گذشته ها را دور ر        
 قتیحق..ی مانی که نمدانمی مگفتی اما مي ترسم که بروی مگفتینم.. بمانگفتی اما مدینبود دوستت دارم بگو

 دلش ي و جدنی نگاه غمگنی ادنی دند،تا رفته بودشی پنجایحاال که تا ا.. بماندخواستی بود که دلش منیا
 ی اما مگذاشتی که بود ميزی هر چای حماقت ای ياسمش را کنجکاو... ماجرا را بداندي تا انتهاخواستیم

 . نداشتي اگر به شانس اعتقادیحت. کردیشانسش را دوباره امتحان م..ماند
  زد و گفتیلبخند کمرنگ        

 
 م؟ینی خونه ات مبالرو بچمی بریک-        

 
  دست بهارك را گرفت و خونسرد گفتیره        

 
 .. االننیهم-        

*         
 نگران اتاق هارا نگاه کرد و بعد به یره. نبودی کاوه را داشتند اما کسدنیانتظار د.وارد خانه که شدند        

  اخم کرد از آنجا بلند گفتیکم. بودسیکف حمام خ.سراغ حمام رفت
 

  کاوه؟شیبهارك زنگ بزن به دوستت بپرس اومد پ-        
 

 از اتاق خارج شد و یره.هرچه بوق خورد جواب نداد. تخت نشست و به ماهدخت زنگ زديبهارك رو        
 گفت

 
  شد؟یچ-        

 
 بهارك سرش را تکان داد و گفت        

 
 .دهیجواب نم-        
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 گفت. ساز را روشن کرديکتش را درآورد و چا        
 

 . کاوهزنمی منم زنگ می بکننجای اي براي فکرهیخب تا تو -        
 

 . گفتی آرامي زد و باشه يلبخند        
 کاوه را گرفت و منتظر يشماره . روشن کرديگاریپنجره را باز کرد و س.وارد اتاق شد و در را بست        
 ی باشد،کالفه اخمی دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مدنیبا شن. نگران بودیبیبه طور عج..نگران بود.ماند

 اول يدو،سه دکمه . کردوش زد و آن را خامگارشیپک آخر را به س. را در دستش فشردلشیکرد و موبا
 . را باز کرد و از اتاق خارج شدراهنشیپ

 زد و يلبخند. دختربچه ها شده بودهی شبي قهوه اي و جوراب شلواریبهارك با آن سارافون زرشک        
  گفتیره. شدریدستش را از پشت دورش حلقه کرد و بهارك غافلگ

 
 !سردت نشه-        

 
 کرد حداقل در ی میسع. کنار گوشش گردنش را کج کرد و فاصله گرفتی رهیان ناگهيبهارك از صدا        

  و گفتدیخند.ستدی به او ناکی نزدادیخانه اش ز
 

 شوفاژا خاموشن؟. جابه جا کنمزاروی که نتونستم مخهی دستام نقدریا-        
 

  زد و گفتي لبخند محویره        
 

 ..خاموشن-        
 

 دی گرد شده پرسیبهارك با چشمان        
 

 شه؟یسردت نم-        
 

 . ندادی وارد آشپزخانه شد و جوابیره        
 

 زم؟ی بريچا-        
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  داد و گفتهیبهارك به اپن تک        

 
 . بعدمیاول کارارو بکن.يتازه روشنش کرد!نه-        

 
 یره. زدی کرد و لبخند تلخی ساقی به نقاشینگاه. و بعد به سمت شوفاژ ها رفت و روشنشان کرد        

  و گفتستادیکنارش 
 

 خوشگله نه؟-        
 

 .اوهوم-        
 

  کرد و دلسوزانه ادامه دادی به رهینگاه        
 

 .ی در حقش نکرده باشي نامردچی هکنمیاز ته قلبم آرزو م-        
 

 . نزدی داغ فرو داد و حرفی آب دهانش را مثل سربیره        
 بهارك بحث را عوض کرد        

 
  تو اتاق؟ي ببرشهی خوابگاه محترمت رو نمنیا-        

 
  گفتی کوتاهي را باال انداخت و با خنده شی از لحن بهارك ابرویره        

 
 !نه-        

 
 بهارك گفت        

 
  دور ترکمی یول.مینیچی آشپزخونه ميپس مبالرو روبه رو-        

 
 با ذوق ادامه داد        
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 مخصوصا شبا.شهی خوب میلی آباژورم کنارش خهی-        

 
  انداخت و ادامه دادابانی به پنجره و خینگاه        

 
  آرامش دارهیلیخ.با نور شهر-        

 
 به بهارك نگاه کرد و گفت.پخش شد Olafur Arnalds  ازیکیز سمت ضبط رفت و مویره        

 
 خوبه؟-        

 
 ..بست!) بله( ی را پشت به هم گره زدو آرام چشمانش را به معنشیبهارك دست ها        
 بهارك بلند شد و گفت.. مبلها افتادندي شدند و بعد هردو خسته رودمانی چری درگی ساعتکی        

 
 .ارمی بيمن برم چا-        

 
 خانه با او يچقدر فضا .. خوب تر استدمانی چنی پشتش گذاشت و فکر کرد چقدر فضا با ای کوسنیره        

 ..بهتر است
 گذاشت و پشت ی چوبزی مي را روي چاینیس. افتاداهی سواری آمد که نگاهش به دی مرونیاز آشپزخانه ب        
 دیرس پواری و رو به دیبه ره

 
 ه؟ینجوری چرا اواری دنیا-        

 
 با یقیلبخند عم. شانه اش گذاشتي بلند شد دستش را دور بهارك حلقه کرد و چانه اش را رویره        

 بم یی با صدایره. بد تر بودگرفتی فاصله مشتریهرچه ب. مهمان صورت بهارك شدیشگیهمان سرخ شدن هم
 گفت

 
 ی ماهی خونه رو سيوارای کردم اومدم و با خودم گفتم کل دی بزرگیلی اشتباه خدمی که فهميروز-        

 !ی نباشن حتی وغم کافیمونی پشي اون روز واژه هاي برادیشا..حالم اصال خوب نبود..کنم
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  گذاشت و با لبخند گفتی دست رهيبهارك دستش را رو        
 

 .ییی آآبورانی به قول نباریا. و دوباره رنگش کنای بي که کار اشتباهتو جبران کردي روزهی-        
 

 به صورتش کرد و آرام سرش را تکان داد اما در ی مهربان نگاهیره. کردانی بي را به طرز کودکانه ایآب        
 . وجود داشته باشدی کاش جبرانيدلش گفت ا

  گفتدیبهارك از او جدا شد و رو به دکور جد        
 

 يمثل آدم ها.ذاشتی می منفری رو خودت تاثياونجور.هم هوا گرمتره و هم فضا.. بهتر شد چقدرنیبب-        
 !نجای اکردی رفت و آمد مي که پانته آ خانم چه جورنهیتعجبم از ا..افسرده

 
  زد و گفتي لبخند مرموزیره        

 
 . برهخواستی اصال دلش نمومدیم. نداشتی اصال مشکلیاتفاقا پان-        

 
 ی انداخت و بنییگرفته سرش را پا. شدمانی که پشدی بگويزیدهان باز کرد چ. جا خوردیبهارك کم        

 قصد گفت
 

 نجای با اکنهیاصال فرق م..لهی شلوغ و پر از وسایلیآخه خونه مهراد خ-        
 

  را باال انداخت و با اخم گفتشی ابرویره        
 

  خبر بوده؟ چهگهی مهراد ديخونه  -        
 

 بهارك با اخم نگاهش کرد و گفت        
 

 ه؟یمنظورت چ-        
 

  مبل لم داد و گفتي را برداشت و روشی فنجان چایره        
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  شه؟می که حسودیمگه نگفت-        
 

  و ادامه داددی نوشي از چایکم        
 

 ! شهمیخب بگو حسود-        
 

 شال ری را زشی کوچکش را برداشت و موهاي نهی آی رفت و پشت به رهفشی سراغ کیبهارك با بدجنس        
  گفتیقی عميمرتب کرد و آرام اما با لبخند

 
 ..خودشم.. قشنگتر و بزرگترهیلیخب مهراد خونش خ-        

 
  تمام گذاشتمهی حرفش را نی و محکم رهي جديصدا        

 
 !ششی انتقام بفرستمت پي براادی بدت نمنکهیمثل ا-        

 
 را شیپالتو. گذاشتفشی را داخل کنهی برگشت و آيجد.دهانش را جمع کرد و خنده اش را قورت داد        

  و آرام گفتدیپوش
 

 .زنهیاز ماهدخت خبر ندارم دلم شور م.گهیبهتره برم د-        
 

  بلند شد و گفتشی از جایره        
 

 رسونمتیم-        
 

 بهارك گفت        
 

 . خوش گذشتیلیخ.ممنون.تو برو هتل به کارات برس. خودمرمیم.نه نه-        
 

 . کرد و سرش را تکان دادی اخم کمرنگیره        
  در برگشت و گفتکیبهارك نزد        
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 ....یراست-        
 گلدون کو؟        

 
  و گفتدی کشی نفسیره        

 
 .تو اتاقم-        

 
 بهارك مطمئن لبخند زد و گفت        

 
شوفاژارو هم خاموش .به گلدون هم برس. مصرفارو هم عوض کن،ضرر دارنکباری ظرف یراست-        

 .خدافظ.تی کرده زندگيریی تغهی بودم بدونه با وجود من تی من تو زندگدیبذار حداقل اگر پانته آ خانم فهم.نکن
 

 . کرد رفت نگاهشینیو با لبخند غمگ        
 

 ی زندگنی آرامش کل ايشد..یوونگی تا بره فصل دياومد        
  گفتیکاوه عصب        

 
 . بخورختنیماهدخت به جا اشک ر-        

 
  کاوه گفتيماهخدت اشکش را پاك کرد و بدون نگاه کردن در چشم ها        

 
 ؟یستی رفتن زنت ن؟ناراحتی خوبگهیاالن د-        

 
ماهدخت باز هم سرش را . ظرف جگر گذاشت و کالفه دستش را با دستمال پاك کردياوه نان را روک        

 باال نبرد و با حرص ادامه داد
 

 ؟یکنی درستش ميچه جور-        
 

  تر کرد و گفتمی را مالشیصدا. کرد آرامش خودش را حفظ کندیکاوه سع        
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  اشتباههيری گمی تصمستیاالن حالت خوب ن.میکنی بخور بعد فکر ميزی چهیاول -        
 آرام گفت.دی را پرحرص برداشت و جویتکه نان        

 
 . کهشهی که هست نمینیبدتر از ا-        

 
 که نشان يزی از چشتری دختر بنیا. ماهدخت شدي رهی را مقابل دهانش گره کرد و خشیکاوه دست ها        

 ي هایتمام آن حرف ها و شوخ.ندی مقابلش بنشنگونهی اي کرد روزی وقت فکر نمچیه. شکننده بوددادیم
 کرد که ماهدخت دوباره یپوف....  ودانستی او را نمیلی هنوز فامیحت. زدیلبخند تلخ.ماهدخت به خاطرش آمدند

 .ادامه داد
 

 .. کاوهدونمی ازت نمیچیمن ه-        
 

 دهیماهدخت هرچقدر هم جسور اما ترس. بوددهیترس.نگاه کرد به کاوه ی رهي بار بعد از خانه نی اوليبرا        
 .بود
 

 ..نیاز اول.. بگوسویکاوه از گ.. ترسناکه کاوهیلیخ-        
 

 آرام گفت.کاوه اخم کرد        
 

 !سسییه-        
 

  آب را مقابلش گرفت و گفتوانیل        
 

 .ریبگ-        
 

  و دوباره گفتدی آب نوشیکم        
 

 ؟یکنی درستش ميچه جور-        
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 کاوه کالفه گفت        
 

 .دونمینم-        
 

  حس گفتیماهدخت ب        
 

 .منو ببر خونمون-        
 

 کاوه دستش را گرفت و با اخم گفت        
 

 ارن؟ی بگم بشتری بيخواینم..یخی-        
 

 آرام گفت.دی کشرونی به دست کاوه کرد و دستش را بیماهدخت نگاه        
 

 !نه-        
 

 کرد ی که به آن فکر ميزیتنها چ.قرص ها اثر نکرده بودند. کردیهنوز دلش درد م. بلند شدیو از صندل        
 نشست و نیدرون ماش. داشتشانی براییخبرها..زودتر.ندیای بگفتی مدیبا.تماس گرفتن با پدر و مادرش بود

آرام و با .شناسدیده بود کاوه را چقدر نمیتازه فهم. دادهی و کج به پنجره تک حلقه کردشیدستش را دور بازوها
 مکث گفت

 
 دمی شنی مشهیهم.. خودشو احساسشو محکم نگه داره و خطا نکنهدی که دختر بادمی از همه شنشهیهم-        

 اندازه ي روزهی شیدی که اون روز دم خونمون دياون پسر.. موضوعنی فکر کردن به ایو برام مسخره بود حت
 . کردمیاون فکر نم  بايزی چنی اون موقع هم به همچیحت. دوسش داشتمسو،ی تو به گي عالقه ي
 

  شد که ادامه دادي جارشیاشک ها        
 

 نبودم که از لجشون ی اما آدمالی کردم با مامان بابام و دانيمن لجباز. و داغون نبودمفی ضعنقدریمن ا-        
 .رو بکنم کانیبخوام ا
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  مچاله شد و ادامه دادشتریدر خودش ب        
 

 . سراغتادی مي که انتظارشو نداری همونشهیاما هم-        
 

 بماند اما شی قول داده بود پادیشا. کردی و با اخم نگاهش منیکاوه گردنش را کج کرده بود و غمگ        
 اما آرام گفت..)ردخودش قبول ک( گفتی اگر در دلش میحت.عذاب وجدان داشت

 
 اشتباهم يمن مردونه پا. نه توکنمی مینه من شونه خال.باهم.می که هردومون مرتکب شدهیاشتباه-        

 . دردسریتنها و ب.خوادی آروم می زندگهیدلم . اما منم خسته امی شناختي منو چه جوردونمینم. ماهدختمونمیم
 

 ییافکارش به او تلنگرها. اما نه با ماهدختخواستی می آرامیدلش زندگ)تنها؟( ماهدخت آرام تکرار کرد        
 ادامه داد.کردی مانی را بيگری اما زبانش حرف دزدندیم
 

 شد دهی من کوبی پتک به زندگهی اتفاق مثل نیاما انگار ا.تی وضعنی از استمیباور کن منم خوشحال ن-        
 . رفتهمی واقعا از زندگسویتا بفهمم گ.امیمن به خودم بتا 
 

  را بست و با پوزخند گفتشیماهدخت چشم ها        
 

 .حتما منم اون پتکم-        
 

 کاوه مهربان گفت        
 

 ي ها کاریتو با تمام سخت..يری پذیچون تو اشتباهاتو م.کنمی اما بهت افتخار مشناسمتیدرسته من نم-        
 .ی دوستش داشتیگی که میبا رفتن همون..زاتی با تمام نبودن عزي رو کردیکه خودت خواست

 
 کاوه صاف ي توجه به حرف هایب. تواند او را دوست داشته باشدی مرد هرگز نمنیماهدخت فکر کرد ا        

 نشست و گفت
 

 . لحظهکی يدی ملتویموبا-        
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 . را به سمتش گرفتلشیاهش کرد و بعد موبا در سکوت نگهیکاوه چند ثان        
 یی با صداقهی دقکی گرفت و بعد از ي اما ماهدخت تند تند شماره ادی لرزی در دست ماهدخت ملیموبا        

 که تظاهر به خوب بودن داشت گفت
 ؟یخوب.سالم بابا-        
        -...... 
 . مهم بود گفتم زودتر بهتون بگمیلی اما خوفتهی پول براتون میلی خدونمیراستش م.منم خوبم-        
        -..... 
 متعجب به طرفش برگشت و ماهدخت را با چشمان شی که کاوه با صدادی خندی هوا و الکیماهدخت ب        

ماهدخت به حالت کاوه زل . بردشی را درون موهاشی کرد و دست هایاخم.دی به خنده دنی مزی اما دهانیاشک
  خجالت گفتیزد و ب

 
 . کنمیپدر من زنگ زدم بگم دارم ازدواج م..پدر-        

 
 . نگران پاسخ نگاه کاوه را دادیماهدخت با چشمان.کاوه به سرعت برگشت و نگاهش کرد        
        -........ 
 . زودتررانی ادیای بدیخواستم بگم برنامه هاتون رو جور کن. بگمخواستمی وقت بود میلیخ.نه نه پدر-        
        -.... 
  به کاوه کرد و لرزان ادامه دادیدوباره نگاه        

 
 .دیای بدیزیزودتر برنامه بر..دشینیبیخودتون م-        
        -....... 
  انداخت و گفتنییآرام سرش را پا        

 
 .رمیگیمن دوباره باهاتون تماس م-        

 
        -.... 
 احافظخد-        
 .و تماس را قطع کرد        
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کاوه تنها نگاهش .. نشدياما خبر. کاوه مواجه شودي اعتراض هالی را محکم بست تا با سشیچشم ها        
 آرام دهان باز کرد و گفت. بودحیمنتظر توض.ی بلند و عصبيدلخور و پر اخم با نفس ها. کردیم
 

 ...یکنی درستش میمگه نگفت-        
 

  را به حرکت درآورد و گفتنیکاوه پرحرص ماش        
 

 ؟ينجوریا-        
 

  کرد و گفتي ای عصبيخنده         
 

 ه؟ی بچه باز؟مگهي کردکاری اصال چیفهمیم-        
 

  را پاك کرد و گفتشیماهدخت اشک ها        
 

 .خسته ام-        
 

  را باال برد و گفتشی صدایکاوه کم        
 

 تو چند نمیبب..ینیبی که االن مینی اش شد اجهی ازدواج کردم نتي با بچه بازکباریمن !د من خسته ترم-        
 ساعت کی ستی نادمی ی حتشناسم؟منی تورو م؟منیشناسی منو مه؟توی چتیلیسالته؟اصال من چند سالمه؟فام

 ..ی کردم لعنتکاری باهات چشیپ
 

  زد و ادامه داديپوزخند        
 

 یی من چه گره های تو زندگیدونید اخه تو چه م.مگه خواستم فرار کنم ..مونمیمن که گفتم م-        
  فشار فقط رو خودته؟يفکر کرد.هست

 
 ماهدخت آرام گفت        
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 . ترسمیمن م-        
 

 ماهدخت ادامه داد. ندادیکاوه جواب        
 

 .ي برذارمی نمیول..شناسمیتوروهم نم..درسته من بچه ام..ذارمی نمنباریا..يریتوام م.همه رفتن-        
 

 را کم نی خودش همي های آشفتگانیم. را کم داشتنیهم. نگاهش کردیکاوه متعجب اما عصب        
زبانش به شکستن .دی کشیقینفس عم... کرد اما ماهدختی هم فکر مسوی به برگشتن گدی روزها شانیا.داشت

کنترل کردن . بودی ماهدخت تمام نشدني که برایراه. نزد و به راهش ادامه دادیحرف.دی چرخیدل ماهدخت نم
 ری گی درون تونلکردیحس م. کردیدر دلش خود را لعنت م. سخت بودیلی خختنی اشک نري براشیچشم ها

 نی از اشتریب.دی ترسی و مشودی هم نمکی به آن نزدیحت..ندیبی درون آن نمي و نوریی روشناچیافتاده که ه
 دانستی منکهی با ایحت.کاوه را دوست داشت.داو خودش را از دست داده بو.توان پنهان کردن ترسش را نداشت

 کرد خودش را ی میسع.داشتی دوستش مدیبا.شناختی که او را نمی درحالیحت.سوستی گریکاوه هنوز درگ
اما ..) و پدرمالی شدن دهان دان بستهي مورد خوب براکی هم نیا.. بهانهکی نمیا(گفتیدر دلش م. بدهديدلدار

دخترعاشق . بوددهی ها دلمی در داستان ها و فشهیهم. راهش نبودنیا.بود  و دلش مضطربزدیعقلش پوزخند م
 . داستان نبودی واقعیاما زندگ. که وجود داشتیاهی سي و مرد عاشق دختر با تمام گذشته هاشودیمرد م

*         
 گفت.ستادی انی آمد و کنار ماشرونیکاوه با اخم ب. شدادهی پنی از ماشیبدون خداحافظ        

 
 ماهدخت-        

 
 ماهدخت برگشت ومات نگاهش کرد        

 
 . نکني اگهی دي کار احمقانه ستمی من نیوقت-        

 
 . را داخل قفل انداخت و در را بستدی و و کلدیتلخ خند.ماهدخت چهره اش باز شد        

 
 ردیمی زود میآن هم نجنب.. ماندهین دو جرعه زندگدر م        
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 مکث ی و او با کمدیبهارك از کاوه پرس. سوال جوابش نکردندادیبهارك و فرح بانو به خاطر سکوتش ز        
 گفت

 
 .گمی حمام بعد مرمیفعال خسته ام م -        

 
 . بهارك محو شدي شدن چشمان کبودش از جلوانیو قبل از نما        
الك قرمز رنگ را . همشی قرمز بودند و ناخن هاشیچشم ها.دیچی پشی دور موهای کوچکيحوله         

 بود نی غمگی وقتشهیماهدخت هم. شدهيزی چکی دیبهارك فهم. خارج شودی دلمردگنی زد تا از اشانیرو
 و رو به شست فرش نيرو. قدم شدشی کرد که بهارك دوباره پیفرح بانو آنقدر نگران نگاه م.زدیالك م

 ماهدخت گفت
 

 ..یماه-        
 

 ماهدخت گفت        
 

 هوم؟-        
 

 بهارك گفت        
 

 !نگام کن-        
 

 ماهدخت با اخم گفت. تر رفت و الك را از دستش گرفتکیماهدخت نگاهش نکرد و بهارك نزد        
 

 !!!؟یکنی مکاریچ-        
 

  و گفتبهارك الك را عقب برد        
 

  شده؟یچ-        
 

  را برگرداند و گفتشیماهدخت رو        
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 ..اصال نده-        

 
 بهارك اخم کرد وگفت        

 
 . کمکت کنمخوامیخب بگو چته م..؟يبچه شد -        

 
 بهارك ي از رازدارالشیخ. گفتن و نگفتن مانده بودانیم. کردی خودش تکرار مي بچه را برايواژه         

با بغض دست بهارك را گرفت و کنار .بلند شد و در اتاق را بست.اوردیطاقت ن.دی کشیراحت بود اما خجالت م
  گفتدهی بردهیدستش را فشرد و بر.خودش نشاند

 
 . حرفم من برات همون ماهدخت سابق بمونمدنیقول بده بعد از شن.بهارك قول بده-        

 
 بهارك نگران دستش را فشرد و گفت        

 
  شده؟یچ..یگی می چوونهید-        

 
  چشمش جمع شده را پاك کرد و گفتي گوشه يماهدخت اشک ها        

 
 . بهاركکنهیبفهمه دق م.. فرح جون نفهمه نیبب-        

 
  کرد و گفتیبهارك اخم        

 
 . منویحرف بزن ماهدخت کشت-        

 
  مضطرب گفتیماهدخت آرام ول        
 

 ..کاوه بود..ی رهيامروز رفتم خونه -        
 

 . کند و لرزان شده بودشینفسش ها. انداختنییسرش را پا        
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همه اش فکرم .. وقت بود دوستش داشتمیلیمن خ.. دست خودش نبودیجیه.حالش خوب نبود -        

 ..بهم گفت بمون.. بودرشیدرگ
 

  کوتاه گفتیآرام تر با مکث        
 

 ...منم موندم-        
 

 دهانش گرفت و ي را جلوشی که ماهدخت نگفت اما متوجه اش شد دست هایبهارك ناباورانه از اتفاق        
  و گفتدی دهانش کشيماهدخت دست بهارك را از جلو.نگاهش کرد

 
 ... بگويزی چهی-        

 
  و ناالن گفتدیبهارك دستش را کش        

 
 !ي کردکاریچ.. ماهدختي کردکاریچ-        

 
 چند بار آرام گفت.ستادیبلند شد و مقبل ماهدخت نشسته، ا        

 
 ي واي وايوا-        

 
  بلندتر ادامه دادیکم        

 
 چرا؟چرا؟؟-        

 
 ماهدخت خجالت زده گفت        

 
انگار جامون عوض شده ..شدی چدونمیبه خدا نم..نطوریمنم هم..حالش خوب نبود..از زنش جدا شده-        

 ...يتوخودتو بذار جا.. کردمیحس م..بود
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 بهارك کالفه گفت        
 

 یبه تو چه ربط! درك؟بهياریچون از زنش جدا شده؟عذر بدتر از گناه م.خراب ترش نکن..بسه بسه-        
 ! منيخدا.. اخهنی داری شد اصال؟تو و کاوه؟چه ربطیچداشت؟

 
 ماهدخت آرام گفت        

 
 من دوستش دارم-        

 
  گفتیبهارك عصبان        

 
 که همه جا یکجا رفت ماهدخت..کنه؟ی ابراز مينطوری دوست داره اویکی ی وقتیآخه احمق جان ک-        

  من وجود نداره؟ي تصور دوباره عاشق شدن برای حتگفتیم
 

 ماهدخت با عجز گفت        
 

 هی از بس دیدلم پوس.دمی حرفارو شننیخسته شدم از بس از همه ا. سرزنش ندارمي حوصله گهیمن د-        
 .دمیتنه با همه جنگ

 
کاوه .دی کوبیقلبش محکم به بدنش م.زدی حماقتش اشک بري براخواستیدلش م. زديبهارك پوزخند        

 ... شناختیکه بود؟اصال چقدر بود که او را م
 

 ..دهی بزنمتم جواب نمگهی که دي کردي کارهیماهدخت .. بزنم تو گوشتي اگر اشتباه کردی بار گفتهی-        
 

 با استرس کدفعهی.کردی مشترشیخودش دلشوره داشت بهارك هم ب.. انداختنییماهدخت سرش را پا        
 گفت

 
 .. بهاركکنهیدق م..ای ت به فرح جون نگين مامان زرجا-        

 
  بگم ماهدخت چشه؟رونیاالن برم ب-        
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 .اون عادت داره..کنهیبگو سرش درد م-        

 
  اش گفتی کودکي سالهاقی رفيبهارك اخم کرد و دلسوخته برا        

 
 ؟ی کنکاری چيخوایحاال م-        

 
 گفت يماهدخت آرام و جد        

 
 . کنمیباهاش ازدواج م-        

 
 ..بلند بلند..دی خندیبهارك عصب        

 
 ؟ی باختينجوری خودتو ایسر چ. چشمگهی بعد از اون ازدواج ناموفقش؟اونم م؟اونمی راحتنیبه هم-        

 
  را بست و با بغض اما محکم گفتشیماهدخت چشم ها        

 
 باد دشویام...خونش رو باد برده.. افتادهری گدی بزرگ وسط طوفان شدابونی بي که تومی آدمهیمن االن -        

 هی و باهاش تا خورمیچند بار سر م.. روحمم با خودش ببرهکنهیطوفان تالش م.. جسمشم باد بردهیحت..برده
اهدختو  روحمو،مذارمی اما نممی خالهیخال..ستی دورم نیچی هگهید..شمی کنده نمنی زمي اما از رورمی مییجا

 .ذارمی نمنباریا... که به پا شده منو با خودش ببرهی طوفاننی اذارمیبهارك نم.خودمو محکم گرفتم..ببره
 

 بهارك در اتاق را باز کرد و آرام و با دلهوره رو به او گفت        
 

 .ي طوفانو به پا کردنی نره اول از همه خودت اادتیفقط -        
 

 . تکان داد و از اتاق خارج شدو سرش را با تاسف        
*         

 که ی دروغيماهدخت را برا. تازه شسته بوديفرح مشغول جمع کردن لباس ها.وارد اتاق فرح بانو شد        
 دیفرح نگران پرس. فحش دادگفتی مدیبا
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  شد مادرم؟یچ-        

 
  زد و گفتيبهارك لبخند آرامش دهنده ا        

 
 .قرص خورد.کنهی گفت سرش درد میچیه-        

 
 ی انداخت و با مکثنییبهارك سرش را پا. به چشمان بهارك نگاه کرد و سرش را تکان دادیفرح کم        
 دی پرسیطوالن

 
 د؟یکنی مکاریمامان فرح؟اگر ماهدخت بخواد ازدواج کنه شما چ-        

 
  زد و گفتیفرح لبخند گرم        

 
 . شاد باشهکنمیدعا م..کنمیدعاش م-        

 
مهراد . گفت و به هال رفتيدیببخش. از هال بلند شدلشی موبايصدا. زديبهارك اخم کرد و لبخند محو        

 تماس را برقرار کرد و گفت.تعجب کرد!بود
 

 الو؟-        
 

 دیچی نسبتا شاد مهراد در گوشش پيصدا        
 

 ؟ی؟تهرانیی؟کجایخوب..به به خانم-        
 

  و دودل گفتدی ناخن را جويگوشه         
 

 چطور؟.. تهرانم هنوز؟منیشما خوب..ممنون.سالم-        
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 از تو یجلوش حساب. از بچه هاستیکی ي باهم؟برای نقاششگاهی نماهی می بری تهراننمیگفتم بب..یچیه-        
 .گفتم

 
 اما به زبان آورد) دوباره مهربون شدنیا(بهارك در دلش گفت        

 
 .. بهترهامیمن ن.نه ممنون-        

 
  اما شوخ طبعانه گفتی و حرصدی کشیقیمهراد نفس عم        

 
 ؟یکنی کار خودمو می تالفيدار-        

 
  جواب داديبهارك عاد        

 
 نه-        

 
 ..دلت پره..مشخصه..گهیچرا د-        
 ..يحقم دار        

 
  اش را خاراند و گفتیشانیبهارك پ        

 
کار .. واقعا ازت ممنونمکنمیحاال هم که فکر م...ي وقت نبودچی که حضورت الزم بود هیمهرادتو زمان-        

 . توی بود رفتن من از زندگیدرست
 

  زد و گفتيمهراد پوزخند        
 

  من بود و رفتنت به ضرر من؟ موندنت به نفعیدونستیم-        
 

 بهارك آرام گفت        
 

 ...آره-        
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 ادتی. من نبودیچون حقت منو زندگ.. برامي بودفی من رفتنت رو انتخاب کردم چون تو حیول-        

 . کردم در حقتیخوب..یونیبهم مد..نره
 

  صورت بهارك نشست و گفتي رويپوزخند        
 
 

 ..قعاممنون وا-        
 

  گفتي عادی را بهم فشرد اما با لحنشیمهراد دندان ها        
 

 ؟يایحاال واقعا نم-        
 

 .لهی دلی اما حضورم بي کارامو نشون دوستات بدیتونی میاگر خواست.ممنون از دعوتت اما نه-        
 

  ادامه دادیبه شوخ        
 

 شه؟ی می چشی کيالیو..ی راه انداختایخوب تو تهران برو ب-        
 

  مکث کرد و گفتیمهراد کم        
 

 .مونمی مشی کرمی میبخوام برم دب..یچیه-        
 

 نجای تمام شود و به اينجوری رابطه اش با مهراد اشدیباورش نم. گفت و حرف را کش ندادیبهارك هوم        
 هم در ی بماند بهارکادشیآرزو داشت مهراد ..شگاهی نمامی بروای بدی آرزو داشت مهراد بگوی زمانکی.برسد
 .. اش هست اما حاالیزندگ

 
 در ی خانه هرکسنیدر ا. خاموش نگاه کردونیزی کاناپه نشست و به تلوي که تمام شد روشانیحرف ها        

 .  اتاق ماهدخت نگاه کردي به در بسته نی را درون شکمش جمع کرد و دل چرکشیپاها.حس خودش غرق بود
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 دانستیاصال نم. چشمانش گود افتاده بودریز.ماهدخت هنوز خواب بود. شدداری از خواب بی رهسکالیبا م        
آه .. کرد؟ی کرد و با او دعوا می مدارشی بدیداد؟بای کرد و به او صبحانه می مدارشی بدیبا... بکنددیچه کار با

 پس از بوق اول جواب داد. تماس گرفتی و با رهدی کشيبلند
 
 

 ؟ییکجا-        
 

 دلخور گفت        
 

 !سالم-        
 

 ؟يزنگ زدم چرا جواب نداد.سالم-        
 

 معترض گفت        
 

 .چون خواب بودم-        
 

  کرد و گفتی مکثیره        
 

 . دنبالتامیحاضر شو م-        
 

  گفتعیسر        
 

 .ششی بمونم پدیبا..ستی حالش خوب نکمیماهدخت ...نه نه-        
 

  ادامه دادي گفت و جدی نچیره        
 

 ؟ی مني برایپس ک..ي اهی بقيهمه اش برا.. بابايا-        
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 ی خودمانتوانستی نمزدی مکی رمانتي ناخواسته مثال حرف هایوقت. صورتش نشستي رویلبخند کمرنگ        
 .جواب بدهد

 
 ...گهی با شما بودم دشبید-        

 
  و بم گفتي جدي با صدایره        

 
 !کمه..کمه-        

 
 .اما ترسناك.. خنکیمیمثل نس..يشاد..شوق. شدری به دلش سرازی مختلفيحس ها        

 
 ...گهی برم ددیخب من با-        

 
 ...زوده-        

 
  گفتی آراميبهارك با صدا        

 
  تر؟می مالکمی شهینم-        

 
  کرد و گفتی کوتاهي خنده یره        

 
 مگه من داد زدم؟-        

 
 .نه لحنت خشنه-        

 
  مهربان تر گفتیره        

 
 .شهینم.زمینه عز-        

 
  و گفتدیبهارك خند        
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 .. درست شدیاالن همه چ-        

 
  به او انداخت و گفتیبا تکان ماهدخت نگاه        

 
 ؟ي نداريکار...گهی برم ددیمن با-        

 
  و خسته گفتدی کشیقی نفس عمیره        

 
 .گهیبرو د. هتل در برم که نشدي از کاراخواستمیم-        

 
 بهارك به مسخره و با خجالت گفت        

 
 .یکنی نممی کارچیخوبه ه.تنبل-        

 
  بلند تر گفتی کمي بهارك با صدای متعجب از شوخیره        

 
  کنم؟ی نمي کارچیمن ه-        
 

  و گفتدیبهارك خند        
 

 خدافظ..گهیمن رفتم د..ی کنیم. خبلهی خب خلهیخ-        
 

  آرام گفتیره        
 

 .خدافظ-        
 

 الی داندنی به دخواستیدلش م. انداختشی ماهدخت را روي زد و پتویقیلبخند عم. را قطع کردلیموبا        
 بود و رهی خکجای صبحانه مدام به زیسر م. بود و کالفهجیگ.دیدی و حالش را مشدی مداری ماهدخت بدیبا.برود
 .دادی تکان می را عصبشیپاها
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 دی پرسییفرح با خوشرو. نشستزی شد آرام سالم کرد و سر مداریماهدخت که ب        
 

 سر دردت خوبه مادر؟-        
 

  لرزان گفتيو به فرح با لبخند به بهارك کرد و سپس رینگاه        
 

 .بهتره-        
 

  به او گفترهیبهارك خ        
 

 ؟يخوری ممروین-        
 

  نگاهش کند آرام گفتنکهیماهدخت بدون ا        
 

 ..نه-        
 

  گفتي رفت ماهدخت عادرونیفرح بانو که از آشپزخانه ب.ختی نانش ري عسل رویو کم        
 

 ؟ینی رو ببالی داني بريخواینم-        
 

  و گفتدی کشینفس. بهارك باز شديابروها        
 

 !چرا-        
 

 ماهدخت سرش را تکان داد و گفت        
 

 امیمنم م.میبر-        
 

 بهارك اخم کرد و گفت        
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  کجا؟يایتو م-        
 

 ماهدخت نگاهش کرد و گفت        
 

  بفهمه؟وی نگاه فرح جون کنم تا همه چی؟هی که چنجایبمونم ا-        
 

  گفتتی خم شد و با عصبانزی مي رویبهارك کم        
 

 ی و بعد بگی بکشورانوی يخوای؟می کنکاری قراره چگهیشش؟دی پمی بریگیاالن م. اه بودالی دانروزیتا د-        
 اشتباه کردم؟..حالم خوب نبود

 
 و بغض کرده پر حرص گفت کرد یظیماهدخت اخم غل        

 
کار من اشتباه بود درست اما اشتباه . درستی هستیعصبان..هی مزخرفات چنیا..یگیچرا چرت و پرت م-        

 درست یستی که اگر بلد ننهی ایکنی که میتوام تنها لطف.کشمی من مشمیبدبخت.کشمیدردشو من م.خودم بود
 .يری خفه خون بگیحرف بزن

 
اعصابش بهم .دست خودش نبود. داد و دستش را به دهانش زدهی تکی به صندلی اشکيو با چشم ها        

 یکم.. نزدیبهارك دلخور شد اما حرف..نگاه از بهارك گرفت. بود و قدرت کنترل خودش را نداشتختهیر
 .نگاهش کرد و از مقابلش رفت

*         
  رو به ماهدخت گفتیون حس خاص و آرام و بددی را پوششیلباس ها        

 
 .. بپوشيای بيخوایم.رمیمن دارم م-        

 
 از طرف کاوه یمنتظر تماس.خسته بود و مضطرب. نگاهش کرد و سرش را تکان دادنیماهدخت غمگ        

ا  رشی چشم هاری زیاهیس. رخ نداده باشدشی نمانده که براي اتفاق بدچی هگری کرد دیفکر م..دی ترسیم..بود
 کلمه هم حرف کی ری طول مسربهارك د. از در خارج شدیبا همان پالتو و شال مشک.  ببردنی از بتوانستینم

 که آن حرف ها از ته دلش نبودند و دی به او بگوخواستیدلش م. خودش استي به خاطر حرف هادانستیم..نزد
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 داد و با هی تکی تاکسي شهیسرش را به ش. کس را نداشتچی هگریاو جز بهارك د.. بودندتی عصبانيتنها از رو
 .دی کشی اشکال نامفهومشهی بخار شيانگشتش رو

 دی توقف کردند که از بهارك پرسی آپارتمانکینزد        
 

 نجاست؟یا-        
 

 . شدادهی را حساب کرد و پی نداد و پول تاکسیبهارك جواب        
 از در دور شد و گفت. ماهدخت لبخندش پررنگ تر شددنیبا د.  که در خانه را باز کرد لبخند داشتالیدان        

 
  خانمادییبفرما..به به-        

 
 رد الیماهدخت بدون لبخند از مقابل دان. برد و وارد شدبشی را داخل جشی و دستش هادیبهارك خند        

 زد یلبخند گرم.دادی را مشی شش سال پيهنورهمان بو.س کرد عطرش را حي بوالیدان.شد و آرام سالم کرد
 .و در را بست

 به مبل ها یدست.بای نه چندان زي کوچک با دکوريخانه ا.خانه مبله بود. کردیبهارك اطراف را نگاه م        
  و گفتدیکش
 

 .  دوستت خونه نبوده کالنی انکهیمثل ا-        
 

  و گفتدی خندالیدان        
 

 ارم؟ی بدیخوری ميزیچ-        
 

 بهارك گفت        
 

 من که نه-        
 
 

  به ماهدخت انداخت و ادامه دادینگاه کوتاه        
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 . نخوردهیچیه..اری بيزی چهی ماهدخت يبرا-        
 

اما خواست لبخند بزند . بهارك ضعف رفتی مهربانيدلش برا. نزدیماهدخت مات نگاهش کرد و حرف        
  و نگران گفتستادی اکشی نزدالیدان.اصال حال و حوصله اش را نداشت

 
 ؟یخوب-        

 
 بود ی و نگراني حالش از هرچه دلسوزگرید.اخم کرد.. افتادالی دانراهنی باز پينگاهش به چند دکمه         
 يمثل خواننده ها..دی پوشی لباس مییکای آمري جوان هاهی شبشهی همالیدان.سرش را تکان داد.خوردیبهم م
  به گذشته زد و گفتی تلخي مهین لبخند نصفه.دادی اش را مافهی و قپیآن موقع ها به دوستانش پز ت.راك

 
 .. اگر هستنیری شزی چهی-        

 
  گفتعیسر. خودش بودي زدن هادی دي که در حل و هواالیدان        

 
 .حتما صبر کن-        

 
 دهی بردهیبر.دی را چسبشی و پادی خارج شد و به سمت بهارك دوی خرس دار از اتاقیانگ با لباس خورانی        

 گفت
 

 .. نروگهید...بهارك-        
 

  را نوازش کرد و گفتشیبهارك لبخند زد و موها        
 

 پ؟ی خوشتيچطور-        
 

 يبهارك از گوشه .ماهدخت از آنها دور شد و به سمت آشپزخانه رفت. مبل نشانديو بلندش کرد و رو        
 آمد که به ماهدخت رونی شکالت به دست از آشپزخانه بي بسته الیدان. به او کردیچشم نگاه نگران

  زد و گفتیلبخند مهربان.برخورد
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 جونم؟-        
 

 حرکاتش ي رهی خالیدان. داد و بازش کردهیون تک شکالت را گرفت و به ستي حرف بسته یماهدخت ب        
 .حرف دلش را به زبان آورد.بود
 

 . تنگ بودیلیدلم برات خ-        
 

  ادامه دادالیدان. برداشت و داخل دهانش گذاشتیتکه شکالت. نزدیماهدخت بغض کرد و حرف        
 

 جاتو ی چچیه.. تورو نگرفتيا جاام..کارا فقط تونست آسونترش کنه..گذشتی بهم سخت میلیخ-        
 . وقتچیه..نگرفت

 
سرش .آنقدر سفت بود که از درد چشمانش پر اشک شد. و با بغضش قورت داددیماهدخت شکالت را جو        

  کرد و گفتی کوتاهي خنده الیدان. انداختنییرا پا
 

 نم؟یبی تو خودمو تک و تنها می که بي امیخوندی قبال باهم مادتهی-        
 

مرد ... بردی مادی اش را از ی نوجوانياهایعمرا اگر خاطرات مرد رو..ماهدخت رفت به خاطرات آن روزها        
  کرد و آرام ادامه دادی تلخي خنده الیدان.. مهربانششهیهم
 

 .بوده و خواهد بود... تو هرجا که هستم با منهادی-        
 

 او ي براالیدان. خواندی گوشش آواز مي سالها هنوز تونی که تمام ایهمان..شی های نوجوانيهمان صدا        
 وقت رفتنش را باور چیه..در ذهن و روحش.. اول هم هنوز با او بوديآن سال ها.. وقتچیه..نمرده بود

 ي نم دار لبخند محویبا چشمان..د مانادگاری که از او به ی و خاطرات اوعادت کرد و زخمادیفقط به ..نکرد
  گفتالیدان.زد
 

 ..میدیپس بخش..يلبخند زد-        
 

  زد و سرش را تکان داد و محکم گفتیماهدخت لبخند متاسف        
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 !نه-        

 
 الی خوش به دانيماهدخت فکر کرد رو.دی ماسالیلبخند دان. اپن گذاشتي شکالت را رويو بسته         

 داشته ی اش نقش پررنگی در زندگالی که دانخواستی اگر هنوز هم می حتستی نینشان دادن اصال کار درست
 يمقابل بخار.شده بود يگری نبود بلکه جسمش هم از آن کس دالی داني روحش براگریباشد چون نه تنها د

  گفتی کالفه کنار بهارك نشست و با لبخند تلخالیدان. گرفتشی را روشی و دست هاستادیا
 

 .نمی فرح بانو رو ببامیب خوامی روز مهی-        
 

  و گفتدیبهارك مسخره خند        
 

 ؟یی با چه رو؟اصالی بگی چيای بيخوایم.. جلو باهات سالم کنهومدی نیحت-        
 

  کرد و آرام گفتي به ماهدخت مقابل بخاری نگاهالیدان        
 

 قرار بود زودتر برگردم اما یعنی..بهارك من به خاطر ماهدخت برگشتم.. تونم تحمل کنمی نمگهید-        
 .. اجازه ندادورانی درس و مرگ کارا و حال طیشرا
 

 . ماهدختي روزهانی و حال و روز االی داني کرد و دلشوره گرفت از ندانستن هایبهارك اخم        
 

 نهی به خاطر ماهدخت برگشتم اياگر هم منظورت از جمله ...گردهی به تو برنمگهیماهدخت د..الینه دان-        
 دهی ساال اونقدر از بودنت تو گذشته زجر کشنیا.. بهت بگم زحمت نکشدی باي دوباره زجرش بديخوایکه م
 . نرهادشی وقت چیکه ه

 
  گفتی و عصبدی به صورتش کشی دستالیدان        

 
 با منه بد دیبا.ادی کنار بدیبا.وده و هست من بياما ماهدخت برا..  راهمهی نقیمن خائن و رف..اصال من بد-        
 .ادیکنار ب

 بهارك گفت        
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 .. هات کم کرده باشهیی از زورگوکمی تو هلند ی چند سال زندگنیفکر کردم ا-        
  گفتورانی مهربان رو به الیدان        

 
 .اری باشوی بهارك سوغاتي برو براییبابا-        

 
 دی جلو تر رفت و آرام تر پرسالیدان.دی سرش را تکان داد و به سمت اتاق دوورانی        
  هست؟یبا کس-        
 . زدیی حرفاهی..اونشب دم در.اون مرده        
 . به هم گره خوردشتری بهارك بيابروها        
  گفت؟یکاوه؟چ-        
  گرفت و خونسرد گفتی نفسالیدان        
 .ستی بچه سوسول ني به تويازیمحترمانه گفت ن. دارهی و حامبانیخت پشتگفت ماهد-        

 
 بهارك متعجب گفت        

 
  گفت؟نویکاوه ا-        
 ادامه داد. کرددیی داد و با حرکت سر تاهی به مبل تکالیدان        

 
 . باختمومدهین.. بازنده رو دارمهیحس -        

 
 د ماهدخت بلند شي جديصدا        

 
 . بهت بگمومدمی وقت نچیاما ه.. وقتهیلیخ.منم باختم-        

 
 ی تفاوتی محو چشمان سرد و پر از بالیدان. مبل گذاشتي را روشیو پشت سر بهارك دست ها        

  انداخت و گفتيگری دي را روشیکالفه پا. ماهدخت شد
 

 ... کردن که دارمیحق عذرخواه..من قبول دارم بد کردم اما حق دفاع که دارم.. نگمتونمیمن نم-        
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  را باال برد و گفتشی صدایکم..دی خندیماهدخت عصب        
 

 مرده عذر هی از يخوایم... ببخشتت مردهدی که بای بار بهت گفتم اونهی؟ی؟؟کی از چیعذرخواه-        
 . بهش بدهکارمشتری بیلی ازش بکن که من خودم خی عذرخواههید منم  از طرف خوي کردداشی پ؟اگريبخوا

 
 آدم م،ی که به وجود آوردیم،عشقی که زدی به خاطر حرفییکجای،ي روزکی ما يهمه ..میفراموش نکن        *

 به خودمان ی عذرخواهکی می که از خودمان شکستی و دلمی کردمانی که وارد زندگي اهودهی بيها
 .*میبدهکار

 
  و نفس نفس زنان رو به بهارك گفتیو عصب        

 
 .. بهاركرمیمن م-        
 . اگر امروزو به همه زهر کردمدیببخش        

 
  برود که بهارك دستش را مقابلش گرفت و آرام گفتدی و نگذارردی را بگشی شد تا جلوزیمخی نالیدان        

 
 ..نرو-        

 
 گفت با دلهوره الیدان        

 
  کرد؟ينجوریچرا ا.حالش بده-        

 
 بهارك سرش را کالفه تکان داد و گفت        

 
 ..کنهی رو خراب مي اگهی دزی چهی ادی کنار بيزی چهی با خوادیهربار م.. خودشهریتقص-        

 
  با اخم گفتالیدان        

 
 ! براش تازه باشه؟تونهی چقدر مگهی دشی شش ، هفت سال پي مسئله فهممی نماد؟منی کنار بیبا چ-        
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 کجا و دانستیفقط نم. ماهدخت از خودش بودتیحرص و عصبان.. نزد و فقط نگاهش کردیبهارك حرف        
 ی زخم هرچقدر هم دردناك باالخره کمنیا. هفت سال کم نبودگفتی راست مالیدان. کندی خالیسر چه کس

 . بودافتهیبهبود 
 
 رو مطالعه ی از زندگی مشت خالکی ی رمان نتیکس.. سوالهی دو تا پست؟د؟خوبهیخوب. سالمزانیعز        

 داشته یروز خوب.دی هستانی اگر در جردی کمک کنشمی کجان؟ ممنون مه؟وی چدیدونی اش نمسندهیکرده؟اسم نو
 . دیباش

 که مشغول حرف زدن،عکس گرفتن يو واجور جور ي آدم هاانی در کافه را باز کرد و متیکاوه با عصبان        
 با خشم رو به صدرا گفت.  بودندشانی ها و غصه هاي شادفیو تعر

 
 . اونورایب-        

 
نگران به دنبالش راه !. مردمانیآن هم م. خشن با او حرف نزده بودنقدریتا به حال کاوه ا.صدرا اخم کرد        

 .افتاد و در اتاق را بست
 

 معلوم هست چته؟-        
 

  بلند گفتیی را به کمرش زد و با صداشی دست هایکاوه عصب        
 

 . نبودنی االن وضع من ايبردی می رهي اون آشغاالتو از تو خونه یاگر جنابعال.ستینه معلوم ن-        
 

  گفتیآرام م.رفتی طرف و آن طرف منی به ایکاوه عصب.صدرا متوجه نشد        
 
 .. خدايا.. خدايا-        
 

  ادامه دادي بلندي و با صدادی کششی درون موهایدست        
 

 !! اون؟ي خونه ی گذاشتاتوی بطری که برداشتمیی آشغال خوردنانی ام؟اهلیی حرفانی اهل ایاخه منو ره-        
 

  شد جلوتر رفت و گفتیصدرا عصبان        
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 ؟ي کردکاریچ..مثه آدم حرف بزنم منم بفهمم-        

 
 کاوه گفت        

 
 .شدی مثل من تباه نمی بدبختهی ی نبود زندگی رهي تو خونه ي مسخره ي هاياگر اون بطر-        

 
 رك گفت. تر شدظیاخم صدرا غل        

 
 سویچته تو؟گ..شهی کس تباه نمچی هی زندگي دست از کودن بودن بردارکمی یاگر جنابعال. جنابرینخ-        

 .دمیدی تو و زنت رو شنیی نازاي قصه نقدریحالمون بهم خورد ا.خوب کرد رفت..رفت به درك که رفت
 

 .دی به دهان صدرا کوبی شده جلو رفت و مشتی و عاصیکاوه عصب        
  آرام گفتدادی را بهم فشار مشیا مکث کرد و همانطور که دندان ههیچند ثان.چشمان صدرا بسته شد        

 
 .. کاوهرونیبرو ب-        

 
دست . کل اتاق را برداشته بود نگاهش کردشانی که صداي بلندي و نفس هانیکاوه با چشمان خشمگ        

 ی و دستمالدی لبش کشي به گوشه یصدرا دست. رفترونی از اتاق بیعصب. مشت شده بودندشیها
هم با  دی شاای.زدی درمورد کاوه حرف می با رهدیبا. مشت هم خوردکی چه شد و دیاصال نفهم.برداشت

 .خواهرش،مستانه
*         

 الو ماهدخت-        
 

 ماهدخت آرام جواب داد        
 

 سالم-        
 

 کاوه نفسش را فوت کرد و خسته گفت        
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 ؟ییکجا.سالم-        
 

 آرام گفت. سرد و خشکییهوا..کی پر درخت و باریابانیخ..ردماهدخت اطرافش را نگاه ک        
 

 دونمینم-        
 

 کاوه آرام گفت        
 

 ؟یخوب-        
 

 خوبم-        
 

  دنبالت؟امیب-        
 

 نه-        
 

  مکث کرد و گفتیکم        
 

 ؟ی کنی مکاریچ.. کاوهانیدارن م..انیبه بابام گفتم زودتر ب-        
 

بعد از چند ..دی شنی نفس خودش را هم نميصدا.. و منتظر جواب کاوه ماندستادی رو اادهیهمانجا کنارپ        
  کاوه با مکث گفتهیثان
 

 ؟یکنی مکاری چي داریفهمینه؟می کار درست همیمطمئن-        
 

  گرفته گفتییماهدخت با صدا        
 

 اون کار تو اون یدونیاما حداقل خودت م.. واقعا اشتباهههی که تو نظر بقی رو بکني کاردی بایی وقتاهی-        
 . تنها راه چاره استتیموقع
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 ...یتونیم..ستی ننیتنها راه ا-        
 

  حرفش را قطع کردعیسر        
 

 .زنمیمن خودمو گول نم..نه کاوه-        
 

  و گفتدی کشیقیکاوه نفس عم        
 

  ام؟گهی دیکی من عاشق یدونیم-        
 

 دونمیم-        
  دوستت داشته باشم؟تونمی نمدونمیم-        

 
 دونمیم-        

 
 م؟ی باهم خوشبخت باشمی وقت نتونچی هدی شایدونیم-        

 
 دونمیم-        

 
 .. وقت نتونم خوشحالت کنمچی هدیشا-        

 
 دونمیم-        

 
 ی زندگی تحمل کنیتونی اس؟مگهی دیکی ادی به خوادت؟همشی که نمی کنی زندگی با کسيخوایم-        
  رو؟گهی دیکی روح یسرد و ب

 
 تونمیم-        

 
 .. بود نتونستسوعاشقمیگ-        
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 .عاشقت نبود..نبود -        
 

 ماهدخت ادامه داد. آرام نبودگرید.. کاوه تند شدينفس ها        
 نکهی نمونه؟همش؟چرای به زندگچسبهی زن اگه عاشق باشه با چنگ و دندون مهیتم  بهت گفادتهی-        

 ..هی دوستت داره کافیکی یبدون
 

 . کاوه بلند شدي شده نی خشمگيصدا        
 

 جونو روحمو براش گذاشتم. داشت که دوستم نداشته باشه؟من همه کار براش کردمیلیچه دل-        
 

  گفتی تلخي را له کرد و با خنده ابانی خشک کنار خيماهدخت برگ ها        
 

 لی کدومش دلچی هگمیاما من م..خوادی ملیدوست نداشتن دل..خوادی نملی دوست داشتن دلگنیهمه م-        
 .خوادینم
 

 بر قلب خودش وارد ي آورد چه خنجری که ماهدخت به زبان مي با هرکلمه ادیفهمیو کاوه نم        
 . بود که دوستش نداشتییسوی و تنها به فکر گدیفهمینم..کندیم

 ی کرد و دلش نمی مدیی ماهدخت را تايعقلش حرف ها. عقل و دلش مانده بوديری درگانیم        
 . کشاندراههیبحث را به ب. او نظر بدهدی درمورد زندگگری ماهدخت دخواستینم.رفتیپذ
 

 .پدر و مادرت که اومدن به من خبر بده-        
 .انی از کجا قراره بدونمیخنده داره که اصال نم        
 

  زد و گفتيماهدخت پوزخند        
 

 .خدافظ-        
خواب که نه .کاوه خوابش برده بود... کرده بودندجادی اي بدي صحنه ي هرکدام گوشه اشانیلباس ها        

 قطع عضو يحس انسان ها..دادی لب به خودش فحش مری و زختیریماهدخت اما اشک م.. شده بودهوشیب
 حس و پر یبدن ب. کردی منیی درون معده اش را باال و پاعی خون مايبو...حالت تهوع گرفته بود..شده را داشت
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 ي قهی را که تا چند دقشیموها.دیچی شالش را دور سرش پیحت.دی را پوششیدردش را بلند کرد و لباس ها
 تن خودش هم بهم ياز بو..حالش از وجود خودش.ص کنار زد کاوه نوازش شده بود پر حري با دست هاشیپ
 ی سروساماني گندکارنی به انی تا ادی کشرا ملحفه..سردش شده بود..دندی لرزی مشیدست ها..خوردیم

 گونه اش پخش شده را ي روي و با مچش اشک هادی اش را باال کشینیب.کندی چه کار مدیفهمیاصال نم.بدهد
آرام و لرزان .. حرف ها بودنی تر از انی کاوه سنگکلیه.. آمدی نمرونی بدی کشیهرچه ملحفه را م.پاك کرد

 گفت
 

 وه..کا-        
 

  زدغی جهی شده با گریعاص.. نخوردیکاوه تکان..دیو دوباره ملحفه را کش        
 

 کاوه-        
 
 

ملحفه را مچاله کرد و همانجا .د افتانی زمي جانش روی که بدن بي طوردیو ملحفه را با تمام قدرت کش        
 وجود گری که دیهی توجيبرا.. هایمانی اشتباهاتش و پشيبرا.. بختشی و نحسندهی آی سرنگونيبرا..زار زد
 وارد حمام شی هااستخوان  و حس خرد شدنشدی مشتری که هرلحظه بيلنگ لنگان و با درد...نداشت

 مرده ها هیشب.. شدشتری اش بهیگر...دیاز خودش ترس.. اش را نگاه کرددهی رنگ و رو پري چهره نهیمقابل آ.شد
 زانو بلند شد و يرو.. بودخی خیصورتش ..رفتی ضعف مشیدست و پاها..وان را پر از آب و کف کرد.. شده بود

 شی رشی انگار قلب خودش را رزدی که به ملحفه میبا هرچنگ..دملحفه را وارد آب کرد و با هق هق چنگش ز
 کی سرامي و رودی تق در پريبا صدا. کردی نامفهوم را تکرار میحروف.زدی لب با خودش حرف مریز.. کردیم

 ي و رنگ و روهی گردنیبا د.. و نگراندهی ترسیبا نگاه.کاوه بود. به سمت صدا کردینگاه. کف حمام افتاديها
کاوه .و به کارش ادامه دادماهدخت بلند شد . سرش گذاشت و همانجا سر خوردي دستش را روردوماهدخت ه

  دورگه گفتییبا صدا
 

 .نشور..ماهدخت نکن-        
 

  زمزمه کردشی نفس نفس زدن هاانیماهدخت م        
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 کاوه..دهیبو م..شهی..نم..شهینم-        
 

 .ماهدخت دستش را پس زد و به سمت وان برگشت.دی ماهدخت را کشيکاوه بلند شد و بازو        
 

 !ولم کن-        
 

 کاوه دستش را دوباره گرفت و کالفه گفت        
 

 رو نگه یپاشو زنگ بزن به بهارك بگو ره..ي لرزی ميدار.. نگاه بکن به خودتهی.. سردهنجایا..پاشو-        
 ..داره هتل

 
  و گفتدیماهخدت با ضجه دستش را کش        

 
 ؟ي بريخوایه نممگ..توام برو..پاشو برو..ولم کن-        

 
  و گفتدیبا مشت لرزانش محکم به بدن کاوه کوب        

 
 ؟ي برستیمگه قرار ن-        

 
  خاموش گفتیکاوه دستش را دورش گرفت و با بغض.. نشستنی زمي حال رویو از شدت هق هق ب        

 
 .تو آروم باش. کنمیخودم درستش م.. کنمیدرستش م..آروم..سسسییه-        

 
 .دی مرطوبش کشي به گونه ی ماهدخت را از صورتش کنار زد و دستيموها        

*         
 کرد و به زیحمام را تم. زباله انداختسهی را داخل کفی کثي در نشاند و ملحفه يماهدخت را گوشه         

  کردشی صدادهیترس.دی بسته بود و رنگ رخش سفشیچشم ها.سمت ماهدخت برگشت
 

 ماهدخت؟-        
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 آرام گفت.پلکش آرام باز شد        
 

 .ستیحالم خوب ن-        
 

  گفتعی اش گذاشت و سریشانی پيکاوه دستش را رو        
 

  برمت خونهیم.. بهتدمیصبر کن من االن مسکن م-        
 

 ماهدخت ناله کرد        
 

 . برم خونهی شکلنی اتونمینم..شهینم-        
 
  با عجز گفتی ولمی و دست ماهدخت را گرفت و مالدی به صورتش کشیکاوه دست        
 

 .تا زمان خونه رفتنت وقت هست. بخوريزی چهی میپاشو بر.. خبلهیخ.. خبلهیخ-        
 
 

 کنارگوشش گفت. را گرفت و بلندش کردشیبازو        
 

 ..زمیپاشو عز-        
 

تنها . کاوه هم مهم نبودگرید.. مهم نبودسوی گگرید.بود به خودش دادو در دلش هرچه فحش بلد         
 نیدر ا. بکندتوانستی نمي فکرچیه. شدشانی هردوي های عقلی بی خودش قرباني مهم بود که با پایماهدخت

لرزاند و نه به گذشته که  ی اسمش هم او را مگری که دندهینه به آ. کردیلحظه تنها به همان لحظه فکر م
 ساعت گذشته مردانه در کیاگر کاوه در . کردی دختر را رها نمنیا.دانستی را مزی چکیاما .زدیحالش را بهم م

 . ماندی مشی ساعت پکی ي االن هم مردانه پادی دختر نفس کشنیکنار ا
 

 که پشتش یم و دلخور رو به رهآرا. دوشش انداختي را روفشی کری آمد و سر به زرونی بییاز دستشو        
 به او بود گفت
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 فکر کنم بهتره من برم-        
 

  را به کمرش زد و گفتشیدست ها. نگاهش کردنی خشمگی برگشت و با چشمانیره        
 

  برم برمشهی میهرچ.نی بشریبگ-        
 

  نگه داشتن و آرام بودن داشت گفتمی در مالی که هنوز سعیی و با صدادی کشیقیبهارك نفس عم        
 

 ن؟ی بدحی توضنیخوایبمونم؟حتما باز م-        
 

  قرمز نگاهش کردی شد و با چشمانکی به او نزدی عصبیره        
 

 !نه-        
 

 گفت یفی که به شانه اش وارد شد آخ ظريبهارك از شدت درد. مبل پرتش کردي را گرفت و روفشیک        
  گفتشدندی مي که کم کم ابریو با چشمان

 
 !!!؟یکنی مينجوریچرا ا-        

 
 .زدی می اش به سرخیشانیپ. مبل کنارش نشست و سرش را با دستانش گرفتي رویره        
  باال گرفت و گفتیسرش را کم        

 
 ؟خوامی انتقام از مهراد مي تو رو برايحتما فکر کرد..گذرهی می تو فکرت چدونمیم-        

 
  زد و ادامه دادهی به مبل تکیره.بهارك با اخم و منتظر نگاهش کرد        

 
 خودم با پانته آ ازدواج دی چرا باخواستمی انتقام از اون مي من اگر تو رو برا؟احمقيدی دادی زلمیف-        

 ..کنم؟طرف من مهراده چون پدرش مرده
 

  شد که گفتانی اش نمایشانیرگ پ        
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 که به ي مهراد عاشقته؟اونقدريبعدم واقعا فکر کرد. کاره اسچیوگرنه مهراد ه..شوهرخواهرم مرده-        

 ..خاطر تو
 

بهارك با . را به کمرش زدشی بلند شد و دست های سکوت کرد و عصبی کمدی قسمت که رسنیبه ا        
  بلندتر گفتی کمییصدا

 
  راحت بشه و بمونم کنارت؟المی خدی حرفا بانیاالن با ا-        

 
 محکم گفت. ستادی نگاهش کرد و مقابلش ایظی با اخم غلیره        

 
 ؟ی نمونیتونیم-        

 
 نا آشکار هرچه در گذشته بود ی و با بغضستادی اشی از او روبه روتیبهارك با اخم نگاهش کرد و به تبع        

 را پس زد و گفت
 

 ..تا االن هم اگر. راحت برم و پشت سرمم نگاه نکنمیلی ختونمیمتونم؟ی نميفکر کرد-        
 

 يچشمانش از تعجب باز مانده بود و از گرما. تمام ماندمهی نی شدن صورت رهکی حرفش با نزديادامه         
 دورش محکم شد که یدست ره. کردی جز آن لحظه را احساس نميزی چچیه. اش سوختیشانی پیناگهان

  آرام گفتی با اخم ولیره.دیخودش را آرام عقب کش
 

 ؟ی و پشت سرتو نگاه نکني بریتونیاالنم م-        
 

 به او لی و تحلهی تجزي کشدارش اجازه ي و نفس هادیتپش قلب شد. چشمانش شده بودیاهیمات س        
 آرام و با هرچه جرات داشت گفت داد و راهنشی پيخجالت زده نگاهش را به دکمه .دادندینم
 

 برو عقب-        
 

  گفتي توجه جدی بیره        
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 !ی بموندیبا..یمونیم.می بحث ندارگهید..ي بخواحینشونم توض.رمی می نشونم بگگهید-        

 
  را به زبان آورد گفتقتیحق.دی چشمش چکي از گوشه یاشک        

 
 . تونمینم.. غلطهيزی چهی..شهیاما نم.. دوستت داشته باشمخوامیم. بمونمخوامیم-        

 
 را بست و کنار شیچشم ها. شد بهارك را دربرگرفتنینگاهش غمگ. نزدیحرف. نگاهش کردی کمیره        

 گوشش گفت
 

 بهم ي حس بدچی از دور نگات کنم و هنکهی ايبرا... آرامش روحميبرا.خوامی بودنم مي قويتو رو برا-        
 . کردمکاری که ندونه چیکی. کنهدوارمی امنمشیبی می که وقتخوامی مویکی.منتقل نشه

 
 سرخ ینی را از او جدا کرد و با چشمان و نوك بد؟سرشی بهارك اشتباه شنای بود نی واقعا غمگشیصدا        

  بم ادامه دادیی با صدایره.  بودخی ی رهي مثل دست هاشیدست ها. کردی رهي جدي به چهره یشده نگاه
 

 .. کسچی هيبرا. مهربون نبودمنقدری وقت اچیمن ه..بمون و منو آروم نگه دار-        
 

 آرام گفت. گذاشتی و لرزانش راکنار صورت رهخیبهارك خجالت را کنار گذاشت و دست         
 

 ..از خودت..ی ساق؟ازیگی نمتیاگر قراره بمونم پس چرا از زندگ-        
 

  گفتنی داد و غمگریی نگاهش را تغيسو. دی باشد و دروغ بگورهی چشم ها خنی در اتوانستی نمیره        
 

 ..ی بمونستمیچون بعدش مطمئن ن-        
بلد .شدی از راه خودش وارد میره.ختیبهارك تمام فکر ها ، منطق ها ، مهراد ها و گذشته ها را دور ر        

 قتیحق..ی مانی که نمدانمی مگفتی اما مي ترسم که بروی مگفتینم.. بمانگفتی اما مدینبود دوستت دارم بگو
 دلش ي و جدنی نگاه غمگنی ادنی دند،تا رفته بودشی پنجایحاال که تا ا.. بماندخواستی بود که دلش منیا
 ی اما مگذاشتی که بود ميزی هر چای حماقت ای ياسمش را کنجکاو... ماجرا را بداندي تا انتهاخواستیم

 . نداشتي اگر به شانس اعتقادیحت. کردیشانسش را دوباره امتحان م..ماند
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  زد و گفتیلبخند کمرنگ        
 

 م؟ینی خونه ات مبالرو بچمی بریک-        
 

  دست بهارك را گرفت و خونسرد گفتیره        
 

 .. االننیهم-        
*         

 نگران اتاق هارا نگاه کرد و بعد به یره. نبودی کاوه را داشتند اما کسدنیانتظار د.وارد خانه که شدند        
  اخم کرد از آنجا بلند گفتیکم. بودسیکف حمام خ.سراغ حمام رفت

 
  کاوه؟شیبهارك زنگ بزن به دوستت بپرس اومد پ-        

 
 اتاق خارج شد و  ازیره.هرچه بوق خورد جواب نداد. تخت نشست و به ماهدخت زنگ زديبهارك رو        

 گفت
 

  شد؟یچ-        
 

 بهارك سرش را تکان داد و گفت        
 

 .دهیجواب نم-        
 

 گفت. ساز را روشن کرديکتش را درآورد و چا        
 

 . کاوهزنمی منم زنگ می بکننجای اي براي فکرهیخب تا تو -        
 

 . گفتی آرامي زد و باشه يلبخند        
 کاوه را گرفت و منتظر يشماره . روشن کرديگاریپنجره را باز کرد و س.وارد اتاق شد و در را بست        

 ی باشد،کالفه اخمی دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مدنیبا شن. نگران بودیبیبه طور عج..نگران بود.ماند
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 اول يدو،سه دکمه . کردوش زد و آن را خامگارشیپک آخر را به س. را در دستش فشردلشیکرد و موبا
 . را باز کرد و از اتاق خارج شدراهنشیپ

 زد و يلبخند. دختربچه ها شده بودهی شبي قهوه اي و جوراب شلواریبهارك با آن سارافون زرشک        
  گفتیره. شدریدستش را از پشت دورش حلقه کرد و بهارك غافلگ

 
 !سردت نشه-        

 
 کرد حداقل در ی میسع. کنار گوشش گردنش را کج کرد و فاصله گرفتی رهیگهان نايبهارك از صدا        

  و گفتدیخند.ستدی به او ناکی نزدادیخانه اش ز
 

 شوفاژا خاموشن؟. جابه جا کنمزاروی که نتونستم مخهی دستام نقدریا-        
 

  زد و گفتي لبخند محویره        
 

 ..خاموشن-        
 

 دی گرد شده پرسیبهارك با چشمان        
 

 شه؟یسردت نم-        
 

 . ندادی وارد آشپزخانه شد و جوابیره        
 

 زم؟ی بريچا-        
 

  داد و گفتهیبهارك به اپن تک        
 

 . بعدمیاول کارارو بکن.يتازه روشنش کرد!نه-        
 

 یره. زدی کرد و لبخند تلخی ساقی به نقاشینگاه. و بعد به سمت شوفاژ ها رفت و روشنشان کرد        
  و گفتستادیکنارش 
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 خوشگله نه؟-        

 
 .اوهوم-        

 
  کرد و دلسوزانه ادامه دادی به رهینگاه        

 
 .ی در حقش نکرده باشي نامردچی هکنمیاز ته قلبم آرزو م-        

 
 . نزدی داغ فرو داد و حرفی آب دهانش را مثل سربیره        
 بهارك بحث را عوض کرد        

 
  تو اتاق؟ي ببرشهی خوابگاه محترمت رو نمنیا-        

 
  گفتی کوتاهي را باال انداخت و با خنده شی از لحن بهارك ابرویره        

 
 !نه-        

 
 بهارك گفت        

 
  دور ترکمی یول.مینیچی آشپزخونه ميپس مبالرو روبه رو-        

 
 با ذوق ادامه داد        

 
 مخصوصا شبا.شهی خوب میلی آباژورم کنارش خهی-        

 
  انداخت و ادامه دادابانی به پنجره و خینگاه        

 
  آرامش دارهیلیخ.با نور شهر-        

 



 444 

 به بهارك نگاه کرد و گفت.پخش شد Olafur Arnalds  ازیکی سمت ضبط رفت و موزیره        
 

 خوبه؟-        
 

 ..بست!) بله( ی را پشت به هم گره زدو آرام چشمانش را به معنشیبهارك دست ها        
 تبهارك بلند شد و گف.. مبلها افتادندي شدند و بعد هردو خسته رودمانی چری درگی ساعتکی        

 
 .ارمی بيمن برم چا-        

 
 خانه با او يچقدر فضا .. خوب تر استدمانی چنی پشتش گذاشت و فکر کرد چقدر فضا با ای کوسنیره        

 ..بهتر است
 گذاشت و پشت ی چوبزی مي را روي چاینیس. افتاداهی سواری آمد که نگاهش به دی مرونیاز آشپزخانه ب        
 دی پرسواری و رو به دیبه ره

 
 ه؟ینجوری چرا اواری دنیا-        

 
 با یقیلبخند عم. شانه اش گذاشتي بلند شد دستش را دور بهارك حلقه کرد و چانه اش را رویره        

 بم یی با صدایره. بد تر بودگرفتی فاصله مشتریهرچه ب. مهمان صورت بهارك شدیشگیهمان سرخ شدن هم
 گفت

 
 ی ماهی خونه رو سيوارای کردم اومدم و با خودم گفتم کل دی بزرگیلی اشتباه خدمی که فهميروز-        

 !ی نباشن حتی وغم کافیمونی پشي اون روز واژه هاي برادیشا..حالم اصال خوب نبود..کنم
 

  گذاشت و با لبخند گفتی دست رهيبهارك دستش را رو        
 

 .ییی آآبورانی به قول نباریا. و دوباره رنگش کنای بي که کار اشتباهتو جبران کردي روزهی-        
 

 به صورتش کرد و آرام سرش را تکان داد اما در ی مهربان نگاهیره. کردانی بي را به طرز کودکانه ایآب        
 . وجود داشته باشدی کاش جبرانيدلش گفت ا
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  گفتدیبهارك از او جدا شد و رو به دکور جد        
 

 يمثل آدم ها.ذاشتی می منفری رو خودت تاثياونجور.هم هوا گرمتره و هم فضا.. بهتر شد چقدرنیبب-        
 !نجای اکردی رفت و آمد مي که پانته آ خانم چه جورنهیتعجبم از ا..افسرده

 
  زد و گفتي لبخند مرموزیره        

 
 . برهخواستی اصال دلش نمومدیم. نداشتی اصال مشکلیاتفاقا پان-        

 
 ی انداخت و بنییگرفته سرش را پا. شدمانی که پشدی بگويزیدهان باز کرد چ. جا خوردیبهارك کم        

 قصد گفت
 

 نجای با اکنهیاصال فرق م..لهی شلوغ و پر از وسایلیآخه خونه مهراد خ-        
 

  را باال انداخت و با اخم گفتشی ابرویره        
 

  چه خبر بوده؟گهی مهراد ديخونه  -        
 

 بهارك با اخم نگاهش کرد و گفت        
 

 ه؟یمنظورت چ-        
 

  مبل لم داد و گفتي را برداشت و روشی فنجان چایره        
 

  شه؟می که حسودیمگه نگفت-        
 

  و ادامه داددی نوشي از چایکم        
 

 ! شهمیخب بگو حسود-        
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 شال ری را زشی کوچکش را برداشت و موهاي نهی آی رفت و پشت به رهفشی سراغ کیبهارك با بدجنس        
  گفتیقی عميمرتب کرد و آرام اما با لبخند

 
 ..خودشم.. قشنگتر و بزرگترهیلیخب مهراد خونش خ-        

 
  تمام گذاشتمهی حرفش را نی و محکم رهي جديصدا        

 
 !ششیتقام بفرستمت پ اني براادی بدت نمنکهیمثل ا-        

 
 را شیپالتو. گذاشتفشی را داخل کنهی برگشت و آيجد.دهانش را جمع کرد و خنده اش را قورت داد        

  و آرام گفتدیپوش
 

 .زنهیاز ماهدخت خبر ندارم دلم شور م.گهیبهتره برم د-        
 

  بلند شد و گفتشی از جایره        
 

 رسونمتیم-        
 

 بهارك گفت        
 

 . خوش گذشتیلیخ.ممنون.تو برو هتل به کارات برس. خودمرمیم.نه نه-        
 

 . کرد و سرش را تکان دادی اخم کمرنگیره        
  در برگشت و گفتکیبهارك نزد        

 
 ....یراست-        
 گلدون کو؟        

 
  و گفتدی کشی نفسیره        
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 .تو اتاقم-        
 

 بهارك مطمئن لبخند زد و گفت        
 

شوفاژارو هم خاموش .به گلدون هم برس. مصرفارو هم عوض کن،ضرر دارنکباری ظرف یراست-        
 .خدافظ.تی کرده زندگيریی تغهی بودم بدونه با وجود من تی من تو زندگدیبذار حداقل اگر پانته آ خانم فهم.نکن

 
 . نگاهش کرد رفتینیا لبخند غمگو ب        

 
 ی زندگنی آرامش کل ايشد..یوونگی تا بره فصل دياومد        

 
  گفتیکاوه عصب        

 
 . بخورختنیماهدخت به جا اشک ر-        

 
  کاوه گفتيماهخدت اشکش را پاك کرد و بدون نگاه کردن در چشم ها        

 
 ؟یستی رفتن زنت ن؟ناراحتی خوبگهیاالن د-        

 
ماهدخت باز هم سرش را . ظرف جگر گذاشت و کالفه دستش را با دستمال پاك کرديکاوه نان را رو        

 باال نبرد و با حرص ادامه داد
 

 ؟یکنی درستش ميچه جور-        
 

  تر کرد و گفتمی را مالشیصدا. کرد آرامش خودش را حفظ کندیکاوه سع        
 

  اشتباههيری گمی تصمستیاالن حالت خوب ن.میکنی بخور بعد فکر ميزی چهی اول-        
 آرام گفت.دی را پرحرص برداشت و جویتکه نان        

 
 . کهشهی که هست نمینیبدتر از ا-        
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 که نشان يزی از چشتری دختر بنیا. ماهدخت شدي رهی را مقابل دهانش گره کرد و خشیکاوه دست ها        

 ي هایتمام آن حرف ها و شوخ.ندی مقابلش بنشنگونهی اي کرد روزی وقت فکر نمچیه. شکننده بوددادیم
 کرد که ماهدخت دوباره یپوف....  ودانستی او را نمیلی هنوز فامیحت. زدیلبخند تلخ.ماهدخت به خاطرش آمدند

 .ادامه داد
 

 .. کاوهدونمی ازت نمیچیمن ه-        
 

 دهیماهدخت هرچقدر هم جسور اما ترس. بوددهیترس. به کاوه نگاه کردی رهي بار بعد از خانه نی اوليبرا        
 .بود
 

 ..نیاز اول.. بگوسویکاوه از گ.. ترسناکه کاوهیلیخ-        
 

 آرام گفت.کاوه اخم کرد        
 

 !سسییه-        
 

  آب را مقابلش گرفت و گفتوانیل        
 

 .ریبگ-        
 

  و دوباره گفتدی آب نوشیکم        
 

 ؟یکنی درستش ميچه جور-        
 

 کاوه کالفه گفت        
 

 .دونمینم-        
 

  حس گفتیماهدخت ب        
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 .منو ببر خونمون-        

 
 کاوه دستش را گرفت و با اخم گفت        

 
 ارن؟ی بگم بشتری بيخواینم..یخی-        

 
 آرام گفت.دی کشرونی به دست کاوه کرد و دستش را بیماهدخت نگاه        

 
 !نه-        

 
 کرد ی که به آن فکر ميزیتنها چ.قرص ها اثر نکرده بودند. کردیهنوز دلش درد م. بلند شدیو از صندل        

 نشست و نیدرون ماش. داشتشانی براییخبرها..زودتر.ندیای بگفتی مدیبا.تماس گرفتن با پدر و مادرش بود
آرام و با .شناسدیده بود کاوه را چقدر نمیتازه فهم. دادهی حلقه کرد و کج به پنجره تکشیدستش را دور بازوها

 مکث گفت
 

 دمی شنی مشهیهم.. خودشو احساسشو محکم نگه داره و خطا نکنهدی که دختر بادمی از همه شنشهیهم-        
 اندازه ي روزهی شیدی که اون روز دم خونمون دياون پسر.. موضوعنی فکر کردن به ایو برام مسخره بود حت

 . کردمیاون فکر نم  بايزی چنی اون موقع هم به همچیحت. دوسش داشتمسو،ی تو به گي عالقه ي
 

  شد که ادامه دادي جارشیاشک ها        
 

 نبودم که از لجشون ی اما آدمالی کردم با مامان بابام و دانيمن لجباز. و داغون نبودمفی ضعنقدریمن ا-        
 . کارو بکنمنیبخوام ا

 
  مچاله شد و ادامه دادشتریدر خودش ب        

 
 . سراغتادی مي که انتظارشو نداری همونشهیاما هم-        
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 بماند اما شی قول داده بود پادیشا. کردی و با اخم نگاهش منیکاوه گردنش را کج کرده بود و غمگ        
 اما آرام گفت..)خودش قبول کرد( گفتی اگر در دلش میحت.ن داشتعذاب وجدا

 
 اشتباهم يمن مردونه پا. نه توکنمی مینه من شونه خال.باهم.می که هردومون مرتکب شدهیاشتباه-        

 . دردسریتنها و ب.خوادی آروم می زندگهیدلم . اما منم خسته امی شناختي منو چه جوردونمینم. ماهدختمونمیم
 
 ییافکارش به او تلنگرها. اما نه با ماهدختخواستی می آرامیدلش زندگ)تنها؟( ماهدخت آرام تکرار کرد        
 ادامه داد.کردی مانی را بيگری اما زبانش حرف دزدندیم
 

 شد دهی من کوبی پتک به زندگهی اتفاق مثل نیاما انگار ا.تی وضعنی از استمیباور کن منم خوشحال ن-        
 . رفتهمی واقعا از زندگسویتا بفهمم گ.امیتا من به خودم ب

 
  را بست و با پوزخند گفتشیماهدخت چشم ها        

 
 .حتما منم اون پتکم-        

 
 کاوه مهربان گفت        

 
 ي ها کاریتو با تمام سخت..يری پذیچون تو اشتباهاتو م.کنمی اما بهت افتخار مشناسمتیدرسته من نم-        

 .ی دوستش داشتیگی که میبا رفتن همون..زاتی با تمام نبودن عزي رو کردیکه خودت خواست
 

 کاوه صاف ي توجه به حرف هایب. تواند او را دوست داشته باشدی مرد هرگز نمنیماهدخت فکر کرد ا        
 نشست و گفت

 
 . لحظهکی يدی ملتویموبا-        

 
 . را به سمتش گرفتلشی سکوت نگاهش کرد و بعد موبا درهیکاوه چند ثان        
 یی با صداقهی دقکی گرفت و بعد از ي اما ماهدخت تند تند شماره ادی لرزی در دست ماهدخت ملیموبا        

 که تظاهر به خوب بودن داشت گفت
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 ؟یخوب.سالم بابا-        
        -...... 
 . مهم بود گفتم زودتر بهتون بگمیلی اما خوفتهی پول براتون میلی خدونمیراستش م.منم خوبم-        
        -..... 
 متعجب به طرفش برگشت و ماهدخت را با چشمان شی که کاوه با صدادی خندی هوا و الکیماهدخت ب        

 زل ماهدخت به حالت کاوه. بردشی را درون موهاشی کرد و دست هایاخم.دی به خنده دنی مزی اما دهانیاشک
  خجالت گفتیزد و ب

 
 . کنمیپدر من زنگ زدم بگم دارم ازدواج م..پدر-        

 
 . نگران پاسخ نگاه کاوه را دادیماهدخت با چشمان.کاوه به سرعت برگشت و نگاهش کرد        
        -........ 
 . زودتررانی ادیای بدیکنخواستم بگم برنامه هاتون رو جور . بگمخواستمی وقت بود میلیخ.نه نه پدر-        
        -.... 
  به کاوه کرد و لرزان ادامه دادیدوباره نگاه        

 
 .دیای بدیزیزودتر برنامه بر..دشینیبیخودتون م-        
        -....... 
  انداخت و گفتنییآرام سرش را پا        

 
 .رمیگیمن دوباره باهاتون تماس م-        

 
        -.... 
 خداحافظ-        
 .و تماس را قطع کرد        
کاوه تنها نگاهش .. نشدياما خبر. کاوه مواجه شودي اعتراض هالی را محکم بست تا با سشیچشم ها        

 آرام دهان باز کرد و گفت. بودحیمنتظر توض.ی بلند و عصبيدلخور و پر اخم با نفس ها. کردیم
 

 ...یکنی درستش میمگه نگفت-        
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  را به حرکت درآورد و گفتنیکاوه پرحرص ماش        

 
 ؟ينجوریا-        

 
  کرد و گفتي ای عصبيخنده         

 
 ه؟ی بچه باز؟مگهي کردکاری اصال چیفهمیم-        

 
  را پاك کرد و گفتشیماهدخت اشک ها        

 
 .خسته ام-        

 
  را باال برد و گفتشی صدایکاوه کم        

 
 تو چند نمیبب..ینیبی که االن مینی اش شد اجهی ازدواج کردم نتي با بچه بازکباریمن !د من خسته ترم-        

 ساعت کی ستی نادمی ی حتشناسم؟منی تورو م؟منیشناسی منو مه؟توی چتیلیسالته؟اصال من چند سالمه؟فام
 ..ی کردم لعنتکاری باهات چشیپ

 
  زد و ادامه داديپوزخند        

 
 یی من چه گره های تو زندگیدونید اخه تو چه م.مگه خواستم فرار کنم ..مونمیمن که گفتم م-        
  فشار فقط رو خودته؟يفکر کرد.هست

 
 ماهدخت آرام گفت        

 
 . ترسمیمن م-        

 
 ماهدخت ادامه داد. ندادیکاوه جواب        
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 .ي برذارمی نمیول..شناسمیتوروهم نم..درسته من بچه ام..ذارمی نمنباریا..يریتوام م.همه رفتن-        
 

 را کم نی خودش همي های آشفتگانیم. را کم داشتنیهم. نگاهش کردیکاوه متعجب اما عصب        
زبانش به شکستن .دی کشیقینفس عم... کرد اما ماهدختی هم فکر مسوی به برگشتن گدی روزها شانیا.داشت

کنترل کردن . بودی ماهدخت تمام نشدني که برایراه. نزد و به راهش ادامه دادیحرف.دی چرخیدل ماهدخت نم
 ری گی درون تونلکردیحس م. کردیدر دلش خود را لعنت م. سخت بودیلی خختنی اشک نري براشیچشم ها

 نی از اشتریب.دی ترسی و مشودی هم نمکیزد به آن نیحت..ندیبی درون آن نمي و نوریی روشناچیافتاده که ه
 دانستی منکهی با ایحت.کاوه را دوست داشت.داو خودش را از دست داده بو.توان پنهان کردن ترسش را نداشت

 کرد خودش را ی میسع.داشتی دوستش مدیبا.شناختی که او را نمی درحالیحت.سوستی گریکاوه هنوز درگ
اما ..) و پدرمالی بسته شدن دهان داني مورد خوب براکی هم نیا.. بهانهکی نمیا(گفتیدر دلش م. بدهديدلدار

دخترعاشق . بوددهی ها دلمی در داستان ها و فشهیهم. راهش نبودنیا.بود  و دلش مضطربزدیعقلش پوزخند م
 . داستان نبودی واقعیاما زندگ. که وجود داشتیاهی سي و مرد عاشق دختر با تمام گذشته هاشودیمرد م

         
 گفت.ستادی انی آمد و کنار ماشرونیکاوه با اخم ب. شدادهی پنی از ماشیبدون خداحافظ        

 
 ماهدخت-        

 
 ماهدخت برگشت ومات نگاهش کرد        

 
 . نکني اگهی دي کار احمقانه ستمی من نیوقت-        

 
 . را داخل قفل انداخت و در را بستدی و و کلدیتلخ خند.ماهدخت چهره اش باز شد        

 
 ردیمی زود میآن هم نجنب.. ماندهیدر من دو جرعه زندگ        
 مکث ی و او با کمدیبهارك از کاوه پرس. سوال جوابش نکردندادیبهارك و فرح بانو به خاطر سکوتش ز        

 گفت
 

 .گمی حمام بعد مرمیفعال خسته ام م -        
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 . بهارك محو شدي شدن چشمان کبودش از جلوانینماو قبل از         
الك قرمز رنگ را . همشی قرمز بودند و ناخن هاشیچشم ها.دیچی پشی دور موهای کوچکيحوله         

 بود نی غمگی وقتشهیماهدخت هم. شدهيزی چکی دیبهارك فهم. خارج شودی دلمردگنی زد تا از اشانیرو
 و رو به شست فرش نيرو. قدم شدشی کرد که بهارك دوباره پیه مفرح بانو آنقدر نگران نگا.زدیالك م

 ماهدخت گفت
 

 ..یماه-        
 

 ماهدخت گفت        
 

 هوم؟-        
 

 بهارك گفت        
 

 !نگام کن-        
 

 ماهدخت با اخم گفت. تر رفت و الك را از دستش گرفتکیماهدخت نگاهش نکرد و بهارك نزد        
 

 !!!؟یکنی مکاریچ-        
 

 بهارك الك را عقب برد و گفت        
 

  شده؟یچ-        
 

  را برگرداند و گفتشیماهدخت رو        
 

 ..اصال نده-        
 

 بهارك اخم کرد وگفت        
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 . کمکت کنمخوامیخب بگو چته م..؟يبچه شد -        
 

 بهارك ي از رازدارالشیخ. گفتن و نگفتن مانده بودانیم. کردی خودش تکرار مي بچه را برايواژه         
با بغض دست بهارك را گرفت و کنار .بلند شد و در اتاق را بست.اوردیطاقت ن.دی کشیراحت بود اما خجالت م

  گفتدهی بردهیدستش را فشرد و بر.خودش نشاند
 

 . حرفم من برات همون ماهدخت سابق بمونمدنیقول بده بعد از شن.بهارك قول بده-        
 

 بهارك نگران دستش را فشرد و گفت        
 

  شده؟یچ..یگی می چوونهید-        
 

  چشمش جمع شده را پاك کرد و گفتي گوشه يماهدخت اشک ها        
 

 . بهاركکنهیبفهمه دق م.. فرح جون نفهمه نیبب-        
 

  کرد و گفتیبهارك اخم        
 

 . منویحرف بزن ماهدخت کشت-        
 

  مضطرب گفتیماهدخت آرام ول        
 

 ..کاوه بود..ی رهيامروز رفتم خونه -        
 

 . کند و لرزان شده بودشینفسش ها. انداختنییسرش را پا        
 

همه اش فکرم .. وقت بود دوستش داشتمیلیمن خ.. دست خودش نبودیجیه.حالش خوب نبود -        
 ..بهم گفت بمون.. بودرشیدرگ
 

  کوتاه گفتیآرام تر با مکث        
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 ...منم موندم-        

 
 دهانش گرفت و ي را جلوشی که ماهدخت نگفت اما متوجه اش شد دست هایبهارك ناباورانه از اتفاق        

  و گفتدینش کش دهايماهدخت دست بهارك را از جلو.نگاهش کرد
 

 ... بگويزی چهی-        
 

  و ناالن گفتدیبهارك دستش را کش        
 

 !ي کردکاریچ.. ماهدختي کردکاریچ-        
 

 چند بار آرام گفت.ستادیبلند شد و مقبل ماهدخت نشسته، ا        
 

 ي واي وايوا-        
 

  بلندتر ادامه دادیکم        
 

 چرا؟چرا؟؟-        
 

 ماهدخت خجالت زده گفت        
 

انگار جامون عوض شده ..شدی چدونمیبه خدا نم..نطوریمنم هم..حالش خوب نبود..از زنش جدا شده-        
 ...يتوخودتو بذار جا.. کردمیحس م..بود
 

 بهارك کالفه گفت        
 

 یبه تو چه ربط! درك؟بهياریچون از زنش جدا شده؟عذر بدتر از گناه م.خراب ترش نکن..بسه بسه-        
 ! منيخدا.. اخهنی داری شد اصال؟تو و کاوه؟چه ربطیداشت؟چ
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 ماهدخت آرام گفت        
 

 من دوستش دارم-        
 

  گفتیبهارك عصبان        
 

 که همه جا یکجا رفت ماهدخت..کنه؟ی ابراز مينطوری دوست داره اویکی ی وقتیآخه احمق جان ک-        
  من وجود نداره؟ي تصور دوباره عاشق شدن برای حتگفتیم
 

 ماهدخت با عجز گفت        
 

 هی از بس دیدلم پوس.دمی حرفارو شننیخسته شدم از بس از همه ا. سرزنش ندارمي حوصله گهیمن د-        
 .دمیتنه با همه جنگ

 
کاوه .دی کوبیقلبش محکم به بدنش م.زدی حماقتش اشک بري براخواستیدلش م. زديبهارك پوزخند        

 ... شناختیکه بود؟اصال چقدر بود که او را م
 

 ..دهی بزنمتم جواب نمگهی که دي کردي کارهیماهدخت .. بزنم تو گوشتي اگر اشتباه کردی بار گفتهی-        
 

 با استرس هکدفعی.کردی مشترشیخودش دلشوره داشت بهارك هم ب.. انداختنییماهدخت سرش را پا        
 گفت

 
 .. بهاركکنهیدق م..ای ت به فرح جون نگيجان مامان زر-        

 
  بگم ماهدخت چشه؟رونیاالن برم ب-        

 
 .اون عادت داره..کنهیبگو سرش درد م-        

 
  اش گفتی کودکي سالهاقی رفيبهارك اخم کرد و دلسوخته برا        
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 ؟ی کنکاری چيخوایحاال م-        
 

  گفتيماهدخت آرام و جد        
 

 . کنمیباهاش ازدواج م-        
 

 ..بلند بلند..دی خندیبهارك عصب        
 

 ؟ی باختينجوری خودتو ایسر چ. چشمگهی بعد از اون ازدواج ناموفقش؟اونم م؟اونمی راحتنیبه هم-        
 

  را بست و با بغض اما محکم گفتشیماهدخت چشم ها        
 

 باد دشویام...خونش رو باد برده.. افتادهری گدی بزرگ وسط طوفان شدابونی بي که تومی آدمهیمن االن -        
 هی و باهاش تا خورمیچند بار سر م.. روحمم با خودش ببرهکنهیطوفان تالش م.. جسمشم باد بردهیحت..برده

 روحمو،ماهدختو ذارمی اما نممی خالهیخال..ستی دورم نیچی هگهید..شمی کنده نمنی زمي اما از رورمی مییجا
 .ذارمی نمنباریا... که به پا شده منو با خودش ببرهی طوفاننی اذارمیبهارك نم.خودمو محکم گرفتم..ببره

 
 بهارك در اتاق را باز کرد و آرام و با دلهوره رو به او گفت        

 
 .يکرد طوفانو به پا نی نره اول از همه خودت اادتیفقط -        

 
 .و سرش را با تاسف تکان داد و از اتاق خارج شد        
         
 که ی دروغيماهدخت را برا. تازه شسته بوديفرح مشغول جمع کردن لباس ها.وارد اتاق فرح بانو شد        

 دیفرح نگران پرس. فحش دادگفتی مدیبا
 

  شد مادرم؟یچ-        
 

  زد و گفتيابهارك لبخند آرامش دهنده         
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 .قرص خورد.کنهی گفت سرش درد میچیه-        
 

 ی انداخت و با مکثنییبهارك سرش را پا. به چشمان بهارك نگاه کرد و سرش را تکان دادیفرح کم        
 دی پرسیطوالن

 
 د؟یکنی مکاریمامان فرح؟اگر ماهدخت بخواد ازدواج کنه شما چ-        

 
 و گفت زد یفرح لبخند گرم        

 
 . شاد باشهکنمیدعا م..کنمیدعاش م-        

 
مهراد . گفت و به هال رفتيدیببخش. از هال بلند شدلشی موبايصدا. زديبهارك اخم کرد و لبخند محو        

 تماس را برقرار کرد و گفت.تعجب کرد!بود
 

 الو؟-        
 

 دیچی نسبتا شاد مهراد در گوشش پيصدا        
 

 ؟ی؟تهرانیی؟کجایخوب..به به خانم-        
 

  و دودل گفتدی ناخن را جويگوشه         
 

 چطور؟.. تهرانم هنوز؟منیشما خوب..ممنون.سالم-        
 

 از تو یجلوش حساب. از بچه هاستیکی ي باهم؟برای نقاششگاهی نماهی می بری تهراننمیگفتم بب..یچیه-        
 .گفتم

 
 اما به زبان آورد) دوباره مهربون شدنیا( دلش گفتبهارك در        

 
 .. بهترهامیمن ن.نه ممنون-        
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  اما شوخ طبعانه گفتی و حرصدی کشیقیمهراد نفس عم        

 
 ؟یکنی کار خودمو می تالفيدار-        

 
  جواب داديبهارك عاد        

 
 نه-        

 
 ..دلت پره..مشخصه..گهیچرا د-        

 ..يحقم دار        
 

  اش را خاراند و گفتیشانیبهارك پ        
 

کار .. واقعا ازت ممنونمکنمیحاال هم که فکر م...ي وقت نبودچی که حضورت الزم بود هیمهرادتو زمان-        
 . توی بود رفتن من از زندگیدرست

 
  زد و گفتيمهراد پوزخند        

 
  موندنت به نفع من بود و رفتنت به ضرر من؟یدونستیم-        

 
 بهارك آرام گفت        

 
 ...آره-        

 
 ادتی. من نبودیچون حقت منو زندگ.. برامي بودفی من رفتنت رو انتخاب کردم چون تو حیول-        

 . کردم در حقتیخوب..یونیبهم مد..نره
 

  صورت بهارك نشست و گفتي رويپوزخند        
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 ..ممنون واقعا-        
 

  گفتي عادی را بهم فشرد اما با لحنشیمهراد دندان ها        
 

 ؟يایحاال واقعا نم-        
 

 .لهی دلی اما حضورم بي کارامو نشون دوستات بدیتونی میاگر خواست.ممنون از دعوتت اما نه-        
 

  ادامه دادیبه شوخ        
 

 شه؟ی می چشی کيالیو..ی راه انداختایخوب تو تهران برو ب-        
 

  مکث کرد و گفتیمهراد کم        
 

 .مونمی مشی کرمی میبخوام برم دب..یچیه-        
 

 نجای تمام شود و به اينجوری رابطه اش با مهراد اشدیباورش نم. گفت و حرف را کش ندادیبهارك هوم        
 هم در ی بماند بهارکادشیآرزو داشت مهراد ..شگاهی نمامی بروای بدی آرزو داشت مهراد بگوی زمانکی.برسد
 .. اش هست اما حاالیزندگ

 
 در ی خانه هرکسنیدر ا. خاموش نگاه کردونیزی کاناپه نشست و به تلوي که تمام شد روشانیحرف ها        

 . اه کرد اتاق ماهدخت نگي به در بسته نی را درون شکمش جمع کرد و دل چرکشیپاها.حس خودش غرق بود
 دانستیاصال نم. چشمانش گود افتاده بودریز.ماهدخت هنوز خواب بود. شدداری از خواب بی رهسکالیبا م        

آه .. کرد؟ی کرد و با او دعوا می مدارشی بدیداد؟بای کرد و به او صبحانه می مدارشی بدیبا... بکنددیچه کار با
 پس از بوق اول جواب داد. تماس گرفتی و با رهدی کشيبلند

 
 

 ؟ییکجا-        
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 دلخور گفت        
 

 !سالم-        
 

 ؟يزنگ زدم چرا جواب نداد.سالم-        
 

 معترض گفت        
 

 .چون خواب بودم-        
 

  کرد و گفتی مکثیره        
 

 . دنبالتامیحاضر شو م-        
 

  گفتعیسر        
 

 .ششی بمونم پدیبا..ستی حالش خوب نکمیماهدخت ...نه نه-        
 

  ادامه دادي گفت و جدی نچیره        
 

 ؟ی مني برایپس ک..ي اهی بقيهمه اش برا.. بابايا-        
 

 ی خودمانتوانستی نمزدی مکی رمانتي ناخواسته مثال حرف هایوقت. صورتش نشستي رویلبخند کمرنگ        
 .جواب بدهد

 
 ...گهی با شما بودم دشبید-        

 
  و بم گفتي جدي با صدایره        

 
 !کمه..کمه-        
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 .اما ترسناك.. خنکیمیمثل نس..يشاد..شوق. شدری به دلش سرازی مختلفيحس ها        

 
 ...گهی برم ددیخب من با-        

 
 ...زوده-        

 
  گفتی آراميبهارك با صدا        

 
  تر؟می مالکمی شهینم-        

 
  کرد و گفتی کوتاهي خنده یره        

 
 مگه من داد زدم؟-        

 
 .نه لحنت خشنه-        

 
  مهربان تر گفتیره        

 
 .شهینم.زمینه عز-        

 
  و گفتدیبهارك خند        

 
 .. درست شدیاالن همه چ-        

 
  به او انداخت و گفتیبا تکان ماهدخت نگاه        

 
 ؟ي نداريکار...گهی برم ددیمن با-        

 
  و خسته گفتدی کشیقی نفس عمیره        
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 .گهیبرو د. هتل در برم که نشدي از کاراخواستمیم-        

 
 بهارك به مسخره و با خجالت گفت        

 
 .یکنی نممی کارچیخوبه ه.تنبل-        

 
  بلند تر گفتی کمي بهارك با صدایشوخ متعجب از یره        

 
  کنم؟ی نمي کارچیمن ه-        

 
  و گفتدیبهارك خند        

 
 خدافظ..گهیمن رفتم د..ی کنیم. خبلهی خب خلهیخ-        

 
  آرام گفتیره        

 
 .خدافظ-        

 
 الی داندنی به دخواستیدلش م. انداختشی ماهدخت را روي زد و پتویقیلبخند عم. را قطع کردلیموبا        

 بود و رهی خکجای صبحانه مدام به زیسر م. بود و کالفهجیگ.دیدی و حالش را مشدی مداری ماهدخت بدیبا.برود
 .دادی تکان می را عصبشیپاها

 دی پرسییفرح با خوشرو. نشستزی شد آرام سالم کرد و سر مداریماهدخت که ب        
 

 سر دردت خوبه مادر؟-        
 

  لرزان گفتي به بهارك کرد و سپس رو به فرح با لبخندینگاه        
 

 .بهتره-        
 



 465 

  به او گفترهیبهارك خ        
 

 ؟يخوری ممروین-        
 

  نگاهش کند آرام گفتنکهیماهدخت بدون ا        
 

 ..نه-        
 

  گفتي رفت ماهدخت عادرونیفرح بانو که از آشپزخانه ب.ختی نانش ري عسل رویو کم        
 

 ؟ینی رو ببالی داني بريخواینم-        
 

  و گفتدی کشینفس. بهارك باز شديابروها        
 

 !چرا-        
 

 ماهدخت سرش را تکان داد و گفت        
 

 امیمنم م.میبر-        
 

 بهارك اخم کرد و گفت        
 

  کجا؟يایتو م-        
 

 ماهدخت نگاهش کرد و گفت        
 

  بفهمه؟وی نگاه فرح جون کنم تا همه چی؟هی که چنجایبمونم ا-        
 

  گفتتی خم شد و با عصبانزی مي رویبهارك کم        
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 ی و بعد بگی بکشورانوی يخوای؟می کنکاری قراره چگهیشش؟دی پمی بریگیاالن م. اه بودالی دانروزیتا د-        
 اشتباه کردم؟..حالم خوب نبود

 
  کرد و بغض کرده پر حرص گفتیظیماهدخت اخم غل        

 
کار من اشتباه بود درست اما اشتباه . درستی هستیعصبان..هی مزخرفات چنیا..یگیچرا چرت و پرت م-        

 درست یستی که اگر بلد ننهی ایکنی که میتوام تنها لطف.کشمی من مشمیبدبخت.کشمیدردشو من م.خودم بود
 .يری خفه خون بگیحرف بزن

 
اعصابش بهم .دست خودش نبود. داد و دستش را به دهانش زدهی تکی به صندلی اشکيو با چشم ها        

 یکم.. نزدیبهارك دلخور شد اما حرف..نگاه از بهارك گرفت. بود و قدرت کنترل خودش را نداشتختهیر
 .تنگاهش کرد و از مقابلش رف

         
  رو به ماهدخت گفتی و آرام و بدون حس خاصدی را پوششیلباس ها        

 
 .. بپوشيای بيخوایم.رمیمن دارم م-        

 
 از طرف کاوه یمنتظر تماس.خسته بود و مضطرب. نگاهش کرد و سرش را تکان دادنیماهدخت غمگ        

 را شی چشم هاری زیاهیس. رخ نداده باشدشی نمانده که براي اتفاق بدچی هگری کرد دیفکر م..دی ترسیم..بود
 کلمه هم حرف کی ری طول مسربهارك د. از در خارج شدیبا همان پالتو و شال مشک.  ببردنی از بتوانستینم

 که آن حرف ها از ته دلش نبودند و دی به او بگوخواستیدلش م. خودش استي به خاطر حرف هادانستیم..نزد
 داد و با هی تکی تاکسي شهیسرش را به ش. کس را نداشتچی هگریاو جز بهارك د.. بودندتیبان عصيتنها از رو

 .دی کشی اشکال نامفهومشهی بخار شيانگشتش رو
 دی توقف کردند که از بهارك پرسی آپارتمانکینزد        

 
 نجاست؟یا-        

 
 . شدادهی را حساب کرد و پی نداد و پول تاکسیبهارك جواب        
 از در دور شد و گفت. ماهدخت لبخندش پررنگ تر شددنیبا د.  که در خانه را باز کرد لبخند داشتالیدان        
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  خانمادییبفرما..به به-        

 
 رد الیماهدخت بدون لبخند از مقابل دان. برد و وارد شدبشی را داخل جشی و دستش هادیبهارك خند        

 زد یلبخند گرم.دادی را مشی شش سال پيهنورهمان بو. عطرش را حس کردي بوالیدان.شد و آرام سالم کرد
 .و در را بست

 به مبل ها یدست.بای نه چندان زي کوچک با دکوريخانه ا.خانه مبله بود. کردیبهارك اطراف را نگاه م        
  و گفتدیکش
 

 . بوده کال دوستت خونه ننی انکهیمثل ا-        
  و گفتدی خندالیدان        

 
 ارم؟ی بدیخوری ميزیچ-        

 
 بهارك گفت        

 
 من که نه-        

 
 

  به ماهدخت انداخت و ادامه دادینگاه کوتاه        
 

 . نخوردهیچیه..اری بيزی چهی ماهدخت يبرا-        
 

خواست لبخند بزند اما . بهارك ضعف رفتی مهربانيدلش برا. نزدیماهدخت مات نگاهش کرد و حرف        
  و نگران گفتستادی اکشی نزدالیدان.اصال حال و حوصله اش را نداشت

 
 ؟یخوب-        
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 بود ی و نگراني حالش از هرچه دلسوزگرید.اخم کرد.. افتادالی دانراهنی باز پينگاهش به چند دکمه         
 يمثل خواننده ها..دی پوشی لباس مییکای آمري جوان هاهی شبشهیهم الیدان.سرش را تکان داد.خوردیبهم م
  به گذشته زد و گفتی تلخي مهین لبخند نصفه.دادی اش را مافهی و قپیآن موقع ها به دوستانش پز ت.راك

 
 .. اگر هستنیری شزی چهی-        

 
  گفتعیسر. خودش بودي زدن هادی دي که در حل و هواالیدان        

 
 .حتما صبر کن-        

 
 دهی بردهیبر.دی را چسبشی و پادی خارج شد و به سمت بهارك دوی خرس دار از اتاقی با لباس خانگورانی        

 گفت
 

 .. نروگهید...بهارك-        
  را نوازش کرد و گفتشیبهارك لبخند زد و موها        

 
 پ؟ی خوشتيچطور-        

 
 يبهارك از گوشه .ماهدخت از آنها دور شد و به سمت آشپزخانه رفت. مبل نشانديو بلندش کرد و رو        

 آمد که به ماهدخت رونی شکالت به دست از آشپزخانه بي بسته الیدان. به او کردیچشم نگاه نگران
  زد و گفتیلبخند مهربان.برخورد

 
 جونم؟-        

 
 حرکاتش ي رهی خالیدان. داد و بازش کردهی شکالت را گرفت و به ستون تکيه  حرف بستیماهدخت ب        

 .حرف دلش را به زبان آورد.بود
 

 . تنگ بودیلیدلم برات خ-        
 

  ادامه دادالیدان. برداشت و داخل دهانش گذاشتیتکه شکالت. نزدیماهدخت بغض کرد و حرف        
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 جاتو ی چچیه.. تورو نگرفتياما جا..کارا فقط تونست آسونترش کنه..گذشتی بهم سخت میلیخ-        
 . وقتچیه..نگرفت

 
سرش .آنقدر سفت بود که از درد چشمانش پر اشک شد. و با بغضش قورت داددیماهدخت شکالت را جو        

  کرد و گفتی کوتاهي خنده الیدان. انداختنییرا پا
 

 نم؟یبی تو خودمو تک و تنها می که بي امیخوندی قبال باهم مادتهی-        
 

مرد ... بردی مادی اش را از ی نوجوانياهایعمرا اگر خاطرات مرد رو..ماهدخت رفت به خاطرات آن روزها        
  کرد و آرام ادامه دادی تلخي خنده الیدان.. مهربانششهیهم
 

 .بوده و خواهد بود... تو هرجا که هستم با منهادی-        
 

 او ي براالیدان. خواندی گوشش آواز مي سالها هنوز تونی که تمام ایهمان..شی های نوجوانيهمان صدا        
 وقت رفتنش را باور چیه..در ذهن و روحش.. اول هم هنوز با او بوديآن سال ها.. وقتچیه..نمرده بود

 ي نم دار لبخند محویبا چشمان..د مانادگاری که از او به ی و خاطرات اوعادت کرد و زخمادیفقط به ..نکرد
  گفتالیدان.زد
 

 ..میدیپس بخش..يلبخند زد-        
 

  زد و سرش را تکان داد و محکم گفتیماهدخت لبخند متاسف        
 

 !نه-        
 

 الی خوش به دانيماهدخت فکر کرد رو.دی ماسالیلبخند دان. اپن گذاشتي شکالت را رويو بسته         
 داشته ی اش نقش پررنگی در زندگالی که دانخواستی اگر هنوز هم می حتستی نینشان دادن اصال کار درست

 يمقابل بخار.شده بود يگری نبود بلکه جسمش هم از آن کس دالی داني روحش براگریباشد چون نه تنها د
  گفتی تلخ کالفه کنار بهارك نشست و با لبخندالیدان. گرفتشی را روشی و دست هاستادیا
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 .نمی فرح بانو رو ببامی بخوامی روز مهی-        
 

  و گفتدیبهارك مسخره خند        
 

 ؟یی با چه رو؟اصالی بگی چيای بيخوایم.. جلو باهات سالم کنهومدی نیحت-        
 

  کرد و آرام گفتي به ماهدخت مقابل بخاری نگاهالیدان        
 

 قرار بود زودتر برگردم اما یعنی..بهارك من به خاطر ماهدخت برگشتم.. تونم تحمل کنمی نمگهید-        
 .. اجازه ندادورانی درس و مرگ کارا و حال طیشرا
 

 . ماهدختي روزهانی و حال و روز االی داني کرد و دلشوره گرفت از ندانستن هایبهارك اخم        
 

 نهی به خاطر ماهدخت برگشتم اياگر هم منظورت از جمله ...گردهیرنم به تو بگهیماهدخت د..الینه دان-        
 دهی ساال اونقدر از بودنت تو گذشته زجر کشنیا.. بهت بگم زحمت نکشدی باي دوباره زجرش بديخوایکه م
 . نرهادشی وقت چیکه ه

 
  گفتی و عصبدی به صورتش کشی دستالیدان        

 
 با منه بد دیبا.ادی کنار بدیبا. من بوده و هستياما ماهدخت برا..  راهمهی نقیمن خائن و رف..اصال من بد-        
 .ادیکنار ب

 بهارك گفت        
 .. هات کم کرده باشهیی از زورگوکمی تو هلند ی چند سال زندگنیفکر کردم ا-        
  گفتورانی مهربان رو به الیدان        

 
 .اری باشوی بهارك سوغاتي برو براییبابا-        

 
 دی جلو تر رفت و آرام تر پرسالیدان.دی سرش را تکان داد و به سمت اتاق دوورانی        
  هست؟یبا کس-        
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 . زدیی حرفاهی..اونشب دم در.اون مرده        
 . به هم گره خوردشتری بهارك بيابروها        
  گفت؟یکاوه؟چ-        
 سرد گفت گرفت و خونی نفسالیدان        
 .ستی بچه سوسول ني به تويازیمحترمانه گفت ن. دارهی و حامبانیگفت ماهدخت پشت-        

 
 بهارك متعجب گفت        

 
  گفت؟نویکاوه ا-        

 
 

 ادامه داد. کرددیی داد و با حرکت سر تاهی به مبل تکالیدان        
 

 . باختمومدهین.. بازنده رو دارمهیحس -        
 

  ماهدخت بلند شدي جديصدا        
 

 . بهت بگمومدمی وقت نچیاما ه.. وقتهیلیخ.منم باختم-        
 

 ی تفاوتی محو چشمان سرد و پر از بالیدان. مبل گذاشتي را روشیو پشت سر بهارك دست ها        
  انداخت و گفتيگری دي را روشیکالفه پا. ماهدخت شد

 
 ... کردن که دارمیحق عذرخواه.. قبول دارم بد کردم اما حق دفاع که دارممن.. نگمتونمیمن نم-        

 
  را باال برد و گفتشی صدایکم..دی خندیماهدخت عصب        

 
 مرده عذر هی از يخوایم... ببخشتت مردهدی که بای بار بهت گفتم اونهی؟ی؟؟کی از چیعذرخواه-        

 . بهش بدهکارمشتری بیلی ازش بکن که من خودم خی عذرخواههی از طرف خود منم ي کردداشی پ؟اگريبخوا
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 آدم م،ی که به وجود آوردیم،عشقی که زدی به خاطر حرفییکجای،ي روزکی ما يهمه ..میفراموش نکن        
 .می به خودمان بدهکاری عذرخواهکی می که از خودمان شکستی و دلمی کردمانی که وارد زندگي اهودهی بيها
 

  و نفس نفس زنان رو به بهارك گفتیصبو ع        
 

 .. بهاركرمیمن م-        
 . اگر امروزو به همه زهر کردمدیببخش        

 
  برود که بهارك دستش را مقابلش گرفت و آرام گفتدی و نگذارردی را بگشی شد تا جلوزیمخی نالیدان        

 
 ..نرو-        

 
  با دلهوره گفتالیدان        

 
  کرد؟ينجوریچرا ا.حالش بده-        

 
 بهارك سرش را کالفه تکان داد و گفت        

 
 ..کنهی رو خراب مي اگهی دزی چهی ادی کنار بيزی چهی با خوادیهربار م.. خودشهریتقص-        

 
  با اخم گفتالیدان        

 
 ! براش تازه باشه؟تونهی چقدر مگهی دشی شش ، هفت سال پي مسئله فهممی نماد؟منی کنار بیبا چ-        

 
 کجا و دانستیفقط نم. ماهدخت از خودش بودتیحرص و عصبان.. نزد و فقط نگاهش کردیبهارك حرف        

 ی زخم هرچقدر هم دردناك باالخره کمنیا. هفت سال کم نبودگفتی راست مالیدان. کندی خالیسر چه کس
 . بودافتهیبهبود 
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 رو مطالعه ی از زندگی مشت خالکی ی رمان نتیکس.. سوالهی دو تا پست؟د؟خوبهیبخو. سالمزانیعز        
 داشته یروز خوب.دی هستانی اگر در جردی کمک کنشمی کجان؟ ممنون مه؟وی چدیدونی اش نمسندهیکرده؟اسم نو

 . دیباش
 

 که مشغول حرف زدن،عکس گرفتن ي جور و واجوري آدم هاانی در کافه را باز کرد و متیکاوه با عصبان        
 با خشم رو به صدرا گفت.  بودندشانی ها و غصه هاي شادفیو تعر

 
 . اونورایب-        

 
نگران به دنبالش راه !. مردمانیآن هم م. خشن با او حرف نزده بودنقدریتا به حال کاوه ا.صدرا اخم کرد        

 .افتاد و در اتاق را بست
 

 ته؟معلوم هست چ-        
 

  بلند گفتیی را به کمرش زد و با صداشی دست هایکاوه عصب        
 

 . نبودنی االن وضع من ايبردی می رهي اون آشغاالتو از تو خونه یاگر جنابعال.ستینه معلوم ن-        
 

  گفتیآرام م.رفتی طرف و آن طرف منی به ایکاوه عصب.صدرا متوجه نشد        
 

 .. خدايا.. خدايا-        
 

  ادامه دادي بلندي و با صدادی کششی درون موهایدست        
 

 !! اون؟ي خونه ی گذاشتاتوی بطری که برداشتمیی آشغال خوردنانی ام؟اهلیی حرفانی اهل ایاخه منو ره-        
 

  شد جلوتر رفت و گفتیصدرا عصبان        
 

 ؟ي کردکاریچ..مثه آدم حرف بزنم منم بفهمم-        
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 کاوه گفت        
 

 .شدی مثل من تباه نمی بدبختهی ی نبود زندگی رهي تو خونه ي مسخره ي هاياگر اون بطر-        
 

 رك گفت. تر شدظیاخم صدرا غل        
 

 سویچته تو؟گ..شهی کس تباه نمچی هی زندگي دست از کودن بودن بردارکمی یاگر جنابعال. جنابرینخ-        
 .دمیدی تو و زنت رو شنیی نازاي قصه نقدریحالمون بهم خورد ا.خوب کرد رفت..رفت به درك که رفت

 
 .دی به دهان صدرا کوبی شده جلو رفت و مشتی و عاصیکاوه عصب        
  آرام گفتدادی را بهم فشار مشی مکث کرد و همانطور که دندان هاهیچند ثان.چشمان صدرا بسته شد        

 
 .. کاوهرونیبرو ب-        

 
دست . کل اتاق را برداشته بود نگاهش کردشانی که صداي بلندي و نفس هانیکاوه با چشمان خشمگ        

 ی و دستمالدی لبش کشي به گوشه یصدرا دست. رفترونی از اتاق بیعصب. مشت شده بودندشیها
هم با  دی شاای.زدیرمورد کاوه حرف م دی با رهدیبا. مشت هم خوردکی چه شد و دیاصال نفهم.برداشت

 .خواهرش،مستانه
         
 الو ماهدخت-        

 
 ماهدخت آرام جواب داد        

 
 سالم-        

 
 کاوه نفسش را فوت کرد و خسته گفت        

 
 ؟ییکجا.سالم-        

 
 آرام گفت. و خشک سردییهوا..کی پر درخت و باریابانیخ..ماهدخت اطرافش را نگاه کرد        
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 دونمینم-        

 
 کاوه آرام گفت        

 
 ؟یخوب-        

 
 خوبم-        
  دنبالت؟امیب-        

 
 نه-        

 
  مکث کرد و گفتیکم        

 
 ؟ی کنی مکاریچ.. کاوهانیدارن م..انیبه بابام گفتم زودتر ب-        

 
بعد از چند ..دی شنی نفس خودش را هم نميصدا.. و منتظر جواب کاوه ماندستادی رو اادهیهمانجا کنارپ        

  کاوه با مکث گفتهیثان
 

 ؟یکنی مکاری چي داریفهمینه؟می کار درست همیمطمئن-        
 

  گرفته گفتییماهدخت با صدا        
 

 اون کار تو اون یدونیل خودت ماما حداق.. واقعا اشتباهههی که تو نظر بقی رو بکني کاردی بایی وقتاهی-        
 . تنها راه چاره استتیموقع

 
 ...یتونیم..ستی ننیتنها راه ا-        

 
  حرفش را قطع کردعیسر        
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 .زنمیمن خودمو گول نم..نه کاوه-        
 

  و گفتدی کشیقیکاوه نفس عم        
 

  ام؟گهی دیکی من عاشق یدونیم-        
 

 دونمیم-        
  دوستت داشته باشم؟تونمی نمدونمیم-        

 
 دونمیم-        

 
 م؟ی باهم خوشبخت باشمی وقت نتونچی هدی شایدونیم-        

 
 دونمیم-        

 
 .. وقت نتونم خوشحالت کنمچی هدیشا-        

 
 دونمیم-        

 
 ی زندگی تحمل کنیتونی اس؟مگهی دیکی ادی به خوادت؟همشی که نمی کنی زندگی با کسيخوایم-        
  رو؟گهی دیکی روح یسرد و ب

 
 تونمیم-        

 
 .. بود نتونستسوعاشقمیگ-        

 
 .عاشقت نبود..نبود -        

 
 ماهدخت ادامه داد. آرام نبودگرید.. کاوه تند شدينفس ها        
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 نکهی نمونه؟همش؟چرای به زندگچسبهی زن اگه عاشق باشه با چنگ و دندون مهی بهت گفتم ادتهی-        
 ..هی دوستت داره کافیکی یبدون

 
 . کاوه بلند شدي شده نی خشمگيصدا        

 
 جونو روحمو براش گذاشتم. داشت که دوستم نداشته باشه؟من همه کار براش کردمیلیچه دل-        

 
  گفتی تلخي را له کرد و با خنده ابانی خشک کنار خيماهدخت برگ ها        

 
 لی کدومش دلچی هگمیاما من م..خوادی ملیدوست نداشتن دل..خوادی نملی دوست داشتن دلگنیهمه م-        

 .خوادینم
 

 بر قلب خودش وارد ي آورد چه خنجری که ماهدخت به زبان مي با هرکلمه ادیفهمیو کاوه نم        
 . بود که دوستش نداشتییسوی و تنها به فکر گدیفهمینم..کندیم

 ی کرد و دلش نمی مدیی ماهدخت را تايعقلش حرف ها. عقل و دلش مانده بوديری درگانیم        
 . کشاندراههیبحث را به ب. او نظر بدهدی درمورد زندگگری ماهدخت دخواستینم.رفتیپذ
 

 .پدر و مادرت که اومدن به من خبر بده-        
 .انی از کجا قراره بدونمینمخنده داره که اصال         

 
  زد و گفتيماهدخت پوزخند        

 
 .خدافظ-        
از ..زدی حرف ميگری کس دیگفته بود کاوه از خراب کردن زندگ..شدی صدرا در گوشش تکرار ميصدا        

 . فرستادیامی لباسش را باز کرد و به بهارك پيدکمه ها. او بودي که در خانه یی هايبطر
 

 ؟ی صحبت کنیتونیم-        
 

  بعد جواب آمدي قهیده دق        
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 .میرونی بالیبا دان..نه-        
 

 که تمام دادی درون دلش به او اجازه نمی دوست نداشت اما حسقایدرست بود که بهارك را عم.اخم کرد        
 ي آمد که قد بلندی خوشش می از زنانشهیاو هم.. اشتباه بوديزی چکی.. صرف کندگرانی ديوقتش را برا

 بلند و دلبرانه شانی که خنده هاهااز آن.. هم بکشندگاری سی بپوشند و گاهمتی گران قيداشته باشند، لباس ها
آرامش و .. داشتزی چکیبهارك تنها .. خاص او را نداشتي هاتی کدام از ان جذابچیاما بهارك ه..است
 نداشت و ی حس خاصچی هم نبود،هيزیتنفر نبود،عاشق چ ميزی چچی از هدی کشیکنار او که نفس م!تمام

 روشن شهر ي به چراغ هاینگاه.ی و مهرباندادیم  آرامشيبهارك بو. آمدیعذاب وجدان به سراغش نم
 . روشني تک تک آن چراغ هاشدی باشد،بهارك مکی او مثل شهر مقابلش تاریاگر زندگ.کرد

بهارك جواب داد و تند تند . را برداشت و تماس گرفتلشیموبا.زدی امشب با او حرف مدیبا.اوردیطاقت ن        
 گفت

 
 ..تونمی من گفتم نمیره-        

 
 سالم-        

 
 . زدی و لبخند کمرنگدیخجالت کش. ساکت شدی سالم گفتن رهيبا صدا        

 
 سالم-        

 
 . بودی مهميمسئله -        

 
  شده؟یچ-        

 
  و محکم گفتي جدیره        

 
 .ی ناراحت نشدوارمیام. ممکنه اصال درست نباشه اما مهمهزنمی که می حرفنیبب-        

 
  از آنها دور شد و گفتیکم. امشب پر سر و صدا شده بودبی عجورانی. بهارك درهم رفتياخم ها        
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  شده؟يزیچ-        
 

  و آرام آرام گفتدی کششی به ابروهای دستیره        
 

 شش؟یماهدخت رفت پ.. من بودي که کاوه خونه ياون روز-        
 

  لرزان گفتیی را بست و با صداشی چشم هایبهارك عصب        
 

 چطور؟-        
 

 .ستی خبر نی افتاده که بهارك از آن بیی اتفاق هادی فهمشی از لرزش صدایره        
 

  نزده؟یماهدخت به تو حرف-        
 

 بهارك گفت        
 

 ؟... زدهیکاوه حرف-        
 

  کالفه گفتیره        
 

  افتاده؟ی ماهدخت و کاوه اتفاقنیب...یچونیپیبهارك چرا م-        
 

 بهارك شوکه شده گفت        
 

 ...دونمینم..نه-        
 

  تفاوت گفتی محکم و بیره        
 

 یکی اون یمطمئن... رو خراب کردهیکی یزندگ..  صدرا و گفته تو حال خودش نبودهشیکاوه رفته پ-        
 ست؟یماهدخت ن
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 دی آرام پرسالیدان. کرد که نگاهش متوجه او شده بودالی به دانیبهارك نگاه        

 
  شده؟یچ-        

 
  زد و گفتيبهارك لبخند دلگرم کننده ا        

 
 یچیه-        

 
 از پشت تلفن گفت یره        

 
 ؟یچ-        

 
 بهارك گفت        

 
 .با تو نبودم -        

 
  گفتیره        

 
 

  نزده؟ی شد بهارك؟ماهدخت به تو حرفیچ-        
 

 .دی بگودی چه بادانستیبهارك نم        
 

 ؟یمثال چ-        
 

  گفتي جدیره        
 

 ....مثال ماهدخت و کاوه باهم-        
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 .بهارك حرفش را قطع کرد        
 

  به ما داره؟یچه ربط-        
 

  منظور او بود؟دیی از تاری حرف بهارك غنیا. جا خوردیره        
 

 دیبا. بره تا حالش بهتر بشهرانی چند وقت از اهی بدم شنهادی دارم به کاوه پیاما من سع... ندارهیربط-        
 ..بدونم اگر با ماهدخت

 
  گفتعیبهارك سر        

 
 !نه نه-        
 . کردی نگاه مالیمدام به سمت دان. عرق کرده بودشیدست ها        

 
 .می ما دخالت نکنایب. کننی باشه خودشون حل ميزی اگر هم چگمیمن م-        

 
 . کردی آن را حس میبهارك نگران بود و ره. شده بوديزی چکی        

 
 . حاالي لرزیا متو چر. خبلهیخ-        

 
 بهارك دلخور گفت        

 
 نلرزم؟-        

 
  گفتی بمي و با صدادی کوتاه خندیره        

 
 اد؟ی مورانهی ياون صدا.زود برگرد خونه.نلرز..نه-        

 
 

  و گفتدی نداشت اما خندیبهارك حال خوب        
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  امشبزنهی حرف میلیخ.اره-        
 

  زد و گفتي لبخندیره        
 

 کنه؟ی تحملش مي چه جورتییدا. هم دارهی بميچه صدا-        
 

  گفتيبهارك جد        
 

 ه؟یتحمل چ..بچشه-        
 

  و گفتدی خندتشی از جدیره        
 

 یکی ابونی تو خذارمشی نکرده بچه دار شدم و کالفه م کنه میی روز خداهیمن که مطمئنم اگه -        
 .ببرتش

 
  و گفتدیبهارك خند        

 !ی رحمی بیلیتو خ. کارو بکنمنی خودم اي با بچه ادیمن خودم با بچه ها مشکل دارم اما دلم نم-        
 

  گفتي و عاددی دراز کشیره        
 

 ..کنهیخستم نم. خوبهیلیبا تو حرف زدن خ-        
 

 بهارك لبخند زد و گفت        
 

 ؟ي نداريکار.گهی برم ددی بایول.خوبه-        
 

  کرد و گفتی اخم کمرنگیره        
 

 زمیمراقب خودت باش عز.برو.کنهی برم برم کردنات خستم منی ایول-        
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آرام .کردی و بهارك را معذب مشدی شروع مشی گفتن هازمیزم،عزی عزی موقع خداحافظشهیهم        
  دوباره بلند شدی رهي گفت که صدایخداحافظ

 
 .یی جاهی ي من بري به جادی دنبالت باامی فردا میراست-        

 
 بار فکر کرد اگر پانته آ نبود چقدر نی اوليبرا.دی خندیره. گفت و قطع کردي باشه ایبهارك هول هول        

 يود به زدانستیم. صورتش پاك شديلبخند از رو.. هم نباشدیاما اگر پانته آ نبود ممکن بود بهارک..بهتر بود
 .  رودی اش می و بهارك هم از زندگشودی تمام مزیهمه چ

 
 ی کمشیموها.امروز سردتر بود انگار.دی را پوشیشگی رنگ هميری شيپالتو.دیصبح روز بعد هم از راه رس        

 ي آن موهاشدیاصال نم.دی کششی موهاي رویشانه را به سخت. نداشت کوتاهشان کندنبارقصدیا.بلند شده بودند
 . آمدرونی زد و از خانه بخودش  عطر بهیکم. شد و شالش را سرش کردالیخیب.فر خورده را شانه کرد

         
کمرنگ لبخند . گل انداخته بودی کمشیلپ ها. کوتاه نگاهش کردیره.با لبخند سوار شد و در را بست        

در دلش .کالفه شده بود.کردی پرت م عطرش تمام حواسش رايبو. بودیی سرمابیعج. را روشن کرديزد و بخار
دست . احساس گرما کردی کمعهکدفی.. کندیدگی رسی امور شخصي سرهیگفت کاش پانته آ زودتر برگردد و به 

سردش بود اما . انداختشی کردن هاادی و کم و زی متعجب به کالفگیبهارك نگاه. را کم کرديبرد و بخار
 گفت.کردی عطر حالش را بد منی و انی ماشيبو. بکشدنیی پای را کمشهی شخواستیدلش م

 
 م؟یکجا قراره بر-        

 
  و گفتدی کشیقی نفس عمیره        

 
 ی اتفاقهی آخر يدفعه .برمی الزم دارن براشون می و هرچزنمی که من بهشون سر منیی خانم و آقاهی-        

 .يری من ميامروز تو به جا.بزنم بهشون سر دی اما باششونی برم پشهی روم نمگهیافتاد که راستش د
 

 بهارك با لبخند گفت        
 

 ؟یکنی مرمیکار خ-        
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  و گفتدیبهارك کوتاه خند. نزدی مات نگاهش کرد و حرفیره        

 
 . تو کارت نباشهیفقط کلک.رمیباشه م-        

 
  زد و گفتي کج خندیره        

 
 . منزی هم هست عزي بهتري کلک زدن وقت هايبرا-        

 
 شیاما خب حال و هوا. کردی نمی دار توجهزمی عزياصوال به حرف ها. نکردیبهارك به حرفش توجه        
 روشن يگاری سی رهستادندیپشت چراغ قرمز که ا. زدینیری را برگرداند و لبخند ششیرو.  آوردی جا میرا کم

  کوتاه گفتیکرد و با نگاه
 

  بکشم؟گاریمن س ستیبرات مهم ن-        
 

  گفتیبهارك با لبخند کمرنگ        
 

 .ستی بهم مربوط نی ترسم بگیم-        
 

  به او کرد و محکم گفتی نگاهیره        
 

 !بگو..هست-        
 

  پنجره بردکی را با دست چپش نزدگاریو س        
 

 . ندارمیباهاش مشک.ره نباشه و دودش تو حلق من نیاگر کم باشه و موقع رانندگ-        
 

 بهارك دلخور و آرام گفت. انداخترونی را از پنجره بگاری کام آخر را گرفت و سیره        
 

 . که شده سطل آشغال شماابونمیخ-        
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  برگشت و گفتیرو به ره        

 
 ست؟ی بهم مربوط نیگی دلم بخواد توش دخالت کنم نمیلی باشه که خيزی چهیاگر -        

 
  گذاشت و با دست چپش فرمان را چرخاند و آرام گفتشی پاي دست راستش را رویره        

 
 .نه-        

 
 کنارش نجای باشد که باعث شده اشی هاتی از جذابیکی تواندی اش مي خونسردنیبهارك فکر کرد ا        

 .ندیبنش
 

 ... عطرتيبو-        
 

 .لت ادامه داد خجایبهارك مرموز و با کم        
 

 .من دوسش ندارم..ستای بد نیعنی.. بدهیلیخ-        
 

  گفتي عادیره        
 

 ..برنده-        
 

  خوبه؟یعنی برند و مد بشه یهرچ.ادیبوش به شما نم.خب باشه-        
 

  حواس شالش را با دستش جلو برد و گفتیب        
 

 .ادی بو به تو نمنیا.ن تو انتخاب عطر ماهرم بوش بده؟منیبب.. بو کننوی اایب-        
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 را دنبال کرد و شالش را درست یبهارك نگاه ره. بهارك کرددهی و کشدی به گردن سفی نگاه کوتاهیره        
 داد و ی فحشيراننده ا. حواس هردو جمع شدینی نبود که با بوق بلند ماششی کدام سر جاچیحواس ه.کرد
 آرام گفت.دیبهارك سرخ شده خند.رفت

 
 ..که حواست هست-        

 
  کرد و گفتی پوفیره        

 
  گرم خوبه؟يبو. کنمی خب عوضش ملهیخ-        

 
 بهارك گفت        

 
 . سردهیزنی که مي عطرنیا..گرم و تلخ..اره-        

 
 ي خشک شده،کنار خانه اي و پر از درخت هایی سرباالي در کوچه ایقیبعد از دقا.دی کوتاه خندیره        

 يدر سمت بهارك را باز کرد و جد. آوردرونی را از صندوق عقب بی شد و گلدان کوچکادهیپ.  توقف کردیمیقد
 گفت

 
 .ي اومدی از طرف رهیگی تو ميریم-        

 
 بهارك مضطرب گفت        

 
 ؟یاگر راهم ندن چ-        

 
  آورد و آرام گفترونی بییبای کوتاهش گردنبند سبز رنگ زي پالتوبی از جیره        

 
 . جلوایب-        

 
 بود و کی نزدشانیصورت ها. بستشی شد و گردنبند را براکشی نزدیره.بهارك متعجب جلوتر رفت        

  شد و گفترهی به چشمانش خیره. به وجود آورده بودندی گرمي فضاشانینفس ها
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 .دنیهت م راي برنیبا ا-        

 
  نگاهش کرد و آرام گفترهی خهیچند ثان        

 
 .برو-        

 
  گفتیره. شد و زنگ خانه را به صدا درآوردادهیبهارك پ.و از مقابلش کنار رفت        

 
 . ایزود ب.نجامی همیول. عقب تررمی مکمیمن -        
  آمد که گفتی زن مسنيصدا. زدن بودندخی در حال شیدست ها.بهارك سرش را تکان داد        

 
 بله؟-        

 
  شاد گفتییبا صدا        

 
 . اومدمی نامياز طرف آقا-        

 
 . در باز شدهیبعد از چند ثان        
 شهی شي که به دریی کامال خشک و بزرگ و پله هایاطیح.دی کشی داخل خانه سرکیبا مکث و دو دل        

 که پشت در دی را دي قد بلند والغریسرش را باال برد و زن. خودش حس کردي را روینگاه.شدندی ختم ميا
  گفتي در را باز کرد و از همانجا جدونیکتا. بودستادهیا

 
  دختر جان؟يخوای می چنجایا-        

 
  زد و با استرس گفتیبهرك لبخند کج        

 
 .ون آوردم براتنویا. اومدمی ناميمن از طرف اقا-        

 
 . جلو بردیو گلدان را کم        
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 مطمئن دیدی که ميزی از چخواستیم. رفتکتری و نزددیچی اش را دورش پی شال پشمونیکتا        
  مغموم گفتیبا نگاه.دستش را جلو برد و گردنبند را گرفت. دختر بودنی گردن ایگردنبند ساق.شود

 
  بهت داده؟ی کنویا-        

 
  زد و گفتيبهارك لبخند        

 
 ..یره-        

 
  کرد و آرام گفتی بهارك نگاهدیبه صورت سرخ و سف        

 
 ... دنبال منایب-        

 
وارد هال . رفتونی فرو ببرد اما کتابشی را داخل جشی و دست هاردیبهارك منتظر بود تا او گلدان را بگ        

 ي تابلو فرش بزرگ روکی سالن بود و ي گوشه ییبایگرامافون ز.یمی قدلی بزرگ با وسايخانه . شدندیبزرگ
  گفتونی آن ها بود که کتايمحو تماشا .وارید
 

 .فرخ باالست-        
 

 واری ديرو. دوم رفتي زد و به دنبالش به طبقه يبهارك حواسش را جمع کرد و لبخند خجالت زده ا        
 را باز کرد و جلوتر ی در اتاقونیکتا. هم حضور داشتیدر چندتا از آنها ساق. بودندیی ها راه پله قاب عکسيها

 ي رنگ مقابل پنجره روي قهوه ايوری با پلی کم پشت جو گندمي با موهايمرد.به دنبالش وارد شد.رفت
 ي کنار هم با خنده ایدختر و پسر نوجوان. افتادی کمد کوتاه چوبينگاهش به قاب عکس رو. نشسته بودلچریو

 نشسته بود با ی رهي پاي رویساق..ی بود و ساقیره. نبودی اصال کار سختی دادن رهصیتشخ.دندان نما
 با لبخند ونیکتا..شی دندان هايدی به سفی با لباسخندان  همیره. باغکی هی شبییهمان تاج گل در فضا

  زانو خم شد و گفتي مقابل فرخ رویکمرنگ
 

 .میمهمون دار.نفرخ جا-        
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 نی به مرد ايادی که شباهت زدی را دی نگاه از عکس گرفت و مرد مسنلچری ودنی چرخيبا صدا        
  زد و و لرزان گفتيلبخند. داشتشیروزها

 
 .سالم-        

 
 بهارك هول شده ادامه داد. بهارك کردي به قد و باالیفرخ نگاه        

 
 ی رهنویا-        
  تکان داد و گفتجی را گسرش        

 
 .سالم رسوندن. شماي براارمی دادن گفتن بی ناميآقا..!نه-        

 
 

  گفتونیکتا.مات نگاهش کرد. فرخ جمع شدي چشم هاياشک گوشه         
 

 ؟يبری می کي گفت گلدون رو برایره-        
 

 بهارك با مکث گفت        
 

 . مسني خانم و آقاکی-        
 

  گرفته سرش را تکان داد و گفتونیکتا        
 

 .ارمی گرم بیدنی نوشهی باش تا برات نجایهم-        
 

  بغض دار وگرفته گفتشهی هميفرخ آرام و با همان صدا. که رفتونیکتا        
 

 .زی مي گلدونو بذار رونی دختر اایب-        
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 ی می خانه کمنیراستش قبل وارد شدن به ا. گذاشتزی مي گفت و گلدان را رویبهارك آرام چشم        
فرخ آرام . به او بزنندیبی توانند آسی نمطی شرانی به ارمردی و پرزنی پکیفکر کرد . نداشتياما حس بد.دیترس

  گفتشی حرف هاانی مي کش داريو با نفس ها
 

 کجاست؟..خودش.. یره-        
 

 بهارك آرام گفت        
 

 .من رو فرستاد.ادی داشت نتونست بیخودش مشکل-        
 

  گفتيفرخ چرخش را چرخاند و با با حالت ناله گونه ا        
 

 .ادی سرم بتونستی نمنی بدتر از اایخدا.. منو ندارهي حوصله گهید..نهی منو ببادیپسرم نم-        
 ي را آورد و روي چاینی سونیکتا. انداختنییا فرخ کرد و سرش را پنی غمگي به چهره یبهارك نگاه        

  گفتیبا لبخند کمرنگ. و قندان گل داریمی قديفنجان ها. گذاشتزیم
 

 .زمی عزنیبش-        
 

 دی به گردنبند گردنش پرسرهی خونیبهارك آرام تشکر کرد و کتا        
 

 ؟یهمکارش-        
 

  گرد گفتيبهارك با چشم ها        
 

 ...نه-        
 

  زد و گفتي لبخند محوونیکتا        
 

 .دهی به همکارش نموی گردنبند ساقیره.یگیراست م-        
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  ادامه دادونیکتا. حرف سرش را آرام تکان داد یب. بود که پر اشک شدیی چشم هاي رهیو بهارك خ        
 

  گفته؟از خانوادش گفته؟شی از زندگيزیچ-        
 

  گفتعیبهارك سر        
 

 .نی شما خانوادش هستدونستمی نمیمن حت.زنهی بار بهتون سر مهیفقط گفت چند وقت .نه-        
 

سال ها . نداردی فرخ هم حال خوشدانستیم. چشمش را پاك کردي را برگرداند و گوشه شی روونیکتا        
 از آنها ي خودش را عضویره!نه..باشند کرده ينکه انها بد. کردی آنها را خانواده صدا نمیبود که ره

 که یدرست از زمان. نبود  خانهگری خانه دنیسال ها بود که ا.فرخ هم دلش از پسرش گرفته بود.دانستینم
 .  اش را گرفتی زندگمی تصمنی اشتباه تریساق

نگران .نگران بود. را داشتی حکم زندگشی براي بود که روزی اتاقي به پنجره رهیمنتظر بهارك خ        
 حواس بدون نگاه کردن یب. بلند شدلشی موبايصدا. کردنشری بهارك و دامدنینگران ن.ونیبرخورد فرخ و کتا
 .به اسم جواب داد

 
 الو-        

 
 . به خودش دادی بست و در دلش فحشی را عصبشی چشم هادی شاد پانته آ را که شنيصدا        

 
 .ی هانایزود ب.نمتی هتل ببامیدارم م.رانمین ام.سالم.یره-        

 
 . فرستادامی به بهارك پی کرد و عصبلشی به موباینگاه. تلفن قطع شداوردی بي بزند،بهانه ایتا آمد حرف        

 
 .رمیگیباهات تماس م.خودت برگرد خونه. برم هتلدی اومد باشی پيکار.زمی عزدیببخش-        

 
 ي سوال هاي روزها حوصله نی کند و ای اگر در هتل نباشد پانته آ هزار جور سوال جوابش مدانستیم        

 .پانته آ را نداشت
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 زد و ي امهیلبخند نصفه ن. هماهنگ شدابانی در خینی ماشادی سرعت زي با صدالشی موباامی پيصدا        
  گفتونیارو به کت. اش نشستیشانی رو پیظیاخم غل. را باز کردامیپ

 
 .دنتونیخوشحال شدم از د. برمدی باگهیمن د-        

 
 فرخ آرام و با بغض گفت        

 
 .ای نگهید..ای نمی بعدي دفعه هايومدی ننباری بگو ایبه ره-        

 
 دانستینم. زدینی برگشت و لبخند غمگونی بود نگاه کرد و رو به کتاابانی به خشی که روی به فرخیکم        

  و آرام گفتدی کشي نفس خسته اونیکتا.ستی که خانه را فرا گرفته از چی اندوهنی ادانستینم.چرا متاسف بود
 

 .زمی عزمی برایب-        
 

 و ی رهي کوچه هر جا را نگاه کرد اثريتو. کردی خداحافظی رفت و هول هولنییاز پله ها تند تند پا        
  لب گفتریه کرد و ز نگاابانی خيبه انتها. نبودنشیماش
 

 !نامرد-        
 

 آن گرید. ها خودش بود از خودش حرصش گرفته بوديری درگنیاگر مسبب تمام ا.حرصش گرفته بود        
 . گرفت و به هتل رفتي ایتاکس. ترساندی او را منی نبود و اشیبهارك آرام چندماه پ

         
 به او اما رهی هم خیره. بوددادی انجام مدی که باییاز سفر و کارها کردن فیپانته آ تمام مدت مشغول تعر        

 نثار پانته آ کند و برود دنبال دی آی هرچه از دهانش درمخواستیاز ته دلش م.ذهنش تماما پرت بهارك شده بود
 ی همانطور بیره. مقابلش نشستزی مي شد و رود اتاقش نشسته بود که پانته آ بلنی صندليرو.آرامش خودش

 بود که هر لحظه ي جان داري به جسمِ رژ سرخ خورده رهیخ. کردی حرف نگاهش ميتفاوت و بدون کلمه ا
 خودشان برسند اما یشگی پانته آ زودتر برگردد و به امور همخواستی دلش مروزیجالب بود تا د.شدی مکترینزد

 ي کارچی انجام هي برای خاصلی مچیزهی سر و وضع وسوسه انگنیپانته آ و ا امروز در اتاق خودش با وجود
  دلخور گفتییپانته آ با صدا. انداختنیی بود که با اخم سرش را پاکیصورت پانته آ کامال نزد.نداشت
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 ! شده؟فکر کردم دلت برام تنگ شده باشهی چیره-        
 

 لحظه فکر کرد چگونه کی.چقدر تحمل پانته آ امروز سخت شده بود. بستی را عصبشی چشم هایره        
 گرفته و ییبا صدا. داد و عقب تر رفتهی تکی سقف تحمل کند؟به صندلکی ری سال او را زنی تواند چندیم

 پراخم گفت
 

 بگم بچه ها برسوننت خونه؟.ستی حالم خوب نکمیامروز -        
 

  بلند شد و لباسش را مرتب کرد و گفتزی ميپانته آ از رو        
 

 . برمخوامیاالن نم.نه-        
 

 . آوردرونی بسته بهی فشی کيو از تو        
با . گذاشت و خم شدی صندلي دسته ي و دستش را روستادی ای رهی مرموز مقابل صندليبا چهره ا        
  مخصوص به خودش گفتيعشوه ا

 
 .يخوای که تو مهیزی اون چي بسته همه نیا-        

 
 دور شد زیاز م. که پانته آ عقب رفتردیهش را از پانته آ گرفت و دستش را جلو برد تا بسته را بگ نگایره        
 .دیو خند

 
 . سر عقدمونه که من قراره بهت بدمي هی هدنی بود؟ایقرارمون چ..زمیعز-        

 
  کرد و گفتیظی اخم غلیره        

 
 

 .یی سر و صداچیبدون ه.نجایهم.زمیری برنامه رو مندهی آيتو هفته .شلوغش نکن. خبلهیخ-        
 

 . دوشش انداختي را برداشت و روفشی زد و کي اتمندانهیپانته آ لبخند رضا        
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 .شتی پامی شب زنگ بزن بیاگر خواست.منتظر خبرتم.خوبه-        
 

 ي از روعیرج شود و سرچند لحظه صبر کرد تا پانته آ از هتل خا. زد و به سمت در رفتیو چشمک        
 . زده بودهی تکواری گرفته به دي که با چهره ادیبهارك را د.  رفترونی بلند شد و بیصندل

 
 بهارك؟-        

 
 با ی آنها را پاك کرد و آرام ولعیسر. بهارك نشستي گونه ي روی رهي با صدایچند قطره اشک کوچک        

  گرفته گفتییصدا
 

 نهمنو برسون خو-        
 

  نگران اطراف را نگاه کرد و دستش را نرم گرفت و گفتیره        
 

 ..ي تو بخوایهرچ.میریم-        
 

 .بهارك دستش را از او دور کرد و به دنبالش راه افتاد        
 دل نی هميبرا.رسدی مي روزنی همچدانستیخودش م. شد و در را بستی رهنی حرف سوار ماشیب        

 زمی بود که به عزیتنها عادت. کرده بوددای سرد پي بونی بود که به ایتنها عادت..دل نبسته بود؟نه..نبسته بود
 ...... بود کهیتنها عادت. کرده بوددای پی کم و زجر آور رهيگفتن ها
 شی اما براردخویباد سرد به صورتش م. دادنیی پنجره را پاي شهیبهارك ش. کردی می کالفه رانندگیره        

  پنجره را باال داد و آرام گفتیره.مهم نبود
 

 !يخوریسرما م-        
 

  گفتي بلندتر و جدیره.دی کشنیی را پاشهی توجه به او دوباره شیبهارك ب        
 

 ه؟ی چای بچه بازنیا.یکنی مخی -        
 



 495 

 خانه کینزد. به صورت مظلومش انداخت و در دلش خودش را لعنت کردی نگاهیره. نزدیبهارك حرف        
 . خودش بهارك به حرف آمدي
 

 .نجاینه ا.نای ماهدخت ايگفتم منو برسون خونه -        
 

  آرام گفتیره        
 

 . هم خونه اسنجایا-        
 

 .دادی بدهد، همانطور ادامه محیض توشی برای رهشدی دلخور باعث مي چهره نیاگر ا. نزدیبهارك حرف        
  آرم ادامه دادیره        

 
 که شهی بوده؟مثل همون بهارك همی تو گذشته ام چی بدونیخواستی نم؟مگهي بشنويخوایمگه نم-        

 . باالمی برای بکردیگوش م
 

 آمد یآنقدر سوز م. فرو بردشی هابی را داخل جشیدست ها. شدادهی نداد و فقط در را باز کرد و پیجواب        
 را شیبه خودش قول داد اگر امروز جواب سوال ها..شدی صورتش بخار جمع مي جلودیکشی نفس میکه وقت

 . برود و پشت سرش هم نگاه نکندردینگ
 نگاه ی به رهرهی کوچک کنار هال نشست و خی صندلي که شدند روی رهي نو شده يوارد خانه         

 روشن کرد يگاریس.دیکتش را درآورد و چند بار کالفه به صورتش دست کش.دانستی هم میره..منتظر بود.کرد
  نگاه کرد و گفتشی انگشت هاانی مگاریبه س.ستادیو رو به پنجره ا

 
در هم قفل ..ی فراموش کنوی و همه چي بریتونی میبعدش اگر خواست.. بعدشزنمیحرفامو م-        

 .افتهی هم نمی اتفاقچیمطمئن باش ه.ستین
 

 گرفت و با اخم ی کامگارشی از سیره.دیچی را درهم پشی انداخت و انگشت هانیبهارك سرش را پا        
 گفت
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نصف . بودنکی منم رو باهم شررشی که االن مدی هتلنیپدرم با پدر پانته آ ا.. بودشینه سال پ-        
 پول نداشتم و یچیه. بودمدهی رو خریاونموقع من تازه کافه بوم نقاش. باال آوردی پدرم بدهکدفعهیکه ...نصف

 باال آورد و کافه موند رو یپدرم بده. خرج کرده بودمی اش کلهی اولي بابام و کمک هابیرو حساب ج
 هی سرماگهی دي تمام پولشو جاگفتی کمک خواست اما اونم مکشیاز شر.هوا،درس و دانشگاه من موند رو هوا

 .. کردهيگذار
 

  ادامه دادیبا پوزخند تلخ        
 

 شروع دی امیبا کل. رو شدروی کال زیزندگ. پدر من بودي چکا امضاي همه ي هم پای اتفاقیلیبه طور خ-        
چه ..دی پوشی ميچه جور.. کردمیبه مهراد نگاه م. و رفتندنی داشتم که همشون پردهیهزارتا ا.کرده بودم

 سهم هتلو خوادی پدرم مدمیفهم اصال حالم خوب نبود که تو اون اوضاع.. شده بودمیعصب..گشتی ميجور
 گرفتم کافه رو میتصم..ی بود و ساقونیداغون شدن کتا..داغون شدن بابام داغون شدن من بود..بفروشه
 سر و کله نکهی اتا.. گرفتم تمام زحمتامو بفروشم برهمی که سراغم اومده بود تصمي ایبا تموم افسردگ..بفروشم

 ..اما..کافه رو بخره اولش گفتم اومده. شددای بابام پکی شري
 

 را گاری و او تنها سختندیری مي هاکی سرامي روگاری سيخاکستر ها..فکش قفل شد و دستش مشت        
 . فشردی انگشتانش مانیم
 

 ..شی و دائمي بشه زن عقدیاگر ساق..فقط اگر..دهیگفت سهم خودشم م..دهی بابامو میگفت بده-        
 

  گرفت و با حرص گفتگاری از سيگری دقیکام عم        
 

 ..اومد خواهرمو بخره.. کردي سالمو از خودم خواستگارستیمردك شصت سالش بود اومد خواهر ب-        
 

  برگشت و بلند گفتدهی به سمت بهارك رنگ پریعصب        
 

به کافه ..به اون هتل فروختمش..خواهرمو فروختم.. کجاست؟فروختمشیدونیجالب ترش م-        
 ..جونو روحو تمام آرزوهامونو فروختم..هم خونمو..فروختمش
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دست . کردندی کار مشیتنها گوش ها... نداشتلی و تحلهیقدرت تجز..دی لرزی بهارك ميدست ها        
 با عجز یره..دی ترسیم..رسناك و سرخ شده بود تی رهيچهره . را محکم در هم گرفته بود تا نلرزندشیها

 ادامه داد
 

 ..گفت حاضره به خاطر منو بابا جونشم بده..ومدی درنکشیازش خواهش کردم و ج..ومدی درنکشیج-        
 

 برگشت سمت بهارك و با بغض گفت        
 

 ...جونشم داد..داد بهارك-        
 

  گرفته ادامه دادیآرام ول. نگاه کردگارشی تخت نشست و تلخ به سيرو.دی کشریقلبش ت        
 

 هی سالم به خاطر من گفت ستیخواهر ب..گفت دوسش داره.. کردیخودش بابارو راض.. شدی چدمینفهم-        
روز ..مراسم برگزار شد.. نگفتیچی اما اون هارهی اسمشو نمگهیبابام گفت د...مرد شصت ساله رو دوست داره

 رحم ی بیگیبه من م..نگفتم یچی و هدمید...کردی مهی که گردمیاما قبلش تو اتاق د..زدیعقد لبخند م
بابام اخم کرده بود و مامانم .. کس سرعقدش نبودچیه..خواهرم رفت..يدی ندشوی ده سال پیِبهارك؟ره

 ماه بعد از عقد احمد کی.. صورتش جلو چشمامهریوهنوز تص..زدی لبخند میمنم سکوت مطلق اما ساق.هیگر
 ..مردم ی واقعیبه معن..اونروز مردم... بابام، زنگ زدکی،شر

 
 . بودرهی تنها به آن خی و رهسوختی مگاریس        

 
 کاریگفت به بابام بگم چ.. بابام گرفتهي نابودي رو برای ساال عاشق مادرم بوده و ساقنیگفت تمام ا-        
 ...مینی بی نموی وقت ساقچی هگهیگفت بگم که د..گفت بگم چرا دخترش زن اون شده..کردم

 
  صدا ادامه دادنی با گرفته تریره..دنی شنيتمام بدنش گوش شده بود برا.. کرده بودخیتمام بدنش         

 
 ي اشکو براي نگفتو هاله یچیه.. نگفتیچیه..خودم رفتم به بابام گفتم...دمیاز اون به بعد خواهرمو ند-        

 .دمی بار تو چشماش دنیاول
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 با بغض ادامه داد        
 

همون شب بابام سکته کرد و .. نگفتیچی و هکنمی مداشیگفتم پ.. دنبالشرمیگفتم م.. نگفتیچیه-        
نه فرخ بابام  گهید..دمی بابامم نشني صداگهیاز اون روز د.. جون و خستهی مرد بهی..يدی که امروز دینیشد هم

 رو کردم اما آب شده روی زارویدن..بودن باشن رو گشتم اما نتونستنی که مییتمام جاها.. مادرمونیبود نه کتا
 رو یچی هگهید..دونستیپانته آ هم نم..دونستی مهراد اونم نمشیرفتم پ..نیبودن رفته بودن تو زم

 . باشمتونمی مي ای بودم چه آشغال عوضدهیتازه فهم... روی زندگینه هتل رو نه کافه رو نه حت..خواستمینم
که ..کشهی داره نفس مای دننی تو ایی جاکی بود که خواهرم نی ادمیام... داشتميدی امهی نای ايبا همه         

 ..عمق فاجعه رخ داد
 

  و گفتدی کشی سکوت کرد و نفس کوتاهیکم        
 

 . برگردوندن خواهرمدیرفتم به ام..رفتم..شیفت برم کاونروز مهراد بهم زنگ زد وگ-        
 

 به بهارك انداخت که در خودش مچاله شده بود و ینگاه.. خاموش کرديگاری را در جاسگاریبلند شد و س        
 ! اش برجستهیشانی قرمز بود و رگ پشیچشم ها.رنگ به رو نداشت

 
مهراد نامه رو پرت کرد جلومو با نفرت گفت به خاطر تنها ... نامههیبا .. کرده بودی خودکشیساق-        

 جنازشو خوادیتو نامه نوشته بود نم... کردی برادرش فروختش و تنهاش گذاشت خودکشنکهیشدنش،به خاطر ا
منم اون لحظه کور ..خطش خوانا نبود..نامه مچاله شده بود. ندارهي خانواده اگهیگفته بود د...بدن به خانوادش

 نگاهم ری رو باختم و مهراد با تحقیهمه چ.. مهراد باختميجلو..دی لرزینامه تو دستم م..ده بودمش
 يباور نکرده بودم اون نامه نامه ..اما باور نکرده بودم.. اومدم تهرانی و با چه حالي چه جوردمینفهم..کردیم

 از يبا کوله بار... شده بودمي اهگی مرد دهی.. وجود نداشتي ای رهگهی دهاونقدر ک..بازم گشتم. باشهیساق
 نتونستم برم خونمون چندتا یحت.. زنده اسای خواهرم واقعا مرده دونمیاز اون روز تا االن اصال نم..يدیناام

 داشیقول دادم به بابام پ..شیدی که تو کشی عکسهیفقط من موندمو همون .. ازش بردارمگهیعکس د
 ... جنازشونیحت..مکن
 

  انداخت و گفتنیی سرش را پايبا بغض خفه ا        
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 چقدر سخته که به بابات یدونینم.. خواهرم حرف بزنمي بابام از جنازه ي چقدر سخت بود جلویفهمینم-        
 ..هی دخترش راضي به جنازه ی که حتینی تو چشماش ببنکهی بد بود ایلیخ..ي دخترشو بديقول جنازه 

 
 نیا.. تازه نبودشی داستان برانیا.. را به اپن زدشی انداخت و دست هانییسرش را پا... سکوت کردگرید        

 . کردیداستان را هرروز مو به مو و صحنه به صحنه تکرار م
 از خانه خارج ی حرفنی بدون کوچکترمی را برداشت و مستقفشی متحرك کيمثل مرده ا.بهارك بلند شد        

 . آرامش گوش کردي قدم هاي بست و به صدای را عصبشی چشم هایره.دیبشد و در را بهم کو
 کنج خانه کز ی از رهي خبرچی تمام گذشت و بهارك تمام مدت بدون هي هفته کی... هفته گذشتکی        

 نی خودش سبک سنگي هفته را براکی نیتمام ا...شدی رحم می بی گرفت و گاهی بغضش میگاه..کرده بود
 کرد که دلش راف آخر به خودش اعتيروزها.. تنگ شده بودی رهيدلش برا.. گرفتی ساقيکرد و دلش برا

 شیخودش سکوت را شکست و برا.. و با ماهدخت حرف نزنداوردینتوانست طاقت ب. او تنگ شده استيبرا
اما مدام .. نداشتياز کاوه هم خبر..ماهدخت هم مضطرب و منتظر آمدن خانواده اش بود.. کردفی تعرزیهمه چ

 ... دارد؟ور در سي کند؟چه فکریکه چه کار م... کردیدر ذهنش او را تجسم م
 باورش شده یانگار ره.. بودی از طرف رهیامی کرد و منتظر پی نگاه ملشی خاموش موبايبه صفحه         

 ی رهدی پرسی روزها مدام از خودش منیا. را فراموش کرده استزی رفته و همه چشهی هميبود که بهارك برا
همانطور که .. کردی مض اش قمار کند؟و در جوابش تنها بغیچطور توانست در حق خواهرش و تمام زندگ

 ... ماجرا کردنی رحمانه وارد ایبهارك را ب
ام ماهدخت از صبح سه بار دوش گرفته بود و با استرس تم.دی پدر و مادر ماهدخت فرا رسدنیروز رس        

 مورد عالقه اش را پخته ي خبر از همه جا خوشحال از آمدن پسرش غذایفرح بانو ب... رو کرده بودرویخانه را ز
 .ستیی در دل ماهدخت چه غوغادانستیم شدن را داشت اما ندی حکم عشیبرا.. کرده بودزیبود و خانه را تم

  و گفتستادی مقابل بهارك ایع مصنويبا لبخند. کردشی آرای و کمدی را سشوار کششیموها        
 

 خوبه؟-        
 

  گفتيبهارك جد        
 
 

 .کمیآروم باش .. لرزهیبدنت از استرس داره م..نه-        
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  نشست و گفتنی زميماهدخت عاجزانه رو        
 

 !هیرعادیاگر حالم خوب باشه غ... حالم بد بوده که عادتم شدهنقدری مدت انیا.. کنمکاریچ-        
 

 . آوردشی برای آبوانی گرفته بلند شد و ليبهارك با چهره ا        
 

 . بکشقینفس عم.ی آروم شکمیبخور ..ایب-        
 

 . زدیماهدخت نگاهش کرد و لبخند کمرنگ        
 

 ؟ینی رو ببی رهي بريخواینم-        
 

 ماهدخت ادامه داد. نه تکان دادي کرد و سرش را به نشانه یبهارك اخم کمرنگ        
 

بابا اونم داره .. فرصت دوباره دارهي اشتباه جا براهی یگفتی مشهیبهارك تو خودت هم... کهشهینم-        
 ..کنهیتالششو م

 
  گفتیبهارك عصب        

 
 ..گهی دی زندگهینه با بدبخت کردن -        

 
 ماهدخت دستش را گرفت و گفت        

 
 ای چقدر بد میدونی ممیکنی مي کارهی می داری ما وقتي دونه؟همهی نميفکر کرد..هیپانته آ خودش راض -        

 ..رهی مادمونی باشه فقط تو اون لحظه تونهیچقدر خوب م
 

  انداخت و آرام گفتنییو سرش را پا        
 
 

 .مثل خوده من-        
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  برد و کالفه گفتشی موهانیبهارك دستش را ب        

 
 .. بودنیقرارمون هم.. برمشی از زندگدیپس من با.. برگشتهگهیپانته آ د-        

 
 

 ماهدخت آرام گفت        
 

 ...برو باهاش حرف بزن..ستیقرار کدومه؟هنوز که زنش ن-        
 

پس االن که ..دادینجام م از همان اول ادیکار درست را با. نگفتيزی به ماهدخت کرد و چینگاه نگران        
 ماهدخت متعجب گفت. دفعه به سرش زد و بلند شدکی... نداشتیی اشتباه بود کار درست معنانیوسط ا

 
 .. بعد بروانی بنایبذار مامانم ا...االن که نه -        

 
 

  گفتیبهارك هول هول        
 

 . بشه ممکنه منصرف بشمرید..نه االن برم بهتره-        
 

 اش بست و دست ماهدخت را ی پشمي و دامن و جوراب شلواری همان بافتني را روشی پالتويدکمه ها        
 گرفت و مطمئن کننده گفت

 
 ی عذرخواهنایاز مامان ا.رهی مشی خوب پزیتوام مطمئن باش بدون من هم همه چ.گردمیمن زود برم-        

 .کن
 

بهارك خواست دستش را از دست او جدا کند که ماهدخت . زد و سرش را تکان دادیماهدخت لبخند تلخ        
 سفت دستش را نگه داشت و گفت

 
 .ری بگمیبعد تصم.. دارن که بهشون گوش کنهازی نیکی آدما به يهمه ..گهی می چنیگوش کن بب-        
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 . بهارك سرش را آرام تکان داد و رفت        
 ي مهراد تا منتظر ماندن براي زنگ زدن هاياز منتظر ماندن برا..از همان اول..متنفر بوداز منتظر بودن         

نفس نفس زنان زنگ در را زد که . آخر پرواز کردي تواند برود باال تا طبقه ینگهبان که گفت م.ی رهدنید
 لحظه کی که  بودنی و دلنشدی جدنقدر عطر آيبو.. شددهیهمان لحظه در به سرعت باز شد و به داخل کش

 يخلسه .. نرم فرو رفته استي پر از پنبه های کرد درون اتاقیاحساس م. آمده استیاحساس کرد اشتباه
دستش را دور گردنش . فرصت سالم هم به او ندادی دل تنگ بود که حتي به طور شگفت آوریره.. بودینیریش

 ي از صورتش جدا شد و با نفس های صورت رهیقیپس از دقا.. از پشت سرش در را بستیانداخت و دست ره
 یره. آمدندنیی چشمش پاي از گوشه ی کوچکياشک ها.بهارك بغض کرده بود. نگاه کردشیبلند به چشم ها

 تنگ شده نهای از اشتری او بيدلش برا..کمرش را محکم گرفت و بهارك سرش را محکم به بدنش چسباند
 .. بودی باورنکردنشی برانی که به مهراد داشت و ای فراتر از حسيزیچ..ی دلتنگي فراتر از حس عاديزیچ..بود

 ي نشست و به گونه شیرو به رو.. مبل نشانديبهارك را از خودش جدا کرد و دستش را گرفت و رو        
  زد و گفتيلبخند محو.دیمرطوبش دست کش

 
 ؟ی شد برگشتیچ-        

 
 ار گفت بغض دییآرام دهان باز کرد و با صدا        

 
 .دونمینم-        

 
  گفتي جدیره        

 
 گفتمی به خودم ملیاون اوال..حست درست بود...ی هستيدی که نشون مینیتو باهوش تر از ا-        

 گهی دیکی ی زندگومدیدلم ن..ومدیاما دلم ن..رسمی مخوامی که ميزی سمت مهراد و با کمک تو به چفرستمتیم
 ی نمگهید. کردمعادت منم کم کم.. ذهنتي و چرا هالیهمش دنبال دل..يتوام باهوش بود..رو خراب کنم

 .ي بودشیکیتوام .. مدت همش فاجعه برام اتفاق افتادنیا.تونستم بفرستمت
 

  زد و گفتی اش لبخند تلخیشانیبهارك با همان اخم کمرنگ پ        
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 ؟يذاریچرا راحتش نم.. نخواستهی واقعا ساقدی شاگمیم..؟یره-        
 

  داد و تلخ گفتهی به مبل تکیره        
 

 دی خندی که موقع عقد میساق..شناسمیخطشو م..شناسمیمن لحنشو م. نبودی ساقيمطمئنم اون نامه -        
 . من نبودی ساقياون حرفا حرفا..شناسمیرو م

 
  زد و ادامه دادي پوزخندیره.. شل کردیبهارك شالش را کم        

 
 ..پانته آ نبود.. زنده بودیاالن ساق..اگر من اونقدر احمق نبودم-        

 
  گفتيو جد        

 
 ..ي بودنجای اخواستی که من دلم ميتوام االن اونطور-        

 
 دای شدشی تمام هورمون هاشدی صورتش سرخ میوقت. بهارك نگاه کردي گل انداخته يو به چهره         

  بهارك به خودش آمديبا صدا.. کردندی متیفعال
 

 ؟يکردیازدواج م.. بودوفتادهی اون اتفاقا نياگر همه -        
 

  گفتيجد        
 

 جور معامله هیازدواجم با پانته آ هم .مخصوصا اگر با عشق باشه.. ندارميمن به ازدواج اعتقاد...نه-        
 ..دونهیخودشم م.اس

 
 یره. محکم نبودی رهی جوره در زندگچی هشیجا.. نزدی را باال انداخت و حرفشیمتعجب ابروبهارك         

 را شی چشم های شانه اش نشست و رهيسر بهارك رو.. و به سمت خودش کشانددیدست بهارك را کش
  بهارك گفتقهیبعد از چند دق.بست

 
 ؟ی مهراد چشیاگر من برم پ-        
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  را باز کرد و محکم گفتشی با اخم چشم هایره        
 !نه-        

 
 ..سر بهارك از شانه اش جدا شد        

 
 عذاب هی عمر هی یستی اونوقت مجبور نیره.. با خبر بشمی ساقي من بتونم راحتتر از جادیچرا نه؟شا-        

 ..ی رو تحمل کنگهید
 

 ی اگر او با مهراد وارد معامله شود پانته آ هم از زندگدی شاگفتیدلش م..گفتی ميگری دزیاما دلش چ        
 فی و آسان تعربای کرد و داستان هارا زی به عاقبت خوش فکر مشهیهم..ی پاك شود و تنها او بماند با رهیره
 . بودنی کرد و تنها اشتباهش هم همیم
 

 ..یشناسیتو مهرادو نم..گفتم نه بهارك-        
 

 . قهوه را برداردي شهی را باز کرد تا شنتیدر کاب..شد و به آشپزخانه رفتو از بهارك دور         
 بهارك گفت        

 
  بوده؟ی من چی مهراد تو زندگگاهی رفته جاادتی نکهیمثل ا..چرا اتفاقا-        

 
  گفتي بلندي را بست و به سمتش برگشت و با صدانتی در کابی عصبیره        

 
  صد بار برات تکرار کرد؟دی بازویهمه چ..نذار صدامو ببرم باال!نه-        

 
  کرد وگفتیبهارك اخم        

 
 . بشمکی به مهراد نزدتونمی راحتتر میلی خ؟منیستیچرا متوجه ن-        

 
  کالفه گفتیره        
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 چقدر ؟مهرادوي شد؟بلدکی که پانته آ به من نزدي؟ها؟اونجوری شکی نزديخوای ميچه جور-        
 ه؟ی شدن بهش چکی راه نزدیدونی که نمیشناسیم
 

 را باز کرد و نتی برگشت و دوباره در کابی عصبیره.. گفتن نداشتي برایدهان بهارك باز ماند و حرف        
  همانطور که پشتش به بهارك بود گفتيآرام اما محکم و کامال جد. قهوه را برداشتي شهیش
 

 بازم ازدواجمو با پانته آ بهم ي خراب کردوی مهراد و همه چشی پیبهارك اگر بفهمم رفت-        
 .ی بشکی متر هم به مهراد نزدیلی مهی خوامینم..زنمینم
 

  صورتش را چرخاند و پر اخم گفتیکم        
 

 ؟يدیفهم-        
 

  گفتنی داد و غمگهیبهارك به در آشپزخانه تک        
 

 ..دمیفهم-        
 

 که چقدر عادت کردن تلخ است رودی مادمانی ما يهمه . زدی لبخند تلخشی روزهانی ايو به مرد زورگو        
 ..مانی همان دل بستن هاي است برای عادت کردن تنها سرپوشنیو ا
 

 ... ماهدختشی برم پدیقهوه درست نکن من با-        
 

  شالش برد و گفتریدستش را ز        
 

 ..  گردنبندونی ایراست-        
 

  و گفتستادی اکشی نزدیره        
 

 .. تو جاش بهترهشیپ..نگهش دار-        
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 ي گرئدنبند بونی اکردی بود اما حس مدهی را ندیساق. بود و براقبایز.. به گردنبند کردیبهارك نگاه        
  گوشش زمزمه کردکی دستش را گرفت و نزدی برود که رهرونیبرگشت که از آشپزخانه ب..دهدیخودش را م

 
 زیصبح برام م... کنمی با تو زندگخواستی ندارم اما اگر پانته آ نبود دلم ميگفتم به ازدواج اعتقاد-        

 خونه ي گوشه دمیخریچندتا گلدون برات م.. نهار خونه رو برداشته باشهي بوامی و ظهر که مینیصبحونه بچ
 گفتمیمنم بهت م..يکردیو برام قهوه دم م يدیپوشی لباس بلند قرمز مهیعصرا ...باهم ییدوتا..میداشتینگه م

 ...شبشم که...ادی کوتاه و فرت خوشم ميچقدر از موها
 

  خودش را از او دور کرد و گفتینی دلنشيبهارك با خنده         
 

 ! برمدیبا-        
 

  زد و آرام گفتيلبخند مرموز.دش گرفت داد و دستش را دور خوهی به چهارچوب تکیره        
 

 ..يری سر قسمت مهم درمشهیهم-        
 

 ي داستان هانی متوجه نبود که ایره.. کرد بغض باال آمده اش را فراموش کندی و سعدیبهارك خند        
  را دستش کرد و گفتشیدستکش ها. دل بهارك ضرر داردي چقدر براسازدی که مینیریش
 

 . نبودمگهی اگر خودم دیحت...به گلدون من برس-        
 

 ی نمی با خنده خداحافظچکسی چرا هزنند؟مثالی منی غمگي آدم ها موقع رفتن حرف هاشهیچراهم        
 کند؟

 ماند سوال و جواب ی ممی برگشتن پدر و مادرش که بگذري هایاز قربان صدقه ها و اشک ها و دل تنگ        
 که از پدر و یی هاي ماند دلخوریم... شده بوددای سر و کله اش پی که به تازگيادرش درمورد مرد ميکردن ها

 کرده ی را شرابشیموها. شد تاقش به دنبالش وارد اهیسم..شدی که به گله باز نمیمادرش داشت و زبان
 ... پر تری کمکلشی شده بود و هی پدرش جوگندميموها..دیرسی به خودش مگریمادرش د.. شده بودکیش..بود
 

  به برگشتن ما؟ي شدی که به خاطرش راضهی؟کیگی پسره برامون نمنی از اکمی..ماهدخت جان-        
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  اتاق هل داد و گفتيچمدان بهارك را گوشه         

 
دا  شما هم از خدیای تا من گفتم نادی م؟خوشمینی منو ببيای بیخواستی پسره نبود شما نمنی اگر ایعنی-        

 ...دی به من سر بزننیومدی بارم نهیخواسته 
 

 . همسرش نگاه کردي کالفه يپدرش وارد اتاق شد و به چهره         
 

  شده؟یچ-        
 

  گفتی عصبهیسم        
 

 .تی شروع کرده به گله و شکادهی هنوز نرسیچیه-        
 

 یلی او خهیبرعکس سم.نش چروك شده بود چشمايگوشه . زدیپدرش به سمتش برگشت و لبخند تلخ        
 . آمدیشکسته تر به نظر م

 
 ؟چقدریشناسیپسر رو م...ی ازدواج کنی نخواسته باشي اگهی دي از سر لجبازخوامیماهدخت من فقط م-        

 ؟ي ايجد
 

  حرفش را قطع کرد و گفتهیسم        
 

 مش؟ینی ما ببادی میاصال ک-        
 

  آنها کرد و گفتي به هردوی را به کمرش زد و مضطرب نگاهشیماهدخت دست ها        
 

 .ادی زودتر بدمیبهش خبر م..ادیم-        
 

 دانستند و ماهدخت ی از کاوه نمیچیه.حق داشتند. به همسرش کرد و سرش را تکان دادی نگاههیسم        
 .دی بگودین باز کند و نداند چه با دهادی ترسی نخواهد، منکهینه ا..گفتی نمچیهم ه
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 .فرح بانو او را از دست پدر و مادرش نجات داد        
 

 .شهیاالن شام حاضر م.رونی بنیایبچه ها ب-        
 

 پدرش با لبخند به سمت فرح بانو رفت و گفت        
 

 .چشم فرح بانو-        
 

 . کردی ماهدخت نگاهي دهی خشک شده و رنگ پري و به چهره دی به اتاق کشیفرح سرک        
 

  شده؟یماهدخت؟چ-        
 

  و گفتدیماهدخت که غرق فکر بود از جا پر        
 

 ها؟-        
 

  کرد و گفتیفرح اخم کمرنگ        
 

 . ماشی پایب-        
 

 ..چشم..چشم-        
 

 . کاوه را گرفتيبا رفتن فرح در اتاق را بست و شماره         
 .بعد از چند بوق جواب داد        

 
 الو ماهدخت؟-        

 
 سالم-        

 
 ...سالم-        
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  شده؟يخبر        
 

 . رفتی به خطا مرشیخاك بر سر دلش که هربار ت.. زديپوزخند        
 

 ؟يای میک... برگشتننایپدرم ا-        
 

  و گفتدی کشیکاوه نفس        
 
 به کنار به نظرم ستمی که نی اصال راضیعنی.. کارو بکنمنی بخوام استمیمن مطمئن ن..نیماهدخت بب-        

 ..یستیتو متوجه ن..اشتباهه
 

  جوش آورد و گفتعی سریماهدخت عصب        
 

 .. اشتباه هردومون بودهیخودت گفت...یکنی درستش میخودت گفت-        
 

 کاوه محکم گفت        
 

 ..  خرجیمن گفتم هرچ..گهی دي گندکارهی کنم اما نه با ی من ، من گفتم درستش مزیعز-        
 

  بلندتر گفتی کميماهدخت دستش را به کمرش زد و با صدا        
 

 ! نامرديتو قول داد..يقول داد..زنمیگفتم من خودمو گول نم...نه کاوه-        
 

 . نلرزدشی کرد صدایو سع        
  رحم گفتیب.. شديکاوه جد        

 
 !مطمئنم..یشی ممونیماهدخت پش..من قول ندادم باهات ازدواج کنم-        

 
 .. نکنکی منو جلو خانوادم کوچکنمیکاوه ازت خواهش م-        
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  کاوه بلند شدي جديصدا. گرفتیماهدخت از استرس انگشتش را گاز م. سکوت کردیکاوه کم        
 

 ی رهي کودن رفتم خونه فهی آدم ضعههی اون حماقتو کردمو مثل نکهی مدت خودمو سر انیتمام ا-        
 ؟يماهدخت تو چرا موند.. و کودن بودمفیمن ضع.. کنمیسرزنش م

 
  چون دوستت دارم اما حرفش را قورت داد و آرام گفتدیماهدخت نوك زبانش آمد بگو        

 
 ...دونمینم-        

 
  و آرام گفتدی کشیوه نفسکا        

 
 آدرستون همونه؟-        

 
 

  داد و گفتهیماهدخت به در تک        
 

 ..همونه-        
 ؟يایم        

 
 .امیفردا م...میزنی حرف مامیم-        

 
  زد و گفتیماهدخت لبخند تلخ        

 
 ..ممنون-        

 
 کاوه آرام گفت        

 
 .ریشب بخ-        
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غصه ها که ..اتیتک به تک و با جزئ..از همان اول.. شمردی را مشیهرشب موقع خواب تمام غصه ها        
 ي بهتری االن زندگدی رفته بود شاالی نکرده بود و با داني لجبازشیفکر کرد اگر چند سال پ..اشتباهاتش..نه

 آن گریامروز د. کندي دارد خواستگاردوستش  کهي مجبور نبود از مردگری فرزند او بود و او دورانی دیشا...داشت
 متولد شده بود با کوله گری دی و چهار ساله هم مرده بود و زنستیماهدخت ب..ماهدخت هجده ساله مرده بود

 بچه ندی اشتباهاتش بگوي کاش هنوز هجده ساله بود تا براگفتیدر دلش م.. هاي از خطاها و لجبازيبار
فکر .. رسدی نمیی اش با او به جای زندگدانستیم..گفتیکاوه راست م...باشد ی اشتباهاتش جبرانيتا برا.است

 عکس ي جهی بود و نتالی خنی عمر به همکی کاوه هم دانستینم..ستی طرفه کافکی کرد دوست داشتن یم
 . داد

 اما دندیخندیپدر و مادر ماهدخت م.. شام نشستندزی کنار مزیبهارك برگشت و هر پنج نفرشان مسالمت آم        
 اما در دلش اضطراب کاوه را داشت و بهارك زدیماهدخت لبخند م.. بودخگرینگاهشان به ماهدخت نگران و توب

 . آوردی نمشانی و به روکردی را حس ملشان فرح بانو که که بد بودن حایطفل..مشغول فکر کردن به مهراد بود
  آمد که پدر ماهدخت بلند گفتی قاشق و چنگال ها ميخانه در سکوت بود و تنها صدا        

 
 ؟ی ازدواج کنيخوای میماهدخت به فرح جون گفت-        

 
  به فرح کرد و گفتیماهدخت نگران نگاه..قاشق از دست فرح بانو افتاد        

 
 ! امشب بگمخواستمینه م-        

 
  نگاهش کرد و گفتيفرح بانو با دلخور        

 
 .دستت درد نکنه دختر..ي دعوتشون کرديمم؟پس بگو چرا خودت زنگ زد بفهدیمن االن با-        

 
 ماهدخت مهربان گفت        

 
 . بهتون بگمشدیروم نم..دیببخش..فرح جونم-        

 
 فرح اخم کرد و گفت        
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  به من نه؟یروت شد به بابات بگ-        
 
 

 ..رهی دلتون بگخواستمینم-        
 

 فرح گفت        
 

 هو؟ی شد ی چمیاری جلوت بشدی که اسم خواستگارم نم؟توی به من بگدی سر خود؟نباينجوریهم-        
 

 تکان داد يفرح سرش را به تاسف و دلخور. نزدیماهدخت حرف. ماهدخت را نگاه کردیرچشمیبهارك ز        
  رو به ماهدخت گفتهیسم. را برداشت و به آشپزخانه رفتشیو ظرف غذا

 
 .گناه داره..اریبرو از دلش درب-        

 
  به بهارك کرد و بهارك آرام اشاره کردیماهدخت نگاه        

 
 !برو-        

 
 دستش را دور فرح بانو انداخت و گفت.از جا بلند شد و به آشپزخانه رفت        

 
  عروس شه؟خوادیبده ماهدختت م.. خبیشیچرا ناراحت م..قربون شما برم من-        

 
 فرح با بغض گفت        

 
 مگه من تا به حال بهت سخت گرفتم؟..ی کنی با من احساس راحتخوادیمن فقط دلم م..هیناراحت چ-        

 
 .. نشدهیچیبعدم هنوز ه..شدینه عشق من اما روم نم-        

 
  چشم نگاهش کرد و گفتيفرح از گوشه         
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 ؟ییهوی زود و نقدری اه؟چرای هست؟کارش چیحاال ک-        
 

هرچه فکر . آمدبهی کامال غرشی لحظه کاوه براکی..دانستی از کاوه نمیچی هیبه راست. کردخیماهدخت         
 .امدی نادشی به يزی چدیچه بگو

 
 ...کنهیتو هتل کار م-        

 
  کرد و گفتیفرح اخم        

 
 مش؟ینی ما ببادیش؟نمیشناسی وقته مف؟چندی شد تعرنامیا-        

 
 !ادیفردا م..ادیم-        

 
 دستش را دوباره دور فرح حلقه کرد و گفت        

 
  مخالفت نکنه؟یزنیبا بابام حرف م...فرح جونم-        

 
  و او را به عقب هل داد و گفتدیفرح کوتاه خند        

 
 ! کنم بعددشییخودم تا..شنمیحاال بذار بب..بذار دو روز بگذره بعد خودتو براش بکش-        

 
 . نبودي ماهدخت برق زد اما برق شاديچشم ها        

 
 .. فرح جون خودمیمرس-        

 
نگران .. نبودشهیماهدخت شاد هم.. نبودشهی ماهدخت ماهدخت همنیا.فرح با دلهره نگاهش کرد        

 .  اما نگاهش مضطرب بودگفتی و شاد مزدیهرچند لبخند م..بود
 

 ی نمهی گرگرید. بلندش را شانه زدي موهانهی رنگ بلندش را به تن کرد و مقابل آیشمیلباس مخمل         
اما .. شده بوددی سفيادیصورتش ز. توانش را نداشتگرید. نکندهی اگر کاوه نماند هم گریقول داده بود حت..کرد
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او از .دی پوشیاسی ي شلوارجوراب  باي بلندیبهارك هم سارافون بادمجان. نکردشی هم آراي ذره ایحت
 کرد او را به خاطر اشتباهاتش سرزنش و ی میسع. کردیمدام با ماهدخت صحبت م.ماهدخت مضطرب تر بود

 . و در دلش پوزخندزدیماهدخت در جوابش تنها لبخند م.. نشوديآگاه کند تا دوباره مرتکب اشتباه بزرگ تر
 ت زد و گفيلبخند.پدرش وارد اتاق شد        

 
  شده؟يزیچ-        

 
 پدرش مهربان گفت        

 
 ... کنمینه دارم دخترمو نگاه م-        

 
  و گفتدی کششی به موهایپدرش دست.ماهدخت آرام پلک زد        

 
 ..يچقدر بزرگ شد-        

 
  و گفتدیماهدخت بغض کرده خند        

 
 زنن؟ی همه پدرا به دختراشون مي حرفا که دم خواستگارنیاز ا-        

 
 . و سرش را تکان داددیپدرش خند        

 
 به خاطر اری بهانه بهی چون بهت گفتم کنهیفکر م..دونهی منو مقصر مهیسم..از منو مادرت دلخور نشو-        

 ..يحرف من به فکر ازدواج افتاد
 

 .. بوددی کنی که شما فکر منطوریدر دلش گفت کاش ا        
 

 بگم خواستمیمن قبل از اون م.حرف آخر با شما و فرح جونه.دشینی ببادی بدیبذار.دینگران نباش..نه پدر-        
  نبودطشیاما ازتون دلخور بودم و شرا

 یستی دلخور نگهیاالن د-        
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 ی لبخند تلخ به صورتش نگاه کرد و بادانهیپدرش ناام. ندادینگاهش را از چشمان پدرش گرفت و جواب        
 .شدی هرگز برطرف نمي دلخورنیماهدخت شرمنده بود اما ا.سرش را تکان داد

 
 کی شیپی که با تدیبهارك از پشت پنجره کاوه را د.ضربان قلبش باال رفت..دی زنگ، رنگش پريبا صدا        

انه و محترم با او سالم کاوه مرد.ماهدخت هم به دنبالش..  رفترونیپدرش از اتاق ب. شداطیتر از هربار وارد ح
  گرفت و آرام گفتوماهدخت نگاه از ا..در آخر نگاهش در چشمان ماهدخت قفل شد.کرد

 
 .سالم-        

 
 توانست نگاهش ینم.دست خودش نبود..دیدی بلندش را بدون شال مي بار بود که کاوه موهانی دومنیا        

با . داشتادی موها و عطرشان را خوب به نی اشانیشناختن هابا تمام ن..مخصوصا بعد از آن روز..را کنترل کند
 دی چه کار بادانستی نمهدختما. مبل نشستي کرم رنگ کوتاهش و تعارفات فرح بانو رويهمان پالتو

 يدکمه ها..کاوه گرم جوابش را داد...بهارك از اتاق خارج شد و آرام سالم کرد و کنار فرح بانو نشست..بکند
 دیپدر ماهدخت پرس.  راه نفسش باز شوددی را باز کرد تا شاشیپالتو

 
 ی مراسم اصال رسمنیهرچند ا. با خود شما صحبت کنمدمی زد که صالح دییماهدخت به من حرف ها-        

 ... اماستین
 

  به صورت پر استرس ماهدخت کرد و ادامه دادینگاه        
 

 ...هی جدیلی شما خي مسئله نکهیمثل ا-        
 

  گفتي و خونسردمتی را درهم گره زد و با مالشیکاوه انگشت ها        
 

 عی سرنقدری ازی اما قرار نبود همه چنی کردیی شما با ماهدخت جان چه صحبتادونمیالبته من نم.بله-        
 .. برهشی پيوجد

 
  گفتتیپدر ماهدخت با جد        
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 .یینه تنها.دیاوردی مفیبود قطعا با خانوادتون تشر يبله که اگر براتون مهم و جد-        
 

  کرد و گفتی کوتاهيکاوه خنده         
 

 . تا بعدمی مالقات کنگروی بار همدنی اولي که براامیماهدخت جان از من خواستن ب.عرض که کردم-        
 

 ملتمسانه به فرح بانو یبهارك دستش را گرفت و نگاه.دندی لرزی لباسش مي ماهدخت رويدست ها        
  زد و گفتيفرح بانو لبخند. جو خارج کندنیکرد تا جمع را از ا

 
 .خب پسر جان از خودت بگو-        

 
  گفتی مصنوعي حوصله با لبخندیکاوه ب        

 
 ..قبال.. و سه سالمهیس. هتل هستمکیمن معاون -        

 
  و گفتدی حرفش پرانیماهدخت مضطرب م        

 
 ارم؟ی بيفرح جون من برم چا-        

 
 باز مانده مهیدهان کاوه ن. ربطش ماندندی به ماهدخت و حرف برهی خيهمه با سکوت مسخره ا        

 فرح بانو آرام گفت..دی لرزی صورتش ميلبخند ماهدخت رو..بود
 

 ..برو مادر-        
 

 داد و هی تکزیبه م. بهارك هم به دنبالش بلند شد.رفت دار به کاوه انداخت و به آشپزخانه ی معنینگاه        
 .دی بلند کشينفس ها

 
 .. ترکهیسرم داره م.. بهاركشمی موونهیدارم د.. کردی خراب مویداشت همه چ-        

 
 بهارك با اخم گفت        
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کاوه هم بدتر از .نهی سنگشهی برخوردا همنیخب اول.. نشده کهيزی؟چياری تابلو باز درمنقدریچرا ا-        

 ؟؟..ي بود درآوردي چه احمق بازنیا... خودتهرهیتقص!ي کاريانگار اومده جلسه ...تو
 

  کرد و گفتي به قوریماهدخت نگاه        
 

 !!برهی مي االن چاگهی دیک..دی بود از دهنم من پری چياون چا-        
 

 بهارك چند فنجان برداشت و گفت        
 

 .برمیمن م. اال حزیبر -        
 

  متاسف ادامه دادیو با نگاه        
 

 نجا؟ی اادی بي کردی راضيکاوه رو چه جور..یکنی مکاری چي داری بدوندوارمیماهدخت فقط ام-        
 

 .دی کرد با عجز نالی را پر مي چايماهدخت همانطور که فنجان ها        
 

 . بردار ببرنویا... شوالیخیتورو خدا االن ب-        
 

 بهارك چپ چپ نگاهش کرد و در دلش گفت        
 ..نی شدم که شد االیخیب -        
بهارك متوجه . گردنبند بهاركیحواس کاوه رفت پ. را مقابل کاوه گرفتي چاینیس.  را برداشتینیو س        

به لطف فرح بانو قرار شد پدر و . فنجان برداشتکی زد و یکاوه پوزخند کمرنگ.دی خجالت کشیکم.نگاهش شد
 ی مشی چه پندهی در آنندیتا بب رندی ساده بگي کاوه را بشناسند و اگر صالح بود عقدشتریمادر ماهدخت ب

 ي دوباره يفرح بانو هم اما پدرش بغض داشت از ترس لجباز. خانم از کاوه خوشش آمده بودهیسم.دیآ
انگار ... درهم شدشیکاوه هم آن آخر ها اخم ها.گری ديزهای چیلیماهدخت و خاز نگاه سرد کاوه به ...دخترش

 . درحال بهم رختن بودزیدوباره همه چ
  رو به ماهدخت گفتیموقع رفتن عصبان        
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 برمو به تونمی میدونی پول کنه؟ماهدخت خودت خوب مهی ي که پدرت منو سکه نجای همه اومدم انیا-        
 ... سمتممچیه
 

  و ادامه داددی کشینفس.  مکث کردیعصب        
 

به خاطر من .. تو اون خونهي اومدیچون تو به خاطر من اون روز کوفت..مونمی به خاطر تو میول-        
 ..يموند

 
 من ی دوست داشتنيکاوه .. بد نبودنقدری کاوه که ادیخواست بگو.ماهدخت سرش را آرام تکان داد        

 ...بداخالق نبود
 کاوه آرام و مهربان اما با غم گفت        

 
 اشتباه هی نباری ادیشا..ادی نباشه و ماهدخت بسوی بوده که گنی قسمت ادیشا.. فکر کردمشبویمن تمام د-        
 ی قولچیمن ه.. اما ماهدخت.. واقعا بشهدیشا..میستادیحاال که مقابل هم ا.. رو برام بسازهي بهتری زندگهیبتونه 

 از موی ازدواج کرددیشا.. من بشهياتاق از خونه  هی و سهم تو فقط می باهم ازدواج کرددیشا..دمیبهت نم
 .. سهم تو نشهیچیه..من
 

 گری اما ددانمیخودم م..دانمی مدی بگوخواستیم.. سرد شده بوددایباد شد.. نگاهش کردنیماهدخت غمگ        
 .. امدهیدورهرچه اما و اگر هست را خط کش

 . زد و رفتيکاوه لبخند محو. انداختنییسرش را پا        
 و دی کششی لب هاي کمرنگ را روی صورتکی ماتیبا انزجار و نگران.. را خشک کردسشی خيموها        

ماهدخت وارد اتاق . رنگش را سرش کرددی را دورن گردنش بست و شال سفیگردنبند ساق.. عطر زدیکم
 .دیپرس يبهارك جد. گرفتی دهانش را مضطرب گاز ميکرده بود وگوشه  را دورش حلقه شیدست ها.شد
 

 ؟یکنی مکاریاگر کاوه قبول نکنه چ-        
 

  و گفتدی کشینفس        
 

 ...کنهیقبول م-        



 519 

 
 بهارك گفت        

 
 ؟یکنیتو چطور قبول م..اون قبول کنه-        

 
  در چشمانش گفترهی تر خيبرگشت و جد        

 
 . تهرانومدمی وقت نمچی زمانو به عقب برگردونم و اونوقت هخواستیماهدخت دلم م-        
 .. انداختمی رو راه نمشگاهی وقت اون نماچی ساعتو به عقب برگردونم و هخواستیدلم م        
 .نجای اامی وقت نچی برگردم و هخواستی اتفاقا بود دلم منیاگر کار من و اومدنم باعث ا        

 
  دستش را گرفت و گفتیماهدخت با ناراحت        

 
 ؟یی گفته مقصر اشتباهات من تویک.. تویگی میچ-        

 
 بهارك گفت        

 
 اگر اشتباه بوده پس چرا؟-        

 
  و گفتستادیماهدخت برگشت و رو به پنجره ا        

 
 ذهنت ي که توي از پشت اون پنجره اگفتیم.. بسهگفتی بهم مومدی مدی بایکی ساال نیتو تموم ا-        

اونقدر به ... پشت پنجره دست و پا نزننقدری اگفتیم..گردنی برنمگهی که رفتن دییزای چگفتیم.. کنارای بیساخت
 جز اون نقطه یچی به هگهیانگار د...منیبی نميزی چاهی سي نقطه هیجز ..پشت پنجره نگاه کردم که کور شدم

 ...کتری و من نزدشهی مکی اون نزدیه..شمی نمکینزد
 

  برداشت و ماهدخت آرام ادامه دادی را از چوب لباسفشیک.. نزدیبهارك نگاهش کرد و حرف        
 

  کارت اشتباهه؟یدونی می وقتيری مي دار؟چرایخودت چ-        
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  کرد و گفتیبهارك مکث        
 

 .از نوع بدترش.. مثل تویکی... منتظره کمک کنمي که پشت پنجره یکی به خوامیچون م-        
 

 ماهدخت گفت        
 

 ... من بهاركینش.. نشد همونجا بگو به دركيدیاگر د.. ماهدخت دومینش.. منینش..بهارك-        
 

 .بهارك سرش را تکان داد و رفت        
         
 هی مهراد را از بقدنی خندي که بتواند صدادی نکشیطول.. شدکی نسبتا تاریی با فضای بزرگيوارد گالر        

 شدن مرد مقابلش رهیبا خ.کردی صحبت ميگریمهراد پشتش به او بود و با مرد د..جلو تر رفت. بدهدصیتشخ
  زد و گفتيلبخند.دیبرگشت و بهارك را د

 
  دنبالتامی بیگفتی؟ميدی رسیک..سالم-        

 
  زد و گفتیلبخند کمرنگ        

 
 .ابوناروی بشناسم خکمی امینه گفتم خودم ب.سالم-        

 
  به اطراف انداخت و شالگردنش را باز کرد و گفتینگاه        

 
 ..ي داری مدلنی اي دوستاينگفته بود-        

 
  و گفتدیمهراد بلند خند        

 
 .ی بدونینگفته بودم چون نخواست-        

 
 مردانه با کت دی سفراهنی پشهیمثل هم... به سر و وضعش کردی لب گفت و نگاهری زي اوونهیبهارك د        

  را گرفت و گفتشیمهراد بازو..یمشک
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 .  بچه هاشی پمی برایب-        
  و گفتستادیبهارك ا        

 
 . شلوغو ندارميع ها جميحوصله .نمی خودم کارارو ببدمی محیحاال که اومدم ترج..نه-        

 
  زد و گفتيمهراد لبخند        

 
 .ي تو بخوایهرچ-        

 
  گفتیو برگشت رو به مرد جوان        

 
 .اری خانم بي برایدنی نوشهی-        

 
اما .. و برودردی سوال دلخواهش را بپرسد و جوابش را بگي مرز و رمزچی بتواند بدون هخواستیدلش م        

 . حرف ها بودنیمهراد باهوش تر از ا...شدینم
 

 . باشهیشگی همياز همون نه ها... نهی که پشت تلفن گفتيفکر کردم اونجور-        
 

 .ی رو حرفت بمونمی تمومش کنی که اون شب تو خونت گفتي توام همونجورکردمیمنم فکر م-        
 

  و گفتدیمهراد مرموز خند        
 

  برات سخته و من چون مردم برام آسونه؟ی چون زنيتو فکر کرد-        
 

 را باال انداخت و شیمهراد ابرو. نزدی اش انداخت و حرفشی بدون رشهی به صورت همیبهارك نگاه        
 گفت

 
 .. خانمرینخ-        
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  مقابلش انداخت و گفتي به تابلوینگاه        
 

 ..دمی کشیبودمو نبودم داشتم عذاب م که کنارت ییبنده هم تمام اون مدت ها-        
 

  را خاراند و ادامه دادشی ابروي کرد و گوشه یاخم کمرنگ        
 

 !عذاب وجدان-        
 

 نگونهیمهراد هرگز ا.. حرف ها آنهم از زبان اونیعذاب وجدان و ا.. بهارك ناخودآگاه باال رفتيابروها        
 .نبود

 
 .کنهی که ازت دارم کم می ذره از حرصهیحداقل ..خوبه-        

 
  به صورت جمع شده و اخم کرده اش کرد و با لبخند گفتیمهراد نگاه        

 
 غصه چکسی هگهی نبود؟دای تو دنی غم و حسرتچی هگهی زمان به عقب برگرده دشدی اگر میدونیم-        

 ی آپشن لعنتهی نیفقط اگر هم..خوردی پاکش کنه رو نمتونهی که گذشته و نميزی چای که از دست داده يزیچ
 ...بود
 

 ..ومدهی به نظر منطوری حداقل اای..ي از دست ندادویچی وقت هچی که ه؟تويخوریتو چرا غصه م-        
 

  زد و رو به بهارك مسخره گفتیپوزخند تلخ        
 

 ..ومدهی به نظر منطوریحداقل ا -        
 

  گرفته و اخم کرده ادامه دادییمکث با صدا یو با کم        
 

 . کارارونی ببنجایتو برو بچرخ ا.گردمی بکشم برمگاری سهیمن -        
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 ي بود که دوباره با صدایی تابلويمحو تماشا... شدکیسرش را تکان داد و به تک به تک تابلوها نزد        
 مشغول خوش و بای پوش و زکیبا دو دختر ش..از دور نگاهش کرد.. بلند مهراد توجه اش جلب شديقهقهه ها
 نی آن دو سال به خاطر همتمام دیشا.. بودزی چکی به مهراد دنیتنها راه رس..گفتی راست میره..بش بود

 !کردی فکر مییزهایبه چه چ.. شدیعصب.. کرد و برگشتیاخم کمرنگ.نتوانست توجه اش را جلب کند
 توجه اش را ی خالي هاواری دشهیهم... بزرگواری دکی ي تنها روي تابلونی برداشت تا آخرگریچند قدم د        
 مالینی سبک منی کند همدای اش پی زندگي برایاگر قرار بود سبک... آمدی بدش میاز شلوغ.. کردندیجلب م

 .. ترکی نزدنباریا.. و آرامش بخشش خارج کردنی دلنشي مهراد او را از فضايباز صدا.بود
 

 ...يکردی نگاهم می داشتدمید-        
 

 . نزدی مسخره برگشت و حرفيبا لبخند        
  برد و گفتشی هابی را درون جشی نگاهش کرد و دست هازی آمطنتیمهراد ش        

 
 ..يتو هنوز منو دوست دار-        

 
  را برگرداند و آرام به خودش گفتشیرو..شودیه سرخ مبهارك حس کرد دوبار        

 
 .ارهی جلوش کم مییاونقدر دوست داشتن و دوست داشته شدن اشتباهه که خوده اشتباهم به تنها-        

 
 دیمهراد پرس        

 
 ؟یچ-        

 
 بهارك گفت        

 
 یچیه-        

 
 ..ینگفت-        

 
 و؟یچ-        
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 ..منو-        
 ؟يدوستم دار        

 
  و گفتدی چرخي زبانش چه جوردینفهم        

 
 ؟یتوچ-        

 
  تعجب کرد و بعد خونسرد گفتیمهراد کم        

 
 دارم-        
 .بهش عادت ندارم.. خوبم با تويادیز. من ضرر دارهي دوست داشتن تو برایول        

 
 به من؟-        

 
 !نه به خوب بودن-        

 
پس از .خوردی است که به درد او نملی دلنی باشد اما همی از رهشتری تفاهم او با مهراد بدیفکر کرد شا        

  زد وگفتي سکوت لبخند محویقیدقا
 

 مهراد؟-        
 
 

 جان؟-        
 

  را نشانش داد و گفتییتابلو        
 

  که تو خونت بود؟ستی ني عکس اون دخترهی عکس شبنیا-        
 

  گفتی سرد نگاهش کرد و با اخم کمرنگییمهراد با چشم ها        
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 چطور؟..اصال..نه-        

 
 شانه اش را باال انداخت و گفت        

 
 ه؟ی اون دختره کیراست.. افتادادمی دفعه کی یچیه-        

 
 ...یمی قدي آشناهی-        

 
  انکه بخواهد مشکوك گفتیب        

 
  تو؟يآشنا-        
 مهراد سرش را تکان داد و خونسرد گفت        

 
 . که قبال دوسش داشتمیکس-        

 
  به بهارك کرد و گفتی نگاهمین        

 
 ..قبل از تو-        

 
 چه ي رفت کجاست و براادشیاصال .. نداشتیحرف... و صداقت نگاهش شوك شدییبهارك از رك گو        

  گفتاری اختیدوباره ب..آنجاست
 

 االن کجاست؟-        
 

  گفتی به صورت بهارك نگاه کرد و به سختیکم        
 

 . کردیخودکش..مرده-        
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باشد؟اما دوباره ) چرا( دی نباي به جواب برسد؟احتماال سوال بعدی راحتنیقرار بود به هم... دومقتیحق        
 دیپرس

 
 االن کجاست؟-        

 
  را برگردند و گفتشیمهراد رو        

 
 . باشندی مرده ها باي که همه ییجا-        

 
مهراد از دختر کوتاه عذرخواست و .. که به مهراد سالم کرد حرفشان تمام شدي دخترفی ظريبا صدا        

 روبه بهارك گفت
 

 اس و دوستم ازم انتظار هیروز افتتاح. ول کنمتونمی نمنجاروین ام.. برویبهارك جان تو اگر خواست-        
  از بچه ها بگم برسونتت؟یکی به ای رمی برات بگی تاکسيخوایفقط م..داره

 
  گفتي به دختر قد بلند و دلبر کنار مهراد کرد و با لبخند محویبهارك نگاه        

 
 .ممنون..خودم برم راحت ترم..دمتیخوشحال شدم د..نه-        

 
 . و به سمت در رفتدیچیو با مکث برگشت و شالگردنش را دور گردنش پ        

 
 

 ساده و يها  و روشانی بی سادگهی خود را بر پاانی است که اساس آثار و بي مکتب هنرکی:سمیمالینیم        
 .است  گذاشتهانی بنی شبه فلسفای و ی معمول فلسفیدگیچی از پیخال

   براشرمیمیخودم که م        
 

 با چشمان بسته زمزمه کرد        
 

 مامان؟-        
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 جانم؟-        
 

  شد؟ینظرتون درمورد کاوه چ-        
 

  ماهدخت را نوازش کرد و گفتي و موهادی کشی نفسهیسم        
 

 ؟يدوسش دار-        
 

  بود با چشمان بسته آرام گفت مادرشي پاهايماهدخت همانطور که سرش رو        
 

 ..دارم-        
 

  شد و گفترهی در چشمانش خيمادرش صورت او را برگرداند و جد        
 

 ؟ی چای يراستشو بگو ماهدخت دوسش دار-        
 

 ماهدخت بلند نشست و گفت        
 

 .دوسش دارم.دارم مامان-        
 

  گفتهیسم        
 

 همو دوست دارن چرا دوتا لبخند ناقابلم بهم نزدن؟گفت اگر نایاونروز بابات اومد بهم گفت اگر ا-        
 ؟ي عجله دارم؟چرایای گفت ما بی هول هولنقدری چرا اشناسدشیم
 

  به ماهدخت کرد و ادامه دادینگاه        
 

 تو پر پر خودی بي ها و بهونه هایطر دلتنگبهش گفتم ماهدخت داره به خا.. ماهدختسوزهیدلم براش م-        
 ؟یکنی متشی اذنقدریچرا ا..عذاب وجدان گرفته..شهیم
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  گفتهیسم.. نزدی را جمع کرد و حرفشیماهدخت بغ کرده زانوها        
 

 . کردن بابات با منیراض...شیاگر تو واقعا بخوا-        
 

  داد و با چشمان گرد شده گفتهی نگاهش را به سمعیسر        
 

 ؟یگیراست م-        
 

  سرش را تکان داد و گفتهیسم        
 

ما که .. از تو راحت باشهالشی تا بابات خدی بخونگن،ی که بهش می هرچای تی محرمهیاما فعال -        
 داشته شتری بیی آشنا انتظارمی که بخوامی هم نبودکنن؟مای ازدواج مي چه جورهیمگه بق...می نداریمخالفت

 .ی باشده کري دوباره لجبازخوامیفقط نم..ادی به نظر می ام مرد خوبيظاهر..میباش
 

 ؟یزنی باهاش حرف میک...نکردم-        
 

 ؟یهول-        
 

  خونسرد بلند شد و آرام گفتهیسم.ماهدخت سرش را به چپ و راست تکان داد و نگاهش کرد        
 

 . با خودتخشیتار.پس خودت باهاش حرف بزن-        
 

 زودتر به خ؟چرایتار.. افتاديزی چادی دفعه کی. مادرش که رفت او ماند و فکر صحبت کردن با پدرش        
 یطول..قلبش شروع کرد به تند تند زدن. هجوم بردلشی موباخی و هراسان به سمت تاردهیترس. بودامدهی نادشی

 . شدرهی خشی روبه روخی که چشمانش به تاردینکش
 بود که ری گذشته بود و او آنقدر درگدادی رخ مدی که بای هفته از زمان اتفاقکی..خشکش زد..ستادیقلبش ا        

 ي خانه رويانگار تمام ستون ها... برده بودادی اش را از ی شخصي مسئله نی تري و عادنی تریعی طبیحت
 خواهدی کجا مدانستینم...کندی مر چکادانستینم. رفتشیبا عجله به سمت کمد لباس ها.سرش آوار شدند

 و دکمه زدی لب با خودش حرف مریز..رفتی مرونی از خانه بستدی قبل از آنکه از استرس قلبش بادیبرود اما با
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به ...رس به سراغش آمده بود از استی ناشي و دل درددی کشی مریسرش ت.. بستی لباسش را تند تند ميها
 دیپدرش پرس. آمده بودندرونی که از بدی بانو درحپدرش را با ف.سرعت از اتاقش خارج شد

 
  بابا؟يریماهدخت کجا م-        

 
  گفتیمضطرب برگشت و با لبخند کمرنگ        

 
 .استیکی نزدنی کافه همهی می بهارك باهم برشی پرمیم-        

 
 و گفتفرح بان        

 
 .دیای نهار بيبرا-        

 
 .چشم-        

 
 دهیترس.. افتادینام خدا از زبانش نم..خواندی لب دعا مریز..دی دوکسرهی داروخانه نیاز سرکوچه تا اول        

 زی چچیحواسش به ه.. مورد نبودککی نیاصال حواسش بهه ا! نکرد؟ینی بشی را پيزی چنیچرا همچ..بود
 .  را هزاران بار لعنت کردشی هایخودش و کم عقل...نبود

 
از صدرا محترمانه . کردی مدت فکر منی چرخاند و به تمام اتفاقات ایانگشتش را دور فنجان قهوه م        

 آمد نپرسد چه ی لبش دلش نمي گوشه ي کبوددنیهرچند با د.. فکر کندی بگذارد تا کمشیخواست تنها
 زهی آويصدا. با لپ تاپ بودن مشغول کار کردشی ابروهاانیبا همان اخم م..دور نگاهش کردبرگشت و از ...شده

 روزها نیا.. آمدندیامروز هوا سردتر بود و قهوه ها گرم تر به نظر م.. آوردرونی در او را از فکر بي باال يها
 شد که سرش را باال دهی کشرونی مقابلش بیصندل. آمدندی گذشتند و قهوه ها تلخ تر به نظر میسخت تر م
 . باال رفتندشیابروها.دیماهدخت را د ي دهی روح و رنگ پری بيبرد و چهره 

 
 ؟یکنی مکاری چنجایا-        

 
  بود گفترهی خزشانی به صدرا که از همانجا به می را به هم فشرد و با نگاهشیماهدخت دست ها        
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 . خونهرفتیحوصله ام سر م-        
 

  و گفتدی از قهوه اش نوشیبهارك کم        
 

 از کاوه چه خبر؟-        
 

  ازش خبر داشته باشم؟دی باشهی من همیکنیچر فکر م-        
 

 .. کاش داشتميو در دلش گفت ا        
 

 بهارك با طعنه گفت        
 

 .. از حال عشقشون با خبرنشهی عاشقا همگنیم-        
 

 ماهدخت پر حرص گفت        
 

 ؟یزنیطعنه م-        
 

  باال انداخت و گفتیبهارك شانه اش را کم        
 

 .نه-        
 

 ؟یشگی اون بهارك هم؟کوي شدينجوری تو چرا افهممیمن نم-        
 

  در چشمانش گفترهیبهارك خ        
 

 ؟یشگیکو اون ماهدخت هم-        
 



 531 

 را شیدستش را مقابل دهانش گذاشت و رو.ماهدخت زبانش بند آمد و از جواب بازماند        
 ی غمچی دارد و هزیهمه چ..در دلش گفت خوش به حال صدرا. کردی نگاهشان نمنبارصدرایا.برگرداند

 ..خوش به حالش.. خوبي هیروح..شاد.. آرامیزندگ..ندارد
 جز غم مهمان نگاهش يزی چدیدی ماهدخت را ممانی و پش افسردهي چهره یبهارك هم وقت        

 توانستینم. نگذاشته بودی باقشی برايگری دي با او رفتار کند اما ماهدخت چاره نطوری اخواستیدلش نم.شدینم
 دیشا.گرفتی اش می کودکن دوست دوراياما دلش برا.. استافتادهی نی اتفاقچچی وانمود کند که انگار هيجور

 . از خودششتریب
 با مهراد ندارد راحت بود خدا را شکر ي رابطه اچی هگری دنکهی از االشی که به خانه برگشت و خشبید        

 لبخند شی کرد به نگرانافتی دریاز طرف ره)ستی ازت نيخبر.. شدم؟نگرانتیخوب( با عنوان یامی پیوقت.کرد
و )؟یتو خوب..خوبم(بود و جواب داده بود   زدهینیغمگلبخند . را به خودش واگذار کرده بودزیزده بود و همه چ

 تمام نیفکر کرد ب..ستی رحم نی بکندی هم آنقدرها که وانمود میفکر کرد ره)االن خوبم( جواب دادی رهیوقت
 . کوتاه،زودگذریمی مثل نسیحت... شودشیدای پتواندی آرامش چقدر راحت و ساده می زندگنی سهمگيطوفان ها

 
  سکوت را شکست و گفتماهدخت        

 
  چه خبر؟الیاز دان-        

 
 .. ندارميخبر-        

 
  مکث کرد و گفتیکم        

 
 ... کنهی ازش عذرخواهنهی فرح بانو رو ببادی بخوادیم-        

 
  زد و گفتيماهدخت پوزخند        

 
 . کنمی عقد دعوتش ميخودم برا.ستیالزم ن-        

 
 . بهارك گرد شديچشم ها        
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  شد؟یمگه بابات راض-        
 

 .چشمان ماهدخت به وضوح نگران شد        
 

 .. بشهی راضدیبا...کنمی مشینه اما راض-        
 

  نگاهش کرد و عاجزانه گفتیبهارك عصب        
 

 . هاتیوونگی دنیلعنت به ا..لعنت به تو..ماهدخت-        
 

 ؟يدی ازش دي تاحاال بده؟مگهیرد بدبهارك مگه کاوه م-        
 

 نی همچشناسهی که نمي راحت از دختریلی و خارهی خودشو به اون روز درمرهی مي سر هرمسئله انکهیا-        
 مرد هی با یشه؟زندگی می برات زندگی زندگنی آل تو، ادهی کاوه مرد کامل و ا؟اصالی چیعنی خوادی ميزیچ

  ماهدخت؟ي ای شکلنی تودار؟تو ايافسرده 
 

  گفتيماهدخت جد        
 

 ازی مدت کوتاهم که شده نهی يحداقل به اسم کاوه برا. خراب تر بشهذارمی که کردم نمیمن هر غلط-        
 ..دارم

 
  گفتتیبهارك با عصبان        

 
 ماهدخت بعد از نی ادونستمیم...ي که زدهیبه خاطر گند...ستی اصرار تو به خاطر عالقه ات نیعنی-        

 ..شهی اون ماهدخت سابق نمگهی دالیدان
 

 ... بهارك نبود اماي حرف های جز درستيزی چقتیحق..ماهدخت سکوت کرد        
 

 تا دیمنم با.. درست کردنش وجود ندارهي براي راه حل عاقالنه اچی هگهید...یکنی موی اشتباههی یوقت-        
 . داستان برم و بعد به فکر برگشتنش باشمنیته ا
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 تا با پدرش صحبت دی در آشپزخانه مشغول بحث با فرح بودند که وقت را مناسب دهیبهارك و سم        

 .زهای چيکسری شدن انیقبل از نما..کردی را درست مزی زودتر همه چدیبا..کند
 

 م؟ی باهم صحبت کنکمی شهیپدر م-        
 

  را از چشمانش برداشت و مهربان گفتنکی را خاموش کرد و عونیزیپدرش تلو        
 

 جانم؟-        
 

  نشست و محکم گفتکترشیماهدخت نزد        
 

 ن؟یدرمورد کاوه فکر کرد-        
 

  زد و گفتی لبخند کوتاهدوی کشیپدرش نفس        
 

 وقت لوس چیه..ی اطرافت فرق داشتي با دختراتو کال.. داشتمزوی از تو انتظار همه چشهیهم-        
 گفتی و دلت می داشتیهرکار دوست..یگفتی مزمیهمه چ..يدی کشی خجالت نميزی وقت از چچیه...ينبود

 اصال یزنی حرف مد مورنی با در اي داري االنم که خودت اومدنی هميبرا..تی همون بچگی حتيدادیانجام م
 ...يایاتفاقا منتظر بودم ب..کنمیتعجب نم

 
  زد و پدرش ادامه داديماهدخت لبخند        

 
 ... بهتر باشهی صبر کنکمی اگر کنمیاما من فکر م-        

 
  گفتعیماهدخت سر        

 
 چه گهید..هیمامانم که راض..شناسمشی میمنم که به اندازه کاف..دی بموننجای استیشما که قرار ن-        

 ن؟یزی منو بهم بری و دوباره زندگنی مخالفت کننیخوای م؟نکنهيصبر
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پدرش سکوت کرد و نگاهش را از او .وخودش را در دلش به خاطر به زبان آوردن آن حرف ها لعنت کرد        
ماهدخت هم خوب نقطه ضعف پدرش را ..دی کشی خنده دار بود اما از دخترش خجالت مدیشا.گرفت

 هم ندهی آران نگی اما از طرفزدی اش را دوباره بهم بری به قول خودش زندگخواستیپدرش نم..دانستیم
 ...مثل تمام پدر ها..بود
 

 ..ي با ما برگردي کردتی بشه راضدی شامیمن فکر کردم حاال که ما اومد-        
 

  و گفتدی خندیماهدخت عصب        
 

 ..مای اما من هرگز با شما نمدی بشنونوی از من ادی که مجبوردیپدر ببخش-        
 

  شد و ادامه دادرهی در صورت پدرش خيجد        
 

 هی نی من خورد تنها همی که با رفتن شما به زندگییبا تمام لطمه ها...من کاوه رو دوست دارم-        
 ...خواهشو ازتون دارم

 
 خورنیما مبه ..هی ؟چهیاصال خانوادش ک.. آقا رو بشناسمنی اکمیصبر کن من .. صبر کنگمیمن فقط م-        

 ! نهای
 

 .ادی با خانوادش بگمی من منیاگر شما موافقت کن-        
 

  گفتي کرد و جدیپدرش اخم کمرنگ        
 

 .. شدهبی واقعا رفتارات عجگهید..فهممی عجله اتو نمنهمهی الیدل-        
 

 ی بگم من به جز کاوه نه با کسدی بادی که منو با خودتون برگردوننیاری بخودی بلی دلنیپدر اگر بخوا-        
 .ارمی اسم شمارو مگهی و نه دکنمیازدواج م
 نکهی از ادی ترسیم.. دخترشي هاي از لجبازدی اش نگاه کرد و ترسرهیپدرش به چشمان گستاخ و خ        
 ...دی ترسی مقتایحق.افتدی اش بی در زندگيگریآتش د
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 ول نجای وقت تو رو اچی هشدی کاش پام خورد ميا..شهی می چمینی ببانی هفته بيبگو آخرا.. خبلهیخ-        
 .. کردمینم
 

مخصوصا از امروز .. سخت شده بوددایحفظ ظاهر هم شد.. دگرگون بوددای ظاهرا نه اما درونش شددیشا        
 انداخت نییسرش را پا.. اما به خودش قول داده بودخواستی مهیدلش گر..ظهر که حالش بدتر هم شده بود

 نیا. افتادی ميگریدرون چاه د  آمد وی چاه در مکیاز !! با کاوه حرف بزند؟خواهدیوفکر کرد حاال چطور م
 .شدی نمنیریقهوه حاال حاال ها ش

 بودن يگریتما شب را از ترس ماهدخت د...دی و نخوابدی و آنطرف چرخنطرفیتمام شب را به ا        
 از عکس دی ترسید؟می بگودیاصال با. که باردار استدی به کاوه بگوینه و کتمام شب را فکر کرد چگو..دینخواب

 آن گری چرا کاوه ددیفهمینم..زدی برم را بهزی کاوه به او تهمت بزند و از خدا خواسته همه چدی ترسیم..العملش
اما هنوز هم دوستش .. بوددهی را تازه دگرشی ديانگار چهره ها.. خوب قبل از آن اتفاق نبوديکاوه 
به .. کردی ساخت و به او حسادت می کاوه ميسوی از گییبای و زیالی خری خودش تصواالتی در خیگاه..داشت

 . کردی خودش حسادت میالیتصور خ
 .. ساعت بعد خودش تماس گرفتکی..ردی پر استرس داد که با او تماس بگیامیصبح زود به کاوه پ        

 
 .سالم-        

 
 ؟یخوب..سالم-        

 
  افتاده؟یاتفاق.خوبم-        

 
 ه؟یمنظورت از اتفاق چ-        

 
 .نهیمنظورم از اتفاق ا...ي از ازدواج با من منصرف شدی بگویمن هر لحظه منتظرم زنگ بزن-        

 
 آرام گفت        

 
 ؟يدی فرصت به من نمهیکاوه چرا -        
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 ..ستی راهش ننی اگمی که مدمیدارم بهت فرصت م-        
 

 گفت..  همه را بزندي حرف هاخواهدی مدانستیم. دی حرفش پرانیم        
 

  خب؟ایکاوه ب..ای با خانوادت بگهیم... شدهیکاوه بابام راض-        
 

 .ستی نی به وجود آمده بود کافنشانی که بی حرفی بنی اي سکوت برايواژه         
  آخر زده باشد گفتمی که انگار به سيطور.. که انگار خسته شده باشديکاوه طور        

 
 چیه..ي نداروی اعتراضچی حق هگهید...ی منو تحمل کنیخودت خواست..یماهدخت خودت خواست-        

 یطفل... تویطفل.. بدمیلیمن خ..ی اعتراض کنذارمی من اعتراض کنم نمینذاشت..امیم..یطی شراچیتحت ه..وقت
 .تو ماهدخت

 
 

 زیدستش را به م.. کردختنیدستش را مقابل دهانش گرفت و آرام شروع به اشک ر..و تلفن را قطع کرد        
 نقدری رفت هم االی که دانی آنوقتی وقت حتچیه..خوردی اش بهم می شکلنیحالش از خود ا..افتدیگرفت تا ن

 لحظه بهارك در را باز کرد با ان اش بلند نشود که همهی گري بست تا صدایدر اتاق را م.. نشده بودریحق
  نگران به طرفش رفت و گفتیچشمان

 
  شد؟یچ..ماهدخت-        

 
  گفتشی هق هق هاانیماهدخت خودش را در آغوش بهارك انداخت و م        

 
 ست؟ی خوب نیچی وقت هچی بهارك؟چرا ههی شکلنی من ایچرا زندگ-        

 
  گفتنیبهارك پشتش را نوازش کرد و مهربان اما غمگ        

 
 ... که خوب باشهیتو نخواست-        

 
  بلندش گفتي نفس هاانیم        
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 .. فرار کنمخوادیدلم م.. بدهیلیبهارك حالم خ..کنمی نمیزنده ام اما زندگ.. متحركيشدم مثل مرده -        

 
 در رهی شانه اش بلند کرد و خي گرفته صورت ماهدخت را از روییبا صدا...دیاشک در چشمانش جوش        

 چشمان سرخ ماهدخت گفت
 

من .. اشتباه هستي راه جبران براهی شهی همگمیماهدخت من هنوزم م..یکنیدرستش م..شهیدرست م-        
 ... واقعا درست باشهنباریفقط توروخدا ا.. درسته بکنیکنیهر کار فکر م...با توام

 
 و دوباره سرش را دربرگرفت و زمزمه کرد        

 
 . منزكیعز.. نکنهیگر-        

 
  و بغض کرده ادامه داددیتلخ خند        

 
 ..مای بگمیتونی نمی دروغچیفرح بانو بفهمه ه-        

 
 دختر به سن او کی که یی آل هادهی را پاك کرد و فکر کرد او االن تمام اشیماهدخت اشک ها        

 چی که هيفرزند...گری دي در کشوری زندگي براطیشرا...افهی و قپی خوش تيمرد... داشته باشد را داردخواهدیم
 داشته انوی که پیستیانیمثل پ..یت کامل بدون زنده بودن و خوشبخی زندگکی..مثل پدرش.. از او نداشتیشناخت
 نواختن نداشته باشد و تنها با حسرت نوازش ي برایاشد اما دست داشته بنندهیب...سالن اجرا داشته باشد...باشد

 .ردی بمی خوشبختي هاهی کالويدوباره 
 

 ای است نیری راه شکی ي انتهای خوشبخت؟خوشبختندیگوی را می کجاست؟چه کسی خوشبختیبه راست        
 ستییای دری خوشبختمیگوی تلخ؟من میانی خوش با پاي آغازای خوش یانی با پاستی راه تلخیش؟خوشبختیابتدا

 قتی حقیدانی که مت سی خواب تلخی خوشبختمی گویمن م... و خطر غرق شدننی سنگي با موج هایطوفان
 ی خوشبختمیگویمن م.. است که بارانش دلت را شاد کنديزیی پاری عصر دلگی خوشبتمی گویمن م...ندارد
 ستی منِ بداخالق و کم حوصله ای خوشبختمیگوی ممن... بهمن ماهي برف هاانی دمنوش است مکی يگرما
 . ها بتواند لبخند بزندی تمام سختانیکه م
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 روزها هرچقدر نیاما ا.. اش را تحمل کندي تکراري توانست پانته آ و حرف های خوب می زمانکی        

تازه به خودش آمده بود ..دانستی مشتری قدر بهارك و حضورش را بشدی اش پررنگ تر میحضور پانته آ در زندگ
 بست و ی در ذهنش نقش مك بهاري پانته آ چهره يمدام به جا. سرش رفته استی بود چه کالهدهیو فهم

 نی از اشتری بدادندیاجازه نم.. را گرفته بودندبانشیغرور و وجدانش هردو گر.. نبودي از او خبربی روزها عجنیا
 روزها نیا.شیبهارك مهم بود و ترس ها..ت تا دلش بسوزد نداشی که روحیره..اوردی به وجود بیوابستگ

 تمام مدت به فکر بهارك و رفتی و به خانه که مشدی خسته مدزو... از دو ساعت نداشتشتریتحمل هتل را ب
مکافات شده ...کردی اسباب خانه را او انتخاب مدی نباگفتیبهارك راست م..کالفه شده بود... بودشیکارها

 متی به قی حترفتی مدیبا.. توانستینم...نه.. کردی دود مگاری به دوازده شب بود و کالفه سکیساعت نزد..بود
 رونی و با کتش از خانه بدی را پوشورشیلباسش را همانجا از تنش خارج کرد و پل. غرور و وجدانششدن لگدمال

 .زد
         
ا آرامش در کنار هم بودند موقع خواب  که همه بی تنها وقتدیشا... بودیخانه در سکوت آرامش بخش        

 دم گوشش بود و خنده اش گرفته لشیموبا.. اش را دورش انداخت و آرام آرام به پشت بام رفتیشال پشم...بود
 کارش اما راستش دلش تنگ بود ز ادی کشیخجالت م.رفتی مشی آبروشدی مداری بیاگر کس. اشتیبود ازموقع

 ی لبخند رهدنیبا د.دی دنشی زده به ماشهی را تکیره.شی روزهانیا روزی دي غم هاری مرد اس،ی رهيبرا
کم کم لبخند ..گرفتی نمی کرد اما جوابی مشی پشت تلفن صدایره..دلش غصه دار شد.. رفتنیلبخندش از ب

چه کار .. برودنیتا بغضش از ب..دی کشیقی و نفس سرد و عمند برگرداهی چند ثاني را براشیرو. هم محو شدیره
 باالخره لرزان گفت.ستندی نی رفتننی و از بشوندی بغض ها سنگ ميکسری ی وقتکردیم
 

 ؟یره-        
 

 . بلند شدی گرم و نگران رهيصدا        
 

  شده بهارك؟یچ-        
 

 آرام گفت        
 

 ..یچیه-        
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 نمت؟ی ببنیی پاياینم-        

 
 ..ارنیحرف درم.. محله اسنجایا..ستیخوب ن..نجای اای نگهید..ینه ره-        

 
  و گفتدی مردانه خندیره        

 
 ..کننی صدتا ترفند جور مننی دوست دخترشونو ببخوانی دارم که مویرستانی دبيحس پسرا-        

 
 .ستی حال او خوب ندی فهمیره. نزدی و حرفدیبهارك دردناك خند        

 
 ؟یستیخوب ن-        

 
 ... سردمهکمیفقط -        

 
  و گرم گقتي جدیره        

 
 ..نگاه تو.. تويبا صدا.. گرم کنمگهی ديزای گرفتم دلمو با چادی...ستیاما من سردم ن-        

 
 ي حرف هانیبه خاطر هم..زدی بود که به او زنگ نمنیهم..رفتی نمدنشی بود که به دنیهم        
 آب دهانش را سخت قورت داد و آرام گفت..اشک آور..دردآور

 
 ...ي خودت دل خودتو گرم نگه داری بتونری بگادی به بعد نیاما از ا...يریگی مادیچقدر زود -        

 
  سخت گفتیره        

 
 ها؟...ی بمونی بتوندی شاکردمیداشتم فکر م-        

 
  شد و گفترهی ، خکردی که او را نگاه می به صورت رهياز همان باال جد        
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 ..تونمیمن نم..ینه ره-        
 

 تلخ گفت... نزدی کرد و حرفی اخمیره        
 

 گهی و دگذرهی زمانش مای..ی به آرزوهات برسخوادی که دلت مي اونطورشهی وقت نمچی هادگرفتمیمن -        
 ... از دست دادموی همه چرشی اما تو مسدمیمن رس..ي از دست دادوی که همه چیرسی می وقتای ستیآرزوت ن

 
 بهارك محکم،خالصانه و از ته دل گفت        

 
 ...يتو منو بدست آورد-        

 
  زد و گفتی لبخند تخیره        

 
 ..ارمی تورو از دست دادم تا بدست بشتریمن ب-        

 
 توانستی از همانجا هم میره. پاکش کرددنی بهارك نشست که قبل از چکي مژه هاي رویاشک کوچک        
 شد و نشیسوار ماش..  برطرف شده بودی اش کمیدلتنگ.. بهارك را تصور کندي سرخ شده ینی و بخی يگونه 

 محکم گفت
 

شام دو ..فقط منو تو.. آروم باشمتونمی که می شبنیبه عنوان آخر.. منيبهارك فردا شب شام خونه -        
فقط منو .. بهاركيبدون دغدغه ..ی رهيبدون دغدغه .. ماهدختيبدون دغدغه ..ی ساقيبدون دغدغه ..نفره

 ..تو
 

 بلند ي شده بود در حافظه ی تلخيخاطره ...دی ترسی دو نفره مي شام هانیدست خودش نبود از ا        
 مدتش اما آرام گفت

 
 ...فقط منو تو...امیم-        

 
 کرد مهربان ی می که سعیی با صدایره.. نبوديدی امنباریا.. نبودی شوق و ذوقنباری بود که انیفرقش ا        

 باشد گفت
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 ...برو تو سردته-        
 .زمی عزریشب بخ        

 
 .. بودنی دلنشی به طرز دردناکزمشینبارعزی بود که انیفرقش ا        
چند .. هال نشسته بودي گوشه ییبای زیینور طال.. خارج شودیکی فضا از تاریمآباژور را روشن کرد تا ک        

 بهارك لی تختخواب گذاشته بود تا فضا آرام تر و باب مي باال ي قفسه ي کتابخانه و رويشمع بزرگ هم باال
 نی و آستدیش پوی رنگدی سفراهنیپ...او بپرسد  الزم نبود ازیحت..شناختی را ماتشی او و روحگریانگار د..باشد

 بودن ییاز تصور سرما.. ساعت قبل روشن کرده بود تا بهارك سردش نشودکی را از لتیاسپ.. را باال زدشیها
 بود را به دهی و فقط به خاطر بهارك خری را که به تازگيدیعطر جد. لبش نشستي رویبهارك لبخند کمرنگ
به خودش و ..دادی وسواس به خرج منقدری زن به خانه اش اکی آمدن ي بود که برار بانیاول.گردن و لباسش زد

 نی به اشهیهم. داده استریی را تغزی پانته آ بفهمد چگونه وجود بهارك همه چخواستیدلش م..دیرسی خانه منیا
 مرتب نهیآ  را مقابلشی اش نداشت؟و چرا بهارك؟موهای شخصی در زندگيری تاثچی کرد چرا پانته آ هیفکر م

 بلند یدو صندل..ندی بچشی را رودی جدي هاوانی مقابل هال رفت تا ظرف و لي از اپن هایکیمت کرد و به س
 ي نهارخورزی مي براییاما جا.. حساس استزهای چنی اي بهارك رودانستیم..دو طرف اپن گذاشته بود

 را ای فر را باز کرد و ظرف الزاندر. حساس بودن قانع هم هستنی که بهارك در عدانستی را هم منیا.نداشت
 و او اصال دیخندی قطعا به او مدیفهمیچون اگر م. بهارك بفهمدخواستیخودش پخته بود اما نم..داخلش گذاشت

 به ظاهر آماده بود که نگاهش به زیهمه چ. را دوست داردي بهارك بفهمد آشپزخواستینم.. آمدیخوشش نم
به صدرا فرستاد و قبل از آنکه به سمتشان برود زنگ در به صدا در  یلعنت. افتادنتی پشت کابي هایدنینوش
 و حس کرد دی بهارك را دي دار و سرما زده شی آرايچهره ...لباسش را مرتب کرد و در را باز کرد..آمد
در .. که به سالم باز شدندیینگاه خندان بهارك و لب ها... کردنددای پانی جرشی در گوش هایمی مالیقیموس

 و دو سال دلش را ی سنی تمام اي شدم؟به اندازه نگونهی چگونه شد که ادیلحظه در دلش از خودش پرس همان
 . نشده بودنگونهی که هرگز ايطور..باخته بود

 را از دستش خارج کرد شیدستکش ها..در افکار خودش بود که بهارك از مقابلش رد شد و وارد خانه شد        
 دی لبخند پرسبا.و شال گردنش را باز کرد

 
 لباسمو کجا عوض کنم؟-        
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  برد و گفتبشی داخل جشیدست ها        
 

 تو راهرو در آخر.تو اتاق من-        
 

 کند اما وانهی ددشیقرار بود امشب بهارك را با عطر جد..بهرك سرش را تکان داد و از کنارش عبور کرد        
  گذاشت با عنوانیکی رفت و مقابل دستگاه پخش خم شد و موزبه هال..شدی موانهیانگار خودش زودتر د
what he wrote ازmarling laura. 

 ریاز نگاه کردن س..شدی بود که باورش نمبای آنقدر ززیهمه چ. که برگشتدی بهارك را شني قدم هايصدا        
 لباسش ي روزی ریلی خیرت صويگل ها... بهارك بودقای رنگ دقی و بلند آبریبهارك در آن لباس حر..شدینم
 ی رهیاز سکوت طوالن..جلو تر آمد...بود  بهاركقایآن لبخند خجالت زده و رژلب کمرنگ دق.. بهارك بودندقایدق

 مکث ی و با کمدی به گردنش کشی دستیره.دیفهمی از نگاهش نميزی مانده بود و او چرهیخ..دی کشیخجالت م
  زد و گفتيلبخند

 
 ...يچقدر قشنگ شد-        

 
 به وجو آمده ینیجو سنگ.. بوددهی به دلش نچسبنقدری ای کسفیتا به حال تعر.لبخندش پررنگ تر شد        

 خانه را نگاه کرد و گفت..بود
 

 نور همه نی اکوی شمعا و موزنیا...ستی نسهی که اومدم قابل مقایاصال با روز اول..چقدر خوب شده-        
 .نیعال
 

  دندان نما گفتي کرد و با لبخندیبه ره ینگاه کوتاه        
 

 ..ی گرفتادی گهید-        
 

 ... خودش نشاندکینشست و بهارك را نزد.. زد و دستش را گرفت و به سمت مبل ها بردي کج خندیره        
 

 .. نشونت بدمکوی رمانتی امشب رهخوامیم-        
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  نازك کرد و گفتیبهارك پشت چشم        
 

 ؟يمگه بلد-        
 

  را باال انداخت و گفتشی ابروکی یره        
 

 ...دی دیخواه-        
 

 بهارك برق يچشم ها. گذاشتزی مي آورد و رورونیو بلند شد و دو ماگ نسبتا بزرگ را از ماکروفر ب        
 .زدند

 
 ؟يدیشکالت داغ؟از کجا فهم!!اوهوو-        

 
  زد و گفتی چشمک کوتاهیره        

 
 !دمیاز صدرا پرس..تقلب کردم-        

 
 بهارك ماگ را برداشت و گفت        

 
 ... منو تو با همدوننیاالن همه م-        

 
  گفتي ماگ خودش را برداشت و دستش را پشت بهارك انداخت و جدیره        

 
 مدت نیاصال ا..دونمیکاوه هم نم..فهمهی نگاه تا تهشو مهیخودش با . ی بگستی نيازیصدرا که اصال ن-        

 .. دمشیند
 

 گفته بود امشب فقط خودشان باشند و نه ی آمد رهادشی کرد و ی کاوه اخم کمرنگيادآوریبهارك از         
 .گرانیفکر د

 
 مزه اش خوبه؟-        
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 .دمیخری که تو کافه مدهی رو میی همونايمزه ..اوهوم-        

 
  گفتطنتیبهارك با ش... را جمع کرد تا خنددشی لب هایره        

 
  نه؟یاز صدرا گرفت-        

 
 ي برایحت.. بوددهی وقت قلبش نلرزچیه..دی بار قلبش لرزنی اولي و بهارك برادی بلند خندیره        
اهش را از صورت او  زد و نگیپلک. کردی را شکار می رهيلبخندش کمرنگ شد و نگاهش تنها خنده ..مهراد
  گفتی خنده اش را تمام کرد و با لبخند کمرنگیره.گرفت

 
 . حدس زدن بسهگهیخب د-        
  شام؟میبر        

 
 بهارك آرام گفت        

 
 ...شامم حتما صدرا پخته-        

 
 را از فر ای الزانظرف..همان بهتر که فکر ککند صدرا پخته است.. نگفتيزی حرف چنی ادنی با شنیره        

 بهارك پشت اپن نشست و گفت..خارج کرد
 

 . مورد عالقمهينگو غذا...ادای می خوبي چه بوگمیم-        
 
 

بهارك لبخند به لب نگاهش .. گذاشت و نشستای آورد و کنار الزانرونی بخچالی ظرف ساالد را از یره        
  از آن خورد و با مکث گفتی برداشت و قاشقای الزاني تکه ادی اش را دیی اعتنای بیکرد و وقت

 خودت فهممی من مياری خودم ظرفو از تو فر درمي جلوی اما وقتارمی به روت بخواستمیحاال من نم-        
 .یپخت
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 خورد و شانه اش را به يگریبهارك با چشمان گرد شده قاشق د.. نگاهش کردی با اخم کمرنگیره        
 ت و بعد با دهان پر گفتباال انداخ)ه؟یچ( یمعن
 

 !خوشمزس-        
 

  گفتی برداشت و با لبخند کمرنگي تکه ایره        
 

 ... دوست دارمویآشپز-        
 

 !دست پختت از من بهتره-        
 

 و نقشه شناختی اندازه نمنی افتاد که بهارك را به اي آن دفعه اادی.. نگاهش کرد و به فکر فرو رفتیره        
 .. نداشتشی برای خوبيها

  خورد و خونسرد گفتشی از غذایکم        
 

 .. اعترافهی-        
 

  کرد و گفتزیبهارك چشمانش را ر        
 

 ؟؟یچ-        
 

  گفتي نگاهش کرد و جدی کمیره        
 

 !نه ولش کن-        
 

  کرد و معترضانه گفتیبهارك اخم کمرنگ        
 

 ..کنمی اعتراف مهیدرعوض منم ! بگو..ی بگدیبا!ئه-        
 

  داد و گفتهی تکیدور دهانش را با دستمال کنار بشقاب پاك کرد و به صندل        
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 تو آشپزخونه یکی دمی اون روز اومدم خونه دیعنی.. خوب بودیلیخ..ي آورده بودای که الزانياون روز-        

 بود که تو عمرم ییاهای الزاننی از بهتریکی دی شاایاون الزان... بودیبیواقعا حس عج... و غذاای الزانيبو..اس
 .. خوردم
  زد و گفتيبهارك لبخند        

 
 .اما ممنون.. خوب نشده بودیلیتازه اون خ-        

 
  گفتي را دورش جمع کرد و جدشی دست هایره        

 
 ..نوبت توئه-        

 
 ذب گفت و معدی آب نوشیبهارك کم        

 
 ..من اون اوال واقعا ازت متنفر بودم-        

 
 . زد و خونسرد نگاهش کردي پوزخندیره        

 
  برام مهم بود؟يفکر کرد-        

 
 آرام لب زد..بهارك مات نگاهش کرد        

 
 نبود؟-        

 
 . نه تکان دادی خونسرد سرش را به معنیره        

 
 ؟یاالن چ-        

 
  و آرام گفتدی کشیبهارك سرک. و بلند شد و به اتاقش رفتدی کوتاه خندیره        
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 !؟يریکجا م-        
 

 و به سمتش خم شد و عکس را ستادی بهارك ایپشت صندل.. عکس در دستش برگشتکی با یره        
 را نگاه یی بود و با لبخند جاستادهی از تابلوها ایکیکنار ..شگاهیدر روز نما...عکس خودش بود...مقابلش گرفت

 .کردیم
 

 ؟ي از کجا آوردنویا-        
 

 . کردمداشی پیاتفاق.. دارم همه جانیدورب-        
 

  کرد و گفتشی به صورت و چشم هایبهارك نگاه        
 

 ؟یاتفاق-        
 

  گفتشی در چشم هارهیخ.. بودکشیکامال نزد.. به سمتش برگشتیره        
 

 ..یاتفاق..آره-        
 

  رفت بهارك نگاهش را گرفت و گفتشینگاهش که به سمت لب ها        
 

 بازم بود؟-        
 

  گفتی و با اخم کمرنگستادی صاف ایره        
 

 .پاکشون کردم..ي هم بود که با مهراد بودگهیچندتا د-        
 

 بهارك متعجب و دلخور گفت        
 

 چرا؟-        
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 دی کششی به موهایبهارك دست. به حرف نداشتنديازی نگاهش کرد از همان ها که نیظی با اخم غلیره        
 یشانی پي رویقیاخم عم.. آشپزخانه افتادي گوشه ي هاينگاهش به بطر.. چرخانديگری را به طرف دشیو رو

  گفتیاش نشست که ره
 

 .ستنیمال من ن-        
 

 ی سمت ها بکشاند پس بلند شد و ازمقابل رهنی جو را به اخواستی نداشت و نمیربطبه هرحال به او         
برگشت و با خنده ..را گذاشت yiruma ازriver flows in you کیموز..به سمت دستگاه پخش رفت

 گفت
 

 م؟ی برقصيایم-        
 

 نکارا؟یمنو ا-        
 

 چرا نه؟-        
 

 شیبهارك دستش را دور بازو.دیکمرش را محکم گرفت و او را به جلو کش سرش را تکان داد و یره        
  گفتیانداخت و ره

 
 .خورهی برنمیی تجربه کنم به جانمیا.. مجبور شدمیمن که با تو به همه چ-        

 
  و گفتدیبهارك خند        

 
 وقت فکر چی بار اومدم تو اتاقت هنی اولي که براياون روز..ی که خواهرتو کشتدمی که شنياون روز-        

 ...رمی قرار بگیتی موقعنی تو همچي روزهی کردم ینم
 

  گفتیبه سخت.. بمي با صدایره        
 

  که خواهرمو کشتم؟يباور کرد-        
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 !دم؟نهی هتل شني از خدمه یوقت-        
 

 ؟يدی از خودم شنیوقت-        
 

  شد و گفترهیبهارك در چشمان خ        
 

 !نه-        
 .. ي بوددهی ترسیول-        
  داد و خجالت زده گفتینگاهش را به لباس ره        

 
 

 .. نکنمای باور کنم ویزی تا چشهی نملی ترس دلیول...یاز همه چ.. ترسمی مشهیمن هم-        
 

 دی محکم پرسیره        
 

 ؟ی ترسیاز من م-        
 

 نجای االن ادمی ترسیاگر م-        
 

  گذاشت و باز تکرار کردی قلب رهيدستش را رو        
 

 کردم؟ی مکاری چنجایا-        
 

  جلوتر رفت و کنار گوشش گفتیره        
 

 هی قراره نباشه گهی و بفهمه دی کندای پیی حس هایکی به نکهی اما ادمی رو چشیمن طعم هر نوع غم-        
 .نهیگ غمي اگهیجور خاص د

 
 بهارك آرام گفت        
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 .. شده بوددای هم پی تا االن ساقدیشا..اگر من نبودم راحتتر بود-        
 

 ..دیشا-        
 

  شد گفتشیدای از کجا پکدفعهی دانستی که نمیبهارك با بغض        
 

 که یکی کوچي تو همون لونه شی کگردمیاحتماال برم.. بکنمدی باکاری چدونمی من نمنیفقط بعد از ا-        
 گهی دشگاهی نماهی ي به بهانه گهی ده سال دایسه سال .. سالکی...گهی چند سال ددیشا.. خودم ساختميبرا

 ..نمتی ببامیب
 

  کرد و گفتی و تلخی مصنوعيخنده         
 

 ؟ي بچه دارگهیده سال د-        
 

 بچه خوامیمنم نم..شهیپانته آ هم مادر نم..همسر نه...شوهر نه بتونم دوست باشم اما دیمن با پانته آ شا-        
 .. با اون داشته باشميا

 
 گری نه دای با پانته آ بچه داشته باشد نکهیا.. را نگاه کردی رهراهنی پي انداخت و دکمه هانییسرش را پا        

  و گفتدی دستش را با نوازش به کمرش کشیره.. توانست باشدی نمیعنی..دغدغه اش نبود
 

 ... نهای ازم که االن برام مهمه يدیپرس-        
 

  سر بهارك را باال گرفت و محکم گفتگرشیبا دست د        
 

 ...هست-        
 

 ها دی تمام ترس ها و نبایآنقدر محکم که حت.. زد و محکم او را در آغوش گرفتیبهارك لبخند گرم        
  و آرام گفتدی را بوسشی موهاي رویره. کنندشانیهم نتوانند جدا

 
 گهی شعر داره که مهیهوشنگ ابتهاج -        
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 ؟يدیز کدام ره رس         
 ؟یز کدام در گذشت        
 ،دهیکه ند        
 دهید        
 ناگَه        
 ؟يبه درون دل فِتاد        
 ... االن حرف دل منهنیا        

 
 دانستیم.. بردکشی و آرام صورتش را نزدستادی نوك پا ايرو..بهارك از او جدا شد و گرم نگاهش کرد        

 اجازه یآمد تا صورتش را عقب بکشد که لب ره..توانستینم.. را بستشیچشم ها.. سرخ استشیگونه ها
 که خوردیافسوس م..دادی مو طعم جان دوباره به انیا. کندشی که هرگز نخواهد رهايطور..محکم گرفتش.نداد
 ي لحظه را برانی اخواستیم..شدندی جدا نمي لحظه اشیلب ها.. نداشت و فرصت ها تمام شده بودیوقت
 ی مسکنچی را که هرگز هی آرامشنیا.شدی نمدای پي قندچی که هرگز در هینیری شنیا.. به خاطر بسپاردشهیهم

 .دیدی نمی خوابچیه  را که هرگز درییای رونیا.. کردیبه آدم منتقل نم
 ي به کاوه یقی با لبخند عمسویگ...کارتون ها هنوز باز نشده بودند.. شدسوی و شلوغ گدی جديوارد خانه         

 . حوصله نگاه کردیب
 

  و گفتدی را مالشیکاوه چشم ها        
 

 .امی بی که گفتي داریفکر کردم کار واجب-        
 

 دلخور گفت.. به تن داشتيلباس گشاد و بلند و کهنه ا..دی ماسشی لب هاي روسویلبخند گ        
 

  شده؟يزیچ-        
 

  و گفتدیکاوه خسته خند        
 

 . خوبهیهمه چ... نشدهیچینه اصال ه-        
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  شد و گفتيهمان لحظه جد        
 

 .مینی همو نبگهی دمی داره؟منو تو قرار گذاشتی کارا چه معننی اسویگ-        
 

  رفت و گفتدشی جدي خانه ي بدون پرده ي به سمت پنجره سویگ        
 

 .. اما قرار نبود دلمون تنگ نشهمینیقرار بود همو نب-        
 

 سرش را به سمت کاوه چرخاند و ادامه داد        
 

 .يومدیاگر دلت تنگ نشده بود نم-        
 

  را به کمرش زد و معترض گفتشیکاوه دست ها        
 

 . تو سر منيدی کوبي بچه رو پوتک کردی که هي غلط کردشدیدلت تنگ م-        
 

 پر حرص اما آرامتر ادامه داد        
 

 .ی رفتيغلط کرد-        
 

 .دی کوتاهش کشي به موهای دستیو عصب        
کاوه .. حرف بزندنگونهی و او اندی با خودش کلنجار نرفته بود تا کاوه را ببنهمهیا. کمرنگ اخم کردسویگ        
  زد و محکم ادامه داديپوزخند

 
 .دمی وقت نفهمچی که من هيزیچ..ی چون دوستم نداشتیرفت-        
 ... نباشمونمیپش....پس دلتنگ نباش        

 
  آرام گفتسویگ        

 
 .نگ هستماما دلت...ستمیمون؟نیپش-        
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  انصاف نباشیب..دوستت داشتم کاوه        
 

کاوه هم ...هر سه باهم... بود و دلتنگمانیاو هم دوستش داشت و هم پش..و باز هم دروغ..دروغ...دروغ        
 سوی نشان گی ضعفگری دکردی میپس سع. در او اثر گذاشته بودندقی ماهدخت عمي اما حرف هانطوریهم

 ... کرد امای میسع.اموشش کند فرکردی میسع..ندهد
 

 دوست داشتنت به درد من گهی دی حتای یمونی پشای یدلتنگ...کنمیبه هرحال من دارم ازدواج م-        
 ..خورهینم
 

 گناهش ی به ظاهر بيسوی بود تا به جان گي رفته بود و او حالش خراب بود و تنها به فکر زهرسویگ        
 هم کردی فکر مشی روزهانی به وجود ماهدخت ایوقت.. او نباشدي بازي تنها بازنده خواستیدلش م..زدیبر

 .. نگاهش کردزی تسویگ. و البته که موفق هم شدگرفتی را مجهی نتنیهم
 

 ؟یبا ک-        
 

  داد و گفتهی تکواریکاوه به د        
 

 کنه؟ی میچه فرق-        
 

قرار ..یقرار نبود تو خوشبخت داستان بمان.. چه؟قرار نبود بازنده من باشمیعنی دی بگوخواستیم        
 . اما بازم هم بازنده خودش بوددی را بگوزی رحم شود و همه چی دوباره بخواستیدلش م..لعنت به تو...نبود

 
  کمرنگ گفتیبا بغض        

 
 نمش؟ی ببشهیم-        

 
 کاوه محکم گفت        

 
 !نه-        
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 و از مزخرف بودن کردی با ماهدخت دعوا مشبیانگار نه انگار تا د..حس قدرت.. داشتيحاال حس بهتر        
 قبولش داشته باشد شده بود ی توانست به عنوان همسر زندگی که نمیامروز همان ماهدخت..گفتی اش میزندگ
 هم ی ماهدختانی منی که در ارد کی نمی فرقشی را دوست داشت و براسویاو هنوز گ..سوی چزاندن گي لهیوس

 برد و انگار ی می ماهدخت پي به حرف هاشتری بدیدی سرحال منقدری آشفته و افسرده را ايسوی گیوقت.هست
پس . اش شده بودی وارد زندگی که اشتباهیاما ماهدخت. بودونیخودش را به ماهدخت مد.. بودونیبه او مد

 کنار شودی بود که مدهی فهمی زندگمی ضرب و تقسی کمن،بای دهمهنیحاال با ا. بود ونیماهدخت هم به کاوه مد
 . یسخت بود اما شدن..رندیهم قرار بگ

 
 

  کرد و گفتیکاوه پوف. رنگش را محکم کرد و چپ چپ کاوه را نگاه کردی زرشکي روسريمستانه گره         
 

 ؟یکنی منو نگاه مينجوریچرا ا-        
 

 دی غریمستانه عصبان        
 

تو اون بال رو .. بودفتادهی به اون روز نيخودی طفلک بيسویاون گ.. کاوه خاندونستمیم..دونستمیمن م-        
 .دی کشیمنم بودم واال کارم به اون همه قرص م.یکنی مانتی بهش خي بود داردهیفهم..يسرش آورد

 
  داد و گفتهی تکنی ماشی و به صندلدیخند...دیکاوه خند        

 
 ؟کاوهیشناسی منو نمیعنی..ي من بودي های که خودت شاهد تمام بدبخته؟شمای چانتیمستانه خانم خ-        
 ؟یشناسیاتو نم

 
  را برگرداند و گفتشیمستانه رو        

 
 .. فرقشهی کنار من کلي کاوه نی سپرد به من تا بزرگش کنم با اامرزمی که مادر خدابياون کاوه ا-        

 
 بغض کرده ادامه داد        

 
 ..ي آبرومون نکردیبگو ب. نبودتی دختره تو زندگنی اي بودسوی با گیکاوه جون مستانه قسم بخور وقت-        
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  زد و گفتی بخشنانیکاوه لبخند اطم        

 
 ؟ی شناختينجوریمنو ا..دمیبه جون مستانه من ماهدختو بعد از طالق د-        

 
 مستانه گفت.گناه کار و آدم بد داستان او بود. او بودزی مقصر همه چنکهی دلش حرص خورد از او در        

 
 االن اصال ازش خوشم نی شد؟از همداشی دختره از کجا پنی ا؟اصالي کردی شک نميتو بود-        

  قهر؟لی شما هم شد دلي دعوا هانیاخه ا.. رو دوباره بهم برگردونمسوی تو و گخواستمیبابا من م..ادینم
 

 که بود تموم ی هرچسوی من گيرابطه ..وی همه چی گرفتی شما شوخنکهیمثل ا..قهر کدومه خواهر من-        
 .. کردم با خودم آوردمتی که بگم عجب اشتباهیکنی مي کارهی..شهیشد و درستم نم

 
 ..سوختی تو چاه دلم نمینداختی و خودتو میرفتیاونوقت اگر بدون من م..ومدمیاتفاقا کاش نم-        

 
  گفتیکاوه عصبان        

 
 ؟ی شادهی پيخواینم..يحاال اومد-        

 
 ..دی شد و در را محکم کوبادهی پنیمستانه پر حرص از ماش        
 ماهدخت کرد و ي به خانه یمستانه نگاه. عقب برداشت و پر اخم نگاهش کردیکاوه گل را از صندل        

 گفت
 

 ...ادرهیلی گفتم دختره مي ماهدخت ماهدخت کردي جورهینه؟یا-        
 

 مستانه ي غرغر هادنی شنیقیپس از دقا.. نکرد و زنگ در را به صدا درآوردی توجهشیکاوه به حرف ها        
 یرد و ب سزیهمه چ.. بودی تصنعزیهمه چ. بودندستادهیفرح بانو و پدر ماهدخت به استقبال کنار در ا.در باز شد

 نه چندان جالب ماهدخت هم با پشت يخواستگار شب...انگار تمام افراد آن خانه از هم متنفر بودند..روح بود
 ماهدخت به پدرش، گذشت و دی مستانه و شرط و شروط پدر ماهدخت و چشمان پر تهديچشم نازك کردن ها

بغ کرده و بدون حرف داخل اتاق بهارك هم . ساده بخوانند تا بعدتی محرمکیقرار شد آخر همان هفته 
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 و همه کردی ازدواج میره..کردیماهدخت ازدواج م.دیکشی مییزهای چاهیماهدخت کز کرده بود و با مداد س
 . زدالی به دانی زنگی حوصلگی بياز رو.. ماندی و او مرفتندیم
 

 جانم بهار؟-        
 

 ؟یخوب..یسالم دان-        
 

  شده؟يزیچه خبرا؟چ..قربانت-        
 

 ؟یتهران..نه دلم تنگ شد براتون-        
 

 . دلش تنگ شده براتورانمی..تهرانم...الیقربون دلش بره دان-        
 

  زد و گفتيلبخند        
 

 .نمتونیبی مامیم-        
 

  اونجاامینه من خودم م-        
 

  گفتعیبهارك سر        
 

 ..ستیفعال موقع اش ن..الینه دان-        
 

  موقع اشه؟یک-        
 

 آرام گفت        
 

 .ادی نشیممکنه کال موقع اش پ -        
 

 دی با مکث پرسالیدان        
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 ؟ی چیعنی-        

 
  و گفتدی کشیقیبهرك نفس عم        

 
 ..کنهیماهدخت داره ازدواج م-        

 
 دی با شک پرسالیدان        

 
 ؟یکنی میشوخ-        

 
 .گمی ميجد! الینه دان-        

 
  من اومدم؟؟تاي زودنی آخه؟به همیبا ک-        

 
 ..هیداستانش طوالن-        

 
 .. بگو تا بفهمهنقدریا..صدبار بگو.. بهش بگو؟برویفهمیم..ماهدخت مال منه..ذارمیبهارك من نم-        

 
 ياصال تو مگه برا..زی بهم نرشویتوروخدا زندگ..هی ماهدخت االن راضنیبب.. گوش کنالیدان..الیدان-        

 ؟يماهدخت اومده بود
 

  به جز ماهدخت؟رانی دارم اکاریمن چ..اره..یاره لعنت-        
 

 . را زدخواستی که دلش نمیبهارك به ناچار حرف        
 

 ماهدخت ازدواج ی برگشتی وقتيدی نترسیرفتی می داشتی نبود ماهدختم هست؟وقتادتی سال نهمهیا-        
 ؟چهيریازماهدخت بگ.. دوست خواهر زادتنی از بهتروی حق زندگيخوای میکرده باشه؟حاال با بچه ات برگشت

 ال؟ی دانشهی روت ميجور
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 الی سر دانکجای و ماهدخت و خودش را یحرص ره..بهارك به نفس نفس افتاده بود.. نزدی حرفالیدان        
 . کردی خبر خالیب

 
 حرف منم یگی منو دوست نداشته باشه؟آخه تو که از ماهدخت مگهی ماهدخت دیکنیتو باور م-        

 هیواسه دوزار پول مجبور شدم با ...  بود که درسم تموم شه برگردمنی تمام فکر و ذکرم اایمنم اونور دن..بشنو
 ارزششو داشته ی اونهمه سختلکه حداق.. تموم کنممویدختر پولدار ازدواج کنم که بتونم اون درس لعنت

 یعنی.. برگشتنم بودي ماهدخت و چه جورشی طفل معصوم بودم فکرم پي که با کاراییتمام وقت ها..باشه
 ؟یکنی طرفه نگاه مهی وی ام نگرفت؟چرا همه چهی گری کارا مرد حتی وقتشهیباورت م.. بهاركانتیخ
 

 به شتری ادامه دادن و عذاب وجدان بي به جایتونستیم.. همه با خودت بودمشی تصمیگی که میینایا-        
 شد؟ینم..ی بزنوی همه چدیخاطر ماهدخت ق

 
  آرام گفتالیدان        

 
 ؟ي نداريکار. هردومون برطرف شدیفکر کنم دلتنگ.شدینه نم-        

 
گفت و ) یاه( لب ری تخت پرت کرد و زي را رولیبهارك موبا. قطع کردالی نزد که دانیبهارك حرف        

 . گذاشتشی زانوهايسرش را رو
 
 

  شدي آسمون ابریحت.. شدی بعد رفتنت چیدونینم        
 .....شدی کاش مي خب ای وليگردی برنمدونمیم        
  چقدر حالم خرابهینی که ببي حال من غم و اضطرابه ، نبودگهیبعدِ تو د        
  آبهي خونت روی سخته بفهمیلیم ، خ خونه رو ساختنی عشقم ايمن با همه         
  و ساکتهنی بعد من دلت غمگي خوابته ، بگو اشتباه کرديشبا صدام تو.. ادتهیبگو هنوز هم اسممو         
  سراغمادی نی لحظه فراموشهی که خوابمی ، نمخوابمی تابم و نمیب..  تابمی همش بگهیبدونِ تو د        
 ی سرابچی هگهی که بدتر از عشق ددمی ، فهمستی نی انتخابگهی جز غم دستی نیبعد تو آسمون آب        

 ستین
 ) ي خسروروانی از سیقاب عکس خال        (
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 ..سه روز بعد        
لباسش را .. برودشگاهینخواست آرا. بلند و بازش گذاشته بودي موهاي رودی سفي با گل هايتاج ساده ا        
 طرح چیبدون ه. سه ربعي هانی بلند و لَخت با آستدیلباس سف. بوددهیساده خر و ی معمولي مغازه کیهم از 

 ی از دوستان فرح بانو روحانیکیطرف  از.يگری دزی باشد و نه چتی محرمکیقرار بود فقط .ینیی و تزنی چای
 حوصله و یکاوه ب.. و قطعا بهاركی ماهدخت با صدرا و رهيمستانه بود و خانواده . را به خانه دعوت کردنديا

 را دور خودش جمع کرده بود و ماهدخت کنارش نشسته شی رنگ دست هایبا همان کت و شلوار مشک
 ي شورچی هنباریبرعکس بار اول ازدواجش ا.. بودررفتهحوصله اش س.. زدندی نمی حرفنیکوچک تر.بود

 لباسش يم گوشه نگاهش به انگشتان ماهدخت رفت که مدا.کالفه بود.کردی ماهدخت را حس مینگران.نداشت
 دستش را در دست گرفت و آرام گفت.گرفتندیرا م
 

 ؟یخوب-        
 

 ماهدخت نگاهش کرد و گفت        
 

 ؟یتو خوب-        
 

  و گفتدیکاوه مسخره خند        
 

 . کنمی دارم ازدواج میچرا خوب نباشم؟ناسالمت-        
 

 روزها حال و نیا. آمدینفسش باال نم.. نزدی و حرفدی کشرونیماهدخت دستش را از دست کاوه ب        
 .دی ترسی کاوه مدی جدي برخوردهانیاز ا..دی ترسیم..متفاوت بود.. دگرگون بودشیهوا

 نیبا ا. کدامشان نگفته بودچی اتفاق به هنی از ايتا آنروز کاوه کلمه ا. داشتندیظی و صدرا اخم غلیره        
نگران .. نگران ماهدخت بودشتریصدرا ب. افتاده استییدخت و کاوه اتفاق ها ماهنی مطمئن شد که بیاتفاق ره

 به جز يگری زن دي مردتواندی کاوه نمانستدی و مشناختیدوست خودش را م.. کندی چه کار مدانستی نمنکهیا
 . باشدسویگ

که .  گفتکی و تبردی ماهدخت را بوسيکه فرح بانو گونه . که بهم محرم شدنددی طول نکشیلیخ        
 یلیخ. گفت و کنار رفتيکه مستانه کوتاه مبارك باشه ا. زدیپدرش گرم نگاهش کرد و او تنها لبخند کمرنگ
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کاوه به طرف . شاد تمام شدظاهر  بهی که با کاوه وارد اتاقش شدند و مهمان ها رفتندو و آن مهماندیطول نکش
  گفتبی رفت و دست در جشی کتاب هايقفسه 

 
 .ی داشته باشي ای سنتي کردم خانواده یمفکر ن-        

 
  گفتی بدون پاشنه اش را درآورد و به سختي ساده ي تخت نشست و کفش هايماهدخت رو        

 
  ؟نجای اینی بشيای بشهیکاوه م-        

 
  و گفتستادی اشیرفت و جلو.کاوه برگشت و با شک نگاهش کرد        

 
 ه؟یچ-        

 
 را کرده بود جز زیفکر همه چ..چقدر بغض داشت..چقدر سخت بود..دی کشیقیفس عمماهدخت ن        

 .. خواهد داشت امای پر از خوشبختي اندهی نداشته است حداقل آی خوبي اگر گذشته کردی فکر مشهیهم.نیا
  انداخت و آرام گفتنییسرش را پا.. خشک شده بودشیلب ها        

 
 .من باردارم-        
 که زود قطع شد و ی عصبيخنده ا.دیناباورانه نگاهش کرد و سپس بلند خند. دیرنگ از رخ کاوه پرس        

  نشست و با اخم و حرص رو به ماهدخت گفتشی زانوهايرو. اش نشاندیشانی پي رویاخم پررنگ
 

  وقت برات سوال نشد من چرا از زنم جدا شدم؟چی هنمیبب-        
 

 دامه دادبلند تر ا        
 

  عاشق زنشه چرا طالقش داد؟نقدری که انی ايدی از خودتم نپرسیحت-        
 

  نگاهش کرد و گفتدهیماهدخت ترس        
 

 ؟ی چیعنی-        
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  زد و گفتيکاوه پوزخند        

 
 . بچه جونیخر خودت..شمیمن بچه دار نم-        

 
  و محکم گفتستادی شوکه شده بود اما مقابلش ای واقعيبه معنا.دی ماهدخت لرزيچانه         

 
 گم؟ی من دارم دروغ میعنی-        

 
 یبا کدوم غلط خودت زندگ..رمت؟ی بگامی من بي مصمم بودنقدری که اي زديتو بگو؟چه گند.دونمینم-        

 ؟يدیمنو خودتو به گند کش
 

 ماهدخت محکم گفت        
 

 ..حال منو..ادتهی تو که خودت اونروز رو شعوریاحمق ب. توئهضی ذهن مري فکرانیا..درست حرف بزن-        
 

  گفتیکاوه عصب        
 

 ..ستی نادمی یچینه من ه-        
 

 .دی اش کشیشانی به پی کرد و دستی طیو طول اتاق را عصب        
 

 ماهدخت ناباروانه گفت        
 

 ..یگیچرا مزخرف م.. کاوهیگی میچ-        
 
  و با پوزخند گفتستادیکاوه ا        
 

 .شی و سر وضعش سوسولپیبا ت. اس؟از نگاهش بهت معلوم بوديکار اون پسر اونروز-        
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آنقدر محکم که با . آنقدر محکم که دست خودش آتش گرفت. زدیلیماهدخت پرحرص و محکم به او س        
 که فکر و ذکرش یی تمام خاطرات خوب و بدشان،تمام روزهاالی با دانرستانشی تمام خاطرات دوران دبشیصدا

 آمده بود و دلش را انی به مي اه که کاویی رفتنش و تمام روزهاي براختی که اشک ها نریی بود و روزهاالیدان
  کرد و گفتيکاوه دندان قروچه ا.دی محکم چکیلیاشک خودش با آن س. شدیبرده بود در ذهنش تداع

 
 ي آبرودی قگهیاونوقت د..ی به ناحق بهم زده باشویلی سنی به حالت اگه ايوا.. به حالت ماهدختيوا-        

 .نای جلو بابات اکنمی پرتت مزنمیتو و عذاب وجدان خودمو همه رو باهم م
 

  لب گفتری را مشت کرد و زشیماهدخت دست ها        
 

 !احمق..یکنی مجایتو ب-        
  اون زن احمق تر از خودم چرا ولم کرد؟ی خودت تو از خودت بپرس بار شدهیاصال         
چرا .یکنی تحمل موی همه چی باشیکیعاشق ..شناسمی رفت؟من زنارو میشی چون بچه دار نميفکر کرد        

  بگم؟؟چقدریفهمینم
 

  را بهم فشار داد و گفتشیکاوه دندان ها.بغضش را لرزاند. کلمات آخر چانه اش را لرزاندنیا        
 

 . به من نبودانتی اهل خسویگ-        
 

  را پاك کرد و گفتدهی اشک چککی        
 

 ..دوستت نداشته.. بهت دروغ گفتهگمیم..انتی گفت خیک-        
 

  چشم بست و گفتیکاوه عصب        
 

 ؟چرایکنی می سعی چيبرا...رفا پر نکن حنی با انی از اشتریذهن منو ب.زیماهدخت اعصاب منو بهم نر-        
 ؟ي اصرار دارنقدریا

 
 . اش با آرامش با او حرف بزندی دروني رغم حال و هوای علکردی میماهدخت سع        
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 .ی کنم که باور کنکاری چدونمینم.. خسته شدمگهیفقط د..گمیکاوه من بهت دروغ نم-        
 

دلش .. گناه داشتنديادیز..گفتندی راست ميادیچشمانش ز. به چشمان نگرانش کردیکاوه نگاه        
 که دوسال تمام ییسوی لحظه مشکوك شد به گکیتنها . بود سوختشی که در صدای لرزشيدلش برا.سوخت

 آنهمه شد؟پسیاما مگر م..شک کرد... از گوشت و خون خودشي بچه ايخودش را به آب و آتش زد برا
  و گفتدی کششی به موهایکالفه دست... و دارو و دکترشیآزما

 
 . کارچیفعال ه-        

 
 نی اما فعال اخواستی مهیدلش گر. تخت افتاديبا بسته شدن در اتاق ماهدخت رو.و از اتاق خارج شد        

 . قول را به خودش بدهکار بودکی
 

 تی بزند با عصبانیقبل از آنکه بهارك حرف.فت ماهدخت با بهارك تماس گريبه محض رفتنش از خانه         
 گفت

 
 وفته؟ی میی داره اطراف من چه اتفاقای کلمه به من بگهی دیتو نبا-        

 
 .دیبهارك ماند چه بگو        

 
 سالم-        

 
 . کرد خشمش را قورت دهدی و سعدی کشی نفسی بود عصبستادهی انشی همانطور که مقابل ماشیره        

 
 نی ندارم چون همه کاراش همشی به من؟اون کاوه رو کاریبا توام بهارك چرا نگفت. سالمکیعل-        

  تو چرا؟ی ولهیشکل
 

 بهارك آرام گفت        
 

 گفتم؟ی مدی بایچ-        
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  زد و گفتي پورخندیره        
 

 .گمی مویمن احمقم که همه چ. به من نگویچیتو ه..یچیه-        
 

فکر کرد اگر .. شودی عصباننقدری موضوع انی از پنهان کردن ای کرد رهیفکر نم. را قطع کردیو گوش        
 قرار گری دنکهیفکر ا. بفهمدستیو به خودش جواب داد هرگز قرار ن! کند؟یبفهمد با مهراد مالقات داشته چه م

 نیحداقل االن دلش ا.. خطا کنددی ترسیم.. نتوانددی ترسیم. کرده بودرشی در ارتباط باشد درگینبود با ره
 . نشده بودی رهی وارد زندگيبهانه را داشت که هنوز پانته آ به طورجد

 خورد و به یماهدخت ظاهرا عروس شده بود اما کاوه بدون خنده از خانه شان رفت و خودش مسکن        
 دارد و رادی لنگد و ای ميزی چکی دیفهمی و فرح بانو خوشحال بودند اما پدرش مهیسم.دی خوابی خستگيبهانه 

 .ی بزنیحرف ی و از ترس نتوانستی نشیسر جا..ستی درست نيزی چکی ی سخت بود بدانیلیخ
         
آنقدر با .. زنگ زده بود و او رد کرده بودلشیصدرا پنج بار به موبا.. به راه افتاده بودسوی گيبه سمت خانه         

 !ردی بود بمکی کرد که چندبار نزدی میسرعت رانندگ
 خوشحال دانستینم...شدی از ذهنش پاك نمي که گفت باردار است لحظه ای ماهدخت وقتيچهره         

 یلی آن سيبرا. داشته باشدي نتواند بهانه اسوی نگرفت تا گی تماسسویاز قصد با گ! باور نکند؟ایباشد،بترسد 
 پس از چند سوی را زد که گدوم يزنگ طبقه .دیفهمی ماجرا را مدی که امروز خورد هم که شده بود بایمحکم

  جواب دادقهیدق
 

 بله؟-        
 

 . درو بزن. منم-        
 ؟یکنیکارمی چنجای؟اییکاوه تو-        

 
 گمی باال مامیبزن حاال م-        

 
  باالایب-        
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او . در را باز کردسویگ.. با پا ضرب گرفته بودی در را باز کند عصبسوی کرد و تا گی سرعت طپله ها را به        
  متعجب گفتسویگ.را کنار زد و وارد شد

 
  تو؟یخوب-        

 
  گفتتیبا جد        

 
 .ي مقدمه اچیبدون ه.ی راستشو بگخوادی پرسم دلم می سوال مهی سویگ-        

 
 

 آرام گفت. کار تمام شده استدیش کرد و فهم مات نگاهسویگ        
 

 .بپرس-        
 

  گفتی را به کمرش زد و به سختشیکاوه دست ها        
 

  بود؟یهمش الک..تیافسردگ.. بچهي هیقض.. منهیقض-        
 

 نکهیقبل از ا. را نداردگری دی تحمل دروغگری ددانستیم..دی بگويزی دهان باز کرد نتوانست چسویگ        
 بخواهد حرف بزند کاوه داد زد

 
  بود؟یالک-        

 
 . از دادش بسته شدسوی گي که چشم هايطور        
  و گفتدی کنارش کوبی چوبی صندليکاوه رو        

 
 . توام؟بایمگه الل..جواب بده-        

 
 را ی چوبی صندلي بلندادیفرکاوه با .. کرددیی داد و با حرکت سرش تايگری نگاهش را به طرف دسویگ        

 پرت کرد و گفت
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 !لعنت به من...لعنت بهت-        

 
 ی کدی که نفهمي اهی و با گردهیترس.. ترس سکته کردنش را داشتسویصورتش آنقدر سرخ بود که گ        

  شد و گفتکشیشروع شد نزد
 

 ی برم خوشحالم اما همه چتی از زندگکردمیفکر م..اشتباه کردم کاوه..دمی محیکاوه به خدا برات توض-        
 .به خاطر خودت.. عقب بکشمتونستمی نمگهید..عوض شد

 
من احمقو بگو به خاطر تو چه کارا که ...يری اونقدر بزنمت تا بمرمی بگخوادیدلم م..سوی گسویگ-        
  کم گذاشتم برات؟یمن چ..ي به من زهرمار کردویدو سال زندگ...نکردم

 
 . آروم باشسویجان گ.. کاوهيسرخ شد..اوه آروم باشک-        

 
  آب به سمتش برد و گفتیوانی لیی ظرفشوری از شدیبه سمت آشپزخانه دو        

 
 .یشی خفه ميدار... نفس بکشهیجان من -        

 
 کاوه پوزخند زد و گفت        

 
 ؟ها؟ی که چيخوریجان خودتو قسم م-        

 
  پرت کرد و بلند گفتواری آب را گرفت و به سمت دوانیل        

 
 ...سوی گيتو منو داغون کرد-        

 
  گرفته و دورگه شده گفتيبا صدا        
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 فکر نی من داشتم به ايدادی مي منو بازی داشتیوقت. شدم؟داغوني چه به روز من آوردیدونیم-        
 هم فکر گهی مرد دهی تا حد بودنت با یعنی..ی من خوشحال باشری غگهی دیکی تا با ي که ولت کنم برکردمیم

 ؟ي کردنکارویچرا با من ا.. براتمردمی م؟منی چیعنی یدونیم...سویکردم گ
 

  هق هق کنان گفتسویگ        
 

 . ادامه دادمنی هميبرا.. ناراحتت کنمخواستمینم.. بودری شدم که دمونی پشیموقع..کاوه اشتباه کردم-        
 
 کاوه بلند گفت        
 

 کارتیچ..ي طرف بودی و روانشعوری آدم بهیمگه با ..زدمیمگه من کتکت م.ي ادامه داديغلط کرد-        
 ؟ی بگيدیکرده بودم که ترس

 
 دی نگاه پرسنی لحظه حرفش را قطع کرد و با بهت زده ترکی        

 
 ؟ي بودینکنه با کس-        

 
  کوتاه و بلند گفتي پف کرده و نفس هایی با چشم هاسویگ        

 
 ..نه به خدا-        

 
 دی زد و غرواریکاوه چند مشت به د        

 
 .... مثهیگیدروغ م-        

 
  زد اما نه آنقدر محکم و گفتواریچندبار سرش را به د        

 
 .چقدر عذاب وجدان داشتم.. در و اون در زدمنیچقدر خودمو به ا...سوی گيداغونم کرد-        

 
  گفتینگاهش کرد و عصب        
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 خاك بر سر من.. به الالت گذاشتم که دلتو زدمی لنقدریا.. منهریتقص..ي کور بوداقتی لی بياما تو-        

 
 زانو شی هق هق کنان جلوسویگ. نشستواری به دهی و تکنی زمي سرش گذاشت و رويو دستش را رو        

 زد و با دست تکانش داد و آرام گفت
 

 . من عاشقت شدمیلعنت..من اوضاعم بدتر از توئه..نیمنو بب...کنمی میهرکار بگ.. کنم کاوهیجبران م-        
 

 از فردا دی حامله اس و بادمیهمسر جد..ماهدخت حامله اس..رهی دگهید. بهم نزنشتری حالمو بگهیبسه د-        
 به برگشتن دمی که هنوز امي ببرمش تو اون خونه ارمی برم دستشو بگدیبا. خانواده و شاد رفتار کنميمثه مردا

 شهی زدم اصال روم نمچارهی خائن به اون دختر بي که به خاطر اعتماد به توییهرچند با اون تهمتا.تو توش بود
 .نگاهش کنم

 
  و پرحرص نگاهش کرد و گفتدی خندیعصب        

 
همشم .کردمی مي و من از تو طرفدارگفتی مدت ماهدخت منی ا؟تمامی آخرش خودت باختيدی دیول-        

 بهم گفت بارداره یامروز وقت. ارزشی بزی چهی واسه ي بری قبول کنم ولم کنتونستمینم.به خاطر غرور خودم
 . باشه رو هم باور نکردممیگ تو زندتونستی که ميدی نور امنی کوچکتریاونقدر به تو اعتماد داشتم که حت

 
  گفتهی سرخ از گری با صورتسویگ        

 
 ي اندازه چکسوی هياما به من قول داد.. برستیتوام برو و به زندگ.. بازنده منمدونستمیمن از اولم م-        

 يقول داد.. هستي اصال بچه اای هست ی ماهدختفهممیمن نم.ی سر قولت بموندیبا.یمن دوست نداشته باش
 .کاوه

 
 در باال بردنش داشت ی که هنوز سعیی جان بلند شد و به سمت در رفت و با صدای حال و بیکاوه ب        

 گفت
 

  دوست داشته باشم؟وی کسگهی دتونمی من اصال مي که با من کردي کارنی با ايتو فکر کرد-        
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  گفتسویدر را باز کرد و رو به گ        
 

 ! وقتچیه.بخشمتینم.. عاشقت بودمي روزهی بگم نکهی از اادیشرمم م-        
 

 . شکستن دل هردو همزمان شدي بلند بسته شدن در با صدايو صدا        
 

  بردار گلمهیدست از شب و روز گر        
  گلمنباری ارومی خودم ميبا پا        
  آذررضایعل        
 نبود و دلش ی معرفتیآدم ب.. به ماهدخت بدهکار بودی عذرخواهکی نداشت اما یاصال حال خوب        

 نشاند و شی لب هاي روی و جذابیلبخند مصنوع. خانواده اش شرمنده بشودي جلوچارهی دختر بخواستینم
 اطیانگار در ح.کرد پدر ماهدخت در را باز. را زدشانیدست گل کوچک را در دستش مرتب کرد و زنگ خانه 

  گفت زد ويلبخند.. بودستادهیا
 

 . پسر؟ماهدخت منتظرتهیکجا رفت-        
 

 مردانه با او دست داد و گفت        
 

 ...شرمنده. اومدشی پيکار-        
 

  به پشت کاوه زد و گفتیپدر ماهدخت دست        
 

 .امیمنم م.برو داخلن همه-        
 

 در آغوش يکه شد بهارك را با پسر بچه اوارد ..کاوه سرش را تکان داد و در خانه را آرام باز کرد        
  گفتي کمرنگ و نه چندان شادي با لبخندهیبعد از چند ثان...بهارك دهانش باز ماند.دید
 

 ن؟ی اومدیشما ک..سالم-        
 

  زد و گفتيکاوه لبخند        
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 ماهدخت کجاست؟..االن-        

 
  کاوه اول متعجب شد و بعد نگاهش را گرفت و آرام گفتدنیماهدخت از اتاق خارج شد و با د        

 
 .سالم-        

 
  رفت و گل را به سمتش گرفت و گفتکشی پررنگ تر نزديکاوه با لبخند        

 
 .ریبگ-        

 
  گفتالیرو به فرح بانو و دان. را گرفت و به آشپزخانه بردورانیبهارك دست         

 
 کاوه اومده-        

 
 کرد و یفرح بانو نچ.دی کششی به موهای دستیعصب. کردی به سرعت نگاهش کرد و اخم پررنگالیدان        

 گفت
 

 . بابايا-        
 

  مهربان و نگران گفتالیرو به دان        
 

 . کنمای حاللت نمگهی دنباریا.ای نگيزی توروخدا چالیدان-        
 
 

 چقدر زود ماهدخت را از دانستینم.. کندیی ماهدخت دلجوي بانو و خانواده  آمده بود تا از فرحالیدان        
 گرفت ورانیدست . و سرش را تکان داددی کشیقینفس عم..دست داده و قرار است با همسرش رو به رو بشود

 و گفت
 

 . شکالت بدم بهتمی برایب. باباایب-        
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 .د را بلند کرد و از آشپزخانه خارج شورانی        
 فرح نگران به بهارك گفت        

 
 . وقتهی نگن يزی چتیی داشیبهارك جان برو پ-        

 
  جون کو؟هیسم..چشم فرح جون-        

 
 .رفت تو اتاق لباسشو عوض کنه-        

 
 .باشه..آها-        
         
  به خودش زد و آرام گفتيماهدخت عطر        

 
 .... ی شد؟برگشتیچ-        

 
 بغض ی کمیلی خی نگاهش کرد و محکم اما با چاشننهی از داخل آبی و دست در جستادیکاوه پشتش ا        

 گفت
 

 ..سوی گشیرفتم پ-        
 

 . ادامه دادی نگاه ش کرد و او به سختزیماهدخت برگشت و ت        
 

 ..حق با تو بود-        
 ..ت زدم ول کنم و برم که بهیی با اون حرفاتونستمینم        

 
  گفتیبا لبخند کمرنگ.. ماهدخت برق زديچشم ها        

 
 . ببخشمتونمی بارو مهیمن .نگران نباش-        
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  تخت نشست و سخت گفتيکاوه رو        
 

 ..خوش به حالت-        
 

از مقابل نگاه .  گذاشتشزی مي برداشت و در گلدان روششی آرازی مي نزد و گل را از رویماهدخت حرف        
 .کاوه رد شد و به سمت در رفت که کاوه مچ دستش را گرفت

  بم گفتییکاوه گرم نگاهش کرد و با صدا.برگشت و نگاهش کرد        
 

  داره؟یمادر بودن چه حس...ماهدخت-        
 

 آرام گفت.. بار دستش به سمت شکمش رفتنی اولي انداخت و برانییماهدخت سرش را پا        
 

 ....دونمینم-        
 

 .هنوز حسش نکرده بود. کندی می از وجود خودش در خودش زندگيهنوز باور نکرده بود که وجود        
 

 ماهدخت آرام لب زد        
 

 ....شدی مينجوری ادیچرا با-        
 

  بود گفتدی که از او بعی لحننی را پشت گوشش داد و با مظلومانه ترشیموها        
 

 ؟ی دوستش داشته باششهیم-        
 

  شد و با اخم سرش را تکان داد و گفترهیکاوه در چشمانش خ        
 

 . شدداشی دفعه از کجا پکی دونمی که نمهی بچه انی همياگر از عصر تاحاال زنده موندم فقط برا-        
 

  و گفتدی را نفس کششی و سرد ماهدخت را در آغوش گرفت و عطر موهاستادیا        
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 باشه؟.دی کنی من مرده رو زنده مي که توی حسنیا...دیکنی بچه زنده اش منیتو و ا-        
 

 از او جدا شد و.  کاوه به او منتقل شد را پس بزندي صداي که از گرمایی کرد حس هایماهدخت سع        
 گفت

 
نگران .. ترسمی نمیچیمن از ه.. حرف نزني وقت با من اونطورچیه.. وقتچیه... مثل امروزگهید-        

 نی به بعد هرروز منتظر انیچون از ا..ستمی هم نی دلمو بشکننکهی نگران اگهی دی حتستمی نگهیرفتنت هم د
 قدم برداشتم و هیمن . رفتار نکنام باهي وقت اونجورچی هگهید.. کاوهي من دارشی پی امانتهیاما تو ..اتفاقم

باهام .. باهات روراست بودم و احترام گذاشتم بهتیپس وقت.. نگمتونستمینم..گفتم دوستت دارم..راستشو گفتم
 .و مادرش.. بچهنیبه ا.روراست باش و احترام بذار بهم

 
 یشانی اش را به پیشانیتش رفت و پنگاه کاوه به سمت دس.. شکمش گذاشتيو دستش را آرام رو        

  صدا گفتیماهدخت چسباند و ب
 

 .دیببخش-        
 

اما مثل روز .. خرد شده اش را به هم بچسباندي داشت تا تکه های به مرهمازی مرد شکسته بود و ننیا        
 را کنار هم گری دي از آن گم شود هرچقدرهم تکه هاي اگر ترك بردارد و تکه انهی آکی..شدیاول که نم

 . شودی درست نميزی چچی هد آن تکه پر نشوی خاليتا جا. نداردي ادهی تکه نباشد قاکی و آن يبگذار
 

آنطرف هم بهارك مشغول .دندی و پدر ماهدخت را مشغول بحث کردن دالیاز اتاق خارج شدند و دان        
 صورت ي روالینگاه دان.. داشتشتریب ي خوردن شکالت هاي برایبی عجي بود که پافشارورانیمجادله با 

 به ورانی.چندان گرم سالم کرد  بلند شد و نهالیدان.هر سه اخم کردند..الی داني و نگاه کاوه رودیماهدخت چرخ
 به بهارك کرد و با یماهدخت متعجب نگاه.دی و دامن لباسش را چسبدی به سمت ماهدخت دویرمعمولیطرز غ

 لبخند گفت
 

 ؟ورانی یخوب-        
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 در شتری روزه اش بود نگاه کرد و بکی که در آغوش همسر ي بوري تفاوت به پسربچه یکاوه ب        
  گفتالیکنار پدر ماهدخت نشست و رو به دان.ستادیکنارشان نا

 
 .. خوب با شما آشنا نشدمیلیمن خ-        

 
  و گفتدیپدر ماهدخت خند        

 
 . ماهدخت جان هستنی بهارك خانم دوست بچگیی جان داالیدان-        

 
  گفتی از هر حسی و تهی خالی زد و با نگاهيکاوه لبخند        

 
 .خوشبختم-        

 
  گفتيبهارك با لبخند شرمنده ا        

 
 . جون و فرح جونهیمن برم کمک سم-        

 
 الی داني رهی مقابل نگاه خستادهیه ماهدخت ا پر معنا بیکاوه با نگاه. به ماهدخت زد و رفتیو چشمک        

 گفت
 

 .نی بشایب.زمیعز-        
 

 به حرفش توجه کند و همانجا ای به آن نگاه توجه کند و به دنبال بهارك برود و دانستیماهدخت نم        
 یلیخ..د هم انگار منتظر جواب ماهدخت بوورانی.زی و تعجب برانگدی شدیلیخ..خنده اش گرفته بود..بماند

 بود منظورش را رسانده دواریکه ام  کردالی به دانی کنار کاوه نشست و اخمنیری شيبا لبخند.. شدادیمکثش ز
 زن کی نداشت یاصال فرق..کاوه واقعا کالفه شده بود. نکرد و نگاهش را نگرفتی توجهالیاما دان.باشد

 انی در مالی بحث کار را با داننی هميبرا. آمدی بدش مرهیاز نگاه خ.. همسرشای مادرش و ایخواهرش باشد 
 هم متوجه شده بود کاوه از او الی که خود دانزدی سرد حرف مآنقدر اما.دی اش پرسی و از اوضاع زندگدیکش

 فی حشیماهدخت برا.. بودادیکاوه سنش ز..شتری بالیاما دان..خوردندیهردو حرص م.دی آیخوشش نم
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 ي بود و برافی کاوه حي کرد چطور ماهدخت برایدرك نم...و هم خودخواهو ا. بودفی حشیبایماهدخت ز..بود
 ..خودش نه

         
خنده اش ..خوردی و حرص مزدی حرف مزی رزیفرح بانو او را با درست کردن ساالد مشغول کرده بود و ر        

  گفتیبه شوخ..چقدر دل فرح بانو پر بود..گرفته بود
 

 . نکنیستیرودربا... فرح جون اگر از منم دلت پره بگوآگمیم-        
 

  و گفتدی خندهیسم        
 

 ن؟یکردی منمونی تا چند سال نفرمی رفترانی ما از ادیمامان راستشو بگ-        
 

 فرح دلخور گفت        
 

 و سرکه ری دلم مثه سدینیبینم..زهیخجالتم خوب چ...کننینشستن منو مسخره م.. اصالرونی بدی بردیپاش-        
  بچه؟نی اي براجوشهیم
 

  برداشت و گفتي تکه گوجه اهیسم        
 

 ال؟ی؟دانیک-        
 

  گفتیفرح بانو حرص        
 

 .گمیماهدختو م.هی کگهی دالیدان-        
 

  به بهارك زد و گفتی چشمکهیسم        
 

  ن؟یدی بخشالوی شد دانیچ-        
 دلخور دی و انگار نه انگار من چرا باستی نالتونی خنی معرفتم عی تو و اون پسر بیوقت..کردمی مکاریچ-        

 اصال مگه من مهمم؟..باشم
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  کرد و گفتیبهارك چاقو را کنار گذاشت و نچ        

 
وشون هرد..نطوری هم همالمیدان..ماهدختم االن ازدواج کرده.بابا گذشت رفت..گهی ددینگ..فرح جون-        

 . رفتهادشونی
 

 نه؟ی نگاهش غمگيدیند..ادشهیهنوز .شناسمیمن دخترمو م..نه بهارك من-        
 

  گفتهیسم        
 

 شماست که اونو به جون ما ي حرفانیهم.. حرفارو جلوشنی ادی جون نگنه؟فرحی من غمگيبچه -        
 . به خداندازهیم
 

  نشست و گفتیفرح پشت صندل        
 

 .. داغون شدهینیبی که نمی هستي تو چه جور مادرفهممیمن نم... من بگمستیالزم ن-        
 

  آرام شدن فرح گفتيبهارك برا. دلخور نگاهش را گرفت و سرش را تکان دادهیسم        
 

 هیمفقط دوباره با اومدن س..گفتیاگر بود به من م..ستی نشیچیه.. ماهدختوشناسمیمن م..فرح جون-        
 ..شهی که با وجود کاوه حل مختهی بهم رکمی الی و داننایجون ا

 
 . به بهارك کرد و لب زدی نگاههیسم. باشدنطوریو در دلش آرزو کرد کاش هم        

 
 .باهاش حرف بزن-        

 
له شده  رفت و ماهدخت را مچارونی از آشپزخانه بهیسم.بست)باشه (  ي را به نشانه شیبهارك چشم ها        

 الیدان.  انداختشی پاي را روشی به دختر نابلدش زد و کنار پدر ماهدخت نشست و پايلبخند.دیکنار کاوه د
  گفتهیسم... کردی به ماهدخت نگاه میهنوز هم هر از چند گاه
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 .. بذاروهی کاوه جان ميماهدخت جون برا-        
 

 ماهدخت معذب نگاه مادر خونسردش کرد و گفت        
 

 ؟يخوری میکاوه جان چ-        
 

 کاوه مهربان نگاهش کرد و گفت        
 

 زدلمی عزیچیه-        
 

هضمش سخت ..گفتی ميگری دزینگاهش چ..مانده بود..ی حالتچیبدون ه. نگاهش کردرهیماهدخت خ        
 دانستینم..حالش بد شد.. دشی دشی بار در بالکن سالن همانی اولي آنروز افتاد که براادی بود؟زدلشیعز..بود

 دی توانست به او بگوی مگونه افتاد چی از زبانش نمسوی که نام گيفکر کرد کاوه ا..امدیچرا اما خوشش ن
 کرد و با همان لباس ی عذر خواهالی کاوه و نگاه پرسشگر دانی و تصنعرهی نگاه خانیدر م..گرمش شد..زدلمیعز

 .  رفتاطیبه ح
 

 .زدیآنقدر داغ شده بود که در آن سرما خوش را باد م...دی کشیقی پله نشست و نفس عميرو        
اصال . رفتاطی در مقابل چشمان کاوه و پدر و مادر ماهدخت پشت سرش به راه افتاد و به حالیدان        

 .شدچه شد که ماهدخت دگرگون .. چه شدندی برود و ببدی بادانستیفقط م. کندیحواسش نبود چکار م
 نکردن هی در گریسع.. قرمز شده بودشیچشم ها.زدی پله نشسته بود و خودش را باد ميماهدخت رو        
 . زدشیصدا.داشتند

 
 ماهدخت؟-        

 
 . قلبش گذاشت و برگشتي دستش را رودهیماهدخت ترس        
  مکث گفتیبا کم        

 
 کار؟ی چي اومدنجایا-        
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  کرد و دلخور گفتینگاه کوتاهبه خانه         
 

 ؟ی که چي کاوه دنبال من اومديجلو-        
 

 و کنار دی محکم دستش را گرفت و مقابل خودش کشالیدان. پله بلند شد و به سمت در رفتياز رو        
 گوشش گفت

 
 .بشنو بعد برو.دو کلمه باهات حرف دارم-        

 
 و قاطعانه گفت و محکم دیماهدخت دستش را کش        

 
 .گهیبسه د..ي حرفاتو زدالیدان-        

 
  لب گفتریو ز        

 
 ... خواستم تنها باشمقهی دقهی-        

 
  آمد و دستش را گرفت و گفتکشیکاوه به ظاهر نگران نزد. زد و به داخل خانه برگشتيو به او تنه ا        

 
 ؟ی؟خوبی کجا رفتزمیعز-        

 
  زد و گفتيلبخند.دیدی پدرش را مي چشم نگاه موشکافانه يماهدخت از گوشه         

 
 .کمیرفتم نفس بکشم .ومدینفسم باال نم.. خفه اسیلیهوا خ-        

 
 نباریا.دی کشی بود و در وجود ماهدخت نفس مشانی که برای سمت موجود کوچکدیذهن کاوه پر کش        

 . هال به اتاقش بردانی گرفت و از مدستش را. بودیلبخندش واقع
  گفتي رو به همسرش با لبخند مرموزهیدر را که بست سم        

 
 .. قراره به آب بدنای به آب دادن ی دسته گلهی ای نایا-        
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  لب گفتری و زدی کشیپدر ماهدخت نفس        

 
 ! بگمیچ-        

 
 ؟یگی نمیچیاصال تو چرا ه...ی نگفتیچیت کنار توام ه فرح بانو خوب منو شست گذاشیراست-        

 
 پدر ماهدخت کالفه گفت        

 
 ! هم نگفته کهيزی چیطفل.. برم بگم شما دخالت نکني بهش بگم؟انتظار داریمادرمه چ-        

 
  داد و گفتهی سرش را به تاج مبل تکهیسم        

 
 گهیحاال د.. از ماهدختمون هم راحت شدالتیخ..ي نگران بودی الکيدی دیول....ی بگی چی نگنویا-        
 .میستی بودنش ننجاینگران ا

 
  کرد و گفتیپدر ماهدخت پوف        

 
 . من هنوز نگرانمیول-        

 
  دست او گذاشت و گفتي دستش را روهیسم        

 
 !نباش..زمینگران نباش عز.هیکاوه معلومه پسر خوب..ی نگرانخودیب-        
  گفتيدر اتاق را که بست با لبخند خسته ا        

 
 حالت بهم خورد؟-        

 
 ی واکنشاطی در حالی تنها شدن کوتاه او و داني منتظر بود کاوه براقتایحق. کردیماهدخت اخم کمرنگ        

 گفت.  بودي اهودهیکه البته انتظار ب.نشان بدهد
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 حال بهم خوردن من لبخند داره؟-        
 

  کوچک کنار تختش را برداشت و گفتي از عروسک هایکی زد و يکاوه پوزخند        
 

 . برام قشنگ جلوه کننکنمی میدارم سع.. بودمیی اتفاقانی عمر منتظر همچهی..نه-        
 

 برداشت و زشی مي را از کشویکش بنفش رنگ کوچک. خودش تکرار کرديرا برا)کنمی میسع        (
 ذوق ي تويادی کاوه زیشانی پي زده رونی گود افتاده و رگ بي چشم هاری زنهیاز داخل آ. را بستشیموها

 گفت..زدیم
 

 ؟یخوب-        
 

 دیکاوه متعجب پرس        
 

 ؟ی چیعنی-        
 

  اتاق را در کمد چپاند و ادامه دادي گوشه يلباس ها        
 

 .. دوستت نداشته سخت باشهسوی گنکهی ادنیفکر کردم فهم-        
 

 دستش مشت شد و گفت.دوباره خونش به جوش آمد        
 

 ..هست-        
 

  کرد و گفتزی را رشیماهدخت چشم ها        
 

  گفته؟ی دروغنی بهت همچيچه جور..انی بوده جری چدونمیمن اصال نم-        
 

  دورگه شده گفتییکاوه با صدا        
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  برات بگم؟سوی از گستی تو سخت نيم؟برای درموردش صحبت نکنشهیم-        
 

قسمت دردناك داستان .. آزارش بدهدخواستینم. را کج کرد و سرش را تکان دادشیماهدخت لب ها        
 که ي ا سرنوشت بچهي لحظه دلش براکی. را دوست داردسوی کاوه هنوز هم گدانستی بود که منجایهم
 . چند ماهش هم هست سوختدانستینم

  بم گفتییکاوه با صدا        
 

 زنه؟یبچه لگدم م-        
 

کاوه .. خنده اش بودنی اولنی دارها اروی گنی در ادیشا..بلند و با صدا..دیبه وضوح خند..خنده اش گرفت        
 برود و دستش را خواستی مدست خودش نبود دلش.ماهدخت دلش ضعف رفت.. کردیتنها مات نگاهش م

  خنده گفتانیم.. و خودش را در کنارش جا کندردیبگ
 

 .کنمی هنوز حسشم نمزنه؟منی لگد میگی چند ماهشه که میکنیفکر م-        
 

  باال انداخت و گفتيکاوه شانه ا        
 

 .گهی دکنهیمغزم کار نم-        
 

  را برداشت و گفتگاریماهدخت جلو تر رفت و س. لبش گذاشتانی و مدی کشرونی از کتش بيگاریس        
 

 .ی بکشدی نباگهی نه اما دای ی بکشگاری دوست داشت سسوی گدونمیمن نم..ی ترك کندیبا-        
 
 

 دی بلندتر پرسی کمیی با صدااری اختیکاوه کالفه و ب        
 

 ؟ی رو وسط نکشسوی گي پانقدری اشهیم-        
 

 يادی هم زدیشا...عادت نداشت.. بردی باال مادی را زشیصدا. بودی عصبیلیکاوه خ.ماهدخت جا خورد        
  را به لب کاوه بگرداند و گفتگاریس.حساس شده بود
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 .باشه-        

 
  را برداشت و تلخ گفتگاریکاوه س        

 
  به تو داره؟یچه ربط..تو از اون بگو... پسرهنیا-        

 
 .. ندارهگهید..داشته-        

 
 کاوه پنجره را باز کرد و کتش را درآورد و گفت        

 
 .کنمیولش م..ستی اما مهم نکنهی نگاه ميادی زکمی که میحاال بگذر..پس ولش کن..خوبه-        

 
 کاوه ادامه داد. به افکار خودش زديماهدخت کوتاه نگاهش کرد و پوزخند        

 
 . خودمي خونه برمتی دنبالت مامیصبح م.رمی شب ممن-        

 
 .دی حواس پرسیماهدخت ب        

 
 چرا؟-        

 
 

 کاوه مات در چشمانش نگاه کرد و گفت        
 

 !یچون زنم-        
 

 بودن کاوه تازه مشخص بهیانگار غر. مرد را نداشتکی با ی زندگیاو هنوز آمادگ..ماهدخت مضطرب شد        
 ترس ها نیکاش به ا. انداختی را به خطر متشی فرح بانو حس امنيدور شدن از خانه .ترس داشت.شده بود

 کاوه اخم کرده ادامه داد. کردی فکر می رهيقبل از رفتنش به خانه 
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 ؟ی ترسیم-        
 

  و گفتدیماهدخت مسخره خند        
 

  ترس مونده؟ي برامیزی مگه چگهید-        
 

 کاوه گفت        
 

 ...ي که خودت انتخاب کردهی ای زندگنی هم ایبه هرحال بترس-        
 

 در تلخ ی که سعي به کاوه اینیریبا لبخند ش. کندی رحمانه سر ماهدخت خالی حرصش را بخواستیم        
  و دستش را دورش حلقه کرد و گفتستادیبودن داشت نگاه کرد و کنار او ا

 
 ؟یستی نی وقتی بداخالق باشیکنی می سعنقدریچرا ا-        

 
 آنروز به طرز يصحنه ها.. بستي لحظه ايکاوه آب دهانش را سخت قورت داد و چشمانش را برا        

 ماهدخت را از دور خودش باز کرد و تلخ تر يدست ها.دوباره اخم کرد. چشمانش زنده شدندي جلویوحشتانک
 گفت

 
 .واقعا بداخالقم ماهدخت..مروز هستما-        

 
   بم ادامه دادییبا صدا        

 
 

 .خوامیعذر م-        
 

 ماهدخت آرام گفت        
 

 !امروز شد دوبار-        
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  دندان نما و خجالت زده گفتيبهارك با لبخند. شروع عذاب وجدان را از کاوه گرفتي در اجازه يصدا        
 

 . رو بردارممی من گوشدیببخش-        
 

 ماهدخت با لبخند گفت        
 

 . باباایب-        
 

 بهارك از کنارش رد شد و زمزمه کرد        
 

 . که بازهشتمین-        
 

 گفت و با چشم غره از اتاق خارج ی را محکم فشرد که بهارك آخ آرامشیموقع برگشت ماهدخت بازو        
 .شد

 به خودش آمد هیپس از چند ثان. و برگشت و کاوه را نگاه کرد که محو خنده اش شده بوددیماهدخت خند        
 :دی تخت ماهدخت برداشت و ماهدخت پرسيکتش را از رو.دی به صورتش کشیو کالفه دست

 
 ؟يریم-        

 
با لبخند .دی را بوسشیدر را باز نکرده برگشت و کوتاه لب ها.سرش را تکان داد و به سمت در رفت         
  گفتیکمرنگ

 
 .مواظب خودتون باش-        

 
کاوه را . نگران نبودگریاما د.. باور بودرقابلی غشیبرا) خودتون( يواژه .دیخند.خنده اش گرفت        
 . او نبود اما او کاوه را داشتي اگر کاوه برایحت.. خودشيبرا..داشت

         
حاال که خودش ..کردی از طرف مهراد نگاه مدهی رسامیشت و با اخم به پ برداییاز ظرف ساالد تکه کاهو        

 . کردی نمشیکوتاه آمده بود او رها
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 ی احساس غرور مداشتیحاال که مهراد دست از سرش برنم.دی توانست دروغ بگویبه خودش که نم        
 . به ضرر خودش بود نه او، خوشحال بودشی بود رفتن او از زندگدهی مهراد فهمنکهیاز ا..کرد

 )؟یاز دست من نارحت:(مهراد نوشته بود        
 یدلش کم.پس جوابش را نداد. اولشي برگردد سر خانه خواستی دوباره و او نمی شروعیعنی نیو ا        
 . نبودياما از او هم خبر. نهای ناراحت است ای آدی پرسی و از او مدادی میامی پی مهراد رهيکاش به جا.گرفت
 .ستی که نمیخواهی را می توجه کسشهی تمام توجه ها همنیب        

 
 يادی زیکی در آن تارلشینور موبا.دی خودش انداخت و به پهلو دراز کشي رنگ را روی نارنجيپتو        

 ماهدخت که پشتش به او بود گفت..مشخص بود
 

  بهارك؟گمیم-        
 

  خاموش کرد و زمزمه کرددانهی را نااملشیبامو        
 
 

 ها؟-        
 

  پشت پنجره بود آرام و دو دل گفتاطی به حرهی پرده را در دست گرفته بود و خيهمانطور که گوشه         
 

 نه؟....گهیمن کاوه رو دوست دارم د-        
 

 نگران گفت. را گرفت و به سمت خودش چرخاندشیبازو.پشتش به او بود.بهارك برگشت        
 

 ؟ی چیعنی-        
 

  نگاه بهارك کرد و گفتیکم        
 

 . بخوابریبگ. ولش کنیچیه-        
 

  و گفتدی اش کشیشانی به پیبهارك دست        
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 .تورو خدا نترسون منو-        
 گه؟ی دیماهدخت با کاوه خوب        

 
 گرفته ادی را خوب زی چکیحداقل .با کاوه خوب بود. نگفتيزی را بست و چشی و چشم هادیپرده را کش        

 یاشتباهات.مییای با اشتباهاتمان کنار بدی بایگاه.رودی نمشی پخواهدی همانطور که دلمان مزی همه چشهیهم.بود
 الی بدون فکر و ختوانستی که حداقل مود بی شبنیامشب اول.می و سرنوشت را ساختمیکه خودمان انتخاب کرد

 نگران کننده تر نی و ای خاصی و نه نگرانینه ترس.. آمدی به سراغش نمي کرد دغدغه ایهرچه فکر م..بخوابد
 شی هاي رفتن بهارك و دلسوزدی ترسی که از آن ميزی تنها چدیشا. بهارك را دوست داشتي هايدلسوز.بود

 .  داشتازین  به آنهاشتری بنروزهایبود که ا
 
 یالی خی بي ماندن در خانه و غصه ي داد به جاحیبهارك ترج. صبح روز بعد کاوه آمد و ماهدخت رفت        

 و از او هم رفتندی مدی به خرهیفرح بانو و سم. بزندی شاد گپشهی همي را خوردن به کافه برود و با صدرا یره
 .خواستند تا با آنها برود اما مخالفت کرد و نرفت

 ی را شروع ميدی جدي برگشت دوباره پروژه شی به کی وقتدیشا.. هم تنگ شده بودی نقاشيرادلش ب        
 خواه ینام کافه بوم نقاش. نبودسهی قابل مقای پولچی سود با هنی داشت آرامش بود و ای که نقاشيتنها سود.کرد

 در را باز ریسر به ز.دشی با دکور جدامخصوص.. اگر حالش خوب نبودی نشاند حتی مشیناخواه لبخند به لب ها
 شل و ول بنفش رنگش را فشی سالن بود به سمتش رفت و کي گوشه ي دو نفره ای خالزیم.کرد و داخل رفت

 پر زهای اکثر مبایتقر. آمدی می بلند حرف زدن صدرا با کسيصدا. قرمز رنگ آن گذاشتي هايزی روميرو
 کیموز. همراهشان بودندي هایرق در فکرها و گوش همه غشهی هملمث.شدی از آن ها بلند نمییبودند اما صدا

 شتری کالم را بی بکی که موزیلی از دالیکی. نکندی توجهشی کرد به حرف های می که سعشدی پخش ميبلند
 خودش فکر کند تا ي به دغدغه هایقی هنگام گوش کردن به موسدادی محی بود که ترجنیدوست داشت ا

نگاهش . آمد حواسش را جمع خودش کردی صدرا مي که در جواب حرف های رهياصد. خوانندهيدغدغه ها
  گفتیرو به ره.صدرا تازه متوجه آمدنش شد. او ثابت مانديباال رفت و رو

 
 .برو خونتون. برادر من شما کارت تموم شدگهیخب د-        

 
 مقابلش ی صندليرو. رفت بهاركزی از مقابلش رد شد و به سمت مشی حرف هاي توجه به ادامه یو ب        

 نشست و خندان گفت
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 ...ی مراسم پاتختي خدمتتون برامیای بمیخواستی ما من؟بابایاحوال شما؟راه گم کرد.. خانمییبه به سرما-        

 
اما . نکندی کرد توجهی آنطرف تر براندازش می که از کمي کرد به نگاه اخم آلودی و سعدیبهارك خند        

 . بودشی متوجه حالت هایصدرا به خوب
 ..نیاوردی مفیخب تشر.سالم-        
  گفتطنتی توجه به حرفش با شیصدرا ب. نگاهش منحرف نشودکردی میو باز سع        

 
 . نکنتشی اذنقدریا.ای کردشیخوب عصب-        

 
 .دیبهارك خودش را به آن راه زد و با شک پرس        

 
 

 و؟یک-        
  داد و گفتهی تکیه صندلصدرا ب        

 
 .گهی درهیگی مشی که اونطرف داره آتگمی رو میخب اون عاشق..منو-        

 
 ي با اخم سرش را تکان داد و دکمه دی تا نگاه او را دیره. او تنگ شده بوديدلش برا. نگاهش کردنباریا        

حاال که . برودخواستینم.ارك نگران شدنگاه به. بهارك نگاهش کندخواستیانگار فقط م.کتش را بست تا برود
  بلند تر گفتی کمي صدااصدرا برگشت و ب.. با او حرف بزندخواستی آنجا بود دلش میاتفاق

 
 . ی نامي آقادیببخش-        

 
 دی پرسی به مردم کرد که انگار حواسشان نبود و با چشمکی برگشت و نگاهیره        

 
 !ه؟یچ-        

 
 با انگشتش به او اشاره کرد و گفت        
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 .ایب-        
 

مثال . کنار او نشستني برایحت. بودیی اما در دلش غوغاخواهدی وانمود کرد که انگار دلش نمي طوریره        
 گذاشت و زی برداشت و پشت مي ای صندليگری دی خالزیاز سر م.ستی هنوزعصباندی بگوخواستیم

 تبهارك آرام گف.نشست
 

 .سالم-        
 
 

  دندان نما جواب داديصدرا شاد و با لبخند        
 

 . ماهتيسالم به رو-        
 

  گفتی و رهدی اش خندیبهارك به مسخرگ        
 

 ؟ي دارکاریچ-        
 

 صدرا چپ چپ نگاهش کرد و گفت        
 

 .. منو بزن حاالایب-        
 

 رو به بهارك گفت        
 
 ن؟ی باهم جور شدوانهی دنی تو و اي چه جورییخدا-        
 

  خونسرد و حرص درار نگاه بهارك کرد و گفتیره        
 

 !دی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهید-        
 

  و گفتدیصدرا خند. باز هوس جنگ کرده بودیره. بهارك باال رفتيابروها        
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 ! ترموونهی من از هردوتون دیعنی.ادیآقا من از دوتاتون خوشم م-        

 
  گفتي نگاهش کرد و جدیره        

 
 ؟ی داشتکارمیچ-        

 
 صدرا رك گفت        

 
 ..ي بعد بری تازه کنی دلهی يای گفتم بگم بیزنی پر پر ماری ابی از غي داردمید-        

 
 . زد و صدرا ادامه دادیخند کمرنگبهارك لب. به او دادی لب فحشری رفت و زي چشم غره ایره        

 
 گم؟یدروغ م-        
 ..ینی ببيبهارك نبود        

 
  گفتي جدیره        

 
 ! صدرا-        
  زد و گفتي اشهی کلیبهارك با پوزخند و از قصد حرف        

 
 !ری نگيشما جد.. کننيآقا صدرا آدما خوب بلدن نقش باز-        

 
  نگاهش کرد و گفتظیخونش به جوش آمد با غ        

 
 ...دی کردم برات؟آره؟همون شب تو خونه ام بايمن نقش باز-        

 
  عوض شدن جو بامزه گفتي به بهارك بهت زده کرد و برایصدرا نگاه        

 
 !ی ادامه اشو بگخوادینم.. خانواده نشستهنجای جان ایخب حاال ره-        
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  نشنود لب زدی که رهيصدرا رو به بهارك طور. را برگرداندشی روی لب گفت و عصبری زیی بروبابایره        

 
 .ریبه دل نگ.. اسوونهید-        

 
 خنده نگاه کرد نی به اشدینم.نگاهش نرم شد.. اما دلش رفتخواستینم. نگاهش کردیره.دیبهارك خند        

 به صدرا کرد و گفتاخمش را حفظ کرد و رو .و مهربان نشد
 

 ؟ي بری پاشيخواینم-        
 

  گرد شده گفتیصدرا با چشمان        
 

 .رونی بندازهیحاال داره منم م..يای بیخواستیخوبه تا حاال نم-        
 

  همانطور نگاهش کرد که صدرا خنده کنان گفتیره        
 

 .شینخور.. دختر امانت من دست تونی ایول.. خب بابالهیخ-        
 

دستش را به . برگشتی و نگاهش به سمت رهدیبهارك خند. چپ چپ نگاهش کرد و صدرا رفتیره        
اصال رنگ . جذابش کرده بودی حسابي با آن کت سورمه ای آب روشن رهراهنیپ. نگفتيزیچانه اش زد و چ

 . جذاب اندی و خانواده اش همگیآب
 و معصومش نگاه نی دلنشي به چهره یره. داديگریبهارك نگاهش را به سمت د.. رفتنی از بیاخم ره        

  آرام گفتیره. زد که از نگاه بهارك دور نماندیلبخند کمرنگ.اوردیکرد و طاقت ن
 

 ! کنم آخه؟کاریمن تورو چ-        
 

  اما با لبخند گفتيبهارك جد        
 

 . خودتیبرو سر زندگ-        
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  و گفتدی کوتاه خندیره        

 
 .هیمگه الک-        

 
  و گفتدی خندقیبهارك عم        

 
 !آره-        

 
  کرد و گفتی اخمیره        

 
 ؟ی راحتنیبه هم-        

 
  گفت و ادامه دادینچ        

 
 .ادیدلم نم-        

 
 ي لحظه چشمه کیدست خودش نبود که در .. خودش کباب شديدست خودش نبود که جگرش برا        

  و گفتدی قرمز شده خندي چشم هاری پراشک و زیاما با چشمان.دیاشک درون چشمانش جوش
 

 ...ادیدلت ب-        
  که بهارك گفتدی بگويزی خواست چیره. پاکش کردعی که سردی چکیو قطره اشک        

 
 ..رهی مادشی بعد شهی متی مدت اذهیآدم .. کنمیمن عادت م..ن نزی حرفگهید...ینه ره-        

 
 دی پرسي دستش را به چانه اش زد و جدیره        

 
 ره؟ی مادتیمنو -        
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 چقدر خوب بودم باهات و قدر سخت بود مونهی مادمی..اما عذاب رفتنتو چرا..خاطره هاتو نه..تورو نه-        
 .گردهی برنمگهی دیبهش فکر نکن..رهی منیرفتنت اما اون حس درد از ب

 
 ؟يدی مادمی.دهیاما جواب نم..کنمی نه ساله دارم امتحان مکینزد...امتحان کردم اما جواب نداد-        

 
 .دیخند        

 
 !دنی مادتی-        
 .يریگی مادی که بشن ادیز..دنی مادتیخودشون         

 
  لب گفتری و زدی خندی عصبیره        

 
 .نی از اشتری بیعنی خدا ای-        

 
 . نگفتيزیبهارك لبخند زد و چ        
لب ..شیگونه ها..شیچشم ها..شیموها.. بار موشکافانه چهره اش را نگاه کردنی آخري برایره        

 .و صورت سرخ شده اش...شیلب ها..شیلب ها..شیها
 ..شدی به تمام کردن نمیراض.شدی نمی بار آخر است اما دلش راضنباری ادادیهربار به خودش قول م        
 گفتی مدیبا.. کردی تمامش مدیبا.زدی آخر را مری تدی کرد اما بایخودش را لعنت م        

 
 .تو هتل خودمون.می کنیمنو پانته آ عقد م...گهی ديهفته -        

 
 ابراز توانستینم..گفتی مدیچه با. نداشتیی کردند و توان پاسخگوخی شیگوش ها.نبضش قطع شد        
 همه شیاما چشم ها. بکندی تفاوتی ابراز بتوانستیفقط م.. هم بکندی توانست ابراز خوشحالینم.. بکندیناراحت

 ! رازیهمه چ..دادندی را لو مزیچ
  و پر اخم ادامه دادي جدیره        

 
 . و برگردری بگطی امروز برو بلنیهم..برو-        
 !ی خداحافظیب        
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 بهارك سرش را تکان داد و آرام گفت        

 
 .ی خداحافظیب..باشه-        

 
 را نگاه کند تا دلش ی رهشتری بماند و بخواستیدلش م.. ترکدی بغضش مدیمطمئن بود اگر بلندتر بگو        

بلند شد و . کنندي کافه خفه شود و نتوانند کارنی در ادی ترسیم. آمدینفسش باال نم..توانستیتنگ نشود اما نم
 را فراموش زی خارج شد انگار همه چهاز در کافه ک..از صدرا هم.. هم نکردیخداحافظ. را برداشتفشیک

 ي گونه هاشی که دورتر شد اجازه داد اشک هایکم..ي ايادگاری از او داشت و نه ي نه خاطره اگرید.کرد
قلبش مچاله ..بردی را با خودش مشی اشک هادیوزی که ميباد سرد.ختیریمآرام اشک .سردش را نوازش کنند

 .امسال  زمستان چه بد کرد با دلشنیا..شده بود
  را درشیکاوه کفش ها.شالش را باز کرد. بوددهیانگار بمب ترک. بودختهیخانه بهم ر        
 آورد و گفت        

 
 .نیبش.. توایب-        
 ذوق ي تويادی به جا مانده بود زواری دي روي که از قاب عکس هایاهیرد س. به اطراف انداختینگاه        

 کاوه بلند گفت. شدکشانینزد. جمع شده بودندی کارتونوارداخلی ديقاب عکس ها هم پا..زدیم
 

 .به اونا دست نزن-        
 

 کرد یسع.ون حرف به آشپزخانه رفت انداخت و بدنییکاوه شرمنده سرش را پا.برگشت و نگاهش کرد        
  و گفتستادیماهدخت کنار اپن ا.انگار خراب شده بود..شدیگاز را روشن کند اما روشن نم

 
 . کنمی درست ميتو برو به کارات برس من چا-        

 
 .دی کرد و به ناچار از آن دست کشیپوف        

 
 اگر خوبن نی هست ببلی وساي سرهیاد؟یخوشت م..وبه خونه خنی بنداز ببی نگاههیپس تو .. خبهیخ-        
 .گردمی هتل برمرمی سر مهیمن .. خونه آماده باشهی بعد عروسيبرا.. برهمیزی برهیمی اگه قدیباشه ول
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  زد و گفتيماهدخت لبخند        

 
 ؟ياینهار م..باشه-        

 
مثل تمام زن .زدی هم که شده بود لبخند مدشی جدی قرمز بود اما به خاطر ماهدخت و زندگشیچشم ها        

 . کردندی که ازدواج مییو مردها
 

 . نهاري خودم برارمیگی ميزی چهی.امیزودتر م-        
 

آنقدر . را بستشی فرمان گذاشت و چشم هاي که شد سرش را رونشیسوار ماش.. آمدرونیاز خانه که ب        
 دوباره برود و با خواستیدلش م.. کردن سخت بودينقش باز. اش برجسته شدندیشانی پيمحکم که رگ ها

 شی براسویکرده بود که گ مدام با خودش تکرار. بودی اش پاك نشدنی از زندگسویانگار رد گ. دعوا کندسویگ
تا ماهدخت ..ندی نشسته بود تا ماهدخت ضعفش را نبنشی و در ماشنییآمده بود پا. توانست باور کندیمرده اما نم

 . کندی ماهدخت از پنجره نگاهش مدانستیاما نم..غصه نخورد
 به تمدد اعصاب ازین. بستي لحظه اي را براشی چشم هادیاز کنار پنجره دور شد و پرده را محکم کش        
 . به سکوت و آرامش داشتازهی نکند نهی قول داده بود گریوقت.داشت

عکس . رفت که کاوه گفته بود نرودیاول به سراغ همان کارتون..ت که بکند نداشي کاوه کاريدر خانه         
کاش . زدیلبخند تلخ..بای آرام و زيدختر..سویگ. بودنددهی آنها خنديدر همه .. شاد بوديادی زسوی کاوه با گيها

 هرگز دی شا نبودانی درمشی بچه و آبروکی يپا اگر.. دوست بداردسوی گي توانست او را هم به اندازه یکاوه م
 هزاران دیای بای که قرار بود به دني مهم بود بچه اشی درصد براکی شیاگر آبرو. کردی را نمي کارنیهمچ

از فکر مادر بودنش . بودی فرزندشان حتما پدر مي او همسر نباشد اما براي کاوه برادیشا.برابر مهم تر بود
 نه ي اهی مادر با روحکیفکر کرد چقدر زود آن ماهدخت پر سر و صدا و شر به .ست نششی به لب هايلبخند

 دیشا..با آمدن بهارك و قدم گذاشتن در آن هتل.. کردریی تغزیچقدر زود همه چ.. شده استلی تبديچندان قو
 ...آن هتل از اول نحس بود

نبال کاوه گشت اما مستانه وارد  و باز شدن در که آمد نگاهش به ددی کلي گذشت و صدای ساعتکی        
 پاشنه ي عذاب آور کفش هاي زد و با صدايمستانه کج خند. تعجب کردندگریکدی دنیهردو از د.خانه شد
   بدون فرش قدم گذاشت و گفتي هاکی سراميدارش رو
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 ! کاوه زود عروسو آورد به خونهنمیبیم..ماهدخت جون...به به -        
 

  زد و گفتی و کمرنگیلبخند مصنوع        
 

 د؟یخوب..سالم مستانه خانم-        
 

  اش را درآورد و گفتيمستانه روسر-        
 

 ؟يشوفاژا رو خاموش کرد..چقدر سرده-        
 

  کرد و گفتیاخم        
 
 

 ..روشنه..نه-        
 

 .گرداند را برشی کرد و رویاخم.رنگ به رو نداشت..مستانه کوتاه نگاهش کرد        
 ماهدخت گفت        

 
 .ادی بدی االنا بانی اما همستیکاوه ن-        
 اد؟ی براتون تا بارمی بيچا        

 
 .دارمی برمرمی بخوام میهرچ.. خودمهي خونه نجایا-        

 
 ي برازدیحدس م. هل دادواری دي پر را گوشه يکارتون ها.  نزدی نگاهش کرد و حرفیماهدخت حرص        

 دی و پرساوردیطاقت ن. بود که هنوز آنجا بودندبی باشند اما عجسویگ
 

 ه؟ی کي کارتونا برانی ادیدونیشما نم-        
 

  گفتی چشم نگاه کرد و با ناراحتيمستانه از گوشه         
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 ... طفل معصومهيسوی گيبرا-        
 

 ي به پوزخندازی طفل معصوم نيسویگ. اش را خاراندیشانیکالفه پ. گفتیمات نگاهش کرد و آهان        
 .پررنگ داشت

 
 . خسته و گشنه نمونهادی داداشم میپختی غذا مهی-        

 
 .زدیمستانه واضح به او طعنه م.. کفرش درآمده بودگرید        

 
 

 .نم بزلشی درست نباشه دست به وسادیگفتم شا. شماست فعالي خونه نجایا.مستانه جون-        
 

 . خونه بودننی الیاون قاب ها هم جز وسا-        
 

 . نگفتيزی از کارتون کرد و چرونی بي به قاب هاینگاه        
  مبل نشاند و گفتيمستانه با اخم به سمتش رفت و دستش را گرفت و رو        

 
 کاوه نیا...گمی می چنی ببگوش کن..منو مثه مادرت که نه مثه خواهر بزرگترت بدون.. دخترجوننیبب-        

 شی که چشمش پی کنی زندگیکی با یتونیم...یفهمیم..ینیبیم..یتو خودت زن..رهی گسوی گشیهنوز دلش پ
  معرکه؟اری بشی آتي وسط شدنی اي اس؟چرا اومدگهی دیکی

 
  و پر اخم گفتنیدل چرک        

 
 !نی خبر نداریچیشما از ه-        

 
 مستانه بلندتر گفت        

 
 

به خدا که درست ..يخوای خبر نداره خودت بگو کاوه رو نمیتا کس.. نشدهیچی تا هایب!گفتم گوش کن-        
 کاوه که مثل مادر بودم براش به خاطر نیبه جان هم.فکرم نکن فقط به فکر برادر خودمم..یکنی کارو منیتر
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 یاالن زندگ.. کننی زندگنارهم که همه خوش و خرم بدون عشق بتونن کستیاالن عهد بوق ن..گمیخودتم م
 ..سوزونهیبدون عشق آدمو م

 
 

 بلند شد و محکم گفت..دی لرزی متیماهدخت کم کم از عصبان        
 

 خونتون بوده اما از امروز به بعد زن کاوه و نجایا.. احترامتون واجبهدیمستانه خانم خواهر بزرگ کاوه ا-        
 خانم هم اگرعاشق سویگ. هم اگر بخواد مشکل داشته باشه اون کاوه اس نه شمایکس. خونه منمنیزن ا
 که رمی من مد،یمونیاگرم م.. خونه بازهنی که در ادیریاالنم اگر شما م.اوردی بود اون بال رو سرش نمشیزندگ

 .دیدی جوابشو خودتون م کاوه جان اومدیالبته وقت
 

  بلند شد و داد زدظیمستانه با غ        
 

 کاوه، نیا. بهت گفتمی کنیبب..رونی برهی می زندگنی خودش از اي با پای کنمیبذار بب..رمیمعلومه که م-        
 .ستی تو بشو نيکاوه 

 
 آرام گفت.  را برگرداند و به سمت بالکن رفتشی توجه به او رویب        

 
 .. لطفادیبر-        

 
 را برداشت و پرحرص به سمت در فشی اش را دور گردنش گره زد و با همان ژستش کيمستانه روسر        

 .رفت
 محکم گفت. و حرف دلش را نزنداوردینتوانست طاقت ب        

 
 دیاری بدونهی موی که همه چی کسي به روقتوی حقنکهی ادی متوجه بشي روزهی دوامیام...فقط مستانه خانم-        

 که کاوه داشته و شما ي و گذشته ایبا زندگ.شهی دل آدم خنک می مدت کوتاههی ي فقط برادهی نمریی تغویچیه
 . خودمي برانیهمچن.سازمی براش مدوی جدی زندگهی که کنمی من دارم لطف مدی خبریازش ب

 
  زمزمه کردنیستانه خشمگم. تا خشمش فروکش کنددی کشیحرفش که تمام شد نفس        
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 .ینیبی مستانه رو نمگهیبه کاوه بگو د...تی شخصی بيدختره -        
 

 . لب از خانه خارج شدری زيو با حرص و حرف ها        
 

 ي دوباره يبا صدا.مستانه که رفت قاب عکس ها را تک به تک برداشت و مرتب داخل کارتون گذاشت        
با ورود کاوه نگران برگشت و نگاهش . از قاب عکس ها از دستش افتاد و شکستیکیقفل در هول شد و 

 نی زمي را نشسته رواهدخت نگاهش را باال برد و میکاوه حواسش نبود اما وقت..دی بگودی چه بادانستینم.کرد
 متعجب جلو رفت و گفت.دید
 

  شده؟یچ-        
 

 یکاوه با اخم نگاه.. انداختنیی خرد شده کنار رفت و شرمنده سرش را پاي هاشهی شيماهدخت از جلو        
 نگاه ماهدخت ظی را بهم فشرد و با غشیدندان ها. که االن شکسته بود کرد سوی گيادگاریبه قاب 

 !هنوز نه..دیای توانست کنار بینم.دی بگويزی چخواستینم.کرد
  گفتيجد        

 
 . کنمیبرو کنار من جمعشون م-        

 
 . کاوه متوقف شديآرام بلند شد که برود اما با صدا        

 
 !دستت..سایوا-        

 
 را گرفت و به گرشیکاوه دست د. آمدی بود و خون مدهی دستش را بري اشهیش.. به دستش کردینگاه        

 اخم و وسواس دستش را  بود که باي کاوه اي به چهره رهیخ.لب وان نشست تا کاوه دستش را ببندد.حمام برد
  گفترهی تفاوت و همانطور خیب. بستیم
 

 . اون روز افتادمادی-        
 

 ماهدخت ادامه داد. نگفتيزیاخم کاوه پررنگ تر شد اما چ        
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 گه؟ی دادتهی..ی رهيخونه -        
 

 کاوه آرام گفت        
 

 .نه-        
 

 ماهدخت نگاهش کرد و گفت. کنار وان را بستي و از مقابلش بلند شد و در قفسه        
 

 ؟یگیچرا دروغ م-        
 

  بست و ماهدخت گفتی را عصبشیچشم ها. قفسه ثابت مانديدست کاوه رو        
 

 ؟یگیچرا دروغ م..تو اونروز حواست سر جاش بود-        
 

 .کاوه برگشت و پرحرص نگاهش کرد        
 

 ...يدی حال منو دویخوبه خودت اونجا بود-        
 

 .ماهدخت هم به دنبالش راه افتاد.  رفترونیو از حمام ب        
 

 ..ادتهی یول-        
 

 . ندادیباز هم جواب        
 

  کاوه؟ادتهی-        
 

 بلند گفت.برگشت و نگاهش کرد.ستادی را به کمرش زد و وسط هال اشیدست ها        
 

 .ادمهی...ادمهی..یآره لعنت-        
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 ماهدخت اخم کرد و گفت        
 

 ؟یکنیچرا صداتو بلند م-        
 

 همانطور با اخم و محکم ادامه داد        
 

 اصال چته تو؟-        
 ؟یزنی حرف مينجوریچرا با من ا        

 
خم شد و . خرده ها رفتشهیاد و به سمت ش و سرش را به حالت تاسف تکان ددی کشیقیکاوه نفس عم        
  و دوباره خونسرد شده گفتستادی سرش ايماهدخت باال. ها را برداشتشهیتکه ش

 
 .نجایامروز مستانه اومد ا-        

 
 کاوه آرام گفت        

 
 خب؟-        

 
 .نجامی انکهیخوشحال بود از ا. و به توام سالم رسوند و رفتدی حالمو پرسکمی یچیه-        

 
 .دی تفاوت پرسیکاوه متعجب ماهدخت را نگاه کرد و ماهدخت هم ب        

 
 ه؟یچ-        

 
  خرده ها را جمع کرد وماهدخت گفتشهیش        

 
 .ینهار نگرفت-        

 
 

 . رفتادمی-        
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 .ارنی بيری چهی زنمیاالن زنگ م        
 

 يباد سرد. سرد بودیلیهوا خ.در بالکن را باز کرد و وارد شد. نگفت يزیماهدخت سرش را تکان داد و چ        
 ی پشمي با کاله و پالتويدختربچه ا. انداختاطی به حیاز آن باال نگاه. باران و برف نداشتي اما قطره ادیوزیم

 دی لحظه از خودش پرسکی.را گرفت و برد دستش.همان موقع مادرش آمد.. نشسته بوداطی در حي پله ايرو
 از پشت دورش حلقه یی دست هاردی بگمی پسر؟و قبل از آنکه تصمایکه دوست دارد فرزندش دختر باشد 

کاوه کامال خشک او را در آغوش گرفته بود و کنار گوشش . سرد اما با عطر کاوهیبدن.. سردییدست ها.شد
 گفت

 
 ؟يسادی وانجایچرا ا-        

 
 .کردی حس مشیرم بودن صدا گيماهدخت تمام تالش کاوه را برا        

 
 . خونه برام سخت شدهيتحمل هوا-        

 
 کاوه گفت        

 
 م؟ی چادر بزنمی بريخوایم-        

 
  از دهان کاوه دور کرد و گفتی و سرش را کمدیخند        

 
 .می اوونهیمگه د-        

 
  و گفتدی کشی را بست و نفسشیکاوه چشم ها        

 
 .میبه خدا هست..میهست-        

 
 حرف نی ايزود بود برا. شدند که ماهدخت اخم کردی کشدارمشینفس ها..دیو آرام کنار گردنش را بوس        

 يآن هم کاوه ا.. تصور بکندسوی کاوه او را گخواستیدلش نم. بکنديگری دوباره اشتباه دخواستیدلش نم..ها
  گفتبدست کاوه را از دورش باز کرد معذ. بودامدهیکه هنوز با خودش کنار ن
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 .کاوه ادامه نده خواهشا-        

 
 . کوتاه از بالکن خارج شديدیکاوه با اخم از او فاصله گرفت و با گفتن ببخش        
  کرد نگاه کرد و گفتی مي بازشی به بهارك بغ کرده که با غذارچشمی زالیدان        

 
  غرق شدن؟اتیکشت-        

 
 بهارك مات نگاهش کرد و گفت        
 

 .نه-        
 

 .انگار همه باهم قهر بودند.خوردی را نمشی هم غذاورانی        
 

 ؟ي ندار؟دوستيخوریپسرم چرا غذاتو نم-        
 

  ظرف غذا را به عقب هل داد و بدخلق گفتورانی        
 

 !نچ-        
 

  گفتورانیبهارك از فرصت استفاده کرد و بلند شد و رو به         
 

 .ي سرخ کرده درست کنم که دوست دارینی زمبی برات سمی برای بورانی-        
 

 دانال با اخم گفت        
 

 ..خورهی خودشو مي غذاورانیآقا .نه -        
 .نیبش        
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 ي انداخت و به لجبازنیی اخم کرده سرش را پاورانی. کرد و سرش را تکان دادورانی به یبهارك نگاه        
  گفتالیبهارك آرام رو به دان.ادامه داد

 
 . داره خب؟گناهیکنی مينجوریچرا ا-        

 
 . باشهلشی به می همه چشهی همستیقرار ن.ادیلوس بار م-        

 
 . نکنیحرص خودتو سر بچه خال-        

 
  خونسرد نگاهش کرد و گفتالیدان        

 
 . قبول کنهدیبا.تهیواقع-        

 
  و گفتدی نوشی آبوانیل.گفتندی ميگری دزی چزی مي مشت شده اش روياما دست ها        

 
 .میگردیما برم-        

 
  گرد شده گفتییبهارك با چشم ها        

 
 ؟ی چیعنی-        

 
 . تموم شدتی ماموریعنی-        

 
 ...ی بموني تو اومده بودالیدان-        

 
 .. ماهدختدیاومده بودم به ام-        
 ؟یمن بمونم تهران که چ.شی تو کیستیتنها ن...گردهی مامانتم داره برمگهید        

 
 ؟ی تو فقط به خاطر ماهدخت برگشتیعنی-        
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  گفتورانی کوتاه به یا نگاه وبدی بور و خوش حالتش کشي به موهایدست        
 

 .آره-        
 

  ادامه دادالی نزد که دانیبهارك حرف        
 

 .. با ماهدخت حرف بزنمگهی بار دهی خوامیالبته م-        
 

 .ستیدرست ن.الیکاوه االن شوهره اونه دان-        
 

  دی گذاشت و غرزی آب را محکم رو موانی لالیدان        
 کجا معلوم همو شه؟ازی مسخره تموم متی محرمنی ایاصال ک.. نشدهیچیهنوز ه.شوهرشه که باشه-        

 .. عمرهی من یدونیبهارك تو خودت بهتر م..شناسمی رو میبخوان؟بابا من ماه
 

  گفتورانیحرفش را قطع کرد و رو به         
 

 .میخوری سرخ کرده مینی زمبی سمیریبعد م.میزنیرف م لحظه تا منو بابا حهی جا برو تو اتاق ورانی-        
 

 . حوصله به اتاقش رفتی و بدی بهارك را بوسي خم شد و گونه ورانی        
  گفتالیبهارك دلخور رو به دان        

 
 ..ی به مادرش بگادتی از عشق زخوادی نمورانی يخواهشا جلو-        

 
  هم جمع کرد و ادامه دادي ظرف ها را روالیدان        

 
 .ششی پامی جور شد بی همه چیتا وقت.. ببرمشامیمن گذاشتمش تا برگردم و ب...ماهدخت سهم منه-        

 
 .ی بچه برگشتهی جور شده؟تو با یاالن چ-        

 
  کالفه گفتالیدان        



 605 

 
 ورانه؟یاالن مشکلش ..المیمن همون دان..زدلمی داره عزیچه ربط-        

 
 .اون کاوه رو انتخاب کرده..خوادی که تورو نمنهیمشکلش ا-        

 
 دی مکث پرسیبهارك با کم. زد و ظرف ها را به آشپزخانه بردی لب حرفری زی حرصالیدان        

 
 گرده؟یمامانم داره برم-        

 
 .آره-        

 
 چرا به خودم نگفت؟-        

 
 ي تو لونه ي تا بريتوام که فقط دنبال بهونه ا. منتظرشینی بششی کي برگردیی تنهاخواستینم-        

 .يای نرونی ام بگهیخودت د
 

 گذاشت و زی مي دو فنجان نسکافه روالیدان. را داخل شکمش جمع کردشی مبل لم داد و پاهايرو        
 دی را فشرد و پرسشیبازو. شانه اش قرار گرفتيکنارش نشست و سر بهارك رو

 
 ؟یتو خوب-        

 
 بغض کرده گفت. آمد بپرسدادشیچه خوب که         

 
 .ستمین..ینه دان-        

 
  بپرسد چرا ادامه دادالیقبل از آنکه دان        

 
 ؟يریم.. اگر ماهدخت بهت بگه بروالیدان-        

 
  و گفتدی خندنی غمگالیدان        
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 .نجامی هنوز ایهم گفته برو ول بمی مستقریتا االن صدبار غ-        

 
 .ي بريخوای می گفتیول-        

 
 ..رمیاگر نشه م.. بارنی سپردم به آخرویهمه چ-        

 
 خوشبخته؟..بچه دار شده.. ازدواج کردهینی ببي برگردي روزهی یتونیبعد م-        

 
  حوصله گفتی داد و بهیسرش را مبل تک        

 
 ..گردمی برنمگهی برم دنباریاگر ا. کنم که نشه برگشتینتخاب م اوی راهگهید-        

 
 ؟ی اونموقع خوشبخت؟تویتو چ-        

 
 جا یکی شی دلتو پیوقت.یستی جا خوشبخت نچی هگهیبدون دلت د..ي جا بذاریکی شیاگر دلتو پ-        

 .ی خوشبخت نباشگهی ممکنه دهیاز اون به بعد هر ثان.ستی دلت برا خودت نگهی ديبذار
 

 .. اون آرامش سابقو ندارمگهیمن د. کنمی نمی من احساس خوشبختالیدان-        
 

 ش؟ی دادیبه ک-        
 

  گفتالی داني براق به چشم های کرد و با نگاهلیسرش به باال ما        
 

 و؟یچ-        
 

 ..آرامشو-        
 

 .آرام زمزمه کرد        
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 . داشتازی از خودم بهش نشتری که بیکیبه -        
 

  خم شد و فنجان نسکافه را برداشت و گفتالیدان        
 

  که؟یدونیم! دلتیحت..ستی قابل بازگشت نگهی ديدی که بخشيزیچ-        
 

 بدون اشاره به اسم ها و نشانه ها از حرف دلش توانستیچقدر خوب م.مظلومانه سرش را تکان داد        
 شی براخواستیدلش م..دی بگوشی برای تند تند از رهخواستیدلش م.خواستیچقدر دلش مادرش را م.دیبگو

 یرا با خودش تکرار م شی نبود و او مدام حرف هایاما کس.. پرحرف بشودی گفتن از رهيبرا..پرحرف بشود
 و شور و رستانی دبياز همان سال ها.. کندی بود سال ها خودش با خودش زندگادگرفتهی..سخت نبود..کرد
 یو اگر کس..همراه باشد..عشق باشد.. گرفته بود خودش با خودش دوست باشدادی.. خاص خودشي هااقیاشت

 گری که ددی ترسی منی از همدی باشد و شاداشته  را دوستیی بود تنهاادگرفتهی.. نکندیینبود احساس تنها
 . را همانطور که قبال دوست داشت دوست بداردیی نتواند تنهاگری و خاطراتش دی به زندگیبا آمدن ره...نتواند

 
 آرام کردن مغز يماهدخت رفته بود و او برا. آمد و کمربند حوله اش را محکم کردرونیاز حمام ب        
 . قهوه داشتی به دوش آب گرم و کمازی نششیپرتشو

 خوردی بار صدم زنگ ميا که بریلی موبای خشک کند و حواسش پنهی را مقابل آشی موهاکردی میسع        
  در انداخت و جواب دادي رهی دستگي کوچکش را رويحوله . هم دست بردار نبودیره.کالفه شده بود.نرود

 
 بله؟-        

 
 دی غریره        

 
 که به ی حرفچی؟هیکنی مي داری االغ چه غلطي کهیمرت.. بارت کنمادی از دهنم درمی هرچدیاالن با-        
 ؟ي ايکدوم گور!تو هتلم که من شدم جن و تو بسم اهللا..يدیجواب تلفنتم که نم..یزنیمن نم

 
  زد و گفتيپوزخند        

 
 !ي پرحرف شديگردیبا اون دختره م-        
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  گفتي جدیره        

 
 .مزخرف نگو کاوه-        
 ه؟ی تو و ماهدخت چانیجر        

 
 ..يدیفکر کنم خودت د-        

 
 شه؟ی می چسویگ-        

 
  ادامه دادی نزد که رهیحرف. آمدی زبانش بند مدیرسی که مسویبه اسم گ.قلبش گرفت        

 
 ! تموم شدهیانتظار داشتم بگ-        

 
 یلعنت به دلش که هنوز هم آن زن را مثل روز اول م. تمام نشده بودسویاما گ..از خودش شرمنده شد        

 .دیپرست
 

 ؟ي بگذری از ساقیتو مگه تونست...ی رهتونمینم..شهینم..نشده-        
 

 ؟یکنی مسهی مقای با چي دارویچ-        
 

 کالفه گفت        
 

 .خسته ام..فهممینم..دونمینم-        
 

  زود نبود؟ماهدخت برات زود نبود؟الی فکرو خنهمهیتو با ا-        
 

 . کردمی که زدمو درستش مي گنددیبا..شدینم-        
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 گرشی دي عذاب وجدان به عذاب وجدان هاکی و دیفهم. زده بودي کاوه چه گنددیفهم.دیباالخره فهم        
 بهتر ی کمزی تا ماهدخت را به خانه اش بفرستد االن همه چگفتیفکر کرد اگر آنروز به بهارك نم.اضافه شد

 .شدی خودش افتاده بود حالش بد مي که در خانه یاز تصور اتفاق.بود
 

 .کنمی نباشه که من فکر می منظورت از گند هموندوارمیکاوه ام-        
 

  گفتی عصبیره. حرف بزندی مورد با کسنی در اخواستیاصال دلش نم.کاوه سکوت کرد        
 

 ..... کهي شدفی ضعنقدریکاوه تو ا-        
 م؟یاریدِ آخه ما چمونه؟چرا همش گند باال م... خودتوی تا تو نکش من اون دخترو فرستادمیلعنت        

 
 خودم تکرار کردم که خودمو گم ي برااموی بدبختنقدریا.تو زمان حال غرق شدم..یمن غرق شدم ره-        
 ...هیچه حس..هی آرامش چه شکلادی نمادمیاصال ..خودمو با حال خوب...خود خوشحالمو..کردم

 
  گفتي جدیره        

 
 نجاتت قی غردیشا.يدی رو دسوی که گیاز همون بار اول..ي من تو از همون اول غرق شده بودزیعز-        

 . ولش نکنشی گرفتیوقت. کندای نجاتتو پقیغر. ماهدخت باشهنیهم
طع  قخوامیمنم م.ي سراغت به جا حورادی ملی عزرائنباریا. حالنی تو ايری قهوه دم کن بلکه نمهیبرو         

 .کنم
 

  سرد گفتي روزهانی خلوت اابانی به خرهی و مقابل پنجره خدی کشیینفس پر صدا        
 

 .خدافظ. بهت نزدمیببخش اگر حرف-        
 

 دی پرسی به مردم کرد که انگار حواسشان نبود و با چشمکی برگشت و نگاهیره        
 

 !ه؟یچ-        
 

 با انگشتش به او اشاره کرد و گفت        
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 .ایب-        

 
مثال . کنار او نشستني برایحت. بودیی اما در دلش غوغاخواهدی وانمود کرد که انگار دلش نمي طوریره        

 گذاشت و زی برداشت و پشت مي ای صندليگری دی خالزیاز سر م.ستی هنوزعصباندی بگوخواستیم
 بهارك آرام گفت.نشست

 
 .سالم-        

 
 

  دندان نما جواب داديصدرا شاد و با لبخند        
 

 . ماهتيسالم به رو-        
 

  گفتی و رهدی اش خندیبهارك به مسخرگ        
 

 ؟ي دارکاریچ-        
 

 صدرا چپ چپ نگاهش کرد و گفت        
 
 

 .. منو بزن حاالایب-        
 

 رو به بهارك گفت        
 

 ن؟ی باهم جور شدوانهی دنی تو و اي چه جورییخدا-        
 

  خونسرد و حرص درار نگاه بهارك کرد و گفتیره        
 

 !دی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهید-        



 611 

 
  و گفتدیصدرا خند. باز هوس جنگ کرده بودیره. بهارك باال رفتيابروها        

 
 ! ترموونهی من از هردوتون دیعنی.ادیآقا من از دوتاتون خوشم م-        

 
  گفتي نگاهش کرد و جدیره        

 
 ؟ی داشتکارمیچ-        

 
 صدرا رك گفت        

 
 ..ي بعد بری تازه کنی دلهی يای گفتم بگم بیزنی پر پر ماری ابی از غي داردمید-        

 
 . زد و صدرا ادامه دادیبهارك لبخند کمرنگ. به او دادی لب فحشری رفت و زي چشم غره ایره        

 
 گم؟یدروغ م-        
 ..ینی ببيبهارك نبود        

 
  گفتي جدیره        

 
 ! صدرا-        

 
 

  زد و گفتي اشهی کلیبهارك با پوزخند و از قصد حرف        
 

 !ری نگيشما جد.. کننيآقا صدرا آدما خوب بلدن نقش باز-        
 

  نگاهش کرد و گفتظیخونش به جوش آمد با غ        
 ...دی کردم برات؟آره؟همون شب تو خونه ام بايمن نقش باز-        
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  عوض شدن جو بامزه گفتي به بهارك بهت زده کرد و برایصدرا نگاه        
 

 !یامه اشو بگ ادخوادینم.. خانواده نشستهنجای جان ایخب حاال ره-        
 

  نشنود لب زدی که رهيصدرا رو به بهارك طور. را برگرداندشی روی لب گفت و عصبری زیی بروبابایره        
 

 .ریبه دل نگ.. اسوونهید-        
 

 خنده نگاه کرد نی به اشدینم.نگاهش نرم شد.. اما دلش رفتخواستینم. نگاهش کردیره.دیبهارك خند        
 اخمش را حفظ کرد و رو به صدرا کرد و گفت.و مهربان نشد

 
 ؟ي بری پاشيخواینم-        

 
  گرد شده گفتیصدرا با چشمان        

 
 .رونی بندازهیحاال داره منم م..يای بیخواستیخوبه تا حاال نم-        

 
  همانطور نگاهش کرد که صدرا خنده کنان گفتیره        

 
 .شینخور.. دختر امانت من دست تونی ایول.. خب بابالهیخ-        

 
دستش را به . برگشتی و نگاهش به سمت رهدیبهارك خند. چپ چپ نگاهش کرد و صدرا رفتیره        

اصال رنگ . جذابش کرده بودی حسابي با آن کت سورمه ای آب روشن رهراهنیپ. نگفتيزیچانه اش زد و چ
 . جذاب اندیهمگ و خانواده اش یآب

 و معصومش نگاه نی دلنشي به چهره یره. داديگریبهارك نگاهش را به سمت د.. رفتنی از بیاخم ره        
  آرام گفتیره. زد که از نگاه بهارك دور نماندیلبخند کمرنگ.اوردیکرد و طاقت ن

 
 ! کنم آخه؟کاریمن تورو چ-        

 
  اما با لبخند گفتيبهارك جد        
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 . خودتیبرو سر زندگ-        
 
 

  و گفتدی کوتاه خندیره        
 

 .هیمگه الک-        
 

  و گفتدی خندقیبهارك عم        
 

 !آره-        
 

  کرد و گفتی اخمیره        
 

 ؟ی راحتنیبه هم-        
 

  گفت و ادامه دادینچ        
 

 .ادیدلم نم-        
 

 ي لحظه چشمه کیدست خودش نبود که در .. خودش کباب شديدست خودش نبود که جگرش برا        
  و گفتدی قرمز شده خندي چشم هاری پراشک و زیاما با چشمان.دیاشک درون چشمانش جوش

 
 ...ادیدلت ب-        

 
 

  که بهارك گفتدی بگويزی خواست چیره. پاکش کردعی که سردی چکیو قطره اشک        
 

 ..رهی مادشی بعد شهی متی مدت اذهیآدم .. کنمیمن عادت م.. نزنی حرفگهید...ینه ره-        
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 دی پرسي دستش را به چانه اش زد و جدیره        
 
 

 ره؟ی مادتیمنو -        
 

اهات و قدر سخت بود  چقدر خوب بودم بمونهی مادمی..اما عذاب رفتنتو چرا..خاطره هاتو نه..تورو نه-        
 .گردهی برنمگهی دیبهش فکر نکن..رهی منیرفتنت اما اون حس درد از ب

 
 ؟يدی مادمی.دهیاما جواب نم..کنمی نه ساله دارم امتحان مکینزد...امتحان کردم اما جواب نداد-        

 
 .دیخند        

 
 !دنی مادتی-        
 .يریگی مادی که بشن ادیز..دنی مادتیخودشون         

 
  لب گفتری و زدی خندی عصبیره        

 
 .نی از اشتری بیعنی خدا ای-        

 
 . نگفتيزیبهارك لبخند زد و چ        
لب ..شیگونه ها..شیچشم ها..شیموها.. بار موشکافانه چهره اش را نگاه کردنی آخري برایره        

 .و صورت سرخ شده اش...شیلب ها..شیلب ها..شیها
 ..شدی به تمام کردن نمیراض.شدی نمی بار آخر است اما دلش راضنباری ادادیهربار به خودش قول م        
 گفتی مدیبا.. کردی تمامش مدیبا.زدی آخر را مری تدی کرد اما بایخودش را لعنت م        

 
 .تو هتل خودمون.می کنیمنو پانته آ عقد م...گهی ديهفته -        

 
 ابراز توانستینم..گفتی مدیچه با. نداشتیی کردند و توان پاسخگوخی شیگوش ها.قطع شدنبضش         
 همه شیاما چشم ها. بکندی تفاوتی ابراز بتوانستیفقط م.. هم بکندی توانست ابراز خوشحالینم.. بکندیناراحت

 ! رازیهمه چ..دادندی را لو مزیچ
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  و پر اخم ادامه دادي جدیره        
 

 . و برگردری بگطی امروز برو بلنیهم..برو-        
 !ی خداحافظیب        

 
 بهارك سرش را تکان داد و آرام گفت        

 
 .ی خداحافظیب..باشه-        

 
 را نگاه کند تا دلش ی رهشتری بماند و بخواستیدلش م.. ترکدی بغضش مدیمطمئن بود اگر بلندتر بگو        

بلند شد و . کنندي کافه خفه شود و نتوانند کارنی در ادی ترسیم. آمدینفسش باال نم..توانستیتنگ نشود اما نم
 را فراموش زی خارج شد انگار همه چهاز در کافه ک..از صدرا هم.. هم نکردیخداحافظ. را برداشتفشیک

 ي گونه هاشیا که دورتر شد اجازه داد اشک هیکم..ي ايادگاری از او داشت و نه ي نه خاطره اگرید.کرد
قلبش مچاله ..بردی را با خودش مشی اشک هادیوزی که ميباد سرد.ختیریآرام اشک م.سردش را نوازش کنند

 .امسال  زمستان چه بد کرد با دلشنیا..شده بود
 

  را درشیکاوه کفش ها.شالش را باز کرد. بوددهیانگار بمب ترک. بودختهیخانه بهم ر        
 آورد و گفت        

 
 .نیبش.. توایب-        
 ذوق ي تويادی به جا مانده بود زواری دي روي که از قاب عکس هایاهیرد س. به اطراف انداختینگاه        

 کاوه بلند گفت. شدکشانینزد. جمع شده بودندی کارتونوارداخلی ديقاب عکس ها هم پا..زدیم
 

 .به اونا دست نزن-        
 

 کرد یسع. انداخت و بدون حرف به آشپزخانه رفتنییکاوه شرمنده سرش را پا.برگشت و نگاهش کرد        
  و گفتستادیماهدخت کنار اپن ا.انگار خراب شده بود..شدیگاز را روشن کند اما روشن نم

 
 . کنمی درست ميتو برو به کارات برس من چا-        
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 .دی کرد و به ناچار از آن دست کشیپوف        

 
 اگر خوبن نی هست ببلی وساي سرهیاد؟یخوشت م.. خونه خوبهنی بنداز ببی نگاههیپس تو ..خب هیخ-        
 .گردمی هتل برمرمی سر مهیمن .. خونه آماده باشهی بعد عروسيبرا.. برهمیزی برهیمی اگه قدیباشه ول

 
  زد و گفتيماهدخت لبخند        

 
 ؟ياینهار م..باشه-        

 
مثل تمام زن .زدی هم که شده بود لبخند مدشی جدی قرمز بود اما به خاطر ماهدخت و زندگشیچشم ها        

 . کردندی که ازدواج مییو مردها
 

 . نهاري خودم برارمیگی ميزی چهی.امیزودتر م-        
 

ر آنقد. را بستشی فرمان گذاشت و چشم هاي که شد سرش را رونشیسوار ماش.. آمدرونیاز خانه که ب        
 دوباره برود و با خواستیدلش م.. کردن سخت بودينقش باز. اش برجسته شدندیشانی پيمحکم که رگ ها

 شی براسویکرده بود که گ مدام با خودش تکرار. بودی اش پاك نشدنی از زندگسویانگار رد گ. دعوا کندسویگ
تا ماهدخت ..ندی نشسته بود تا ماهدخت ضعفش را نبنشی و در ماشنییآمده بود پا. توانست باور کندیمرده اما نم

 . کندی ماهدخت از پنجره نگاهش مدانستیاما نم..غصه نخورد
 به تمدد اعصاب ازین. بستي لحظه اي را براشی چشم هادیاز کنار پنجره دور شد و پرده را محکم کش        
 . به سکوت و آرامش داشتازهی نکند نهی قول داده بود گریوقت.داشت

عکس . رفت که کاوه گفته بود نرودیاول به سراغ همان کارتون.. نداشت که بکندي کاوه کاريدر خانه         
کاش . زدیلبخند تلخ..بای آرام و زيدختر..سویگ. بودنددهی آنها خنديدر همه .. شاد بوديادی زسوی کاوه با گيها

 هرگز دی نبود شاانی درمشی بچه و آبروکی يپا گرا.. دوست بداردسوی گي توانست او را هم به اندازه یکاوه م
 هزاران دیای بای که قرار بود به دني مهم بود بچه اشی درصد براکی شیاگر آبرو. کردی را نمي کارنیهمچ

از فکر مادر بودنش . بودی فرزندشان حتما پدر مي او همسر نباشد اما براي کاوه برادیشا.برابر مهم تر بود
 نه ي اهی مادر با روحکیفکر کرد چقدر زود آن ماهدخت پر سر و صدا و شر به .ست نششی به لب هايلبخند
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 دیشا..با آمدن بهارك و قدم گذاشتن در آن هتل.. کردریی تغزیچقدر زود همه چ.. شده استلی تبديچندان قو
 ...آن هتل از اول نحس بود

 و باز شدن در که آمد نگاهش به دنبال کاوه گشت اما مستانه وارد دی کلي گذشت و صدای ساعتکی        
 پاشنه ي عذاب آور کفش هاي زد و با صدايمستانه کج خند. تعجب کردندگریکدی دنیهردو از د.خانه شد
   بدون فرش قدم گذاشت و گفتي هاکی سراميدارش رو

 
 ! کاوه زود عروسو آورد به خونهنمیبیم..ماهدخت جون...به به -        

 
  زد و گفتی و کمرنگیلبخند مصنوع        

 
 د؟یخوب..سالم مستانه خانم-        

 
  اش را درآورد و گفتيمستانه روسر-        

 
 ؟يشوفاژا رو خاموش کرد..چقدر سرده-        

 
  کرد و گفتیاخم        

 
 

 ..روشنه..نه-        
 

 . را برگرداندشی کرد و رویاخم.رنگ به رو نداشت..اه نگاهش کردمستانه کوت        
 ماهدخت گفت        

 
 .ادی بدی االنا بانی اما همستیکاوه ن-        
 اد؟ی براتون تا بارمی بيچا        

 
 .دارمی برمرمی بخوام میهرچ.. خودمهي خونه نجایا-        
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 ي برازدیحدس م. هل دادواری دي پر را گوشه يکارتون ها . نزدی نگاهش کرد و حرفیماهدخت حرص        
 دی و پرساوردیطاقت ن. بود که هنوز آنجا بودندبی باشند اما عجسویگ
 

 ه؟ی کي کارتونا برانی ادیدونیشما نم-        
 

  گفتی چشم نگاه کرد و با ناراحتيمستانه از گوشه         
 

 ... طفل معصومهيسوی گيبرا-        
 

 ي به پوزخندازی طفل معصوم نيسویگ. اش را خاراندیشانیکالفه پ. گفتیمات نگاهش کرد و آهان        
 .پررنگ داشت

 
 . خسته و گشنه نمونهادی داداشم میپختی غذا مهی-        

 
 .زدیمستانه واضح به او طعنه م.. کفرش درآمده بودگرید        

 
 

 . بزنملشی درست نباشه دست به وسادیگفتم شا.است فعال شمي خونه نجایا.مستانه جون-        
 

 . خونه بودننی الیاون قاب ها هم جز وسا-        
 

 . نگفتيزی از کارتون کرد و چرونی بي به قاب هاینگاه        
  مبل نشاند و گفتيمستانه با اخم به سمتش رفت و دستش را گرفت و رو        

 
 کاوه نیا...گمی می چنیگوش کن بب..مثه مادرت که نه مثه خواهر بزرگترت بدونمنو .. دخترجوننیبب-        

 شی که چشمش پی کنی زندگیکی با یتونیم...یفهمیم..ینیبیم..یتو خودت زن..رهی گسوی گشیهنوز دلش پ
  معرکه؟اری بشی آتي وسط شدنی اي اس؟چرا اومدگهی دیکی

 
  و پر اخم گفتنیدل چرک        
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 !نی خبر نداریچیشما از ه-        
 

 مستانه بلندتر گفت        
 
 

به خدا که درست ..يخوای خبر نداره خودت بگو کاوه رو نمیتا کس.. نشدهیچی تا هایب!گفتم گوش کن-        
 کاوه که مثل مادر بودم براش به خاطر نیبه جان هم.فکرم نکن فقط به فکر برادر خودمم..یکنی کارو منیتر
 یاالن زندگ.. کننی زندگنارهم که همه خوش و خرم بدون عشق بتونن کستیاالن عهد بوق ن..گمیودتم مخ

 ..سوزونهیبدون عشق آدمو م
 
 

 بلند شد و محکم گفت..دی لرزی متیماهدخت کم کم از عصبان        
 

 خونتون بوده اما از امروز به بعد زن کاوه و نجایا.. احترامتون واجبهدیمستانه خانم خواهر بزرگ کاوه ا-        
 خانم هم اگرعاشق سویگ. هم اگر بخواد مشکل داشته باشه اون کاوه اس نه شمایکس. خونه منمنیزن ا
 که رمی من مد،یمونیاگرم م.. خونه بازهنی که در ادیریاالنم اگر شما م.اوردی بود اون بال رو سرش نمشیزندگ

 .دیدی جوابشو خودتون م کاوه جان اومدیالبته وقت
 

  بلند شد و داد زدظیمستانه با غ        
 

 کاوه، نیا. بهت گفتمی کنیبب..رونی برهی می زندگنی خودش از اي با پای کنمیبذار بب..رمیمعلومه که م-        
 .ستی تو بشو نيکاوه 

 
 آرام گفت.  را برگرداند و به سمت بالکن رفتشی توجه به او رویب        

 
 .. لطفادیبر-        

 
 را برداشت و پرحرص به سمت در فشی اش را دور گردنش گره زد و با همان ژستش کيمستانه روسر        

 .رفت
 محکم گفت. و حرف دلش را نزنداوردینتوانست طاقت ب        
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 دیاری بدونهی موی که همه چی کسي به روقتوی حقنکهی ادی متوجه بشي روزهی دوامیام...فقط مستانه خانم-        

 که کاوه داشته و شما ي و گذشته ایبا زندگ.شهی دل آدم خنک می مدت کوتاههی ي فقط برادهی نمریی تغویچیه
 . خودمي برانیهمچن.سازمی براش مدوی جدی زندگهی که کنمی من دارم لطف مدی خبریازش ب

 
  زمزمه کردنیستانه خشمگم. تا خشمش فروکش کنددی کشیحرفش که تمام شد نفس        

 
 .ینیبی مستانه رو نمگهیبه کاوه بگو د...تی شخصی بيدختره -        

 
 . لب از خانه خارج شدری زيو با حرص و حرف ها        

 
 ي دوباره يبا صدا.مستانه که رفت قاب عکس ها را تک به تک برداشت و مرتب داخل کارتون گذاشت        

با ورود کاوه نگران برگشت و نگاهش . از قاب عکس ها از دستش افتاد و شکستیکیقفل در هول شد و 
 نی زمي را نشسته رواهدخت نگاهش را باال برد و میکاوه حواسش نبود اما وقت..دی بگودی چه بادانستینم.کرد

 متعجب جلو رفت و گفت.دید
 

  شده؟یچ-        
 

 یکاوه با اخم نگاه.. انداختنییفت و شرمنده سرش را پا خرد شده کنار ري هاشهی شيماهدخت از جلو        
 نگاه ماهدخت ظی را بهم فشرد و با غشیدندان ها. که االن شکسته بود کرد سوی گيادگاریبه قاب 

 !هنوز نه..دیای توانست کنار بینم.دی بگويزی چخواستینم.کرد
  گفتيجد        

 
 . کنمیبرو کنار من جمعشون م-        

 
 . کاوه متوقف شديآرام بلند شد که برود اما با صدا        

 
 !دستت..سایوا-        
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 را گرفت و به گرشیکاوه دست د. آمدی بود و خون مدهی دستش را بري اشهیش.. به دستش کردینگاه        
 بود که با اخم و وسواس دستش را ي کاوه اي به چهره رهیخ.لب وان نشست تا کاوه دستش را ببندد.حمام برد

  گفترهی تفاوت و همانطور خیب. بستیم
 

 . اون روز افتادمادی-        
 

 ماهدخت ادامه داد. نگفتيزیاخم کاوه پررنگ تر شد اما چ        
 

 گه؟ی دادتهی..ی رهيخونه -        
 

 کاوه آرام گفت        
 

 .نه-        
 

 ماهدخت نگاهش کرد و گفت. کنار وان را بستي و در قفسه و از مقابلش بلند شد        
 

 ؟یگیچرا دروغ م-        
 

  بست و ماهدخت گفتی را عصبشیچشم ها. قفسه ثابت مانديدست کاوه رو        
 

 ؟یگیچرا دروغ م..تو اونروز حواست سر جاش بود-        
 

 .کاوه برگشت و پرحرص نگاهش کرد        
 

 ...يدی حال منو دویخوبه خودت اونجا بود-        
 

 .ماهدخت هم به دنبالش راه افتاد.  رفترونیو از حمام ب        
 

 ..ادتهی یول-        
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 . ندادیباز هم جواب        
 

  کاوه؟ادتهی-        
 

 بلند گفت.برگشت و نگاهش کرد.ستادی را به کمرش زد و وسط هال اشیدست ها        
 

 .ادمهی...ادمهی..یآره لعنت-        
 

 ماهدخت اخم کرد و گفت        
 

 ؟یکنیچرا صداتو بلند م-        
 

 همانطور با اخم و محکم ادامه داد        
 

 اصال چته تو؟-        
 ؟یزنی حرف مينجوریچرا با من ا        

 
خم شد و . خرده ها رفتشهی و سرش را به حالت تاسف تکان داد و به سمت شدی کشیقیکاوه نفس عم        
  و دوباره خونسرد شده گفتستادی سرش ايماهدخت باال. ها را برداشتشهیتکه ش

 
 .نجایامروز مستانه اومد ا-        

 
 کاوه آرام گفت        

 
 خب؟-        

 
 .نجامی انکهیخوشحال بود از ا. و به توام سالم رسوند و رفتدی حالمو پرسکمی یچیه-        

 
 .دی تفاوت پرسیکاوه متعجب ماهدخت را نگاه کرد و ماهدخت هم ب        
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 ه؟یچ-        
 

  خرده ها را جمع کرد وماهدخت گفتشهیش        
 

 .ینهار نگرفت-        
 
 

 . رفتادمی-        
 .ارنی بيری چهی زنمیاالن زنگ م        

 
 يباد سرد. سرد بودیلیهوا خ.در بالکن را باز کرد و وارد شد. نگفت يزیماهدخت سرش را تکان داد و چ        

 ی پشمي با کاله و پالتويدختربچه ا. انداختاطی به حیاز آن باال نگاه. باران و برف نداشتي اما قطره ادیوزیم
 دی لحظه از خودش پرسکی.را گرفت و برد دستش.همان موقع مادرش آمد.. نشسته بوداطی در حي پله ايرو

 از پشت دورش حلقه یی دست هاردی بگمی پسر؟و قبل از آنکه تصمایکه دوست دارد فرزندش دختر باشد 
کاوه کامال خشک او را در آغوش گرفته بود و کنار گوشش . سرد اما با عطر کاوهیبدن.. سردییدست ها.شد

 فتگ
 

 ؟يسادی وانجایچرا ا-        
 

 .کردی حس مشی گرم بودن صدايماهدخت تمام تالش کاوه را برا        
 

 . خونه برام سخت شدهيتحمل هوا-        
 

 کاوه گفت        
 

 م؟ی چادر بزنمی بريخوایم-        
 

  از دهان کاوه دور کرد و گفتی و سرش را کمدیخند        
 

 .می اوونهیمگه د-        



 624 

 
  و گفتدی کشی را بست و نفسشیکاوه چشم ها        

 
 .میبه خدا هست..میهست-        

 
 حرف نی ايزود بود برا. شدند که ماهدخت اخم کردی کشدارمشینفس ها..دیو آرام کنار گردنش را بوس        

 يآن هم کاوه ا.. تصور بکندسوی کاوه او را گخواستیدلش نم. بکنديگری دوباره اشتباه دخواستیدلش نم..ها
  گفتبدست کاوه را از دورش باز کرد معذ. بودامدهیکه هنوز با خودش کنار ن

 
 .کاوه ادامه نده خواهشا-        

 
 . کوتاه از بالکن خارج شديدیکاوه با اخم از او فاصله گرفت و با گفتن ببخش        
  کرد نگاه کرد و گفتی مي بازشیغ کرده که با غذا به بهارك برچشمی زالیدان        

 
  غرق شدن؟اتیکشت-        

 
 بهارك مات نگاهش کرد و گفت        

 
 .نه-        

 
 .انگار همه باهم قهر بودند.خوردی را نمشی هم غذاورانی        

 
 ؟ي ندار؟دوستيخوریپسرم چرا غذاتو نم-        

 
 عقب هل داد و بدخلق گفت ظرف غذا را به ورانی        

 
 !نچ-        

 
  گفتورانیبهارك از فرصت استفاده کرد و بلند شد و رو به         
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 .ي سرخ کرده درست کنم که دوست دارینی زمبی برات سمی برای بورانی-        
 

 دانال با اخم گفت        
 

 ..خورهی خودشو مي غذاورانیآقا .نه -        
 .نیبش        

 
 ي انداخت و به لجبازنیی اخم کرده سرش را پاورانی. کرد و سرش را تکان دادورانی به یبهارك نگاه        

  گفتالیبهارك آرام رو به دان.ادامه داد
 

 . داره خب؟گناهیکنی مينجوریچرا ا-        
 

 . باشهلشی به می همه چشهی همستیقرار ن.ادیلوس بار م-        
 

 . نکنیتو سر بچه خالحرص خود-        
 

  خونسرد نگاهش کرد و گفتالیدان        
 

 . قبول کنهدیبا.تهیواقع-        
 

  و گفتدی نوشی آبوانیل.گفتندی ميگری دزی چزی مي مشت شده اش روياما دست ها        
 

 .میگردیما برم-        
 

  گرد شده گفتییبهارك با چشم ها        
 

 ؟ی چیعنی-        
 

 . تموم شدتی ماموریعنی-        
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 ...ی بموني تو اومده بودالیدان-        
 

 .. ماهدختدیاومده بودم به ام-        
 ؟یمن بمونم تهران که چ.شی تو کیستیتنها ن...گردهی مامانتم داره برمگهید        

 
 ؟ی تو فقط به خاطر ماهدخت برگشتیعنی-        

 
  گفتورانی کوتاه به ی وبا نگاهدیر و خوش حالتش کش بوي به موهایدست        

 
 .آره-        

 
  ادامه دادالی نزد که دانیبهارك حرف        

 
 .. با ماهدخت حرف بزنمگهی بار دهی خوامیالبته م-        

 
 .ستیدرست ن.الیکاوه االن شوهره اونه دان-        

 
  دیت و غر گذاشزی آب را محکم رو موانی لالیدان        

 
 کجا معلوم همو شه؟ازی مسخره تموم متی محرمنی ایاصال ک.. نشدهیچیهنوز ه.شوهرشه که باشه-        

 .. عمرهی من یدونیبهارك تو خودت بهتر م..شناسمی رو میبخوان؟بابا من ماه
 

  گفتورانیحرفش را قطع کرد و رو به         
 

 .میخوری سرخ کرده مینی زمبی سمیریبعد م.میزنی لحظه تا منو بابا حرف مهی جا برو تو اتاق ورانی-        
 

 . حوصله به اتاقش رفتی و بدی بهارك را بوسي خم شد و گونه ورانی        
  گفتالیبهارك دلخور رو به دان        

 
 ..ی به مادرش بگادتی از عشق زخوادی نمورانی يخواهشا جلو-        
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  هم جمع کرد و ادامه دادي ظرف ها را روالیدان        

 
 .ششی پامی جور شد بی همه چیتا وقت.. ببرمشامیمن گذاشتمش تا برگردم و ب...ماهدخت سهم منه-        

 
 .ی بچه برگشتهی جور شده؟تو با یاالن چ-        

 
  کالفه گفتالیدان        

 
 ورانه؟یاالن مشکلش ..المیمن همون دان..زدلمی داره عزیچه ربط-        

 
 .اون کاوه رو انتخاب کرده..خوادی که تورو نمنهیمشکلش ا-        

 
 دی مکث پرسیبهارك با کم. زد و ظرف ها را به آشپزخانه بردی لب حرفری زی حرصالیدان        

 
 گرده؟یمامانم داره برم-        

 
 .آره-        

 
 چرا به خودم نگفت؟-        

 
 ي تو لونه ي تا بريتوام که فقط دنبال بهونه ا. منتظرشینی بششی کي برگردیی تنهاخواستینم-        

 .يای نرونی ام بگهیخودت د
 

 گذاشت و زی مي دو فنجان نسکافه روالیدان. را داخل شکمش جمع کردشی مبل لم داد و پاهايرو        
 دی را فشرد و پرسشیبازو. شانه اش قرار گرفتيکنارش نشست و سر بهارك رو

 
 ؟یتو خوب-        

 
 بغض کرده گفت. آمد بپرسدادشیچه خوب که         
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 .ستمین..ینه دان-        

 
  بپرسد چرا ادامه دادالیقبل از آنکه دان        

 
 ؟يریم.. اگر ماهدخت بهت بگه بروالیدان-        

 
  و گفتدی خندنی غمگالیدان        
 .نجامی هنوز ای بهم گفته برو ولمی مستقریتا االن صدبار غ-        

 
 .ي بريخوای می گفتیول-        

 
 ..رمیاگر نشه م.. بارنی سپردم به آخرویهمه چ-        

 
 خوشبخته؟..بچه دار شده.. ازدواج کردهینی ببي برگردي روزهی یتونیبعد م-        

 
  حوصله گفتیب داد و هیسرش را مبل تک        

 
 ..گردمی برنمگهی برم دنباریاگر ا. کنم که نشه برگشتی انتخاب موی راهگهید-        

 
 ؟ی اونموقع خوشبخت؟تویتو چ-        

 
 جا یکی شی دلتو پیوقت.یستی جا خوشبخت نچی هگهیبدون دلت د..ي جا بذاریکی شیاگر دلتو پ-        

 .ی خوشبخت نباشگهی ممکنه دهیاز اون به بعد هر ثان.ستی دلت برا خودت نگهی ديبذار
 

 .. اون آرامش سابقو ندارمگهیمن د. کنمی نمی من احساس خوشبختالیدان-        
 

 ش؟ی دادیبه ک-        
 

  گفتالی داني براق به چشم های کرد و با نگاهلیسرش به باال ما        
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 و؟یچ-        

 
 ..آرامشو-        

 
 .آرام زمزمه کرد        

 
 . داشتازی از خودم بهش نشتری که بیکیبه -        

 
  خم شد و فنجان نسکافه را برداشت و گفتالیدان        

 
  که؟یدونیم! دلتیحت..ستی قابل بازگشت نگهی ديدی که بخشيزیچ-        

 
 بدون اشاره به اسم ها و نشانه ها از حرف دلش توانستیچقدر خوب م.مظلومانه سرش را تکان داد        

 شی براخواستیدلش م..دی بگوشی برای تند تند از رهخواستیدلش م.خواستیچقدر دلش مادرش را م.دیبگو
 یرا با خودش تکرار م شی نبود و او مدام حرف هایاما کس.. پرحرف بشودی گفتن از رهيبرا..پرحرف بشود

 و شور و رستانی دبياز همان سال ها.. کندیال ها خودش با خودش زندگ بود سادگرفتهی..سخت نبود..کرد
 یو اگر کس..همراه باشد..عشق باشد.. گرفته بود خودش با خودش دوست باشدادی.. خاص خودشي هااقیاشت

 گری که ددی ترسی منی از همدی باشد و شاداشته  را دوستیی بود تنهاادگرفتهی.. نکندیینبود احساس تنها
 . را همانطور که قبال دوست داشت دوست بداردیی نتواند تنهاگری و خاطراتش دی به زندگیبا آمدن ره...نتواند

 آرام کردن مغز يماهدخت رفته بود و او برا. آمد و کمربند حوله اش را محکم کردرونیاز حمام ب        
 . قهوه داشتی به دوش آب گرم و کمازی نششیپرتشو

 خوردی بار صدم زنگ مي که برایلی موبای خشک کند و حواسش پنهی را مقابل آشی موهاردکی میسع        
  در انداخت و جواب دادي رهی دستگي کوچکش را رويحوله . هم دست بردار نبودیره.کالفه شده بود.نرود

 
 بله؟-        

 
 دی غریره        
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 که به ی حرفچی؟هیکنی مي داری االغ چه غلطي کهیمرت.. بارت کنمادی از دهنم درمی هرچدیاالن با-        
 ؟ي ايکدوم گور!تو هتلم که من شدم جن و تو بسم اهللا..يدیجواب تلفنتم که نم..یزنیمن نم

 
  زد و گفتيپوزخند        

 
 !ي پرحرف شديگردیبا اون دختره م-        

 
  گفتي جدیره        

 
 .مزخرف نگو کاوه-        
 ه؟ی تو و ماهدخت چانیجر        

 
 ..يدیفکر کنم خودت د-        

 
 شه؟ی می چسویگ-        

 
  ادامه دادی نزد که رهیحرف. آمدی زبانش بند مدیرسی که مسویبه اسم گ.قلبش گرفت        

 
 ! تموم شدهیانتظار داشتم بگ-        

 
 یکه هنوز هم آن زن را مثل روز اول ملعنت به دلش . تمام نشده بودسویاما گ..از خودش شرمنده شد        

 .دیپرست
 

 ؟ي بگذری از ساقیتو مگه تونست...ی رهتونمینم..شهینم..نشده-        
 

 ؟یکنی مسهی مقای با چي دارویچ-        
 

 کالفه گفت        
 

 .خسته ام..فهممینم..دونمینم-        
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  زود نبود؟ماهدخت برات زود نبود؟الی فکرو خنهمهیتو با ا-        

 
 . کردمی که زدمو درستش مي گنددیبا..شدینم-        

 
 گرشی دي عذاب وجدان به عذاب وجدان هاکی و دیفهم. زده بودي کاوه چه گنددیفهم.دیباالخره فهم        

 بهتر ی کمزی همه چ تا ماهدخت را به خانه اش بفرستد االنگفتیفکر کرد اگر آنروز به بهارك نم.اضافه شد
 .شدی خودش افتاده بود حالش بد مي که در خانه یاز تصور اتفاق.بود
 

 .کنمی نباشه که من فکر می منظورت از گند هموندوارمیکاوه ام-        
 

  گفتی عصبیره. حرف بزندی مورد با کسنی در اخواستیاصال دلش نم.کاوه سکوت کرد        
 

 ..... کهي شدفی ضعنقدریکاوه تو ا-        
 م؟یاریدِ آخه ما چمونه؟چرا همش گند باال م... خودتوی من اون دخترو فرستادم تا تو نکشیلعنت        

 
 خودم تکرار کردم که خودمو گم ي برااموی بدبختنقدریا.تو زمان حال غرق شدم..یمن غرق شدم ره-        
 ...هیچه حس..هی آرامش چه شکلادی نمادمیاصال ..خودمو با حال خوب...خود خوشحالمو..کردم

 
  گفتي جدیره        

 
 نجاتت قی غردیشا.يدی رو دسوی که گیاز همون بار اول..ي من تو از همون اول غرق شده بودزیعز-        

 . ولش نکنشی گرفتیوقت. کندای نجاتتو پقیغر. ماهدخت باشهنیهم
 قطع خوامیمنم م.ي سراغت به جا حورادی ملی عزرائنباریا. حالنی تو ايری قهوه دم کن بلکه نمهیبرو         

 .کنم
 

  سرد گفتي روزهانی خلوت اابانی به خرهی و مقابل پنجره خدی کشیینفس پر صدا        
 

 .خدافظ. بهت نزدمیببخش اگر حرف-        
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 یحس م.دی کاپشن بزرگش را تا ته باال کشپی اش سرش کرد و زی شال پشمي اش را رویکاله بافتن        
 به ینگاه. با سرما نداشتیانگار مشکل.زدی نمیاما او حرف. هم بودورانینگران ..زندی مخیکرد کم کم از سرما 

  صدرا بلند شديصدا. بودخوب پس حالشان. زدیلبخند کمرنگ.دست ماهدخت که در دست کاوه بود انداخت
 

 ومد؟ی نی واسه چیره-        
 

 کاوه گفت. کرد حواس خودش را پرت کندیسع. آمدی مرونیاز دهانش بخار ب        
 

 .گفت حوصله ندارم-        
 

امروز قرار بود همه دور هم جمع شوند و خوش بگذرانند پس . حوصله اش را نداشتیره.دلش گرفت        
 . حالش خوب استکردیحداقل وانمود م. ماندی غصه نمي براییجا

  کرد و مثال دلخور گفتیصدرا اخم        
 

 .با بهارك خانم بودم.با تو نبودم-        
 

 ماهدخت آرام کنار گوشش گفت. را برگرداندشی زد و کاوه کالفه رويشخندی نالیدان        
 

 .حق داره..خب ناراحته ازت-        
 

 نندی ها بنشنیی پانی داد همشنهادیبهارك پ.. راه بودیلیتا باال کوه خ. نزد و سرش را تکان دادیکاوه حرف        
طبق . بودی موافقتشان کافي براورانیخب وجود . موافقت شدتی اکثريکه با را. بنوشندي چاایو نسکافه 
 یاصال خجالت نم..را کالفه کرده بود  موضوع انگار همهنی و اداشتی چشم از ماهدخت برنمالیمعمول دان

 .. بهارك مواجه شد اماي هم با چشم غره هايچندبار..دیکش
 صدرا آرام و پرحرص به کاوه گفت.  ها شدندوانی آب جوش در لختنیبهارك و ماهدخت مشغول ر        

 
 

 .. تويمن موندم تو کارا.ستی نزادی کارت مثه آدمچی هیعنی-        
 دیگوی و مخنددیکاوه م        
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 دم؟ی خانواده ملیبده تشک. ازمری بگادی-        
 

 .نه صد تا خانواده..دهی خانواده مهی لیآدم تشک-        
 

  گفتیصدرا به شوخ. کندی اش برف ها را له مي قهوه اي هاکرزی و با کخنددیکوتاه و تلخ م        
 

 . رفته رو مخمون؟بدی خانواده رو از چشم نامحرم دور کنيخواینم-        
 

  کرد و گفتدیگوی به او ميزی که کنار ماهدخت نشسته و چییبای به مرد بور و نسبتا زیکاوه نگاه        
 

  کنم؟کاریچ-        
 

  گفتيصدرا جد        
 

 .یکنی به زن من نگاه منقدری ماچشم بکن بگو داداش دستت درد نکنه اهی بپر یچیه-        
 

 دهدی کند و او ادامه میکاوه چپ چپ نگاهش م        
 

 .ذارمی مابونی سر به کوه و بیآخر از دست تو و ره.ی از قافله عقبنکهیکال مثه ا-        
 

 . خراب شده رو سر ماابونیفعال که کوه و ب-        
 

  گفتیصدرا مسخره نگاهش کرد و با لودگ        
 

 . زنت لندهورشیرو پ بایب.. بروایب..اه اه اه..نیداری فاز غم برمی تو و رهادی بدم منقدریا-        
 

ماهدخت از . نفر باشد که با تمام درد ها و غصه ها بتواند بخندد آن هم صدراستکیاگر .خنددیباز هم م        
 دیگویآنطرف بلند م

 
 ن؟یخوایکاوه و صدرا نسکافه نم-        
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 ی مستی که مشغول درست کردن آدم برفیورانی به ي و نگاه پر مهررودیکاوه به سمتشان م        

 ردیگی نسکافه را به سمتش موانی کند و لیماهدخت نگاهش را دنبال م.کند
 

 کاوه-        
 در نگاه يزی چکیاما . کندی با حسرت نگاهشان مالیدان.کندی و آرام تشکر مردیگی را از او موانیکاوه ل        
 اگر چندسال کردیفکر م. نشستی به دلش خوش مبیعشق عج نبودن نیو ا..آن هم عشق.ستی ندایکاوه پ

 دور هم نشسته یهمگ. بخورديزیتا چ  کندی را صدا مورانی. نسکافه سهم او بودوانی لنی نرفته بود االن اشیپ
 چقدر از کاوه الی ماهدخت چگونه همسر کاوه شد و دانداندیانگار نه انگار صدرا هنوز نم. کنندیاند و بگو بخند م

تا . که به خاطر او،خودش را در هتل و اتاق کارش حبس کردستیانگار نه انگار بهارك دلتنگ مرد...متنفر است
 . گفتن خداحافظ نچرخدي زبانش برانباری او ندیمبادا بهارك را بب

  و رو به صدرا گفتدی از نسکافه اش نوشیماهدخت کم        
 

 صدرا؟-        
 

  بامزه گفتیا متعجب و با حالتصدر        
 

 ماهدخت؟-        
 
 

  و گفتدیماهدخت کوتاه خند        
 

 ؟یگی وقت از خودت نمچی هه؟چرایداستان تو چ.می داری داستانهیهممون -        
 

 صدرا خودش را به آن راه زد و گفت        
 

 .می بردیجمع کن. اومدياوه اوه چه سوز-        
 

  و ماهدخت با خنده و اعتراض گفتدیبهارك آرام خند. همه درآمديصدا        
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 !گهیبچه بگو د..ئه-        
 

  بزرگ ما بچه؟يحاال شما شد..ایخوبه دو روزه شوهر کرد-        
 

 !!صدرا-        
 

  و گفتدیخند        
 

 !دای استفاده کنهمی برعلدی اما صدامو ضبط نکنگمی خب ملهیخ-        
 

  لب گفتریکاوه ز        
 .دی حرف کششهی آدم نمنی زبون اریاز ز-        

 
 ماهدخت رو به کاوه گفت        

 
 .کاوه اصال بگو-        

 
  گفتعیصدرا سر        

 
 .گمیخودم م.برهی منو متیثی کاوه االن آبرو و حنینه آقا ا-        

 
  گفتيخنده اش گرفته بود اما جد. به اورهیجمع ساکت ماند و نگاه ها خ        

 
 .شیرفت سر زندگ. دوست داشتم اما اون منو نخواستویکی شی وقت پیلیمنم خ-        

 
 

  مکث گفتی به او کرد و بعد از کمینیماهدخت نگاه غمگ        
 

 ه؟ی عاشق چه شکليصدرا-        
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  و گفتدیصدرا خند        
 

 .قشنگه-        
 

  شد که ماهدخت وا رفته گفتقیو آنقدر خنده اش عم        
 

 ؟ی بستیخال-        
 

 سمتش پرت ی بلند شد و گوله برفاری اختیماهدخت با حرص و ب. صدرا بلند تر شدي خنده يصدا        
  لب گفتریز. برف درست به صورتش خورديگوله .کرد

 
 . تو روحتيا-        
 .ياری زن شانس نمکاوه تو کال از        
 نزد و یاما حرف. دست خودش نبودتشی روزها کنترل خشم و اخم و عصباننیا.کاوه به وضوح اخم کرد        

 ی رك بودن و شوخ طبعنقدری کاوه با ادانستی منکهی اي کرد و برایماهدخت مکث.دیتلخ نسکافه اش را نوش
 ها و برف ی که از شوخورانی.رد پرت کيگری جو را همانطور شاد نگه داشت و گوله برف ددی آیصدرا کنار نم

 درست کرد و شروع کرد به پرت ی کوچکی برفيپرت کردن صدرا و ماهدخت خوشش آمده بود گوله ها
و  مات ي از چهره الیدان. گوله هم سمت بهارك پرت شد و او را از شر افکار مزاحمش راحت کردنیاول.کردن

صدرا با .دندی هم بلند شدند و به دنبالشان دوارك و بهورانی صدرا يبا صدا.متعجب بهارك خنده اش گرفت
 به او نکرد اما با پرتاب کردن چند گوله برف بزرگ به سمت کاوه ي اصرارنی همي داشت برایستی رودرباالیدان

 . کردشانیاو را وادار به همراه
 کرد ری افتاده بود گنی زمي که روی برف ها به طنابانی ماهدخت در ميه پا بودند کی و خوشيگرم باز        

 و کاوه نگران نگاهشان کرد و به سمتشان دندی آخ گفتنش صدرا و بهارك به سمتش دويبا صدا.و محکم افتاد
سرش را باال برد و نگران به .بود سویگ. اش را نگاه کردیگوش. متوقفش کردلشی زنگ خوردن موبايصدا.رفت

 ي راحت شد طورالشیخ. تکاندی نگاه کرد که به کمک بهارك بلند شده بود و لباسش را از برف میماهدخت
 کاوه ي رهیصدرا و ماهدخت هردو خ.برگشت و از آنها فاصله گرفت و تماس را وصل کرد.نشده است

 دی پرسیبهارك مدام از ماهدخت م. و اخم آلودجب متعی حس و صدرا با نگاهی بیماهدخت با نگاه.بودند
هرچند که تمام بدنش درد گرفته بود و حس . نهگفتی میو ماهدخت با لبخند کمرنگ)  نشد؟تی؟طوریخوب(
 که به آن وارد يادی و زي دفعه اکی يهرچند که قلبش هم درد گرفته بود از سرما.. راه برودتواندی نمکردیم
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 بودن هوا نه رفتار ی به حساب سرد و برفگذاشتی سرما را منیدلخور شد اما ا  از کاوهنکهیبا ا.شده بود
 فرزند متولد نشده اش باشد که یحداقل مهم تر از سالمت.. نهای.. مهم تر از اوتواندی می چه شخصدانستینم.او
  گفتو  ماهدخت را گرفتي زده خی از نبودن کاوه استفاده کرد و دست الی بپرسد چه شد؟دانامدی نیحت
 

  قربونت برم من؟ي شدیچ-        
 

دستش را . بودری حرف ها و حس ها دنی ايبرا..نه. ماندالی در چشمان دانرهیخ.نگاه ماهدخت باال رفت        
 . و نگاهش را از او گرفتدی کشعیسر
 

 .خوبم-        
 

 بود لشیشغول حرف زدن با موبا به کاوه که می را بهم فشرد و با نگاهشی با حرص دندان هاالیدان        
 گفت

 
 .. دوستت دارهیلیمعلومه خ-        

 
 طعنه قی که خودش الیکس. مانده بود او به ماهدخت طعنه بزندنیهم. گرفتالی دانيدلش از طعنه         

 . بوديادی زيها
 

 ؟يدی نمگهی فرصت دهیچرا به من -        
 

 گری دالی که او و دانفهماندی به او مي جورکی دیبا. کردی داستان را تمام نمنی االی داننکهینه مثل ا        
 محکم بدون آنکه نگاهش کند گفت.گرفتندیهرگز کنارهم قرار نم

 
 ؟یکنیچرا تمومش نم..عاشقشم هستم..شینیبی که اونجا مياز اون مرد..من حامله ام...الیدان-        

 
  ممکن گفتي صدانیبا گرفته تر. نگاهش کردزی به سرعت سرش را چرخاند و تالیدان        

 
 ؟یمطمئن-        
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 چیه. خاطرات بود و بسی فقط تداعالیحضور دان.از او فاصله گرفت و به سمت کاوه رفت.جوابش را نداد        
 . هم نداشتيگری دي دهیفا

 يزیخواست چ.شرمنده نگاهش کرد.دی را پشت سرش د کاوه که تمام شد برگشت و ماهدختيمکالمه         
  بست و گفتی را عصبشی که ماهدخت چشم هادیبگو
 

 ...نگو-        
 .ستیمهم ن        

 
  گذاشت و آرام گفتبشی را داخل جلشیموبا        

 
 

  نشد؟ي؟طوریخوب-        
 

دلش . نگران بودیکم. آمد به او قول داده است که اعتراض نکندادشی مهم است؟اما دیخواست بگو        
 . راحت باشدالشی به دکتر برود و خنانیتا با اطم. بدهدشیبه سرش افتاده بود برود آزما. زودتر بروندخواستیم
 

 م؟ی برگردی کنشونی راضشهیم-        
 

  که کاوه گفترفتندی مهیبه سمت بق.کاوه سرش را تکان داد و دستش را گرفت        
 

 . هتل مجبورم برمي کارايبرا..گردمی و برمی دبرمیدو روز م-        
 

 ام؟یمنم م-        
 
 

 .امی با خودم کنار بکمی رمیم.خودم خواستم منو بفرستن..نه-        
 . ماهدختي دو روز بشم کاوه نی بعد ادمیقول م        

 
 .دلش را نرم کرد. گفتبایخت را ز ماهديکاوه . زدیلبخند کمرنگ        
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 قول مردونه؟-        
 
 

  زد و گفتيکاوه لبخند        
 

 .مردونه تر از هروقت-        
 

  مکث کرد و گفتیکم        
 

 . بخرمیسمونی بچم سي براخوامیم-        
 
 

  و گفتدیکوتاه خند        
 

 . دخترای پسره دونمیبعدم هنوز نم.. کهيخری تو نمویسمونیس-        
 
 

 .شهی زود معلوم منمی زود اتفاق افتاد ای که همه چنقدریهم..میفهمیم-        
 چون اوردی ماهدخت بي را برادیقرار شد شب کل.کاوه خواست تنها برود خانه و چمدانش را جمع کند        

به . نداردی مشکلسوی گدنی وانمود کرد که انگار اصال با دياو هم طور. را ببردلشی و وسادیای بسویممکن بود گ
 به یلی تماورانیهرچند . رفتورانی کرد و با ی گرفته خداحافظي و با چهره اامدی داخل ننالی دادندیخانه که رس

 بهارك به ماهدخت گفت.رفتن نداشت
 . باشورانی بگم حداقل به فکر رمی بگقشوی برم خوادیدلم م-        

 
  کرد که ماهدخت گفتی را از تن خارج مشیو لباس ها        

 
 .شگاهی آزمايای با من بدیبا..اریدرن-        

 
 دی گرد شده دست نگه داشت و پرسيبهارك با چشم ها        
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 ؟ی چيبرا-        

 
 ؟یکنی فکر میخودت چ-        

 
 

 ؟ي نداده بودشی مگه تو آزمای ولدونمیم-        
 

 ! خون؟ نهشیآزما-        
 

 بهارك بلند تکرار کرد        
 

  افتاده؟ادتینه؟تازه -        
 

 .ستنی ننای تا بابام امی برایب. باز شروع نکن جان ماهدختيوا-        
 

 گفت.  و ماهدخت متعجب نگاهش کرددی خندیبهارك عصب        
 

 ؟اونمي مامان شدیتو ک. به وجود اومد خنده دارهمی تو زندگریی همه تغنی در عرض دوماه انکهیفکر ا-        
 ...تو
 

  تخت نشست و بغ کرده گفتيماهدخت رو        
 

 مگه من چمه؟-        
 

 .يای به مامان شدن نميادی زکمی فقط یچیه-        
 

 از خودش ي انتظارنی خودش هم همچی حتنکهیاز ا.از حرف بهارك ناراحت نشد اما دلش گرفت        
 . دیای حرف از اتاق خارج شد و در هال قدم زد تا بهارك بیبلند شد و ب.نداشت

 



 641 

 
 ی مهراد با لبهیبعد از چند ثان. در اتاق که کامل بسته نشده بود حواس همه را به خودش جمع کرديصدا        

  خونسرد و شاد وارد شد و گفتی با ژستیکیخندان و کت شلوار ش
 

 .سالم-        
 

 رو به عاقد گفت        
 

 . تو عقد خواهرم نباشمومدی وسط حرفتون اما دلم ندیحاج آقا ببخش-        
 

 رو به پانته آ با پوزخند گفت        
 

 .هرچند خودم خودمو دعوت کردم-        
 

  گفتعاقد. پر التماس به مهراد نگاه کردییپانته آ متعجب و نگران بلند شد و با چشم ها        
 

 .می کنی دوباره شروع مستی نیمشکل-        
 

 مهراد گفت        
 

 . مطرحش کنمدی دارم که باي درون خانواده اي نکته هیمن .نه نه حاج آقا-        
 

 را مطرح نکند یکاش مسائل خانوادگ.دی مهراد خط و نشان کشي براشی اخم کرد و با چشم هایره        
 را زی مهراد همه چدانستیم. شناختی اش را موانهیبرادر د.پانته آ دل نگران شد. افتادیوگرنه خون به راه م

 مسخره رو به عاقد ادامه داد مهراد به. اش را بهم بزندی قرار است دوباره زندگدانستیم. کندیخراب م
 

 هی بده عروس به داماد مهرهی داماد به عروس مهرنکهی اي به جامی حاج آقا ما رسم داردیدونیم-        
 . اسهیاالن بحث درمورد همون مهر..دهیم
 

 !!دانست؟ی باهوش از کجا میمهراد لعنت.دانستیمهراد از کجا م. و متعجب نگاهش کردیپانته پرسش        
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 برگردد و به توانستیخوب بود که نم..  کاوه و ماهدخت رفتي جلوشیآبرو. مشت شدی رهيدست ها        
 عاقد گفت. متعجب و متاسف ماهدخت نگاه کنديچهره 

 
 .امی بي اگهی وقت دهی آقا؟اگر هنوز توافق نشده بنده ی چیعنی-        

 
 مهراد گفت        

 
 .دونمی نمیتوافق که شده اما سر چ..نه حاج آقا-        

 
  پرسشگر و مسخره رو به پانته آ گفتیو با اخم        

 
  بود؟یقتون سر چ جان توافیپان-        

 
  آمده باشد گفتادشی که انگار يطور. را پنهان کندانی بزند و جریاجازه نداد پانته آ حرف        

 
 ..سهم تو از هتل.آها..آها-        

 
   زد و ادامه دادی به رهيپوزخند        
 گه؟ی دگمیدرست م-        

 
 کیمهراد .دی بگودی مانده بود چه باچارهیعاقد ب.دی به مهراد داد که فقط پانته آ شنی لب فحشری زیره        

 سرش را ی شرمنده و عصبانکردی را عمال خراب شده حساب مزیپانته آ که همه چ.تنه معرکه راه انداخته بود
بد . فشردیم را دست فشیاسترس بند ک ماهدخت از.. الك خورده اش نگاه کردي گرفت و به انگشت هانییپا

 که ماهدخت دستش را گرفت و دی بگويزیکاوه پر اخم قصد کرد چ. عقد بهم بخوردکردی بود اما آرزو میذات
 گفت

 
 .تو دخالت نکن لطفا-        

 
 ی دانست دل ماهدخت به حال چه کسیم. کرد و ساکت ماندشی به خواهش چشم هایکاوه نگاه        

 .سوزدیم
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  ترسناك مهراد دوباره بلند شد که خونسرد گفتيصدا        
 

 ؟يشما سر کدوم سهم توافق کرد.. سوالهیپانته آ جان فقط -        
 

 بلند شد و کالفه رو به یره. به عاقد انداختی گرد و سرخ سرش را باال برد و نگاهیپانته آ با چشمان        
 عاقد گفت

 
 د؟ی منتظر بمونقهیمکنه چند دق مدی نداريحاج آقا اگر شما کار-        

 
 هتل ی از خدمه گفت تا او را به البیکیبه . اش کردیی به سمت در راهنمایعاقد ناچار بلند شد و ره        

 پانته آ به سمت مهراد رفت و پر حرص گفت.ببرد
 

 ؟يدیاصال تو از کجا فهم..يداری مهراد؟چرا دست از سر من برنمیکنی مي دارکاریچ-        
 

  و با خشم گفتیمهراد عصب        
 

 داتی وقت اونجا پچی که هیی تو؟تو؟ااونمی دبي بریی من اونقدر احمقم که ولت کنم تنهايفکر کرد-        
 . فرستاده بودم دنبالتویکی؟ی رفتی چي برادونمی نمي کردشد؟فکرینم
 

 انگشت اشاره اش را به سمتش گرفت و ادامه داد        
 

 ؟يدیفهم. تو دردسري منو بندازذارمیانته آ نمپ-        
 

  برگشت و بلند گفتیره        
 

  چه خبره؟نجایمعلوم هست ا-        
  بلندتر گفتیی و باصدای از او عصبانتیمهراد به تبع        

 
 .ستی توش مرده نیخونی باال سرش روضه مي که داريگور-        
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  را به هم فشرد و گفتشی دندان هایره        
 

 .مهراد مثه آدم حرفتو بزن-        
 

 .یزنی زور ميخودی بيدار.ستی در کار نی سهمیعنی-        
 

 دیپانته آ مات شده پرس        
 

 ؟ی چیعنی-        
 

  آرام تر گفتی کمییمهراد با صدا        
 

 .هیساختگ..هی جعليهمش سندا.بهت دروغ گفتم که نصف اون هتل رو به نامت کردم-        
 

 دی را به کمرش زد و با پوزخند رو به او پرسشیدست ها        
 

 ادی احساساتت بيکه پا.. زن؟اونم توهی به نام زنمی مينجوری همامی نصف هتلو ميتو واقعا فکر کرد-        
 !یکشی مشی به آتویوسط کل زندگ

 
 یچی هي سال ها برانیتمام ا.مهراد سرش را کاله گذاشته بودتمم مدت . وا رفتی صندليپانته آ رو        

 آرام و با عجز زمزمه کرد.تالش کرده بود
 

  با من؟ي کردکاریچ.. مهرادي کردکاریچ-        
 

 ي براییجا. تاسف تکان دادي و سرش را به نشانه دی به گردنش کشی دستیره. دادینگاهش را به ره        
  گرفته کالفه گفتیی را فشار داد و با صداشیچشم ها.فکر و مکث نبود

 
 . بردار ببرریمهراد دست خواهرتو بگ-        

 



 645 

 چه کار دانستی نمیماهدخت از خوش. را برگرداند و با عجله از اتاق خارج شدشی روظی پر غیو با نگاه        
 زنگ بزند و تمام خواستیدلش م.ی خوشحال باشگرانی دردناك دي بد بود که از لحظه هایلیخ. بکنددیبا

 با پوزخند از مقابل مهراد و پانته آ از و کاوه دستش را گرفت. کندفی بهارك تعري براجانیاتفاقات امروز را با ه
پانته آ بلند شد و کت مهراد را در دستش گرفت و .زیخنده دار و غم انگ. شده بودیچه افتضاح.اتاق خارج شدند

 دند،گفت بوي که جارییپرحرص و با اشک ها
 

 ی تا تمام عمر زندگي شددهیانگار تو فقط آفر..خورهیحالم ازت بهم م. کنم مهرادی مچارتیبه خدا ب-        
 .یمنو خراب کن

 
 مهراد دستش را محکم از کتش جدا کرد و با اخم گفت        

 
 . کشم بعد خودموی اول تو رو میقبال هم بهت گفتم دهن باز کن-        

 
 .و او را به عقب هل داد و رفت        

 
 .که باالخره جواب داد. و منتظر بود تا صدرا تلفنش را جواب بدهدرفتی هتل کالفه و با عجله راه مرونیب        

 
 ؟یبله ره-        

 
  گفتعیسر        

 
 شته؟یصدرا بهارك پ-        

 
  کرد و گفت به بهارك که سراپا گوش شده بودیصدرا نگاه        

 
 اره چطور؟-        

 
 !زود. مني خونه ارشیب.دیبرگرد-        

 
 ! دارهطیبل. کهشهینم.ئه-        
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 بلند داد زد        

 
 . که گفتمنیهم-        

 
 دانستینم. به خانه رفتی هتل بود با تاکسنگی که در پارکنشی توجه به ماشیو تلفن را قطع کرد و ب        

 کرد تا ی مي و بعد فکرگرداندی بهارك را برمدیبا.پانته آ حذف شده بود.کردی فکر مدیبا. ناراحتایشد خوشحال با
چه بسا ممکن بود باز هم دروغ . برسدتوانستی جا نمچی که پانته آ گفت به هیبا دروغ.خواهرش را برگرداند

 .شدی دست به کار مدیخودش با.شدینم. و او را سرگردان نگه دارددیبگو
         

 دیصدرا که فرمان را چرخاند و دور زد پرس        
 

  گفت؟یچ-        
 

  تفاوت جواب دادیصدرا ب        
 

 .میگفت برگرد-        
 

  ادامه دادیبا لودگ        
 

 . حروم شد فقطي بسته دستمال کاغذهی-        
 

 همه یعنی. گفته بود برگردندیره.دی بگويزی چایاما بهارك اصال در حال خودش نبود که بخواهد بخنند         
 به جانش یشگی همی افتاده بود؟دوباره همان استرس و نگراني اتفاق تازه ترای بهم خورده بود زیچ

 !  چه شدهدیفهمیم دیبا. که نرودشدیاما نم. کند و نرودي لجبازای ذوق کند دانستینم.افتاد
 

 جواب داد.. تلفن بلند شديصدا. را باز کردشی هانیا آست تخت انداخت و دکمه هيکتش را رو        
 

 بله؟-        
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 .نگهبان بود        
 

 بفرستمشون؟. دی مهمون داری نامياقا-        
 

 .دندیچقدر زود رس.خودشان بودند        
 

 .ممنون.بفرست-        
 

سرش را که باال برد . صورتش را شستییو آب ظرفشریدر خانه را باز کرد و به آشپزخانه رفت و با ش        
 که به گوش یی پاشنه بلند هايبا صدا.آنقدر کالفه بود که کنترل افکارش را نداشت. ها افتادينگاهش به بطر

 . آمدرونی از آشپزخانه بدیرس
 

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-        
 

  گفتشانی پري اما با چهره ايپانته آ جد        
 

 . برمشهی همي آخرمو بزنم و براياومدم حرف ها. گوش کنیره-        
 

  گفتتی محکم و با جدیره        
 

 . گفتی کافيمهراد به اندازه .الزم نکرده-        
 

  داد زدیپانته آ حرص        
 

 .فقط خفه شو و گوش کن-        
 آرام اما خشن گفت.ادستی پنجره اکیپر اخم از مقابلش رفت و نزد. بسته شدیدهان ره        

 
 ؟يدیفهم. خفه نمونمگهی هستم که دی اما اگه حرفات حرف نباشن اونقدر عصبانشمیپانته آ خفه م-        
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 را محکم گرفت و به فشیبدون برداشن چمدان ک. توقف کردی رهي ساختمان خانه ي صدرا جلونیماش        
 ماندند تا نگهبان ی منتظر مدیبا.دیصدرا هم به دنبالش دود.رد شد و به داخل ساختمان هجوم بادهیسرعت پ

 گفت وارد آسانسور شدند که صدرا نفس نفس زنان. ندادیتی اما بهارك اهمدیایب
 

 .ایری منیی پایخوب سرتو انداخت-        
 

 بهارك با بغض گفت        
 

 . صدرارمیمیدارم از دلشوره م-        
 

 توجهشان را جلب ی رهي باز خانه مهی آمدند در نرونیاز آسانسور که ب.صدرا چپ چپ نگاهش کرد        
 .  و اجازه نداد در بزنددی پانته آ بهارك دستش را کشي در شد که با صداکیصدرا نزد.کرد

  پر بغض و پر اندوه گفتییپانته آ با صدا        
 

 ی مچارهی و مهراد و بگمی موی همه چامیدرصد ازدواجم با تو بهم بخوره م هی اگر یبه خودم گفتم حت-        
 تحمل تونمی نمگهید. بگمدی نه اما باای به نفع توئه دونمینم. کنمیاومدم که حرصمو سر هردوتون خال.کنم
 . جلوت راه برمو و پنهون کنمينطوری همتونمینم.کنم

 
 ادامه داد. آمدی نمیی صدایاما از ره        

 
 خواستیبابام فقط م. با پدر من ازدواج نکردیاصال ساق. بودی کامال ساختگی ازدواج پدرم با ساقیره-        
 ي تو رهاش کردنکهی کرد اما نه به خاطر ای خودکشیساق.شویحس دور بودن از زندگ. حسو درك کنهنیپدرت ا

 نه من نه مهراد گهی دشونی واقعری عقد غاون بعد از.دونستیاون از اولم م. با پدر من ازدواج کرده بودنکهی اای
 .دیخندیم. خوب بودیحال ساق.شی اومدن کی بعد از چندماه پدرم با ساقنکهیتا ا.مشونیدیند
 

  کرد و گفتیمکث        
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 گردهی روز برمهی داشت دی و امدونستیم.دونستیاون م. خنده هاش تو گوشم هستي هنوز صدایحت-        
 خواستی دلم مشهی که هميزیچ.دمیدی تو چشماش می رههی شهیمن هم.ماش معلوم بود تو چشنیا. توشیپ

 .داشته باشمش
 

 دیگوی کشد و می میآه        
 

 و ی سر چدونمیاالن م. با مهراد دعواش شدبی عجیلی شب خهی بابام نکهی ما موندن تا اشیچند روز پ-        
 گهید..  رفت و فرداشرونیمهراد از خونه ب.دمی لرزی و من مکردی مهی از ترس گریساق... بود اما اون شبیک

 . نشدداریبابام از خواب ب
 

  را پاك کرد وادامه دادشیاشک ها        
 

مهربون .شناختمیمن بابامو م.مثل من. به بابام وابسته بودیلی خیساق. و مهرادی طفلهیمن موندمو ساق-        
اونقدر حالم بد .می بودی نبود فقط منو ساقگهی که بابام دیشب اول.ه انداخت راوی بازنیاما بد کرد که ا.یبود ره

 .دمیبود که قرص خوردم و خواب
 

 دی گوی کشد و با هق هق می مي بلندينفس ها        
 

 ي چقدر گذشت و چطوردمینفهم.یلیخ. بلند بودیلی خغشی جيصدا.. کردی خودکشیهمون شب ساق-        
 ..ادمهی رو خوب یساق..ادمهیمهرادو خوب .ادمهی خوب دموی که دياما صحنه ا. رونیاز اتاقم اومدم ب

 
 .دادی واضح نبود اما ادامه مگری دشیصدا. کندیهق هق م        

 
 . ادمهیاتاق غرق خونو خوب -        
 دهدی دارد کنترلش کند ادامه می که سعیی کشد و با صدای مینفس        

 
 از ی اما نه از ساقرهیبابام خواست انتقام بگ.دونستی نمنویاما پدرم ا. دوست داشتوی ساقهشیمهراد هم-        
تازه . خونهادیاون شب مهراد با حال خراب م..از تو..ی اما نه از ساقرهی انتقام بگخواستیمهراد هم م..پدرت

 .. خواب بودی که ساقی تو اتاقرهی و مکنهیم از نبودن من سو استفاده. بودهی بود تموم ماجرا الکدهیفهم
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مدام . ها شده بودوونهیمهراد مثه د. کردهی چرا خودکشی شده و ساقی چدمیبعد از اوت اتفاق تازه فهم        
 ...گفتیم..زدیبلند بلند با خودش حرف م.داغون شده بود.. گفته دوستش ندارهی ساقگفتیم
 

 .دادیم حرف زدن ني آمد اجازه ی که باال نمینفس        
 

 ... شده و به زوری اونم عصبانگفتیم..گفتیم-        
 

پانته آ . آمدی نمی از رهیی صدانی پانته آ تمام ساختمان را برداشته بود اما کوچکتري هی بلند گريصدا        
  گفتدهی بردهیبر
 

 که سر يزی هرچویاز تو چون به خاطر اهدافت هرک.یاز هردوتون متنفرم ره.من از هردوتون متنفرم-        
 دلش سوخته بود که نکهیاز ا... ببرهنی نتونست نفرتشو از بنکهیاز مهراد به خاطر ا..یکنیراهت باشه رو نابود م

به خاطر ..به دست تو.. خودشي چشمايلواونم ج.. بار دوم از دست دادي که دوستش داشتو برایکس..عشقشو
 یعنید؟ی خوب باشدیستی بلد نشکنه؟چرای که نمهیجنس دل شماها چ.ی هردوتون متنفرم رهبدبخت بودنتون از

  مثه شماها باشم؟تونمی براتون سخت بود؟چرا من نمنقدریانسان بودن ا
 

 مانده بود که ناخودآگاه ییاشک ها. آمدی نمی مانده بود که از رهییصدا.. پانته آ تمام شديحرف ها        
پانته آ .شدی تر می که با هر کلمه اش زخمیی صدراي کرده بودند و قلب خرد شده سیا خ بهارك ريگونه 

کنار . زدرونیاز خانه به سرعت ب..دیرس تی مشتریراستش از ماندن ب.. نمانده بودیحرف.دی ندی از رهیعکس العمل
 بلند شد و به سرعت از کنار نی زميصدرا از رو.هر سه مات هم بودند. بهارك و صدرا مکث کرددنیدر با د

  گرفته گفتییبهارك به سمتش رفت که پانته آ دستش را گرفت و با صدا.پانته آ گذشت و وارد خانه شد
 

 .نرو-        
 

 آورد و رو به رونی بفشی از کی نسبتا کوچکيجعبه . بودی رهياما نگاه نگران بهارك به در خانه         
 بهارك گفت

 
 .. بده بهشنویا.الش بهتر شد حیوقت-        

 



 651 

 پانته آ دیفهمیاصال نم. گذاشتفشیجعبه را گرفت و داخل ک. قورت دادیبهارك آب دهانش را به سخت        
 ی خودش را منباریحتم داشت که ا..دی ترسی مشی بود که براي مردشیتمام حواسش پ..دی گویچه م
 را شی آ چشم هاپانته.. انداختیه دلش را به لرزه م ناشناس کیی صدراي هاادی فریتمام حواسش رفت پ.کشت

  صدرا را پس زد و ادامه دادي هاادی از فرختهی ريبست و اشک ها
 

اون ..زدمی باهاش حرف میاما اون اخمش وقت..فهممی من نمکردیفکر م.. دوستت دارهیره..بهارك-        
 دمیفهمیمن م.. کردی مواری رو دهی که به نقاشیاون نگاه.. من نبودشی با من بود پی وقتگهی که ديفکر

 رو ی ساقي بوی رهياومد  توی از وقتفهممیم..وی ساقيبو..دادی تورو مي بوی آخر رهي روزانیا..بهارك
 ..ارمی که من نتونستم به وجود بيزیچ.. حال خوبیعنی ی ساقيبو..دهیم
 

 دی گوی و مزندی میلبخند تلخ        
 

 منو دونستمیمن م... از پدر من بودی اشتباه کرد اما اشتباه اصلیره..ازش خواهش کن پدرمو ببخشه-        
 اونقدرعاشقم کنه تا همه تونهیبذار اگر م.. فکر کنهينجوری بذار همگفتمی برسه و با خودم می تا به ساقخوادیم
 شهی هميمن برا.. مني نه به واسطه یول..رسهیاالن مطمئنم با وجود تو بهش م..اما نشد.. بهش بگمویچ

 .. با مهراد رو به رو بشه.. رو به رو شههی قضنیوادارش کن خودش با ا.رونی کشم بی مانی جرنیخودمو از ا
 
 

 يمرد.. پر اشکي بود با چشم هايامروز صدرا مرد.. روزهانی حق به جانب انی ادعا تریب.وارد خانه شد        
 بود با لب يمرد. توانست تحملشان کندی نمگری که دیی بود با تمام شاد بودن هايدمر.. شکستهیبود با قلب

فکر کن دلت ..ی بزنی حرفی نتوانو فکر کن دلت خون باشد..اما پردرد..محکم.. صبوري بسته و ظاهريها
 و ی چرا؟فکر کن خودت محتاج تر از هرکس به صبر باشیی کنند نگوتیفکر رها..ی بزنی حرفیبشکند و نتوان

 ..گرانی غمخوار دي و بشویفکر کن خودت غم باش..گرانی سنگ صبور ديبشو
 یصدرا با صورت... قبل از آمدن پانته آي بود اما نه به همان استوارستادهی همانطور مقابل پنجره ایره        

 دی آرام پرسییاما با صدا..  کامال آشکارنباریا.. کامال آشکاریسرخ و بغض
 

 چرا؟-        
  چرا؟یره        
 ؟یچرا به من دروغ گفت        
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 . خودت بماند و خودتي عمر بغضت براکی و یسخت است مرد باش        
دردناك ...سخت است سقوط..یاز هم بپاش.. آتشکیبا .. بمبکی و با ی عمر کوه باشکیسخت است         

 .ي بپريدواری امي صخره نی خودت از بلندتري با پانکهیسخت است ا...است سقوط
 وقت ها هست که از ترس ناخودآگاه اشک ی بعضیدانیم..دست خودش نبود.. کردی مهیمردانه گر        

 ... داشته باشدقتی حقيشنوی مای و ینیبی که ميزی چنکهیاز ترس ا..يزیریم
 

 ؟ی لعنتي کردنکارویچرا با من ا-        
 

 دیگوی و مزندیمحکم به سر خودش م        
 

 .. آخهشهیمگه م... خدايوا-        
 

 .ستی ناسی کدامشان قابل قچی هادی که با فريادیفر..زندی مادیفر.. ماندی آرام نمگرید        
 

 ...یلعنت به تو ره-        
 

 دی گوی و باز مزندی وار خود را موانهیباز د        
 

 ..ي که شدیلعنت به تو و هرچ..ی بشیخواستی که میلعنت به تو و هرچ-        
 برم بهش یگفت... خودش بگهشهی روش نمیتو به من گفت.. خودش منو نخواستهی ساقیتو به من گفت        
 ؟ي رو همش از خودت درآوردنایا... برمرانی از اخوامیبگم م

 
 ..زندی مادیفر        

 
 ده؟؟ها؟تو تصادف مر... تو تصادف مردهی ساقیتو به من گفت-        

 
 .زندی مادیفر        
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 من ی زندگیساق...ی لعنتيدیدیتو که م..رفتی مي دل من با هر نگاهش چه جوريدید..يدیتو که د-        
 اما گفتمیم.. باشه که کنارش حالش خوبهی بذار با کسستی من حالش خوب نشی اگر پگفتمیهمش م..بود

 ...لعنت به تو..شدیخودمم باورم نم
 

 !یبه خاطر خود زندگ..ی چقدر سخت است دل کندن از تمام زندگیدانینم        
 مثل از درون يزیچ..يریی تغچیبدون ه..یی صداچیبدون ه.. بودستادهی که همانطور ايو مرد        
 مقابل هم ي شهی انعکاسش در شیحت.. نبودیره..آنجا نبود.. نبودگریانگار که د. شدنچی ههی شبيزیچ..مردن

 . نبودگرید
  از او سراغ داشت ادامه دادشدی که می حالنی تربهیصدرا با غر        

 
به .. مدتمنی اي هاي تمام صبوريبه اندازه ..بخشمتی داشتم نمی که به ساقی تمام عشقيبه اندازه -        
 .دا خودت و خنی بمونه بانی جرنیا..بخشمتی که خوردم نمیی تمام غصه هاياندازه 

 
 تمام يبه اندازه .. که به او زده بودیی تمام لبخند هايبه اندازه .. تمام عشقشيبه اندازه ..دیبخشینم        

 ... که نکردی با تمام رفاقتدیبخشی را نمیره.دشی بخشی که به او گفته بود نمییدوستت دارم ها
 ...دیبخشی که رفت نمی که سوزاند و راهییبه خاطر آدم ها.. بردنی که از بیاو را به خاطر عشق        
 کرده بود؟چرا هیصدرا گر..پانته آ که دست از سرش برداشت به سرعت در را باز کرد و وارد خانه شد        

 انداخت و با واری دي روی به نقاشی توجه به او نگاهی بزد؟صدرای نمی چرا حرفیره.. سرخ شده بود؟نقدریا
 دی اگر شنای..دی صدا کرد اما صدرا نشنا لب اسمش رریبهارك ز..کنار بهارك رد شد نه چندان استوار از یقامت
 ی تکانی در هم رهيبا صدا.پس بهتر بود برود. نداشتزی چچی هي برای جوابگرید.. نداشتشی برایجواب

 با عجز و بغض آرام گفت..دیدی را نمیصورت ره.نخورد
 

 ؟یره-        
 

 . سرش را برگرداندیره.ندی را ببیسرش را کج کرد بلکه ره. تر رفتکی نزدیکم        
 

 ؟یره-        
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چشم ..شیچشم ها..اخم کرده بود.. از صورتش مشخص شدیبخش.جلوتر رفت.. نگرفتیباز هم جواب        
 نگونهی ا او راتوانستیخرد نشده بود؟له نشده بود؟نگاهش نمرده بود؟نم..اما نگاهش..زدندی نمی حرفچی هشیها
 . کردشیآرام و لرزان باز صدا.اوردی به سر خودش بیی بالدی ترسیم..ندیبب
 
 

 ؟یره-        
 

صورت .جلوتر رفت.ختی اش اشک ری مرد زندگنی گناه کار تريبرا..ختیاشک ر...دادیجوابش را نم        
  بود؟ی رهگری دی را داشت؟اصال رهتی چطور؟نگاهش هنوز همان جدشی که نبود؟چشم هاسی خیره

 . راه متوقف شدانی دستش می تلخ رهي که با صداردی را بگشیخواست جلوتر برود و بازو        
 

 .برو-        
 

 کجا برم؟-        
 

 . را برگرداندشیباز هم رو        
 

 .برو بهارك-        
 

 شد؟یاما حال خودش چه م..ندی حال ببنی او را با اخواستینم. درك کندتوانستیم        
 

 کجا برم؟-        
 

 !برو.من اشتباه کردم -        
 

 بار بود که اعتراف به نی کرد؟آن اولی حس منی چننی او اای جهان بود ي صدانی پر بغض ترشیصدا        
  کرد؟ی فکر منی چننی او اای کرد ی مشیخطا

 
 ...حداقل تو منو ببخش-        
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  را پس زد و گفتشیپس اشک ها.. بودی مي قودی بایکی لحظه ها نیدر ا        
 

   ببخشم؟ویچ-        
 

 .دهدی و ادامه مردیگی را مشیبازو        
 

 ؟ی چیعنی یفهمیم..یمن عاشقت شدم ره-        
 .. اشتباه کردمی بگیتونینم..ي در بررشی از زیتونینم        

 
 .دی کشرونی دستش را از دست او بیره        

 
 !گفتم برو-        

 
 . زدغیج        

 
آدم از خودش ..یمن توام و تو من.. شدن برو و نمون و نخواه نداره؟عاشقیفهمیم.. بروی بگیتونینم-        

 ؟ی خودتو ول کنیتونی ببره و بره؟متونهیم
 

 بود نفس نفس زنان حرفش را یشانی پي برجسته ي شده به رگ هانی که مزیبا برگشتن صورت سرخ        
 . زدادی فریره.قطع کرد

 
 ؟ها؟ي من شدهیعاشق چ-        

 
 و به قلب بهارك منتقل شده بود زدی نمی رهي که برای تپش قلبي هردو،صداي نفس هايصدا        

 . را کر کندی گوش هرکستوانستیم
 .در قلبش.. در چشمشدی و اشک جوشدیمرد محکم و خونسردش نال..دی نالیره        

 
 ..بعدشم خودمو.. بکشمویکی برم خوامی االن منیهم-        
 ؟ي من شدهیحاال تو بگو عاشق چ        
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  گذاشت؟دی همه درد بانی ايعشق را کجا        
 

 ..من به خاطر تو برگشتم..ی منم نابود کنذارمینم..ذارمینم-        
 

 .ا گرفت و ادامه داد ری سرد رهيبهت زده دست ها        
 

 ..رمی نمگمی و منجامیاما ا..ی ممکنه بکنکاری و چي کردکاری چدونمیم..نجامیمن ا..ی رهنیبب-        
 

 با عجز ادامه داد        
 

 ویکی یتونیتوروخدا بهم ثابت نکن که بازم م..ی گذشتتیتوروخدا بهم ثابت نکن که هنوز همون ره-        
 ..بذار آرومت کنم..ینابود کن

 
  زدادی به آباژور کنارش زد و فريلگد.. بودی کافگرید. خونسرد باشدتوانستینم        

 
بذار .. نهای رمی اونقدر جراتشو دارم که بمنمیبرو بذار بب..برو.. کشمیآرومم که خودمو نم.من االن آرومم-        

 .. نهایانجام بدم  کردمو خودم لی که به خواهرم تحميزی چتونمی منمیبب
 

 ..دی چکی مشی مژه هاانیاشک از م.. را بستشیچشم ها        
 

 آرام گفت        
 

 ..رمی من نمی من بکشي اگه خودتو جلویحت..رمیمن نم-        
 

 توجه به حضور یب.اری اختیب.تمام خانه را دگرگون کرد.دی از جا پرنی خشمگی مثل عقابیره        
 حتما او را دیدی صحنه را منی ای وار که بهارك مطمئن بود اگر ساقوانهیآنقدر د!)ي بردیبا( زدی مادیفر.بهارك

 .دی بخشیم
اگر . نزدی بهارك را لرزاند اما حرفشیصدا.. کتاب ها رفت و آن را به شدت پرت کرديبه سمت قفسه         

پشتش به او بود اما با سکوت تعجب .شت ندای مشکلیچیبا ه.. نداشتی کرد با آن مشکلی او را آرام منکاریا
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 که تا یاهی سمهی نواری و دی عکس ساقه برهی و خستادهی را ای که در خانه به وجود آمد برگشت و رهيزیبرانگ
 .دی بزرگ کتاب ها پنهان بود، ديآن موقع پشت قفسه 

 اما او دیبهارك به سمتش دو..با همان سر و وضع. رفترونی توجه به بهارك از خانه بی بهیبعد از چند ثان        
 شتری بدی که حاال شايدر خانه ا..پس ماند..گرددی برمگفتی به او میحس.. اما کوتاهدی شدیمثل طوفان..رفته بود

 حال یب.. دوستش داشت ماندشتری خودش بی نقلي  که از خانهيدر خانه ا.. جنگ شده بود مانددانی مهیشب
 را رو به عذاب رو شیچشم ها. که بالش کامال مرطوب بود به خواب رفتیمچاله شد و زمان ی تخت رهيرو

 را شی چشم هانباریا.. گرفت بستی راهش قرار مي که هربار جلوی و محکمی سنگواریرو به د.. بستشیبه رو
 هودهیب..ستی نهودهی بزی چچی هنباری باور کند که اخواستی و مدانستی مچون.. بستی ها مواریرو به تمام د

 . عاشق نشده است
 

 گناه شاهد ی زد تا بهارك ، برونیاز خانه ب.. بهارك نباشدي جلوردی زد تا اگر خواست بمرونیاز خانه ب        
 شیتا مقابل چشم ها.. نا آرام و خشن قبلی زد تا بشود همان رهرونیاز خانه ب.زجر خود ساخته اش نباشد

 نیاما ا..خواستی وجود و با تمام قلبش او را مم با تمانکهیبا ا..ارك حق او نبودعشق به..حقش نبود. نشکندشتریب
  کردی لب تکرار مریز.مرده حق بهارك نبود

 
 ..ستی ننیحق تو ا-        

 
  زدادیفر        

 
 ..ستیحقت ن-        

 
خسته ..ان گذاشت فرمي را متوقف کرد و سرش را رونیماش.دی کوبنیو چند مشت به فرمان ماش        

 . کردی همانجا تمام مدی را بازیهمه چ..توان ادامه دادن نداشت..بود
.. باز هم شماره گرفت.اما او انگار قصد جواب دادن نداشت.با پانته آ تماس گرفت. را برداشتلشیموبا        

 یحس م.. تازه مرده استی کرد ساقیحس م. کردی پانته آ حالش را بد مي آرام و گرفته يصدا..آنقدر تا بردارد
 ..ستی نگری دخواهرش انگار تازه باور کرده بود..کرد تازه او را از دست داده است

 
 ؟ی رههیچ-        
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 دی خودشان بود پرسنی که فقط بیبا بغض        
 

 ؟ی رفتي رو سر من خراب کردوی همه چياومد-        
 

 .. منیره-        
 

  خراب گفتی با حالبغضش را فرو داد و        
 

 ..شیدی و توام مخوامیآدرس مهرادو م-        
 

 که به برادرش داشت به ی تمام نفرتياما به اندازه . مهراد او را خواهد کشتدانستیم.پانته آ مکث کرد        
 ی مي کارنی با او همچ،مهرادی رهي بود و مهراد به جای ساقيفکر کرد اگر او به جا..دادی حق میره

 عمر ظلم کیحق مهراد نبود . بودزده  زخم ها به اویلی حاال هم خنیهم. به افکار خودش زدیکرد؟پوزخند تلخ
 کی نیا. پس خودش آدرس مهراد را به او داد..گذردی از او نمی رهدانستیم.ندی اش را نبجهیکرده باشد و نت

 ی نمزی چچی هگری ددانستی داد که ميآدرس برادرش را به مرد. بودونی مدی بلکه به ساق،ی را نه به رهزیچ
 .  از دست دادن نداردي برای و ترسستدیتواند مقابلش با

 
 شد؟دو فنجان ی ميزی نگران چدی پانته آ بابی شدن عجبی به خانه اش و غی رهي دفعه اکیاز آمدن         

 و نی خوني چشم هادنیبا د. اش در را باز کردییند کذاقهوه آماده کرد و با زنگ در خونسرد و با همان لبخ
 غی تمام جيبه اندازه ..دیترس.بود پس پانته آ کار خودش را کرده.دی لبخندش ماسی رهي مشت شده يدست ها

 نی به صورتش پخش زمیبا برخورد مشت ره.. بوددهی آن شبش ترسیوانگی تمام ديبه اندازه ..ی ساقيها
 و با هر مشت شدی به خودش زده میباز هم زد و با هر مشت انگار مشت.. باز هم زدی بزند رهیتا آمد حرف.شد

 گری که دیوقت.دی کشی بود که ساقي تجسم دردی رهي هر ضربه رانگا.. کردی را احساس می ساقيمهراد درد
 ي هاادی که فریوقت.. کبود بودندشی که صورتش خون آلود و چشم هایوقت.. نمانده بودی باقياز مهراد، مهراد

  زمزمه کردی که هردو کامال مرده بودند رهی گفت وقتشدیم.. تمام شده بودیره
 

 ..حق تو مرگه-        
 

  حال جواب دادیب        
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 . منتظرت بودمنایزود تر از ا...ي اومدری دیلی مجازات من خيبرا-        

 
 .زندی ميبا همان حال و روز پوزخند        

 
 .. قبلیول-        

 
 .دهدی و ادامه مدیگوی میاز درد آخ        

 
 ؟یکنی مکاریبا خودت چ..ی که منو کشته؟برفرضیاول بگو حق تو چ.. قبلش-        

 
 دی کشادی به او زد و فري لگدیره        

 
 .خفه شو-        

 
 مهراد ساکت نماند        

 
 يتو دار..قبول کن. خفه شو نه منیگی به افکار خودت ميتو دار..ته عذاب وجداني خفه شو برانیا-        

 ..يدیتاوان کار خودتو پس م
 

 !نه من..ی رو تو کشتیساق-        
 

چون نزد تو دهن تو ..چون نزد تو دهن من.. بودفی کرد چون ضعیخودکش.. بودفی مرد چون ضعیساق-        
اونم تاوان ...چون نزد تو گوشتو بگه آدم شو.. به خودت مربوطهي داریو تف نکرد تو صورتت و بگه هر بدبخت

 ..شویتاوان فداکار..تاوان حرف نزدنشو.پس داد
 

 . آمدی برنمنی از اشتری بیاز ره.دی ترسی نمگری دی رهی برزخياز چهره         
 

  بد تاوان داره؟ي فقط کارايفکر کرد-        
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 .دی کوبواریمهراد را محکم به د.. اش را گرفت و بلندش کردقهی.اوردی طاقت نیره        
 

 ..يدیتوام بدترشو پس م..می عمر هممون تاوان پس دادهی-        
 

 .دی اما خنددادیتاوان پس م..دی کشیدرد م..دی اما خندختیریخون از دهانش م..دیمهراد خند        
 

  رفته؟ادتی..ي داراما تو.. از دست دادن ندارمي برايزیمن چ-        
 ..ي نکرددایتو هنوز خواهرتو پ        

 
حتما روحش . خواهرش کجاستدانستیهنوز نم. نشده بوددای هنوز پیساق.دیچی مهراد در گوشش پيصدا        

 ..دی کشی زجر میلیخ
 دی پرسیعصب        

 
  کجاست؟یساق-        

 
 . شکل ممکننیبه منفور تر..دیمهراد بلندتر خند        

 
 زجر دنی دکنهی که خوشحالم ميزیاالن تنها چ..نشیتو و بابام ازم گرفت.. از دست دادمویمن ساق-        

 ..دمی جواب سوالتو مدنتی زجر کشيفقط در ازا.. توئهدنیکش
 

  و بلند داد زدعیمهراد سر... به سمتش هجوم بردیره        
 

 .ی ساقيبهارك به جا-        
 

 .دی پرسظی غلی عقب رفت و با اخمی خنثی حس و با نگاهیب. خشک شدیدست ره        
 

 ؟یچ-        
 

 که صدبار گردن خودش يگردنبند.. گردن بهاركی انداختوی ساق؟گردنبندی فقط تو زرنگيفکر کرد-        
 نمش؟ی ممکنه من ببیبهارك بهت نگفته با من در ارتباطه؟نگفت..دمید
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 مهراد با اعتماد به نفس ادامه داد. آخر را خودش به خودش زدریت        

 
 گهی که ديری مي جورهی..يری و میکنی رها مشهی هميدر عوض بهارکو برا..دمی بهت پس مویساق-        

 . به برگشتنت نداشته باشهيدیام
 

 خواهرش را به خواستیم.. کنندی می که خنجر اند و زخمییاز همان خنده ها..دردناك و تلخ..دیخند        
تنها ..ردی از او بگخواستی کوچک شدن را؟بهارك را هم منهمهی ادی بخشی چطور میساق..خودش پس بدهد

 دی باشدی خودش نميا کرد؟اگر بهارك بری مشی رهادیبا.. که حق خودش نبودیتنها دلخوش.. اشیدلخوش
 . تا اجازه دهد سهم مهراد شودمردیم
 

 ..ادیبا رفتن من سمت تو نم..دهی فهموی درمود تو همه چبهارك-        
 

 بدست ي برادیباالخره با..ي که دوستش داری به کسدنینرس..هی تو کافدنی زجر کشدنی من ديبرا-        
  گذشت نه؟کی کوچيزای بزرگ از چيزایآوردن چ

 
 بدست ي برایبهارك کوچک بود؟دوست داشتن بهارك کوچک بود؟حرف مهراد درست بود اما قانون        

  وجود نداشت؟گری ديزهای واز دست ندادن چيزیآوردن چ
 مای خاموش بود حتما داخل هواپلشیاگر موبا..دلشوره داشت.دادی جواب نمگرفتیهرچه با بهارك تماس م        

 سرشان آمده بود؟کاوه ییچه بال..دادیصدرا هم جواب نم..دادیفقط جوابش را نم.وش نبود خاملشیبود اما موبا
  نگرانش کرد و دلگرم کننده گفتي به چهره ینگاه

 
 . نشدهيزیچ..نگران نباش-        

 
 دن؟ی کدوم جواب نمچیپس چرا ه-        

 
 فت دست ماهدخت را گرفت و گکردی میکاوه همانطور که رانندگ        

 
 .زنهی بهت زنگ منهیبی مشویگوش. منزیآروم باش عز..خنیدستات ..ستی حال اصال برات خوب ننیا-        
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 او هست؟باز زی باز هم عزستی لحظه بهارك را کنار گذاشت وفکر کرد اگر کاوه بفهمد او حامله نکی        
  او مهم است؟ي براشیهم سرما و گرما

جور .. داشته باشديگری دي صحنه را جورنی اخواستیچقدر دلش م.دی کشرونیدستش را دست کاوه ب        
 ..يگرم تر و عاشقانه تر

  و به ظاهر آرام شده گفتدی کشي اما پر دلشوره اقینفس عم        
 

 . خودمونيمنو برسون خونه -        
 

حاال که خودش . کندی از او فرار منقدری چرا ادانستینم.کاوه چپ چپ نگاهش کرد و سرش را تکان داد        
 ..کوتاه آمده

 
 ماهدخت؟-        

 
 بله؟-        

 
 ؟ی به من بگيخوای نميزیتو چ-        

 
  زده باشد؟ی به او حرفسوینکند گ.دی پرشیرنگ از رو        

 
 چطور؟..نه-        

 
 . اندازدیشانه اش را باال م        

 
 .یزنیحرف نم..ی همش تو خودتدونمینم-        

 
 . کندیکوتاه نگاهش م        

 
 ..يریگیفاصله م-        

 
 .دهدی ادامه مدیبا ترد        
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 ؟یخوب-        

 
 دی گوی نه اما مطمئن کننده مای لبخندش خوب از آب درآمده داندینم.. کند لبخند بزندی میسع        

 
 .نگران بهارکم فقط..خوبم-        

 
 ..شتری بی نگران خودت باشدیتو االن با-        

 
 تا باد دی کشنیی را پاشهی شیکم.. کردی می به خانه؟احساس خفگدندی رسیچرا نم.دهدیسرش را تکان م        

 .بلکه حالش بهتر شود..سرد به صورتش بخورد
فرح بانو وارد اتاقش شد و ...اشت سرد بود اما پنجره را باز گذیلیهوا خ. را عوض کردرونی بيلباس ها        

 دیفرح بانو پرس. شدشی زد و مشغول شانه کردن موهايلبخند. تخت نشستيرو
 

  تو؟ومدیکاوه چرا ن-        
 

 .کار داشت-        
 

  گفتنی بعد غمگیکم.فرح بانو سکوت کرد        
 

 .هی بهارك خاليچقدر جا-        
 

 . نزدی از او نداشت پس حرفي خبرچیاصال مگر بهارك رفته بود؟ه        
 

 .گردنی دارن برمنایمامانت ا-        
 

 دی کرد و پرسیمکث        
 

 ؟یک-        
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 .گهیچند روز د-        
 

  و گفتدیفرح کوتاه و تلخ خند        
 

 .يری ميهرچند توام دار.. مونم و تویدوباره من م-        
 

 . گذاشتشی شانه هايکنار فرح بانو نشست و سرش را رو.دیخند        
 

 فرح جون؟-        
 

 زم؟یجانم عز-        
 

  از خودش به شما نداد؟ی آدرسایشماره ..نجای اومد االی که دانياونروز..گمیم-        
 

 کار؟ی چيخوایم-        
 

 سرش را بلند کرد و گفت        
 

 ترسم به دل یم..رو دلم مونده.. بد برخورد کردمیلی کوه باهاش خمی که با دوستامون رفتي روزنیآخر-        
 .می داشته باشي حاال که راهمون جدا شده دلخورخوامینم..رهیبگ
 

  زد و گفتی زودباور و دلسوز لبخند مهربانيفرح بانو..بازهم دروغ        
 

 .خدا خودش حواسش هست..یکنی ميخوب کار..ارمی برات شمارشو مرمیم-        
 

 .دی نام خدا هم خجالت کشدنی از شنیو ماهدخت حت        
         
 .. خودش بوديپس شماره . خوشحال شدشی صدادنی بار از شننی اوليبعد از سال ها برا        

 
 ال؟یدان-        
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 دی متعجب پرسالیدان        

 
 ؟ییماهدخت تو-        

 
 ؟یخوب.خودمم-        

 
  شده؟بهارك خوبه؟يزیچ-        

 
 .نه با خودت کار دارم-        

 
 .دی بلندش به گوش ماهدخت هم رسي که صدادی کشی نفسالیدان        

 
 ..  باشهریخ-        
 ؟یتهران..نمتی بخوامیم-        

 
 . شده؟آره تهرانميزیچ-        

 
 .میزنیحرف م. خونتامیم.خوبه-        

 
 خونه؟-        

 
 دی گویکالفه م        

 
 ؟یپرسی کرده؟چرا همش سوال مدای گوشات مشکل پالیدان-        

 
 .خنددیم        

 
 .. حرفانیا..آخه تو.. لحظه به گوشام شک کردمهینه -        
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 کدوم حرفا؟-        
 

 ؟يای میک.. ولش کنیچیه-        
 

 ..زود-        
 

 .نمتیبیم-        
 

 اما شودی کرد کاوه هم همانطور میفکر م.. تنگ شده بودالی دانی عاشقي روزهايچقدر دلش برا        
 رفت که مادرو رونی و کالفه از اتاق بدی کششی به موهایدست.. بود که هرگز هم نخواهد شددهیاالن فهم..نشد

 پدرش رو به او گفت. او ساکت شدنددنیبا د. دیپدرش را مشغول بحث د
 

 م؟ی حرف بزنکمی باهم يایماهدخت جان م-        
 

 . گفت و آرام به سمت پدرش رفت و نشستیی خداایدر دلش         
 

  شده؟يزیچ-        
 

  گفتهیسم        
 

 نیهم..میگردی برممیمنو پدرت دار.. قراره بشه؟یوا چ-        
 

 وا رفته گفت        
 

 ن؟یهم-        
 

  گفتهی سمي دفعه اکی توجه به حرف یپدرش ب        
 
 

 رابطه ات با کاوه چطوره؟-        
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 .دی پرسی گشتند و پدرش درمورد کاوه میداشتند برم.کالفه سرش را تکان داد        

 
 ..اما.خوبه-        

 
 نه؟ ای می راحت باشه که برگردالمونی خدی با؟مایاما چ-        

 
 . بهم بزنمیعنی... گرفتم ازش جدا شممیمن تصم..من-        

 
  اخم کرد و بلند گفتهیسم        

 
 ؟یچ-        

 
 . حرفشي بود و منتظر ادامه رهیپدرش ساکت به ماهدخت خ        

 
فقط من فکر کردم ..هی مرد خوبمیلیاتفاقا کاوه خ.. کردمدای پی که باهاش مشکلستی نی معننی به انیا-        

 . زود بودتتی واسه محرمنکهی و امی باهم در ارتباط باشمیتونی هم متیبدون اون محرم
 

 . شدیمادرش عصبان        
 

 ي و عجله برادیای بدیای ب؟اونهمهیکنی کرده؟اصال تو به کارات فکر هم مي کاوه کار؟مگهی چیعنی-        
  مگه تو؟ي اخوام؟بچهی نمی ماه نشده بگهی نکهیا

 
 . را قطع کردهیپدر ماهدخت حرف سم        

 
 . نگویچی جان شما چند لحظه ههیسم-        

 
 ؟مگهیکشی و پنج سالته خجالت نمستی آخه؟بهیمگه بچه باز..ي لوسش کردنویتو ا.. نگویچی هویچ-        

  دست توئه؟ي اسباب بازیزندگ
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 .شدی موانهی کم کم داشت دگرید        
 ی منم زندگدی بذارن؟پسی خودتونو داشته باشی که زندگنیمگه شما نرفت.. خودمهیزندگ..مامان جان-        

 خوبه؟..دیایاصال اشتباه کردم گفتم ب..خودمو داشته باشم
 

 هی شهی همي بار براهی د؟چرای از دهن تو شندی چندبار باي جمله رو روزنیاشتباه کردمم شد حرف؟ا-        
 ؟ی و پاش بمونيریگینم یمیتصم

 
 
 

 .پدرش که تا آن لحظه ساکت بود در کمال آرامش گفت        
 

 ..من با ماهدخت موافقم..هیسم-        
 

 . گرد نگاهش کردي با چشم هاهیسم        
 

 نباشه منم یاگر اون راض.. خود کاوهتیالبته با رضا.. تر بهمش بزننعی نشده سري خبرچیبهتره تا ه-        
 .ستمی نیراض

 
 هیسم. پدرش مواجه شدي به پدرش زد که با نگاه نه چندان مهربان و جديماهدخت لبخند سپاسگزار        

 گفت
 

 !ي منتظر بودنکهیمثل ا..خوبه-        
 چه نیا..میدی ازش شنیی نه صدامشیدی که از روز عقدتون به بعد نه د؟مای به خود کاوه گفتنمیاصال بب        

 گه؟ی بود ديعقد
 

 رو به پدر ماهدخت ی حرصهیسم. مادرش بلند شد و به آشپزخانه رفتي اعتنا به حرف هایماهدخت ب        
 گفت

 
 .شهی نمشیچی تا مارو دق نده هنی تنها دق کنه؟انجای انی ايتو نگران بود.. لجبازهش؟هنوزمینیبیم-        
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  کرد و گفتیپدر ماهدخت نچ        
 
 زود بوده دارن بهم دنیحاال زودتر فهم.. بودنی همي عقد برانیاصال ا..گهیبس کن توام د.. بابايا-        
 ..زننیم
 

 هی یعنی گهی نمیچی هیوقت..نای هست اشونیزی چهی دونمیمن که م.ری بگنویتوام که همش طرف ا-        
 ه؟ی چه دخترنی اگهی اون پسره نمست؟خواهریآخه زشت ن!می شده که ما خبر نداريزیچ
 

 ! شدهمونی پشدیشا. اونورادی بخواد با ما بدیاصال شا..شلوغش نکن-        
 

 . چپ چپ نگاهش کردهیسم        
 

 . به بعدش با خودتنی اما از ازنمی خب من حرف نملهیخ. به خودتشی بچسبونيخوایتوام که فقط م-        
 

         
  گفتدی کوبی که قلبش در دهانش می نگاهش کرد و در حاليمحکم و کامال جد        

 
 .امی باهات بخوامیمنم م-        

 
   گذاشت و گفتزی ميفنجان قهوه را رو. به شدت به سرفه افتادالیدان        

 
 ها؟-        

 
 . انداختشی پاي را روشیماهدخت خونسرد پا        

 
مگه دنبال فرصت .. منم ببرگمیحاال م..یخودت گفت...تو کوه..ي برگرديخوای میمگه اونروز نگفت-        

 ؟ينبود
 

 دی پرسدی به سمتش خم شد و با تردالیدان        
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 ؟یتو مطمئن-        
 

 .دی خندالیدان.سرش را تکان داد        
 

 چرا؟-        
 

 ؟یچرا چ-        
 

 غ من؟ سراي شد که اومدی چي دفعه اکی شده؟یچ-        
 

 مظلومانه گفت. نگاه کردشی انداخت و به انگشت هانییسرش را پا        
 

 ..خورهی به درد من نمچکسی جز تو هدمیفهم..  من فکر کردمالیدان-        
 

 ؟یکاوه چ-        
 

 !یچیه-        
 

 پدرو مادرت؟-        
 

 .مخصوصا بابام.نی برم اونا همه جوره راضرانیمن بخوام از ا..شنی میراض-        
 
 

 دی نگاه کرد و پرسشی تر در چشم هاي جدالیدان        
 

 ؟یمن چ-        
 

  خودش؟ي بود برگردد سر جاشد؟قراری چه مالیدان..دیماند چه بگو        
 

 . کنمیبه توام فکر م..فعال منو ببر-        
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 .ند مارهی در نگاهش خهیچند ثان        

 
 ..برهی وقت میلیخ-        

 
  را کرده باشد گفتشی که انگار فکر همه جايماهدخت طور        

 
 به همون یتونیتو م. با توام که با تواممیوقت..شهی می چنمی تا ببرمی و مامی مدت مهی.. بمونمخوامینم-        

 ها؟.. منم درست کنهي کارایدوستات که کاراتو درست کرد بگ
 

 .يسختش کرد.. اوضاعنیحاال با ا.. بمونمرانیمنم اومده بودم با تو ا.خرجش باالست..برهیزمان م-        
 

 سخت چمیه. خودم بدمطموی کنم اونقدر پس انداز کردم که بتونم پول بلی ساال که کار منیتو ا -        
 ؟يخوای اصال مگه تو منو نمنمیبب..ستین

 
 یاما بدش نم.ماهدخت را خودش بزرگ کرده بود..مشخص بود آمده است سرش را کاله بگذارد..دیخند        
 . سرش کاله برودیآمد کم

 
 .جوجه بزرگ شده-        

 
 . را ادامه دادطنتی شالیدان..دیماهدخت هم خند        

 
 .يری بگاتیاضی هجده از رهی تا ي خوب شده؟اون موقع ها که پدر منو درآوردتیاضی رنمیحاال بب-        

 
 . گفت و ادامه دادینچ        

 
 ..شدی نممی من اصال حاليدادیاون موقع ها که بهم درس م..نه-        

 
  پرسشگر نگاهش کرد که گفتالیدان        
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 .یاضیچون همش حواسم به تو بود نه ر-        
 

 که دفن شده بود ی ماهدخت کوچکي قسمت قلبش برانی ترقیدر عم.. زد و دوباره در دلشیلبخند تلخ        
 .ختیاشک ر

 
 .رفتمی وقت نمچی هشهی مينجوری کردم ای اگر فکر میمن لعنت-        

 
 .می کردی قبلش فکر مدی بامیفهمی تازه مگذرهی ميزی چهی یوقت...نهی همشهیهم-        

 
 ..حق با او بود. نداشتیجواب. نگاهش کردنی غمگالیدان        

 
 هیفقط ..رهیپس خاطراتشم م.. و ماهدخت اون روزا هم رفترستانیدوران دب..الی نداره دانیاشکال-        

 ..ی کمک کندیبا.. کنمی که من محوش ممونهی مات ازشون مریتصو
 

 دی مهربان پرسي مغموم اما با لبخندی طوالنیسرش را تکان داد و پس از سکوت        
 

 بخشه؟ی اون روزا رو مالیماهدخت اون روزا،دان-        
 

هرچه .. نبخشدشتری هرچه بدهیحداقل حاال فهم..داشتی ها دست برمي لجبازنیاز ا..دنی نبخشنی از ادیبا        
 نفر را کی نی محبت همدی بای محبتی دار بروی گنیدر ا..حاال. کندی غرق مشتری کند خودش را بي لجبازشتریب

 .دی چسبیسفت و سخت م
 

 ..بخشهیم-        
 

 و بلند شد و گفت        
 

 . بدمستی بکشه برم بهش بی گفتم نقاشورانیمن به -        
 

  و ادامه داددیخند        
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 ..ششیبرم پ-        
 

  زد و گفتی چشمکالیدان        
 

 .دایدی پسر من مادی دخترونه يخوب کارا-        
 
  در اتاق بلند جوابش را دادکی و نزددیخند        
 

 ...!!ي دخترونه کردينکه خودت کم کارا-        
 

فقط .. ماهدخت را داشتگریحاال د..خوشحال بود..دی کشی داد و نفس راحتهیبه مبل تک.دی خندالیدان        
 د؟ی ترسدی نبایفقط کم..یکم.. دردسر بگذردی راحتو بیلی خزی همه چیوقت.. بودبی عجکمی

 هم یبهارك نرفته بود؟اما خانه ساکت بود و بهارک.. آمدی آرامش ميبو. جان وارد خانه شدی حال و بیب        
 به خانه داشت هم برگشتنی که برايدی امکیهرچند خودش گفته بود برود اما همان .پس رفته بود.شدی نمدهید

 صورت خودش را نهیدرون آ. دهدنیک درد جسمش را تس کرد حداقلی راست به حمام رفت و سعکی.نابود شد
 که یی تمام سالهايبرا.. خودش سوختي شده بود؟دلش برازاویبهارك عاشق چه چ..تلخ..اهیس..کبود..نگاه کرد

 به مهراد و کارش یوقت.. کرده استی او خوکشی معرفتی به خاطر بی کرد ساقیفکر م..با عذاب وجدان گذشت
 نی زمي را برداشت و رونهی و آاوردیطاقت م.. کردی مر کرد همزمان به مرگ خودش هم فکیفکر م

 و ی بعد از آن دوران افسردگدیشا.. کندهی گرخواستیدلش م..ندی خودش را درون آن نبدادی محیترج..گذاشت
 .شدی کردن تنگ مهی گري بار بود که دلش برانی اولنیحال خراب ا

         
به سمت تختش .افتدی بی نور باشد و چشمش به عکس ساقخواستیدلش نم..ا را روشن نکردچراغ ه        

 که برگشت و فکر کرد او رفته یراستش وقت..پس نرفته بود..دیرفت که بهارك را مچاله شده و به خواب رفته د
در آغوش  او را سخت استخویدلش م..آرام جانش همانجا بود..اما بهارك مانده بود. شددیکامال نا ام

 نه نی تمام ايبه اندازه .. استفاده کندشتری بمان و اشتباه کردم بي از واژه هانباری اخواستیدلش م..ردیبگ
 دیسرش را برگرداند و خواب آلود پرس.دیبا تکان خوردنش بهارك از خواب پر.دیکنارش دراز کش..سال

 
 ؟یی؟تویره-        
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بهارك . که روشن بود چراغ شهر بودیتنها چراغ.. پشت پنجرهي شده ی بود جز شهر نقاشکیهمه جا تار        
 یی با صدایدست برد تا آباژور کار تخت را روشن کند که ره. خودش استدانستیاما م..دیدی را نمیصورت ره

 گرفته گفت
 

 .روشنش نکن-        
 

 آرام جوابش را داد        
 

 نمتیبینم-        
 

 .بهتر-        
 

هوا سرد . شانه اش گذاشتي شد و با اکراه سرش را روکشینزد. رفتارش نکردي و تندی به تلخییاعتنا        
 اش بغض آسمان هم سر باز کرد و رد و هیبا گر. اش گرفتهی گراری اختی چرا بدانستینم..اما زود گرم شد..بود

 .برق زد
 

 ؟یکنی مهیبه حال من گر-        
 

 ؟یره-        
 

 ؟یجان ره-        
 

 بهارك شدت گرفت و اجازه به ي هیگر.. اوي برایسخت بود نامهربان.. بهارك تلخ بودنيسخت بود برا        
 .گفتن حرفش نداد

 .دی را آرام بوسشی موهاي را فشرد و روشی بازویره        
 

 ببخش خب؟.. بود بد بودمی زندگي و بودی که برام امیبا تنها کس..من بد بودم-        
 . ببخشیتو که هست..ستنی نگهی ببخشن ددی که باییاون کسا        
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 را شدی که از زخم قلبش متنقل میی گرمانیا.. بغض دار و سست را دوست نداشتي صدانیبهارك ا        
 .خواستی خونسرد را ميدلش همان بدن سرد و چهره .خواستینم

 تدستش را گرفت و گف        
 

 .بخشمی برو نمی بگيبه خدا اگر بخوا... بخشمینم-        
 

 .. بهاركشهی من درست نمیزندگ..ي بردیبا-        
 

 . بودند که قلبش را فرا گرفته بودی شکي گونه اش نشانه ي رويمطمئن جوابش را داد اما اشک ها        
 

 . کنمیمن درستش م-        
 
 

  اش آرام گفتهودهی بدی امنی دستش را فشرد و به ایره        
 

 .. دل منزیعز-        
 

 . فکر کردنی هم به همیانگار ره.. آمدی او بدش مي گفتن هازمی آمد چقدر از عزادشیگفت و بهارك         
 

 زم؟ی بگم عزومدی بدت مادتهی-        
 

 .سرش را تکان داد.دی خندهی گرانیم        
 

  جالب بگم؟زی چهی-        
 

  کشد و لب زدي امهینفس نصفه ن        
 

 ..بگو-        
 

 ..ادی بدم نمگهید-        
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خوب بود ...شدی گرفته تر و فکش قفل تر می رهي کرد چهره ی تر برخورد میهرچقدر بهارك احساس        

  را در شهر نشانش داد و گفتیرنگ ی اش چراغ آبیشانی پيبا همان اخم رو.. روشن نبودیکه چراغ
 

 ...یینجای تو اگهیده سال د-        
 

  نشانش داد و ادامه داديگریآنطرف شهر چراغ زرد رنگ د        
 

 .نجامیمنم ا-        
 

  کرد و گفتیمکث        
 

 ... و نه مني کنار من بودنجا،ی ا،ينجوری ای شبهی ادی مادتینه تو ..گهی دي جاهی طرف شهر تو هیمن -        
 

 ..اما تو..فکر نکنم اونقدر سرپا شده باشم که ازدواج کنم..گهیده سال د        
 

 . که به دستش وارد شد حس کرديبهارك احساسش را از فشار        
 

قدر حالت  من مطمئنم اونیاگرم ازدواج نکرده باش..ي بچه داردمی و شاي ازدواج کردي مردهیاما تو با -        
 .. من نمونهي های تلخي براییخوب هست که جا

 ی آرامشهی.. آروممتی و خوشبختیاز اون خوشحال..رنی نمنی وقت از بچی که هامیاما من با تمام بدبخت        
 که از اونطرف شهر ی از احساسزنهی قلبم میستی کنارم ننکهیبا ا..ادی از کجا مفهممی وقتا نمیلیکه خودمم خ
 ..شهیبهم متنقل م

 
 . را پاك کردشیبهارك اشک ها        

 
 ..بذار داستانو من بگم!نه-        
تو ...ده سال بعد..یی که خاموشه تویاونطرفم اون چراغ..اون چراغه که از همه کم نور تره منم        

 کنم باز راهموعوض ی که به تو برسه رو طیابونیده سال بعد اگه صدبارم مجبور بشم خ..ستمیمنم ن..یستین
چون ..تونمینم.. بذارمشگاهی نمامده سال بعد اگر بخوا..ادی مادمیچون هنوز خاطرات رومثل روز اول ..کنمیم
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بهارك ده سال بعد تا اون موقع هر .. خودش بودني برااشینقاش.. که خودش بوددی کشی می نقاشیبهارك وقت
 نیا.. که تو قلبش ساختهی خونه انیا.. ده سال قبلههی تو ذهنش رهادیکه م يزی چنی بکشه اولي اینقاش

 ..گمی دروغ میفکر نکن...شهی تنگ نمشدل..ده سال بعد دلش تنگ نشده...وارهاسید
 

 .. کندیبغض م        
 

ده سال بعد ..وفتهی می رهادی..ادی از پرواز تهران بی تو فرودگاه و اسمنهی بشیاما وقت..دلش تنگ نشده-        
ده سال بعد اگر ازدواج کنه و ..نهیشی نمي کنار پنجره ازی مچی اما پشت هشهیدلش تنگ نم... که برهيهرکافه ا

 دیشا..اما.. هاشهی ده سال قبل مي های و نگرانس دلش تنگ اون استریفکر نکن.. بپزهای اون مرد الزانيبرا
 ..ده سال بعد.. بره تو فکرکمی غذا زیکنار م

 
 کشدی می بلند و لرزانینفس        
 

 قلبش نزنه تا دی باگهیفکر کنم د...  ده سال بعدیاما ره....ادی بدش ماسهی گلدون یده سال بعد از هرچ-        
 .. حس نکنهنارویا

 
 ..زندیهق م        

 
 که من دلم تنگ شده و بازم ی کنی احساس مي سال بعد چه جورزنه؟دهی قلبت میزنه؟رهیقلبت م-        
 زنه؟یقلبت م
 زد؟ی نکنه از اولم قلبت نمیره..نگاه کن چراغ تو خاموشه        

 
 قلبش گذاشت يفقط سر بهارك را رو.. بزندی حرفتوانستینم.. نداشته باشدنکهینه ا.. نداشتی حرفیره        

 .. تر شده بودند نکندیفقط کم..ی که کمشی به مژه های کرد توجهیو سع
 

 .. گوش کنزنه؟خوبینم..بشنو..نیبب-        
 

 . پر درد تر و آرام تر از هروقتدیشا..با درد اما منظم و آرام..زدیقلبش م..زدیم        
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 فکرش یحت.. اشک ها انباشته شده بودندنیانگار ا..ختیاز بس که اشک ر.. مرطوب شده بودیلباس ره        
 .. خودش را از دست بدهدنطوری اید در مدت کوتاه کریرا هم نم

  مطمئن کننده گفتیآرام تر که شد ره        
 

 .گهی دزی چچیو نه ه... مونهی بهارك خاموش می خالي جاي براشهیاون چراغ هم-        
 

 و آرام زمزمه کرد        
 

 ..زمیعز-        
 

 به یدست. و کبود استیصورتش زخم..ندیبی بهتر می صورتش را کمگریحاال د.. کندیبهارك نگاهش م        
 تواندینم.. بردیدستش را عقب م. بوسدی اما نوك انگشتش را مشودی جمع می رهيچهره .. کشدیکنار لبش م

 ی برق نگاهش از هر چراغند کی نگاه مشی به چشم هایوقت. کشدی زجر می رهداندیم.. چهره را لمس کندنیا
 را فراموش کرد و شی زمان و مکان و تمام درد های م ماند که رهرهی خيادیز.. نور تر استدر شهر هم پر

آن طعم و آن شدت . دست بهارك دور گردنش حلقه شد .. نماندي فاصله اگریآنقدر که د...سرش را جلو تر برد
 . بعدل تا هزار سایحت..آنقدر بود که ماندگار باشد

 ي را از رودی سفيبلند شد و ملحفه . کردی متی را اذشی چشم هاادیر زنو. را باز کردشیچشم ها        
در ..به هال برگشت..نبود.. و داخل اتاق هارا نگاه کرددی کششی به موهای کجا بود؟دستیره..خودش کنار زد

 یوارد بالکن شد و ره.. کرد؟ی مار اول صبح آنجا چه کي سرمانیدر ا.. داشتي هم حدیوانگید..بالکن باز بود
 اخم داشت اما با یره.. روز مشخص بود چقدر صورتش کبود استییتازه در روشنا.دیرا با ماگ قهوه اش د

  آنکه نگاهش رو به او بماند گفتی زد و بی بهارك لبخند کمرنگدنید
 

 ..ریصبح بخ-        
 

 . را دورش جمع کردشیدست ها        
 

 ..ریصبح بخ-        
 

 دی شد که پرسیسکوتشان طوالن        
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 ... تو؟هوا سردهياینم-        

 
 . نه تکان داديسرش را به نشانه         

 
 

  صبحانه درست کنم؟يخوایم-        
 

 .ماگ قهوه را نشان داد        
 

 .خوردم-        
 
 

 .قهوه که نشد صبحانه-        
 

 . اش سرخ شدینیچقدر زود از سرما ب. نگاهش کردمیمال        
 

 .زمی ندارم عزلی ميزیچ-        
 

 دیبا شک پرس        
 

  من برم؟يخوایم-        
 

 .دیدستش را گرفت و به سمت خودش کش        
 

 . باهات حرف بزنمخوامیم..نه-        
 

 کج کرد و یسرش را کم. نداشتیتی اما اهمخوردی به صورتش میالبته سوز کم.. سردش نبودگریحاال د        
 دیپرس
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 ؟یچه حرف-        
 

 .. بمونهادمی ی نذاشتیعنی.. رفت ازت بپرسمادمی شبی رو دی سوالهی-        
 

 از یبیترک.. بودینیری و شی از تلخیبی ترکشبید.باد سرد دوباره به صورتش خورد..سرش را برگرداند        
 . رنگ بنفشهی شبيزیچ.. و قرمزیرنگ آب

 
   دلم و دلم کدومو انتخاب کنم؟نی کنم؟بکاریخودت بهم بگو چ-        

 
 .دیصبرش ته کش        

 
  شده؟ی چی درست بگشهیم..یره-        

 
 ..کهی اون مرتي رفتم خونه روزید-        

 
 ..اولش متوجه نشد اما        

 
 .. خواهرمو بهم بدهيگفت تو رو بذارمو برم تا جنازه ..گفت برم-        

 
 به یی بالنیواقعا او همچ.. باور بودرقابلیهضم بد بودن مهراد سخت و غ..دی گوی که مهراد را مدیفهم        
 یپس آن عشق نافرجام.. داشتلی در آن خانه بود دلشهی که همیعکس.. آورده بود؟پس اون عکسیسر ساق

 بود که دهی بود و شندهی دبی عجيا مدت آنقدر اتفاق هنیدر ا. همان بوددی ترسی گفت و میکه مهراد از آن م
 ی انصافانه نبود؟بعد از آنهمه سختی بی شرط کمنیاما ا. کردی شک مگذاشتی نمی شرطی رهياگر مهراد برا

 . بودند واقعا منصفانه نبوددهی که کشیو عذاب
 

 ؟ی گفتیتو چ-        
 

 . فکر نکرده بودمنقدری آدم اهیتا به حال مرگ .. بکشمش بهاركخواستیدلم م..یچیه-        
 

  و ادامه داددی بهارك کشي بلند شده ي عطر موهاي در ال به الینفس        
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بگه .. تلخ بودی شوخهی بشه و بگه همه اش داشی پی روز ساقهیکاش .. بکنمدی باکاری چدونمینم-        

 ... کنههمی تنبخواستهیم.. ساالنیتمام ا.. کنهی تالفخواستهیم
 

 ؟یره-        
 

 هوم؟-        
 

 ست؟ی گشتن بس نی سال دنبال ساقنهمهی تو بس باشه؟ایمونی پشیکنیفکر نم-        
 
 

 چی هگهی فرستادم که دي جورهی رو یانگار ساق.. گردمی میچی کنم دارم دنبال هی وقتا فکر میگاه-        
 .. برگردهستیوقت قرار ن

 
 را شیبهارك دستش ها. ناآرام باشدی اگر روح ساقشدیدلش آرام نم.. بزندی حرفتوانستی نمنی از اشتریب        

  دهانش گرفت و آرام گفتيجلو
 

 .. برم و خودمو گم و گور کنمخوادیدلم م-        
 

 چرا؟-        
 

 ..ي دنبالم بگرديایتا ب-        
 

 .دهدیامه م و ادردیگیاز او فاصله م        
 

 ..کشهی که کرده خجالت مي کاري اونم برادیشا..ی کنداشی پخوادی دلش نمی خود ساقدیشا..یره-        
 

 سهی را درون کدی مشت امکی ی کرد که انگار بخواهیتمام مدت حرف زدنش، آنقدر سخت نگاهش م        
 . نداشتی سرد حسيبل هواانگار بدنش در مقا.. دادرونینفسش را ب.يزی بريدی پر از نااميا
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 کنم و نشونت بدم که چرا تختمو رو دارتی بخواستیدلم م..يتو خواب بود.. صبح بارون اومديدم دما-        
 به دونمی نمگهید..انگار کنارم بود.. حسش کردم.. حرف زدمیاز همونجا با ساق..ومدیدلم ن..به پنجره گذاشتم
 باهام وی شدداری که تو بیتا وقت.. بودشبی دشنای از بدتریکی دونمی اما منی بگم بدتردی بامیکدوم اتفاق زندگ

 ..ی اون ساعت هم تو رو داشتم و هم ساقشبید..يحرف زد
 که قطع ی باروني و اون صدایهنوز چشمامو باز نکرده بودم اما حس نبودن ساق.. شدمداری بیصبح وقت        

انگار تازه حس کردم ترس ... نهای ی هنوز هستنمیاز کردم تا بب چشمامو بعیشده بود اونقدر ترسوندم که سر
 نه سال ازش بگذره دیحتما با.. نبودن تواام..ستی وقته که نیلیخ.. ستی که نیساق.. و نبودن توروینبودن ساق

 ..ی برام گفتشبی که خودت دی همون داستانشهی مگهیکه تا نه سال د.. نهای ارمی تونم طاقت بی منمیتا بب
 و گمش شهی شهی احساسمو انداختم تو شی که همون نه سال پیمن.. سخته بهاركیلیکار من خ        
 .. احساس بخوام انتخاب کنمنهمهی انیبرام سخته ب..کردم

 
او .. تمام شودی به خوبزیدعا کند همه چ.. دعا کندی او و ساقي تا آخر عمرش براتوانستیبهارك فقط م        

 او داشت را پس بزند يری گمی تصمي برای هرچه نگرانتوانستیفقط م... در کنار آرامشیه و ریدر کنار ره
 .ند بدهد و دستش را دور او حلقه کلشی تحوي ادوارانهیولبخند تلخ و ام

 
 ..فقط صداش کن.. کنارمونهی از هروقتشتری بمی غصه داریلی که ما خییخدا وقتا..یخدا هست ره-        
 برام یی بار تنهانی اولي که برایوقت.. شب تو شهر خودمهی.. صداش کن چون من صداش کردمگمیم        

 دیخدا شن.. خودمم ببرهادی بره و از ادشی که کردمو ی نبود صداش کردم و خواستم که اون اشتباهنیریش
 .شنوهیم..توام صداش کن..یره
 

 بستن چمدانشان برداشت و به سمت در ي زنگ دست از کمک کردن به مادرش براي صدادنیبا شن        
 .رفت

 
 ؟ییبهارك تو-        

 
 دی از آشپزخانه خارج شد و با ذوق پرسمهیفرح بانو سراس        

 
 بهارکه؟-        
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 که انگار از آمدنش خبر يماهدخت در را باز کرد و طور. بزندیمگر بهارك باشد و او با ماهدخت حرف        

 داشته گفت
 

 ..اره-        
 . آمدرونی از اتاق بهیسم        

 
 مگه نرفته بود؟-        

 
 وارد شد یشگی همي گرفته اما لبخندیبهارك که با صورت. باز کردشی باال انداخت و در را برايشانه ا        

 دیفرح بانو به سمتش رفت و او را محکم در آغوش کش
 

 ..ر منبها..دختر من.قربونت برم من-        
 

 شرمنده گفت        
 

 .خدانکنه فرح جون-        
 

 دی پرسهیسم. دندیفهمی بود که فقط خودشان مییبه همه سالم کرد و نگاهش به ماهدخت از آن نگاه ها        
 

  شده؟يزی پس؟چیچرا برگشت-        
 

 . به ماهدخت کردينگاه معنادار        
 

 ..پرواز کنسل شد..نه نه-        
 

 دی باز پرسهیسم        
 

 نکنه پرواز مارو هم کنسل کنن؟.. بابايچرا؟ا-        
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  سرحال شده بود ذوق زده گفتیفرح بانو که حساب        
 

 . شما هم کنسل شهيخدا کنه برا..خداروشکر-        
 

 . اخم کردهیسم        
 

 .هی چه حرفنیا..وا فرح جون-        
 

 . و دست بهارك را گرفت و به اتاق برددیماهدخت از حرف فرح بانو خند        
 

 بهت زنگ زدم جواب یه. شدی چروزی دیدونی نمي؟واي تا حاال کجا بودشبی دنمیبگو بب-        
 .سوژه از دستت رفت..ينداد

 
 . برگشته بودیکنجکاو قبلماهدخت . حوصله از دور گردنش باز کردیشال گردنش را ب        

 
 . بودمی رهشیپ-        

 
 .ی رفته باشدمی ترسیهمش م.. که نگورونی از هتل زد بی حالهیحالش خوب بود؟با -        

 
  شد که بهم خورد؟یچ-        

 
 دی کشرونی بی چمدانش را باز کرد و لباسپیز        

 
  با پانته آ ازدواج کنه؟خواستهی به خاطر پول می رهیدونستیتو م-        

 
 ...لباس از دستش افتاد        

 
  ؟یچ-        
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 رو داده ی سهمهی قول ی پانته آ به رهدمی اون فهمياز حرفا.. وسط عقد مهراد اومدروزی؟دیدونستینم-        
 .خود پانته آ هم سرکار بوده... وجود ندارهی سهمنیکه مهراد گفت اصال همچ..بوده

 
 ی ساده بود که فکر میلیخ.. کند؟ساده بودشی به او دروغ گفته بود؟به خاطر پول قصد داشت رهایره        
 یاما انگار طمع حاال حاال دست از سرش برنم. کندی پانته آ را تحمل می فقط و فقط به خاطر ساقیکرد ره
 دم کی تا به آن لحظه شبی از داگر.. بود که مهراد ناخواسته در حقش کرده بودیمسخره تر از آن کمک.داشت

 . حاال بوددی که زبانش به لعنت کردن او نچرخي اهی کرد تنها ثانیلعنتش م
 

 .. با پانته آ ازدواج کنهخوادی کردن خواهرش مدای به من گفت به خاطر پیره.. ماهدختیگی میچ-        
 

 . نشدی درمورد ساقی بحثروزی باشه اما دتونستهیبه خاطر اونم م-        
 

 از خود به جا مانده را پاك ي آمده را برگردد و رد پاهاي تمام راه هاخواستیدلش م.. بودیعصبان        
 . استدهی دییزهای کرده و چی را طیی برود چه راه هاادشیپاك کند بلکه ..کند

 
  شد؟ی چي بودی رهشیتو پ-        

 
 .گمیبرات م.کمی ادیماهدخت بذار حالم جا ب-        

 
 ماهدخت دلخور گفت        

 
 . نپرسیچیاصال ه..کنهی مکاری کاوه چینپرس.. بدهای حالم خوبه ینپرس..ستایاصال حواست به من ن-        

 
  و در دل گفتدی خندی روحطیبا همان شرا        

 
 . دلم بذارمي تو و کاوه رو کجايدغدغه -        

 
 .اما به زبان آورد        

 
 چه خبر؟..حاال بگو..ی بگيای پرسم تا خودت بی من نمزمیعز-        
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 . نزده بودی اصال حرفد؟کاشی بگوخواستیحاال مثال چه م.. مکث کردیماهدخت کم        

 
 ؟یگیماهدخت نم-        

 
 .شهیمثل هم.. مقدمه رفت سر اصل مطلبی و بعیسر        

 
 با کاوه. بهم بزنموی همه چخوامیمن م-        

 
 وجود نشانی جز چند کلمه حرف بيزی چز؟چهیهمه چ..خنده دار بود.بهارك فقط نگاهش کرد        

 . نبودی اش کار سختینیشبیپ.. بودي روزنیداشت؟منتظر همچ
 

 ؟ی بگيخوای نميزیچ-        
 

 ؟یبه کاوه گفت-        
 

 . کنهی فکر نکنم براش فرقدمیزش د که من اي اهیاما با اون روح..نه هنوز-        
 

 . برهشی و دو روز بعد بفرستتوی تو زندگياری بویکی به خاطر اشتباهات یتونیتو نم..اونم آدمه ماهدخت-        
 

 . مسئله فکر کندنی هم به همی کاش رهيو در دلش گفت ا        
 

  باشه؟ی کافتونهیبه نظرت عشق من به کاوه م.سوئهیکاوه عاشق گ.. تونم بهاركینم-        
  رد شه و برنگرده بهش نگاه کنه؟سوی که با من از کنار گرسهی ميروز        
 باهاش کاوه رو داشت شدی داشتم که ميدواری امهی..ارمیاما من تا اون موقع طاقت نم.. برفرض که شد        
 ..که اونم

 
 یدلش هم نم. ماهدخت نبوديجا. که بحث را کش نداددیماهدخت د ي اشک را در چشم هايحلقه         

 یاز اشتباهات.گرفتیدلش از اشتباهاتش م. اش از کاوه نبودیینگران جدا.خواست دوباره او را فضول خطاب کند
 .شدی مانی زود نمایلی شان خجهیکه نت
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 .رنی هم که دارن منایمامانت ا-        

 
 .ختی بود اما مامانم بهم ریبابام راض.بهشون گفتم..اره-        

 
 . توروطی شراکنهی درك مشتریاون زنه ب..حق داره-        

 
 طی وقت او را در آن شراچیکاش ه..دانستی و پدر ماهدخت را مقصر مهی هم سمیکم..سرش را تکان داد        
 . ماند و فرح بانویحاال باز ماهدخت م. کردندیرها نم

 
 .دادی برخورد قاشق و چنگال ها خبر از دورهم جمع شدنشان ميصدا        

 
 . تو درست کردميبرا. کوکوها بردارنیبهارك جون از ا-        

 
 .دستتون درد نکنه..چشم فرح جون-        

 
 پدر ماهدخت مهربان گفت        

 
 .ششونی بمون پیی تنهاشیاگر تو ک.جونو ماهدختمونو داشته باش فرح ي هوامیما برگشت.بهارك جان-        

 
 .لبخند گرم زد        

 
 .گردهی برمی مامانم کنمیفعالهستم تا بب..حتما-        

 
 دی کند پرسخشی که انگار بخواهد توبي طورهیسم        

 
  که؟یبا مامانت در ارتباط هست-        

 
 نگاه کرد و بهارك گفتماهدخت چپ چپ مادرش را         
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 ..نستاگرامی ایگاه.پی اسکایگاه..بله-        
 

 ..خب خوبه-        
 

 . کردی مي بازشی داد که غرق فکر با غذاینگاهش را به ماهدخت        
 

 ؟يخوریماهدخت تو چرا غذاتو نم-        
 

 ماهدخت سرش را بلند کرد و هول شده گفت        
 

 . شدمریس..من؟خوردم-        
 

او هم قهر .کوتاه به فرح بانو نگاه کرد. نگاهش کرد و با تاسف سرش را تکان دادیرچشمیپدرش ز        
 هیاز دست سم. هم با او قهر باشند تحمل قهر فرح بانو را نداشتایتمام دن.. با او قهر بودندایاصال تمام دن.بود

 کرد اگر فرح بانو بفهمد او از یفکر م. بوده را به فرح بانو گفتماتشی جهت تمام تصمی و بخودیب. بودیعصبان
 خواستیدلش م. کار ها تمام شدهدی زودتر زنگ بزند و بگوالی دانخواستیدلش م. کندی صرف نظر ممشیتصم

 ردی درست بگمی تصمکباری فرح بانو زودتر بفهمد که اگر قرار باشد خواستیدلش م..فرح بانو او را درك کند
تا . جمع ها خوب نبودنی اي براشیاصال حال و هوا. شد و کوتاه تشکر کردلند بزیاز پشت م. بار استنیهم
 . گرفتی بهارك تمام شود با کاوه تماسيغذا
 

 الو جانم؟-        
 

 کاوه؟-        
 

 جان؟-        
 

 .ستمیکه جانت ن یبه دروغ نگو جانم وقت.. نگو جانمدی بگوخواستیدلش م        
 

 ؟یخوب-        
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  شده؟يزی؟چیتو خوب.ممنون-        
 

 ..نه-        
 

 دیمهربان پرس        
 

 دلت برام تنگ شده؟-        
 

 .دیتلخ خند        
 

 ؟ییکجا..دیشا-        
 

 ..  برهزمی برلوی وساي همه کردمیداشتم فکر م..خونه-        
 

 . مزخرفشان قطع کردی زندگي براشی آل هادهی ادنیحرفش را قبل از شن        
 

 .. باهات حرف بزنمدیکاوه من با-        
 

 ..یکنی کارو منی هميدار-        
 

 . مهمي مسئله هینه درمورد -        
 

 . سکوت کردندهیچند ثان        
 

 فردا خوبه؟-        
 

 گمیشد خودم منه هروقت وقتش -        
 

  شده باز؟ی چ؟ماهدختیوقت چ-        
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 . داشت کلمات را در ذهنش جفت و جور کندیسع. صاف کردشی فرش را با پايگوشه         
 

 .می بزني جديکاوه االن زنگ نزدم که حرفا-        
 

  کرد و گفتیکاوه پوف        
 

 . و بعدش بفهممفتهی قبول کنم و بذارم اتفاقا بوی همه چدیطبق معمول من با..باشه..باشه-        
 

  اعتنا به حرفش گفتیب        
 

 از دوستت چه خبر؟-        
 

 ..دهی نمویچیجواب ه..اونم بدتر از همه.دونمینم-        
 

 . کردی مفی کاوه تعري را برازیکاش بهارك قسمش نداده بود و همه چ        
 

 ؟یت دعوا کرد به من نگفتتو چرا مستانه باها-        
 

 .دیخند        
 

 مطمئن نبودم طرف گفتمیاگر به تو م..سوئهیبرعکس عاشق گ..ادیمستانه از من بدش م..گفتمی میچ-        
 ..يریمنو بگ

 
 . قبول دارمنوی و من ایچرا؟تو زن من-        

 
 ..يفقط تظاهر کردنو خوب بلد..ينه قبول ندار-        

 
  و خش دار شدی عصبشیصدا        

 
  االن؟یکنی اعتراض ميدار-        
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 آرام گفت        

 
 تونم؟یم-        

 
 .ی بزني حرف جديخوای نمیفکر کردم گفت!نه-        

 
 باهم می نداریمنو تو حرف..بهتره برم. گرفتمشی جديادی که من زی شوخهی. کاوههی همش شوخنایا-        

 .ریشب بخ..میبزن
 

 زیتا مطمئن شود و راحت تر همه چ.. استمانی که کاوه مطمئن شود ماهدخت پششدی آنقدر سرد مدیبا        
 . که کاوه نبود تنگ شدیی روزهايچقدر دلش برا.تمام شود

 
 !! دی شک نشهووی من گفتن بودااا ره؟ازیگی نمي جدی کسمیانی به پاکی نزدگمی من میچرا وقت        

 
 

 یفکر رفتن ره. و رد تماس ها آنقدر به او فشار آورد که با مهراد تماس گرفتی از رهي خبریدو روز ب        
 .مثل خوره به جانش افتاده بود

 
 بهارك؟-        

 
با . شدلی فکر و پرحرف تبدی بي دفعه به دخترکیآن بهارك آرام و با فکر .حالش دست خودش نبود        

 دوستانه و آرام گفت نه چندان ییصدا
 

 ذارمی نم؟مهرادی منم خراب کنی زندگيخوای و پانته آ بس نبود می خودت و ساقیزندگ..اسم منو نبر-        
 ..حق اون هست که آرامش داشته باشه..ي رو آزار بدیره
 

 .دیکه غر..مهراد هم انگار منتظر بود        
 

 ست؟ی من آرامش ن؟حقیحق من چ-        
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حس من به تو از اعتماد ..کنمیمهراد باور نم..با اون کار وحشتناك..یتو خودت از خودت آرامشو گرفت-        

 که يتو آدم نبود..یحق داشت..ي به خاطر ترست خراب کردویاما همه چ.. بود به اعتقاددهیرس..هم گذشته بود
 ..ی تو عشق از راه درستش وارد شيبخوا

 
حاال ..نتونست.. عمر تالش کرد بشه منهیاون ..تونهی هم نمیره. رو برمیپس بدون اگر من نتونم راه-        

 . آسون تر حرف بزنيزای ما درمورد چي براای عشق؟بیگیتو م
 

 ..یکنی هم نمیمونی ابراز پشی و حتی پستنقدریلعنت بهت که ا-        
 

  کنم؟یمونیاز پش تو ابري جلودی بای چيمن برا-        
 ..ستمی من نیچون مقصر اصل..کنمیمن ابراز نم..نه بهارك        

 
  با تو؟مونمی بره من می اگر رهي فکر کردشعوری بيتو-        

 
 هیمن ..اما نه..یلیخ.. فکر کردمادی تصورش برات سخت باشه اما من به بودن تو با خودم زدیبهارك شا-        

تو ... کنمی تونم غلط اضافه نمی اگر بدونم نمای..دمی پس انجامش متونمی که مدونمی مویزی چهی ای.. دارمیقانون
 هست اما وقتش که برسه یاحساس..سمشنای رو من میره.. شُک بزرگ باشهی هم منتظر ی رهي هیقض

ز گذشتن ا..اون از خواهرش گذشت... عشق و عالقه اسی به هرچزنهی و پشت پا مکنهیاحساسشو خاموش م
 .ستی سخت نمیلی خیشی که چندماهه تو زندگییتو

 تاوان نی شروع کرد پس اولی رهوی بازنیاما ا..دمیمنم تاوان م..دهی هم تاوان میاما ره..من گناه کارم        
 . خودشهيبرا
 

  زدادیبا حرص و بغض فر        
 

 .مطمئن باش..ستی ننی از انی بدتری تاوانچیمهراد ه..ی که تا آخر عمرت تنها بموننهیتاوان تو ا-        
 

 .هیاالن بازم نوبت ره.دمی عمره که دارم تاوان پس مهی باشه من ينجوریپس اگر ا-        
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 و پدر ماهدخت هم هیسم..فرح بانو خانه نبود..تلفن را قطع کرد و چندبار پشت سرهم مهراد را لعنت کرد        
 . بلند بهارك وارد اتاق شديبا صدا ماند ماهدخت که یم..رفته بودند

 
  شد؟یبهارك چ-        

 
 بازش عیسر.یاز ره..دی جدامی پکی. را برداشتلشیموبا. ندادیی مجال پاسخگولشی موباامی پيصدا        

 . سردیتب..انگار تب داشت..دی لرزیبدنش م..ماهدخت کنارش نشست.کرد
  شده؟ی؟چیبهارك؟خوب-        

 
فقط بهارك به سرعت .ختی چه گذشت که بهارك را آنقدر بهم رامی در آن تماس و پدی نفهمماهدخت        

 . رفترونی و از خانه بدیلباس پوش
 

 . شدی عصبانیره..ستیاز شدت در بستنش مشخص بود عصبان.دی را بهم کوبنیدر ماش        
 

 .در شکست-        
 

 ؟يدیچرا دو روزه جواب منو نم-        
 

 . را روشن کرد و راه افتادنیکالفه ماش        
 

 گه؟نه؟ی دیگی قبلش به من مي بري اگر بخوایره-        
 

  گفتيخونسرد و جد. آوردی سابق را درمی رهي ادادی شاای.. سابقیشده بود همان ره        
 

 ..نه-        
 

 .. پلک زدن نگاهش کردی بهیچند ثان        
 

 ؟ي نزدی درمورد سهم پانته آ حرف؟چرایچرا به من نگفت.. دو روز به کنارنیاصال ا-        
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 . درهم شدشیاخم ها        
 

 . من خبر دارني جهان از نقشه ي همه دونستمی نمنکهی ايبرا.. بودي بازهی سهم انیچون جر-        
 

 ؟ي جا زدستی درکار نی سهميدی فهمیچرا وقت-        
 

 خودت رو دست ی رودست بزنيخوای می وقتنکهیا.. نتونستم پانته آ رو تحمل کنمگهیاون لحظه د-        
 . براتشهی گرون تموم میلی خيبخور

 
 ؟يخب حاال چرا دو روزه جواب منو نداد-        

 
 . کردمیداشتم فکر م-        

 
 .نگران نگاهش کرد        

 
  اش؟جهینت-        

 
 .دی بگويزی چمشی از تصمتوانستینم.. بهارك سخت بود و مشکليدرکش برا..کوت کردس        

 
 .. مهراددنی دی به من رفتيتوام نگفته بود-        

 
 دفعه به سراغش آمد کی که یاز غم..ستی در راه نی خوبي که خبرهادیفهم..دی بگوخواهدی که نمدیفهم        

 . را برگرداندشی رودی اش کشي که از پنهان کاریو خجالت
 

 د؟یاون از کجا منو تورو فهم-        
 

 تلخ و محکم گفت        
 

 .یاز گردنبند ساق-        
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  گفتیمانی لب پر از پشری را بست و زشیچشم ها        
 

 ..ي وايا-        
 

 ..البته-        
 .دی چرخی صورت رهينگاهش رو        

 
 . بودهمیکار قربان-        

 
 .چقدر آشنا بود.یقربان        

 
 ه؟ی کیقربان-        

 
 منو هی جاسوسی عوضيدختره ..دمی اون روز مهراد فهمي حرفانیب..کنهیهمون که تو هتل کار م-        

 ..گوش نکرد... راحت استخدام نکننقدریبه کاوه گفتم ا..کردهیم
 

 . شده بودندلی تبدقتی به حقشیانگار تمام داستان ها. بود متنفری آمد ماهدخت چقدر از قربانادشی        
 

 ؟یکنی مکارشیحاال چ-        
 

 . خونشفرستمشی میچیه-        
 

  گفتمی کوتاه نگاهش کرد و مالیره..سرش را تکان داد        
 

 . خواهش ازت دارمهی-        
 

 .مشکوك شد        
 

 ؟یچ-        
  نه؟ای هست ینی ببی سرك بکشهی يری دم کافه ممیبر..نگرانم.. شدهبیصدرا غ-        
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 یحت.. خودش بود و بسیمرد واقع.. صدرایطفل.. سر خودش آورده باشدیینکند بال..او هم دل نگران شد        

 .. کلمه هم به او نگفته بودکی
 

 .رام سخت طرف صدیلی ماجرا خنیتو ا..ی رهي بد کردیلیدر حق صدرا خ-        
 

  و کالفه گفتدی کششی داخل موهایدستش را عصب        
 

 .. کاوهیحت..تو..صدرا..یخودم ساق.. کردم بهاركيمن در حق همه بد-        
 

 .. دادهی تکیسرش را به صندل        
 

 ...  برسونمیی جاهی راهو به نی ايفقط دعا کن انتها-        
 

 .یالبته به سخت. کرد بهارك خونسرد نگاهشنباریا        
 

 ؟ي بروی منو بذارنکهیه؟ای چی برسونیی به جانکهیمنظورت از ا-        
 

 ازیبه همان بهارك آرام ن.. داشته باشدي با او برخورد بدخواستیدلش نم.. را بستشیکوتاه چشم ها        
 . بودادی زیلی روزها خنیفشار ا..داشت

 
در واقع ..رنیگی که توش قرار مهیی ترسن اون جای که ميزیآدما موقع سقوط از تنها چ.. بهاركیدونیم-        

 ..می نداریوگرنه با رفتن مشکل..می ترسیمن و توام فقط از بعدش م.. نداشته باشهی ترسچی سقوط کردن هدیشا
 

 از شدی کلمه را خوب مکیکه آن .. کلمه بودکیجواب سوالش .. ها جواب سوال او نبودی فلسفه بافنیا        
 که چند ماهه تو ییگذشتن از تو..( شدی در ذهنش تداعیحرف مهراد به طرز دردناک..دی فهمیلحن ره

 ..)ستی سخت نمیلی خیشیزندگ
 .دست بهارك را در دستش گرفت. توقف کردابانی کافه و آن طرف خکی نزدیره        

 
 ..ی مظلومانه سکوت کننقدری ايحق ندار..شناسمیمن سکوتت رو م.. سکوت نکنينجوریا-        
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 چی هگریآنوقت د... گشتندیکاش ساعت ها به عقب برم... را خواستشبیدلش د.. زدیلبخند کمرنگ        
 . وجود نداشتیجهنم

 
 .نیآفر..ي نشونم دادکوی رمانتی خوب رهیلی دو روز خنیا-        

 
 . نداشتدنی خنديهواحال و         

 
  تو تلخ باشه؟ي براادی دلش میک-        

 
 ... رنگيکمرنگ و خاکستر. زديپوزخند        

 
 دیمن شا.. هستی مشکلهی فهممیمن م..ي وقت نبودچی که هیشی مهربون مي جورهی ی وقتیره-        

  فراموش کنموی دوباره تنها بخوام بگردم و همه چنکهیبترسم از ا
 شهیپس بازم م..چون من قبال بهش عادت کردم.. تونمی و نه مخوامینه م.. کنمی نمي اصرارنباریاما ا        

 ..عادت کرد
 مطمئن ادامه داد        
 مطمئن نباش که سقوط من رفتن میلیخ..ی کنکاری چیبدون..ي منو خواهرت موندنی که اگر بگمی منویا-        
 .تو باشه

 
 اش وانهی تصور رها کردنش و ماندنش با مهراد دیحت.. تصور رها کردنشیحت.. اخم نگاهش کرد بایره        

 شیاو بهارك را دوست داشت و دل کندن از او برا..حرصش گرفت...فکر راحت گذشتن بهارك هم.. کردیم
فکر .رد را نگران کیره  راحت حرف زدنشنی داشت و ای بهارك هم او را دوست مدیپس با.. سخت بودیلیخ
 . مطمئن نبودگری بهارك دي اما با حرف هادیای خودش راحت تر بتواند کنار بکردیم

 شک یب.. در را گرفت و در را باز کردرهیدستگ.. کرده بودندخی شیدست ها..بهارك معذب نگاهش کرد        
 نزد ی توانست مقاومت کند و حرفی می رهدیشا..کردی تا صبح بدون حرف نگاهش می نشست رهیاگر آنجا م

 .. شودنصرف که زد می نگاهش کند و از حرفشتری بدی ترسیم..اما او به خودش مطمئن نبود
 

  اشاره کردی به رهابانیاز آنطرف خ.. کس نبودچیه.. کافه را نگاه کردشهیاز داخل ش.کافه بسته بود        
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 !ستین-        

 
 .. به او اشاره کرد که برگرددی و پس از مکث کوتاهدیوب فرمان کي کالفه رویره        
  و گفتستادی انشی ماشيکنار پنجره         

 
  ؟يآدرس خونش و دار-        

 
 .دارم-        

 
 .تنهاست..گناه داره.. نهای هست نمیآدرسشو بهم بده با ماهدخت برم بب-        

 
 ..رسونمتی من منی بشایب-        

 
 . راه برمخوامیم.. برمخوامیخودم م..نه-        

 
 . گفتمنی بشای هوا؟اونم تو؟بنیتو ا-        

 
 محکم تر گفت        

 
 ..نه-        

 
  اش گفتی سرخ و برزخي به چهره یبا مکث کوتاه        

 
 .خداحافظ-        

 
 را فشی افتاد کادشی که ردی بگی به عمد تاکسی چشمان رهي رد شد و خواست جلونشیو از کنار ماش        

 ... به راهش ادامه داد و دور و دور تر شدمی پس همانطور مستقاوردهین
 سرد شدن ي را برایبهارك وقت خوب.. نرفتنی از بتشیاما عصبان.. به رفتنش نگاه کردقهی چند دقدیشا        

 .انتخاب نکرده بود
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بهارك هم که مدام اصرار . بردیبا فرح بانو هم،هنوز در قهر به سر م... بودالی داناز صبح منتظر تماس        

 ی حرفدی شنی را نمالی که جواب دانیاما تا وقت.. کرد که خودش جلو برود و با فرح بانو صحبت کندیم
 .. بزندتوانستینم

 تاسف يا به نشانه بهارك سرش ر. تماس گرفتالی بهارك خودش با دانيبرخالف منع کردن ها        
 . رفتشی براي تکان داد و ماهدخت چشم غره اشیبرا
 

 .زمیسالم عز..ماهدخت-        
 

دروغ بود اگر .. کرده بودي بازانشی اطرافيبا همه .. از خودش متنفر شدي لحظه ازمی عزنی ادنیبا شن        
 .. خودش بودیمقصر اصل..گرانندی مقصر دگفتیم
 

 ؟یخوب..سالم-        
 

 .. بهت زنگ بزنمخواستمیم..ممنون-        
 . دارمی خوبيخبرا        

 
 پر ذوق گفت        

 
 جور شد؟-        

 
 ..زاتهی وخیاما مسئله سر تار.. گفتشهی مبای تقري من آوردي که برایخب با مدارک-        

 
 . حرف بزنالی شد دانیچ-        

 
 دیخند        

 
 ي کارایعنی.. موندنت جور بشهي ما تا کاراشی پيای میستی مدت تورهیحاال ..عجله نکن. خبلهیخ-        

 .. دو هفتهیکیمثال ..کمی برهیاما خب زمان م.. حلهبای تقرزاتیو
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 .... اما بهاركدیدی نمالی لب ماهدخت بود که داني رویطانی شياز آنطرف تلفن لبخند        
 

  آماده باشم؟یک..خوبه-        
 

 ..دمیعجول بهت خبر م-        
 

 . رو به اجرا بودماتشیتمام تصم..دی کشی آسودگي از روینفس        
 

 .کنمیجبران م..ي شدتی اذیلی اگر خدیببخش-        
 

 .. گذشتهي باشه جبران من برانیا..ی تو کنارم باشخواستمیمن م..ستیمهم ن-        
 

 .. راحت شدالشیخ.. مهم بودشی براالی دانيدواری امنیهم        
 

 .منتظر زنگت هستم-        
 

 .به بهارك سالم برسون..زمیباشه عز-        
 

 .باشه خداحافظ-        
 

 .دیماهدخت پر ذوق او را در آغوش کش.ستادیبهارك مقابلش ا        
 

  شد؟یچ-        
 

 .. جور شدی همه چیچیه-        
 

  گفتزی آمدیبهارك تهد        
 

 سوزه؟ی من نمي چارهی بیی داي کار؟دلت برانیماهدخت واقعا الزمه ا-        
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 از او جدا شد و نگاهش کرد        
 

 سوخت؟ی دلت ميخودت بود-        
 

 رونی از بدیشا.. را تحمل کرده بودی سختطیماهدخت شرا.. مورد حق با ماهدخت بودکی نیخب در ا        
 اعتنا به یب. کامال ضربه خورده بودی آمد اما ماهدخت از نظر روحی به حساب نمياتفاق بد هم یلی ماجرا خنیا

 گرید..ماهدخت عوض شده بود.کرد   بهارك به سرعت از اتاق خارج شد و بلند فرح بانو را صدايجواب بعد
 آمد ادشیتازه . رفتی مشی پی به طرز مشکوکزیهمه چ.. مهربان شده بودالی و با دانگرفتیسراغ کاوه را نم

 .. بپرسدی از کاوه سوالدیکه به ماهدخت بگو
 فرح بانو کوتاه نکهیمثل ا..خنده اش گرفت..دی دیبه اتاق فرح بانو رفت و ماهدخت را در حال منت کش        

 ..آمده بود
 

 ؟يای لحظه مهیماهدخت .دیببخش-        
 

  کار مهمم؟هی وسط ینیبینم-        
 

 دیفرح بانو خند        
 

 .برو بچه رو سرپا نگه ندار-        
 

  و گفتدیگونه اش را بوس        
 

 .چشم فرح جونم-        
 

 . او مشکوك شدي دفعه اکی یراتیی فرح بانو که هم به تغیحت        
 . رفترونیدست بهارك را گرفت و از اتاق فرح بانو ب        

 
 ه؟یچ-        

 
  هتل؟رهی نمیی چه روزای رهی ازش بپرسی به کاوه زنگ بزنشهیماهدخت م-        
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 دی گفت و با اخم پرسیماهدخت نچ        

 
 ! به تو چه اخه؟گهی من بپرسم نم؟االنیدونیچطور خودت نم-        

 
 .. نگهیفقط به ره..خوادیبگو بهارك م-        

 
 جادی اشی برايگری دزیحرف زدن با او جز استرس چ.. با کاوه حرف بزندخواستیماهدخت نم        

 .زدی خودش هم با او حرف مدیالبته بماند که با. بهارك مجبور بودي برایول..کردینم
 

 .پرسمیم..باشه..از دست تو-        
 

 به سمت اتاقشان رفت که بهارك دوباره گفت        
 

 ..یراست..یراست-        
 

 . آوردرونیسرش را از اتاق ب        
 

 گه؟ید-        
 

 .ستیحالش خوب ن.. نگرانشهیره..مینی صدرا رو ببمی بردی بايعصر-        
 

 ماهدخت چپ چپ نگاهش کرد        
 

 ! دوستتنی داره اییعجب رو-        
 

 دنبالش راه افتاد و ادامه داد        
 

  باشه؟میبر..ماهدخت-        
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 ؟ی چمی بگمیمنو تو بر..رفتی بهتر بود خودش میول.. خبلهیخ-        
 

 ..می حالشو بپرسمیری مينجوریما هم-        
 

 ..اونم که خره-        
 

 !ماهدخت-        
 

 ..گهیخب مسخرس د-        
 

 خب؟..میماهدخت بر-        
 

 ..بذار حاال من اول به کاوه زنگ بزنم.. خبلهیخ-        
 

 ..ممنون-        
 

 . داد و منتظر ماند تا ماهدخت از کاوه بپرسدهیبه چهارچوب در تک        
 . کردی برخورد مي عاددیبا..ماهدخت استرس داشت اما مجبور بود از بهارك پنهانش کند        

 
 ..سالم..ماهدخت-        

 
 ؟یخوب..سالم کاوه-        

 
 ؟یتو خوب..ممنون-        

 
 ...ممنون-        

 
  دنبالت؟امی بيخوای شده؟ميزیچ-        

 
 .. سوال داشتمهی..نه نه-        
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 .بپرس-        

 
 ..گمیم-        

 
 . انگاردی ترسیاز کاوه م..دستش عرق کرده بود        

 
 ست؟ی هتل نیی چه روزای رهیدونی تو نمگمیم-        

 
 ؟ي دارکاریتو به اون چ-        

 
 ..خوادیبهارك م..من کار ندارم که-        

 
  پرسه؟یچرا خودش نم-        

 
 .حاال تو بگو..شهینم.. کاوهيوا-        

 
 ..گمی نمیکنی مکاری چيماهدخت من تا نفهمم دار-        

 
 ..خوادی نداره بهارك می به من ربطگمیکاوه م-        

 
 .دی جلو رفت و تلفن را از دستش کشدی آی کاوه کوتاه نمدیبهارك که د        

 
  شما؟دیخوب..الو؟سالم-        

 
 ؟یشما خوب..خوبم..سالم بهارك خانم-        

 
 د؟ی خواهش کنم جواب سوالمو بدشهیم..ممنون-        

 
 ..کنهی پنهون مویزی فکر کردم ماهدخت داره چی ولدیببخش-        
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 .ومدهی امروز ندونمی میول...ستی نی هست و کی کستی معلوم نیراستش ره        
 

 اد؟ی نمگهی دیعنی-        
 

 ..دهی براش افتاده؟جواب منو که نمی شده؟اتفاقيزیچ..ادی منای آخرشب اادینه اگرم ب-        
 

 ..دی نگيزی اگر به خودش چشمی ممنون می ولدیببخش..ممنون..دیدونی که میینه نه همون اتفاقا-        
 
 ..دهی که جواب منو نمگمیواال م-        
 

 ..دی کنیلطف م..به هرحال-        
 

 .کنمیخواهش م-        
 

 ..شمیخب مزاحمتون نم-        
 

  بهارك خانم؟دیببخش-        
 

 بله؟-        
 

 ماهدخت اونجاست االن؟-        
 

 . به او نشسته بود کردرهی به ماهدخت که خینگاه        
 

 بله چطور؟-        
 

 . کردیمکث        
 

  که از من پنهون کرده باشه؟ستی نيزیگه؟چی دگهی باشه به من ميزیفقط اگر چ.یچیه-        
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 .دینگران نباش.. بهتونگهی باشه خودش میبله هرچ-        
 

  هست؟يزی چیعنی-        
 

 .اگرم باشه بهتره خودش بهتون بگه..نه-        
 

 .دی کشیقینفس عم        
 

 ..ممنون..باشه-        
 

  ماهدخت به چپ و راست تکان داد و آرام گفتيسرش را برا        
 

 .خدانگه دار-        
 

 .دیتلفن که قطع شد ماهدخت تند پرس        
 

 گفت؟ی میچ-        
 

 ..یاز بس ترسناک..مردی تو مي کارای داشت از نگرانیچیه-        
 

 ماهدخت صورتش را کج کرد و گفت        
 

 زودتر از شرم خوادیم..اشی نگراننی و نه اسوی گينه به اون اشک و آهش برا..آره جون خودش..واه واه-        
 .. اتفاقههیمنتظره ..راحت شه

 
 صدرا خوب باشد و دلش ي هی روحي برداشت تا برایبهارك به سمت چمدانش رفت و شال رنگ روشن        

 .ردی نگشتریب
 

 ..ی داشته باشسمیفکر کنم ساد.. هم بدهی روانشی آزماهی تو گمیمن م-        
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 . و نگاهش کرددیماهدخت تلخ خند        
 

 ..آره دارم-        
 

 همانطور که پشتش به او بود گفت        
 

 .. برم هتلدی اون طرف بامن از.میبرو لباساتو بپوش بر..حاال بغ نکن-        
 

 ..میذاشتی وقت پامونو تو اون هتل نمچیکاش ه-        
 

 رقم شیخاطرات خوب هم برا..آن هتل و تمام اتفاقات بدش به کنار.. نگفتيزی زد و چیلبخند کمرنگ        
 ..!یمثال ره..زده بود
 که پانته آ به او ي را به سرعت برداشت که همان لحظه جعبه افشیک.. ماهدخت بلند شدادی فريصدا        

 رفته ادشیاصال به کل ..خم شد و برداشتش.مکث کرد.. افتادفشی کي بدهد از گوشه یداده بود تا به ره
 توانستی نمی حرف مهمچیپانته آ ه.. باشدی رهی از پانته آ در زندگيگری خواست اثر دیاصال دلش نم!بهتر..بود

 را گری دي تراژدکیبهارك هم تحمل ..گفتی می به رهدیکه اگر داشت خودش با.. داشته باشدیبا ره
 چمدانش يجعبه را گوشه .. پانته آي باشد تا راز های کند و به فکر آرامش رهی عقلی را بنباریآمد ا..نداشت

 . اتاق خارج شدز دوم ماهدخت به سرعت اادیانداخت و با فر
         
 او را هم به خانه اش ی کرد حتی داشت بهارك فکر نمی رهي که صدرا موقع رفتنش از خانه یلبا حا        

 گود یچهره اش زرد و چشمان.با لباس خانه بود.صدرا در را باز کرد. ماهدخت را جلو فرستادنی هميبرا.راه بدهد
 .. نگاهش کرددهیماهدخت ترس.افتاده و نه چندان سرحال

 
  سرت اومده؟ییالچه ب.. خداای-        

 
 .دیخسته خند        

 
 .نترس زنده ام-        
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 چرا دانستینم. مرتب صدرا شدیلی کوچک و خيبهارك آرام سالم کرد و پشت سر ماهدخت وارد خانه         
 .دی کشیاز او خجالت م

 
 ؟ییتنها-        

 
 . صدرا جواب داديماهدخت به جا        

 
 .تی تربی داره بيردخونه مج..آره -        

 
 .ستی نی شوخي را برایچپ چپ نگاهش کرد تا بفهمد زمان خوب        
 صدرا گفت        

 
 .ارمی مي من چادینیبش-        

 
  برد گفتی رنج مدنی تازه از راه رسيبهارك همانطور که از گرما        

 
 .زحمت نکش.نه ممنون-        

 
 ..خوامی من میول-        

 
  نگاه ماهدخت کرد و معترض گفتزیبهارك ت        

 
 !ماهدخت-        

 
 .سرده هوا.. خبهیچ-        

 
اما او هم .. نبودری اصال امکان پذنی حوصله و غمگی بيتحمل صدرا.. حرف به آشپزخانه رفتیصدرا ب        

 . حوصلهی باشد و بنی غمگیانسان بود و حق داشت گاه
 

 ؟ی کنتی لطفا رعاشهیماهدخت م-        
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 هی گرمینی بشیی تا سه تامیومدی ننجایاما ما ا.. شاد بودن سختهنقدری خودمم ايبهارك مطمئن باش برا-        

 . تا صبح برات روضه بخونمتونمینه؟وگرنه االن دهن باز کنم م..میکن
 

 .دیماهدخت خند. برگشتي و سه فنجان چاینیصدرا با س        
 

 ..فقط محض سرما بود..میدی شمارو دي هايالبته ما قبال کدبانو گر-        
 

 . و نشستدیصدرا کوتاه خند        
 

 ؟..خب-        
 

 گفت؟ی مدیاالن چه با..بهارك کوتاه نگاه ماهدخت کرد        
 

 ؟یچرا کافه رو بست..صدرا-        
 

اگر من .. چرخهیاون کافه هم با حال خوبشه که م.. ندارم مدت حال و حوصلههی..یدونیخودت که م-        
 ..ستیخوب نباشم اونجام خوب ن

 
 ؟یکنی بازش میک-        

 
 .دیالبته شا..هروقت حالم خوب شد-        

 
 .دی و پرسدی نوششی از چایماهدخت کم        

 
 ..مای ناخوب نداري عادت به صدراشه؟مای حالت خوب میک-        

 
 . امروز با قبال فرق داشتي صدرايچقدر خنده         

 
 .. کنم اون کافه رو برگردونم به صاحبشیدارم فکر م-        
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 دیبهارك به سرعت پرس        

 
 ..ی خودت؟صاحبشی چیعنی-        

 
 ..ستی حالم با اون کافه خوب نگهیمن د... که فرستادتتهینه صاحبش اون-        

 
 .بهارك ادامه داد        

 
 ..يصدرا تو اونجا رو سرپا کرد-        

 
 عشق و عالقه ی انگار تا االن هرچیعنی. عمرغصشو خوردمهی سرپاست که من یاونجا با پول..یهرچ-        

 .. بودی بود که ساقی واقعیاونجا زمان.. بودهی کردم الکیخرج اونجا م
 

 .دیماهدخت پرس.. گرفتنیی پانگاهش تلخ که شد سرش را        
 

 ؟یکنی مکاری؟چیبعدش چ-        
 

 . کردیاخم کمرنگ        
 

 .. خانوادمشیپ.. شهرستانگردمیبرم-        
 

 شه؟ی می چیره-        
 تاسف سرش را تکان داد و بلند شد تا يفقط به نشانه . ندادیاما جواب..دینگاهش رو به بهارك چرخ        

 . را ببردی خاليفنجان ها
 .ماهدخت به دنبالش وارد آشپزخانه شد        

 
 ..ادیاصال به خودت نم.مرتبه.. باحاله هایلی خونت خگمیم-        

 
 .. مامانمهياثرات خون دل خوردنا..آره-        
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 . فرح بانو افتادادی..دیماهدخت خند        

 
 ..یشیعاشقش م..شینی ببدی بایعنی.. خفن دارمیلی مادربزرگ خهیمن .. صدرامگمی-        

 
 ..رمیمن که دارم م..فیئه؟ح-        

 
 .. نهار مثالي ما؟براشی خونمون پيای روزا دعوتت کنم منی همگمیم..ياووو حاال کو تا بر-        

 
به شرط ..خب جمع بهارك و ماهدخت که بد نبود.. فکر کردی را به کمرش زد و کمشیصدرا دست هها        

 . نباشدی از کاوه و رهيآنکه خبر
 

 ..  ویره-        
 

 .ماهدخت و حرفش را قطع کرد        
 

 .نه فقط منو تو و بهارك و فرح جونم-        
 

 .سرش را تکان داد        
 

 ..باشه-        
 

 .. تر شدقیلبخند ماهدخت عم        
 

 نه؟..رنیانگار همه دارن م..رمی منم دارم میراست-        
 

 کجا؟-        
 

 ..کال..گهی درمیم-        
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 صدرا رو به او گفت.بهارك هم به آنها ملحق شد        
 

  بره؟خوادی کجا منیا-        
 

 .بهارك با دست به ماهدخت اشاره کرد        
 

 !دونهیخودشم نم..وونسین؟دیا-        
 

 .دیماهدخت بلند خند        
 

 ...گهیراست م-        
 

 صدرا خونسرد گفت        
 

 ! خبمی با من برایب-        
 

 .دیماهدخت باز خند        
 

 .ستمی نوونهی اونقدرم دگهید-        
 

  به لبخند صدرا زد و گفتيبهارك لبخند        
 

 م؟یماهدخت بر..یی برم جادیمن با..خب-        
 

 . به صدرا کردیماهخت نگاه        
 

 .فردا نهار.. فرستمیآدرسم برات م.. نره هاادتی صدرا یول.. خبلهیخ-        
 

 .دیصدرا خند        
 



 713 

 ..باشه بابا-        
 

 دیبهارك پرس        
 

 د؟ی بردیخوایکجا م-        
 

 .دعوتش کردم فردا نهار خونمون-        
 

 . زديمرموز بهارك باال رفت و لبخند يابرو        
 . به صدرا نگاه کردزی آمدیماهدخت تهد        

 
 ..امای خودم مياین-        

 
 . به ماهدخت رفتيبهارك چشم غره ا        

 
 .. نخواددیخب شا-        

 
 .. کردهخودیب-        

 
 . به بهارك زدیصدرا چشمک        

 
 ...امینه م-        

 
 .ماهدخت سرش را تکان داد        

 
 !يما رو که سکته داد. وحشت نکنهدتی بکش فرح جونم دافتی به قمی دستهیبرو ..نیآفر-        

 
  گفتیصدرا با همان حالت خنث        

 
 .دمی بشرو دنی انکهی رکم تا ایلی کردم خودم خیمن تا حاال فکر م-        
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 .. صدرايماهدخت هم رك بود اما نه به اندازه .گفتیراست م.دیبهارك کوتاه خند        
  را برداشت و گفتفشیک        

 
 ..میپس منتظرت هست-        

 
 که رنگ و لعاب کمش نشان از حال خرابش ي را دور خودش جمع کرد و با لبخندشیصدرا دست ها        

 . سرش را تکان داددادیم
 
 

 . بودشهی همی رفت که قربانی به سمت مکانمیمستق.. را نگاه کرداطرافش...وارد هتل شد        
نگاهش به بهارك . توانست جذاب باشدی هم می و سرختی با همان عصبانششی پر آرايچهره         

 بهارك معذب گفت. را برگرداندشی کرد و رویمکث.افتاد
 

 ؟یخانم قربان-        
 

 ب دادبدون آنکه نگاهش کند با اخم جوا        
 

 د؟ییبفرما-        
 

 د؟ی وقتتون رو به من بدقهی چند دقشهیم-        
 

 . بوددهیهنوز اخم داشت اما نگاهش ترس. نگاهش کردنباریا        
 

 در چه مورد؟-        
 

 .دیفهمیخودتون م-        
 

 بفهمد و ی هتل فرستاد هر روز منتظر بود رهنی که مهراد او را به اياز روز.. اطرافش را نگاه کردیقربان        
 . کردی با نرفتنش بهارك را مشکوك منی همي برادی بگوخواهدی ميزی بهارك چه چدانستینم..او اخراج شود
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 .میبر-        

 
 بزند و او را قانع یبهارك صدبار جمالتش را مرتب کرد تا بتواند حرف درست. شاپ هتل شدندیوارد کاف        

 .کند
 

 د؟ی داريخب؟با من چه کار-        
 

 ..يکردی موی رههی و تا االن جاسوسیینجای ای که شما از طرف کدونمیمن م-        
 

 . حس کردی را به خوبیحبس شدن نفس قربان        
 

 . و منم بهت کمک کنمیاومدم تا بهم کمک کن. دعواي براومدمیاما ن-        
 

 . شدظیاخمش غل        
 
 ؟یچه کمک-        
 

 ..ي شهادت بديای بخوامیازت م-        
 

 شهادت؟-        
 

 که ی بگيای بخوامیازت م..کردهی منو مهی جاسوسنکهیاز ا.. کنمتی شکايری از مهراد مخوامیمن م-        
 .. دارهقتیحق
 

 .دی به مسخره خندیقربان        
 

 ری گی جاسوسي بره زندان؟اونقدر آدم داره که برای جاسوسهی ي براادی مهراد ميواقعا فکر کرد-        
 ..خورهی که اگر بخوام بگم حبس ابد بهش مدونمیمنم انقدر از مهراد م..وفتهین
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 . ادامه دادیقربان. درهم رفتشیاخم ها..بهارك مشکوك شد        
 

 دارم براش کار ی چي من براي خودمو بندازم تو دردسر؟اصال فکر کرددیدرضمن من چرا با-        
 .. سر من آورده؟اونقدر از من مدرك داره که بتونه بدبختم کنهیی چه بالهایدونیکنم؟میم
 

 .بهارك با تاسف نگاهش کرد        
 

 بسا بخواد ازت ؟چهیکنی مکاری اخراجت کنه چخوادی می که ره؟االنی چي اگر لو بریچرا؟نگفت-        
 کنه؟ی میچه فرق.. بکنهتمیشکا

 
 .بهت زده نگاهش کرد        

 
 کنه؟ی متیشکا-        

 
 .. نگاهش کرددهیترس        

 
 نه؟یبی رو ساده می رهنقدری اشه؟مهرادی وقت متوجه نمچی هی رهيواقعا فکر کرد-        

 
 . بشه خودش پشتمهینه مهراد گفت هرچ-        

 
 . زديبهارك پوزخند        

 
 ..ویه فرض کرده نه رهمهراد تو رو ساد-        

 
  خم شد و ادامه دادیکم        

 
 که زده تاوانشو پس یی مهراد به خاطر کاراش و تمام ضررای کني کارهی و یاگر کمکم کن..نیبب-        

 .. خراب نشهتی کنم زندگی مي کارهیمنم ..بده
 

 .زدی موج میدر چشمانش اشک و نگران        
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 .. کارو دارمهی نیمن بدبخت هم..شنی مچارهی زندان خانوادم بوفتمیمن اگر ب-        

 
 .. بکنگموی که ميخب پس کار-        

 
  نگاهش کرد و کالفه گفتهیچند ثان        

 
تو اونو .. که از زندان رفتنم بدترهبرهی آبرومو مي جورهی..کنهی مچارمیمهراد ب... ترسمیمن م..متاسفم..نه-        

 ..یشناسینم
 

 ذارمینم. کنمیمن کمکت م..رسهی دستش به تو نمگهیاما اگر اون بره زندان د..شناسمشیم..گوش کن-        
 ! کنمیخواهش م.دهی حتما جوابشو میره..یکنی به ما کمک ميتو دار.. اخراجت کنهیره
 

 پر استرس بلند شد و با عجز گفت        
 

 .وفتمی با مهراد درنممن.. اصرار نکنگهی کنم دیخواهش م..نه-        
 

 لب ری زیی خدايا..بهارك سرش را با دستانش گرفت.و از کنار بهارك به سرعت عبور کرد و رفت        
 .شدی که هرگز باز نمي کوريمثل گره .. بوددهیچی درهم پزیهمه چ.گفت

 
 مهره نی تریبه سراغ اصل دیکم آورده بود وبا..کم آورده بود.. مجلل مهراد شدي بزرگ خانه اطیوارد ح        

 . باغ بودي که در انتهایگفته بود برود سمت گاراژ نسبتا بزرگ..رفتیم
بهارك .. بودزی که حاال نفرت انگيبا لبخند.مهراد از پشت سرش آمد. که در باز شدستادیکنار در گاراژ ا        

  گفتيبه تند..ی مهمانای و ی خوش گذراني بود براامدهین
 

 .ي برداریاومدم بگم دست از سر ره..  بزنمي که حرف عادومدمیمهراد ن-        
 

 . زديمهراد قهقه ا        
 

 .. بهاركي نبودينجوری؟اینی گاراژو ببي تويخوای؟نمی سالم کنيخواینم..هیحاال چه عجله ا-        
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  و گفتستادیپر اخم ا        

 
 ..امی جا با تو نمچیمن ه.. نه-        

 
 .ذارمی گاراژ؟نترس درو باز مي تويای نشهیمگه م.. بابايا-        

 
 روشن کرد که دهان بهارك باز یمهراد چراغ.دی به داخل کشیبهارك سرک.و با پوزخند وارد گاراژ شد        

 خاطره ای دنکی تک تکشان دنیبا د..کوچک و بزرگ.. که از بهارك گرفته بود در آنجا بودندییتمام تابلوها.ماند
مهراد متوجه عکس .جلوتر رفت.. بودوخته راحت شد اما کاش به مهراد نفرشانی از بابت جاالشیخ..زنده شد

 . تمام گناهان را پاك کردشدیبهارك از آن دخترها بود که در کنارش م. زدیلبخند کمرنگ.العمل مثبتش شد
 

 خوشت اومد؟-        
 

 . لو ندهد ذوقش راشیتالش کرد تا صدا        
 

 نجا؟یچرا ا-        
 

 . مواظبشون باشمیخودت گفت..امن تره..دونمینم-        
 

 . آنجاستي چه کاري بماند براادشی کرد یسع        
 

 .. اومدمي اگهی کار ديبه هرحال من برا-        
 

 . نشست آني برداشت و و مقابل بهارك روی و چوبیمی قدي ایمهراد از همانجا صندل        
 

 .. محاکمميمن آماده ..خب بگو-        
 

 .. رو تمومش کني مسخره بازنیا-        
 



 719 

 کدوم؟-        
 

 . هم فشردي را روشیدندان ها        
 

 .. شرط مسخرتنیهم.. برهی که رهنیهم-        
 

 . باال انداختيشانه ا        
 

 چرا نذارم؟.ذارمی شرط متونم،یم-        
 

 ؟ي بدبخت شدنقدریکنه؟ای خوشحالت مگرانی دي غصه هادنید-        
 

 . زود از کوره در رفتشهیمهراد مثل هم        
 

 مردم نگاه ی و از دور به بدبختینی بشي به گند بکشن مجبورتوی تمام زندگیچرا نکنه؟وقت..آره-        
 خودمو ينجوریمن ا..ي بدبخت شدن داريپس هنوز جا برا.. که بدبخت تر از خودتم هستینگاه کن..یکن
 که خراب هی رهی زندگینکیچرا همش فکر م.. کنمی کارو منیحاال هم هم.. اتفاقا آماده کردمنی بدتريبرا

 ؟ی کنی که خراب کرده نگاه نمییایشده؟چرا به زندگ
 ..صدرا..پانته آ..من..پدر و مادرش..خواهرش        
 مردمی بود من می نگاهش دنبال ساقی تو اون هتل کوفتیوقت..خت بهارك صدرا سوي دل منم برایحت        

 کرد با اون نگاه دلم کاری چی رهمیدی دیوقت.. هست که من ندارميزی چهی تو عشقش دمیفهمیاما م
 یره..بودن دارن  بدي برایلی دلهی آدم بدا هم ياما همه ..منم بد شدم.. خودمبی رقي برایحت..سوخت

با ..من مثل خودشم..ارمی با زور بدست بخواستمیم..رحم نکردم..منم مثل خودش شدم... مثل من باشهخواستیم
 برادر خواهرشو بفروشه به هینه؟ی فقط همتی زور؟جنادم؟بهی خوابیمن با ساق..ي و تاوان مساوياشتباهات مساو

  چرا؟ یره..قبول.. و بد کردمم نداشتی با ساقی نسبتچی هست؟منی نتی جنانیپول؟ا
 

 يخاکستر که بشو..دیایتا نفسش باال ب..مقابل بهارك قدم زد..دی کششی به موهای بلند شد و دستیعصب        
 .ی گذارند نفس بکشی نمتیدوده ها
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 خدا دیشا..زدی دست پا مهودهی واقعا بدیشا.. کرده بود؟تی بود؟جنای او جانیره..بهارك خشکش زده بود        
 .. تاوان پس بدهدنگونهی ای رهخواستیم
 

 لی دلتونهی کرد نمی با ساقی که رهيکار.. مهرادی خودتو تبرئه کنیتونی نمهیبا گناهکار نشون دادن بق-        
 روح اون يبرا..به خودشم گفتم.ستی نی رهي برانجامیمن اگر االن ا..يری انتقام بگي باشه تا توام اونجوریخوب

 دوباره ی ترسم رهیچون م.. دنبالشادی برشئنم هنوزم منتظر که براد که مطمنجامی ایدختر طفل معصوم
 .. رو از دست بدهیاشتباه کنه و ساق

 
  دورگه گفتییمهراد با صدا        

 
 رو یبهش زنگ بزنم بگم ساق.. ول کنمویاگر ره.. شرطو عوض کنم؟اگری منو تحمل کنيتو حاضر-        

  کنار من؟یمونیتا آخر عمرت م..کجا دفن کردم
 

 بلند گفت..لعنت به او.. مشت شدشیدست ها        
 

 ی نرفته اونشب با چه حالادمی..ي کردکاری نرفته بامن چادمی من هنوز ؟مهرادي با خودت کرديچه فکر-        
 ادی نمیبی تورو میدونی تحملشو دارم؟مگهی من دي فکر کردتیبعد از اونهمه به قول خودت جنا..از خونت رفتم

 ي تصور صداستیسخت ن..دمی پانته آ شنن از زبوی رهي از پشت در خونه یواشکی که یی حرفاادیوفتم؟ی میچ
 جمع شده شی که بعد خودکشیی تصور خون هاستیسخت ن.. کردی مفی که پانته آ تعری وقتی ساقيغایج

 .. جا هم مردمو زنده شدمنیتا هم..نیصدامو بب.. لرزنیم..نیدستامو بب.. ترسمیمن ازت م..بود
 

  زدادی پرت کرد و فرشی را با پای صندلیمهراد عصب        
 

 ..خفه شو..خفه شو..بس کن-        
 

 که پانته آ از ي ایوانگیسخت نبود تصور د.. شده بودوانهیمهراد باز د..از او فاصله گرفت..دیبهارك ترس        
مثل . پرت کردنی گاراژ به زمواری زنان و مقابل چشمان بهارك تمام تابلوها را از دادیمهراد فر..آن سخن گفت

 شد و ی خالی که در دستش بود کینی بنزي بشکه نشد متوجه..دیو بهارك ترس.. زدادیفر.. زدادیفر.. هاوانهید
فقط .. افتاد چطور آتش به جانشدینفهم.. که جان بهارك بودند پرت شدي ای نقاشي بوم هاانی فندکش میک
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 يجلو.دی را به آتش کششی آنقدر به مهراد فشار آورد که تمام تابلوهاشیحرف ها..دی و ترسختیاشک ر
 خودش یحت..دیدی را میساق..دیدی را میره..دی دی خود مهراد را متش آيدرون شعله ها..چشمان خودش

 دیمهراد نفس نفس زنان برگشت و غر..را
 

 وقت چی که هي جورهی.. برهدی باخوادی مویبهارك بهش بگو ساق..شرط من همونه.. بگویبه ره-        
 .نجای اای هم نگهید.. کشمی مشی همتونو به آتیوگرنه زندگ..نمشینب
 

آتش همه .. واقعا رابطشان تمام شدنباریانگار ا.. کردی بود که با مهراد مالقات مي بارنی آخرنباری ادیشا        
 . کردی م را تمامزیچ

         
 بار بود که غمش نی اولنیا. افتادهیدر که باز شد در آغوش فرح بانو به گر.. جانش را به خانه رساندیتن ب        
 دیفرح بانو متعجب و شک زده پرس. شدی ممی سهگرانیرا با د

 
  شده؟ی چزمیبهارك جان؟عز-        

 
 .. آمدرونیماهدخت به سرعت از اتاق ب        

 
  شد؟یبهارك چ-        

 
 دست و پا شکسته ناله کرد و گفت.. پاك کردشیسرش را بلند کرد و اشک ها        

 
 ...فرح جون-        

 
 . غصه خوردشانی و برادی مدت را فهمنی بود که فرح تمام اتفاقات اي بارنیو آن روز اول        

 
 قبول نکرد ی شده بود که حترهی رنگش تی آبهیآنقدر روح.. کردششی آرایخودش بهارك را نشاند و کم        

هر کدام از .. شدی از چشمانش پاك نمي سوختند لحظه ای که در آتش میی بوم هاریتصو.. حرف بزندیبا ره
 آنها نی خودش هم بیحت.. سوختندآنها هرکدام از..زنده بودند..روح داشتند.. بودند در ذهنشیتیآن بوم ها شخص

 ..بود



 722 

 ی رنگی آبشرتیت. که حاال بلند شده بودند اما همچنان مجعد بودندییموها.. را خشک نکرده بودشیموها        
 را ی حال کسیسخت است بخواه.. روشن به تن کرده بودیماهدخت هم امروز لباس..ي خاکستری با دامندیپوش

 .ستی حال خودت خوب نی وقتیخوب کن
  حال گفتی دلسوز به بهارك بیفرح بانو در زد و با نگاه        

 
 . مهمونتون اومددیایبچه ها ب-        

 
فرح بانو به او خوش آمد . گرم سالم کرديصدرا با همان سر و وضع ساده اما مرتب وارد شد و با لبخند        

 . دعوت کردییرایگفت و او را به پذ
 

 .. راحتمنجاینه ممنون من هم-        
 

 .دیفرح بانو خند        
 

 ... خونهاوردهی دوستا ننیراستش ماهدخت تا حاال از ا.. پسرمیهرجا راحت-        
 

 بهارك مقابلش نشست و گفت.دیصدرا کوتاه خند        
 

 ؟ي بهترنمی کنه بگو ببییرای از ما مهمونا پذادیخب تا ماهدخت ب-        
 

 . روحش کردی بي به رنگ و روینگاه.. صدرا باال رفتيابرو        
 

  خودت چطوره؟؟حالی پرسیحال منو م-        
 

 من؟-        
 

 . اسپرتش گذاشتفی رنگش را کنار کيسرش را تکان داد و شال گردن سورمه ا        
 

 ..ستی حال بهارك خوب نگهی رنگ و رو منیا-        
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 .دی خندمهیلرزان و نصفه ن        
 

 ..خوبم..نه بابا-        
 

 . کردیبهارك اخم. باال انداختي داد و شانه اهیصدرا به مبل تک        
 

 ..رمای مياری دربي روانشناس بازياصال اگه بخوا-        
 

 . آمدي چاینیماهدخت با س        
 

 . هاومدهی بهتون نیخوب..انیچقدر همه عشوه م.. باباي؟ايریکجا م-        
 

 . گذاشتزی مي را که صبح خودش پخته بود رویی هاینیریفرح بانو ش.دی کوبزی مي را روینیو س        
 

  چه طرز برخورده؟نیوا ماهدخت جان ا-        
 

 .کنار بهارك نشست        
 

 !از بس لوسن-        
 

 فرح بانو رو به صدرا گفت        
 

 . پسرمیشرمنده ناراحت نش-        
 

آن روزها فکر .. بودامدهی وقت به تهران نچیکاش ه..دی پر کششیدلش برا. مادر خودش افتادادیصدرا به         
 پدر ي از دست غر غر هاگرید.. داردزی همه چگری ددیای کرد که اگر دانشگاه تهران قبول بشود و به تهران بیم

 ی اگر تهران با او بدیفکر کرد شا.. نداشتشی برايگری دزی چیی وفای شود اما تهران جز بیو مادرش خالص م
 گذاشت و به تهران شانی تنهالشیبرخالف م.. بود که به مادرش کردیی هایی وفایوفا بود به خاطر همان ب

 .. وفا شدیدلش را شکست و ب..آمد
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 .رمی گیمن کال به دل نم..نه فرح بانو-        
 

 . برداشت و نشستي فنجان چاکیفرح بانو         
 

 .شهی سرد ميچا..دییبفرما -        
 

 .صدرا هم برداشت        
 

 .بهارك جان به آقا صدرا تعارف کن-        
 

  زد و گفتيصدرا لبخند        
 

 .ممنون. حرفا رو ندارمنیاصال ا... امی خودمونیلینه من خ-        
 

 ..یکنی ميخوب کار-        
 

 او ی اش بپرسد اما بهارك و ماهدخت درمورد زندگی از صدرا درمورد زندگخواستیفرح بانو دلش م        
 به ی جوانيبرا.. او سوختيفقط دلش برا. آمد امروز را زهرش کندی دلش نمنی هميبرا.. کرده بودندهشیتوج

 .ي اافهی و خوش قي خوش برخوردنیا
 . بردنیماهدخت سکوت را از ب        

 
 شما ادی مدت برگرده شهرش گفتم قبلش بهیقرار بود .. صدرا شهرستاننيخانواده ..فرح جون-        

 ..دشینیبب
 

 .به بهارك اشاره کرد        
 

 ..بهارك بگو چقدر خوش اخالقه صدرا-        
 

 . که فرح بانو با تعجب نگاهش کرديطور.. از ته دلدیصدرا خند        
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 . حرفانی ندارم به امن عادت! حرفا نباشهنیتو رو خدا از ا-        
 

 .دیفرح بانو خند        
 

 به گفتن ماهدخت و بهارك ازی نهی چه جور آدمفهممی منمی ببویکیپسر جان من خودم از همون اول -        
 .ستین

 
  به فرح بانو کرد و رو به صدرا گفتیماهدخت نگاه        

 
 سطل آب و دستمال داد دستت گفت هی فرح جون يدی دهوی نشوچون ی خودمونمیلیحاال صدرا جان خ-        

 ..يخونه رو بشور
 

  گفتظیفرح بانو با غ.دیو آرام خند        
 

  سطل آب دست تو دادم؟یمن تا حاال ک-        
 

  گفتیماهدخت سرش را به چپ و راست تکان داد و با مسخرگ        
 

 ! وقتچیه.. وقتچیه-        
 

  گفتی مصنوعیصدرا با لودگ        
 

 .. برو به نهار برسي تا نمرديخوایماهدخت جان م-        
 

 .دی به او رفت و صدرا پرسيماهدخت چشم غره ا        
 

 از کاوه چه خبر؟..یراست-        
 

 .دی پرسی سوال را منی ادیصدرا حس کرد نبا.نگاه فرح بانو اخم آلود شد و نگاه ماهدخت معذب        
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 .. باهاش صحبت کردمروزید..وبهخ-        
 

 .. گذاشتینی را داخل سي و فنجان چادی کشیقینفس عم        
 

 ممنون فرح بانو-        
 

 . فرح بانو باز شدياخم ها        
 

 .نوش جانت صدرا خان-        
مطمئن بود که بهارك ..دینگاهش رو به بهارك چرخ. تر شدقی که کنار اسمش آمد لبخندش عمیاز خان        

 . نزدی اما حرفدی را فهمنیکه صدرا هم خوب ا..اما منتظر بود.. پرسدی نمیصدرا از ره
  و گفتستادیفرح بانو ا        

 
  نهار؟ي کمک من برايایبهارك جون م-        

 
 .بله حتما-        

 
 ماهدخت به سمت صدرا رفت و گفت        

 
 . پالتوت رو بده من بذارم تو اتاقفوی کنیا-        

 
 .صدرا قدرشناسانه نگاهش کرد        

 
 ..دستت درد نکنه.. همهرسنیچقدر امروز به من م-        

 
 .ماهدخت چپ چپ نگاهش کرد        

 
 رن؟یگی ملتیحاال بده دو نفر دارن تحو-        
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 را دور شیدست ها.دی داطی رو به حي که برگشت صدرا را مقابل پنجره یوقت.و با خنده به اتاق رفت        
 ..خودش حلقه کرد

 
 اط؟ی تو حمی بريخوایم-        

 
 .صدرا برگشت و سرش را تکان داد        

 
 

 . هوا را دوست داشتنیهوا سرد بود اما ماهدخت ا. خشک شده زل زدنداطی نشستند و به حي پله ايرو        
 

 . هوا رو دوست دارمنیا-        
 

 . هم متولد زمستون بودیساق..زمستون خوبه-        
 

 .دی کرد و پرسیمکث        
 

 ؟ی دوستش داشتیلیخ-        
 

 ..برداشتش.. خشک شده رو پله افتاده بودیبرگ        
 

 اتفاق نی اگر بدتریحت..صبور بود..شاد بود..دیخندی مادیز..خوردی بود که بدرد من می همونقای دقیساق-        
 دیخندی منقدری نشست و ای می کنار رهدمیدیم.. حالش خوب نبودی بود که رهیی روزاهی..دیخندی موفتادیهم م
تنها ..عاشق کتاب شعر بود..دادی نشون نمیچیاما اون ه.. بد بودیلی خشونیاوضاع زندگ.. رو بخندونهیتا ره

 اون یاون روزا فقط وقت.. بود که خودم بهش داده بودمي کردم همون کتاب شعری مي که بهش حسوديزیچ
 کس چی وگرنه که هخوندیاونم اگر من کنارش بودمو م..گهی وقت دچینه ه..دی بغضشو فهمشدی مخوندیکتابو م

 ی نمدی وقت نا امچیه..کردی کمک میبه ره.. کردیکنار من کار م..ود بي قوی برعکس رهیساق..دیفهمینم
 که دهی رسي بهش گذشته تا به حدی چنکهیفکر ا..ستی مردنش نيبرا..اگر نابود شدم..اگر داغون شدم..شد

 اما من خوادی جرئت می خودکشگنیهمه م.. شددی شد که ناامی چنکهیفکر ا... کنه داغونم کردهیبخواد خودکش
 صدرا اهل یساق.. شد داغونم کردهفی ضعی شد که ساقی چنکهیفکر ا..فهی ضعي آدماي برایخودکش گمیم
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 دیچون نگاهش ام..گردهی کردم که برمی حس ممی تموم کردزوی که همه چي روز آخریحت.. نبودیخودکش
 قتی حقبه خوندی که با بغض میی روز تمام اون شعراهی دمی ترسیم..دمی ترسی اما من مدی ترسینم..داشت

 .. بشنلیتبد
 

 .صدرا برگ را انداخت. که در دست صدرا بود نگاه کردي خشک شده اي رهیماهدخت به برگ ت        
  خواندقی عمی را فشرد و با نفسشیماهدخت بازوها        

 
 .. شادان و غزل خوان برومکدهیتا در م.. ي روزمیی غم بدر آنینذر کردم گر از ا-        

 
 گذشت که ماهدخت باز هم سکوت را یقی بود؟دقانی فرو رفتن همقیبه فکر عم..هردو سکوت کردند        

 .شکست
 

 صدرا؟-        
 خوره؟ی کاوه به درد من نمی بهم گفتادتهی        

 
 ..ادمهی-        

 
 ؟یچرا گفت-        

 
 . بودمدهی رو دسویبهت برنخوره اما چون عشقه کاوه به گ-        

 
 . شده بودری دیلی که خی زمان امادیماهدخت هم د.. انداختنیی سرش را پانیغمگ        

 
  بپرسم؟گهی سوال دهی-        

 
 ..بپرس-        

 
 ؟ی حرف بزنی با رهيخواینم-        

 
 .اخم کرد        
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 . باهاش رو در رو بشمتونمیفعال نم.. کمکم کرد اما بهم دروغ گفتیلیخ. من بودیمی دوست صمیره-        

 
 

 .صدا باز شدن در آمد        
 

 . نهاردیایبچه ها ب-        
 

 صدرا بلند شد و رو به ماهدخت گفت..بهارك بود        
 

 ؟ياینم-        
 .و دستش را به سمت ماهدخت گرفت        
 . به دست صدرا کرد و دستش را درون دست او گذاشت و به کمکش بلند شدیماهدخت نگاه        
         
آن اصرار ها به دل صدرا .. شام هم بمانديرا خوشش آمده بود که اصرار داشت براآنقدر فرح بانو از صد        

 گیبا ماهدخت و فرح بانو . رفتی مدیاما با.. مادرش تنگ شدهي بود چقدر دلش برادهیتازه فهم..هم نشسته بود
 . شدی مشانی زندگقرار نی آن قرار درست تردیشا. خودشان بودنیقرار گذاشت که فقط ب

 
 ی که زنگ در را زد به خوبیوقت.. کاوه رفتي زد و به خانه رونی دعا از خانه بیصبح روز بعد با کل        

 .وارد خانه شد.. هم ماندندرهی هردو خیلحظات.کاوه که در را باز کرد.شدی مدهیلرزش انگشتانش د
 . را در آورد و نشستشیپالتو        

 
 ست؟ی ازت ني خبرچی چند روزه هیدونیم-        

 
 . تو بودي فهیوظ..ینی منو ببيومدیتو ن-        

 
  را باال انداخت و حق به جانب گفتشیکاوه ابرو        

 
 !آهان-        
 ؟ی رو بگی هفته اس قراره بزنهی که ی اون حرفشهیم..خب        
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 .نگران شد. ماهدخت نگاه کرديکاوه به دست ها..بلند شد و با اکراه کنار کاوه نشست و دستش را گرفت        

 
 ..یفقط قول بده تا آخرش گوش کن.کاوه-        

 
 اش را حس ی دست ماهدخت نگراني دفعه اکیاز سرد شدن .سرش را تکان داد. کردیظیاخم غل        

 ماهدخت شمرده گفت.کرد
 

 ..ستمیحامله ن..من-        
 

 .دی کشرونی او بدستش را از دست. شک کردشیکاوه به گوش ها        
 

مگه من چندبار حامله بودم که .. اشتباه کردمدمی دادم فهمشیدوباره که آزما.. اشتباه شده بودشمیآزما-        
 اما کنهی مادر احساس مهی گنیهمه م.. بدمشی به سرم زد برم آزمانکهیتا ا..بفهمم؟من اصال احساسشم نداشتم

 . مشکوکم کردنیهم.. کردمیمن احساس نم
 
 دیبلند پرس.ستادیکاوه بلند شد و مقابل ماهدخت ا        
 

 ؟ی چیعنی؟ها؟ی چیعنی-        
 

 .دی دلش مانده بود از چشمش چکي که روی را بست و قطره اشکشیماهدخت چشم ها        
 

 .یقرار بود صبر کن-        
 

 . مقابلش زانو زدیکاوه با درماندگ        
 

 ؟ی دروغاتو بگهی نابود شده ام؟صبر کنم تا بقی زندگي ماهدخت؟صبر برايچه قرار-        
 

 . داشت آرامش کندیسع. به سمتش خم شدیکم        
 



 731 

 .رمی متیمنم از زندگ...ي که دوستش داری به کسيگردیتو دوباره برم.. نابود نشدهيزیچ..نه-        
 

 ..دی خندیکاوه عصب        
 

 ..یگی چرت و پرت ميدار-        
 

 بلندتر گفت        
 

 .یزنی حرف مفت مي قشنگ دارگهید-        
 

 .. خورده بوديباز هم باز..دی کششی به موهایدست        
 

 ي به خاطر بچه شتریمنم عاشقت شدم اما ب..ی انکارش کنیتونینم..ییسویتو عاشق گ..نه کاوه-        
 .. خودخواه باشمخوامی نمگهید..ستیحاال که ن..ی خواستم کنارم باشمونیالیخ
 

 . مبل پرت شدي که کاوه هلش داد و دوباره روستادیبلند شد ا        
 

 وی بدبخت بذاري منو مثه مرداذارمینم.. ندارهی برگشتی راهو شروع کننیبهت گفته بودم ا..يغلط کرد-        
 ؟يدیفهم.يبر
 

 . خودش هم تلخ بود را به زبان آوردي که باورش برایفحر. را بهم فشردشیدندان ها        
 

وگرنه خود من ..ي داردی خوب و جدی زندگهی ي نشون بدسوی تا به گیخواستی منو ميتو منو بچه -        
 .. خودمينه برا...سوی گي برايداری منو به زور نگه میتو حت.. ندارمی ارزشچیه
 

 ي ینگاهش به چشمان خنث. لباس او رفتي مقابلش خم شد و با اخم دستش به دکمه هایکاوه عصبان        
 .ماهدخت بود

 
 هی اگه شده ی حتیمونیم..ي برذارمینم..گور باباشون..ی و قراره بموني و موندي که اومدی هرچيبرا-        

 ..ي چشمام بسوزيعمر جلو
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 .. خودشراهنی پي دکمه ها سوم و همهيدکمه .. دوميدکمه ..دکمه اول        
 ... خودشينفس سوم و تمام نفسها..نفس دوم..نفس اول        
 ..دی چرخی بعد از آن لحظه میفکر ماهدخت که حوال...فکر خودش        
 .. که در آنها بودیماتیو تمام نامال..سوم..دوم... اوليبوسه         
 ...و نفس آخر و تمام        
 .  مالقاتشان همان لحظه بودنی عاشقانه تردیشا        

 
 داشتند و یآنها که نه شروع خوب.. اش با اوی خداحافظي را هم گذاشت به پانباریا.دی را پوششیلباس ها        

 .یانینه پا
 پشت به او گفت.. را به دست گرفت و بدون نگاه کردن به صورت کاوهشی و پالتوفیک        

 
 .. در نظر من تموم شدسزیاز االن به بعد هم همه چ.. نداشتی معنچی من هي برانیا-        
 تمام حرفات ي قلب تو و تويتو .. توي خونه يتو.. مونمی اما نمامی بدی شاگهی زن دهی یمن تو زندگ        

 .. هستسویگ
 

 .ود از کاوه جدا ششهی همي را کامل بزند و براشی مکث کرد تا بتواند حرف هایکم        
 

 دوستت سویگ... جوره مال من نشدچی که هخواستمی کاوه مهیمن ..خوامی نميمن شاه دو ملکه ا-        
کاوه بمونه ...رمی بگمی بار رو هم من تصمنی آخرنیبذار ا.. گرفتممی من تصمشهیهم..يتوام دوستش دار..داره
 ..سوی گيبرا
 

 .. فرصت فکر کردن هم نماندی کاوه حتي رفت که برارونیو آنقدر زود از اتاق ب        
 . بالش کنار دستش به جا ماندي رویی طالي اش تنها چند تار مویاز ماهدخت در زندگ        
 . نداشتی که انگار هرگز آمدنیی سرو صدایو رفتن ب        
ه انگار هرگز او را  رها کرد کيکاوه را طور.. راحت تر از آنیحت..رفتنش همانقدر راحت بود که آمدنش        
 نی ادی و فکر کرد شادی کشیقینفس عم. ماهدخت نگاه کردی خاليو به جا. دادهیکاوه به تاج تخت تک..نداشت

 ..سوی به گادیز یبه خاطر ضعف ها و وابستگ.. خودش استي به خاطر حماقت هاییتنها
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 خودش هم به یرفته بود که حت ماهدخت آنچنان از خانه يبو.تخت را مرتب کرد. بلند شدشیاز جا        
 اتاقش زی مي را از آنجا برداشت و روسویکمدش را باز کرد و قاب عکس گ. قبلش شک کردي هیحضور چند ثان

 . نفرکیو فقط .. ماندی می نفر خالکی ي خانه فقط جانیدر ا.گذاشت
 تهران تا باهم دیای دفعه مکیگفته حاال که او تهران است . آمدیمادرش اواخر هفته به تهران م        

 ی از رنگ مشکیکم. بکشدی استفاده بکند و نقاششی روزهانی بود تا از احساسات ادهی خریبوم کوچک..برگردند
 روز به عنوان کی قول داده بود ی که رهيواریهمان د.. افتادی رهي رنگ خانه اهی سواری دادیکه برداشت 

 ..شدی نمدی هرگز سفواریافسوس خورد که آن د.. کرد خواهددیاشتباهات جبران شده اش آن را سف
 . کنار گذاشتاهشی قلمو را با همان رنگ سلشی زنگ موبايبا صدا        
 .شماره ناشناس بود اما جواب داد        

 
 د؟ییبفرما-        

 
 بهارك؟-        

 
 . گرم بهارك گفتنش زبانش سست شدي صدادنیبا شن        

 
 ؟جانم-        

 
 .زنگ زدم که فقط صداتو بشنوم.. نکنمیزنگ زدم که خداحافظ-        

 
 از او نداشت نگران بود رفته ي مدت که خبرنیتمام ا..رفتی داشت میره.. بسته شدشیچشم ها        

 .زدی خبر رفته بود و هرگز زنگ نمی کاش بيکه ا..باشد
 

 .. نرمیزنگ زدم که بهم بگ-        
 

 .خواستی از او میچه کار سخت..قلبش مچاله شد        
 

 ؟یگینم-        
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 .آرام جواب داد        
 

 ...تونمینم-        
 

 ..تونمیمنم نم-        
 

 ؟یره-        
 

 جان؟-        
 

 .آرام گفت اما پر مهر        
 

 ..دوستت دارم-        
 

 .. هم قلبماندیشا...ستدی ای می مدت کوتاهيط برا لحظه است که زمان فقنیو در ا        
 

 بهارك؟-        
 

 با بغض گفت        
 

 جانم؟-        
 

 ..دوستت دارم-        
 

 . کس حق ندارد دوستش بداردچی هگریآنقدر که انگار جز او د..محکم و آمرانه گفت        
 

چمدان بهارك هم بسته ..دی فرح بانو را بوسياشک ها..دی فرح بانو را بوسيگونه ...چمدانش را بست        
 زیهمه چ...یروز رفتن همه و آمدن ساق..پس امروز روز رفتن بود..زندی گفته بود امروز با مهراد حرف میره..بود

 .گشتیبه روال سابق خودش بازم
 .. ماند هم کنار در خانهی کوچکفیک.ماهدخت چمدانش را برداشت و به جز چمدان بهارك        
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 ..گردمیزود برم..منتظر باش..فرح جون-        

 
 هم اعتماد نباریا.. استنی کار درست همگفتیاگر ماهدخت م.. زديلبخند..دی اش را بوسیشانیفرح بانو پ        

بهارك .زی بود به تمام کردن همه چی دل خودش هم راضنباریهرچند ا.. استنی راه درست همگفتی و مکردیم
 .را محکم در آغوش گرفت

 
 .. فراموشم نکنگمی فقط مشی سال پزدهیمثل همون س.. کردی خداحافظشهیاز تو نم..بهارك-        

 
 .با بغض کنار گوشش زمزمه کرد        

 
 ..ی کنادیهمش منو ...یآدامس بخور بادکن..یمنو فراموش کن...ی ترش نخور ترش کنمویل-        

 
 . گرفته بودبی راهشان نبود اما دلشان عجانی پانیگرچه ا..دی خندشی اشک هاانیم        
 .ادامه داد        

 
 .. با رفتن منانشیشروعش با اومدن تو بود و پا... تموم کنموی همه چرمی دارم مشهیبهارك باورم نم-        

 
 . سرخش کردي به چهره یاز او جدا شد و نگاه        

 
 .. منمکنهی که سر و صدا می و اونیکنی مهیمول تو آروم گرطبق مع-        

 
 .دیبهارك خند        

 
 ..زود از خودت بهم خبر بده...یرفتی مرتریکاش د-        

 
 و با چمدانش شال و کاله کرد دیسرش را تکان داد و دوباره او را در آغوش گرفت سپس فرح بانو را بوس        
 .دهدی که در زمستان رخ مییمثل تمام رفتن ها..و رفت

 
 . دستش را گرفت و آرام زمزمه کردونیکتا        
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 ..فقط آروم باش-        
 آمده بود با یره.. گذاشتشانی گرم نگاهش کرد و تنهاي با لبخندونیکتا.مطمئن سرش را تکان داد        

 ..شش بخيبرا..ی ساقيبرا.. فرخيآمده بود برا.. و افسوسیمانی از پشییایدن
 هرگز ی که بعد از رفتن ساقي سردي چرخ دار مخصوص خودش مقابل پنجره ی همان صندليفرخ رو        

  گرفته بعد از مدت ها گفتیی سخت و با صدایره.باز نشد نشسته بود
 

 پدر؟-        
 

 .دی از فرخ ندی عکس العملچیه        
 

 د؟یشناسیم..یره..منم...پدر-        
 

 .دی پدرش را شني شکسته ي مکث صدایکمبا         
 

 .. نگرفتممریهنوز آلزا-        
 

 . اخم آلود و چشمان پر اشک پدرش رامرخین.دیدی پدرش را ممرخی ننهیاز داخل آ        
 

اومده بگه ..دشیبهتر نشده اما اومده که ببخش..کنهی فرق میلی خشی ده سال پی امروز با رهیپدر ره-        
 ..بخشهی هم می ساقدیاومده بگه اگر شما ببخش...غلط کردم

 
  خودش ادامه داديبا همان بغض مردانه . را بستشی کش دار پدرش چشم هاي نفس هايبا صدا        

 
 .. هم منو ببخشهیبلکه ساق... کنیشما مردونگ.. کردمياومدم بگم نامرد-        
 .. خودتون ندارهی با ساقی فرقتی شده که تو معصومي دخترهی امروز عاشق یپدر ره        
 .. از دست بدهگروی دیکی برگردوندن روح خواهرش مجبوره ي امروز برایره        
تا .. فرستاد کنار منی دختر رو ساقنی کنم ایمردونه بگم فکر م.. گذشتهي هايپدر اومدم با تمام نامرد        

 .. نبودیکه بگه اونهمه سال عذاب وجدان کاف... رو ندارم دی که کشیو عذاببفهمم خودم چقدر تحمل درد 
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فرخ ..جلوتر رفت و مقابل پدرش خم و دستش را گرفت.دی پدرش را دي گونه ي اشک رونهیاز داخل آ        
 ..نگاهش نکرد.. گردانديرو
 

  هم ببخشه؟ی که ساقیبخشی؟میبخشیشما هم م..پدر..بخشهی گفت مونیکتا-        
 جمع ي کرد اما نه سال هم براي در حق خانوادش نامردیلی خی زمانهی... که االن رو به روتهی آدمنیا        

 رو به من ی ساق؟روحی سرگردوننی که دست بردارم از ایبخشیپدر م..اما نشد..کردن اشتباهاتش تاوان پس داد
 راهم ي سنگ جلوهیگشتم و  ی اگرهرچدمی عذاب وجدانم کمتر بشه؟من فهمنی تا ایبخشی؟میبخشیم

 اون دمیمن فهم..پدر..ستی نگردمی که من دنبالش ميزی دنبالشه همون چی که ساقيزیحتما اون چ..افتاد
بذار .. کنمیببخش و بذار منم زندگ.. روحشی شدن جسمش بداینه پ.. بخشش شماستخوادی می که ساقيزیچ

 .. کنارو پنجره برنی ايببخش و از جلو.. ذره آروم بشههی یساق
 

 مانیبه صورت پش.از مقابل پنجره کنار رفت.. چرخاندی را به سمت رهلچریفرخ بغضش را قورت داد و و        
  لرزان گفتییبا صدا... بودندسی خشیمژه ها..پسرش نگاه کرد

 
 یتا وقت.. بودمی رهمنتظر.. نبودمیمنتظر ساق.. نفر بودمکی نشستم منتظر ی پنجره منیمن اگر پشت ا-        
 یمنتظر ره.. نبودم شی نه سال پیمنتظر ره..دمیدی مشوی نه سال پی نشستم که هر بار رهی پنجره منیپشت ا

 نکهیتا ا.. به فکر مرگ بودمشتریآخر از همه ب ي روزانیا.. مرگ بدتريانتظار برا.. بدهیلیانتظار خ..امروز بودم
تا حاال صدبار .. امروزووی رهدمیدی مکباریفقط ..کباری ساال اگر نی اتو همه.. که منتظرش بودم امروز اومدیکس

 . بودمشدهیبخش
 ..  از هرکسشتریب.. به پدرش شباهت داشتادی زیلی خی ساقدانستندیهمه م        

 
 نیمهم ا.. نداشتی غم فرقای حرص ياز رو.. را که تازه شروع کرده بود پاره کردي کاره اي مهیبوم ن        

تا ده شمرد .. نفر بودکیمنتظر ..با زنگ در بوم را از دستش انداخت.. کار را نکرده بودنیبود که بهارك هرگز ا
 باز کرد و گفت فرح بانو در اتاق را.. آمدهی رهدی و بگودیایتا فرح بانو ب

 
 .. اومده با تو کار دارهی خانمهیبهارك جان -        

 
 . پانته آ ستدیفکر کرد شا. خشک شده بودشیب هال.آب دهانش را قورت داد        
 .دی قرمز رنگش فهمي بود از پالتویقربان. و در را باز کرددیچی اش را دور خودش پیشال پشم        
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 .سالم-        
 . با مکث سالم کردیقربان        

 
 ؟ي کرددای از کجا پنجارویآدرس ا-        

 
 .. گرفتمی فتحياز آقا-        

 
 .اخم کرد        

 
 .. شدهری دگهید...ي که اومدي هرکاريبرا-        

 
  زود گفتیخواست در را ببندد که قربان        

 
 ..صبر کن..نه نه-        

 
 بگو-        

 
 ..امی ميمن از کالنتر-        

 
 . بهارك گرد شديچشم ها        

 
 به دمید..کنهی متیگفت ازم شکا..صبح اخراج شدم..توام کمکم کن..اومدم بگم من کمکت کردم-        

 که فکر ی کردن ، کسی خوبيمن برا.. بکنمیکی در حق ی خوبهی امیهرحال افتادم تو مخمصه حداقل ب
 هینه اما تو نگاه تو  ای رهی خودمم گي کردم و پانکاروی ای چي برادونمینم.. بهتره رو انتخاب کردمکردمیم
 ؟یکنیکمکم م... دارمازیاالنم من به کمک تو ن. داشتاجی بود که واقعا به کمک احتيزیچ
 

 سپس دی را در آغوش کشی قرباناری اختیسرش را چندبار تکان داد و ب..دی لرزیاز شدت ذوق چانه اش م        
اما .. دادتی رضای بود که به رفتن رهیاو همان بهارک.. بکشدغی جخواستیدلش م.به سرعت به داخل خانه رفت

 ..حاال
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 .مقابل چمدانش نشست و با عجله جواب داد.دی را شنلشی زنگ موبايوارد اتاق شد که صدا        
 الو؟-        

 
  چمدان را باز کردپیز        
.         
 الو بهارك؟-        

 
 .ودپانته آ ب.. حرکت ماندیب        

 
 ..پانته آ-        

 
 ..سالم..بهارك-        

 
 .شدی قطع و وصل مشیصدا        

 
 ... خاموش کنملموی موبادیاالن با..رمی مرانی از اشهی هميبهارك من دارم برا-        

 
 .. تا او بشنودزدیپانته آ بلند حرف م        

 
 ؟ي دادیفقط زنگ زدم بپرسم اون جعبه رو به ره-        

 
 . چمدانش افتادي گوشه ي حرفش نگاهش به جعبه دنیبا شن        

 
 یبه ره..ونمی مدی باشه من به ساقيزی تنها چدیشا.. مهمهیلیاون جعبه خ.. قطع کنمدیبهارك؟من با-        

 ش؟یداد
 

 .شدی قطع و وصل مشیصدا        
 

 ه؟یمگه توش چ..هنوز جعبه رو ندادم بهش..پانته آ-        
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 . بودستادهی طوفان اانی که انگار مدی شنی را آنقدر بد مشیصدا        
 

 .خداحافظ.. کارو بکننی کنم ایخواهش م..ي نره جعبه رو بهش بدادتی..ادیبهارك صدا نم-        
 

 ......و بوق قطع تماس        
 

 .. تکه کاغذ مچاله و چروكکی..جعبه را به سرعت برداشت و بازش کرد        
 ....ستادیخط اول را که خواند قلبش ا..کاغذ را به سرعت باز کرد        

 
 زمیبرادر عز "        
 ..دی آی مرگ مي بودای کشم شدی که در آن نفس مي خانه انی ای روزها اطراف من،حوالنیا        
 ..شدنشان خواهم مرد فاسد ي کم کم از بوکنمی مشت مرده اند که احساس مکی دور و برم يآدم ها        
 ...رمی بمی حوالنی مردگان اي آنقدر منتظرت بمانم تا از بوخواهدیمن دلم نم        
دلم .نندیبی نميگری ديزی جز اشک چمی شده که چشم هااهی در دلم من نابود و سدیامروز آنقدر ام        

 که فی چشمانم باشد عکس تو و مادر پدرمان باشد اما حي مرگم جلوي که لحظه ی عکسنی آخرخواستیم
 در آغوش شما به ن انتظار برگشتن مدیشا.. شما تنگ خواهد شديبدون شک دلم برا.. دهدیاشک مجال نم

 . در کنارتان هستشهیاما روح من هم.. باشدامتیق
 ".یبا عشق ساق.دم کار را کرنیهمانطور که من ا.از پدر و مادرمان بخواه تو را ببخشند        

 
 ينوشته ا..پشت کاغذ را نگاه کرد..دادندی بودن نامه می خبر از واقعیمیدست خط بد و کاغذ قد        

 یدست خط). درخت نخلنی بزرگترریز.. من و برادرم مهرادي هایباغ کودک..شیک:( نوشته بود.. شدقیدق..زیر
 دی بایره..تمام مجهوالت حل شد..ست کجایگفته بود ساق..پانته آ گفته بود.. پانته آ بوديانگار برا..متفاوت

حتما رفته بود و .. افتاده بودهیبه گر.. تماس گرفت جواب ندادیهرچه با ره.. زده بودندخی شیدست ها...دیفهمیم
 . اش لعنت کردي ندانم کاريخودش را برا.. کندشیدای پتوانستی نمگریاو د

 
 خوشحال ورانی.ماهدخت منتظر اعالم پروازشان بود.. به ماهدخت مضطرب انداختي نگاه پرمهرالیدان        

 به زمان پروازشان کینزد.دی کردنش فهمزیماهدخت از جست و خ.. گردد به شهرشی برمدانستیم..بود
 . وقت رفتن بودگرید..شد
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 .. حالم بدهکمی ؟منيری بگوهی دوتا آبمهی يریال؟میدان-        
 

  مهربان گفتالیدان        
 

 .امی تا من بریچمدون رو بگ.رمیاالن م-        
 

 .و به سرعت از آنها دور شد        
  گفتورانیماهدخت خوب به دور شدنش نگاه کرد و سپس رو به         

 
  به من؟يدی گوش مقهی دقهی جان؟ورانی-        

 
  گفتيدستش را محکم گرفت و جد.. نکردی توجهورانیاما         

 
 ...نیمنو بب..ورانی-        

 
 . نگاهش کردنباریا        

 
 . کار دارمیی برم جادیمن با-        
 باشه؟.. که اومد بگو به من زنگ بزنهیوقت..ادی بالی تا بابا دانسای وانجایتو هم        

 
با ..د و او هم عجله داشت سرش را تکان داورانی اما دی را فهمشی چقدر از حرف هاورانی دانستینم        

 . که آنجا نشسته بود سپردی خانمکی و اورا به دی را بوسشی موهاینگران
 نیهمان لحظه ماش. رفترونیچمدانش را برداشت و از فرودگاه ب. راحت شدورانی از الشی که خیوقت        

 .رعت حرکت کرد به سنیچمدان را در صندوق عقب گذاشت و سوار شد و ماش.ستادی مقابلش اییآشنا
 ..کمربندش را بست        
 . گوش کردکی به موزالی داد و تا زنگ زدن دانهی تکیسرش را با آرامش به صندل        
 . زنگ زدالیهمانطور که انتظارش را داشت دان        
 . آغاز شدالی دانادی جمله با فرنیکه اول        
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 ؟ی رفتي ول کردورانوی؟ییمعلوم هست کجا-        
 

 خونسرد گفت        
 

 !سالم-        
 

  کالفه گفتالیدان        
 

 ؟ی لعنتیماهدخت کجا رفت-        
 

 رو ماهدخت هجده ساله انجام داد تا بتونه نکارایتمام ا..امی من از اولم قرار نبود با تو بالیدان-        
 خواستمینم...ی چیعنی و رفتن یکی کردن ردوای امیفهمی مگهی د؟حااليمگه دنبال بخشش نبود..ببخشتت

 کس چیه..ي برگرددیتو نبا..رستانمیب برگردم به تو و دوران دخواستمینم... دق مني نهی آی و بشی بمونرانیا
 ي برای خوبلیدوست داشتن دل..ي کشورای چه شهر یچه قلب کس.. که بهش تعلق نداره برگردهیی به جادینبا

 ..ی داشته باشیسفر خوب. پرسمی بهارك حالتو مقیاز طر..ستی اشتباه نهیتکرار 
 را لی اش تماس را قطع کرد و موباي تکراري و حرف هاالی دانيو بدون توجه به ماهدخت گفتن ها        

 . انداختفشی گذاشت و درون کي آورد و داخل جعبه ارونی بی کارتش را از گوشمیس.خاموش کرد
 

 تموم شد؟-        
 

  و بلند گفتدی کشنیی پنجره را پاي شهیش. زدیقیلبخند عم.به سمت صدا برگشت        
 

 شهر ي به سوشی دنبال فرح جونو بعدم پمی راحت برالیحاال با خ..تمومش کردم..تموم شد صدرا-        
 ..صدرا

 
 صدرا با لبخند دنده را عوض کرد و آرام گفت        

 
 ..امان جون من منتظره که فرح جونت و ممیبزن بر-        
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 ها و اشتباهاتت ي ها و بدیتمام خوب..ي و بروي بگذاري را که جمع کردییزهای تمام چدی بایگاه        
 ...ی و از نو شروع کني ات را کنار بگذاریمی خود قددی شدن بادی سفي برایگاه..را

 هرگز نباری که اي را بروي و جاده ای خودت را رها کندیبا...  رها کردن غميبرا..دنی بخشي برایگاه        
 .ينرفته بود

 
تلفنش را .. کرد که نرفته باشدیدر دلش خدا خدا م.. بودستادهی ای رهينفس نفس زنان مقابل خانه         

  گفتدینگهبان تا او را د.دادیجواب نم
 

 خانم؟-        
 

  حواس گفتیب        
 

 بله؟-        
 

 .دی و بدم بهتون که گلدونتونو ببردی کلدی گفتن اگر احتماال شما اومدرفتنی داشتن می ناميآقا-        
 

حاال تا ابد افسوس ..لیبدون دل.. رها کرده بودی نشانچیاو را بدون ه.. تمام شدزیهمه چ..پس رفته بود        
 ی ماهدخت و فرح بانو منتظر مادرش مي در خانه یی گشت و تنهای برمدی باگرید..خوردی اش را مینادان

 را از دست نگهبان گرفت و به دیکل.ختندیری مهابا می بشیاشک ها. و به خانه شان برگردنددیاینشست تا ب
 .سمت آسانسور رفت

اتاق ها را نگاه . شدت گرفته اش داشتي هی در کنترل گریسع. بودیهمان شکل.در خانه را باز کرد        
 شتری کرد و بیمکث.. آمدی رنگ هم مي بوی در فضا پخش بود اما کمیعطر ره..ما عطرش چرا نبود ایره..کرد

سرش را . شده بودشتری برنگ يبو..وارد هال شد.. چشمش را پاك کردي گوشه ياشک ها..شک کرد..دیبو کش
 کتاب ها کنار رفته بود و يقفسه ..دور از انتظار و شک کننده. باور کندتوانستی را نمدیدی که ميزیچ..برگرداند

 یره..شدیباورش نم.. تر رفتکینزد.. مانده بودواری هم کنار دی رنگيسطل رنگ و قلمو.. شده بوددی سفوارید
 که بهارك به خانه اش ي بود که از همان لحظه اکیآنقدر نزد..یکینزد  همانجا بود در آنیره..نرفته بود

هنوز خشک نشده ..دی کشواری به دیدست... کردی نگاه منشیاش و داخل مابانی شد او را از آنطرف خکینزد
 . را باز کردامی پدی را دیتا نام ره.دی را شنلشی موباامی پيصدا..دیاما کامال سف. بودسی خسیخ..بود

        " 
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  افتندی مابی که از آسییدر پس آب ها        
  ماند از هزاران طوفانی که معلق ميو غبار        
  ماند از امواج سهمناكی که به جا مي رد کف آلودکهیو بار        

 "...ی دانی تنها که میی،توی مانی تنها که مییتو        
 

 دیسف. هم به دام افتادي پا بر جا ماند و رنگ خاکستریکافه بوم نقاش. هم تمام شدی بوم نقاشنیو آخر        
 ی رنگ شد و از آنها نارنجیبلکه آب.. نشدي خاکسترجهی نتنباری شدند و اما ابی رنگ هم با هم ترکاهیرنگ و س

 .. دادنددامه ماند که راهشان را باهم اما جدا از هم ای رنگیرنگ و زرشک
  

  دارمی که نشناخته ام دوست می همه کسانيتو را به جا        
 

 تو را به خاطر عطر نان گرم        
 

  دارمی م شود دوستی که آب می برفيبرا        
 

  دارمی دوست داشتن دوست ميتو را برا        
 

  دارمی که دوست نداشته ام دوست می همه کسانيتو را به جا        
 

  دارمیتو را به خاطر دوست داشتن دوست م        
 

 ختی وقت نرچی که خشک شد و هی اشکيبرا        
 

  دارمی گاه نشکفت دوست مچی که محو شد و هيلبخند        
 

  دارمیتو را به خاطر خاطره ها دوست م        
 

  محالي پشت کردن به آرزوهايبرا        
 

  دارمی دوست مالی توهم و خيبه خاطر نابود        
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  دارمی دوست داشتن دوست ميتو را برا        

 
 ی وحشي الله هايتو را به خاطربو        

 
  آفتاب گرداننی زريبه خاطر گونه         

 
  دارمی بنفشه ها دوست میِ بنفشيبرا        

 
  دارمیتو را به خاطر دوست داشتن دوست م        

 
  دارمی ام دوست مدهی که ندی همه کسانيتو را به جا        

 
  لبخند تلخ لحظه هايتورا برا        

 
  دارمی خاطره ها دوست منیریپرواز ش        

 
  دارمی دوست مدی که نخواهم دی کساني همه يتورا به اندازه         

 
  دارمی آسمان دوست مي ستاره هاياندازه قطرات باران ، اندازه         

 
  دارمیتو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست م        

 
  دارمی دوست داشتن دوست ميتو را برا        

 
  دارمیدوست م...  شناخته ام ی که نمی کساني همه يه جاتو را ب        

 
  دارمیدوست م...  ام ستهی زی که نمی روزگاراني همه يتو را به جا        

 
  گناهنی نخستي شود و برای که آب می خاطر عطر نان گرم و برفيبرا        
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  دارمیدوست م... تو را به خاطر دوست داشتن         

 
 ...  دارمیدوست م...  دارم ی که دوست نمی تمام کسانيتو را به جا        
 پل الوار        

 
 انیپا        
 یفی شریاسی        
 1395آبان ماه سال  13        


