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شبانه روز کی: اسم رمان

رنگش، پنهان کرد و به روانشناس چشم  یمشک يشال تور ریچشمانش به عقب فرستاد و ز يمش کرده و کوتاهش را از جلو يموها بهاره

:دوخت و گفت

اونا  ایرم،  یکنن، من باالخره از اون خونه م یمن دخالت م يکارا ياد، همش تو همه  یاد، از بابا مامانم بدم م یاز اون خونه بدم م گهید من«

»کنم یفرار م ایدن که از اون خونه برم،  یاجازه م

از آنها را  فیکه چند رد ییمش کرده و ابروها يبا آن موها یکه حت يدخترك چهارده ساله ا يبه چهره . شد رهیبهاره خ يبه چهره  روانشناس

. بود انیاش نما یآن چنان شیقلم آرا نیچند ياز ال به ال یکرده بود، هنوز هم رد کودک زیتم شگریآرا يبا دست توانا

:لبخند زد روانشناس

»شه؟ یحل م یکه با فرار کردن همه چ نِیمنظورت ا ینیبشه؟  یکه چ یخوب، از خونه فرار کن دختر«

...کلشیمثل ه. تپل بود شیاما پاها. انداخت يگریآن د يرا رو شیاز پاها یکی بهاره

را محکم نگه داشت تا دوباره  شیو با دستش ساق پا دیکش گریآن د يرا به زحمت رو شیبهاره خم شد و پا. ثابت نماند گریکدی يرو شیپاها

و  دیسف يپا. ثابت ماند د،یرس یبهاره م يساق پا يکه بهاره به تن کرده بود و به زحمت تا رو یشلوار کوتاه ينگاه روانشناس رو. سر نخورد

:روانشناس دوباره به بهاره نگاه کرد و گفت. چشم بود يتو یلیخ ارهتپل به

»شه؟ یحل م یبا فرار کردن همه چ ،یدختر گل نگفت خوب«

:حرص جواب دادبا  بهاره

چرا ابروهات و  ،يگن چرا موهات و رنگ کرد یدن، م یم ریمن گ زیشم، به همه چ یشه، از دست هر دوتاشون راحت م یحل م یهمه چ آره«

ن و رفتار کنن، غلط کردن من و از پرورشگاه آورد يچه جور دیکه بلد نبودن با بچه با نایچرا شلوارت کوتاه، ا اده،یچرا وزنت ز ،یبرداشت

چشم  يمونه؟ به کور یماه پشت ابر م شهیو به من نگفتن، فکر کرده بودن هم قتیحق شمیدو سال پ یکی نیتازشم، تا هم ،بزرگم کردن

دن تا  یبه خودشون اجازه م یبه چه حق ستنیمن ن یکه پدر و مادر واقع یوقت ستن،یمن ن یکه اونا پدر و مادر واقع دمیهردوتاشون خودم فهم

» بده یخوبه چ یدونم چ یمن خودم بهتر م ؟کنن فیتکل نییعواسِ من ت

. دانست یرا از ابتدا تا انتها م ویسنار نیا يخودش همه . داد یبهاره گوش م يدر سکوت به صحبت ها روانشناس

خاطر  نیشدند و به هم یر نمبچه دا ز،یپرو يمشکالت نابارور لیکه به دل یو ماهرخ زیپرو. و ماهرخ است زیدانست که بهاره تک فرزند پرو یم

سه نفره  یزندگ. رفت یم شیخوب پ زیهمه چ شیچند سال پ نیتا هم. بودند رفتهیپذ یساله را به فرزند خواندگ کی يسال قبل، بهاره  زدهیس

از  یکیکه  شیدو سال پ یکیاما . خورد یبه چشم م يکه در هر خانه و خانواده ا یمعمول يها يریاز همان درگ ریدور از تنش بود، به غ هشان ب

.رو به آن رو شده بود نیاست، دخترك از ا یکرده بود، و به او گفته بود که پرورشگاه فیبهاره تعر يخواهران ماهرخ ماجرا را برا

رش را درون کلمه خون پدر و ماد یواقع يگذاشته و به معنا يناسازگار ينداشتند و بهاره از همان زمان بنا تیاهم شیبرا گریو مادرش د پدر

. کرده بود شهیش
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گذشت؟ یروانشناس آمده بود، م شیمشاوره پ يکه بهاره برا يبار نیماه از اول چند

دو ماه؟ ایماه  کی

.داد، و آن هم فرار از خانه بود یجوالن م زیچ کیدر ذهن دخترك فقط . نکرده بود رییبهاره چندان تغ رفتار

.اش خواهد رفت یاز خانه فرار خواهد کرد و به دنبال پدر مادر واقع تیمادرش گفته بود که در نهاو بارها به روانشناس و به پدر و  بارها

نگذاشته بودند و  یاز خود باق ینشان چیکه ه يپدر و مادر. و ماهرخ او را درك خواهند کرد زیکرد که آنها بهتر از پرو یبا خودش فکر م بهاره

مرده؟ ایآنها زنده اند  ایدانست آ یکس نم چیه

:دیچیبهاره درون اتاق مشاوره پ يصدا

 یلیدو نفر خ نیدونم ا یرم، چون م یکنم و م یخونه فرار م نیفردا از ا ایمن باالخره امروز  ن،یمن و منصرف کن نینکن یسع یمشاور الک خانم«

»خونه برم نیخودم از ا يهستن که اجازه بدن با پا یکودن تر از اون

:دیسبا آرامش پر روانشناس

»از خونه است گلم؟ رونیب یخوشبخت یکن یم فکر«

:مکث جواب داد يبدون لحظه ا بهاره

پدر و  نایکاش ا يا ستم،یوقت خوشبخت ن چیپدر و مادر ه نیکنار ا یماست، من هر جا که برم خوشبختم، ول ياز خونه  رونیب یخوشبخت آره«

 یکه دارم م نِیدن، واسِ هم یبهم دستور هم م ییتازه با پر رو ستن،ین میپدر و مادر واقع نایسوخت، اما ا یبودن، اون موقع دلم نم میمادر واقع

»خواست خودش و درمون کنه یکورِ؟ م زیسوزم به من چه که اجاق پرو

:لبخند زد روانشناس

»دن؟و ماهرخ برات انجام ندا زیکردن که پرو یکار م یبرات چ تیپدر و مادر واقع یکن یخوشگل، فکر م دختر«

 یم یرم با همونا زندگ یکنم، م یم داشونیگفتن وزنم و کم کنم، من باالخره پ یگرفتن، به من نم ینم رادیدادن، از پوششم ا ینم ریاونا بهم گ«:-

»کنم

 یسالگ کیتو تا تونستن ازت مراقب کنن چرا تو رو ولت کردن؟ چرا  یکه اونا اگه م يخودت فکر کرد شیسوال دارم، تا حاال پ هیبهاره جان «:-

»و پوچ باشه؟ چیه يبرا دنیهمه جنگ نیا یکن یکه اونها مرده باشن، اون موقع فکر نم میریفرض بگ ایاصال ب ؟يپرورشگاه بود يتو

 يجا رو نیا امیاصال دوست ندارم ب ؟يدیاد، فهم یاز تو هم خوشم نم ییتو هم طرف همونا ؟یکن یبا من بحث م یه یگ یم یاه، اصال تو چ«:-

»گوش کنم اتتیو به چرند نمیبش یصندل نیا

پوشاند،  یباسنش را م يکه به تن کرده بود به زحمت تا رو یکوتاه يمانتو. بلند شد یصندل ياز رو تیبهاره با عصبان. سکوت کرد روانشناس

:باال رفتبهاره  يصدا. شده بود رهیروانشناس هم چنان به بهاره خ. کرد یم ییاندام تپل بهاره بدجور خود نما

خونه، اگه حرفم و گوش  نیخوام برم از ا ینشستن، بگو ولم کنن م رونیب نیاالن بهشون بگو، ا نیدو تا بگو دست از سرم بردارن، هم نیا به«

»؟يدیکنم، فهم یامشب فرار م نیکنم، هم ینکنن، از خونه فرار م

.دیتاق را گشود و از آن خارج شد و در را محکم به هم کوببه طرف در اتاق رفت، در ا نیسنگ يرا گفت و با قدم ها نیا بهاره
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. ختیوحشتناك در، قلبش فرو ر يشدن در اتاق آماده کرده بود، اما با صدا دهیکوب يچند روانشناس خودش را برا هر

.خانواده کمک کند نیتواند به ا یشد و با خودش فکر کرد که چطور م رهیدستش خ ریز يبرگه  به

تواند؟ یچطور م واقعا

:رو به روان شناس گفت ختیر یهم چنان که اشک م ماهرخ

از  نقدریکه ا میدر حقش کرد يخونه برم، آخه ما چه بد نیخوام از ا یگه م یخوام برم، م یگه م یکرده، همش م چارمونیبچه ب نیخانم، ا يوا«

»کرد که من تا االن نکردم؟ یکار م یچ سر بهاره بود براش ياگه اون باال ؟یِچ شیفرق من با مادر واقع ؟يِما فرار

:با اخم رو به همسرش گفت زیپرو

»گهینکن د هیماهرخ، گر بسِ«

:دیکش یعصب غیج ماهرخ

»؟ینیب یخواد؟ نم یما رو نم گهیبهاره د ینیب ینکنم؟ نم هیگر یگ یم چرا«

:مداخله کرد روانشناس

»بشن هیتخل نیبذار ن،ینداشته باش شونیحکمت کار يآقا«

:رو به روانشناس کرد زیپرو

خوب و  شیبچه تا دو سال پ نینبود، ا يجور نیبچه که ا نیا خت،یمن و بهم ر یکنم، مستانه زندگ یخواهر زنم و لعنت م امتیق امیتا ق خانم«

 یبه بهاره گفت تو م ،یلیدل چیبدون ه ،یالک یالک يجور نیروز نشست هم هیکرد، خدا مستانه رو نابود کنه،  یو م شیداشت زندگ ریسر به ز

 نیاالن که ا نیگفت، من تا هم یالک یالک نیخانم باور کن ،یستیپدر و مادر ن نیا یواقع يکه بچه  یدون یتو م ستم؟یتو ن یواقع يمن خاله  یدون

رفت و  میقد يانگار بهاره  اصال گه،ید تیشخص هیبهاره شد  گهیبود، از اون روز به بعد د یزن چ نیکار ا لیدونم دل یجا خدمت شما نشستم نم

»ما ياومد تو خونه  دیجد يبهاره  هی

:سرش را تکان داد زیپرو

»ن؟یدون یمگه نم ن،یدون یهمه رو م ن،یانیگم؟ شما که خودتون در جر یرو به شما م نایاصال من چرا دارم ا خانم«

.تکان داد يسر دییتا يبه نشانه  روانشناس

:و گفت دیآه کش زیپرو

»م؟یستیپدر و مادرش ن میکه به بهاره نگفت میما اشتباه کرد ینیشد؟  يجور نیرا اچ خانم«

:تکان داد و گفت يسر روانشناس

 هیکه  نیاسترس ا يجور نیبهش گفته بشه، ا قیحقا دیبا ،یسرکش يبه بلوغ و دوره  دنیتر تا قبل از رس نییپا نیتو سن يبچه ا یوقت معموال«

دونسته و باهاش کنار  یموضوع رو م نیا یوجود نداره، بچه هم از کودک گهیبه بچه بگه د زویبشه و همه چ دایون پمث خواهر خانمت یکس يروز

 ن،یموضوع رو نگفت نیبهش ا یتو بچگ یاما وقت ده،یبلوغ رس يکه به دوره  یبا زمان سهیکمترِ در مقا یلیتبعاتش خ اد،یاگر هم کنار ن ای مده،او

پدر و  ،یکه پدر و مادر فعل نیاز ا یو آگاه تیچون نوجوون به دنبال کشف هو ست،ین قیحقا یگفتن بعض يبرا یخوب يدوره  ینوجوون يدوره 
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ام؟ از کجا اومدم؟  یکه من ک نیشه، ا یم تیدچار بحران هو شیاز پ شیکنه، نوجوون ب یتر م یاوضاع رو براش بحران ستنیاش ن یواقع ادرم

»تیان هوهمون بحر نایاومدم؟ ا یچ يبرا

:ماهرخ بلند شد ي هیگر يصدا

» دو برابر منِ ،يِچجور نینیب یکه م کلشمیبچه رو من دست بلند کنه، ه نیبود ا کینزد روزید م؟یکار کن یما االن چ خانم«

:بلند شد زیپرو يصدا

که مادرم  یمادرم زنده بود خانم، تا وقت یکاشکخواد؟  یخواد، مرض م یخواد؟ مرگ م یم يچه درد گه؟یخواد د یم یبچه چ نیاهللا اال اهللا، ا ال«

» آروم بود یلیبچه خ نیبود، ا

:حرف شوهرش را گرفت و با هق هق گفت يدنباله  ماهرخ

بچه که اومد تو  نیگفت ا یبه من م شهیدوست داشت، هم یلیبچه رو خ نیهم ا امرزیجور بود، اون خدا ب یلیخ زیگه، بهاره با مادر پرو یم راس«

رو به اون رو شد، حاج خانم نور،  نیاز ا مونیگرفت، زندگ زیما کار پرو يگفت، بهاره که اومد تو خونه  یقدمش خوب بود، راستم م تونیزندگ

بچه گفت که ما پدر و  نیمعرفتم رفت به ا یسابق نشد، بعدم که خواهر ب ياون بهاره  گهیبچه هم انگار د نیمرد، ا شیکه دو سال پ زیپرو مادر

»میستین شیواقعمادر 

:و گفت دیحرف ماهرخ پر انیبه م زیپرو

تازه اوضاع بدتر  د،یو فهم قتیکه حق نیبعد از ا م،یدیشده بود و ما نفهم شیزیچ هیمادرم مرد  یبچه از وقت نیکنم که انگار ا یدارم فکر م االن«

»خانم مشاور نیانیشروع شد که حاج خانم نور مرد، شما که خودتون در جر یاز وقت یشد، اما همه چ

:تکان داد و گفت يسر روانشناس

و  بیقتل، فرار و آس ،یخودکش يکه پا يمگر در موارد م،یکه اسرار مراجعه کننده هامون رو افشا نکن میحکمت، ما روانشناسا قسم خورد يآقا«

 یفرار م ایخواد از خونه بره،  ین گفت که امشب مبهاره به م ن،یو با آرامش به حرفم گوش کن نیها، مطرح باشه، آروم باش نیبه ا هیشب يزیچ

»...دارم به شما بگم که فهیره، من وظ یخودش م يبا پا ای نهک

:دیچیهق هق ماهرخ در اطاق پ يصدا

»که چند وقته با بهاره دوست شده یهمون ،یاون پسره است، همون پسره مان ریخدا، خدا، به داد برس خدا، همش تقص ،يوا يا ،يوا يا«

:رو به ماهرخ کرد زیپرو

»ماه آشنا شده هیکه همش  یمان نیخوام برم، با ا یگه م یدختر االن دو سه ماه، صبح و شب م نیا ه؟یک یخانم، مان نه«

:با ناله گفت ماهرخ

» بچه نشسته نیا يپا ریز اون«

:دیسمت روان شناس چرخ به

فهمه؟ خانم سر و  یبچه نم نیآخه چرا ا ،يسرباز فرار عار،یب کارویالت آسمون جل، بپسره  هیاون پسره بگه واسِ بهاره حجت،  یهر چ خانم،«

بخدا ما از  ن؟ینیب یو م دنشیطرز لباس پوش لوا،ینود ک يرفته موهاش و مش کرده، ابروهاش و برداشته، وزنش که ماشاال باال ؟يدیوضعش و د
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»شرتیبگ سیپل میترس یم ابون،یتو خ مشیاریب میتون ینم رست

.ماهرخ سر تکان داد يصحبت ها دییشناس باز هم در تا روان

:با هق هق گفت ماهرخ

»اون رِیدونم، تقص یاون پسره است، من م ریتقص«

:گفت یبا کالفگ زیپرو

»خوام برم دنبال ننه بابام یگه م یدختر دو سه ماه م نیخانم؟ گفتم ا یگ یم یچ«

:ترا قطع کرد و گف زیبا غضب حرف پرو ماهرخ

 یب نقدریچرا ا ؟یستیبچه ن نیمگه تو پدر ا ؟یزن یو حرف از فرار دخترت م یقدر خونسرد نشست نیا یواس چ ؟یگ یم یتو خودت چ اصال«

»؟یالیخ

:در جواب ماهرخ گفت زیپرو

»نگرانم شتریاز تو هم ب ستم،ین الیخ یب من«

:زد گفت یکه برق م یبه روانشناس کرد و با چشمان رو

» !دارم يفکر هیور من مشا خانم«

:شاس در جواب گفت روان

»حکمت؟ يآقا يفکر چه«

:مصمم جواب داد زیپرو

»خوام امشب بهاره از خونه فرار کنه یم من«

.ستینگر زیبه پرو رهیخ رهیو روان شناس خ دیبا دستش به صورتش کوب ماهرخ

.دهد یجوالن م زیزد چه در سر پرو یم حدس

...زد یم حدس

:دیچیاتاق پ يخ در فضاماهر يصدا

»بودم دهیرو تو عمرم نشن يزیچ نیهم چ هیدخترت فرار کنه؟ من  يخوا یم ؟يتو مگه عقل ندار زیپرو«

:گفت یبا کالفگ زیپرو

 هیم بذار گه اگه با شما نبودم خوشبخت بودم، خان یزنه، م یگه و حرف از فرار م یم راهیدختر دو سه ماه که صبح تا شب به ما بد و ب نیا خانم«

»شه یآدم نم يجا خونه  چیفهمه ه یاون وقت م ،يچه جور رونیاوضاع ب نهیخونه، بزار بب نیاز ا رونیروز بره ب

:رو به روان شناس کرد زیپرو

»ن؟یموافق خانم«

:باال انداخت و گفت "نه" يسرش را به نشانه  روانشناس
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 سکیر نیخوا یم یچه خبرِ؟ شما رو چه حساب کیشهر کوچ نیتو ا یشما، حت ياز خونه  رونیب نیدون یم ستم،یحکمت، موافق ن يآقا نه«

»ن؟یکن

».ره یخونه م نیکنه و از ا یروز فرار م هیدختر باالخره  نیخانم ا«:-

»کنه ایر مهفرار اون دخت يو برا طیشرا نیکه پدر اون دختر ا نیدختر خودش از خونه فرار کنه تا ا هیکه  نیا نیفرقِ ب یلیحکمت خ يآقا«:-

:گفت هیبا گر ماهرخ

»یبرم خانم مشاور، قربونت برم اله قربونت«

:شد و ناگهان گفت رهیدر سکوت به روان شناس خ زیپرو

»تونه کمکمون کنه ی، اون م... جناب سروان بهزاد رم،یگ یعموم کمک م ياز نوه  خانم«

:دیدوباره به صورتش کوب ماهرخ

»؟يرایب سیواس دخترت پل يخوا یم«

:شد یعصب زیپرو

»وسط حرف من؟ ينپر یمن حرفم و کامل بزنم، تو هم ه يو اجازه بد ینیشه آروم بش یم ماهرخ«

:رو به روان شناس کرد دوباره

ه بهاره کنم که هر جا ک یکه بهاره امشب از خونه فرار کنه و بره، من با بهزاد هماهنگ م نِیعموم بهزاد، جناب سروانِ، من فکرم ا ينوه  خانم«

»ن؟یرفت، دنبالش بره و حواسش بهش باشه، خانم شما موافق

:باال فرستاد و گفت "نه" يباز هم سرش را به نشانه  روانشناس

تونه از  یبهزاد م يکه آقا میدون یاما ما نم! یِکیو شهر کوچ یِجا انزل نیحکمت درست ا يباالست، آقا یلیخ سکشیر ستم،یاصال موافق ن نه«

 وتونه بره تو اون خونه  یم ییبهزاد بدون دستور قضا يخالف، اون وقت آقا يدختر ممکنِ بره تو خونه ها نینه، ا ای ادیدختر بر ب نیا يعهده 

اصفهان، اون وقت  ای زیتبر يدونم برا یتهران، چه م يگرفت برا طیبل یانزل نالیسره رفت ترم هیدختر  نیا دیاصال شا رون؟یبهاره رو بکشه ب

»؟یچ

 ستیپروا ن یشناسه، اون قدر ب یتا االن تو ناز و نعمت بزرگ شده، دست چپ و راستش و هم نم ،ییِشناسم، دختر ترسو یخانم من بچه مو م«:-

» که بهزاد هستش رونیتازه اگه هم بخواد بره ب رون،یبره ب یتا بخواد از انزل

:سرش را تکان داد و گفت روانشناس

اوفته،  یشبانه روز براش م کیکه به قول شما تو  یاتفاقات یخارج نشه، ول یممکنِ حق با شما باشه و بهاره از انزلحکمت،  يآقا ستمیموافق ن من«

»...گذار باشه ریممکن تاث

:دیحرف روان شناس پر انیبه م زیپرو

از  مینیبب میروز صبح پاش هیکه  نیبهتره تا ا یلیکنه خ یو اون از خونه فرار م میکه ما از دور مراقبش يطور نیدم، ا یکار و انجام م نیمن ا خانم«

با  یحت ونه،خ نیجا تو هم نیخوام بفهمه با ما خوشبخت، هم یکنه، من م یکجاست، اون که باالخره فرار م میدون یخونه فرار کرده و ما اصال نم
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»میستین شیکه ما پدر و مادر واقع نیوجود ا

:لرزان ادامه داد يبا صدا زیپرو. به هق هق افتاد ز،یپرو يلرزش صدا دنیماهرخ با شن. دیلرز شیآخر، صدا يهم زمان با گفتن جمله  زیپرو

به  دیشما هم با. کنم یصبح از خونه فرار کنه، با بهزاد هم هماهنگ م يکنم که بهاره دم دما یم يکار هیندازم و  یراه م يصور يدعوا هی امشب«

»نیما کمک کن

:لبخند زد روانشناس

نشستم و دارم با لبخند به  زمیجا پشت م نیکه ا یمن یحت م،یکن یم سکیر میما دار يحکمت، همه  يآقا رمیگ یبه عهده نم یتیسئولم من«

»اد تا شما رو منصرف کنم یهم از دستم بر نم يدم و کار یحرفاتون گوش م

:کرد و با التماس گفت زیرو به پرو ماهرخ

»تو رو خدا م،یکن دایپ گهیه حل درا هی ا،یتو رو خدا کوتاه ب زیپرو«

:در جواب ماهرخ گفت زیپرو

و  سکیر نیا میخوا یکه م میهست یکنه، تازه ما پدر و مادر خوب یکه بخواد فرار کنه، فرار م يدختر ست،ین یراه حل چیه ؟یچه راه حل خانم«

 یشه، م ینم يزیفهمه رفتارهاش نادرست، نترس چ یبخدا ماز خونه باشه،  رونیشب ب کیروز و  کیبزار  رون،یکه اون از خونه بره ب میبکن

»ره کجاست؟ یکه م ییجا نیاول یدون

:و گفت دیآه کش ماهرخ

»ره قبرستون سر خاك حاج خانم نور یدونم م یم«

:زد یجان یلبخند ب زیپرو

 نیکنه هر جا ا یبهزاد کمکمون م ن،یاعتماد کن به من رم،یگ یبه عهده م زویهمه چ تیمن خودم مسئول ؟یشناس یتو هم بچه تو م يدید ؟يدید«

» کنه یاوضاع خطرناك شد، دخالت م يدیره، اگه د یبچه رفت پا به پاش م

:به روان شناس کرد رو

وقت  یلیبراتون بگم، خ ممیخواستم از تصم یم میگردم، امروزم که نوبت مشاوره داشت یو گرفتم و ازش برنم میمن تصم نیشما حق دار خانم«

بچه ام، درسته اون و به وجود  نیسخت که بچه اش اون و به عنوان پدر قبول نداشته باشه، من پدر ا یلیپدر خ هیو گرفتم، واسِ  میتصم نیا

 یزلخوام بدونه تو ان یم ن،یبشه، هم هیبچه تنب نیخوام ا یشد، من م یطور بود، عوض نم نیهم قایبود، رفتارم دق میواقع ياما اگه بچه  اوردم،ین

فرق  یلیمدرسه، اونم بابت موها و ابروهاش خ يتو یو شفاه یبا تعهد کتب گهید نیکنن، ا ینگاه م يدختر فرار هیبه  ياز خونه چه جور رونیب

ما فقط ش م،یخوا ینم یچ چیما از شما ه ن،یدار يدونم وجدان کار یم ن،یخوام شما هم با ما باش یکنه، من م یفرق م یکنه، با اخراج موقت یم

»نیباش

ندارد، پس  يا دهیحرف فا نیکه گفتن ا افتیدر زیبه چشمان پرو یبرنامه است، اما با نگاه نیهنوز مخالف ا دیدهان باز کرد تا بگو روانشناس

. بسنده کند ریپذ سکیاقدام ر نیانجام ا يالزم برا يها هیبهتر بود به گفتن توص

برنامه بود، نیروانشناس هنوز مخالف ا اما
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وفتد؟یب یبهاره چه اتفاق يبود برا رقرا

. فرستاد یم امیپ یمان يبرا "ان نود"مدل  ینشسته بود و با گوش ،یرنگ يمبل قهوه ا يدر اتاق انتظار و رو بهاره

...یمان

 ییآشنا ينحوه . بودبا او آشنا شده  شیماه پ کیبود که بهاره  يعار و سرباز فرار یکار و ب یبه قول ماهرخ ب يساله  ستیهمان پسر ب یمان

بود، از  دهیکه او هم به ظاهر خودش رس یزند و پسرک یقدم م یانزل يها ابانیدر خ یبا ظاهر آن چنان یدخترک. شان هم تکرار مکررات بود

 کیبا  زیدوزند و بعد همه چ یم گریکدیدختر و پسر نوجوان چشم در چشم . است يگریتر از هر زبان د ایزبان نگاه گو. گذرد یکنارش م

.گشت یآن دو رد و بدل م نیکه ب يشد و شماره  یم دهیخلوت کش يبه داخل کوچه  دارید تیکرد و در نها یم دایدختر ادامه پ يلبخند از سو

...یسادگ نیهم به

:فرستاد امیپ یمان يبرا بهاره

»خوام از خونه فرار کنم یم امشب«

:دیبه دستش رس یاز مان یامیبعد پ ي قهیدق چند

»؟يبر يخوا یم جاک«

»؟یکن یخونه اجاره کردم، تو کمکم م هیرفتم  دیارم، شا یپوالم و با خودم م يدونم، اما همه  ینم«

بار به او گفته بود که قصد دارد از خانه فرار کند، حتما  نیکند، بهاره چند يبهاره باز يتواند نقش سوپر من را برا یجوان حس کرد که م پسر

:فرستاد امیبهاره پ يبرا يسابقه ا یبا اعتماد به نفس ب یمان. کند یرا عمل مشیخواست تصم یامشب م

»من خودم پشتت هستم، نگران نباش آره«

. شد یامشب از شر پدر و مادرش خالص م. وجودش نشست ياحساس آرامش در همه . راحت شد الشیخ بهاره

و مادرش؟ پدر

.آنها که پدر و مادرش نبودند نه

.و ماهرخ بودند زیروها فقط پ آن

. ها فقط به او پناه داده بودند آن

.بود، آنها به او ترحم کرده بودند یاو پرورشگاه چون

گرفت تا با  یم میخودش تصم دیاو با. ستندیاش ن یبه او نگفته بودند که پدر و مادر واقع. را از او پنهان کرده بودند قتیآن ها حق! آن بدتر از

امشب از خانه  نیهم دیاو با. زمان دست دست کردن نبود گرید. و ماهرخ کنند زیبا پرو یکه او را مجبور به زندگ نینه ا .کند یزندگ یچه کسان

جوان کرد که  یبه منش ینگاه. شد یحاال از مطب خارج م نیچقدر خوب بود اگر هم. رفت یاش م یبه دنبال پدر و مادر واقع دیبا. کرد یفرار م

.کرد یم براندازش يبا کنجکاو

...نه

 زیبه حسابش وار يحسابش که هر ماه پدرش مبلغ قابل توجه ا يداخل خانه بود، دفترچه  ازشیمورد ن يلهایوسا يهمه . بود عجله نکند بهتر
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رنگ حاج خانم نور، یرنگ و وارنگش، و از همه مهمتر شنل مشک يکرد، لباس ها یم

...ماه قبل از مرگش کیبود،  دهیکه حاج خانم نور به او بخش یشنل همان

.دیرس یتن حاج خانم نور، به مشام م يهنوز هم بو یاز آن شنل مشک. بهاره جانش به جان آن شنل بسته بود و

.رفت ینم رونیآن شنل که اصال از آن خانه ب بدون

...اش يکوه نورد ین کوله پشتهما. چپاند یاش م یپشت یکرد و در کول یرا جمع م شیها لیوسا يامشب همه . بهتر بود عجله نکند پس

آن وقت طعم . کرد یپر پول از خانه فرار م بیراحت و ج الیآن وقت با خ. شد یآبان ماه م يهوا کم کم وارد سرما د،یپوش یرا هم م شنل

کوچک و  يمسئله  هر ينبود تا برا یکس گرید. کرد یهم به او کمک م یمان. رفت یاش م یو به دنبال پدر و مادر واقع دیچش یرا م يآزاد

.زد یدرس و مدرسه را هم م دیق. مواخذه قرار دهد مورداو را  یبزرگ

.پر از پول بود شیها بیج او

خورد؟ یو مدرسه به چه دردش م درس

.را داشت یمان او

.شنل حاج خانم نور را داشت او

...خانم نور حاج

خانم نور مهربان که او را تنها گذاشته بود حاج

.دو سال بود که او را تنها گذاشته بود... معرفت یر مهربان بخانم نو حاج

حاج خانم نور تنگ شده بود، يدلش برا چقدر

...چقدر

اتاق مشاوره چشم دوخت، و با خودش فکر کرد  يبه در بسته . ساعت هفت شب بود. نگاه کرد وارید يو به ساعت رو دیکش قینفس عم بهاره

کرد  ریجوان را غافلگ یبار چشم چرخاند و نگاه کنجکاو منش نیا. بود زاریاز هر سه نفرشان ب. کنند یبت مصح گریکدیکه آن سه نفر چقدر با 

حق به جانب رو به  ي افهیبا ق. کند یخال یاش را بر سر کس یشده بود تا ناراحت بشینص یخوب تیموقع. دیچرخ یبرهنه و تپلش م يهاپا يکه رو

:کرد یمنش

»نگاه دارم؟ ؟یِچ«

:دیاینداشت کوتاه ب الیبهاره خ. ثابت نگه داشت توریمان يصفحه  يجوان جا خورد و خودش را جمع و جور کرد و نگاهش را رو یمنش

»ینگاه کن تا خسته نش نهیبرو خودت و تو آ ،یکه من و نگاه کن نیا يجا به«

.بهاره ته دلش خنک شد. نگفت يزیجوان چ یهم منش باز

:د و گفتکر زیرو به پرو روانشناس

»درست؟ ،يِجد متونیتصم پس«
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:تکان داد و گفت يسر زیپرو

»از خونه بودن و تجربه کنه رونیدختر ب نیشبانه روز ا کی نیبزار ،يجد آره،«

:تکان داد و گفت يرا به هم فشرد و سر شیروانشناس لب ها. کرد ینگاه م زیو به پرو ختیر یهم چنان اشک م ماهرخ

نظر من  ن،یکارو انجام بد نیکنه، بعد از اون ا یم يبهزاد همکار يکه آقا نیگم، اول مطمئن بش یم یچ نینیبب نیکن حکمت، خوب گوش يآقا«

دختر نوجوون  کی يذاره آشنا بشه، معموال برا یکه به قصد فرار توش قدم م یطیکم با مح هیکه بهاره صبح زود خونه رو ترك کنه، تا بتونه  نِیا

االنم که  نیمن هم نیباور کن ن،یمراقب باش یلیبهاره همه جا بره، خ يبه طور نامحسوس پا به پا دیبهزاد با ياك ترِ، آقاساله شب ترسن چهارده

 یچجا تا بهشون بگم  نیا ارنیب فیتشر يهمکار يبرا لیدر صورت تما نیبهزاد بگ ياصال به آقا ،يِجور هیزنم ته دلم  یحرف ها رو م نیدارم ا

و بعد  نیبهزاد مطمئن باش ياز آقا ،يا بهیفرد غر چیکنم ه یم دیبشه، تاک يا بهیفرد غر چیه يوارد خونه  دیعنوان نبا چیه هکار کنن، بهاره ب

»نیکار و انجام بد نیا

:رو به روانشناس کرد یبا ناراحت ماهرخ

»ن؟یپس شما هم باالخره موافقت کرد خانم«

:بالفاصله گفت روانشناس

»شم یم فشیمنم حر ن،یش یشوهرتون م فیاما اگه شما حر ستم،یه موافق نگم ک یمن هنوزم م نه«

:مداخله کرد زیپرو

»و بدونه تیبکشه تا قدر عاف یمقدار سخت هیبچه  نیا الزمِ«

:تالشش را کرد نیآخر روانشناس

اونا رو  يعکس ها میتون یم یحت ه،نیبب کیرو از نزد يفرار يدخترها و پسرها تیتا وضع یستیبهز مشیکار، ببر نیا يبه جا میتون یم«

»دارن یتیتا بدونه چه وضع مینشونش بد

:چانه باال انداخت زیپرو

 یبچه خودش تجربه کنه، م نیخوام ا یشد، من م یاوضاعش بهتر م دیبچه تا االن با نیبود که ا دنید کیخانم، نه، اگه به عکس و از نزد نه«

 با یخوام بفهمه که ما فرق یم م،یکه ما براش کم نذاشت يِبه اون عشق و عالقه ا ست،ین مانیبچه و زا دیخوام بدونه پدر و مادر بودن فقط به تول

»میندار یواقع يپدر و مادرها

:گفت زیچند لحظه سکوت کرد و در جواب پرو روانشناس

»بهزاد چند سالشِ؟ يآقا نیشما رو بخدا حواستون باشه، ا یحکمت، ول يآقا باشه«

»و دو سالشِ یس ،یجوونِ، س«:-

»تونه کمکمون کنه؟ یواقعا م«:-

»نیتونه، مطمئن باش یآره م«:-

»نیگوش به زنگ باش دیبره، همتون با شیخوب پ زیهمه چ دوارمیخوب، فقط ام یلیخ«:-
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. رش، دلش گرفترمق همس یب يچهره  دنیبا د زیبود، پرو دهیماهرخ پر يرنگ از رو. زد و به همسرش نگاه کرد یجان یلبخند ب زیپرو

:ماهرخ گذاشت و گفت يشانه  يدستش را رو

»دم سالم بره و برگرده یم قول«

:با بغض گفت. دیقطره اشک از جشم ماهرخ چک چند

»گرده یبه روح حاج خانم نور، سالم بر م بگو«

:و گفت دیکش قینفس عم زیپرو

»...گردونم یروح حاج خانم نور سالم برش م به«

:رنگ بلند شد و گفت يمبل قهوه ا يو ماهرخ که از اطاق مشاوره خارج شدند، با حرص از رو زیوپر دنیبا د بهاره

»عجب، چونه زدن هاتون تموم شد؟ چه«

:که تازه وارد مطب شده بود، در جواب بهاره گفت يتوجه به نگاه متعجب مراجعه کننده ا یب زیپرو

»میباش بر زود«

:جواب داد یبا سرکش بهاره

»خونه برم، شما دوتا چونه تون گرم شده بود وونهید نیاز خدام بود زودتر ازکه  من«

:با اخم گفت زیپرو. با بغض به بهاره نگاه کرد ماهرخ

»میبر وفتیبسِ، راه ب گهید ییپر رو«-

فته بود و با سنش به طرز زننده باسنش باال ر يمانتواش از رو. رفت یبه سمت در خروج د،یکوب یم نیزم يکه عمدا، محکم رو ییبا قدم ها بهاره

:گفت يبلند يبا صدا زیپرو. کرد یجلب توجه م يا

»رفته باال ن،ییو بکش پا مانتوت«

:و گفت دیکش نیینگاه کرد و با حرص مانتو اش را پا زیبه پرو تیسرش را چرخاند و با عصبان بهاره

»خان؟ زیخوبه پرو ن،ییپا دمیکش بفرما«

.رفت رونیاز مطب ب نوایب يجوان و مراجعه کننده  یمنش يزده  رتی، در برابر چشمان حجمله نیبعد از گفتن ا و

توانند به او دستور  یو ماهرخ تا م زیندارد، بگذار پرو یکرد که اشکال یرفت، با خودش فکر م یم نییمطب پا يهمان طور که از پله ها بهاره

کردند تا فقط  یم هیخون گر امیق امیتا ق دیبا. گذاشت یدل هر دو نفرشان م يابد رورا، تا  دنشیحسرت دوباره د گریبدهند، تا چند ساعت د

 لشیکرد که باب م یم یو تا آخر عمر همان طور زندگ دیچش یرا م يآزاد نیریطعم ش گریبهاره هم د. اورندیاز بهاره به دست ب يخبر وانندبت

.رندیبگ رادیپس بگذار باز هم دستور بدهند و ا. نمانده بود یتا خالص شدن از دست هر دو نفرشان باق يادیزمان ز. بود

.مانده بود یچند ساعت باق فقط

.....چند ساعت فقط

:نشسته بود و رو به ماهرخ گفت نیبود، داخل ماش انیکه در چهره اش نما یبه بهاره نگاه کرد که با اخم زیپرو
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خونه،  ير یخونه، هر وقت بهت زنگ زدم م يمبادا بر ام،یتا من برم و ب یکن یرم مبهزاد تا باهاش صحبت کنم، سر بهاره رو گ شیرم پ یم من«

»رونیبا بهزاد بهاره از خونه بزنه ب یخوام قبل از هماهنگ ینم

:دستانش را در هم فشرد ماهرخ

»زینگرانم پرو من«

»برو گهیشه، د یحل م ینگران نباش، همه چ«:-

...به راه افتاد نیکرد و به سمت ماش یخداحافظ زیاز پرو یبا نگران ماهرخ

:نگاه کرد و گفت زیبا تعجب به پرو. بود ستادهیا زیپرو يجلو یبا لباس نظام بهزاد

»؟یکن یم یشوخ«

»يجد ينه به جان خودت بهزاد جان، جد«:-

دنبال دختر تو؟  وفتمیو ول کنم ب میزندگکار و  دیاز سر صبح با ام،یانجامش بر ب يخطرناك، ممکن من نتونم از عهده  یلیکار خ نیا زیپرو«:-

»چه خبر؟ ستیکه معلوم ن يشهر نیاونم تو ا

:گفت دهیدر هم کش يبا ابروها زیپرو

کار کرده؟ شب و روز داره  یبچه با من چ نیکه ندونه ا هیاصال ک رم؟یبچه درگ نیمن چقدر با ا یدون یمگه نم ؟يمن و ندار یمگه خبر زندگ تو«

»وفتهیبراش ن یخوام اتفاق یم یشه ول یم مونیدونم پش یزنه، خوب بزار فرار کنه، من که م یحرف از فرار م

که تو  يچه فکر نیدنبال دخترت، آخه ا وفتمیتونم از صبح راه ب یدارم، من که نم يو گرفتار ریعالم تو ستاد گ هیجان من خودم  زیپرو«:-

»روانشناس شیکار بچه تو ببر پ نیا يبه جا ؟يکرد

»بهتر نشده تشیبخدا دو ماه بردمش اون جا، وضع«:-

:کرد و گفت زیچشمانش را ر بهزاد

»و کرده؟ شنهادیپ نیروانشناس ا نکنه«

»کارو بکنم نیخوام ا یخودم م تینه بهزاد جان، روانشناس خودش مخالف بوده، من با مسئول«:-

»؟يکه تو کرد يچه فکر نیآخه ا«:-

روانپزشک هم  شینداشته، پ دهیروانشناس هم رفته فا شیکنم، پ یگه من باالخره فرار م یکه شب و روز م يبهزاد جان گوش کن، دختر«:-

من  میریکنه، گ یامشب از خونه فرار م نیکار کرد؟ تازه خودش به روانشناس گفته که هم یچ دینداشته، به نظرت با اون با دهیفا مشیبرد

»؟یکن یکار م یخواد فرار کنه چ یکه م ياصال خود تو با دختر ؟یپس فردا چ ؟یفردا شب چ رم،یامشب جلوشو بگ

:حرفش را گرفت و گفت يدنباله  زیپرو. شد رهیخ زیدر سکوت به پرو بهزاد

پدرشون  ياز خونه  رونیب طیکنن مح یفکر م م،یکن یگن ما فرار م یسن م نیکه تو ا يدخترها ،یبهتر از من بدون دیبا گهیکه خودت د تو«

 یخوام دوباره بتونه برگرده خونه، م یخوام اجازه بدم دخترم فرار کنه، اما پل پشت سرش و خراب نکنه، م یام که م يخوب حاال من پدربهترِ، 

»شبانه روز کیفقط  ،یخوام تو مراقبش باش
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:گفت یبا درماندگ بهزاد

کار کنه، اگه  یدونم دخترت ممکن کجا بره، چ یمن که نم ،نیسنگ یلیخ تیمسئول نیا ستم،یسروانم، استغفراهللا خدا که ن هیجان من  زیپرو«

»جوابگو باشم دیمن با وفتهیواسش ب یاتفاق نیکوچکتر

شده، البته روانشناس گفت  یحرفهاست، اون فقط احساسات نیچرخه، دخترم ترسوتر از ا یشهر م نیره، تو هم ینم ییدم جا یمن بهت قول م«:-

»یمداخله کن دیبره، تو با يا بهیغر ياگه بهاره بخواد داخل خونه 

»؟یو بکش، اون وقت چ گاریس نیا اینفر خورد که بهش بگه ب هیاصال به پست  دیشا ست،یرفتن ن بهیغر يبابا، آخه فقط که خونه  يا«:-

 ایبهترِ،  میازش نداشته باش يبرخبر از خونه بره و ما خ یروز ب هیدختر  نیدارم اگه ا یسوال هیدونم، فقط  یرو م نایا يبهزاد جان، من همه «:-

»گم ینم يزیچ گهیمن د یقانعم کن یبه من بده تا منم قانع بشم، اگه تونست یجواب هی م؟یره و مراقبش باش یداره م میدون یکه ما م نیا

شبانه روز مراقبت از  کی دیاو با. مواجه نشده بود یتیموقع نیتا به حال با چن. چشم دوخت و در فکر فرو رفت يهدف به نقطه ا یب بهزاد

. کرد یشبانه روز صحبت م کیاز  نانیبا اطم زیپرو. گرفت یرا بر عهده م زیدخترك سرکش پرو

گردد؟  یشبانه روز دوباره به خانه بر م کیشناخت که مطمئن بود بعد از گذشت  یدخترش را م یعنی

.شناخت یدخترش را م دیشا خوب

:نگاه کرد و گفت زیبه پرو بهزاد

» حواسمون جمع باشه یلیخ دیبا م،یقراره بکن يخدا عجب کار يحواست باشه، وا دیستاد هماهنگ کنم، تو هم با يدوتا از بچه ها یکیبا  دیبا«-

:و گفت دیکش يآه پر سوز زیپرو

»گرده خونه یبه ماهرخ قول دادم که سالم بر م من«

:سرش را خاراند و گفت یکالفگ بهزاد

»شد؟ یراض يکنم، آخه چه جور یگردن من، از ماهرخ خانم تعجب م ينداز یرو م ییکارا چه نیرو خدا بب تو«

»شم یم ونتیعمر مد هیکردم، کمکمون کن بهزاد،  شینبود، من راض یراض«:-

م دخترت کن ینیب شیتونم پ یحواسم باشه، من که نم دیبا یلیکار خطرناك، خ نیا ست،یشدن که ن ونیکمک و مد يخان مسئله  زیپرو«:-

»رون؟یخواد از خونه بزنه ب یم یحاال ک ه،ینینامحسوس دنبالش برم تا من و نب دیبا نه،یب یرو م ایره ک یکجاها م

سر صبح از خونه بزنه  میکن يکار هیتونه من و قانع کنه، گفت پس  ینم دیخواد فرار کنه، روانشناس که د یبه روانشناس گفته بود امشب م«:-

»رونیب

»شما باشم؟ يکوچه  يسر صبح جلو دیباپس من «:-

»درست؟ گه،ید تیعروس گهیکنم، دو سه ماه د یجبران م تیکنم، سر عروس یبهزاد جان من برات جبران م«:-

:لبخند زد بهزاد

»یجبران کن یتون ینم یاست، ول گهیدو سه ماه د آره«

»چرا؟«:-
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»يدیخودتم نرقص یتو سر عروس دمیمن شن یشه، ول یم جبران يدیاگه رقص ،یبرقص یپاش دیمن با یتو سر عروس«:-

:زد یجان یلبخند ب زیپرو

»نداره يرادیا گه،یرقصم د یتو جمع مردها م ست؟یجناب سروان ها زنونه مردونه ن یرقصم، مگه مجلس عروس یم«:-

:با لبخند گفت بهزاد

کنم، آدرس  یتالشم و م ياهرخ خانم هم سالم من و برسون و بگو همه به م م،یا یکه از عهده اش بر م شاالیخوب، توکل به خدا کن، ا یلیخ«

تا در صورت لزوم همه به هم کمک  میهمه با هم در تماس باش دیمدام با ،یِبه چ یچ نمیسر بهش زدم بب هی دیروانشناس رو هم بده شا نیمطب ا

»میکن

خواست  یخودش م. وفتدیاتفاق ب نیخودش اصرار داشت که ا. کرد یمفردا صبح بهاره به قصد فرار، خانه را ترك . شد نیسنگ ز،یپرو قلب

خودش خواسته بود و . گرفته بود دهیماهرخ را ناد يها هیخودش گر. بود ستادهیخودش در مقابل روانشناس و جناب سروان ا. کند هیبهاره را تنب

.شده بود نیسنگ شحاال قلب

. بهزاد گفته بود به خدا توکل کند. دیجیپ یفقط همان جمله در سرش م. دجمله به او گفته بود، تا آرام شو کیبهزاد  یول

.هم توکل به خدا کرد او

...خدا

جلو  یصندل يبود، اما بهاره حاضر نشد رو امدهیکه پدرش به همراه آن ها ن نیبا ا. به ماهرخ چشم دوخت نیماش ي نهیاز آ تیبا عصبان بهاره

 يرو ایجلو  یصندل يرو. ندیکرد که کجا بنش یم یخواست از شر هر دو نفرشان خالص شود، چه فرق یم گریتا چند ساعت د یاصال وقت. ندیبنش

...عقب یصندل

. دیچرخ یدرون شهر م نیهدف با ماش یساعت گذشته بود و ماهرخ هم چنان ب کی بایتقر نیبود که ا نیداشت ا تیاهم شیآن چه برا

نداشت به خانه برود؟ الیخ یعنی

:گفت يبا خشم به ماهرخ نگاه کرد و با لحن بد بهاره

»؟یزن یچرخ م یالک يدار یه یواسِ چ گه،یخونه د برو«

:گفت یبه آرام ماهرخ

»کار داره، گفت بمونم تا اونم سوار کنم ییجا هیرفته تا  بابات«

:پوزخند زد بهاره

»گه؟یخانه د زیخان؟ منظورت پرو زیپرو آهان«

:دیاینداشت کوتاه ب میبهاره تصم. نگفت يزیشد و چ رهیبه چشمان بهاره خ نهیآ از هیچند ثان يبرا ماهرخ

»منِ؟ یواقع يبابا يگم؟ پس نه، فکر کرد یمگه دروغ م ؟یِچ«

زخم زبان  دنیرا پر کرد، دل ماهرخ گرفت، اما هر چه که بود از شن نیماش يفضا ینیآهنگ غمگ. پخش را بلند کرد يدست برد و صدا ماهرخ

:گفت یبهاره با بد خلق. هاره بهتر بودب يها
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»خونه ادیب رهیآژانس بگ هیاد، پول که داره،  یخودش م زیپرو گه،یخونه د برو«

 يهمان طور که پشت چراغ قرمز ترمز کرده بود، چشمش افتاد به دخترك هم سن و سال بهاره، که از لباس ها. نکرد ییبه بهاره اعتنا ماهرخ

 نیبه پشت خود بسته بود و از ب يبقچه ا. بود فیو کث اهیصورتش س. به صورتش نگاه کرد. است یود که کولمندرس و پاره اش مشخص ب

:ماهرخ رو به بهاره گفت. کرد یکردن، دراز م ییگدا یگذشت و دستش را به سمت راننده ها به معن یم نهایماش

»دختره نگاه کن نیا به«

:با اخم گفت بهاره

»؟یک به«

»کنه یم ییداره گدا نیبب ،یِخترِ که کولد نیبه هم«:-

:نگاه کرد و دهانش را کج کرد یبه دخترك کول يسرسر بهاره

»؟یکه چ خوب«

»کنه یم ییداره گدا نیبب ،یِتیتو چه وضع نیبب یمطمئن باش هم پدر داره هم مادر داره، ول«:-

:گفت يدار شیبا لحن ن بهاره

»روز افتاده نیبه انداشته که  یحتما پدر و مادر خوب خوب«

:ماهرخ سرش را تکان داد و گفت. دوباره به دخترك چشم دوخت و

 نیمث ا تتیکه تو هم وضع میبد نقدریما ا ینی ؟ینداشته، خوب به نظرت، تو هم االن مث همون یحتما پدر و مادر خوب نِ،یمنظورم هم منم«

»دخترِ؟

 نیماش ي شهیرا به سمت ش فشیو کث اهیبود و دست س ستادهیا نشانیماش کیکرد که نزد نگاه یدخترك کول يبار با دقت به چهره  نیا بهاره

:بهاره آب دهانش را قورت داد و گفت. دراز کرده بود

 »گهیجور د هیجورِ، منم  هی شیبدبخت اون«

:گفت يبا دلخور ماهرخ

» بهاره؟ میکارت کرد یچ ما«

:گفت یحوصلگ یبا ب بهاره

»میچرخ یدور خودمون م یالک میساعت دار هیکجاست،  نیخونه، به شوهرت زنگ بزن بب میاال برسو نیا يبه جا اه،«

.بغضش را فرو فرستاد زیپرو يشماره  دنیزنگ تلفنش به خودش آمد و با د يبا صدا. وفتدیب هیبود به گر کینزد ماهرخ

به ساعتش نگاه . و بالفاصله قفلش کرد دیاتاقش را محکم به هم کوب و ماهرخ، در زیپرو يدو ساعته  ریوارد اتاقش شد و به جبران تاخ بهاره

.کرد ساعت نه شب بود

...خوب

ماند تا پدر و مادرش  یکرد و منتظر م یم يرا جمع آور ازشیمورد ن لیوسا يهمه  دیاول با. کند یوقت آن بود که نقشه اش را عمل گرید
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.شد یشوم خارج منحس و  ياز آن خانه  شهیهم يبخوابند، و بعد برا

آورد و آنرا وسط اتاق رها  نییاش را پا يرنگ کوه نورد یصورت یآن رفت و کوله پشت يرا کنار کمد گذاشت و باال رشیتحر زیم یصندل بهاره

 دیبا. بردآنها را با خودش ب يتوانست همه  ینم. اجق وجق و رنگارنگش نگاه کرد يبه مانتوها. به سمت کمد لباسش رفت و آن را گشود. کرد

خودش مانتو بخرد، بهترش را هم  يتوانست برا یپول نبود، باز هم م ینداشت او که ب يرادیخوب ا. کرد یآنها دو سه دست انتخاب م نیاز ب

شست و دو لب بهاره ن يرو يفکر لبخند نیبا ا. رندیبگ رادیبه او ا ،ییمانتوها نینبودند تا به خاطر انتخاب چن یو ماهرخ زیپرو گرید. دیخر یم

لباس  يشلم شوربا انیاز م یرفت و چند تکه لباس راحت شیلباس ها يبه سمت کشو. انتخاب کرد و آنرا درون کوله اش چپاند مانتوسه دست 

دوباره به سمت کمد لباسش رفت و دو سه جفت کفش . اش را برداشت یاش رفت و شناسنامه و کارت مل یبه سمت پا تخت. دیکش رونیب شیها

به رقم  یبا نگاه. اولش را گشود يو صفحه  دیکش رونیحساب پس اندازش را ب يرا گشود و دفترچه  رشیحرت زیم يکشو. کرد انتخاب

...تومان ونیلیچهارده م. دیحسابش، چشمانش درخش يموجود در دفترچه 

ترسش از چه بود؟  گریهمه پول در حسابش داشت، د نیکه ا یوقت. نبود یکم پول

 دیتوانست به دنبال خانواده اش بگردد شا یبعد از آن هم م. بابت جا و مکان نداشت یمشکل گرید. اجاره کند يتوانست خانه ا یپول م نیهم با

. شد یاز همه جهات آسوده م الشیکرد، خ یم دایپ یاگر کار مناسب. هم بهتر بود که قبل از آن به دنبال کار باشد

تا . مشکالتش بود يپول، حالل همه . عابر بانکش را هم از داخل کشو برداشت و باز هم لبخند زد.نقش بست  شیلب ها يرو یپت و پهن لبخند

را در دست گرفت و آن  ششیلوازم آرا فیتوالتش رفت و ک زیو به سمت م دیبار چرخ نیا. نداشت يفکر يدغدغه  چیکه پول داشت ه یزمان

 نیبعد از انجام ا. دختر چهارده ساله نبود کیاکثر آنها مناسب استفاده کردن توسط  دیشاکه  یلوازم. پر کرد شیرا از انواع و اقسام لوازم آرا

.سه چهار دست انتخاب کرد شیها يروسر نیرفت و از ب شیها يشال و روسر يو به سمت کشو دیکار چرخ

...م نوررنگ حاج خان یشکل مشک یشنل مثلث. دیکش رونیرا از داخل کمدش ب ایشنل دن نیزتریسر آخر عز و

تن  يتوانست بو یهنوز م. دیکش قیشنل فرو برد، نفس عم انیو سرش را م دیرا در آغوش کش یتختش نشست و شنل مشک يلبه  يرو بهاره

. کاش حاج خانم نور زنده بود يدر دلش آرزو کرد که ا هودهیب. دیکش قیبهاره دوباره نفس عم. شنل استشمام کند يحاج خانم نور را از ال به ال

بهاره  يسر و تنه  يگذاشت و آن وقت حاج خانم نور دستش را رو یم شیزانو ينشست و سرش را رو یبود، بهاره در کنارش م دهکه اگر زن

. داشت يپر کلیکه حاج خانم نور هم ه نیا يبرا دیشا. کرد یتپلش، سرزنش نم کلیوقت او را به خاطر ه چیو ه دیکش یم

...خانم نور تپل مهربان حاج

زد و حاج خانم نور  یحاج خانم نور حرف م يبهاره برا. کرد یگوش م شینشست و به صحبت ها یدردل بهاره م ياگر زنده بود ساعت ها پا که

...زد یلبخند م شیدر جواب گفته ها

 يپخش و پال شده  يهالیسرش را چرخاند و به وسا. تختش گذاشت يرو اطیبا احت ،یمقدس و پرستن یو آن را هم چون ش دیشنل را بوس بهاره

چپاند و کوله را  یاش م یرا درون کوله پشت شیها لیحاال وسا نیبهتر بود هم. به ساعت نگاه کرد، ساعت ده شب بود. شد رهیوسط اتاقش خ

 دیبا. خانه بودخروج از  يبرا یساعت دوازده زمان مناسب. دیکش یآمدن از خانه، نقشه م رونیب يبرا دیپس از آن با. کرد یم هانداخل کمد پن

.فاصله داشت ،يفقط دو ساعت تا آزاد. کرد یگرفت و با او هماهنگ م یهم تماس م یقبل از خروج با مان
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...دو ساعت فقط

:کرد زیبا بغض رو به پرو ماهرخ

»؟یکار کن یچ يخوا یم االن«

:کرد، گفت یبود و به سقف اتاق نگاه م دهیتخت دراز کش يهمان طور که رو زیپرو

کنم  یم يکار هیصبح  يها یکیعوضش نزد رون،یکنم، تا نتونه نصف شب بره ب یندازم و در خونه رو قفل م یراه م یبحث الک هیاالن  ،یچ چیه«

» کنه و بره دایو پ دیکه کل

:به همسرش کرد و گفت یکالفه نگاه زیپرو. ستیگر یتخت گذاشت و به آرام يلبه  يسرش را رو ماهرخ

»خانم گهیآروم باش د ،يد ینقشه رو لو م يکه همه  یکن يجور نیا ياگه بخوا تو«

:سرش را بلند کرد و گفت ماهرخ

»؟یچ ادیسرش ب ییترسم، اگه بال یمن م زیپرو«

که رفت  نیساعت بعد از ا هیو نگاه کنم،  واریدر و د نمیش یخونه نم يدم، بهزاد هواش و داره، منم که تو یاوفته، من بهت قول م ینم یاتفاق«:-

»رم یمنم دنبالش م رون،یب

» .ام یپس منم م:-

:تخت نشست و گفت يرو زیپرو

»بشه و برگرده مونیبمون خونه، هر لحظه ممکنِ که پش ،يایب دیتو نبا نه«

:با چشمان اشک آلود به صورت همسرش نگاه کرد و گفت ماهرخ

»گرده؟ یبر م ینی«

:زد و گفت یبخش نانیلبخند اطم زیپرو

»کرده بود زونیآو يدیجا کل يبهاره رو زودتر برداشتم، رو دیبده به من، دسته کل اریخودت و ب دیگرده، پاشو دسته کل یم بر«

:ماهرخ گذاشت و تکرار کرد يشانه  يدستش را رو زیبا التماس به همسرش نگاه کرد، پرو ماهرخ

»گرده یم بر«

***

به  يشرلوك هولمز در نظر گرفته بود، باد کیکه خودش را  یمان. ده از خانه فرار خواهد کردداده بود که راس ساعت دواز امیپ یبه مان بهاره

:فرستاد امیبهاره پ يغبغب انداخت و برا

»دنبالت؟ امیکجا ب رون،یب ایب باشه«

:فرستاد امیبه شنل حاج خانم نور کرد و پ ینگاه بهاره

»رم قبرستون، سر خاك حاج خانم نور یم«
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قدر جسارت داشته باشد تا بعد از ساعت دوازده شب، وارد  نیتواند ا یدخترك چهارده ساله چه طور م کیکه  نینکرد از ا تعجب یمان و

. از خانه فرار کند دیچه با يدخترك چهارده ساله برا کیهم فکر نکرد که اصال  نیبه ا یحت. قبرستان شود

. کرد یفکر م زیچ کیاو فقط به  دیشا

...دیشا

...چه فکرش را مشغول کرده بود، همان حساب پس انداز بهاره بود آن دیشا

***

. بزند رونیاش را هم بخورد و بعد از خانه ب يپدر يشام خانه  نیخواست آخر یم. آمد و به سمت آشپزخانه رفت رونیاز اتاق ب بهاره

؟يپدر ي خانه

و ماهرخ بود، زیپرو يجا خانه  نیا نه

...نیهم فقط

 يشام خانه  نیآخر دیپس بهتر بود بگو. و ماهرخ نبودند زیاش نبود، او پدر و مادر داشت، پدر و مادرش هم مطمئنا پرو يپدر ي جا خانه نیا

... و ماهرخ را بخورد زیپرو

شت به او در ماهرخ پ. هم در مقابلش قرار داشت يآشپزخانه نشسته بود و استکان چا زیپشت م زیپرو. وارد آشپزخانه شد تین نیبا هم بهاره

.است یکباب یغذا متوجه شد که شام امشب، شام يو از بو دیکش قیبهاره نفس عم. بود و سرگرم درست کردن غذا بود ستادهیمقابل اجاق گاز ا

...یکباب یشام... اه

. بود زاریاز آن ب شهیکه هم ییغذا همان

ا را درست کرده بود؟غذ نیچه ا يغذا را دوست ندارد، پس برا نیدانست او ا یکه م ماهرخ

.قابل تحمل هر دو نفرشان باشد ریغ يلحظات آخر هم مجبور بود، شاهد رفتارها نیدر ا یحت

...نه اما

کند  یم یدم آخر هم حاضر جواب نیا. کرد یم یو حاضر جواب ستادیا یکوچک و بزرگ هر دو نفرشان م يدر مقابل رفتارها ش،یاز دو سال پ او

. خواهد رفت رونیو بعد از خانه ب

.کرده بودند الیخ

.بهاره حکمت بود او

حکمت؟ بهاره

 دایپ ییمزخرف هم رها یلیفام نیکند، بهاره حکمت بود و بعد از آن از شر ا دایکه پدر و مادرش را پ یفعال بهاره حکمت بود، تا زمان خوب

.ماند ینم یاش باق یدر زندگ ینشان چیو ماهرخ ه زیاز پرو گریخواهد کرد و د

:گفت يبرانداز کرد و با لحن تند نییماهرخ را از باال به پا کلیه زیآم ریتحق یبا نگاه بهاره

»چند بار بهت بگم؟ دیحرف و با هی... اه ؟يغذا رو درست کرد نیا یاد؟ واسِ چ یغذا خوشم نم نیمن از ا یدون یتو نم مگه«
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...یدوست داشت، ماکارون یلیهمان که خ. را گرم خواهد کرد شبید يه ماند یباق ياو همان غذا يبرا دیدهان باز کرد تا بگو ماهرخ

:بهاره به او مجال نداد اما

»!يفکر کرد ؟ياریمن و سرم در ب يکارا یتالف يخوا یم مثال«

. کرده است ایهمفصل م يدعوا کی يالزم را برا يموشکافانه به بهاره نگاه کرد و با خودش فکر کرد که چه خوب، بهاره خودش بهانه  زیپرو

:بلند رو به بهاره گفت يو با صدا دیآن را فهم یبه ماهرخ کرد که ماهرخ معن ینگاه ،یچشم ریز

عوض دستت درد نکنه  نمیو آب کن، ا اتیاون چرب ریبگ میکم رژ هیکارا  نیعوض ا ؟یزن یمگه با کلفت خونه ات حرف م ن،ییپا اریو ب صدات«

»به مادرت؟

او هستند؟  یکرد و با خودش فکر کرد که مردك واقعا فکر کرده بود که آنها پدر و مادر واقع نگاه زیبه پرو بهاره

:کرد یم یچیحاال دمش را ق نیبود، هم الیچه خوش خ... هه

»ست؟یکه من و حامله بود تو آلبومش ن یاز زمان یچرا عکس نیشه بگ یکه مامانمِ؟ بعد م آهان«

. بود دهینقصشان را به رخشان کش یرحم یبا ب. رحم بود یبهاره چه قدر ب. تا گردن قرمز شد زیپروصورت . دیدلش شکست و آه کش ماهرخ

. که واقعا بر آشفته شد یشیبار نه به صورت نما نیا زیپرو

ادب شده بود؟ یقدر گستاخ و ب نیدختر چرا ا نیا آخر

:زد ادیفر زیپرو

»عوض تشکرت؟ نیکه تو رو ولت کردن به امون خدا، ا میدرت بهتراز اون پدر و ما میهست یادب، ما هر چ یب ي دختره«

. شد یآمد، نم یم رونیآن چه که از دهانش ب يبود که متوجه  یآنقدر عصبان زیپرو

:با خشم جواب داد بهاره

» !داشتن که من و گذاشتن سر راه یمشکل هی دیاز شما بهترن، شا اونا«

:زد ادیزده فر رونیبا رگ ب زیپرو

»دنبالت؟ انیهمه مدت، مشکلشون حل نشده که ب نیچرا بعد از ا یشه بگ یم عدب«

ماهرخ پوزخند  ياشک ها دنیبهاره با د. گونه روان شد يبر رو شیو اشک ها دیکند، بغضش ترک هیکه منتظر بهانه بود تا خودش را تخل ماهرخ

:با پرخاش رو به بهاره گفت زیپرو. زد

»؟يدیمدرسه، فهم يبر يحق ندار یحت رون،یب يایاز خونه ب يا حق ندارتو اتاقت، امشب و فرد برو«

:گفت ییپروا یبا ب. بدن گوشتالودش تکان خورد. دستش را به کمرش زد بهاره

»ینیب یرم مدرسه، حاال م یفردا م من«

او حمله خواهد کرد و او را کتک  ي به سوحاال نیهم زیبهاره فکر کرد که پرو. برخاست زیو از پشت م دیرا عقب کش یصندل تیبا عصبان زیپرو

به قصد کتک زدن بهاره از  زیکرد که پرو الیماهرخ هم خ. ستادیا یآشپزخانه کشاند و همان جا به حالت تدافع يخودش را به گوشه . خواهد زد

:و گفت دیچرخ زیبا التماس به سمت پرو. بلند شده زیپشت م
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»تو رو خدا زیپرو«

کرده،  یرا خال دانیتوپ و تشرش م کیبا  زیپرو دیبهاره که د. اهرخ به سمت در آشپزخانه رفت و از آشپزخانه خارج شدتوجه به م یب زیپرو

. شد رهیلبش جا خوش کرده بود، کمرش را صاف کرد و به ماهرخ خ يکه دوباره رو يبا پوزخند. احساس غرور کرد

...نداشت تیاره اهمبه يکرد، اما برا یم هیکه مثل ابر بهار گر یماهرخ به

.آشپزخانه جمع کرد يدوباره وارد آشپزخانه شد، باز هم بهاره خودش را گوشه  زیبعد، پرو ي قهیدق چند

را کلمه به کلمه پاسخ  زیپرو يخودش را آماده کرد که هر جمله . کند یرا خال دانینداشت م الیخ زیکه حدسش اشتباه بود و پرو نیمثل ا نه،

:گفت یو رو به بهاره کرد و با لحن عصب ستادیشپزخانه اوسط آ زیپرو. دهد

 »دیدسته کل نمیخونه رو قفل کردم، ا در«

:دوباره بلند شد زیپرو يصدا. را مقابل چشمان بهاره تکان داد، بهار باز هم پوزخند زد دیدسته کل و

»!یکن یم زونیآو ،يکنار در ورود يدیجا کل يرو شهیخودت که هم دیدسته کل نمیا«

:بهاره را مقابل چشمان از حدقه درآمده اش نشان داد و گفت دیدسته کل و

»رونیب ير یاز در خونه م يتو فردا چه جور نمیخوام بب یم حاال«

. نگاه کرد زیبه پرو زانیآو يبهاره با لب ها. شد رهیبه بهاره خ يا روزمندانهیجمالت با لبخند پ نیبعد از گفتن ا زیپرو

...يابلهانه ا یاطیاحت یب چه

ماهرخ بود که با آن  ریها تقص یبدشانس نیا ياصال همه . را فراموش کرد دیبود که دسته کل ازشیمورد ن يها لیبستن وسا ریفکرش درگ آنقدر

.وقتش را تلف کرده بود ابان،یدر خ یالک يهمه چرخ زدن ها

کرد؟  یچه کار م دیبا حاال

رار کند،خواست ساعت دوازده شب از خانه ف یم او

...هماهنگ کرده بود یقرار گذاشته بود، او با مان یبا مان او

در خانه قفل شده بود، اما

...بود زیخانه هم دست پرو دیخودش و کل دیکل

کرد، یفرار م دیامشب با او

امشب، نیهم

کرد؟   یچه کار م دیبا حاال

 يبودن در خانه  گر،یروز د کیتوانست  ینم گریواقعا د. بود ختهیبهم ر شینقشه ها يبود، همه  دهیچهار صبح بود و بهاره هنوز نخواب ساعت

 عکرده و او دوباره زمان مالقاتشان را به او، اطال رییداده بود که ساعت خروجش تغ امیپ یآمد که به مان ادشیبه . و ماهرخ را تحمل کند زیپرو

پشت در  نیپاورچ نیدوبار پاورچ. گفت یناسزا م ز،یلب به پرو ریبود و ز دهیکشتختش دراز  يبود که رو انیگر يبهاره  نیخواهد داد و حاال ا

. فشار داده بود، اما در اتاق قفل بود نییدر را به سمت پا ي رهیدستگ یو ماهرخ رفته بود و به آرام زیاتاق پرو
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. دو نفرشان چندش آور و حال بهم زن بودند هر

. رندیمته دل دوست داشت که هر دو نفرشان ب از

...تخت غلط زد و باز هم هق هق کرد يرو بهاره

نوا چشم بر هم نگذاشته  یزن و شوهر ب. کرد یدر سکوت به او نگاه م زیو پرو ختیر یصدا اشک م یماهرخ ب. بودند داریو ماهرخ هم ب زیپرو

 زیپرو. بود دهیاصل نقشه فرا رس يزمان اجرا گرید. شدهر دو متوجه شدند که بهاره دوبار پشت در اتاقشان آمد و با در قفل شده مواجه . بودند

تخت بلند شد و به سمت  ياز رو زیپرو. کرد ینقشه اش را اجرا م دیحاال با نیصبح بود، هم ي قهیساعتش نگاه کرد، ساعت پنج و پانزده دق هب

:داد امیاش رفت و به بهزاد پ یگوش

»؟ییکجا«

:دیاز بهزاد رس یامیبعد پ ي قهیدق چند

»جام نیساعت ا میشمام، االن ن يسر کوچه  من«

:فرستاد امیزد و دوباره پ یلبخند تلخ زیپرو

»منتظر باش رون،یاد ب یبهاره از خونه م گه،یساعت د میربع ن هی تا«

:دیپرس ینگاه کرد و به آرام زیبا چشمان نگران به پرو ماهرخ

»شد؟ یچ«

:گفت يآهسته ا يبا صدا زیپرو

 یمونم، تو هم خودت و م یسره تو حموم م هیو  رونیرم ب یحموم از اتاق م يوقتشِ، من االن به بهونه  گهیچه منتظر بهاره است، دتو کو بهزاد«

»پشت در حموم به من بگو ایب رون،یکه از خونه رفت ب يمطمئن شد یتوالت، وقت زیم يکه جلو دمیاد تو اتاق، کل یبه خواب، احتماال بهاره م یزن

:دیبه سر همسرش کش یدست زیپرو. ماهرخ دوباره پر از اشک شد جشمان

»گرده ینگران نباش ماهرخ، به خدا سر حرفم هستم، سالم بر م گفتم«

...را گفت و به سمت در اتاق رفت نیا زیپرو

به ساعتش . به حمام خواهد رفتدانست پدرش هر روز صبح قبل از رفتن به محل کارش، حتما  یم. بود، منتظر و گوش به زنگ داریهنوز ب بهاره

ماند؟  یتا ساعت شش صبح منتظر م دیاو با. از پنج و ربع گذشته بود ینگاه کرد، کم

...خدا يا

.و ماهرخ باز شده بود زیانگار در اتاق پرو. با دقت گوش فرا داد. شد زیخ میتخت ن ياز رو ییصدا دنیبا شن بهاره

. برق زد چشمانش

گذشته زودتر به حمام برود؟ يبر خالف روزها زیروامکان داشت که پ یعنی

...کرد زیرا ت شیو پشت در اتاقش رفت و باز هم گوش ها دیپر نییتختش پا ياز رو یبه آرام بهاره

اتاقش را در  يبهاره ال. که در دستش بود به سمت حمام رفت و وارد آن شد و در حمام را بست يبا حوله ا زیکامال باز شد و پرو زیاتاق پرو در
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. ختیفرو ر یشر شر آب از حمام، قلبش از خوشحال يصدا دنیبا شن. دیگشود و سرك کش یبه آرام

...را مستجاب کرده بود شیچه قدر زود دعا خدا

 گریبهاره د. دیپوش یلباس م دیاما نه، قبل از آن با. کرد یم دایرا پ دیشد و دسته کل یحاال وارد اتاق م نیهم. بود دهیزمان رفتن فرا رس گرید

...فرار، به تن کند يمعطل نکرد، به سمت مانتو و شلوارش رفت که از ساعت ده شب قبل، آماده کرده بود تا برا

 نیاز اتاق گذاشت و پاورچ رونیشده بود، ب نیدرونش، سنگ یبار اضاف لیاش را که به دل يکوه نورد یآمد، کوله پشت رونیاز اتاقش ب بهاره

به درون اتاق کرد، ماهرخ پشت به در اطاق  ینگاه میدر، ن يدو لنگه  نیباز بود، از ب مهیدر اتاق ن. و ماهرخ رفت زیتاق پروبه سمت ا نیپاورچ

 يجلو دیدسته کل يچشم از ماهرخ گرفت و با نگاهش دور تا دور اتاق را از نظر گذراند و چشمش رو عیبهاره سر. بود دهیتخت دراز کش يرو

. شده بود ایمه شیبرا زیچقدر راحت همه چ. بکشد غیج یمانده بود از خوشحال کم. ثابت ماند نهیآ

. و ماهرخ خنگ بودند زیکه پرو واقعا

 اطیبه درون اتاق گذاشت و دستش را دراز کرد و با احت یدر اطاق را گشود و قدم یبهاره کم. کنار در اتاق خواب، قرار داشت قایتوالت دق زیم

. دیکوب یم نهیقلبش تند تند در س. توالت برداشت زیم يرا از جلو دیدسته کل

از سر ذوق؟ ای دیکوب یسر دلهره م از

.دیرس یشر شر آب به گوش م يبرداشت، هنوز صدا نیزم يرفت و آنرا از رو نشیسنگ یاز اتاق خارج شد و با عجله به سمت کوله پشت بهاره

............

 دیبگذارد، او نبا شیرا سر جا دیخواست کل یوارد خانه شد، م عیاز خانه گذاشت و دوباره سر رونیرا ب اش یدر خانه را گشود و کوله پشت بهاره

شدند، او فرصت  یمتوجه م رتریساعت هم د کیاگر . شدند یفرار او م يبه سرعت متوجه  دینبا زیماهرخ و پرو. کرد یم يدوباره سهل انگار

...داشت تا از خانه فرار کند یکاف

 یبه سخت د،یرا هم شن دیبرداشته شدن دسته کل يصدا یورود بهاره به داخل اتاق شد، و حت ياو متوجه . ختیر یاشک م یبه آرام ماهرخ

کودکانه،  يها يصحنه ساز نیدخترك واقعا گمان کرده بود که با ا رد،یفرار بهاره را نگ يتخت بلند نشود و جلو يخودش را کنترل کرد تا از رو

دهد؟ بیو ماهرخ را فر زیروتوانسته بود پ

بود که بهاره، درب خانه را  نیتوالت، گواه ا زیم ي شهیبا ش دیبرخورد کل يحرکت و ثابت ماند، صدا یآرام در اتاق، ماهرخ ب ریج ریج يصدا با

.خواهد برود یباز کرده است و م

...لب به دندان گرفت و باز هم خودش را کنترل کرد ماهرخ

بسته  يدر خانه را چفت کرد، اما نبست تا با صدا. آمد رونیکرد و از خانه ب زانیدوشش به صورت دو طرفه آو يش را روا یکوله پشت بهاره

ساعت  میدر کمتر از ن. بود قهیو پنج دق ستیپنج و ب کیساعت نزد. به ساعتش نگاه کرد. فرارش نشوند يمتوجه  زیشدن در، ماهرخ و پرو

. که به تن کرده بود دیرنگش کش اهیبه شنل س یبهاره دست. زد یدر کوچه پرنده پر نم. بود کیهوا هنوز تار. داز خانه خارج شو ،توانسته بود

.به سرعت نور از ذهنش گذشت يفکر د،یلحظه ته دلش لرز کی يلحظه و فقط برا کی. قدم از در خانه فاصله گرفت کی

...به سرعت نور اما
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...کند یاشتباه م نکند

سرعت  شیو سرش را باال گرفت و به قدم ها دیکش قینفس عم. آن متمرکز شود يمجال نداد بهاره رو. سرعت نور آمد و رد شد آن فکر با اما

. رفت یم دیو ماهرخ متوجه نشده اند، او با زیتا پرو ده،یاو را ند یتا کس. شد یتر از مقابل خانه شان دور م عیهر چه سر دیبا. دیبخش

.در انتظارش بود يآزاد

!از مقابل خانه، دورتر و دورتر شد بهاره

...اش، دورتر و دورتر شد یمکان زندگ نیمقابل امن تر از

!از خانه فرار کرد بهاره

هم چون بهاره، او  یشود تا دخترك کم سن و سال یدانست چه طور مخف یخوب م. پناه گرفته بود واریکنج د ،یفرع ياز کوچه ها یکیدر  بهزاد

 راز کنا یچسباند و به آرام واریباز شدن در خانه، بهزاد خودش را به د يبا صدا. صبح بود میپنج و ن کیساعت نزد. اعتش نگاه کردبه س. ندیرا نب

در خانه گذاشت و دوباره وارد خانه  يرا جلو یبزرگ یبهاره شد که کوله پشت يمتوجه  ز،یپرو ينور چراغ سر در خانه  ریز. دیسرك کش وارید

 يدرباره  زیکرد که حدس پرو یدر دل دعا م. بهاره آماده باشد بیتعق يبود که برا نیزمان ا گریژاکتش را صاف کرد، د ي قهیبهزاد . شد

آن  ریدر غ. را از سر به در کند گریشهر پرسه بزند و فکر فرار به شهر د نیگرفته باشد که فقط در ا میدخترش درست باشد و بهاره تصم

بعد بهاره از خانه  ي قهیچند دق. بهزاد چشم به در دوخت و منتظر خروج بهاره شد. شد یسخت و طاقت فرسا م زیو گر بیتعق نیصورت، ا

. بهزاد باال رفت يبهاره، ابروها ظاهر دنیبا د. آمد رونیب

قدر چاق شده بود؟  نیبهاره چرا ا نیا

بود، چقدر زمان گذشته بود؟ دهیکه او را د يبار نیآخر از

خودش درست کرده بود؟ يبود که برا یچه سر و وضع نیچاق شدنش، اجدا از  اصال

 ایبود  یدهد، مشک صیاز آن فاصله نتوانست رنگ مانتو را تشخ. پوشاند، ثابت ماند یکوتاه بهاره که فقط باسنش را م يمانتو يبهزاد رو نگاه

؟یخردل ایبود  يقهوه ا ؟يسورمه ا

بهاره خم شد تا کوله . دیکش یم دكیبر سرش که اسم شال را با خودش  یکینوار بار کیود و با ب دهیپوش یمانتو اش شنل سه گوش مشک يرو

بهاره کامال  يباسن و ران ها. باسن دخترك، چشم دوخت يباال رفته از رو يبار با اخم به مانتو نیدوشش بگذارد و بهزاد ا ياش را رو یپشت

دخترك تپل چشم دوخت  نیبهزاد با اخم و تعجب به ا. کرد یم لیبودن را تکم انینما نیداشت اکه بهاره به پا  یشلوار تنگ و کوتاه. دش انینما

کوچه بگذرد، پس از آن، بهزاد به  چیکوچه برسد و از پ يآن قدر منتظر ماند تا بهاره به انتها. شد یکه با سرعت از مقابل خانه اشان دور م

....دینفس دو کیه کوچ يو تا انتها دیپر رونیب واریسرعت از پشت د

که  دیکش یرفت با خودش نقشه م یهمان طور که راه م. هم زمان وجودش را در بر گرفته بود جانیدلهره و ه. داشت یتند تند قدم بر م بهاره

روشنتر شود و مغازه کردند تا هوا  یصبر م دیپس از آن با. دیایب دارشیاس ام اس دهد تا همان جا به د یکه به قبرستان رفت، به مان نیبعد از ا

هم که  شبید. بود دهیامانش را بر یبخورد، گرسنگ میبهتر بود حل دیاصال شا. خودش بخرد تا بخورد يبرا يزیتوانست چ یها باز شود، بعد م

 یهم پر نم وهیب مو آ تیسکوئیمعده اش با ب. که آن ها را بخورد نیکرد چه برسد به ا یها را که اصال نگاه نم یکباب یشام. نخورده بود يزیچ
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...بود نهیگز نیبهتر میحل د،یخر یو دهان پر کن، م يمقو زیچ کی دیاو با د،ش

داشت،  یهمانطور که قدم بر م. اش مرتب کرد نهیس يشنلش را رو. باسنش را بپوشاند يتا رو دیکش نییبا دستش، از پشت مانتو اش را پا بهاره

. مرد ثابت ماند يچهره  ينگاهش رو. آمد یه سمتش مکه از رو به رو ب يچشمش افتاد به مرد عابر

ها بود؟  هیاز همسا یکی یعنی

 انسالیمرد م. آسوده شد الشیخ یمرد، کم يبه چهره  یقیبا نگاه دق. شد یم یاصل ابانیاو که از محله شان فاصله گرفته بود و کم کم وارد خ اما

 ي رهینگاه خ يمتوجه . گام برداشت بهیبه سمت مرد غر يشتریب نانیبا اطم. ش شانس بودبهاره خو. بود دهیبود، تا به حال او را ند يا بهیغر

به او نگاه کرد و باز  یچشم ریز. دیرس انسالیمرد م یقدم کیبه . انداخت و باز هم به سرعتش افزود ریبهاره چشمانش را به ز. شد انسالیمرد م

 گهانبرداشت تا کامال از کنار مرد رد شود، نا گریقدم د کیبهاره . و ناشناس بود بهیغراش اعتراف کرد، مرد کامال  یهم در دل به خوش شانس

:بلند شد بهیمرد غر يصدا

»؟يخر یگوشت م یاز کدوم قصاب اوفـــــــ،«

خودش بود؟ انسال،یبهاره گشاد شد، مخاطب مرد م چشمان

آن مرد که هم سن پدرش بود، اما

پدرش؟

بود، زیهم سن پرو خوب

را بر زبان آورده بود؟  یزشت يجمله  نیبود که چن او

. سرعت ببخشد شیبهتر بود باز هم به قدم ها. نثارش کند يبود، نکند دوباره بخواهد حرف بد ییایح یچه مردك ب. شد نیبهاره سنگ قلب

:دوباره بلند شد انسالیمرد م يصدا. انداخت نییاش را فشرد و سرش را پا یبهاره بند کوله پشت

»...چاقالو ا،یگفتن«

. بار قلبش فشرده شد نیا

!به او گفته بود چاقالو مردك

هم سن نوه اش بود، دیاو هم سن دختر آن مرد بود، شا دیشا

بود که از دهانش خارج شده بود؟ يچه حرف بد نیا

...زیه تیترب یادب ب یب مردك

لحظه، دوباره با آن مردك چشم در چشم  کی يبرا یخواست حت یال دلش نماص. کرد، به راهش ادامه داد یهم چنان که در دلش غر غر م بهاره

از خانه  یوقت صبح که آدم درست و حساب نیصبح بود و ا میخوب ساعت پنج و ن. ادب منحرف کند یکرد فکرش را از آن مرد ب یسع. شود

شد، یخارج نم

..خوب

رد؟ک یاز خانه چه م رونیوقت صبح ب نیطور بود، خودش ا نیا اگر
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:جواب خودش را داد يبا قلدر بهاره

»خواستم ازون جهنم خالص بشم یکنم، من م یفرق م من«

.رفت یاصل ابانیجمله را در دلش گفت و به سمت خ نیا بهاره

:دیلرز یخودش هم م يصدا. ختیر یصدا اشک م یکرد که ب یزده بود و به ماهرخ نگاه م هیبه چهارچوب در اتاق تک زیپرو

»نکن هیگر ماهرخ،«

:دیماهرخ به گوش رس انیگر يصدا

االن  رونِ؟یوقت صبح ب نیا يساعت و نگاه کن، هنوز شش نشده، آخه کدوم بچه ا رون،ینکنم آخه؟ دختر گلم از خونه زده ب هیگر يطور چه«

تو رو خدا بذار  ز،یرش گردونم پروشده، بزار برم ب ابونیخ ياون وقت دختر من آواره  دن،یبچه ها تو رخت خواب گرم و نرمشون خواب يهمه 

».برم

:گفت یبه آرام زیپرو

بچه رو به امون خدا نفرستادم  نیبچه رفتارش درست بشه؟ صبر داشته باش، من که ا نیا يخوا یرو خراب نکن ماهرخ جان، مگه تو نم کارا«

».دو تا از همکاراش هماهنگ کرده یکیبره، بهزاد مراقبش، تازه با 

:هق هق کرددوباره  ماهرخ

کنم بره یم شیخونه بهش صبحونه بدم، دوباره خودم راه ارمشیتو رو خدا بذار ب رون،یبچه ام صبحونه نخورده از خونه رفته ب ز،یپرو«

زنگ تلفن همراهش به سمت  يبا صدا. دیمنطق مادرانه چه بگو نیدانست در برابر ا ینم گرید. همسرش نگاه کرد یبه چشمان اشک زیپرو

:دانست که بهزاد پشت خط است یخودش م. جوم برده یگوش

»الو؟«

بمونه، کار منم  نیخواد منتظر ماش یبه گمونم که م ابون،یره اون طرف خ یهستم، بهاره داره م "..." ابونیجان، من االن کنار خ زیپرو سالم«

»دنبالم ادیستاد زنگ بزنم بگم با موتور ب ياز بچه ها یکیسخت شد، احتماال به 

»ام؟یمنم ب يخوا یکمک؟ ها؟ م امیاصال منم پاشم ب يخوا یتو رو خدا حواست به بهاره باشه، م ونتم،یعمر مد هیجان، من  هزادب«

. تکان داد دییتا يماهرخ به سرعت سرش را به نشانه . کرد فیبه ماهرخ از او کسب تکل یبا نگاه و

»!یعل ایکنم،  یکنه، خبرت م یکار م یبهاره خانم چ نیا نمیببگم، منتظرم  یبه کمک باشه خودم م ازیجان، ن زیپرو نه«

»بهزاد جان ارتی یعل«

***

به دور و  ینگاه. شود و به قبرستان برود یخواست سوار تاکس یم. ستادیا ابانیرفت و کنار خ ابانیخ يگذشت و به آن سو ابانیاز عرض خ بهاره

از راه برسد و  یبهاره منتظر ماند تا باالخره تاکس. که در حال تردد بودند هم اندك بود ییها نیشما. هنوز مغازه ها باز نشده بود. بر خود انداخت

. او سوار آن شود

را به سمت  شیرو. بود یاو منتظر تاکس. بهاره به راننده نگاه هم نکرد. در مقابلش ترمز کرد یرنگ دیسف دینگذشته بود، که پرا قهیچند دق هنوز
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:دیچیدر گوش بهاره پ یپسر جوان يصدا. بهاره ترمز کرد يپا يدنده عقب گرفت و جلو ن،یماش يراننده . ماند چپ چرخاند و منتظر

»باال ایب ،یتپلـــــ«

:پسر جوان دوباره بلند شد يصدا. ماند رهیبا چشمان گشاد شده به سمت چپ خ بهاره

»گهیباال د ایخانم، ب تپل«

بهاره با نفرت . کرد یاش به او نگاه م هیشد که با لبخند کر يچرده ا هیچشم در چشم پسر جوان س صورتش را چرخاند و تیبا عصبان بهاره

:پسر جوان دست بردار نبود. صورتش را چرخاند

»؟یهست يدختر فرار ای يباال تپل جون، مسافر ایب«

. دل بهاره گرفت ،يدختر فرار يکلمه  دنیشن با

ها شده بود؟ يدختر فرار هیشب او

خانه را ترك نکرده بود؟ تین نیمگر خودش به هم خوب

جمله پکر شده بود؟ نیا دنیچه با شن يبرا گرید

:چرده گفت هیسرش را خم کرد و با اخم رو به پسر س بهاره

»شعور یگمشو، ب برو«

:کرد و گفت میتنظ کی يجوان دنده را رو پسر

خانم، "..." یش یم گهیدو ساعت د یکیونت کنن تا ذاره، جون به ج یواسِ من م یچه کالس يفرار یکیهه، خ هه«

بهاره با دهان . پدال گاز گذاشت و با سرعت از مقابل بهاره گذشت يرا رو شیاما پسر جوان پا د،یبگو يزیشوکه شد، دهان باز کرد تا چ بهاره

.نگاه کرد نیباز به دور شدن ماش

به او چه گفته بود؟ بیزشت بد ترک پسرك

!يفرار یکیخ او گفته بود به

.شود یخانم م"..." گریبود تا چند ساعت د گفته

.به خشم شد لیبهاره تبد رتیح

خواست سر کار برود، پسرك چه طور به  یم. اجاره کند يخودش خانه ا يخواست برا یتومان پول داشت، او م ونیلیدر حسابش چهارده م او

اورد؟یبر زبان ب یحرف نیخودش جرات داده بود تا چن

به او بزند؟ واقعا  یکیرک يحرف ها نیچن ایح یقدر راحت اجازه داده بود، تا پسرك ب نیخودش شد، آخر خودش چه طور ا يمتوجه  شخشم

.ردیبگذارد و بم نیزم يسرش را رو دیکه با

چشم  ابانیاخمو به خ ي افهیبا قو  دیکش نییرا از پشت پا شیجا به جا کرد و مانتو شیشانه ها يرا رو نیسنگ يدوباره کوله  تیبا عصبان بهاره

.دوخت

 ابانیکنار خ قهیاز چند دق شتریتوانست ب یفرصت بهاره محدود بود، او نم. نبود يو زرد خبر ینارنج یگذشته بود و هنوز از تاکس قهیدق چند
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 یم یتلفن یهتر بود به سراغ تاکسب. ندیایشوند و به دنبالش ب بتشیغ يو ماهرخ متوجه  زیهر لحظه امکان داشت پرو ستد،یبا یمنتظر تاکس

محله شان بود، اگر خبر  کیجا هنوز نزد نیا. کنند دایو ماهرخ ردش را پ زیشود، ممکن بود پرو یتلفن یخواست سوار تاکس ینه، اگر م اما. رفت

گفتند، در آن صورت آن ها  یم يزیچ زیرساندنش به قبرستان، به پرو يآژانش درباره  يو راننده  ریمد دیشد، شا یفرارش از خانه، پخش م

 یاما انگار تاکس. به قبرستان برود ادهیپ يبا پا ایبماند و  یمنتظر تاکس ایبود، که  نیبهتر ا. کردند یم دایآمدند و او را پ یم نبالشبه د عیسر

رنگ مقابل  دیسف کانیپ کیرو بود که  ادهیو رفتن به پ دنیچرخ يبهاره آماده . بگذرد یتاکس ریبود که از خ نیآمدن نداشت، پس بهتر ا الیخ

 یشود، اما با نگاه نیگرفت که سوار ماش میپشت فرمان نشسته بود، بهاره تصم یانسالیکرد، مرد م نیبه داخل ماش یبهاره نگاه. ترمز زد شیپا

بهاره . کردند یبه او نگاه م دهیرعقب نشسته بودند و با چشمان د يها یصندل يپسر جوان رو کیو  انسالیدو مرد م. عقب دو دل شد یبه صندل

 یاز کنارش گذشته بود و متلک یانسالیمرد م شیپ ي قهیچند دق نیهم. منصرف شد نینگاه ترسناك آن سه نفر، از نشستن درون ماش دنیبا د

. تا قبرستان گز کند ادهینثارش کرده بود، بهتر بود، پ

.گرفت شیا در پقبرستان ر ریرو رفت و مس ادهیبه سرعت به سمت پ بهاره

***

کوتاه و  يبا آن لباس ها بش،یو غر بیعج يدخترك با آن ظاهر غلط اندازش، با آن موها و ابروها. نظر داشت ریبهاره را ز یبا نگران بهزاد

و ماهرخ  زید و پروبو یلحظه از ذهن بهزاد گذشت که نکند، بهاره دختر آن چنان کی. شود نیبود، تا سوار ماش ستادهیا ابانیزننده اش، کنار خ

شد، او  یم نیبهاره ترمز کرد، قلب بهزاد به درون حلقش جهش کرد، اگر بهاره سوار ماش يکه مقابل پا ینیماش نیاول دنیاطالع بودند، با د یب

 یم نیو سوار ماش دیدو یم یتلفن یدفتر تاکس نیتا اول دیکند و بعد با ادداشتیرا  نیماش يتوانست شماره  یخواست چه کار کند؟ فقط م یم

.داد یاطالع م میس یپس از آن به همکارانش با ب وشد 

...دختر نیاز دست ا يوا

بعد  ي قهیرا نداشت، چند دق نیسوار شدن به ماش الیشد بهاره خ یخوب معلوم م. فرستاد رونیب یبهزاد نفسش را به راحت د،یپرا نیرفتن ماش با

شود که  یخوب معلوم م. رو رفت، بهزاد با لبخند سرش را تکان داد ادهیکرد و به سمت پ ياردوم هم خودد نیکه بهاره از نشستن به ماش

.داد یم يقرمه سبز يهم نبود، فقط نادان بود و کله اش بو یذات نبود، آن چنان بددخترك 

.کرد یرا از کله اش پاك م يقرمه سبز يشبانه روز بو کی نیبود و ا زیحق با پرو دیشا

***

 هیبه تغذ ازیگوشتالود ن کلیبود، آن ه یتا قبرستان هنوز راه باق. را تحمل کند یتوانست گرسنگ ینم. و قور شکم بهاره بلند شده بود قار يصدا

را  شیبهاره قدم ها. هم خوشمزه است شیها میوجود دارد که هل یفروش میهل کیآمد چند قدم باالتر  ادشی. کرد میدلش هوس هل. داشت

.برسد یفروش لمیه هتا ب کردتند تر 

 دنیآن ها با د يهمه . نشسته بودند زهایو جوان داخل مغازه و پشت م ریچند مرد پ. و به داخل مغازه نگاه کرد ستادیا یفروش میمقابل هل بهاره

 ي رهیاه کنجکاو و خنگ ریبهاره ز. شدند رهیو به او خ دندیدوشش بود، دست از غذا خوردن کش يکه رو يکوه نورد یبا کوله پشت یدخترك تپل

:مغازه او را به خود آورد يفروشنده  يصدا. چشم دوخته بود ره،یمانده بود و به جماعت خ يدر ورود نیب فیبالتکل. ها معذب شد آن
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»؟يخوا یم یخانم؟ چ یِچ«

آب دهانش . امدیاصال خوشش ن مرد، ياز لحن خشک و جد. ثابت ماند يزیچنگ يها لیبا سب یمرد قد کوتاه و چاق يچهره  ينگاهش رو بهاره

:مرد دوباره به حرف آمد د،یبگو يزیکه خواست چ نیرا قورت داد و هم

»حواله کنه، برو واسه ما شر درست نکن گهید يو جا تیبرو خدا روز خانم«

:شد و باالخره دهان باز کرد رهیبا چشمان گشاد شده به مرد خ بهاره

»خوام یم میشر درست کنم؟ من هل چرا«

:قدم به سمت بهاره برداشت و گفت کی ردم

»ریکسب ما رو نگ يخانم، برو خانم جلو میندار میتموم شده، هل میهل«

 یاما با نگاه د،یبگو يزیچ انسالیمرد م نیبهاره خواست در جواب توه. چند بار به جلو و عقب حرکت داد "بفرما برو" یکف دستش را به معن و

صاحب  يصدا. در مغازه کنار رفت يانداخت و از جلو نییشد، سرش را پا مانیکاو و بعضا آماده به تمسخر، پشکنج يبه داخل مغازه و چهره ها

:گفت یم یلکیگ يکه بلند بلند و با لهجه  دیرا شن همغاز

هم نداشتا، از  یسن نش؟یدیکثافت ها تخته کنن، د نیجا رو به خاطر ا نیمونده ا نیبخوره به پست ما، هم يزن و دختر فرار دیسر صبح با اول«

»...که، آشغالن ستنیها آدم ن نیخونه فرار کرده بود، ا

بکشد که کثافت و آشغال خودش است با آن قد  ادیخواست دوباره به داخل مغازه برگردد و فر یحرف مکث کرد، دلش م نیا دنیبا شن بهاره

هم فشار داد و  يرا رو شیدندان ها. شد نیباز هم قلبش سنگ. بشنود نیتوه نیاز ا شتریاش، اما دوست نداشت ب يزیچنگ يها لیکوتاه و سب

.ر افتاده بر سرعتش افزودیبه ز يبا سر

***

اطراف قبرستان، هنوز  یگل فروش يمغازه ها. ربع به شش صبح بود کیساعت . و به ساعتش نگاه کرد ستادیبهاره مقابل سر در قبرستان، ا

هوا . در آن اطراف باز نبود یسوپر مارکت چیاما ه. خواست از آنجا گالب بخرد یم. مارکت به اطراف نگاه کردبهاره به دنبال سوپر . بسته بودند

وارد  یهراس نیو بدون کوچکتر دیکش یبه شنل مشک یدست. گالب منصرف شد دنیبهاره از خر. زد یک روشن صبح بود و پرنده هم پر نمیتار

.قبرستان شد

به  یکوله پشت ،یبودند، آن وقت در آن موقع صبح، دخترك کم و سن و سال دهیانگار اموات هم خواب. رفته بوددر سکوت مطلق فرو  قبرستان

 ستنیگر يچشمانش برا. گشت یداشت، با چشمانش به دنبال قبر حاج خانم نور م یقدم بر م یبهاره به آرام. زد یدوش در قبرستان پرسه م

بهاره باالخره مزار حاج خانم نور مهربانش . زد یشد، پشت سر هم پلک م یم کیبر حاج خانم نور نزدق يهر قدم که به محدوده  اب. آماده بود

اش را به خود فشرد و با  یشنل دوست داشتن. و کنار قبر گذاشت دیکش نییدوشش پا يرا از رو نشیسنگ یبالفاصله کوله پشت. کرد دایرا پ

...آن چشم دوخت يرو يو به نوشته ها دیکش دست یسنگ قبر مشک يرو. شستقبر ن يگوشه  اطیاحت

رتیخوش س هیخانم نور هیحاج

1315 تولد
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1388 وفات

هق هقش سکوت . روان شدند شیگونه ها ياشک ها جان گرفتند و قطره قطره رو. دیسنگ قبر، جوش يرو ينوشته ها دنیبهاره با د چشمان

اش  رهیکه گرد و خاك، ت يزیعز یسنگ مشک. را ببوسد زیعز یسنگ مشک خواست آن یم. سنگ قبر خم شد يبهاره رو. قبرستان را شکست

نتوانست خودش  گرید. سنگ قبر قرار گرفت يسنگ قبر خم شد و لبانش رو يدخترك تپل رو. دیتا آن را بشو اشتکرده بود و بهاره گالب ند

.دیجان را در آغوش کش یب و دستانش را از دو طرف گشود و سنگ دیهمان سنگ قبر دراز کش يرو. را کنترل کند

...دیرس یهق هقش به گوش م يصدا هنوز

:دیسنگ قبر انداخته بود، نال يگوشتالودش را رو کلیهمان طور که ه بهاره

 هیخوام  یجا؟ م نیاومدم ا شت؟یکه اومدم پ ینیب یم ؟ینیب یاالن از اون باال من و م ؟یرفت یچرا من و تنها گذاشت ؟یخانم نور، کجا رفت حاج«

 یخوام کمکم کن یم ،یخوام کمکم کن یم دم؟یشنلتم پوش ینیب یخودم واستم، حاج خانم نور، م يخوام رو پاها یم. و شروع کنم دیجد یزندگ

»...ستنین میکنم، حاج خانم پسرت و عروست، بابا مامان واقع دایو پ میو مادر واقع رپد

:هق هق کرد بهاره

».حاج خانم ازت دلخور بودم، ازت دلخور بودم جاج خانم ،یاما نگفت ستن،یپدر و مادرم ناونا  یدونست یخانم نور تو م حاج«

:سنگ سرد گذاشت ياش را رو یشانیپ

»ستمیدلخور ن گهیکنم د داشونیپ یاگه کمکم کن ستم،یدلخور ن گهید اما«

اما هنوز سفت و . ساعت دلش گرفته بود مین نیا يرهایبابت تحق. دلش گرفته بود. کرد نییسنگ سرد، باال و پا يکف هر دو دستش را رو بهاره

. وجه دوست نداشت دوباره به خانه برگردد چیبود و به ه ستادهیا مشیتصم يسخت پا

:دیدوباره سنگ سرد را بوس بهاره

»من و؟ یبخش یخواستم سنگ قبر و بشورم، اما نشد، م یخانم نور، نتونستم گالب بخرم، م حاج«

....بار چشمانش را بست نیسنگ قبر گذاشت و ا يا روهم گونه اش ر باز

 زیشده بود، دوباره به سنگ قبر نگاه کرد، سنگ قبر تم یبه مانتو اش نگاه کرد، خاک. سنگ قبر بلند شد يگذشته بود که بهاره از رو قهیدق ده

 اب. بهاره آرام شد. سنگ قبر را به خود گرفته بود يوتنش، خاك ر يلباس ها. و براق نگاه کرد زیبه سنگ قبر تم یبهاره با خوشحال. بود زیتم

:داد امیپ یمان يو برا دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش. لباسش را تکاند يرو يآرامش خاك ها

»جا دنبالم نیا ایام، ب یتو قبرستون انزل من«

 تیوضع ياش را رو یو گوش دهیواب گرم و نرمش خوابدر رخت خ یدانست مان ینم چارهیب يبهاره . دینرس یاز مان یامیگذشت و پ قهیدق چند

را گرفت و  یمان يبار شماره  نیا. شد یطوالن ،یاز جانب مان امیپ دنیرس يانتظار بهاره برا. آشفته نشود نش،یریسکوت قرار داده تا خواب ش

. ردبهاره اخم ک. دیچیپ یم یممتد و مقطع بود که در گوش يتنها بوق ها. گوشش گذاشت يور یگوش

داد؟ یبود و جواب تلفنش را نم الیخ یقدر ب نیچه ا يزده، پس برا رونیدانست که او از خانه ب ینم یمان مگر

...تماس گرفت، باز هم تماس گرفت و باز هم گریدوباره د بهاره
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کرد؟ یچه کار م دیاو حاال با. گذاشت فشیرا درون ک یگوش تیبهاره با عصبان. پاسخگو نبود یباز هم مان اما

بهاره دوباره به سنگ . کرد یو کلوچه پر م وهیزد و شکمش را با آب م یخوشمزه را م میهل دیبهتر بود ق. به معده اش فشار آورده بود یگرسنگ

اش را  یکوله پشت د،یچیرا به خود پ زشیشنل عز. وجودش را در بر گرفت يهمه  يریقبر حاج خانم نور نگاه کرد و باز هم آرامش دلپذ

.قبرستان رفت یسمت در خروج بهاشت و برد

لحظه با خودش فکر کرد که قبرستان چه آرامش حسرت  کی. هدف به دور تا دور قبرستان نگاه کرد یداشت ب یهمان طور که قدم بر م بهاره

...به جا کرد شانه جا يرا رو نشیسنگ یو باز هم کوله پشت دیکش قینفس عم. ستیانگار مرگ آن قدرها هم ترسناك ن. دارد يبار

 واریمردانه که کنار د کلیدو ه دنیقبرستان و با د واریکنار د يمانده بود که نگاه بهاره افتاد به پشت بوته ها یبه قبرستان باق دنیتا رس هنوز

 رکنا یکیاله که و پنج س یس ،یس بایدو مرد جوان تقر دنیو با د دیسرك کش يبا کنجکاو. کند شد شیقدم ها. چمباتمه زده بودند، جا خورد

. باز هم کند تر شد شیقدم ها. تنه اش خم شده بود، ابروانش باال رفت يرو يگرینشسته بود و د وارید

کردند؟ یدو مرد چه کار م نیا

 نشیود، آستداده ب واریاش را به د هیکه نشسته بود و تک يمرد. کرد زیو چشمانش را ر ستادیاز آن دو مرد، ا ينه چندان دور يبه فاصله  بهاره

بهاره چشمانش . گذاشت يگریساعد د يدر دست داشت، نوك سرنگ را رو یسرنگ گریمرد د. بود انیرا باال زده بود و ساعد برهنه اش نما

بهاره خشک  يگلو. کنند قیخواستند مواد مخدر تزر یآن ها، دو مرد معتاد بودند، که م. کنند یبود که آن دو چه کار م دهیاو فهم. گشاد شد

 کیرا باال زده بود، ناگهان سرش به  نشیکه آست يمرد. کرد یرقت بار نگاه م يهم چنان به آن صحنه . توان نداشت که از آن جا دور شود. شد

.ستینگر یصحنه م نیاش به ا دهیبهاره با چشمان ترس. گشت زانیدست شل شده اش، کنار بدنش آو وطرف خم شد 

ان آرامش بخش است؟ با خودش فکر کرده بود که قبرست او

. ممکن بود يجا نیکه قبرستان بدتر فعال

. شده بود یکس ي رهینگاه خ يفرو کرده بود، متوجه  يگریکه سرنگ را در دست د يانگار مرد. به خود تکان داد تا از آن مکان دور شود بهاره

در دستش بود،  ییکذا دیهنوز سرنگ سف. قامت راست کردباره  کیبه دوش، به  یکوله پشت یدخترک دنیو با د دیناگهان به سمت بهاره چرخ

. تا شده اش ثابت ماند نیآست يرو رهنگاه بها

کند؟ قیخواست به خودش مواد تزر یاو هم م پس

م به که مرد سرنگ به دست، به سمتش برداشت، بهاره به خود آمد و دو قد یبا قدم. دیولو شده بود، چرخ واریکه کنار د يمرد يبهاره رو نگاه

...عقب رفت

قبرستان  دنیبا د. نه ای دهید تیهم آنها را در آن وضع يگریاز بهاره کس د ریبه غ ایکه آ ندیبه اطراف کرد تا بب یسرنگ به دست نگاه مرد

برستان معطل نکرد، با تمام توانش به سمت در ق گریبهاره د. به سمتش برداشت يگریدختر تنهاست، قدم د نیسوت و کور، مطمئن شد که ا

سر . کشش نداشت تا بتواند بدود گریمواد بود، چون بدنش د ياز حد در خمار شیاما انگار ب. دیمرد معتاد هم چند قدم پشت سرش دو. دیدو

.ماند رهیدخترك تپل خ دنیمضحکش به دو ي افهیو با ق ستادیا شیجا

***
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ناراحت  تیوضع نیا دنیبهزاد با د. کرد یقبر افتاده بود و هق هق م يکه رو کرد یبود و به بهاره نگاه م ستادهیقبرستان ا يپشت نرده ها بهزاد

. و منتظر ماند تا دخترك خودش را آرام کند دیبهزاد آه کش. کند هیبه قبرستان آمده بود تا خودش را تخل. دخترك چقدر دلشکسته بود. شد

بعد  يچند لحظه . ندیاز نرده ها فاصله گرفت تا بهاره او را نب یاد کمگرفت، بهز شیدرب قبرستان را در پ ریبعد که دخترك مس ي قهیدق ده

 د،یدو یبهاره که به سرعت باد م دنیبا د. دینرده ها رساند و سرك کش يبهزاد به سرعت خودش را به گوشه . دیبه گوشش رس دنیدو يصدا

دود؟ یچه م يهاره برابا خودش فکر کرد که ب. دیرا ند یکس. دیبه داخل قبرستان سرك کش. تعجب کرد

نفسش را رها کرد و . و به پشت سرش نگاه کرد دیپر رونیپناه گرفت و با دقت به بهاره چشم دوخت که از قبرستان ب واریپشت د بهزاد

بهزاد . دتازه کن یماند تا نفس یباق تیبه همان وضع قهیچند دق. گذاشت و به نفس نفس افتاد شیدو زانو يخودش را خم کرد و دستانش را رو

. کرد یبه بهاره نگاه م رهیهمان طور خ

بود؟ دهیچه د دخترك

.گرفت شیرا در پ يریدوباره به داخل قبرستان، مس یبعد بهاره کمرش را صاف کرد و با نگاه يلحظه  چند

.را باال انداخت شیباز هم به قبرستان نگاه کرد و شانه ها بهزاد

...بود دهیحتما موش د دخترك

***

اش را  ییلوینود ک کلیکه نبود، ه یشوخ. رمق نداشت گریبود که د دهیها چرخ ابانیهدف در خ یصبح بود و بهاره آن قدر ب میشش و ن ساعت

 کیرا از نزد یقیتا به حال معتاد تزر. شد یقبرستان مدام در نظرش زنده م يصحنه  د،یلرز یهنوز دستانش م. داد یسو و آن سو تکان م نیبه ا

. بود دهیند کیکردن را هم از نزد قیاصال تا به حال تزر .بود دهیند

...یوحشتناک يصحنه  چه

 یتماسش را ب یباز هم مان. را گرفت یمان يشماره  يدیو با ناام دیکش رونیکوله اش ب بیاش را از ج یکه حواسش را پرت کند، گوش نیا يبرا

 يگذاشتن اجناس بود و برا رونیشد که صاحبش در حال ب یسوپر مارکت ي گذاشت و وارد مغازه بشیرا درون ج یبهاره گوش. پاسخ گذاشت

.دیخر کیو ک وهیخودش آب م

مدرسه  يشده بود و دخترها و پسرها ادیز ابانیها در خ نیکم کم تردد ماش. کرد یم نییها را باال و پا ابانیهفت صبح بود و بهاره هنوز خ ساعت

به  گریلحظه با خودش فکر کرد که چقدر خوب شد که د کی يبهاره برا. رهسپار بودند شانیرسه هامد يمخصوص مدرسه، به سو فرمیبا اون يا

بهاره با . انداختند یخودشان را به زحمت م ل،یکار بودند که به خاطر درس و تحص یدختران و پسران، احمق و ب نیبه نظرش ا. رفت ینم سهمدر

نگاهش  رتیسر و وضعش با ح دنیمهم نبود که دخترکان با د شیاصال برا. گذشت یجوان ماز مقابل دختران و پسران نو زیتمسخر آم ینگاه

. گذشت یبهاره سرش را باال گرفته بود و با افتخار از کنارشان م. پرانند یبه او متلک م رکانکنند و پس یم

آن ها چه بودند؟ مگر

 چیه. ستندیخانواده شان با يها ییجرات نداشتند در مقابل زورگو. دگرفتن یم یبیمشت دختر و پسر گدا که هنوز از پدرشان پول توج کی
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 يمجرد يخودشان خانه  يتوانستند برا یکدامشان نم چیه. تومان نداشتند ونیلیکدامشان مثل بهاره جسور نبودند، در حسابشان چهارده م

با . دست و پا خواهد کرد يخودش کار يد داشت و تا فردا براخواه يمجرد يخانه  کیامروز  انیاما بهاره تا پا. کار بروند سرداشته باشند و 

.لبش نشست و باز هم سرش را باال گرفت يرو یفکر لبخند پر رنگ نیا

بهاره با نخوت و غرور از . و بعضا کنجکاوشان به او چشم دوخته بودند زیبهاره بودند و با نگاه ه یدر چند قدم یرستانیدب ياز پسرها يا دسته

:گفت جانیاز پسرها بلند شد که با ه یکی يصدا. ذشتکنارشان گ

، آخرشم سر از خونه ... و اون نیرن به ا یم نایچه قدر چندش بود، هم يوا نش؟یدیبودا، د يدختره رو؟ دختر فرار نیا نیدیها، بچه ها، د بچه«

»ارن یدر م یمیت يها

:دیرا شن يگریپسر د يه صدابود ک امدهین رونیحرف ب نیا دنیاز شن یهنوز از شوك ناش بهاره

»يِزد دختر فرار یداد م يکه از صد متر نیچه قدر حال بهم زنن، ا يتا مرضم دارن، وا هزار«

 يکه با غرور باال برده بود، کم کم استوار يجلو فرستاده شده و آن سر ي نهیآن س. شد یم یحرف ها کم کم بادش خال نیا دنیبا شن بهاره

»... لقب دادند يبد يبه او گفته بودند حال بهم زن، به او نسبت ها. داده بودند يباز هم به او لفظ دختر فرار. ددادن یشان را از دست م

...ذوقش خورده بود يتو یحساب. انداخت نییآن قدر در خود مچاله شد و سرش را پا یک دیهم نفهم خودش

. کند یذق ذق م شیکرد که کف پا یکرده بود، که احساس م يرو ادهیآن قدر پ. داشت یشهر، قدم بر م ياز پارك ها یکیبه سمت  بهاره

. صحبت کند یهنوز نتوانسته بود با مان. ساعت استراحت کند مین يبرا یمکتین يگرفت رو میتصم

چه کار دارد؟ یبا خودش فکر کرد که اصال به مان بهاره

خودش اجاره  يبرا يشد و خانه ا یم یمعامالت يوارد بنگاه ها ییبه تنها شدند و آن وقت او یشهر باز م يمغازه ها يهمه  گریساعت د کی تا

و به سمت پارك  دیسرعت بخش شیفکر به قدم ها نیبا ا. و آن باشد نیبه ا یمتک دیاو نبا. کرد یشروع م ییمستقل بودن را از جا دیبا. کرد یم

...ترف

***

:گفت یبا ناراحت زیپرو. زد یتخت نشسته بود و ناله م يکرد که رو یبه ماهرخ نگاه م نهیاز آ. بست یرا م راهنشیپ يدکمه ها یبا ناراحت زیپرو

گفت بهاره رفته قبرستون،  م،یبا بهزاد تماس گرفت قهیبه دق قهیاالن هم که دق نیرم، تا هم یمنم دارم م نیخانم، بب گهیجان آروم باش د ماهرخ«

»پاركره سمت  یها چرخ زده، االنم داره م ابونیتو خ

:دینال ماهرخ

»امیتو رو خدا منم ب ام،یب منم«

هر چند . رم دورادور مراقب بهاره باشم یبخور، منم م يزیچ هیبه صورتت بزن،  یآب هیشه، پاشو  یدرست م یخانم تحمل کن، به خدا همه چ«:-

»بهترِ میدور و بر بهاره رو شلوغ نکن ادیبهزاد گفت ز

:دوباره هق هق کرد ماهرخ

»بخورم؟ يزیچ هیبرم  یگ یخورم، بچه ام هنوز صبحونه نخورده، اون وقت تو م ینم يزیچ من«
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بهاره اون قدرم دست و پا  گهید ،یکن یم تیقدر خودت و اذ نیچرا ا ده،یخر يزیچ هیخانم، بهزاد گفت رفته از سوپر مارکت واسِ خودش «:-

»که خودش و گرسنه نگه داره ستین یچلفت

:زد یکم رنگ لبخند

»رو نداره یتونه گرسنه بمونه، طاقت گرسنگ یاصال نم اون«

»بخوره، بخوره دختره من، بخوره رم،یخودم واسه شکمش بم یاله«:-

اما  د،یآرام کردن ماهرخ بگو يبرا یخواست حرف یباز هم دلش م زیپرو. ستیجمالت سرش را خم کرد و زار زار گر نیبعد از گفتن ا ماهرخ

 فیتضع نیاز ا شیماهرخ را ب ي هیروح دینبا. زدیکرد در برابر ماهرخ اشک نر یسع. را بسته است شیراه گلو ینیگاحساس کرد که بغض سن

:زمزمه کرد بل ریز. کرد یم

»دختر بابا بخوره، بخوره نوش جونش باشه آره«

***

سه . نظر گرفت رید و اطراف پارك را زچشم چرخان. گذاشت مکتین ينشست و کوله اش را کنار خودش رو یپارک یسنگ مکتین يرو بهاره

آورد و به  رونیب شیرا از پا شیتوجه به آنها کفش ها یبهاره ب. آن طرف تر از او نشسته بودند مکتیچند ن ،یپسر جوان به صورت گروه

 ادهیقدر پ نیکه ا يربا نیاز آخر. را در آب سرد فرو برد تا از ذق ذقش بکاهد شیخواست پاها یدلش م. دوخت شمورم کرده اش چ يپاها

گذشت؟ یکرده بود، چقدر م يرو

آن قدر که به . اش گذاشت و باز هم به اطراف پارك چشم دوخت يکوه نورد یکوله پشت يرا رو شیبهاره کفش ها. اوردین ادیبه  يزیچ بهاره

رانش باال رفته بود و  يه تا کشاله هاک ییگوشتالود و مانتو کلیبا آن ه. خودش نبود يظاهر تیوضع يکرد، متوجه  یاطراف خودش دقت م

.خود داشت يرنگ شده اش هم که جا يموها. تپل و برهنه يو پاها دیرس یم شیساق پا يکه تا رو یشلوار کوتاه

...افتد یم یکامال مشخص بود که چه اتفاق خوب

***

:سرش را بلند کرد ،يمردانه ا يصدا دنیبا شن بهاره

»سالم«

 یبه نظر م. بهاره خودش را جمع و جور کرد و به او چشم دوخت. کرد یبه او نگاه م يبود و با لبخند چندش آور ستادهیادر مقابلش  یجوان مرد

پرسشگر به مرد جوان  یبهاره با نگاه. هم بزرگتر بود یاز مان یحت. سال سن داشت ستیاز ب شیب دیشا. از بهاره بزرگتر باشد یلیکه خ دیرس

.دوخت مچش

:ان پر رنگ شدمرد جو لبخند

»نم؟یجا بش نیتونم ا یم«

اش آن را به طور کامل اشغال کرده بودند و  یانداخت که خودش و کوله پشت مکتشیبه ن یبهاره نگاه. بهاره اشاره زد مکتیبا دستش به ن و

:گفت ییبا پررو. منظور بهاره شد يمرد جوان متوجه . دوباره به مرد جوان نگاه کرد
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»ات یمن و تو و کوله پشت م،یشیهمه مون جا م م،ینیش یر ممهربون ت کمی خوب«

. مرد پر رو نگاه کرد نیبه ا رتیبار با ح نیا بهاره

گفت؟  یچه م مردك

 ند؟یبنش مکتین يداشت که در کنارش رو اصرار

:اش حلقه زد و گفت یدستش را به دور کوله پشت. دیلحظه ترس کی يبرا بهاره

»نینیبش گهید يجا هی نیبر ست،یجا ن نه،«

بار  نینگاه کرد، دوباره سر برگرداند و ا یخال مکتیمرد جوان سرش را چرخاند و به ن. چند قدم آن طرف تر اشاره زد یسنگ مکتیبا سر به ن و

:با خنده گفت

»است گهید زیچ هی مکتین نیا نم،یجا کنار تو بش نیمن دوست دارم هم نه،«

.و تپل بهاره ثابت ماند دیسف يساق پا يبار نگاهش رو نیا و

هم چون  یتوپ و تشر دخترك کم سن و سال کیمردك پر رو تر از آن بود که با . شد رهیآب دهانش را قورت داد و با اضطراب به او خ بهاره

.بهاره، جا بزند

...يدردسر بد چه

کرد؟ یچه کار م دیبا حاال

:گفت یلرزان يبا صدا بهاره

»گهید يجا هی نیرب ست،یجا جا ن نیکه ا گفتم«

:زد و گفت یهیجوان لبخند کر مرد

»من يپا میاگه جا نشد مکت،ین يگوشه  هیتو خودت و بکش  حاال«

 مکتین يمرد جوان، رو کلیه يبه اندازه  قایکار دق نیاش را به خود فشرد و متوجه نشد که با ا یبهاره کوله پشت. آمد مکتیدو قدم به سمت ن و

:نشست و گفت مکتین يرو یادب یمرد جوان با ب. شد انینما یخال يجا

بده، منم مث تو پاهام درد گرفته بود از بس که راه رفتم،  رتیخدا خ يآ«

 مکتیو دستش را پشت ن دیمرد جوان خند. خم کرد مکتین ریرا پشت هم قفل کرد و به ز شیبهاره پاها. بهاره اشاره زد يبرهنه  يبه پاها و

:بهاره گذاشت و گفت

»؟يحاال بگو چند سالت؟ از خونه فرار کرد ال،یخ یباش بابا، ب احتر«

 يخنده  يصدا. کوله اش برداشت و خم شد و هر دو را به پا کرد يرا از رو شیشد و بعد به سرعت کفش ها رهیبا نفرت به مرد پر رو خ بهاره

:مرد جوان بلند شد

»يخوب فرار نکرد یلیشد؟ بدت اومد؟ خ یچ«

که هنوز چند قدم آن  دیچرخ يسه پسر ينگاهش رو. اندازدیدوشش ب يتا آن را رو دیاش را کش یبلند شد و کوله پشت مکتین ياز رو بهاره



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 37

:دیبهاره را کش یمرد جوان بند کوله پشت. طرف تر مشغول گفت و گو بودند

»میبا هم آشنا بش نیبش ؟يحاال؟ قهر کرد کجا«

:گفت تیبا عصبان بهاره

»و ول کن فمیک خوام، بند ینم«

»شه؟ یم یخوب حاال اگه ول نکنم چ«:-

:را باال برد شیصدا بهاره

»نفهم ي کهیگم ولش کن، مرت یم«

:جلو فرستاد يجوان لبش را به حالت چندش آور مرد

»یادب یب يچه دختر فرار ،يوا يوا«

:بار گفت نیمرد جوان ا. حرف بغض کرد نیا دنیبا شن بهاره

»ارهیعمو از دلت در ب شیپ نیبش اینکن، ب هیگر حاال«

مرد جوان از رو نرفت و بند را هم چنان در دستش . دیاش را کش یبهاره با حرص کوله پشت. ضربه زد مکتین يچند بار رو گرشیبا دست د و

:دیکش غیبهاره ج. نگه داشت

»کن ولش«

جان  دنشانیبهاره با د. شدند کینزد مکتینه چندان آرام به ن يهر سه با قدم ها. سه پسر جوان به کشمکش بهاره و مرد جوان جلب شد توجه

:سال سن داشت، رو به بهاره کرد ستیدر حدود ب دیاز پسرها که شا یکی. شد رهیگرفت و با التماس به آن ها خ يتازه ا

»شده؟ یچ«

:پسرك نشد، با التماس گفت فیو کث زینگاه ه يبود که متوجه  دهیآن قدر ترس بهاره

»کنه یو گرفته، ولش نم فمیک«

 يکرد، آن ها هم متوجه  گریکه به دو نفر د يا رهیشد و با نگاه خ رهیاز پسرها به اندام تپل بهاره خ یکی. دوباره به مرد جوان چشم دوخت و

. منظورش شدند

...يچه شکار آماده و پروار خوب

خودشان شود؟ بینبود نص بهتر

کنند؟ فیحر میتقد یآن را دو دست چرا

:که بهاره را مخاطب قرار داده بود، رو به مرد جوان کرد يپسر همان

»و ول کن فشیگفت؟ ک یخانم چ يدیشن«

:جوان پوزخند زد مرد

»؟یعال جناب«
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:قدم به سمت مرد جوان رفت کینشان دهد،  يخواست در برابر بهاره خود یجوان که دلش م پسر

»و ول کن فشینداره، ک یتو ربط به«

:بلند شد و رو به پسرك گفت مکتین يبهاره را رها کرد و از رو فیناگهان بند کجوان  مرد

»ناکارت کنم؟ يخوا ینفله؟ م یگ یم یچ تو«

:اش را جلو فرستاد نهیپسر جوان س. و چند قدم به عقب رفت دیرا در آغوش کش فشیک بهاره

»نمتیب یم زیر«

 يدعوا گر،ید يبهاره حس کرد که تا چند لحظه . مت مرد جوان حرکت کردنداز دوستشان چند قدم به س تیهم به حما گریپسر د دو

. باز هم چند قدم به عقب رفت. بهتر بود از آن جا دور شود. وستیبه وقوع خواهد پ یوحشتناک

:دیمرد جوان را شن يصدا

»شد؟ زونیافتاد، آب از لب و لوچه ات آو "..." هیچشمت به  ه؟یچ«

:دیا را شناز پسره گرید یکی يصدا

»؟یکن یم ياگه خوبِ چرا تک خور ؟يکرد یم یواسش خودکش یبد، تو چرا داشت اگه«

:مرد جوان بلند شد يصدا. باز هم چند قدم عقب تر رفت. قلبش شکست نیو توه ریهمه تحق نیا دنیبا شن بهاره

»و سراغ نن جونتکرد، تو بر یداشت، دو برابرت بود، له ات م یکلیکه چه ه يدید ،يکرد یدل م رو«

تر از پارك  عیهر چه سر دیو با ستین زیماندن جا گریصورت مرد کرد، به بهاره فهماند که د يکه پسر جوان حواله  یمشت. دیبلند بلند خند و

هنوز . و پا تند کرد و به سرعت از پارك خارج شد دیاش را محکم در آغوش فشرد، چرخ یمعطل نکرد، کوله پشت گریبهاره د. خارج شود

بهاره  د،یرس یآن چهار نفر به گوش م کیرک يبه فحش ها ختهیآم يادهایفر يکرد، اما ذق ذق قلبش دردناك تر بود، صدا یم قذق ذ شیپاها

.دیجا خوش کرده بود، دو شیکه در گلو یبا بغض

شد که در حال دعوا و کتک  رهیر پسر جوان خسرش را چرخاند و به چها. با خشم به بهاره نگاه کرد که به سرعت از پارك خارج شده بود بهزاد

خواست آن قدر فرصت داشت تا به سراغشان برود و هر  یدلش م. کرد یم خیس يمو را به تن هر شنونده ا کشانیرک يبودند و فحش ها يکار

کنار بهاره نشست، اما  مکت،ین يچند لحظه رو يادب تر بود و برا یمخصوصا آن مرد جوان را که از همه ب. را بازداشت کند نچهار نفرشا

خودش درست کرده بود،  يکه برا یدختر تپل ساده لوح که با آن سر و وضع نیبه دنبال ا. رفت یبه دنبال بهاره م دیفرصتش محدود بود و با

. داشته باشد ییبه او نظر سو ایکند و  نیبه او توه دیرس یکه از گرد راه م یشد تا هر کس یباعث م

رفت و با زور و اجبار هم که شده آن مانتو و شلوار افتضاح را  یحاال به سراغ بهاره م نیصورت، هم نیا ریقول داده بود، در غ زیکه به پرو فیح

...آورد یم رونیاز تنش ب

...فیح

کردند، و  یه مبودند و به دنبال بهاره به چپ و راست نگا دهیکش گریکدیچهار جوان انداخت که دست از  ينگاهش را به سو نیآخر بهزاد

.خودش به سرعت و با فاصله به دنبال بهاره به راه افتاد
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***

و  ستادیا ادهیبهاره پشت خط عابر پ. قرمز شده بود اده،یعبور عابر پ يبرا ییچراغ راهنما. دیچهار راه رس یکیبهاره به نزد. نه صبح بود ساعت

 یم یممتد بود که در گوش يباز هم بوق ها. تماس گرفت یو دوباره با مان دیشک رونیب بشیاش را از ج یگوش. منتظر ماند تا چراغ سبز شود

...دیچیپ

...در خواب ناز بود یهم مان باز

دخترك با دستمال . بود، ثابت ماند دهیچهار راه د نیپشت هم روزیکه د یهمان دخترك کول يشد و چشمش رو دهیکش ابانیبهاره به خ نگاه

 بشیاش را درون ج یبهاره گوش. گذشت یها م نیداغ ظرف اسپند را در دست گرفته بود بود و از کنار ماش ي لهیکه در دستش بود، م يزدی

و دستش را به  ستادیکه چهار پسر جوان در آن نشسته بودند، ا یرنگ یمشک يمایدخترك کنار ماکس. گذاشت و با دقت به دخترك چشم دوخت

 يبعد صدا يچند لحظه . به دخترك گفت يزیآورد و با خنده چ رونیب نیر جوان سرش را از ماشپس. به سمت راننده دراز کرد ییگدا ينشانه 

که . بهاره به دقت به دخترك نگاه کرد. بچرخد یدخترك کول يآسمان بلند شد و باعث شد که نگاه ها به سو هب ن،یپسران درون ماش يقهقهه 

 نیفرمان ماش يبار از شدت خنده سرش را رو نیگفت و ا يزیپسر جوان باز هم چ. وددستش را به سمت پسرك دراز کرده ب ییباز هم با پر رو

است؟ یآن دختر کول هیاو هم شب گران،یدر چشم د یعنیبهاره با خودش فکر کرد که . گذاشت

و چندش آور؟ فیخانواده و کث یب

.چرخاند یکرد و ظرف اسپند را در دستش نم ینم یینبود، گدا یاو که کول خوب

.بهاره حکمت بود وا

خوب او فعال بهاره حکمت بود،  خوب،

بود؟ دهیشن ریو تحق نیقدر توه نیحاال ا نیصبح تا هم میبود که از ساعت پنج و ن یدختر کول نیا هیشب شیکجا او

چراغ سبز . راز کردو باز هم دستانش را به سمت راننده د دیچرخ يگرید نیثابت ماند که به سمت ماش یدخترك کول يهم چنان رو نگاهش

برود و به سمت  ابانیخ يباعث شد تا دخترك به آن سو گرید يها نیممتد ماش يبوق ها يصدا. گذشت یاز مقابل دخترك کول نیشد و ماش

.متوقف شده روانه گردد يها نیماش

.گذشت ابانیجلو فرستاده شده، از عرض خ يبا لب ها بهاره

***

. شد هریاش خ یبه گوش تیبا عصبان بهاره

خواست بخوابد؟  یم یتا چه ساعت یمان

سرگردان است؟ ابانیمهم نبود که بهاره در خ شیبرا اصال

. کند یاجاره م يخودش خانه ا يشود و برا یوارد بنگاه م ییطور است خودش به تنها نیحاال که ا اصال

.پول بود که در حسابش وجود داشت مهم

بهاره با اعتماد به . لبش جا خوش کرد يرو یلبخند پت و پهن ،یچند بنگاه معامالت ملک دنیها نگاه کرد و با دمغازه  يفکر به راسته  نیبا ا بهاره
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...از بنگاه ها رفت یکینفس به سمت 

 نشسته و در حال صحبت کردن با مرد زشیپشت م يپنجاه ساله ا بایبود، عاقل مرد تقر یبنگاه کوچک. شد یوارد بنگاه معامالت ملک بهاره

. شدند رهیبا ورود بهاره به داخل بنگاه، هر دو مرد سرشان را به عقب چرخاندند و به بهاره خ. لم داده بود ز،یمبل کنار م يبود که رو يگرید

:محکم و قاطع گفت يبا صدا. هم چنان اعتماد به نفسش را حفظ کرده بود هبهار

»سالم«

کرد و رو به  يتک سرفه ا. از شدت تعجب باال رفت شیبهاره کرد و ابروها يلباس ها به چهره و ینشسته بود، نگاه زیکه پشت م يمرد عاقل

:بهاره گفت

»؟یداشت يبابا جان، کار سالم«

:و گفت دیشده بود، چرخ رهیبه او خ يکه با کنجکاو يگریآن د يبهاره رو نگاه

»خونه اجاره کنم هیاومدم  بعله،«

نداد و  یچند لحظه جواب يصاحب بنگاه تعجب آور بود که برا يهم چون بهاره برا یم سن و سالجمله از دهان دخترك ک نیا دنیقدر شن آن

:نگاه متعجب مرد نشد يبهاره متوجه . به بهاره نگاه کرد رهیخ رهیخ

»نباشه شتریب ونیلیدو خوابه باشه، وسط شهرم باشه، پول رهن و اجاره هم از چهارده م يخونه  هی«

:آمد و با تعجب گفت به خودش انسالیم مرد

»بابا جان؟ يخوا یخونه رو م نیا یک يبرا«

:به غبغب انداخت و گفت يباد. لحظه احساس بزرگ بودن کرد کی يبرا. حرف لبخند زد نیا دنیبا شن بهاره

»خودم يبرا«

:زده شد رتیح انسالیبار مرد م نیا

»خودت؟ پدر و مادرت کجان بابا؟ يبرا«

. ف اخم کردحر نیا دنیبا شن بهاره

داشت که پدر و مادرش کجا هستند؟  یچه ربط یبه مرد بنگاه اصال

خانه به  يداشت بعد از اجاره  میاجاره کند، تصم يخواست خانه ا یم لیدل نیدانست پدر و مادرش کجا هستند، به هم یهنوز خودش هم نم او

مادرش کجا هستند؟که پدر و  دیپرس یمرد از او م نیدنبال پدر و مادرش برود، حاال ا

:با اخم گفت بهاره

»ن؟یپدر و مادرم چه کار دار به«

:دوستش باشد، رو به بهاره کرد دیرس یکه به نظر م گریعاقل مرد د د،یبگو يزیچ یکه مرد بنگاه نیاز ا قبل

»؟يگرد یتو بنگاه دنبال خونه م يدونن که تو اومد یجون، پدر و مادرت م دختر«

:ب دادجوا یبا گستاخ بهاره
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»ن؟یندار ای نیخونه رو دار نیخودم پول دارم، به اونا چه مربوط؟ من دنبال خونه ام، حاال ا من«

:تاسف تکان داد يبه نشانه  يسر یبنگاه مرد

»بابا جان، برو به درس و مشقت برس، برو دختر جون برو«

؟کند رونیخواست او را از بنگاهش ب یشد، مردك م یم یکم کم عصبان بهاره

چه؟ يبرا آخر

مگر گناه بود؟. اجاره کند يخواست خانه ا یم او

:گفت یبا سرسخت بهاره

»؟یزن یحرف م يجور نیبا من ا یخونه اجاره کنم، پولشم دارم، واسِ چ هیخوام  یخوام درس بخونم، م ینم من«

"که بود گریدختر د نیا"تش بپرسد خواست از دوس یانگار با نگاهش م. با دوستش رد و بدل کرد ینگاه متعجب یبنگاه مرد

...ادب و زبان نفهم بود یکه ب واقعا

»میکه اجاره بد میبرو اصال ما خونه ندار ا،یکن یما شر درست م يبرا يجون، برو، دار دختر«

:لج کرد بهاره

 »؟يفقط واسِ من خونه ندار ؟یاومدم خونه داشت یاگه من با بابا مامانم م پس«

:وباره به حرف آمدد یمرد بنگاه دوست

»گهیحاج آقا گفت برو، حرف گوش کن د گه،ینکن، برو د یادب یقدر ب نیجون ا دختر«

:با حرص جواب داد بهاره

»که فراوونه بنگاه يزیرم، چ یکه م معلومه«

.گذاشت یباق رتیرا در بهت و ح انسالیو از مغازه خارج شد و هر دو مرد م دیحرف چرخ نیپس از گفتن ا و

از دست مرد . ستادیرو ا ادهیچند قدم به سمت راست حرکت کرد و کنار پ. که از خشم کبود شده بود، از بنگاه خارج شد يبا چهره ا رهبها

. بود یو دوستش به شدت عصبان یبنگاه

.خرفت از او سراغ پدر و مادرش را گرفته بودند يرمردهایپ

خواستندخانه اجاره کنند؟  یپدر و مادرش م مگر

.دیشن یخوب نم شانیگوش ها دیاصال شا. که هر دو نفر عقلشان را خورده بودند عاواق

...درك به

رفت که جوان تر باشد، نه مثل آن  یم یسراغ کس یول. رفت یم يگریحاال به سراغ بنگاه د نیهم. شد یبنگاه خالصه نم کیشهر که در آن  کل

...لخرفت و ناشنوا و کم عقل و صد البته فضو رمرد،یدو پ

...اجاره کند يامروز خانه ا نیکه شده، هم یبیخواست به هر ترت یاو م. دوباره به راه افتاد یبا خوشحال بهاره

***
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. کرد خودش را کنترل کند تا قهقهه نزند یم یبه زحمت سع بهزاد

چه وارد بنگاه شده بود؟  يبرا بهاره

خواست خانه اجاره کند؟ یم نکند

اجاره کند، چه  يخودش خانه ا يتوانست برا یبرابر او سن داشته باشد هم نم نیکه چند يدانست دختر یود که نمقدر ساده ب نیا دخترك

.برسد به او که فقط چهارده سال داشت

اجاره کند؟ يتواند خانه ا یکرد که م یواقعا فکر م. هم وارد بنگاه شده بود یچه اعتماد به نفس با

. شد نیقیبه  لیآمد، شک بهزاد تبد رونیت برافروخته از بنگاه ببعد که بهاره با صور قهیدق چند

نادان ساده دل را نگاه کن، دخترك

کند؟ یاجاره م تیبرا يشود و خانه ا یکدام بنگاه با تو طرف معامله م دخترك

؟یکن یفکر م ییایقدر رو نیا چرا

 دنیبا د. کرد یبه مغازه ها نگاه م يداشت و با کنجکاو یقدم بر م یامکه حاال به آر ردیزنگ تلفن همراهش باعث شد چشم از بهاره برگ يصدا

:لبخند زد زیپرو يشماره 

»خان؟ زیپرو الو،«

»بهزاد جان، اوضاع خوبِ؟ سالم«

:با خنده گفت بهزاد

»خواد واسِ خودش خونه اجاره کنه یخوبِ، بهاره م آره«

:گفت یبا سردرگم زیپرو

»؟یچ ینی خونه؟«

کنه فکر  یبود، به گمونم صاحاب بنگاه زد تو پرش، االنم داره به مغازه ها نگاه م یهم عصب یلیخ رون،یاومد ب یبنگاه معامالت ملک هیاالن از «:-

»گهیبنگاه د هیخواد بره تو  یکنم م

:زد یرنگ یلبخند ب زیپرو

»خواد از ما جدا بشه؟ یکه م میقدر بد نیما ا ینی«

»دونه یاون وقت قدر خونه و خونواده رو م ز،یکوچولو ادب بشه پرو هی دیحق با توئه، دخترت با کنم که یکم کم دارم فکر م«:-

»همون ورا امیبگو منم ب ؟ییبچه رو دارما، اصال تو االن کجا هی نیبهزاد جان تو رو خدا حواست بهش باشه، من هم«:-

جناب سروان و  نیب یفرق هی دیرم، بابا باالخره با یبا فاصله دارم دنبالش راه م یلیخ منم د،یبهاره تو رو د دیشا ،يایهستم، اما بهترِ ن... من االن«:-

»گهیباشه د يآدم عاد هی

.منحرف کند یگذاشته است تا ذهنش را از نگران زیبلندش نشان داد که سر به سر پرو يبار با خنده  نیا و

»امیشد بگو منم ب ازیبهزاد جان تو رو خدا ن«:-



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 43

»...نگران نباش زیپرو باشه آقا«:-

***

:ثابت ماند یبزرگ بایو تقر کیش يسر در مغازه  يتابلو ينگاهش رو بهاره

»نیپرند یمعامالت ملک بنگاه«

. لبش نشست يرو يدو مرد جوان، لبخند دنیداخل مغازه نگاه کرد و با د به

...خوب چقدر

. رندیدر نظر بگ شیبهاره باشد، برا لیبق مکه مطا يتوانستند خانه ا یدو نفر جوان بودند و حتما م نیا

و غر غرو نبودند، يعقده ا وانه،ید رمرد،یآن دو پ مثل

...اعتماد به نفس کاذب وارد بنگاه شد کیباز هم با  بهاره

 زیدام پشت متوان حدس زد که برادر هستند، هر ک یسال سن داشته باشند، و از شباهتشان م یاز س شیب دیرس یمرد جوان که به نظر م دو

. ستندیدر، هر دو مرد جوان سر بلند کردند و به بهاره نگر يبا صدا. داخل بنگاه نبود یکس. نشسته بودند ییمجزا

:گفت ییرسا يبا صدا بهاره

»سالم«

.به بهاره چشم دوختند يتکان دادند و با کنجکاو يدو در جواب، سر هر

کرد؟ یچه م یگاه معامالت ملکدر بن ،یبا ظاهر آن چنان یکم و سن و سال دخترك

:را صاف کرد و گفت شیبهاره گلو. دیبه درازا نکش شانیکنجکاو

»خونه اجاره کنم هیخوام  یم من«

.به بهاره نگاه کردند حیباز شد و با تفر يگل و گشاد يبه خنده  شانیبار هردو مرد جوان لب ها نیا

کند؟ خواست خانه اجاره یسن کمش م نیبا ا یدخترك تپل نیا

:آن دو نفر، ادامه داد يتا بناگوش باز شده  يها شیتوجه به ن یب بهاره

»هم باشه خوبِ ونیلیخوام، اونم وسط شهر، تا چهارده م یدو اتاقه م يخونه  هی«

:را به سمت باال شانه زده بود، گفت شیاز آن دو برادر که به نظر کوچکتر بود و موها یکی

»ن؟یخوا یخودتون م يبرا«

:کرد يریجبهه گ ارهبه

»واس خودم بعله،«

:تکان داد يجوان سر مرد

»ن؟یپسند یم ،یدو خوابه، سه خوابه باشه چ ياگه به جا دییحاال بفرما خوبِ،«

. بهاره برق زد چشمان
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...یعال چه

.کرده بودند یواهآن، در مورد سه خوابه بودن خانه، از او نظر خ يبه جا دند،ینپرس یدو نفر از پدر و مادرش، سوال نیا

...یعنی نیا

.خواستند با او وارد معامله شوند یکه م یعنی نیا

:ذوق زده شد بهاره

»خوبِ، سه خوابه هم خوبِ یلیخ«

:زد و دوباره رو به بهاره کرد شخندیبود به برادرش نگاه کرد و ن دهیسوال را از بهاره پرس نیکه ا يمرد همان

»دییبفرما ن؟یدچرا سرپا مون د،ینیبش دییبفرما«

 يگریمبل د ياش را هم رو یوسط مغازه نشست و کوله پشت کیش يها یاز راحت یکی يرو یبهاره تا بنا گوش باز شد و با خوشحال شیبار ن نیا

.گذاشت

:بزرگتر رو به بهاره کرد برادر

»اط؟یبدون ح ایدار باشه  اطیخونه ح نیخانم، دوست دار خوب«

:فکر کرد و گفت یکم بهاره

»دار باشه خوب اطیح«

»ک؟یکوچ ایبزرگ باشه  اطشیخوب، بعد ح«:-

:باز هم فکر کرد و گفت بهاره

»پولم باشه يخوب به اندازه  اممممم،«

:کاغذ نوشت و ادامه داد يرو يزیجوان چ مرد

»خونه دوبلکس باشه؟ نیخوا یم«

:دیخند بهاره

»هم خوب دوبلکس«

.نمانده بود یتا خانه دار شدنش باق يزیچ گریبنگاه شده، د نیاست که وارد ا با خود فکر کرد که چقدر خوش شانس و

:برادر کوچکتر بلند شد يصدا

»هم داشته باشه؟ نگیپارک«

»ندارم نیکنه، من که ماش ینم یفرق«:-

:بزرگتر گفت برادر

»؟باشه ابونیبر خ ایکوچه باشه  يخونه تو نیحاال دوست دار ن،یخر یهم م نیماش شاالیا«

:مبل جا به جا شد يرو بهاره
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»بهترِ ابونیکنه، خوب بر خ ینم یفرق نمیا«

:دیکوچکتر پرس برادر

»هم داشته باشه؟ جیپک نیدار دوست«

:ذوق زده شد بهاره

»خوبِ یلیهم داشته باشه که خ جیپک آره،«

:کاغذ نوشت و ادامه داد يرو يزیتکان داد و باز هم چ يبزرگتر سر برادر

»باشه؟ ونیلیتا چهارده م متشیق نیگفت خوب«

تکان داد و همان طور که نشسته بود، خودش را به سمت جلو  يذوق زده سر رد،یوارش را بگ انوسیاق يلبخندها يتوانست جلو ینم گرید بهاره

.کشاند

:بزرگتر با لبخند به بهاره چشم دوخت و گفت برادر

هم داشته  نگیبزرگ داشته باشه و پارک اطیداشته باشه، ح جیباشه، دوبلکس باشه، پک بونایسه خوابه که بر خ ایدو  يخونه  هیخانم،  خوب«

»...باشه

وجود به  يبا همه . دیکوب یم نهیامان در س یقلبش ب. رو به موت بود یاز خوشحال بایبهاره تقر. شد رهیمکث کرد و به برادر کوچکترش خ یکم

:ان باز کردمرد جوان ده. دهان مرد جوان چشم دوخته بود

»میندار«

آب دهانش . باز به آن دو نفر نگاه کرد مهیبا دهان ن. دیبهاره ماس يلب ها يحنده رو. دیچیبنگاه پ يدو برادر در فضا يخنده  کیشل نیناگها و

...بودنددو برادر او را دست انداخته  نیا. شده بود انیجر يانگار تازه متوجه . را قورت داد و چند بار پشت سر هم پلک زد

: زدند، نگاه کرد و گفت یآمد و با خشم به دو برادر که هنوز از ته دل قهقهه م رونیاز بهت ب بهاره

»ن؟یکن یمسخره ام م نیبود؟ دار یکار چ نیمنظورتون از ا ومد،یخوشم ن اصال«

:رو به بهاره گفت دیخند یکوچکتر همان طور که م برادر

»؟یِدروغمون چ م،یندار يخونه ا نیهمچ هی م؟یسخره کنم یواسِ چ ؟یِشیچه فرما نیا خانم«

.شده بود، پاك کرد يبا پشت دستش اشک چشمش را که از شدت خنده جار و

:کرد و گفت زانیدوشش آو يطرفه رو کیمبل برداشت و  ياش را از رو یکوله پشت تیمبل بلند شد و با عصبان ياز رو بهاره

»مسخره کنه؟شما رو  یکی نیکه، دوست دار واقعا«

:بار برادر بزرگتر به حرف آمد نیخواست بچرخد و به سمت در مغازه برود که ا و

».میبهتون نشون بد يا گهید يخونه  هی میتون یاما م ست،یتو دست و بالمون ن نیکه شما سفارش داد يخونه ا نیهم چ دیباور کن خانم«

. که مد نظر او بود، نداشتند يخانه ا نیواقعا حق با او بود و آنها چن دیخوب شا. ه کردو به مرد جوان نگا ستادیا شیسر جا يدواریبا ام بهاره

:بزرگتر ادامه داد برادر
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»...کوچه يسوم با آسانسور، وسط شهر تو يطبقه  ،یخوابه، آپارتمان کی ینقل يخونه  هی«

:را در هم کرد و گفت شیمرد جوان اخم ها. فتبرادر بزرگتر ر زیقدم به سمت م کیبهاره تا بناگوش باز شد و  شین دوباره

»...بابا يا«

:تا بنا گوش باز شد ششیبهاره نگاه کرد و ن به

»...میندار نمیا«

ولو شده  شانیزهایبار از شدت خنده هر کدام پشت م نیدو مرد جوان نگاه کرد که ا نیبه ا تیبهاره با عصبان. دوباره هر دو برادر قهقهه زدند و

 وو به سمت درب مغازه رفت و از آن خارج شد  دیاعصاب خورد کن دو برادر، چرخ يتوجه به قهقهه ها یبهاره ب. نبود زیماندن جا گرید. بودند

...دیدر را با شدت به هم کوب

***

:کرد یاز همکارانش صحبت م یکیگوشش گذاشته بود و با  يرا رو لیموبا یگوش بهزاد

»هستم. ..ابونیمن االن خ ؟ییکجا ،يشاکر«

 »؟یِچ انیشمام، جر کیجناب سروان من نزد«:-

»یخودت و برسون عیسر یداشتم بتون يفقط دم دست باش تا هر موقع کار ست،ین یخاص زیچ ،یچ چیه«:-

»چشم، جناب سروان«:-

اش باعث شده  ینیداخته بود و سنگشانه اش ان يرو يور کیبار  نیکه ا يا یتماس را قطع کرد و دوباره به بهاره زل زد که با کوله پشت بهزاد

 یمعلوم نبود داخل بنگاه چه اتفاق. بهزاد باز هم لبخند زد. دیآمد و در را محکم به هم کوب رونیسمت خم شود، از مغازه ب کیبود نا کمرش به 

.شده بود یقدر عصب نیافتاده که بهاره ا

. دیشد و باز هم خند رهیور شده اش خ کیتپل  کلیپشت به ه از

 گر،یکن د زانیدوشت آو يکوله ات را دو طرفه رو دخترك

.کنند ینم زانیدوش آو يبند رو کیرا که با  ینیبه آن سنگ ي کوله

.ور شده، به راه افتاد کی يو با فاصله به دنبال بهاره  دیباز هم خند بهزاد

***

 يمتوجه  دیتا االن با. و ماهرخ با او تماس گرفته اند زیپرو دیشا لحظه با خودش فکر کرد که کی يبهاره برا. همراه بهاره به صدا درآمد تلفن

. شدند یم بتشیغ

...نه اما

تا ساعت . بهاره نشده اند بتیغ يآن ها هنوز متوجه . شد ینم داریرفت و ماهرخ تا نه صبح هم از خواب ب یصبح زود به محل کارش م زیپرو

...شدند ینم بتشیغ يگشت هم متوجه  یبر مشد و به خانه  یم لیکه از مدرسه تعط میو ن کی

...آمد که در خانه را چفت کرده و کامل نبسته بود ادشیبه  ناگهان
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.شده اند انیجر يحتما تا حاال متوجه  پس

فکر  نیا با. کرد یبهاره خودش را گم و گور م. دیرس یدستشان هم به بهاره نم گریآن ها د. مهم نبود شیاصال متوجه شده باشند، برا خوب،

. دیچشمانش درخش ،یشماره تلفن مان دنیبا د. دیکش رونیرا ب یفرو برد و گوش بشیدستش را داخل ج

. شدند داریباالخره از خواب ناز ب یعجب آقا مان چه

:گوشش گذاشت يرا رو یبهاره گوش. صبح بود مینه و ن. ساعتش نگاه کرد به

»؟يدیخواب یگ زدم؟ راحت واسِ خودت گرفتچندبار بهت زن یدون یم ؟ییتو کجا ،یمان الو«

:دیرا شن یخواب آلود مان يصدا

»ها رهیم یواست م یمان ؟یخوشگل خودم، خوب سالم«

:دیایکوتاه ن عیکرد سر یسع. آمد یخوشش م یمان يقربان صدقه رفتن ها نیاز ا. زد شخندین بهاره

»ست؟ین التیخ نیتو اصال ع. رونمیصبح ب میمن از پنج و ن ؟یوام و داشته باشه رون،یب امیخوام ب یم یمن با تو قرار نذاشتم که وقت مگه«

:و در همان حال گفت دیکش ازهیخم یمان

»رون؟یب يبودم، پس باالخره از خونه زد دهیخواب رید شبید گه،یشدم د داریب زم،یعز«

»گردم یاالنم دارم دنبال خونه م رون،یاومدم ب آره،«

.دیگشاد شد و خواب از سرش پر یمان يهاحرف چشم  نیا دنیشن با

به دنبال خانه بود؟  بهاره

شد؟  یچه م ونیلیوقت چهارده م آن

. رفت یآن هم بابت خانه از دست م حتما

. داد یاز دست م یپول باد آورده را به راحت نیا دیاو نبا نه،

. بود دهیحاال خواب نیخود نکبتش بود که تا هم ریتقص

اجاره به دختر  يبرا يلحظه از ذهنش گذشت که اصال کدام بنگاه، خانه ا کی. را بر باد دهد نینازن يکند و پول ها دایپ يانه ادختر خ نیا نکند

دهد؟  یم شنهادیپ

...کرد یم دایدختر پ نیا يتومان، قصر هم برا ونیلیشود، به طمع چهارده م دایآدم فرصت طلب پ کیاگر  اما

:گفت یوابش نشست و با دستپاچگتخت خ يفکر رو نیبا ا یمان

»؟يکرد دایپ خونه«

:بود، ثابت ماند و گفت ابانیخ يکه آن سو يگریسر در بنگاه د ينگاهش رو بهاره

»گهیبنگاه د هیخوام برم تو  یبهم ندادن، االن م یهنوز، دو تا بنگاه رفتم اما جواب درست و حساب نه«

:دیپر نییتخت پا يبار از رو نیا یمان

»میبگرد میباهم بر ییدوتا امیکه واستا منم ب نیا ینیه نه، ن نه«
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:برود ابانیخ يرو خارج شد تا به آن سو ادهیاز پ بهاره

»بخوابم ابونیخ يتو دیخونه اجاره کنم، من که شب نبا هی دیخودم بخوابم، با يخونه  يبرم تو دیمن امشب با ،یکه همش خواب تو«

:ردفرو ب شیموها انیدستش را م یمان

 »؟ییسرت کاله نذاره، االن کجا یبنگاه، کس يتو ير یم یتا وقت امیدلم صبر کن منم ب زیعز«

»هستم... ابونیاالن خ«:-

»امیرسم، صبر کن تا ب یم گهیساعت د میباشه تا ن«:-

:بود دهیرس ابانیخ يبه آن سو بهاره

»ایمنتظرم، ب باشه«

»...زمیاومدم عز«:-

رساند تا شخص  یخودش را به بهاره م عتریهر چه سر دیبا. تا صورتش را بشورد دیدو ییبه سمت دستشو عید، سرتماس را که قطع کر یمان

...اوردین رونیباد آورده را از چنگش ب يپول ها يگرید

***

. ه درون مغازه چشم دوختب اطیو با احت ستادیا ینه چندان بزرگ یبار مقابل بنگاه معامالت ملک نیگذاشت و ا بشیرا داخل ج لشیموبا بهاره

خودش  یکه مان یبهاره با خودش فکر کرد که تا زمان. کرد یصحبت م لشینشسته بود و با موبا زیساله پشت م ستیحدودا نوزده، ب یپسر جوان

. بنگاه شود و در مورد خانه از صاحب آن پرس و جو کند نیتواند وارد ا یبرساند، م اورا به 

...گریود دب یکیدر تار يریهم ت نیا

از راه برسد، یماند تا مان یصورت منتظر م نیا ریشد که چه بهتر، در غ یم دایمد نظرش پ يخانه  اگر

...کرد یکه نم ضرر

...ور شده اش، وارد مغازه شد کی یتپل کلیبا همان ه بهاره

داد تا  یو اخمو نشان م يبهتر بود خودش را جد پس. خواست باز هم به تمسخر گرفته شود یدلش نم. بار با اخم وارد مغازه شد نیا بهاره

بود، بهاره  ینبود، او هم سن مان تیترب یخرفت ناشنوا و آن دو برادر ب رمردیمثل آن دو پ گریپسر که د نیا. آمد یحساب کار دست پسرك م

. انگشتش بچرخاند کی يتوانست پسرك را رو یاو م. دیایاو بر ب يتوانست از عهده  یم تراح یلیخ

:ورود بهاره به داخل مغازه، پسر جوان سر بلند کرد، بهاره با اخم گفت با

»سالم«

»سالم، امرتون؟«:-

.شد رهیبهاره خ يتپل و برهنه  يبه پاها يبا کنجکاو و

:گفت ییبا همان اخم کذا بهاره

»خوام خونه اجاره کنم یم«
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کوتاه  يبرداشته شده، مانتو يمش کرده و ابروها يموها. شد رهیبه بهاره خ يشتریبار با دقت ب نیا. از شدت تعجب باال رفت شیابروها پسرك

...ساق، و يباسن و شلوار کوتاه تا رو يتا رو

...يکوه نورد یپشت کوله

ه پسرك دوبار. به همراه داشت يادیکه احتماال پول ز يبود، دختر فرار يدختر فرار کیاو . کامال مشخص بود که دخترك چه کاره است خوب

. از سرش گذشت یطانیشد و فکر ش رهیبهاره خ يبرهنه  يبه ساق پا

...اجاره کند يکم سن و سال که از خانه فرار کرده باشد، آن قدر پول همراه خودش داشته باشد که بخواهد خانه ا یدخترک

 یاو م. از هم گشوده شد يگل و گشاد يه پسرك به خند يلب ها. را از دست بدهد يرینظ یب تیموقع نیمغز خر خورده باشد تا چن یکس مگر

فعال هم که صاحب مغازه . آورد یاز عزا در م یو هم دل اوردیدخترك را به چنگ ب يتوانست پول ها یدو نشان بزند، هم م ریت کیتوانست با 

. پس بهتر بود فرصت را از دست ندهد. داخل بنگاه نبود

:دیپسرك، طلبکارانه پرس يخنده  دنیبا د بهاره

»حرف خنده دار زدم؟ ؟يخند یم چرا«

:خودش را جمع و جور کرد پسرك

»میبود که خونه دار نیراستش خنده ام واسِ ا نه،«

. چهره اش از هم گشوده شد بهاره

چه گفته بود؟  پسرك

»؟یچ«

»؟يخوا یمگه خونه واسِ اجاره نم م،یگفتم خونه دار«:-

:گفت اطیبا احت بهاره

»خواما یواسِ خودم م خونه«

»هم هست؟ يا گهیاز شما کس د ریمگه غ گه،یگم د یخوب منم واسِ خودتون م«:-

.با اضطراب چشم به دهان بهاره دوخت و

:به غبغب انداخت و گفت يباد بهاره

»خونه يمن خودم تنها اومدم دنبال اجاره  ست،ین یکس نه،«

. زد یطانیلبخند ش پسرك

 نیا. هم که همراه او نبود يبزرگتر. توانست از او سو استفاده کند یصورت راحت م نیدر ا. بود يرپس حدش درست بود، او دختر فرا خوب،

.آمدند یسو استفاده به شمار م يبرا یکه شکار خوب نینداشتند به جز ا یتیمز چیها ه يدختر فرار

...بودند تیشد، آن ها آخر مز قیعم لبخندش

:گفت یبا لحن مهربان پسرك
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»دو خوابه، سه خوابه م،یباشه ما دار لتونیکه باب م يخونه ا هر«

:با ذوق گفت بهاره

»تومن هم باشه خوبه ونیلیدو خوابه باشه وسط شهرم باشه، تا چهارده م«:-

...تومان ونیلیرفت، چهارده م جیسرش گ پسرك

...اوفـــــــــ

باشد؟ يتپل فرار نیهمه پول دست ا نینبود ا فیح

...رینخ

.کرد یهمه پول را با خودش حمل م نیدخترك ا نیبود که ا يروز نیآخر امروز

. اش باشد یکرد که پول ها داخل کوله پشت یاحتماال با خود فکر م. بهاره ثابت ماند نیسنگ یکوله پشت يپسرك رو نگاه

:رفت و گفت وارید يشده رو زانیآو يدهایو به سمت کل دیچرخ پسرك

»م؟ینیبب میبر نیموافق ،ییِالیتو کوچه پس کوچه ست، دو خوابه و و یولوسط شهر،  قایدق میخونه دار هی«

صاحب خانه شده بود؟  یراحت نیبکشد، به هم غیج یخواست از خوشحال یدلش م بهاره

. گشت یبه دنبال کار م دیبعد از اجاره کردن خانه، با. در حال برآورده شدن بود یکی یکی شیآرزوها

:دیپرس اقیبا اشت بهاره

»چقدرِ؟ ششیپول پ ینیپولش چقدرِ؟ «:-

:لبخند زنان گفت پسرك

»رهن کامل ،يهر ماه اجاره بد ستین يازین گهید ون،یلیچهارده م همون«

:با ذوق گفت بهاره

»مینیبب میبر«

:زد یطانیباز هم لبخند ش پسرك

»میبر«

به  ایکرد که دن یدر آن لحظه بهاره حس م. رفت رونیاز مغازه ب یخوشحالبهاره با . خودش جلوتر از بهاره به راه افتاد و در مغازه را باز کرد و

.کامش است

***

. ختیر یبود و اشک م دهیقاب عکس بهاره را در آغوش کش. وسط هال نشسته بود شانیشکسته و پر ماهرخ

حاال کجا بود؟ دخترکش

توانست امن باشد؟ یمثل خانه م ایدن يکجا واقعا

...نیزم يور يخانه  نیبدتر یحت
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خانه امن تر بود؟ نیاز ا ابانیکوچه و خ واقعا

 ادیبه . و ناله زد دیقاب عکس را بوس. زد یلبخند م نیسرش گرفته بود، رو به دورب يکه باال يبه عکس بهاره کرد که با چتر ینگاه ماهرخ

کرد و از او  ینم یکار را نکرده بود، بهاره سرکش نیاگر ا. را کف دست بهاره گذاشته بود قیمعرفت که حقا یب يمستانه  ادیبه . خواهرش افتاد

تلفن  یبه سمت گوش. از مستانه متنفر شد. وجود ماهرخ را فرا گرفت يخشم همه . کرد یاز خانه فرار نم تیشد و در نها ینم زاریب زیو پرو

...کند کسانیمستانه را با خاك  ،یوحر يهمه شکنجه  نیخواست به جبران ا یم. مستانه را گرفت لیموبا يهجوم برد و شماره 

***

پسرك  ينگاهش رو. تعجب باال رفت يآمد، ابروانش به نشانه  رونیاز بنگاه ب يساله ا ستیبهاره که به همراه پسرك نوزده ب دنیبا د بهزاد

. ثابت ماند که سرگرم قفل کردن در مغازه بود

؟به بهاره نشان دهد يخواست خانه ا یپسرك واقعا م نیا

توانست؟ یم مگر

اجاره به بهاره نشان دهد؟ يبرا يخواست خانه ا یم یبا چه جرات. شاگرد صاحب بنگاه باشد دیاحتماال با. صاحب مغازه باشد دیرس ینظر نم به

از ذهن بهزاد گذشت،  يفکر

داشته باشد؟ ییسو تیپسرك ن نکند

بخواهد از بهاره سو استفاده کند؟ نکند

 یوارد بنگاه يکوه نورد یو کوله پشت یبا ظاهر آن چنان یدخترک. شد، دوباره اوضاع را از نظر گذراند سیت اضطراب خدست بهزاد از شد کف

...شود یکند و با او همراه م یشاگرد مغازه به قصد نشان دادن خانه، در مغازه را قفل م. کند یخانه م يشود و تقاضا یم

...نه

مشکوك بود، اوضاع

...کوك بودهم مش یلیخ اوضاع

:دیکش رونیب بشیاش را از ج یبهزاد پشت سر بهاره و پسرك به راه افتاد و دوباره گوش. کرد یم يکار دیبا

»يشاکر الو«

»بله جناب سروان؟«:-

»گم یکه م یآدرس نیبه ا ایب ییدورو برا نیاگه هم«:-

»...چشم جناب سروان«:-

کرد، یاز پشت سر به بهاره نگاه م بهزاد

کم عقل را نگاه کن، دخترك

.اجاره به او نشان دهد يبرا يپسر جوان حاضر شده خانه ا کیکه چرا  نیدرصد هم شک نکرد به ا کی

وارد خانه شود؟ نکند
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پسر جوان، نیهم به همراه ا آن

.با مشت کف دستش کوبد و به دنبال بهاره قدم برداشت بهزاد

خواست عاقل شود؟   یم یدختر ک نیا

:کرد سر صحبت را باز کند یچشم به بهاره نگاه کرد و سع ياز گوشه . داشت یشا دوش بهاره قدم بر مجوان دو پسر

»؟یِگم اسم شما چ یم... ممم«

:جمله اخم کرد نیا دنیبا شن بهاره

»؟یپرس یم یچ واسِ«

:گفت یجوان با حاضر جواب پسر

»گهیدو بدونم  لتیاسم و فام دیبا سم،یاگه بخوام قولنامه بنو خوب«

:با خودش فکر کرد که انگار حق با پسر جوان است بهاره

»...اسمم بهاره است بهاره حک من«

:دیپسر جوان خند. دیاش را نگو یلیداد فام حیترج. بود زاریاش ب یلیاز فام بهاره

»من سپهرِ اسم«

تند  شیقدم ها اریاخت یب. دیبهاره چرخ ي نهیس يسه سرشانه و قف يبار نگاهش رو نیسپهر ا. تکان داد يدر جواب پسر جوان، فقط سر بهاره

از پس کوچه ها شد و رو به  یکیوارد . تواند خودش را کنترل کند ینم گریکرد د یحس م. تر به خانه برسد عیدوست داشت هر چه سر. تر شد

:بهاره گفت

»میرس یکوچه هاست، االن م نیتو هم م،یبر«:-

:تکان داد و گفت يبا ذوق سر بهاره

»اش بزرگ؟ خونه«

»ینیب یداخلش و م میر یآره، خوبِ، االن م«:-

»چه خوب يوا«:-

:دیبا دلهره پرس سپهر

»؟یمن و اسکول نکرده باش یالک گه؟ید يو دار شیپ پول«

:باز هم اخم کرد بهاره

»تومن دارم، تو نگران پولش نباش ونیلیکه دارم، چهارده م معلومِ«

. راحت شد الشیبخند زد، خحرف، سپهر ل نیا دنیشن با

...از آن او خواهد بود ونیلیچهارده م گرید ي قهیچند دق تا

بود که تا  يخانه ا ریفکرش درگ. نشد انیجر يبهاره متوجه . کرد تا بدنش را با دستانش مماس کند کیخودش را به بهاره نزد یبار کم نیا
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. شد یاز آن او م گرید ي قهیچند دق

***

بهزاد شد و به  يمتوجه  يشاکر. تکان داد یدست شیکرد، برا یبود و به چپ و راست نگاه م ستادهیا ابانیخ يکه آن سو يشاکر دنیبا د بهزاد

:آمد و با بهزاد دست داد ابانیخ يسو نیسرعت به ا

»جناب سروان دینباش خسته«

ره، با  یدونم کجا داره م ینم! اوفته یداره راه م يساله ا ستیبپسر نوزده  هیدختر بچه االن با  هیگم،  یم یچ نیگوش کن بب يممنون، شاکر«:-

»رونیب شیو اون و بکشون يبر ،يخونه ا يرفت تو انایکه اگه اح ایمن ب

:شد و گفت رهیبه بهزاد خ يزیبا نگاه استفهام آم يشاکر

»ن؟یکن یکار و نم نیجناب سروان؟ جسارتا چرا خودتون ا یِچ انیجر«

:گفت يداشتند رو به شاکر یقدم بر م گریکدیکرد که دوشادوش  یم بیبا نگاهش بهاره و سپهر را تعق همان طور که بهزاد

»؟يدیفهم رونا،یب شیبکش يبر عیحواست باشه که سر ،يشاکر میبر نه،یخوام من و بب یآشناست، نم دختره«

»بله جناب سروان«:-

.دندبه دنبال بهاره و سپهر روان ش یدو مرد جوان به آرام هر

***

لحظه از  کی. بهاره نگاه کرد يبرهنه  يبه پاها یچشم ریباز هم ز. زده بود جانیسپهر ه. و سپهر وارد کوچه پس کوچه ها شده بودند بهاره

:از بهاره سوال کرد اطیبا احت. در آن صورت فاتحه اش خوانده بود ند؟یایدختر به سراغش ب نیذهنش گذشت که نکند پدر و مادر ا

»؟یهست یانزل يبچه  ؟یجا هست نی، اهل همگم یم«

:به سپهر کرد و گفت ينگاه تند بهاره

»؟یپرس یم یچ واس«

»؟يآدرس بد يخوا یبه اونا هم م ؟يریخونه بگ يخوا یدونن م یگم کس و کارت م یخوب م زیچ ،يجور نیهم یچ چیخوب ه-

:به غبغب انداخت يباد بهاره

»من بچه ام؟ ينکنه فکر کرد یچ ستم،یبزرگ شدم، بچه که ن گهیاونا بدونن، من د ستین يازین«

»اوردم بهتون خونه نشون بدم که یکردم که شما رو نم یفکر م يجور نیاگه من ا ؟یچه حرف نیمن؟ نه ا«:-

. از هم باز شد شیحرف اخم ها نیا دنیبا شن بهاره

...کرد که او بچه است یپس سپهر فکر نم خوب،

.یچرب و نرم يچه طعمه . را نداشت یکس و کار بود، کس یدخترك ب. دیخند انهیباز هم موذ سپهر

...بهاره چشم دوخت کلیباز هم به ه و

:و با ژست دون ژوانش گفت دیو به سمت بهاره چرخ ستادیا یگچ يوارهایبا د ییالیو يخانه  يجلو سپهر
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»نیامروز صاب خونه بشمورد نظر شما، قرارِ شما از  يخونه  نمیسر کار خانم، ا دییبفرما«

نگاهش را به سپهر دوخت که . لحظه احساس آرامش کرد کی يبرا. دیکش قینفس عم. اش نگاه کرد ییایدرخشان به خانه رو یبا چشمان بهاره

:و گفت دیبه سمت در خانه رفت و آن را گشود و با دستش در را به سمت داخل هل داد و رو به بهاره چرخ

»صاب خونه دییبفرما«

.  و مسخ شده وارد خانه شد دیشانه اش باال کش يکوله اش را رو بهاره

:گفت یزد و به آرام يلبخند يشاکر. کردند یکرده بودند و به بهاره و سپهر نگاه م نیاز کوچه ها کم یکیپشت  يو شاکر بهزاد

»جناب سروان؟ شده، از خونه فرار کرده يور هیطرفه انداخته،  هیو هم که  شیتپلِ، کوله پشت چقدر«

. با اخم سر تکان داد بهزاد

رتشیناجورِ، گشت ارشاد نگ یلیخ دهیهم که پوش ییلباسا ،يکوه نورد یکامال مشخصِ از خونه فرار کرده، با اون کوله پشت«:-

:گفت يو رو به شاکر ستادیدر خانه ا يبا نگاهش بهاره را از نظر گذراند که به همراه سپهر، جلو بهزاد

خونه، به دختر چهارده پونزده ساله  يبهاره رو ببره تو نیخواد ا یم تیبه چه ن ستیکه معلوم ن القوزهی يپسره  نیهمتر از گشت ارشاد ام االن«

 يدختره  ش،یترسون یذره هم م هی رون،یب شیکشون یخونه م ياز تو ير یم ییدو یرفت داخل خونه، م یوقت يدن، شاکر یکه خونه اجاره نم

دخترها هستن که به هزار جور کار خالف  نیگه ممکنه تله باشه، دام باشه، هم ینم ،یخال يخونه  يخودش با پسره پاشده رفته توواسه  ننادو

»!راهکار دادنش نیکارش کنه، با ا یچ زویشن، خدا بگم پرو یم دهیهم کش

»...نیجناب سروان حرص نخور«:-

:و گفت دیپر يرف شاکرح انیبهاره که وارد خانه شد، به م دنیبا د بهزاد

»خونه، بدو يدختره رفت تو يشاکر«

:بهزاد با عجله گفت. هم قدم به درون خانه گذاشت و در را پشت سرش بست سپهر

»سر جدت زود باش رون،یبدو برو بهاره رو بکش ب ،يشاکر بدو«

.دیبهزاد نشد، با عجله به سمت خانه دو يصحبت ها ي هیبق دنیمنتظر شن يشاکر

***

خانه چشم دوخت،  دیسف واریبه در و د یبا خوشحال هارهب

 ،یکیبزرگ و ش يخانه  چه

سپهر هم به دنبال بهاره وارد خانه شد و در را . و دلبازتر بود باتریو ماهرخ هم ز زیپرو ياز خانه . شد یجا ساکن م نیامشب خودش در ا از

 قیاش گذاشت و نفس عم نهیس يقفسه  يسپهر دستش را رو. از اتاق ها رفت یکیتوجه به بسته شدن در، به سمت  یبهاره ب. پشت سرش بست

:بلند گفت يصدابا . دیکش

»از خونه، خوشت اومد؟ نمیا خوب«

:گفت یبا خوشحال بهاره
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»خوبِ یلیخ آره،«

انست خودش را کنترل کند و به سرعت نتو گریبهاره د دنیسپهر به دنبال بهاره وارد اتاق شد و با د. دیچیپ یخال يبهاره در خانه  يصدا پژواك

 يبهاره به دورش حلقه بزند، صدا دنیدر آغوش کش يکه خواست دستانش را برا نیپشت سرش قرار گرفت و هم قایدق. به سمت بهاره رفت

. سپهر جا خورد. دیرس گوششزنگ در به 

بود؟ یچه کس یعنی

خورد و  کهیبود،  ستادهیپشت سرش ا قایسپهر که دق دنیو با د دیبهاره چرخ. د شدشدن در خانه هم بلن دهیامان کوب یب يبعد صدا يلحظه  چند

:گفت

»؟يچرا پشت سر من واستاد تو«

:را گم کرده بود گفت شیدر، دست و پا يصدا دنیکه با شن سپهر

»گهیخونه رو بهت نشون بدم د اومدم«

:گفت یالیخ یبهاره با ب. دیدر زدن به گوش رس يهم صدا باز

»؟يبود یکس تظرمن«

»نه، نه..ن«:-

»؟یکن یخوب حاال چرا در و وا نم«:-

.و به سمت در خانه رفت دیآب دهانش را قورت داد و چرخ سپهر

.خانه چشم دوخت واریبه در و د یسپهر دوباره با خوشحال یتوجه به دستپاچگ یب بهاره

از  یخال يخانه  کیجا  نیا. رفت یم قهیکند، هر کس که بود بعد از چند دق نداشت در خانه را باز میتصم. ستادیدر خانه ا یدر چند قدم سپهر

در  يضربه ها يصدا. بود ستادهیهمان طور ساکت پشت در ا. دختر و پسر نوجوان وارد خانه شده اند کیدانست که  یهم نم یسکنه بود، کس

:بهاره بلند شد يصدا. تر شده بود دیشد

»که بود یت هر کخودش و کش گه،یدرو باز کن د«:-

:چند قدم از در فاصله گرفت سپهر

»ــــــــسیس«

:اش گذاشته بود، گفت ینیب يرفت و رو به سپهر که دستش را رو یاخم کرد و به سمت در خروج بهاره

»صاب خونه باشه دیشده مگه؟ در و باز کن، شا یچ س؟یس چرا«

:بلند شداز پشت در  يشاکر يصدا دیبگو يزیکه سپهر چ نیاز ا قبل

»باز کن درو تا نشکستمش دم،یهر دوتاتون و د دمتون،یمن د ن،یباز کن درو«

 خت،یفرو ر نهیحرف قلب سپهر در س نیا دنیشن با

بود؟ یچه کس یعنی
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کرده بود؟ بیآن ها را تعق یکس

:با تعجب گفت بهاره

»گهیکنه؟ در و باز کن د یداد و هوار م يجور نیداره ا یک نیا«

:گفت دهینگ پربا ر سپهر

»ره یخودش م االن«

:زد ادیفر يشاکر. شدن در خانه بلند شد دهیکوب يصدا دوباره

»گم یشکنما، باز کن م یم درو«

:شد قیاخمش عم بهاره

»؟يجا موند نیا يجور نیتو چرا ا نم،یمن و بشکنه، برو کنار بب يخواد در خونه  یم یک نیا«

:سپهر راهش را سد کرد. ر حرکت کردحرف به سمت د نیبعد از گفتن ا بهاره

»شه ها یولش کن بزار بره، شر درست م نه،«

 »؟یشه؟ واس چ یشر درست م ؟یچ«:-

:زد ادیفر يشاکر

»ارم؟یصاب کارت پدرت و در ب شیبرم اون جا پ ؟یستین ابونیپسر تو مگه شاگرد اون بنگاه سر خ يهو«

. به لکنت افتاده بود سپهر

کند؟  ییتوانسته بود او را شناسامرد که بود که  نیا

:بهاره دستش را به کمرش زد و گفت. شد رهیبا التماس به بهاره خ. نقش بر آب شده بود شینقشه ها يهمه  انگار

»نمیاصال برو اونور بب ؟يدیقدر ترس نیکه ا يکار کرد یمگه چ ؟یکن یدر و باز نم چرا«

.در خانه را گشود تیبه سمت در خانه رفت و با عصبان نیسنگ يحرکت سپهر را پس زد و با قدم ها کیبا  و

مردانه به  راهنیشلوار و پ. بود ستادهیدر مقابلش ا نیکه با صورت اصالح شده و چشمان خشمگ يساله ا یافتاد به مرد جوان حدودا س چشمش

:گفت تیصبانمرد جوان اخم کرد و با ع دنیبهاره با د. از دستانش را به کمر زده بود یکیتن داشت و 

»؟یزن یدر م يجور نیچرا ا ؟یچ ،یخونه مو شکست در«

. از ابروانش را باال برد یکیحرف  نیا دنیبا شن يشاکر

خانه اش؟ در

...دخترك یینچا

»؟یزن یدر م يجور نیچرا ا ؟یگم چ یم«:-

هم عوض تشکرش بود؟ نیرا نگاه کن، ا دهیورپر دخترك

:هم اخم کرد يشاکر
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 »رونیب ایب«

:کرد و گفت يبه شاکر يزیآم رینگاه تحق بهاره

»؟یهست یجا خونم، اصال تو ک نیام، ا ینم«

و  دیکش رونیپولش را ب فیشلوارش کرد و ک بیدستش را داخل ج. جناب سروان افتاد که گفته بود بهاره را بترساند يجمله  ادیبه  يشاکر

:کرد، جواب داد یهمان طور که آن را باز م

»سمیپل من م؟یک من«

.حرف، بهاره سکته کرد نیا دنیشن با

:و مقابل چشمان بهاره نگه داشت و گفت دیکش رونیب بشیاش را از ج ییکارت شناسا يشاکر

»ام؟ یمن ک يمتوجه شد حاال«

. نگاه کرد ياز حدقه در آمده به شاکر یبا چشمان بهاره

کرد؟  یم ریرده و او را دستگشد که او از خانه فرار ک یبد اخالق متوجه م سیپل نیا نکند

...يوا يا

...گرداند یاو را دوباره به خانه باز م بعد

:چشم دوخت و گفت يبه شاکر یبا درماندگ بهاره

»دیببخش«

:اخم کرد يشاکر

»نه؟ ای رونیخونه ب نیاز يا یم حاال«

:دیبه در باز خانه کرد و رو به بهاره پرس یگاهن يشاکر. ستادیآن طرف تر از درب خانه ا یبا عجله از خانه خارج شد و کم بهاره

»کو؟ اون پسره کو؟ یکی اون«

:گفت يبلند يو با صدا دیدر سرك کش يدولنگه  نیجلو برد و از ب یرا کم سرش

»ستم؟یمگه با تو ن نم،یبب رونیب ایب«

:سپهر اخم کرد و گفت دنیبا د يکرشا. و با ترس و لرز خودش را تا پشت در خانه کشاند دیترس يشاکر يصدا دنیبا شن سپهر

»؟يشد میقا یواس چ رون،یب ایب«

:شد، گفت یم کیو به در خانه نزد دیکش یم نیزم يرا رو شیهمان طور که پاها سپهر

»نیهستن، اصال از خودشون بپرس يهستن، دنبال خونه اجاره ا يمشتر شونیخانم نشون بدم، ا نیخدا من اومده بودم خونه رو به ا به«

:گذاشت، جواب سپهر را داد یشلوارش م بیپولش را داخل ج فیهمان طور که ک يشاکر

»برم بهش بگم؟ ایدونه؟  یصاب کارت م ؟ياز دلت درآورد ای دهیدن؟ قانون جد یخونه اجاره م یسن نیا يتا حاال به دخترها یک از«

:اوج گرفت شیصدا يشاکر. کرد ینگاه م يدر مانده بود و با وحشت به شاکر يدو لنگه  نیهنوز ب سپهر
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»نه؟ ای يحاال حقت ببرمت کالنتر ؟يد یشد؟ چرا جواب نم یچ هان؟«

:سپهر بلند شد يوحشت زده  يصدا

»...نیایچرا ؟ تو رو خدا کوتاه ب يکالنتر«:-

اخمو  سیپل نیبه شدت نگران بود که ا. دیتپ یقلبش تند تند م. کرد یبود و جر و بحثش با سپهر را تماشا م ستادهیا يبا فاصله از شاکر بهاره

جر و بحث با سپهر بود،  یجوان حواسش پ سیپل نیاز ذهنش گذشت، بهتر بود تا ا يلحظه فکر کی. متوجه شود که او از خانه فرار کرده است

 یاش را محکم در دستش م یبند کوله پشت. و سپهر بود، عقب عقب حرکت کرد يبه سمت شاکر شیبهاره همان طور که رو. جا فرار کند ناز آ

:بلند شد يشاکر ادیفر يصدا. فشرد

 شیدوم نیکه ا يکم سن و سالت خونه اجاره داد يها يتا حاال به چند تا از مشتر ؟يدیقدر ترس نیپس چرا ا ينکرد ينزن، تو اگه کار حرف«

»باشه؟

بهاره احساس کرد که . شد ینم دهیبه وضوح شن گریو سپهر د يشاکر يآنقدر عقب عقب حرکت کرد که صدا. باز هم عقب عقب رفت بهاره

.برسد یاصل ابانیخواست از کوچه خارج شود و به خ یفقط م. دیو با تمام قوا دو دیباره چرخ کی. حاال فقط فرار کردن است

...دیو دو دیو دو دیدو بهاره

***

. افتاد شیحرف ها ادیبه . کرد یوسط هال نشسته بود و هق هق محال  یکه با مستانه انجام داده بود، ب یخسته از جر و بحث وحشتناک ماهرخ

ماهرخ  يحرف ها دنیاحتماال مستانه با شن. بود ختهیر رونیکرد، ب یم ینیدلش سنگ يبغض دو ساله اش سر باز کرده و هر آن چه را که رو

...رش گوش داده بودخواه نیبه توه ختهیآم يها ادیفقط سکوت کرده بود و در سکوت به فر. بود هشرمنده شد

...کرد یزد و بهاره را صدا م یحاال ماهرخ دل شکسته وسط هال نشسته بود و زار م و

بلند شود،  نیزم يباعث شد که ماهرخ به سرعت از رو لشیزنگ موبا يصدا

...دخترکش بود دیبهاره بود، شا دیشا

:زد سبز رنگ را فشار داد و ناله يدکمه  عیسر زیپرو يشماره  دنید با

»دخترم کجاست؟ ز،یپرو«

***

.فرستاد رونینفسش را پر صدا ب. ستادیآمد و چند قدم آن طرف تر ا رونیکرد که با ترس از خانه ب یاز دور به بهاره نگاه م بهزاد

کرد؟ یچه کار م دیآمد، او با یبر سر بهاره م ییبال اگر

. کرد یصحبت م يبود و با شاکر ستادهیچهارچوب در ا نیبپسرك شد که  يتاسف تکان داد و متوجه  يرا به نشانه  سرش

...صفت طانیفکر ش یب پسرك

اورد؟یبر سر بهاره ب ییخواست چه بال یم

هوس سو استفاده از دختران مردم، به مغز نداشته اش خطور  گریکرد تا د یاش نداشت و گرنه همان جا بازداشتش م هیبر عل یکه مدرک فیح
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خواست از  یدخترك م. زد يبهزاد لبخند محو. کرد یبهاره شد که عقب عقب حرکت م يکرد و متوجه  زیچشمانش را ر بار نیبهزاد ا. نکند

 یکه کم کم پر رنگ م يبهزاد با لبخند. بود اوردهیخودش ن يبهاره شده بود، اما به رو يمتوجه  يفرار کند، حتما شاکر يکرمقابل چشمان شا

کنج  عیبهزاد دهانش به خنده باز شد، سر. دیو با سرعت دو دیلحظه چرخ کیرفت و در  یان عقب عقب مشد به بهاره چشم دوخت که هم چن

 يبهاره  د،یکوچه سرك کش يجدا کرد و به انتها واریاش را از د هیبهزاد تک. بعد، بهاره از مقابل کوچه گذشت يچند لحظه . پناه گرفت وارید

...دیدو یتپل هم چنان م

***

 شیشانه ها ياش از رو یکوله پشت. داد و کمرش را خم کرد هیرو تک ادهیدستش را به درخت کنار پ. و نفس نفس زد ستادیا ابانیخکنار  بهاره

. بد اخالق فرار کند سیچقدر خوش شانس بود که توانسته بود از دست آن پل. زد یچشمانش دو دو م. افتاد نیزم يور شد و رو کی

...ن وقتکرد، آ یم ریاو را دستگ اگر

.نکرده بود رشیدستگ سیبه آن مسئله فکر نکند، فعال که آن پل گریبهتر بود د نه،

. حرف ها بود نیزرنگتر از ا او

 دیلحظه به عقب چرخ کی. کنند یبا تعجب براندازش م ادهیمهم نبود که عابران پ شیبرا. زد، کمرش را صاف کرد یطور که نفس نفس م همان

نه؟ ایکند  یم بشیتعق یکس ایآ ندیتا بب

.گرفت، تا بفهمد کجاست یتماس م یبا مان دیبا. دیکش رونیب بشیاش را از ج یبار لبخند زد و گوش نیا. دیرا ند یکس

هاره ب. و جوان سر و کله بزند ریتوانست با مردان پ یبهتر م یمان. شد یوارد بنگاه م یبا مان دیبا. بود یتنها راه خانه دار شدنش، حضور مان انگار

...گوشش گذاشت يرا رو یرا گرفت و گوش یمان يشماره 

 یگرسنگ. بهاره به نفس نفس افتاد. به او گفته بود که داخل آن کوچه منتظر اوست یمان. از کوچه پس کوچه ها قدم برداشت یکیبه سمت  بهاره

و  ذیافکار لذ نیبهاره با هم. ده صبح بود کیه ساعت نزدحاال ک نیهم یحت. خورد یزبان م چیخواست ساندو یدلش م. هم به او فشار آورده بود

 یخوشحال شد، اما سع یمان دنیبهاره با د. بود ستادهیچند قدم آن طرف تر منتظرش ا قایکه دق یوارد کوچه شد و چشمش افتاد به مان شمزه،خو

.ها کرده بود ابانیسه، چهار ساعت او را عالف خ یمان. اش را نشان ندهد یکرد خوشحال

:گفت يجد ي افهیو با ق دیرس یمان کیبه نزد عیسر يبا قدم ها بهاره

»سالم«

اما بهاره به او عالقه مند شده  پ،یبود و نه خوش ت باینه ز. نداشت يقابل توجه ا زیچ چیکه ه يو بلند کیبه پسر بار. نگاه کرد یبا اخم به مان و

. بود

:زد يلبخند گل و گشاد یمان

»؟یا، خوبخانم خانم ه سالم«

»ستمیخوب ن رینخ«:-

»چرا خانم من؟«:-
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سر و کله زدم؟  ییسه چهار ساعته با چه کسا نیمن تو هم یدون یم ؟یاز صبح من و سر کار گذاشت یبهت بگم، واس چ ستمایمن خانم تو ن«:-

»وگرنه کالم پس معرکه بود رون،یتو از خونه نزدم ب دیخوبه به ام

:گفت یبا چرب زبان یمان

»جام نیحاال که من ا گه،یشما، اخم نکن د یقربون کالهت م دمخو«

:نازك کرد یپشت چشم بهاره

»؟يکردن، تو کجا بود یموقع که تو بنگاه ها بودم و همه مسخره ام م اون«

را به باد داده باشد؟ شیدچار اضطراب شد، نکند بهاره پول ها یحرف، مان نیا دنیشن با

...بود دیقشه ها کشن ونیلیآن چهارده م يبرا او

:دیپرس ینگران با

 »؟يکرد دایشد؟ باالخره خونه پ یچ«

:با اخم گفت بهاره

خونه نشون بده، خونه اش  هیپسره من و برد بهم  هیفقط  م،یکه گفتن خونه ندار نیا ایمسخره ام کردن  ایکه رفتم همه  یتو هر بنگاه ر،ینخ«

».من از دستش فرار کردم د،یرس سیسر بزنگاه پل یبود، ول کیبزرگ و ش یلیخ

:نگران شد و گفت یحرف، مان نیا دنیشن با

»چرا؟ سیپل«

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها بهاره

 هی یکمکم کن دیرو ولش کن، تو با نایدلش خواست به من و اون پسره گفت، ا یو هر چ دیدفه واسه خودش اومد در خونه رو کوب هیدونم،  ینم«

»مکن دایخونه پ

:لبخند زد یمان

»کنم یمن کمکت م باشه«

بهمون خونه  دنیتو رو د دیحاال شا چوند،یمن و پ يجور هی دیمن و د یهر ک م،یتو بنگاها بچرخ میبر ایپس ب ؟یمان یگ یآخ جون راس م«:-

»نشون دادن

:دیحرف بهاره پر انیبه م یمان

»کنم یم دایپخونه  هیخوره، من خودم برات  ینه، بنگاه به درد نم نه«

:زل زذ یبه مان بهاره

»کجا؟ از«

»شه یم دایکنن، حاال فردا پس فردا پ دایخونه پ هیسپرم به دوستام برات  یم«:-

:گفت یبا ناراحت بهاره
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»تو بنگاه میبر ایب ار،یهم بهونه ن یالک م،یکن دایامروز خونه پ نیهم دیمن امشب و کجا بخوابم؟ با ؟یچ ینیشه  یم دایفردا پس فردا پ تا«

هم  يدانست که به دختر یم یخودش بهتر از هر کس. بنگاه به آن بنگاه آواره شود نیو از ا وفتدیخواست به دنبال بهاره راه ب یدلش نم یمان

بهتر  دیاما شا. خوش نشان نخواهند داد يبا او نداشت، همراهش باشد، رو ینسبت چیهم که ه یکه پسر جوان یسن و سال بهاره، به خصوص وقت

 گریشد د یکه از آن او م ونیلیآن چهارده م. دو بنگاه با او همراه شود یکیدر  ،يباز اهیس کیشده به عنوان  یجلب توجه بهاره، حت يرابود ب

. کرد ینم دایپ ییمعنا شیبهاره برا

:مکث جواب داد یبا کم یمان

»ست؟یمن صبونه هم نخوردم، تو گرسنه ات ن م؟یخورب يزیچ هی میبر يخوا یحاال که اول صبح، تازه ساعت دهه، م خوب«

»...گریدو بنگاه سرك بکشد د یکیخواست به  یم تیکند، در نها یهم زمان با خودش فکر کرد که بهتر است وقت کش و

:جواب داد یبا خوشحال بهاره

»میبخور يزیچ هیفست فود  میبر ایگشنمه، ب یلیمن خ چرا«

:با تعجب گفت یمان

»میبخور يزیچ یاملت ،ییمروین هیمغازه ها  نیاز ا یکی میبر ایب ؟يبخور چیشه ساندو یدهنت باز م يساعت ده صبِ، چه جور ؟یچفود  فست«

:گفت یزانیآو ي افهیبا ق بهاره

»رن یام، اونجا فقط مردا م یقهوه خونه؟ من نم يتو میبر ینی«

:گفت ییبا پر رو یمان

»گشنمه یلیبخورم، خ يزیچ هیبمون تا من  رونیتو همون ب خوب«

:دیکوب نیرا به زم شیپا بهاره

»ستم؟یمگه من آدم ن ؟يباشم تو غذا بخور رونیمن ب ؟یچ ینی«

:گفت يا انهیبا لحن دلجو یمان. را چرخاند شیبه حالت قهر رو و

»م؟یکجا بر م؟یکار کن یچ ،یتو بگ یهر چ باشه،«

:به سرش زد يفکر بهاره

»میبخور یبستن میبر«

.دیدانست چه بگو ینم گرید یمان

سرد؟ يهوا نیآن هم در ا یبستن

...داد یاز دست م ونیلیکرد، بهاره را به همراه چهارده م یبار هم مخالفت م نیکرد، اگر ا یقبول م دیبا اما

...که نه بهاره

...ونیلیآن چهارده م فقط

:تکان داد يبه ناچار سر یمان
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»....فقط...میبر باشه،«

:نگاهش کرد بهاره

»؟یچ فقط«

»من پول ندارم حساب کنم ا،یتو حساب کن«:-

:با غرور سر تکان داد بهاره

»میبر ،یخودم مهمون«

.پسر و دختر نوجوان به راه افتادند دو

***

:چشم دوخت یفروش یبه سر در بستن بهاره

»شهر باران یخانوادگ یبستن«

که کدام طعم را  دیکش یدر دلش نقشه م. رنگ و وارنگ افتاد و ته دلش ضعف رفت يها یچشمش به انواع بستن خچال،ی ي شهیپشت ش از

مجبور بود  یکرد که با شکم خال یبا خودش فکر م یو مان. کرد یها نگاه م یبه بستن زانیآو ي افهیکرد که با ق یبه مان ینگاه. انتخاب کند

.تکان داد و پشت سر بهاره وارد مغازه شد يسر یمان. کند یتگمجبور بود، از خود گذش ونیلیآن چهارده م يبرا. بخورد یبستن

:گفت ینشست و رو به مان زهایاز م یکیپشت  یبا خوشحال بهاره

»رهیگ یاد سفارشامون و م یرو به روم، االن گارسون م نیبش ایب«

خانواده نشسته  ز،یبود و پشت دو، سه م یخال زهایماکثر . بهاره فرصت کرد و به اطرافش نگاه کرد. نشست زیاز بهاره پشت م تیهم به تبع یمان

:سرش را باال کرد ،يزمخت مرد يبعد با صدا يچند لحظه . چشم دوخت زیم يرو يبهاره سرش را خم کرد و به منو. بودند

»خانم«

:افتاد که لباس فرم مغازه را به تن کرده بود و رو به او گفت یانسالینگاهش به مرد م بهاره

»...خوا یشاهتوت م یمن بستن... امممم«

 »نینیجا بش نیا نیتون یخانم شما نم«:-

ند؟یجا بنش نیتوانست ا یچه نم يبرا. شد رهیخ انسالیبا بهت به مرد م بهاره

»بخورم یام، اومدم بستن يتونم؟ من مشتر یچرا نم«:-

رو  یبستن ایدختر جون، ب ایپوشش، استغفرهللا، ب نیشما هم با اکنن،  یجا خانواده هستن، اعتراض م نیهمه ا ،یلژ خونوادگ نجایدختر جون ا«:-

»يجا بخور نیاز ا رونیب دیبا یبهت بدم، ول

:اشاره زد یمان به

»پسر جون دییجور آقا، بفرما نیهم هم شما«

فروش چه بود؟ میادب هل یانداخته بود، فرق او با آن مردك ب رونیمحترمانه او را از مغازه ب یلیمردك خ. به خشم شد لیبهاره تبد بهت
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:گفت تیبا عصبان بهاره

»؟یچ ینی گه،ید میبخور یبستن میخوا یم م؟یکار دار یبا خونواده ها چ ما«

:حوصله جواب داد یب انسالیم مرد

پاشو دخترجون،  ن،ینیبش نیتون ینم نجایدم، گفتم ا ینم یمن که نگفتم بستن ن،یبخور نیتون یجا هم م نیاز ا رونیرو ب یبابا جان، بستن پاشو«

»نیآقا شما هم پاش

...بغض کرد بهاره

.کوچک دل نازك بغض کرد ي بهاره

!یشاهتوت و موز و توت فرنگ یبخورد، بستن یخواست بستن یفقط م او

...دیخر یهم م وهیآب م کی دیشا

.نبود نیاز ا شتریب اما

.شود یخواست مزاحم کس ینم او

د؟یشن یم نیو توه ریام تحقچه از پنج صبح تا حاال مد يبرا

چه؟ يبرا

: بلند شد و رو به بهاره گفت زیبه سرعت از پشت م یمان

»پاشو م،یبر«

 ينگاه کرد و با صدا یبهاره با بغض به مان. خواست شر به پا کند یبودن، اصال دلش نم يبه خاطر ترس از سرباز فرار یکه مان دیرس ینظر م به

:گفت يخش دار

»خوام یم یمن بستن یول«

:بود و رو به بهاره گفت ستادهیسر بهاره ا يکرد که همچنان باال انسالیبه مرد م ینگاه مین یمان

»گهیپاشو د ،ینیبش یتون یجا نم نیفقط ا ،يبخر یتون یم یگفتش که بستن آقا«

مجاور  يزهایکه پشت م يچند خانواده ا يچهره ها ينگاهش رو. دیرا به دوش کش نشیسنگ یبلند شد و کوله پشت زیاز پشت م یلیبا م بهاره

. کرده است رونیانگار متوجه شده بودند که صاحب مغازه هر دو نفر را محترمانه ب. کردند یبر اندازش م يبا کنجکاو. دینشسته بودند، چرخ

 یبستن. دیایب رونیاز مغازه ب یمانمنتظر نشد تا به همراه  یحت. جا خوش کرده بود، به سمت در مغازه رفت شیکه هنوز در گلو یبغضبهاره با 

بود، سوزنده بود،  ینیریهر ش يطعم تلخ حقارت ورا. ته دلش غنج نرفت دنشانیبهاره با د. زدند یرنگ و وارنگ به او چشمک م يها

کوچک را سوزانده بود، يطور که دل بهاره  همان

. را کنده بود دلش

.با عجله از مغازه خارج شد بهاره

***
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بهزاد . داشت یبهاره قدم بر م يکرد که پا به پا ینگاه م يبود و به پسر الغر اندام و قد بلند ستادهیا یپشت درخت ابانیخ يسو آن بهزاد

. دیرا در هم کش شیابروها

که بود؟  گریپسرك دراز د نیا

دوست پسر بهاره باشد؟ نکند

...به به به

...آراسته شد زیبود و به سبزه ن گل

:به هوا برخاست يشاکر يخنده  يصدا. و بهاره ثابت ماند یمان ياه بهزاد را دنبال کرد و چشمش رونگ ریمس يشاکر

»و فنجون لیجناب سروان ف يوا«

. است يبهزاد با خودش فکر کرد که البته که حق با شاکر. خنده اش را فرو خورد ينگاه شاکر نیکرد و با ا يبه شاکر ینگاه پر معن بهزاد

...و الغر بود فینح یلیبرابر بهاره، خپسرك دراز در 

:افکار بهزاد را به عقب راند يشاکر يصدا

»م؟یکن ریرو دستگ یکی نیا میرفت، بر میرو که ولش کرد یاون پسر قبل ن؟ییفرما یم يسروان چه دستور جناب«

:کرد يرو به شاکر بهزاد

بچه رو  نیا يبشه، ما فقط هوا ریدستگ ستیقرار ن یکس ؟یچ انیگم جرصد بار به تو ب دیمن با ؟یکردن ریتو چرا همش به فکر دستگ پسر«

»نیهم میدار

:تکان داد و گفت يسر يشاکر

»کرد؟ شنهادیراه حل و پ نیا یک وفته،یبچه ب نیشهر هزار تا اتفاق ممکنه واس ا نیتو ا ؟يچه کار نیآخه ا یکردم جناب سروان، ول یشوخ«

:تکان داد و گفت يسر بهزاد

»بچه نیا يبابا«

:گفت يرو به شاکر و

»کنم یبه کمک داشتم خبرت م ازیبرو به کارات برس، ن تو«

:لبخند زد يشاکر

 یگ یکنه؟ شما م یدختر چقدر مقاومت م نیا نمیخوام بب یواسم جالب شده، م هیمنم با شما باشم، قض نیجناب سروان؟ بزار یکن یدکم م يدار«

»گرده خونه؟ یتا شب بر م

:مصمم گفت ينظر گرفت و با صدا ریشده بود، ز يور کیبهاره را که باز هم  کلیا نگاهش هب بهزاد

»میگرده، بر یم بر«

...به راه افتادند یدو مرد جوان به دنبال بهاره و مان هر

***
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 یاز رفتنش به داخل بستن قهیهنوز چند دق. آمده بود رونیب یفروش یکرد که با بغض از بستن یمتعجب، به بهاره نگاه م یبا چشمان يشاکر

. گذشت ینم یفروش

افتاده بود؟ یچه اتفاق یعنی

:به بهزاد کرد رو

»رون؟یاومد ب يجور نیشد؟ چرا ا یچ«

.دیو به دنبال بهاره دو دیپر رونیکه با عجله ب دیچرخ یمان يبار نگاهش رو نیا و

:جواب داد بهزاد

شه  یپا عقل کلن، پاشدن رفتن تو مغازه، م هیدو تا هم که  نیمال خونواده هاست، ا یفروش یتنبس نیا رون،یصاحب مغازه انداختشون ب احتماال«

»گهید نیهم

...به راه افتادند یتاسف تکان دادند و به دنبال بهاره و مان يبه نشانه  يسر يو شاکر بهزاد

***

:نفس زنان خودش را به بهاره رساند یمان

»واس خودت؟ ير یم يبابا، کجا دار يا گه،ید واستا«

.کرد یاز خانه فرار م دیخودش اعتراف کند که نبا شیپ يزود نیخواست به هم ینم. بغضش بشکند دیترس یم. نگفت يزیچ بهاره

:دوباره بلند شد یمان يصدا

»گرسنم یلیمن خ ،يدیخر یها رو م یشد مگه، ال اقل بستن یبابا، حاال چ يا«

:رد و گفتنگاه ک یبه مان تیبا عصبان بهاره

»دم؟یخر یها رو م یبستن دیبا یگ یتو م رون،یمن و تو رو از مغازه اش انداخت ب مرده«

»رمیم یم یمن دارم از گشنگ م،یبخور یبستن گهید يجا هی میخوب، خوب بر«:-

:با حرص گفت بهاره

»هوی یغش نکن رم،یگ یم وهیبرات آب م يرم از سوپر یاالن م ؟یبه فکر شکمت يبد يکه به من دلدار نیا يجا به«

:اش گل کرد یشوخ یمان

»شه، من که جون ندارم، پوست و استخونم یگرسنه ات نم یکن یشده ات استفاده م رهیذخ يها یشما از چرب خانم«

.بکشد غیبود ج کینزد بهاره

او شتر بود؟ مگر

»؟یمگه من شترم مان«:-

:حرفش را اصالح کرد عیسر یمان

»یستین یمث من الغر مردن ،يتر يبود که تو قو نیمنظورم ا ،یچه حرف نیبابا ا نه«
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.سوپر مارکت شد نیوارد اول ینگاه کرد و با بد اخم یبه مان رهیخ رهیخ یکم بهاره

***

تکه  نیاز آخر یحت. شود ریبه حلقش سراز یهلو از ته قوط يدهانش نگه داشت تا تکه ها يرا باال یران یسرش را به عقب خم کرد و قوط بهاره

:گفت یبهاره کمرش را صاف کرد و رو به مان. هلو هم نگذشت ي

»میدنبال خونه بگرد میحاال بر ،يهم که خورد یو ران کیخوب، ک یلیخ«

:آب پرت کرد و گفت ياش را داخل جو یقوط یمان

»گهیکنم د یم دایگفتم خونه پ ؟يدار يتو چه عجله ا آخه«

»نکن دواریام یبگو، من و الک یکن دایپ یتون یاگه نمخوام،  یامشب خونه م نیمن تا هم«:-

:پا و آن پا کرد و گفت نیا یکم یمان

»میهم شده، باشه بابا، بر یخوب، چه نازك نارنج یلیخ«

...کرد یبود، مرور م دهیرا که در ذهنش کش يهم زمان نقشه ا و

:رو به بهاره کرد یقدم مانده بود تا به بنگاه برسند که مان چند

»تو االن پول نقد همراهت؟ نم،یبگو بب خوب«

».تو عابر بانکم هم فکر کنم شصت هفتاد تومن داشته باشم فم،یتومن تو ک یآره، س«:-

»گم، االن باهات؟ یو م ونیلینه اون چهارده م«:-

-:»رونیبرم از حسابم بکشم ب دیبا! نه اون تو بانک«

. دیآه کش یمان

...نه

. و بعد دو دره اش کند ردیرفتن به بنگاه، پول را از بهاره بگ يخواست به بهانه  یاو م همراه بهاره نبود، پول

داشت؟  یچه نشانه و آدرس یاز مان بهاره

رانسل؟یهمراه ا يشماره  کیجز  به

.کرد یم ضیآن را هم تعو خوب

...رفت یهم نم سیپل شیودن، پب يکه از ترس فرار يدختر فرار کیبند نبود،  ییکه دستش به جا يدختر فرار کی اصال

.دیکش یم رونیتپل بد اخالق ب نیرفتن به بنگاه، پول ها را از چنگ ا يحاال به بهانه  نیبود هم بهتر

:اش لبخند زد و رو به بهاره گفت یطانیافکار ش نیبه ا یمان

واست  گهیدو ساعت د یکیتا  میتون یم میرو شل کن سهیکخوش نشون ندن، اما اگه سر  يممکن اونا به ما رو م،یبر یما االن تو هر بنگاه نیبب«

»میخونه اجاره کن هی

:دیو منگ پرس جیگ بهاره
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»؟یچ ینی«

نده و  چیسه پ ریگ نقدریا گهیتا د میتومن بد صدیس ستیمثال دو یبه بنگاه دیشا رون،یب میو بکش ونیلیبانک چهارده م ياز تو میبر ینی«:-

»خالص

. چشمان بهاره برق زد. رو به بهاره چشمک زد و

...یراه حل خوب چه

...گریرشوه بود د یمان منظور

بود؟ دهیطور تا االن به ذهن خودش نرس چه

:گفت یخوشحال با

»ساعت چند؟ م،یبر«

:به ساعتش نگاه کرد و گفت یمان

»دن یخونه، قصر نشون م يجا بهت به يبر یتو هر بنگاه گهیبانک پولو از حسابت بردار، اون وقت د میبر مه،یده و ن ساعت«

:گفت جانیآب پرت کرد و با ه يرا به سمت جو یران یقوط. ذوق زده شد بهاره

» ، اون جا حساب دارم،.......بانک میجونم، بر آخ«

.تند تند قدم برداشت و

:دیبهاره به گوشش رس يهم تندتر شد و هم زمان صدا یمان يها قدم

»اجاره نشونمون بده يخوب واسه  يخونه  هیمال خودت،  ونیلیم هیه، اصال به مرده بگو تا پونصد تومن هم رشوه بده، ن«-

 ونیلیم کیکرد که مگر عقلش را از دست داده بود که  یداد و هم زمان با خودش فکر م یبهاره تکان م يبرا دییتا يسرش را به نشانه  یمان

ببخشد، يگریرا به د نینازن

ل خودش بود،ما ونیلیآن چهارده م ي همه

...خود خودش خود

بهاره کوله . آن نشستند يها رفتند و رو یبه سمت صندل ينمره از دستگاه، دو نفر يشد و بعد از گرفتن برگه .... وارد بانک یبه همراه مان بهاره

 وبتصبرانه منتظر بود تا ن یب. ادد یراستش را تکان م يپا یمان. شد رهیبانک خ يها يگذاشت و به مشتر شیپاها نیو ب نیزم ياش را رو یپشت

.شد یم نیزم يپسر رو نیخوشبخت تر یآن وقت مان. بکشد رونیرا از حسابش ب نشینازن يبه بهاره برسد و پول ها

:دیچیبانک پ يحال زن شمارشگر، در فضا یب يصدا

»چهار.....يبه باجه ....شش....و ستیب...و صدیس...يشماره «:-

:دیپرس اطیبا احت یمان

»تو چند؟ چقدر مونده نوبت تو بشه؟ ي شماره«

:نوبتش کرد و گفت يبه برگه  ینگاه بهاره
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»و چهل و دو هستم صدیس يشماره  من«

 یذق ذق م شیپاها. دیکش رونیرا از پا ب شیبهاره خم شد و کفش ها. داد هیاش تک یو تنه اش را به پشت صندل دیکش یقیعم "پوووووف" یمان

مهم  شیاصال برا. کار را نکند نیا ینگفت که در مکان عموم یحت. نگفت يزیبهاره انداخت و چ يتپل و برهنه  يبه پاها یهنگا مین یمان. کرد

چپش را  يبهاره خم شد و مچ پا. نداشت تیاهم یمان يبرا زیچ چیه گریشده بود، د دهیکش انیتومان پول به م ونیلیچهارده م يپا یاز وقت. نبود

. به وجود آورد يزننده ا يرانش باال رفت و منظره  يکشاله ها يمانتو اش تا رو. اژ داددر دست گرفت و ماس

...دیمال یرا م شیرانش باال رفته بود، خم شده بود و مچ پا يکشاله ها يکه تا رو ییبرهنه و مانتو يبا پاها یچاق دخترك

اندام تپلش را در معرض تماشا گذاشته  يهمه . نبود الشیخ نید، دخترك عکر یبه بهاره نگاه م يکنار بهاره نشسته بود و با کنجکاو یجوان زن

:گفت یو به سمت بهاره خم شد و به آرام اوردیزن جوان طاقت ن. اندام بهاره ثابت ماند ينگاه چند مرد رو. بود

»بدنتون مشخص يمانتوتون رفته باال، همه  نیخم شد يجور نیخانم، شما که ا دختر«

.شد رهیحرف به سرعت صاف نشست و به زن جوان خ نیا ندیبا شن بهاره

:نگاه نگران بهاره لبخند زد و گفت دنیجوان با د زن

»یگم وگرنه هر جور که راحت یکنن، شلوارت هم کوتاه، من واسه خودت م یهمه دارن به پاهات نگاه م ،ياز پاهات درآورد کفشتم«

. ه زن جوان زل زدنگاه کرد و دوباره ب شیبار به پاها نیا بهاره

جلف و زننده بود؟ شیلباس ها نقدریا یعنی

ست؟یمناسب ن دنشیگفتند که نوع لباس پوش یبود که پدر و مادرش و روانشناس به او م نیهم يبرا

 طیمح يبرا یلباسندارد، اما هر  يرادیو تک تک ا ییبه تنها شیبار به او گفته بود که لباس ها کی. روانشناس افتاد يحرفها ادیلحظه به  کی

...خاص خودش مناسب است

...حاال و

بلند  یصندل يحال شمارش گر، زن جوان از رو یب يصدا دنیبا شن. زن جوان دوباره لبخند زد. گرفته بود رادیزن جوان هم از نوع پوشش ا نیا

.شد رهیبهاره از پشت سر به زن خ. شد و به سمت باجه رفت

***

:به چشمانش کرد و گفت یبهزاد نگاه. ر چشمانش حلقه زداشک دو. دیکش ازهیخم يشاکر

»چه خبره نیمعطل من نشو، برو ستاد بب یالک برو«

»بود کیکوچ ي ازهیخم هیبابا جناب سروان فقط  يا«:-

:لبخند زد بهزاد

»تیکنه؟ برو دنبال کار و زندگ یکار م یدختر چ نیا ینیبب يتو چرا عالقمند شد پسر«

:گفت زانیآو يبا لب ها يشاکر

»تونم بمونم یم نیگفت شما«
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:زد و گفت يدستش به پشت شاکر. سوخت يدلش به حال شاکر بهزاد

»ایریدارن نگ اجیاحت يدیاگه د ؟ياریب يریموتور بگ هی یتون یم نیستاد بب برو«

»گه؟یحرف هاست د نیو ا اهیجناب سروان منظورتون نخود س«:-

»ایب رویبانکه برو موتور و بگ يکنم، تا تو یبشه، بعد من گمش م نیماش ای ید سوار تاکسدختر بخوا نیممکنه ا ،ينه شاکر«:-

.رفتار بهاره مطلع شود يخواست از لحظه به لحظه  یدلش م یلیخ. گرفت با عجله تا ستاد برود و برگردد میتکان داد و تصم يسر يشاکر

***

سر  يباال یمان. حسابش را به سمت کارمند بانک دراز کرد يبود، نشست و دفترچه  ینو در مقابل کارمند بانک که مرد جوا یصندل يرو بهاره

.اش را پنهان کند یطانیکرد لبخند ش یم یبود و سع ستادهیبهاره ا

پول  يخانه، همه  ياجاره  يگفت تا به بهانه  یبه بهاره م دیبا. اوردیب رونیبود که نقشه بکشد تا چطور پول ها را از چنگ بهاره ب نیکار ا نیبهتر

 يکوچه  ههم بهتر بود بهاره را ب دیشا. و فرار کند اندازدیفرصت مناسب خودش را داخل کوچه پس کوچه ها ب کیجا به او بدهد تا در  کیها را 

.گرفت یپول ها را از او م دیکشاند و با زور و تهد یم یخلوت

 یکار م نیمانع از ا ادیو فر غیدر آن صورت بهاره با ج رد،یجبار پولها را از بهاره بگو ا دیخواست با تهد یاگر م. مورد اول بهتر بود دیشا خوب

:دیایب رونیاز گرداب افکارش ب یکارمند بانک باعث شد تا مان يصدا. شد

»بهاره حکمت، درست؟ خانم«

.سر تکان داد بهاره

»نیو پونزده هزار تومن پول دار ونیلیخانم شما تو حسابتون چهارده م«:-

:بالفاصله گفت بهاره

»و از حسابم برداشت کنم ونیلیخوام چهارده م یم«:-

شمارش معکوس تا . شود هوشیبود ب کینزد یاز خوشحال یمان. چشم دوخت تورشیمان يبه بهاره کرد و دوباره به صفحه  یجوان نگاه مرد

.آغاز شده بود ییطال يبه پول ها دنیرس

:اره گفتبعد رو به به يجوان چند لحظه  مر

»ن؟ید یتونو به من م شناسنامه«

 یکارمند بانک نگاه. و شناسنامه را از آن خارج کرد و به سمت کارمند بانک سر داد دیکش نییاش را پا یکوله پشت پیبا اعتماد به نفس ز بهاره

:زد و گفت يبار لبخند نیبه شناسنامه کرد و دوباره به صورت بهاره چشم دوخت و ا

 دیبرداشتش با ياما برا یکن زیحسابت پول وار يتو یتون یشما م ،يهنوز پونزده ساله نشد ،یما متولد اسفند هفتاد و شش هستگلم، ش دختر«

»یپونزده ساله بش

. وا رفت بهاره

شده بود؟ چه
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گفت؟ یبانک چه م کارمند

توانست از حسابش پول بردارد؟ ینم او

»ل بردارمتونم پو یآقا من که از عابر بانکم م یول«:-

از بانک ها  یبعض ،یکن یسنت مشخص م زانینوع حسابت و بسته به م یکن یکه حساب باز م یموقع ،یتون یآره دخترم، از عابر بانکت م«:-

ت برداش ياجازه  يشعبه دار نیکه شما تو ا یحساب نیدن از حسابش پول برداره، اما ا یدوازده سال باشه اجازه م يکه باال يهستن که به فرد

»ده یبه شما م یپونزده سالگ زحساب و ا

شکست خورده اش  ي افهیبهاره با ق. به سمت بهاره سر داد زیم يبهاره را رو يحرف دفترچه حساب و شناسنامه  نیجوان بعد از گفتن ا مرد

.کرد یهمچنان به کارمند بانک نگاه م

: کرد و گفت یبا اضطراب رو به مان بهاره

»؟یچ ینی نیز حسابم پول بردارم، اتونم ا یمن نم ،یمان«

:را نشان ندهد تشیکرد عصبان یانداخت و سع ابانیخ ينهایبه ماش ینگاه یمان

»رونیب یبکش یاز حسابت پول یتون ینم گهیتا چهار ماه د ینی نیا«

:گفت یجان یب يبا صدا بهاره

»نمکار ک یچ میکار کنم؟ کال واسه زندگ یکار کنم؟ امشب و چ یخونه چ واس«

:را باال انداخت شیشانه ها یمان

»دونم ینم«

:بهاره رنگ التماس گرفت يصدا

»بکن يفکر هیکار کنم؟ تو رو خدا  یمن امشب و چ یمان«

. تومان نبود، آن همه شهامت بهاره دود شده و به هوا رفته بود ونیلیاز چهارده م يخبر گریحاال که د دیرس ینظر م به

. چاق و گوشت آلودش ثابت ماند کلیه يپر از التماس بهاره گذشت و رو يچهره  يره کرد، نگاهش از روبه بها یقینگاه عم یمان

توانست بکند؟ یکار م چه

توانست کمکش کند،  یخواست، نم یاصال اگر هم م. بهاره به سراغش آمده بود يبود، او خودش به طمع پول ها يسرباز فرار کیخودش  او

رد؟ب یمثال بهاره را کجا م

خانه اش؟ به

داد؟ یجواب پدر و مادرش را چه م پس

تومان قرض دهد؟ ونیلیبه او چهارده م یبهاره انتظار داشت که مان نکند

؟یمان

دلخور شد و با  یموقع مان یلبخند ب دنیبهاره با د. نشست یمان يلب ها يرو یفکر لبخند پت و پهن نیبا ا. آه نداشت تا با ناله سودا کند پسرك



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 71

:گفت يتند لحن

»پرسما یدارم ازت سوال م ؟يخند یرقصه که م یخرس داره جلوت م مگه«

:به بهاره کرد و گفت ینگاه مین یمان

»؟یهست یپس چ یستیخرس ن اگه«

:بهاره دستانش را به کمرش زد و گفت. بهاره اشاره زد کلیبا چشم و ابرو به ه و

»نه ایمن خرسم  ستیتو مربوط ن به«

 یبود که م یتنها کس یمان. نبود یافتاد، االن که وقت جر و بحث کردن با مان تشیوضع ادیبهاره دوباره به . نگفت يزیزد و چ يپوزخند یمان

داشت، ازیخواب ن يامشب به جا يداشت، حداقل برا ازیخواب ن يبه جا یزندگ يادامه  ياو برا. توانست به او کمک کند

...امشب يبرا حداقل

رفت؟ یخاله مستانه اش م يمثال به خانه . رفت یهم نم شانیها لیفام يبه خانه . محال بود دوباره به خانه برگردد. گشت یخانه که بر نم به

خاله؟

ماهرخ مادرش بود تا مستانه خاله اش باشد؟  مگر

.کند يمشبش، فکرمحل خواب ا يکرد تا برا یم یرا راض یهر طور که بود مان دیبا. وارد شود یکرد از در دوست یسع بهاره

»؟یستیگرسنه ن یگم مان یم ز،یچ«

ناهار دعوت کند؟ يخواست او را برا یدخترك م. موشکافانه به بهاره نگاه کرد یحرف کم نیا دنیبا شن یمان

 گر؟یدر رستوران د ناهار

.هم در فست فود دیشا

 کیبه هر حال از امروز بهاره . فلنگ را ببند و از بهاره جدا شودرا بخورد و بعد  یبهتر بود از فرصت استفاده کند و ناهار مفت و مجان خوب

و  یمان گریپس د. هم در کار نبود یتومان ونیلیچهارده م. به کارش داشته باشد يتوانست کار ینم گرید یشد و مان یمحسوب م يدختر فرار

.نداشتند گریکدیبا  يکار هبهار

.دیرس یم انیو بهاره به پا یمان یامروز هم عمر دوست. رسد یروز به اتمام م کیدارد و باالخره  يعمر محدود یهر دوست خوب

...بعد از خوردن ناهار البته

***

ساعت در مدرسه پشت  نیبهاره در ا يبهاره کجا بود؟ هم سن و سال ها یعنی. صبح بود ي قهیو ده دق ازدهیساعت . به ساعت نگاه کرد ماهرخ

و  اوردیدلش طاقت ن. شده بود ابانیکوچه و خ يکردند، آنوقت بهاره آواره  یمعلمشان گوش م يصحبت ها نشسته بودند و به شانیها مکتین

...ردیخواست با دخترکش تماس بگ یرفت، م نبه سمت تلف

***

. بهاره لبخند زد زانیآو ي افهیق دنیبا د بهزاد
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افتاده بود؟  یاتفاق چه

چرا  گریپسرك د نیانداخت و با خودش فکر کرد که ا یدرهم مان ي افهیبه ق ینگاه. شت کندبردا یحتما نتوانسته بود از حسابش پول خوب

برزخ شده؟

تکان داد و با خودش فکر کرد که چرا  يبهزاد سر. کردند یجر و بحث م گریکدیدقت به هر دو پسر و دختر نوجوان چشم دوخت که انگار با  با

کند؟ هیته يورنتوانسته بود موت یعنی ده،یهنوز نرس يشاکر

حاال گشت  نیبار با خودش فکر کرد که اگر هم نیگرفته بودند و ا شیرا در پ يریثابت ماند که قدم زنان مس یبهاره و مان يدوباره رو نگاهش

...گوشش گذاشت يرا رو لشیموبا یبهاره شد که گوش يبار متوجه  نیچه بود؟ ا فیکرد، تکل یم ریو هر دو را دستگ دیرس یارشاد م

***

 زیپرو يتماس از خانه . صفحه، ابروانش باال رفت يرو يبه شماره  یبا نگاه. بکشد رونیب بشیباعث شد تا بهاره آن را از ج لیزنگ موبا يصدا

. ندهد ایدو دل بود که جواب بدهد . و ماهرخ بود

بودند که او از خانه فرار کرده؟  دهیفهم یعنی

گوشش  يرا رو یوجودش را فرا گرفت، گوش يخشم همه . شده بود عیضا یخل بانک چطور در برابر مانافتاد که دا شیپ يچند لحظه  ادی به

:گفت تیگذاشت و با عصبان

»بله؟«

:دیماهرخ را شن يگرفته  يصدا

»مادر؟ ییمامان جان، بهاره جان، کجا الو،«

:گفت يبه تند بهاره

»من مادرتم؟ یگ یم يتوهم زد ،یستیمادر من ن تو«

:حال گفت نیبا ا. اهرخ شکستم دل

»تو؟ ییآخه؟ کجا یبزرگت کردم، مگه نکردم؟ کجا رفت یول ستم،یبهاره جان من مادرت ن باشه«

»رم ناکجا آباد یدارم م نمیماش هیاز خونه دور شدم، تو  لومتریمن کجام؟ من االن صد ک«:-

وحشتزده شد،  ماهرخ

خارج شده باشد؟  یبهاره واقعا از انزل نکند

. گرداند یو سالم به خانه باز م حیبه او گفته بود که بهاره را صح زیپرو. به او قول داده بود زیپرو

...حاال بهاره پس

؟یخارج از انزل لومتریک صد

:دیکش غیج یچارگیبا ب ماهرخ

خونه کجا  ایمادرم ب ،یگم وزنت و کم کن ینمبهت  گهید ایخونه، ب ایخونه، تو رو خدا ب ایبهاره جان برگرد خونه، مامان جان من غلط کردم، ب«:-
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»تو ير یم يدار

وقت  چیتومان ه ونیلیآن ها به او کلک زده بودند، چهارده م. ته دلش خنک شده بود. داد یماهرخ گوش م يبه ضجه زدن ها یبا خوشحال بهاره

خورد؟ یه دردش مپول به چ نیا گریچهار ماه د. داشت ازیحاال به آن پول ن نیاو هم. از آن او نبود

:گفت رینشست، با نحق شیلب ها يرو يا انهیموذ لبخند

امروز باورت شد که  ن؟ینیمن و تو خواب بب گهید دیبهتون گفتم با شبید ادتونیگردم،  یوقت به خونه بر نم چیخونه است، من ه وونهید اونجا«

»کن دامیپ یتون یتونم انجام بدم؟ حاال اگه م یدلم بخواد م يهرکار

...را قطع کرد یجگر سوز ماهرخ، گوش يتوجه به ضجه ها یرا گفت و ب نیا بهاره

چند دختر و پسر جوان نشسته  زها،یاز م یکیپشت . به دور و برش کرد ینگاه. نشست زیوارد فست فود شد و پشت م یبه همراه مان بهاره

. حضور نداشت يخانواده ا گریجا د نیا. نندیبنش زیراحت پشت م الیتوانست با خ یخوب انگار م. بهاره نفس حبس شده اش را رها کرد. بودند

. بود میو ن ازدهیساعت . نگاه کرد وار،ید يرو عتبهاره به سا

ناهار خوردن زود نبود؟ يبرا

. صرف غذا بود يبرا یبه دوازده زمان مناسب قهیدق ستیب. برد یهم حاضر شدن غذا، زمان م قهیده دق. توانستند غذا سفارش بدهند یم خوب

:کرد و گفت یبهاره رو به مان

»؟يخور یم یتو چ خوب«

 يچند لحظه . کرد نییباال و پا "گم یاالن م "يکرد، چند بار سرش را به معنا یدر دستش نگاه م يبود و به منو نییهمان طور که سرش پا یمان

:دیو با احترام پرس ستادیآن دو ا زیبعد گارسون کنار م

»ن؟یدار لیم یچ«

***

.چه خوش اشتها بود، هر آن چه که دلش خواست، سفارش داده بود یمان. چشم دوخت یآب دهانش را قورت داد و با نگاه نگرانش به مان بهاره

نداشته باشد؟  يادیفکر نکرد که ممکن است بهاره پول ز نیبه ا اصال

هزار  یدور س دیبا ،یو درشت مان زیهمه سفارش ر نیل داشت که با ااو سر جمع، صد هزار تومان پو. نبود يخبر ونیلیاز آن چهارده م گرید

خواست با هفتاد هزار تومان سر کند؟ یدر آن صورت چه طور م د،یکش یتومانش را خط قرمز م

:گفت یباز هم آب دهانش را قورت داد و رو به مان بهاره

»؟يرو بخور نایا يهمه  يجا دار تو«

:ش برد و به بدنش کش و قوس دادسر يهر دو دستش را باال یمان

 یتو راه م ياز صبح دارم پا به پا ر،یو نوشابه، ماست موس تونیو پاستا و ز چیو ساندو تزایسفارش دادم؟ پ یچرا جا نداشته باشم، تازه مگه چ آره«

»شه یام، خوب گرسنه ام م

 ییمایکدام راهپ یهم که در بانک نشسته بودند، منظور مان قهیدق ستیساعت ده صبح به او ملحق شده بود، ب یبا خودش فکر کرد که مان بهاره
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بود؟ 

:راند یاو را از خود م دینبا. آورد یدلش را به دست م دیبا. داشت ازین یاو به کمک مان. دینگو يزیداد چ حیترج

»يخسته شد ،یگ یراس م آره«

خواست به هر  ینداشت، م یحاال که دخترك پول. رفتار بهاره شده بود رییغت يخودش متوجه . شد رهیبه بهاره خ ه،یبا نگاه عاقل اندر سف یمان

.نگه دارد یکه شده او را راض یمتیق

...احمق يفرار دخترك

انجام دهد؟ شیتوانست برا یم يچه کار او

دسته گل به آب  دینبا. بود يز فرارسربا کیاو هنوز . شد یگران تمام م شیرفت، برا یسو و آن سو م نیاو به ا يپا به پا نیاز ا شیاگر ب تازه

. نگذارد شیتنها یمان نکهیالتماس ا. لبخندش رنگ التماس داشت. لبخند زد ،یمان ي رهینگاه خ دنیبهاره با د. داد یم

 یت خوش خوراکهزار تومان آن باب یحاال س نیکه هم یصد هزار تومان. بود که فقط با صد هزار تومان، از خانه فرار کرده بود یحاال دخترک او

.به هدر رفته بود ،یمان

***

:و گفت دیبه شکمش کش یدست یمان

»فاز داد یلیچقدر خوردم، خ ش،یآخ«

:چشم دوخت و گفت یبه مان یبا خوشحال بهاره

»؟يشد ریجونت، س نوش«

. خواهد کرد یشده باشد، حتما او را همراه ریس یکرد که اگر مان یبا خودش فکر م دخترك

:کان داد و گفتت يسر یمان

»توپ آره،«

:گفت يدواریبهاره با ام. از بهاره تشکر هم نکرد یحت پسرك

»م؟یحاال کجا بر خوب«

:و گفت دیکش يا ازهیخم یمان

»شن ینگران م نایبرم خونه، بابا ا دیبا گهیکه د من«

 یحرف از رفتن م یآن فاصله نگرفته بودند که ماناز  شتریهنوز چند قدم ب. فست فود چشم دوخت يچند لحظه به درب ورود. شوکه شد بهاره

.زد

:گفت يبا ناباور بهاره

»؟ير یم يدار«

»بود، تو هم مراقب خودت باش یبرم، ناهار توپ گهیآره د«:-
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:دیکالفه پرس بهاره

»؟ير یم يدار یالک یالک يجور نیکار کنم؟ هم یمن االن چ ؟یگ یم یمعلومه چ چیمراقب خودم باشم؟ ه یچ ینی«

:اخم کرد یمان

»پالس شم ابونایکه تو خ ستمیشن، عالف ن یبرم خونه، اونا نگران من م دیکه من بابا مامان دارما، با نیمث ا ؟یالک«

بود و خودش خبر نداشت؟ ابانهایبهاره فشرده شد، او عالف خ قلب

:گفت ملتمسانه

»کار کنم؟ یامشب و چبه توئه، من  دمیام يکار کنم؟ من همه  یمن چ ياگه تو بر یمان«

:دیکش ازهیدوباره خم یمان

»خوب من برم گه،یشه د یم يزیچ هیمونده، نگران نباش  یلیحاال تا شب خ اوه،«

:دوباره با التماس گفت بهاره

»؟یکن یکمکم م ینگفت شبیتو رو خدا نرو، مگه تو د یمان«

:باال انداخت ییابرو یمان

»من که نبود ریتقص ،ياز حسابت پول بردار یکه نتونست يدیشد، داومدم کمکت کنم ن گه،یاومدم د خوب«

:بغض کرد بهاره

بابا مامانت؟ شیخونه پ يبر یمن و ول کن یتون یم يواقعا چه طور ؟یکن دایکه واسم خونه پ نیکمک فقط ا مگه«

»گهید يخودت اومد رون؟یب يایبابا، مگه من گفتم از خونه ب يا«:-

:ش زددستش را به کمر بهارده

»یکمکم کن دیبا ؟یمن اومدم، خوب حاال که چ آره«

:حوصله گفت یب یمان

»اد، تو هم برگرد برو خونه یاز دستم بر نم يتونم کمکت کنم، کار ینم«

:اخم کرد بهاره

»گردم خونه یهم برنم رمیرم خونه، بم ینم«

»بکن، من رفتم يدوست دار ينداره، هر کار یبه من ربط گهیخوب پس د«:-

:دیرا در دست گرفت و کش یبلوز مان نیخواست از کنار بهاره رد شود که بهاره با خشم آست و

»کردما یواسه خودت؟ من داشتم گل لگد نم ير یم يدار کجا«

»؟کار کنم یمن چ گهیرم، خوب د ینم یگ یگم برو خونه تو هم م یاد، م یاز دستم بر نم يمنم گفتم کار ،یگفت یچ دمیبابا، شن يا«:-

:گفت تیبا عصبان بهاره

»؟یبعد گفت يناهارت و کوفت کرد يموند ؟یو چرا از اول نگفت نیا خوب«
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:بار کمرش را صاف کرد و گفت نیا یمان

»؟یخواستم ناهارم و بخورم بعد برم، از صبح عالف تو شدم، مگه کشک آره،«

:چشمانش را درشت کرد بهاره

»رونیب يساعت از خونه اومد هیتوئه خاك بر سر که  ؟یمن رهیتو از صبح درگ ره،یدروغگو بم یاله«

»یستین شتریکه ب يدختر فرار هی ؟یونیدختر شاه پر ؟یچ يرم، فکر کرد یخوب اومده باشم، من واسه مادر خودمم تا سر کوچه نم«:-

. دیچانه اش لرز بهاره

...يبه او گفته بود دختر فرار. چقدر نامرد بود یمان

:بغض گفت با

»بدبخت ترسو يتو که بهترم سرباز فرار زا«

:با تمسخر گفت یمان

»بدبخت زشت گامبو ،يخواب هم ندار يکه جا ستمیخوابم، مثه تو ن یخودم م يشب خونه  یام، ول يفرار سرباز«

.اشک دور چشم بهاره حلقه زد. شد رهیرا باد کرد و به بهاره خ شیلپها و

...معرفت ینامرد ب یمان

...رتپست فط یمان

 یبود که او نم دهیکه فهم یاز وقت. نبود ونیلیاصال از کجا معلوم چشمش به دنبال آن چهارده م. هزار تومان به او ضرر بزند یخواست س یم فقط

. رو به آن رو شده بود نیاز ا یبرداشت کند، مان یتواند از حسابش پول

...بد ذات پسرك

...خور مفت

:دهان باز کرد بهاره

»فت خور چتر بازم بدذات«

:قهقهه زد یمان

 يامشب کجا رو دار نمیبرو بب ایب چاره،یبرو گمشو ب ایرو نگاه کن تو رو خدا، ب يبدبخت فرار ؟يحرفت من و سوزوند نیبا ا يبابا، فکر کرد نه«

»خاك تو سرت ،یبخواب یبلوار انزل ییتو دستشو دیبا ،یبخواب

هزار  یس. شد رهیخ یدراز و الغر مان کلیاز پشت سر به ه. دیاشک از چشم بهاره فرو چک. هاره گذشترا گفت و قهقهه زنان از کنار ب نیا یمان

...بهاره را رها کرده بود يدیق یشد و حاال با ب یزبان بهاره، وارد شکم چرب و نرم مان یتومان پول ب

به  یبهاره، دوباره قهقهه زد و دست يماتم زده  ي افهیق دنیبا د. نگاه کرد انیگر يو به بهاره  دیچند قدم برداشت و دوباره به عقب چرخ یمان

...بهاره تکان داد يبرا یخداحافظ ينشانه 

...نامرد بد ذات مفت خور یمان يا
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رد با دستش صورتش را خاراند و همزمان با خودش فکر ک. کردند یجر و بحث م گریکدیبا  ایکرد که گو ینگاه م یبا دقت به بهاره و مان بهزاد

ده؟یکجا مانده که هنوز نرس يکه شاکر

.پشت خط بود زیپرو. به خودش آمد لشیزنگ موبا يصدا با

»الو«

:دیرا شن زیهراسان پرو يصدا

»بهاره کجاست؟ بهزاد،«

:جواب داد یحوصلگ یبا ب بهزاد

»منه يجا رو به رو نیهم«

»؟یگ یتو رو خدا راس م«:-

»شده مگه یآره بابا، چ«:-

»رونیرفته ب یبا مادرش صحبت کرده و گفته که از انزل نکهیمثه ا«:-

»يما علم کرد يبرا یچه بساط نیبب ز،یراهکارات پرو نیمنه، تو هم با ا يجا رو به رو نیهم رون،ینرفته ب رینخ«:-

»امیگو ببود ب يزیچ يکار نم،یچرخم با ماش یدور و برا دارم م نیبهزاد جان تو رو خدا حواست بهش باشه، منم هم«:-

کرد که از بهاره جدا شد و  یبه مان یبار نگاه نیا. دخترك سرکش شده بود نیاز صبح معطل ا. را قطع کرد یو گوش "باشه"با حرص گفت  بهزاد

.کرد یم هیبهاره ثابت ماند که گر يگرفت، نگاهش رو شیرا در پ يریمس

***

. کرد ینگاه م یبه دور شدن مان انیگر یبا چشمان بهاره

..نامرد یانم

بهاره چه بود؟ فیتکل حاال

کرد؟ یچه کار م دیبا

.تنهاست يتنها زرگی يایدن نیکرد در ا یاحساس م. ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يانداخت تا بتواند جلو نییسرش را پا بهاره

. کرد یو استراحت م دیکش یدو ساعت، دراز م یکی يدوست داشت حداقل برا. گز گز کرد شیپاها

رفت؟ یکجا م دیبا حاال

چشمانش از زور . دو ساعت استراحت کند یکی يپارك شود و آنجا برا نیکترینزد يبا خودش فکر کرد که بهتر بود وارد نمازخانه  بهاره

. در حال بسته شدن بود یخستگ

...حاال بعد از خوردن غذا مخصوصا

بهتر بود  دیشا. کرد یبه حال خودش م يفکر دیهم او را تنها گذاشته بود، با یحاال که مان. کوفت شده بود شیغذا برا. هم خورده بود ییغذا چه

. گشت یبه دنبال کار م
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. دیخرج و مخارجش برآ يتوانست از عهده  یکرد، بهتر م یخودش دست و پا م يبرا ياگر کار. راه حل بود نیبهتر نیا خوب

کرد؟ یاز کجا شروع م دیامابا

 یبار کوله پشت نیبهاره ا. کند يریگ میتوانست تصم یکرد، بعد از آن بهتر م یرفت و استراحت م یت نمازخانه مبهتر بود که اول به سم دیشا

.کرد و به راه افتاد زانیدوشش آو ياش را دو طرفه رو

***

به او گفته بود که بهاره از اش  دهیترس يماهرخ با صدا یوقت. دیچرخ یها م ابانیهدف در خ ینشسته بود و ب نیدرون ماش یکالفه و عصب زیپرو

دلش  گرید. است، آرام و قرار نداشت یکه به بهزاد زنگ زد و مطمئن شد که بهاره هنوز داخل انزل یتا وقت. رفت جیرفته، سرش گ رونیب یانزل

ت برداشت و با بهزاد داشبور ياش را از رو یدوباره گوش. ندیلحظه هم شده بب کی يبرا یاش را حت یدوست داشت دخترك تپل. اوردین اقتط

...کجا هستند قایکه او و بهاره دق دیپرس یاز بهزاد م دیبا. تماس گرفت

***

اسکناس هزار  کیو  یو سه اسکناس دو هزارتومان یدو اسکناش پونصد تومان. شد رهیدرونش خ اتیپولش را باز کرد و به محتو فیک بهاره

رها کرد و  يهزار تومان به او ضرر زد و دست آخر او را با نامرد یس. را بکشد یمان یاله خدا. داد یم لیرا تشک فشیک اتیتمام محتو یتومان

.رفت

 یدست کم ده هزار تومان از حسابش برون م دیبا. بودند، راهش را به سمت آن کج کرد ستادهیکه چند نفر مقابل آن ا یعابر بانک دنیبا د بهاره

.ستادیهم سن و سال خودش ا یک رفت و پشت سر دخترکبهاره سالنه سالنه به سمت عابر بان. دیکش

***

:گفت یبا ناراحت بهزاد

»؟يایب يریموتور بگ ای ؟يموتور بساز یرفت ؟ییتو کجا يشاکر«

:دیچیپ یدرون گوش يخندان شاکر يصدا

»نیقدر حرص نخور نیسروان ا جناب«

:فرستاد رونینفسش را با حرص ب بهزاد

»يچقدر منو معطل کرد نیبب ا،یریموتور بگ هیدختر باشه، ازت خواستم  نیحواسم به ا یچهارچشم دیبا نجایگرفته؟ من ا تیباز يشاکر«

»نیجناب سروان خودتون و کنترل کن«:-

:دییهم سا يرا رو شیدندان ها بهزاد

»؟ییاالن کجا ؟يذار یسر به سر من م يمگه من هم سن تو ام که دار ار،یدر ن يباز يشاکر«:-

»نینیب یمنو م نیرتونو بچرخوناگه س«:-

سر  شیموتور نشسته بود و برا يکه چند متر آنطرف تر رو يخندان شاکر ي افهیق دنیبا د. اخم کرد و بالفاصله سرش را به عقب چرخاند بهزاد

. از هم باز شد شیداد، اخم ها یتکان م
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...نیمسخره را بب پسرك

....ستش برساندموتور به د کیرا به لبش رسانده بود تا  جانش

***

بود،  ستادهیکه جلوتر از او ا یبه دخترك نوجوان يدیق یبا ب. بود و منتظر بود تا نوبتش شود دهیاش چسب یبا هر دو دستش به کوله پشت بهاره

به  یاره نگاهبه. کرد یدوشش انداخته بود و مدام سرفه م يرو يور کیاش را  یمدرسه به تن داشت و کوله پشت فرمیدخترك اون. شد رهیخ

:دیدخترك را شن يصدا. مادرش باشد دیرس یبه نظر م. که همراه دخترك بود، انداخت یزن

»من از عابر بانک پول بردارم يذار یم مامان«

:جواب داد یبا بد اخم زن

»الزم نکرده رینخ«

:سرفه کرد دخترك

»دامن تا حاال از عابر بانک پول برنداشتم، تو رو خ گه،یبزار د مامان«

:دخترك دوباره اصرار کرد. جوابش را نداد زن

»بار، تو رو خدا هیهمش  مامان«

.دوباره سرفه کرد و

:شد و گفت یبار زن عصبان نیا

مرد تورو ببره؟ پس تو واسه  یگور به گور شده ات م يزدم اومدم ببرمت دکتر، اون بابا میبه خاطر تو از کارو زندگ ،ينکرده پول بردار الزم«

با  ياومد یباره م هیدوش من باشه؟  يرو دیتورو قبول نکرده؟ پس چرا دکتر بردن تو با تیخودش مگه مسئول ؟یکن یم یا اون زندگب یچ

 »گهید يکرد یم یدگخودم زن

کرد؟ یخشن صحبت م نقدریبود که با دخترش ا ياحمقانه ا يمسئله  نیبه خاطر همچ. شد رهیبا ابروان باال رفته به زن خ بهاره

گریبرد د یاو را به دکتر م دیبا خوب

دخترش نبود؟ مگر

چه بود؟ يهمه غرغر کردن برا نیا گرید

او  یماهرخ مادر واقع. کرد یم ينشست و از او پرستار یتختش م يشب تا صبح باال شهیشد هم یم ضیخودش مر یماهرخ افتاد که وقت ادی به

...نبود

دلش . کرد، ثابت ماند یدخترك که هنوز سرفه م يصورت بغ کرده  ينگاه بهاره رو. دخترك باشد یزن مادر واقع نیکه ا دیرس یبه نظر م اما

.به حالش سوخت

دخترك نگاه کرد که با حسرت  يبهاره دوباره به صورت بر افروخته . ستادیمقابل عابر بانک ا یشد که با بد اخالق رهیبار به مادر دخترك خ نیا

:بعد زن از مقابل عابر بانک به سمت دخترش برگشت و گفت ي قهیچند دق. هم پشت سر هم سرفه کردباز . شده بود رهیبه مادرش خ
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»اد من مادرتم یم ادتیجور موقع ها  نیاز کارم زدم اومدم دنبالت، ا نم،یبب میبر«

چقدر با دخترش . بود یبد اخالقچه مادر . شد رهیو از پشت سر به هر دو نفرشان خ دیبه سرعت خودش را از مقابل آن دو کنار کش بهاره

را بشنود،  شیسرفه ها يتوانست صدا یبود، هنوز هم م ضیاو بود، مر يهم که کرده بود، بچه  يدخترش هر کار. کرد یوحشتناك صحبت م

که با دخترش داشت؟ بود يچه رفتار بد نیا

.مهربان بود یلینبود، ماهرخ خ نطوریاصال ا ماهرخ

او گفته بود ماهرخ مهربان است؟ .ناگهان تکان خورد بهاره

...نه

...ماهرخ

...ماهرخ

زن قابل تحمل تر بود نیماهرخ به نسبت ا خوب

....نیهم فقط

هم فشار داد و به سمت عابر  يرا رو شیلب ها. ذهنش شود يملکه  شهیهم يخواست برا یم. جمله را در ذهنش تکرار کرد نیچند بار ا بهاره

...بانک رفت

. دیهزار تومان در دستش نگاه کرد و آه کش به ده بهاره

خورد؟  یهزار تومان به چه دردش م ده

. شد هجده هزار تومان یهم م يهزار تومان هم که از قبل داشت، رو هشت

توانست چه کار کند؟  یپول م نیا با

. سش بند آمدبعد سرش را بلند کرد و ناگهان نف يچند لحظه . داشت یطور متفکر و مغموم قدم بر م همان

خودشان،  نیافتاد به ماش چشمش

...خودشان که نه نیماش

...زیپرو نیماش

. نگاه بهاره وحشت زده شد. ها، متوقف شده بود نیماش کیکه پشت تراف زیپرو نیافتاد به ماش چشمش

بود؟  دهیاو را د زیپرو یعنی

شد دوباره  یمجبور م. فاتحه اش خوانده بود دید یاو را م زیاگر پرو. دیاز کوچه ها دو یکیچطور عقب گرد کرد و به سمت  دیهم نفهم خودش

. به خانه برگردد

 کی يبرا. باشد دهیاو را ند زیکرد پرو یفقط دعا م. توانست خوب بدود ینم نشیسنگ ینفس نفس زنان وارد کوچه شد، با آن کوله پشت بهاره

بهاره کنار . بود دهیاو را ند یعنیپس . امدیبه دنبالش ن زیبر خالف انتظارش پرو. لحظه سرش را به عقب چرخاند و به پشت سرش نگاه کرد

. بود دهیچه قدر ترس. تازه کند یکمرش را خم کرد تا نفس. گذاشت نیزم يو رو دیکش نییدوشش پا يستاد و کوله اش را از رویا وارید
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...بود دهیاو را ند زیبود که پرو نیمهم ا خوب

***

 شیبود و پول ها ستادهیچشمش افتاد به دخترك تپلش که در مقابل عابر بانک ا. کرد یها حرکت م نیاز ماش یکیپشت سر تراف یبه آرام زیپرو

. رها کرد ینفسش را از سر آسودگ دنشیبا د. شمرد یرا م

. نرفته بود ییشهر بود، جا نیسالم بود، در هم دخترکش

...نیفقط سرکش بود، هم دخترکش

.دیکش یرفت، زنده بود و نفس م یراه م شیهر دوپا ي، روسالم بود یول

نداشت اگر سرکش بود، يرادیبا خودش فکر کرد که دخترش زنده باشد، ا. بهاره اشک دور چشمش حلقه زد دنیبا د زیپرو

...نداشت يرادیا واقعا

 نیماش نیمعلوم بود که بهاره ا. چشم بود يتو یلیخ ییلوسمند آلبا. را شناخت زیپرو نیبهاره شد که سرش را باال آورد و ماش يمتوجه  ناگهان

چشم حواسش به  ياز گوشه . نگاه کرد گریبالفاصله چشمش را از بهاره گرفت و به سمت د زیپرو. خواهد داد صیهم تشخ نیصدها ماش نیرا ب

. بود دهیاو ترس دنیبهاره با د. نشست زیپرو يهالب  يرو یلبخند تلخ. دیو با تمام سرعت دو دیبالفاصله چرخ ن،یماش دنیبهاره بود که با د

. ندیخواست او را بب یدلش نم

کرده بودند؟  يدر حق بهاره بد نقدریو ماهرخ ا او

.داشبورت برداشت و با بهزاد تماس گرفت ياش را از رو یو گوش دیآه کش زیپرو

***

 زیپرو نیبود که بالفاصله ماش نیزبیآن قدر ت. گفت نیخودش آفر یرکیباز هم در دلش به ز. نفسش باال آمده بود. کمرش را صاف کرد بهاره

دوشش  يبرداشت و آنرا رو نیزم ياش را از رو یبهاره کوله پشت. ندیاو را نب زیتا پرو دیکرد و بعد از آن با حداکثر سرعت دو ییرا شناسا

.کرد و دوباره به راه افتاد زانیآو

***

:کرد يرو به شاکر بهزاد

 دهیترس ده،یزنگ زد گفت بهاره اونو د زیگرده، االن پرو یبرنم ریمس نیدختر دوباره از ا نی، احتماال ا......ابونیخوره به خ یکوچه م نیته ا-

...بشه داشیتا پ میبمون ابونیسر اون خ میموتورو روشن کن بر نیکوچه، ا نیا يرفته تو

:تا بناگوش در رفته گفت شیبا ن يشاکر

»انجناب سرو چشم،«

:اخم کرد بهزاد

»؟يخند یچرا م يشاکر«

»شده زیانگ جانیموضوع ه«:-
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:با لبخند گفت رد،یلبخند زدنش را بگ يتالشش نتوانست جلو يبا همه  بهزاد

»میبر«

***

 یکه مرد جوان یهمان پارک. از ذهنش پاك نشده بود شیچند ساعت پ يهنوز خاطره . به دور و برش نگاه کرد اطیبا احت. وارد پارك شد بهاره

با دقت دور تا دور . شرط عقل بود اطیاحت یشده بود، ول يگریهر چند حاال وارد پارك د. نشست مکتشین يمزاحمش شده بود و با وقاحت رو

 نشسته بود و به دو کودك يآنطرفتر زن چادر مکتیچند ن. نشسته بودند مکتهایاز ن یکی يرو یزن و مرد جوان. نظر گذراند زپارك را ا

با چشم به دنبال نمازخانه . ظهر بود میبهاره به ساعتش نگاه کرد، ساعت دوازده و ن. کرد یکردند، نگاه م یم يکه در مقابلش باز یخردسال

. به سمت آن قدم برداشت یبا خوشحال آن افتنیگشت و بعد از 

 یم حینشسته بودند و تسب نیزم يدو زن مسن رو. خانه شدرا از پا خارج کرد و آنها را در دست گرفت و وارد نماز شیخم شد و کفشها بهاره

اش را  ینماز خانه رفت و کوله پشت يتوجه به آن دو به گوشه  یبهاره ب. بهاره سر بلند کردند و با تعجب به او چشم دوختند دنیهردو با د. زدند

در  يدیکه نشست، درد شد نینشست و تازه بعد از ااش  یخودش هم کنار کوله پشت. آن گذاشت يرا رو شیآورد و کفش ها نییدوشش پا از

به . بهاره از درد در هم شد يچهره . کرد هر لحظه ممکن است کمرش بشکند یکرده بود که حس م يرو ادهیآنقدر پ. کمرش احساس کرد

حاج  یشنل مشک. کردند، ثابت ماند یکه هنوز به او نگاه م انسالیصورت متعجب دو زن م يچند لحظه رو ينگاهش برا. زد هینمازخانه تک وارید

...زد و چشمانش را بست هیتک واریسرش را به د. دیاش کش نهیس يبرداشت و رو شیشانه ها يخانم نورش را از رو

... به خواب رفت یکوچک از شدت خستگ ينگذشته بود که بهاره  قهیچند دق هنوز

. باعث شد تا بهاره وحشت زده از خواب بپرد یدست يها تکان

گذشت؟ یبود، م دهیکه خواب یاز زمان قهیدق چند

که چادرش را به کمر بسته بود و  یانسالیچشمش افتاد به زن م. دهد صیمخاطبش را تشخ يبار چشمانش را باز و بسته کرد تا چهره  چند

:گفت یبد اخم با. شد اریبهاره کم کم هش. داد که سرش به دوران افتاده بود یآن قدر محکم تکانش م. داد یتکانش م

»خانم؟ خواب بودما، شونه ام شکست هیچ«

:و گفت دیشده، از تکان دادنش دست کش داریبهاره ب دیکه فهم انسالیم زن

»ستیخواب ن يجا که جا نیمادر، پاشو برو دنبال کارت، ا پاشو«

:گفت يبا لحن تند بهاره

»توئه؟ يجا خونه  نیداره، مگه ا یتو چه ربط به«

:گفت رتیبا ح انسالیم زن

»خوام درو قفل کنم یکه هستم، پاشو م دارشیمن سرا یول ستیمن ن يجا خونه  نیا نم،یتو دختر، پاشو بب یادب یب چه«

مدرسه؟ ایجا نماز خانه بود  نیافتاد، ا رتیبار بهاره به ح نیا

»به کارت ندارم که يم بخوابم، کارخوا یم ؟یقفلش کن یواسه چ ست؟یپارك ن يجا نمازخونه  نیمگه ا ؟یو قفل کن یدر چ«:-
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. دخترك از خانه فرار کرده بود نیا دیشا. بهاره ثابت ماند يکوه نورد یکوله پشت ينگاهش رو. به بهاره نگاه کرد يشتریبا دقت ب انسالیم زن

:بار با اخم جواب داد نیا

 نیا يایب ستیساعتم واسه نماز مغرب و عشا، قرار ن هیهر و عصر، ساعت واسه نماز ظ هیساعت واسه نماز صبح،  هیشه،  یباز م یجا ساعت نیا«:-

»برو خونه ات ؟يندار یمگه تو خونه زندگ نمیجا هتل؟ اصال بگو بب نیکه، مگه ا یجا بخواب

بلند  نیزم يواز ر تیبا عصبان. دهد حیزن فضول بد اخالق هم توض نیا يجا را برا نیعلت حضورش در ا دیبا خودش فکر کرد که نکند با بهاره

:شد و غر غر کرد

 داریپارك هم سرا يتا حاال نمازخونه  یجا قصره، از ک نیکه انگار ا دارمیگه من سرا یم نیخوابم برده بودا، همچ قهیدو دق ده،یجا رو خر نیا«

»کرده؟ دایپ

 شیدوشش انداخت، کفش ها ياش را رو یتو کوله پش دیچیبهاره شنل را دور خود پ. کرد یبهاره گوش م يدر سکوت به غرغرها انسالیم زن

 یخواست تالف یدلش م. شده بود يکفر شتریداد ب یجوابش را نم انسالیکه زن م نیاز ا. رفت یرا در دست گرفت و به سمت درب خروج

:گشت و رو به زن گفتآخر بر يآمد، لحظه  نیینماز خانه پا يکفشش را به پا کرد و از پله ها. کند یبر سرش خال ااش ر مهیخواب نصفه و ن

»برس تیداریرم، به سرا یراحت شد؟ من دارم م التیخ گهید«

:و دهان باز کرد اوردیطاقت ن انسالیم زن

» راحت شد المیخ رون،یخونن انداختم ب یکه واسه خدا نماز م ییرو از جا يدختر فرار هیاالن که  آره«

نتوانست بلبل  گریبهاره د. است يبود که دختر فرار دهیبه رخش کش یرحم ی، با برحم بود یزن ب نیچقدر ا. باز هم دلش فشرده شد بهاره

...که هر لحظه ممکن بود بشکند به راه افتاد یشانه اش جا به جا کرد و با بغض يکوله اش را رو یبا ناراحت. کند یزبان

مدرسه وارد  فورمیشد که با اون يتن از دختران مدرسه ا چند يمتوجه . پارك نشست و به دور و برش نگاه کرد يها مکتیاز ن یکی يرو بهاره

.پارك شده بودند

ساعت چند بود؟ مگر

چند پسر نوجوان که به  ينگاه بهاره رو. مدارس بود یلیپس وقت تعط. بهد از ظهر بود ي قهیدق ستیو ب کیبه ساعتش نگاه کرد، ساعت  بهاره

. دیباشند، چرخ یرستانیدب دیرس ینظر م

. نه مثل او دمغ و پکر. شاد و خندان بودها  چهره

خوردند و بعد ممکن بود در  ینهار م شانیرفتند و در کنار خانواده ها یم شانیحاال به خانه ها نیلحظه از ذهن بهاره گذشت که آن ها هم کی

 يدوباره متوجه . باز هم دلش گرفت. دخواب امشب شان باشن ينه مثل او با هفتاد هزار تومان نگران جا. اتاق گرم و نرمشان استراحت کنند

انداخت و به دقت به سر و  نییبار سرش را پا نیبهاره ا. کردند یبراندازش م يو متعجب دختران و پسران شد که با کنجکاو رهیخ ينگاه ها

شدند نگاه  یکه از مقابلش رد م ینبه دخترا یچشم ریز. باال رفته بود شیکه تا ساق پا يچشمش افتاد به شلوار زیقبل از هر چ. وضعش نگاه کرد

از صبح تا حاال . ستیچندان هم مناسب ن دنشیبهاره با خودش فکر کرد که انگار طرز لباس پوش. به پا داشتند يبلند يشان شلوارها ههم. کرد

 ییدستشو يچشمش رو بهاره. شد یقابل تحمل م ریو غ نیسنگ شیکم کم نگاه مردم برا. بود دهیفقط بابت سر و وضعش طعنه و متلک شن
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...رفت ییبلند شد و به سمت دستشو مکتین يبالفاصله از رو. ذهنش گذشت از يفکر. پارك ثابت ماند

***

:رو به بهزاد کرد و گفت يشاکر

»ن؟یخور ینم يزیسفارس بدم، شما چ چیساندو هیخوام برم  یگرسنه مه، م یلیسروان خ جناب«

:و گفت دیبه صورتش کش یدست بهزاد

 يریآت و آشغال نگ م،یبخور ریبگ يزیچ هیدختر هم که رفت تو نمازخونه، برو  نیا ،یکن یکار م یچ نمیمنم گرسنه هستم، برو بب رهآ«

»يشاکر

:لبخند زد يشاکر

»ام یم رمیگ یمغز م چیدو تا ساندو رمیجناب سروان، االن م ایرو دست کم گرفت ما«

. صفحه لبخند زد يرو يشماره  دنیبهزاد با د. بهزاد به صدا درآمد یهم زمان گوش. رفت بانایخ يحرف به آن سو نیبعد از گفتن ا يشاکر

.همسرش بود يتماس از سو

***

فقط به خودش . نداشت یتیاهم شیاما برا دیرس یبه مشام م ییاز دستشو يبد يبو. و به خودش نگاه کرد ستادیا ییدستشو ي نهیمقابل آ بهاره

 يبه ابروها. بود دهیآن پوش يکه به تن داشت و شنل حاج خانم نور را رو یتنگ يمش کرده اش نگاه کرد و به مانتو يبه موها. زل زده بود

افتاد  ییآدم ها ریپر از تحق ينگاه ها ادیبه . ستیخودش اعتراف کرد که انگار سر و وضعش چندان هم مناسب ن شیدوخت و پ شمنازکش چ

. دکه از صبح با آن ها برخورد کرده بو

طور تا االن متوجه نشده بود که مشکل از خود اوست؟ چه

نصب شده بر  زیرا به آو فشیها شد و ک ییاز دستشو یکیوارد . خود را گرفت میمش کرده اش نگاه کرد و ناگهان تصم يدوباره به موها بهاره

سرش برداشت و هد بند را داخل  يشالش را از رو. دیکش رونیرا گشود و هد بندش را از آن ب شیها پیاز ز یکیو . کرد زانیآو وار،ید يرو

مناسبش، درون آنرا  ياز مانتو ها یکیبلند و  یشلوار مشک يآور ادیرا گشود و با  فشیک گرید پیز. دیکش شیموها يو رو کردسرش فرو 

.....جستجو کرد

مش کرده اش  يسرش باعث شده بود تا موها يرو يبندهد. بهتر شده بود تشیوضع. و به خودش نگاه کرد ستادیا نهیدوباره مقابل آ بهاره

 سهیرنگش نگاه کرد که در مقا يقهوه ا يبه مانتو. به سر کرده بود یمشک يسرش برداشته بود و روسر ياش را از رو يشال تور. شوند دیناپد

تپلش را به  يساقها گریبلندش بود که د یشکپوشاند و از همه مهمتر شلوار کتان م یرا م شیران ها یاش بلند تر بود و حت یبلق يبا مانتو

...بود زشیو دست آخر شنل عز. گذاشت ینم شینما

. پوشش تازه اش لبخند زد دنیبهاره با د. بود دهیچیکه آن را به دور خود پ زشیعز شنل

...تیاز سر رضا يلبخند

: با دهان پر گفت يشاکر
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»کنه؟ یره آخه؟ روده هاش چقدر کار مچه خب ،ییساعته رفته دستشو هیسروان، بهاره  جناب«

:خودش را جمع و جور کرد یکم يشاکر. نگاه کرد يچپ چپ به شاکر بهزاد

»؟ییاز ساعت چند رفته تو دستشو گه،یگم د یراس م خوب«

:دیبار خند نیساعتش نگاه کرد و ا به

»خورده بود از صبح تا حاال؟ یچ ،ییاست که تو دستشو قهیدق ستیخدا ب به«

:دینتوانست خودش را کنترل کند و خند ادبهز

»يشاکر مایخور یغذا م میدار«

. لبانش رفت يانداخت و ناگهان خنده از رو ییبه دستشو ینگاه میبار قهقهه زد و ن نیا يشاکر

بود؟ دهیچه د مگر

.مقابلش چشم دوخت يچرخاند و او هم مات و مبهوت به صحنه  ییسرش را به سمت دستشو يشاکر ي افهیق دنیبا د بهزاد

از آن  يخبر یحت. به تن کرده بود يبه سرش بسته بود و مانتو و شلوار بلند یکه هدبند مشک دندیرا د یتپل يدو نفر دخترك چهارده ساله ا هر

:زودتر از بهزاد به حرف آمد يشاکر. نبود یمشک يشال تور

»کرد یکار م یچ ییکه تو دستشو دمیسروان االن فهم جناب«

:شد و گفت رهیبه بهاره خ يزیآم نیبا نگاه تحس بهزاد

رخت و لباسش و درست  دیتا بفهمه که با رونیزد ب یروز از خونه م هی دیدختر حتما با نیبود، ا زیکنم که انگار حق با پرو یکم دارم فکر م کم«

»کنه

:تکان داد و گفت يبهزاد سر يصحبت ها دییدر تا يشاکر

»ستیمثل قبل جلف و زننده ن گهیاد، د یاسا چقدرم بهش ملب نیگم جناب سروان، ا یم«

 يداد که آدم ها یسر و وضعشان نشان م. ستادندیدختر و پسر جوان ثابت ماند که به سمت بهاره رفتند و کنارش ا کی يهر دو نفر رو نگاه

:فرستاد و گفت رونیبهزاد نفسش را ب. نباشند یدرست و حساب

»دو تا دمخور نشه هنر کرده نیا ادختر ب نیا ،يکن شاکر نگاه«

:زد شخندین يشاکر

»بازداشتشون کنم؟ برم«

:کرد یدست شیپ يکه شاکر دیبگو يزیچشمانش را درشت کرد و خواست ج بهزاد

»کردم یجون جناب سروان شوخ به«

:اخم کرد بهزاد

»که يپر رو شد ،يجون خودت شاکر به«

...کرده بود يرو ادهیز گریبار د نیا. خودش را جمع و جور کرد يشاکر
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***

 ینم رهیبا نگاه هرزه اش به او خ یکس گرید. ستیپوشش جلف و زننده ن گریراحت بود که د الشیخ. خارج شد ییاز دستشو یبا خوشحال بهاره

 يقدم بردارد متوجه که خواست  نیکرد و هم نییدوشش باال و پا ياش را رو یبهاره کوله پشت. کرد یبراندازش نم ریبا تحق یکس گرید. شد

. سال سن داشتند ستیب يبه نظر باال. کنجکاو به هر دو نفر چشم دوخت یبهاره با نگاه. آمدند یشد که به سمت او م یدختر و پسر جوان

که  دختر جوان يچهره  يو بعد از آن رو دیتر از باسنش بود، چرخ نییوجب پا کیچسب و کوتاه دختر جوان که  يمانتو يچشمان بهاره رو

 خکوبیم شیدختر سر جا يبرود که با صدا يگریرا کج کرد تا از سمت د رشیمس یبهاره با دو دل. زد، ثابت ماند یذوق م يتندش تو شیآرا

:ماند

»؟یهس ينم، فرّ یب ،یه«:-

ه شده بود که او از خانه فرار دختر متوج نیپوشش داده بود، باز هم ا رییکه تغ نیآب دهانش را قورت داد و با خودش فکر کرد که با ا بهاره

کرده؟

:جوان دوباره به حرف آمد دختر

»دختر؟ یهس يمگه؟ فرِّ يزبون نرِّ«:-

:اخم کرد بهاره

»ام؟ يگفته من فرار یک نه،«

:جوان با لحن جاهل مسلکش ادامه داد دختر

»بزرگ نن جونم گفته آق«

زده و دستبند و  غیت يابروها ينگاهش رو. بار به پسر جوان نگاه کرد نیره ابها. دیچیپارك پ ياو و پسر جوان در فضا يخنده  کیشل و

شده بود،  انینما شتریچندش آورش، ب يکرم خورده اش که با خنده  يدندان ها يرو تیو در نها دیپسرك چرخ بیو غر بیعج يانگشترها

.ثابت ماند

ر سرش نازل شده بودند؟ب ياز کدام خراب شده ا گریدو د نیبا خودش فکر کرد که ا بهاره

:تر شد ظیاخمش غل بهاره

»بزرگتون اشتباه به عرضتون رسونده آقا«

:دیبار دختر جوان مقابلش پر نیراهش را کج کرد تا برود که ا و

»میتو نخت یساعته با حاج هیسم،  یبابا، آق بزرگم اشتب گفته، من که کور ن باشه«

توجه  یبهاره ب. زد یکرم خورده اش به او لبخند ژکوند م يشد که باز هم با دندان ها رهیبه پسر جوان خبهاره دوباره . به پسر جوان اشاره زد و

:بهاره را در دست گرفت و او را به سمت خود چرخاند يدختر جوان بازو نباریکه ا دیبه دخترك چرخ

اومد انداختت  کهیزن اروی نیساعت بعدشم ا میماز خونه، نتو ن یتو پارك و بعد رفت ياومد میدید ینشو جون مادرت، منو حاج یشیآت بابا،«

»يدیلباس خوشگال رو پوش نیا ییتو دستشو یاالنم رفت رون،یب
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 يآبان ماه هم بو يدر سرما. عرق تن دختر جوان، چندشش شد ياز بو. دیکش قیبهاره نفس عم. دیلباس بهاره دست کش نیبا دستش به آست و

:دیدخترك خند. بد بو نبود نقدریهمه گوشت اضافه ا نیخودش با ا. دیرس یبد دخترك به مشام م

»م،یما از خو ئت بابا«

:زد و ادامه داد یچشمک

» ما باش با«

:به جلو برداشت و گفت یجوان که تا آن لحظه ساکت مانده بود، قدم پسر

»میهواتو دار م،ینباش ما با توئ نگران«

:قدم به عقب رفت و گفت کی بهاره

ندارم یاجیکمک شماها احت به من«

»:به کمر زد و گفت یجوان دست دختر

»تو نمازخونه یحتم ؟یامشب کجا باس بخواب ؟يخواب دار يخوام بدونم جا یاشکل نرِه، فقط م«:-

:گفت شیهر هر ها يدختر جوان ال به ال. ناگهان هر دو نفر دوباره به خنده افتادند و

اسکل ات  ادین کهیزن نیکه ا یپهلو اون پهلو ش نیعصا قورت دادش، باس تا صبح ا ي کهینماز خونه با اون زن نیچه خنده دار، اونم تو ا يوا يوا«

»رونیکنه بندازئت ب

 یم سهیطور از خنده ر نیکردند که ا ینگاه م يکمد شیبهاره با نفرت به هر دو چشم دوخت که انگار به نما. دوباره هر دو نفر قهقهه زدند و

.رفتند

:جوان زودتر خنده اش را فرو خورد و رو به بهاره گفت پسر

»یاونجا بمون یتون یاصال تا آخر عمرت م ،یاونجا بمون یتون یم يتا هر وقتم بخوا ما،یبهت بد میخواب دار يما جا يبخوا اگه«

. اش مرتب کرد نهیس يشنلش را رو بهاره

کند؟ یدگتواند در آنجا زن یجوان گفت که تا هر زمان بخواهد م پسر

شد؟  یصورت مشکل مکان خوابش حل م نیدر ا یعنی

دختر جوان ثابت ماند که  ينگاهش رو. دیرس یعرق تند دختر جوان به مشامش م يهنوز بو. هر دو نفر کرد يبه سر و وضع آشفته  ینگاه

.نداشت یعیانگار حالت طب. زد یهمچنان قهقهه م

بزند که دختر جوان به حرف آمد و  یدو نفر اعتماد کند، دهان باز کرد تا حرف نیبود تا بخواهد به اآن قدرها هم ساده و زود باور ن گرید بهاره

:گفت دهیبر دهیربطش بر یب يقهقهه ها انیدر م

»وان؟ینه ک....گهیحتما بدنم طالست د... هه هه هه هه... بدن طال يسور... گن یبه من م«:-

کم . تکان داد دییتا يبه نشانه  ياش را بر لب آورد و سر هیدوباره لبخند کر وانیک. دیبود، کوب وانیپسر جوان که نامش ک يبا دستش به بازو و

. کرد یکم ترس بر بهاره غلبه م
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. نداشت يدختر واقعا حالت عاد نیا

اش  دهیبا چشمان ترسهم چنان . پارك حرکت کرد يسنگفرش ها يعقب عقب رو. به کار افتاد یاش، مغزش به درست یسرکش يبا همه  بهاره

رو به . را از خودش جدا کند يکرد سور یبهاره شد، سع يمتوجه  وانیک. ولو شده بود وانیدر آغوش ک نباریکرد که ا یبه دختر جوان نگاه م

:بهاره گفت

»؟يخوا یخواب نم يمگه جا ،ير یم کجا«

:زد ادیاش فرو رفت و فر یقبل شد، قهقهه اش را فرو خورد و دوباره در جلد جاهل مسلک اریهش یکم يسور

»گذره بت یما، به جون نن جونم خوش م شیپ میبر ایب بچه،«

. دیتپ یم نهیقلبش در س بهاره

که بودند؟  گرید وانهیدو د نیا

 وفتد؟یدو نفر به راه ب نیمغز خر خورده بود تا به دنبال ا مگر

. دیتوانش دو يبهاره عقب گرد کرد و با همه . مراه نشودقدم با آنها ه کیسر کند و اما  ابانیبود شب را در خ حاضر

.گرم از وزنش کم شده بود لویبود، که سه ک دهیچند ساعت، آنقدر دو نیگمانش که در ا به

***

:گفت يبا لحن جد بهزاد

»ينداره شاکر يدختره انگار حالت عاد نیا«

 یبهاره ثابت ماند که وحشت زده به هر دو نفر نگاه م ينگاهش رو. زد یهه مبلند قهق ينگاه کرد که با صدا يبه سور يشتریبا دقت ب يشاکر

:گفت یبا ناراحت يشاکر. کرد

»دهیبهاره چقدر ترس چارهیب«

:و گفت دیپر نییترك موتور پا ياز رو بهزاد

آدم ها به  نیکنن، هم ینم یشون قربوناز خونه که گوسفند برا رونیب گه،ید نیشه هم یکنه م یکه از خونه فرار م يکم بترسه، دختر هی بزار«

 »رون؟یب نیاز خونه مز ن یچه حساب يدخترها رو نیواقعا ا گه،یخورن د یپستشون م

:کرد و گفت زیچشمانش را ر بهزاد

لوش ها لشو  نیجا، زود باش، ا نیا انیب اریبزن به گشت س میس یبه گمونم مواد مصرف کرده، ب ست،ین يدختره اصال حالتهاش عاد يشاکر«

»ولو هستن، ابونیتو خ یواسه چ

:گفت رتیبا ح يشاکر

»رنایگ یسروان بهاره رو هم م جناب«

:اش گذاشته بود و گفت یکوله پشت يکرد و دستانش را از پشت رو یبه بهاره کرد که عقب عقب حرکت م ینگاه بهزاد

»ندازه؟ ینم شیدو سه ساعت پ ادیطرز راه رفتن تو رو  نیا«
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:به بهاره لبخند زد و گفت یگاهبا ن يشاکر

»فرار کرد يجور نیچشم منم هم ياز جلو آره،«

:سر تکان داد و گفت بهزاد

پارك رد  نیا ينوجوون از جلو يدختر پسرها يشده، همه  لیدو تا رو جمع کنن از وسط پارك، االن مدارس هم تعط نیا انیبزن ب میسیب«

»کنه، نگاه کن یبمالن، بهاره هم که داره فرار م رهید نفر شقراره سر چن ستیدو تا معلوم ن نایا شن،یم

.دیدو یم يکوه نورد یدختر تپل با کوله پشت کی. به بهاره از ته دل لبخند زد یبا نگاه يشاکر

 یحساب وانیو ک يسور دنیبعد از د. داشت یقدم بر م ابانیخ يسنگفرش ها يرو ختهیبا اعصاب به هم ر. شده بود ابانیخ يدوباره آواره  بهاره

. بود ختهیبه هم ر

شهر وجود داشتند؟ نیهم در ا یدختران و پسران نیواقعا چن یعنیخودش فکر کردکه  با

؟یکوچک نیهم در شهر به ا آن

 یم خورد و با آن ها همراه یاز ذهنش گذشت که اگر گول م. بود نیسنگ شیبرخورد کرده بود، هضمش برا يافراد نیبا چن کیکه از نزد حاال

آمد؟ یبر سرش م ییشد، چه بال

. فرستاد رونیرا ب نفسش

االن وقت فکر کردن به مسائل مهم . زدیافکار به هم نر نیفعال که گول نخورده بود و با آن ها همراه نشده بود، پس بهتر بود ذهنش را با ا خوب

 اکه ابتد نیا ایگرفت  یم میخوابش تصم يجا يگشت و بعد برا یدنبال کار م دیابتدا با. چه کار کند دیدانست که با ینم یبه درست. بود يتر

؟...بکند و بعد به دنبال کار بگردد يمحل خوابش فکر يبرا

نصب شده بود؛ نیتریکه پشت و يفروشگاه لباس و برگه ا کیداشت چشمش افتاد به  یطور که سالنه سالنه قدم بر م همان

"میازمندیساده ن يفروشنده  کیبه "

. بهاره برق زد چشمان

 ؛یخوب تیموقع چه

دخترانه و پسرانه  يبچگانه  يانواع لباس ها. مغازه نگاه کرد نیتریبه و يشتریبا دقت ب. مغازه مشغول به کار شود نیتوانست در هم یم دیشا

 نهیاز بابت هر الشیخ گرید فروشگاه مشغول به کار شود، نیلحظه با خودش فکر کرد که اگر در ا کیبهاره . خورد یبه چشم م نیتریپشت و

 يبرا. اتاق مشترك اجاره کند کیتوانست فقط  یم یحت. اجاره بگردد يبرا يبه دنبال خانه ا یتوانست با آسودگ یبعد از آن م. بود تها راح

.بهاره با عجله وارد فروشگاه شد. کرد یپرداخت م شیپول پ دینبا گریاتاق که د کی

***

نوع لباس  کیهر قسمت از فروشگاه مخصوص . و به دور تا دور فروشگاه نگاه کرد ستادیا يدر ورود يفروشگاه جلو بعد از وارد شدن به بهاره

 ستادهیا شخوانیکه پشت پ یبهاره به دختران جوان. پسرانه يلباس ها يبرا گریدخترانه بود و قسمت د يلباس ها ياز فروشگاه برا یقسمت. بود

 یاز آن ها م کیسراغ کدام  دیبا یفروشندگ يصحبت در باره  يشد و با خودش فکر کرد که برا رهیند، خبود يسرگرم انجام کار کیو هر 
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رفت؟

 يشرت ها یو سرگرم تا کردن ت ستادهیا شخوانیرفت که سمت چپ فروشگاه و پشت پ يدختر نیتر کیزد و سراغ نزد ایدل به در بهاره

:بود شخوانیپ يرو يپسرانه 

»سالم«

:رش را بلند کرد و با لبخند جواب دادجوان س دختر

»دییبفرما سالم،«

:لبش را خاراند يگوشه  بهاره

».خوام سوال بپرسم یم ن،یزد نیتریبرگه که پشت و نیا يمن درباره  ام،«

:دیپرس یجوان با مهربان دختر

»برگه؟ کدوم«

»کنم؟ صحبت یبا ک دیدر موردش با ن،یفروشنده دار هیبه  ازین نیکه گفت نیهم«:-

:فروشگاه اشاره زد و گفت يمکث با سر به انتها یبعد از کم. به بهاره چشم دوخت يشتریتعجب کرد و با دقت ب یجوان کم دخر

»هستن ریمد يفروشگاه هستن، البته پسر آقا ریمد ،يسرمد يآقا شیپ ن،یبر دیجا با اون«

بهاره با . نوشت یم يزیدستش چ ریز يبرگه ها ينشسته بود و رو زشیسالن، پشت م يشد که انتها یپسر جوان يو متوجه  دیچرخ بهاره

.سالن رفت ياز دختر جوان تشکر کرد و به سمت انتها یخوشحال

داشت که پشت سرش  يصاف و بلند يموها. دیرس یساله به نظر م یحدودا س. و با دقت به او چشم دوخت ستادیپسر جوان ا زیمقابل م بهاره

بنگاه از ذهنش پاك  يهنوز خاطره . پا و آن پا کرد نیا یبهاره کم. کرد یم رهیکه به گردن داشت، چشم را خ یکلفت يطال ریبرق زنج. بسته بود

:زد ایبهاره باز هم دل به در. پسرك سر به سرش گذاشته بودند نیهم سن هم قایدق یهم پسران جوان یدر بنگاه معامالت ملک. ودنشده ب

»سالم«

پسر جوان را  يصدا. شد رهیپسر جوان خ يبرداشته شده  يابروها ریبهاره با تعجب به ز. ند کرد و به بهاره چشم دوختجوان سرش را بل پسر

:دیشن

»امرتون؟ سالم،«

:به خودش آمد بهاره

»نیبه فروشنده دار ازین نیسوال داشتم، همون که گفت نیزد نیتریکه پشت و يمورد اون کاغذ در«

. جالب شده بود هیانگار قض. رها کرد زیم يتش را رودر دس يجوان کاغذها پسر

د؟یپرس یسوال م یچه در مورد فروشندگ يدخترك برا نیا

:تکان داد يجوان سر پسر

»دییبفرما«
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»کنم یتونم فروشندگ یخوب من اومدم بگم که م«:-

که  نیبا ا یحت. دیرس یدخترك بچه سال به نظر م. به بهاره چشم دوخت يشتریرا جلو آورد و با دقت ب نشیریلب ز. پسرك باال رفت يابروها

.کرده بود زیرا تم شیابروها

»شما چند سالته؟«:-

:دهان باز کرد بهاره

»سالمه ستی،من ب...چها«

.به چپ و راست چرخاند یصندل يخودش را رو یداد و به آرام هیگردانش تک یصندل یجوان به پشت پسر

ساله بود؟ ستیدختر ب نیا

. پانزده سال سن داشته باشد تشینها دختر نیا

گفت؟  یدروغ م یعنی

چه؟ يبرا اما

»التتون؟یتحص زانیسالتونِ؟ م ستیب«:-

»گرفتم پلمیمن، من د«:-

:تکان داد يجوان سر پسر

»ن؟یفروشگاه مشغول به کار بش نیتو ا نیخوا یاالن م بعله،«

:گفت یبا خوشحال بهاره

»بعله«

و  نیریگ یاز هر دوتا م یفتوکپ هیبهش بندازم و بعد  ینگاه هیبه من تا  نیتون و بد یلیاصل شناسنامه و مدرك تحصاالن  نیخوب، هم لیخ«:-

».به من نید یم

. وا رفت بهاره

؟یلیشناسنامه؟ مدرك تحص یکپ

پسر؟ نیگفت ا یم چه

پسرك هر دو . نزد یبه پسر جوان چشم دوخت و حرف يدیبهاره با ناام. شد یشاخ دارش م يدروغ ها يکرد که او متوجه  یکار را م نیا اگر

:گذاشت زیم يدستش را رو

»منتظرم من«

:دیبه ذهن بهاره ر س يفکر

»ستیهمرام ن یلیاالن شناسنامه و مدرك تحص من«

:زد شخندیجوان ن پسر
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»نیارینداره، غروب برام ب یاشکال«

:پسر جوان ادامه داد. آب دهانش را قورت داد بهاره

»کنم يآور ادیرفت، من غروب به شما زنگ بزنم و  ادتونی انایتا اگه اح نیشماره تماستون و به من بد نماال«

. قدم عقب رفت کی بهاره

تلفن؟ شماره

:گفت یپسر جوان با سرخوش. به سمت عقب برداشت يگریبهاره قدم د. خودش را تابلو کرده بود یحساب شیدروغ ها نیانگار با ا نه،

»نیبه من بد نیشماره تماس و آدرس خونه رو لطف کن منتظرم،«

. بود ریبا دم ش يباز گرید نینه ا. بار وحشت زده شد نیا بهاره

به فروشنده داشته باشد؟ ازیفروشگاه در کل شهر وجود داشت که ن کی نیمگر فقط هم اصال

بار پسر جوان  نیا. بهاره باز هم عقب عقب رفت. فتدیمصه نطور در مخ نیگفت تا ا یراستش را م. گفت یهم دروغ نم گریرفت، د يگرید يجا

افراد  يهمه  هیچند ثان يبرا. دیفروشگاه دو یو به سمت در خروج دیچرخ. حرکت معطل نکرد نیا دنیبهاره با د. برخاست یاز پشت صندل

. کرد یبه فرار دخترك تخس و تپل نگاه م نهیپسر جوان دست به س. شدند رهیو با تعجب به بهاره خ دندیاز کارشان کش دستداخل فروشگاه 

.انداخت رونیخودش را از فروشگاه ب گرانیبهاره با عجله به در فروشگاه را باز کرد و در برابر چشمان متعجب د

***

ساعت ده . نگاه کرد به ساعتش. بستند، ثابت ماند یخود را م يکه کم کم مغازه  یمغازه داران ينگاهش رو. داشت یسالنه سالنه قدم بر م بهاره

. راه رفتن نداشت ينا یاز خستگ. دیبهاره آه کش. به دو بعد از ظهر بود قهیدق

رفت؟  یکجا م دیبا حاال

بهاره با خودش فکر کرد . او را ترسانده بود یتلخ و ناراحت کننده، حساب يدو تجربه . شد ینم یکه اصال آفتاب یانزل يدور و بر پارك ها گرید

بهاره . کرد یدرد م یکمرش حساب. و استراحت کند ندیساعت بنش مین ياز خانه ها، حد اقل برا یکی يپله  ياز کوچه ها شود و رو یکیکه وارد 

.از کوچه ها شد یکیفکر عزمش را جزم کرد و وارد  نیبا ا

***

:رو به بهزاد کرد يشاکر. و به بهاره نگاه کردند که وارد فروشگاه شد ستادندیا یدورتر پشت درخت یکم يو شاکر بهزاد

ها رو گز  ابونیداره خ يطور نیگرده بره خونه؟ انگار براش عبرت نشده، اصال انگار نه انگار، هم یدختر بر م نیا نیگ یسروان شما م جناب«

دونم  یفروشگاه نم يسِ من رفته توبهاره حاال وا نیبود تا االن ده بار برگشته بود خونه، ا یهمه اتفاق براش افتاده، واهللا بخدا هرک نیکنه، ا یم

»!بخره یچ

داد که ناگهان در فروشگاه باز شد و بهاره با شتاب از آن  یگوش م شیها يبه روده دراز یکرد و بهزاد با کالفگ یهمچنان غر غر م يشاکر

تاسف تکان داد و  يزاد سرش را به نشانه به. دیدو یم ابانیبا تعجب به بهاره نگاه کرد که وسط خ. کاره ماند مهین يصحبت شاکر. دیپر رونیب

:گفت
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به آب  یچه دسته گل گهیماجرا داره؟ تو فروشگاه د هیره  یچرا هر جا م نیخوره، ا ینفر مغزم تکون م هیدختر تا برگرده بره خونه من  نیا«

»يسر من نازل کرد ییچه بال نیبب زیخدا، پرو يداد، ا

:مقدمه گفت یب يشاکر

»ندازه یم یکارتون تیشخص هی ادیمن و  دنشی، جناب سروان دودوه یهم م يچجور«

:نگاه کرد يچپ چپ به شاکر بهزاد

»وسط برنامه ينداز یم یبازرگان امیپ هیکه تو هر دفه با حرفات  میبر ،يشاکر میبر«

.دلخور شود ایدانست بخندد  ینم يشاکر

***

چند پله  دنیبرسد که به خاطر د يکرد که روز یوقت فکرش را نم چیه. آن چشم دوخت يو به پله ها ستادیا يمقابل آپارتمان چند واحد بهاره

کمرش . گذاشت نیزم يو رو واریاش را کنار د یکوله پشت. آن نشست يبه سمت پله ها رفت و رو یبهاره با خوشحال. قدر ذوق زده شود نیا

. را دراز کرد شیداد و پاها هیتک يشتش را به در ورودبهاره پ. ستدیبا شیپاها يتوانست رو ینم گریکرد و د یمدرد  یحساب

***

:زار زد ماهرخ

»بخشمت یمو از سر بهاره کم بشه نم هیبه خدا اگه  ز،یپرو«

:کالفه جواب داد زیپرو

 یها م ابونیدارم تو خ يطور نیهم دمش،ید شیساعت پ هی نیجان، به خدا حالش خوب، به خدا بهزاد و همکارش مراقبشن، خودمم هم ماهرخ«

»ادین شیپ يگردم تا مسئله ا

:هق هق کرد ماهرخ

»گذرم یبه خدا ازت نم ،یسالم اون و برگردون دیبچه ام همش چهارده سالشِ، با ز،یپرو«

.دیمادر دل شکسته چه بگو نیدانست در برابر ا ینم گرید زیپرو

...مادر، نه در برابر ماهرخ نیبرابر ا در

ست،یتوانست ادعا کند که ماهرخ مادر بهاره ن یکس نم چیمادر بهاره بود، ه ماهرخ

...توانستند ادعا کنند یخود بهاره هم نم یحت ز،یخود پرو یحت

***

داده بود، دستانش  هیآپارتمان تک يهمان طور که به درب ورود. از کمر دردش کاسته شده است یگذشته بود و بهاره احساس کرد کم قهیدق ده

ناگهان درب پشت سرش باز شد و بهاره مثل . دیکش ازهیفشار داد و خم يسرش برد و خودش را به سمت در ورود يباال را در هم قفل کرد و

...پهن شد نیزم يرفت و از پشت رو ابرنج و سهیک

 ید و به او نگاه مبو ستادهیسرش ا يکه با تعجب باال یپسر جوان يبه چهره  یبود، با ترس و نگران دهیهمان طور که به پشت دراز کش بهاره
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:پسر جوان زودتر از بهاره خودش را جمع و جور کرد و گفت. شد رهیکرد، خ

»؟یِچه وضع نیا ن؟یهست یشما ک خانم«

پسر جوان سوالش را تکرار . شد رهیبه پسر جوان خ یو با نگران دیبار چرخ نیبه حالت نشسته درآمد و ا ده،یتقال کرد و از حالت دراز کش بهاره

:کرد

»ن؟یهست یشما ک خانم«

:آب دهانش را قورت داد بهاره

»در کنم یمن پشت در آپارتمان نشسته بودم تا خستگ... من آقا،«

. بلند شد نیزم يبهاره به سرعت از رو. قدم به سمت بهاره برداشت کیجوان  پسر

»نشستنِ؟ يپشت در آپارتمان جا خانم،«

:پسر جوان دوباره او را مخاطب قرار داد. آن خارج شود رفت تا از یعقب عقب به سمت درب خروج بهاره

»مگه پارك و از شما گرفتن؟ ن؟ینیآپارتمان بش نیپشت در ا دیشما با یواسِ چ اصال«

چنگ زد و آن را در آغوش گرفت و هم زمان با خودش فکر  وارشیکنار د یآمد و به کوله پشت رونیتوجه به سوال پسر جوان از خانه ب یب بهاره

.بارد یشانش و اقبال م شیبرا واریرد که امروز از در و دک

ساعت استراحت کند؟ مین يدغدغه وجود نداشت تا او بتواند برا یراحت و ب يجا کیشهر  نیدر ا یعنی

:پسر جوان دنباره بلند شد يصدا

»ن؟یهست یشما ک ن؟ید یچرا جواب من و نم خانم«

 یسرش را خم کرد و به شنل مشک. کرد یبه او نگاه م يبود و با طلبکار ستادهیا يچوب در ورود چهار نیبه پسر جوان چشم دوخت که ب بهاره

 یخاک زشیپسرك با باز کردن نا به هنگام در خانه، باعث شده بود تا شنل عز نیا. شده بود یکه خاک زشیعز یشنل مشک. اش چشم دوخت

:پسر جوان گفتچشمانش را درشت کرد و رو به . شد زیصبر بهاره لبر. شود

 هیشد؟ اه، حاال  یشنلم خاک نیبب ؟يدفه وا کرد هیدر خونه رو  یاصال تو واسِ چ خت؟یشد مگه؟ طالهاش ر یپشت در خونه ات نشستم چ حاال«

»...يشده، اصال اومده بودم دزد سیواسِ من پل ،يکرد یکار م یدر چ نیگه تو پشت ا یساعت داره م

...قدم برداشت ابانیر برابر چشمان متعجب پسر جوان، راهش را کج کرد و به سمت خحرف د نیبعد از گفتن ا بهاره

***

باز  ازهیخم يو دهانش را به نشانه  دیکش یبا دقت به بهاره نگاه کرد که خودش را به عقب خم کرده بود و دستانش را به سمت باال م يشاکر

از شدت خنده با کف  يشاکر. افتاد نیزم يو بهاره مثل چوب خشک، دراز به دراز رودرب خانه باز شد  يکمد يها لمیناگهان مثل ف. کرده بود

:دیبهزاد کوب يبازو يرودستش 

»جناب سروان، اون جا رو، بهاره غش کرد يوا«

:گفت يبا اخم رو به شاکر. کرد، خنده اش را کنترل کند یبود، سع دهیکه خودش هم صحنه را د بهزاد
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من که  يبازو يرو يبا کف دست زد ؟یکن یمزه م یب يها یبا من شوخ ینکردم، تو واسِ چ یستادم، فرق يوان تومن همون جناب سر يشاکر«

»بشه؟ یچ

. به بهزاد نگاه کرد یخنده اش را فرو خورد و با سر افکندگ يشاکر

شده بود؟ خیصبح تا حاال چند بار توب از

:ادامه داد بهزاد

»من؟ يبه بازو یزن یدفه م هی ؟ینیب یم یینمایس لمیف يمگه دار تو«

:به خود گرفت و گفت يشرم زده ا ي افهیق يشاکر

»حواسم نبود نیباور کن د،یببخش«

:گفت يشاکر نباریدهان باز کرد تا دوباره غر غر کند که ا بهزاد

»میگم، بر یور جناب سروان، بهاره رو م نیاد ا یم داره«

تکان داد يبهاره چشم دوخت و سر يوخته بر افر يو به چهره  دیبه عقب چرخ بهزاد

. باران ببارد گریدو ساعت د یکیداد تا  یاحتمال م. انداخت يبه آسمان ابر ینگاه. شد یاصل ابانیدوباره وارد خ بهاره

...دیبار یباران م اگر

کرد؟  یچه کار م دیبا دیبار یباران م اگر

حمل . دیکمر درد امانش را بر. داشت یرو قدم بر م ادهیپ يسنگ فرش ها يهدف رو یب. اوردیکرده بود چترش را به همراه خود ب فراموش

. رود یم لیهر لحظه تحل شیکرد قوا یاحساس م. سخت شده بود شیاش برا يکوه نورد یکوله پشت

؟ و استراحت کند ندیآن بنش يچند لحظه رو يشد تا او برا ینم دایپ نیتکه زم کی کریدر و پ یشهر ب نیدر ا آخر

را با چادر پوشانده بود و کنار  شیکه رو یچشمش افتاد به زن. به اطرافش نگاه کرد يشتریو با دقت ب ستادیرو ا ادهیوسط پ یبا ناراحت بهاره

بهاره با خودش فکر کرد که آن زن . هم در مقابلش قرار داشت یرنگ یمس يبود، نشسته بود و کاسه  دهیکش نییکه کرکره اش را پا يمغازه ا

 يبا خودش فکر کرد که برا. به خاطر همان فکر دلش گرفت. از ذهن بهاره گذشت يفکر. کردن آن جا نشسته ییگدا يگداست و برا احتم

. کرد ینم میج نیاو را س یکس گریشد، د یمزاحمش نم یکس گریدر آن صورت د دیشا ند،یزن گدا بنش نیچند لحظه کنار ا

.بهاره پکر شد. ردیدرد کمرش آرام بگتا  ندیتوانست کنار زن بنش یم دیشا

داد؟  یبود که در خانه ارد م يهمان بهاره ا او

حرف، حرف خودش بود؟ شهیکه هم يبهاره ا همان

ند؟یزن گدا بنش کیلحظه استراحت، کنار  کی يخواست برا یافتاده بود که م يبه چه روز حاال

 یزن گدا رفت و در چند قدم يبه سو یبه آرام. فکرش را مشغول کند نیاز ا شیبخواست  یدلش نم. سرش را به چپ و راست تکان داد بهاره

 يهم برا ياندار ریز یو باز هم با خودش فکر کرد که حت دیزن چرخ يرنگ و رو رفته  راندازیچادر مندرس و ز ينگاهش رو. ستادیاش ا

.تازه کند یست تا نفسنش يمغازه ا يچند قدم از زن کنار پله  يبه فاصله  رهبها. نشستن ندارد
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***

با . بود قهیدق ستیساعت دو و ب. به ساعت نگاه کرد. جواب نداد یمطب روانشناس تماس گرفت اما کس يبار چندم با شماره  يبرا ماهرخ

بهاره را به صحبت کند تا  زیبا پرو دیو به او بگو ردیخواست با روانشناس تماس بگ یدلش م. شده است لیخودش فکر کرد که حتما مطب تعط

ماهرخ . ها شده بود ابانیخ يدخترکش از پنج صبح آواره . خواهد شد وانهید گریدو ساعت د یکیماهرخ احساس کرد که تا . دخانه بازگردان

.چدیپ یم یبا مطب تماس گرفت و باز هم بوق آزاد بود که در گوش گریبار د کی

***

سرش را به سمت زن گدا . چشم دوخت ابانیدر خ يها نیش گذاشت و به عبور ماشرا دراز کرد و کوله اش را سمت راست شیپاها بهاره

تواند ساعت  یزن چطور م نیبهاره با خودش فکر کرد که ا. حرکت نشسته بود یزن همان طور ساکت و ب. شد رهیبه او خ یچرخاند و با موشکاف

 ند؟یبنش نیزم يحرکت رو یها ب

. بستن چشمانش مبارزه کند لیکرد با م یزد و سع هیپشت سرش تک يبهاره به کرکره . افتاد یمس يدرون کاسه  يبه چند سکه  چشمش

:دیاز جا پر ییکرد که با صدا ینگاه م ابانیباز بود و همان طور به خ مهیچشمانش ن

»دختر یه«

. دزن گدا ثابت مان ينگاهش دوباره رو. را چرخاند شیچشمانش را کامال باز کرد و با تعجب رو بهاره

زده بود؟ شیاو صدا یعنی

:زن دوباره بلند شد يصدا. کرد یبه زن گدا نگاه م رهیخ رهیهمان طور خ بهاره

»؟يتو ام، از خونه فرار کرد با«

. دیاش را در آغوش کش یدستش را دراز کرد و کوله پشت بهاره

بودن او را تشخص داده بود؟ ياش فرار یچادر مشک ریزن از ز نیا

»؟يفرار کرد ستم؟یو نمگه با ت«:-

:گفت يجد ي افهیبا ق. به خودش آمد بهاره

»فرار نکردم نه،«

پر  ابونیپرنده تو خ گهیبعد از ظهر که د نیاونم تو ا ؟یجا ور دل من نشست نیا ياومد یواسِ چ يمنم باورم شد، اگه فرار نکرد یآره تو گفت«:-

»ونابیوسط خ يتازه ولو شد ،یکوله پشت نیزنه، با ا ینم

داد؟ یزن گدا هم سوال و جواب پس م نیبه ا دیبا خودش فکر کرد که نکند با بهاره

زن گدا هم؟ نیا به

:اخم کرد بهاره

»خودم مربوط به«

:دیزن را شن يصدا
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»ینیجا بش نیدو سه هزار تومن بهم بده تا بذارم ا ایبه خودت مربوط؟ پاشو ب که«

بود؟ يرینوع زورگ کی نیزد، ا رونیاز حدقه ب رتیبهاره از فرط ح چشمان

:گفت تیکرد و با عصبان زیچشمانش را ر بهاره

»کار کنم؟ یچ«

»ینیجا بش نیذارم ا یدو سه هزار تومن بهم بده، وگرنه نم ایب«:-

:را به خود فشرد فشیک بهاره

»؟يدیو خر ابونیمگه خ تو«

»...ده وگرنهبدون، زود پولو ب یدون یراست مال منِ، اگه نم نیآره ا«:-

:دیحرفش پر انیبه م بهاره

»گدا ي کهیو پرت نگو، زن چرت«

:زن باال رفت يصدا

 یجا، همون نیاد ا یداره م ابونیاز اون ور خ ن،یپسرم و بب ؟يخوا یسرت؟ م زمیاالن صد تا مث خودم و بر يخوا یگم؟ م یچرت و پرت م من«

»که تو دستش فالِ

بار  نیبهاره ا. آمد یم ابانیخ يسو نیشد که به ا يچرده ا هیس يپسرك ده دوازده ساله  ينگاه کرد و متوجه  ابانیخ يبه آن سو عیسر بهاره

:گذاشت و گفت شیزانو يرا رو فشیک

»بترسم؟ دیور، نکنه از شما گدا گشنه ها هم با نیاد ا یجهنم که داره م به«

:دیخند زیر زیر زن

»اره یجا م اد حالت و ینه؟ االن پسرم م یترس ینم«

. آمد یسو م نیبه ا ابانیبه پسرك چشم دوخت که از وسط خ يآب دهانش را قورت داد و با ناباور بهاره

گفت؟  یزن چه م نیا

بود؟ دانیجا مگر چاله م نیا

سرش را  دیآمد که با یمبر ن فشیزن گدا و پسر کث کیکنند؟ بهاره اگر از پس  سهیسر ک دیخواستند او را با تهد یدر روز روشن م ابانیخ وسط

.مرد یگذاشت و م یم نیزم يرو

بهاره بود، او

حکمت بود؟ بهاره

...دیایخواهد به سراغش ب یاو فعال بهاره حکمت بود، بگذار هر کس که م خوب

...پله بلند شد يو از رو دیفکر کوله اش را محکم در آغوش کش نیبا ا بهاره

. شد رهیپسرك خ يبهاره با دقت به سر تا پا. ستادیآمد و کنار زن گدا ا ابانیخ يسو نیبه ا فیثک يبا لباس ها ينه چندان قد بلند پسرك
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گذشت؟ یپسرك به حمام رفته بود، چند ماه م نیکه ا يبار نیآخر از

:دیزن گدا را شن يصدا

»خرج کنه ستیقرون هم حاضر ن هیکنار من نشسته،  یاومده مفت و مجان ر،یدختر و بگ نیبرو حال ا ننه،«

:و در جواب مادرش گفت دیاش کش ینیبه ب نشیکه با آست دیپسرك چرخ ينگاهش رو. را محکم تر در آغوش فشرد فشیک بهاره

»کنم عر عر کنه یم يکنه، االن کار یده؟ غلط م ینم پول«

:با چشمان گشاد شده رو به پسرك گفت بهاره

یکن یتو غلط م-

. دیبه عقب کش يور کیو خودش را  دیبهاره ترس. دیرا کنار چادر مادرش رها کرد و به سمت بهاره دودر دستش  يمعطل نکرد، فال ها پسرك

 فیاز تماس دستان کث. دیبهاره وحشت زده کوله اش را کش. دیبهاره چسب یو دستش را دراز کرد و به کوله پشت دیاش رس یقدم کیپسرك به 

بهاره از شدت درد نفسش بند آمد و . بهاره زد يبه ساق پا يداد و با لگد، ضربه ا یکیپسرك فحش رک. اش، چندشش شد یپسرك با کوله پشت

زن گدا  یبود، نگاهش پ شتریب یلیاما انگار زور پسرك از او خ د،یاش را به عقب کش یقدرت کوله پشت يبا همه . اشک دور چشمش حلقه زد

.کرد یمسرش مرتب  يبود و چادرش را رو شدهبلند  نیزم يرفت که از رو

 د؟یایخواست به کمک پسرش ب یاو هم م نکند

مخمصه  نیکرد تا کمکش کند، کمکش کند تا خودش را از ا شیصدا. کرد شیخدا افتاد و از ته دل صدا ادیکشمکش با پسرك به  انیم بهاره

. دندیچشمش چک ياز گوشه  اریاخت یاشک ها ب. نجات دهد

:زمخت پسرك بلند شد يصدا

»و، بدش به من فتیکول کن  آشغال«

:دیلرز شیصدا بهاره

»با اون مادر گدا گشنه ات ییتو ،یخودت آشغال«

...خواست زار بزند یبهاره دلش م. شد کیهم زمان زن گدا هم به بهاره نزد. بهاره را تکان داد فیبا قدرت ک پسرك

تمام شده بود؟ زیچ همه

گرفتند؟ یرا از او م فشیک

؟یسادگ نیهم به

؟یتلخ نیهم به

***

تاسف تکان  يبه نشانه  يسر. را کنار خودش گذاشت فشینشست و ک يمغازه ا يپله  يرو ییبه بهاره نگاه کرد که با فاصله از زن گدا بهزاد

:گفت يداد و رو به شاکر

»پاش يصد تومن بندازه جلو ادینفر ب هینشسته، کم مونده  ابونیرو خدا نگاه کن، مثه بچه گداها اومده کنار خ تو«
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:دیخند يشاکر

»که گدا بودنش و کامل کنه نیهم کنارشِ واسِ ا یکوله پشت هیگداها نشسته،  نیهم ع قایدق«

که بهاره با زن  دیبهزاد در هم شد، به نظرش رس يبعد اخم ها يچند لحظه . شد رهیتاسف تکان داد و به بهاره خ يبه نشانه  يباز هم سر بهزاد

گدا هم صحبت شده بود، 

...کرد یاشتباه م دیشا

با زن گدا داشت؟ یچه صحبت بهاره

سکو بلند شد  يکه از رو دیبهاره لغز ينگاهش رو. آمد یم ابانیخ يسو نیشد که به ا يپسرك ده دوازده ساله ا يبعد، بهزاد متوجه  هیثان چند

. دیرا در آغوش کش فشیو ک

جا چه خبر بود؟ نیا

فتد؟یب یقرار بود اتفاق نکند

.برد ورشیپسرك آن چه را که در دستش بود، کنار زن گدا گذاشت و به سمت بهاره . که جواب سوالش را گرفت دینکش هینثا به

:بلند شد يشاکر يصدا

»جناب سروان؟ نییفرما یدستور م یکنه، چ یپسربچه داره با بهاره دعوا م نیا ا،یخدا ،يوا«

:با خشم گفت بهزاد

»فته؟یهمه اتفاق هم براش ب نیولو باشه که ا دیچرا با ابونیوقت روز تو خ نیدختر ا نیا ایخدا ،يشاکر ریجلوش و بگ برو«

بهزاد دستش . شد یم کیبلند شد و او هم به بهاره نزد نیزم يزن گدا شد که از رو يبهزاد متوجه  د،یمعطل نکرد و به سمت آن دو دو يشاکر

:را مشت کرد و بلند گفت

»...يباش شاکر زود«

***

:دیکش ادیکنان فر هیگر هارهب

»و ولش کن فمیک ،يریبم یاله«

:پسرك بلند شد يصدا

»...يدختره  نمیو بده بب فیو ببند، ک دهنت«

بهاره پلک زد و باز هم قطرات . آورد یبر زبان م یکیرک يسن کم چه فحش ها نیپسر با ا نیبا خودش فکر کرد که ا تیدر همان وضع بهاره

و  ردیبهاره حاضر بود بم. اش دراز کرد یو دستش را به سمت شنل مشک دیبهاره رس یقدم کیزن گدا به . روان شد شیگونه ها ياشک رو

بهاره  یحرکت باعث شد که پسرك با قدرت کوله پشت نیدست زن گدا زد، و ا يدست محکم به رو کیبا . شنل حاج خانم نور را از دست ندهد

...شد و ناگهان دهیو به ضرب به سمت جلو کش دیهر دو دست به کوله چسب را به سمت خود بکشد، بهاره دوباره با

:دیزن گدا را شن يصدا. شد نیتعادلش را از دست داد و پخش زم ،ییلوینود ک کلیناگهان آن ه و
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»میو بردار تا بر فشیباش ک زود«

:دیکش غیبهاره از ته دل ج. دیرا از پشت بهاره کشزن گدا دست دراز کرد و شنل  د،یرا محکم در آغوش کش فیقدرتش ک يبا همه  بهاره

»شنلم و ول کن نه«

...قلب بهاره را تکان داد "چخ" يصدا. دیگدا رحم نکرد و شنل را کش زن

:گفت ادیکه با فر دیبه گوش رس یبم مرد جوان ياز خود نشان دهد، صدا یکه عکس العمل نیاز ا قبل

»ن؟یکن یم یچه غلط نم،یبب نیواست«

. کرد یپسرك و مادرش نگاه م دنیافتاده بود به دو نیزم يهمان طور که رو رهبها

نبود که آن دو نفر دست از سر بهاره برداشته بودند،  مهم

بود که سر بزنگاه خودش را به مهلکه رسانده بود، یاش چه کس ینبود ناج مهم

ولو شده بود،  ابانیمهم نبود که وسط خ اصال

کرد، یاز شدت درد، ذق ذق م شیپا مهم نبود که ساق یحت

بود،  دهیجر خوردنش را شن يخودش صدا يبود که با گوش ها زشیشنل عز مهم

حاج خانم نور مهربان،  شنل

...از آن را نداشت ينگهدار اقتیکرد، ل یکه او حس م يزیعز یشنل

:باز هم بلند شد بهیبم مرد غر يصدا

»؟یکن یکار م یجا چ نیوقت روز ا نیمعلومِ تو ا چیه«

بود، سرش را به آن چسباند و بغضش  دهیبار همان طور که کوله اش را در آغوش کش نیا ند،یاش را بب یسرش را برنگرداند تا ناج یحت بهاره

. دیترک

...کرد هیگر يها يها بهاره

: کنار بهاره زانو زد و گفت یبا ناراحت يشاکر

»فیکث نیپاشو زم ؟يولو شد ونابیپاشو، چرا وسط خ ؟یکن یم هیگر یچ واسِ«

:گفت يگرفته ا يفاصله دهد با صدا فشیآنکه سرش را از ک یب بهاره

»...و پاره کرد، شنلم شنلم«

:درك کند، دوباره گفت یشنل معمول کی يبهاره را برا ي هیگر لیتوانست دل یکه نم يشاکر

»ناجورِ یلیباال خپاشو خودت و جمو جور کن، مانتوت رفته  ،یخوب، حاال هر چ لیخ«

مرد جوان نگاه  ياش به چهره  یکوله پشت ياز باال. ندیاش را بب یناج يبار چهره  نیاول يحرف، سرش را بلند کرد تا برا نیا دنیبا شن بهاره

د جوان چشم با وحشت به مر. لحظه شنل محبوبش را فراموش کرد کی يبرا. نشست نیزم يبالفاصله رو یکرد و ناگهان از شدت ترس و نگران

. بود که امروز صبح او را ترسانده بود یبد اخالق سیاو همان پل. را به خاطر آورد وا. دوخت
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جا با او رو در رو شده بود؟  نیطور شد که دوباره ا چه

کند؟  ریاو را دستگ نکند

. دیخودش را به عقب کش نیزم يک شد و روفکر دوباره چشمانش پر از اش نیبا ا. آمد چه طور از مقابل چشمانش فرار کرده بود ادشی به

:حرکت چشمانش را درشت کرد و گفت نیا دنیبا د يشاکر

»نمیپاشو بب ؟یکش یم نیزم يخودت و رو يطور نیخالت که ا يجا خونه  نیبچه، مگه ا پاشو«

:و به التماس افتاد دیلرز يشاکر یچشمان عصبان دنیبا د بهاره

»!تو رو خدا آقا«

داد؟ یچه او را قسم م يدختر برا نیا. دجا خور يشاکر

:دیبهاره دوباره به گوش رس زیالتماس آم يصدا

»تو رو خدا، بزار من برم، تو رو خدا آقا«

بهاره او را شناخته بود و حاال فکر . دیفهم یالتماس بهاره را م لیتازه دل. ردیرا بگ دنشیخند يدوبار پشت سر هم پلک زد تا بتواند جلو يشاکر

خشونت به خرج  یدخترك کم هیتنب يبهتر بود برا دیبا خودش فکر کرد که شا. گل کرد يشاکر طنتیش. کند رشیخواهد دستگ یکرد او م یم

. فکر فرار به سرش نزند گرید ادهد ت

:گفت یو با لحن ترسناک ستادیسراپا ا يشاکر

»رهیتو رو بگ ادیب اریزنم گشت س یم میسیوگرنه االن ب ،یچ چیکه ه یدنبال کارت، اگه رفت يو بر یدم که پاش یبهت فرصت م قهیدق کی«

:حرف به ساعتش نگاه کرد و گفت نیبعد از گفتن ا يشاکر

»هم گذشت هیثان دو«

اش را هم  یخاک يمانتو یحت. دوشش گذاشت يرا رو نشیسنگ یبلند شد و کوله پشت نیزم يچه طور از رو دیحرف، بهاره نفهم نیا دنیشن با

هر از چند . ولو شود نیزم يو رو چدیبه هم بپ شیبود پا کیدوبار نزد یکی. کرد دنیشروع به دو يمخالف شاکر یبا تمام قدرت در جهت نتکاند،

.از کوچه ها شد یکیبود، بهاره با ترس دوباره وارد  ستادهیا شیکرد که هنوز سر جا یجوان نگاه م سیگرداند و به پل یبه عقب سر بر م هیثان

***

زن گدا و پسرش به او حمله کرده بودند و  کی. بر سرش آمده بود ییچه بال قهیده دق نیدر ا. تازه کند یتا نفس ستادیا يخانه ا واریکنار د رهبها

چقدر بدشانس بود که . رها کرد شیپا ریبهاره آب دهانش را قورت داد و کوله اش را ز. بد اخالق دوباره به پستش خورده بود سیهمان پل

ناگهان . خاك گرفته اش ثابت ماند يمانتو يزد و نگاهش رو هیخانه تک واریبهاره به د. گرفت یدوباره سر راهش قرار م دیبا سیهمان پل اقیقد

 ینیآن را بازب يدوشش برداشت و با عجله همه جا يبا دستان لرزان شنل را از رو. دوباره اشک در چشمش حلقه زد. شنل محبوبش افتاد ادیبه 

توانست آنرا با مهارت رفو کند تا  یرفوگر ماهر م کی دینبود، شا قیآن چنان عم یپارگ. دیکش ریپشت شنل، قلبش ت یپارگ دنیا دب. کرد

. کرد ینم یبهاره را راض نیا یول د،یایبه چشم ن یپارگ

اش مراقبت کند؟  یزندگ يادگاری نیزتریآن قدر سهل انگار باشد که نتواند از عز دیبا چرا
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چرا؟

نبود؟  زیعز شیشنل برا نیا مگر

چرا نتوانست آن را حفظ کند؟ پس

چند نفس . شد يکمرش را خم کرد و دوباره قطره قطره اشک از چشمانش جار. صورتش گذاشت يدو دستش گرفت و رو نیشنل را ب بهاره

...دیرس یتن حاج خانم نور هنوز از شنل به مشام م يبو. دیکش قیعم

***

تاسف  يبه نشانه  يسر. کند یم هیگر يها يها ده،یدراز کش نیزم يهمان طور که رو دیرس یبه بهاره نگاه کرد که به نظر م یبا ناراحت بهزاد

 لهبعد که بهاره با عج ي هیچند ثان. بلند شود نیزم يکند تا از رو یم یچه طور بهاره را راض يشاکر تیدر نها ندیتکان داد و منتظر ماند تا بب

دانست چه عکس  ینم گریو فرار کردنش، بهزاد د نیزم يبهاره از رو یبا بلند شدن ناگهان. ، دهان بهزاد از تعجب از ماندنشست نیزم يرو

:با عجله به سمت بهزاد آمد و گفت يشد، شاکر يبعد که بهاره وارد کوچه ا یقیدقا. نشان دهد یالعمل

»جناب سروان، رفت تو کوچه میبر«

:دیپرس یبا نگران بهزاد

»دفه فرار کرد؟ هیچرا  ؟يشد شاکر یچ«

:دیخند يشاکر

»يدر بر يوقت دار قهیدق کینکنم، ترسوندمش، بهش گفتم  رشیداد که دستگ یو شناخت، قسمم م من«

:با چشمان گشاد شده گفت بهزاد

»م؟یبابا، مگه با دزد و قاتل سر و کار دار يا ش،یترسوند چرا«

:گفت يشاکر زانیآو ي افهیبه ق ینگاه با

 يخودش و آواره  يجور نیمنم قرارِ ا يبچه  ینیشم،  یشورش و درآورده، به جون خودم بعد از ازدواج بچه دار نم گهیدختره هم که د نیا«

»کنه؟ ابونایخ

:با عجله گفت يشاکر

»مایکن یگمش م م،یسروان بر جناب«

 یاز خانه فرار م یکه بدون فکر و با گستاخ يدختر. ن مقصر نبودهم چندا يشاکر. نگفت يزیچ گریرفت و د يبه شاکر يچشم غره ا بهزاد

...گریشد د یمسائل رو به رو م نیکرد با هم

...کردند یپهن نم شیاز خانه فرش قرمز که برا رونیب

بهاره سر بلند . تتوان نداش شیپاها گرید. داشت یهدف در کوچه پس کوچه ها قدم بر م یدوشش انداخته بود و ب يشنل پاره اش را رو بهاره

. کوچه قرار داشت نیبه نام زهره، در ا شیها یاز هم کالس یکی يخانه . آشنا بود شیکوچه برا نیا. به کوچه نگاه کرد يشتریکرد و با دقت ب

. ز ظهر بودبه ساعتش نگاه کرد، ساعت سه بعد ا. دوستش برود و استراحت کند يساعت به خانه  کی يبهاره با خودش فکر کرد که حداقل برا
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رفت؟ یدوستش م يوقت روز به خانه  نینبود اگر در ا یاشتباه کار

. ساعت دراز بکشد و چشمانش را ببندد مین يکند تا برا دایرا پ ییخواست جا یفقط دلش م. مسئله فکر کند نیا يتوان نداشت تا رو یحت بهاره

...زهره قدم برداشت يبهاره لخ لخ کنان به سمت خانه 

***

:دیبه گوش رس فونیمادر زهره از آ يصدا

»؟یِک«

:گفت یبا دستپاچگ بهاره

»من بهاره ام دوست زهره، زهره خونه است؟ ز،یچ منم،«

»؟يآره، کارش دار«:-

»دم در ادیب نیشه بهش بگ یبعله، اگه م«:-

»دختر من، زهره خوابِ«:-

. مکث کرد بهاره

خواب بود؟  زهره

:دوستش بسنده کند يمجبور بود به خانه . را سراغ نداشت تا به آن جا برود ییجا گریاو که د. ه صحبت کنداو مجبور بود تا با زهر اما

»...مهمِ یلیکارم خ ن؟یکن دارشیشه ب یم د،یببخش«

:ستادیخواب آلودش مقابل بهاره ا يبعد زهره در خانه را باز کرد و با چهره  ي قهیدق ده

»سالم«

:گفت یبا خوشحال بهاره

»شما يخونه  امیشه من االن ب یگم زهره، م یم ز،یکردم، چ دارتیب دیزهره، ببخش سالم«

:شد اریاش ناگهان هش یخواب آلودگ يبا همه  زهره

»شده مگه؟ یچ«

»ساعت استراحت کنم؟ هیشما  يخونه  امیتونم ب یم رون،یزهره، من با بابا و مامانم دعوا کردم و از خونه اومدم ب زیچ«:-

:من و من کنان گفت زهره

»؟يومدیبود که امروز هم مدرسه ن نیواسه هم پس«

:زهره ادامه داد. شد رهیمکث کرد و به چشمان قرمز زهره خ یکم بهاره

»برگرد برو خونه ؟ياز خونه قهر کرد چرا«

:جواب داد يسر سر بهاره

»شما؟ يخونه  امیتونم ب یرم، االن م یم باشه«
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مهمان  نیا دنیدانست عکس العمل پدر و مادرش با د ینم. دیبهاره لغز یکوله پشت يچشمانش رو. بهاره چشم دوختبار زهره با دقت به  نیا

:ناخوانده چه خواهد بود

»؟یکن یباهاشون آشت يبر یتون یگم، نم یم«

:گفت يبا دردمند بهاره

»جا بمونم نیو ا خوام امشب یرم زهره، من که نم یکنم بعدش م یام باال استراحت م یساعت م هی«

:دیبه گوش رس فونیمادر زهره از آ يبعد صدا يچند لحظه . دیدانست چه بگو ینم. دیدستانش را در هم مال زهره

»داره؟ یشده مادر؟ دوستت چه مشکل یجان چ زهره«

. داد یبهاره و دخترش گوش م يمدت به صحبت ها نیمادر زهره در تمام ا ایگو

:گفت یبا نگران زهره

»باال استراحت کنه ادیساعت ب هیخواد  یمامان بهاره م ه،زیچ«

:دیمادر زهره دوباره به گوش رس يصدا

»دنبالت انیزنم بابا و مامانت ب یباال خانم، االن زنگ م ایجان، ب بهاره«

:راحت شده بود رو به بهاره گفت الشیمادرش خ دییزهره که از تا. با اضطراب به زهره نگاه کرد بهاره

»ان دنبالت یاالن مامان و بابات م میباال، بر میبر«

:به عقب برداشت یقدم بهاره

»خوام ینم نه،«

»گهیباال د ایب ؟یبابا، آخه واس چ يا«:-

:پخش شد فونیمادر زهره دوباره از آ يصدا

» تا به خونوادت زنگ بزنمباال ایکنه، ب یم دیاز خونه هزارتا خطر آدم و تهد رونیب ست،ین یقهر کردن از خونه کار خوب دخترم«

:به عقب برداشت و رو به زهره گفت یدوباره قدم بهاره

»برم، تو هم برو باال من«

:گفت یبا دلواپس زهره

»؟يبر يخوا یباال، کجا م ایب بهاره«

:مادر زهره باز هم بلند شد يصدا

»نییجان مادر، دوستت و نگه دار تا من برسم پا زهره«

.دادند یخانواده اش م لیاو را تحو دیرس یدو نفر به او م نیاگر دست ا. شمان بهاره دو دو زدحرف چ نیا دنیشن با

خانواده اش؟ لیتحو

. دادند یم زیماهرخ و پرو لیرا تحو او
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.آمد یزهره م يبه در خانه  دینبا اصال

کرده بود؟ یکار اشتباه چه

:قدم به سمت بهاره برداشت کی زهره

من و مامانم و  دیان دنبالت، اصال شا یبعدش هم اونا م یمون یجا م نیتا غروب ا ،ییجا نیگه ا یزنه م یمانم به مامانت زنگ مباال، ما ایب بهاره«

»در خونه متیبابام خودمون برد

:شد یعصب بهاره

»یالزم نکرده تو واس من واسطه بش رون،یاومدم ب یکنم که از خونه نم یخواستم با اونا آشت یاگه م من«

:زمزمه کرد هرهز

»؟یگ یم یچ بهاره،«

:گفت یزهره با خوشحال. خانه بلند شد اطیاز ح یکس دنیدو يصدا

»تو میبر ایب مامانم،«

مادر  يبعد صدا يچند لحظه . زد یم شیزهره همچنان صدا. دیو با تمام قوا دو دیبه سمت راست چرخ یمعطل نکرد، بدون خداحافظ بهاره

:زد یم ادیکه فر دیرس یزهره هم به گوش م

»؟ير یبهاره جان، دختر کجا م دخترم،«

***

. تازه کند یتا نفس ستادیبرق ا ریکنار ت بهاره

قدر تلخ بود؟  نیخودش فکر کرد که چرا سرنوشتش ا با

اش نبودند؟  یو ماهرخ پدر و مادر واقع زیپرو چرا

باشد؟ ابانیکوچه و خ يوقت روز، آواره  نیدر ا دیاو با چرا

شنل . زمان در وجودش نشست کیو ترس همه با هم در  یپول یو ب ییاحساس تنها. است نیزم يدختر رو نیاحساس کرد که بدبخت تر رهبها

بار چندم اشک دور چشمان بهاره  يبرا. و استراحت کند ندیآن بش يلحظه رو کی ينداشت تا برا ییجا یهم که پاره شده بود، حت زشیعز

. شود هیتا تخل زدیساعت از ته دل اشک بر کیمدت  يبرا ستخوا یدلش م. حلقه زد

ها بودند؟ ابانیخ يخودش فکر کرد که هم اکنون چند دختر چهارده ساله مثل او آواره  با

دو پسر  دنیبا د. به سرعت سرش را به عقب چرخاند دن،یدو يصدا دنیبعد، با شن يچند لحظه . چسباند نهیو سرش را به س دیآه کش بهاره

بهاره آن . آمدند یهر دو پسر با سرعت به سمت بهاره م. دیاز شدت ترس لرز دند،یدو یم گریکدی يو چند ساله که پا به پا ستین حدودا بجوا

.شد و احساس خطر کرد رهیآن دو خ يبه چهره . چند لحظه مغزش از کار افتاد يشد که برا زدهقدر وحشت 

 دیرا در آغوش کش فشیبهاره ک. کوچه خارج شود ياند، بدود و از انتها دهین دو پسر جوان به او نرستا آ دیبا. حاال بدود نیهم دیکرد با احساس

...دیو باز هم دو
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اشک . گرفت یرا م دنشیدو يبود و جلو نیکوله اش هم سنگ. بدود نیاز ا شتریتوانست ب ینم گرینفسش گرفت، د. بود دهیبا تمام قوا دو بهاره

با وحشت سرش را چرخاند و به دو پسر جوان نگاه کرد که هم . تازه کند یتا نفس ستادیا واریکنار د يدیه با نا امبهار. ختیاز چشمش فرو ر

. بود ریگونه اش سراز ياشک ها همچنان رو. بهاره خواست دوباره بدود، اما واقعا توان نداشت. شدند یتر م کیو نزد کیچنان به او نزد

 اورند؟یبر سرش ب ییبال خواستند چه یدو نفر م نیا یعنی

. دیلرز یم دیمثل ب. بهاره چشمانش را بست. دندیاش رس یقدم کیبه . تر شدند، بهاره خودش را مچاله کرد کیو نزد کیپسر جوان نزد دو

:دیاز آن دو را شن یکی يصدا

»يدییواس خودت دو م،ینداشت تیما که کار ؟يدیترس ،یتپل«

. کرد یآن دو نگاه م دنیبهاره هم چنان به دو. دو پسر جوان از مقابلش گذشتند. بالفاصله چشمانش را گشود بهاره

که در  یداد و با کوله پشت هیتک يخانه ا واریبهاره پشتش را به د. دندیدو یآن ها فقط در کوچه م. کرده بود، آن ها به دنبال او نبودند اشتباه

. نشست نیزم يآغوشش بود کم کم سر خورد تا کامال رو

. کرد یچارگیب حساسا

. دیترس یخودش هم م ي هیاز سا گریقدر تنها بود که د آن

بود، چارهیقدر ب چه

نداشت، شنل حاج  دنیخواب يبرا ییپول بود و جا یگذاشته بود، ب شیاش نبودند، حاج خانم نور مهربان تنها یو ماهرخ پدر و مادر واقع زیپرو

...خانم نور پاره شده بود

...بود چارهیدر بکه چه ق واقعا

.ستیزد و از ته دل گر هیسرش را به ساعدش تک. زانو گذاشت يزانوانش را به داخل شکمش جمع کرد و دستانش را رو بهاره

***

بود که مادر زهره با او تماس گرفت و گفت که بهاره  شیپ ي قهیچند دق نیهم. زد رونیو از خانه ب دیرا پوش شیلباس ها. اوردیطاقت ن ماهرخ

. آن ها آمده ياستراحت به در خانه  يبرا

اش برود؟ یمیدوست نه چندان صم يخواست به خانه  یکرده که م یخودش فکر کرد که دخترکش چه قدر احساس درماندگ با

. دیچک یچشم ماهرخ م ياشک از گوشه  قطرات

به درك که دخترش سرکش بود، اصال

کرد، یم یبه درك که دخترش گستاخ اصال

م نبود که دخترش او را به عنوان مادر قبول نداشت، مه یحت

. گرداند یرفت و او را به خانه باز م یبه دنبالش م. که بهاره را به عنوان دختر خودش، قبول داشت خودش

کرد، یم نینداشت اگر از صبح تا شب به او توه یتیاهم

د،یکوب یبر سرشان م یرا مدام مانند چماق زیبودن پرو میعق اگر
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از آن ها متنفر بود، گرا

.نداشت یتیاهم واقعا

. تخت خودش بخوابد ياش باشد، مقابل چشمش باشد، در اتاق خودش باشد، رو یدر چند قدم زشیخواست دخترش، دختر عز یم فقط

بود یها هم راض نیبه هم ماهرخ

کرد، یاگر بهاره تا آخر عمر او را مادر صدا نم یحت

بود، زاریاز او باگر بهاره تا آخر عمر  یحت

بهاره امن باشد، یخواست محل زندگ یفقط م او

داشته باشد، تیخواست دخترکش امن یم

مادر بود، ماهرخ،

...واقعا مادر بود ماهرخ،

...داشت یکوچه قدم بر م يبست و به سمت انتها یمانتو اش را م يکرد، دکمه ها یم هیهمان طور که گر ماهرخ

***

. دیهاره از جا پررعد و برق ب يصدا با

چمباتمه زده بود؟ واریبود که مظلومانه کنار د قهیدق چند

رفت،  یکه م یهر کس يحتما به خانه . را هم نداشت تا به آن جا برود و تا بند آمدن باران آنجا بماند ییچتر که نداشت، جا. دیته دل آه کش از

باران  يقطره  نیاول. شد رهیبهاره سرش را به عقب خم کرد و به آسمان خ. رندیخواستند با خانواده اش تماس بگ یم عیمثل مادر زهره، سر

 شیشده بود، اما اصال برا یمانتو اش خاک. بلند کرد نیزم يکوفته شده اش را از رو کلیبه زجمت ه. دیبهاره باز هم آه کش. دیاش چک ینیب يور

 یگذاشت و دوباره وارد پارك م یبهتر بود ترس را کنار م دیشا. دست و پا کندخودش  يبرا یینشده، جا دتریبهتر بود تا باران شد. مهم نبود

برداشت و دوباره به راه  نیزم ياش را از رو یبهاره خم شد و کوله پشت. شد یخالصه نم ،ییشهر که در آن دو پارك کذا يپارك ها يهمه  د،ش

...افتاد

:رو به بهزاد کرد و گفت یبا ناراحت. دلش گرفت خت،یر ینشسته بود و اشک م نیزم يبهاره که رو دنیبا د يشاکر

 تشیخواستن اذ یکرد اون دو تا پسره م یبود که فکر م دهیقدر ترس نیشه، ا یم تیاذ یلیبچه خ نیسروان من اعصابم خراب شد، ا جناب«

»خودش و جمع کرده بود؟ يچجور نیدیکنن، د

:فرو برد شیموها انیکالفه دستش را به م بهزاد

پدرو  يشده، شاکر تیو اذ دهیکه ترس نیاما در مورد ا م،یجا چه کاره بود نیکنن، پس من و تو ا تشیدو تا پسر که جرات نداشتن اذ ونا«

 یکنم، م یکار و م نیحق با توئه، االن هم دمیکارو بکنم؟ شا نیکار کنم؟ برم به زور ببرمش خونه؟ هم یچ رون،یمادرش که از خونه ننداختنش ب

بچه هم خودش و عالف  نیبعد از ظهره، از ساعت پنج صبح ا مهیسه و ن ن،یکنم خونشون، ساعت و بب یبرم پرتش م یم رمیگ یو م شسترم د

»کرده هم من و تو رو
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:و دستش را گرفت دیپر يشاکر. خارج شد تا به سمت بهاره برود واریحرف از پشت د نیبعد از گفتن ا بهزاد

»نینر ن،یسروان صبر کن جناب«

»؟يشد شاکر یچ«:-

 یدختر دوباره فردا از خونه فرار م نیخونه ا نشیبه زور ببر نیجناب سروان، فکر کنم بهتره خودش بفهمه که اشتباه کرده، شما االن بر نینر«:-

که بشه پا به پاتون  من تا هر موقع ن،یشدم، نر مونیپش م،یشه، ما هم که هواش و دار یآدم نم يجا خونه  چیخودش بفهمه که ه نیکنه، بزار

».دخترم نیمراقب ا

 ییایهنوز نپخته بود، اما دل در شیاز رفتارها ینگاه کرد که هرچند بعض يو سه چهار ساله ا ستیبه ستوان جوان ب. نگاه کرد يبه شاکر بهزاد

.داشت

به آسمان نگاه کرد، آسمان دلش . دیاش چک یشانیپ يرو یباران يقطره . زد يشاکر يهم فشرد و با دستش به شانه  يرا رو شیلب ها بهزاد

.خواست ببارد یم

 نیخورد از ا یافسوس م. سرش نبارد يسقف خانه ها و مغازه ها رد شود تا باران رو يدامنه  ریکرد از ز یم یبهاره سع. دیبار ینم نم م باران

رو فاصله  ادهیفکر از پ نیشود با ا یو سوار تاکس ستدیاب ابانیگرفت کنار خ میتصم اوردیکه چرا فراموش کرده بود، چترش را همراه خود ب

بهاره ترمز کرد و بهاره  يمقابل پا ینارنج یبعد تاکس ي قهیچند دق. مانتو اش فرو برد ي قهیقوز کرد و سرش را در  ستادیا ابانیو کنار خ فتگر

.نشست یداخل تاکس

***

:زد ادیفر ماهرخ

»ینا کجا آباد دنبال من بچرخ يایب دیکنم، بعد با یخودم و گم و گور م يایبه خدا اگه ن زیپرو م،ابونیدنبالم، من سر خ ایاالن ب نیهم«

:هول و دستپاچه گفت زیپرو

»ام؟یماهرخ جان، خانم من، چشم، تو داد نزن، حرص نخور، چشم، فقط بگو من االن کجا ب چشم«

:دیکش غیرهگذران، ج ي رهیتوجه به نگاه خ یب ماهرخ

»ایتو رو خدا ب ز،یپرو ایخوره، ب یشه، سرما م یم سیاد؟ بچه ام خ یداره بارون م ینیب یچتر واسِ بچه ام بخر، نم هی میبر ایب«

:گفت یبا نگران زیپرو

».ام، چشم چشم اومدم یمن االن م ؟یمحله مون ابونیام، سر خ یتو آروم باش من االن م خانم«

. داد یکمرش خم شد هق هق امانش نم ابانیباران آبان ماه، کنار خ ریز. که تماس را قطع کرد، کمرش خم شد ماهرخ

بارد، یسرد است و باران م هوا

شود، یم سیخ دخترکش

خورد، یسرما م دخترکش

.ستیباران آواره ن ریکه دخترکش ز ندیبخرد و به دستش برساند، با چشمانش بب يچتر شیبرا برود
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. راحت شود الشیتا خ ندیچشمانش بب با

کرد یم هیگر ماهرخ

.کرد یم هیدل شکسته، گر ماهرخ

***

:زد يشاکر يشانه  يرو بهزاد

»بشه ادهیپ نیخواد از ماش یفکر کنم بهاره م سته،یداره وام ینگه دار، تاکس ،يدار شاکر نگه«

. ستادیا ابان،یکنار خ يپارك شده  نیپشت ماش ،یچند متر دورتر از تاکس يشاکر

.دیشد و باز هم قوز کرده به سمت پارك دو دهایپ یاز تاکس بهاره

:رو به بهزاد کرد يشاکر

»ارم؟یباره جناب سروان، برم از ستاد چتر ب یم یبارون عجب«

»میریگ یاگه گذرمون افتاد به اون ور، چتر م م،یاز ستاد دور یلیخواد، خ ینه نم«:-

.بود زیانداخت، پرو یگوش يبه صفحه  یبهزاد بلند شد، بهزاد نگاه لیزنگ موبا يصدا

»زیالو پرو«:-

»بهزاد جان سالم، بهاره کجاست؟«:-

»؟یشده؟ چرا هول یچ ،یره تو پارك ساحل یمن، داره م يبهاره رو به رو«:-

:گفت یلرزان يبا صدا زیپرو

بشه که  یدختر هم راض نین جا بلکه ااو میا یخواد بره با بهاره صحبت کنه، من االن با خانمم م یکنه، م یم یتاب یب یلیجان خانمم خ بهزاد«

».خونه ادیبرگرده ب

:لبخند زد بهزاد

»نیایبرداره و با شما برگرده خونه، ب شیبچه باز نیدختر هم دست از ا نیکه ا شاالیا ،یپارك ساحل نیایقدر خوب، ب چه«

***

:گفت یبا ناراحت. ختیر یفته بود و اشک مرا در آغوش گر يتماس را قطع کرد و به ماهرخ نگاه کرد که چتر دخترانه ا زیپرو

»بهاره شیپ میر یاالن م م،یدیچتر هم خر نینکن، بب تیقدر خودت و اذ نیتو رو خدا ا گه،یبهاره د شیپ میر یم میجان، دار ماهرخ«

:ناله زد ماهرخ

»اون همش چهارده سالشه  ؟يکارو کرد نیبره؟ آخه چرا ا یگذاشت چرا«

».نکن یتاب یتو رو خدا ب گه،ید مینیب یرمون و مخانم من، االن دخت«:-

:دیباز هم نال ماهرخ

»؟یهست يبره، آخه تو چطور پدر شیهوا بفرست نیدلت اومد که اون و تو ا يبارونِ، تو چطور ریبرگ گلم ز دختر«
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.افتاد هیبه گر زیبار پرو نیا. کندنتوانست خودش را کنترل  گرید. کرد یرا تحمل م یامان یب یاز صبح فشار عصب. تمام شد زیپرو طاقت

:از سر عجز بود يا هیگر. اش تلخ و مردانه بود هیگر

خونت از  يچون مادر يکرد؟ تو فکر کرد یبا ما برخورد م يچطور يدید یواسِ من راحت بود؟ نم یکن یمنم مث تو داغونم، تو فکر م ماهرخ«

من سخت نبود که گذاشتم  يواسِ  یکن یفکر م ن،یدختر هست نیمن، تو و ا یدگزن يفهمم؟ همه  ینم يزیتره؟ چون من پدرم چ نیمن رنگ

»ماهرخ؟ آخه چرا خانم؟ یزن یقدر سرکوفتم م نیآخه چرا ا رون؟یسر صبح از خونه بزنه ب

.پر کرد را نیماش يهق هق مردانه اش فضا يصدا. فرمان گذاشت يپارك کرد و سرش را رو ابانیحرف کنار خ نیبعد از گفتن ا زیپرو

...هم پدر بود زیپرو

...هم، واقعا پدر بود زیپرو

...ختیر یدخترکش اشک م يهم پدر بود که برا زیپرو

و ماهرخ چه کرده بود؟ زیبا پرو بهاره

.چه کرده بود واقعا

 يها مکتین گریبود و طرف د ایرطرف د کی. بنا شده بود ایدر کنار در قایپارك دق. وارد پارك شد و دور تا دور آن را از نظر گذراند بهاره

کدام از  چیه يتوانست رو یبهاره نم. شده بود سیها خ مکتین يو همه  دیبار یباران هم با شدت م. دیوز یم ایدر ياز سو يپارك، باد سرد

. بهاره باز هم بغض کرد. ندیآن ها بنش

نشستن نبود؟ يبرا ییجا واقعا

 ییبهاره با عجله به سمت دستشو. کناره اش از آب باران مصون مانده باشد دیرس یرك، که به نظر مپا ییدستشو واریبار چشمش افتاد به د نیا

.داد هیتک ییدستشو واریسطح خشک آن نشست و پشتش را به د يو رو دیدو

***

:رو به بهزاد کرد انیگر يبا چهره ا ماهرخ

»بچه ام کجاست؟ کجاست؟«

:گفت یبا ناراحت بهزاد

»گم یراس م نیبهاره حالش خوبه، باور کن ن،یآروم باش کمینم، ماهرخ خا سالم«

:چتر دخترانه را به بهزاد نشان داد و گفت ماهرخ

»نشه سیبهزاد، براش جتر آوردم تا خ نیچتر آوردم، بب براش«

. داد یرا حرکت م يا زهیانداخته بود و با نوك کفشش، سنگ ر نیینگاه کرد که سرش را پا يرا به هم فشرد و به شاکر شیلب ها بهزاد

:آمد، رو به ماهرخ گفت یشد که همان طور که به سمتشان م زیپرو يبعد متوجه  يلحظه  چند

»اوفته؟ یواست م یاتفاق یگ ینم رون،یب يدیپر نیدفه از ماش هیو پارك کنم،  نیمن ماش يموند یم ماهرخ«

:ت گرفتکاپشن بهزاد را در دس ي قهی ز،یتوجه به حرف پرو یب ماهرخ



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 111

»باره یهوا چقدر سرده، داره بارون م نیدخترم کو؟ بهزاد جان، بهاره کو؟ بب بهزاد«

:ناله زد ماهرخ

»شده سیخ دخترم«

:گفت یسرش را بلند کرد و با گرفتگ يشاکر. نگفت يزیانداخت و چ نییسرش را پا بهزاد

»یینشسته، کنار دستشو یدخترتون تو پارك ساحل خانم«

اتاق نداره ها، بخدا اتاق داره، خودم واسش  نیرو نداره ها، فکر نکن ییجا نینشسته؟ فکر نکن ییکنار دستشو ره،یمادرش بم«:زار زد ماهرخ

»کهیقدر اتاقش ش نیقدر اتاقش بزرگه، ا نیا دم،یتخت و کمد خر

:کاپشن بهزاد جدا کرد ي قهیبه سمت ماهرخ آمد و دستش را از  زیپرو

»خانم ایب نش،یخودت بب میبر ایب گه،یدنکن  هیجان، گر ماهرخ«

:نگاه کرد و گفت زیو منگ به پرو جیگ ماهرخ

»م؟یو بهش بد چترش«

:بغض کرد زیپرو

»میبر ایخانم ب ایخودت بهش بده، ب ایخانم، اصال ب آره«

.رفت یمت پارك ساحلبه س زیفشرد، به همراه پرو یکه هم چنان چتر دخترانه را در آغوش م یبعد ماهرخ در حال يلحظه  چند

***

:گرفته رو به بهزاد گفت يبا صدا يشاکر

»جناب سروان؟ میهم بر ما«

:کرد، جواب داد یکاپشنش را مرتب م ي قهیهمان طور که  بهزاد

»کنن تا برگرده خونه یتونستن بهاره رو راض دیکنن، شا یکار م یچ مینیخونواده هستن، بزار بب هیاونا  ،يشاکر نه«

:گفت ینگران با يشاکر

»؟ینشد که برگرده چ یراض اگه«

:کرد، گفت ینگاه م زیو همان طور که از پشت سر به ماهرخ و پرو دیکش قینفس عم بهزاد

»میبازم مراقبش باش دیبا م،یتا آخرش با هم باش دینشد، با یراض اگه«

»من تا آخرش هستم«:مصمم جواب داد يشاکر

***

زمان چشمشان به دخترك تپلشان افتاد که  کیچشم چرخاندند و هر دو در  ییشدند، به دنبال دستشو یارك ساحلو بهزاد با عجله وارد پ ماهرخ

:افتاد هیماهرخ دوباره به گر. گذاشته بود شیزانوها ينشسته بود و سرش را رو ییدستشو واریدر شکم جمع شده، کنار د يبا زانوها

»رهیمادرت بم يوا ؟ینشست ییجا کنار دستشو نیکه ا يندار یزندگبهاره، تو مگه خونه  رهیمادرت بم یاله يوا«
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.دندیبا عجله به سمت بهاره دو زیو پرو ماهرخ

***

. دیلرز یگذاشته بود و از سرما م شیبازو يسرش را رو بهاره

 د؟یایماند تا باران بند ب یمنتظر م ییسقف دستشو ریز دیبا چقدر

.دیایکرد تا باران بند ب یصبر م دیبا. بخرد يخودش چتر يد تا براپولش هم آن چنان نبو. هم نداشت چتر

؟یانزل باران

آمد؟ یبند م یآبان ماه انزل باران

؟يزود نیهم به هم آن

د،یشن ییبعد صدا يچند لحظه . فکر نکند زیچ چیچند لحظه به ه يکرد برا یو سع دیآه کش بهاره

پارك، يسنگفرش ها يبر رو دنیمثل دو ییصدا

...بهاره سرش را بلند کرد و ناگهان. دندیدو یچند نفر م گاران

.خورد کهیبودند، به شدت  ستادهیاش ا یو ماهرخ که در چند قدم زیپرو دنیناگهان با د و

به هق از باران دخترکش،  سیصورت خ دنیماهرخ با د. نگاه بهاره و ماهرخ در هم گره خورد. بلند شد نیزم ياز رو عیسر. معطل نکرد بهاره

:هق افتاد

»دخترم يشد سیمادر فدات بشه، خ یاله«

کنند؟ دایدو نفر چطور توانسته بودند او را پ نیا. زد یپشت سر هم پلک م بهاره

است؟ یدورتر از انزل لومتریاو به ماهرخ نگفته بود که چند صد ک مگر

نگفته بود؟ مگر

کردند که به خانه باز گردد، یمجبورش م اگر

...کردند یم مجبورش اگر

...محال بود به همراهشان به خانه برگردد نه،

:ماهرخ دوباره بلند شد يصدا

»من دور سرت بگردم یمادر؟ اله يدختر من، سردته، چتر چرا ندار يوا«

:دیکش غیبهاره به خودش آمد و ج. به سمت بهاره برداشت یقدم و

»این ا،یجلو، ن این«

که نگاه بهاره را  زیپرو. ثابت ماند زیپرو يگرفته  يچهره  ينگاه بهاره رو. شد رهیاشک آلود به بهاره خ و با چشمان ستادیا شیسر جا ماهرخ

:دهان باز کرد د،یخود د يرو

»بابا؟ زیبابا؟ حالت خوبه عز یخوب دخترم،«
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:چتر را به سمت بهاره دراز کرد ماهرخ

»ایبهاره جان، برات چتر آوردم مادر، ب ایب«

 شیدایچه طور پ زیسوال بود که ماهرخ و پرو نیا ریذهنش هم چنان درگ. بردارد نیزم ياش را از رو یخم شد تا کوله پشت یمبه آرا بهاره

:ماهرخ بک قدم به سمت بهاره برداشت. کرده بودند

»...جان مامان«

:دیکش غیو دوباره ج ستادیناگهان صاف ا بهاره

»جلو، برو عقب، برو عقب يایخوام ب ینم«

:ستادیا شیدوباره سر جا رخماه

»حالت خوبه؟ ،یچشم مامان جان چشم، فقط بگو خوب چشم،«

...ردیتا به سمت ماهرخ برود و او را در آغوش بگ دیلحظه دل بهاره پر کش کی يبرا

...اما

کرد یکار را نم نیا نه،

ست،یاش ن یسال از او پنهان کرده بود، که مادر واقع زدهیماهرخ س نیهم

.گرفت یرفت، در آغوشش نم ینم سمتش به

.بود ستنیگر يانداخت که آماده برا زیبه پرو ینگاه

هم به او کلک زده بود، زیپرو

شده بود از آن او نبود، حداقل  زیکه به حسابش وار یونیلیکه چهارده م نیو مهم تر از آن ا ستیاش ن یهم به او نگفته بود که پدر واقع زیپرو

...او نبود از آن گریتا چند ماه د

.شد یباران آواره نم ریطور ز نیتوانست از حسابش پول برداشت کند، حاال ا یم اگر

:از اشک پر شد شیچشم ها. و نفرت در وجود بهاره نشست خشم

دونم  یام، نم یدختر پرورشگاه هیام،  یدختر سر راه هیمن  ن؟یدنبال من؟ مگه شما پدرو مادر من نیاومد یاد، واسه چ یهر دوتاتون بدم م از«

»پدر و مادرم یمادرو پدرم کجان، من ب

:حرف بهاره را قطع کرد ماهرخ

چه  نیهوا رو، بب نیبا ما برگرد خونه، دخترم بب ایب م،یجا چکاره ا نیپس ما ا ،یپدرو مادر باش یخدا نکنه تو ب م،یجان، ما پدرو مادرت بهاره«

»دختر من ایخونه، ب میبر ایکه دخترم، بخطرنا رونه،یاد، هزارتا آدم ناجور ب یم یبارون

...یباران آبان ماه نیمثل هم دند،یبار یهمچنان م. رحم بودند یاما اشک ها ب. را پاك کرد شیبا پشت دستش اشک ها بهاره

»نیاد، ولم کن یام خونه، دوستون ندارم، ازتون بدم م یام، نم ینم«

:چند قدم به سمت بهاره برداشت زیپرو
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»میبر ایخونه، دختر بابا ب میبر ایب دخترم«

:برداشت و گفت نیزم ياش را از رو یبه سرعت خم شد و کوله پشت بهاره

»ایندازم تو در یجلو، خودم و م يایب گهیقدم د هی«

.شد دتریاش شد هیگر و

:دیماهرخ نال. شد رهیو مستاصل به بهاره خ ستادیا شیسر جا زیپرو

 یکنم، هرچ یمن همون کارو م یتو بگ یمادر جان باشه، هر چ ست،یخونه، من اصال حالم خوب ن میبر ایخدا ب من دق کردم دختر، تو رو بهاره«

»قبوله یتو بگ

:دیکش غیج بهاره

»ام خونه، از اون خونه متنفرم یعقب من نم نیبر«

:سمتش برداشت و گفت قدم به کیبگذرد، که ماهرخ  زیبه هق هق افتاد و خواست از مقابل چشمان ماهرخ و پرو بهاره

»مادر یش یم سیخ ر،یچتر و بگ نیخونه، پس حداقل ا ایجان باشه، ن مامان«

چتر  ينگاهش رو. بهاره مکث کرد. چتر را به سمت بهاره دراز کرد. هق هق امانش نداد. بر زبان آورد هیبا گر بایکلمات آخر را تقر ماهرخ

رد؟یبخرد، بهتر نبود چتر را بگ يخودش چتر يتوانست برا یو هم که نما. دیبار یسر و صورتش م يباران رو. ماند رهیخ

.کرد یرا که از اول هم متعلق به او نبود، جبران نم یونیلیچتر آن چهارده م نیا

...حقش بود. ردیبود که چتر را از ماهرخ بگ حقش

معطل نکرد، با  گرید د،یتر را در دستش گرفت و آن را کشچ يقدم به سمت ماهرخ برداشت و دستش را دراز کرد و دسته  کی اطیبا احت بهاره

:دیچیپارك پ یخال يماهرخ در فضا ادیفر يصدا. دیو دو دیسرعت چرخ

»جـــــان، مامان جـــــان بهاره«

خت،یر یاشک م ماهرخ

خت،یر یاشک م زیپرو

...ختیر یهم اشک م بهاره

: نگاه بهزاد شد و سر تکان داد يمتوجه  يشاکر. نگاه کرد يبه شاکر يدیو با نا ام دیکش سشیخ يموها انیبه م یدست بهزاد

»شه یبچه آدم نم نیسروان ا جناب«

:رفت، جواب داد یهمان طور که به سمت موتور م بهزاد

ه بره، هوا هم داره بارون کجا رو داره ک نیا ریدختر ز نیباره، ا یهم م یعجب بارون ،يشاکر میاره، بر یسر خودش م ییبال هیبچه  نیا امروز«

»ستیذره عقل تو سرش ن هیبچه  نیشبه، ا گهیساعت د هیشه،  یم کیکم کم تار

....به سمت موتور رفت و پشت آن نشست ،يبدون حرف اضافه ا يشاکر

***
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چترش هم تازه و . تر داشتچ گریحاال د. خانه ها و مغازه ها عبور کند يدامنه  ریمجبور نبود که از ز گرید. ته دلش قرص شده بود یکم بهاره

.نو بود

بود؟  دهیخر شیچتر تازه برا کیماهرخ  یعنی

. نشد ریمسئله درگ نیبا ا ادیبهاره ز فکر

.نقش بست و باعث شد که بهاره اخم کند دگانشیو ماهرخ در برابر د زیپرو انیگر يچهره ها هیچند ثان يبرا

؟دلش به حالشان سوخته بود ایآن دو شده بود  دلتنگ

هوا کم کم رو . به پنج بود قهیساعت ده دق. بود دنیخواب يبرا ییکردن جا دایمسئله پ نیمهمتر. فکر نکرد زیبه ماهرخ و پرو نیاز ا شیب بهاره

را  شیتوانست لباس ها ینم. شده بود سیخ شیلباس ها. تاول زده بود شیداشت، کف پاها یبهاره لنگان لنگان قدم بر م. رفت یم یکیبه تار

کرد  یتحمل م دیبا. کرد یدوباره خودش را انگشت نما م دیپوش یم يگرید ياگر مانتو. مانتو اش بود نیبلندتر ،يقهوه ا يمانتو نیا. وض کندع

. تا مانتو اش خشک شود

. سوپر مارکت، ثابت ماند يمغازه  يبعد، چشمان بهاره رو يلحظه  چند

بود؟ دهیچه د مگر

وارد سوپر  یبهاره با خوشحال. بخورد تا گرم شود رکاکائویخواست ش یدلش م. گردان، بهاره را وسوسه کرده بودداغ در دستگاه  يکاکائو ریش

.مارکت شد

***

احساس کرد  زیپرو. حتما به دنبال بهاره رفته بودند. دیاز بهزاد و همکارش ند ياثر. کرد تیهدا نیکشان کشان ماهرخ را به سمت ماش زیپرو

. روانشناس افتاد يگفته  ادیبه . لش خارج شده استکه اوضاع از کنتر

. به عهده نگرفت یتیبود که مسئول نیهم يبرا. افتدیممکن است ب یبود هر اتفاق گفته

روانشناس کجا بود؟  نیا اصال

. گفته بود که در کنارشان حضور خواهد داشت او

مطب را گرفت تا با روانشناس  يبا عجله شماره . از او نداشت یهم دست کمخودش . آمد ینفسش باال نم هیبه ماهرخ کرد که از زور گر ینگاه

...صحبت کند

:دیماهرخ را شن يناله  يصدا. را به هم فشرد شیلب ها زیپرو. در مطب نبود یکس. دیچیپ یبار دهم بوق آزاد در گوش يبرا

»شه، نه؟ ینم سیخ گهیبهاره د ز،یپرو«

. به خودش لعنت فرستاد. ده استش نیاحساس کرد که قلبش سنگ زیپرو

:گفت یاش شرمسار شد و به آرام چارهیبه زن ب یچه اجازه داد تا بهاره از خانه فرار کند؟ با نگاه يبرا آخر

»شه ینم سیخ گهیراحت باشه، د التیخ نه،«

»روانشناس؟ شیپ يشه من و ببر یم«:-
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»لهیاالن زنگ زدم مطب، هنوز تعط«:-

.نشست و به راه افتاد نیفرو افتاده داخل ماش يهم با سر زیپرو. دیآه کش ماهرخ

***

سوپر مارکت  يبهاره کنار همان مغازه . دیاش چک ینیاز نوك ب یباران يقطره . آمد رونیداغ را در دست گرفت و از مغازه ب يکاکائو ریش بهاره

...دیکاکائو را سر کش ریش وانینشست و با لذت ل

. ثابت ماند که به همراه دخترك هفت هشت ساله اش وارد سوپر مارکت شد یزن جوان يبود که نگاه بهاره رو دهیرس مهیبه ن رکاکائویش وانیل

قدم از در مغازه فاصله نگرفته  کیهنوز . کاکائو رفت ریآمد و به سمت دشتگاه ش رونیبعد صاحب سوپر مارکت از درون مغازه ب يچند لحظه 

بود و حاال کنار مغازه ولو شده بود،  دهیکاکائو خر ریاز او ش شیپ يچند لحظه  نیکه هم یدخترك تپل دنیبا د و ستادیا شیسر جا ناگهانبود که 

:مرد بلند شد يصدا. ستیبه مرد مغازه دار نگر یبهاره با نگران. باال رفت شیاز شدت تعجب ابروها

»؟یجا نشست نیا یواس چ تو«

:خودش را جمع و جور کرد بهاره

»شه؟ یم یچ مگه«

:مغازه دار اخم کرد مرد

»ستیجا که گدا خونه ن نیا ن،یجا نش نیپاشو ا نم،یبب پاشو«

کرد  یسع. اتفاق هم افتاده بود نیامروز فقط به او لقب گدا نبسته بودند که به لطف مرد مغازه دار ا. دیجمله به مرز جنون رس نیا دنیبا شن بهاره

 رونیوارد مغازه شده بود و حاال از مغازه ب شیپ يهمان زن جوان شد که چند لحظه  يمتوجه . ن نداشتتوا شیبلند شود، اما پاها نیزم ياز رو

:مرد مغازه دار او را به خود آورد يصدا. کرد یآمده و به او نگاه م

»؟ییگدا ،یاد گدا باش یبهت نم ؟ییِگدا ينشستنه؟ جا يمغازه جا يجلو نم،یبب پاشو«

:با خشم جواب داد بهاره

»خره؟ یکاکائو م ریاد ش یم گدا«

:با تمسخر گفت مرد

»جا محل کسبه نیپاشو ا ن،یبش گهید يجا هیخره، پاشو برو  یاد طال هم م یاالن م گدا«

. مرد مغازه دار به سمت دستگاه رفت. کرد یذق ذق م شیهنوز کف پا. بلند شد نیزم يبار به خودش فشار آورد و به زحمت از رو نیا بهاره

:غر غرش بلند بود يصدا

 ریتقص گه،یولن د يجور نیکنن، هم یذره مالحظه نم هی ست،ینشستن ن يجا که جا نیان، آخه ا یک گهید نایمغازه نشسته، ا يشده جلو پا«

»ندارن که

.و که گدا نبوددر کند، ا یچند لحظه نشسته بود تا خستگ ياو فقط برا. دلش گرفت. خود احساس کرد يزن جوان را رو نینگاه سنگ بهاره

مرد  نیهمه توه نیبا ا. در دستش کرد يکاکائو ریبه ش ینگاه. چترش را هم برداشت. برداشت نیزم ياش را از رو یخم شد و کوله پشت بهاره
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بهاره کوله . شد انیجر يمرد مغازه دار متوجه . پرت کرد نیزم يکاکائو را رو ریش وانیل تیبهاره با عصبان. کور شده بود شیمغازه دار، اشتها

:دیمرد مغازه دار را شن يصدا. دوشش انداخت و چترش را باز کرد و به راه افتاد ياش را رو

»شنا یم دایپ يمردم آزار يعجب آدم ها زن،یر یدر مغازه که آشغال نم يبابا، جلو يا ؟يکار کرد یچ«

. داشت یمرد، همچنان گام بر م يتوجه به غرغرها یب بهاره

...شهر دلخور بود نیا يآدم ها يدست همه  از

:کرد و گفت يرو به شاکر بهزاد

»تو آخه؟ يخور یوول م نقدریشده؟ چرا ا یچ ه،یچ يشاکر«

:با ته خنده گفت يشاکر

»شه بگم یسروان روم نم جناب«

:اخم کرد بهزاد

»شده یچ نمیبب بگو«

:بر لب آورد یلبخند خجول يشاکر

»دارم ییدستشو«

:تکان داد يبه او نگاه کرد و بعد با تاسف سر رهیخ رهیچند لحظه خ بهزاد

خبر همه  گهید ،يشد یهمه جوره با من خودمون رون،یب يروز با من اومد هیبابا، تو  يکن، ا دایپ ییدستشو هیخجالت بکش، پاشو برو  يشاکر«

»يد یبه من م زویچ

:دوباره پنچر شد يشاکر

»بگو نیما خودتون گفتبگم، ش شهیسروان من که گفتم روم نم جناب«

»بارون ریز میشد سیخ ار،یچتر وردار ب هیهم  ییموتور و بردار برو ستاد، هم برو دستشو ایب«:-

:گفت یبا ناراحت يشاکر

»ن؟یکن یدکم م نیدار یبگم؟ واسه چ نیبابا، جناب سروان مگه خودتون نگفت يا«

:چشمانش را درشت کرد بهزاد

 »ایاومد ار،یچتر هم ب هیبرو ستاد  ؟یبرقص ابونیوسط خ کهینزد ینیب ینم ،ییرو دستشوب ؟یچ ینی یکن یدکم م يشاکر«

...را به جلو فرستاد و سوار موتور شد نشیریلب ز يشاکر

،يموقع باز شود شاکر یکه ب یبر دهان لعنت

....لعنت

***

 يبخار یحت ایو  جیپک ای نهیدر کنار شوم قهیچند دق ينست براتوا یکاش م يدر دلش آرزو کرد که ا. سرما به تنش نشسته بود. دیلرز یم بهاره



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 118

به ساعتش نگاه کرد، ساعت پنج غروب . بود دهیبر گریبهاره د. شده بود سیهم خ زشیحاج خانم نور عز يشنل پاره شده . تا گرم شود ندیبنش

.چند لحظه دچار دلهره شد يبهاره برا. شده بود کیتار گریهوا د. بود

کرد؟ یه کار مچ دیبا امشب

د؟یخواب یکجا م دیبا

...شد یآواره م دیکه نبا ابانیخ ي گوشه

شد؟ یآواره م دیگفت که نبا یم تازه

. دانست یحاال هم آواره بود و نم نیهم او

. زبان، چشمانش برق زد يموسسه  يتابلو دنیکرد که ناگهان با د یسر در مغازه ها نگاه م يهدف به تابلوها یب بهاره

:لب زمزمه کرد ریز

»نیزم رانیزبان ا ي خانه«

موسسه  ریمد ادیبه . بود لیدو ترم در آن جا مشغول به تحص يبود که بهاره سال گذشته در آن ثبت نام کرده بود و برا يهمان موسسه ا نیا

. بود یو مهربان انسالیخانم م. افتاد

چه بود؟  اسمش

.به ذهنش فشار آورد بهاره

اومممم

یمد، خانم شکوهآ ادشی به

هرگز او را از موسسه  یخانم شکوه. آن جا استفاده کند يساعت وارد موسسه شود و از بخار مین يبتواند برا دیبا خودش فکر کرد که شا بهاره

.فکر بهاره عزمش را جزم کرد و وارد موسسه شد نیبا ا. کرد ینم رونیب

***

بهاره دور . توانست آرامش بخش باشد یگرم تا چه اندازه م طیمح کیخودش فکر کرد که  با. داخل موسسه قلب بهاره را لرزاند يگرما هجوم

گشت و باالخره  يبهاره با چشمانش به دنبال بخار. انتظار نشسته بودند يها یصندل يچند دختر نوجوان رو. تا دور سالن انتظار را از نظر گذراند

:دیرا شن یفیظر يبود که صدا دهیز وسط سالن نرسهنو. به سمت آن رفت یکرد و با خوشحال دایرا پ نآ

»خانم امرتون سرکار«

بهاره هول . کرد ینشسته بود و به بهاره نگاه م زشیجوان موسسه، پشت م یمنش. دیآب دهانش را قورت داد و به سمت صاحب صدا چرخ بهاره

:و دستپاچه گفت

»سالم«

»ن؟یداشت يسالم، امر«:-

»کار دارم یشکوه من با خانم ز،یاممم، چ«:-
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»ان یم گهیساعت د میندارن، ن فیتشر یخانم شکوه«:-

 دنید يتوانست به بهانه  یم. قدر خوشحال شود نیزبان، ا يموسسه  کی ریکرد که از نبودن مد یوقت فکرش را نم چیه. ذوق زده شد بهاره

:تگف یبهاره با خوشحال. تا گرم شود ندیبنش يساعت کنار بخار مین یخانم شکوه

»انیمونم تا ب یم منتظر«

 يگرما. آن نشست يرفت و رو يکنار بخار یبه سمت صندل دیلرز یکه از شوق م ییبهاره با قدم ها. نگفت يزیتکان داد و چ يجوان سر یمنش

.که در وجودش نشست، باعث شد تا چشمانش را ببندد يبخار يشعله ها

***

.دیبه مرز جنون رس گرید. گرفت یس، تماس مام بود که ماهرخ با مطب روانشنا یبار س دیشا

روانشناس کجا مانده بود؟ نیا آخر

:دیجوان را شن یمنش يصدا يشل شد و خواست تماس را قطع کند که در کمال ناباور یگوش ياز رو دستش

»دییبفرما... يمشاوره  مرکز«

:گفت يبا لحن تند ماهرخ

مردم کارو  دیاد مطبش؟ شا یم رید نقدریا یاون خانم روانشناس واسه چ ن؟یکن یو باز نم مطب یواسه چ ن؟ییمعلوم هست شما کجا چیه خانم«

»ره؟یداشته باشن، نکنه شکم روانشناستون س یزندگ

...جوان شوکه نشد یمنش

:و گفت دیحال ابرو در هم کش نیلحن صحبت مراجع کنندگان، عادت کرده بود، با ا نیا به

»تا اگه بتونم جوابگو باشم هیمشکلتون چ دییماچه طرز صحبته؟ بفر نیا خانم«

...شکست کبارهیحرف ماهرخ شکست،  نیا دنیشن با

مشکلش چه بود؟ د،یپرس یجوان تازه م یمنش نیا

ها شده بود، ابانیخ يبود که دختر برگ گلش آواره  نیا مشکلش

...بود نیهم مشکلش

:که ناله زد دیجوان رس یمادر از پشت تلفن به گوش منش کی يشکسته  يکنار رفت و صدا کبارهیبه  يهمه خشم و تند آن

سرما،  نیبارون تو ا نیآواره شده خانم جون، تو ا رون،یکه دخترم از خونه رفته، دختر گلم از خونه رفته ب نِیمشکلم ا ه؟یمشکلم چ نیپرس یم«

»زمیسرم بر يتو دیبا یچه خاک نمی، بده بزار باهاش صحبت کنم بب...رو بده به خانم یتوروخدا گوش

:گفت يدهنده ا يبا لحن دلدار یمنش. ماهرخ واقعا جگر سوز بود يها هیگر. جوان متاثر شد یمنش

گم  یگردن، اگر اومدن م یبر م گهیساعت د کی، تا ...يتو مدرسه  نیمشاوره با والد يرفتن جلسه ... خانم ن،ینکن هیگر ن،یآروم باش خانم«

»رنیحتما با شما تماس بگ

. وا رفت ماهرخ
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گر؟یساعت د کی

خواهد زد، خیدخترکش از سرما  گریساعت د کی تا

....دخترکش گریساعت د کی تا

....دخترکش يوا

.....دخترکش يوا

***

اهش با نگ. است یتیچند لحظه فراموش کرد در چه موقع يبرا. و منگ به دور و برش نگاه کرد جیگ. دیناگهان از خواب پر ،یبا تکان دست بهاره

. زبان بود يدر موسسه . برد تشیبه موقع یکرد و پ یجوان تالق ینگاه منش

خوابش برده بود؟ یک

. غلبه کند دنش،یبه خواب لینتوانست بر م گریآن قدر خسته بود که د. شد و به خواب رفت نینشسته بود که کم کم چشمانش سنگ يبخار کنار

:دیرا شن یمنش يصدا

»؟يداریخانم، ب دختر«

:جواب داد یجیبا همان گ بهاره

»شدم، خوابم برده بود داریب آره«

»نیجا معطلشون نش نیشما ا ان،یتونن ب یاومده و نم شیبراشون پ يتماس گرفتن و گفتن، کار یآهان، خواستم بهت بگم که خانم شکوه«:-

بهاره با . کرد یم يگرد ابانیخ ،یسرد و باران يهوا نیدر ا شد و دوباره یاز موسسه خارج م دیبا. واضح بود امیپ. شد زانیآو شیلب ها بهاره

:زد و گفت يلبخند. مفهوم نگاه بهاره نشد يدخترك متوجه . جوان نگاه کرد یبه منش يدردمند

»فردا صبح حتما هستن ن،یاریب فینداره، فردا تشر يرادیا«

.دیآه کش بهاره

صبح؟ فردا

کرد؟  یرا چه کار م امشب

فت؟ر یکجا م امشب

...سرد يهوا نیهم در ا آن

. چشم دوخت يبخار يبا حسرت به شعله ها. بلند شد یصندل ياز رو یبا سست بهاره

ند؟یبنش يامکان داشت که امشب بتواند باز هم کنار بخار یعنی

شب چه؟ فردا

گر؟ید يها شب

لب به  ریچترش را در دست گرفت و ز. کرد زانیش آودوش يبرداشت و رو نیزم ياش را از رو یدوباره کوله پشت. شد نینفسش سنگ بهاره



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 121

...رفت یو به سمت درب خروج "خداحافظ"گفت  یآرام

***

. نداشت یهدف. زد یباران قدم م ریز بهاره

رفت؟  یبه کجا م دیبا

.نقش بر آب شده بود ش،ینقشه ها تمام

د؟یخواب یکجا م امشب

.شدند، در گردش بود یکه از کنارش رد م ییآدم ها يچهره  يرو نگاهش

از آن ها در حال حاضر مشکل او را دارند؟ کیخودش فکر کرد که کدام  با

خواب امشبشان هستند؟ ياز آن ها نگران جا کی کدام

. داشت، ثابت ماند یهم سن و سال خودش، که در کنار مادرش قدم بر م یدخترک يچهره  يبهاره رو چشمان

...به حال دختركبار با خودش فکر کرد که خوش  نیا

اش، یدر کنارش بود، مادر واقع مادرش

.سرش بود يباال یسقف د،یخواب یهم در اتاق خودش م امشب

. به دخترك و مادرش نگاه کند نیاز ا شیطاقت نداشت تا ب. انداخت نییسرش را پا بهاره

دانست، مادرش کجاست؟ یبزرگ فقط او بود که نم يایدن نیا در

او بود؟ فقط

***

بهانه بود  کیهم نگاه کردن به طالها صرفا  دیشا. کرده بود رهیچشمش را خ نیتریپشت و يدرخشش طالها. استاده بود یکنار طال فروش هارهب

و  دیانواع انگشتر و النگوها لغز ينگاهش از رو. گرفت که امشب کجا بخوابد یم يجد میتصم دیبا گرید. خواست فکرش را متمرکز کند یو م

.دیآه کش

رفت؟ یم دیبا کجا

کرد؟ یم دیکار با چه

.بود، تکان خورد ابانیخ يمسافر خانه که در آن سو يتابلو دنیبا د. دیجرخ ابانیگرفت و به سمت خ نیتریپشت و يچشم از طالها بهاره

"فیظر يمسافرخانه "

.که همراهش بود، پول هم داشت توانست، شناسنامه یحتما م. توانست امشب در مسافرخانه بخوابد یم. از ذهنش گذشت يفکر

مقدار پول همراهش بود؟ چه

هزار تومان، هفتاد

شد؟ یشب اقامت در مسافرخانه، چه قدر م کی ي نهیهز خوب،
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شتر؟یب ایهزار تومان  یس

...توانست یکه نم ابانیبود امشب در مسافرخانه بخوابد، کنار خ مجبور

داد؟ یصاحب مسافرخانه به او اجازه نم اگر

کرد؟ یکرد، اگر مسخره اش م یبرخورد م يبا او به تند ،یمثل صاحبان بنگاه معامالت ملک راگ

د،یبار صدم آه کش يبرا بهاره

.بود یکیدر تار يریهم ت نیا. افتاد، او مجبور بود به مسافرخانه برود یموارد هم اتفاق م نیا يهمه  اگر

رد؟ک یچه کار م دیکرد، آن وقت با یکار را نم نیا اگر

 یامشب را در مسافرخانه به صبح م دیکرد، با یاگر شده به صاحب آن التماس م یحت. رفت یبه مسافرخانه م دیعزمش را جزم کرد، با بهاره

.داد یدر مسافرخانه، از دست م دنیشب خواب کیرا بابت  شیپول ها ياگر همه  ینداشت حت یتیاهم. رساند

...مهم بود امشب

 دنیبرود، که با شن ابانیخ يبهاره عزمش را جزم کرد تا به آن سو. زد یپر نم ابانیپرنده هم در خ گریمهم بود که د گریچهار ساعت د سه،

:شد خکوبیم شیسر جا ،ییآشنا يصدا

»بهاره جان ،يوا يوا يجان، وا بهاره«

.حبس شداش  نهیخاله مستانه اش نفس در س دنیسرش را به سمت راست چرخاند و با د یبا نگران بهاره

مستانه اش؟ خاله

خواهر ماهرخ بود، مستانه،

...نداشت یهم که با او نسبت زیهم، پرو زیبود و پرو زیهم زن پرو ماهرخ

.مستانه اخم کرد دنیبا د بهاره

تلخ برداشته بود، قیکه بود، پرده از حقا یهر کس مستانه

است، یاهدختر پرورشگ کیکه بود، به او گفته بود که او  یهر کس مستانه

...ستندیاو ن یو ماهرخ پدر و مادر واقع زیبه او گفته بود که پرو مستانه

 ن،یو در برابر چشمان متعجب عابر دیبرود، مستانه امان نداد، به سمتش دو ابانیخ يتوجه به مستانه، به آن سو یبا عجله قدم برداشت تا ب بهاره

:دیبهاره را در دست گرفت و نال يبازو

»؟يچرا از خونه فرار کرد ،يبود که کرد يچه کار نی، خاله جان، واستا خاله، تو رو خدا، خاله اجان بهاره«

...مستانه لبخند زد يبه رو بهاره

خاله اش بود؟ مستانه

بود که چرا از خانه فرار کرده؟ نگران

را به او گفته بود؟ قیچرا حقا پس
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نداشت، مستانه به او گفته بود که  يکار یاو که به کس. رفتن حاج خانم نور بود ،شیغصه ها يخودش گرم بود، همه  یکه سرش به زندگ او

اش مهم بود،  یخانمان یگفت چرا از خانه فرار کرده؟ فرار مهم نبود، ب یاش کرده بود، حاال م ییمستانه هوا. ستیزن و شوهر ن نیا یفرزند واقع

.اش مهم بود یرگآوا

ماند؟ یکجا م دیبا امشب

د؟یخواب یکجا م دیبا امشب

...و دهان باز کرد دیبه سمت مستانه چرخ تیبا عصبان. مقطع شد شیوجود بهاره را در بر گرفت، نفس ها يهمه  خشم

زن و شوهر  نیکه من دختر ا یبه من گفت ياومد یتو ام پس واسه چ ياگه من خواهرزاده  ،یتو؟ عجب حرف ؟یمن يو بکش، تو خاله  دستت«

»ستم؟ین

دوباره اشک دور چشمانش حلقه زد،  دیبهاره سکوت مستانه را که د. دیسوال بهاره چه بگو نیدانست در جواب ا ینم. نگار الل شده بودا مستانه

اشک  زشیر يکرد جلو یبا لجاجت سع. شود ریبود اشک از چشمانش سراز کینزد. کرد یبغض م لیدل یو ب لیدانست امروز چرا با دل ینم

:ردیرا بگ شیها

مگه  ؟یخواست یو نم نیمگه هم ستم؟یاونا ن يبچه  یبود که به من گفت یبرم خونه؟ اصال تو هدفت چ یگ یم ياالن اومد ؟يشد مونیپش ؟هیچ«

»رو ندارم که توش بخوابم ییجا چیامشب ه نیبب ؟یاالن عذاب وجدان گرفت ؟یخواست یمن و نم یبدبخت

:دیمستانه نال. باز کردند ختنیفرو ر يبرا یراه یا سرسختاشک ها ب. نتوانست خودش را کنترل کند گرید بهاره

»بهتره یبدون عتریسر یکنم، گفتم هر چ یم یجون من اشتباه کردم، فکر کردم کار درست دختر«

:دو رگه شده بود، گفت هیکه از گر ییحرف مستانه را قطع کرد و با صدا بهاره

 یم ابونیجا کنار خ نیخودت راحت بخواب، منم هم ياحت باشه، امشب تو برو تو خونه ر التیخ گهیکه، د يدیکه چقدر واسم بهتره، د يدید«

»خوابم

:دیبا کف دو دستش به صورتش کوب مستانه

»خاله ایمن بمون، ب شیهمون جا پ یتا هر وقت که خواست میبر ایمن، ب يخونه  میبر ایخاله ب رم،یمن بم یاله«

:کردرا پاك  شیبا کف دستانش اشک ها بهاره

»اد یاز تو هم مثه اون دوتا بدم م ،یستیمن ن يام، تو هم خاله  یتو نم شیبزنم، پ خیام، امشب اگه از سرما هم  ینم«

:مستانه نگاهش را از آن ها گرفت. چند زن و مرد به دور آن دو حلقه زده بودند. به دور و برش کرد ینگاه مستانه

 یبودم؟ جواب مادرت و چ یمن جواب خواهرم و چ وفته،یتو ب يبرا یببخش بهاره جان، اگه اتفاقغلط کردم، من اشتباه کردم، تو من و  من«

»بدم؟

...مادرش

شناخت؟ یمستانه مادر بهاره را م مگر

از او خبر داشت؟ مگر
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او افتاد؟ یکه مادرش نبود، اگر ماهرخ مادرش بود، پس چرا مستانه آتش شد و به زندگ ماهرخ

و گفت؟را به ا قیحقا چرا

»نداره تا به خاطرش حرص بخوره يخواهرت و نخور، اون که بچه ا يتو هم غصه  ست،یماهرخ مادرم ن دروغگو،«

. بحث خاتمه دهد و با تمام قدرت بدود نیتر به ا عیبار بهاره با خود فکر کرد که بهتر بود هر چه سر نیا و

...مانده باشد یباق یاگر قدرت البته

. حرکت بهاره کمرش خم شد نیا دنیمستانه با د. دیدو ابانیو به سمت خ دیخمقدمه چر یب بهاره

خواهرش چه کار کرده بود؟ یزندگ با

به بار آورد؟ بتیهمه مص نیبود، چرا بدون فکر دهانش را باز کرد و به دنبال آن ا يآزار یدخترك ب بهاره

...کرد، اگر یم ياد، اگر دزدافت یخالفکار م يکرد، اگر به پست آدم ها یبهاره تصادف م اگر

...اگر

...مستانه يچه کار کرد ،يچه کار کرد مستانه

***

 کیمستانه . برود فیظر يتوانست سراغ مهمانخانه  ینم گرید. از کوچه پس کوچه ها شد، بر بخت خودش لعنت فرستاد یکیوارد  بهاره

. اوردیب ادیشهر را به  يکرد تمرکز کند و در ذهنش نقشه  یهاره سعب. بود ختهیرا بهم ر شیمحل بود که سر بزنگاه نقشه ها یخروس ب

شهر مسافر خانه داشت؟ نیا يکجا

بود؟ کجا

کجا؟...کجا

رفت و از تک تک  یم ابانیبه همان خ. در آن وجود داشت يمتعدد يشهر افتاد که مسافرخانه ها يها ابانیاز خ یکی ادیبه . جرقه زد ذهنش

...دیخواب یم یسقف ریاشب ز دیهم که شده، با يباالخره به هر ترفند. دیپرس یاره را ماج متیمسافرخانه ها ق

***

به سرعت به سمت . دیبار یم يچه باران تند. آمد و به آسمان نگاه کرد رونیقرار داشت، ب یفرع ياز کوچه ها یکیاز مدرسه که در  روانشناس

دست چترش را  کیزد و با  هیتک نیروانشناس به ماش. به هوا برخاست لشیموبا يصدا ند،یبنش نشیکه خواست داخل ماش نیهم. رفت نشیماش

:تماس از مطب بود. دیکش رونیب فشیرا از ک یگوش گریداشت و با دست د نگهسرش  يباال

»الو«

»مزاحم شدم دی، ببخش...سالم خانم«:-

»کنم یخواهش م«:-

» !که دخترش از خونه فرار کرده نیبود، مثل ا ختهیبهم ر شونیاوضاع روح یلیخانم، االن خانم حکمت تماس گرفتن، بنده خدا خ«:-

. تاسف تکان داد يبه نشانه  يحرف سر نیا دنیبا شن روانشناس
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باالخره بهاره از خانه فرار کرد؟ پس

با او تماس نگرفت؟ یچرا از صبح تا حاال کس پس

.طبش بوددو بعد از ظهر داخل م کیصبح تا نزد 8که از ساعت  او

 امد؟یاو ن شیپ شبیبود، د زیپرو لیچرا آن افسر جوان که فام اصال

دارد؟ ییباال سکیو ماهرخ نگفته بود که فرار کردن بهاره، ر زیاو به پرو مگر

.اجرا کردند مهیاو گوش نکردند، همه را نصفه و ن يکدام از حرف ها چیزن و شوهر به ه نیا

»ره؟یگ یتماس م یدوباره ک نگفت«

»نیمطب گهیساعت د هیمن بهش گفتم شما  ینگفت، ول يزیچ«:-

طول بکشه  قهیدق ستیربع ب هی دیمجبورم آهسته برونم، شا ده،یشد یلیمن تو راه مطبم، بارون خ نیبگ نیخوب خانم، بهشون زنگ بزن لیخ«:-

»تا برسم

انگار دخترك . از مقابل کوچه رد شد یاحساس کرد کس. کرد کوچه نگاه يهدف چشم چرخاند و به انتها یحرف ب نیبعد از گفتن ا روانشناس

.سرش گرفته بود يباال يبه دوش داشت و چتر يکوه نورد يبود که کوله  یتپل

نکند بهاره باشد؟... نکند

بود؟ بهاره

در  عیسر. اما منصرف شد. نفس بدود کیکوچه  يخواست تا انتها یکرد، آن قدر دستپاچه شده بود که ابتدا م یخداحافظ يسرسر روانشناس

.را باز کرد و چترش را بست و پشت فرمان نشست نیماش

بود که از مقابل کوچه گذشت؟ بهاره

بود؟ دهیپوش ییمانتو چه

بود؟ یمشک يمانتو

بود؟ یاش چه رنگ یپشت کوله

؟یصورت

دقت نکرد؟ چرا

بهاره باشد، اگر بهاره باشد؟ اگر

با چشمان گشاد . گذشت قهیدق کیاز  شیکوچه برسد، ب يبه انتها یباران شالق نیو با ا دیایب رونیز پارك برا روشن کرد و تا ا نیماش روانشناس

. داخل کوچه نبود یکس. نگاه کرد یاصل يشده اش، به هر دو طرف کوچه 

شده بود؟ یاالتیخ یعنی

.همراهش بود یدخترك تپل بود و کوله پشت اما

.داخل کوچه نبود ینگاه کرد، کس یفرع يکوچه  نیجلوتر رفت و به اول یشد، کم یاصل يد کوچه را به سمت چپ چرخاند و وار فرمان
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.فرستاد رونیرا ب نفسش

...شده بود یاالتیانگار خ نه،

 یر محتما غصه دا د،ید یم تیوضع نیاگر همسرش او را در ا. دیچک یم شیباران از نوك موها يقطره ها. شده بود سیاز سر تا به پا خ بهزاد

گرفت و  یتماس م يبهتر بود با شاکر. دیلرز یاز سرما م. هم چنان به دنبال بهاره وارد کوچه پس کوچه ها شده بود ت،یبهزاد با همان وضع. شد

 بشیز جاش را ا یگوش. انداخت یصد بار کالهش را باال م دیکرد با یپلو نم نهیاگر امشب س. اوردیب یاو باران يگفت که از ستاد برا یبه او م

. در هم شد شیاخم ها ش،یروبه رو يصحنه  دنیرا جستجو کند که ناگهان با د يشاکر يتا شماره  دیکش رونیب

بود؟ دهیچه د مگر

 کینداشت، آن هم با  یکم سن و سال، اصال صورت خوش یدخترک يشده بود که ورود به آن در آن ساعت شب آن هم برا یابانیوارد خ بهاره

پر از هتل آپارتمان ها و  ابانیخ نیا. داد که احتماال از خانه فرار کرده باشد یم صینگاه تشخ کیبا  یکه هر کس يکوه نورد میعظ یکوله پشت

 نیا. شد یبار عصبان نیبهزاد ا. ردیممکن بود سر راه بهاره قرار بگ ياز هر فرهنگ و خانواده ا یهر آدم. مسافرها بود يبرا ياجاره ا ياتاق ها

...گوشش گذاشت يرا رو یتماس گرفت و گوش يشاکر يبا شماره  یبا کالفگ. آن رسانده بود تیرا به نها دختر حماقت

***

به سن  یدخترک ينبود، اما در آن ساعت برا یچندان شلوغ ابانیخ. که دو طرف آن پر از هتل و مسافرخانه بود یابانیخ. شد... ابانیوارد خ بهاره

...و سال بهاره

آن از چهل هزار  متیکه ق یآن قدر معمول. بود یمعمول يمسافرخانه  کیبه دنبال . کرد یمسافرخانه ها و هتل ها نگاه م يبه نمابا دقت  بهاره

 د،یبه صورتش کش یبهاره دست. نباشد شتریتومان ب

بخوابد؟ یسقف ریتوانست امشب ز یم یعنی

که  دیسف ییوارهایبا د يمسافرخانه ا. ثابت ماند يرنگ و رو رفته ا يخانه مسافر يداشت، ناگهان چشمش رو یطور که بغ کرده قدم بر م همان

 يساختمان دو طبقه ا. باشد یمیقد دیرس یبه نظر م. شد رهیبه مسافرخانه خ يشتریبهاره با دقت ب. بود ختهیفرو ر واریشدت باران، گچ د لیبه دل

. بهاره ته دلش باال آمد. بود یچوب ش،یکه قاب پنجره ها

کرد؟  یچقدر پرداخت م دیمسافرخانه، با نیدر ا دنیشب خواب کی يبرا خوب

...هم کمتر دیهزار تومان شا یس دیشا. بود ادیگمانش که همان چهل هزار تومان هم ز به

...معطل نکرد و وارد مسافرخانه شد گرید بهاره

***

. خورد یبه چشم م یکیپالست يها یدور تا دور هال صندل. دیرس یگبزر بایمسافرخانه گذشت و به هال تقر يچترش را بست و از راهرو بهاره

. لحظه چشمانش را بست و دوباره گشود کی يبرا. سالن، قلب بهاره را جال داد يگرما. خورد یرو به رو، به چشم م واریکنار د یکوچک يبخار

دستانش را  یمرد مسن. از هال قرار داشت، نگاه کرد ياسوخته، که در گوشه  يبه رنگ قهوه ا یشکل لیمستط زیگرفت و به م يخارچشم از ب

وارد  اطیبهاره با احت. زد یذوق م يدور و برش، تو دیسف يسر مرد، با آن موها یتاس. زده بود هیاش را به آن تک یشانیگذاشته بود و پ زیم يرو
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 شیبهاره با ترس و لرز سر جا. کرد جادیا یبیمه يبرخورد قطرات باران با سقف مسافرخانه، صدا. لحظه باران شدت گرفت کیدر . هال شد

شد و  کیسوخته نزد يقهوه ا زیبه م گریبهاره چند قدم د. دستانش گذاشته بود يشد که هم چنان سرش را رو رهیخ انسالیو به مرد م ستادیا

. بهاره مردد ماند. فتادیاتفاق ن نیااما . کرد و منتظر ماند تا مرد سرش را بلند کند يتک سرفه ا. ستادیا ز،یبه م دهیچسب نباریا

بود؟ دهیخواب مرد

:سرفه کرد و هم زمان گفت يبلندتر يبار با صدا نیا

»ن؟یخواب آقا،

.توانست معطل شود یبهاره نم. دیاز مرد به گوش نرس ییهم صدا باز

داشت؟ یرگوشیپ انسالیمرد م نکند

:خم شد زیم يرو یکم بهاره

»آقا ن،یپاش آقا«

نه چندان  يبهاره به خودش جرات داد و با دستش ضربه . جا به جا کرد و باز هم سرش را بلند نکرد یصندل يبدنش را رو یمرد کم بار نیا

:گفت يبلند يو همزان با صدا دیکوب یچوب زیم يرو یآرام

»آقا«

:زد ادیاش بود، فر یاز خواب آلودگ یدستانش بلند کرد و با چشمان به خون نشسته که ناش يبار مرد وحشتزده سرش را از رو نیا

»ها؟«

بهاره آب دهانش را . کرد یهراسان، براندازش م یشده اش، با نگاه دیدست سف کی لیو سب شیبا ر انسالیمرد م. مرد زل زد يبه چهره  بهاره

:قورت داد و گفت

»کنم دارتونیمجبور شدم ب ن،یشما خواب بود د،یببخش«

:دیبگو يزیچ دیبهاره احساس کرد که با. شد رهینان با چشمان سرخش، به بهاره خنگفت و همچ يزیچ انسالیم مرد

»خوام امشب توش بخوابم یخوام، م یاتاق م هیمن  آقا«

 يگرفته ا يشد و با صدا رهیبهاره خ يکرد و با دقت به سرتا پا زیبار چشمانش را ر نیا. شد یم اریحرف کم کم هش نیا دنیبا شن انسالیم مرد

:دیپرس

»کجاست؟ بابات«

:آب دهانش را قورت داد بهاره

»خوام یخوام، واسه بابام که نم یمن واسه خودم اتاق م... زیچ بابام،«

. کند توتهیجا ب نیخواست امشب در ا یجا و مکان بود و م یدخترك ب. را خواند هیتا ته قض انسالیم مرد

پرانده بود؟ بود که آن طور مفتضحانه او را از خواب  نیهم يبرا پس

 یچتر بهاره که آب از آن،قطره قطره م دنیبهاره را از نظر گذراند و با د يباز هم سراپا. گرفت یرا م یبهت و سردرگم يکم خشم جا کم
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. دیبه مرز جنون رس انسالیمرد م. خورد یبهاره در آن به چشم م یو گل سیخ يرد پا. به کف سالن نگاه کرد. چشمانش گشاد شد د،یچک

:زد ادیگشاد شد و فر مانش از فرط خشچشم

واسه خودت که سهله اگه واسه عمه  ؟يخوا یواسه خودت اتاق م ،يمن و از خواب پروند يمسخره ا زیچ نیهمچ هیکه واسه  يکرد خودیب تو«

در  يرو جلو يپادر يمگه کور بود ،يدیمن و به گند گش يدادم، برو گورت و گم کن، تموم مسافرخونه  یبهت اتاق نم یخواست یات هم م

»کنه لتیخدا ذل يا ؟يکرد داریچرا من و مثه گاو ب گهیتو، د يتو؟ حاال خبر مرگت اومد يگه گرفته اومد يهمون کفش ها اب ؟يدیو ند يورود

ها و  نیاب توهنبود که در جو نیمجال ا یحت. بار نوبت بهاره بود تا وحشت زده شود نیا. بلند شد یصندل يجمله از رو نیبعد از گفتن ا و

توانست از دستش فرار  ینم گریشد و د یکرد، مردك به او حمله ور م یتعلل م هیثان کیاگر . دیبگو يزیچ انسال،یعذاب آور مرد م يرهایتحق

. دیعقب گرد کرد و دو هارهب. کند

و از راهرو گذشت،  دیدو

انداخت،  رونیو خود را از در مسافرخانه ب دیدو

...دیدور تر از مسافر خانه، باز هم دو و تا چند متر دیدو

. تمرکز کند انسالیمرد م يصحبت ها يتوانست رو یحاال که از مسافرخانه فرار کرده بود، بهتر م. تازه کند یتا نفس ستادیا یبرق ریکنار ت بهاره

...ه، گفته بود گاوگه گرفت يبه او گفته بود گورش را گم کند، به او گفته بود خبر مرگش، گفته بود کفش ها مردك

را به او نسبت داده بودند؟ کیالفاظ رک نیاز ا کیو ماهرخ کدام  زیبکشد، پرو ادیبود از ته دل فر کینزد بهاره

...مرد نیکدامشان بک بار هم به او نگفته بودند که مثل گاو است و حاال ا چیبود، ه ادیقدر ز نیکه وزنش ا نیبا ا یحت

از خواب پرانده بود؟ که او را نیبه خاطر ا فقط

 ای، "دختر چه خبرته"بود که  نیبه او گفته بودند ا زیکه ماهرخ و پرو يزیچ تیرا از خواب پرانده بود و نها زیاو بارها و بارها ماهرخ و پرو اما

"دمیدختر جان ترس"که  نیا

...نیاز ا شتریب يزینه چ و

...او نگفته بودند گاو، نگفته بودند خبر مرگش به

...گشمر

مرد بهتر نبود؟ یخودش فکر کرد که اگر م با

...مرد یداد، اگر م ینجات م یهمه بدبخت نیمرد، خودش را از ا یم اگر

کرد؟  یم هیاو گر يبرا یمرد کس یم اگر

او بود؟ ادیبه  یآواره شده بود، کس ابانیوسط خ نجایحاال که ا نیهم اصال

نگران او بود؟ یکس

. داد و سرش را خم کرد هیبرق تک ریکف هر دو دستش را به ت. کرد زانیشانه اش آو يرو يور کیاش را  ید، کوله پشتچترش را رها کر بهاره

. خواست زار بزند یفقط دلش م
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 نیهستند، که ا یدانست پدر و مادرش چه کسان ینم یبود که حت یبود که او را آواره کرده بود، شاک یبود، از دست خدا شاک یدست خدا شاک از

خواست  یبهاره فقط م. به ناله شد و اوج گرفت لیهق هق بهاره کم کم تبد. شده بود ابانیکوچه و خ يآواره  ،یباران شالق ریوقت شب ز

 یگم شد، بهاره همچنان زار م یباران شالق يال به ال شیادهایفر. و از ته دل زار زد دیکش ادیهمان طور که خم شده بود فر. کند هیتخلخودش را 

...زد یزد و باز هم زار م ید، زار مز

***

باران شر . کرد یم هیزده بود و گر هیبرق تک ریکرد که دستانش را به ت یبه بهاره نگاه م یدهانش گرفته بود و با کالفگ يدستش را جلو بهزاد

فرو برد  بشیاش دستش را به داخل ج یگوشزنگ  يبا صدا. ردیپناه بگ یکیاز هتل ها و در تار یکیسقف  ریو بهزاد مجبور بود ز دیبار یشر م

:دیکش رونیرا ب یگوشو 

»؟يدیرس ،يشاکر الو«

»رسم یهستم، االن م... ابونیسالم جناب سروان، من اول خ«:-

...که کنار بهاره ترمز کرد، ثابت ماند یرنگ دیسف يمایماکس يکرد، نگاهش رو یصحبت م يهمان طور که با شاکر بهزاد

***

افتاد که کنار  یرنگ دیسف يمایسرش را بلند کرد و چشمش به ماکس ،ینیترمز ماش يصدا دنیکرد که با شن یان با ناله خدا را صدا مهم چن بهاره

به گوش  نیباز شدن در ماش يصدا. دستانش فرو برد نیانداخت و دوباره سرش را ب نیبه داخل ماش يبهاره نگاه سرسر. جدول ترمز کرده بود

:دیرا شن یپسر جوان يدنبال آن صدا و به دیرس هبهار

»؟يراه خونه تو گم کرد ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یچ یتپل«

چشم  يچرده ا هیبهاره با خشم سرش را بلند کرد و با پسرك س. و مسافر است ستین یداشت، مشخص بود که اهل انزل یظیغل يلهجه  پسرك

:جواب داد یتو دماغ يبهاره با صدا. کرد یبراندازش م يندش آوررا باز کرده بود و با لبخند چ نیدر چشم شد که در ماش

»؟یدهات یتو چه، غربت به«

:را باال فرستاد شیابروها پسرك

»میگذرون یبره، تا صبح خوش م ادتیکردن  هیکه گر ییجا هی میر یباال، امشب م ایب ،یهست یتیترب یب یچه تپل ،یـــــیوا«

اش  یبهاره خم شد و چتر گل. کردند یسه پسر جوان که با چشمان وغ زده شان، بهاره را برانداز م. افتاد نیاشم گرید نیبهاره به سه سرنش نگاه

:زد ادیپسرك فر. توجه به پسرك به راه افتاد یشانه اش جا به جا کرد و ب يور شده اش را رو کی يبرداشت، کوله  نیزم يرا از رو

»صفا نداره ها امشب بدون تو گه،یتپل جان؟ واستا د کجا«

از ترس آب دهانش را . جا خورد ما،یماکس نیشدن دو سرنش ادهیتا جوابش را بدهد که با پ دیو به سمت پسرك چرخ ستادیا تیبا عصبان بهاره

:افتضاحش، دوباره او را مخاطب قرار داده بود يبود که با لهجه  یحیاز آن دو همان پسرك وق یکی. قدم به عقب رفت کیقورت داد و 

»باال؟ متیاریبه زور ب ایباال  يا یم«

که از  يگریپسر د يصدا. زد یپر نم ابانیپرنده هم در خ ،یباران شالق نیبا ا. انداخت ابانیبه دور تا دور خ ینگاه. بار وحشت زده شد نیا بهاره
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:دیشده بود، به گوش رس ادهیپ نیماش

»هم هست یچه تپل باال، جــــــون، ایبارون، ب نیا ریز میشد سیخ تپل،«

چترش را بلند کرد و به  يشدند، بهاره دسته  بیترک گریکدیبار خشم و وحشت با  نیبه سمت بهاره حرکت کردند، ا یدو پسر به آرام هر

:دیرا شن یپسرك اول يصدا. سمت آن دو حمله کرد

»یما رو تپل یتپلمون ورزشکاره، نزن بابا«

:دیکش غیبهاره ج. چتر بهاره را در دست گرفت يدسته  و

»شرف ها یب«

به  گریبکشد، پسر د رونیبهاره قد راست کرد تا چتر را از دست پسر جوان ب. شد و باعث شد، کمرش خم شود زانیشانه آو ياش از رو کوله

:دیکش ادیبار از سر عجز فر نیسمت بهاره آمد، بهاره ا

»!خـــــدا«

 يکرد کوله اش را رو یسع گریو با دست د دیدست چترش را کش کیبهاره با . شده بود انزیتنه اش آو يحاج خانم نور مهربانش از رو شنل

و کر کننده شد، بهاره حس کرد،  یعصب شیها غیبار ج نیا گر،ید نیشدن دو سرنش ادهیپ دنیافتاد و با د نیشانه اش باال بکشد، نگاهش به ماش

...زد و باز هم خدا را صدا کرد ادیبهاره باز هم فر. خواهد شد دهیدزد یچهار غربت نیتوسط ا گرید ي قهیتا چند دق. دست رفته است از زیهمه چ

***

:در دستش صحبت کرد یکرد، و هم زمان با گوش زیبهاره ترمز کرده بود، چشمانش را ر يکه کنار پا ییمایماکس دنیبا د بهزاد

»ایمنتظرم، زود باش ب ا،یاومد يشاکر«

»شده جناب سروان؟ يزیچ«:-

»بهاره ترمز کرده يکنار پا دیسف يمایماکس هی ،يدونم شاکر ینم-

:دیدوباره به گوش رس يشاکر يصدا. به آن صحنه چشم دوخت يشتریکرد و با دقت ب یبهزاد مکث ن،یباز شدن در ماش با

»هستش؟... رانیا يکه نمره  دیسف يمایماکس نیهم«

»؟یکینزد ش؟ینیب یم ،يآره شاکر«:-

»سروان بعله جناب«:-

. ضربان قلب بهزاد باال رفت ن،یآمدن دو پسر جوان از ماش رونیب با

خواستند مزاحم بهاره شوند؟  یدو م آن

:که در دستش بود به سمت آن دو حمله ور شد، بهزاد گفت يبه بهاره که ناگهان با چتر یبا نگاه. در دست بهزاد بود یگوش هنوز

»سونزود خودت و بر يشاکر ب،یامام غر ای«

.دیتوانش دو يتماس را قطع کرد و با همه  بهزاد

گرفت  میشدن سه پسر جوان، بهاره تصم کیبا نزد اورد،یب رونیکرد تا چترش را ازدست پسرك ب یبا چشمان اشک آلود، همچنان تقال م بهاره



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 131

آن چهار نفر، به سرعت پشت سرش رفت و  از یکیکه خواست به سمت چپ بچرخد،  نیچتر بگذرد و فرار کند، چتر را رها کرد و هم دیاز ق

 يشانه اش باال فرستاد و متوجه نشد که شنل حاج خانم نور، کامال از رو يبهاره با عجز به پسرك نگاه کرد، کوله اش را رو. راهش را سد کرد

:کردچرده بود، چتر بهاره را به سمتش دراز  هیکه س یپسرك اول. گشت زانیشانه اش جدا شد و از تنه اش آو

»قبوله؟ ،يایبا ما ب دیعوضش با گه،ید ریبگ ایب ر،یچترت و بگ ایب«

:دیکش غیج بهاره

»ولم کـــن آشغااااال،«

مرد  ادیفر ياز خود نشان دهد، صدا یعکس العمل نکهیقبل از ا. شد کیقدم به سمت بهاره نزد کیو چتر را در هوا تکان داد و  دیخند پسرك

که به سرعت به سمتشان  دندیرا د یمرد جوان ،یآن باران شالق ریز دند،یبه سمت منبع صدا چرخ یهمگ. خود آورد هر پنج نفرشان را به یجوان

چرده، چتر را کنار  هیآخر پسرك س يلحظه . رفتند و به سرعت داخل آن نشستند نیچهار پسر جوان معطل نکردند و به سمت ماش. دیدو یم

. بردارد نیزم يرفت تا چترش را از رو ابانیبه سمت جدول خ یلرزان، به آرام یبهاره، با بدن. ه افتادبه سرعت به را مایماکس. جدول رها کرد

 يهم زمان با بهزاد، شاکر. شده بود زانیاش آو یکوله پشت پیآن به ز ییانتها ي شهیافتاده بود و فقط ر نیزم يکامال رو نور،شنل حاج خانم 

را  یهر دو مرد جوان. دیموتور سر بلند کرد و ناگهان رنگ از چهره اش پر يصدا دنیبهاره با شن. دیه رسبهار یهم سوار بر موتور، به چند قدم

...يگریپدرش بود و د ياز آنها پسر پسرعمو یکی. اش بودند، شناخت یچند قدم يکه در فاصله 

. که امروز دو بار سر راهش قرار گرفته بود یبداخالق سیهمان پل يگرید و

کرده بودند؟ دایر او را چه طور پدو نف نیا

کردند؟ یم بیدو او را تعق نیاز ذهنش گذشت، نکند ا يفکر

کردند؟ یم بشیواقعا تعق. فکر به هراس افتاد نیا با

:رو به بهزاد کرد و هول و دستپاچه گفت بهاره

»سالم...س«

:رو به بهاره کرد و گفت تیصبانبا ع دیلرز یباران م ریفرو برده بود و ز شیشانه ها نیکه سرش را ب بهزاد

»؟یکن یکار م یجا چ نیوقت شب ا نیا«

بهزاد  يصدا. شد دیبداخالق موتور سوار، دچار ترد سیبه پل یبا نگاه. باشد دهید یبهزاد او را تصادف دیبار با خود فکر کرد که شا نیا بهاره

:بهاره را به خود آورد

»بودن؟ یبارون؟ اون چهار تا اوباش ک ریز ابون؟یخ نیاومدنه؟ اونم تو ا رونیبوقت شب موقع  نیا ؟يد یجواب من و نم چرا«

...دیفهم یکه او فرار کرده، اگر م دیفهم یبهزاد اگر م. دیرا به بهزاد بگو لشیتوانست دل ینم. قدم به عقب رفت کی بهاره

. خواست فرار کند یلبش جا خوش کرد، دخترك م يرو يبهاره، لبخند محو يعقب رفتن ها دنیبا د يشاکر. قدم به عقب رفت کی دوباره

:قدم به سمت بهاره رفت و گفت کیشد،  انیجر يبهزاد هم متوجه 

»؟ییجا نیدونن ا یمامانت م بابا«
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وله اش ک پیبهاره، شنلش از ز دنیبا دو. بدود یکیبچرخد و به سمت تار يبود تا بهاره کامال از مقابل چشمان بهزاد و شاکر یسوال کاف نیهم

:زد ادیبهزاد فر. افتاد يگل و ال نیجدا شد و ب

»نمیواستا بب ؟ير یکجا م بهاره،«

:تاسف تکان داد و گفت يبهزاد سرش را به نشانه . دیافتاده، نفهم نیزم يرو زشیشنل عز دینفهم. دیدو یبهزاد، م ادیتوجه به فر یب بهاره

»رمیگ یبخدا من امشب آنفوالنزا م ،يشاکر میشهدا، بر ابونیخوره به خ یتهش م ،یولتو کوچه ا دیچیشورش و درآورده، پ گهیدختر د نیا«

شنل . برداشت نیزم يافتاده بود، خم شد و شنل را از رو نیزم يکه رو یرنگ اهیجسم س دنیبرود که با د يخواست به سمت موتور شاکر و

:و گفت تاسف تکان داد يبه نشانه  يبهزاد سر. بود یشکل یرنگ مثلث یمشک

»هم از دوشش افتاد ژاکتش«

:دیحرف بهزاد پر انیبه م يشاکر

»شنله جناب سروان اون«

.کرد ينثار شاکر يچشم غره ا بهزاد

مبل اتاق انتظار، بلند شد و با  يروانشناس از رو دنیماهرخ با د. کرد یماهرخ تالق انیکه روانشناس وارد مطبش شد، نگاهش با نگاه گر نیهم

:دیسمت روانشناس دوبه  ینگران

»شدم وونهیخانم جون بخدا من د ؟يجون، تو کجا بود خانم«

:کرد ماهرخ را آرام کند یسع روانشناس

»نیخانم حکمت آروم باش سالم«

»؟يهوامون و دار یمگه نگفت ؟یکن یکمکمون م یآروم باشم؟ دخترم فرار کرد، مگه شما نگفت يخانم جون چه جور«:-

:کرد، گفت یم تیکه با دستش ماهرخ را به سمت اتاقش هداهمان طور  روانشناس

»ست؟یحکمت مراقبش ن يآقا لیقبول کنم، االن بهاره کجاست؟ مگه فام یتیتونم مسئول یحکمت من که گفتم نم خانم«

:دیبغضش ترک ماهرخ

بردم دادم  دم،یبود، رفتم واسش چتر خر نشسته رینشه، اون ز سیکه خ نینشسته بود، به خاطر ا یپارك ساحل ییدخترم کنار دستشو خانم«

»چشمش گود رفته بود ریخانم ز ره،یمادرش بم یدستش، اله

. هم فشار داد يرا رو شیلب ها روانشناس

زن و مرد چه قدر عاشقانه دوستش دارند، نیدانست ا یبهاره م اگر

کرد، یطور آن ها را شکنجه نم نیدانست، ا یبهاره م اگر

دانست،  ینم زیچ چیبهاره ه دانست، یکه نم فیح

...دانست ینم زیچ چیزن و مرد ه نیاز عشق ا بهاره

»حکمت کجاست؟ يبهزاد مراقب بهاره هستش؟ خود آقا ياالن آقا دیداخل اتاق، به من بگ دییخانم حکمت بفرما«:-
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:هق هق کنان گفت ماهرخ

از آسمون داره  ن،یچرخه، خانم جون ساعت هفتو ربعه شبه، بارون و بب یره مدا ابونایبدبخت هم تو خ زیبهزاد با همکارش مراقبشن، پرو خانم،«

»من بزار يپا يجلو یراه هیکار کنم؟ تو رو خدا  یدونم چ یباره، بخدا نم یم لیس

:کرد و گفت ییاو را به سمت مبل وسط اتاق راهنما. به همراه ماهرخ وارد اتاق شد و در را بست روانشناس

»که برگرده؟ نیبهش گفت ن،یچتر و دادبهش  نیرفت یوقت«

:دینال ماهرخ

»کنم، گوش نکرد خانم جون یمن همون کار و م یبگ یگفتم، بخدا گفتم برگرد، گفتم تو هر چ خانم«

:تاسف تکان داد و گفت يسرش را به نشانه  روانشناس

»من شیپ ومدیقبل ن شبیبهزاد هم که د يآقا نیا خانم«

:رتش گذاشتصو يدستانش را رو ماهرخ

»رهیمادرش بم یاله ،یصورت یکوله پشت هیبارونه، با  ریحتما کار داشت، خانم جون دختر گلم ز ومد،یدونم چرا ن ینم خانم،«

.خشکش زد روانشناس

؟یصورت یپشت کوله

 یاالتیفکر کرده بود خ. بود یاش صورت یکوله پشت. کرد بهاره باشد یبود و گمان م دهیداخل کوچه د شیساعت پ کیافتاد که  یدخترک ادی به

...بود قتیشده اما حق

. خود بهاره بود دخترك

. حسرت تکان داد يبه نشانه  يبار سر نیا روانشناس

...بود ختهیشهر را بهم ر کیهمان بهاره بود که  او

...که گمش کرد فیح

...فیح

***

 یرا خشک م شیاز ستاد به همراه خودش آورده بود، موها يکه شاکر يوله ابود و با ح ستادهیا يسقف خانه ا يدامنه  ریهمان طور که ز بهزاد

:کرد گفت

»ساعت چنده؟ يشاکر«

:اش انداخت و گفت یبه ساعت مچ ینگاه يشاکر

»مهیو ن هفت«

.سرش ثابت ماند يبهزاد به همراه حوله رو دستان

بود؟  میهفت و ن ساعت
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از بهاره نشده بود؟  يچرا خبر پس

کوچه چقدر بود؟  نیا يدرازا مگر

:گرفت و گفت يحوله را به سمت شاکر بهزاد

»میجا متظر نیاست که ا قهیدق ستیربع ب هیما االن  ست،یدراز هم ن نیکوچه همچ نیا ؟يشاکر ومدیدختر چرا ن نیا«

زد، یفت، دلش شور مر ابانیخ يگرفت و به آن سو يبهزاد چتر را از دست شاکر. نزد اما حالت چشمانش نگران شد یحرف يشاکر

...نکند

زده بود،  رونیاز ساعت پنج صبح از خانه ب. نیسنگ یکوله پشت کیبا . دختر تپل بود کیخوب بهاره . را از خودش دور کند یکرد افکار منف یسع

 ردبهزاد وا. شهدا برساند ابانیتوانست تر و فرز باشد و بالفاصله خودش را به خ یرخ داده بود، نم شیکه برا یبیو غر بیعج يهمه ماجرا نیبا ا

بهزاد آب دهانش را قورت داد و چند قدم . دیبار یفقط باران بود که م. زد یداخل کوچه پرنده پر نم. آن نگاه کرد يکوچه شد و با دقت به انتها

 یرعف يداشت به کوچه ها یدم بر مهمان طور که ق. تندتر شد و هم زمان با آن، ضربان قلبش هم باال رفت شیقدم ها اریاخت یب. برداشت گرید

سر . است دهیپاسداران رس ابانیو به خ مودهیسراسر کوچه را پ دیلحظه به خود آمد و د کی. خشک شده بود شیگلو. دیکش یهم سرك م

. کس داخل کوچه نبود چیه. و به پشت سرش نگاه کرد ستادیا شیجا

عرق کرد،  بهزاد

.عرق کرد سش،یخ يوها و لباس هابا م ،یآبان ماه يآسا لیباران س ریز

...بهاره را گم کرده بودند ،يو شاکر او

بد اخالق  سیبهزاد و آن پل ریفکرش درگ. شهدا شود ابانیوارد خ مایخواست مستق یوارد کوچه پس کوچه ها شده بود، م. دینفس دو کی بهاره

. بود

شدند تا آن چهار پسر مزاحم فرار کنند؟ ها چه طور سر بزنگاه خودشان را به او رسانده بودند و باعث آن

کردند؟  یم بیمدت، او را تعق نیدر تمام ا یعنی

. دیپرس یسوال را از او نم نیکرده بود که ا بشیکه پدر و مادرش کجا هستند، اگر تعق دیبهزاد از او پرس اما

گرفتن  يدستانش را برا. بود دهیعبور کرده بود و به بدنش رس شیلباس ها يتازه کند، باران از همه  یتا نفس ستادیا یفرع يوسط کوچه  بهاره

...اش برد نهیس يبار دستش را به سمت قفسه  نیشنلش به سمت شانه اش برد، شنلش نبود، دستش با مانتو اش برخورد کرد، ا

نبود،  شنل

وحشتزده به خودش نگاه کرد، بهاره

...شنل حاج خانم نورش، شنلش نبود... شنلش

.شد رهیآمده، خ ریبه مس دینگاه کرد، چرخ شیپا ریهت زده به زب بهاره

کجا بود؟ شنلش

...حاج خانم نور مهربانش ادگاریتنها  زش،یعز شنل
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...اش بود یهست يکرد، آن شنل همه  یم دایآن شنل را پ دیبا. کرد یراه آمده را با عجله ط بهاره

...ول پاره شده بود و حاال هم آن رانداشت از آن محافظت کند، ا اقتیشنل که انگار ل آن

گم کردن، وحشت داشت،  ياز به زبان آوردن کلمه  یحت

. افتاد هیبه گر بهاره

اش را هم، گم کرده بود؟ یزندگ ءیش نیکه به سرش آمده بود، کم بود که حاال ارزشمندتر یهمه بدبخت نیا

:لب با خودش تکرار کرد ریبه ناله شده بود، ز لیهقش تبد هق

»خدا شنلم، شنلم يوا«

گشت و  یبه همان جا بر م دیشده بود، حتما شنلش همان جا افتاده بود، با ریافتاد که با آن چهار جوان درگ شیپ ي قهیچند دق ادیبه  بهاره

. کرد یم دایشنلش را پ

 شیشد، آن شنل برا یمزاحمش م يگرید يمایکسمهم نبود اگر دوباره ما د،ید یبداخالق را همان جا م سینبود اگر دوباره بهزاد و آن پل مهم

...کرد یم دایآن شنل را پ دیمهم بود، با

.دیکش یو در آغوش م دیبوس یکرد، آنرا م یم دایشنلش را پ. گشت یبر م یبه همان مکان قبل دیبا د،یبه سرعت دو بهاره

...دست داده بود، پدر و مادر هم که نداشتصاحب شنل را از . مانده بود شیشنل برا نیتنها بود، هم ایدن نیکه در ا او

...شنلش شنلش،

مهم نبود اگر اشک و آب باران با هم ادغام شده بود، مهم نبود اگر . کرد یرا پاك م شیبا کف دستش اشک ها د،یدو یهمان طور که م بهاره

...بدود هم، مهم نبود یبه راحت داد یکه اجازه نم شیپا ي نهیس يرو يآن آبسه  یشده بود، حت سیتنش خ يلباس ها يهمه 

...شنلش بود مهم

***

:دیپرس اطیبا احت يشاکر. دیکش رونیاش را ب یگوش یبا نگران بهزاد

»ن؟یکرد داشیشد؟ پ یسروان چ جناب«

:هم فشار داد يرا رو شیدندان ها بهزاد

»خدا يبدم؟ ا یك، جواب زنشو چبه در زیبدم؟ پرو یو چ زیجواب پرو رم،یگ یم شیدارم آت م،یگمش کرد ،يشاکر نه«

:گفت یبه آرام يشاکر

»میکن یم داشیپ ست،یجا که تهران ن نیبه خدا کن جناب سروان، ا توکل«

داد  یخودش و نشون نم مونیکیکاش  يرفته تو کوچه پس کوچه ها؟ ا یعنی م،یبچه رو گمش کرد نیبهزاد، چه طور ا میکن داشیخدا کنه پ«:-

»میکن یم بشیحتما شک کرده که تعق ده،یما دو تا رو با هم د نیرفت، ا یو دنبالش م

»ن؟ید یدستور م یاالن چ«:-

جا  نیمنم هم ،یقبل ابونیتو دوباره برو خ م،یجدا بش دیبعدشم با رم،یبهاره رو ازش بگ يشماره  يترفند هیبا  زیزنم به پرو یاالن که زنگ م«:-
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»...گردم یدنبال بهاره م

***

. وسط آب و گل نشسته بود دو زانو بهاره

...نبود شنلش

شنلش را گم کرد،  شهیهم يآنجا نبود، شنلش را گم کرد، برا شنل

...حاج خانم نور مهربانش را شنل

...دیبار یسرش را به سمت آسمان بلند کرد، باران با شدت به سر و صورتش م. امانش نداد هیگر

ه کند،خواست از خدا گل یخواست گله کند، م یم بهاره

:به سرش نازل شده بود، بهاره هق هق کرد بتیهمه مص نیخواست گله کند که چرا ا یم

»کارت کرده بودم یآخه چرا خدا؟ من چ خدا،«

...توانش را هم از دست داد يگل شده چسباند، شنلش را که از دست داد، انگار همه  نیکف دستش را به زم بهاره

...سرش را خم کرد يدینا ام با

کردن هم  هیگر ينا یآن قدر خسته و درمانده بود که حت. روح از بدنش پرواز کرده باشد دیرس یبه نظر م. داشت یسالنه سالنه قدم بر م ارهبه

آن روز هم مات و . بود دهیبود که خبر فوت حاج خانم نور را شن یحال و روزش درست مثل زمان. اش را از دست داد یزندگ يهمه . نداشت

بهاره از دست دادن شنلش،  يبرا. تکرار شده بود قیساعت، دوباره همان دقا نیخانه نگاه کرده بود و امشب، در ا واریبه در و د قطمبهوت ف

...کرد یاش را تا اعماق وجودش احساس م یتلخ. حاج خانم نور بود يمثل از دست دادن دوباره  قایدق

... رفت دیرفت، ام یگآمد، شنل که رفت، زند یاز دستش برنم يکار گرید اما

 يو به صفحه  دینکش رونیب بشیرا از ج یگوش یحت. پشت خط است یمهم نبود که چه کس شیبرا یحت. اش به خود آمد یزنگ گوش يصدا با

...فرو برد و تماس را قطع کرد بشیدستش را داخل ج. آن نگاه نکرد

***

با او تماس گرفت و گفت که نتوانسته بهاره را در آن  يشاکر شیپ ي قهیچند دق. بهاره تماس را قطع کرده بود. دیکش شیبه موها یدست بهزاد

. کند دایپ ابانیخ

. آسا، بهاره کجاست لیباران س نیا ریدانست ز یدانست بهاره کجاست، نم ینم

...کرد یم تشیاذ ییشد، اگر دوباره زن گدا یم يا بهیغر يشد، اگر وارد خانه  یمزاحمش م یکس اگر

....اگر

زمان، خودشان را به او نشان دادند؟ کیکرد و او و بهزاد هر دو در  يقدر سهل انگار نیچه طور ا. شد نیقلبش سنگ بهزاد

کرد؟ يقدر سهل انگار نیطور ا چه

...شد یدختر کم م نیاز سر ا ییتار مو اگر
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در دستش نگاه کرد، بهاره کجا بود؟ سیبه شنل خ بهزاد

بود؟ و ماهرخ کجا زیپرو دختر

زد، کنار کدام خانه پناه گرفته بود؟ یکدام سقف قدم م ریز

 ند؟یرا بب يکوه نورد یبا کوله پشت یتوانست دوباره دخترك تپل یم یعنی

ور شده اش نگاه کند و به زحمت خودش را کنترل کند تا لبخند نزند؟ کی کلیتوانست به ه یم

حرص بخورد؟ شیها یعقل یتوانست از دست ب یم

گردد، یاو مطمئن بود که امشب بهاره به خانه بر م. خواست با چشمان خودش شاهد بازگشت بهاره به خانه باشد یم او

...که بهاره را گم کرده بود، چه حاال

گشت؟ یهم بهاره، امشب به خانه بر م باز

گشت؟ یو سالم بر م حیصح

و سالم؟ حیصح

***

 چیبه فکر ه گرید. به فکر مسافرخانه و هتل نبود گرید. بود نیچشمانش غمگ. کرد ینگاه م ابانیبود و به خ ستادهیا يسقف مغازه ا ریز بهاره

 یم. ردیتماس بگ یگرفته بود دوباره با مان میتصم. آورد رونیب بشیاش را از ج یبهاره گوش. هم بخوابد ابانیحاضر بود کنار خ. نبود زیچ

خواب امشبش بکند؟  يجا يبرا يواند فکرت یم ایبار از او بپرسد که آ نیآخر يبرا ستخوا

...توانست که چه بهتر اگر

...نتوانست اگر

...کرد ینتوانست که شب داخل کوچه پس کوچه ها اطراق م اگر

...دیچیپ یبوق آزاد درون گوش. گوشش گذاشت يرا رو یگوش بهاره

...بوق نیبوق، سوم نیبوق، دوم نیاول

....بوق نیشنلش افتاد، چهارم ادیبه  بهاره

بوق نیحاج خانم نورش، پنجم شنل

بوق نیششم د،ید یوقت آن را نم چیه گریکه د یشنل

بوق نیاش بود، هفتم یزندگ يکه همه  یشنل

بوق، نیهشتم د،یرس یتن حاج خانم نور از آن به مشامش م يکه بو یمشک شنل

بوق نیخانم نور مهربان، نهم حاج

 رهیرو خ ادهیپ يها کییبار به موزا نیبهاره ا. نداد یبه تماسش پاسخ یمهم نبود اگر مان. آورد نییشش پاگو يرا از رو یگوش. دیآه کش بهاره

از  یامیپ. شد رهیاش خ یرو گرفت و به گوش ادهیکف پ يها کیینگاهش را از موزا يبهاره به کند. دیدر دستش لرز یبعد گوش هیچند ثان. شد
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:را گشود امیپ يبهاره بدون عجله پوشه . بود یمان

»به من زنگ نزن گهیخونه، د "..."پدر و مادر چته؟ برو  یب ؟يدختر فرار چته«

 یرا به جان بخرد، ول ایدن يفحش ها و ناسزاها يحاضر بود همه . شد رهیرو خ ادهیکف پ يها کییپلک زد و دوباره به موزا یبه آرام بهاره

...شنلش را

...ردیرا دوباره در آغوش بگ زشیعز شنل

***

بفرستد و از او  امیبهاره پ يروانشناس به او گفته بود که برا. متورم شده بود، از مطب روانشناس خارج شد هیکه از شدت گر یبا چشمان ماهرخ

 اهرخم. شدبازگشت او به خانه خواهد  يواسطه  دیاگر شده، بهزاد با بهاره صحبت کند و به او بگو یگفته بود حت. بخواهد دوباره به خانه برگردد

را  ستشیهست و ن يبود که حاضر بود همه  یتیاو در وضع. داد یکار را انجام م نیا دیدانست چه کار کند، به هر حال که با ینم گریدلشکسته د

.لرزان از مطب خارج شد يبدهد و دخترکش را در کنار خود داشته باشد، ماهرخ با چانه ا

***

 تیهم اهم ییتنها گریاما د. چه قدر تنها بود. کرد نیکه به او توه یهم از مان نیا ،یهم از مان نیا. گذاشت بشیاش را درون ج یگوش بهاره

چرا در آن  دیخودش هم نفهم. دیچرخ یم ابانیکنار خ يتابلوها ينگاهش رو. مغازه ها حرکت کرد يدامنه  ریز یبهاره به آرام. نداشت

 يبا تمام حرفها شیها نیحس کرد با تمام توه. افتاد یکس ادیبهاره به . بود دیام يکور سو .جرقه که نبود. ذهنش جرقه زد ،یچارگیب يوانفسا

بدتر  یاز مان گریاو که د. او بتواند کمکش کند دیشا. بازگشت داشته باشد يبرا ییهنوز، جا دیو فقط شا دیکه شب قبل به او زده بود، شا يبد

بار با او  نینکرده بود، او چند نیبه او توه گریاو که د. کرده بود و او دوباره با او تماس گرفت نیکرده بود، به او توه یرا خال بشیج یمان. نبود

...جوابش را داد، هرچند يصحبت کرده بود، هرچند که بهاره با لحن بد

ه بود، او حاضر بود در آن لحظه را احساس کرد يدینا ام یوجود معن يبهاره با همه . رفت یزد، باز هم به سراغش م یاگر او را پس م یحت نه،

...بداخالق هم برود، چه برسد به روانشناس سیبه سراغ آن پل

...داد که در مطبش بخوابد یاو امشب اجازه م دیروانشناس برود، شا شیخواست پ یم بهاره

حاضر . کرده بود سیرا خ شیلباس ها ينشست تا خشک شود، باران همه  یساعت آنجا م میداد، مثل آن آموزشگاه زبان، ن یاگر اجازه نم یحت

مانتو اش بپوشد، يرو ینبود لباس گرم

...دیحاج خانم نور که گم شد، حس و حال بهاره هم پر کش شنل

کند، هیخواست خودش را تنب یم فقط

شد،خدا کند مطب روانشناس باز با. ستادیا یآمد و منتظر تاکس ابانیاش به کنار خ یحس و حال یب يبا همه  بهاره

...کند خدا

ساعت هشت . به ساعتش نگاه کرد. گذاشت و به بدنش کش و قوس داد لیمراجعه کننده اش را بست و آن را داخل فا يپرونده  روانشناس

:جوانش کرد یاز اتاقش خارج شد و رو به منش. شب بود
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»م؟ی،چند تا مراجعه کننده دار...خانم«

»میدار گهیدوتا د«:-

:دادتکان  يسر روانشناس

»گلوم خشک شد ن؟یبه من بد ییچا هیشه  یم«

»بله، االن«:-

...و وارد اتاقش شد دیحرف چرخ نیبعد از گفتن ا روانشناس

***

. دیبگو راهینگران بود که به او بد و ب. اندازدیب رونینگران بود که روانشناس او را از مطبش ب. نگران بود. بود ستادهیپشت در مطب ا بهاره

ییدخترك هرجا دیبه او بگو ،يدخترك فرار دیواو بگ به

قدم، درد  نیشود، اما با اول ریخواست بچرخد و از پله ها سراز. شد مانیلحظه از آمدنش پش کی يبرا. در گذاشت ي رهیدستگ يرا رو دستش

تمال داد که روانشناس او را از درصد اح کی. زد ایبهاره دل به در. ستدیبا شیپاها يتوانست رو ینم گریاحساس کرد، د شیکف پا يدیشد

....فشار داد و وارد مطب شد نییدر را به سمت پا ي رهیدستگ. کندن رونیمطبش ب

اش  یصورت یبه تن نداشت، کوله پشت یبود، لباس گرم سیکه از سر تا نوك پا خ یدخترك تپل يرو. بهاره ثابت ماند يجوان رو یمنش نگاه

...ده بودبود، چشمانش هم پف کر نیو سنگ سیخ

. رفته بودند شیاش تا مرز سکته پ يبود که پدر و مادرش از دور یهمان دخترک نیا. جوان بهاره را شناخت یمنش

افتاده بود؟ يشبانه روز، به چه روز کیدخترك در عرض  نیا

...طور آشفته و داغان نیخورد، ا یآن به چشم م ریز اهیس يچشمان پف کرده که دو حلقه  با

:زمزمه کرد اریاخت ین بجوا یمنش

»...بهاره«

:با بغض گفت. دیاشکش دوباره جوش يخشک شده  يو چشمه  اوردیطاقت ن د،یشن یاسمش را که از دهان منش بهاره

»نم؟یمبل بش يشه رو یخسته ام، م یلیخ«

 يکفش ها. دیداخل کفشش به گوش رس شلپ شلپ، از يصدا. بهاره سالنه سالنه به سمت مبل رفت. تکان داد د،ییتا يبه نشانه  يسر یمنش

با چشمش به دنبال شوفاژ . ذق ذق کرد شیکف پا. دیکش ریکمرش ت. آن نشست يبهاره به سمت مبل رفت و رو. دخترك پر از آب شده بود

:گشت و هم زمان گفت

»سردمه یلیخ ن؟یکن ادیشه شوفاژو ز یم«

دوست . بهاره چشمانش را بست. را باال ببرد شیشد و به سمت شوفاژ رفت تا گرمابلند  یصندل يجوان دلش به حال بهاره سوخت، از رو یمنش

...شوفاژ، به سمت اتاق روانشناس رفت يشد و بعد از باال بردن گرما رهیجوان به بهاره که چشمانش را بسته بود، خ یمنش. داشت بخوابد

***
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با ورود . ردیاز دوستانش تماس بگ یکیدر دستش گرفت تا با  يرا رو اش یکرد و هم زمان گوش کیرا به دهان نزد يچا وانیل روانشناس

:زده گفت جانیه یمنش. گرفت یگوش يجوان، نگاهش را از صفحه  یمنش

»جاست نی، بهاره ا....خانم«

.شد خکوبیم روانشناس

***

خودش را آماده کرده . مبل بلند شد يترس از رو روانشناس که به سرعت از اتاقش خارج شده بود، آب دهانش را قورت داد و با دنیبا د بهاره

بهاره ناراحت بود که فراموش کرد جواب سالمش  تیوضع دنیروانشناس آنقدر از د. لب سالم کرد ریز یبه آرام. بشنود نیو توه ریبود تا تحق

:هدرا بد

»؟یخوب بهاره،«

:بر زبان آورد د،یکه به ذهنش رس يزیچ نیروانشناس اول. باال فرستاد "نه" یبا بغض سرش را به معن بهاره

»؟يخورد يزیچ«

:دینال نباریدوباره سرش را باال فرستاد و ا بهاره

»شنلم و گم کردم شنلم،«

. بهاره برداشت يبه سو یقدم. بهاره ناراحت کننده بود يقدر برا نیآَشفته بازار، از دست دادن شنل، ا نیدانست چرا در ا یروانشناس نم و

:گفت یلرزان يابهاره با صد

»رم، سردمه یزود م نم؟یبش نجایا کمیتونم  یم«

پدر و مادرش حاضر بودند جانشان . داشت، اتاق مجزا داشت یخودش خانه و زندگ يدختر برا نیا. تاسف تکان داد يبه نشانه  يسر روانشناس

:روانشناس به سمت بهاره آمد و گفت. ته بودخودش را به دردسر انداخ ده،یاقدام نسنج کیرا به خاطر او فدا کنند، آن وقت با 

»يبه روز خودت آورد یچ نمیبب ایتو اتاق من، ب ایب«

:اش کرد یرو به منش و

»نیاریبراش ب تییسکویبا ب ییچا هی نیکن یم لطف«

به  یروانشناس با ناراحت. اشترا در دست گرفت و لنگان لنگان به سمت اناق گام برد نشیسنگ یمبل بلند شد، کوله پشت ياز رو یبه سخت بهاره

...و خسته سیاز سر تا به پا خ. سر و وضع بهاره نگاه کرد

با خودت بهاره؟ يکار کرد چه

؟يکار کرد چه

***

:نشاند و گفت گریمبل د ياز دو مبل وسط اتاق نشست و بهاره را رو یکی يرو روانشناس

»با خودت؟ يکار کرد یچ بهاره«
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:افتاد هیه به گرجمله، بهار نیا دنیشن با

»گم کردم شنلمو«

»قدر واست مهمه نیکه ا هیشنل چ نیا انیدختر خوب، جر«:-

»بود که ازش داشتم يادگاریشنل حاج خانم نوره، تنها «:-

»بود از حال بره کیکرد که نزد هیقدر گر نیجا بود، ا نیا شیمادرت تا سه ربع پ ؟يچقدر پدر و مادرت و ترسوند یدون یم«:-

:با هق هق گفت هبهار

 یبه من م دم،یخواهر ماهرخ، مستانه رو هم د شیدو ساعت پ یکیکدومشون و دوست ندارم،  چیدوسشون ندارم، ه ستن،یپدر و مادر من ن اونا«

»اد یو ندارم، از همشون بدم م یکس چیمن ه ست،یمن ن يمن، اما قبول نکردم، اونم خاله  يخونه  میبر ایگفت خاله ب

»بهاره؟ يو دوست دار یپس تو ک«:-

»من فقط حاج خانم نور و دوست دارم«:-

»ه؟یحاج خانم نور ک«:-

. سر بلند کرد و به رواشنناس چشم دوخت هیگر انیم بهاره

ست؟یدانست حاج خانم نور ک یاو نم یعنی

»مادربزرگمه«:-

:دیابرو در هم کش روانشناس

»حاج خانم نور مادربزرگته؟«:-

:ادتکان د يسر بهاره

»آره«

»ستیحاج خانم نور که مادربزرگ تو ن«:-

.کردن، نداشت یشوخ ياصال حال و حوصله  ت،یوضع نیدر ا. شد رهیبا چشمان متعجب و اشک آلود به روانشناس خ بهاره

»ست؟یمادربزرگ من ن نیگ یچرا م«:-

»پدرته؟ که مادرش مادربزرگ تو باشه؟ زیمگه پرو«:-

. وردآنجا بود که بهاره جا خ و

...ینیسنگ يضربه  چه

...دلش را باز کند، اما يجا عقده  نیبود ا آمده

:دینال بهاره

»...حاج خانم نور ن؟یگ یم يجور نیچرا ا«:-

:صحبت بهاره را قطع کرد روانشناس
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از  یگ یتو م ست،یربزرگ تو نپس حاج خانم نور هم ماد ست،یتو ن يمستانه خاله  ست،یماهرخ هم مادر تو ن ست،یپدر تو ن زیخوب، پرو دختر«

»ادیاز حاج خانم نور هم بدت ب دیاد؟ پس با یبدت م الشونیفام يماهرخ و همه  زویپرو

:دیاش را باال کش ینیب بهاره

»...خوب بود، مثه مثه یلیحاج خانم نور خ نه«

:مستانه افتاد ادیو ماهرخ آنقدرها هم بد نبودند، به  زیاست، پرو یانصاف یب یلیو ماهرخ نبود، اما حس کرد که خ زیمثل پرو دیخواست بگو یم

»مستانه نبود مثه«

:دیحرف بهاره پر انیدوباره به م روانشناس

 يخونه  میو فقط بهت گفت با بر دیتو رو د ابونیمستانه تو خ ست؟ین یفرق چیمستانه و ماهرخ ه نیب یعنیمستانه، بهاره جان،  یگ یم خودت«

تونه مادر  یتونه بد باشه؟ م یم یزن نیهمچ هیتونست به زور برت گردونه خونه، بهت گفت برو،  یکه م نیر آورد و با امن، اما ماهرخ برات چت

»باشهن

:با پشت دستش اشکش را پاك کرد بهاره

»ستیکه مادرم ن اون«

:دیکش یبه رخ بهاره م یتلخ يه را با هم قتیشد و حق یرحم م یمرحله ب نیدر حساس تر دیکه با شهیرحم شد، مثل هم یب روانشناس

 ،يراه بر يتو کفشت آب رفته، نا ندار ،يشد سیاز سر تا پا خ ،یابونیخ يتونم بپرسم االن که تو آواره  یسوال دارم دختر خوب، م هی بهاره،«

»چتر بده دست دخترش؟ هی ادیکجاست؟ کجاست تا ب تیمادر واقع

. سردش شد بهاره

...مادرش

کجا بود؟ مادرش

گفت، یروانشناس راست م نیگفت، ا یم استر

به دستش رسانده بود، ماهرخ بود يچتر طیشرا نیکه در بدتر یکس

...که مادرش بود و مادرش نبود یماهرخ

اند، ثابت م يبخار چا ينگاه بهاره رو. رفت رونیگذاشت و از اتاق ب واریکنار د یعسل يرا رو تیسکوئیو ب يچا ینیجوان وارد اتاق شد، س یمنش

:گفت متیروانشناس رد نگاه بهاره را دنبال کرد و با مال

»بهاره، واسه توئه بخور«

شد و با  رهیبهاره خ يروانشناس به چشمان پف کرده . گذاشت شیپاها يبرداشت و رو یعسل يرا از رو ینیخم شد و س یبدون معطل بهاره

خته؟یک رافتاده و اش هیدختر امروز چند بار به گر نیخودش فکر کرد ا

فنجان . قلبش فشرده شد. شنلش افتاد ادیلحظه باز هم به  کی يبرا د،یلرز یبرداشت و به لب برد، دستانش م ینیس يرا از رو يفنجان چا بهاره

شد، به  انیجر يکند، روانشناس متوجه  ياشک خود دار زشیاز ر شیکرد با به دندان گرفتن لب ها یگذاشت و سع ینیس يرا دوباره رو
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چند  نیهنوز با بهاره کار داشت، ا. بهاره را به حال خود بگذارد قهیچند دق يخواست برا یم. رفت زشیمبل بلند شد و به سمت م ياز رو یامآر

...خودش را جمع و جور کند یاز آن بهاره تا کم قهیدق

***

. ساعت از هشت شب گذشته بود. شود وانهیبود د کینزد بهزاد

دختر کجا بود؟ نیا

کرد؟ یچه کار م دیآمد با یبر سرش م ییبال اگر

.دیکش یبا حرص نفس م. به شنل در دستش انداخت یدوباره نگاه. اش تماس گرفته بود، اما بهاره جواب نداد یاز ده بار با گوش شیب

...بود زیپرو يتماس از سو د،یخودش لرز نباریبا عجله به صفحه نگاه کرد و ا د،یدر دستش لرز یبعد گوش ي قهیدق چند

***

اصال  گرشید يمانتوها. کنار شوفاژ نشسته بود، مانتو اش را از تنش خارج کرده بود، منتظر بود تا خشک شود و دوباره آنرا به تن کند بهاره

. تکرار شود نیو توه ریتلخ تحق يکوتاهش، باز هم آن صحنه ها يمانتوها دنیخواست با پوش یمناسب نبودند و او نم

:نشسته بود، رو به بهاره گفت زشیمان طور که پشت مه روانشناس

»؟يخوا ینم ایخونه  يبرگرد يخوا یم ه؟یچ متیبهاره، تصم خوب«

توانست خودش را خشک کند، حاال که  یسرش بود، حاال که م يهم باال یسرش را بلند کرد، حاال که کنار شوفاژ گرم نشسته بود و سقف بهاره

...ه بودرا هم خورد تشیسکوئیو ب يچا

 کونیرا کن ف ایتواند دن یبرگشته بود، باز هم حس کرد، قدرت در دستان خودش است، باز هم حس کرد م یباز هم جسارت و سرکش انگار

...کند

»گردم خونه یبرنم نه«

:برگه ها خم کرد و گفت يبه بهاره کرد و سرش را رو ینگاه مین روانشناس

»چرا؟«

»ستنین میمن دروغ گفتن، نگفتن پدر و مادر واقع همه سال به نیچرا؟ اونا ا«:-

»؟يکرد داشونیپ يزد رونیخوب تو االن که از خونه ب«:-

:فرستاد رونینفسش را ب بهاره

»از اونا ندارم یآدرس چیمن ه«:-

»رون؟یب يزد يشال و کاله کرد یواسه چ ،يندار یآدرس یخوب دختر خوب، وقت«:-

تا چند ماه  دیدونستم با یتونم برداشت کنم، من که نم یهم نم گهیعالمه پوله، اما تا چند ماه د هی، تو حسابم پول داشتم ونیلیمن چهارده م«:-

»صبر کنم گهید

:بار سرش را بلند کرد و به بهاره چشم دوخت و شمرده شمرده گفت نیا روانشناس
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»ادیکه وابسته به اوناست بدت ب يزیاز هر چ دیبا ،يدوستشون ندار یو ماهرخ بدن، وقت زیپرو یوقت ست،یپول حق تو ن نیا«

:گفت يبا قلدر بهاره

» پول و به من بدن نیکه ا فشونهیاونا وظ اما«

:لبخند زد روانشناس

»م بدنکار و برات انجا نیتو بود که ا یپدر و مادر واقع ي فهیوظ نیا ؟ییاونا يتو مگه بچه  ایبهاره؟ مگه اونا پدر و مادر تو ان؟  يا فهیوظ چه«

گفت؟  یروانشناس چه م نیطاقتش تمام شد، ا بهاره

...آواره بود شیچند ساعت پ نینداشت، تا هم یکرد، شنلش را گم کرده بود، پول یبا او جر و بحث م دیکه نبا تیوضع نیا در

:دینال بهاره

دونم اونا کجان؟ اصال  یمن چه م ن؟یگ یام م یمادر واقعقدر از پدر و  نیچرا ا ست،یمن اصال حال و روزم خوب ن ن،یسر به سر من نذار نقدریا«

»اونا مرده باشن دیشا

:در دستش را رها کرد و دستانش را در هم گره زد و گفت يروانشناس برق زد، برگه ها چشمان

»؟يو ماهرخ و معطل خودت کرد زیپرو نیپس تو به خاطر دوتا آدم مرده ا بهاره،«

...وا رفت بهاره

گفت؟ یروانشناس چه مبار به  نیا

گفت؟ یبار چه م نیا

»ست؟یکه ن سیخ گه،یجان، بهاره خوبه؟ حالش خوبه؟ چتر داره د بهزاد«

 د،یچه بگو زیدانست در جواب پرو ینم بهزاد

....را قتیحق ای دیدانست دروغ بگو ینم

..که نیا ایبهاره را گم کرده  دیبگو

.سکوت کرد بهزاد

»نمشیبب گهیبار د هیهمون جا  امیبگو منم ب ؟ییبهاره خوبه؟ اصال کجا گم یبهزاد جان، الو، م«:-

.اش چسباند یشانیشنل در دستش را فشرد و آن را به پ بهزاد

گفت؟  یپدر بدبخت چه م نیا به

گفت که دخترك برگ گلش، را گم کرده؟ یپدر م نیا به

است؟ یتیداند در چه وضع یحاال اصال نم که

»اد، بهزاد جان یم الو، بهزاد، صدا«:-

:به زحمت دهان باز کرد بهزاد

»پشت خطم هستم،«
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»اد بهزاد یدلم داره در م نمش،یاز دور بب امیکه نشده؟ آدرس بده ب سیبهزاد جان گفتم بهاره کجاست، خ«:-

:گفت يغم زده ا يبا صدا. کندبهزاد مراقبت  ینتوانست از امانت. بود چشمانش از اشک، پر شود کیبه شنل در دستش نگاه کرد، نزد بهزاد

».جان، من و ببخش، بهاره رو گم کردم زیپرو«

***

لحظه با خودش فکر کرد که انگار حق با  کی يبرا. دیدانست در جواب سوالش چه بگو ینم. کرد یبغض کرده به روانشناس نگاه م بهاره

. اوست

زده بود؟  رونیدو آدم مرده از خانه ب ياو برا واقعا

آن ها زنده نباشند؟ دیلحظه هم فکر نکرد که شا کی يبرا یحت

...شد یاز خانه فرار کرد، اگر آن پول از آن او م ون،یلیآن چهارده م ياو به پشتوانه  اما

...نبود زیپول حقش نبود چون او فرزند ماهرخ و پرو نیاو گفته بود که ا. روانشناس افتاد يگفته ها ادیبه  دوباره

:دیباره به گوش رسروانشناس دو يصدا

 یم داشونیپ یو گفت ینشست یصندل نیهم يرو روزید یبار بهت گفتم، وقت نیحرف ها رو چند نیمن ا ؟يندار یجواب ینیب یبهاره؟ م ینیب یم«

کجا شروع از  دیبا یدون ینم یاما حت رونیب يکه از خونه زد يدیبرات راحت و آسون بود، د زیکنم، همه چ یم یرم باهاشون زندگ یکنم، م

»بهاره؟ يدیرس رفمبه ح ،یکن

 ستیب نیدر ا. اش به خود آمد یزنگ گوش يبا صدا. درست بود یتلخ نیدر ع شیحرف ها. کرد یباز به روانشناس نگاه م مهیبا دهان ن بهاره

بلند شد و به سمت  یصندل ياز رو یحوصلگ یبهاره با ب. اش به صدا در آمده بود یاز ده بار گوش شینشسته بود، ب یصندل نیا يکه رو يا قهیدق

:جوان در اتاق را باز کرد یهنگام چند ضربه به در خورد و منش نیدر هم. مانتو اش رفت بیج درون یگوش

»داخل؟ انیآوردن، ب فیتشر....خانم«

:تکان داد يسر روانشناس

»چند لحظه بمونن نیبگ«

:هم زمان رو به بهاره کرد و

»یتا خشک بش نیکنار شوفاژ بش ،یر برو تو اتاق بغلمانتو کوله تو بردا بهاره«

:داشت، گفت یکنار شوفاژ بر م زیتکان داد و همان طور که مانتو اش را از آو يدوباره تماس را قطع کرد و سر بهاره

»کنم یم داشونینکرده باشم، اما حتما فردا پ دایو پ میمشاور ممکنه من امروز مادر و پدر واقع خانم«

:را برداشت و داخل آن گذاشت و گفت زیم يرو يو برگه ها دیرا به عقب کش زشیم يکشو روانشناس

»خونه؟ يبرگرد يخوا ینم یعنی«

:گفت يبا لجباز بهاره

»گردم یبر نم نه،«
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»بهاره؟ یخواب یخوب امشب و کجا م«:-

:من و من کنان جواب داد بهاره

»بمجا بخوا نیشه من امشب ا یشه، اگه م یاگه م ز،یچ«

:دهانش را قورت داد آب

»رم یامشب، صبح زود م نیباشم، هم نجایاد، من ا یداره بارون م رونیسرده، ب هوا«

:به بهاره کرد و لبخند زد ینگاه روانشناس

»یجا بمون نیشب ا یتون یدختر خوب، شما نم نه«

. شد رهیبهت زده به روانشناس خ بهاره

توانست در مطب بماند؟  ینم

کرد؟ یم رونیاو را از مطب ب روانشناس

:دیروانشناس را شن يصدا

»...خودم، شما هم يرم خونه  یمن م رون،یب میاز مطب بر دیما با يتا ساعت ده تو مطبم، بعد از ده همه  من«

برد؟ یخود م يروانشناس امشب او را به خانه  یعنیجرقه زد،  يدیام يدل بهاره کور سو در

»...خودت، اگه هم نه که يخونه  ير یم یشما هم اگه دوست داشت«:-

:تاسف تکان داد يبه نشانه  يسر

»بهاره جان ستیدختر چهارده ساله ن هی يبرا یخوب ياصال جا رونیوقت شب، ب نیا«

. وا رفت بهاره

جا بخوابد؟ نیتوانست امشب ا ینم

ت؟ فرصت داش میساعت و ن کیشب بود، فقط  میساعت هشت و ن. ساعتش نگاه کرد به

رفت؟ یجا م نیاز ا دیاز آن با بعد

:روانشناس بلند شد يصدا

»...تو ادیب يبعد يتا مراجعه کننده  يجان برو اتاق کنار بهاره«

.اوردیخودش ن يبهاره شد و به رو ي رهینگاه خ يروانشناس هم متوجه . کرد یبه روانشناس نگاه م رهیخ رهیهم چنان خ بهاره

...بهاره چارهیب

.زد یپنج ساله زار م يپسربچه  کیزد، مثل  یار مز زیپرو

بازار گم شده باشد و وحشت زده به دنبال مادرش بگردد، یپنج ساله که در شلوغ يپسر بچه  کی مثل

.پدر بود که دخترکش را گم کرده بود کیپنج ساله نبود، او  يپسربچه  کیاو  اما

گفت؟ یماهرخ چه م به
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ده؟گفت دخترکش گم ش یماهرخ م به

داند کجاست؟ یگفت حاال نم یم

آواره است؟ ابانیداند در کدام خ ینم

از شهر خارج شده؟ ایاست  یداخل انزل اصال

را به سمت  یگوش زیپرو. بار بهاره تماس را قطع کرد نیچندم يبرا. گوشش گذاشت يرا رو یبهاره تماس گرفت و گوش يبا شماره  زیپرو

:زد ادیو فر دیفرمان کوب يزد با دستش محکم رو یزار مداشبورت پرت کرد و همان طور که 

»بهاره«

***

. را قطع کرد زیبار تماس پرو نیچندم يبرا بهاره

گفت؟ یداد و چه م یجواب م اصال

گفت من آواره شده ام؟ یم

خواهد انداخت؟ رونیمرا از مطبش ب گر،یساعت د کیروانشناس نشسته ام که کمتر از  نیگفت من مطب ا یم

.دیفکر،ناگهان لرز نیبا ا بهاره

کرد؟ یچه کار م دیبا دیخواب یاگر نم د،یخواب یامشب داخل مطب نم اگر

رفت؟ یکجا م دیبا

. آن را به تن کرد یچارگیبا ب. مبل بلند شد و به سمت مانتو اش رفت يبا اضطراب از رو بهاره

که از دستش رفته بود،  یشنلش افتاد، شنل ادی به

اش افتاد، یخانمان یب ادی به

د،یکش یمطب انتظارش را م نیاز ا رونیافتاد که ب یشب باران ادی به

...اش افتاد ییتنها ادی به

...سرش گذاشت و با عجله از اتاق خارج شد ياش را رو يبهاره روسر. دور چشمش حلقه زد اشک

***

بهاره . ستیشد و با دقت به او نگر اریبهاره که از اتاق خارج شد، هوش ندیبا د. کرد ینگاه م ونیزینشسته بود و به تلو زشیجوان پشت م یمنش

:مقدمه گفت یجوان رفت و ب یبا عجله به سمت منش

»ازتون بخوام؟ يزیچ هیتونم  یم خانم،«

. شد رهیبهاره خ دنیبار يجوان با تعجب به چشمان آماده برا یمنش

کرد؟ یبا او صحبت م یادب یبود که روز قبل با ب یهمان دخترك گستاخ نیا

:تکان داد يسر یمنش
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»شده؟ یچ«

»جا بخوابم، تو رو خدا نیمن امشب ا نیخانم تو رو خدا به خانم مشاور بگ«:-

:جوان با تعجب گفت یمنش

»؟یچ«

:بغض کرد بهاره

تو  ن؟یباهاش صحبت کن شهیرم، م یم جا نیاز ا 6رم، ساعت  یاد، من امشب کجا برم؟ هوا سرده، خانم من فردا صبح زود م یبارون م رونیب«

»رو خدا

:مستاصل جواب داد یمنش

»؟یجا بمون نیا یتون یگفتن نم خودشون«

»آره، آره خودش گفت«:-

»بکنم يتونم کار یاگه خودش گفته که من نم«:-

. دیچشم بهاره چک ياشک از گوشه  ي قطره

کرد؟ یکس کمکش نم چیه چرا

کردند؟ یهمه او را از سرشان باز م چرا

»من امشب کجا بخوابم؟ ن،یخانم توروخدا شما بهشون بگ«:-

:گفت یبا ناراحت. جوان دلش به حال بهاره سوخت یمنش

»...گم، آخه یکنه، من بازم بهش م یقبول نم بخدا«

:شد و ادامه داد رهیبهاره خ يگونه  يمکث کرد و به قطره اشک سر خورده رو یکم

»يتو که خودت خونه دار آخه«

:گفت هیبا هق هق گر بهاره

» زنم، تو رو خدا یدست نم يزیخوابم، به چ یمبل م نیهم يمن رو ن؟یزن یخانمه حرف نم نیرم، با ا یرم خونه، نم ینم«

:بلند شد یصندل يجوان از رو یمنش. دیچیهق هق بهاره در اناق انتظار پ يصدا د،یدانست چه بگو ینم گریجوان د یمنش

»گهینکن د هیزنم، گر یباشه من باهاش حرف م ـس،ــینکن، س هیگر«

بخوابد؟ یسقف ریهست که امشب ز يدیام ایدانست آ یبهاره نم و

نشود و نترسد؟ سیکه باعث شود، باران بر سرش نبارد، خ یسقف

از . بود زیپرو ياز سوتماس . شد رهیصفحه خ يو به شماره  دیکش رونیب بشیرا از ج یاش به خود آمد، با خشم گوش یزنگ گوش يصدا با

. شد یعصبان زیدست پرو

گرفت؟ یآشفته مدام تماس م تیوضع نیچه در ا يبرا
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:لب غر زد ریز بهاره

»وسط؟ نیگه ا یم یچ زیپرو نیا اه«

.شد رهیخ یرا خاموش کرد و دوباره با التماس به منش یگوش

***

:زد یلب ناله م ریز زیپرو

»خدا يرو بردار، بابا دق کرد، بهاره جان، وا یگوش نیا يبدم؟ دختر یاب مادرت و چبابا جان، دختر بابا، من جو يوا«

. افتاد هیدوباره به گر زیقطع تماس پرو با

دختر کجا بود؟ نیا

طور حماقت کرد و او را دست بهزاد سپرد؟ چه

.نل مادرش بودهمان ش نیا. بهزاد گفته بود شنل بهاره در دست اوست. حرف بهزاد افتاد ادیبه  ناگهان

...خانم نور حاج

جانش به جان آن شنل بسته بود، بهاره

...ردیگفت برود شنلش را از او بگ یم دیگفت که شنلش دست بهزاد است، با یبه او م دیبا

:فرستاد امیبهاره پ يبرا عیمعطل نکرد سر زیپرو. کردند یم دایصورت حتما بهاره را دوباره پ نیفرستاد، در ا یم امیاو پ يبرا دیبا

»ششیبرو پ ای ارهیواست ب ریباهاش تماس بگ ؟يخوا یدست بهزاده، شنلت و نم شنلت«

.را ارسال کرد امیپ زیپرو

...اش را خاموش کرده یدانست که بهاره گوش ینم زیپرو چارهیب

زیپرو چارهیب

***

:دکر یجوان گوش م یپرونده خم بود، به صحبت منش يهم چنان که سرش رو روانشناس

»جا بخوابه؟ نیشه بهاره امشب ا ی، م....خانم«

 یکز کرده بود و با چشمان سرخش به او م يچشم به بهاره نگاه کرد که کنار در ورود يسرش را بلند کرد و از گوشه  یکم روانشناس

:جواب داد يخشک و جد. ستینگر

»نه«

:و گفت دیبه سمت بهاره چرخ یمنش

»که بهاره جان يدید«

:قدم به سمت روانشناس برداشت کی بهاره

»جا بخوابم نیامشب ا نیتو رو خدا بزار... خانم«
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:گفت یسرش را بلند کرد و به منش روانشناس

»کنم یالزم شد صداتون م ن،یباش رونیلحظه ب چند«

:چرخاند یهدف م یمانتو اش را ب يروانشناس رو به بهاره کرد که دکمه  ،یاز رفتن منش بعد

که  نیساختمون بخوابه، بعدش هم ا نیا يشب تو دیکس نبا چیو ه ه،یساختمون تجار نیاوال ا ،یجا بخواب نیا یتون یهت گفتم نمجان ب بهاره«

»خودش بخوابه يبره خونه  دیکه خونه داره شب با یکس ،یجا بمون نیذاشتم ا یشد، نم یاگر هم م

:با بغض گفت بهاره

»...رونیب من از اون خونه اومدم نیدون یکه م شما«

:حرف بهاره را قطع کرد روانشناس

 زهیانگ یدون یتو هنوز خودت هم نم ؟يکرد یکار خوب یکن یفکر م رون؟یاز اون خونه اومدم ب یگ یقدر راحت م نیبرگرد خونه، چرا ا خوب«

»بوده یاومدن از اون خونه چ رونیواسه ب تیاصل ي

:بالفاصله جواب داد بهاره

»گفتن چپ نرو راست نرو، کوتاه نپوش یگفتن، م یکه اونا به من زور م نیا واسه رونیاومدم ب من«

:به بهاره نگاه کرد و گفت یکم روانشناس

کنم  یم یکه همراه خونواده ام زندگ یخودم مستقلم، تا زمان يجام و برا نیهست، منم که ا يکه تو هر خونه ا هییها تیها محدود نیا بهاره«

منه، هر جا که هستم هر  يپدر يخونه باشم، قانون خونه  دیمن با گهید ي قهیدق ستیبهاره تا ب نیاون ها برم جلو، بب يخونه  نیطبق قوان دیبا

»تا ده و ربع خونه باشم دیکه دارم با يکار

:با هق هق گفت بهاره

»خونه باشم؟ میتا هفت و ن دیگفت که من با یمن م يچرا بابا پس«

بعدشم بهاره جان تو  ؟يسن من و دار ؟يکنه تا ده تو محل کارم بمونم، تو هم شغل من و دار یم جابیمن ادختر خوب، من شاغلم، شغل «:-

خونه هاشونم با هم متفوته، از اون  نیکنن پس قوان یپدر و مادر من و تو با هم فرق م ،یکن سهیمن مقا يبا خونه  دیخودت و نبا يخونه  نیقوان

»مانتو و شلوارت هم بلند بود؟ ،ینداشت شیجا اما امروز آرا نیا ياومده بود گهیظاهر د هیبا  وزریچرا د یشه به من بگ یم ته،گذش

.بدهد یتوانست جواب یدوباره اشک در چشمانش جمع شد نم. شد رهیبه روانشناس خ یمکث کرد، کم بهاره

:کرد تیهدا زیدستش را به کنار م ریز يپرونده  روانشناس

و برخورد آدم  يموند رونیشبانه روز از خونه ب کیچون  ؟يچرا لباست و عوض کرد یدون یم م،یمشکلت و حل کن اینکن، ب هیخوب گر دختر«

اما حاال که  ،يکرد یم تیو احساس امن يقبال در کنار خونواده بود ست،یمناسب ن شتیو آرا دنتیلباس پوش يدید ،يدیدور و برت و د يها

»...ییتنها

:رد و ادامه دادبه ساعتش نگاه ک روانشناس

 يموجه، از خونه زد لیبدون فکر، بدون دل ،يزیتو بدون برنامه ر ست،یاون خونه دشمنت ن يکس تو چیخونه، ه يبرگرد يوقت دار هنوز«
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خاطر هم از اونا نداره، به  یشماره تلفن یکس حت چیکه ه يخونه ها هست، به خاطر پدر و مادر يکه تو همه  ییها تیفقط واسه محدود رون،یب

تونن پدر و مادرت باشن؟ یکه م یداشته باشن که تو قبول کن یتیچه خصوص دیو ماهرخ با زیبهاره واقعا پرو ست،ین توکه حق  یپول

.انداخت نییسرش را پا بهاره

ونه ها پدر و مادرها خ ي هیتو بق ینیسرت داد زدن؟ دختر خوب  ؟يشد يکار کردن که تو از اون ها فرار یکار کنن؟ اصال چ یتو چ يبرا دیبا«

حاال  ،يو با من تند حرف زد يبود یعصب روزیزنه، مثه خود تو که د یشه، داد م یم یعصب ه،یذارن؟ آدم یمدام با انگشت عسل تو دهن بچه م

»کردم؟ یم یمحل یبهت ب دیبا مروزمن ا

.بود يهنوز اشک ها قطره قطره از چشمانش جار. سرش را بلند کرد بهاره

:کرد دیاکت روانشناس

»آره؟«

:روانشناس با تاسف گفت. چانه باال انداخت بهاره

شهر همون شهره  نیا روزه،ید ابونیهمون خ ابونیخ نیا ،يدیاز خونه رو د رونیب طیو مح رونیب ياومد اد،یبه بار ب یمونینکن که پش يکار«

دختر  گهیاما امروز تو د ،يکرد یم تیکنه، خودت احساس امنجرات نداشت چپ نگات  یو کس يدختر پدر و مادرت بود روزیاما تو د روزه،ید

»یستین رتپدر و ماد

:توجه به او ادامه داد یو روانشناس ب دینال بهاره

 تت،یتو با رفتارت با موقع ستن،یشهر بد ن نیا يرفتار آدم ها با تو فرق کرده، آدمها نیهم يکه از خونه فرار کرده، برا یهست يامروز دختر تو«

 يبهت کمک کنه، آدم ها گرفتار ادیسوپر من بشه و ب یوسط وسط ها کس نیرفتار کنن، انتظار هم نداشته باش ا يبا تو همون جور یشیث مباع

»خوام برم خونه یهات و بردار، من م لیغلطه، االنم برو وسا یدرسته چ یچ يبد صیتشخ دیکه با ییتو نیخاص خودشون و دارن، ا يها

:با التماس گفتجرات کرد و  بهاره

»خونه تون؟ نیمن و ببر نیخوا یم«

»خونه خودت يگرد یبر م یتو هم اگه عاقل باش... خودم، تو هم يرم خونه  ینه من م«:-

 يپنجه  يبهاره همانجا پشت به در اتاق، رو. بهاره از اتاق خارج شد ي هیتوجه به گر یبلند شد و ب زیرا برداشت و از پشت م فشیک روانشناس

:جوان رفت و گفت یفرستاد و به سمت منش رونیروانشناس نفسش را ب. نشست و زار زد پا

هر جا  نیجا بوده، بگ نیبهاره ا نیگ یو بهش م نیزن یبهاره زنگ م يشما هم قبل از رفتن به بابا رون،یتا من با بهاره برم ب نیکن یصبر م خانم«

»دونن که چه بهتر یبگه، حاال اگه هم م نلشویبه فام نیدورو بر، بهش بگ نیهم ادیب عیهست سر

»رو قطع کرد یبهاره گوش یزنگ زد ول شیپ ي قهیدق ستیبهاره بود که ب يفکر کنم بابا«:-

:به زانو در آمده، گفت ياعتنا به بهاره  یبه سمت اتاق برگشت و ب. باز هم متاسف شد روانشناس

میدرو ببند میخوا یم م،یر یم میبردار، ما دار لهاتویوسا پاشو«

»...زدیخواست باز هم التماس کند، باز هم اشک بر بهاره
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نشد

نتوانست،

نداشت، دهیفا

...بلند شد ده،یخم يبا کمر بهاره

:کرد یم هیگر یاز خوشحال زیپرو

»خانم تو رو خدا؟ تو رو خدا بهاره اون جاست؟ خانم،«

:گفتچشم انتظار،  يپدر ي هیگر يصدا دنیاز شن یبا ناراحت یمنش

»گه؟یمراقب بهاره است د لتونیگفتن از شما بپرسم فام....مطب مونده، خانم نییپا...االنم با خانم آره،«

:بغض کرد زیپرو

 یواقعا نم نیلطف کرد یلیزنم به جناب سروان، خانم خ یفکر کردم بچه ام از دستم رفته، من االن زنگ م م،یما بهاره رو گم کرده بود خانم«

»....زتون تشکر کنما يدونم چجور

.پدر را لرزانده بود کیوجود  يهمه  ش،یها يفکر یبهاره با ب د،یدانست چه بگو ینم چارهیب یمنش

***

شانه  ياش را رو يکوه نورد یبهاره کوله پشت. باران دوباره شدت گرفته بود. بودند ستادهیاز ساختمان هفت طبقه ا رونیو بهاره ب روانشناس

:روانشناس رو به بهاره کرد. کرد یبود و با التماس به روانشناس نگاه مکرده  زانیآو شیها

»برم دیبرو خونه، منم با گهیدختر خوب، د خوب«

:را به سمت روانشناس چرخاند و گفت شیرو یبهاره با نگران. مغازه ها بسته بودند ریبه جز چند مغازه، سا. خلوت جشم دوخت ابانیبه خ بهاره

»ورترسم خانم مشا یم«

:تکان داد يسر روانشناس

»؟يخودت برو خونه، پول دار ایدنبالت،  ادیبزن پدرت ب زنگ«

:بغض کرد بهاره

»ن؟یذار یوقت شب تنها م نیو ا من«

»بابا و مامانت شیبرو خونه پ ؟ییگفته تو تنها یبرو خونه بهاره، ک«:-

:تکان داد يروانشناس سر. شد رهیبه روانشناس خ يبا دلخور بهاره

 هیشه، باور کن پدر و مادرت منتظر  یاما روت نم ،ياشتباه کرد یدون یخونه، خودتم م يبرگرد یکش یتو خجالت م ه،یچ انیدونم جر یم من«

»بخشنت، یاشاره هستن، اونا م

:توجه به حرکتش، گفت یروانشناس ب. تکان داد نیبه طرف "نه" يسرش را به نشانه  بهاره

 یاما خجالت م ،یتو رخت خواب گرم و نرمت بخواب يخونه، بر يبرگرد يگه، ته دلت دوست دار یم یته دلت چ نیته دلت نگاه کن، بب به«
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»که دلت گرفت، همون و انجام بده یمیدلت، هر تصم يبذار به عهده  زویاصال همه چ ،یکش

نشد تا امشب در مطبش  یه بود، اما او راضساعت التماسش کرد کی. روانشناس متنفر است نیحس کرد از ا. چند قدم به عقب رفت بهاره

کرد،  یم یسخنران شیبخوابد و حاال برا

شد؟ یجا و مکان م شیاو برا یسخنران آخر

:دیروانشناس را شن يصدا

مکت کنن، ک يو ماهرخ بخوا زیاز پرو دیبا یکن دایخونواده ات رو پ يخوا یشه، اگه واقعا م یحل نم يزیموندن از خونه که چ رونیبا ب بهاره«

 بگواز اونا نبود، آخه تو به من  ینشون چیه یکه تو رو از اونجا گرفتن، ول یرخوارگاهیکارو کردن، رفتن همون ش نیاون بنده خداها که ده بار ا

»رون؟یب ياز خونه زد یکردن ک دایپ يواسه  قایدق

:سرما خودش را جمع کرده بود و گفتبه بهاره کرد که از  یروانشناس نگاه. شد رهیدر سکوت به روانشناس خ بهاره

»يخور یمانتو بپوش، سرما م يرو يزیچ هی«

توانست، آن را  یباز هم م ایدانست آ ینم گریکه د یشنل. خواست یرا م زشیشنل عز. مانتو اش بپوشد يرو يزیخواست چ یبهاره دلش نم و

رد؟یدر آغوش بگ

:ستیس نگردوباره چند قدم عقب رفت و با خشم به روانشنا بهاره

»....جا بخوابم نیا یذاشت یتوئه، اگه م ریتقص ادیسر من ب ییبال هر«

...دیخلوت دو يرو ادهیو به سرعت در پ دیمنتظر پاسخ روانشناس نماند، چرخ گرید. دیچانه اش لرز دوباره

:جوان با عجله گفت یه منشاش تماس گرفت، هنوز الو نگفته بود، ک یاش را در دست گرفت و با منش یبا عجله گوش روانشناس

 یتماس م سهیکه پل لشونیکه بهاره رو گم کرده بودن، گفت االن با فام نیکرد، مثه ا یم هیگر یبه باباش زنگ زدم، بنده خدا از خوشحال خانم«

»رهیگ

»...گاز دونیبهاره رفت سمت م نیبهش بگ نیخانم، دوباره زنگ بزن«:-

***

پا  ریکردن بهاره ز دایپ يبا موتور کل شهر را برا یباران شالق ریپکر و گرفته بود، آن قدر ز یحساب. بزند نینزبود تا ب نیداخل پمپ بنز يشاکر

. دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش مهیسراس لشیبا زنگ موبا. بزند نیآمد تا بنز یم نیبود که به پمپ بنز یبار سوم نیگذاشته بود که ا

شده؟ دایو به او خبر بدهد که بهاره پ ممکن بود بهزاد پشت خط باشد یعنی

:شماره هول شد دنید با

»الو، الو، جناب سروان، الو الو،«

:دیبهزاد را شن يزده  جانیه يصدا

»؟ییکجا يشاکر«

»هستم... نیمن پمپ بنز«:-
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ره سمت  یست ازش جدا شده داره ما قهیبوده، تازه پنج دق ششیدو ساعته پ نیروانشناسه زنگ زد به بهزاد گفت بهاره تو ا نیا يشاکر«:-

»کن داشیبرو پ ،یخون یکه جلوش نماز م يتورو به همون قبله ا يگاز، شاکر دونیم

:جواب داد یبا خوشحال. دانست چه کار کند یبار آنقدر دستپاچه شد که نم نیا يشاکر

»کنم، یم داشیسنگم شده پ ریاز ز رمیم االن«

»ایخوش خبر باش يشاکر«:-

»م، چشم جناب سروان، چشمچشم،چش«:-

...ردیبگ رادیا يتوانست به شاکر یخودش هم آنقدر هول و دستپاچه بود که نم بهزاد

***

. از دست روانشناس دلخور و ناراحت بود. دانست امشب کجا بخوابد ینم. دانست کجا برود ینم. دیدو یکرد و م یم هیکرد، گر یم هیگر بهاره

...او بود ریآمد تقص یکه بر سرش م ییامشب هر بال. گفت یلب به او ناسزا م ریمدام ز

همان را . خواست یهمان شنل حاج خانم نورش را م. مانتو اش بپوشد يرو یاما حاضر نبود که لباس گرم دیلرز یاز سرما م. شده بود سردش

و به  دیبود، ترس انینما ابانیخ يکه از انتها سیپل نیگردان ماش يچراغ ها دنیبا د. شد یم هیتنب دیخواست و حاال که گمش کرده بود، با یم

کرد فکرش را متمرکز کند،  یبهاره سع. سرما تا مغز استخوانش نشسته بود. پناه گرفت واریرفت و کنار د یفرع ياز کوچه ها یکیسمت 

گرفت؟ یتماس م یبا چه کس دیبا

گشت؟ یخودش فکر کرد که بهتر نبود دوباره به خانه باز م با

...که داخل مطب گرم و امن نشسته بود، باز هم جسور شده بود، اما حاال یزمان انگار

...آن همه جسارت دود شد و به هوا رفت تیوضع نیا در

تواند عمل کند، یدرست کدام است، در آن صورت بهتر م میتصم ندیروانشناس افتاد، به او گفته بود به ته دلش مراجعه کند و بب يجمله  ادی به

.است دنیهمان خجالت کش ش،یمقاومت ها يحق با روانشناس بود و علت همه  ایبود خجالت نکشد و بهاره با خود فکر کرد که گو گفته

ادبانه صحبت کرده بود، یو ماهرخ ب زیبا پرو نکهیاز ا دیکش یم خجالت

زده بود، رونیشبانه روز از خانه ب کیکه  دیکش یم خجالت

با دخترش صحبت کرده بود، يبودند و مادر با چه لحن بد ستادهیکه کنار عابر بانک اافتاد  يمادر و دختر ادی به

چتر آورده بود،  شیماهرخ افتاد که برا ادی به

شد، رهیبه چتر در دستش خ بهاره

را نداشت، ییدرمانده بود، حاال که جا گریکه د د،حاالیخجالت کش بهاره

...دیخجالت کش بهاره

...گرفت یتماس م یبعد با کس ي قهیچند دق دیشا. تا آن را روشن کند دیکش رونیب بشیج اش را از یگوش بهاره

...با ماهرخ دیشا زیبا پرو دیشا
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. ستیاش آنرا مقابل چشمانش گرفت و به صفحه اش نگر یگوش يصدا دنیبگذارد که با شن بشیاش را روشن کرد و خواست آنرا در ج یگوش

بود، زیاز پرو یامیپ

...شوکه شد امیرا باز کرد و با خواندن متن پ امیپ بهاره

. نوشته بود که شنلش دست بهزاد است زیپرو. کند هیگر ایدانست بخندد  ینم بهاره

شنلش گم نشده بود؟ یعنی

...حاج خانم نور مهربانش شنل

توانست آن را در آغوش بکشد؟ یباز هم م یعنی

.گذاشت یچشمانش م يبار آن را رو نیکند، ا يدانست چه طور از آن نگهدار یم گرید بار نیآورد، ا یشنلش را دوباره به دست م اگر

ها نقشه باشد؟ نیا يبهزاد ثابت ماند، با خودش فکر کرد که نکند همه  يشماره  يدستش رو بهاره

داد بهزاد و آن  یاحتمال م. وداو را مالقات کرده ب یاسفناک تیآمد در چه موقع ادشی. نقش بست دگانشیبهزاد مقابل د نیخشمگ ي چهره

.در آن صورت ممکن بود او را به زور به خانه باز گردانند. کرده باشند بشیبداخالق، تعق سیپل

با بردن اسم خانه نفرت سراسر  گرید. قابل تحمل نبود ریآن قدرها هم بازگشت به خانه، غ گریاحساس کرد انگار د. ناگهان تکان خورد بهاره

کرد و کوفته بود،  یتنش درد م يبود، همه  سیچمباتمه زده بود، هنوز کفشش خ واریبه خودش انداخت، کنار د ینگاه. کرد یوجودش را پر نم

در سر پرورانده بود؟ شبیبود که د ییایرو انهم نیا

رد؟یغم در بغل بگ يزانو وار،یشب، در کنار د ي قهیزده بود تا راس ساعت ده و ده دق رونیخانه ب از

زده بود؟ رونیاز خانه ب وار،یکنار د نیتکه زم کی يبرا

. بهتر بود یلیخ یلیخ رونیب طیاز مح. نبود زیچندان هم نفرت انگ دیرس یکه حاال به نظر م يا خانه

...که یو ماهرخ زیپرو و

د، توانست آن دور را به اسم صدا کن یبود، انگار نم نیبهاره سنگ يو ماهرخ برا زیپرو یانگار گفتن اسام و

دارد، تیگفته بود که او هم در خانه محدود روانشناس

. شود یدر خانه شان تنها شامل حال او نم تیبود، محدود دهیبهاره تازه فهم ایگو و

خواست شنلش را به او  یگرفت و از او م یخودش را گرفت، با بهزاد تماس م میتصم. باعث شد بهاره به خود بلرزد د،یوز کبارهیکه  يسرد باد

...گرداند یبرگرداند، اگر بهزاد او را به خانه هم باز م

رفت، یبه خانه نم ییاو به تنها خوب

گفت؟ یرفت و چه م یم

 یگشت و به آن ها چه م یاز خانه، برم يشبانه روز دور کیو ناسزا، بعد از  نیبعد از آن همه توه د،یکش یو ماهرخ خجالت م زیپرو يرو از

گفت؟

سرش نگه  ياز باران باال يریجلوگ يچترش ثابت ماند که برا ينگاهش رو. اش برود یو به دنبال بدبخت ردیشنل را از بهزاد بگبهتر بود تنها  نه،
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.داشته بود

...آورده بود شیچتر را برا نیا ماهرخ

مادرش؟ ای ماهرخ

اگر شنلش را به  دیشا. خواست یشنلش را م. فتگر یبا بهزاد تماس م دیزمان دست دست کردن نبود، با گریبه زحمت قد راست کرد، د بهاره

...کرد یبه بازگشت به خانه هم فکر م رفتند،یپذ یو ماهرخ او را م زیگشت، آن وقت اگر پرو یآورد، جسارت از دست رفته اش بر م یدست م

***

 يشنل و دسته  گریفشرد و در دست د یم اش را یدستش گوش کیدر . کرد یهدف به دور و برش نگاه م یبود و ب ستادهیا ابانیکنار خ بهزاد

 شیکه بهاره پ دیجمله بگو کیو فقط  ردیبا او تماس بگ يبود، منتظر بود تا شاکر يشاکر ياز سو یمنتظر تماس. چترش را نگه داشته بود

انه باز گردد، که اگر به خانه و به خ دیایدختر سر عقل ب نیماند تا ا یشد، آن وقت اگر شده تا صبح منتظر م یراحت م الشیاوست، آن وقت خ

...خواند یو نماز شکرانه م ستادیا یم شیخدا يگشت، رو به رو یباز م

بود؟ يشاکر یعنی د،یبهزاد در دستش لرز یگوش

.بهاره، قلبش به تپش افتاد يشماره  دنینگاه کرد، با د یگوش يعجله به صفحه  با

بهاره بود؟ واقعا

:گوشش گذاشت يرا رو یالفاصله گوششنل را در دستش فشرد و ب بهزاد

»بهاره، الو الو«

:با اضطراب گفت. دیبه گوش بهزاد نرس ییصدا

»؟ییجان، عمو، تو بهاره«

دخترانه، يصدا کی

دخترانه، يگرفته  يصدا کی

:دیچیپ یداد صاحبش دلشکسته و مستاصل است، درون گوش یکه نشان م ییصدا

»عمو بهزاد؟ الو،«

پدرش خون  دیآرام و قرار ندارد، بگو یکه سه ساعت است از ترس و نگران دیخواست به او بگو یبکشد، م ادیر سر بهاره فرخواست ب یم بهزاد

پا گذاشته، ریز افتنشی يندارد، پکر و گرفته است و تمام شهر را برا ینسبت چیکه با او ه يشاکر دیکند، بگو یم هیگر

...دیبگو

ا نگفت،از آن جمالت ر کی چیبهزاد ه اما

.دیبگو يزیبه او چ امدیبود که بهزاد دلش ن نیبهاره آن قدر غمگ يهم نزد، صدا ادیفر یحت

»دخترم هیعمو، چ جانم«

:با بغض گفت بهاره
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»دست شماست؟ شنلم«

:تر شد میدانست، چرا باز هم لحنش مال یشد و بهزاد نم رهیدر دستش خ فیو کث سیبه شنل خ اریاخت یبهزاد ب و

»عمو؟ ییجان، تو کجا بهاره«

:دیلرزان بهاره را شن يصدا

»حاج خانم نوره يادگاریاون شنلم  نش؟ید یخوام، به من م یو م شنلم«

...پدرش بود، حاج خانم نور يشناخت حاج خانم نور مهربان را، زن عمو یبهزاد م و

...زن نیدانست چه قدر مهربان بود ا یم و

:باز هم بهزاد آرام تر شد و

»؟يریازم بگ يا یدست منه عمو، کجا م شنلت«

گرداند؟ یبهزاد شنلش را به او باز م یعنیکند،  هیدانست چرا دوست داشت زار زار گر یبار بهاره نم نیا و

»نییدونم شما کجا ینم«:-

:فرستاد رونینفسش را ب بهزاد

»بهاره؟ ییکجا قایدق االن«

:کجاست دیخواست بگو یبهاره نم د،یسکوتش را فهم یسکوت کرد و بهزاد معن بهاره

»ارم یخودم شنل و برات م ،ییجان بگو کجا بهاره«

:بغض کرده گفت بهاره

»اون شنل و دوست دارم یلیمن خ ن،یشنلم دست شماست؟ تو رو خدا راستش و بگ واقعا«

».امیتا ب ییآره عمو جان، شنل دست منه، بگو کجا«:-

:را به بهاره گفت تقیدانست که چرا حق یباز هم بهزاد نم و

»رسونم یمنم االن خودم و م شت،یپ ادیتا بگم ب ییبارون دنبالته، بگو کجا نیا ریز رونه،یبا موتور ب ،يشاکر دوستم«

:بهاره نقش بست، با اضطراب گفت دگانیبداخالق، در مقابل د سیپل ریتصو

»بمونم ششیخوام پ یترسم، نم یمن از اون آقا م نه،«

:گفت تمیبا مال بهزاد

»؟ينداره، مهربونه، به من اعتماد ندار تیاون آقا هم خوبه، کار گه،یدم د یام شنل و بهت م یم ؟يخوا یجان مگه شنلت و نم بهاره«

:گفت نهی، سکوت کرد، بهزاد با طمان"نه" دینشد تا بگو شیبهاره رو و

»؟یکن یبازم به من اعتماد نم ؟یبرات به روح حاج خانم نور قسم بخورم، چ اگه«

:دو رگه گفت يبهاره با صدا. سر خوردند شیگونه ها يمنتظر رو شهیهم يباز هم بغض بهاره شکست و اشک ها و

»نیکن ینم تمیکه اذ نیروح حاج خانم نور و قسم بخور به«
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:بهزاد باز هم شنل را در دستش فشرد و

»کنه؟ داتیتا همکارم پ ییکجا یگ یمرم، حاال  یدم و م یام شنل و بهت م یروح حاج خانم نور قسم، م به«

خورد و  یروح حاج خانم نور را قسم نم لیدل یب لیکس در فام چیه. اما سبک است زد،یر یبار احساس کرد که سبک است، اشک م نیبهاره ا و

.توانست به او اعتماد کند یحاال که بهزاد قسمش داده بود به روح مادربزرگش، پس او م

...کرد یشبانه روز، از او مراقبت م کی نیکنارش نبود، اما انگار کل ا که در يخانم نور حاج

. دیایبد اخالق به سراغش ب سیقرار بود آن پل. دیکوب یم نهیقلبش محکم در س. بود ستادهیگاز ا دانیم کینزد ابانیکنار خ بهاره

کرد چه؟  یبا او جر و بحث م اگر

د؟یکش یم ادیبر سرش فر اگر

انداخت و به کفش  نییسرش را پا. زدند، ثابت ماند، باز هم دلش گرفت یچراغ م شیاز آن ها برا یکه بعض يگذر يها نیماش يرو نگاهش

. دیلرز یاز سرما م. شد رهیخ سشیخ يها

...توانست امشب به خانه اش یم یعنی

اش؟ خانه

و ماهرخ؟ زیپرو يخانه  ای

کرد تحمل وزنش  یآن قدر خسته بود که حس م. ح در رختخواب گرم و نرمش بخوابدخواست به خانه بازگردد و تا خود صب یدلش م انگار

. است نیسنگ شیبرا

دادند تا دوباره به خانه باز گردد؟ یو ماهرخ به او اجازه م زیپرو یعنی

.دیاش لرز چانه

دند؟یبخش یاو را م اصال

که به آن ها کرده بود؟ یاحترام یو ب نیآن همه توه با

 زاریکرده بود، به او گفته بود از او ب نیخواست او را به خانه بازگرداند، به او توه یبه دنبالش آمده بود و م یاهرخ داخل پارك ساحلآمد م ادشی

.است

خواست دوباره در چشمانش نگاه کند؟ یم ییچه رو با

...زد، بهتر بود تا با ماهرخ رو در رو شود یم خی ابانیتا خود صبح در خ اگر

:شد رهیبه او خ یبهاره با نگران. بد اخالق چهره به چهره شد سیموتور سرش را به سرعت بلند کرد و با همان پل يصدا با

»سالم«

کرد که بهاره سالم است،  یدلواپس کرده بود، اما خدا را شکر م یاو را حساب يخبر یهرچند سه ساعت ب. ذوق زده شده بود دنشیاز د يشاکر

:جواب داد یبه آرام يشاکر ستاده،یا شیسالم است و رو به رو

»سالم«
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:دیپرس متیبهاره انداخت و با مال يخسته  يبه چهره  ینگاه

»؟یخوب«

مهربان شده؟ کبارهیچند ساعت،  نیدر ا س،یپل نیسر تکان داد و با خود فکر کرد که چه طور ا یبه آرام بهاره

.برخورد کند متیخواسته با او به مالصحبت کرده و از او  يدانست که بهزاد با شاکر ینم بهاره

دانست همه نگران او هستند، ینم بهاره

او هستند، يکه همه، خانواده  ست،یدانست که تنها ن ینم

...و بهزاد و حاج خانم نور مهربان يو شاکر زیو پرو ماهرخ

:شد و گفت ادهیاز موتور پ يشاکر

»؟يخورد غذا«

اش فکر  چارهیب يآن قدر دچار استرس بود، که به معده . خورده بود يو چا تییسکویمطب روانشناس ببار، در  نیآمد که آخر ادشیبهاره  و

:بود به سمت بهاره دراز کرد زانیرا که به موتور آو یلونینا يشاکر. چشم دوخت يبه شاکر یباال انداخت و با نگران يچانه ا. کرد ینم

»!برات رمیبگ چیاومدم، نتونستم برم ساندو گرفتم، با عجله تیسکوئیو ب وهیبرات آب م ا،یب«

بود که امروز دو بار او را ترسانده بود؟ یبد اخالق سیهمان پل نیکرد، واقعا ا ینگاه م يبه شاکر يبا ناباور بهاره

»گهید رشیبگ ایب ،یستیمگه گرسنه ن ؟یکن یمن و نگاه م چرا«

.گرفت ياز باران را، از دست شاکر شده سیخ لونیدستش را دراز کرد و نا اطیبهاره با احت و

...جوان هم، مهربان بود سیپل نیا انگار

***

ماهرخ نگران بود، با . دیایبا او تماس گرفته بود و از او خواسته بود آماده باشد، تا به دنبالش ب زیپرو. در منتظر بود يجلو دهیلباس پوش ماهرخ

 دردستانش را  یبا حالت عصب د،یجوش یو سرکه م ریره سالم است، اما ماهرخ دلش مثل سقسم خورده بود که بها شیصد بار برا زیکه پرو نیا

...دیدو نیدر خانه را بست و به سمت ماش اورد،یشده بود، ماهرخ طاقت ن انیکوچه نما يکه از انتها زیپرو نیماش دنیبا د. برد یهم فرو م

***

کرد که با ولع  یبه بهاره نگاه م يشاکر. بودند ستادهیاز مغازه ها ا یکیسقف  ریدو زرو پارك کرده بود، هر  ادهیموتورش را کنار پ يشاکر

:شد و گفت رهیخ ابانینگاهش را از بهاره گرفت و به خ. خورد یرا م وهیو آب م تیسکوئیب

»؟یخودم بودم، تو دوست نداشت يقدر دوست داشتم االن خونه  نیا«

:ادامه داد يشاکر. شد رهیخ يو به شاکر دیدست از خوردن کش بهاره

»؟یاالن پدر و مادر منم نگران منن، پدر و مادر تو چ یدون یسرده، دوست داشتم برم تو رختخواب خودم بخوابم، م یلیخ هوا«

:چشم دوخت ابانیگرفت و او هم به خ ينگاه از شاکر بهاره

»نه ایدونم نگران منن  ینم«
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»ششونیپ يخواد برگرد یهم دلشون م یلیکنم نگران تو ان، خ یمن فکر م یول«:-

:دیحرفش پر انیبه م يبزند، اما شاکر یخواست حرف بهاره

واست  دمیرو که امروز د يزیخوام همون چ یم ،يکه تو برگرد ستین نیحرف ها ا نیاونا، منم منظورم از ا شیپ يبرگرد يخوا یدونم نم یم«

»تونم؟ یکنم، م فیتعر

... را شیبه گلو دهیچسب بغض نیعلت ا دیفهم ینم بهاره

:گفت یبه آرام دینگاه منتظر بهاره را که د يشاکر. چشم دوخت يگرفت و به شاکر ابانیچشم از خ دوباره

»م؟یکه من و بهزاد از صبح دنبالت یدونست یم تو«

...کرده اند بیزد که آن دو نفر، او را تعق یجمله تعجب نکرد، خودش حدس م نیا دنیبا شن بهاره

»دونم یره مآ«:-

»م؟یدنبالت رونیب ياز ساعت پنج صبح که از خونه زد قایدق یدونست یم«:-

:دیپرس رتیبا ح. اش، گشاد شد یخستگ يبار چشمان بهاره با همه  نیا و

»رون؟یب امیخوام از خونه ب یکه من م نیدونست یپنج صبح؟ مگه شما م از«

:سر تکان داد يشاکر

دونستن که تو  یاز پنج صبح جناب سروان مراقب تو بود، من دو سه ساعت بعد باهاش همراه شدم، پدر و مادرت م البته م،یدونست یما م آره،«

»رونیب یصبح از خونه بزن يخوا یم

زبانش بند آمد، بهاره

...و ما پدر

دانستند؟ یو ماهرخ م زیپرو یعنی

:و سر درگم بهاره انداخت و گفت جیگ ي افهیبه ق ینگاه يشاکر

 میاونم به پدر و مادرت گفت، بابات هم تصم ،یفرار کن يخوا یکه م یو بهش گفت يبا اون روانشناس در مورد فرارت صحبت کرد شبید تو«

»از خونه رونیب ایخونه بهتره  یتا خودت بفهم یبمون رونیشب از خونه ب کیگرفت اجازه بده تو 

:ثابت ماند و ادامه داد ن،یزم يرو يولو شده  ي وهیآب م يرو ينگاه شاکر. افتاد نیزم ياز دست بهاره رها شد و رو وهیآب م پاکت

 يپس بهتره بر ،یکن یبابات گفت تو که باالخره فرار م یول ،یاز خونه آواره بش رونیخواست تو ب ینگرانت بود، نم یلیموافق نبود، خ مادرت«

 نتمو از سر دخترش کم نشه، بابا و ماما هیهماهنگ کرد تا مراقبت باشه، گفت اما با جناب سروان  ه،یچه جور رونیاوضاع ب ینیاز خونه بب رونیب

 ،ینیو بب طیخودت مح ،یاز خونه باش رونیکارو کردن، اجازه دادن ب نیکنن اما ا یم سکیدونستن دارن ر یکه م نیدوست دارن بهاره، با ا یلیخ

» طور نیجناب سروان از پنج صبح مراقبته، منم هم

. بود نیسنگ شیبرا يشاکر يدرك گفته ها. دیمغازه چسب يقب رفت و به کرکره عقب ع بهاره

دانستند؟ یو ماهرخ م زیپرو
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اجازه دادند تا او از خانه فرار کند؟ خودشان

مرد جوان از صبح مراقبش بودند؟ نیو ا بهزاد

به  یمعلوم نبود چ میکنه، اگه ما مراقبت نبود تتیاذ خواست یاون پسره م رون؟یب دمتیخودم اومدم کش ؟یخونه اجاره کن هی یرفت ادتهی«:-

»میاز ما نخواسته بود، ما هم مراقبت نبود زیاومد، اگه پرو یسرت م

افتاد،  نیزم ياز دستان بهاره رها شد و رو تیسکوئیبار ب نیا

و تو رو با اون  یاومدن دنبالت تو پارك ساحل یکرده؟ وقت هیامروز چند بار گر یدون یچرخه، م یها دنبالت م ابونیپدرت هم از صبح تو خ«:-

»...دنید تیوضع

:دیکش قینفس عم يشاکر

»چتر و بهت بده نیا ادیتا ب رونیپرت کردن ب نیکردن، مادرت خودش و از ماش یم هیو مرد هر دو تا گر زن«

با سر، به چتر در دست بهاره اشاره زد، و

بشن سر بچه هاشون داد بزنن، ممکنه  یوقت ها عصب یدوست دارن، حاال ممکنه بعض یلین و خدختر جون؟ پدر و مادرها بچه هاشو یدون یم«:-

که  نیبا ا یکنم، حت یوقت ها با بابا و مامانم جر و بحث م یامنه، منم بعض یلیخ يپدر يبچه شون و دارن، خونه  يهوا شهیکنن، اما هم يبدرفتار

»از تو بزرگترم یلیخ

آمد روانشناس هم، گفته بود، او هم ممکن است در خانه با مشکل  ادشیآشنا بود، به  شیجمله چه قدر برا نیکه ابهاره با خود فکر کرد  و

...نبود بیو غر بیمواجه شود، پس انگار اختالف نظر با خانواده چندان هم عج

از  شتریب یتکانش داده بود، حت ياکرش يحرف ها. کرد ینگاه م يو به شاکر ختیر یربع از ده شب گذشته بود و بهاره اشک م کی ساعت

...روانشناس يحرف ها

. دهان باز کند و او را ببلعد نیبهاره دوست داشت زم. بود دهیپدر و مادرش را د یخودش، آشفتگ يو با چشم ها کیاز نزد يشاکر

کرده بود؟ تیپدر و مادرش را اذ ش،یها يفکر یطور با ب چه

ناگهان تکان خورد، و

و مادر؟ پدر

و ماهرخ گفته بود، پدر و مادر؟ زیگذشته ها به پرو مثل

اش در حال حاضر کجا هستند؟  یبود پدر و مادر واقع دهیحرف روانشناس افتاد، از او پرس ادی به

...نه ایدانست آنها زنده اند  ینم یاو در جواب سکوت کرده بود، حت و

حاضرند جانشان را هم فدا کنند، ششیو آسا ید و به خاطر خوشبختو حاضر حضور دارن یو ماهرخ ح زیگفته بود پرو روانشناس

:بلند شد يشاکر يصدا. دیاشک از چشمش چک يپلک زد و باز هم قطره  بهاره

ها  ابونیخ يآواره  يخوا یباز هم م ایخونه  يبرگرد يکه دوست دار ینیو بب یرو گفتم تا قشنگ فکر کن نایا ،یکن هیرو نگفتم که گر نایا«

»؟یبش
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:لبخند زد يشاکر

مثه  يوقت پدر و مادر چیگم که ممکنه ه یم نیمن واسه ا ،یگم که به برگشت به خونه فکر کن ینم یبهاره؟ من واسه خاطر آوارگ یدون یم«

ت دارن، ما همه چقدر از ته دل دوست نیها، اما بب ییوقت ها زورگو یها و بعض يها و بد رفتار یبد اخالق يبا همه  اد،ین رتیو ماهرخ گ زیپرو

»ما نگران بشه يبرا يطور نیا یخواد کس یم وندلم

بازگشت ندارد؟ يرو یخواهد به خانه بازگردد، ول یکه خودش هم دلش م دیبگو يتوانست به شاکر یانداخت، چه طور م نییسرش را پا بهاره

***

:چنگ زد زیبه دست پرو ماهرخ

»شده؟ یرو به روح حاج خانم نور بگو چ تو«

:خسته به ماهرخ نگاه کرد یبا چشمان زیوپر

»نشده ماهرخ جان يزیچ«

:سرش را به چپ و راست تکان داد یعصب ماهرخ

»بدبخت من کجاست؟ يچشمات سرخه؟ بچه  یشده، تو واسه چ يزیچ هی«

:دیبه صورت همسر دردمندش کش یدست زیپرو

»...بهاره رو گم کردن و بعدش شیو همکارش دو سه ساعت پ بهت بگم، راستش بهزاد يزیچ هیخوام  یجان آروم باش، م ماهرخ«

:را در گلو خفه کرد زیپرو ياش صدا یعصب يها غیمجال نداد، ج زیبه پرو ماهرخ

»...مگه من نگفتم ،يتو باعث شـــــــد ،يکردن؟ گمش کــــــــردن؟ بچه مو گم کــــــردن؟ تو کرد گمش«

:دستپاچه شد زیپرو

»شده، بهاره گم نشده دایبهاره پ ست،ین یکن یکه تو فکر م ين جورواستا، او واستا«

:چنگ زد زیپرو نیبا دستش به آست ماهرخ

»مادر من و گم کردن؟ یب يو گم کردن نه؟ بچه  بچم«

:بغض کرد زیپرو

همکار بهزاده، بهزاد هم احتماال تا  شیپبوده، مطبش بوده، االن هم ... خانم شیدو سه ساعت هم پ نیشده، ا دایبه تو بد خبر دادم، به خدا پ من«

»باشه دهیرس ششیحاال پ

:دینال ماهرخ

»یگ یم دروغ«

همون اطراف  میایده بهاره بخواد برگرده خونه، گفت ب یدنبالت، گفت احتمال م امیگم، بهزاد خودش به من گفت ب یبه خدا دروغ نم«:-

»راغشس میشد که برگرده، ما بر یراض یتا وقت میمنتظرش بمون

:شد رهیخ زیبه پرو يماهرخ قطع شد، با ناباور ي ناله
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»خواد برگرده؟ یگرده؟ م یم بر«

:با بغض سر تکان داد زیپرو

»که بر گرده ادهیز یلیبهزاد گفت احتمالش خ آره«

:چنگ زد زیپرو نیدوباره به آست ماهرخ

 نمیبب مینه بر ای ارم،یخونه من لباس گرم براش ب مینه نه، اول بر م،یونبرش گرد میزود بر ره،یمادرش براش بم یاله ز،یپرو میزود بر م،یبر«

 یتیداروخونه شربت تقو میبهتره بر دمینخورده، شا يزیبچه ام خوش خوراکه، از صبح چ رم،یبگ تزایباز هست تا براش چند تا پ یچیساندو ییجا

»براش بخرم

:دیخند ماهرخ

»خواد برگرده؟ یم دخترم«

:ستینده گرخ انیم ناگهان

»براش ننگ شده دلم«

بود، ستنیگر يهم آماده برا زیپرو

 ند؟یپدر و مادرش را بب یکجا بود تا عشق واقع بهاره

...ابد زنده باشد يرا بدهند تا او برا شانیزندگ يبودند، اما حاضر بودند همه  اوردهیکه او را به وجود ن يپدر و مادر یواقع عشق

***

 يچهره  يچشمان بهاره هراسان رو. آمد یم يشده بود و به سمت او و شاکر ادهیپ سیسرو یشد که از تاکس رهیبهزاد خبا اضطراب به  بهاره

. خورد یبهزاد چرخ م

کرد؟ یچه کار م دنشیبهزاد با د یعنی

د؟یکوب یگوشش م ریکرد و محکم ز یرا بلند م دستش

 یم نهیکند، باز هم دلش در س ینم تشیبه روح حاج خانم نور قسم خورده بود که اذ. دآور ادیقسم بهزاد را به . زد یم ادیهم بر سرش فر دیشا

چشمانش رژه رفت،  ياز جلو لمیشبانه روز مانند ف کی نیتمام ساعات ا. دیکش یانگار از بهزاد هم خجالت م. دیتپ

بود؟  دهید یبهزاد او را به همراه مان یعنی

شده بود،  ریرگداخل پارك با آن چند جوان د یوقت ای

با آن دختر و پسر برخورد کرده بود، یوقت

...آن مادر و پسر گدا به او حمله کردند یوقت

:بلند شد يشاکر يصدا. دیآن دو رس یبه چند قدم بهزاد

»جناب سروان سالم«

:لب گفت ریشد و ز رهیبه بهزاد خ یسالم کرد، بهاره با نگران یبه آرام بهزاد
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»سالم«

:که به بهاره نگاه کند، گفت نیبهزاد بدون ا. بهاره آب دهانش را قورت داد و همچنان به بهزاد زل زد. جواب داد متیبا مال بهزاد

»؟یخوب«

:با ترس و لرز گفت بهاره

»خوبم«

:اره گرفتآن را به سمت به یحرف چیبدون ه. دیچک یکه آب از آن م يشده ا سیرنگ خ یشنل مشک. به شنل در دستش انداخت ینگاه بهزاد

»شنل حاج خانم نور نمیبهاره، ا ایب«

. ماند رهیکه به سمتش دراز شده بود، خ یچشم از بهزاد گرفت و به شنل بهاره

...شنلش

...حاج خانم نورش شنل

...که ابتدا پاره شد و چند ساعت بعد گمش کرده بود یشنل

بود، فیبود، کث سیشنلش خ د،یمعطل نکرد، به سرعت شنل را از دست بهزاد کش بهاره

که جانش به آن بسته بود، یشنل

شنلش را از دست  شهیهم يکرد برا یگونه اش سر خوردند، فکر م يگرم، رو يپنهان کرد، باز هم اشک ها سیشنل خ انیصورتش را م بهاره

داده،

...دلش مانده باشد يابد رو يآن، برا يدوباره  دنیکرد حسرت در آغوش کش یم فکر

هم  يرو ینگاه افسر جوانش شد، چشمانش را به آرام يبهزاد متوجه . گرفته به بهزاد نگاه کرد يبهاره، با چهره  يکمر تا شده  دنیبا د يشاکر

:گفت یبعد که بهاره سرش را بلند کرد، بهزاد با مهربان ي قهیچند دق. رو به راه است زیدهد که همه چ نانیخواست به او اطم یم ییگذاشت، گو

»میبر دیهم با يشه، خوب کار منم تموم شد، من و شاکر یم زیتر و تم شیدور بشور هی ف،یشده و کث سیت بهاره، فقط خشنل نمیا«

بگذارند؟ شیخواستند تنها یآن دو م یعنیاز او نداشت، با خودش فکر کرد  یبهاره هم دست کم. به بهزاد انداخت یبا تعجب نگاه يشاکر

شب؟ ي قهیدق ستیده و ب ساعت

باران تند آبان ماه؟ ریز

سرد؟ يهوا نیا در

:بهاره، گفت ي دهیتوجه به چشمام ترس یب بهزاد

»يشاکر میبر«

:به خود جرات داد و گفت بهاره

»ن؟یر یم کجا«

:گفت بهزاد
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»گهیهت بدهم دشنل و ب امیداره، قرار بود ب فتیبره ستاد، امشب ش دیهم با يشاکر دم،یخونه هامون، من از صبح خانمم و ند میر یم«

:با بغض گفت بهاره

»کجا برم؟ من«

:شروع به صحبت کرد يبهزاد قبل از شاکر د،یبگو يزیدهان باز کرد تا چ يشاکر

»هتل؟ ؟يکجا بر يدوست دار ؟يکه بر ستیمد نظرت ن یخاص يجا«

...دیخودش هم نفهم بهاره

:گفت یلرزان يکه چرا چانه باال انداخت و با صدا دیهم نفهم خودش

»خوام برم خونه یم من«

:شد یم یگوشمال یکم دیبهاره با. کرد خودش را کنترل کند یسع. خواست به خانه بازگردد یبهاره م. تکان خورد یاز خوشحال بهزاد

»چه خبره بهاره؟ خونه«

:خورد و با تته پته جواب داد کهی بهاره

»گهیمنه د يخونه، خوب خونه  زیچ خونه؟«

:را باال فرستاد شیهااز ابرو یکی بهزاد

»سر و وضع آشفته؟ نیکنه؟ اونم با ا یکار م یها چ ابونیوقت شب تو خ نیکه خونه داره تا ا یتوئه؟ پس کس ي خونه«

. حرف حساب که جواب نداشت. دیدانست چه بگو یزبانش بند آمده بود و نم بهاره

کرد؟  یچه کار م ابانیوقت شب در خ نیتا ا او

:انداخت و ادامه داد يبه شاکر ینگاه مین بهزاد

»؟يهمه آدم جور واجور برخورد کرد نیو با ا رونیب يخودت زد يتو از پنج صبح از خونه  یتوئه واسه چ ياون جا خونه  اگه«

:دهانش باز شد و با ناله گفت. دیدانست در جواب بهزاد چه بگو ینم بهاره

»بهزاد عمو«

:ه دادبهاره ادام يتوجه به ناله  یب بهزاد

»تو مهمن؟ يو ماهرخ واسه  زیپرو مگه«

که خانواده داشت و از ساعت پنج صبح تا  نیکه خانه داشت و آواره بود، از ا نیهمه حقارت، از ا نیناگهان منفجر شد، از خشم، از درد، از ا بهاره

...داده بود يبود به او لقب دختر فرار دهیبه او رس یحاال هر کس نیهم

:ها، بهاره منفجر شد نیهمه ا يبرا

کردن، همون خانم  نیکس بهم کمک نکرد، همه بهم توه چیآواره شدم، ه ابونیهم مهمن، از صبح تا حاال تو خ یلیواسه من مهمن، خ آره«

»شد، نذاشت شب تو مطبش بخوابم، پدر و مادر من واسم مهمن، چرا مهم نباشن؟ یادعاش م یلیکه خ یروانشناس، همون

»رون؟یب ياز خونه زد یپس واسه چ«:-
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:بغض کرد بهاره

»نیرو بهم نگ نایقدر ا نیکردم، غلط کردم، تو رو خدا ا اشتباه«

:اخم کرد بهزاد

و درمونده  يخواب ندار ياالن جا رون،یب یاز خونه بزن يکه تو دوباره نخوا ستمیگم؟ چون من هنوزم مطمئن ن یها رو بهت م نیچرا ا یدون یم«

»رون؟یب یزن یاز کجا معلوم دوباره از خونه نم ؟یچ یکن دایخواب پ يجا یاگه بتون ؟یچ گهیاه ددو م ؟یفردا چ ،يا

:زمزمه کرد بهاره

»کنم یفرار نم گهید رون،یام ب ینم گهید«

:با خشم گفت بهزاد

»رونیب یزن یاما فردا شب دوباره از خونه م ،یزن یحرف و م نیا االن«

:به هق هق افتاد بهاره

»کنم یکار و نم نیا گهیخدا دبه  نه«

:بهزاد باال رفت يصدا

»یکن یخدا رو نخور، دروغ نگو، بازم فرار م قسم«

:آن دو بود، مداخله کرد يکه تا آن لحظه ناظر صحبت ها يشاکر

»سروان جناب«

:گفت يرو به شاکر بهزاد

»حرف نزن ،ينگو شاکر يزیچ«

:بهاره باال رفت يصدا. اره چشم دوختبه به یزبان به دهان گرفت و با ناراحت يشاکر

»کنم یکار و نم نیا گهیگم، د ینم دروغ«

:مغازه بکشاند يبهزاد باعث شد بهاره از ترس خودش را به کنار کرکره  ادیفر

کنه، تو بازم فرار  یر مکار و تکرا نیبار فرار کرده، بازم ا هیکه  یکس رون؟یب یزن یاز کجا بدونم دوباره از خونه نم ؟یگ یکجا بدونم راس م از«

»یکن یم

:بلند گفت يبار بهاره با صدا نیا

»کنم ینم فرار«

»از کجا باور کنم؟ ؟یکن یفرار نم يچه طور«:-

:کمرش خم شد بهاره

»و ندارم یاز اونا کس ریو ماهرخ پدر و مادر منن، چون من به غ زیپرو نکهیا يبرا«

:شده پنهان کرد و زار زد سیشنل خ يحرف سرش را ال به ال نیبعد از گفتن ا بهاره



کاربر  انجمن نودهشتیا mahtabi22یک شبانه روز                             ودهشتیاکتابخانه ن

w W w . 9 8 i A . C o m 167

 نیا ریمن ز یمن کجا بود وقت یخوام بدونم کجان، مامان واقع ینم گهیکجان، اصال د میدونم پدر و مادر واقع یهمه کس من هستن، من نم اونا«

»من و گذاشتن سر راه؟ یشدم؟ اصال اگه دوسم داشتن واسه چ یم سیبارون داشتم خ

و بهزاد خوشحال . شد رهیخ يکوهنورد یکه کمرش خم شده با کوله پشت یهم فشار داد و به دخترك تپل يرا رو شیهالب  یبا ناراحت يشاکر

ست،یخانه ن طیکجا امن تر از مح چیکه ه دیبه خانه بازگردد، فهم دیکه با دیانگار باالخره فهم د،یبود، انگار باالخره بهاره فهم

...مادرش هستندواقعا پدر و  زیکه ماهرخ و پرو دیفهم

:بهزاد رو به بهاره کرد. لبخند بهزاد، دلش قرص شد دنیبا د. افسر جوان هنوز پکر و گرفته بود. نگاه کرد يبه شاکر بهزاد

»خونه؟ يبرگرد يخوا یپس واقعا م بهاره«

:بهزاد با لبخند گفت. به سرعت سرش را تکان داد بهاره

»دنبالت؟ انیزنگ بزنم به بابا و مامانت که ب عمو،«

:آب دهانش را قورت داد و گفت. شد رهیسرش را بلند کرد و به بهزاد خ یجمله به آرام نیا دنیبا شن بهاره

»ن؟یزن یم زنگ«

»خونه؟ يبرگرد يخوا یم یگ یجا، مگه نم نیا انیخوام زنگ بزنم ب یآره عمو، م«:-

.دور چشم بهاره حلقه زد، دوباره سرش را تکان داد اشک

»مامان و بابات، قبوله؟ ینیو ماهرخ  زیپرو ان،یو ماهرخ بگم ب زیبهشون زنگ بزنم به پرو دیبا پس«

ست؟یقبول ن دیامکان داشت بهاره بگو مگر

امکان داشت؟ مگر

 یشد و رو به هر دو م یم رهیخواست آنقدر شهامت داشت تا در چشم هر دو نفرشان خ یخواست آن دو او را ببخشند، فقط م یفقط م بهاره

:گفت

»نیمامان، من و ببخش بابا«

***

:گفت جانیپارك کرد و با ه ابانیبه سرعت کنار خ زیپرو

»؟یگ یم راست«

:دیچیپ یبهزاد درون گوش يصدا. شد رهیخ زیبه پرو یبا نگران ماهرخ

»برسم میکار و زندگ تا منم برم به ن،یریبگ لیگاز، دخترتون و تحو دونیسمت م نیایخواد برگرده خونه، ب یپسرعمو، م آره«

:بغض کرد زیپرو

»کنه؟ یفرار نم گهیاگه برگرده د ینیکنه؟ بهزاد  یفرار نم گهید«

:مضطرب بهاره کرد و گفت يبه چهره  ینگاه بهزاد

»شم یم هوشیب یکه من دارم از خستگ نیایکنه، حاال زود ب یکار و نم نیا گهید نه«
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. خوشحال بود. خواست به خانه برگردد یبهاره م. گ بودو من جیتماس را که قطع کرد، هنوز گ زیپرو

گشت، یبرم دخترکش

...گشت یبرم بهاره

:دیپرس یماهرخ با نگران. گذاشت نیداشبورت ماش يرا رو یگوش زیپرو

»گفت؟ یم یشده؟ بهزاد چ یچ«

:رو به ماهرخ کرد و گفت یبا خوشحال زیپرو

»گفت خواد برگرده خونه، خودش به بهزاد یم بهاره«

. شد رهیخ زیمات و مبهوت به پرو ماهرخ

خواهد به خانه بازگردد؟ یخودش گفته بود که م بهاره

:دیاش لرز چانه

»گفته؟ خودش«

...کردند یم هیگر گریکدیبعد زن و شوهر مهربان در آغوش  هیچند ثان. نگفت يزیسر تکان داد و چ زیپرو

***

:ها کرددهانش نگه داشت و  يدستانش را جلو يشاکر

»چقدر هوا سرده ،يوااا«

:گفت متیشده بود و با مال سیانداخت که از سر تا به پا خ يبه شاکر ینگاه بهزاد

»يشاکر یکن یپهلو م نهیامشب س تو«

:دیخند يشاکر

»رمیگ یم یام ستاد، مرخص ینم گهینداره جناب سروان، اتفاقا خوبه، فردا د یبیع«

:شد يجد بهزاد

»ستاد يایب دیمان بباره باتوپ از آس فردا«

:شد زانیآو يشاکر يها لب

»بابا، چرا؟ يا«

»گم یچون من م«:-

 يکه رو دیبه زحمت خنده اش را فرو خورد و به سمت بهاره چرخ ،يشاکر زانیآو ي افهیق دنیبهزاد با د. بغ کرد و به بهزاد نگاه کرد يشاکر

. کرد ینگاه م ینامعلوم يشنلش را در آغوش گرفته بود و به نقطه . نگاه بهزاد نشد يمتوجه بهاره . مغازه نشسته بود يپا، کنار کرکره  يپنجه 

»؟يبهاره، تو فکر هیچ«

:شد رهیبهزاد پلک زد و به او خ يصدا دنیبا شن بهاره
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»هوم؟«

»؟يگم چرا تو فکر یم«:-

:گفت یو به آرام ستینگر نیشیپ يدوباره به همان نقطه  بهاره

»دن؟ یمامان و بابام من و تو خونه راه م یگ یشما مبهزاد،  عمو«

:اخم کرد بهزاد

»ییاون ها زیبهاره؟ چرا تو رو راه ندن؟ تو عز یزن یکه م هیچه حرف نیا«

:سرش را خم کرد بهاره

»کردم يبد يکارا یلیخ من«

:کاپشنش فرو برده بود و گفت ي قهینگاه کرد که سرش را در  يبه شاکر بهزاد

»ستیجا مثل خونه امن ن چیکه ه يدیفهم ،یاز خونه فرار کن دیکه نبا يدیفهم ،ياشتباهت شد يکه متوجه  هنیا مهم«

»؟یچ دمیفهم یوقت نم چیاگه ه«:-

:لبخند زد بهزاد

 نیهاشون ا یلیشن، اما خ یم مونیمونن، پش یاز خونه م رونیکنن، همون شب اول که ب یکه از خونه فرار م ییکسا يبهاره، همه  يدیفهم یم«

 یترسن، بعض یهاشون م یبرگشت به خونه ندارن، بعض يکشن و رو یهاشون خجالت م یکنن تا دوباره برگردن خونه، بعض ینم دایفرصت و پ

که از  ییرهااز دختر پس یلیتو افتاد، خ يهمه اتفاق برا نیا م،یکه ما از صبح مراقب تو بود نیبپا ندارن تا ازشون مراقبت کنه، با ا وهاشونم مثه ت

فهمن که اشتباه کردن، اما اگه بدونن پدر و مادرها چقدر مشتاقن که  یحال م نیخونه، با ا گردنیبر نم زهایچ نیکنن، به خاطر هم یخونه فرار م

»کنن یدوباره برگردن، به لحظه هم دست دست نم اونا

:دیهزاد صحبتش را قطع کرد و پرسشد، ب یگفت و چشمان بهاره لحظه به لحظه گشاد تر م یگفت و م یم بهزاد

»شده؟ یبهاره، چ هیچ«

بهزاد رد نگاه بهاره را دنبال کرد و به عقب . شد و پلک زد و دوباره نگاهش را چرخاند رهیبه بهزاد خ یآب دهانش را قورت داد و با نگران بهاره

...لبش نقش بست يرو یتیلبخند رضا ز،یپرو نیماش دنیبا د د،یچرخ

دخترکش ساعت ده و . اوردینتوانست طاقت ب گریماهرخ د. مغازه چمباتمه زده بود يکنار کرکره . دیاز دور بهاره را د د،یش را ددخترک ماهرخ

. آواره شده بود ابانیکنار خ یسرد و باران يهوا نیشب در ا مین

بس بود، گرید نه

... دخترکش بس بود یهمه آوارگ نیا دنید گرید

:دیبداشبورت کو يدست رو با

»بهاره است، نگه دار زیپرو ز،یپرو«

:نسبت به ماهرخ نداشت، گفت يکه خودش هم حال و روز بهتر زیپرو
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»اریخانم، طاقت ب گهید میرس یم االن«

باران  ریدخترکش ز. رفت یبه سراغ دخترکش م دیبا. توانست منتظر بماند یهم نم هیده ثان یحت. اوردیتوانست طاقت ب ینم گریماهرخ د و

 ند؟یبنش نیسرد، داخل ماش يهوا نیشده بود و آن وقت او در ا سیخ

:هول شد زیرا باز کرد، پرو نیدر برد و در ماش ي رهیدستش را به سمت دستگ ماهرخ

»تو حرکته، صبر کن نیجان، ماش ماهرخ«

ند؟یدخترکش را به تماشا بنش یچارگیصبر کند و ب يشد مادر یم مگر

و به سمت بهاره  دیپر رونیب نیکامل متوقف نشده بود که ماهرخ از ماش نیماش. دیترمز کوب يبه اجبار محکم رو زیپرو. کامال باز شد نیماش در

 رانبا ریز يپدر و مادر دردمند. شد ادهیپ نیرها کرد و از ماش ابانیرا همان جا کنار خ نیو ماش اوردیماهرخ، طاقت ن دنیهم با د زیپرو. دیدو

...دندیدو یم یآبان ماه

***

. ستادیکمر راست کرد و ا یپرت کرده بود، با نگران رونیبه ب نیماهرخ که خودش را از ماش دنیبا د بهاره

د،یترس یم

افتاد؟ یم یچه اتفاق گریچند لحظه د تا

د؟یکوب یگوشش م ریز ماهرخ

د،یکش یم ادیهم بر سرش فر دیشا

گفت قدر نشناس،  یبه او م حتما

 د،یبگو

د،یاهد بگوخو یچه م هر

!قدر نشناس بود او

را فراموش کرده بود، نشیزده بود، او قدر نشناس بود که محبت والد رونیقدر نشناس بود که از خانه ب او

. کس مثل آن دو غمخوارش نبودند چیماهرخ صورتش را سرخ کند، اما او به خانه بازگردد، ه یلیبود صد بار س حاضر

بهاره خودش را . تکان داد ينگاه بهاره شد، لبخند زد و سر يبهزاد متوجه . هم فشار داد يرا رو شیو دندان هابه بهزاد انداخت  ینگاه بهاره

که  کند،یم هیگفت که از صبح نگرانش است، که از صبح به خاطر او خون گر یزد و به او م یم ادیزد، فر یم یلیآماده کرد، ماهرخ به صورتش س

.گرداند یکرد و به خانه باز م یم نیاو را سوار ماش تیدر نهااست، اما  یدختر قدر نشناس او

. ثابت ماند د،یدو یماهرخ که م کلیه يبهاره رو نگاه

 د،یو بهاره لرز دیدو ماهرخ

و بهاره خودش را جمع کرد،  دیدو ماهرخ

د،یخودش را کنار کش یو بهزاد کم دیاش رس یبه ده قدم ماهرخ
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مانتو اش فرو برد، ي قهیبهاره سرش را درو  دیاش رس یبه چند قدم ماهرخ

فشرد، شیو بهاره شنلش را محکم در پنجه ها دیاش رس یقدم کیبه  ماهرخ

...نشست یبه صورتش م یلیحاال س نیبود، هم وقتش

جا خوش کرده  ایدنآغوش  نیامن تر يبعد، سر بهاره رو هیچند ثان. دیبه سمتش دراز شد، از بازوانش گرفت و او را به سمت خود کش یدستان

:دیهق هق مادرش را شن يماهرخ بود، صدا ي نهیس يسر بهاره رو. بود

»...بهاره... بهاره«

:بود تا بغض بهاره هم بشکند، بهاره هم به هق هق افتاد یکاف ایمادر دن نینام خودش از زبان مهربان تر دنیانگار شن و

»مامان«

:دیماهرخ سر بهاره را در آغوش کش. خطاب کرده باشد "مامان"که دخترکش او را  نیتر از ا ندیخوشا يزیماهرخ چه چ يبرا و

»قدر بد بودم؟ نیمن ا ؟يقدر تن من و لرزوند نیچرا ا رون؟یب يمامان فدات بشه دخترم، تو از صبح چرا از خونه زد یاله«

:بهاره زار زد. دیخم شد و سر دخترکش را بوس و

»دیو خدا من و ببخشکنم، تو ر یکار و نم نیا گهید«

شود ماهرخ نبخشد؟ یمگر م و

شود مادر نبخشد؟ یم اصال

:دیدخترکش را به خود فشرد و نال ماهرخ

»ذارم ینم گهید ،يذارم از خونه بر ینم گهید«

:بهاره زمزمه کرد و

»رم یجا نم چیه گهیرم، د یاز خونه نم گهید«

. دستش را دور کمر ماهرخ حلقه کرد و

انداخت  يبه شاکر ینگاه مین. شد رهیمادر و دختر که در آغوش هم فرو رفته بودند، خ نیکه نم اشک در آن نشسته بود، به ا یمانبا چش بهزاد

.دیمال یرا م شیپلک ها يکه با دو انگشتش رو

شده بود؟ یهم احساسات يشاکر

بعد که دستان  يچند لحظه . دیدو یسمت ماهرخ و بهاره مکه به  زیگرفت و نگاهش افتاد به پرو يچشم از شاکر ،ییقدم ها يصدا دنیشن با

...پلک چشمانش گذاشته بود يمردانه اش دور کمر زن و فرزندش حلقه شد، بهزاد هم دو انگشتش را رو

***

:زمزمه کرد زیپرو

»بابا؟ یتو بشه دختر من، خوب يبابا فدا یاله«

. ستیصدا گر یمهربان پدرش، ب يصدا دنیبا شن بهاره
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زدند؟  ینم یلیکدام از آن دو نفر به صورتش س چیچرا ه قعاوا

گفتند؟ ینم راهیبه او بد و ب چرا

نکرده بود؟  نیبه آن دو نفر توه شبیاو د مگر

نکرده بود؟ يدو سال با آن دو بد رفتار نیاو در ا مگر

بزنند، یلیباز به صورتش س کی فقط

.نکند يشرمسارقدر در مقابل آن دو احساس  نیبار تا ا کی فقط

د،یپرس یزد و پدرش حالش را م یسرش بوسه م يماهرخ رو ت،یهمه آزار و اذ نیاز ا بعد

انصاف نبود، نیا

:کمر بهاره چرخ خورد يرو زیدست پرو. که درد عذاب وجدان تا آخر عمر همراهش بماند. نشود هیانصاف نبود، تنب نیا

»میبر ن،یتو ماش میبابا، بر يشد سیخ«

:بلند گفت يچسباند، با صدا یبه ماهرخ م شتریمان طور که خود را به بهاره

»بد کردم يهمه کارا نیمن ا ن؟ید یچرا به من فحش نم ن؟یزن یمن و نم چرا«

:سر بهاره گذاشت يچانه اش را رو ماهرخ

»تونم ینم ،یتونم بزنم مامان، تو دختر خوب من ینم مت؟یمامان؟ ما بزن یگ یم یبهاره چ بهاره،«

:ستیگر بهاره

»بد به تو زدم يهمه حرف ها نیا من«

:با بغض گفت زیپرو

»يشد مونیپش عوضش«

:گفت يآلود هیگر يبا صدا ست،ینگر زیماهرخ جدا کرد و به پرو ي نهیسرش را از س بهاره

»کنم یکارا نم نیاز ا گهیغلط کردم، د من«

:گفت یبا نگران لرزش تن بهاره شده بود، يماهرخ که انگار تازه متوجه  و

»سهیبچه ام خ م،یخونه، تو رو خدا بر میبر زیلرزه، پرو یبچه ام داره م رم،یبم یاله«

:گفت یخودش را از آن دو جدا کرد و با دستپاچگ زیپرو

»میحاال بر نیهم م،یبر م،یبر آره«

:دیبه سمتشان چرخ عیارش افتاد و سربهزاد و همک ادیهنوز چند قدم نرفته بود که به . با ماهرخ و بهاره به راه افتاد و

»رفته بود بهزاد، تا ازت تشکر کنم ادمی ،يوا يا«

:به ماهرخ و بهاره کرد رو

»ام یبازه، من االن م نیدر ماش ن،یتو ماش نیبر شما«
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:دیبه سمت بهزاد دو و

»ونتمیا عمر دارم مدازت تشکر کنم، به خدا ت يدونم چه جور ینم ،يرو در حقم تموم کرد يجان، برادر بهزاد«

:کرد يبه شاکر رو

»واقعا ازتون ممنونم ن،یدیرو چرخ یبچه ام، کل انزل يممنونم ازتون، از صبح پا به پا آقا«

:لبخند زد يشاکر

»گرده یخوشحالم بهاره دوباره به خونه بر م یلیام بود، خ فهیوظ«

:لبخند زد زیپرو

»کردم سکیر یلیخ دم،ید یدوباره نموقت بچمو  چیه دیشما نبود، شا يکمک ها اگه«

:و دستش را به سمتش دراز کرد دیسمت بهزاد چرخ به

»رقصم یکنم و م یبرات جبران م تیپسرعمو، تو عروس یمرس«

:لبخند زد بهزاد

تو باشم واسه  يمن جا برو بهاره رو ببر خونه، زن و بچه ات منتظرن، بذار قشنگ استراحت کنه، گهیبهاره، د یعروس شاالیجان، ا زیپرو یمرس«

»جان زیبرو پرو رم،یگ یم یمدرسه اش مرخص يفردا هم برا

»سر راه برسونمت خونه ایبرسونمت، ب ایب«:-

»تو برو م،یرم خونه، موتور دار یستاد، از اون ور م میر یم ينه، با شاکر«:-

دخترکش دوباره . نگاه کند ریدل س کیست دخترکش را خوا یخواست به سراغ دخترکش برود، م یعجله داشت، م. تعارف نکرد گرید زیپرو

کنارش حضور داشت، 

...را شکر خدا

***

:شد و زمزمه کرد رهیخ زیپرو نیبه دور شدن ماش يشاکر

»امروز از تنم رفت یکه بهاره برگشت خونه، خستگ نیهم خوشحالم،«

:تکان داد و گفت يسر بهزاد

»رنیکنن شانس برگشت به خونه رو از خودشون نگ یکه از خونه فرار م ییادختر و پسره يهمه  یخوشحالم، کاشک منم«

:به سمت موتور رفت يشاکر

»از خونه فرار نکنه يدختر و پسر چیه یکاشک«

:تکان داد و گفت يسر يشاکر يحرف ها دییدر تا بهزاد

»امروزمون هم گذشت و رفت، من و برسون ستاد، خودتم برو خونه ،يشاکر خوب«

:با تعجب به بهزاد نگاه کرد و گفت يشاکر
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»؟یبمونم؟ فردا صبح چ دینبا شب«

:دیخند بهزاد

»تورو تو ستاد بشنوم يعطسه ها يخونه، اصال حوصله ندارم صدا ینیش یم يریگ یم یفردا صبح مرخص ر،ینخ«

:دیخند يشاکر

»چرا؟ آخه«

:قهقهه زد بهزاد

»گم یمن م چون«

...راندند یشناس سوار بر موتور به سمت ستاد م فهیو وظبعد، دو افسر جوان  يلحظه  چند

بهاره با . تخت نشست يو کنارش رو دیگردنش باال کش يماهرخ پتو را تا رو. بود دهیتختش دراز کش يشده، رو چیحوله پ يبا موها بهاره

رنگ و وارنگش چرخ خورد و  يروسک هاع يرو وترش،یکامپ يرو رش،یتحر زیم ينگاهش رو. کرد یاتاقش نگاه م واریبه در و د یخوشحال

:و گفت دیبه سر بهاره کش یماهرخ دست. مهربان ماهرخ ثابت ماند يچهره  يرو تیدر نها

»دخترم؟ هیچ«

:دیآه کش بهاره

»مامان؟«

»جان دلم؟«:-

»ن؟یدیمن و بخش«:-

»زمیعز دمتیبخش دم،یآره دخترم بخش«:-

:فرستاد رونینفسش را ب بهاره

»میقبل يکنم، مثه موها یخوام رنگ موهامم مشک یام ابروهام و پر کنم، مخو یم مامان«

:لبخند زد ماهرخ

»بهاره؟ چرا«

»بهم نگاه کنن گهیجور د هیدوست ندارم همش همه «:-

 يو به بازو آورد رونیپتو ب ریکه خواست کمرش را صاف کند، بهاره دستش را از ز نیهم. دیدخترکش را بوس یشانیو خم شد و پ دیخند ماهرخ

. اشک دور چشم ماهرخ حلقه زد. دیمادرش را بوس يو گونه  دیو خودش را باال کش دیماهرخ چسب

...گشت یدخترکش به خانه بر نم اگر

:بهاره بلند شد يصدا

»کنم یماز خونه فرار ن گهید دم،یفهم زایچ یلیخ دم،ید زایچ یلیشبانه روز من خ کی نیتو ا ن،یخوب یلیتو و بابا خ مامان،«

:ماهرخ با انگشت نم اشکش را گرفت و گفت و
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»کنم یامروز و فردا رو موجه م بتیو غ زنمیفردا صبح به مدرسه زنگ م ،يشامتم که خورد ،یبهاره، حاال بخواب مامان، دوش گرفت خوشحالم«

:با بغض گفت بهاره

»کنم یفکر نم يجور نیا گهیاما االن د ست،یمهم نگفتم مدرسه واسم  یبا خودم م رون،یخواستم از خونه بزنم ب یکه م صبح«

...سواد باشد یخواست مثل او ب یکرد، دلش نم یم ییافتاد که وسط چهار راه گدا یآن دخترك کول ادیبه  کبارهی و

:و گفت دیچانه اش کش ریبا لبخند دوباره پتو را ز ماهرخ

»بخواب دخترم حاال«

:دوباره گفت بهاره

»مامان؟«

»جانم«:-

»و پاره شده فیشنلش کث... شنل حاج خانم نور«:-

»کنم مشخص نشه یرفو م يجور هیکنم،  یشورمش و خودم رفوش م یم«:-

 يخانواده اش قرار داشت، حاال که در اتاق خودش و رو تگریچتر حما ریحاال که دوباره ز. نگران نبود گریبار بهاره حس کرد آرام شده، د نیا و

.راحت بود الشیخ گریبود، د دهیخوابتختخواب گرم و نرمش 

به سمت  زیپرو. پدرش لبخند زد دنیشد، بهاره با د انیچهار چوب در نما نیب زیپرو کلیه. به در، سرش را به سمت در چرخاند يتقه ا يصدا با

:کرد بهاره بغض. دیدخترکش را بوس یشانیخم شد و پ زیتخت خواب بهاره آمد ماهرخ از کنار بهاره بلند شد، پرو

»دارم بابا دوست«

:هم بغض کرد زیپرو

»دوست دارم دختر بابا منم«

:کرد زیرو به پرو ماهرخ

»کنه یبخوابه، خشته شده، استراحت م میبذار رونیب میبر«

:کمر راست کرد زیپرو

»میبر باشه«

رفتند، بهاره مانده و خودش،  رونیز اتاق ببعد که آن دو ا ي قهیچند دق. شد و لبخند زد رهیمهربان پدر و مادرش خ يبه چهره  بهاره

...خودش، وجدان خودش افکار

عوض  زیچ چیآرامش را با ه نیحاضر نبود ا گرید. اتاق حکم فرما بود فکر کرد نیکه در ا یبه آرامش. هم به دور تا دور اتاقش نگاه کرد باز

. ده اش جدا شودتومان، از خانوا ونیلیبا داشتن چهارده م یحاضر نبود حت گرید. کند

...اش بود، خانه پدر خوبش يپدر يجا خانه  نیا

...مادر دلسوزش ياش بود، خانه  يمادر ي خانه
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امن خانه را بفهمد،  طیمح یرا بفهمد، معن يعشق پدر و مادر یبود تا او بتواند معن یشبانه روز کاف کی نیهم. رفت یخانه نم نیاز ا گرید نه،

.بفهمدرا  ریو تحق یآوارگ یمعن

فردا هم روز . بست یتختش جا به جا شد و چشمانش را به آرام يبهاره رو. بود قهیاتاقش نگاه کرد، ساعت دوازده و پنج دق يواریساعت د به

و که زنده بود، فرصت داشت تا اشتباهاتش را در حق پدر  یاز حاال تا زمان. اشتباهاتش يبود، فردا روز جبران بود، روز جبران همه  يگرید

...آمد او عاقلتر از امروز شده بود یکه م ییفردا. مادرش جبران کند

.حاج خانم نور مهربانش، فاتحه فرستاد يخدا را شکر کرد و در دل برا. نقش بست شیلب ها يرو يندیافکار، لبخند خوشا نیا با

... !بود دهیرس انیبه پا ریشبانه روز دلگ کی

 انیپا

کیسال نود و  وریشهر و دوم ستیپ ب.سادات غزل

1391بهمن ماه : انتشار
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