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) میفقط هم اسم ستمایمن ن( واجد  رهیاز خانوم من: وان مقدمه شعر هم به عن نیا

شوم یم زییپا

نگاه تو در

تینگاهم برا ستیآشنا ن یوقت

شوم یم زییپا

حس خود در

ستیآشنا ن یوقت

حس نیا

!خودم  يبرا یحت

شوم یم زییپا

زانِیبرگ ر نیا در

!آشنا  يها حس

یباران و

! یحس یبرهوت ب نیا در

زمیی، خود پا تو یب من

! زییپا یحوال... بهار  زاده

من یب تو

؟یکن یرا چگونه حس م زییپا

شوم یم زییپا

ختیفرو نخواهم ر اما

!ستمین هیزرد را شب يآنقدر برگ ها هنوز

شومیم زییپا

بارم یم و

يزییپا يباران ها همچون

! بایاما ز... سرد ... زود گذر ...  یناگهان... دعوت  یب

ترسم یم زییاز پا من

شد سردم

کلمات نیا يکجا مگر

!؟ يدینفس نکش گرید

شدم زییپا

هم ییایاگر ب یحت

!است  ریآمدنت د يبرا
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دارید دیتجد: اول  فصل

است  یو باران ریدلگ هوا

ستیآن که دوستش دارم کنارم ن و

، آسمان پر ابر ریدلگ هوا

از باد  زیگر يدر تکاپو درختان

 سیباران خ و

 ستیمثل باران ن میتو باران هم برا یب یتح و

است يزییآور آن اولین دیدار پا ادی هوا

را  یمهمان دیرا برگرداند ؛ با شیرا جمع کرد و رو شیرویتمام ن. کرد  یکرد نگاهش نکند ، اما سخت تر از آن بود که تصورش را م یسع

. تسلط به اوضاع درون بود  يو کشدارش برا قیعم ينفس ها.تنها راه بود  نیا. کردیترك م

. شده است  داریکرد آماده د یفکر م.کرد یپا و آن پا م نیبرگردد ا نکهیبدون ا. اوردیرا ب شیکه دم در بود خواست پالتو يخدمتکار از

.زود بود  یول.تمامش  مهین يکارها يتمام کردن همه  يبرگشته بود ، برا نیهم ياصال برا

. جا کجا  نیحسام ؛تو کجا ا: خواند  یش را مکه نام دیشن ییپشت صدا از

،  کینزد يدوست سالها دیشا ایدور  يدوست سالها. گرفت  يشانه اش نشست و همزمان با برگشتنش در آغوش دوستش جا يرو یدست

....دوست مورد اعتمادش

 یتوجه بهار به مهمان.بود قفل شد  ستادهیا یدمچند ق يبهار که در فاصله ا يو رو دیچرخ ادیشه ينگاهش از رو.را به او سپرده بود بهار

: برگرداند  ادیرا به سمت شه شیکرد و رو يدور کردن افکار مزاحم تک سرفه ا يحسام برا.بود

.دیرس یبود که در آن لحظه به ذهنش م یتنها حرف نیا....چطوره ؟  خانومت

 يدوستت داشت مثل برادر بود یلیخ.غصه دار شد شتریاون از رفتنت ب.وبهشما ، خ يایاز احوالپرس... باال داد  یرا کم شیخانومم؟ ابرو -

.شد  قیو دوباره لبخندش عم.... براش 

.بود و سردرگم  جیگ.کردیهم م یخداحافظ دیبا.گشت یدنبال حرف م.تلخ بسنده کرد يبه لبخند.نداشت یجواب

قبل از هر عکس .  دیمانند مهال را شن غیج يپالتو بود که صدا يهنوز رو شیدستها.زد و پالتو را به سمتش دراز کرد شیصدا خدمتکار

. دیچیمهال دور شانه اش پ يدستها یالعمل

زود هر دو از  یلیخ یول. مهال توجهش جلب شده بود  يپر سرو صدا يکرد حتما به خاطر کارها یمهال نگاهش با بهار تالق يشانه  يرو از

.هم چشم گرفتند 

. شده بود  رهیحسام هم لبخند به لب به او خ. حسام نگاه کند يرا باز تر کرد و سرش را عقب برد تا در چشمها شیدستها يحلقه  مهال

 ؟یکش یشوهرت خجالت نم يجلو: مهال را گرفت و با خنده گفت  يبازو ادیشه
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. خجالت بکشم؟داداشمه ها  دیچرا با: جواب داد  طنتیبا ش مهال

هر دو با .  دیدر آغوش کش شتریدور کمر مهال حلقه شد و او را ب شیشد و دستها کیمهال شر طنتیشفرار از افکارش در  يبرا حسام

که بر صورتش  یتصنع یرا به کمرش زد و با اخم شیآن دو ، دستها یهمراه دنیبا د ادیشه. کردند  ینگاه م ادیبه شه شانیچشمها طنتیش

: دادن کرد  ماتومیکان داد و شروع به اولتدر هوا ت دیرا به حالت تهد اشنشاند ، انگشت اشاره 

.خودتو داشته باش يکم هوا کی. زمیخونه عز میبا هم برگرد میمهال خانوم ما که شب مجبور_

.رساند ادیآمد و خودش را به شه رونیدلبرانه از بغل حسام ب يمهال هم با عشوه ا.خنده ریحرفش هر سه زدند ز با

.کرد  یگوشش آرام پچ پچ م ریز ادیزد ، در آغوشش رفت و شه ادیصورت شه يکه رو يبوسه ا با

رو به آن مرد کرد و با دست دامن  یکوتاه میبهار تعظ. مشغول صحبت بود  یبه بهار انداخت که با مرد جوان ینگاه میچشم ن ریاز ز حسام

. و مهال قدم برداشت  ادیبلند لباسش را در دست گرفت و به سمت شه

: زمزمه کرد  ادیگوش شه ریآرام ز.ا آن دو به عمد کامال پشتش را به حسام کرد صحبت کردن ب يبرا

. کردم  دایرو پ یکیکه باالخره خودم  يومدین نقدریا

با . با او را داشت رساند  یکه قصد همراه يخودش را به مرد عیبهار مهلت نداد و با چند قدم سر یول دیبگو يزیلب باز کرد تا چ ادیشه

با حرص به هم فشار  شیلبها. سوزد یکرد قلبش م یحس م. بود  رهیاش خ یکیکه به رد حضور بهار در نزد یم ماند و نگاهرفتنش حسا

 يو شرور او رو رهیخ ياز نگاهها. ندیخواست بهار را در آغوش آن مرد بب یدلش نم. شدند یم دهییهم سا يرو شیهاآوردند و دندان یم

با عجله ، در چند کلمه . دستش دوخت  ينگاهش را به پالتو. کرده بود  دایگذشته ترس به قلبش راه پ ياز تکرار روزها د،یترس یبهار م

.کرد و خارج شد یخداحافظ

 ستیداشت تا با هم سمت پ یتوجه به حسام به سمت آن مرد قدم بر م یبهار ب. کردند یو مهال هر دو با تعجب رفتنش را نگاه م ادیشه

:آمد گفت یم رونیب ادیکه از آغوش شه یمهال در حال.رقص بروند

. اوردمیوقت سر در ن چیدو تا ه نیا ياز کارا -

.و سرش را تکان داد....نطوری، منم هم زمیعز دونمیم --

به چشمها و نگاه . بهار بود شیحواسش پ يهمه . کرد یحرکت م ابانیدر خ ادیو با سرعت ز دادیفرمان را در دستش فشار م حسام

هنوز هم نتوانسته گذشته را  نکهیبه ا... رقصد یم بهیاالن در آغوش آن غر نکهیبه ا... روشنش  يبلند و قهوه ا يبه موها. .. شیگذرا

.بر بهار چطور گذشته است  ستدان ینم...فراموش کند 

اند پشت سر  دهیرا که کش ییها یسخت يتوانسته همه  ایداشت که آ دیباز هم ترد یسپرده بود ول ادیمثل شه یرا به دست آدم مطمئن او

را شروع کند؟ يدیجد یبگذارد و زندگ

شدنش را  دهیبهار را و بخش یدوست داشت خوشبخت. خواست  یدلش نم یهم بشنود ول ادیها را از زبان مهال و شه نیا يتوانست همه  یم

آسوده و آزاد از عذاب  یالیبار با خ نیو ا ندیود که ببآمده ب.ندیب یکه بهار را م ستین يبار نیآخر نیدانست ا یم. از زبان خود او بشنود 

!اما چطور ؟. خارج شود  شیوجدان از زندگ
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با شروع آهنگ دست آزاد مرد کمر بهار را گرفت و . را در دستان او  گرشیمرد گذاشت و دست د يشانه  يدست راستش را رو بهار

 يخاطر همه  نی، به هم.ا از فکر کردن به حسام و گذشته منحرف کند ذهنش ر خواستیبهار م.حرکت کردند بایهمزمان هماهنگ و ز

. دمرد کر يحواسش را معطوف صحبت ها

اسم شما ؟.  ارشهیاسمم ک -

بهار -

. دیو همزمان با آهنگ چرخ....  یچه اسم قشنگ -

:مه داد کرد توجه بهار را به خود جلب کند و ادا یسع ارشیک. نداشت و تنها سکوت کرد یجواب بهار

!؟ هیچ ادینسبت شما با شه -

.دور  ياز سالها...مکث  یبعد از کم...دوست  -

.دیشناس یرو م زبانیم ادیشه يپس با واسطه  -

به افتخار پسرشونه که تازه برگشته یمهمان نیگفته بودند ا. بله  -

خودم همون پسرم .دونم یم -

معذب و با  یخود شرمنده شد و با لحن یاطالع یاز ب. بود نگاه کرد طنتیکه پر از ش ارشیمتعجب سرش را بلند کرد و به چشمان ک بهار

:لکنت گفت 

...آخه ... من  یعنینکردن  یشما رو معرف شونیآخه ا. خوام من اصال متوجه نشدم یم معذرت

نگاهش  کهیدر حال ارشیک. نگاه کرد  ارشیک يو دوباره به چشمها. بهار وارد کرد که باعث شد سکوت کند  يبه دستها یفشار کم ارشیک

:صورتش خم شد و آرام زمزمه کرد  يگرفت رو یرا از چشمان بهار نم

. شمیدختر مجلس منو نشناسه اصال ناراحت نم نیباتریز نکهیا از

نرود  شیلبها يرواز  چوقتیآمد ه یبا همان لبخند که به نظر م ارشیک. بود  انیرقص رو به پا. متعجب بهار زد  يبه چشمها یچشمک و

انداخت و  نییسرش را پا نیبعد از جدا شدن از هم ، بهار شرمگ. دستش خم کرد  يبهار را چند دور چرخاند و با تمام شدن آهنگ او را رو

شد ، اگر  یم یرقص لذت بخش شیبرا یزد ول ینفس نفس م یبه خاطر تند شدن رقص کم. شد تشکر کرد  یم دهیکه به زور شن ییبا صدا

حلقه کرد تا  شیدست بهار را رها نکرد و آن را دور بازو ارشیک. شد  یم رهیخ شیکمتر به چشمها ایکرد  یم یرقصش کم تر پر حرف هم

.زد  یمتعجب بهار فقط لبخند م گاهدر مقابل ن. خارج شوند  ستیبا هم از پ

دامن بلندش چند قدم به  يبرداشت و با باال گرفتن لبه  ارشیک يدستش را از دور بازو يبهار آرام حلقه . شدند  کیو مهال نزد ادیشه

.  ردیفاصله بگ ارشیرفت تا از ک ادیسمت مهال و شه

 یبهار با حرص لبش را گاز گرفت تا به مهال حال.اشاره کرد ارشیابرو باال انداخت و به ک طنتیهم قرار گرفتند ،مهال با ش يرو به رو یوقت

کرده بود آرام تر گذراند و به آنها  یرا که بهار تند تر ط ییقدم ها ارشیک. سر و دست بشکنند  شیراکه ب ستین یمرد آدم نیکند که ا



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧

 ادیپشت او قرار گرفته بود و لبخند بر لب ، با شه ارشیدست ک. ناگهان بهار احساس کرد کمرش داغ شده است .ستادیبهار ا کنارو  دیرس

خالص کردن بهار از  يبرا ادیشه. کوتاه اکتفا کرد  ياو ثابت ماند ، تنها به نگاه و لبخند ينگاه متعجب بهار رو یوقت.کرد یخوش و بش م

.رفتیپذ یشنهاد رقص داد که بهار هم با خوشحالیوضع به او پ نیا

!!! شهیم یمیچه زود صم: را مخاطب قرار داد  ادیبهار با تعجب شه وستندیجمع رقصندگان که پ به

!!! طونیش یدست گذاشت یب کسخو يرو. گهیعادت کرده د -

.هم بدم و برم یبوس خداحاظ دیفکر کنم آخر شب با یمن به زور دو جمله باهاش حرف زدم ول. لوس نشو  -

....مست و  اهیو پولدار و دختر باز و س پیخوشگل و خوش ت! ؟يخوا یم یاز خدا چ گهید! مگه بده؟ -

. شد یبهار از تعجب گردتر م يهر کلمه چشمها با

!واقعا ؟ -

. نینجوریکال خونوادش ا.شد ینم نیهم بود بهتر از ا رانیالبته ا. کرده  یسال خارج زندگ 20! معلومه  -

.رو برگرداند  دهیو رنج! ... ؟ یمراقبم باش يمگه قول نداد! باهاش برقصم؟ یچرا گذاشت هیآدم نیاگه همچ -

. دیخند زیو ر...  یرقص یباهاش م يوسط دار دمیتا اومدم بچرخم د!؟ يد یمگه مهلت م -

.بود  طنتینگاهش پر از ش یلحنش ملتمس ، ول!! ... بهم ، لطفا تنهام نذار با اون دهیچسب يدیحاال که د -

!!یرقصیبا من م ياالن دار یچ يبرا يپس فکر کرد -

.زد  یترس در نگاهش موج م... مهال  شیموند پ يوا -

و رقص را دنبال کردند  دندیهر دو خند...  ستیال تا نشورتش و پهنش نکنه ول کن نمه.بنده خداست ارشیواسه ک يوا -

بعد از بستن در دوان دوان خودش را به . اوردیرا داخل ب نیدر را باز کرد تا حسام ماش. مش قاسم را به در باغ کشاند  نیبوق ماش يصدا

.گردد  یکرده بود تا آخر شب بر نم دیحسام تاک شود ، چرا که ایرساند تا علت زود برگشتن حسام را جو نیماش

 يحسام دستش را به بدنه . بپرسد  يزیچ تیموقع نیجرات نکرد در ا یگرفته و ناراحت حسام نگران تر شده بود ول يچهره  دنید با

پشت سر هم ، برگشت  قینفس عمبعد از چند . در حال انفجار بود  الیهمه فکر و خ نیسرش از ا. داد تا تعادلش را حفظ کند  هیتک نیماش

.وجودش را سوزاند  يلبخند ، همه  نیا یتلخ. قاسم لبخند زد  مشنگران  يو به چشمها

. توجه به همه خودش را کشان کشان به اتاقش رساند  یحسام ب. تا سالم کند  ستادیآشپزخانه ا يهم دم راهرو یب یساختمان که شد ب وارد

.را نداشت رو به رو شدن با پدرش  یآمادگ

را که در  یسکوت اتاق آرامش. نشست نیزم يشد و پشت به در رو دهیدر کش يپهنش آرام رو يشانه ها. داد  هیاز بستن در به آن تک بعد

را  شیلباسها. بلند شد و به طرف کمدش رفت  شی، از جا قهیبعد از چند دق. چند ساعت از دست داده بود دوباره به قلبش بازگرداند  نیا

کرد تا مطمئن شود او  یم يشدن به بهار فکر کینزد يبرا دیاز فردا با. به رختخواب رفت تا بخوابد یدوش طوالن کیض کرد و بعد از عو

 رهیبه سقف خ.سر گذاشت ریو دستش را ز دیتختش دراز کش يبه پشت رو.کرد  یکار را تمام م دیبار با نیا. دارد یخوب و موفق یزندگ

.شد  دهیاطرات گذشته کشبه خ اریاخت یشد و ب
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سال . تا دانشگاه هم ادامه داشت ییآشنا نیا. رفتند و با هم آشنا شدند  یدبستان م کیهر دو به . دوست بود  یکودک ياز سالها ادیشه با

.گرفت سر کالس برود  میگذشت که باالخره تصم یدانشگاه ها م ییهفته از بازگشا کیآخر دانشگاه بود و 

گرم صحبت  ادیو با شه ستادهیا ادهیپشت خط عابر پ. کردند یط ادهیرا باالجبار پ ابانینکردند و چند خ دایپارك پ يجا يورود کینزد

و از  دیرس یروشن که تا کمر دختر م يقهوه ا يموها. بود نظرش را جلب کرد  ستادهیا شیکه جلو يدختر يموها يبودند که تاللو نور رو

رد  يزیافتادن چ يبرگرداند که صدا ادیرا به سمت شه شیو دوباره رو ار؛یاخت یلبخند زد ، ب.آمده بود درشت در يها قهبه صورت حل مهین

.کشاند  ابانینگاهش را به شمت خ

دوستش که کنارش .بردارد نیزم يقدم برداشت تا آن را از رو کیحواس  یخورد و دختر ب یقل م ابانیآرام وسط خ ینقاش يقلمو کی

شده بود و دخترك درست  ریشود آگاه کند ، اما د یم کیکه به سرعت نزد ینیکرد او را از خطر ماش یسع شیفتن بازوبود با گر ستادهیا

. بود ستادهیشد خشک شده ا یم کیکه با سرعت نزد ینیماش يجلو

شده بود  رهیخ شیروبرو نیکه مات و مبهوت به ماش يقدم بلند خودش را به دختر کیدست دوست دختر را گرفته بود و حسام با  ادیشه

. بدون برخورد رد شد  نیشد و ماش دهیکش يکار ، دخترك به کنار نیبا ا.  دیاو را در آغوش کش هیاز ثان يرساند و در کسر

 ینگاه کند ول شیناج يدخترك سرش را بلند کرد تا به چشمها. زدند  یمردم پچ پچ کنان از حماقت دختر حرف م.همهمه شد  دوباره

.و معصوم دختر که به اشک نشسته بود نفسش به شماره افتاد یعسل يچشمها دنیدحسام با 

را باز کرد تا دختر از  شیکه سرش را با غرور خاص خودش باال گرفته بود آرام دستها یخروج از آن حالت رو برگرداند و در حال يبرا

.ام را نگاه کرد به عقب برداشت و با ترس و شرم دوباره حس یدختر قدم. آغوشش خارج شود 

:تشکر باز نکرده بود که حسام به حرف آمد  يرا برا شیلبها هنوز

.زد  یحرف م يآرام و جد...حد و اندازه داره خانوم  حماقت

بود که با آن  شیصدا ياندازه  یکرد لطافت و ظرافت ب یم افتیآن چه حسام در یول. چشمانش از تعجب گرد شده بود ! ... حماقت؟ -

. داشت  یهارمون بیعج ینقاش يو قلمو فیراندام ظ

:نرمش  يپاسخ داد ، محکم و بدون ذره ا کردیم یالتهاب درونش را مخف يکه همه  ییصدا با

 نقدیا شهیهم.  نیریحماقت هاشو بگ يال اقل شما جلو: رو به دوست دختر ادامه داد ! ... هم روش گذاشت ؟ يا گهیاسم د شهیمگه م -

.آخر بود  ریپوزخند صدادارش ت...جونشو واسش به خطر بندازه  یکیکه  ارهیشانس نم

... یاز خود راض يپسره . تا ازت تشکر کنم  يکردیحداقل صبر م -

...مهال  میبر:  دیدوستش را کش دست

داده بود قدم  ستیان اها فرم نیماش يکه برا یابانیبه خ يزیچ يآور ادیحسام با . دور شدنشان را نگاه کردند و لبخند زدند  ادیشه با

:برداشت  نیزم يدختر را از رو يقلمو یگذاشت و با لبخند بزرگ

. دندیخند یو هر دو م دیچرخ یقلمو در دستانش م....رفت  ادشیداد نه به االن که  یبه اون عجله که خودش رو به کشتن م نه

******
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است یبه نگاه دنیرس زیچ نیبهتر

از حادثه عشق تر است که

نکند رو  داریبهار را ب کردیم یکه سع ییبا صدا. دیپشت انداخت و بهار را غرق خواب د یبه صندل ینگاه میمهال ن ،یراه برگشت از مهمان در

: گفت  ادیبه شه

.گرفتم  زبانیاشو از م شماره

؟یشماره ک -

! گهیحسام د -

.نرفت که دوباره برگرده !!شو  الیخ یب. مهال خانوم  -

!بود ؟ کارهیاصال حسام چ! زد؟ بشیحسام کجا غ!بود؟ یمقصر ک!اصال چرا بهار تو اون وضع بود ؟! نه ؟ ایشد  یاون شب چ میمبفه دیبا -

!به روزش اومد؟ یرفته چ ادتی.شتریواسه بهار ب. که واسه هر دوشون عذاب آوره  هیخاطرات نایا!!  ریکه دنبالش رو نگ يشنویاگه از من م -

!!گهیمعلوم شه د دیبا گمیم نیمنم واسه هم -

 يبه حسام قول داده بود که بهار را مثل خواهرش نگهدار. در خواب ناز بود  ایبه بهار نگاه کرد که فارغ از دن نهیاز آ. سکوت کرد  ادیشه

.وحشت داشت  یمیقد ياز باز کردن زخم ها یبود ول ستادهیقول ا نیا يکند و تا آن روز پا

لحظه و  کی: گفت  یحسام در درگاه در رو به گوش دنیبا د یب یب.  دیرا شن یب یب يآمد که صدا یم نییپله ها پاصبحانه از  يبرا حسام

:  دیلب غر ریرا به دست حسام داد ز یگوش کهیهنگام. را به سمت حسام دراز کرد  یگوش

.و به آشپزخانه بازگشت!! یسرمو خورد سر صبح ماشاال

الو -

. دیخند... اعصابشو خورد کردم فکر کنم !منو نشناخت!بود اون خانومه؟ یب یب!!چه عجب.سالم آقا -

!بنده خدا رو سر صبح آخه؟ يچکارش دار. شد یآره عصب. سالم -

. یما مهمون يامشب شام خونه . حرفا رو ول کن  نیاصال ا!ه؟یمن چ ریتقص -

... مهال آخه  -

. يایب دیبا. رمیپذ یآ آ نم -

. نمتیب یباشه م -

خداحافظ.  نمتیب یم...  یچه پسر خوب -

.خدانگهدار  -

 یم رهیچ شیبه اضطراب و نگران دیبا. شد  یبا بهار روبرو م دیامشب با. رفت  يصبحانه به ناهار خور يگذاشت و برا شیرا سر جا یگوش

. را بشنود  دیکه با ییرا با بهار بزند و حرفها شیشد تا بتواند حرفها
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را تا  شیها نیآست. داد  یتر جلوه م کلیسوخته او را خوش ه يو بلوز قهوه ا یشلوار کتان مشک. آماده شد  يادیا وسواس زاز ظهر ، ب بعد

و  دیکش یقینفس عم. نگاه کرد  نهیبه آ. مرحله بود  نیتلخ آخر يادکلنش با بو. را به دست کرد  شیساعد تا زد و دستبند نقره ا يرو

.کند  دایکرد که امشب فرصت صحبت با بهار را پ یخدا خدا م. رد باز و بسته ک ار شیچشم ها

از من دل : داد و غرغرکنان گفت  هیتک یبهار به همان صندل. جا به جا شد و مهال از کنارش رد شد  يناهارخور زیم یصندل يرو ادیشه

.دل مهال اثر کند  در دیرا مظلوم کرد تا شا شیچشمها... گهیبذار برم د. نداشته  چوقتیه. نداره یخوش

اون چکار به تو داره آخه ؟.  یخوام که باش یم.  شهینم -

. کنه  یبا نفرت نگاه م.  ستمیکنارش راحت ن.  يکس ندونه تو که خبر دار چینداره ؟ه يکار -

. ياریبهونه م يدار. ستین نطوریا چمیه -

.کند  یتواند مهال را راضاو ب دیدوخت تا شا ادینگاهش را به شه نباریو ا... بابا  يا -

گرفت بدون  میشده بود ، تصم دیآنها نا ام يبهار که بعد از آن همه اصرار از هر دو. توجه به آن دو مشغول آماده کردن شام بود  یب مهال

. کرد  خکوبیزنگ او را م يقدم ، صدا نیبا اول یرا برداشت ول فشیک. برود  رونیموافقتشان از در ب

. بهار با دندان به جان پوست لبش افتاد . شد  شبندشیباز کردن در رفت و خودش هم مشغول باز کردن پ يبرا ادیال ، شهمه ياشاره  با

شانه اش  يدست مهال رو.  ستیچ ياضطراب برا نیدانست ا یخودش هم نم. تا لرزشش را پنهان کند  دیمال یرا به هم م شیدستها

، او را هم مجبور به ترك پناهگاهش کرد  یاحوالپرس يصدا. ماند  یاز آن تنها در آشپزخانه باق کرد و بعد امشنشست و او را دعوت به آر

توپرش  کلیقد بلند و ه. بهار او را برانداز کرد  يچشمها. گرفته اش مهال را در آغوش داشت  نییبود و با سر پا ستادهیا شیحسام روبرو. 

انداخت و سالم  نییبهار سرش را پا. شیمشک يسرش را باال آورد ، چشمها یو وقت شیه ا، دستبند نقر متشیساده اما گران ق ي، لباسها

.هم پاسخ گرفت  یکرد و به همان آرام یآرام

 اقیمگرم درد اشت نمشیبب گفتم

و مشتاق تر شدم دمیشود ، بد ساکن

دانست  یحسام م. کرد یجمع شلوغ آن سه نفر نگاه مداده بود و به  هیمبل تک یبهار سرش را به پشت.نشسته بودند  ییرایپذ يمبل ها يرو

مبل نشسته بود و با  يلبه  يرو یمهال با حرارت خاص. کرد  یخاطر از نگاه کردن حذر م نیدهد به هم یم يبهار را فرار شیکه نگاه مستقم

کس را به جز مهال  چیو ه زیچ چیه بایبود و تقر شیلبها يرو يلبخند محو ادیشه. کرد  یم فیرا تعر ي، خاطره ا شیحرکت مداوم دستها

. دیدینم

وارد تراس شد و تا . حالت گرفته و پکر خارج شود  نیتازه کند و از ا ییخواست هوا یم. برخاست شیکرد و از جا یرلبیز یعذرخواه بهار

باز و بسته  يصدا.  دیکش قیرا بست و چند نفس عم شیچشمها. کرد  یحالش را بهتر م دیوز یکه م یخنک مینس. رفت  شیآن پ يلبه 

به گوشش  ادیز يآمدنش را با سر و صدا لیدل گرید يقاعدتا مهال بود و تا چند لحظه . را باز نکرد شیاما چشمها دیشدن در تراس را شن

. رساند  یم
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حسام . را باز کرد  شیچشمها کبارهی یبهار با وحشت. قدم عقب رفت  کیانداخت و  شیشانه ها ينازك را رو یمحکم ، شال ییدستها اما

را بغل  شیدستها.چه کار کند  دیدانست با یبهار مستاصل بود ، نم. دوخت  نییداد و نگاهش را به پا هیتراس تک يبه لبه  نهیدست به س

.شود  ریخواست غافلگ ینم. شد  رهیرخ حسام خ میکرد و به ن

کرد که سرش را با آرامش  یم انیب یجمالت را در حال نیحسام ا.  مینک یکه وقت نشد ابراز خوشحال میهمو مالقات کرد یجانیه نقدیا -

.گشت  یآورد و به سمت بهار بر م یباال م

دانست تنها بودن با حسام چه  یاو که خوب م. کرد  یچرا فرار نم. زد  یچرا داد نم. توانست حرف بزند  یچرا نم. به دنبال کلمات بود  بهار

.دارد  یعواقب

اش رو من خارج از کشور  هیبق میبود یاز شش ماه اولش که با هم ، هم دانشگاه ریغ.گذره  یم میدیکه همو د يبار نیاول پنج سال از -

. خبر داشتم  يهر چند دورادور از احوالت تا حدود.  میدیبودم و همو ند

.شد  یصورت بهار کم کم سرخ م! چرا ؟ -

! ؟ یچرا چ -

!؟ يشد یچرا از حالم خبردار م -

. دونم  ینم -

:حسام متوقفش کرد  يقصد خروج از تراس را داشت که صدا. است  دهیداد که مکالمه به بن بست رس یصدادار بهار نشان م پوزخند

.تا جبرانش کنم  نجامیمن ا یول سیمهم ن یلیخ گهیرفتار بد من با تو د لیدل

:کرده بود  اش را حفظ یقبل تیشد که هنوز موقع کیبه حسام نزد یقدم بهار

. رفت  ادمیتو از  يتلخ تر افتاد که بد ي، اونقد واسم اتفاقا هیچ یدون یاصال م! ؟ یکه به کجا برس! بشه ؟ یکه چ. خنده داره! ؟ یکن جبران

. جبران الزم ندارم  گهیمن د يبرگرد يکه اومد یاز همون راه یتون یم

 شیرا که جلو آمده و صدا یداشت بغض یقدرتش سع يبا همه . را گرفت  شیبازوحسام  یعقب گرد کرد تا از آن فضا دور شود ول دوباره

:  دیلرزاند عقب بزند و محکم بگو یرا م

. ها رو کم کنم  یتلخ نیاز ا یکی بذار

را آزاد  شیبازو تقال کرد تا... برس  تیبه زندگ. بار مردم و زنده شدم  هیمن . اون شش ماه از ذهنم رفته  يایتلخ! ؟ یفهم یحرفم رو نم -

.کند 

اون اتفاقات بعدش هم از  يبذار اونو جبران کنم تا کم کم همه . همون شش ماهه  یاز نحس تیزندگ يبعد يایکه تلخ میفرض کن ایب -

!چطوره ؟. ذهنت بره 

.فهممت  ینم -

اگه با تو حسابامو . نا خواسته بهش بد کردم که  میزندگ يتو یهست یانگار تو تنها آدم یول یکن یفهمم باور نم یاگه بگم خودم هم نم -

. مونهینم میزندگ يتو يا گهید اهیس يکنم نقطه  هیتسو
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 لیتبد یعصب يبود پوزخندش به قهقهه  نیتالشش ا يهمه ...  یدون یهم نم نیا دیشا ای! واسم ؟ یکار کن یچ يخوا یم! ناخواسته ؟ -

.نشود 

.صورتش را پوشاند  قیعم يدو لبخن! ؟ يچطور یدوست شنهادیپ هیبا  -

 يخارج کردن دستش از دستان قو يبرا شیآن پوزخند ، در چشمانش نشست و تقال نیگزیترس جا. حالت داده بود  رییبه وضوح تغ بهار

 دیبادانست در هر رابطه  یم. رابطه داشته باشد  يخواست با مرد ینم. مزخرف  شنهاداتیپ نیمتنفر بود از ا. شده بود  شتریحسام ب

نه اصال آن شب مسخره نبود . نکرده بودند  شیبعد از آن شب مسخره رها شیهنوز ترس ها. کند و او قادر نبود  هرا برآورد ییخواسته ها

 یمقاومتش در هم م. کرده بودند  دایاشک راه چشمانش را پ يقطره ها! کرد ؟ یچرا حسام ولش نم. تر شد  يجر. شب وحشت بود . 

!کرد ؟ ینم شیرها چرا حسام. شکست 

. بهار را هم گرفت و او را کامل به سمت خود چرخاند  گرید يکلمات ، بازو نیهمزمان با گفتن ا! ... تو چت شد ؟.  یه یه -

.کلمات  نیخودش پشت ا يچقدر سخت بود پنهان کردن غصه ! .... آخه ؟ هیاشکا واسه چ نینگفتم بهت دختر خوب ، ا يزیمن که چ -

.تونم دوست تو باشم  یمن نم: جواب داد  دیلرز یکه م ییدابا ص بهار

! واسه خودت ؟ یکن یچرا سختش م. خوام یازت نم يشتریب زیمن که چ.  یهم دوست ادیاالنش با شه نیبهار جان ، تو هم -

 نیا يخودش را برا شیاز پ. ها را از بهار دور کند  دیکرد با لبخندش ترد یم یحسام سع. شده بود  رهیمتعجب به دهان حسام خ بهار

.بر سر بهار آورده است  ییاش چه بال یدانست خود خواه یم. واکنش ها آماده کرده بود 

...!!، آخه  یعنیمن فکر کردم ، ! ؟ یباش ادیمثل شه يخوا یم -

 یم. کارخونه  يسر و سامان دادن به کاراو  يواسه چند تا کار ادار.  نجامیا یچند ماه هی. ام  یبودن هم راض ادیشه یمن به کپ.  سیمهم ن -

!بانو ؟ دییفرما یقبول م.  یمدت همراهم باش نیخوام در ا

. خوام  یمعذرت م -

.بود  یهمراه نیبهار به ا یجواب منف دنیشن يدر ذهنش آماده ! ... ؟ یواسه چ -

:پاسخ  نیاز ا دیکش یقیعماراده نفس  یحسام ب. انداخت  نییسرش را پا نیشرمگ... سو تفاهم  نیواسه ا -

.کرد  میتعظ یشیو نما! ؟ زمیدوست عز يد یفرصت رو به هر دو مون م نیحاال ا. سیگفتم که مهم ن -

.زیبله دوست عز: خودش هم مشکل بود ؛ گفت  يکه باورش برا ی؛ از ذوق دیلرز یکه م ییبا صدا بهار

.شد  و دوباره خم و راست. من  يبانو دیآه بر من منت نهاد -

است یخداحافظ کیهر سالم، سرآغاز دردناك . که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان دیمگذار... تازه است یتازه، اندوه ییآشنا هر

******

با  ادیهش. آمد  یکه به نظر خودشان هنرمندانه م ییبا ژست ها. بودند ستادهیا یدر آن حوال یوسکیک يدانشگاه ، جلو يچند نفر از پسرها با

 ياش معلوم بود ، اداره  یشغلش از ده سالگ. به دنبال کردن نداشت يحسام عالقه ا. بود یهنر انتزاع ياز پسرها گرم بحث درباره  یکی

گذراند و در همان حال دود  یشدند را از نظر م یکه رد م ییچرخاند و آدمها یحوصله سرش را به اطراف م یب. پدرش  يکارخانه 

. ثابت شد  يناگهان نگاهش به نقطه ا. کرد  یم هیشهر هد ي هیاوتمندانه به ررا سخ گارشیس



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣

داشت و  یرا کوتاه اما آرام و مطمئن بر م شیقدمها. بود ابانیفشرد ، آن طرف خ یم نهیکه به س يا ی، با تخته شاس يمو قهوه ا دخترك

را از هم باز  شیلب ها اریاخت یکه دوباره ب يزد و با لبخند گارشیبه س يگریحسام پک د. کرد  یآرامش و متانت را القا م یرفتارش نوع

. گرفت  ینظر م ریقرار و کنجکاو همه جا را ز ینظر گرفت ؛ مشغول صحبت با همان دوستش بود و نگاهش ب ریرا ز دخترکرده بود ، 

. برداشت  عیلند و سرب يدور شود به سمتش گام ها یلیدختر خ نکهیزد و قبل از ا گارشیپک آخر را به س حسام

! اون قلمو  فیح:  دیو آرام دختر را شن حیمل يبود که صدا دهیپشت سرشان رس درست

.قبول کن .  گهیخودت بود د ریتقص.  یگفت نویبابا ده دفعه ا يا -

.ادب بود که با حرفاش حواسمو پرت کرد  یاون مردك ب ریتقص. من نبود  ریتقص چمیه -

. دیرا وداع گفته بود یهفت روز بود که دار فان قایاالن دق یدب نبود جنابعالا یاگه اون مردك ب -

 یعسل يدوباره همان چشمها. هر دو با هم بر گشتند . کرد  یمصلحت يسرفه ا دیحسام که فرت را مناسب د. گفت  یشیبا حرص ا دخترك

حسام هم . دخترك در هم شد  ياخم ها. چشمها دارد نیا ياندازه به تماشا یب یلیکرد م یحسام حس م. نگاهش کردند  رهیو خ میمستق

دوان دوان خودش را به آن ها رساند و رو به  ادیشه. داشت  یفرو رفت ، اما چشم از آن چشمها بر نم خودخواهشدوباره در جلد مغرور و 

! ؟ هویزد  بتیکجا غ: حسام گفت 

.سالم عرض شد ! ا ؟ا شم: انگار تازه متوجه حضور آن دو دختر شده باشد  بعد

. دید يو خوش برخورد یو از دوستش گرم یدستش را به سمت دختر و دوستش دراز کرد که از دخترك کم محل یدوست ينشانه  به

پر کرده  يرا پوزخند شیگفت که چشمها و لب ها یکلمات را م نیا یحسام در حال... قلمو تون اظهار تاسف کنم  يمزاحم شدم که برا -

.بود 

.و از آن جا دور شد  دیکه منتظر جواب بماند دوباره دست دوستش را محکم کش نیبدون ا.... شما متاسفم  يمنم برا -

آدم برخورد  نیع قهیفقط دو دق یتون ینم: که به وضوح از رفتن هم صحبت خوش برخوردش گله مند شده بود رو به حسام کرد  ادیشه

!بهش ؟ يهر دفعه بپر دیحتما با! ؟ یکن

.میبر.  هیدنیپرم بهش د یم یبرق چشماش وقت -

.دوستان هنرمندشان باز گشتند  شیپ و

*****

در  یزندگ يبحث گرم مهال و حسام درباره  ییرایپذ يمبل ها يبعد از شام و مخلفات دوباره رو. خمار بود  یخواب یبهار از ب يها چشم

.کرد  یر صورتش آن ها را نگاه مد یواکنش چیبهار بدون ه. کرد  دایادامه پ یکشور خارج

اش  یشگیکرد به اتاق خواب هم شنهادیکه بحث مهال و حسام را قطع نکند به او پ يدست بهار گذاشت و آرام ، طور يدستش را رو ادیشه

دانست که  یحسام م .کرد  یسر و ته خداحافظ یب يبلند شد و در چند جمله . بهار خسته تر از آن بود که مقاومت کند . در آن خانه برود 

گفت و اجازه داد بهار تنها به آغاز رابطه شان که  ریبه او شب بخ یواکنش خاص چیبه بهار عجله کند ، بدون ه شتریک شدن بیدر نزد دینبا

.شدیاندیامشب شکل گرفته بود ب
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حاضر نبود با حسام تنها بماند  یکه حت او! چرا قبول کرد ؟. مختلف به مغزش هجوم آورد  يکه سرش با بالش برخورد کرد ، فکرها نیهم

خودش بهتر از هر .نبود  نینه ا. بود که هول شده بود  نیبه خاطر ا دیشا! اش جواب داد؟ یبه درخواست دوست یمقاومت چیچرا بدون ه

درست است . ودند ذهنش ب يرا داشت ، همه ساخته  شیکه ادعا یو عداوت و وحشت نهیبود که آن همه ک نیخاطر ا هب. دانست  یم یکس

 ي هیآن رفتارها و خصومت ها برخاسته از روح یشان ، ول ییاول آشنا ينداشت و از حسام متنفر بود در ماه ها یخوب يکه با حسام رابطه 

آرام . د اول نبو يآن حسام روزها گریدورادورشان د يحسام هم در ماه آخر رابطه . از آنها نبود  يثربود و حاال ا شیها طنتیو ش ینوجوان

 کی. نبود  یخاص يگذشته ، حسام دنبال رابطه  نهایا ياز همه . خودش در کم کردن آن همه خصومت موثر بود  نیو موقر بود و هم

توانست  یبا حسام نم یبه روح و جسمش وارد شده بود که حسام دوست ییهرچند ضربه ها. به او بزند  يتوانست ضربه ا یساده نم یدوست

.گرم خواب شدند  شیآرام شد و چشم ها يریگ جهینت نیذهنش با ا. شد بدتر با ییبال

. کردند  یاش م یکنترل شده به خاطر بهار همراه ییو حسام همزمان با خنده ها ادیکرد و شه یم فیرا تعر يبا حرارت خاطره ا مهال

طور  نیهم قایدق ادیاما مهال اصرار داشت که شهنمود  یم فیکرد و مهال را متهم به تحر یاعتراض م شیقسمت ها یبه بعض ادیشه یگاه

 يقراریب نیو مهال به ا ادیداد شه یاجازه نم یبهار بود ول ریاز ذهن حسام درگ یبخش. را بخورد  دهیپرتقال گند دهمجبور ش يسر شرط بند

. شوند ، حسام خود را به اتاق رساند  و مهال به خود مسلط ادیشه نکهیقبل از ا. هر سه را از جا پراند یغیج يناگهان صدا. ببرند  یپ

هق  يصدا. کرد  یاتاق در خودش جمع شده بود و هق هق م کیتار يگوشه . تخت نبود  يکم نور را روشن کرد اما بهار رو وارکوبید

 ینم. دو زانو نشست  يرو شیجلو. آرام قدم بر داشت و به سمت بهار رفت . کرد  یم لیحسام تحم يبزرگ را به گلو یهقش بغض

حسام . گذاشته بود  شیزانو يحلقه کرده بود و سرش را رو شیزانودستش را دور . کرد  یبهار نگاهش نم یخواست باعث ترسش شود ول

در آغوش حسام  یقبل از هر واکنش یبها به وضوح جا خورد ول. باز شود  شیدستها يتا حلقه  دیرا گرفت و او را به سمت خود کش شیبازو

.گرفت  يجا

 کی. فشرد  یحسام او را محکم تر به خود م يگرفت اما دست ها یکرد و هق هقش اوج م یتقال م. شناخت  یادکلن را نم نیتلخ ا يبو

هق هق . بهار  ي دهیآرامش شد به تن سرد و ترس قیتزر شینوازش ها.را به کمرش بند کرد  گرشیبرد و دست د شیموها ریدستش را ز

آغوشش را  غیدر یحسام فشرد ، حسام هم ب ي نهیبه س شتریسرش را ب. کرد  دایصدا ادامه پ یب شیها هیها کم کم خاموش شدند و گر

.دختر برگرداند  نیرا به ا نانیکرد تا حس آرامش و اطم یتنگ تر م

توانست درك کند چقدر  یجمع خبر داشت و فقط او م نیا يرازها يبود که از همه  یاو تنها کس دیشا.  دیکش رونیبه ب بایمهال را تقر ادیشه

.دارد  ازیحسام به بودن در کنار بهار ن

 يسرش را رو یکم.  دیرس یدور م یلیکابوس هر شبش به نظر خ. شدن از حب و بغض را داشت  یبهار حس خال. معنا شده بود  یب زمان

.حسام جا به جا کرد  يشانه 

.د را به گوش بهار چسبانده بو شیحسام لب ها! ... ؟ يبهتر -

بهار با  يتماس نفس ها.  ردیسر حسام قرار بگ ریباعث شد سرش درست ز نیگردن خم کرد و ا يسرش را به رو. قلقلکش آمد  یکم بهار

! کرد ؟ یتحمل م دیرا چطور با یکیهمه نزد نیا. کرد  ینم ینیب شیپ گریرا د نیا. برد  یگردنش ، او را به خلسه م
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بهار . توانش را جمع کرد و به صورت بهار لبخند زد  يهمه .  دیعقب کش یبهار قفل کرد و سرش را کم يرا درون موها شیپنجه ها دوباره

. حسام مانع شدند  يکند اما دست ها شتریکرد فاصله را ب یشده باشد سع تشی، انگار تازه متوجه موقع

.بدجنسانه زد  يو لبخند...  میمون یم نجایهم يبهتر يتا مطمئنم نکرد -

.فشرده کرد  شتریقلب حسام را ب نیمحزون بود و ا شیصدا. عادت کردم  گهید. هترم ب -

کند او را به تخت رساند و مجبورش  شیکه رها نیبدون ا. بهار را گرفت و کمکش کرد او هم بلند شود  يبلند شد و بازو نیزم يرو از

. ت نشست تخ يانداخت و کنارش رو شیپتو را هم تا گردنش رو. کرد دراز بکشد 

به  یرا به سخت شیگذاشت و لب ها شیزانو يآن ها را مشت کرده رو. کرد  یم يقرار یبهار ب ينوازش موها يبرا اریاخت یب شیدستها

بهار را  يبرد و گونه ها شیدست پ. نداشت  یاشکال گریلمس آن ها که د. صورت بهار خط انداخته بود  يرد اشک رو. لبخند باز کرد 

.  ختیر یدخترك م نیبه دل ا یدوباره تلخ دینبا. کرد  یم يرو ادهیز دینبا.  دیکش یقینفس عم. از اشک پاك کرد نوازش گونه 

. ستین یانگار فکر خوب یدارم کمتر قرص بخورم ول یسع. نگرانت کردم  دیببخش: لبخند زد  بهار

.بهار  دمیبهت قول م شهیروز اولش م نیع یهمه چ. کنم  یدرستش م -

را نوازش کرد تا به خواب  شیرا ، چشمها شیرا ، گونه ها شیآن قدر موها. بهار مقاومت نکرد  ينوازش موها يوسوسه  يبار جلو نیا و

سر  يبهار گذراند و تنها لحظه ا يگونه  يو آرام دادند حسام انگشتانش را از رو قیعم یخواب دیمنظمش ، نو ينفس ها یوقت. رفت 

.رفت  رونیلرزان از اتاق ب ییدوباره انگشتانش را جمع کرد و با پاها.  ختیآن قلبش فرو ر یاز داغ. کرد  مسانگشتش لب بهار را ل

*****

در مهمان خانه دست به  يجلو. شد  یم دهیشن دادیشکستن ظروف و داد و ب ياز مهمان خانه صدا.  امدیم نییخواب آلود از پله ها پا حسام

 یکی یکیکمربندش را در مشت گرفته بود و خدمتکاران را . بود  یبه شدت عصبان ی، ول ید از چه موضوعپدرش معلوم نبو.  ستادیا نهیس

.  دندیچرخ یاطاعت از دستوراتش دور اتاق م يرفتند و به بهانه  یدستش در م ریها هم مرتب از ز چارهیآن ب. داد  یمورد لطف قرار م

 یب یتنها ب. راه انداخته بودند  ییبلبشو.... کرد و یم يریگردگ یکی. کرد  یمرتب م هویظرف م یکی. کرد  یمبل ها را جا به جا م یکی

و مش قاسم در  یب ینداشت به ب ادیحسام هرگز به . بود  ستادهیگوشه ا کیاربابش  یو فحاش يکار تکک دنیساکت و بغض کرده از د

خواست باشد  ی، هر کس که م گرانیخط بودند و د نیاده اش هم پشت االبته خانو. تنها خط قرمز پدرش بود  نیا. شده باشد  ینیخانه توه

.خدا را بنده نبود  گرینبود ، د لشیباب م يرفتار ایشد  یم یچیدستورش سرپ زآرام بود اما اگر ا. بودند  کسانیپدرش  ي، برا

سمت راست ارباب که پدرش بود ، نشست و  یاش ، صندل یشگیهم يجا زیپشت م. رفت  ياز تاسف تکان داد و به ناهار خور يسر حسام

لباسش از آن همه تقال . زد  یخسته بود و نفس نفس م.  وستیبعد ، پدرش هم به او پ یقیدقا. قهوه صبحانه اش را شروع کرد  یبا فنجان

.باز بود  راهنشیپ يباال ي هنامرتب شده بود و دکم

!کار کرده بودن ؟ یباز چ -

.مورچه  هی يبه اندازه  یاز کار حت غیدر یخوابن ول یخورن و م یخونه م نیمثل گاو تو ا. پدر سوخته ها مفت خورن  -
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 رهیگ یدوباره قلبت م -

.پدر سوخته ها  نیهم من راحت شم هم ا رهیبگ خوامیم. به درك  -

خوام  یم. مال توئه  يراتورامپ نیا: شده بود گفت  یقبل خال تیکه به وضوح از عصبان یدست حسام گذاشت و با لحن يرا رو دستش

.بازنشسته شم 

 نایا. بوسه  یخونه دست خودتونو م یکنم ول یرسما شروع م نیاالن هم بگ نیهم یحت. ندارم  یکارخونه حرف ياداره  يکه تو نیدون یم -

.بار به صورت پدرش زد  طنتیش یبدجنسانه و چشمک يلبخند.... شما عادت دارن  يبه روشها

 یو من خودم رو بازنشسته م میریگیمراسم م يبد یکه اوک نیبه محض ا. دختر مناسب در نظر گرفتم  هیبرات . کنن  یدت مبه تو هم عا -

.کنم 

 یروشن بود که نم شیموضوع برا نیاما ا. خواست همسرش را با عشق انتخاب کند  یدلش م. ازدواج نداشت  نیبه ا یلیتما چیه حسام

 يرا دوست داشت که بتواند از خواسته اش صرفنظر کند و به دختر رمردیپ نیاز آن گذشته آن قدر ا. دهد  یپدرش اجازه نم یعنیتواند ، 

به بعد هم تنها به عشق  نیاز ا. قلبش را نلرزانده بود  يسال هرگز دختر 25 نیدر ا. به چشم همسر نگاه کند  کرد یکه پدرش انتخاب م

. دیلرز یپدرش م یهمسر انتخاب

.لب پاسخ پدرش را داد  يگوشه  يلبخند با

********

.مغازه ها بستن خوب  گهیبابا بهار زود باش د يا -

!نه آخه ؟ ایلباس بپوشم  دیبا.  گهید امیدارم م. مهال  يوا -

.يکال کند.که خوب بود  يداد یگفتم نپوش و بازم لفت نم ید آخه اگه م -

.هر دو را متعجب کرد  فونیآ يصدا

!؟ هیک -

بابا يا. دونم  یچه م -

.بود  ادیشه: را گذاشت با تعجب به سمت بهار برگشت  یگوش یوقت. رفت و جواب داد  فونیبه سمت آ مهال

!کار ؟ یوقت روز اومده خونه چ نیا -

 شیتمام کند و موهاماتش را  شیرتوش آرا نیبرگشت تا آخر نهیآ يبهار به جلو. فقط شانه باال انداخت و به استقبال شوهرش رفت  مهال

.و داد وارد اتاق شد  غیمهال با سر و صدا و ج. را ببندد 

بهار بهار بهار بهار -

!؟ یگیم یچ. بابا دختر نفس بکش  يا -

!؟ ادیب خوادیم یبگو ک -
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!؟ یک -

ارشیک -

!؟ هیک ارشیک -

! هیک پرسه یخانوم دو ساعت تو بغلش قر داده االن م! ؟ گهیم یچ نیا نیبب ادیشه -

.مهال خنده اش گرفته بود با سر سالم کرد  يبهار که از حرفها.  ستادیهم وارد اتاق شد و پشت سر مهال ا ادیشه

سالم کیعل! خوب  مونهینم ادشیاسم  ادهیتعدادشون ز! دختر مردمو؟ يکارش دار یچ -

.با قهر رو برگرداند !  ادیا شه -

.نره  ادتونی گهید یبار اسمش رو تکرار کنه تا جناب عال کی قهیدفعه هر دو دق نیا گمیحاال قهر نکن م -

خر مگس کهیمرت! حاال ؟ ادیم یک:  دیپرس ادیرو به شه مهال

.واال به خدا ! گم مگه ؟ یدروغ م: مخصوص خودش پشت چشم نازك کرد  يمهال با عشوه .  دندیخند یبلند م يهر دو با صدا ادیو شه بهار

! یگ یراست م شهینه خانومم شما هم:  دیضعف رفت و او را محکم در آغوش کش گوششیاززن ب يدلش برا ادیشه

.  مونمیمن نم -

فقط مظلومانه سرش را . نکرد  دایبه راه انداخت که بهار جرات تکرار پ یجمله از دهان بهار ، مهال چنان آشوب نیمحض خارج شدن ا به

.اصال مهمون شماست .  نجامیهر شب ابشه من  یآخه چ: لب گفت  ریانداخت و ز نییپا

. رونیاالن برو ب نیشه اصال هم ینم تیحال نایاگه فرق ا.  یتو خواهرم. اون فقط مهمونه  -

من اصال . من غلط بکنم تو رو ناراحت کنم . قربونت برم : را دور گردنش انداخت  شیقهر کرده را از پشت بغل کرد و دستها يمهال بهار

.بمونم  نجایا دیتم با يسر جهاز

من دلم  يگرد یو بر م ير یهر دفعه م. خودم  شیپ ایکم گفتم اون خونه رو پس بده ب: بحث را تمام کند  نی، انگار قصد نداشت ا مهال

.زنه تو انگار نه انگار  یهر چقدر من دلم واسه تو پر م! ؟ یکن یبه تو اجازه داده تنها زندگ یاصال ک. ره  یهزار راه م

!شک خانوم منو در آورده؟ا یک -

 نویمهال خانوم ا. کدومتونو ندارم  چیه ي هیطاقت گر.  نیزیجفتتون واسم عز: آن ها حلقه کرد  يبزرگش را دور هر دو يدستها ادیشه

!دل ؟ زیعز یکن یم هیو گر یدونیم

! گهیبه من م ایچ یدون یتو که نم. پاره است  شیآت نیا ریتقص -

پنهان  ادیشه ي نهیسرش را در س طنتیمهال هم با ش. داد  یاجازه نم تشانیموقع یول ندیعقب برد تا مهال را بب یکمبا تعجب سرش را  بهار

.کرد 

.شام شب با من .  نیبرس دتونیبه خر نیبر -

 فشیتا ک دیچرخ یر خودش مآمد و مثل فرفره دو رونیو داد از آغوشش ب غیرا داده باشند ، با ج ایمهال انگار به او دن ادیشه يجمله  نیا با

.کرد  یبار بهار را صدا م کی هیکردند و مهال هر چند ثان یبه حرکات عجول و با مزه اش نگاه م ادیبهار و شه. کند دایرا پ
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اون  يتو ستمین یمنم راض:  دیاش را برادرانه بوس یشانیاو انداخت و پ يخودش و بهار را کم کرد ، دستش را دور شانه  يفاصله  ادیشه

. یکن یم یخونه تنها زندگ

است  ونیبه آن ها مد ادیزن و شوهر را دوست دارد و چقدر ز نیبهار با خودش فکر کرد چقدر ا. با لبخند دور شد  و

 یب ارشیک. مهال عادت داشت  يآمدن ها رید نیآرام تر بود ، به ا ادیشه. گذاشته بود  شی، به نما شیرا با تکان دادن پا شیقرار یب حسام

شد ، نفس حسام از  دهیمهال که از پشت در آپارتمان شن يخنده ها يصدا. چرخاند  یپا انداخته بود و دور تا دور خانه چشم م يپا رو الیخ

. حسام همان جا منتظر آمدنشان شد . رفت  يورود يبه سمت راهرو ادیشد و شه آزاد نهیس

. د کر میاش را به مهال تقد یدر ، تمام نگاه شاک يجلو

 ینم یفرق. کار مهال کم شد  نیبا ا تشیکم کرد ، نه عصبان شینه از اخم ها ادیشه.  دیلب برچ.... خوب ، حواسم به ساعت نبود  دیببخش -

است و  ییرایکه مهمان ناخوانده اش ، در پذ نیبا علم به ا. ختیر یاش به هم م يفکر یآمد از ب یم ریهم که د گریهزار بار د یکرد حت

. میزن یبعدا حرف م: جمله اکتفا کرد  کیبحث ادامه دهد ، تنها به  نیاو به ا يخواست جلو یمدلش ن چیه

نسبت  یاز آن احساسات تند و منف گریحسام لبخند بر لبش آورد ، د يآشنا ي افهیق دنید. شد  ییرایوارد پذ هیقدم جلوتر از بق کی بهار

.نبود  يبه حسام خبر

 یوقت. گذاشته بود گرفت ، بهار متعجب فقط نظاره گر بود  فشیک يدستش را که رو. نگاه او به سمتش رفت  بدون توجه به رد ارشیک

در آوردن دستش از  يبرا یتالش نامحسوس. تماس جمع شد  نی، صورت بهار از ا دیصورتش برد و آن را بوس يدستش را جلو ارشیک

مهمان مهال و  ارشیچون ک دیبگو يزیتوانست چ یمعذب بود ، نم یبهار کم. گرفت  یم دهیآن را ناد ارشیدستان او آغاز کرد که ک انیم

.به آن ها بود  یاحترام یب یبود و هر حرف ادیشه

توجه به او ،  یحسام ب. دستانش سر خورد  انیکنار رفت و دست بهار از م یمات زده قدم. نشست  ارشیک يشانه  ياز پشت رو یدست

نشنود  ارشیکه ک يطور.  دیرا پر نمود ، بدون مکث او را در آغوش کش نشانیب يفل کرد و لبخند به لب فاصله نگاهش را در نگاه بهار ق

. مردك گورشو گم کنه  نیتکون نخور تا ا: گوشش زمزمه کرد  ریز

.اتاق رفتند لباس به  ضیتعو يهمه را به نشستن دعوت کرد و بهار و مهال برا ادیشه. لبخند بر لب آورد  اریاخت یب بهار

برگشت و  یوقت. کرد  یاو را همراه نیبدرقه اش تا دم ماش يبرا ادیشه. کرد  یباالخره از جا برخاست و خداحافظ ارشیوقت بود که ک رید

.نچسب  ياه خسته ام کرد پسره ! ؟ نیرفت ا یچرا نم: لب غر زد  ریدر را بست ، مهال با حرص نفسش را فوت کرد و ز

بود  زهایچ یلیاز خ تشیعصبان. بلند بود  یکم شیصدا! .... و تو خونه منتظرته ؟ يهم رفت که شوهر دار ادتیتت نبود ، حواست به ساع -

. تر بود  نیریش ختنشیر رونیب یکی نیا یول

 شیدستهاگذاشت و  ادیشه ي نهیس يملوس سرش را رو یشیپ کیمثل ... دلت موند  يجمله تو نیهمه وقت ا نیدورت بگردم من که ا -

ها و  تیعصبان يانگار همه . زد  ادیشه يبه گونه  يپا بلند شد و بوسه ا يپنجه  يدوباره سرش را بلند کرد و رو. را دور کمرش حلقه کرد 

.عاشق دعوا کردن با زنش بود  ادیشه. ها دود شدند  یتلخ
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 یرو چقدر م ارشیک: داد  هید و به چارچوب در تکحسام پشت سرش آم. به سمت آشپزخانه رفت  وهیم يلبخند زد و با ظرف ها بهار

!؟ یشناس

... یچیه بایتقر -

 یم شیسر جا ایکرد  یخشک م ایشست  یداد ، م یمثل فرفره ظرف ها را حرکت م شیدست ها. داد  ینگاه کردن به او پاسخ م بدون

که از  نیحسام با ا. کف خورد شد  کیسرام يلند روب يبشقاب با صدا.  دیکش یکوتاه غیو ج دیترس. را گرفت  شیبازو یدست. گذاشت 

 ستیقابل اعتماد ن. ازش دور بمون : تا حواسش را معطوف خودش کند  دیبه سمت خود کش یبهار را کم امشخورد ، با آر کهیواکنش  نیا

.

.حرفاست  نیپسره پرروتر از ا نیا یبهش گفتم ول نویا -

.کمک به سمت بهار رفت  يرا رها کرد و برا ادیشه يمهال بازو. نه آمده بودند صدا ، دم آشپزخا دنیو مهال با شن ادیشه

خواست با  یبود ، م صیصالبت و غرورش قابل تشخ ي هیرا گفت ، اما ته ما نیمردد ا یحسام کم... بد نباشه باهاش حرف بزنم  دیشا -

. دید یرا از صحنه خارج کند ، او را مناسب بهارش نم ارشیقدرت ک شینما

.شد  رهیگرفت و منتظر واکنش بهار به او خ طنتینگاهش رنگ ش.  میبه نظرم بهتره زودتر بهار رو عروس کن. نداره  دهیفا -

هر چند خودش هم از . دانستند  یعرضه م یکه او را ب نیبهار دلخور بود از ا. کار کنه  یخواد چ یم نهیاگه منو نب. مونم  یمن که گفتم نم -

.نشان نداده بود ، از خودش گله داشت  یکه واکنش نیا

که با همه  يکو اون بهار: زد که همه تعجب کردند  یمهال چنان با حرص حرف م. شو تا گربه شاخت نزنه  میهفت سوراخ قا.  گهیآره د -

جرات نداشت چپ نگاهش کنه ؟  یکس شیو خانوم تیمعصوم ي

.دوان دوان به اتاق رفت و در را بست بلند شد و . آمد  شیبغض تا پشت پلک ها. کشتنش  -

******

اش  هیو دوباره تک دیکش یکرد ، آه م ینگاه م hاتاق ر يتو یگاه. زده بود  هیمهال به چارچوب در اتاق تک. مبل ها نشسته بود  يرو ادیشه

.داد  یرا به چارچوب م

. کرد  ینگاه م یخورد و نه حت ینه غذا م زد ، ینه حرف م. داشتند  یهفته بود که بهار را با سرم زنده نگه م کی

 يکبود نیمسلما مشکلش از ا: تاسف تکان داد  ياز رو يشد ، سر یدکتر که از اتاق خارج م. را پاك کرد  شیبا پشت دست اشک ها مهال

.ارتون خدا نگهد.  نیروانپزشک مشورت کن هیحتما با  یکنم فردا هم بهش سر بزنم ول یم یسع.  هیمشکل روح. سیها ن

.کرد  یبهار را نوازش م يمهال کنار تخت نشسته بود و موها. او را بدرقه کرد و به اتاق بازگشت  ادیشه

. بال رو سرت آورده  نیا یقربونت برم ؟ بگو ک یزن یآخه چرا حرف نم -

. غلت زد و پشتش را به مهال کرد  بهار

. يخوا ینم يزیخوب باشه حد اقل بگو چ -

.شکست  یمبهار ن سکوت

!؟ یبه مهال نگاه کن يخوا ینم -
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.کنم دختر  یانصاف من دارم دغ م یبهار ، ب -

.تو رو خدا بهار . فقط اسممو صدا کن  -

تلنگر  نیا. داشت تا هق هق شود  ازیتلنگر ن کیاما بغض مهال تنها .شکست  ینازك نم يتلنگر ها نیبهار از جنس سنگ بود ، با ا سکوت

. کرد  هیگر ادیشه يخودش را در آغوشش انداخت و همراه با نوازشها. به او داد  دیچیپ شیکه به دور بازو ادیشه يرا انگشت ها

که خبر فوت او را داد ، هر سه را در بهت  یو زن هیگر يبدهد ، صدا يپدر بهار را گرفت تا به او خوش خبر يشماره  ی، وقت شیروز پ هفت

. فرو برد 

 یو دکترها آن را نم ادیمهال و شه يتالشها يفرو رفت که همه  یبهار ، در سکوت. تنها دخترش ، سکته کرده بود  يبهار ، از غصه  پدر

، در عرض سه روز به هم  زیهمه چ.  دید یدوباره را در خود نم ياگر داشت هم مهال طاقت دور. برود  ششیرا نداشت که پ یکس. شکست 

. الزم بود تا دوباره آن را سر و سامان داد بود ، اما انگار سال ها وقت  ختهیر

بود اما سفارش دم  دهیچیضعف را در نسخه پ يمشت دارو برا کیزخم ها ،  يمشت دارو برا کی،  دنیخواب يمشت دارو برا کی Tدکتر

.است  بتیاشک ، شروع قبول مص.  زدیبود که بهار اشک بر نیاش ا یگوش

خوش و هم به خاطر  يخبر دنیشن دیهم به ام. رفت  یراه را م نیکه بهار گم شده بود ، هر روز ا يروز از. پدر بهار  دنی، رفته بود د مهال

. کردند  یکردند و خاطرات بهار را بازگو م یم هینشست ، هر دو با هم گر یکه آن جا م یتمام مدت.  رمردیدادن به آن پ یدلگرم

 زیچ چیاما ه. کردنش  دایپ يباز کند برا یذهنشان ، راه انیکه جا مانده م يآن نکته ا دیکردند تا شا یها بار ، روز گم شدنش را مرور م ده

. نبود 

 يادآوری،  دیاش را پوش یکتان ياش را برداشت ، کفش ها یسر پدرش را بوسه زد ، بوم نقاش يکرد ، رو یخداحافظ شهیصبح مثل هم بهار

.فرستاده بود و رفته بود  يگرید يبود و بوسه  دهیرود ، خند یاف شهر ممنظره به اطر دنیکش يچون برا دیآ یم ریکرد که د

بسته و  يبرگشت ، بهار را با زخم ها ادیشه يبه خانه ) نکرده بود  يکه کم در حق خود مهال پدر( پدر بهار  داریمهال از د یروز بعد وقت سه

.بود  دهیکبود ، در اتاق مهمان د یصورت

.زنده بود  یبود ، نگران پدر بود ول نیبهار گرفته بود ، غمگ.  دیگنج یدر کلمات نم حالش

تلفن را با  یگوش. اتفاق افتاده است  نیرفته بود بپرسد چطور ا ادشی یحت.  دیچرخ یمهال ، مثل فرفره دورش م. بود  دهیند يجد بیآس

.پدر بهار رفته بود . رزاند پشت خط ، تمام تنش را ل يها هیگر ياما صدا. ذوق و شوق برداشت و شماره گرفت 

از بحران  يذره ا یهفته ، حت کیبعد از .  اوردیطاقت ب فشیاز آن بود که تن نح شتریشوك حادثه ، ب. بود  مارستانیمراسم ، بهار در ب تمام

.شد  یوقت ، بهار گذشته نم چیه گریبهار د. دور نشده بودند 

!آخه تو چه مرگته ؟ -

. گهیخوام د ینم گمیم... بابا  يا -

. پرسش گر به مهال چشم دوخت . آورد  یسر در نم شانی، از حرف ها ادیشه

.طاقچه باال گذاشته . نه  گنیکار دادن ، خانوم م شنهادیبهش پ -

. شغلش رو دوست ندارم . خوام  ینم! ؟ یگ یمهال ؟ چرا چرت م هیطاقچه باال چ -
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!هست حاال مهال جان ؟ یشغلش چ:  دیکند پرس کرد مهال را آرام یم یکه سع ییبا صدا ادیشه

آمد ، کنترل مهال  یدر م شیاگر صا یخنده اش گرفته بود ول ادیشه.... شم  یمن خر نم یاوال ، مهال جان خودت: براق شد به صورتش  مهال

.شد  یاز دست خارج م گرید

. ادیخورد به چشمشون نم يشغال نیبشن که ا ریظرن وزخانوم منت.  يآموزشگاه هنر هی يتو.  سهیشغلش ، تدر: ادامه داد  مهال

.زنم  یمن دست به بوم نم.... آخ مهال : بلند شد  شیبا حرص از جا بهار

 سانسیبا ل يتوقع دار. بده  ادیهنرت رو  گهیبرو به چهار نفر د. دست به کاغذ بزن . خوب دست به بوم نزن : بلند شد  شیهم از جا مهال

!؟ یکاره بش یچ ینقاش

 یکلمات را با حرص م يجور. به لحن دعوا کردن مهال بخندد  ایرا کنار گذاشته ناراحت باشد ،  یکه بهار نقاش نیدانست از ا ینم ادیشه

.اش ، مضحک شده بود  افهیچرخاند که ق یگفت و چشم و ابرو م

.قربونت بشم ، خوب دوست نداره : نرسد ، از جا برخاست و دست مهال را گرفت  کیبار يکه بحث به جاها نیا يبرا

!بشه ؟ یکه چ يریقربون صدقه م يریگ یدستمو م یه. شم  یاه بهت گفتم من خر نم: آمد  یکوتاه نم مهال

.با من حرف نزن  گهید: انگشت اشاره اش را به طرف بهار گرفت  بعد

:کرد  ریکرد و قائله را ختم به خ یرا راضوقتش بود با چند جمله او  یعنیمهال ،  يجمله  نیا. نفسش را فوت کرد  بهار

تو . ، که اونا هم مال عهد بوقه ، حاال ازم خواسته برم درس بدم  دهیآقا چهار تا تابلو از من د نیا.  سانسهیام ، نه ل یانصراف يمن دانشجو -

.ب جا بهم درس بدن دختر خو هیبرم  دیبا. ام  یمن که خودم ببو گالب. درس بدم  ویبگو ، من چ

.کرد  ینگاه نم ادیمبل نشسته بود و به بهار و شه يرو نهیدست به س. آمد  یاز موضعش کوتاه نم یآرام گرفت ول مهال

!خانوم من ، مهال خانوم ؟ -

.رو گرفت  ادیدوباره از شه.... تا چشاتو درآرم  یکن منو خر کن یسع گهیبار د هی -

کنه  یکه کار م یشرکت يبهار تو. دور از جونت خانومم: کنارش نشست و او را بغل کرد . نبود  واقعا ، قادر به کنترل خنده اش گرید ادیشه

.شه مجبورش کرد  ینم.خوب دوست نداره  یبراش خوبه ول یلیخ سیدرسته که تدر. راحته 

 یاول يدفعه  سین ادتیصال مگه ا. قلموهاش به جونش بسته بودن. کرد  یم ینقاش یبا چه عشق یدون یتو که نم. سوزه آخه  یمن دلم م -

.داد  یاز اون قلموها خودشو به کشتن م یکیداشت واسه  متونیدیکه د

.کرد  یم یحاال بهار حرصش را خال... اعظم هم خودشو پرت کرد وسط و باعث شد اون قلمو گم شه  یکه ناج -

.کرده بود  ریدو زن ، واقعا گ نیا نیب ادیشه

 ینفر باشه که نقاش هیگفتن اگه  یهمه م! بود که نگو  زیاستادا عز نیکه خوند اون قدر ب یهمون دو ترم: مه داد توجه به بهار ادا یب مهال

.خونش باشه ، بهاره  يتو

.زد  ادیبهار از آشپزخانه فر... غلو نکن مهال  -

.را باال برده بود تا به بهار برسد  شیصدا یمهال هم کم... کنم خانوم  یغلو نم -
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ادامه  نویداره ؟حداقل ا یبه نقاش یاون مشکالت چه ربط ی، ول میمشکالت داشت يسر هیدرست که بعدش : ادامه داد  ادیتر رو به شه آرام

.بده 

 ینقاش يادامه  طیاون شرا.  ياریکنم بهش فشار ن یاز تو خواهش م یداره ول یبه نقاش یدونم چه ربط ینم: گفت  انهیدلجو یبا لحن ادیشه

.دل  زیعز میبه نظرش احترام بذار دیمن و تو با.  نهیب یودش نمرو در خ

گذاشت تا به دست مهال بدهد ،  یم یرا درون نعلبک يفنجان چا کی کهیدر حال. نشست  ادیمهال و شه ي، روبه رو يچا ینیس کیبا  بهار

!؟ يشد یراض. رو ادامه بدم  یکنم ، نقاش دایپ که دوباره اون منبع آرامش و الهام رو يخورم روز یبه جون خودم قسم م: زمزمه کرد 

 يتواند منبع الهام باشد برا یم ی، چه کس دیشیفنجان را گرفت و با هر جرعه اند. هم نداشت  میجز تسل يچاره ا ینبود ، ول ی، راض مهال

.دوستش  نیتر زیعز

!؟ نیرو صادر فرمود داریشده که افتخار د یچ نمی، بگو بب قیشف قیخوب رف -

.راستش در مورد بهاره : گذاشته بود را لمس کرد  شیجلو شخدمتیکه پ يفنجان قهوه ا يبا انگشت اشاره ، لبه  یکم حسام

اصال خبر دارم که . دونستم  یکه م نویا:  ندیرا بب شیلب ها يداد ، تا حسام راحت لبخند رو هیتک یصندل یعقب رفت و به پشت یکم ادیشه

.سرته  يتو یبگو چ یکنم ، ول یهر چند درکت نم.  يو قصد برگشتن دار يفقط به خاطر اون اومد

. نسبت بهش ، هم من هم بابا  میاحساس گناه دار.  ادیم شیپ ینداشتم که بعدش چ يا دهیا چیکه سپردمش دستت ، ه شیپنج سال پ -

دونم  یاز بهار نم یچیباعث شد بفهمم ، ه دارهاید نیچون ا يایاز تو خواستم ب. رو جبران کنم  میآورد شیکه واسش پ یخوام مشکالت یم

.که بتونم کمکش کنم 

پدرت حق داره که احساس گناه . حرفات قابل قبوله  يشناسم ، همه  یمن تو رو اصال نم میاگه فرض کن: ، نفسش را فوت کرد  ادیشه

تو چه مرگته ؟ یداشته باشه ، ول

به  یبگم الک دی، با ياگه فقط واسه عذاب وجدان اومد: ا دست او را وادار به سکوت کرد ب ادیشه یلب باز کرد تا پاسخ دهد ، ول حسام

. ياومد شیزندگ يکه تو تو یبهتر از اون زمان یلیخ. خوبه  یلی؛ بهار حالش خ يزحمت افتاد

 ادیشه. تلخ شد  شانیدو هر یبهار شد ، زندگ یوارد زندگ یدانست وقت یخودش هم خوب م. نتوانست پوزخندش را پنهان کند  حسام

بهت  یوقت: توجه به حال حسام ادامه داد  ی، ب زدیبر رونیرا ب شیبهار بپرسد ، تا زخم ها ياز او درباره  یانگار سال هاست منتظر است کس

بهت  یوقت. رم ب یلذت م تشیاز عصبان یگفتی، م سین شتریبره ب هیاز درون  یدختر چشماش گستاخه ول نینکن ، ا تشیذگفتم نکن ، ا یم

 رونیمهال رو ب یکن ی، التماسم م یزن یروز زنگ م هیبعد . دهنتو ببند من نامزد دارم  ی، گفت يدختر دار نیبه ا یحس هیگفتم ، حسام تو 

تن بهار بستم و  يزخما يچشممو رو همه . شده  یچ دمیسر رفاقت ازت نپرس. خونه ام  ياریشده رو ب مکه سه روزه گ يکنم تا بهار

 ياگه اومد.  نهیبب بیتونم بذارم دوباره آس یدوستم ، بهار رو سپرده دست من و نم نیاالن بهتر. االن با اون موقع فرق داره .  يگذاشتم بر

. رونیب ایبگم کال از فکرش ب دی، با يبد لمیروز تن آش و الشش رو تحو هیو  يلذت ببر تشیدوباره از عصبان

ورود من به  راتیکنم ، فقط اومدم تاث تشیاذ ومدمین.  مینبود که در موردش بحث کن يبهار گهید سپردمش ، امروز یاگه بهت نم -

.رو حذف کنم و دوباره برم  شیزندگ

حسام ؟ یکه راه انداخت هیاومدن و رفتن چه مسخره باز نیآخه ا: توانست خودش را کنترل کند  ینم گرید ادیشه



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣

 نیهم بعد از ا ادیشه. نگاه کرد  انیبه اطراف انهیحسام ، دلجو. شاپ ، توجه شان جلب شده بود  یکاف يها يمشتر يبلندش همه  يصدا از

 يصدا. کاره ، دوباره برود  مهیتوانست ن ینم یداد ول یم ادیحق را به شه نکهیخواست حرف بزند ، با ا یم.  دیرس یآرام تر به نظر م ادیفر

:کلمات نجات داد  به دنبال بینص یگردش ب نیاو را از ا ادیشه

رو هم واسه  یکه نقاش یدون یم. از پا درآوردش  بایاون اتفاق و مرگ پدرش تقر یشد ، همزمان تیاذ یکه فکر کن یتر از اون شیب بهار

. کنار گذاشته  شهیهم

اتفاق  ید به سادگتوان یدانست پشت سر گذاشتن آن همه اتفاق نم یخودش م. شدند  ی، در حسام کمرنگ م کیبه  کی یاتیح میعال

دوران سختش رو پشت . کنه  یم یاصرار مهال ، تنها زندگ يبا همه . حسابداره  یکیشرکت کوچ ياالن تو: ادامه داد  ادیشه. افتاده باشد 

 يسر هی .اعتماد کنه  دیجد يتونه به آدم ها ینم.  نهیب یکنند و کابوس م یاتفاقات ، خاطراتش رو زنده م یبعض یفقط گاه. سر گذاشته 

!حسام ؟ یکار کن یواسش چ يخوا یحاال تو م. تنهاست  نکهیوجودش مونده و از همه بدتر ا يترس ها تو

.دختره  نیشدن به ا کیمشکلم نزد نیبزرگتر. دونم  ینم: انگشتانش را در هم گره کرد  حسام

.آشنا دل ببازه  هیف محبت از طر ياونقدر تنها هست که با ذره ا. ترسم دل ببنده  یم. نشو  کینزد -

.افتاد  یاتفاق م نیپنج سال ، ا نیا ياگه بود تو.  ستیکارا ن نیاون اهل ا... نه  -

!؟ فتادهین یدون یاز کجا م -

نشه ،  کیبهش نزد یتا امروز من مراقب بودم کس: از تاسف تکان داد  يسر ادیشه. زل زد  ادیناگهان سر بلند کرد و با سوال به شه حسام

.هشدار بدم  دمیفقط صالح د.  یش کیبهش نزد يخوا یز تو مامرو

 يبرا يابد یی، جا ستیاصال قرار ن. توانست خوددار باشد  یچرا نم. احساس  نیاه لعنت به ا. است  نیکرد قلبش سنگ ی، حس م حسام

که  نیهم. دهد  یشدن به او نم کینزد يه را درك کند ، هرگز اجاز انیم نیا ياگر بهار رابطه ها. بهار دست و پا کند  یخودش در زندگ

 شیروند برا یم نیاز ب شیرسد و ترس ها و کابوس ها یاش م یکند ، به نقاش یرا آغاز م قیال يدر کنار مرد یخوب یگبداند ، بهار زند

.بود  یکاف

 یم نیتر کیکرد ، اما قلبش او را نزد یر مگذشته اش او را از بهار دو يکارها. حسام ، سر در گم بود . دانست  ی، درد دوستش را م ادیشه

دانست ،  یوقت بود که م یلیخ.خودش را نشان دهد تا بهار را به دست او بسپارد  اقتیکرد حسام ، ل یاز ته دل آرزو م ادیشه. خواست 

. لرزد  یپشت تلفن م اری يراه که از دور يحسام نه از دور يصدا

را از او  نیبه عمد ا ادیشه ی، ول ستیبهار ن یکس در زندگ چیه دیبگو. کند  بیمنتظر بود تکذ. شده بود رهیخ ادیمستاصل ، به شه حسام

خواست به او فرصت بدهد  یم. حسام کشاند  يپدر يبحث را به کار و کارخانه  ادیشه.انداخت  نییحسام کالفه سرش را پا. کرد  یم غیدر

.کند  را با خودش معلوم فشیو تکل دیایب نارتا با قلبش ک

******

خواسته بود از  انشیاستاد ، از دانشجو. به عنوان مدل دعوت کرده بود  گریو حسام و چند نفر د ادی، از شه ینقاش يرشته  ياز پسر ها یکی

.کنند  میها را ترس چهیو حرکت استخوان ها و ماه گوریمدل ، ف يرو
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ماند تا  یکه نم دیشد تا بگو کشینزد. زد  یاز پسرها حرف م یکیبا  ادیشه. شده بود  یعصب یشلوغ نیحسام از ا. ، همهمه بود  کالس

. کرد  یم تشیاز حد اذ شیب یشلوغ. کالس شروع شود 

روشنش را با نوك انگشت به پشت  يقهوه ا يشد که موها دهید نیریش یاز پشت در ، دخترک. دفعه ، کالس در سکوت فرو رفت  کی

.  وستیشلوغ پ تیمعصومانه ، به جمع ییفشرد و با قدمها نهیبه ستخته را محکم تر . گوشش فرستاد 

دخترك کنار دوستش . را کامال فراموش کرده بود  یشلوغ. نظر گرفته بود  ریدانست ، ز ی، دخترك را که هنوز هم اسمش را نم حسام

.نداشت  ییکالس آشنا نیدر ا يگریانگار با کس د.  ستادیا

.بودند  ستادهیکه آن ها ا یبا چشم و ابرو اشاره کرد به سمت... اون دختره با دوستش : رد دم گوش حسام پچ پچ ک ادیشه

...  دمشید: که به عمد ، بلند بود  ییبا صدا حسام

.بود  شیجلو ینبود ، غرق در نقاش ایدن نیدخترك انگار در ا یول.خواست توجه دختر جلب شود  یم

 هیکه به عنوان مدل به کالس آمده بودند ، جدا از بق ییپسرها. نشستند  هیآتل يها زیکم کم سر م ، انیاستاد وارد شد و دانشجو باالخره

.  ستادندیا

 يها دهیانگار ورود آن ها به کالس ، قرار بود فا. بودند  شانیاکثر دخترها ، محو مدل ها. داد  یم حیآن روز کالس را توض تی، فعال استاد

.د داشته باش شانیهم برا يگرید

استاد .  دید ینقاش يمدل ها انیاش را م یباالخره دخترك هم ناج. ، به دوست دخترك با سر سالم داد  ادیشه یبود ول نیی، سرش پا حسام

.بکشند  چهیبودند ماه دهیاسکلت کش ياستخوان دست که از رو يخواسته بود ، رو

.دختر برد  زیو او را سر م دیدست حسام را کش ادیشه.  دندیکش یمدل را م کیدو نفر نشسته بودند و  هیآتل زیهر م سر

، به  ادیشه دنیکش نیآن ها گرم صحبت بودند و مهال در ح.  دیرس یبه نظر نم لیم یبا مهال داشت ، مهال هم ب شتریب ییبه آشنا لی، م ادیشه

. دیخند یم زیداد و ر یسواالتش جواب م

:آن ها آمد  زیشدن به حسام را داشت ، سر م کینزدکالس ، که از ابتدا ، قصد  ياز بچه ها یکی

!؟ نیچرا دو تا مدل دار شما

 یحسام احساس خطر م. کرد  ینگاه م یبه حسام عصبان زیآم طنتیش يدختر با لبخند. گذاشت  یاعصاب حسام اثر م ي، رو رشیز يصدا

.خواهد شد  ریز يصدا نیمدل ا ينکند به زود يدانست اگر کار یکرد ، م

حرف زدن از هم باز شدند مجبور شد خودش  يبرا شینکرد و لب ها رییرنگ نگاه بهار تغ یوقت یشد تا او را بر حذر کند ، ول رهیبهار خ به

.بندازم  نیروشون رو زم ومدیدلم ن. از من خواهش کردن مدلشون باشم ) با دست به دخترك اشاره کرد ( خانوم  نیا: اقدام کند 

نظر ها را به خودش جلب کرد و رو به  يخارج شد ، با تک سرفه ا هیدختر که از بهت اول. کردند  یب به حسام نگاه مچهار نفر با تعج هر

:گفت  شیهمکالس

.ندارم  ی، من حرف یکار کن شونیخواد با ا یدلت م یکن یاگه فکر م البته

موقع ، به برنده بودن دخترك  یب تیواست با عصبانخ یداشت و حسام نم طنتیش يدختر رنگ آشنا يچشم ها. خالص را زده بود  ریت

. اعتراف کند 
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؟ ستین نطوریا.  نیمدل کار کن هی يرو نیبه نظرم هر دو بتون! چرا که نه  -

.چرا که نه . بله بله : را از دست بدهد ، دخالت کرد و عجوالنه گفت  یهمراه نیکه فرصت ا نی، قبل از ا رشیز يبا همان صدا دختر

تا  ندینش ینم کاریمعلوم بود که ب. حسام ، به دخترك زل زد .  اوردیب هیخودش چهارپا يگذاشت و رفت تا برا زیم يرسمش را رو ي تخته

: قدم به سمتش برداشت کیحسام . کند  یآورد همراه یحرصش را در م یکه حساب يو پسر ادیکه مشخص بود از او خوشش نم يبا دختر

چطوره ؟. گردونم  یمنم در عوض قلموت رو بهت بر م. برس  تیباش و به نقاش یخوب دختر

، خط نگاهشان را قطع کرد  غویج غیآمدن ج. ، حسام را لرزاند  شیبرق چشم ها. شد  رهیحسام خ يپروا به چشمها یسر بلند کرد و ب دختر

. نشستند  هیآتل زیقبل از طوفان ، پشت م یو هر سه با آرامش

فشردن دست حسام دراز کرد اما  يدستش را برا.... خوشبختم . شهال هستم : قدم شد  شیتر شدن با حسام پ یمیصم ي، برا غویج غیج

.حسام : توجه به دستش سرد و کوتاه پاسخ داد  یحسام ب

ن نداشت دخترك اصال قصد کوتاه آمد یکند ، ول شیو او مجبور نباشد در ذهنش دخترك صدا دیحسام به دخترك بود تا نامش را بگو نگاه

.اش مشغول شده بود  یبا نقاش یباورنکردن يو با پشتکار

و  میبخور ییهوا هی میریم) به دوست دخترك اشاره کرد ( من و مهال خانوم : حسام دست گذاشت  يشانه  ياز پشت سر ، رو ادیشه

. میبرگرد

 طنتیحسام چشمک ش. چشمک از مهال بود  کیتنها  بود اما جوابش ینگاهش سوال. شد  رهیبا تعجب سر بلند کرد و به دوستش خ دخترك

.دوخت  هیآتل زیکرد و دوباره نگاهش را به م دییرا تا ادیبا سر حرف شه. و لبخند زد  دیمهال را د زیآم

. شد  یم بیحسام ترغ يو سر بردن حوصله  شیحرف ها يکرد ، او به ادامه  یچقدر با شهال سرد برورد م هر

صورت ؟  ای یکن یاستخوان دست کار م يبهار ، تو هم رو:  دیسرو به دخترك پر شهال

.دست و انگشتا  -

 یدندگ کیگاهش ،  یگاه و ب يها تیعصبان یحت. و آرام است  فیدخترك لط نیا يکرد که اسم بهار چقدر برازنده  یفکر م نیبه ا حسام

 .کرد  یم يباران بهار هیاش و فوران احساساتش هم او را شب يو لجباز

 نیبذار يجور نیآرنجتون رو ا: دوخته شده بود با حسام حرف زد  زیکه به م ییآرام و موقر و چشم ها ییسرد و خشن ، صدا یبا لحن بهار

. زیم يرو

ا بهار ب يباز يکردند نداشت ، اما از ادامه  یکه م ییاز کارها يا دهیا چیحسام ، ه. قرار گرفت حالتش را نشان داد  زیم يبا دستش که رو و

 يها چهیماه. به داخل خم کرد  یگذاشت آن را صاف و رو به باال نگه داشت و انگشتان دستش را کم زیم يآرنجش را رو. برد  یلذت م

 صیقابل تشخ یها به حد کاف چهیکه ماه نیخواست ، ا یرا م نیبهار هم هم. کرد  یم ییبودند ، خودنما دهیخاطر ورزش ورز هدستش که ب

.کند و بکشد  لیواند آن ها را تحلباشند تا بت

بهار ، بهار تنها به  شینگاهش به دهان شهال بود و ذهنش پ یاز هر حس یکرد ، حسام خال یم فیحسام تعر کلیپر از ناز از ه یبا لحن شهال

.بودند  تیفاقد اهم شیموضوعات برا ي هیاش توجه داشت و بق ینقاش

. کردند  یو نگاهش را به خود معطوف م دندیلغز یدستش م ي، رو فیلط یانگشتان. ت دفعه ، حسام حس کرد دستش داغ شده اس کی
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دست را درك کند و ان  يداد تا خط ها یساعد دست حسام حرکت م يغرض انگشتش را رو یبرده باشد ، ب ادیرا از  زی، انگار همه چ بهار

سوخت و سوزشش را حسام در قلبش  یذاشت ، بالفاصله م یانگشت مکه بهار  ییهر جا. سوخت  یحسام از درون م.  اوردیکاغذ ب يرا رو

.کرد  یشده بود ، اما بهار سرش را بلند نم رهیچه مرگش شده ؛ مستاصل به بهار خ ستدان ینم. کرد  یحس م

بش مچاله شده هر دو دستش مشت شده بود ، قل. دخترك را نوازش کند  نیکه نکند دست بلند کند و صورت ا دیجنگ یبا خودش م حسام

کالس را اعالم  انیاستاد که پا يصدا. کالس تا ابد طول بکشد  نیخواست ا ی؛ دلش م ستدیکرد زمان از حرکت با یو التماس م دیتپ یم

 قهیلمس دق نیتمام ا. فرستاد  رونیب نهیمدت حبس کرده بود ، از س نیرا که تمام ا یحسام ، نفس. را بردارد  تشکرد ، باعث شد بهار دس

و رد  هیچهارپا ياش رو یخال يبهار رفته بود تا کارش را به استادش نشان دهد ، اما حسام به جا. آمد  ینبود ، اما سالها به نظر م شتریب يا

 يگلوله  نیبا خودش فکر کرد ، ا. دخترك را ندارد  نیاز ا يبار حس کرد طاقت دور نیاول يکرد و برا یمدستش نگاه  يانگشتانش رو

.گذاشته است  ابانیکه را لمس کرده از حس خواستنش سر به بآتش هر 

آمده و  رونیاز دانشگاه ب یآمد ک ینم ادشی یحت.  دینفهم زیچ چیو مهال ه ادیشهال و شه يآمدن از کالس و صحبت ها رونی، از ب حسام

صورتش باال  يدستش را تا جلو. داد  هیآن تک یتخت نشست و به پشت يرو رونیب يبا لباس ها. چطور خودش را به خانه رسانده است 

. وقت تجربه نکرده بود  چیرا ه ختیر یدختر به قلبش م نیکه ا یحس.  دش رهیآورد و به آن خ

*

بلند  يموها یگاه.  دید یشب ها بهار را در خواب م. زد  یلبخند م اریاخت یآن ب يآور ادیحسام هر بار با . گذشت  یهفته از آن روز م کی

جدا از . کرد  یم تیحسام را اذ یاما موضوع.... لحن آرام و پر از آرامشش  یو گاه شیپروا یب یعسل يچشم ها یگاه... اش  ياو قهوه 

 یاز جا م دهیشدند که او را عرق کرده و لرز یم لیتبد ییبا بهار به کابوس ها شی، هر بار خوابها دیفهم یاحساسات را نم نیا یمعن نکهیا

. پراندند 

دوست نداشت او بداند در . و حواسش را به بهار  دادینگاهش را به شهال م. بهار و شهال نشسته بود  نیدوم بود و حسام دوباره ب ي جلسه

.بکند  دیو چه با ستیحال درونش چ نیکه خودش بفهمد ا یحداقل تا زمان. درونش طوفان به پا کرده است 

به  لیداد و آن ها را تبد یکاغذ شکل م يخط ها را رو اریو دقت بس یدستش با چاالک. ست غرق شده ا گرید ییایآمد بهار در دن ینظر م به

.... شدند  یم نی، غمگ صالیاز است یگاه... زدند  ی، برق م دنیاز لذت کش یگاه. کردند  یم رییهر لحظه تغ شیچشم ها. کرد  یمدلش م

 يشهال رو يصدا یگاه.... حرکت نشستن بود  یکه بلد نبود ، ب يچرا که مدلش تنها کار دیدرخش یدر چشمانش م مبرق خش یگاه

.خفه شوند  دیفهماند که همه با یرفت ، آن موقع نگاهش به وضوح م یاعصابش م

 نیریعطر ش نیا يبا بو... هوا  نیهفته دست خوش تالطم بود ، تنها در ا کیکه  ی، آرامش دیکش یم قیعم ينفس ها اریاخت یب حسام

کرد  یحس م بیگذرانده بود ، عج گرید ياز آدم ها ازین یب یعمرش را ، نه در انزوا ول ياو که سال ها.  دیکش یم یفس راحتدخترانه ، ن

گرفت ، که از ترس  یم یگرفت ، قلبش چنان تپش ینظر م ریچشم ، بهار را ز يهربار از گوشه . دختر وابسته است  نیا ينفسش به هوا

. کرد  یسوخت و او را داغ تر م یم گرید یلمس يستش از تمناد. گرداند  یرو بر م ییرسوا

کالس  انیاستاد که پا يصدا. کالس را گذراندند  ياش و حسام غرق در بهار ، ساعت ها یبهار غرق در نقاش. ها به سرعت گذشتند  ساعت

. اش ، حسام از ذوق و لبخند بهار  یاشبهار از ذوق نق. زدند  یهر دو لبخند م. کرد هر دو را از خلسه خارج کرد  یرا اعالم م
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در هم گره  يحسام با تعجب به دست ها. دست در دست مهال کنار حسام آمد  ادیشه. اش ، به سمت استاد رفت  یدوباره با تخته شاس بهار

. را به طرف مهال کرد  شیو رو تنها لبخند زد ادینگاهش پر از سوال بود اما شه. باال آورد  ادیخوردشان ، نگاه کرد و آن را تا چشمان شه

حرف بزند ، هنوز  یقصد نداشت با کس. داد  یقرار م فشیکرد و آن ها را در ک یرا جمع م لشیوسا. برگشت  شیسرجا رخوشبهار ، س

.خودش غرق بود  يایهم در دن

از حد حسام ، او  شیب يسرد یار ببندد ولشدن به حسام به ک کینزد يتالشش را برا نی، حسام را صدا کرد تا از او تشکر کند و آخر شهال

.از آن ها دور شد  زانیآو يا افهیکرد و با ق وسیرا کامال ما

حسام نگاه  يبه چشم ها میشانه اش نگه داشته بود و مستق يرا رو فشیک يبهار ، دسته . سربرگرداند و با بهار چشم در چشم شد  حسام

. کردند  یگاه مو مهال متعجب ، آن دو را ن ادیشه. کرد  یم

قرار شد قلموم رو : تندخو گفت  ی، کم دینگاه پر از سوال حسام را د یوقت. کرد و دستش را به طرف حسام دراز کرد  يتک سرفه ا بهار

. يبهم بد

.رفت خانوم کوچولو  ادمیآخ  -

.خوام یمن قلموم رو م! تحملت کردم ؟ یدو روز الک يفکر کرد! رفت ؟ ادمی یچ یعنی -

. ارمشیمن برات م ادیدنش به شه یبهار جون ، م: مداخله کرد  المه

. یبرش گردون دیباشه، پس حداکثر تا فردا با: به نظر قانع شده بود ، شانه باال انداخت و گفت  بهار

، هنوز  تشیمعصوم تیدختر که در نها نیخواست ا یحاال فقط دلش م. برده بود  ادیلحظات پر از عطش و خواهش را از  نیا ي، همه  حسام

.چشمانش لذت ببرد  تیکند و از عصب تیکرد را اذ یگفت و احساس قدرت م یزور م

. رهیبگ ادیب دیخواد خودش با یهر کس قلمو م. خانوم کوچولو  شهیکه نم نیا -

و نگاهش  شیلحنش ، صدا یول دیرس یکودکانه به نظر م دیجمله اش شا...  نیشما قول داد: اش سنگر گرفت  یدوباره در دژ دفاع بهار

کند ؛ حسام ، با غرور  یرا پشت سر گذاشته ، بلکه از موضع قدرت به حسام نگاه م یدختر ، نه تنها سال هاست کودک نیزدند که ا یداد م

. کند و ثابت کند که قدرت در دستان اوست  تشیخواست او را متوجه موقع یم. نگاه کرد  بهاراش ، به  یشگیهم

که سر  يمرد: بهار گله مند شد . تا او را متوجه خود کند  دیدو با هم استرس داشت ، ملتمسانه دست بهار را کش نیبرخورد ااز  مهال

!؟ یمونیم ای يایم.  رمیمن دارم م: رو به مهال کرد ....  ستیحرفاش نمونه ، مرد ن

.ن مهال جا میبر.هر دوتون رو .  رسونمتونیمن م: کرد  یانیپا در م ادیشه

لبش ، رفتنشان را  يحسام با همان پوزخند گوشه . گفت که پاسخش پوزخند حسام بود  يزیدم گوش حسام چ ادیشه. سه آماده شدند  هر

طرف دلش  کیخواست بهار را تا ابد کنارش داشته باشد ، از  یطرف دلش م کیحاال ، قلبش در پارادوکس فرورفته بود ، از . کرد  ینگاه م

. ندیرا بب تشیکند و عصبان تیذرا اخواست او  یم

.نبود  ینیب شیکس قابل پ چیه يرا رقم زد که برا یآن ها اتفاقات ي، خارج از تصورات هر دو ندهیآ
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کرده ، بدون چتر خودش را  خیشب در دفتر مانده بود و حاال تنها و  8از اسناد تا  يسر کیتمام کردن کار  يبرا.  دیبار یوقفه م یب باران

و حاال بارش باران و  دیترس یخلوت م يوقت بود که از جا یلیخ. ، استرس گرفته بود  ابانیخ یاز خلوت. رساند  یاتوبوس م ستگاهیبه ا دیبا

.بر علت شده بود  دیهم مز ابانیخ یکیرتا

 ینیبوق ماش يصدا یپناه برسد ، ولسر نیخوشحال شد ، قدم تند کرد تا زودتر به ا دیسر تابلو را که د ياتوبوس و چراغ روشن باال ستگاهیا

تند شده  شیکردند ، نفس ها یپمپاژ م شیدر رگ ها یباور نکردن یقلبش ، خون را با سرعت يتپش ها. را نگه داشت  شیدر کنارش پاها

ان دهد و را تک شیکرد پاها یسع. به خودش مسلط شود  یرا کف دستش فرو کرد تا کم شیناخون ها. سربرگرداند  داشتجرات ن. بود 

سر برگرداند و حسام را . خواند  یآشنا او را به نام م ییصدا. برساند  ستگاهیکه کنارش نگه داشته است ، خودش را به ا ینیتوجه به ماش یب

!حالت خوبه ؟:  دیحسام نگران ، پرس. قلبش گذاشت  يخم شد و دستش را رو اریاخت یب. فرستاد  رونینفسش را با شدت ب.  دید

.باال برسونمت  ایب: حسام ادامه داد . ن سر جواب داد تکا با

 دهیچیپ نیعطر حسام در ماش. جلو نشست  یصندل يدر را باز کرد و رو. تعارف کردن نساخته بود  يبرا ی، وقت خوب یکیباران و تار نیا

.شد  یرام مناآ یکه مدت ها بود به راحت يبهار يآرامش بخش برا اریآشنا بود و بس یلیعطر خ نیا. بود 

!؟ يگرد یوقت شب از کار برم نیا -

. کرد  یم ینگاهش به روبرو بود و آرام و بدون عجله رانندگ. دنده گذاشته بود  يرا رو گرشیدستش را به فرمان و دست د کی،  حسام

. شد  دهیرخش کش میحسام تا ن يدست ها ياز گرم کردن دستانش منصرف شد ، نگاهش آرام از رو بهار

!؟یکن یم کاریچ نجایتو ا. مجبور شدم بمونم . کار عقب افتاده داشتم  کمی -

 يهفته ا کی يفاصله  نینگفت که از ا. را هم نگفت  قتیحق يهمه  یگفت ول یدروغ نم....  مهیشگیهم ریمس.  کهینزد نجایشرکت به ا -

رفته تا باالخره ، او را در حال خروج از شرکت ، شکار کرده  نییاش را هزار بار باال و پا یشگیهم ریشده است و مس تیاذ دارشانید نیب

!؟ نایمهال ا يبرم خونه .... است 

.شم  یم ادهیمن بخوره هم به تو پ ریکه هم به مس ییجا هی. خونه  رمینه م -

. رسونمتیم -

خسته  يداد و چشم ها هیتک یرش را به صندلحدود آدرس را گفت و س.کار بازداشت  نینگاه حسام او را از ا یخواست اعتراض کند ول بهار

. اش را بست 

 یب. زد  یداد ، حرف نم یکه آدرس را م ياز چند کلمه ا ریبهار غ. شکست  یرا م نشانیشد و سکوت ب یاز ضبط پخش م یمیمال آهنگ

 يفضا او را آرام کنند ؛ عطر کی کوچک اتییجز يهمه  نیچن نیوجود داشت که ا یکم يزمان ها. برد  یهمه آرامش لذت م نیسابقه از ا

. شهیش يو لرزش قطرات باران بر رو یکیتار. زند  یکه فضا را در برگرفته و سکوت را بر هم م يا یقیکه آشناست ، موس

 يکه خانه  يسر کوچه ا. کرد  یشکستن آن نم يبرا یبرد و به عمد تالش یلذت م نشانیسکوت ب نیاحساس کرد که بهار از ا حسام

شدنشان  کینزد يبرا گرید یقدرشناسانه کرد و با دراز کردن دستش ، قدم یبهار ، نگاه. بهار در آن قرار داشت ، نگه داشت  کوچک

!؟ يچتر ندار: ، ناگهان نگاهش پرسشگر شد  رفتحسام هم دستش را گ. برداشت 

. شم  یتر که نم سیخ نیاز ا گهید.  ستین یراه -
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قانع  یو با لحن دیکند ، دستش را عقب کش یدانست قبول نم یم. را برداشت و آن را به دست بهار داد عقب چترش  یصندل ياز رو حسام

. ینش نیتر از ا سیکه خ امیتا دم در همراهت م: کننده گفت 

هم آرام به سمت سرش گرفت و کنار  يشد آن را باال ادهیبهار که پ. شد و چتر را باز کرد  ادهیحسام پ.شد  شانیگفت و گو یچاشن يلبخند

. کند  یخجل شد و پشت کمر بهار نشست تا او را همراه ییدست حسام ، راهنما. خانه قدم برداشتند 

صورتش را پر  اریاخت یب شیاشک ها. پنهان شد  یکی، در تار واریکنج د. و خم شدن حسام از درد ، بهار را فلج کرد  ادیفر يصدا ناگهان

. ختندیر یرو مف يزییکردند و با باران پا یم

آسفالت کف ،  يچتر رو. بود  نیو خون یداشت و صورت حسام زخم يبد ي، ضربه  يریغافلگ. اش ، به حسام حمله کرده بود  هیهمسا پسر

 نیسرانجام ا. گذاشت  شیزانو ينشست و سرش را رو نیزم يرو. بهار رفت  يرمق از پاها. خودش را در معرض باران قرار داده بود 

. بودمهم ن شیبرا گریجنجال د

را باز کرد و او  نیدر ماش.  شدیم دهیپشتش کش بایرفت که تقر یآن قدر تند راه م. بلندش کرد  نیرا گرفت و از زم شیحسام ، بازو دست

نفس . کرد  حسام ، دستش را دور فرمان مشت. سرما و ترس هر دو با هم ، به بهار حمله کرده بودند. هل داد و در را بست  یصندل يرا رو

،  يبا سرعت سرسام آور. کبود شده بودند و ضربان قلبش آنقدر باال رفته بود که به مرز سکته برسد  شیلب ها... بود  نیتند و آتش شیها

.کرد  ینامعلوم حرکت م يو به سمت مقصد دادیم راژیو

تا امروز حسام را . سد سکوت را بشکند  نیرا بپرسد و ا مقصد دیترس یم. فرورفته بود  نیماش یصندل يکرد و تو یصدا هق هق م ی، ب بهار

لبش پاره شده بود و  يگوشه . بود از صورت پر از زخم حسام  دهیپوستش دو ریکه ز یبماند از خجالت. بود  دهیند نیخشمگ نینیچ نیا

.بود  ختهیبه ر شیموها

 يها شهیش يو رو دیباریوقفه م یکه مثل سر شب ، هنوز ب یباران. فتند گر ینه حسام و نه بهار ، نگاه از روبرو نم.  ستادیاز حرکت ا نیماش

.  دیآن کوب يکرد و با مشت رو یفرمان خال يحسام ، تمام حرصش را رو.دهد  صیرا تشخ تیبهار موقع دادیخورد ، اجازه نم یسر م نیماش

!بود ؟ یک یاون عوض: بهار را مخاطب قرار داد  ، شدیم دهیدندانش شن يکه از ال یگرفته و کلمات ییکنترل شده ، صدا یبا خشم

گذاشت،  یپاسخ م یحسام هم به عمد نگاهش را ب. کرد  یرخ حسام نگاه م میبه ن نیزد و غمگ یبهار ناگهان قطع شد ، هق هق م يها هیگر

.دوباره دل ببازد  خواست ینم... بلرزد  شیخواست پاها ینم...  دیایصورتش ، از موضع خشم کوتاه ب دنیخواست با د ینم

.بود  میهمسا: گفت  دهیبر دهیهق هقش بر يال به ال بهار

: کرد ادامه داد  یو رو م ریکه بغضش ، حسام را ز ییبا صدا. نگاهش ، اشک را دوباره به چشمان بهار آورد . برگشت  یتند و عصبان حسام

هم از ترسش  یکس یول زنهی، با من حرف نم ادیجلو نم. عاشقمه  گهیم. دونه  یخودش رو صاحب من م يدونم از کجا و چه جور یمن نم

 یفتیروز ب نیکه به ا يایباهام ب ذاشتمیکه اونجاست واال نم دونستمیبه خدا نم. کم شهیجرات نداره نزد

. کردم  یونجا ولت مچهار تا زخم بود ، هم نیدرد من اگه ا:  دیفرمان کرد و غر میرا تقد يگریبا حرص مشت د. سرش را تکان داد  حسام

! خبردارن ؟ هیقض نیاز ا ادیمهال و شه! کارو بکنه ؟ نیبا تو داره که جرات کرده ا یخوام بدونم اون پسره چه صنم یفقط م

مامانش  قی، حواسش بهم هست از طر رهیگینظرم م ریز. کرده  ينجوریکه ا هیاول يبه جون خودم دفعه . زنه  یکه با من حرف نم گمیم -

....حسام من . آزار بود  یب. رو نزده بود  یتا حاال کس یفکر کنم و فقط زن اونم ، ول يا گهیبه مرد د دیفرستاده که نبا مغایپ
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 هیواال حتما  يدونم ندار یم.... زد یبلندتر م يادیبا هر جمله فر. گرفت  یحسام آرام بود اما رفته رفته اوج م يصدا! .... ؟ يدوسش دار -

بزنه  بیممکنه بهت آس یدون یم! ؟ ینگفت یچرا به کس! ؟ ياینم رونیچرا از اون جا ب ی، ول رمشیمشت و لگد نگ ریکه ز يکرد یم يکار

!؟ یچ ادیبعد سراغ خودت ب دفعهاگه ! ؟

. امیاز پسش برم یدونم سخته ول یم. مشکالتمو خودم حل کنم  خوادیاالنم دلم م. وقت وابسته نبودم  چی، من ه ادینم -

!؟ یفهم یبهار چرا نم! کوچه ؟ یکیتار يکز کرده تو ای! ؟ ونیگر يتن لرزون و چشما نی؟ با ا يچطور -

سرم  يپدر باال ي هیسا گهیفهمم که د یم نمیا.  ستمین ياون دختر قو گهیمن د. فهمم  یفهمم ، خوب هم م یم: بهار هم اوج گرفت  يصدا

تو . محتاج باشم  خوادیدلم نم. کنم  یحل م یکی یکیخودم  مویاشه من مشکالت زندگهر چقدر هم که سخت ب. کنم  هیکه بهش تک ستین

.بفهم 

. رجوع کنن واسه حل مشکالتشون  گرانیآدم ها هم مجبورن به د نیتر ي، قو یگاه: لرزان بهار گذاشت  يدست ها يدستش را رو حسام

هنر رزم  یبود که منو که کل ادینداشت ، زورش اونقد ز یتعادل روح پسر نیا! آخه ؟ زمیتو سرم بر یمن چه خاک ارهیسرت ب ییاگه بال

 ای شهیهم يبرا رونیب يایاز اون خونه م ای! ؟ يکرد یاز خودت دفاع م يکرد چطور یوقت اگه به تو حمله م اونآش و الش کرد  دونمیم

.تموم شده  يکنم دوران برده دار یم یخودم به اون پسر حال ي وهیمن به ش

و آن را به طرف  دیکش رونیدست حسام ب ریرا از ز شیاز دستها یکی. صورت حسام چرخاند  يزخم ها يا شرم چشمش را روب بهار

نفس حسام قطع .  شیابرو یتا پارگ دیکش یآن خط يلب حسام نشست و از رو یپارگ ينوك انگشت اشاره اش رو. صورت حسام برد 

لمس  نیکرد تمام ا یسع. او را رسوا کنند  شیو رنگ خواهش چشم ها شینفس ها يصدا دیترس یم. را بست  شیچشمها... شده بود 

.دهد  نیو قلبش را تسک اوردیبه خاطر ب ی، آن را مثل مرهم يدور يقلب و ذهنش حک کند تا در روزها يدوستانه را رو

 چینگاه بهار ه. را آرام باز کرد  شیچشم ها. بازگشت  یعیحسام به حال طب يکه گذشت ، بهار دست از نوازش برداشت و نفس ها یقیدقا

را به  شیبه زور لب ها. حسام بود  ينوازش برا نیغرض بودن ا یمهر اثبات ب نیبود و هم انهیو دلجو نیهنوز غمگ. نداشت  يریییتغ

 يخونه  میر یم: زمه کرد فرستاد زم یبودند ، عقب م دهیگونه اش لغز يبهار را که رو يسمج مو يکه تارها یحال رکش آورد و د يلبخند

. یو از اون خونه نقل مکان کن میکن دایمناسب برات پ يخونه  هیتا  یمونیاون جا م. مهال 

.کنم یمهال اگه بفهمه محاله بذاره دوباره تنها زندگ. کنم حسام  یخواهش م. نه  -

.حق داره خوب  -

 ایهتل  رمیم. لطفا به اونا نگو : ملتمسانه گرفت  یدوباره لحن.... نم ک یاونا زندگ يکه من برم خونه  شهینم: شد  یبهار شاک نگاه

..مسافرخونه

هممون راحت  الیمهال خ يخونه  میلج نکن بر. کردن خونه طول بکشه  دایممکنه پ! ؟ یآخه تا ک: بهار دوخت  ينگاهش را به چشمها حسام

.تره 

بو  هیدانست اگر مهال از قض یم ینداشت ول ادیمهال و شه يبا رفتن به خانه  یبهار مشکل.... کنم  یخواهش م.  گهیباش د یدوست خوب -

حسام  يبازو يدستش را رو.گشتند  یامشب مهمان بودند و تا آخر شب برنم ادیاز آن گذشته مهال و شه.است  اهیببرد ، روزگارش س

بهار کنارش بود  یفقط وقت... کردنش هم دور از عقل بود قبول  یچشم ها را نداشت ول نیحسام تاب التماس ا.  ردگذاشت و سرش را کج ک
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اش  یشانیپ يمستاصل دستش را رو. او را امانت بگذارد  ادیمهال و شه شیداد پ یم حیشد ، ترج یدور که م. کرد  یاحساس آرامش م

 ينفهمن ، چند روز ادیمهال و شه يخوا یاگه م: گذاشت  انیبا بهار در م دیجوش یسرش م ررا که د يشنهادیمردد و مستاصل پ. گذاشت 

.راحته  المیالاقل خ ينجوریا.  شنیخوشحال م یلیخ دنتیو مش قاسم از د یب یمطمئنم ب. مهمان من باش 

. داد  یشود ، نشان م ریکه دعوتش بد تعب نیحسام هم ترسش را از ا دیترد یحت.  دید یدعوت نم نیدر ا يقصد بد. به فکر فرورفت  بهار

 مشیتصم. قرص شد  یدلش کم. بود  دهیرفت د یحسام م يپرتره به خانه  دنیکش يبرا یو مش قاسم را ، وقت یب یب. که نبودند  تازه تنها

.  رفتیشنهاد حسام را پذیرا گرفت و پ

. دعوت سبب شر نشود  نیکرد که ا یدر دل خدا خدا م. هم استارت زد و به سمت خانه حرکت کرد  حسام

شد و بهار از شکوه خانه ، درست  یرد م دیرس یم یاصل يالیکه به و یاز راه نیماش.  دندیحسام رس يبود که به خانه  از ده گذشته ساعت

که با  دهیدرختان سر به فلک کش انیگرم در م ياز مصالح به رنگ ها یبیبا ترک الیو.مثل دفعات قبل حضورش در آن جا ذوق زده شده بود 

و  یکیبا وجود تار. غرق در نور بود  الیاما خود و کیراه تار. کرد  یدند تمام حواس را به خود معطوف مشده بو ینقاش يزییپا يرنگ ها

.نشده بود  سریکه به آن جا آمده بود م یکه دفعات قبل يکار. را در همان شب کنکاش کند  ای، بهار دوست داشت تمام زوا دیباران شد

موضوع به  نیحسام ، نگران و مضطرب بود و ا. شناسد  یراه انداخت ، انگار هزار سال است او را ماز بهار به  ی، چنان مراسم استقبال یب یب

 یم. راست سراغ اتاق پدرش رفت  کیباال و  يبه طبقه  یکوتاه یبا عذرخواه.سپرد و یب یشد ، بهار را به ب یم دهیوضوح در رفتارش د

.، داخل شد  دیپدرش را شن يصدا یبه در زد و وقت يتقه ا. بهار به خانه دوباره شروع دردسر باشد  دنآم دیترس

بار قدرت در دستان  نیداد ا ینشان م دیبا... را محکم به داخل اتاق برداشت  شیرا عقب داد و قدم ها شیرا باال گرفت ، شانه ها سرش

. اوست 

حسام . کرد  یپنجره نشسته بود و باران را نگاه م يجلو. د ز یتکاند و دوباره آن را به لب برد و پک محکم يگایرسیرا در ز گارشی، س پدر

؟ ادیب نجایشده دوباره ا یکه راض یگفت یبهش چ: کرد  یدست شیکه پدرش پ دیبگو يزیخواست چ

....اومد و  شیپ یخونه اش مشکل ياومده چون جلو نجایا. خبر نداره  یچیاز ه -

.  یپس خونه اش هم رفت -

. نجایا ارمشیاومد مجبورم کرد ب شیکه پ یمشکل فقط رسوندمش ،. نه  -

!؟ یکن کاریچ يخوایم ادیب ادشیاگه . خونه  نیهم نیرزمیز يرفته که منم آوردمش تو ادتی -

. مهمان ماست  یکوتاه یلیمدت زمان خ.  دیمراعات حالش رو بکن کنمیازتون خواهش م یقسمتش فکر نکردم ول نیدونم به ا ینم -

. ادیب شیپ یمشکل خوامینم

نشده ، عشقش داره  یچیهنوز ه. مراقب خودت باش .  ارهیتو ب يسر شاهزاده  تونهیم ییشده چه بال نینش لچریمثل من که و يرمردیپ -

. یشدن بهش ازش دور ش کینزد يکن به جا یسع.  یداشته باش يا ندهیباهاش آ یتون ینم.  اردتیاز پا درم

ناجور شما رو دو سال تحمل کردم از پس  يهمونطور که اون وصله .  نینگران من نباش یرو بزنم ول دشیق دیبه لطف شما من با. بله  -

. نیمونیکه مطمئن شم شما هم از بهار دور م نجامیا.  امیاحساسم به بهار هم برم

.نگران نباش پسرجون  -
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نمیتو بنش یدم ب کیکه  زدیخیدستم بر نم ز

نمیکس ب چیه يکه رو خواهمینم تیرو بجز

درافتادم نیریاول روز دانستم که با ش من

نمیریشست دست از جان ش دیچون فرهاد با که

 نیاول يخاطره . خاطرات گذشته به مغزش هجوم اوردند . گرفت  شیدستها نیتخت نشست و سرش را ب يرو. به اتاقش پناه برد  حسام

...برخورد با بهار در خانه اش 

******

 شیمبل روبرو يحسام ، رو.  دیای، به خانه ب یاحوالپرس يخبر و فقط برا یسابقه نداشت که ب. منتظره آمده بود  ریغ یدر اقدام ادیشه

.  دیزبانش کش ریرا از ز دیبازد نیا لیشود دل یدانست تا او نخواهد ، نم یم. نظر داشت  ریرا ز ادینشسته بود و مشکوکانه شه

،  ادیشه. کرد و خبر ورود دو خانوم را داد که شخصا با خود حسام کار دارند  يا مهینصفه ن میآمد ، تعظاز خدمتکاران ، با عجله جلو  یکی

اما تمام حواس  دیخودش بلند شد و رو به در سالن چرخ. کنند  شانییحسام ، دستور داد راهنما. گرفت  یپوست م وهی، م الیخ یهمچنان ب

.د از کار افتا دید یپنجگانه اش با آن چه م

 ستادهیقدم فاصله جلوتر ا کیمهال با . بود و سرش را مغرورانه باال گرفته بود  ختهیدورش ر شیموها... دخترانه  یصورت راهنیپ هی، با  بهار

اه که به ر يباز نیباال انداخت و خودش را از ا يشانه ا الیخ یب ادیشه. رو کرد  ادیحسام به شه. کردند  یبود و هر دو به حسام نگاه م

توانست کامال دوستانه باشد با آن  یهر چه بود ، نم لشیدل. گرفته بودند  ادیمسلما بهار و مهال آدرس را از شه.  دیبود کنار کش نداختها

. بهار  يلب ها يپوزخند کمرنگ گوشه 

که تمام  ییسام برداشت و با صدابهار به خودش آمد ، چند قدم به سمت ح. سکوت را بشکند  نیا یکس دیکرد تا شا یمصلحت يسرفه ا مهال

موضوع ، او را  نینبود و هم ینیب شیدختر قابل پ نیا. حسام لبخند زد . باشد سالم کرد  رگذاریو تاث يرا به کار بسته بود تا جد شیسع

. کرد  یجذاب م

انتخاب کرد اما بهار  ادیرا در کنار شه ییمهال جا. دست مهمانان ناخوانده اش را دعوت به نشستن کرد  يهم پاسخ داد و با اشاره  حسام

. پا انداخت  ينشست و پا رو شیحسام با آرامش در جا. کند  لیرا تکم شانیتا مثلث گفت و گو دیآن ها را برگز يو روبرو یتک یمبل

!هستم ؟ یچ ونیخانوم ها رو مد دارید: از آن خوانده نشود گفت  یحس چیکه ه یم به چشمان بهار دوخت و با لحنینگاهش را مستق

بهار او را  يصدا. نشان دهد  وهیکرد لبخندش را جمع کند و خودش را هم چنان سرگرم م یم یشد که سع دهیکش ادیبه سمت شه نگاهش

. یپس گرفتن اون امانت يبرا میراستش مزاحمتون شد: دور کرد  ادیاز شه

 نیرا در ا یخواست ضعف و سست یم. ر را از موضع قدرت دور کند تا بها دیپرس یم يجد. نداشت  طنتینگاهش ش! ... ؟ یکدوم امانت -

 یاحساس نبودند اما نم یب.... دادند  یگستاخ نبودند اما ترس را هم راه نم. کردند ینگاه م يرییتغ چیه یبهار ب يچشمها یول ندیدختر بب
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 یم شیکه قاب گرفته بودشان را به نما یصورت یظرافت و سادگ يماورا یقدرت... بودنشان را ضعف بداند  یاحساس نندهیگذاشتند ب

.کرد  یگرفت و نا آرام م یچشم ها قرار را م نیهم... گذاشتند 

شد که  نیا رمیکه اصرار کردم گفت بهتره از خودتون سراغش رو بگ ادیبه شه. تا به من برسونه  نشیبد ادیکه قرار شد به شه ییقلمو -

. میدیخدمت رس

.  رفتیبا نگاه پذ عانهیهم مط ادیرسد و شه یدختر حساب او را م نیبا نگاهش به او فهماند که بعد از ا. نگاه کرد  دایدوباره به شه حسام

 رمیبرات در نظر بگ یهیتنب ستیبه نظرم بد ن. بهتون بدم  یراحت نیاون قلمو رو به هم تونمیخوب من که نم: دوباره به سمت بهار برگشت 

!؟ ادیشه هیتو چ نظر. ذهنت حک بشه  يتا تو

الزم دارم و حاال که زحمت شما  امیاز نقاش یکیمن اون قلمو رو واسه .  دیرو پس ند یاز ادب به دوره که امانت: بهار پاسخ داد  ادیشه يجا به

. نیکنم که پسش بد یاومدم خواهش م نجایرو کم کردم و تا ا

من همچنان اصرار دارم که : داد  یآن را پس م دی، چرا با دارید يبود برا یکوچک يقلمو بهانه  نیحاال که ا. قصد کوتاه آمدن نداشت  حسام

مثل من دورتون نباشه که از  يبار ممکنه آدم ساده ا نیو ا نید یاز دستش م يا گهید ابونیخ ي، تو نیاریاگه دوباره راحت به دستش ب

.بده  تونمرگ نجات

 هیرفتم تا  یشما م ينشستن روبرو ياگه راحت بود االن به جا.دم که راحت نبوده  یم نانیبهتون اطم! راحت ؟: زد  يپوزخند صدادار بهار

.کنم  یرفع زحمت م نیاریهرچه زودتر اون قلمو رو ب دیبه خاطر نجات جونم ازتون ممنونم و اگه لطف کن.  رمیبگ گهید ينمونه 

اومد و قلمو رو جا  شیپ یاشتباه هیحاال اون روز . بهار داره  يهم برا يبله حسام جان ، اون قلمو ارزش معنو: باالخره به حرف آمد  ادیشه

.گذاشتن ، شما ببخش 

دوستش و  نیتر یمیصم نیکوتاه ب یکه در مدت تیمیهمه صم نیحسام از ا. کند  دییرا تا ادیشه يلبخند زنان سر تکان داد تا حرف ها مهال

کند ، دوباره نگاهش  یصورت نگه دارد تا بهار را عصبان ياش را رو یتفاوت یرد نقاب بک یسع. دو دختر به وجود آمده بود تعجب کرد  نیا

 ییقلمو نیبه نظرم بهار هم موافقه که واسه دوباره به دست آوردن همچ یارزش اون قلمو باالست ، درست ول: سپرد و آرام گفت  ررا به بها

.خوب دارم  ادشنهیپ هیمن  نیواسه هم.ستین يا هودهیاصال کار ب دنیجنگ

حسام را  شنهادیو بعد پ ردیرا بگ ادیشه دییخواست تا یم. به گردش درآورد  ادیحسام و شه نیکرد و نگاهش را ب زیرا ر شیچشمها بهار

 حرفش را يرا زد ؛ بهار هم چنان مغرور ، ناهش را به حسام دوخت تا ادامه  دییرا باز و بسته کرد و مهر تا شیچشم ها ادیشه. بشنود 

.بزند

.من کار کنه  يبهار برا یخوام مدت یم -

داد و فنجانش را به لب  هیمبل تک یهمه در بهت فرورفته بودند و حسام مطمئن از به جوش آوردن خون بهار به پشت. حکم فرما شد  سکوت

که ! شما کار کنم ؟ يبرا! ؟ نیهست یک نیشما فکر کرد: کرد  امیو ق دیدر ذهن بهار به اتمام رس شنهادشیپ یکه حالج دینکش یطول. برد 

چشم بسته  نیبگ یهرچ نیچون پولدار نیفکر کرد. بگذرم  زایچ یلیاگه الزم باشه باز هم از خ یحت. خرم  یرو دوباره م موقل! بشه ؟ یچ

مثل تو  يا دهیبه دوران رس و تازه یکه واسه از خود راض ارمیب نییحد خودمو پا نیواسه اون قلمو حاضرم تا ا نیکرد الینکنه خ ایقبوله ؟ 

.جناب  يکور خوند. کار کنم 
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.اومدن از اولش هم اشتباه بود  نجایا. مهال  میبر: زد  ادیفر بایخطاب به مهال تقر

!آخه ؟ یکن یم يجور نیبه کارمند نداره شما چرا ا يازیاون ن. کنه  یم یبهار جان ، حسام شوخ: جو را آرام کند  یکرد کم یسع ادیشه

را  شیدستها. به بهار نگاه هم نکرده بود  یمدت حت نیتمام ا. کنارش گذاشت  یعسل يدور کرد و آن را رو شیفنجان را از لب ها امحس

پاك  شیلبها يلحظه از رو کیلبخندش . و در چشمانش قفل کرد  دیبهار باال کش يمبل گذاشت و نگاهش را موشکافانه از پا يدسته  يرو

. نشد 

 یب يرفتارا نیممکنه ا. حد عجول و گستاخ باشه  نیمثل شما تا ا يدار ندهیدختر آ فیح. تجربه است  یاز حد خام و ب شیبخانوم  نیا -

. رهیرو ازتون بگ ندتونیآ يها تیفکر ، موفق

و  نیمت يان پوسته  که نیکند از ا یدانست چقدر حسام را غرق لذت م یو نم دیکش یو بلند م یعصب يبهار نفس ها!.... ؟ هیمنظورتون چ -

.حق به جانب هنگام ورود را از صورتش کنار زده است 

.نباشه  نیکرد یکه فکر م يبه اون بد دیشا.  دیدیپرس یکه براتون در نظر گرفتم رو م یکه حداقل عنوان شغل نهیمنظورم ا -

.که داشته باشه  ی، هر عنوان هیدر هر حال حق خور.  ستیبرام مهم ن -

بهار قرار گرفت ؛ چشم  يبلند شد و روبرو شیاز جا! .... ؟ نیحقتون کال صورت مساله رو پاك کن يبرا دنیجنگ يبه جا نیگرفت میو تصم -

. نیبجنگ نیکه دار یحق يو برا دیبمون... نچ نچ نچ : از چشم او برنداشت و ادامه داد 

 دارتونیاز د: بار مهال را طرف صحبت قرار داد  نیراه برگشت و ا ي انهیاما در م. رفت  يبرگرداند و به قصد خروج ، به سمت ورود رو

.اشاره کرد  ادیبا سر به شه....  میهم رو مالقات کن ادیمطمئنم قراره ز. خوشحال شدم 

هم  کرد و اعصابش به یحسام نگاه م یخال يمشت شده به جا يبهار هنوز هم با دست ها. کرد و به مهال و بهار نگاه کرد  یپوف ادیشه

. بهار کم کند  تیعصبان يزد تا از درجه  یمهال تند تند حرف م. بود  ختهیر

که فقط در چند  يدختر شتریشناخت ب يبود برا يخود حسام تنها بهانه ا يبرا یبهار ؛ ول يحسام ، به وضوح اعالن جنگ بود برا درخواست

.کوتاه حواسش را معطوف خود کرده بود  دارید

است يق ، در دلم جارکنم و عش یم سکوت

است يدار شتنینوع خو نیشگفت تر نیا که

تفاوتم ؛ اما یروز ، اگر ب تمام

است يداریشکنجه ، دچار ب نیقر شبم

*****

به کل زمان و مکان را .  دیصورتش کش يرو یدستش را عصب. که به در خورد ، حسام از گذشته به زمان حال برگشت  يتقه ا يصدا با

.کند  ضیرا تعو شیبلند شد و سراغ کمدش رفت تا لباسها شیگفت و از جا يدییگرفته بفرما ییبا صدا. بود فراموش کرده 
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به کل زمان و مکان را .  دیصورتش کش يرو یدستش را عصب. که به در خورد ، حسام از گذشته به زمان حال برگشت  يتقه ا يصدا با

.کند  ضیرا تعو شیبلند شد و سراغ کمدش رفت تا لباسها شیفت و از جاگ يدییگرفته بفرما ییبا صدا. فراموش کرده بود 

را  شیفکرها يکرد همه  یفرستاد و سع رونیبلندتر و کشدارتر از معمول ب یحسام نفسش را که کم. باز شد و قامت بهار ظاهر شد  در

....خوام حواسم کامال پرت یرت ممعذ.یبگ یب یبه ب یتون یم يالزم دار يزیچ! ؟يدار يکار: پشت کلماتش پنهان کند 

 يرا در دستانش گرفته بود و با قدم ها یکوچک يبهار کاسه . حواس جمله اش را ناتمام گذاشت  یکه بهار به سمتش برداشت ، ب یقدم با

.  میزخمات بذار يتره روبه. آوردم  خی: باال گرفت و گفت  یقدم از هم دور بودند ، کاسه را کم کیتنها  یوقت. کرد  یآرام فاصله را پر م

.باشه  یشکل نیا سییر يآقا ستیخوب ن

اما بهار آن را پس  ردیلب تشکر کرد و دستش را جلو آورد تا کاسه را بگ ریز. به کل فراموش کرده بود .  دیبه صورتش کش یدست حسام

.تونم انجام بدم  یکه واسه جبران م هیکار نیکمتر. صورتت  يرو زارمیخودم م: به نگاه متعجب حسام لبخند زد و زمزمه کرد .  دیکش

 لیتحل شیصدا. انداخت تا به خودش مسلط شود  نییسرش را پا.  دنینفس کش يکم بود برا بیهوا عج. فرستاد  رونیبازدمش را ب حسام

.اول لباس عوض کنم  دیبا.  امیم:  دیلرز یم یرفته بود و کم

.صورتش را پوشاند  يدوباره همه لبخندش .... آشپزخونه منتظرم  يپس من تو -

دستش را به در . تحمل وزنش را ندارند  شیپاها گریکرد د یبا بسته شدن در ، حسام احساس م. رفت  رونیاز اتاق ب يگریحرف د بدون

.نبود  یکدام فکر خوب چیخاطرات ه دیتجد... خانه  نیآوردن بهار به ا. اش را به آن داد هیکمد ، بند کرد و تک

خدمتکاران  ي هیکرد و بق یرا آماده م يشام مختصر لیوسا یب یب. بزرگ وسط آشپزخانه ، با سرانگشتانش ضرب گرفته بود  زیم يرو بهار

زد ، وارد  یرا تا م شیها نیدست آست کیکه با  ی، در حال یو شلوار مشک دیسف يحسام با بلوز. رفته بودند  شانیاستراحت به اتاق ها يبرا

بود و  سیاز حمام کوتاهش خ شیموها. زد  یاش برق م نهیس يرو يباز بود و گردنبند راهنشیپ يباال يدو تا از دکمه ها . شدآشپزخانه 

.را متعجب کرد  یب یآن هم بهار و هم ب یرو به بهار لبخند زد که تلخ.  دیدرخش ینور آشپزخانه م ریز

گفت و از آشپزخانه خارج  ریگذاشت و شب بخ شیرا جلو يچا ی، فنجان یب یب. را به هم قالب کرد  شینشست و دستها زیپشت م يکند با

. شد 

 ییروبرو نیگرداند و حسام مصرانه از ا یصورتش را برنم يحسام لحظه ا يبهار ، به دنبال شکار چشم ها. برقرار شده بود  ینیسنگ سکوت

.کرد  یفرار م

ها را به  خیو  ستادیسر حسام ا يباال. خارج کرد  خی یقالب زریبلند شد و از فر شیز جاا قیعم یبا نفس. بهار بود که کوتاه آمد  نیا باالخره

از او سر بزند  ییخطا نکهیخواست قبل از ا یبود و دلش م دهیدرکنار بهار بودن ته کش يبرا شیرویحسام سر تکان داد ، ن. سمتش گرفت 

 يبهار رو نکهیبه محض ا. کرد  بیحسام ترغ یبه زانو زدن در کنار صندل، بهار را  خیتعللش در گرفتن . ببرد  انیرا به پا شب نیا

.  نیبش: کرد با نگاه و لحنش او را آرام کند  یبهار سع.  یهم متعجب بود و هم عصبان. فرود آمد ، حسام با عجله از جا برخاست  شیزانوها

.دستش او را دعوت به نشستن کرد  دنیا کشدستش را به مچ حسام بند کرد و ب.... صورتت  يرو ذارمرو ب خی خوامیم

. کنار لب حسام قرار داد  يکبود يرا در دست گرفت و آن را رو خی یبهار هم قالب. نشست  یصندل يتعلل رو به بهار ، رو یبا کم حسام

. او گذاشت  يکنار ابرو يها يکبود يرا رو يگرید خیکار معاف کند اما بهار ، تکه  نیرا نگه داشت تا بهار را از ا خیحسام با انگشت 
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و با ذره  دیاش تمام عطر بهار را بلع ینیتا به اعصابش و قلبش مسلط شود ، اما ب دیکش قینفس عم. را بست  شیچشم ها اریاخت یب حسام

صورتش  نبض بهار بگذارد که درست کنار يرا رو شیدوست داشت سربرگرداند و لب ها. فرستاد  شیبه تمام بافت ها ژنیاکس يذره 

ها جز در  نیا يکند اما همه  شیسرد جدا نیو از زم ردیاو را در آغوش بگ. بهار را لمس کند  يو گونه  ددستش را دراز کن. بود 

.ممکن نبود  شیارزوها

یتابم کن ی،تا که ب سویبا تاب گ يآمد

یغرق مهتابم کن ،تايزد کسویرا  زلف

بر جان من یختیاز برق نگاهت ر آتش

یشعله ها آبم کن انیا در مت یخواست

 یکه از التهاب درونش م ییقفل کرد و با صدا شیدوباره در چشم ها. را باز کرد و جز به جز صورت بهار را از نظر گذراند  شیها چشم

: دیپرس دیلرز

!؟ یواسم کار کن يشد که قبول کرد یواسم سوال بود ، چ شهیهم -

بودم که شکستت بدم و  نیعاشق ا یاوج جوون يو منم تو یدونست یجنگ م هیبود که کار رو  نیا رشتیب لشیدل: لبخند زد و جواب داد  بهار

.من و بابا و مهال رو راحت کرد  الیکرد و خ نیهم تو رو تضم ادیالبته شه. بشم  روزیپ

گذاشته بود تا او  هیاز اعتبارش ما ادیشه... بند را آب داده بود  نیچن نیکرده بودند و ا نیاو را تضم. جمله مشت شد  نیحسام از ا دست

کرد امروز قلبش و عقلش  یهم فکر م گرانیبه د ی، فقط کم یاگر آن روزها کم. چند نفر ضربه بزند  یکند و ناخواسته به زندگ يبچه باز

اما امروز جز افسوس ....  داشته باشد یکامل یزندگ یسالگ یتوانست در س ینبود و م ریدرگ نقدریاحساسش ا. کردند  یجدال نم نیچن نیا

.نمانده بود  یباق شیگذشته برا يروزها

. تا نگاه نگران حسام را کمرنگ کند  دیبه صورت حسام پاش يلبخند. صورت حسام فارغ شد  يزخم ها يباالخره از مرهم گذاشتن رو بهار

بلند شد تا به  شیاز جا. دانست  یود و بهار علتش را نمنگران و آشفته ب. شده بود  يگریوارد خانه شده بودند حسام به کل آدم د یاز وقت

:نگه داشت  شیحسام او را سرجا ياتاق مهمان برود که صدا

تموم  هیقض نیهرچه زودتر ا.  سپارمیبه چند نفر هم واسه خونه م.  يانبار يتو ارمیات رو م هیفردا اثاث. رو موقع صبحانه بهم بده  دتیکل

.شه بهتره 

 یبزرگش م يدار يادیز کمی. کنم  کاریقراردادم رو با صاحبخونه چ. رو جمع کنم  لمیباشم که وسا دیمن خودم با: ه بود متعجب شد بهار

.ایکن

.بگو باشه و سر به سر نذار  رونیب يایاز اونجا م گمیم یوقت.  ستیبهار حالم خوش ن: حرص زده بلند شد  حسام

مگه من گفتم دعوا کن که حاال خوب نبودنت رو : نه چندان دوستانه جواب داد  یو با لحن دیشرا در هم ک شیاخم ها. دلخور شده بود  بهار

....کارامو سروسامون بدم و  کمی دیبا. سرعت جور کنم  نیرو به ا دیجد يجا هیتونم پول  یمن نم! ؟ یکش یبه رخم م
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بعدشم  يکه دهن منو ببند نجایا يدوم مثال اومد...  کی نیه امشت تو صورتم بخوابون هیاز قبل خبر نداد که قراره  یعوض ياون پسره  _

 يو دنبال خونه  يانبار يتو میاریرو م لتیکنم ، وسا یصحبت م ادیمن فردا با شه نکهیسوم ا.... همون خونه انگار نه انگار  يتو يبر یپاش

 ریشب بخ. بشنوم  يزیخوام چ یهم نم گهید.  میگرد یم دیجد

حسام را واقعا  يکارها و رفتارها یمعن. ماند  يبرجا ریو متح جیبهار کامال گ. از آشپزخانه خارج شد و به اتاقش پناه برد  توجه به بهار بدون

.کرد  یدرك نم

 یب یبه ب. رفتن اقدام کرد  يشده بود ، ناچار زودتر برا شتریفاصله اش با شرکت ب نکهیبا توجه به ا. شد  داریزودتر از حد معمول ب صبح

.رود و از خانه خارج شد  یمهال م شیکه امشب پ دیحسام تشکر کند و بگو يهنگام خروج گفت که از مهمان نواز

بهار  گاهیگاه و ب يمخالفت ها يتوانست برا یحاال م. داشت  ينسبت به شب قبل حال بهتر. آمد  نییاز پله ها پا شهیصبح ، مثل هم حسام

. نتوانست آرام بماند  گریاز خانه خارج شده است ، د شیساعت پ کیخبر داد که بهار حداقل  یب یب یوقت. بهانه بتراشد و قانعش کند 

.کرد  یبهار را روشن م يخانه  فیتکل دیامشب با. کرد  یو حرصش را خال دیکوب واریمشتش را به د

بابت که موقع  نیاز ا الشیداده بود و خ حیتوض ادیشه يتلفن موضوع را برا يصبح پا.  دیرس ادیشه ياز نه گذشته بود که به خانه  ساعت

. زنگ را فشرد و منتظر شد . دارد راحت بود  بانیپشت کی شیحرف ها

.بهار بود  يصدا! .... ؟ هیک -

.سکوت کرد و بعد در را باز کرد  هیچند ثان. بهار جا خورد .... حسامم  -

 ستادهیا يمهال هم جلو آمد و حسام را بغل کرد اما بهار دور از جمع گوشه ا. شد با هم دست دادند و داخل . به استقبال آمد  ادیدر شه دم

به آشپزخانه  يبه بهانه ا ادیمهال و شه. بهار کرد  میرا پنهان نکرد و آن را با نگاهش تقد شیحسام هم دلخور.  کردیبود و حسام را نگاه م

کنترل شده  شیکرد صدا یم یکه سع یرا به سمت بهار ادامه داد و در حال شیهاحسام قدم . را آماده کنند  ییرایپذ لیتا مثال وسا فتندر

!؟ یفرار کن زبانیرسم ادبه که بدون صحبت با م: باشد گفت 

.شد  یم رمید موندمیم شتریاگه ب یخواستم منتظرت بمونم ول. شد  یم رمید: آورد  نییرا پا شیدلخور سر بلند کرد و او هم صدا بهار

شعور ، چرا  یاصال من ب. خارج از شهر ، حتما اونقدر شعور دارم که خودم برسونمت سرکارت  يتت کردم و آوردمت خونه دعو یوقت -

!؟ یخونه هم رفت يحتما پاشد! ؟ یرو نذاشت دتیکل

.مزاحم تو شم  دیبا یچرا الک.  رونیب ارمیهم از اونجا م لمیکنم وسا دایخونه پ. کنم  یگفتم که خودم حلش م. نرفتم  رینه خ -

: حرف زد  شیدندانها يحسام با خشم از ال. و ترسان حسام را نگاه کرد  دیپشت سرش چسب واریبهار به د. برداشت  گرید یقدم حسام

که  يآخه چطور با خودت فکر کرد. گم  یجبران کنم دروغ نم خوامیم گمیم یوقت.گم  ینگرانتم دروغ نم گمیم یوقت.  یلعنت یستیمزاحم ن

. تونه واسم مزاحمت باشه  یوقت پامو توش نذاشتم م چیه منکه  يکردن انبارپر 

بهار دوباره .  کردیترساند آرام هم م یدر حسام وجود داشت که همزمان که م بیعج يزیچ یبود ول دهی، از لحن و نگاه حسام ترس بهار

: ادامه داد یهمچنان عصبان یآرام تر ول یحسام کم. انداخت  نییسرش را پا
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به دلم  یول دمیهرچند امروز هم چند تا خونه رو د. به من  يد یرو هم م دیکل.  یکن یم فیو مهال تعر ادیاالن موضوع رو واسه شه نیهم

تمام .  ياون محله بذار يوقت پا تو چیه گهیخوام د ینم. کنم و تمام  یهم جفت و جور م گهید يفردا کارا. ننشست 

و مهال  ادیهر چقدر که شه. ممکن بود  ریمرد غ نیفرار از دست ا. کند اما نگاه تند حسام خاموشش کرد  لب باز کرد تا اعتراض بهار

کرد تا  یلحظه هم آن را دنبال م نینشاند ، تا آخر یم یحرفش را به کرس. کرد  یم يکردند ، حسام واضح و رو باز یدورادور کمکش م

.بود  بیاطراف حسام عج زیاصال همه چ.  دید یفت در خود نمبهار هم قدرت مخال. اوامرش اجرا شوند  يهمه 

گرفته بود با چشم اشاره کرد که بهار  يبهار جا يمبل ها نشستند حسام که روبرو يرو یوقت. برگشتند  ییرایهم باالخره به پذ ادیو شه مهال

نگاه ها به سمتش جلب شد  يهمه  یصحبت دارد وقت اعالم کرد که قصد يفرستاد و با تک سرفه ا رونینفسش را ب یبهار عصب. حرف بزند 

:گفت 

. مزاحم دارم  هیخونه  کینزد من

!؟ یچ: مبل نشست و به سمت بهار خم شد  ينگران و دستپاچه لبه  مهال

داره که حتما  حسام اصرار. شد  ریبا حسام درگ شبید: کرد و ادامه داد  فیرا تعر عیاز وقا يو شرح مختصر دیکش یقیدوباره نفس عم بهار

.کنه  جادیواسه خودم ا یاون مشکل نکهیقبل از ا امیب رونیاز اون خونه ب دیبا

! ؟ یبهمون بگ دیاالن با:  دیپرس نیغمگ مهال

افتاد واقعا قصد  یاون اتفاق نم شبیاگه د. خواستم خودم حلش کنم  یم: کرد تا به صورت مخاطبانش نگاه کند  یسرش را بلند نم بهار

. امیکردم خودم از پسش برم یمشکل کنم چون فکر م نیا یرو قاط گرانید نداشتم

داشته باشه صالح  یو روان یآدم مشکل روح نیاگه ا. منم با حسام موافقم .  فتادهین یحاال هم اتفاق مهم: آرامش بخش گفت  یبا لحن ادیشه

.تموم شه  یهمه چ هیکردن قض دایپ خیهمون بهتر که منزلت عوض بشه تا قبل از ب.  یکه اونجا بمون ستین

. کرد  دییرا تا ادیشه يبا سر حرف ها حسام

.بهار مطمئن شه  طیتا شرا میمونیم. زنگ بزن به برادرت سفر رو کنسل کن : گفت  ادیرو به شه مهال

 یکه بهتون نم نهیواسه هم! ؟ نیکنسلش کن نیخوا یبعد به خاطر من م! ؟ نیدار شیسفر در پ: و مهال چرخاند  ادیشه نینگاهش را ب بهار

....گردم  یخودم دنبال خونه م.  ستمیدو ساله ن يمن بچه . گم 

.  میکن یمن و بهار خودمون حلش م. به هم بخوره  یکیکوچ نیبه خاطر مشکل به ا دیسفرتون نبا. حق با بهاره :  دیحرفش پر انیم حسام

...آخه : رو به حسام گفت  نیغمگ یبا صورت مهال

.  هیخودش باشه کاف. آخه نداره مهال : حسام مهلت ادامه نداد  ماا

کند اما  یم یو مهال به سمتش لشگرکش ادیبود که االن همراه با شه نیتصورش ا. کرده باشد  يکرد که حسام از او طرفدار یباور نم بهار

بهار  یبرود ، به رگ و پ نیرفت تا از ب یکه م یمشدانست حس آرا یحل مشکالتش کاف يکار را نکرد و خودش را برا نیکه حسام ا نیا

 ینگاهش رنگ قدرشناس. را از او نداشت  ینیچن نیا ینیموضوع را بزرگ کرده بود که بهار توقع عقب نش نیآن قدر ا محسا. بازگرداند 

.کرد  میگرفت و آن را به حسام تقد
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همه  الیخ.  رندیبگ يحسام جا يخانه  يهم فعال در انبار لشیام باشد و وسامناسب مهمان حس يشدن خانه  دایشد که بهار تا پ نیبر ا قرار

حال  نیبودن به بهار و در ع کیشب مهمان بودن بهار به او فهمانده بود که نزد کی. درون حسام به پا بود  ییآمد اما غوغا یبه نظر راحت م

.دشوار است  تینها ینگه داشتن احساسش ب هان، پن

  دورها کینزد: دوم  فصل

دم درگاه بود زن

. شهیاز هم یبدن با

: کینزد رفتم

.، مفصل شد  چشم

.بدل شد به پر ، به شور ، به اشراق  حرف

.بدل شد به آفتاب  هیسا

*******

. هد آمدخوا دارشیو فردا صبح به د ردیپذ یخبر داد که شرطش را م ادیشه. کارش به بهار گذشته است  شنهادیدانست چند روز از پ ینم

.دختر ، قدرتمند ظاهر شود  نیخواست در برابر ا یدلش م. با وسواس حاضر شد 

سرش بسته  يباال ییبایرا به طرز ز شیبود که موها نیا شهیتنها تفاوتش با هم یمعمول يبلوز و شلوار. آمده بود  ی، اما در اوج سادگ بهار

.آن موها  دنیباز کردن ود يبه وجود آمد برا در حسام یسرکش لی، م داریاول د يدر همان لحظه . بود 

که برات در نظر گرفتم به نظرم  يکار: حسام بعد از چند لحظه سکوت ، حرفش را آغاز کرد . گفتن نداشتند  يبرا يادیز يها حرف

. استیشغل دن نیبهتر

.پرتره از من  کی دنیکش: تعلل کند و ادامه داد  یمکث کرد تا بهار کم يا لحظه

بر لب  يحسام با پوزخند. خبر است  یکه حسام در سر دارد ب ییصورت بهار نشست نشان داد که هنوز از نقشه ها يکه رو یپهن دلبخن

خوب نظرت .  يخونه بر نیو از ا يریقلموت رو بگ یتونیو قابش کنم ، م ادیکه ازش خوشم ب یاز من بکش يهر وقت پرتره ا: ادامه داد 

!؟ هیچ

!شروع کنم ؟ دیبا یمن ک.  ادیخوب ، به نظر آسون م: آب دهانش را قورت داد و زمزمه کرد . تاده بود به دل بهار اف شک

 یهم برات در نظر نم یمشخص يساعت کار یحت. يهر وقت دوست دار: گفت  رشیپا انداخت و شاد از به هدف خوردن ت يپا رو حسام

. يخوا یبه خودت داره که چقدر زود قلموت رو م یبستگ. ر کن کا يهر چقدر دوست دار.  ایب يهر وقت دوست دار.  رمیگ

...و خوب  ستیهمراهم ن لمیاالن وسا. کنم  یاومدن باهاتون هماهنگ م يخوب پس من برا:  دیکش ينفس بلند بهار

 يا گهیمشکل د.  ریبگ االن ازش نیهم هم نجایا يشماره . خبر بده  یب یبه ب يایب يخوا یهر وقت م.  هیعال: حرفش آمد  انیم حسام

!؟ ستین
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.نه  -

پس خداحافظ -

. رفت  ششیپ یهماهنگ يگرفت و برا ير از خدمتکار یب یراست سراغ ب کیبهار هم . خارج شد  ییرایکه منتظر بماند ، از پذ نیا بدون

.شود  یتمام م يباز نیمطمئن بود زودتر از آن که فکرش را بکند ا

*****

روزش . حسام وقت بگذارد  دارید يتوانست برا یروز را م کی ي، فقط هفته ا کشیآنت يپس گرفتن قلمو ياش برا عجله ي، با همه  بهار

حسام خارج از شهر بود و  يالیو. ، خانه را ترك کرد  يروز کار نیهماهنگ کرد تا به اطالع حسام برسد و صبح زود به قصد اول یب یرا با ب

.چند ساعته داشت  يسفر دیکرد ، نو یم یشهر زندگ گریسمت د یکوچک يکه در خانه  اربه يبرا نیا

باز شد و بهار قدم به داخل  یکیت يدر با صدا. اش را در دستش جا به جا کرد و زنگ در را فشرد  ینقاش لیوسا.  دیبه در باغ رس باالخره

 یم بایز تینها یب شیهزار رنگ ، برا يزییفصل پا نیدرختان ، در ا فیرد. اول نظرش را جلب کرده بود  داریگذاشت که از همان د یباغ

.نمود 

به  يکه دم ورود یب یباال رفت و به ب الیو ياز پله ها. سنگفرش راه ادامه داد  يدرختان ، رو انیعجله از م یرا آرام و ب شیها قدم

. داشت  یتوقع رفتار خوب را م یاز کس دیرها ، نباو خدمتکا یب یخانه به جز ب نیدر ا. کرد  میگرم تقد ياستقبالش آمده بود سالم و لبخند

.به خصوص ، حسام 

 يرا برا شیکرد و چشم ها یلب ریبهار ، در ابتدا تنها سالم ز.  دیکش یکرد که حسام در آن جا انتظارش را م ییاو را به کتابخانه راهنما بهار

 يکرد ، لبخند دایاتاق پ انیم يمبل ها کیمورد نظرش را نزد زیم یچند لحظه بعد وقت. دور اتاق چرخاند  لشیوسا يبرا يزیکردن م دایپ

را به کمر  شیفوت کرد و دست ها رونیسپس بلند شد و نفسش را به ب.  دیچ زیم يرو یرا با دقت و وسواس خاص لشیزد و وسا تمندیرضا

.فراموش کرده ، لبخند زد  يرا چند لحظه ا کامال به جا او یعمد ول ریغ نکهیاز ا. صاحب کارش افتاد  ادیتازه آن موقع ، . زد 

عشق بهار به  يآور ادیشد اما با  یگرفتش ، قلبش فشرده م یم دهیکه ناد نیاز ا. نظر داشت  ریاو را ز نهیمدت دست به س نیتمام ا حسام

. است  يعمد ریزد و دانست که کامال غ ي، لبخند لشیوسا

؟ نینیکجا بش نیدوست دار.  میشروع کن گورتونیخوب چطوره از ف: ئن گفت مطم یرا به هم زد و با لحن شیدست ها بهار

خبر  قیعم یکه نگاهش از غرور و نخوت یپا انداخت و در حال يپا رو. گردانش نشست  یصندل يرفت و با آرامش رو زشیپشت م حسام

!قبلش ؟ یبهتره چند تا اتود بزن یکن یفکر نم: داد ، پاسخ داد  یم

کرد اعتماد به کار و  یکنار زد و سع دیبخش یملوس و کودکانه به او م يا افهیبود و ق ختهیصورتش ر يکوتاهش را که رو يها يچتر بهار

رو  گورتونیبعدشم ف.  هیکاف نیکه ابعاد بوم رو به من بگ نیهم.  میبهتره وقتمون رو تلف نکن: قلمش را در نگاه و زبانش نشان دهد 

.به من  نشیرو بسپا نیریبگ

، خطاب به بهار اما رو به  يباز نیحسام با لذت از ا. بهار را در هم کرد  يکه بالفاصله اخم ها يبلند يخنده .  دیاش خند یبه کودک حسام

. یدختر جون به نفعته که بومت رو حروم نکن.  دمیسرم کار کردم و کار د يموها يمن به اندازه  یول يدونم تازه کار یم: پنجره گفت 
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. نیبهتره بهم اعتماد کن.  نیدیشما کار منو ند:  دیایلخور شده بود اما قصد نداشت کوتاه بد بهار

 ای یگم نقاش یبوم ، نم يرو یخواستم هشدار بدم که من به هر خط خط: را به پوزخند باز کرد و در همان حال ادامه داد  شیلب ها حسام

.سوخت ازش استفاده کنم  يبه جا نهیشوم يکه تو نهیسرنوشت بومت ا واال يبذار هیاز جون و دل ما دیواسه من با. پرتره 

که دور اتاق  یو در حال دیکش یقینفس عم. را شکست  شیدستش قلنج انگشت ها دنیرا در هم گره کرد و با باال کش شی، انگشت ها بهار

. نیرو انتخاب کن نینیبش نیخوا یکه م ییبهتره جا: کرد  دیگذراند تاک یرا از نظر م

را  شی، قدم ها زدیر یکه مطمئن بود اعصاب بهار را به هم م یبا آرامش. در آورد و آن را آ تش زد  يگاریس زیم يرو يفلز یاز قوط حسام

.کنارش ، برداشت  ينفره  کیو بلند اتاق و مبل  يقد يبه سمت پنجره 

باغ  يبه آن زد و دودش را سخاوتمندانه ، به هوا یقیپک عم.  رساند شیرا به لب ها گارشیس گریفرو برد و با دست د بشیرا در ج دستش

.کرد  یرا با خودش همراه م گاریدود س يبود و همه  دهیاز منفذ باز پنجره خودش را داخل کش يزییپا يهوا. کرد  میتقد

خواست آماج  یدلش نم. د باز کر شیپا يکوچکش را رو يو دفترچه  دیمبل جلو کش يخودش را رو. وسط اتاق نشست  یمبل يرو بهار

روان کند  یبوم اصل دنیکش يتوانست دستش را برا یاز صورت حسام م يچند اتود مداد. را گرفته بود  مشیتصم. حسام باشد  يها ریتحق

. ندیتا بومش را در حال سوختن در آتش بب دبو ندتریخوشا شیبرا نیا. 

آتش بس زود  نیبه ا. کرد  یرا انتخاب م يمداد شیقلم ها نیبود و از ب نییپا بهار سرش. کرد  لیبه طرف بهار متما یسرش را کم حسام

،  دیتاب یآن م ياز پنجره رو دیکه نور خورش شیچشم ها دنیکه بهار سرش را بلند کرد ، حسام با د نیاما به محض ا. هنگام لبخند زد 

که  ينشسته بود با بهار شیکه حاال جلو يدختر. بهار شد  يشاکرد و دوباره مشغول تما سیخ یرا با زبان کم شیها لب. نفسش کش آمد 

پوست روشنش و لب . زد  یبرق م شیدرنور روشن تر شده بودند و موها شیچشم ها. کرد  یتا آسمان فرق م نیاتاق شد زم نیوارد ا

که قلم  نیبه محض ا. نافذ بهار بود کرد نگاه  یآنچه حسام را مسخ م یرفته بودند ، ول روف ییدر روشنا یبرجسته اش ، همگ یکم يها

 ریتحت تاث یبود که کم يا چارهیو اگر آن سوژه مرد ب دیکاو یتا مغز استخوان سوژه اش را م. کرد  یم رییگرفت ، نگاهش تغ یدست م

.سوزاند  یقرار گرفته باشد ، او را م تشیو معصوم ییبایز

 یچه م يدختر را برا نیا. به حماقت خودش لعنت فرستاد . شستن سخت بود بهار ن ينگاه ها ریز. کرد داغ شده است  یحس م حسام

نگاهش  قیعم نطوریبهار ا یآمد وقت ینفسش بند م. شود  رتریکه درگ نیکرد ، جز ا ینم یکمک چیشناختنش ه! بشناسد ؟ شتریخواست ب

انداخت تا دقت  یم نییر بار که بهار سرش را پاه. دیلرز یانداخت و حسام از درون م یکاغذ نقش م يوبهار ر يانگشت ها. کرد  یم

حرکات  يشد و رو ینگاهش نرم م. فرستاد  یم رونیبلند تر از حد معمول ب ی، حسام نفسش را کم ردیبه کار گ شیخط ها يرو يشتریب

نگاهش موشکافانه . شد  یم کند ، نفس حسام قطع دایپ دنیکش يرا برا يبعد يها طکرد تا خ یبهار سر بلند م یوقت. شد  یم دهیبهار کش

 ی، حسام م دارید نیپنجم ای نیدر چهارم. بود  بیعج. کرد  یگشت و آن ها را در ذهن و قلبش حک م یجز به جز صورت بهار را م

.نداشته است  یزن چیبه ه نیاز ا شیدختر دارد که پ نیبه ا یدانست حس
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نافذ و  یبود با نگاه یرا ثبت کند ، زن يگرفت تا لحظه ا یکه قلم دست م يرمعصوم و لجوج بود ؛ بها یکرد دخترک ینم یکه نقاش يبهار

کرده  دایکه قلم در دست داشت ، احساس پ يحسام به بهار. داشت  یکرد و از حرکت باز م یکننده که سوژه اش را مسخ م رهیخ ییبایز

.بود 

نگاهی که ما را به هم دوخت نخستین

ه افروخت سالمی که در جان ما شعل نخستین

...کالمی که دل هاي ما را به بوي خوش آشنایی سپرد و  نخستین

....مهمانی عشق برد  به

!شد ؟ یچ:  دیآرام پرس یبهار با لحن. نگاهش قطع شد  یهم آغوش. آه از نهادش برآمد . دستش را سوزاند  گاریس خاکستر

. ستیمهم ن: گرفته و بم جواب داد  ییصدا با

. برخاست  شیقرار داد و از جا شیروبرو زیم يرا رو لشیوسا

به . حسام تعجب کرده بود .  ردیواکنش حسام دستش را جلو برد تا انگشت حسام را بگ ینیب شیو بدون فکر و پ ستادیحسام ا يروبرو

ار گرفت ، انگار به دست حسام قر يدستش رو نکهیاما به محض ا ندیتوانست صورتش را بب یبودن سر بهار نم نییخاطر قد بلندش و پا

. اش گذاشت  یسوختگ يکه برداشته بود را رو يزیو دستمال تم دیجلو کش یبهار انگشت حسام را کم.  دیبرق وصل شده باشد لرز

 روش دیبا:  دیشن یبهار را زمزمه وار م يکه در سر حسام برپا شده بود آن قدر بلند بود که صدا یجنجال ایاز حد آرام بود  شیب ای شیصدا

.براتون  رمیبگ یب یرم از ب یم.  نیبذار یپماد سوختگ

. که فرصت اعتراض به حسام بدهد از مقابلش محو شد  نیاز ا قبل

از مهر بودي  پر

از نور بودم پر

شوق بودي همه

....شور بودم همه

توجه به حال حسام  یبهار ب. را بر باد دهد  غرور و دبدبه و کبکبه اش يدختر ، همه  نیرا محکم به دندان گرفته بود تا نکند حضور ا لبش

حسام  يکردنش از عهده  یکه معن يکارش تمام شد ، سرش را باال گرفت و با لبخند یوقت.  دیمال یم یسوختگ يپماد را با سرانگشت رو

:  تخارج بود گف

. مایوقت ندار یلیخ.  میسرجاتون تا کارمون رو ادامه بد نیبرگرد زیعز يخوب سوژه  -

و ناگهان  زدیزخم زبان م يا قهیدق. بود  دهیچیاز حد پ شیدختر ب نیا. کرد  یمنظور بهار را درك نم. حسام در هم شد  ياخم ها ناخودآگاه

. شد  یم لیگذارد تبد یمهربان که بر زخم ها مرهم م يبه دختر

.  تیو معصوم یهمه کودک نیخنده اش گرفت از ا حسام. را از سر گرفت  ینشست و دوباره نقاش شیتوجه به اخم حسام سرجا یب بهار

. بردارد  دنیحسام دست از د ایبدهد  شیدر حالت ها يرییکه بهار تغ نیبدون ا. هم گذشت  گریساعت د کی
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خودش .  ندیصورتش بب يرا رو تیصورتش باال آورد ، حسام توانست لبخند رضا ياش را جلو یبرداشت و نقاش دنیبهار دست از کش یوقت

کارش را روز اول  ستیبا یبا بهار باشد ، نم شتریخواست ب یحال خوش بهار دور از انصاف است ، اما اگر م نیدانست به هم زدن ا یهم م

!تموم شد ؟: پاك کند  یاحتمال يرا از لرزش ها شیکرد تا صدا ياسرفه . کند  دییتا

سرش را به عالمت مثبت تکان داد و حسام همزمان راه افتاد و پشت .  رفت یلحنش خشن بود اما لبخند از صورت بهار کنار نم نکهیا با

.گذاشت  شیرا جلو یکودکانه نقاش یبهار با ذوق. قرار گرفت  زشیم

را پشت لحن خشنش  تشیحسام حس رضا. داد  صیشد تشخ یاش هم م يمداد ياز اتودها یرا حت نیدختر مستعد بود و ا نیا قتایحق

. يانجامش بد یاحتماال بتون گهیدو تا اتود د یکیبا .  ستین بدك: پنهان کرد و گفت 

با .  ردیخنده اش را بگ يحسام نتوانست جلو. حسام کرده بود  ي رهیخ شهیرا گردتر از هم شیدهانش از تعجب بازمانده و چشم ها بهار

.دختر  ينکن صورتتو اونجور: همان خنده گفت 

 یرا طوالن دارهاید نیبود اما حسام مصمم بود ، ا نیاز اندازه دل نش شیلحن دلخورش ب.....  هیانصاف یب نیا! ؟ ستیبدك ن یگیم نیتو به ا -

:کند 

يبذار هیما نایاز ا شتریب دیمن با تیواسه جلب رضا. دختر  هیکامال معمول نیا. که قربون صدقه اش بشم  يتوقع ندار -

 شیها یکس حق نداشت به نقاش چیه. انداخت  یاعصابش خط م يحسام رو يخنده .  دیبا حرص ، دفترش را از دست حسام کش بهار

، تمام  چیکه خودش که ه دیکش یم یپسرك از خودراض نیاز ا يپرتره ا. کرد  یلب خداحافظ ریرا جمع کرد و ز لشیوسا. کند  نیتوه

. مانندشهر انگشت به دهان ب نینقاشان ا

*****

شدن  کینزد نی، ا شیپرا یب يدانست کارها یساده بود و نم یلیخ ایبهار . کرد  یانگشتش نگاه مبود و به  دهیتختش دراز کش يرو حسام

و در صدد به دست  دهیحسام تدارك د يبرا یزرنگ بود و دام یلیخ ایرا بلرزاند ،  يتواند دل مرد یقاعده اش چطور م یو ب یناگهان يها

.به ثروت کالن حسام بود  افتنیطمئنا دست به آن خانه و بعد از آن م افتنی راهآوردن قلبش و 

خرج دشمنش  یحساب و کتاب مهربان یب نیچن نیا تشیو معصوم یدختر ، ساده باشد و از سر سادگ نیخواست که ا یقلب حسام فقط م ته

.کند 

.آن گذاشت  يرو یرد انگشتان بهار را به لب رساند و بوسه نرم اریاخت یب

با آن صفاي خدایی تو

آن دل و جان سرشار از روشناییبا  تو

این خاکیان دور بودي از

آن مرغ شیدا من

آن باغ بالنده در عطر و رویا در

آن شاخه هاي فرا رفته تا عالم بی خیالی بر

مغرور بودم  چه
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مغرور بودم چه

کارخانه در آتش  ياز انبارها یکیکه  پدر حسام ، قصد سفر داشت. بود  ختهیبه هم ر زیاز صبحش همه چ. برگشتن بهار  يبود برا يبد روز

بود و تلفن پشت تلفن ،  ختهیخانه به هم ر. شده بود  يبستر مارستانیخبر در ب نیا دنیاش ، از شن یقلب يماریسوخته بود و او به خاطر ب

. کرد  یرا متشنج م اماعصاب حس

 ادیاش فر یحواس یب ياز خدمتکارها برا یکیسر  یحسام گاه. کرد  ینشسته بود و دور و برش را نگاه م يمعصومانه و ساکت گوشه ا بهار

 یب یب انیم نیزد و در ا یآتش م گاریرا با س گارشیس. کرد  یداد و نفسش را با حرص فوت م یم یو پشت تلفن دستورات زدیقدم م.  زدیم

.گرفت  یرا از دست حسام م گاریو س دیرس یگل گاو زبان سر م ي دهمرتب با جوشان

!؟ یکن یم کایجا چ نیتو ا: حسام از جا پراندش  ادیفر يصدا نناگها

. بود  دهیگذشت و حسام تازه او را د یکه آن جا نشسته بود م یربع ساعت از زمان کیحداقل . شد  رهیمتعجب به او خ بهار

....که قراره من  هیخوب امروز ، روز -

رونیبرو ب! خوره ؟ یبه درد پرتره م ینیب یکه امروز م يا افهیبه نظرت ق -

.خوره  یجرز هم نم يبه درد ال افهیق نیا:  دیلب غر ریز. بغض کرد  اریاخت یب بهار

!؟ یگفت یتو االن چ:  دیرا به شدت به سمت خودش کش شیبه سمتش قدم برداشت و بازو حسام

. لحن حرف زدنته  نیآخرش هم ا يهمه وقت عالف کرد نیمنو ا: دانست  یبود اما خودش را محق م دهیترس نکهیبا ا بهار

!کنم ؟ رونشونیب یخانوم دوست دارن با چه لحن:  دیپوزخند زد و دست بهار تکان داد و با خشم غر حسام

. یکن یسر من خال تویدق دل يحق ندار.  يمن که کف دستمو بو نکرده بودم که امروز مشکل دار -

!؟ يخوا یاز جونم م یچ گهید يدیو د ياالن که اومد. بهت نگفته بود  ادیکه شه رمیگ -

اما  اندازدیبه دور از ادب ، حسام را سر لج ب یخواست با رفتن یفقط نم. را بست  شیبغض راه گلو.... برم  یفقط نخواستم بدون خداحافظ -

.کامال عکس بود  جهیانگار نت

! ها ؟: زد  ادیصورتش فر يم را تکان داد و توحسا يبازو! .... ؟ يبود یکه دنبال خدافظ يمگه تو سالم کرد یآخه لعنت -

وسط  نیمن ا نیباش یهر چقدر هم که عصبان.  نیکن نیدم بهم توه یبهتون اجازه نم. ....  دیرا از دست حسام کش شیبازو...  هیکاف گهید -

. نیباهام تند برخورد کن نیحق ندار.  رمیتقص یب

شم  یوقت مزاحمتون نم چیه گهید. به خاطر پدرتون متاسفم : رو به حسام ادامه داد . را برداشت  لشیرا به حسام کرد و وسا پشتش

.سرورم

کرده بودند و به خاطر رفتار تند  دایرا پ شیکه راه چشم ها ییاما اشک ها. کالمش ، به وضوح اعصاب حسام را نشانه گرفته بود  ي طعنه

آه از نهاد بهار بلند . را گرفت  شیقدم برداشت ، دوباره بازو کیکه  نیمحض ابه . ، حسام را تکان داد  دندیغلط یصورتش م يحسام رو

 دیاش کوب یشانیمشتش را به پ یبهار ، عصب دیو پوست سف فیظر يبازو يرد انگشتانش رو دنیبه دست بهار کرد و با د یگاهحسام ن. شد 

....بهار من : شد  انهیلحنش دلجو. 
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گذاشت  یخانه نم نیهرگز پا به ا گرید. از اتاق خارج شد  يبلند يو با گام ها دیرا کش شیبازو. به او نداد صحبت را  يبهار مهلت ادامه  اما

 يها نیتوانست توه یسوخت ، اما نم یشده اش م يحجار ياسب و دسته  يبا مو شیاز جنس چوب افرا يقلمو يهر چند دلش برا. 

 ینم لیدل نیکردند اما ا یپدرش ، امرار معاش م یداشتند و تنها با حقوق بازنشستگن یخوب یمال تیدرست که وضع.  ندرا تحمل ک میمستق

.  ردیچون و چرا بپذ یرا ب شیرفتارها يشد حسام و همه 

.بود  نیتنها راه هم. خورد  یزودتر هم دستش به قلمو م يطور نیا دیاصال شا.  دیخر یکرد و قلمو را م یپس انداز م دوباره

خنده  يدر باز شد و صدا. نداشت  ییبه راهنما يازین ادیهر چند که شه. کنند  شییحسام دستور داد راهنما. داد  ادیود شهخبر از ور یمنش

.شد  یپسر آدم نم نیا. گرم گرفته بود  یباز هم با منش. قبل از خودش وارد اتاق شد  ادیشه يها

پرت  بایاز مبل ها تقر یکی يخودش را رو ادیبا هم دست دادند و شه. و آمد بلند سالم کرد و جل يبا صدا. وارد شد و در را بست  باالخره

. کرد 

!پدرت چطوره ؟ -

.رفت مسافرت . خوبه  -

!دکترش اجازه داد ؟ -

!؟ رهیتونه جلوتو بگ یم یک يدار یشخص يمایهواپ یمعلومه که اجازه نداد اما وقت! گرفته ؟ تیشوخ -

. هیحرف نمیا -

!؟ يگرد و خاك کرد دمیشن: گفت  دینوش یکه آن را م یرا پرآب کرد و در حال یوانیل. و به سمت آب سرد کن اتاق رفت بلند شد  ادیشه

.گم  یبهارو م: ادامه داد  ادیشه. شد  یمتوجه منظورش نم. زل زد  ادیکرد و به شه زیرا ر شیچشم ها حسام

.بودم  یاز دستم خارج شده بود و عصب یرسما کنترل همه چ. مده بود بد موقع او: سرش را تکان داد و در همان حال گفت  حسام

.هم اسمته  شیکیدوتاش فحشه ، .  گهیسه تا کلمه م: و گفت  دیخند ادیشه

. کرد  یم شیآرام همراه يحسام هم با خنده ا. قهقهه زد  و

!؟ يخوا یم یدو تا دوست چ نیتو بگو وسط ا. نگران نباش  شهیخوب م: لب زمزمه کرد  ریز

. کرد  یم یعذرخواه يآمد به نحو یبعد که بهار م يهفته  يکرد و برا یاش فکر م ییبعدا در تنها. بود که بحث را عوض کند  نیا قصدش

:آوردش  رونیاز فکر ب ادیشه يصدا

.کرد  ییصدا یب يو خنده ... گفته بهت بگم .  ادینم گهید گفته

! ؟ یچ: متعجب گفت  حسام

اونو به  ریشما را به خ. گذشت  رشیگفت بهت بگم از خ.  يدستشو کبود کرد يزد یمرد ناحساب: هم لبش به خنده باز بود  هنوز ادیشه

.سالمت 

!وسط ؟ نیا يا کارهیبده که تو چ حیاول از همه توض. صبرکن  -

.کنم  یو من همشو سانسور م دهیبهت فحش م یلیچون خ. سانسور هم بر دوشمه  ریخط ي فهیتازه وظ. رسون  غامیپ! من ؟ -

.شد  یطور م نیا دینبا... اه  -
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.نبود  ياز آن خنده اثر گرید!.... حواست هست ؟.  ایشیم رشیدرگ يحسام دار -

.درستش کنم  دیبا.تازه به نفع اون وروجک .  شهیداره تموم م خواستمیم کهیکه زودتر از اون هیباز هی! ؟ کهیمرت هیچ ریدرگ -

.تن بود از ما گف -

!کنم ؟ کاریچ یگیم -

.نبود که بتوان راحت از آن گذشت  یموضوع ی، تصور حسام در حال منت کش دیدوباره خند....  ادتشیگل بخر برو ع هی -

.مشینیبب میبر.  ریاز کالساشو بگ یکیاز اون دختره ، دوستش ساعت .  اریدرن يمسخره باز -

.فردا صبح کالس داره . دونم  یساعت کالساشونو م.  هیباز گهیبعد م -

!؟ يدار یمهال چه صنم نیتو با ا نمیبب -

.بندم  یفکر کنم دارم بهش دل م. پر تناقض .  هیفیجور لط هی: را بست و آرام زمزمه کرد  شیچشم ها. زد  يلبخند ادیشه

. گهید مینیما ا: باال انداخت و گفت  يشانه ا. را باز کرد و به صورت متعجب حسام نگاه کرد  شیها چشم

نرفته آخه  زادیهم به آدم تیعشق و عاشق: سرش را به تاسف تکان داد  حسام

.  نتتیبب یخواد حت یکه نم يچزوند يدختره رو جور.  ییتو ستین يزادیآدم شیکه عشق و عاشق یاتفاقا اون: طلبکارانه جواب داد  ادیشه

.با خودت و اون لج نکن حداقل . م حسا يخوا یدخترو م نیتو ا. دارم بهت بگم  یک نیبب

. سروقتشون  میدنبالم بر ایفرا صبح ب: گفت  ادیرو به شه. چرخاند  یآن را کم شیداد و با کمک پا هیتک یصندل یسرش را به پشت حسام

.تموم بشه  يباز نیهنوز زوده که ا

اش با  ییکه حسام در تنها دیام نیبه ا. از دفتر خارج شد  کرد و ینیسرسنگ یخداحافظ. بلند شد  شیو از جا دیغر یلب ریز يباشه  ادیشه

. دیایخودش و احساسش کنار ب

خودش تا  ي وهیکرد به ش یم ینیعقب نش دیبا. را خراب کرده بود  دارید نیاحساسش به بهار هر چه بود ، ا. شد  رهیبه انگشتش خ حسام

.کند  یاصرار م دارهاید نیاحساسش به ا دنیبود که به خاطر فهم نیفوقش ا. او محروم نشود  داریاز د

یکرده ام به تو، گاه يبد! ببخش  مرا

است يگرآزاریعشق ، جنون است و د کمال

مراسم ورود پدرش به خدمتکاران داد و خودش از  يدستورات را برا نیحسام آخر. منتظر آمدن حسام بود  نشیدم در ، کنار ماش ادیشه

برپا  یو در منزل جشن رندیورودش دعوت بگ يو همکاران را برا انیدوستان و آشنا يکرده بود که همه پدرش اصرار . خانه خارج شد 

. کنند 

. جواب گذاشت  یبود و سالمش را ب یآمدن حسام عصبان ریاز حد از د شیب ادیداد اما شه ییسالم بلند باال ادیدر به شه دم

کالس .  دندیکش یگذاشتند و پوف محکم یصندل يدسته  يسرشان را رو یهر دو از خستگ مهال و بهار. به رفتن داد  تیباالخره رضا استاد

. شانیهردو يطاقت فرسا بود برا يتئور يها

.اونجا رو : بهار زد و دم گوشش گفت  يبه پهلو يدر راهرو مهال سقلمه ا. بروند  رونیرا جمع کردند تا از کالس ب لشانیوسا
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بهار دست مهال را گرفت و او هم دم گوشش . کردند  یبودند و با هم صحبت م ستادهیا ادیداد ، حسام و شه یم که مهال با اشاره نشان ییجا

. میمحلشون ند میبر: گفت 

. این يتو با حسام مشکل دار.  ادیشه شیکه نرم پ شهینم: ، دلخور گفت  مهال

 نیو برود که در ا ردیخواست راهش را بگ ینه دلش م. نده بود ما شیبهار سرجا. هم راهش را کج کرد و به سمت آن دو نفر رفت  بعد

چرخاند و ناگهان چشمش  یسرش را کم. آمد  یچون اصال از حسام خوشش نم ونددیتوانست به آن ها بپ یرنجاند نه م یصورت مهال را م

از استادانش با او شروع  یکی يرا درباره  رالزمیسر و ته و غ یب ییخوشحال به سمت او رفت و گفتگو. افتاد  سکال ياز دخترها یکیبه 

. کرد 

.سالم عرض شد  -

هنوز برنگشته . پشت سرش به او سالم کرده  پیخوش ت يداد پسر یزد ، نشان م یدوستش که برق م ياز پشت سر بود و چشم ها صدا

کرد لبخندش را جمع کند اما نتوانست و  یسع.  بهار خنده اش گرفته بود. داد  یگرد سالم تند و بانمک ییبود که دوستش هول و با چشمها

او هم از لبخند . کرد  یبهار نگاه م يبه چشم ها میخم کرده بود و مستق یحسام ، سرش را کم. به پشت سر برگشت  دبن میبا همان لبخند ن

.بر لب آورد  يبهار لبخند

...بهار : حسام مانع شد  ياما صدا. اشت تا از حسام دور شود برد یقدم.  دیرا در هم کش شی، تند و زود به خودش آمد و اخم ها بهار

.به خاطر اون روز متاسفم : حسام را بشنود  يحرف ها يتا ادامه  ستادیبرنگشت اما ا بهار

، اما حسام حاضر نبود  ندیرا به چشم بب شیها دهیمتعجب برگشت تا صحت شن. کند  یشد حسام با آن همه غرور عذرخواه ینم باورش

. میمنتظرت گهید يمن و قلمو هفته : گوش بهار آرام زمزمه کرد  ریبار ز نیدوباره سرش را خم کرد و ا. دوباره تکرار کند 

.آورد  یحسام درنم يبهار سر از کارها. از آن جا دور شد  و

.یک روز عاقبت _روز عاقبت قلبت را خواهم شکست  یک

با سفري یک روزه نه

با سفري بلند نه

با آخرین سفر بل

.یک روز عاقبت _روز عاقبت قلبت را خواهم شکست  یک

با کالمی کم توشه از مهربانی نه

با سخنی توبیخ کننده نه

.با آخرین کالم بل

.یک روز عاقبت _روز عاقبت قلبت را خواهم شکست  یک

باید بدانی عزیز من تو
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 بتیدوست داشت بهار را در ه. ردیجشن دعوت بگ يبهار و مهال را هم براتماس گرفت و از او خواست ،  ادیزود با شه یلیصبح خ حسام

. ردینظر بگ رینگاهش را بشناسد و رفتارش را ز.  ندیرود هم بب یکه به جشن م یزن

اش ف يحسام هم برا ياصرارها. داد  یبزرگ در جشن م يزیورود هم خبر از سورپرا ياز همان ابتدا. از روز قبل وارد شده بود  پدرش

.بود  جهینت یکردن آن ، ب

 یحسام در کت و شلوار مشک.  دیکش یرا به رخ م شیها ییبایباغ ، در نور فرورفته بود و ز.  دندیغروب مهمان ها کم کم از راه رس کینزد

.کرد  یدر از مهمان ها استقبال م ي، جلو دهیو اطو کش ی، رسم يسرمه ا یو کراوات دیرنگ ، با بلوز سف

به آن وارد کرد  یفیدستش به سمت قلبش رفت و فشار خف اریاخت یب. شد ، شناخت  یم کیسنگفرش شده نزد ریرا که از مس ادیشه نیماش

.زود بود  یلیهنوز خ. از حد بتپد  شیقلب ، حق نداشت ب نیا. 

 رونیب نیرا از ماش شیلل ، در را باز کرد و پاتع یبهار با کم. شدند  ادهیپ نیاز ماش ادیو مهال و پس از او شه ستادیراه پله ها ا يجلو نیماش

.گذاشت 

که از او  شیبایز يدود شیصورت بهار و آرا يتا رو دیو نگاهش را باال کش دیپاشنه بلندش را د یمشک ينگاه اول ، حسام کفش ها در

 يدو بانو نی، ب ادیشه. کند  ینم دشیر نا امدخت نیمطمئن بود که ا. حسام را پر کرد  ي، لب ها اریاخت یلبخند ب. ساخته بود  ینیچ یعروسک

دامنش را باال گرفته بود و از پله ها باال  يفاصله ، با هر دو دست لبه  ی، اما بهار با کم دیچیپ شیگرفت و دست مهال دور بازو رهمراهش قرا

.آمدند  یم

بهار . سالم کرد اما نگاهش را به بهار دوخت  ينشانه به  یکوتاه میمهال هم تعظ يبرا. دست داد  ادیجلو گذاشت و با شه ی، قدم حسام

. کند  ینگاه فرار م نیدختر چرا از ا نیتوانست درك کند ، ا یحسام نم. انداخت  نیینگاهش کند ، سالم کرد و سرش را پا نکهیبدون ا

.جبران داشت  يبرا یداد هنوز دلخور باشد اما امشب فرصت خوب یاحتمال م

.گرفت  لیشان را تحو یاضاف لیدر وسا يجلو يداخل دعوت کرد و بعد از ورود ، خدمتکار دست آن ها را به با

 يکوچک ، جا يبه صورت دسته ها تیجمع. آماده شده بود  ییرایپذ يهمکف برا يسالن ها يبودن تعداد مهمان ها ، همه  ادیخاطر ز به

. نشسته مشغول صحبت بودند  ای ستادهیسالن ، ا يجا

 یرا با هم مرور م استیاخبار روز بازار و تجارت و س نیکردند و مردان ، آخر یم لیتجل گریکدینان ، از لباسها و جواهرات و ز دختران

.کردند 

به  یمنته يبود که به پله ها ينشستنشان طور تیموقع. نشستند  یمبل يکرد و رو ییدنج از سالن راهنما ي، مهال و بهار را به گوشه ا ادیشه

.داشتند  دیاز سالن د یعیول و بخش وسا يطبقه 

.رقص و جمع رقصندگان شدند  ستینظر گرفتن پ ریآن ها را ترك کرد و بهار و مهال هم مشغول ز یدنیگرفتن نوش ي، برا ادیشه

.کرد  یرا به خنده باز م شانیشکست و لب ها یاز مهمانان م یکی يدرباره  يبا اظهارنظر انشانیسکوت م یگاه

توام با  يچشم بهار و رفتارها ریکرد و از ز یگفتگو م ادیبهار و مهال با شه کینزد ییز استقبال از مهمانان ، فارغ شده بود و جاهم ا حسام

.داشت  رنظریرا ز تشیو معصوم طنتیش
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بهار و . کردند  یه مرا نگا يو نقطه ا ستادندیا یاز حرکت م کیبه  کیرقص مشغول بودند  ستیکه در پ یکسان. رفته رفته ساکت شد  جمع

باال گرفته بود و  یدست کم کیدامنش را با  يلبه . آمد  یم نییکه خرامان از پله ها پا ندیدیرا د يمهال هم با تعجب سر چرخاندند و دختر

 ینه به جمعسخاوتمندا يکرده بود و لبخند شیقرمز آرا يرا با رژ شیقلوه ا يلبها. شد  یم دهیپله ها کش ينرده ها ي، رو گرشیدست د

 یم يشده بود و از او مجسمه ا لیفاخر و غرور و نخوت رفتارش تکم ياش ، به کمک لباسها ییبایز.  دیپاش یکه محوش شده بودند م

.ساخت ، قابل پرستش 

 يبا عشوه ا پر از ناز زد و يدختر لبخند. به سمت او دراز کرد  یهمراه يپله ها ، پدر حسام به استقبالش رفت و دستش را برا نییپا

.گذاشتند  تیجمع انیرا هماهنگ با هم ، در م شانیحلقه کرد و قدمها رمردیپ يمسحورکننده ، دستش را دور بازو

انداختند و  یمهال و بهار به هم نگاه. به سالن بازگشت  اهویخود مشغول شدند و آرام آرام ه يکه دورتر بودند ، به کارها يکم افراد کم

.راه نگاه به هم منتقل کردند  تعجبشان را تنها از

هر دو به آن ها رو  ادیحسام و شه. شدند  کیدختر به آن ها نزد یبپرسد ، پدر حسام به همراه يزیفرصت کند ، چ ادیشه نکهیاز ا قبل

 یردند تکان مک یم ییکه سالم و اظهار آشنا یانیاطراف يشد ، سرش را برا یم کیدختر همانطور که نزد. گرفتند  یرسم یکردند و ژست

. کرد  ینم غیدر نداد و از لبخند زد

. دید یشد و دختر تنها حسام را م یشدند ، انگار اطراف کمرنگ تر م یتر م کینزد هرچه

. را از دست بدهند  يزدند تا نکند لحظه ا یپلک هم نم یکدام حت چیه. کردند  یو مهال ، کنجکاوانه نگاه م بهار

شد و او را متوجه خود  دهینگاهش به سمت بهار کش اریاخت یاش توقف کردند ، ب یدر چند قدم یوقت.بود  حسام پر از استرس شده قلب

بر لب آورد و  يبند میلبخند ن. به حال و روزش مسلط شود  قینه چندان عم یکرد با نفس یرا بست و سع شیچشم ها يلحظه ا.  دید

.باشد  یخوب يتوانست نشانه  یپدرش نم يلب ها ينگ رولبخند پرر. خم کرد  یکم ماحترا يسرش را به نشانه 

،  زیعز لوفرین: کرد  یرسا معرف ییدر همان حال با صدا. به سمت حسام هل داد  یجدا کرد و او را کم شی، آرام دست دختر را از بازو پدر

.من  ي ندهیآ کیدوست و شر نیدختر بهتر

.تکان داد  لوفرین يحفظ کرد و دوباره سرش را برالبخندش را به زور .  ختیدر قلب حسام فرور يزیچ

.هم تک پسر و وارث من ، حسام  شونیا: توجه به حال او ادامه داد  ی، ب پدرش

.حسا کرد  میمکث خم کرد و لبخندش را تمام و کمال تقد ی، سرش را با کم لوفرین

اورد و خودش را به / نییرا پا شیصدا... مهمان ما هستند پسرم  ی، مدتجان  لوفرین: ادامه داد  جانیحسام دست بردار نبود و با همان ه پدر

.صورتش زد  يبه وسعت همه  يو لبخند...  شتریب ییآشنا يبرا: سمت حسام خم کرد 

. دی، از بودن کنار ما لذت ببر دوارمیام: کرد آرامشش را حفظ کند و آرام گفت  یسع. شد  یجمع م شتریحسام با هر کلمه ب قلب

 يسفر برا نیمطمئنم ا. راد  ياوه حتما آقا: زنانه بود  يدرست مانند رفتارش پر از عشوه ها شیصدا. باالخره سکوتش را شکست  لوفرین

.خواهد بود  یماندن ادیما جذاب و به  يهر دو
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راد ،  يدر دل آقا یحساب لوفرید که نته دل مشخص بو يرفتارها و خنده ها نیاز ا. کرد  یرا همراه لوفریبلند ، ن يراد ، با قهقهه ا يآقا

مبل نشسته بود و آن ها را نگاه  يکه چند متر دورتر رو يبه دختر یدزدک يتوانست از نگاه ها یاما پسرش ، نم. خود را باز کره است  يجا

.، دست بردارد  ردک یم

سپس به . را شروع کردند  میمال یرد و آنها آهنگک ياشاره ا یقیپدر حسام ، رو به گروه موس. بدتر شود  نیتوانست از ا ینم اوضاع

.برقصد  لوفریبا ن دیپسرش چشم دوخت و با نگاهش به او فهماند که با

را  شنهادشی، پ دادیکردنش انجام نم یمخف يبرا یتالش چیکه ه یگرفت و او با شوق لوفریمردد و مستاصل دستش را به سمت ن حسام

. رفتیپذ

 يرا به صفر رساند و بدون ذره ا نشانیب يفاصله . حسام گذاشت  يشانه  ي، دستش را رو لوفریالن رفتند و نس ي انهیهم به م دوشادوش

. در آغوش حسام شد  دنیخجالت مشغول رقص

وش موضوع را دم گ نیهستند ا گریکدی يبرازنده  تینها یدو نفر ، ب نیکرد که ا دییکرد ، در دلش تا یکه هنوز هم به آنها نگاه م بهار

.مشغول شد  شیو آدم ها یاز او هم پاسخ مثبت گرفت ، دوباره به مهمان یمهال هم نجوا کرد و وقت

را در کنار هم قرار داده بود و  لوفریذهنش ناخودآگاه بهار و ن.  زدیبر رونیمزاحم را از سرش ب يفکرها يکرد همه  یم ی، سع حسام

با  لوفریجهت دار ن يبهار ، محبت ها يرا با کودکانه ها لوفریشده و پر از غرض ن يزیبرنامه ر يعشوه ها. کرد  یم سهیسرسختانه مقا

....بهار  نیریو ش رمنتظرهیتوجهات غ

. داشت  يهر حرکتش نقشه ا يبود و برا دهیپروا در آغوشش خز یکه ب يبهار بود ، نه دختر نیمورد توجه باشد ا یقرار بود کس اگر

.او خرج شود  يکه تنها برا دیبخش یم یتیحسام قلبش را به معصوم

 دهیرا نشان کرده بودند و ابراز عق يگریبا مهال ، کس د. گرفت  یآرام نم يا قهیدختر دق نیا. ، بهار را نگاه کرد  لوفرین يشانه ها يرو از

.کردند  یم

. ود و مشغول صحبت با آن ها بود ب ستادهیبهار ا يجلو. را سد کرد  دشیراه د يمرد.  نیریش یسادگ نی، لبخند زد به ا حسام

با آن  شیشد اگر جا یچه م. کرد  یم ادیحسرت در دل حسام فر.  وستیمرد ، به جمع رقصندگان پ ي، از جا برخاست و شانه به شانه  بهار

!شناختش عوض شود ؟ ینم یمرد ، که حت

 رهینامعلوم خ یینگاهش را به جا. کرد  یستش را حس نمپو يداغش رو يگردنش و نفس ها يرو لوفرین گاهیگاه و ب يلمس ها یحت گرید

.چرخاند  دشیجد تیو موقع لوفریکرد و فکرش را حول بهار و ن

حسام بند کرد و همگام با هم  يدوباره دستش را دور بازو. فاصله گرفت  یداد و قدم تیباالخره رضا لوفرین.  دیرس انیدوم هم به پا آهنگ

.به سمت پدرش رفتند 

 ندهیاستقبال از عروس آ يزد و دستش را برا یدرنظر گرفته بود ، لبخند پهن شیکه برا یپسر جوانش همراه با عروس دنیراد ، با د يآقا

.پسر را با پدر عوض کرد  ي، دستش را دراز کرد و جا اقیهم با اشت لوفرین. اش دراز کرد 

. انیانیک. هستم  لوفریمن پدر ن: درآورد و آن را به سمت حسام گرفت  بشیبود ، دستش را از ج ستادهیراد ا يکه در کنار آقا يمرد
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حسام هم . اش کند  یو دم گوش حسام زمزمه کرد تا همراه وستیبه جمعشان پ ادیشه. کرد  یهم دستش را فشرد و ابراز خوشبخت حسام

. دیایاو خواسته باز مهمانان از  یکیگفته بود  ادیشه. از آن جمع فاصله گرفت  یکوتاه یبا عذرخواه

بهار را به  يکارش گونه ها نیداشت و ا یچشم از بهار برنم.  دیبهار د يبه سمت بهار و مهال قدم تند کرد و حسام همان مرد را جلو ادیشه

رو .... برقصه باهاش  دیکه بهار با هیمرد نیآها ا: گفت  جانیشدن حسام ، آن مرد دستش را به هم زد و با ه کیبا نزد. کشانده بود  یسرخ

من : قهقهه گفت  انیقهقهه زد و در م..... هم نتونستم پا به پاشون باشم  قهیپنج دق یاونقدر رقصشون خوب بود که حت: ادامه داد  سامبه ح

م بانو که شما يمن جدا شرمنده : رو به بهار کرد ... رفتندیپذ دنیرقص يبرا بایخانوم جوان و ز نیدرخواست رقص دادم اما ا ییآشنا يبرا

.کردم  دتونیناام

.نداره  یاصال اشکال.  دیینفرما: سرخ از خجالت جواب داد  يبا همان گونه ها بهار

من رو جبران  يکردم ، هم رقص مناسب رو براتون در نظر گرفتم تا کم کار دایکه به شما پ یبه هر حال من به خاطر ارادت: ادامه داد  مرد

.کنند 

....توقع  شونیاوه نه من اصال از ا: کرد و گفت دستپاچه سربلند  بهار

؟ نید یافتخار م: قاطع گفت  یدستش را دراز کرد و با لحن. ادامه دادن را به بهار نداد  يسکوتش را شکست و اجازه  حسام

 یدلش م. نباشد  زیچ چیهکس و  چیببرد که ه ییدوست داشت ، بهار را جا. نمود  یاز سوال و مصمم م یبود اما نگاهش خال یسوال کالمش

.راه رقص بود  نیمردك پرگو و چاپلوس دورش کند و بهتر نیخواست از ا

را به قصد  شیکرد و انگشتها یتن حسام لرزش نامحسوس. دست حسام گذاشت  يمضاعف سر انگشتانش را رو ی، با شرم و خشم بهار

.تواند پا پس بکشد  یدلخور است و هر آن م بهار مشت کرد ؛ مطمئن بود که بهار هنوز هم يکردن دست ها ریاس

 يگریرا کس د شنهادشیکه پ یخواست با رقص ینم. کرد  یم يدور یداشتند اما بهار به وضوح کم یهم به سمت رقصندگان قدم بر م با

.آن قدر دلخور نبود  گریحسام د بیو غر بیعج یرا کنار بگذارد ، هر چند بعد از عذرخواه شیداده بود ، دلخور

دوخت  راهنشیپ ي قهینگاهش را به . کرد  یحسام حذر م يبهار از نگاه کردن به چشم ها. جلوتر برداشت و رو به بهار کرد  ی، قدم حسام

با شروع . و اجازه داد تا حسام رقص را آغاز کند  ستادیفاصله از بدن حسام ا یبا کم. حسام گذاشت  يشانه  يرا رو شیو سرانگشتها

 یمدت نم نیو در ا گرفتیبود که بهار را در برم ی، قاب ندهیآ ي قهیچند دق يبرا. بهار وارد کرد  يبه پهلو یام فشار کمآهنگ ، دست حس

. اوردیب ادیرا به  یگرانیو پدر و د لوفرین چیخواست ه

The day we met

دمتیکه د يروز

Frozen, I held my breath

زده ، نفسم را حبس کردم خی

Right from the start

از آغاز درست

I knew that I found a home for my

يبرا يدانستم که خانه ا یم
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Heart beats fast

ام افتهیتند قلبم ،  ضربان

به خود  نیتر کیبار با فشار دستش ، او را نزد نیقرار گرفت ا شیدوباره روبرو یوقت.  دیدور چرخ کیباالتر برد و بهار  یرا کم دستش

کرد

Colors and promises

ها و قول ها رنگ

How to be brave?

?شجاع باشم چطور

How can I love when I'm afraid to fall

ترسم ؟ یاز شکست م یعاشق باشم وقت چطور

But watching you stand alone?

اتکا به نفس تو دنی، د یول

All of my doubt suddenly goes away somehow

کند یرا برطرف مشک و شبهه  ي همه

One step closer

قدم جلوتر کی

سرش را آرام . شود اما دست حسام دور کمرش قفل شد  جادیا نشانیب یکم يحسام فشار آورد تا فاصله  ي نهیبه س یبا کف دست کم بهار

. دندیهمزمان چرخ. بهار نشست  یشانیپ يبهار گذاشت و گونه اش درست رو يموها يرو

I have died everyday waiting for you

هر روز در انتظار تو مرده ام من

Darling don't be afraid I have loved you

، نترس من عاشقت بوده ام زمیعز

For a thousand years

سال است هزاران

I'll love you for a thousand more

هم دوستت خواهم دشت گریهزار سال د يبرا

همه  نیبهار از ا. کرد  یآهنگ ، خودش را هماهنگ م يخودش را وقف رقص کرده بود و با ملود. کرد  یم را تجربه ي، خلسه ا حسام

کنترل  گریدانست د یخودش خوب م. بدهد  یگذاشت تا مجبور نباشد پاسخ یجواب م یتعجب کرده بود اما حسام نگاهش را ب یکینزد

.رفتارش را ندارد 

Time stands still
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ه استمتوقف شد زمان

Beauty in all she is

باستیبا او ز زیهرچ

I will be brave

شجاع خواهم بود من

I will not let anything take away

، ردیاز من بگ زیچ چیگذارم ، ه ینم

What's standing in front of me

است ستادهیا میکس را که جلو آن

Every breath

نفس هر

Every hour has come to this

رسد یم نجایساعت به هم هر

One step closer

تر کیقدم نزد کی

I have died everyday waiting for you

هر روز در انتظار تو مرده ام من

Darling don't be afraid I have loved you

نترس من هزار سال عاشقت بوده ام زمیعز

For a thousand years

I'll love you for a thousand more

مانم یهم عاشقت م گرید هزارسال

 يبهار گذاشت و تا بلند شدن دوباره  يشانه  يرا رو شیلب ها اریاخت یحسام ، ب. حسام خم شد  يبازو يو رو دیچرخ شی، سرجا بهار

. دیبهار او را بوس

And all along I believed I would find you

مکن یم تیدایمدت ، باور داشتم پ نیتمام ا در

Time has brought your heart to me

من آورده است ي، قلب تو را برا زمان

I have loved you for a thousand years

هزار سال عاشقت بوده ام من

I'll love you for a thousand more

مانم یهم عاشقت م گریسال د هزار
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One step closer

تر کیقدم نزد کی

One step closer

تر کیزدقدم ن کی

I have died everyday waiting for you

هر روز در انتظارت مرده ام من

Darling don't be afraid I have loved you

نترس من هزارا سال عاشقت بوده ام زمیعز

For a thousand years

I'll love you for a thousand more

مانم یهم عاشقت م گرید هزارسال

گوشش آورد و  کیسرش را نزد. حسام بهار را به پشت چرخاند و دستش را دور شکمش حلقه کرد . نمانده بود  يزیگ چآهن يانتها به

!؟ یبخش یم: آرام زمزمه کرد 

. تکان داد  يآر يسرش را به نشانه . شد  یخارج نم شیاز گلو ییشدند اما صدا یحرف زدن باز م يبرا شیلبها. نفسش بند آمده بود  بهار

.دستش به سمت خود چرخاند  تیدوباره او را با هدا. آن گذاشت  يرو يرا به گوش بهار چسباند و بوسه ا شیلبها امحس

And all along I believed I would find you

کنم یم تیدایمدت ، باور داشتم پ نیتمام ا در

Time has brought your heart to me

استمن آورده  ي، قلب تو را برا زمان

I have loved you for a thousand years

هزار سال عاشقت بوده ام من

I'll love you for a thousand more

مانم یهم عاشقت م گریسال د هزار

 يبرا. زد و از او دور شد  ینیحسام لبخند غمگ. فاصله گرفت ، نگاهش پر از تعجب بود  یقطع شدن آهنگ ، بهار نفس نفس زنان قدم با

.بود  یرقص ، رقص خداحافظ نیحسام ا
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جرات به زبان آوردنش را هم  یبود که حت یهرکس در ذهنش به دنبال جواب سواالت. به سمت همراهان خود قدم برداشتند  هرکدام

صله اش را ، اخم و ، فا دارید نیآن هم ، حسام که از اول. را در خاطر نداشت  يبه مرد یکیهمه نزد نیا.  دیلرز یبهار از درون م. نداشت 

 يبوسه ها یمعن. را در برابر بهار به کار بسته بود  دیگنج یکه در ذهن م يبازدارنده ا اتیخصوص يرا ، همه  ورشرا ، غر شیتخم ها

!حسام چه بود ؟

درون قلبش جان رفت تا  یکه م یعشق يجوانه . داشت  یتن بهار ، حکم خداحافظ يهر بوسه اش رو. به پا بود  ییحسام هم غوغا درون

به بعد  نیاز ا. او درنظر گرفت  يرا برا يعمل کرد و دختر شیپدرش ، زودتر از آن که فکر کند به حرفها. شد  یهرس م دی، با ردیبگ

. دیتپ یم لوفرین يبرا اتنه دیقلب حسام ، با

.داشت  ازین ییبه تنها یفراموش يبرا. اه برد کرد و به اتاقش پن یاز پدرش عذرخواه انیقبل از پا.  دینفهم زیچ چیه گرید یمهمان از

اش  یشگیهم يبه پدرش داد و سر جا یلب ریسالم ز. صبحانه حاضر شد  زی، سر م الیو فکر و خ یخواب یروز بعد ، حسام خسته از ب صبح

. نشست 

بود ،  دهیلباسش پوش يرو يربدوشامبر.  دیکوتاه دم در د یرا در لباس خواب لوفریحسام متعجب سربلند کرد و ن. سالن دوباره باز شد  در

.کرد  ینم یاما همان هم به پوشاندن بدنش کمک

. دیپر از سوال به پدرش نگاه کرد اما پاسخش را فقط لبخند د حسام

ت سر حسام را دور زد و پش زیگونه اش گذاشت و م يرو يبوسه ا. راد رفت  يگفت و اول از همه سراغ آقا ریبلند صبح بخ يبا صدا لوفرین

!شده بود ؟ یمیهمه صم نیا یدختر ک نیا. خم شد تا حسام را هم ببوسد ، حسام از جا برخاست  نکهیبه محض ا.  ستادیا

 نجایا "سرش را به عالمت . حسام دوباره به پدرش زل زد . نشست و به خوردن مشغول شد  زیپشت م.  اوردیخودش ن ياصال به رو لوفرین

 يالیو يآخه اون تو. که مهمان ما باشند  میگرفت میتصم شبید لوفریمن و ن: پدرش هم با خنده پاسخ داد . اد تکان د "! چه خبره ؟

!پسرم ؟ نیآشنا بش نیخواست یم ي، چه طور نجایخودشون ، تو ا

 یبمونم صورت خوش نجایمن اکه  ينجوریا.  میریرو بگ يهرچه زودتر مراسم نامزد دیتازه با: ادامه داد  لوفرین. زد  يتنها پوزخند حسام

.نداره 

و  لوفریخواست از ن یم. رو برگرداند . است  دهیرا هم شن... مثل صورت خوش و  یدختر موضوعات نیپس ا. دوباره پوزخند زد  حسام

:درجا خشکش کرد  لوفرین يپدرش دور باشد اما صدا

! ؟ یرسون یم ییمنو هم تا جا زمیحسام جان ، عز -

.باشه : رگردد پاسخ داد که ب نیا بدون

.باهاتون صحبت کنم  دیبا: زد و رو به پدرش گفت  یچرخ میدور شد اما ن یقدم

.که ببرت  ادی، حسام هم م یو حاضر ش يدخترم ، تا صبحانه بخور: گفت  لوفریرو به ن. بلند شد  شیتکان داد و از جا يراد سر يآقا

.با خنده سر تکان داد و مشغول شد  لوفرین

!کنه ؟ یم کاریچ نجای، ا نیا: گفت  یو عصبان دیبه محض بسته شدن در ، حسام چرخ. اتاق کار پدرش رفتند  هب
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 لوفریکه من دوست دارم ن يدیفهم شبیفکر کردم د: نگاهش را به حسام دوخت و گفت . رفت و نشست  زیبا آرامش پشت م پدرش

.عروسم باشه 

. مخالفم  نجایاما با موندنش ا. ذارم  یمتوجه شدم و به خواسته تون هم احترام م. بله : قبل گفت  ، نفسش را فوت کرد ، آرام تر از حسام

. شیخواستگار میپدرش بمونه تا بر يخونه 

. نگران نباش پسر جون : کرد گفت  یرا روشن م يگاریس کهیکرد و در حال يبلند يبود ، خنده  دهیراد که جواب مورد نظرش را شن يآقا

مکث کرد و ادامه  يلحظه ا.... مراسم  يدنبال کارها نیبر دیتمومه و فقط با یدر واقع همه چ. اون هم بله داده . کردم  شیاستگارمن خو

.حاال هم دست به کار شو  نیاز هم. خوام  یدم من حداقل پنج تا نوه م یدر ضمن ، دارم بهت اخطار م: داد 

.شد  نیبدون او ، تمام شده بود ، قلبش سنگ زیکه همه چ نیچقدر از ا. جمع کرد پدرش ، صورتش را  ي، از تصور حرف ها حسام

....پدر من . اون جا باشه  يخوب ، تا مراسم نامزد اریبس: را صاف کرد و رو به پدرش گفت  شیصدا

و  نجایدختر هم به ا نیار ابذ. به فکر مراسم باش : گوش کند  یکس را حت چیتوانست نظر ه یمرد نم نیا. حرفش آمد  انیبه م پدرش

.حل شده است از نظر ما  زیهمه چ.  اریهم نه ن نقدریا. عادت کنه  تشیموقع

.منتظرش نذار  نیاز ا شتریاالنم برو و ب: را به هوا فرستاد  گارشیس دود

.اصال حوصله نداشتم خودم پاشم برم.  زمیعز یمرس يوا: داد و رو به حسام گفت  هیپشتش را به در تک. در جلو را باز کرد و نشست  لوفرین

!آدرس کجاست ؟. کنم  یخواهش م: زد  یلبخند زورک حسام

. آدرس را گفت و به راه افتادند  لوفرین

از همانجا  تیریمدرکش را در مد. به همراه خانواده اش به سوئد رفته بود  یاز پنج سالگ. زد  یحرف م زیاز همه چ لوفریطول راه ، ن در

دل نه صد دل عاشق حسام شده  کیگفته بود و او هم  شیرا از حسام برا زیراد ، همه چ يآقا. پدرش شود  نیقصد داشت جانشگرفت و 

. بود 

.است  انتیخ لوفریبه جز ن يگریفکر کردن به زن د: شد  یجمله مدام تکرار م کیدر ذهنش فقط . کرد  یدر سکوت فقط گوش م حسام

. بدهد  لوفریحواسش را به ن يکرد همه  یم یپس سع. خائن نبود  حسام

پاسخش را داد و از هم  يحسام هم با لبخند. گونه اش کاشت  يرو یطوالن يبه سمتش خم شد و بوسه ا لوفرین. نگه داشت  یبرج يجلو

.جدا شدند 

.وانست کمکش کند ت یاو م. رفت  یم ادیشه داریبه د دیبا. داخل برود و پس از آن حرکت کرد  لوفریماند تا ن منتظر

 *****

حسام . داد  یشد و به راه رفتنش ادامه م یم مانیبزند اما پش یتا حرف ستادیا یم یگاه.کرد  یم یطول و عرض اتاق را ط ی، عصب ادیشه

چرا  ادیانست شهد ینم. گفته بود  ادیبه شه لوفریرا از قرار ازدواجش با ن زیهمه چ. را بست  شیداد و چشم ها هیمبل تک یسرش را به پشت

.  استشده  یعصب

.حسام نشست  يو روبرو دیدست از راه رفتن کش باالخره

!؟ یبا اون دختره ازدواج کن يخوا یواقعا م! حسام ؟ یکن یم کاریچ تیبا زندگ يدار -
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.تموم شده است  یهمه چ. هم رفتم  شیکه خواستگار ادیبه نظر م: پوزخند زد  حسام

هم نداشت حسام  یفرق چیتونم قسم بخورم که واسش ه یم.  دیمجلس رقص يبا نصف مردا! ؟ شیدیند شبید: ادامه داد  یعصب ادیشه

.کدومتونه 

. کال راحته : آرام زمزمه کرد  حسام

. يندار یمشکل هیقض نیلطفا نگو با ا -

.دوسش داشته باشم  دیکه زن منه و من با نهیا هیاصل قض.  اتهییجز نایا -

!؟ شهیم یبهار چ: آورد و زمزمه کرد  نییحد ممکن پا نیرا تا آخر شیصدا ادیشه

. شهیشروع نشده تموم م: زد و او هم با همان ولوم جواب داد  يپوزخند حسام

پدرت  يبرده  يخوا یتو که م! کار حسام ؟ یجا چ نیا يپس اومد: گفت  ادیبه فر کینزد ییبار با صدا نیا. از جا بلند شد  یعصب ادیشه

!؟ یبگ یبه من چ ي، اومد یباش

جور درددله  هی شتریب: پر از غم گفت  یچنگ زد و با لحن شیبه موها. داد  هیگذاشت و سرش را به آن تک شیزانو ي، آرنجش را رو حسام

. امیبرنم یکی نیاز پس ا ییتنها.  شهیمثل هم. کنارم بمون . 

.حسام  ستیراهش ن نیاما ا.  یتا هر جا که بگ. هستم : و مطمئن گفت شانه اش گذاشت  يدستش را رو. پشت سر دوستش رفت  ادیشه

به نه گفتن فکر  خوادیدلم نم یحت... داشتم اما االن  یاالن راه اوردمیرو گفت ، نه م مشیاگه اون اولش که تصم.  ونمیبه پدرم مد نویمن ا -

.بهش قول دادم . کنم 

 یبه هم م مونیاجتماع تیموقع.  هیکی مونیفرهنگ خانوادگ. کرده است  لیتحص.  هیختر خوبد لوفرین: که حسرت داشت ادامه داد  یلحن با

. تمومه  یهمه چ. خوره 

.، حسام  شهیتو بهار نم يبرا لوفریدرست ، اما ن نایا يهمه  -

را گرفته  مشیحسام تصم. بحث نجات داد  يبود که عوض کردن موضوع را بر عهده گرفت و دوستش را از ادامه  ادیشه نیا شهیهم مثل

.ها ، تنها ضربه به احساس حسام بود  تیبود و رو کردن واقع

. ستیزنگ زد و وارد شد اما خدمتکار همان جا به او اطالع داد حسام منزل ن.  دیده صبح بود که بهار دم باغ رس ساعت

:، مشکوکانه نگاه کرد  لوفرین. م کرد و سال ستادیا. آمد  نییاز پله ها پا لوفری، عزم رفتن کرد که ن ریدلگ بهار

!؟ هیکارتون با حسام چ -

.پرتره بکشم  هیمن قراره براشون : فکر کرد و گفت  یکم. بدهد  حیدانست چطور توض ی، نم بهار

خونه ،  ستی نفعال.  یو خوب یسنت ي دهیچه ا. چه جالب : آشکار داشت که تن بهار را لرزاند  يسرد یسر تکان داد ، لحنش نوع لوفرین

.یتا باهاش صحبت کن ایعصر ب

.نگذار  نجایرا ا تی، هرگز پا دیگو یاست که در واقع م ییاز آن دعوت ها نیکرد ، ا ی، به وضوح حس م بهار

.شمیمزاحم م گهیوقت د هی.  امیتونم ب یروز م هی يمتاسفانه من فقط هفته ا -

.ام برخورد در به حس يجا برخاست و عزم رفتن کرد که جلو از
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. بهار را اصال نداشت  دنیتوقع د. حسام از تعجب گرد شد  يها چشم

!؟ یکن یم کاریچ نجایا -

:قدم شد  شیپ حیتوض يبرا لوفرین. سالم کرد  ری، آرام و سر به ز بهار

.باهات قرار داشتن  گنیم شونی، ا زمیعز

: بود  ریر دوخت که مصرانه هنوز به زانداخت و دوباره نگاهش را به بها لوفریبه ن ی، نگاه حسام

. انیب ستیالزم ن گهیرفته بود بگم د ادمی من

.چند لحظه منتظر بمون : و رو به بهار گفت  دیدست حسام را کش. مهلت نداد  لوفریباز هم ن. ، متعجب سر بلند کرد  بهار

که دوست دارد ،  نیا تیدوست داشته است ، حرف زد و در نها پرتره را ي دهیکه ا نیبرد ، از ا یحسام را به سمت مبل ها م کهیحال در

. نندیشان تدارك بب ندهیاتاق خواب آ يدونفره ، برا يپرتره ا

بهار ... نه ! دل خوش کند ؟ گاهیگاه و ب يدارهاید نیتوانست به ا یم. که همسرش بود  یدر کنار زن یداشتن بهار ، حت. ، مردد شد  حسام

.شد  یم دهیحس کش نی، دندان ا شهیهم يار براب کی. رفت  یم دیبا

. ستیخوب ن یلیکارش خ. کنم  یاستخدام م يا گهینقاش د: گفت  لوفریبه ن رو

. مردك مرفه است با قلب و احساسش  نیا يدانست آن بوسه ها ، تنها باز یم. رحمانه قلب بهار را نشانه گرفت  یب کلماتش

.را ببرد  شیحسام پا يچه بهتر که تند. گذاشت  یخانه جا م نیدر ا یقلب دیبهار نبا. کرد  يا خوددار، ام دیرنگ به رنگ شدنش را د حسام

 اجیدختر حتما به پولش احت نیا.  ریسخت نگ نقدری، ا زمیاوه عز: ساکتش کرد  لوفریحسام است نثارش کند ، اما ن قیباز کرد تا هرچه ال لب

.همه راه رو اومده  نیداره که ا

.بودند  یو از خود راض حیوق تینها یب ندهیزن و شوهر آ نیا. در و تخته با هم خوب جور شده بودند .  دیبه مرز انفجار رس بهار

رم و پشت سرم هم  یندارم بلکه م یاجیاالن هم نه تنها به پولتون احت.  رفتمیپذ ادیبا شه شونیا یمن فقط به خاطر دوست: مکث گفت  بدون

. ستین زیپول همه چ.  نینظر کن دیدر رفتارتون تجد دیشما با يدوهر . کنم ینگاه نم

!؟ دیایمرد ن نیسراغ ا گریشد تا ادب شود و د یم ریتحق دیچند بار با. زد  رونیاز خانه و باغ ب یرا کرد و بدون معطل پشتش

.  زدیبه دفاع از او برخ لوفرین يلوتوانست ج ینم. هم نداشت  يگرید ينبود اما چاره  نیحق بهار ا. زد  یلبخند محزون حسام

.تونم برش گردونم یم: آرام زمزمه کرد  لوفرین. جا بلند شد تا به اتاقش برود  از

. ادینفر ب هیبگم  ياگه واسه پرتره اصرار دار.  ستیالزم ن: که رو برگرداند جواب داد  نیا بدون

.عکس بهتر باشه  دیشا.  ستینه الزم ن:  دید ینم يباز يبه ادامه  يازین. بود  دهیبه خواسته اش رس لوفرین

.بر لب نشاند و به اتاقش رفت  ي، تنها پوزخند حسام

.را فراموش کرده بود  شیبهار باز هم قلمو.  دیدر ذهنش درخش يزیدفعه چ کی

 یم یدر برج يحسام او را تا جلو گذشت و هر روز صبح ، یحسام م يدر خانه  لوفریهفته از اقامت ن کی. آمد  یم يبه نظر عاد زیچ همه

.رفت  یرساند و به سر کارش م

.بر سر راه شراکت پر سودش وجود نداشت  یمشکل چیو ه رفتهیپسرش عروسش را پذ. بود  یراد ، راض يآقا
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تملق و  ینبود و نوع نینشدل  شیهنوز هم رفتارها.  دیآ یکه به استقبالش م دید یرا م لوفریبعد از ظهر ، حسام هنگام ورود به خانه ، ن هر

.مجبور بود که عادت کند . کرد  یاغراق در آن وجود داشت ، اما حسام رفته رفته عادت م

شانه . با ورودش به خانه متوجه شد ، هنوز برنگشته است .  امدیبه استقبالش ن لوفری، ن شهیبر خالف هم. از سر کار به خانه برگشت  خسته

.انداخت  ونیزیتلو يجلو یمبل يروباال انداخت و خودش را  يا

شد  یب یدور چشم ب یکم رنگ يکنار حسام بگذارد که حسام متوجه کبود زیم يرا رو ینیخم شد تا س. آمد  کشی، نزد يچا ینیبا س یب یب

!چرا چشمت کبوده ؟ یب یب:  دینگران پرس. 

.سرد نشه  تونییچا. آقا  ستین يزیچ: لب گفت  ریو ز دیچشمش کش ریبه ز یهول و دستپاچه دست یب یب

.برگرداند و رفت  رو

.مشغول شد  ونیزیباال انداخت و به تلو يشانه ا حسام

در به انتظار نشسته بودند و نگران به سمتش  يحسام و پدرش هر دو در آستانه . به خانه برگشت  لوفریاز دوازده گذشته بود که ن ساعت

.رفتند 

نگرانت  یلیخ! دخترم ؟ يکجا بود: فرو آورد  لوفریرا بر سر ن شیداشت ، رگبار سوال ها لوفریکه به ن يراد ، با توجه به عالقه ا يآقا

!؟ یسالم! ؟ يتصادف که نکرد! حالت خوبه ؟.  يداد یکاش به ما خبر م. میشد

را از پا کند و با  شیو خوران ، کفشهاشل و تلوتل. راد را ناگهان ساکت کرد  يگفت که آقا يحال دستش را بلند کرد و اه بلند ی، ب لوفرین

. به سمت پله ها رفت  جیگ ییقدم ها

 يندینه چندان خوشا يخبر از شب زنده دار لوفریدهان ن يبو. را گرفت و او را به سمت خود برگرداند  شیکنار حسام که رد شد ، بازو از

!؟ يشد خبر بد ینم !؟ يوقت شب ، مشغول خوردن بود نیتا ا! ؟ لوفرین يکجا بود: داد  یم

.مهرداد  یپرس یبابا ، چه قدر سوال م يا: گفت  دیکش ی، م یکه کلمات را به خاطر مست یداد و در حال یتکان شیبه بازوها لوفرین

. میو بعدش حرف بزن میرو از سرت بپرون یمست نیبهتره اول ا لوفرین! مهرداد ؟: کرد  زیرا ر شیچشم ها حسام

. با دوستاش بوده . پسرم  ریسخت نگ: کرد گفت  یجدا م لوفرین يحسام را از بازو يکه دست ها یکرد و در حال یدست شیراد ، پ يآقا

. نیاتاقش تا صبح صحبت کن يگم ببرنش تو یبه خدمتکارا م. شه  یکم هم بخوره مست م کیعادت نداره ،  لوفرین

.ند کمک کن لوفریاز خدمتکارها را صدا زد و دستور داد به ن یکی

!مهرداد که بود ؟. حداقل خبر داشته باشد  ینیشب نش نیتوقع داشت از ا. کامال دور از تصور بود  لوفریرفتار ن. هم به اتاقش رفت  حسام

لباس ، با  لوفریباز شد و ن يبد يبلند شد تا در را باز کند اما در با صدا. به در اتاق خورد  يدانست چقدر به فکر کردن گذشت که تقه ا ینم

.جلو گذاشت  یدر را محکم بست و قدم لوفریبزند اما ن یحسام خواست حرف. در ظاهر شد  يکوتاه ، در آستانه  یخواب

اتاق  رونیرا به ب لوفریکرد ن یاو هم جلو رفت و سع. اش ، اصرار نکرده است  یبردن مست نیاز ب يبه خودش لعنت فرستاد که برا حسام

.حسام رساند  يرا به لب ها شیدور گردنش حلقه شد و لب ها لوفرین يها کند اما ناگگهان دست تیهدا

گوش  ریپر از کشش که ز یشد و لحن یم لیتبد لوفرین زیر يبه ناله ها شیرا جدا کند اما تقال لوفریکرد ن یبرخورد سع نیشوکه از ا حسام

.نکن  تمیمهرداد اذ: گفت  یحسام م
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برد و در  شیزانوها ریدستش را ز. ببرد  رونیکار دستشان نداده است او را از اتاق ب لوفرین یگرفت تا مست میلحظه تصم کیدر  حسام

. را پشت گردن حسام به هم گره زده بود  شیهنوز هم دست ها لوفرین. آغوشش گرفت 

.از خدمتکارها از اتاق خارج شد  یکیکردن  داریب يتخت گذاشت و خودش برا يرا رو لوفرین. او را تا دم اتاقش برد و در را باز کرد  حسام

بار در را  نیا اطیمحض احت. خدمتکار کمک کرد تا بخوابد و حسام هم به اتاقش برگشت .  دیپر لوفرین یاز مست ی، کم مویزور قهوه و آبل به

. دیقفل کرد و خواب

هفته از جا بلند شد و  کی نیبه عادت ا لوفرین. د نشسته بود که حسام وارد ش یعکس العمل خاص چیبدون ه لوفریصبحانه ، ن زی، سر م صبح

.گرفت  يخودش را به حسام رساند و در آغوشش جا يتند يبا قدم ها

. اوردیخودش ب يدختر قصد ندارد به رو نیبا خود فکر کرد ا حسام

!؟ نیدار ینیکه شب نش يداده بودچرا خبر ن:  دیپرس لوفریسکوت شد رو به ن يچند لحظه ا نکهیگرفتند و حسام به محض ا يجا زیم پشت

کامال : بر لب آورد و گفت  يراد ، لبخند يبه آقا ینگاه میبا ن. کرد بر خودش مسلط باشد  یزود سع یلیبه وضوح جا خورد ، اما خ لوفرین

!؟ یبخش یم. خوام  یمن عذر م.  زمیفراموش کرده بودم عز

!مهرداد چطور بود ؟:  دیایتاه بچاپلوس بود ، اما حسام قصد نداشت کو شهیهم لوفرین

اگر . کرد  یحسام خونسرد نگاهش م. داد جا خورده  یپشت سر همش ، کامال نشان م يسرفه ها. جست  لوفرین يبه گلو يبار ، چا نیا

.کرده بود  ونریهمانطور که حسام ، بهار را از ذهن و قلبش ب. جز حسام فکر کند  یتوانست به کس یهمسرش باشد ، نم لوفریقرار بود ن

 هودهیب يبزند اما ، انتظار یمنتظر بود او به دفاع از عروسش حرف. راد نگاه کرد  يدوباره به آقا. فرستاد  رونی، نفسش را با حرص ب لوفرین

.بود 

.سوئد بود  ياز دوستانم تو یکیمهرداد اسم . وجود نداره  يمهرداد: گفت  شهیآرام تر از هم لوفرین

!؟ يکرد ینو مهرداد صدا مم شبیو چرا د -

.هم حواسش سر جاش نبود  لوفرین. بود  یکیاشتباه کوچ! ؟یپرس یکه م هیچه سوال نیحسام جان ، ا: راد باالخره به صحبت آمد  يآقا

! تا اون موقع شب کجا بود ؟ تیبا اون وضع. که حواسش سر جاش نبود  نهیمنم مشکلم هم: ادامه داد  یعصب حسام

!؟ يمن رو بلد يخونه  يفقط موندن تو ياز نامزد باز! ؟ يبه من خبر بد دینبا: کرد  رلوفیبه ن رو

.کنان ، از آن جا خارج شد  هیصورتش گرفت و گر يرا جلو شیدستها لوفرین

. نکن حسام  يرو ادهیز: راد ، اجازه نداد  يامروز روشن کند اما آقا نیموضوع را هم نیا فی، از جا برخاست تا دنبالش برود و تکل حسام

. يریحق رو بگ نیا يجلو یتون یداره و تو هم نم ياون حق آزاد

خبر داشته باشم کجا  دیاگه زن منه من با.  رمیبگ شویخوام آزاد یمن نم: خم شد  یآن کم يگذاشت و رو زیم يرا رو شیدست ها حسام

.هم حق منه  نیا.  رهیم

حق رو ازم  نیمن حق انتخاب همسر هم داشتم ، ا: که رو برگرداند گفت  نیو بدون ا ادستیلحظه ا کیشد و قصد خروج کرد ، اما  بلند

.نیریکه چطور با همسرم حرف بزنم رو ازم نگ نیحق ا.  اوردمیو منم به احترامتون نه ن نیگرفت

. رفت  رونیکه منتظر جواب بماند ب نیا بدون
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. خواست  حیمصمم از او توض قرار گرفت و شیروبرو. کرد  دایرا در اتاقش پ لوفرین

موضوع رو به  نیتا ابد همش ا يتو که قصد ندار. کردم  یکار ازت عذرخواه نیحسام ، من که به خاطر ا نیبب: تته پته کنان گفت  لوفرین

!؟ یو منو بازخواست کن ياریخاطر ب

 یو ک يریگم به من بگو کجا م یم. گم نرو  ینم. تکرار نشه  گهیتوقع دارم د یول. نه : برد و گفت  شیبه موها یدست یعصب حسام

.دنبالت  امیدم خودم ب یم حیترج.  يگردیبرم

در ضمن ، : و گفت  ستادیرفتن ا يحسام هم قصد خروج داشت اما لحظه . بود  یکه موضوع تمام شده است راض نیزد و از ا يلبخند لوفرین

. یرو ازم پنهون کن یمیعشق قد هی ستیالزم ن

.گذشت  ی، نم یپسر به سادگ نیا. را در بهت تنها گذاشت  لوفریو ن رفت

. بود  لوفرین يها ادیفر يصدا. شد  الیحسام در را آرام باز کرد و داخل و.  دیرس یاز داخل خانه به گوش م دادیداد و ب يصدا

.زند  یرا م یب یدستش ، بچوب بلند در  کیبا  لوفرین دیجلو تر رفت و د. بود  دهیند یتا امروز او را عصبان حسام

را چنان به هم گره زد که  شیاخم ها. قدم عقب رفت  کیو  دیترس لوفرین.جلو رفت و سر چوب را گرفت . دفعه خونش به جوش آمد  کی

.انگار ، قصد باز شدن نداشت 

. درشت صحبت کنه یحت یب یکس حق نداره با ب چیخونه ، ه نیتو ا: گفت  ادیبه فر کینزد ییصدا با

.به خاطر خدمتکار خونه ات ؟ من زنتم  یزن یتو منو کنار م: گفت  یبا ناراحت. دوباره در جلد مظلومش فرو رفت  لوفرین

خونه  نیتو ا. ندارم  یشوخ یک چیبا ه یب یدر مورد ب: همان طور محکم و قاطع جواب داد . موضوع مصالحه کند  نیقصد نداشت در ا حسام

. میخود دار يمن و تو که جا. داره  یرو نگه م یب یاحترام ب سیی، بابا هم به عنوان ر

!که ؟ یمتوجه.  لوفریموضوع تکرار بشه ن نیخوام ا ینم:  ستدیحسام باعث شد با يمثال قهر کرد و عزم رفتن داشت ، صدا لوفرین

.کرد  یخودش را رو م تیت ماهدختر کم کم داش نیا. تاسف تکان داد  ياز رو يحسام سر. نداد و رفت  یجواب لوفرین اما

؟ نیچرا زودتر بهم نگفت.  یب یمن شرمنده ام ب: گفت  انهیبرگشت و دلجو یب یطرف ب به

گفتم آخه پسرم ؟ یم یچ: را با پشت دست پاك کرد  شیاشک ها یب یب

.تا باهاش برخورد کنم  نیبود بهم اشاره کن یکاف -

.خواستم باهام لج بشه آخه  ینم -

. نیبه کارتون برس: را چنگ زد و گفت  شیموها. نفسش را فوت کرد  یبعص حسام

. دیایکنار ب شیو کارها لوفریبا ن دیسمت اتاقش رفت و فکر کرد ، چطور با به

 *****

. زد  یشور م خودیحسام ، دلش ب.  نندیرا بب گریکدیمن و من ، خواسته بود تا امروز  یبا کل. ، با حسام تماس گرفت  ادیشه

.بود  شانیدستپاچه و پر ادیشه. را مالقات کردند  گریکدی یشگیشاپ هم یکاف يتو

.زل زد تا او حرفش را بزند  ادیدو سفارش قهوه دادند و حسام به شه هر

.دانست از کجا شروع کند  ینم.  دیبه صورتش کش یدست یعصب ادیشه
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؟ گهیشده د یچبگو .  يجون به لبم کرد: با تشر گفت . شده بود  یعصب حسام

. شد ، تا مجبور نباشد در موردش با حسام حرف بزند  یموضوع با خبر نم نیوقت از ا چیکاش ه. چنگ زد  یرا دو دست شی، موها ادیشه

!چطوره ؟ لوفرین:  دیو پرس دیکش يپوف بلند

!مگه نه ؟ یبپرس که حال اونو ياوردیهمه راه منو ن نیا. خوبه : لب گفت  ریز. کرد  زیرا ر شیچشم ها حسام

.... یخوب ، معلومه که نه ول -

:گفت  ریبا رفتنش ، سر به ز. و گارسون آن جا را ترك کند  ردیقرار بگ زیم يمنتظر شد تا سفارششان رو. آمدن گارسون سکوت کرد  با

.از بچه ها دم دانشگاه  یکی دنیرفته بودم ، د روزید راستش

...، نکند  ادیدانشگاه ، بهار ، شه. زد  یسام تند مقلب ح.  دیکش یقیکرد و نفس عم مکث

...پسره اون جا بود که ، خوب ، چطور بگم  هی: افکارش را پاره کرد  يرشته  ادیشه يصدا

. ادیفقط بگو شه. شم  یم وونهید یدارم از نگران: به التماس افتاد  حسام

خواد  یوسط حرفا ، گفت که دوست دخترش که تازه از خارج اومده ، م:  نکند یرا بست تا حداقل نگاهش با حسام تالق شیچشم ها ادیشه

...برن دوست بودن و  رانیکه از ا نیگفت قبل از ا. دنبالش  ادیب

!؟ یگ یبه من م يدار یچ يرو برا نایا! خوب ؟:  دیمتعجب پرس. خودش ربط دهد  یرا به زندگ ادیشه يتوانست حرفها ی، نم حسام

.  دمشیاومد ، من د ارویدوست دختر  یخوب ، وقت: زمه کرد آرام تر زم ادیشه

.، زن تو بود  لوفریدوست دخترش ، ن: ادامه داد . دوخته بود  ادی، منتظر چشم به دهان شه حسام

همه  نیا. ازدواج  يآن همه شوق و شور برا.  یکی نیرا داشت به جز ا يتوقع هر خبر. وا رفت . کردند  یسر حسام خال يرو خیآب  سطل

.نبود جز حسام  یهم کس يباز نیعروسک ا. بود  يهمه باز. ها  یمهمان.  شانیرفتن ها رونیب. هم خانه شدنش . اصرار 

.خودش هم مشکل بود  يبرا شیصدا دنیآن قدر آرام گفت که شن! ... ؟ یتو مطمئن -

 یهمه م.  لوفرهیدونستند که ن یدوست دخترش هم همه م اسم. پسره تو برج ونوسه  يخونه . سوال کردم  هیاز بق کمیرفت ،  یوقت -

.دونستن از سوئد برگشته 

؟ هیاسم پسره چ:  دیلب پرس ریدوباره ز. کرد  یم ادهیرا هر روز صبح دم در آن پ لوفریبود که حسام ، ن ییونوس ، جا برج

.مهرداد : جواب داد  ادیشه

برج  کینزد ییکوچه ، دور زد و جا ياما انتها. از آن جه دور شد  یکرد و با تک بوق ادهیپبرج ونوس  يرا جلو لوفری، مثل هر روز ، ن حسام

 يبه نگهبان گفت که با آقا. منتظر ماند ، بعد وارد برج شد  نیدر ماش یقیدقا. کرد  یشد و بعد اقدام م یاول مطمئن م دیبا. پارك کرد 

و  ادیها را روز قبل به کمک شه نیا يهمه . آمده است  ادیاز طرف شه دیت بگوبه او گف ياحمد يکار دارد و در تماسش با آقا ياحمد

. دوستش هماهنگ کرده بود 

واحد آپارتمان  يجلو. ، به سمت باال رفت  دیطول کش شیسال برا کیرا که انگار  يریداد و مس هیسردش تک يآسانسور به بدنه  داخل

. ندی، او را نب دیآ یدر آن خانه است و پشت در م لوفریر رفت تا اگر نهم کنا یچشم ياز جلو. و زنگ را فشرد  ستادیا

.او را به داخل دعوت کرد  يمرد يباز شد و صدا در
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.رسم  یاالن خدمت م: زد  ادیاز اتاق فر ییصدا. بود  یساده و معمول زیهمه چ. و به اطراف خانه چشم گرداند  ستادیا يدم در يرو

.مهرداد  يورود به خانه  يبرا یدم دست يبهانه ا.  ردیرا از او به امانت بگ یآمده تا کتاب ادیحسام از طرف شه مهرداد گفته بودند که به

. کتاب در دستش بود و لبخند به لب داشت . اتاق ظاهر شد  يدر آستانه  مرد

.تو  نیی؟ بفرما نیستادیچرا اونجا ا. شرمنده  -

 نییبا ولوم پا ییکرد و با صدا يتک سرفه ا. زد آشپزخانه باشد  یحدس م. پنهان بود  دشیه از داز خان یقسمت. لب تشکر کرد  ریز حسام

؟ نیآب به من بد وانیل هیممکنه : گفت 

.رسم  یاالن خدمت م. تو  دییبفرما. بله حتما : دستپاچه کتاب را به دست حسام داد و به سمت آشپزخانه رفت  مهرداد

دم در رفت و باالخره آن چه را . ممکن نبود  شیصدا برا صیاما تشخ دیاز داخل آشپزخانه شن ییگفتگو يصدا. به همان سمت رفت  حسام

.  دید دینبا

ام...حس... ح . را از دستش رها کرد و با تته پته گفت  وانیحسام دم در ، ل دنیبه محض د لوفرین

 ایاش  یمیدوست قد ایمعلمش  يکس ، خانه  چیه. کرد  یم یرا منتف یهی، هر گونه توج وفرلین يلباسها. انداخت  نییسرش را پا حسام

. دیپوش یبه جز شوهرش ، لباس خواب و ربدوشامبر نم گریهرکس د

پر کرده آشکار آن را  یکه خشم یحسام ، با لحن. خبر بوده است  یب هیمعلوم بود از قض. کرد  یو مبهوت به آن دو نفر نگاه م جیگ مهرداد

.منتظرم  نیماش يتو نییپا: بود گفت 

و  دیچسب یاز ترس به صندل لوفرین. از جا کنده شد  نیپدال گاز فشار داد و ماش يرا رو شی، حسام پا نیدر ماش لوفریمحض نشستن ن به

 يزیهر چ. خالص شود  لوفرینخواست هر چه زودتر از دست  یم. راند  یبه سمت خانه م میحسام ، مستق. جرات نداشت لب باز کند  یحت

. انتیبه جز خ ودقابل تحمل ب شیبرا

....حسام : زد  شیآرام صدا لوفرین دندیخانه کهه رس کینزد

. لوفرینگو ، ن یچیه: مهلت نداد ، جمله اش شروع شود  یحسام حت اما

. در خود مچاله شد  شتریب لوفرین ادشیفر يصدا از

. دیلرز لوفرین شیدر را بست که از صدا يشدند ، حسام جور ادهیپ نیهر دو از ماش. توقف کرد را باالخره م نی، ماش الیو يجلو

. دیدو یپشت سرش م بایتقر لوفرین. رفت  لوفریبه سمت اتاق ن یبلند وارد شد و بدون معطل يبا قدم ها حسام

دانست چه  یبود و نم ستادهیا يگوشه ا لوفرین.  ختیر یرا دسته دسته در آن م لوفرین يتخت گذاشت و لباسها يچمدان را رو حسام

. دیبگو

. دندیکش یبودند و داخل اتاق سرك م ستادهی، متعجب ، دم در ا خدمتکارها

و  ستادیدم در ا. و خشم حسام ، جا خورد  لوفرین یشانیپر دنیراد که از رفتار خدمتکاران ، توجهش جلب شده بود ، دم در رفت و با د يآقا

!جا چه خبره ؟ نیا: گفت 

 *****

. بود  ستادهی، کنار پنجره ا حسام



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٤

.کرد  یم هیراد نشسته بود و گر يکار آقا زیم يروبرو یمبل ي، رو لوفرین

.زد  یرا پک م يگارینشسته بود و س زشیراد ، پشت م يآقا

. حسام اما قصد بخشش نداشت . به التماس افتاد  وفرلیکرد ، ن فیحسام تمام ماجرا را تعر نکهیبعد از ا. سه ، در سکوت فرو رفته بودند  هر

.آمد  یبه حساب م يهنوز زنده بود ، خودش معجزه ا لوفریکه ن نیا

مورد بخشش  لوفریبود که ن لیدر دل ما. کند  یتوانست از شراکتش چشم پوش ینم. گشت  یحل مشکل م يبرا یراد ، به دنبال راه يآقا

.کرد  یئله ختم شود ، اما جرات ابرازش را نداشت ؛ از فوران خشم حسام حذر مقا نیو بدون دردسر ا ردیقرار گ

.پاشو آماده شو با راننده بفرستمت خونه ات : حسام سکوت را شکست  باالخره

.عجله نکن حسام : را فوت کرد و گفت  گارشیراد ، دود س يآقا

!عجله کنم ؟ دیکه نبا نیهست یمنتظر چ:  دیغر شیدندان ها ينشان داد و از ال شیکردن دندان ها دی، خشمش را با کل حسام

.خانواده حل بشه  يتو دیکه با هیخانوادگ يدعوا هی نیا: تاسف تکان داد  ي، سرش را از رو پدرش

مشکلشون خانوادش تا  شیفرستمش پ یمنم دارم م: شد گفت  یم لیتبد ادیکه رفته رفته ، به فر ییزد و با صدا یی، پوزخند پر صدا حسام

.رو حل کنن 

تونم  یدم نزدم اما نم. عروستون بود و ارجح به پسرتون .  نیقبول نکرد نجایا نشیاریبهتون گفتم ، ن یوقت: شروع به قدم زدن کرد  یعصب

. کنه  چهیاجازه بدم ، من و شما رو باز

.کنم  چهیرو باز یخوام کس یمن نم:  دیحرفش پر انیبا هق هق م لوفرین

. ردیرا بگ ییرسوا نیا يراد بود که جلو يآقا دشیام نیآخر. کرد  یپدر و پسر رفت و برگشت م نیب نگاهش

دونن که زن منه ،  یمن و شما م انیدوستان و آشنا يهمه  کهیبرگزار نشده ، در حال شیدختر ، هنوز جشن نامزد نیا:  دیدوباره غر حسام

.کنه  یم انتیبهم خ

.خوام  ینم یزن نیهمچ هیو من  شهیدختر ، عروس هزار داماد م نیا: رفت و ادامه داد اشاره  لوفریرا به ن انگشتش

بودم ،  یاز رفتاراش ناراض یلیاز خ نکهیبا ا. اشتباهاتش بستم  يهمه  يچشم رو: پدرش خم شد و آرام تر گفت  زیم يبرداشت و جلو قدم

.امکان نداره . راه بدم  میبه زندگ دهیچش انتیرو که طعم خ یشم ، زن یزبون به دهن گرفتم اما حاضر نم

. يخونه ندار نیا يتو ییجا گهید. بهت گفتم آماده شو : داد زد  بایکرد و تقر لوفریبه ن رو

.تمومش کن ... حسام : زد  ادیبرخاست و شماتت بار فر شیراد ، از جا يآقا

.گذرد  ینم یشراکت به راحت نیا ياز ثروت بادآورده  رمردیپ نیا دانست یم. لبش آمد  يرو یو لبخند کم رنگ دیکش یقینفس عم لوفرین

. کرد  یپدرش را نگاه م يبا ناباور. شد  خکوبی، در جا م حسام

به او  نینگاهش را همچنان خشمگ. تر شود  حیو وق ندیپدرش را به چشم بب يخواست ، طرفدار یدلش نم. برود  رونیب لوفرین دید بهتر

. رونیبرو ب: دوخت 

.رفت  رونیزد و ب يپدر حسام ، پوزخند يادآوری، اول ناباور به حسام نگاه کرد ، اما با  لوفرین
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، تا آخر عمرم  نیمجبورم کن نیخوا یم: گرفت  ينشسته بود جا لوفرین شیپ یقیکه تا دقا یمبل يرا چنگ زد و رو شیموها ی، عصب حسام

!کنم ؟ یام کرده زندگ چهیکه باز یبا زن

: شد  رهیانگشتانش ، باال گرفت و به سر در حال سوختنش خ انیروشن کرد و آن را م يگرید گاریس. خودش بازگشت  يام ، به جاحس پدر

.به نفع هر دومونه  نیا

.شد  لیتبد يبلند يصورتش نشست و کم کم به قهقهه  يتلخ رو يخنده ا. را بست و سرش را باال برد  شی، چشم ها حسام

 يلحظه ا! ... به نفع منه ؟ یچ نیدون یم: خنده اش قطع شد  يمانش نشست ، دوباره نگاهش را به پدرش دوخت و صدااشک به چش یوقت

.دادنش منو ببخشه  يواسه باز فتمیکه نفسم به نفسش بسته است و به پاش ب يکه برم دنبال دختر نیا: مکث کرد و ادامه داد 

.ارزش پس زده شدن هم نداره  ی، حت یعوض نیا: داد  هیمبل تک یرا بست و سرش را به پشت شیچشم ها دوباره

!؟ يتو عاشق شد: کرد  زیرا ر شیراد چشم ها يآقا

) صورتش را پوشاند  يزهر خند( آلش  دهیبه احترام عروس ا) گذاشت  دیو بر آن تاک دیپدرم را کش( به احترام پدرم . آره :  دیخند حسام

.خوامش  یبهش نگفتم چقدر م یحت

. بابا  مونمیپش: داد  هیگذاشت و سرش را به کف دستش تک شیزانو يرا رو آرنجش

.دختر ، ارزشش رو نداشت که از بهارم بگذرم  نیا: تر ادامه داد  نیغمگ

.تمومش کن حسام : زد  ادیراد فر يآقا

! مگه نه ؟ نیکن یم یباهام شوخ: سرش را بلند کرد  حسام

.دختر  نیواسم نه شراکت مهمه ، نه ا. خودش  يگرده خونه  یامشب بر م نیهم لوفرین.  نیفکرش هم نکن: د را تکان داد و ادامه دا سرش

.بود نه من  لوفریکه خراب کرد ن یحرفم ، اون يپا ستادمیمن همه جوره وا: برخاست و گفت  شیجا از

....که  نهی، تنها راه ا ياده اصرار دارخونو نیبه وصلت به ا یلیاگه خ: را باال آورد و در هوا تکان داد  انگشتش

.  شیریخودت بگ:  دیسکوت کرد و بعد غر یکم

.کنم  مونتینکن از کرده ات پش يحسام ، کار: راد گفت  يآقا

.شم  ینم مونیخائن ازدواج نکردم پش هیکه با  نیوقت از ا چیه: برگردد جواب داد  نکهیبدون ا حسام

خواست به احساسش بها  یم. داد و منتظر خروج بهار شد  هیپارك شده اش تک نیدم دانشگاه ، به ماش .دانست  یکالس بهار را م ساعت

. بدهد 

.موضوع ، با پدرش بحث کرده بود  نیرا سر هم روزید تمام

. شیخواست ، نه به خاطر حضور بهار در زندگ یرا نم لوفرین. ماند  یبار ، سر حرفش م نیا

.شود  کیخواست به بهارش نزد یاش کند ، م یرا وارد زندگ يگریپدرش ، کس د نکهیال قبل از ا، رفته بود و حا لوفرین

.دست تکان داد  شیو برا دیمهال را از دور د. از بهار نبود  يچه قدر منتظر ماند ، خبر هر

.شد و سالم کرد  کی، متعجب نزد مهال

!کجاست ؟بهار : هم با تکان سر جوابش را داد و اضافه کرد  حسام
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!چطور مگه ؟. یواسه نقاش یالقیی هیامروز رفته : را گشاد کرده بود  شی، چشم ها مهال

.برسونمت  ایب.  یچیه: تکان داد  يحسام سر -

.نه ممنون  -

.ایب.  يزیواسه منم عز يادینامزد شه یتعارف نکن ، وقت -

 یمشکوك حسام ، در مورد بهار هم جواب م يبه سوالها. سام حرف زد نداد و سوار شد و تا خود مقصد با ح یسرخ شد ، جواب یکم مهال

..داد

ساله  19 نکهیمثال ا. دانست  یاو م يدرباره  شتریب یبود ، حداقل کم دهیاگر خود بهار را ند.  دیکش اریاخت یب یمهال را رساند ، نفس یوقت

.کند  یم یکوچک است و با پدرش زندگ يهر ، خانه امادرش را از دست داده است و خانه اش در جنوب ش. است و تک دختر 

.فردا روز موعود است  دیرس یبود و به نظر م دهیرا هم پرس شیفردا يکالس ها ساعت

...  ی، نه سن یطبقات يمعنا نداشت ، نه فاصله  شیبرا يفاصله ا چیه. کرد  يپرداز الیو خ دیتختش دراز کش يشب را ، به پشت رو تمام

.نداشت  تیاهم شیجز بهار برا زیچ چیاصال ه

 *****

.گذراند  یبحث و جدل در خانه م ایدر دانشگاه ،  يوقتش را به انتظار جلو يهمه  بایروز بود که تقر سه

. رفت  یم لیکم کم تحل شیروین

. ردیاز بهار بگ يبود تا از او خبر دهیند یرا هم حت مهال

.به استقبالش آمد و به داخل اتاقش رفتند  ادیوارد دفتر شد ، شه یوقت. راند  ادیشد و به سمت دفتر شه نشیسوار ماش یعصب

!چه خبر ؟ لوفریاز ن:  دیپرس ادیشه. گرفت  يمبل جا ي، رو شهیتر از هم یعصب

!؟ ياز مهال خبر دار.  سیاون مهم ن -

!چطور ؟ -

!نه ؟ ای يبگو خبر دار -

.منه يخونه  شهیهم بایتقر میگرفت يرسما نامزد یاز وقت: و ادامه داد  دیخند انهیموذ... بود  انجیا شیساعت پ کی. آره : زمزمه کرد  ادیشه

از بهار خبر :  زدیبر رونیزد را ب یم شیاز ذهنش ن يکه گوشه ا شیو کارها لوفریسرش را تکان داد ، تا فکر ن. زد  ینی، لبخند غمگ حسام

!نداره ؟

خوش حال شد اما با  تینها یگرفته به عشقش به بهار فکر کند ، ب میکه حسام تصم نیته قلبش از ا. شد به خنده باز  شی، اول لب ها ادیشه

...راستش : اش در هم رفت  افهی، ق يزیچ يادآوری

.پسر ، من چرا جغد بد خبر شدم واسه تو : فرو برد  شیبلند شد و دستش را در موها شیجا از

 یچ: لب زمزمه کرد  ریز.  ینینداشت از سنگ دنیتوان نفس کش شیها هیاما ، ر دین قلبش به اوج رسضربا. ، حس کرد از نفس افتاد  حسام

!شده ؟

.سه روزه گم شده : گفت  یکرد و عصب یپوف ادیشه
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!؟ یچ -

. برنگشته خونه  گهیبعدش د.  یجا واسه نقاش هیرفته  -

! ؟ یچ یعنی -

.، آماده بود بهار نبود  زیحاال که همه چ. آورد  یحسام ، فشار م ي، به پشت چشم ها بغض

.زد  رونیاز دفتر ب گرید یکالم بدون

نشسته بود و  یکیدر تار یمبل يپدرش ، رو. خسته و درمانده به خانه برگشت . هدف دور زد  یشهر را ب يها ابانیشب ، تمام خ يها مهین تا

را  شیدست و پا گرید یتیخواست معذور ینم. زد  ینم یچند روز کال حرف نیا. نزد  یاما ، حرف ستادیحسام ا.زد  شیصدا یکیتار انیاز م

.به بهار ببندد  دنیرس يبرا

. ایبا من ب: و آرام گفت  ستادیا پدرش

. پشت سر پدرش رفت . حسام ، دلش شور افتاد . راه افتاد  نیزم ریسمت ز به

.بودند  ستادهیآن آماده باش ا ییدر انتها يبودند و جلو نیرزمیتا از نگهبانان ، در ز دو

.داد  یقلبش گواه بد م. ، متعجب نگاهشان کرد  حسام

. رفت  یداشت ، انگار ضربان قلبش باالتر م یکه بر م یقدم هر

.کنار رفت و به حسام اشاره کرد تا داخل را نگاه کند  یپدرش کم. شدند  کیدر نزد به

.د تا خور شیدرون اتاق ، زانوها دنیاز د حسام

....اتاق افتاده بود  يهوش گوشه  یو ب ی، زخم بهار

باغ همسفران: سوم  فصل

يبود) من (  نیتو تنها تر و

يبود) من (  نیتر کیتو نزد و

 الیخ.  رندیبگ يحسام جا يخانه  يهم فعال در انبار لشیمناسب مهمان حسام باشد و وسا يشدن خانه  دایشد که بهار تا پ نیقرار بر ا "

 نیبودن به بهار و در ع کیشب مهمان بودن بهار به او فهمانده بود که نزد کی. درون حسام به پا بود  ییآمد اما غوغا یهمه به نظر راحت م

".دشوار است  تینها ینگه داشتن احساسش ب پنهانحال ، 

عجله به سمت خانه  یفرمان را گرفت و آرام و ب گریبا دست د. داد و انگشتش را به دندان گرفت  هیپنجره تک ي، دستش را به لبه  حسام

.حرکت کرد 
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 یخوب مال تیشده بود که با توجه به وضع يحسام ، مرد جا افتاده ا. شد  رهیرخ حسام خ میبه ن. کرد  ی، بهار را معذب م نشانیب سکوت

. خواهانش بودند  يادیز ياش مسلما دخترها

تن  اریاخت یو مخاطبش ، ب دیکاو یشد انگار درون روح را م یم رهیخ ی، وقت شیچشم ها یمشک. نبود  ریتاث ینافذش هم ب يچشم ها البته

. کرد  یتوقع ، آن را به بهار هم منتقل م یکرد که ب یآرامش را هم حس م یبهار در رفتار حسام ، نوع. داد  یم شیبه خواسته ها

.کند  هیکه دوباره برگردد ، اجازه داد بهار او را تجز نیلبخند زد و بدون ا. اوست  ي رهیچشم به بهار نگاه کرد که خ ي، از گوشه  حسام

!؟ یناراحت يزیاز چ -

!؟ يکرد يفکر نیچرا همچ:  دینه تکان داد و او هم پرس یسرش را به معن. خورد  کهیاز سوال بهار  حسام

. يدلخور يزیچ هیکنم از  یاحساس م: دوخت  رونیشانه باال انداخت و نگاهش را به ب بهار

.  ستمیناراحت هم ن یحت.  ستمیدلخور ن -

. نیبا هم برگشت دمیشن ادیاز مهال و شه! ندارن ؟ یپدرت با اومدن من مشکل -

...عاشق مهمان  یو ما هم همگ ینه ، تو مهمان: بست  يرا لحظه ا شی، چشم ها حسام

دوست داشت دست دراز کند و لپش را بکشد ، اما . گل انداخته بود  شیگونه هابه بهار انداخت که  ینگاه میصورتش را پوشاند و ن يلبخند

.خواهش دل را گرفت  نیا يبا مشت کردن دستش دور فرمان ، جلو

من که ! دنبال خونه بگردم ؟ يحاال چه جور: زمزمه کرد  یدر هم رفت و عصب یکم شیناراحت شد ، اخم ها يزیچ يادآوریانگار با  بهار

.سر کارم  صبح تا شب

 یمناسب ياگه خونه .  میکن تیخودمونو اذ یلیخ ستیالزم ن. من به چند نفر سپردم : بهار را آرام کرد گفت  نانشیکه اطم ی، با لحن حسام

. مشینیب یم میریو با هم م دنیکنن خبر م دایپ

.دوست نداشتم مزاحمت باشم : داد و حسام را نگاه کرد  هی، به در تک بهار

. يوقت مزاحم نبود چیه.  یستین: و زمزمه کرد  دیکش یقیس عمنف حسام

. شهیدرست م زیهمه چ: داد  نانیبهار را در دست گرفت و با لبخندش ، به او اطم دست

شرم به . اسپند جلو آمدند  یو مش قاسم با ظرف یب یشدند ، ب ادهیپ نیدم در که از ماش. شود  یخبر داده بود که بهار مهمانشان م یب یب به

.رفت  یگلگون بهار ، ضعف م يگونه ها دنیبود و حسام از د دهیبهار خز يگونه ها

.پله ها ، لبخند از صورتش محو شد  يپدرش جلو دنیحسام با د. با هم وارد شدند  همه

.که پدر حسام است  دی، فهم لچریو يرو يرمردیپ دنیو با د دیاز پشت حسام سرك کش بهار

.من بهار هستم . سالم : دستش را دراز کرد و در همان حال آرام گفت . خم شد  یام کمرفت و با احتر جلو

 نیاو که ا. آمد  یم لیدل یاما به نظر ب. از ترس و دلهره ناگهان به قلبش هجوم آورد  یحس. خورد  کهیبهار . راد ، دستش را گرفت  يآقا

.ه بود صحبت نکرد یبود ول دهید یعنی. بود  دهیمرد را قبال ند

. دیدست حسام پشت کمرش نشست ، از ترس از جا پر یبر لب آورد و وقت یزورک يلبخند

.توانست حال بدش را پنهانش کند  یحسام ، نم يبه سوال ها شیبه شماره افتاد و لبخندها و سر تکان دادن ها نفسش
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!حالت خوبه دخترم ؟: راد گفت  يآقا

. هیفقط خستگ.خوبم : دگرگون شده است  نقدریحالش ا لیدل یدانست چرا ب ینم بهار

. نهیمطمئنا هم: زد و پاسخ داد  یراد ، لبخند کج يآقا

.جواب ماند  یحسام به پدرش ، از طرف او ب يخصمانه  نگاه

. بهتره بهار امشب رو استراحت کنه : گفت  یبهار حلقه کرد و عصب يرا دور شانه  دستش

.زمزمه کرد  يریشب بخ لب ریراد سر تکان داد و ز يآقا

از خدمتکاران خواست به بهار کمک کند و خودش مستاصل و  یکیاز . آماده کرده بودند ، برد  شیکه از قبل برا ی، بهار را به اتاق حسام

.نگران از اتاق خارج شد 

. کرد  یحسام دقت م یعصب يفتارهابود و به ر ستادهیا کشینزد یب یب.  دیایب رونیرفت و منتظر بود خدمتکار ب یراهرو ، راه م در

. دیتخت در خواب د يدر بهار را رو يباز شدن در ، حسام جلو رفت تا وارد اتاق شود ، اما از ال با

که سرشون به  نیفکر کنم به محض ا. کمکشون کردم لباس عوض کنن و بخوابن : دخترك گفت . پرسشگرش را به خدمتکار دوخت  نگاه

. رد خوابشون ب دیبالش رس

.تکان داد و دخترك را مرخص کرد  يسر حسام

.در را بست و به اتاق خودش پناه برد .  دیکش یو منظم نفس م قیعم. شد  رهیباز ، دوباره به بهار خ مهیدر ن يال از

.بود  کیهوا تار. بود  دهیتخت خواب يرو رونیبا لباس ب.  دیاز خواب پر یدست يتکان ها با

!شده ؟ یچ:  دینگران پرس.  شد اریدفعه هوش کی

.آمد ، از تخت کنده شد و به طرف در اتاق رفت  رونیبهار از دهان مش قاسم ب يکلمه  نکهیمحض ا به

 ستادهیپدرش هم آن جا ا. بود  صیجمع قابل تشخ يهمهمه  انیبهار از م ي هیگر يصدا. در اتاق بهار ، خدمتکاران جمع شده بودند  يجلو

.داد  یکان مبود و متاسف سر ت

داشت او را  یبا التماس سع یب یاز اتاق ، کز کرده بود و ب ياز اشک ، گوشه ا سیخ یبهار ، با صورت. همه را کنار زد و وارد اتاق شد  حسام

.شد  ینگران تر م یب یگرفت و ب ی، هق هق بهار اوج م یب یب يبا هر جمله . آرام کند 

.کنم  یمن آرومش م.  نیرو هم ببر هیو بق نیشما بر: گذاشت و آرام دم گوشش گفت  یب یب يشانه  يدست رو. جلو رفت  حسام

.را کنار زدند  شیدهایمصمم حسام ، ترد ينگران به حسام چشم دوخت ، اما چشم ها یب یب

.بود  بهار يشکست ، هق هق خفه  یکه سکوت را م ییتنها صدا.و بسته شدن در ، همهمه خاموش شد  هیرفتن بق رونیب با

 هی شهیهم: هق هق ، آرام گفت  انیم. بهار ، سرش را بلند کرد . نوازش کرد  یبهار را کم يموها. نشست  شیزانوها يکنارش ، رو حسام

.جوره  هی شهیهم. خوابه 

ایب.  زمیعز ستیمهم ن -
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ار آرام از جا برخاست و در آغوش حسام فرو به سمت خودش ، به دنشیکش یبا کم. بهار بند کرد  يبرهنه  يرا دراز کرد و به بازو دستش

. شود  یخواست در آغوش او مخف یفشرد ، انگار م یحسام م ي نهیسرش را به س. رفت 

.تخت نشاندش و قد راست کرد  يرو. ، از جا برخاست و بهار را هم بلند کرد  حسام

!؟ ينر شهیم:  دیبهار ، محکم به مچش چسب انگشتان

. دیکش یآتش به جان حسام م پر از خواهشش ، لحن

.نبود  یتخت نشست و خواست به بهار کمک کند تا دراز بکشد ، اما بهار راض يلبه  ي، رو حسام

.از آرامش بود بهتر بود امشب کمال استفاده را ببرد  یکه حسام ، منبع حاال

.تخت کرد  يو حسام را مجبور به کامل نشستن رو دیخودش را عقب کش یکم

.زد  يدر سکوت بهار ، لبخند محو يها ییزورگو نیبه ا،  حسام

.خجالت در آغوشش فرو رفت  یداد و بهار ب هیتاج تخت تک به

.بره  یکه خوابت نم يجور نیا: گوشش گفت  ریبهار نشاند و ز يموها يرو ي، بوسه ا حسام

.بخوابد  شیبازو يو دستش را باز کرد تا بهار رو دیخودش دراز کش بعد

.ترسم  ینم یینجایا یدونم چرا وقت ینم: حسام گذاشت شروع به گفتن کرد  يبازو يسرش را رو نکهیبه محض ا بهار

.واست دردسرم. یشیم تیببخش که اذ:  ندیرا بلند کرد تا حسام را بب سرش

.  ينجورینگو ا: و گفت اش گذاشت  یشانیپ يرو يبوسه ا.  دیبه سمت خود کش یدستش را پشت گردن بهار گذاشت و سرش را کم حسام

. نجامیمن ا. راحت بخواب  ریبگ

حسام چسباند  ي نهیاش را به س یشانی، پ شیآشنا و آرامش بخش بود برا بیعطر حسام ، عج يبو.  دیکش هیتر به ر قی، نفسش را عم بهار

.و لباس حسام را در مشت گرفت 

.شده بود  قیبهار دوباره عم يانفس ه. کرد  یباز بهار ، را شانه م يبا دستش ، موها حسام

.آن گذاشت  يآرام رو يرساند و بوسه ا شیآن را به لب ها. را آرام از مچ گرفت و از لباسش جدا کرد  دستش

. شد  یموقع خواب چقدر معصوم م بهارش

توانست ،  یبود و حسام م دهیبحسام نچس ي نهیبه س گریسرش د. جا به جا شد  یخورد و کم یبهار تکان. را نوازش کرد  شیموها دوباره

.  ندیصورتش را بب

.صورت بهار کنار برد  يانگشتانش گرفت و از رو نیتار مو را ب چند

.شانه اش به عقب هل داد و تازه توجه اش به لباس بهار جلب شد  يبلندش را از رو يموها

.داغ شد  یکم. د شانه اش نگه داشته بو يخواب ساتن که تنها دو بند نازك ، آن را رو لباس

.شود  یم دیسرخ و سف یشود ، حساب داریبود ، صبح که بهار با حواس جمع از خواب ب مطمئن

.لبش نشست  يرو يفکر لبخند نیا از
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آروم  يبوسه  هیبا : با خودش گفت . بهار رساند  يرا به گونه  شیعطشش ، لب ها. نشاند  يبهار بوسه ا يموها يرا خم کرد و رو سرش

.خانومم  یشینم داریبکه 

.به آن ها داد  یطوالن يبهار گذاشت و بوسه ا يگونه  يرا رو شیها لب

.جهت داغ شده بود و قلبش به تپش افتاده بود  یب. کرد  یانگشت حسام ، گز گز م. بود  دهیهنوز به پهلو ، رو به حسام خواب بهار

.خط لبش حرکت داد  يرو لب بهار گذاشت و آن را آرام ياشاره اش را گوشه  انگشت

، به  يداری، که هر شب ؛ و نه در خواب که در ب نیمثل ا یشد که بهار همسرش باشد و حسام ، نه در شب یم. فشار آورد  شیبه گلو بغض

.لب ها فکر کند  نیا دنیبوس

 ینم شیار بنشاند ، عذاب وجدان رهابه يلب ها يکردند ، بر رو یطلب م شیکه لب ها يکند و بوسه ا یدانست که اگر فکرش را عمل یم

.کند 

کرد به هر  یو سع دیبهار ، باالتر کش يشانه ها يپتو را رو.برهنه اش نشاند  يشانه ها يرو يرا عوض کرد و بوسه ا شیلب ها جهت

. دیگرم شد و خواب شیکم کم چشم ها. هر چه قدر هم که سخت باشد . از بهار فکر کند  ریغ يزیچ

نگاهش . دستپاچه سر بلند کرد . اش افتاد  ینیچشمش به لباس حسام ، درست نوك ب.شد  داری، ب دیچیکه در گردنش پ يدب يبا درد صبح

.کرد  یچه م نجایحسام ا نکهیاتاق شده است ، چه برسد به ا نیوارد ا یبه خاطر نداشت ک یحت. دوروبر چرخاند  یرا کم

دوست ،  کیکنار  دنیخواب يلباسش برا. بازمانده بود  رتیکنار رفت ، دهانش از ح شیروشد ، پتو که از  زیخ میکرد و ن هیدستش تک به

.افتضاح بود 

 نیدر ا. بو را برداشت  دنیکه قابل پوش یلباس نی، سمت کمد رفت و اول نیپاورچ. نکند  داریبلند شود که حسام را ب يکرد ، طور یسع

.است  یسلباسها متعلق به چه ک نینداشت ، ا یاوضاع فرق

.فرستاد  رونیدر را پشت سرش بست ، باالخره نفسش را ب یرفت و وقت رونیاتاق ب از

.شد  ریبغل برد و آرام از پله ها سراز ریرا ز شیدستها. شروع شده بود  شیاز ساعت ها پ یهمکف ، زندگ ي طبقه

.شدند  یه به کار خود مشغول مگذاشتند و دوبار یم یو احترام ستادندیا ی، هر کدام م دنشیبا د خدمتکاران

. دیراهرو به آشپزخانه رس يکه خدمتکاران در آن رفت و آمد داشتند ، وارد شد و در انتها ییراهرو به

.را به طرف او برگرداند  شیبلند بهار که سالم کرد ، رو يبود و با صدا ستادهی، کنار اجاق ا یب یب

. زمیرواست ب ییچا هی نیبش. ماهت  يسالم به رو -

!شلوغ کردم ؟ ی، حساب شبید. ممنون  -

.موندن  شتیآقا همه رو مرخص کردن و خودشون پ. کم  کی -

گاز  يدستش به جنگ ، خورش رو يقرار داد و دوباره با مالقه  شیرا جلو يفنجان چا یب یب. دوباره گل انداخت  تشیموقع يآور ادی از

.رفت 

!؟ رهیحسام ، سر کار نم:  دیسرش را بلند کرد و پرس.  دیچرخ یفنجان ، م يدور لبه  انگشتش

.فکر نکنم امروز جون بلند شدن داشته باشه : از پشت پاسخ داد  يمردانه ا يصدا
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.دهد  یرا حرکت م لچرشیاز خدمتکاران ، از پشت و یکیکه دم در است و  دیجا بلند شد و پدر حسام را د از

. انداخت  ریزسر سالم کرد و شرمنده سرش را به  با

.دونم  یکردم م تیهمه رو اذ شبید. خوام  یمن جدا معذرت م: لب زمزمه کرد  ریشد ز ریو در کنارش جا گ زیراد پشت م يآقا یوقت

. ستیبروز اونا دست خودش ن یداره و گاه یهر کس مشکالت. حرف رو نزن  نیا: زد و گفت  یراد لبخند مهربان يآقا

.با فنجانش شد  ياکتفا کرد و دوباره مشغول باز يدر جواب به لبخند بهار

.راد شد  يو آقا یب یدستانش را به هم زد و باعث تعجب ب يبه ذهنش خطور کرد با شاد يدفعه فکر کی

!براتون انجام بدم ؟ نیدوست دار يچه کار نی، بهم بگ شبید یبه تالف -

.دختر ، آروم تر : سر داد  يبلند يراد ، خنده  يآقا

!اط؟یح يچطوره ببرمتون تو: زد و آرام تر گفت  ینی، لبخند شرمگ ربها

.راد ، سرش را تکان داد و موافقتش را اعالم کرد  يآقا. لبخند زد و دوباره مشغول شد  یب یب

. میتا بر نیپس صبحانه تون رو کامل بخور: ادامه داد  یبا خوشحال بهار

.که حسام هم وارد شد  فتندیا گرفت تا راه بر لچریو ياز صبحانه بلند شد و دسته ها بعد

.لب سالم داد  ریبهار ز. سرخ  شینامرتب بود و چشم ها شیموها

!؟ نیریکجا م:  دیبا تعجب پرس حسام

.اطیح يگردش ، تو: راد جواب داد  يآقا

.زمستونه  ینا سالمت. هوا سرده .  ستیالزم ن: کرد منصرفشان کند  یسع. و حال بد بهار ، نگران شد  شبید يادآوری، با  حسام

گردش واسه  نیا.  میپوش ینه ، لباس گرم م: کرد جواب داد  یممکن صحبت م يصدا نیبود و با آرام تر نیییهمانطور که سرش پا بهار

. هیعذرخواه

!؟ یداشت یچه وضع شبیرفته د ادتی. بهار  ستیگفتم الزم ن -

!شد ؟ یزمخت م نقدریا یچرا حسام گاه. شده بود  نیغمگ لیدل ینگاهش ب. سر بلند کرد  بهار

. میبگرد میخوام که بر یم یول امیبعدا از خجالت تو هم درم.  يشد تیدونم اذ یم -

.اش چسباند تا چشمش به نگاه حسام گره نخورد  نهیبهار دوباره خجل شد و سرش را به س.  ستادیبهار ا ي نهیبه س نهی، جلو آمد و س حسام

. ، چانه اش را گرفت و صورتش را باال آورد حسام  دست

.بود  متیهم غن نی، اما هم امدیباالتر ن راهنشیپ ي قهیبهار از  نگاه

!باشه ؟.  ییمهم تو. مراقب خودت باش  -

برو : را صدا کرد  چند قدم که دور شدند ، حسام دوباره بهار. را به حرکت درآورد  لچریافتاد و بهار و نییدست حسام پا. سر تکان داد  فقط

. ایلباس گرم بپوش ، بعد ب

شانه اش  ياما دست پدرش رو دیبگو يزیلب باز کرد تا چ. پدرش زانو زد و التماس گونه نگاهش کرد  يرفتن بهار ، حسام جلو رونیب با

.کنه  ی، اشتباهاتش رو تکرار نم دهید ایمرد دن هی. راحت  التیخ: نشست و بدون سوال ، پاسخ داد 
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.کرد سرش را به خوردن صبحانه گرم کند  ینشست و سع زیپشت م. سر تکان داد و از جا برخاست  سامح

.را معلوم کنند  یقبل يخانه  تیوضع نکهیا يبرا یشده بود و فرصت خوب ياجبار لیامروز ، تعط. ، سراغ بهار را گرفت  حسام

کرد و حسام درك  یم یاش برگشته بود ، خودش را در اتاق مخف یصبحگاهاز گردش  یاز وقت. کرد  دایاتاقش پ يپنجره  يرا روبرو او

.را  شیکرد چرا ینم

.دوخت  رونیداد و چشم به ب هیپنجره تک يچارچوب فلز گریرفت و به سمت د جلو

 يبوسه ا. کرد  کیزدرا در دست گرفت و او را به خود ن شیاز پشت ، هر دو بازو. دست حسام مانعش شد . ، از جا برخاست تا برود  بهار

.... کند  یدگیرس تشانیبه وضع دیاز دستش در رفته بود ، با خودش فکر کرد با گاهیگاه و ب يبوسه ها نیحساب ا... گذاشت  شیموها يرو

!شده بهار ؟ یچ:  دیپرس. بدهد ، آرام گرفت  يتن بهار را جا ژنیکرد تا اکس یاش را خال هیر يکه همه  یبا بازدم

 ریتا دربرود اما حسام ، مچش را اس دیکش ریبه محض شل شدن دست حسام ، خودش را به ز. قال کرد تا خودش را آزاد کند ت یکم بهار

.کرد  یبهار خجالت زده و مردد ، راحت تر م يکه تنفس را برا شتریب يهم قرار گرفتند، منتها با فاصله ا يبار روبرو نیکرد و ا

. دیگو یدانست دروغ م ی، اما حسام خوب م فتادهین یاتفاق چیه هدر جواب فقط سر تکان داد ک بهار

 یباعث ناراحت يزیکه چ نیکرد و مطمئن از ا هیصورتش را تجز ياجزا.  اوردیبهار گذاشت تا سرش را باال ب يگونه  يدستش را رو کف

.شده  ی، به من بگو چ ستمیمگه من دوستت ن: شود ، آرام تر گفت  یبهار م

...فقط من .  یچیهباور کن  -

!؟ شبهیموضوع د: تر شد  کیبه بهار نزد یلب نشاند و قدم يرو يحسام لبخند. نداد  ادامه

.کرد  نیی، سرش را باال و پا نیشرمگ بهار

هار ب دنیبالفاصله در ذهنش خودش را متهم کرد و مجازاتش را ند... بهار نشاند  يموها يرو يرفت و بوسه ا کینزد يگری، قدم د حسام

! ؟ ياز کدوم قسمتش ناراحت تر: فرستاد  رونینفسش را ب.... کرد  یم رشیقاعده اس یب يبوسه ها نیاعالم کرد ، ا

از  ای!... و من آرومت کردم ؟ يآروم نشد یب یکه با ب نیاز ا!... ؟ يدیکابوس د نکهیاز ا: را بپوشاند و ادامه داد  شیکرد تا غم صدا مکث

!؟ يدیتو بغل من خواب نکهیا

 يرو ینیلبخند غمگ. نگاهش را به چشمان حسام دوخت  میبهار معترض سر بلند کرد و مستق. شده بود  لیتبد یواضح طنتیبه ش لحنش

.، ما رو  دنیچه عجب خانوم ، چشماتون قابل د: حسام نقش بست  يلب ها

 کتی، حالت خوب نبود و تنها دوستت که نزد شبید: د ، دست حسام مانعش ش ندازدیب نییدوباره سرخ شد ، تا خواست سرش را پا بهار

. بمونم و مراقبت باشم  شتیکه پ هیعیطب. بود ، من بودم 

. دنیخودم فرستادمشون برن و تا خود صبح راحت خواب. هم نباش  هینگران بق: بهار برد  يبه چانه  دست

. یبود ، اما فقط کم ختهیخجالتش ر یکم. زد  يلبخند محو بهار

.  ارنیخونت رو ب لیفرستم وسا یبعد از ناهار ، چند تا از خدمتکارا رو م: دستش را بردارد ادامه داد  نکهی، بدون ا امحس

.جمع کنن  هیرو بق میشخص لیکه وسا شهینم. باشم  دیمن خودم با... حسام : دوباره معترض شد  بهار

. یروبرو بش کهیدوست ندارم با اون مرت. خانوم  شهینم -
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...حسام -

.کرد  یرا در حسام زنده م دنیبوس لیو م دیکش یحسام را م. ، لبش را از داخل به دندان گرفت  حسام

.هست  یو حواسم به همه چ رمیخودم م -

.گفت  یتر م دهیتر و کش ظیهر بار غل... حسام  -

.نزن  چارهیدل ب نیبه ا شیآت: در دلش ادامه داد ... نکن دختر  -

!؟ يا ینگران چ.  گهید یخودت هست.  امیمنم م: ادامه داد  اوردیسردرن ینگاهش کرد و وقت جیگ یکم بهار

.کنه  رمیدوست ندارم دوباره غافلگ.  شنی، نگهبانها هم به جمع اضافه م یحاال که هست ی، ول ایباشه ب -

. ومدیازت برنم ي، کار يشد یهم نم ریغافلگ:  دیخند طنتی، با ش بهار

.خودته ها  ری، امروز اگر آش و الشش کردم تقص نطوریپس که ا:  گفت حسام

.تونم جواب پدرجون رو بدم  یکه من نم ينه تو رو خدا ، جلو نر -

!پدر جون ؟ -

.گفتن مثل تو پدرجون صداشون کنم .  ستنیکنم راحت ن یراد صداشون م يمن آقا نکهیگفتن با ا. پدر شما . راد  يآقا -

!؟ یشیتو که ناراحت نم:  دیبعد دوبارهپرسمکث کرد و  یکم

من : فرستاد و گفت  نییبه زور آن را پا. کرد  ی، حرف زدن را سخت م شیشده در گلو ریبغض جا گ. تکان داد  نیسرش را به طرف حسام

.گم  یپدر ، کمتر پدرجون م ایگم ، بابا  یبهش م

.بگم  نویا يا گهیدوست ندارم به کس د. گفتم بابا  یخودم م يبابابه : انداخت و گفت  نییسرش را پا. شد  نیغمگ یکم بهار

 نینه بهار و نه حسام ، دل و دماغ شکستن ا. صرف شد  نیسنگ یناهار در سکوت. رفتند  يازچند لحظه سکوت ، با هم به سالن غذا خور بعد

.کرد  یم يباز شیهرکس در افکار خودش غرق شده بود و تنها با غذا. سکوت را نداشتند 

.سه روز  نیداد خانه بدون رفت و آمد بوده است در ا ی، نشان م کردیم ییخودنما لیوسا يکه رو یگرد و خاک. هم وارد خانه شدند  همراه

. کرد  یرا تعارف م هیروشن کرد و مرتب حسام و بق یکی یکی، جلوتر رفت و برق ها را  بهار

.شد  یم یمبلمان ، خنث يدیو پوشش چوب داشتند و رنگ گرم خانه با سف واریکاغذ د وارهاید يهمه . در خانه چشم چرخاند  حسام

. رفت  یم يخانه ا نیمثل بهار توقع چن ینقاش از

.بهار به وجد آمدند  يخوابه  کیکوچک و  يخانه  تیمیاز صفا و صم همه

!چطوره ؟:  دی، به حسام نگاه کرد و پرسلبخند بر لب . داد  هیآن تک يکنار واری، از آشپزخانه خارج شد و به د بهار

.ذهنم بود  يتو کهیبهتر از اون یلیخ -

 يشد که برا ییبود و مشغول باز کردن جعبه ها نیکه همراهشان بود ، اسمش نازن يخدمتکار. و دوباره سراغ آشپزخانه رفت  دیخند بهار

.با خود آورده بودند  يبسته بند

بر عهده  نیرا خودش و نازن لیوسا ي هیاش را جمع کند و بق یشخص لیوسای هیو بق شیاق فرستاد تا لباسها، با اصرار بهار را به ات حسام

.گرفتند 
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. دادیکرد و درون آن جا م یلباس ها را تا م کی کیتختش باز گذاشت و  يرا رو یچمدان. سر کمدش رفت و آن را باز کرد  بهار

.گذاشت  یخاطراتش را درون آن م يرا گذاشته بودکه همه  يکمد ، جعبه ا ته

.همزمان ، حسام وارد اتاق شد . در نشست و جعبه را باز کرد  يجلو

.کرد  شیبرود تا بهار راحت باشد اما بهار صدا رونیبه جعبه انداخت و خواست ب ینگاه

. دندیخند یهر دو با هم م يا قهید و چند دقکر یم فیآورد ، خاطره اش را تعر یم رونیرا که از جعبه ب لهیبهار هر وس. هم نشستند  کنار

 یسنجاق قفل کیبود ،  دهیکه خودش خر يگل سر نی، اول یپدرش نوشته بود در همان کودک يکه برا ياش ، نامه ا یپنج سالگ ینقاش

...و رنگ روغنش  يقلمو نیبرده بود ، اول زهیاش که جا ینقاش نیبا مهال ، اول دارشید نیاول يکوچک خاطره  ییطال

 ي هیهد نیا: بهار گفت . خنده زدند  ریهر دو ز دنشیبا د. آورد  رونیشده بود را از جعبه ب ییطال يرا که با اسپر واریرنگ د ي چرتکه

.من که قلموم رو انداختم و اون دو تا چشم در چشم شدن  يبرا ییطال يقلمو: و ادامه داد  دیخند....  ادهیآشنا کردن مهال و شه

. ابونیوسط خ گهیخوره د یقل نم. که خطر نداشته باشه  دنیچرتکه هم خر: حسام گفت .  دندیددو خن هر

ته آن جعبه  یبود که بعد از کنار گذاشتن نقاش شیآمد ست رنگ ها و قلموها رونیکه از جعبه ب يزیچ نیآخر. کرد  دییبا سر تا بهار

.شان کرده بود  یمخف

.ساده  يکار مداد هیبزرگ ،  يپرتره  هینه .... ام پدرت رو بکشم خو یم: و گفت  دیجعبه کش يرو یدست

باشم و به حرفش گوش  یخوام دختر خوب یم. پاش بمون  اینزن  یحرف ایگفت  یم شهیپدرم هم: کرد و ادامه داد  فیصبح را تعر يماجرا

.کنم 

.نشاند و به حسام چشم دوخت  شیلب ها يگوشه  یکوچک لبخند

. کرد  دشییبا سر تا حسام

جمع  تویشخص لیوسا يهمه : کرد  دیدوباره سکوت ظهر تکرار نشود و هر دو در غم غرق نشوند ، حسام از جا بلند شد و تاک نکهیا يبرا

. يذارم برگرد ینم گهید. کن 

. ستیور من و تو نبه حض يازین. که جمع کنن  فرستمیبمونه بچه ها رو م لیوسا ي هیاز بق یهر چ: خارج شدن برگشت و گفت  موقع

دختر خوب  شهیتو هم: بردن دوباره مخاطب حسام قرار گرفت  يگذاشت برا یکه جعبه را کنار چمدان م یکرد و در حال دشییتا بهار

. یهر طور که باش.  یپدرت

.حضور حسام ، وباره مشغول شد  یخال يبه جا یرا ترك کرد و بهار هم بعد از مکث اتاق

.از گرما به صورتش خورد ی، موج يبا باز شدن در ورود. راننده را فرستاده بود تا بهار را از سرکار به خانه ببرد . ت به خانه برگش روقتید

.داد و کفش ها را از پا کند  هیکنار در ، تک یجاکفش يرا به بدنه  شیدستها

یسالم ، خسته نباش يوا -

.، مبهوت ، فقط زل زد  حسام

راهش را گرفت و به سمت . گونه اش کاشت  يرو يداد و بوسه ا هیدستش را به شانه اش تک. ز دستش گرفت را ا فیجلو آمد و ک بهار

.رفت  ییرایپذ
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. يخونه بر نیبذارم از ا دیانگار اصال نبا: گونه اش را با پشت دست لمس کرد و با خود زمزمه کرد  حسام

 یبهار م ينشسته بود و به کارها نیزم يگرفت ؛ مش قاسم کنار دستش رو یپوست م وهی، م یب یب.همه جمع بودند . شد  ییرایپذ وارد

خدمتکاران جوان خانه ،  ي هیبود ، گرفته ؛ بهار ، با بق دیخشکش بع يکه از سنش و رفتارها ي؛ پدرش ، رو به بهار ، ژست بامزه ا دیخند

.دندیکش یم ینشسته بودند و مثال نقاش نیزم يوپدرش ر يروبرو

.کرده بود  زیرا ر شیآورده بود و چشم ها رونیلبش ب ينش را از گوشه زبا بهار

.کرد  یم ییهمه خودنما يلب ها ي، حاال رو دید یکه مدت ها بود در خانه نم يلبخند

.اش افتضاح است  یگفتند نقاش یداد ، اکثرا م یم يکدام از دخترها ، نظر هر

!خوب نشده ؟ نیتو بگو حسام ، ا: ان خودش را به او رساند و دو دی، چشمش به حسام افتاد ، از جا پر بهار

. حسام فقط لبخند زد و به بهار نگاه کرد . اش را باال گرفت و نشان داد  یشاس تخته

!؟ ستیخوب ن یعنی: ماتش برد  بهار

!ذره هم ؟ هی یحت یعنی: تر گفت  نیبهار غمگ. ، فقط لبخندش را کش داد  حسام

.ذره خوبه  کی. ذره که چرا  کی: اش را خورد و مقتدر گفت  ، کامال خنده حسام

.حسام ، دستش را مهار کرد . حسام کرد  يبازو يرا حواله  زشیر يمشت ها. باز شد  رتیبهار از ح دهان

.بگم چطوره  دیمن با. دختر  نجایا ایب: جون ، بهار را صدا زد  پدر

. دیفهم یحسام ، محوش بود و خودش نم. ه سمت پدر جون رفت ، به حالت قهر از حسام رو برگرداند و ب بهار

. نشینب يا گهیاتاقم ، تا کس د واریبه د زنمیخوبه که م نقدریا: گفت  طنتیبه جمع کرد و با ش ی، اول نگاه ینقاش دنیجون با د پدر

. کشمیهم نم گهید. صال با همتون قهرم من ا: گفت  شیدر صدا طنتیمثال قهر کرد و با ش. که از همه طرف ، سوژه شده بود  بهار

.شد  دهیدست حسام شد و به آغوشش کش ریاز کنار حسام که رد شد ، مچش ، اس. رفتن داشت  رونیبهار عزم ب.  دندیخند همه

دستش .  دیکش هیبهار را به ر يرا جمع کرد و عطر موها شیحسام ، لب ها. شد  ریبه قلبش سراز ایخوب دن يحس ها ي، همه  ناگهان

آورد که  نییبهار ، سرش را پا يموها يرو يرا بست و به قصد نشاندن بوسه ا شیچشم ها. نوازش گرانه ، پشت کمر بهار را نشانه رفت 

.برد  نیپدرجون ، خلسه را از ب یمصلحت يسرفه 

.رفت  رونیاز اتاق ب يکلمه اعاجز است ، بدون  یحیاز هر توض دید یانداخت و وقت نییسرش را پا.  دیقدم ، عقب کش کی حسام

اگر هر مرد .  دیکوب یم نهیس يقلبش به قفسه . آتش بودند  ی، از حرارت درونش به سرخ شیگونه ها. خشک شده بود  شی، سر جا بهار

 چیو پنهانش ، ه آشکار يمحبت ها ياما در مقابل حسام ، در قبال همه .  ماندیآرام نم نقدریکرد ، مطمئنا بهار ا یکار را م نی، ا يگرید

.برد  یگفت که از آن لذت م یم دیبا خودش صادق بود با یاگر کم یحت. داد  ینمنشان  یواکنش

 يحس ها نیا لیو تحل هیبه تجز ازین. به فکر داشت  ازین. که برگردد و به جمع نگاه کند ، خارج شد و به اتاقش پناه برد  نیهم بدون ا او

. دیجد

 یم یخداحافظ دیرفت و با ی، بهار م گری، تا چند روز د گرید یمشت.... کرد  یفراموش م دیبا. فرود آورد  وارید، مشتش را به تن  حسام

!... گذشته را بازگو کند ؟ يها تیامروزش ، جراتش را داشت که واقع تیبا وضع رفتیپذ یاگر بهار او را م ی، حت يمشت بعد... کرد 



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٧

کدامشان تاب  چیآن گذاشت ، ه يمشت آخر را فرود آورد و سرش را رو... کند  يساسات بهار باز، حق نداشت ، دوباره با اح يمشت بعد

.را نداشتند  تیروبرو شدن با واقع

.و سالم کرد  دیکش یقی، نفس عم دیچیمهال که در گوشش پ يصدا. را محکم به گوشش چسباند  یتخت نشست و گوش يرو

!؟ زمیشده عز یچ: همراه داشت  را به یاز نگران یگرفته اش ، موج يصدا

...راستش . موضوع حسامه : کرد و آرام و شمرده شروع کرد  سیخ یرا کم شیسکوت کرد ، لب ها یکم بهار

.جون به لب شدم بهار .  گهیشده د یبگو چ: طاقت گفت  یمهال ب. مکث کرد  دوباره

...آخه ... من ... خوب ، راستش  -

:باز شد  یادش انگار نطق بهار کمد يبا صدا.... بهار  يوا -

رو ؟ دیاون بار که باهام رقص ادتهی -

.آره  -

بهم داره ؟ یاحساس یمطمئن یکه گفت ادتهی -

!خوب ؟. آره  -

بهم داره یکنم که احساس یخوب من فکر م -

!بده ؟ ایخوبه  نیا -

.دونم  ینم: لب گفت  ریبعد از چند لحظه ز. دهد  صیرا تشخ توانست درست و غلط یبود و نم ریبا خودش درگ. دوباره سکوت کرد  بهار

.محبتها با قصد و غرضه  نیکه ا یمطمئن باش یتون ینذاره نم شیاون پا پ ی، تا وقت زمیعز: و گفت  دیکش یقی، نفس عم مهال

!گفتم قصد و غرض داره ؟ یمن ک: معترض گفت  بهار

!؟ یپس چ:  دیمتعجب پرس مهال

... یعنی...  ادیخوب ، من ازش خوشم م... کشم اما  یخجالت م یگاه... ندارم  يکه ، من اصال احساس بد نهیا تیواقع -

طرفه و مشکالتش  کیعشق  هیکه بتون از پس  يندار یتیاالن وضع.  زمیعز یبرخورد کن یمنطق شهیکن مثل هم یبهار جان ، سع -

.  ..يایبرب

. دونمیم -

.حسام با عقلت فکر کن ، نه با قلبت  يبه رفتارا گمیه ، فقط مگم که امکان ندار یمن نم -

کرد ، اما غم چشمان حسام که مطمئن بود در  یم ياز حسام فرسنگ ها دور دیکرد ، با یاگر به عقلش رجوع م. دوباره سکوت کرد  بهار

. یو لذت ببرد گاه دیایکنار ب طیشرا يو با همه  ردیباشد ؛ سخت نگ کشیکرد نزد یبود ، وادارش م دهیدور آن را ند يسالها

.گم با حسام حرف بزنه  یم ادیمن به شه: ادامه داد  مهال

. نگو  يزیچ ادیلطفا به شه. با خودش فکر کنه تا دوبار بغلش کردم هوا برش داشت  خوامینم: کرد و گفت  یمکث. دستپاچه نه گفت  بهار

.فکر کنم  کمی دیفقط با. کنم  یخودم حلش م

.  میهر موقع الزم بود ، هم زنگ بزن تا با هم حرف بزن یول. باشه : انگار قانع شد  مهال
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.ذره شده  هیدلم واست .  ستمین شتیکه االن پ نیمتنفرم از ا: سکوت کرد و ناراحت گفت  یکم

.مسافرت  نیذارم بر ینم گهید. منم : به لب آورد  ینیری، لبخند ش بهار

.کردن از اتفاقات دو روز گذشته ، ادامه دادند  فیان را با تعرو مکالمه ش دندیدو خند هر

عشق  نیطلوع اول نیا! از جانب حسم شده بود ؟ یاحساس يرایواقعا ، قلبش پذ یعنی. قطع کردن مکالمه ، بهار دوباره به فکر فرو رفت  با

!اش در قلبش بود ؟ یزندگ

 *****

. پسرش و بهار در نوسان بود  نیراد ب ينگاه آقا. گرفتند  یوت لقمه مصبحانه ، هر سه نشسته بودند و در سک زیم سر

.هر دو خوشحال بود  يکرد و در اعماق قلبش برا یشکار م يگریهر کدامشان را دور از چشم د ي انهیمخف يها نگاه

!شد ؟ یمن چ یخوب دخترم ، نقاش: کند رو به بهار کرد و گفت  رییکه جو تغ نیا يبرا

وقته  یلیخ. کار داره  یلیهنوز خ: تعلل گفت  یکرد ، هر دو زود چشم گرفتند و بهار با کم یا بلند کرد و نگاهش با حسام تالقسرش ر بهار

.شده  فیدست به قلم نبردم و واقعا خطام ضع

. زیعز يسوژه  میکن یامروز با هم کاملش م: زد و ادامه داد  يلبخند

 يریبر عهده بگ ینقش ونیم نیا يخوا یحسام جان ، تو نم: حال مخاطب پدرش قرار گرفت  نیهم زد و در يحسام لبخند.  دندیدو خند هر

!؟

. چرا : بهار زد و جواب داد  نیریش يبه خجالت ها يانداخته بود ، لبخند نییپا نیسرش را شرمگ. بهار را از نظر گذراند  یچشم ریز حسام

.دم  یخوب رو به خانوم نقاش م ي هیهد هیمن قول 

.کرد  دییراد ، با لبخند و تکان دادن سرش تا يآقا

.زودتر حاضر شو برسونمت بهار : رفتن گفت  نی، از جا برخاست و در ح حسام

.سر تکان داد و قبول کرد  زبانانشیناراحت نکردن م يمعذب بود اما برا یکم بهار

کرد اما بهار آن قدر غرق  یحسام نگاهش م. چشم دوخت  ها نیمردم و ماش عیداد و به حرکت سر هیتک نیماش ي شهیرا به ش سرش

.کرد  ینم یخودش بود که توجه

.توقعش را نداشت .  دیبهار لرز. ، دست دراز کرد و انگشتان بهار را در دست گرفت  حسام

.زد و دستش را رها کرد و دوباره فرمان را گرفت  يشد ، حسام لبخند رهیتعجب به حسام خ با

.متاسفم ...  شبیبه خاطر د: د شروع کر آرام

.  یخوام دچار سو تفاهم ش ینم.  ستیکارها دست خود آدم ن یبعض یگاه: ادامه داد .  دیاو را منتظر د یبه بهار انداخت و وقت ینگاه مین

ملوس و بانمک  يگربه  هی.  يشده بود نیریاز حد ش شیب شبید: کرد ادامه داد  یچشم بهار را نگاه م يکه از گوشه  یزد و در حال لبخند

!؟ یبخش یم.... خوب سخت بود نبوسمت ... که 

.نه : کرد لبخندش را پنهان کند  یسع بهار

!چرا ؟:  دی، غمزده پرس حسام
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.گربه  یاالن به من گفت نیچون تو هم -

. دیبهار هم آرام خند .را پر کرد  نیماش يبهار خارج شود ، اما بعد قهقهه اش فضا يتا حسام از شوك جمله  دیکش طول

. یدفعه رفت هیناراحت شدم که  نیاز ا شتریب -

. يدفعه رفتم چون فکر کردم ناراحت شد هی -

بهار  ي شهیاست و حسام در دلش اعتراف کرد ، هم نیحسام دل نش ياز اخالق ها یلیکرد که خ قیبهار در دلش تصد.  دندیدو خند هر

. است  یو خواستن نیریش شیبرا

.مراقب خودت باش: سرش را خم کرد و رو به او گفت  نیبا خروج بهار از ماش. شرکت توقف کرد  يجلو

. نطوریتو هم هم -

.، توانسته با عقلش به رابطه اش با حسام فکر کند  دیشا. دارد  يبا خودش فکر کرد که حاال احساس بهتر. در را بست و داخل رفت  بهار

 ***

. دیرس انیکرد به پا یخوش بودن بهار در کنارش زودتر از آنچه فکر م يانگار روز ها. را در دستش فشرد  تلفن

. دندید یکرده بود را با هم م دایکه دوستش پ يخانه ا دیبا. برداشت و دنبال بهار رفت  یصندل يرا از رو کتش

در طرف راستش ، تخت و  يبا باغچه ا یوچک و نقلک اطیح. کرد ، در را باز کرد و داخل شد  یشان م یکه به عنوان راهنما همراه يمرد

.کرد  ییخودنما شانیجلو يسرتاسر یوانیدر طرف چپ و ا یحوض کوچک

.بود  بایز تینها یاش را لخت کرده بود ، اما ب یباغچه سبز نبود و زمستان درخت بلند و تک نکهیبا ا. از همان بدو ورود عاشق خانه شد  بهار

. دیکش یقی، نفس عم اطیبه ح ینرده ها گذاشت و با نگاه يدستش را رو. باال رفت  وانیبه ا یمنته يدو پله  از هیجلوتر از بق بهار

.کرد  یخودش را ترك م يخانه  نکهیناراحت باشد از ا ای دهیکه خانه را پسند نیدانست خوشحال باشد از ا ی، نم حسام

روشن و  ییرای،پذ شی، که در انتها کیتار مهین يورود يراهرو. و گرم بود  یمیو کوچک ، اما صم ياتورینیم زیخانه ، هم همه چ داخل

.حسام را هم به وجد آورد  یبودند که حت بایز يبه قدر يا روزهیو ف یآب يها یبا کاش یسنت يآشپزخانه . آورد  یچشم م شیرا پ يدلباز

.است  اهیپرورش گل و گ يبرا یخوب يجا رینورگ نی، ا شد اما بهار معتقد بود یروشن م رینورگ کیاتاق خواب ، تنها با  دو

.ماندن بهار  شتریب يباشد برا ينداشت که بهانه ا يکم و کسر چیجمع و جور ، ه يخانه  نیا. ها را هم چک کردند  سیسرو

تا از حضور بهار لذت ببرد و  هفته وقت داشت کیفقط . بدهند  لی، تحو گرید يهفته  کیزود قرار داد را بستند و قرار شد خانه را  یلیخ

.هفته  کیفقط .... شد  یم لیتبد دنید یبعد از آن ، بهار به همان دوست گاه

اول  روز

. وقتش را با بهار بگذراند  شتریخودش هم شرکت را به دست معاونش سپرد تا ب. هفته  کی نیدر ا ردیبگ یرا مجبور کرد مرخص بهار

.کنند  دیخر یکم دیجد يخانه  يبرنامه داشتند برا

.داشتند  یآمد قدم بر م یشلوغ به نظر م یفصل سال ، کم نیا يکه برا یابانیهم ، در خ کنار

.ندارد  یکرد ، اما بهار اصرار داشت مشکل ی، راه رفتن را سخت و حسام را نگران بهار م دیبار یکه م ینرم برف
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،  بشیدر ج شیکرد اما حسام از گرم کردن دستها یو از کنار مغازه ها عبور مکوتاه قرمزش فرو کرده بود  يرا در پالتو شیدستها بهار

.شود  يداد تا مانع هر اتفاق ناخواسته ا یبهار حرکت م لیصرفنظر کرد و آن را حا

از  شیازه ها بهالوژن مغ ينور چراغ ها ری، ز ینییلوکس و تز لیوسا. انداختند  یم یرا نگاه لشیو وسا ستادندیا یم یهر مغازه کم يجلو

.بود  یکوچک اشراف يآن خانه  يحد برا

پر از سوال نگاهش کرد و . بهار ، به سرعت متوجه شد . را نداشت و ناخواسته جبهه گرفت  دنشانیکه انتظار د دیاز دور دو نفر را د حسام

!شده ؟ يزیچ: آرام گفت 

. طرف  نیا انیدارن م کهیمرت هیزن سابقم با : نفسش را فوت کرد  حسام

.رو ندارم  دنشید ياصال حوصله : را به بهار دوخت و ادامه داد  نگاهش

.سالم کرد  يبلند يو با صدا ستادیپشت سرشان ا. کند  یمنتظره استقبال م ریغ دارید نیاز ا لوفریآمد ، ن یبه نظر م اما

.جواب سالمش را نداد  یو حت دیرا در هم کش شیاخم ها. با اکراه برگشت  حسام

.حسام را گرفت  یواکنش ناگهان يحسام ، جلو يحسام انداخت و با فشردن بازو ي، دست در بازو رمنتظرهیغ ی، در اقدام بهار

.مقدمه  یب يهمکار نیا يزد و در دلش ، ضعف رفت برا یلبخند محسوس حسام

.کرد  یگاه مچشم دوخت که حاال خصمانه بهار را ن لوفریبه ن يشتریبار با اعتماد به نفس ب نیا

. ادیکردم از داشتن دوست دختر بدت م یفکر م -

.کردم  دایپ مویکه عشق زندگ یاونم وقت. کنم  ینگفتم ازدواج نم یدوست دختر آره ، ول -

ه ک دید یرا م یاما بهار در چشمان حسام ، صداقت. بار او شوکه نشود و واکنش نشان ندهد  نیدست بهار گذاشت تا ا ي، دست رو حسام

.آمدند یراست به نظر م تینها یجمله ها ب نیا. داد  یتکانش م

... دمیشا ای.  دهیبا من داره عذابت م یزندگ ریهنوز تاث کردمیفکر م.  يو ازدواج کرد يچه زود عاشق شد: زد و گفت  يپوزخند لوفرین

 ینم یحسام جان ، معرف: شود  ریتحق نیاز ا شیب ، همسرش بود لوفریکه از نظر ن يادامه اش را گرفت ، دوست نداشت مرد يجلو بهار

!رو ؟ شونیا یکن

. لوفرین: آرام گفت . در دل چقدر متشکر بود از او . ، رو به بهار کرد  حسام

.را از رو بسته بودند  شانیرهایشمش. زدند  يدو لبخند محو هر

به حسام نگاه کرد  طنتیبا ش. خونه  میشه برگرد نیبرف سنگ نکهیقبل از ا دمیم حیترج یخوشحال شدم ول: کرد و گفت  لوفریرو به ن بهار

. هیامشب شب خاص: و ادامه داد 

.  دیحسام را بوس ينوك پا بلند شد و گونه  يرو

پس  ما: آمد  یاما از موضعش کوتاه نم. کرد  یادا م دهیجو دهیو کلمات را جو دییسا یرا به هم م شیدندان ها.  دیلرز یبه وضوح م لوفرین

.اونجا  نمتونیبب شمیخوشحال م.  میدار کیمجلس کوچ هیفردا شب ، 

کرد به  یسع.  ندیمجلس را به چشم بب نینداشت تا ا يعالقه ا چیمطمئنا ه. بود ، انداخت  ستادهیا لوفریکه کنار ن يبه مرد ینگاه حسام

.خاطر آن مرد هم که شده محترمانه جواب رد بدهد 
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.باشد  مشیقد لینگران روبرو شدن با فام ستیدوستانه است و الزم ن یکرد مهمان دیبه دستش داد و تاک یارت، ک لوفریحال ن نیا با

.کرد  یم یرا عصب شانیهر دو لوفریصورت ن يرو پوزخند

.محو شد  شانیو بعد از جلو دیطول کش هیاش فقط چند ثان یخداحافظ

 دمشیخونتون د ياز اون روز که تو: گفت  طنتیبعد با ش یبهار کم. رامش هم باشند کردند آ یدو به هم نگاه کردند و با نگاهشان سع هر

.واریحرف زد دوست داشتم بکوبمش به د يو باهام اونجور

.بخشت  یوقت به خاطر تمسخر امشبش ، نم چیه.  يموفق شد: سر داد  يبلند يخنده  حسام

.ع خوشحال است موضو نیزد و نشان داد چه قدر از ا یلبخند با نمک بهار

 ***

!؟ نیچرا از هم جدا شد: داد و به حسام رو کرد  هیتک نیبه در ماش بهار

کردم  یهمش فکر م. که ازش جدا شدم  یروز ازدواجمون تا وقت نیاز اول. کرد  یم انتیبهم خ: به او انداخت و جواب داد  ینگاه مین حسام

... یدرست کنم ول ویهمه چ تونمیکه م

پروسه  هیطاقتم تموم شد و با  گهیمنم د. پدر تحمل نکرد و در جا سکته کرد ... دوستش رو آورد خونه و : د و بعد ادامه داد مکث کر یکم

.ازش جدا شدم  یطوالن ي

.متاسفم : زمزمه کرد  نیغمگ بهار

.کمه . دم تقاص پس ب لوفریمثل ن یآدم ي لهیکردم که هر چقدر هم به وس میزندگ يتو ییمن کارها. نباش  -

. ستیها به خاطر تقاص پس دادن ن یسخت يهمه . نگو  ينجوریا -

 لوفرین دنیحسام ، زجرآورتر از د يگذشته برا یزندگ يادآوری. کرد آرامش کند  یدنده گذاشت و سع يدست حسام ، رو يرا رو دستش

 تیبه خاطر امن. را تحمل کرده است  لوفریو درشت ن زیر يهایبد يدو سال زبان به دهان گرفته و همه  يدانست چرا برا یاو که م. بود 

.کند  شیبود و حسام حاضر بود جانش را فدا تهکه کنارش نشس يدختر

 ي، اتفاقات آن شب کم کم رنگ باخت ، اما ترس از دور شانیدهایخر دنید يبه خانه و جمع شدن اهل خانه دور بهار ، برا دنیرس با

.اش سوق داد  ییو او را به اتاقش ، غار تنهافشرد  یدوباره قلب حسام را م

. دیبگو شیتوانست بدون ترس با عکس بهارش خلوت کند و از دردها یبود که م ییجا تنها جا آن

دوم  روز

.داد به بلند شدن فکر کند  یرخوت خواب ، هنوز در بدنش بود و اجازه نم.  زدیشده و در تختش غلت م داریبود که ب يا قهیدق چند

.از خددمتکاران ، با عجله وارد شد  یکیدفعه در اتاق باز شد و  کی

.پنجره برد  يرا کنار زد و دست بهار را گرفت و به زور او را جلو پرده

.پوش کرده بود  دیرا سف نیبه ثمر نشسته بود و زم شبید زیر برف

. را به هم زد  دستانش

. رفت  نیی، پا یکیها را دو تا پله . زد  رونیو از اتاق ب دیلباس گرم پوش عیسر
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.برف ها اثر گذاشت  ي، رو یوصف نشدن یجانیباز شدن در ، سوز سرد هوا ، رخوت را از تنش پاك کرد و با ه با

. دیسرش خند يدرخت ها را تکان داد و به بارش برفشان رو یکم

.، فرشته ساخت  شیو با حرکت دست و پا دیدراز کش نیزم يرو

.داشتند  یرنگ ها با هم هماهنگ يهمه . درختان نگاه کرد  يخدا را رو يبایز يزیداد و رنگ آم هیتک یختدر یتن چوب به

.به دستش خورد  يا یبرف يدفعه گلوله  کی

. دیرا برگرداند و حسام را د سرش

.درست کرد و پرت کرد  يخم شد و گلوله ا عیسر

جمع  مشیدو سه تا از دخترها هم در ت. کنار پله ها را انتخاب کرد و آن جا سنگر گرفت . کرد  یم دایپ یسنگر مناسب دیبرنده شدن با يبرا

.چند نفر هم با حسام هم گروه شده بودند . شدند 

.جنگ ، مشغول تماشا بودند  دانیدور از م ییو مش قاسم ، به همراه پدرجون ، جا یب یب. کرد  یدر هوا پرواز م انشانیم یبرف يها گلوله

.صورتش را با هر دو دست پوشانده بود . گروه مقابل درست به صورتش اصابت کرد  ریرا پرت کند ، که ت يسر بلند کرد تا گلوله ا بهار

گروهش ،  يدخترها. کرد  یبهار مقاومت م. را از صورتش جدا کند  شیبهار را گرفت ، تا دستها يمچ دست ها. ، نگران جلو آمد  حسام

برف  يهم گلوله ها هیو بق ندازدیب نیشده بود تا او را زم زانیاز گردنش آو. بهار ، به حسام حمله کرد  کدفعهیدورشان را گرفتند و 

.زدند  یم امدستشان را به حس

.قهقهه شان همه جا را پر کرد  يصدا

.ده بود کر ریرا اس شیاو را از پشت بغل کرده بود و دستها. دستانش کنترل کرد  انی، به زور بهار را م حسام

حسام ، سرش را خم کرد و کنار گوش بهار زمزمه . زدند هر دو  ینفس نفس م.  ستادیباالخره خسته شد و ا. بود  دهیفا یبهار هم ب يتقالها

. يکرده بود ییکارا هیخوب ، شما انگار : کرد 

!کار ؟ یچ. نه به خدا :  دیخند بهار

. یحساب يکرد یطونیش.  زمیچرا عز -

. دیخند یحسام هم م. خنده اش شروع به تقال کرد  انیره در مدوبا بهار

. گهید میبر مونییتموم شه دو تا هتی، تنب ریآروم بگ قهیدو دق: خنده اش گفت  انیم

.را مظلوم کند تا حسام ولش کند  شیکرد چشمها یکرد و سع لیبه عقب متما یسرش را کم بهار

.را به غم داد  شیحسام محو شد و جا يکم کم از لب ها لبخند

.قدم عقب رفت و بهار به دو ، فرار کرد  کیحسام . به حسام زد  یمحکم يحالت حسام استفاده کرد و با پا ضربه  ری، از تغغ بهار

دانست ، باز هم حاضر  یرا م قتیاگر بهار حق. تا دردش به امروز برش گرداند  دشانیکش یفرو برد ، کم شیرا چنگ کرد و ر موها دستش

! شد در آغوش حسام باشد ؟ یم

 ****

. تبدار بهار گذاشت  یشانیپ يکرد و آن را رو سیحسام ، دستمال را خ. آب و دستمال را به اتاق آورد  يکاسه  یب یب
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.کرد و آرام شد  يآن جمع شد ، اما با گذشت زمان کم کم احساس بهتر يبهار از سرد صورت

.ت رفت و در را بس رونیاز اتاق ب یب یب

 ياز باال گری، بار د دیبه چانه اش رس یو وقت دیصورتش کش يدستش را نوازش گرد رو. بهار را عقب زد  یشانیبه پ دهیچسب ي، موها حسام

.چانه اش را با پشت دست لمس کرد  نییگونه اش تا پا

شد ، که  یکم م شانیدارهایبود ؛ دوباره د ریاب ناپذرفت ، که اجتن یم نجایبهار از ا: در انتظارشان است  یکرد ، تصور کند چه اتفاقات یسع

 مانیجز او ، پ يگریکرد و بهارش ، با مرد د یم ریمرد ، که قلب بهار را اس کی دیشد ، شا یآشنا م يدیجد ينبود ؛ بهار با آدمها يچاره ا

 نیتوانست ا یم ختیر یم یش طرح دوستاگر حسام با همسر دیشد ؛ شا یبست ؛ قلبش فشرده شد اما ادامه داد ، بچه دار م یم عشق

.را ادامه دهد  گاهیگاه و ب يدارهاید

. بهار گذاشت  یشانیپ يکرد و دوباره رو سیدستمال را دوباره خ. افکارش را پاره کرد  يخورد و رشته  یتکان بهار

اگر بهارش از  ردیم یکرد که م دیی؛ تاگونه اش کاشت  يرو يخم شد و بوسه ا. گرفت  یبهارش را در آغوش م يگریمرد اگر مرد د یم

.باشد  يگریآن مرد د

سوم  روز

را به هم فشرد ، حسام را  شیلبها. است  دهیمبل کنار تختش ، خواب يچشمش به حسام افتاد که رو. را باز کرد  شیزد و چشمها یغلت بهار

.باز هم زابراه کرده بود 

.بود  نیرش هنوز سنگکرد و س یتنش درد م. از جا بلند شد  یسخت به

.خورد و بلند شد  ياما حسام تکان بد دیکش شیپتو را رو.  ستادیحسام ا يرا برداشت و جلو شیپتو. تخت بلند شد  ياز رو یسست با

!دختر ؟ يچرا از جات بلند شد: شد  رهیبه بهار خ متعجب

.گذاشت  ینم یکرد که حالش خوب است ، اما حسام واقع یبهار اصرار م.انداخت دور کمر بهار و او را به رختخواب برگرداند  دست

.بهار مرتب کرد  يافتاده بود برداشت و آن را رو نیزم يرا که رو پتو

...خوام که باز هم  یمعذرت م -

وقت ،  چیك هزد و زمزمه کرد  يبه زور لبخند. کرد  یم دادیضربان قلبش ب. بهار چسباند تا جمله اش را قطع کند  يرا به لب ها انگشتش

... چوقتیه.  یکن یفکر نکن که ناراحتم م

.لطفا از جات بلند نشو .  ارمیبرات صبحانه ب رمیم: راست کرد  قد

قلبش به وجد آمده بود و . کرد  یهنوز التهابش را حس م. گذاشت  شیلبها يرد دست او ، رو يرفتن حسام ، بهار انگشتش را رو رونیب با

.پر رنگ شده بود  تینها یحسام ، ب يحس لذت از لمس ها. صورتش نقش انداخت  يرو اریاخت یب يلبخند

****

. حسام قدغن کرده بود که از تخت خارج شود . بهار تنها نباشد ، عصر را در اتاق او گذراندند  نکهیا يجون و حسام ، برا پدر

.شد  رهیبه حسام خ نیغمگ... بود  یهمونامشب م: آمد  ادشی يزیدفعه چ کی. بود  ری، با مداد و دفترش درگ بهار
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!؟ يبر یواقعا قصد داشت: متعجب بود  حسام

.تر بود  یخواستن تینها یبود و صورتش ب دهیلب برچ. کرد  نییسرش را باال و پا بهار

. میشد بر ینم: سر تکان داد  حسام

.خوب تنگ شده  یمهمون هیدلم واسه . من دوست داشتم برم  -

دلت نخواد  گهیکه د رمیخونه بگ نیهم يخوب ، تو یمهمون هی دمیقول م: صورت بهار  يخم شد رو.  ستادید و کنار تخت ابلند ش حسام

!خوبه ؟

. میریهم باشه که حالش رو بگ لوفرین شهیم: لبخند زد ، در گوشش گفت  اریاخت یب بهار

. يریکنم که حالش رو برام بگ یرو دعوت م یکی یول.  شهینه نم: ، بلند و از ته دل  دیخند حسام

!چند تا چند تا ؟. سرت شلوغه ها : کرد  زیرا ر شی، چشم ها دیآ یهم خوشش م اوردیهمسرش را در ب يکه ادا نینگفت که از ا بهار

.جاست  هیدورم شلوغ هست اما دلم فقط :  دیلپش را آرام گرفت و کش حسام

. برگشت  شیسر جامتعجب بهار زد و  يبه چشم ها یشد و چشمک بلند

که  یسرخ بود ، هم از حسادت کمرنگ شیجون ، لبخند زد به پسرش که هر چند در لفافه ، اما اعتراف کرده بود و به بهار که گونه ها پدر

.بود  دهیحسام د يکرد هم از آن چه در چشم ها یته قلبش حس م

چهارم  روز

 یاش ب ینقاش. داد  یطعم قبل را نم. نبود  یاما راض زدیدوباره قلم م. رش انداخت ، براندازش کرد و کنا دیبرگه چند خط کش ي، رو بهار

.روح و خسته کننده بود 

. گذاشت  ینقاش يمداد را هم از دستش در آورد و چند خط رو. را از دستش گرفت و آن را برانداز کرد  ینقاش. کنارش نشست  حسام

 .کرد  یبهار با تعجب به حرکات حسام نگاه م

.بهار دوباره نگاه متعجب و پرسشگرش را به حسام دوخت . به مراتب بهتر از قبل شده بود . را برگرداند  ینقاش حسام

.پا هنرمنده  هیحسام . نگاهش نکن  ياونجور: جون گفت  پدر

...آخه ! ؟ یچ:  دیمتعجب تر پرس بهار

. فهمم  ینر رو مه یول ستین يشغلم هنر: به لب آورد و گفت  يناز يخنده  حسام

نباشه و  يشغلش هنر یمن ازش خواستم که هنر رو دنبال کنه ول: پدر جون هم به خنده افتاد . کرد  یهم نم رییتغ ی، نگاهش حت بهار

.اونم قبول کرد .  رهیکارخونه رو به دست بگ

.کردم  یجنبگ یمن ب. ومو ر نداختینم نیگفتم زم یبهش م یکال هرچ: ادامه داد  شهیمکث کرد و تلخ تر از هم یکم

.پدر  نیتمومش کن: دلخور جواب داد  حسام

!هست آقا ؟ یحاال هنرتون چ:  دیفضا را کم کند پرس یکه تلخ نیا ي، برا بهار

. حسام و پدرجون برگرداند  يو خنده را به لب ها دیرا کش آقا

. یقیموس: جواب داد  حسام
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. یساز بزن دمیوقت ند چیپس چرا من ه -

.حضور داره  اهاشیکه دختر رو یجمع يفقط تو. عشقش بزنه و بخونه  يقسم خورده بود ، فقط برا -

. کیچه رمانت يوا: شانه خم کرد  ي، سرش را رو بهار

م گرفتم در انحصار عشق میمنم تصم.  گهیباشه د یدر انحصار کس دی، با ادیازش پول درب ستیکه قرار ن يهنر: و جواب داد  دیخند حسام

.باشه 

!که من بشنوم ؟ یبعد آهنگ بزن یدفعه که عشقت هست منم دعوت کن هی شهیم: ملتمس گفت  بهار

.همه خنده دار بوده است  نیحرفش ا يآورد کجا یبهار سر در نم.  دیخند یحسام هم آرام م.جون قهقهه زد  پدر

پنجم روز

در جا . شناخت  یهم بهارش را م نایکرده بود اما حسام ، با چشم ناب رهیش را تصورت دیتاب یم رونیکه از ب ينور. اتاق با شدت باز شد  در

!شده ؟ یبهار چ:  دینشست و آرام پرس

. دمشید:  دیلرز یم شیصدا. جلو گذاشت  یقدم بهار

بلوز و شلوار .  دیرا د شیگونه ها يشد رد اشک رو یحاال م.  ستادیبهار ا ياز جا بلند شد و جلو. خشدارش ، حسام را دگرگون کرد  يصدا

!؟ زمیعز يدیو د یک:  دیرا گرفت و دوباره پرس شیبازوها. کرد  یو حسام را نگران تر م هیزد از گر یدل م. گشاد خواب به تن داشت 

.حسام  يتو بود...  يتو بود: حواس جواب داد  یب بهار

. زندیفروبر شیاجازه داد اشک ها را دور کمرش حلقه کرد و شیحسام گذاشت ، دستها ي نهیس يرا رو سرش

.در آغوش گرفت  شیپا يکرد به سمت مبل و او را رو تیاو را هدا. را نوازش کرد  شیموها حسام

. دیغلط یحسام م يشانه ها يگونه ، رو ياز رو شیاشک ها. گرفت  يگردن حسام جا يبهار ، در گود سر

!شده ؟ یچ یبهم بگ يخوا ینم:  دیپرس حسام

 یاتاق سرد و خال هی يتو...  شمیهوش م یزنن و من ب یدادم کتکم م نیبا اول... ون  هی يکنن تو یچند نفر پرتم م... جوره  کی شهیهم -

...  زننیو م انیبازم چند نفر م...  شمیم داریب

حسام نگران ، مشت بهار . داد  یبروز م کیستریه يحسام گذاشته بود و کم کم حالت ها ي نهیس يمشتش را به رو. منقبض تر شد  تنش

.آروم .... دلم  زیکنه عز تتیکس جرات نداره دوباره اذ چیه. آروم ...  سیه: و گفت  دیدست به پشتش کش. را در دست گرفت 

که  دمیفهم یم... زدن  یسرم و به نوبت کتکم م ختنیر یچند نفر م ومدیکه صدام در م نیبه محض ا... کنم  هیجرات نداشتم گر یحت -

.خورم  یدارم کتک م یدونستم به چه جرم ینم یحت یول... خوان منو بکشن  ینم

.و هستم ... بود که من عاشقت بودم  نیجرمت ا: حسام در دلش گفت . اش اوج گرفت  هیگر

چشمامو ... سرم  يد باالنفر اوم هیبودم که  هوشیب مهین... دادن  یغذا و آب بهم نم.... چند ساعته که اون جام  ایدونستم چند روز  ینم -

.سرم بود  يبودم و مهال باال ادیشه يچشم که باز کردم خونه ... نزد  یبستم چون فکر کردم دوباره قراره کتک بخورم ول

.رسونه  ینم بیبهت آس چکسیمن هستم ه یتا وقت.  ریآروم بگ گهیحاال د.  زمیباشه عز: زمزمه کرد  حسام

!مگه نه ؟. حسام  يتو بود.  دمینجاتم داد رو د کهیاون.  دمشیامشب د: شد و گفت  رهیحسام خ يه چشم هاب. دفعه بهار سر بلند کرد  کی
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 یلیم چیه. اش مشغول کرد  یعسل يشانه اش هل داد و دستانش را به نوازش موها يسر بهار را دوباره رو. حسام نشست  يبه گلو بغض

.خواب  هی... دل  زیخواب بوده عز هیاون فقط : فا کرد جمله اکت کیبه شکستن سکوت نداشت اما تنها به 

آغوش حسام ،  ي، گرما شینوازش موها. حسام ، او را هم احاطه کند  یشگیاجازه داد آرامش هم. گفتن نداشت  يبرا یحرف گریهم د بهار

بود که بهار  يزیهمان چ نیا. بازگردانند دادند تا آرامش را به قلبش  ی، همه دست به دست هم م شیموها ياو رو گاهیگاه و ب يبوسه ها

.بود  لشدر به در دنبا

داد و  شیتخت خودش جا يرو.  دیانداخت و او را غرق خواب د یحسام به صورت محبوبش نگاه. بهار قطع شد  ي هیگر يکم ، صدا کم

.ببخش که عاشقت شدم . ببخش بهارم :  زدیکرد و به بغضش اجازه داد اشک شود و فروبر ریدستش را در دستانش اس. کنارش زانو زد 

ششم  روز

گرفت  میاز سفر برگشته بودند ، اما بهار تصم ادیمهال و شه. کرد  یم يزیفردا برنامه ر يرا که قولش را به بهار داده بود ، برا ی، جشن حسام

.بماند  هیو بق یب یکمک به ب يو برا ندیدر جشن آن ها را بب

. بخرد  یگرفت لباس میاتاقش جمع شده بودند تا لباس فردا شب را انتخاب کنند ، اما با موافقت همه تصم يترها ، توو چند تا از دخ یب یب با

!لباس فردا رو من برات بخرم ؟ يدیاجازه م:  دیگذاشت ، جواب شن انیبا حسام که در م

 نیکه ا ی، هم تشکر به خاطر مدت دهیجد يخونه  ي هیهد هم: خواست لب به اعتراض باز کند که حسام دوباره با انگشتانش مانع شد  بهار

. يجا بود

.کردم  تتونیمدت اذ نیتشکر کنم که ا دیمن با: خجالت زده گفت  بهار

. یگفت ینم يجور نیجا لذت بردن ، وگرنه ا نیچقدر همه از بودنت ا یدون ینم -

باشه .  میریگ یم میتصم دیخر میخوب ، رفت:  دیبرود که بهار دوباره پرس حسام گونه اش را نوازش کرد و خواست. زد  ییبای، لبخند ز بهار

!؟

.من  ي هیمن باشه که بشه هد ي قهیسل دیبا. بانو  يایب ستیشما که قرار ن: به سمت بهار زد و جواب داد  یچرخ مین حسام

. اعتراض نداد و رفت  فرصت

 ***

.پاسخ بهار در را باز کرد  دنیقبل از شن. به در زد  يفرستاد و تقه ا رونیا بنفسش ر. لباس را در دست جا به جا کرد  ي جعبه

. زدیبود و شانه م ختهیر شیاز شانه ها یکی يرا رو شیموها.تخت نشسته بود  يرو چیحوله پ. ، تازه از حمام خارج شده بود  بهار

.  دیباز شدن در ، از جا پر با

.مانده بود  شیهم خشک شده سرجا حسام

،  شیسرخ از گرما يجام عسلش ، لب ها و گونه ها يخوش تراش بازش ، چشم ها ي، باال تنه و پاها دشیبهار با تن سف يموها یعسل تضاد

.کرد  یزد ، حسام را مسخ م یبرق م شیموها انیآب که م یقطرات شبنم

خانه غرق سکوت  ي، اما همه  ردیافتاد تا نگاهش را بگ یم یلحظه اتفاق نیکرد کاش در ا یدر دلش دعا م. خلسه کار او نبود  نیاز ا ییرها

.بود 
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.شود از بهارش  رابیخواست ، حسام س یکائنات م ي همه

نگاه حسام در امان  يآرزو داشت آب شود و فرو برود تا از گرما. کرد  یم خکوبیحسام ، بهار را م یمشک يخواستن در چشم ها برق

.باشد اما ممکن نبود 

.خواست ، بهار در نگاه حسام باشد تا ذوب شود از آتش خواستنش  ینات مکائ ي همه

 يموها انیتخت جا گذاشت و هر دو دستش را م يلباس را رو يجعبه . نفس فاصله داشتند  کیکمتر از .  ستادیا شی، درست روبرو حسام

.بهار فرو کرد 

.باال آمد نشانیکوچک ب یر کردن حسام از خود ، در فاصلهدو يبرا شیکرد و دستها خیمنقبض شد ، سلول به سلول تنش  بهار

 يآن فاصله . را دور شانه اش انداخت  گرشیجا گذاشت و دست د شیموها انیدستش را م کی.  دیجلو کش ی، سر بهار را کم حسام

. رفته بود  نیکوچک هم از ب

برد  نییدستش را پا. بهار کاشت  یشانیپ يبوسه اش را رو نیحسام اول. شد  یانگشتان بهار حس م ریضربان قلب حسام ، درست ز يصدا

. کمرش  يتا رو

.چشم بهار نشست  يرو يبعد ي بوسه

.سوخت  یآمد و تنشان در آتش م ینفسشان کش م. هر دو اوج گرفت  ضربان

. دیترس ینم گریکرد اما د ینم یهمراه. گرفت  یبهار کم کم ، آرام م.  دیبوس قیو عم یطوالن. نشست  شیگونه ها يرو يبعد ي بوسه

.کرد  یاو را آرام م نیو هم شیلذت بود به سلول ها قیحسام ، تزر يبوسه  هر

.درست کنار لبش نشست  يبعد ي بوسه

.لحظات را عقب راند  نیا ینیریبوسه اش ، ش نیاول يخاطره  یتلخ

. انگار تازه به هوش آمد  حسام

.عقب گذاشت  یقدم دستپاچه

.بهار را مبهوت کرد  نگاهش غم

.خارج شود  یگذاشت حرف ینم شیشد ، اما بغض گلو یآوردن باز و بسته م لیکردن ، دل هیگفتن ، توج يحسام برا يها لب

؟ دندیرس نجایبه ا چطور

را لمس کرده بود فکر بهار  يکه لب ها يبار نیبودند و حسام به اول ستادهیهم ا يشدن ، حاال روبرو کیکند از نزد يبود حسام خوددار بنا

.کرد  یم

.بود  دهیفا یب. و بلند  قی، عم دینفس کش.  زدیبر رونیرا تکان داد تا هر چه هست ب سرش

.خارج شد و در را محکم پشت سرش بست  یکالم بدون

.دانست  یعلتش را نم یحسام را درك کرده بود ول یناراحت. و مستاصل  نیغمگ. تخت نشست  يرو بهار

از دوست  شتریب یکم یحت دیتوانست اعتراف کند حسام را دوست دارد ، شا یبه خودش که م.  دیحسام کش يبوسه ها يجا يرو دست

. داشتن 
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.کرد  یاحساس را در نطفه خفه م نیا دیاش هر چه بود ، با یخاطر خود حسام هم که شده ، علت ناراحت به

.ا از درون آن خارج کرد ر یآن را باز کرد و لباس مشک. به جعبه افتاد  چشمش

.است  دهیرس زییبه پا يزود نیاحساس جوانه اش به ا نکهیگرفت از ا دلش

هفتم  روز

.روز هفتم از هم فرار کردند  تمام

.که برگشت بهار در اتاقش خودش را حبس کرد  یرفت و وقت رونیب يبه بهانه ا حسام

.نداشت  دنیکس جرات پرس چیافتاده اما ه یدانستند اتفاق یم همه

دوست نداشت اعتراف کند که به حسام عالقه . بهار اتفاقات شب قبل را از او پنهان کرد .  افتیظهر آمد و به خلوت بهار راه  یحوال مهال

.دارد 

.نبود که او را به خواسته اش نرساند  یخواست و حسام کس یم جانیشلوغ و پر ه یمهمان کیبهار ، .  دندیکم کم رس مهمانان

.همه پنهان شد  دیاز سالن از د یکیتار يآمده و خودش گوشه  ادیها را فرستاد تا به بهار و مهال اطالع بدهد که شه شخدمتیاز پ یکی

.داد  یعذابش م نیرا و هم شیبرنامه ها يخراب کرده بود همه . چرخاند و سرش را خم کرده بود  یشرابش را آرام در دست م جام

. دیپله ها د يبود ، رو دهیخر شیکه برا یکه پخش شد سرش را بلند کرد و بهار را در لباس یآرام یقیموس يصدا با

.کرد  یشده بود ، درست همان طور که تصور م ریو نفس گ بایز

 یتضاد مشک. شده بود  شهیتر از هم یاش خواستن یصورت ياش را قاب گرفته بود و لب ها یعسل ياش ، چشم ها یمشک يچشم ها خط

شانه  يطرف رو کیرا به  شیموها. نکرده بود  يرو ادهیمحتاط بود و ز شیدر آرا شهیمثل هم. کننده بود  رهیخ دشیس با پوست سفلبا

. اش بسته بود 

. دیبهارش بلند کرد و آن را الجرعه نوش یجامش را به سالمت. بر لب آورد  ی، لبخند تلخ حسام

همسرش گذاشت و بهار را محکم در آغوش  يلب ها يرو ینرم يبوسه .  ستادیهمراهش ا يپله ها به استقبال دو بانو نیی، پا ادیشه

.گرفت 

.ذره شده بود جوجه  هیدلم واست  -

. نیمسافرت نر گهید. منم  -

.چشم بانو  -

سر  نیبهار ، با تحس دنیا دپدر جون ب. جا گرفته بود  شیاز مبل ها ، در کنار چند نفر از همسن ها یکی يهم سمت پدر جون رفتند که رو با

. تکان داد 

.موفق نشد  یول ابدیبا چشم دور و بر را نگاه کرد تا حسام را ب. با مهال جا گرفت  يگرید يراد عرض ادب کرد و گوشه  يبه آقا بهار

.  رفتیار با اکراه پذکرد و به یمهال ، با چشم اشاره م. از مهمانان ، او را به رقص دعوت کرد  یکیصحبت با مهال بود که  گرم

کمر بهار نشست ، حسام  يدست مرد ، رو نکهیبه محض ا.  وستیبه جمع رقصندگان پ يمرد يکه بهار ، شانه به شانه  دیاز دور د حسام

. است  ستادهیحس کرد قلبش از ضربان ا
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 يآغوش برا نیاگر ا یحت.  ندیبب گرید طاقت نداشت بهارش را در آغوش کس. شد  یاما آرام نم دیبرگرداند ، دست به صورتش کش رو

.باشد  يا قهیچند دق یرقص

.  دیبرداشت و نوش يگرید جام

اطرافش را رد کند ، اما قلبش  يدرخواست ها يکاره همه  مهین يدانست که مسخره است اگر از بهار توقع داشته باشد ، به خاطر بوسه ا یم

.رد ک یسر و ته را رد م یب ياستدالل ها نیا يهمه 

.بهارش را تصاحب کند  يگریاگر مرد د ردیم یدانست که م یبود و حاال م یمرد انحصارطلب او

را هر کس با نگاه به  نینداشت و ا یحسام اصال حال خوب. اش ، هر دو را متعجب کرد  دهیپر يرنگ و رو. رفت  ادیسمت مهال و شه به

. دیفهم یصورتش م

 رشیحسام ، پا سست کرد و خواست مس دنیبا د. و بهار به سمت مهال برگشت  دیرس انیآهنگ به پاو بش کوتاهشان که تمام شد ،  خوش

.کرد  یبده اما نگاهش با حسام تالق رییرا تغ

.کرد  شیدلخور حسام ، دلش را ر نگاه

.با من برقص : گوشش زمزمه کرد  ریآمد اما حسام سد راهش شد و ز جلوتر

. دیبه سمت رقصندگان او را کش بایخواست مخالفت کند اما حسام دستش را گرفت و تقر. الکل را حس کرد  ي، بو بهار

.امشب  یچشم يتو يجور نیخودمه که ا ریتقص: شروع آهنگ ، زمزمه وار گفت  با

.مردهمراهش  یاز مست دیترس یم. سرش را بلند نکرد  یحت بهار

امشب ، بهار من  نیفقط هم: سرش را خم کرد و دوباره زمزمه کرد . ردش کمر بهار گذاشت و به خودش فش يگود يدستش را رو حسام

!شه ؟ یم.  نمتیبب يا گهیآغوش مرد د يامشب طاقت ندارم تو. باش 

...هم تعهد ندارم که  یبه کس. کنم  يدلبر یخوام از کس یمن نم: مکث دلخور گفت  یرا بلند کرد و بعد از کم سرش

خوام دست  ینم.  یامشب مال من.  يامشب به من تعهد دار.  يامشب دار:  دیحسام غر. او را ساکت کرد حسام به کمرش ،  شتریب فشار

!؟ یفهم یم.  نهیمن بش یتن زندگ يرو یکس

.یگیم یچ یفهم ینم. حسام  یمست:  دینال بهار

. وابسته ام نه اون قدر که نفهمم بهت .  یرقص یم گهیمرد د هیبا  ینکشه وقت رینه اونقد که قلبم ت -

.  دیعطر بهار را به جان خر يو همه  دیکش یقینفس عم. بهار فرو برد  يموها يرا ال سرش

.امشب بهارم  نیفقط هم -

. کدام سکوت را نشکستند  چیه گریرقص د يانتها تا

. ردیبگبهار از دور آرام  ریپناه برد تا با تصو کشیتار يبرگشت و حسام به دخمه  ادیمهال و شه شیپ بهار

.  دیچرخ یم شیگذرانده بود اما ذهنش حول حسام و حرف ها یمهمان دنیاز رقص گذشته بود و بهار تمامش را در کنار مهال ، به د یساعت

.خواهد افتاد  یفکر بود که امشب که تمام شود چه اتفاق نیکرد و تنها به ا یمتعدد رقص را رد م يشنهادهایپ
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 یو سرش را به پشت دیکش یقیبهار نفس عم. وسط رفتند  ادیمهال و شه. خواهد بود  يعاشقان ، آهنگ بعد يبرا یاعالم کرد آهنگ نیسیموز

.صورتش افتاد چشم باز کرد  يکه رو يا هیداد اما با سا هیمبل تک

.حسام ، او را منصرف کرد  يخواست مخالفت کند اما خواهش چشم ها. دستش را به سمتش دراز کرده بود  حسام

. وستندیبه جمع رقصندگان پ گریهم بار د ادوشدوش

.بهار کم کنند  شیهم نتوانستند از تشو میمال یقیکم نور و موس يها چراغ

!؟ یترس یم یاز چ: گوشش نجوا کرد  ریآرام ز حسام

 یو بهار را با خود همراه مکرد  یآهنگ حرکت م تمیحسام آرام به ر. کرد  یحسام حذر م ينگاهش با چشم ها یاز تالق. سر تکان داد  بهار

. کرد 

.دارم امشب  زیسورپرا هیبرات : گفت  دوباره

ترسم امشب  یم. بترسه منم  دیکه با یاون! من ؟ يبانو یترس یم یاز چ: گفت  شهیحسام آرام تر از هم. را مشت کرد  شی، دست ها بهار

... يچقدر ناز شد یدون ینم.  رنتیازم بگ

. خواد ببوسمت امشب  یچقدر دلم م یدون ینم: حسام ادامه داد . شوند  يبهار جار يگونه ها يکه رو رفتند یاشک م يها قطره

مال .  ينبود ، مال من بود رمیدست و پا گ یلعنت يآخ که اگه اون گذشته : توجه ادامه داد  یحسام ب. را به داخل جمع کرد  شیلب ها بهار

... يشد یمن م

حسام با پشت دست گونه اش .  دیتپ یدر قفس م یبود و قلبش مثل گنجشک دهیترس.  دندیلرز یم شیلب ها.  بهت زده سر بلند کرد بهار

!تونم ؟ یم. برسونم  بیتونم به عشقم آس یمن که نم! ؟ نمیزتریعز یترس یم یاز چ: را نوازش کرد 

!باشه ؟. ف بزنم خوام باهات حر یم.  قیآالچ ایآخر شب ب: حسام گفت . آرام و قرار نداشت  بهار

. با تکان سرش موافقت کرد  بهار

.تمام شدن آهنگ دوباره از هم جدا شدند  با

.برگشت  ادیمهال و شه شیکه به کامش تلخ شده بود ، پ يا یپر استرس و مهمان یرفت و بهار خسته از شب تیجمع انیم حسام

.کرد و التهاب قلبش را کمرنگ  یرا نوازش م سشیرد زمستان صورت خس يهوا.  زدیقدم م قیمنتظر در آالچ. بود  دهیاز سرش پر یمست

.شد  کینزد قیآرام به آالچ یی، با قدم ها بهار

.اش سرپوش گذاشته بود  یاحساس قلب يبود و ترس رو دهیترس.  دیفهم یحسام را نم. بود  نیسنگ سرش

.از کرد به استقبالش رفت و دستش را در. شود  یم کیکه بهار نزد دید حسام

.هم قانع بود  نیکف دستش نشست ، اما حسام به هم دیبهار با ترد يها سرانگشت

.زد  هیاو تک يروبرو ینشاند و خودش به ستون ییسکو يرا رو او

!عاشقت شدم ؟ یک یدون یم -

:زد و ادامه داد  ینیمتعجب بهار لبخند غمگ يبه چشم ها. کرد اما منتظر جواب نماند  مکث
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دختر جلوم ظاهر شد و گفت  هیکه بابا با  دمیفهم یوقت. عشقه  نیا دمیمن نفهم یچشمات دلمو لرزوند ول.  دمتیکه د یاول يه دفع همون

.ته  ندهیزن آ نیا

مدت  نیاما تمام ا.  اشویکثافت کار يدو سال همه  يهم خودش رو هم برا. مجبور شدم قبول کنم : شد سکوت کند  یشد اما امشب نم تلخ

.کرد  یقلبم آرومم م يگوشه  هیق تو ، عش

عذاب وجدان هم  نیاز اون عشق نمونده بذار ا يزیگفتم حاال که چ یبا خودم م. به خاطر تو برگشتم : را به بهار متعجب دوخت  نگاهش

.دست از سرم برداره 

تر  قیعم. شده بود  شتریب. م بهت کم شده باشه ذره از عشق هیباطل اگه  الیخ یزه دمیبرگشتم ، د یاما وقت: برگرداند و با بغض گفت  رو

.پاك تر شده بود اما کم نشده بود . شده بود 

. بار  هیهم  ونیبار ، ش هیمرگ . تونم  ینم گهید: آب دهانش را قورت داد و ادامه داد . کرد  مکث

!؟ یاشو همسر من ب يوحشتناکم رو پشت سر بذار يگذشته  يهمه  یتون یم: به بهار دوخت  چشم

گذشته ام که شرمم  اههیکردم ، اونقدر س يمن اونقدر بد: زانو نشست  يبهار رو يزد و جلو يحسام لبخند. کرد یباور نم.  دیاز جا پر بهار

.بخشم  یوقت خودم رو نم چیاگه نگم ، اگه ازت نخوام ه دونمیم یول.  یباش میزندگ کیاز تو بخوام شر شهیم

کرد و ساعت ها فقط  یم دایدنج پ يگوشه ا دیبا. از حد تحملش بود  شیب دیرس یکه به مغزش م یم اطالعاتحج. پشت کرد تا برود  بهار

.کرد  یم یجمالت اول حسام را حالج

ون هم شمیمن م. افتاده  نمونیاتفاق ب نیانگار نه انگار ا. تمومه  ینه ، همه چ یاگه بگ. بهار ، نگام کن :  ستادیا شیبلند شد و روبرو حسام

با تو  یوقت. نبودم  یبدون که من آدم پاک نویفقط ا... ، فقط  يجواب مثبت بد يکه بخوا ستین يفشار چیتو ه يرو. که دوست توئه  یحسام

.رو کردم  میسع يو همه  رمیشدم خواستم از اون گذشته فاصله بگ شناآ

. گهید یکیچه با من چه با .  یکه خوشبخت باش نهیفقط اآرزوم  يبهارم ، همه : بهار گذاشت و سرش را بلند کرد  يبه گونه  دست

!من ؟ يبانو یبگ يزیچ يخوا ینم: کرد حسام لبخند زد  یفقط نگاه م بهار

.خارج شود ، اما بعد فقط سر تکان داد که نه  یتا کالم دیبهار لرز يها لب

.بهارش  نیریش تیمعصوم نیبه ا دیخند حسام

!باشه ؟.  یبهش فکر کن یتون یم يتا هر وقت که بخوا -

!؟ يچرا امشب مست کرد -

.سختمه بودنت و نداشتنت : زمزمه کرد . بهار را از سر گرفت  ينوازش گونه ها حسام

!؟ يریاگه بگم نه ، م یعنی:  دیآرام تر پرس.  دیلرز بهار

. سخت تره  یلیدور بودن ازت خ. نه : واب داد آن گذاشت و ج يرو يخم شد و بوسه ا. انگشتانش گرفت  انیبهار را م يمو يتارها حسام

...ازدواج کنم  گهیمرد د هیاگه بگم نه و با  یعنی -

.بهار  يهر کار. کنم  یم يهرکار تیمن واسه خوشبخت -

...اگه  یعنی -
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. بس کن  -

.حسام  یتون ینم -

. رمیبرو ، م یتو بگ -

...حسام  -

!امشب بانو ؟ يقصد جون کرد -

.دامنش چشم دوخت  يانداخت و به لبه  نییسرش را پا. وت کرد سک بهار

بهار را در آغوش  يتن منقبض شده . لب بهار نشاند  يگوشه  يرو يبوسه ا. چانه اش نشست و سرش را بلند کرد  ریحسام ز دست

. دیگرفت و خند

 يوا شیهمه چ يکار و کردم پا نیحاال که ا. ذارم ن شیوقت پا پ چیبود که ه ادیگذشت ، احتمالش ز یاگه امشب م: گوشش لب زد  ریز

!باشه ؟.  میکن ی، حلش م میزن ی، حرف م یکه بگ یهر چ.  ستمیم

.کرد  نشییداد و آرام باال و پا هیحسام تک ياش را به شانه  یشانی، پ بهار

.را امشب رد کند  نشانیب يمرزها يخودش نداشته باشد و همه  يرو یکنترل دیترس یم. قدم عقب رفت  کی، آرام  حسام

. يخوام سرما بخور ینم. تو  میبر: زد و گفت  لبخند

. رم  یم ادیمن امشب با مهال و شه: خانه ، آرام گفت  کینزد. قبول کرد  بهار

.ت خانه امکانش وجود نداش نیگذاشت تا فکر کند و در ا یبهار را آزاد م دیبا. به آن داد  یدستش را گرفت و فشار کم حسام

!حسام ؟ يکرد کاریچ تو

.يخواستگار -

 یم دهید شیرفتارها يدر همه  تیعصبان نیبود و ا یبه شدت عصبان. کرد  یطول و عرض اتاق را متر م ادیشه.  دیکش شیموها يرو یدست

.شد 

!ماجرا رو بفهمه ؟ یخوره وقت یم يچه ضربه ا يفکرش رو نکرد -

؟ دمیخر یم حسرت داشتنش رو به جون متا آخر عمر! کردم ؟ یکار م یچ یگیم -

. يکرد یم يبعد ازش خواستگار یگفتیفقط بهش راستش رو م. نه  -

.صورتم  يتو نداختیگفتم که تفم نم ید اگه م -

!؟ يریبه سرت بگ یچه گل يخوایم نتیرزمیز ياگه بره تو.  نهیخوب آخه درد منم هم -

.ضافه شد مهال به جمع ا! ... ؟ هیچ نیرزمیز ي هیقض -

. مهال نگاهش را به حسام دوخت ، اما او هم قصد جواب دادن نداشت . و پشت کرد  دیکش یپوف ادیشه

!شده ؟ یبگو چ.  یرو از من پنهان نکن یچیه يتو قسم خورد: رفت و نگران گفت  ادیسمت شه مهال

.نشده  یچیه. دل  زیعز یچیه: کرد قانعش کند  یبرگشت و سع ادیشه

. ستیموافق ن. من از بهاره  يخواستگار يماجرا: ب داد جوا حسام
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!اما آخه چرا ؟! آره ؟: رو کرد  ادیبه شه مهال

.رو نداره  شیفقط بهار االن آمادگ.  زمیعز ستین يزیچ: جواب داد  ادیشه

بهار رو  رمیم ایشده  یچ نیگ یم االن بهم نیهم ای: شد  یدفعه طوفان کیمهال . از جا بلند شد و قصد خروج کرد . سر تکان داد  حسام

. نیزود باش.  نیکنم به اون بگ یمجبورتون م ارمیم

. نیهم.  ستمیمن موافق ازدواجشون ن. آخه خانومم  ستین يزیچ: مهال را در آغوش گرفت و آرام گفت .  دیخند اریاخت یب ادیشه

!؟ هیچ نیرزمیز ي هیقض. یگیراست م یو ک یگیدروغ م یدونم که ک یهمه سال م نیبعد ا -

.سوسک داره  نشیرزمیز -

... ادیشه -

!حسام ؟ يخونه  نیرزمیز يبره تو دیکه بهار نبا هیچ هیقض: و آرام گفت  دیخز ادیمهال به آغوش شه. چنگ زد  شیبه موها حسام

.بده  حیت توضاز خودش بپرس تا برا:  دیپرس ینگاهش را به حسام داد و عصب.  دیرا در هم کش شی، اخم ها ادیشه

!شده ؟ ی، چ ی، داداش یحسام: رو به حسام کرد و گفت . فاصله گرفت  یقدم مهال

.ازدواج کنم  لوفریمنو مجبور کنه با ن نکهیواسه ا. دیمن بود که بهار رو دزد يبابا: و آرام و شمرده گفت  دیکش قیعم ینفس حسام

 ****

.کرد  یرد و به حسام پرخاش مک یم هیگر ادیساعت بود که مهال در آغوش شه کی

.کرد  ینشسته بود و فقط گوش م يساکت گوشه ا حسام

.و رو کند  ریاش را ز یکه زندگ ماندیم یمنتظر طوفان دیو با شدیمهال ، بهار هم متوجه م دنیفهم با

.وصال سر کرده بود  یالیکه آن شب را تا صبح به خوش خ دیدل خودش خند به

. دندیاز جا پر بایهر سه تقر خانه که زده شد ، زنگ

که بهار به محض ورود او را  ستادیا ییجا.  دیرا به بهار بگو زیخواست همه چ یمهال م. شدند  رهیدر را باز کرد و با حسام به مهال خ ادیشه

.ود ش یسرش خراب م يرو زیبود که همه چ يبود و منتظر آن لحظه ا نییسرش پا. اش چنگ زد  نهیحسام به س.  ندیبب

راست سراغش آمد و در آغوش هم فرو  کیبهار . صورتش روان شدند  يمهال دوباره رو ياشک ها. شد  رهیمبهوت به صورت مهال خ بهار

.رفتند 

. ندیبار نگاه بدون نفرت بهار را بب نیآخر يخواست برا یدلش م. سر بلند کرد  حسام

. به او دارد  یداد که بهار هم احساس یم یقلبش گواه.  دیصورتش را د يمرنگ روحسام لبخند ک. سرخ ، رو گرفت  ياما با گونه ها بهار

.و از پا افتاد  دیکش ریقلبش ت. ضربان قلبش کند تر شد 

فشرد درد با  یم شتریهر چقدر مشتش ، قلبش را ب. نداشت  يا دهیفا. حسام ، از درد صورتش را جمع کرد . خودش را به او رساند  ادیشه

.شد  یدر بدنش پخش م يترشیسرعت ب

.راه افتاد  مارستانیرساند و بالفاصله به سمت ب نیبلندش کرد و او را کشان کشان به ماش ادیشه

. ردیگ یاش را م یماجرا ، عاقبت قربان نیدانست که ا یم
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 ***

. داد  فیخف یقلب يحمله  صی، تشخ تیزیبعد از و دکتر

گرفته و آن  لیبهار را امروز تحو يخانه  دیکرد که کل دیحسام تاک. به خانه برگشت  لهین چند وسبرداشت يبرا ادیشد و شه ي، بستر حسام

.سپرد تا دست بهار برساند  ادیرا به شه

.آرام بخش ، کم کم او را به دست خواب سپردند  يقرصها

را  یدهد حضور کس صیعادت کنند و تشخ یکیبه تار شیتا چشم ها دیطول کش یکم. را نشناخت  شیروبرو کیکه باز کرد اتاق تار چشم

.در اتاق 

.را روشن کرد  شانینور صورت هر دو. برق را زد  دیحسام ، کل يباز شدن چشم ها دنیبا د مهال

.باد داشت هنوز  هی، از گر شیبود و چشم ها یهنوز هم عصب مهال

:، نفسش را فوت کرد و گفت  حسام

. ستیات نکنم چون برات خوب ن یه عصبهم دکتر ازم خواهش کردن ک ادیشه هم

.اش نکند  یچطور از دست دادن بهار عصب. پوزخند زد  حسام

. میحرف زد یبعد از رفتنت ، با بهار کل -

.عشقش بمونه  يدوسش داشته باشه و پا. بده  زهیانگ. داره که بهش آرامش بده  اجیاحت یبه کس. خسته است  یلیبهار خ: مکث کرد  یکم

کرد که دوباره  فیبرام تعر یوقت.  يمشخصات رو دار نیا يتو همه : از بغض خشدار شد اما ادامه داد  شیصدا. ها مبل اتاق نشست تن يرو

 ومدی، دلم ن يو بدون دکتر و قرص و آرامبخش از کابوس نجاتش داد يچند بار تو آرومش کرد دمیفهم یوقت. رو بهم دادن  ایکشه ، دن یم

. نگفتممن بهش ... 

 ومدیدلم ن.... خواد بهت جواب مثبت بده  یکه م نیکه بهت عالقه مند شده و ا دمیمن فهم: رفت  یانداخت ، با ناخنش ور م نییرا پا سرش

.همه زود گذر باشه  نیا شیخوش

،  يکرد تشیه بفهمم اذ، اگ ياریبار اشک به صورتش ب هیقسم ، اگه فقط  ادمیبه جان شه یول:  ستادیحسام ا يبلند شد و روبرو شیجا از

.برمش که به عقل جن هم نرسه چه به تو  یم ییجا

.ممنون : صاف کرد و گفت  یرا کم شیصدا.  دیگز شیمهار اشک ها يرا برا شیلب ها حسام

حسام ،  کنم یالتماست م.  فتمیدوستم به غلط کردن ب نیبه بهتر انتیاعتماد و خ نینکن از ا يفقط کار: پر از بغض جواب داد  مهال

.خوشبختش کن 

.زد  ینشسته بود و تنها به حرکات دستپاچه اش لبخند م شیحسام در سکوت ، روبرو. کرد  یم يباز شیبا انگشتها بهار

!؟ یبگ يزیچ يخوا ینم:  دیو پرس دیجلو کش یحسام کم. و دور شد  دیچ زیم ي، سفارششان را رو شخدمتیپ

!گذشته ات ؟ يتو يکار کرد یچ:  دیو پرس دیلبش را گز. قبلش بازگشت  تیت اما باز هم به وضعگذرا انداخ یسر بلند کرد و نگاه بهار

.اون قدر بد بوده که هنوزم عذاب وجدان راحتم نذاشته : جواب داد .  دیپرس یکاش نم.  دیعقب کش حسام

...، قتل و  هیهم بد کیکوچ يزایچ نیآخه مثال دروغ گفتن و ا! ؟ يچه جور بد -
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.و تاوان دادن بوده  ياز دروغ و سهل انگار یبیترک: حسام کش آمد  يلب ها يلبخند رو. شد  رهیرا خورد به حسام خ شحرف

!؟ ياریاز دلش درب يکرد یوقت سع چیه! ؟ یدر حق ک -

. ارمیکه از دلش درب گذرهیم نیروز و شبم به ا -

!؟ دتیبخش -

.نه  -

. يزد يبد يپس ضربه  -

.آره  -

.حسام : به سکوت گذشت تا بهار دوباره لب باز کرد  يا قهیدق. فرستاد و دوباره ساکت شد  رونینفسش را ب بهار

!جانم ؟ -

. زمیبگو عز: دستش نشست و زمزمه کرد  ياما دست حسام رو دنیشد از پرس مانیپش.  دیرا گز لبش

؟ يکرد يبد یدر حق ک -

.تو  -

. ینپرس چ: باز شدند اما حسام زودتر گفت  دنیدوباره پرس يبرا ششیلب ها.  دیفهم یام را نممنظور حس. متعجب سر بلند کرد  بهار

. نبود  زیچ چیاش باشد اما ه یگشت که حسام باعث و بان یم یبهار در ذهنش دنبال زخم. سکوت شد  دوباره

 چیپنج سال واسه ه نیعشقم بهت خنگ نبودم ، ا دنیقدر واسه فهم نیو ا دمیجنب یزودتر به خودم م کمیاگه : بار حسام شروع کرد  نیا

.شد  یکدوممون جهنم نم

.اون موقع هاتو دوست نداشتم : لب جواب داد  ریز بهار

!؟ ياالن دار -

توانست  یداشت ، م یدادن دست از سرش بر م بیحس فر نیاگر ا. حسام نفسش را فوت کرد . بهار دوباره رنگ گرفت  يها گونه

.بداند  نیزم يمرد رو نیخت ترخودش را خوشب

.دوباره سرجمع کند  دیجد يمنتقل شدن به خانه  يرا برا لشیخودش برد تا وسا يرا به خانه  بهار

. خانه را در برگرفت  ياعضا ياز شاد یورودش ، موج با

.گونه اش کاشتند  يرو يدخترها تک به تک بوسه ا. جلو آمد و او را بغل کرد  یب یب

.خم شد  دنشیبئس يبه سراغ پدرجون رفت و براخودش  بهار

. خواست قبل از رفتن با هم صحبت کنند ، تنها  پدرجون

.پدرجون برگشت  شیکرد و آن را آماده گذاشت و پ شیدوباره چمدانش را پر از لباسها. به اتاقش رفت  بهار

.اش کند اما بهار مانع شد  یهم قصد داشت همراه حسام

.من در خدمتم : ست و خندان گفت پدرجون نش يروبرو

.کرده  یپاك زندگ یلیکه پسر من خ یبدون خوامیم یگفته ول ایدونم حسام بهت چ ینم -
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.برخورد کرده بود  یمیهمه صم نی، پدر خواستگارش است و با او ا شیبه کل فراموش کرده بود مرد روبرو. دفعه سرخ شد  کی بهار

 یبانیبا پشت. هم من بودم  یمقصر اصل. کرد  شهیش يما رو تو يخون هر دو لوفرین: توجه ادامه داد  یما ب، ا دیحالتش را د رییراد تغ يآقا

که  دونمیم یداره ول یحسام احترامم رو نگه م. به خاطر پول پسرم رو از دست دادم . کردمش  ياشتباهش ، جر نیازش بعد از بزرگتر

.به من اعتماد نداره  گهید

.با خواهش کردن از تو ، جبران اشتباهات گذشته مو بکنم  خوامیم:  دیکش یقیعم نفس

.  دیچه بگو دانستینم. انداخت  نییسرش را پا.  دیلب گز بهار

 ***

.سست بود  شیو قدم ها دهیآمد و رنگش پر رونیکه از اتاق ب دیرا د بهار

!شده ؟ يزیبهار ریا، چ:  دیرفت و آرام پرس جلو

!؟ میبر. نه : د و گفت ز یزورک يلبخند بهار

!گفته بهت ؟ يزیپدر جون چ:  دیرا گرفت و دوباره پرس شیبازوها حسام

.سر تکان داد  بهار

.رنگت مثل گچه ! شده ؟ یبگو چ یکنیم وونمید يبهار دار:  دیپرس یعصب حسام

هم  لمیوسا.  نیهم. کنم و بعدش جواب بدم  فکر شنهادتیتا به پ يکه چند روز بهم وقت بد خوامیم: انداخت  نییآرام سرش را پا بهار

.برم  یو م امیبعدش م

.کرد  یهمراه ادیشه يحرف بهار را تا خانه  یسر تکان داد و ب. هم سست شد  حسام

.کرد  یبود که در اتاقش ، کز کرده بود و تنها به بهار فکر م يحسام مرغ سرکنده ا. گذشت  يخبر یهفته در ب کی

.حالش را دگرگون کرد  ادینگران شه يجواب داد و صدا.  ادیشه يشماره . اش زنگ خورد  یگوش

!؟ ادیشده شه یچ -

!؟ ومدهیبهار اون جا ن -

!شده ؟ یچ:  دیلب پرس ریآن مشت کرد و ز يدستش را رو.  دیکش ریدوباره ت قلبش

.مهال داغونه حسام .  دهیواب نمج شویگوش. نه شبه و هنوز برنگشته .  ییبره جا دیبه مهال گفته بعد از کار با -

.دنبالش  رمیم -

.را چنگ زد و خارج شد  چیسو یمعطل یب. را قطع کرد  یجواب نماند و گوش منتظر

رفت و  یم ادیشه يرا تا خانه  ریمس یگاه.را رفت و آمد  رهایمس نیهزار بار با ماش. به محل کارش را چشم گرداند  یمنته يها ابانیخ

.کرده بود  ریکه د ياز بهار ی، به دنبال نشان گشتیدوباره برم

. را به صدا درآورد  ادیشه يزنگ خانه  دیگذشته بود که ناام ازدهیاز  ساعت

.شد  رهیحسام خ ي افهیمتعجب به ق ادیباز شد و شه در

!؟ يدیچرا جواب نم. صد دفعه زنگ زدم بهت ! ؟يکجا بود -
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!ه ؟بهار اومد. احتماال جا گذاشتمش خونه  -

.بله  -

در را باز کرد و بهار را وسط اتاق ، . را کنار زد و خودش را به اتاق بهار رساند  ادیشه. باالخره بعد از دو ساعت راه تنفسش باز شد  انگار

. دیگرد د یمبهوت و با چشمان

بدون من  يحق ندار گهید:  دیش نالآورد و دم گوش نییسرش را پا.  شیدست ها نیکرد ب رشیاس.  دیرفت و بهار را به آغوش کش جلو

... يحق ندار.  يبر ییجا

. خواست جدا شود اما حسام او را تنگ تر به خود فشرد  بهار

!؟ شمینگرانت م یگینم. پا گذاشتم دنبالت  ریها رو ز ابونیدو ساعت تمام ، خ -

.قدم بزنم  کمیداشتم  ازین.  خوامیخوب معذرت م -

. یفهمیم يکردم و نذاشتم جم بخور تیخونه زندان يتو یوقت -

. ازت دور باشم و دق نکنم دختر  ينجوریکه ا شهیبه خدا نم. طاقت ندارم : و گفت  دیحسام خند. سرش را بلند کرد و نگاهش کرد  بهار

!؟ هینظرت چ.  يبر ییذارم بدون من جا یخونه و نم يتو کنمیم تیزندان: و با خنده ادامه داد  دیبهار را کش لپ

.معلومه که مخالفم  -

.گل کرده بود  طنتشیآرام شده بود از بودن بهار در کنارش و ش. کرد  یتر م ظیحسام را غل يخنده  نیشده بود و هم یعصبان

!چرا بانو ؟:  دیبهار را پشت گوشش زد و پرس يموها

. یحرف بزن ينجوریباهام ا يحق ندار. دختر آزادم  هیمن . معلومه که بده : کشمکشش گفت  انیم.  ردیکرد فاصله بگ یدوباره سع بهار

؟ هیچ شنهادمیکه جواب پ یبگ يخوا یدختر آزاد من ، نم -

...خواستم قبول کنم اما  یخواستم بگم ، م یم. نه  -

.داد یعمل نمعکس ال يتعجب کرد و بهت اجازه . بهار به سرعت منقبض شد ، در خودش لوله شد .  شیحسام مهر زدند به لب ها يها لب

.بدونم زن منه  هیفقط کاف.  استیدختر دن نیزن من ، آزادتر: آن نشاند و گفت  يرو يلبخند. فاصله گرفت  یحسام کم يلبها

.بهار گذاشت  يلب ها يرو ینرم يبوسه  دوباره

ا دور کمرش انداخته بود و حسام دستش ر.  اریاخت یکرد ، ب یم هیمهال گر.  دیسرش را بوس يمحکم در آغوشش گرفت و رو ادیشه

. داد  هیحسام تک ي نهیبهار سرش را به س. بود  ستادهیدوشادوشش ا

.شوند  یکه در آن ساکن م يمراسم و خانه ا ي، برگزار ياعالم نامزد.  زیاز همه چ. را با هم حرف زده بودند  شبید تمام

.ز دلش درآورد ا یبود اما حسام به راحت ریدلگ یحسام کم یچند بهار از شوخ هر

.شان را اعالم کردند  يو صبح زود قبل از سرکار رفتن هر چهار نفرشان ، بهار و حسام نامزد نیریش يا یزندگ يگرفتند از هم برا قول

 امیعصر م: شدن بهار ، حسام گفت  ادهیموقع پ. هر دو سکوت کردند و به فکر فرو رفتند . دنده بود  يدست حسام رو ریبهار ز دست

. زمیبشه بهتره عز یهر چه زودتر رسم. بابا  شیپ میبالت بردن

.شان کنار هم باشند ، معذب بود  يشدن نامزد یکه بدون رسم نیخودش هم از ا. خوشحال سر تکان داد  بهار
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 ***

.را جمع کرد و از شرکت خارج شد  لشیآمدن حسام بهار وسا با

!؟ زمیعز یلباستو عوض کن میبر:  دیپرس حسام

.سر تکان داد  شنهادیپ نیخوشحال از ا هارب

. کند  یمهال خانه نبود تا از او نظر خواه. کرد  یبود و مردد به لباسها نگاه م ستادهیا شیکمد لباسها يجلو

!؟ زمیشده عز یچ:  دیداد و پرس هیحسام به کمد تک. را دورش گرفت و حسام را صدا زد  يا مالفه

.رو انتخاب کنم  یکیکمک کن . دونم کدوم مناسبه  ینم: گفت  به لباسها اشاره کرد و بهار

رنگ را  یصورت یلباس تیدر نها. کرد  یلباسها را برانداز م گریدست او را به خودش چسباند و با دست د کیبا .  ستادیپشت سرش ا حسام

هر . داشت  یخوب یبهار هماهنگ دیبا پوست سف یورترنگ ص.  دیرس یبهار م يزانو يپشت لباس تا کمر از تور بود و قدش تا باال.  دیپسند

. دادند  تکانسر  یدو راض

حسام دور کمرش  ياما دست حلقه شده  دیخودش را کش یبهار کم. اما حسام دستش را فاصله داد  ردیدست دراز کرد تا لباس را بگ بهار

. به لباس  دنیرس يبود برا یمانع بزرگ

اش را  یشانی، حسام پ ستادندیرخ به رخ که ا. سمت لباس برداشت اما حسام او را به سمت خود برگرداند  به یحسام را کنار زد و قدم دست

... ياگه ته دل هنوزم مردد. نشده  ریهنوزم د:  دیداد و آرام پرس هیبهار تک یشانیبه پ

...ه داشتم ک دیاگه ترد. خرابش نکن حسام : حسام گذاشت  يلبها يفاصله گرفت و دست رو بهار

 يکرد یقبول نم یداشت دیدونم که اگه ترد یم: حسام چانه اش را گرفت و با انگشت شصتش نوازشش کرد . حرفش را قطع کرد  ناراحت

... ینداشته باش ياما خوب گفتم ، بهت بگم که بعدا بهونه ا

دانست اما در دل به حسام  یبهار علتش را نم و دیرس یو نگران به نظر م یو امروز عصب شبیحسام تمام د. بهار لبخند زد . زد  چشمک

.کرد  یخودش کم م یاز حجم نگران نیاعتماد داشت و هم

. کرد  یو بهار متعجب و ذوق زده به جمع نگاه م ختیر یسرشان م يباران گلبرگ رو. دست ها بلند شد  يورودشان به سالن ، صدا با

جشن کوچک بود ، در دلش از حسام  کی يکه برا یهمان ها و تدارکات دنیهار با دکه دعوت شده بودند ، کم بود اما ب ییتعداد آدم ها

.ممنون بود 

.انداخت  نییبهار جلو رفت و سرش را پا. بود  ستادهیا گرینفر د کیراد با کمک مش قاسم و  يآقا

.تاج سر من و پسرم .  يخونه ا نیعروس ا گهیتو د. سرتو بلند کن باباجون  -

.جواب داد  کاتشانیکرد و به تبر یتک به تک با همه روبوس. د لبخند ز بهار

:شانه اش گذاشت  يدست رو ادیشه. کرد  یبود و نگاهش م ستادهیا يگوشه ا حسام

!؟ یمونیپش -

. بهار پاداش کدوم کارمه  دونمینم. وقت  چیه -

.برمشیم امیم...  ایکن يهرکار، خالصه  شی، بزن ياری، اشک به چشمش ب یکن تشی، اگه اذ گمیدارم بهت م -
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. دندی، هر دو خند هیبعد از چند ثان. بهت زده نگاهش کرد  حسام

.شدند  کیو بهار هم با هم به آن ها نزد مهال

؟ ونیآقا نیخند یم یبه چ -

. کنمشیم یبرادرزن داتیدارم تهد -

. گمیبه داداشم م یکن میاگه زندان: و رو به حسام گفت  ستادیا ادیکنار شه.  دیخند بهار

. کنمیم یمنم برادرت هم زندان:  دیهم دست بهار را گرفت و او را به سمت خود کش حسام

. انداخت  یبهار م يگذشته  ادیشدن او را  یکردن و زندان یزندان. اخم کرد  مهال

.  زمیعز شنیدو تا فقط با هم خوشبخت ماون : گوشش آرام گفت  ریز.  دیمهال حلقه کرد و او را به آغوش کش يدست دور شانه  ادیشه

.نگران نباش 

.آمدند  یهر دو به هم م. شدند  یو حسام را نگاه کردند که با هم دور م بهار

سرش  دهیتدارك ند يکه حلقه ا نیاز ا نیبهار شرمگ. داد  يرا در دست بهار جا ییبایز نیتک نگ يشب و قبل از شام ، حسام حلقه  آخر

 يبخش انگشتان حسام شد و نامزد نتیساده و مردانه که ز يحلقه ا. را به دستش داد  يکنارش آمد و جعبه ا ادیکه شه انداخت نییرا پا

.کرد  یم یآن دو را رسم

.زحمات بود نیبهار و او هم قدردان و حق شناس ا يکم نگذاشته بودند برا زیچ چیو مهال ه ادیشه. اناخت  ادیبه شه یقدرشناسانه نگاه بهار

. داد  هیاو تک ي نهیبهار در آغوش حسام جا گرفت و سرش را به س. پخش شد تا بهار و حسام با هم برقصند  یاز مراسم حلقه ، آهنگ بعد

!؟ يوقت تنهام نذار چیکه ه يخوریحسام ، قسم م:  دیآرام پرس

!من ؟ يخوبه بانو. ارم هم تنهات نذ ياگه خودت ازم بخوا یحت خورمیقسم م: گذاشت  شیموها يرو يبوسه ا حسام

.سر تکان داد  بهار

!؟ یبا من بگ تویغم و شاد يهمه ! ؟ یحرفاتو به خودم بزن يهمه  يدیتو هم قول م:  دیپرس حسام

.نگم ، فقط با تو حرف بزنم  ياگه خودت هم بخوا یحت دمیقول م: لبخند زد و جواب داد بهار

. دندیدو خند هر

کم کم عادتت  دیبا: گوشش آرام گفت  ریو ز دیبهار گونه اش را بوس يلبها يحسام به جا.  دیبهار لرز. سد خم شد تا بهارش را ببو حسام

.از ترس  يبغلم بلرز يموش تو نیدوست ندارم ع. بدم به بوسه هام 

.دست ها ، منصرفش کرد  يخواست اعتراض کند اما تمام شدن آهنگ و صدا بهار

.فشرد  یحسام را کم يها انگشت

.داد  یم یآرزو داشت گواه شیکه پدرش برا یته قلبش ، از خوشبخت یاحساس

برنامه ها را به  يحسام همه . کردند  یمجلس را در باغ حسام برگزار م. شد  داریاز خواب ب یو بهار مشوش و عصب دیرس یعروس روز

.ا بهار بود که آن هم با کمک مهال چندان سخت نبود لباس عروس ب ي هیتنها ته. عهده گرفت و اجازه نداد بهار خودش را نگران کند 

. بهار و حسام بود  یو مسئول هماهنگ دیچرخ یمهال مرتب دور بهار م. موها و صورت بهار  شیآرا يوارد اتاق شد برا شگریآرا



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٠

نبود ،  یراض نکهیحسام با ا. بود  فتهریمهال بود و بهار آن را پذ ي دهیا نیا.  ندیدادند حسام عروسش را قبل از شروع مراسم بب ینم اجازه

.  رفتیپذ

و از  دیبود که بهار را د يبار نیآخر. جمع شد  شهیو بهار مثل هم دیبهار را بوس يلب ها يکه جدا شوند حسام گوشه  نیقبل ، قبل از ا شب

. صبحانه  يبرا یصبح تمام مدت در اتاق بود ، حت

 شگریآرا. بهار را قرمز کرده بود  يموضوع چشم ها نینداشتند و هم یم خواب درستکدا چیاز استرس شب اول ازدواجشان ه شبید

. صورت بهار بگذارد  يگرفت کمپرس آب سرد رو میتصم

.حاضر شدن در جمع مهمانان ، قصد خروج از اتاق را کرد  يبرا شیلباسها دنیو بهار بعد از پوش دیزمان موعود رس باالخره

. دیدرخش یعروس م دیبهار مثل فرشته ها در لباس سف. را پاك کرد  شیبا نک انگشت اشک ها مهال

. حسام بست  يوارد شد و در را بدجنسانه به رو ادیشه

. بود  ستادهیاتاق ا انیشده بود ، م دهیصورتش کش يکه رو يبا تور بلند بایز تینها یبهار ب. که بهار افتاد ، دهانش بازماند  چشمش

. رو به هم بزن  یعروس گمیمن م. تو واسه حسام  فیح. بهار  يماه شد يوا: که حسام بشنود گفت  ییبا صدا. شد به خودش مسلط  ادیشه

. دندیخند یم ادیبه لحن بانمک شه شگریمهال و بهار و آرا

همه . و در را باز کرد جلو رفت  اریاخت یب. تمام شود  شانیها ییتنها يامشب بنا بود همه . همسرش  دنید يطاقت شده بود برا یب حسام

. کردند اما نگاه حسام تنها به بهار بود  یمتعجب نگاهش م

. رفتند  رونیراحت بودن آن ها با هم از اتاق ب يجلو گذاشت و همه برا یقدم

 شیت جلوحسام را درس یکفش ه یاما وقت دیلبش را گز. کرد  یحسام آبش م ياز نگاهها یهنوز هم بعض. انداخت  نییسرش را پا بهار

.سر بلند کرد  عی، سر دید

، اما من خوشبخت  یهمسرم باش يقبول کرد شهیباورم نم: لب گفت  ریز.  دیآن را بوس يسر بهار را به دست گرفت و لبه  يتور رو حسام

. نمیزم يمرد رو نیتر

.باشه  اهیچشمات س ریکه ز يخواینم. هارم ب اینکن هیگر: حسام دستپاچه گفت . اشک در چشمان بهار حلقه زده بود . را بلند کرد  سرش

.بهار هم نشست  يلب ها يلبخند رو.  دیخند

.انداخت  نییبهار خجل سرش را پا.  دیگوش بهار را بوس يسرش را جلو آورد و الله  حسام

!من ؟ يبانو میبر: و دستش را به سمت بهار دراز کرد  دیصورتش کش يتور را رو حسام

. زمیعز میبر: و آرام جواب داد  دیکش قیعم ینفس بهار

*****

. چشم ها تو ببند -

از شرشان راحت  شیپ ي قهیکه چند دق ییسرش منگ بود از فشار سنجاق ها. را بست  شیتخت ، دو زانو نشست و چشم ها يرو بهار

 ياز کشو. سر شب مسدود کرده بود گره انگار راه نفسش را از  نیا. کرواتش را شل کرد  يحسام کتش را در آورد و گره . شده بود 

.آورد  رونیکوچک ب ي، جعبه ا یپاتخت
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.بهار گذاشت ، جعبه را هم در دستانش قرار داد  يلب ها يکه گوشه  يهمزمان با بوسه ا. و خم شد  ستادیتخت ا يبهار ، لبه  يروبرو

را باز کرد  شیچشم ها.  دیفهم یرا م شیتک تک کارها کرد نشان ندهد اما حسام یسع. جمع شد  یحسام کم ياز بوسه  شهیمثل هم بهار

. شد  رهیکه در دستش بود خ يا دهیکش یلیمستط يو به جعبه 

، درون  بایز ی، در لفاف زشیعز يقلمو. به آن ، دهانش از تعجب بازماند  ینگاه میبا ن. را به حسام دوخت و جعبه را باز کرد  شیها چشم

.جعبه جا گرفته بود 

بهار ، آرام و با خجالت در آغوش همسرش فرو . تا منعش کند  دیاما سر انگشتان حسام پوست چانه اش را کش دیرا گز شیلب ها،  بهار

. رفت 

.ازدواجمون مبارك : گوشش زمزمه کرد  ری، ز حسام

زی، هر چ يا دهیو د يدیکن آنچه شن رها

است يجز من و تو و عشق من و تو ، تکرار به

بلند  راهنیپ پیداد و ز يخودش ، جا يپاها يرا رو شیپاها. که محکم در آغوشش گرفته بودند ، از جا بلندش کرد  ییها همان دست با

.را باز کرد  یعروس

.داشت  تشینها یدستانش نشان از استرس ب انیبهار م لرزش

.زمیعز ریدوش بگ هیبرو : غوشش خارج کرد و آرام گفت اما حسام او را از آ.  فتدین نییخودش را به حسام چسباند تا لباس از تنش پا بهار

.و خودش سمت کمد رفت  دیبوس یبهار را طوالن یشانیپ

. ذارمیمن برات لباس م.  زمیبرو عز: مانده  شیکه بهار مبهوت سرجا دیبه پشت د ینگاه مین با

.، وارد حمام شد  دیدن یاز طرف حسام بود اما وقت یمنتظر واکنش. قدم برداشت  سیبه سمت سرو بهار

.کند  هیتا بهارش به او تک ماندیمحکم م دیبا یاو هم مضطرب بود ول. هر دو دست فشار داد  نیتخت نشست و سرش را ب يرو حسام

 دنیشپو يبرا. در حوله را گرفت و خود را با آن پوشاند  يبهار از ال. به در زد  يآب ، حوله را در دست گرفت و تقه ا يقطع شدن صدا با

.کرد  ینم شیشد اما اضطراب رها یاز حمام خارج م دیلباس حتما با

!؟يخواینم يزیچ.  زمیعز رمیقرص سردرد بگ هی نییپا رمیمن م: به در زد و گفت  يگرید يتقه  حسام

.نه  -

.کند  یرابطه عجله نم نیا يچقدر در دلش متشکر بود که حسام برا. در ، خبر از رفتن حسام داد  يصدا

.چشمش به در اتاق بود که حسام وارد شد .  دیپتو دراز کش ریو ز دیخوابش را پوش لباس

.بود  ختهیبه هم ر یکم شیبلوز و شلوار به تن داشت و موها هنوز

.دل  زیتو بخواب عز.  رمیمنم برم دوش بگ: بهار گذاشت  يگونه  يرو يتخت آمد و بوسه ا يجلو

.بود  جهینت یب دنیخواب يتالشش برا ياما تا آمدن حسام همه  گفت ریسر تکان داد و شب بخ بهار
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خواب نشان دادن خودش  يخواست تالشش را برا یاست اما نم داریدانست بهار ب یاز همان موقع خروج م. تخت جا گرفت  يرو حسام

.کند  عیضا

.به حسام شد  رهیچانه اش گذاشت و خ ریدستش را ز.  دیبه سمتش غلت بهار

!؟ زمیعز يخوا یم يزیچ:  دیچشمش را باز کرد و پرس يال حسام

...خوب ... دونم که به خاطر منه که  یم. خوام بگم ممنون  یم -

.بود  یکه هنوز در دلش نسبت به حسام داشت کار سخت یهمه خجالت نیکردن جمله با ا تمام

. کرد ن یاضطراب وجودش مخالفت يبهار با همه .  دیاو را به سمت خود کش حسام

. اش نشست  یشانیپ يحسام رو يها لب

.زده کنه  یزندگ نیو تو رو از ا زهیرو به هم بر زیعمر باهات باشم ، دوست ندارم عجله همه چ هیقراره  -

.من  يبانو دمیگفتم که عادتت م: و ادامه داد  دیخند

.بوسه را ادامه داد تا کم کم بهار نرم تر شد  نیآنقدر ابهار را به خود فشرد و .  دیرا بوس شیبلند کرد و لب ها یبهار را کم سر

. کرد  یم باترشیز نیبهار سرخ بود و هم. را فاصله داد  سرش

.کرد  یرا دوبرابر م ختیر یکه به جان بهار م یگرفت و لذت یبهار م ياز لب ها يزیر يگازها.  قی، نرم و آرام و عم دیبوس دوباره

ساخته  یخوب يشان خاطره  ییزناشو يبوسه  نیاول يبرا. گردن حسام فرو برد  يبهار سرش را به گود. زد  لبخند. فاصله گرفت  دوباره

.بود حسامش 

!خانومم ؟ یکن یسرت رو بلند م: و گفت  دیگوش بهار را بوس ریز حسام

.پرستمت بهار  یم: شد و زمزمه کرد  رهیخ شیحسام در چشمها. سرش را باال کرد  بهار

. حسام و خودش را غرق لذت از حسام کرد  ي نهیس يدفعه انگشتان بهار مشت شد رو نیا.  دیبوس دوباره

.حسام  ادیز یلیخ. منم دوستت دارم : انداخت و او هم زمزمه کرد  نییسرش را پا نیحسام که فاصله گرفت ، شرمگ يها لب

نکته به تکرار بگو نیا! خوب من  يهم ا تو

ان را همه وقتشعر جه نیزتریدالو نیا

و به ده بار، که صد بار بگو کباریبه  نه

بپرس اریرا از من بس " يدوستم دار "

بگو اریدارم را با من بس دوستت

 ****

حسام . بود  يمشترك شب فوق العاده ا یزندگ کیشروع  يبرا شبید. لبخند زد . بود  ریبهار که چشم باز کرد در آغوش حسام اس صبح

. او پاسخ دهد  يازهایدانست به ن یبهار هم خودش را موظف م. دارد  ییجا افتاده است و درك باال يدنشان داد که مر

. موفق بوده است  نشیزتریداد که در جلب اعتماد عز یبهار نشان م يلب ها يلبخند رو. را باز کرد  شیچشم ها حسام
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.خانوم  ریصبح بخ:  دیبهار را بوس يزد و چشم ها لبخند

تا  ردیگ یشود و شب او را در آغوش م یم داریبهار ب يبه بعد هر روز با صدا نیلذت برد که از ا.  دیبهار را با گوش جان شن ریبخ صبح

.بخوابد 

. نییبفرما: بهار مرتب کرد و بلند گفت  يشانه ها يحسام پتو را رو. به در خورد  يا تقه

: تخت آمد و آن را به دست حسام داد و گفت  يجلو یکاچ يپشت سرشان با کاسه  یب یب. غذا داخل آمدند  ینیباز شد و دخترها با س در

.براش خوبه . حتما بخوره 

. يبراش بپز دمیهر وقت الزم بود بهت خبر م.  یب یب ستیاالن الزم ن: و گفت  دیحسام خند. پتو کرد  ریسرخ سرش را ز بهار

.خوبه  یلیخ تشیتقو يکال برا. باز هم بخوره  .اشکال نداره : اما گفت  دیمنظورش را فهم یب یب

. و دخترها از در خارج شدند  یب یسر تکان داد و ب حسام

.بدجنس :  دیلب غر ریحسام کرد و ز ي نهیس يحواله  یبهار معذب مشت.  دیبهار زل زد و خند به

. را نداشت  ششیواقعا گنجا گرید.  خورد یبهار با غرغر م. داد  یگرفت و پشت سر هم به خورد بهار م یلقمه م حسام

. دمیترک.  گهیحسام بسه د -

.دوست ندارما  فیمن خانوم ضع. آخره بخور  يلقمه  -

.منم دوست ندارم خپل باشم  -

.دوست دارم  شتریمنم ب.  شهیتوپر م کلتیه یورزش کن.  زمیعز یشیخپل نم -

. دیگذاشت و خند در دهانش يگرید يحسام لقمه . لب غرغر کرد  ریز بهار

 ***

.تخت کنار حسام آرام گرفت  يرو ینگران يبار آرامتر بود و بدون ذره ا نیبهار ا.  دیشب از راه رس دوباره

...شی، چانه اش ، سر شنه ها شیگونه اش ، لب ها.  دیرا بوس شیچشم ها. بهار شروع کرد  یشانیرا از پ شیبوسه ها حسام

کند و او را به  شیاش جدا یدخترانگ يایرا به حسام سپرد تا از دن زیحسام فروکرد و همه چ يپنجه در موهابهار . شد  دهیکش شانینفسها

.کند  لیتبد رینظ یب یزن

 ***

 میبر دیفردا با: لب گفت  ریز.  دیکش یقینفس عم شیموها يحسام رو يحسام گذاشت و همراه با نوازش ها ي نهیس يسرش را رو بهار

.سرکار 

؟ شهیم تیتنبل: کرد و گفت  يمردانه ا ينده خ حسام

. اوج گرفت  یو خنده اش کم دیبهار را شن اوهوم

!؟ ينر گهیچطوره د -

. رهیخونه حوصله ام سر م يتو -

... شگاهینما هی ییواسه برپا نیبچ یدرست و حساب يبرنامه  هیبه نظر من کارت رو ول کن و ! خونه بمون ؟ يگفت تو یک -
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،  مونیزندگ يتو میکه حقوقت رو الزم ندار ینیب یم: را کنار زد و گفت  شیحسام موها. شد  رهیلند کرد و با تعجب به حسام خسر ب بهار

. یبه نقاش. االن که من هستم که پشتت باشم ، به عشقت برس 

سرش رو . نشست و آرامش گرفت لبش  يفکر لبخند رو نیاز ا. کنه ، حسام پشتش بود  یتونست راحت نقاش یم. دو به شک شد  بهار

.... گرید يزهایچ یلیو خ شگاهشیداشت فکر کرد به نما شیکه در پ یخوش يحسام گذاشت و به روزها ي نهیس يدوباره رو

ستیز يجنبش واژه : چهارم  فصل

به حال باد خوش

کند یرا لمس م تیها گونه

!دارد یپرسد که با تو چه نسبت یکس از او نم چیه و

دندیآفر یرا باد مم کاش

کردند؛ یخلق م یرا برگ درخت تو

!؟يا دهیبرگ و باد را د يباز عشق

...شوند یو عاشق تر م چندیپ یهم م در

ازدواج . و چند ساعت بخوابد  ردیخواست ، بهار را در آغوش بگ یدلش فقط م. شانه اش انداخت  يو کتش را رو دی، خسته از راه رس حسام

.سخت کرده بود  تینها یو دور بودن از خانه را ب با بهار ، کار کردن

!شده ؟ یچ: لب زمزمه کرد  ریز. نگران ، آن دو دم در ، قلبش را لرزاند  يچهره . بودند  ستادهیو مش قاسم دم در ا یب یب

 يانبار يامروز ، بهار رفت تو: را پاك کرد و گفت  شیشالش ، اشک ها ي، با گوشه  یب یب

.آن جا را شناخته بود  . ختیفرور حسام

 يباال تو.  میبه زور نگهش داشت. کرد  هیشد ، اومد باال و مثل ابر شروع به گر یدونم چ ینم: توجه به حال حسام ادامه داد  ی، ب یب یب

.اتاقتونه 

!آوردش ؟ یکرد و شرم از پا در نم یچطور در چشمان زنش نگاه م. رفتن نداشت  يارایحسام  يپاها

 يها هیگر يداد و گذاشت قلبش از صدا هیاش را به در بسته تک یشانیپ.  ستادیدم در اتاق ا. حال از پله ها باال رفت  یسست و ب ياقدم ه با

.بهار ، بلرزد 

.و در را باز کرد  دیکش نییرا پا رهیدستگ. جا گرفت  شیاش ، در گلو یزندگ يبه وسعت همه  یبغض

 یم. شد  ینم شتریده قدم ب شانیفاصله . اتاق از در را ، انتخاب کرد و سنگر گرفت  ينقطه  نیدورتر. شد باز شدن در ، بهار از جا بلند  با

.شود حسام است  یکه وارد م یدانست کس

. یبش کیبهم نزد ي، حق ندار ایجلو ن: کننده به او نشانه رفت  دیمحض روبرو شدن با حسام ، انگشتش را تهد به

. داد و نگاهش را به بهار دوخت  هیهمان جا به در تک. ق شد و در را پشت سرش بست ، کامال وارد اتا حسام
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!حسام ؟ يکرد کاریباهام چ. بهت دل بستم : هق هق گفت  انیم. انداخت  نییشد و سرش را پا لیتبد يزیبهار به هق هق ر يها هیگر

.بگم  یدونم چ یمن.  نیزتریدونم عز ینم: شد  کیقدم نزد کیاز در گرفت و  هیتک حسام

....حسام ! ؟ یدون ینم: سر بلند کرد  بهار

.دانست از کجا شروع کند  یو نم دیپرست یبهار را م يگفتن ها "حسام  ". بود از هر دو  دهی، امان بر بغض

. دست من نبود بهار : را صاف کرد  شیصدا. شد  کینزد گرید یقدم

.از پا درم آورد  یلعنت نیا يتپش ها: به قلبش مشت زد و ادامه داد .... اما  نمتیه نبکردم اونقدر دور باشم ک یسع:  گریقدم د کی

..... رهیباشم که آروم بگ کتیخواستم نزد: را برداشت  يبعد قدم

....قانع نبود :  نیزم يشد رو دهیکش شیپاها يبعد قدم

....خواست  یتو موجود يهمه : را بردارد  يزد تا قدم بعد هیمبل تک يرا به لبه  دستش

....، آروم نگرفت  يمال من نشد یتا وقت:  گریبرداشتن قدم د يکرد برا یم ینیسنگ شیها شانه

...لمست نکرد ، آروم نگرفت  یتا وقت: و جلوتر رفتن  فتادنین يکمک گرفت برا زیخم شد ، اما از م پشتش

...گرفت  ید بهارم ، آروم نمدست من نبو: بند کرد و قدم آخر را برداشت  واریرا به د دستش

. دیفقط واسه تو تپپ دتیکه د یاز روز اول: بهار ، به آغوشش تمام کرد  دنیفاصله را با کش نیبهار ، گرفت و ا يدو دستش را به شانه  هر

 ینم. به خود فشرد  توانش او را يبا همه . دستش را سر داد و پشت کمر بهار را گرفت  کی. بهار حلقه کرد  يرا دور شانه  شیدستها

.رفتنش مرگ حسام بود . گذاشت بهار برود 

، رد  شیگونه ها ياشک رو. از او فاصله گرفت و به صورتش نگاه کرد  یکم. سبک تر شد . فرستاد  هی، عطر بهار را به ر قیچند نفس عم با

.اشتباه پشت اشتباه .  دیلبش را گز. انداخته بود 

و پشت  دیاشک جوش يچشمه . گذاشت  شیچشم ها يرا رو شیلب ها. آمد جدا شود  یدلش نم.  دیبوس یبهار را گرم و طوالن یشانیپ

. کرد  سیرا خ شانیپلک هر دو

 یبهار به آتش م يلبها یجا هم داغ نیاز هم. بهار گذاشت  يرا کنار لب ها شیلب ها. بهار گذاشت  يرد اشک گونه ها يرا رو شیها لب

. دشیکش

. دیاما نبوس. بار لرزاند  نیهزارم يه ، دلش را برابوس نیاول ادی

.اش نشاند  نهیس يداد و سر بهار را رو هیپشتش را به تاج تخت تک. تخت نشست  يرا در آغوش گرفت و رو بهار

!خانومم؟ یبگ يزیچ يخوا ینم:  دی، آن را خفه کرده بود نال شیکه بغض گلو ییصدا با

 یک! ؟ يبال رو سرم آورد نیبگو چرا ا.  یبگ دیتو با: مشتش ، لباس حسام را فشرد و زمزمه کرد . تند بهار ، دوباره راه گرف يها اشک

!؟ یتو باش هامیبد يبد شدم که سزا نقدریا

.به سر حسام آورده است  ییدانست چه بال یدختر ، نم نیا.  دی، لبش را گز حسام

!کنم ؟ از کجاش شروع: گفت  هیخشدار از گر یی، با صدا حسام

.... يباز نیاز اول ا -
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.  شانییآن روزها هم سخت بود چه برسد به بازگو يادآوری.  دیچیمحکم تر ، دور بهار پ شیدست ها.با زبانش تر کرد  یرا کم شیها لب

 یبودم ، عصبان تادهسیکه جلوش وا نیاز ا. دونست  یم لوفریمن و ن يتو رو مقصر خراب شدن رابطه . بابا ، لج کرد : شروع کرد  یبه تلخ

. ختیشد و زهرش رو به تو ر

کرد  یقصه را تمام م نیا دیبا. بهار چسباند  یشانینشاند و گونه اش را به پ شیموها يرو يحسام بوسه ا. بار مشت بهار هم محکم شد  نیا

 یسراغتو از مهال گرفتم ول.  یکن یمازم فرار  يزدم دار یحدس م. خواستم اعتراف کنم بهت  یم. گشتم  یچند روز بود که دنبالت م: 

منم ، افتادم دنبالت اما . به سرم اومد  یدونه چ یخدا م. کس ازت خبر نداشت  چیو ه يدو روز بود گم شده بود. کرد  امجوابش شوکه 

.کردم  دایپ يگشتم ، کمتر رد شتریب یهرچ

افتاده  نیزم يتهش ، دخترکم رو يانبار يتو.  نیرزمیز يبردم تو. دم اما قبول کر میقهر بود. با هاش برم  دیسوم ، بابا بهم گفت با روز

.بود 

دو تا . که به آدماش اشاره کرد  امیخواستم جلو ب. صورتت پر خون بود . بابا دورت بودن  يدو سه تا از آدما: هم سخت بود  دنیکش نفس

....زد  یتو رو م شونیکیشون منو گرفتن و 

 یبهار ، کم يموها يآرامش بخشش رو ينوازش ها. شانه اش گذاشت  يو سرش را رو دیحسام او را باالتر کش .هق بهار ، اوج گرفت  هق

.گردنش فرو برود  يبهار گذاشت و اجازه داد ، سر بهار در گود يگونه  يدستش را رو.آرامش کرد 

و چرا ، اما  يدونم چجور ینم. شل شد  شونیکیلحظه ، دست  هی يتو.  ومدیازم برنم يکردم اما کار یزدم ، تقال م یها نعره م وونهیمثل د -

. کنم و خودمو به تو برسونم  یم کاریبود که نفهمم چ یهمون کاف

بغلت کردم و از جا . دستور داد ازم جدات کنن :  دیهم قفل کرد و غر يرا رو شی، دندانها يادآوریاز .  دیکش یحسام ، تنوره م يها نفس

.درمانگاه  هیو فقط بذارن تو رو برسونم به  رنیرو فردا شب بگ يشک ، گفتم مراسم نامزد يه ابدون ذر. بلند شدم 

.کنم  لوفریازدواج به دست ن يخونه باشم و شبش ، حلقه  يجان تو قسم خوردم که صبح فردا تو به

 یتونستیفقط تو م نیواسه هم. امبخش بود ، عطرت واسم آر نیواسه هم: بهار زمزمه کرد . بود  سیبهار خ يحسام از اشک ها يها شانه

.... یلیحسام ، خ یانصاف یب یلیخ. کرد  یو قلبم بهت اعتماد م يکرده بود نکارویبار ا هی.  یکابوسهامو دور کن

گرفتمت شستن ، درست مثل االن تو بغلم  یکه پرستارا و دکترا ، زخمات رو م یتمام مدت: گفت  وسانهیآب دهانش را قورت داد وما حسام

 يخونه  ياز پله ها ینداشتم تا بسپرمت بهش ؛ وقت ادیرو جز شه یکس. کردم  هیهر زخم تنت بوسه گذاشتم و گر يرو.  دمتیو بوس

. کنم  رهیخواست ، عطرتو ، طعم لبهاتو واسه خودم ذخ یبرم و دلم م دیدونستم که با یم. کام رو از لبات گرفتم  نیاول میرفت یباال م ادیشه

.و گورمو گم کردم  ادیسپردمت به شه دم در

! ؟ یکه رفت يمرد بود یلیخ يکرد الیخ: زد  ادیها فر هیحسام را از دورش پس زد و با همان گر يدست ها. دفعه از جا برخاست  کی بهار

رنگ آرامش داشت  میهربار که زندگ.  یآشغال هیتو ! نامرد ؟ یچرا برگشت! سرم اومد ؟ ییچه بالها یدون یم! ؟ دمیکش یچ یدون یم

.بخشمت  یبخشمت حسام ، نم ینم:  دیکوب یحسام م ي نهیبه س....  نیتو اون پدرت ، پدرمو ازم گرفت.  یختیو بهمش ر ياومد

و  ستمیعاشق ن گهیکردم د یبرگشتم ، فکر م یوقت: حسام آرام گفت .  دیتر شدند و بهار در آغوش حسام خز فیها کم کم ، ضع مشت

 یهربار که دلم م. کرده  رشیگ نیتو زم نیکرد نفر یدرست مثل پدرم که فکر م.  میکه سرت آورد ییدان دارم از بالفقط عذاب وج



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٧

دورادور هواتو داشته  دیگفتم فرصتم رو از دست دادم و فقط با یبه خودم م. اجازه ندارم بخوامت  گهید تم، تو سر دلم زدم و گف دیلرز

. باشم 

...حسام ! ؟ یچرا بهم دروغ گفت! ؟ يچرا باهام ازدواج کرد! کنم ؟ یم یخونه چه غلط نیا يپس من تو: دوباره طوفان شد  بهار

. نه خودم  دینشد ، نه دلم فهم: فرستاد و زمزمه کرد  نییحسام بغضش را دوباره پا. رنگ التماس گرفت و در نگاه حسام نشست  نگاهش

 یفقط مال من باش. خوام  یتو رو واسه خودم م دمیزود فهم یلیخ. کنم  کهیت کهیشتم تگرفت رو دوست دا یکه سر راهت قرار م يهر مرد

...

!؟ رمیکه من قسم خوردم انتقام بگ یدون یم: انداخت  نیی، سرش را پا بهار

!؟ يکه عاشقم کرد یدون یم: به عقب برداشت و از آغوش حسام خارج شد  یقدم

توجه به التماس نگاه حسام ، سرد  یبا نگاهش به بهار التماس کرد ، بهار ب.  ختیفرور شینه هاگو يحسام باالخره سر باز کرد و رو بغض

...برم  هیکاف. انتقام از تو آسونه : شد و زمزمه کرد 

! کار کنم ؟ یاما اگه برم با دل خودم چ: اما بهار ساکتش کرد  دیبگو يزیلب باز کرد تا چ. حسام بالفاصله مشت شد  دست

.اجازه داد تا دوباره صورتش را پر کنند  شیگرفت و به اشک ها شیدستها نیسرش را ب. نشست  نیزم يحسام کرد و رو به پشت

.شد  رهیتخت نشست و به بهارش خ يرو. کرد  ینم ياریاما زبانش  دیبگو يزیخواست چ حسام

ستیآن لحظه مسدود دیشا یزندگ

سازد یم انریچشمان تو خود را و ین ینگاه من ، در ن که

است یحس نیدر ا و

ختیخواهم آم... ظلمت  افتیمن آن را با ادراك ماه و با در که

آرام زمزمه .  دیبلع یچرخاند و ذره ذره اش را با نگاه م ینگاهش را دور اتاق م. آرام شد  یدانست چقدر گذشت تا باالخره بهار کم ینم

....انتقامم  نینفرتم ، اول نیبوسه ام ، اول نیعشقم ، اول نیدشمنم ، اول نیاول.  یو هست يبود نیاول زایچ یلیخ يواسه من تو: کرد 

....بهار جان : لب زد  حسام

.برم  دیبا. شکستن قسممه . به پدرمه  انتیخ نیا. تونم بمونم حسام  یمن نم: با دستش خواست که سکوت کند  بهار

. با ارزش تر است  ایدن نیدر ا زیاز هر چ شیفهماند برا یبه او م دیبا. اشت ند یدختر ، غرور معن نیا يجلو.  ختیر یاشک م حسام

.  نمیزتریحسرت عز يسوزم تو یو من م میکه بود ییهمونجا میگرد یمن و پدرم بر م.  رمیبمون ، من م: کرد و گفت  یکالمش را التماس

.زمیعز یرس یمتو هم به انتقامت 

از جا برخاست و گفت . دانست  یم زشیزد و حسام او را هنوز هم عز یبهار از انتقام حرف م. ده بود مرد چقدر سا نیا. زد  يپوزخند بهار

من دارم از واسه ! ؟ نیرزمیز يبمونم که هر وقت دل تنگ شدم برم تو ای! سراغم ؟ يایب يشد ریکه هر وقت دلگ! بشه ؟ یبمونم که چ: 

.نباشه  ییآشنا چیکه ه ییاز رفتن به جا. زنم حسام  یم رفرفتن ح شهیهم



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٨

 يکه کم نگذاشتم تو یدون یخودتم م یانصاف درست که من دروغ گفتم ول یب.  میکن یبهارم خانومم ، حلش م: به موهاش چنگ زد  حسام

.جبران اشتباهاتم 

.کردند  یاش م یاگر زندان یحت. ماند  یبهار نم. سرد بهار ، تنش را به لرزه انداخت  نگاه

بهار . را با انگشتان دستش ، پشت گوشش فرستاد و خم شد تا بهار را ببوسد  شیچند تار مو.  ستادیبهار ا يند شد و روبروتخت بل يرو از

از حد  شیب يکرد اما از سرد ریحسام ، مچ دستش را اس. داد  یدور شدن هل م يحسام را برا ي نهیبا کف هر دو دست س. رو برگرداند 

. سوخت  یبهار در تب م. بهار رساند  یشانیدستش را به پ. بهار  يقالهاتوجه به ت یب. آن نگران شد 

. را به بهار نشان دهد  شیزور بازو دیو با دیآ یحرف زدن به کار نم گریدانست چه وقت ، د یخوب م.  دیرا به آغوش کش بهار

. يبذار رونیپاتو ب یاتاق حت نیارم از اذ ی، نم ادین نییتا تبت پا: کرد و کنار گوشش زمزمه کرد  ریرا در آغوشش اس بهار

.مردانه را دوست داشت  يها ییزورگو نیچقدر ا. حسام را دوباره در مشت گرفت  راهنیپ بهار

. زمیعز ارنیخوب ، دراز بکش تا بگم برات سوپ ب يمثل دخترها: ادامه داد  حسام

بهار  يلب ها يدوباره خم شد و گوشه .  دیکش شیراز کرد و پتو را روتخت د يرو. بهار برد و او را در آغوش گرفت  يزانو ریرا ز دستش

.را مطمئن بود  نیا.  ماندیم نجایسر که بلند کرد ، دوباره قلبش از رفتن بهار مچاله شد اما امشب را بهار ا.  دیرا بوس

.رفت  رونیاز اتاق ب یب یخبر کردن ب يزور لبخند زد و برا به

.ماند یحسام م شیقلبش پ لیشب را به م نیآخر نینداشت اگر ا یاشکال. رفت  یو که باالخره ممردد بود ، ا یکم بهار

:  دمیدادم تا فهم ینیسنگ يبها

!کرد  یراهــــ دیرا که قصد ماندن ندارد ، با یکس

. برمت  یم: هق هق گفت  انی ممهال. بهار را در آغوش گرفت و هر دو زار زدند . حسام خبرش کرده بود . با عجله وارد اتاق شد  مهال

.به مغزش هم نرسه  یکه حت ییجا میریم

.کنند  دارشیخواست ، از خواب ب یدلش م. سر بلند کرد از آغوشش  بهار

.کرد  دایدنبال چمدان گشت و آن را پ. کرد  یتخت دسته م يکرد و رو یبهار را جمع م يهمانطور عجول ، لباس ها مهال

.دوسش دارم مهال : رساند  تیهاهق هقش را به ن بهار

.داد  یموضوع عذابش م نیدانست و ا یخودش را مقصر م. کرد  هیداد و گر هیتک شیبه دست ها مهال

.کنم  یمن خراب کردم خودم هم درستش م: لب گفت  ریز

.داشت  یبه مهال قدم برم هیبهار با تک. با هم از اتاق خارج شدند . را جمع کرد و به بهار کمک کرد تا لباس بپوشد  لیوسا

. نیر یفردا م. امشب رو  نیبمون.  ستیحالش خوب ن: را گرفت و آرام گفت  شانیجلو.  دیاز جا پر حسام

. دهیو بهت خبر م کنهیاونجا فکراش رو م. من باشه راحت تره  يخونه : سرد جواب داد  مهال

.توجه به حسام راه افتادند  بدون
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. ارمشیمن م: از پشت در آغوشش گرفت و رو به مهال گفت .  ندیبب فیضع نطوریرا ا طاقت نداشت بهارش حسام

. کرد  یم سیحسام را خ ي نهیس شیکرد و اشک ها یم هیگر. حسام پنهان کرد  ي نهیسرش را در س بهار

. نداشتند  ییکدام طاقت جدا چیه

خواستمت تا نفسم بود یخواهم و م یم

تو بسم بود  سوختم از حسرت و عشقِ یم

داریشعله ب نیتو بسم بود که ا عشق

بلند قفسم بود يشبها روشنگرِ

****

  ...و چه تنها : پنجم  فصل

را  میتمـــــام شــــــــعرها من

! ســـــــــــــروده ام  امدنتیوصــــــــف ن در

. دیکش قیداد و چند نفس عم هیمبل تک یسرش را به پشت. خاطراتش را کنار گذاشت  يدفترچه  بهار

داشت ؛ از  یارمغان شیاز حسام برا ییاما جدا کردیم یرنگ ها زندگ نیمدت ها بود که با ا. سرش را به درد آورد  شهیرنگ مثل هم يبو

.... يخبر یخواب ب شهیمسکن ، هم شهیسردرد ، هم شهیهم یعنیاست  یکه کارش نقاش یکس يبرا نیو ا شدیرنگ سردرد م يبو

از پا درش آورده  ی، حساب يگالر يها یرساندن نقاش يبرا یخواب یتمام ب يهفته  کی. بود  دهیاش خواب هیآتل يمبل زوار در رفته  يور

. بود 

. را به هم زد  شیا قهیزنگ چرت ده دق يصدا

...هوا  یاز گرم زدیدست داشت و غر م يمهال بود که دست مهرداد رو تو شهیهم مثل

.مبل ولو شد  يد و دوباره رولبخند ز بهار

.بهار رفت  ینقاش نیاون جا داشت ، گذاشت و خودش سراغ آخر شهیکه هم ییها ياسباب باز ياتاق پا يمهرداد رو گوشه  مهال

!؟ گهیشده د یرنگ هاش خامه بهار ، مغزت خال کمی -

.قراره بپزمش . نه  -

لوس -

.نبود  يکند اما چاره ا ی، کار را خراب م شودیم يمجبور به انجام کار یوقتدانست  یخودش هم م. و جواب نداد  دیخند بهار
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شکمش  يبود و رو دهیمبل باال کش يمهرداد بود که خودش را از پا. را باز کرد  شیچشم ها. شکمش افتاد  يرو نیسنگ ی، جسم کدفعهی

.نشسته بود 

.نشاند  شیپا يجا بلند شد و مهرداد را هم بلند کرد و رو از

!بچه صبحانه خورده ؟ نیمهال ، ا -

.، منم خورده  دارهیاون بچه از شش صبح ب -

 فیبر عکس وظا. داد  ینشان نم يبچه دار فیبه وظا يمهال چندان عالقه ا. بود  ادیشه يمهرداد به عهده  يکارها شتریب.  دیخند بهار

.ه گرفته بود را بر عهد يدر بچه دار ادیو گوشزد کردن اشکاالت شه حیصح تیترب

.جلو آمد و مهرداد را از بهار جدا کرد  مهال

.خامش را کامل کند  یهم سراغ بومش رفت تا نقاش بهار

***

عقب رفت تا آن را  ینصب کرد و قدم شیتابلو را سر جا نیبهار آخر. نمانده بود  یو افتتاح آن باق يگالر يبه باز شدن درها يزیچ

.کند  یبازرس

؟ یکن ییرایپذ يخوایم ختهیبه هم ر يو موها یلباس رنگ نیبا ا.  گهیبرو حاضر شو د: زد  شیش صدااز پشت سر مهال

. شهیعمق زحماتم درك م يجور نیا. چرا که نه : جواب داد . لبخند زد  بهار

. داد  هیتک نهیآ زیدستش را به م. پناه برد  يگالر یخنده به اتاق پشت با

. تا آرام شود  زدیقطره اشک برچند  دیدانست با یهم م خودش

. ، در آغوشش بخزد  تشیموفق يخواست تا برا یحسام را م دلش

.کند  نیها رد شود و آن ها را تحس ینقاش ياز جلو لچریخواست تا با و یپدر جون را م دلش

... اوردیرا از تنش درب یداغ خستگ يفنجان چا کیخواست تا با  یرا م یب یب دلش

مانده بودند و به جمع سه نفره شان پسر آن ها اضافه شده  یباق شیبرا شانیها یخوب يو مهال با همه  ادیتنها شه. را نداشت کدام  چیه یول

. مهرداد ... بود 

.هم ساده بود  شیلباس ها.  ختیآن ها را ساده دورش ر. را شانه زد  شیرا پاك کرد و موها شیها اشک

، چرا که اگر او نبود هرگز دوباره  دانستیحسام م ونیرا مد تیو موفق شرفتیپ نیود و بهار تمام اب يدر حال برگزار شگاهشینما نیسوم

.رفت  ینم یسراغ نقاش

...کشم حسام  یخوام نم ینم:  دیکوب نیرا به زم شیپا "

 یو م دیکش یگردنش را بو م ریزد و حسام ز یبهار قهقهه م. کندش و در هوا چرخاند  نیدفعه از زم کیپا تند کرد به سمتش ،  حسام

.  دیبوس

. زدند  ی، هر دو نفس نفس م ستادیکه ا دنیچرخ از

. یفهم یم يدیروبروم و منو کش يستادیو شما هم وا زمیعز یصندل يخانوم ، االن که من نشستم رو یکش یم -
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. ستیدستاام ن يحس تو.  گهینکن د تیحسام ، اذ -

!حسش برگشت ؟:  دیکف دستانش گذاشت و پرس يرو يبوسه ا. رفت بهار را در دستانش گ يدست ها حسام

.، گرم تر ، پر احساس تر  دیحسام دوباره بوس. سر تکان داد  طنتیبا ش بهار

.جمع کرد  یرا کم شیدست ها بهار

.بکش  نیحاال بش. انگار حس برگشت به دستات : صورت حسام نشست  يرو لبخند

. ه کاغذها و اسناد گرم کرد گرفت و سرش را ب يجا زشیم پشت

. با اکراه قلم و کاغذ آماده کرد  بهار

.  زدیلب م. کرد نفسش را  یپوف م. زد  یاول مرتب غر م يها خط

از جا  یتا تمام کردن نقاش گریکرد که بهار د یحسام حس م.  دید یکس را نم چیو ه زیچ چیاز سوژه اش ه ریشد و غ یکم غرق نقاش کم

". زد و به کارش مشغول شد  يلبخند.  شود یبلند نم

.بودند  گریکدیصحبت با  ایتابلوها  دنیمشغول د یتک ای یمهمانانش جا به جا ، گروه. به زور لبخند زد . خارج شد  یاز اتاق پشت بهار

. کردیشد و با سر سالم م یکنارشان رد م از

و چشمش اطراف را  داشتیبهار آرام قدم برم. کردند  یبهار بود ، صحبت م که پشتش به يبودند و با مرد ستادهیا يگوشه ا ادیو شه مهال

.  ندیتا واکنش ها را به تابلوها بب دییپا یم

.دستش را دراز کرد و بهار دستش را در دست او گذاشت  ادیشه. لبخند زد  دنشیبا د مهال

.و بهار چشمانش از تعجب گرد شد  ستادندیبه مرد ا رو

.یمیصم يادیز شهیمثل هم... خنده بر لب  شهی، مثل هم یرسم شهیمثل هم. بود  ستادهیا ارشیک شیروبرو

.دست داد  ارشیزد و با ک یحیلبخند مل. کرد خودش را جمع کند  یسع بهار

. نیکردم هنرمندش شما باش ی، اصال فکر نم شگاهینما نیا امیتابلو ب دیخر يکرد برا هیاز دوستانم توص یکی یوقت -

. سراغش رفت  ییپاسخگو يمطرح کرده بود و بهار برا ییتابلو يدرباره  یاز مهمانان سوال یکی. کرد  یلب ریتشکر ز بهار

کدوم دوستت سفارش کرده بود ؟:  دیپرس ادیشه

.شد  دیناام ارشیپاسخ ک دنیسفارش از طرف حسام مطرح شده است اما با شن نیکرد ا یقلبش حس م ته

.اس گرفتن با پرستار مهرداد ترك کرد تم يجمع را برا مهال

؟ ياز حسام خبر ندار:  دیدوباره پرس ادیشه

.با تو بود تا با اون  شتریمن ب ينه ، از اولش هم رابطه : شانه باال انداخت  ارشیک

.سر تکان داد  ادیشه

. رونیو نفسش را فوت کرد ب دیکشرا به دو طرف  شیدستها. مبل انداخت  ياز راه رفتن ها و حرف زدن ها خودش را رو خسته

.از آشپزخانه خارج شد  يچا ینیبا س مهال

.ها بود  هیافتتاح نیجزو شلوغ تر. از حد خسته شده بودند  شیهر سه نفرشان ب امروز



ربر انجمن نودهشتیاکا  m0nire– غنیمت پاییز                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٢

را  یخواب یه بهفت کی نیداشت ا ازین. پناه برد  ادیمهال و شه يرا برداشت و به اتاق مختص خودش در خانه  شیچا یحرف چیبدون ه بهار

.جبران کند 

داده بود و از  ادیبود که با اصرار ز ارشیک يشماره . خورد و آن را خارج کرد  یکند ، دستش به کارت دایرفت تا مسکنش را پ فشیک سراغ

. ردیفرصت با او تماس بگ نیخواست در اول یبهار م

.پرت کرد  زیم يو کارت را رو یالیخوش خ نیزد به ا يپوزخند بهار

. ردیبود که بهار با او تماس بگ نیزم يمرد رو نیآخر ارشیک

در  يمثل بچه ا. را دور گردن حسام انداخت  شیجا گرفت و دست ها شیپا يبهار رو. بالکن نشسته بود  ییننو یصندل يحسام رو "

.  دیگردنش نفس کش ریآغوشش فرو رفت و ز

.سکوت ملس لذت ببرند  نیجازه داد هر دو از او ا دیچیبهار پ يرا دور شانه ها یکوچک يپتو حسام

!؟ میاومده بود ریبا مهال د ادتهی: زمزمه کرد  بهار

!؟ ينشون داد تیحساس یاون موقع چون دوستم داشت: بهار سر بلند کرد و گفت . گفت  یتنها هوم حسام

.بهار زد  ینیبه نوك ب يبا سر انگشت ضربه ا حسام

. ادیبدم م ارشید که از کبو نیبه خاطر ا شترینه ب -

!چرا ؟ -

.نداره  یخوب يکال سابقه  -

!؟ ینداشت شیکرد تو کار یرفتار م يداشت باهام اونجور یخوب يکه سابقه  يمرد هیاگه  یعنی -

ها فکرم نداشتم ، چون اون موقع تن شیکار. راستش آره : صادقانه جواب داد . و رو کرد  ریرا ز تیو در ذهنش موقع دیآه کش حسام

.بود  تیخوشبخت

.خواست  یدفاع جانانه از عشق و احساس حسام م کیدلش . مغموم شد  بهار

 هیبه  یروز افتادم که دلم حت نیکم کم به ا.  يخودخواهم کرد ينجوریکم کم ا: صورتش  يو خم شد رو دیبهار خند ي دهیبرچ يلب ها به

. خوامتیاسه خودم مفقط و.  ستین یساده ات هم با مردا راض یاحوالپرس

"دوست داشت  تینها یمرد خودخواهش را ب.  دیحسام چسباند و آرام آن را بوس يرا به لب ها شیلب ها. لبخند زد  بهار

 ***

باز شدن در متعجبش  يبود که صدا ستادهیا يپشت به ورود. شد  لشیوسا يبهار مشغول جمع آور. بود  انیرو به پا يگالر شینما ساعت

.آمد  ینم دیبازد يبرا یساعت کس نیعموال در ام. کرد 

. دیرا د ارشیکمال تعجب ک در

.کرد لبخند بزند  یسع

.خسته بود . خواست هر چه زودتر برود تا او هم به خانه برسد  یدلش م. بهار تنها با سر پاسخ داد . جلو آمد و سالم کرد  ارشیک

. نمیتابلوها رو نب گهیبار د هی ومدیراستش دلم ن -
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. نی، راحت باش کنمیخواهش م: کرد و گفت  یبا دست تعارف بهار

!کنن ؟ یتور منو همراه نیامکانش هست خانوم نقاش در ا: متملقانه جواب داد  ارشیک

.تر از قبل  دیتر و شد ظیغل یحت دیهمان مرد چاپلوس گذشته بود ، شا. اصال عوض نشده بود  ارشیک. تنها لبخند زد  بهار

. ستادندیتابلو ا نیاول يجلو

.تابلو  نیا دنیموقع کش نیداشت یذهن يریاز درگ یبه نظرم کم: در هم تابلو اشاره کرد و گفت  دهیچیپ یبه خط ه ارشیک

.به اسم حسام  يا یذهن يریدرگ. داشت  یذهن يریدرگ شهیاو هم. لب بهار به پوزخند باال رفت  يها گوشه

از آسمان و به  یبا اندک زییپا يرنگ ها ياز همه  یبیترک. بود  شیرو شیپ يزییپا يصحنه ا. بعد رفت  يسراغ تابلو ارشیتوجه به ک بدون

.سبز  شهیهم یمقدار کاف

 یپر از رنگ و پست. خودش را در برداشت  یزندگ یمعن شیبرا. گذاشته بود  زییپا متینامش را غن.  دیپسند یاز همه م شتریتابلو را ب نیا

زرد  يروزها يآسمان بود و پدرش سبز ي هیاما هرگز آسمانش را از دست نداده بود ، حسام هد. سبز  یزرد زرد و گاه یگاه.  يو بلند

...اش  یزندگ

همزمان  یو خلوت یکیهمه نزد نیداشت از ا ياحساس بد. بود  ستادهیا کیاز حد نزد شیب. آورد  رونشیفکر ب يایاز دن ارشیک آمدن

. يگالر

.توقف کرد  يبعد يتابلو يو فاصله گرفت و جلو دیچرخ. قدم شد  شیشدن پ دور يبرا خودش

از کجا به ذهنش خطور  ریتصو نیا دانستیخودش هم نم...  یمشک ییو محو و موها دیسف یبا لباس.. بود  دهیکش ریدر باد را به تصو يدختر

...کرده است 

و آسمان به هم  نیکاش زم....  يبهه گالر اورندیکاش چند نفر هجوم ب. و دستپاچه فاصله گرفت  دیلرز. کمرش نشست  يرو ارشیک دست

.نباشد  تیموقع نیاو در ا یول زندیبر

. نیببر ادیدوست ندارم حد و حدودتون رو از : را صاف کرد و گفت  شیگلو يزیر يبا سرفه .  دیرا در هم کش شیها اخم

اون موقع . مرزها رو بشکنم  نیدوست داشتم ا شیمن از مدت ها پ:  دیشد تا بگوکم کرد و خم  یفاصله را کم. زد  يتنها لبخند ارشیک

...و خوب  نیشما همسر حسام بود

!؟ میآشنا ش شتریکه با هم ب ستین یاما االن ، به نظرت وقت مناسب: به چشمان بهار دوخت  میرا مستق نگاهش

.از او جدا شده  شیاست که چهار سال پ يهمسر ریبهار درگ هنوز ذهن یوقت ستین یمعلوم بود که وقت مناسب! مناسب ؟ وقت

. نمیب یرابطه در خودم نم هیبه شروع  يمن واقعا عالقه ا -

. ادیعالقه به وجود ب نیتا ا میمدت در ارتباط باش هی خوامیخوب منم ازتون م -

. دید یدر خودش نم ارشیشدن به ک کیبه نزد يعالقه ا چیه. جلو گذاشت اما بهار فاصله را با عقب رفتن ثابت نگه داشت  یقدم

.صورت داشت  يرو رییکرد و لبخندش را بدون تغ بشیدست در ج ارشیک

. میما فقط دو تا دوست.  نیکن يهمه وحشت از من دور نیبا ا ستیالزم ن -

.باشه  یو دوست يدور دمیم حیترج -
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...هدف و از ته دل  یب يخنده ها نیآمد از ا یمخوشش ن. جمع شد  یصورت بهار کم.  دیبه قهقهه خند ارشیک

!؟ نیدون یاز حد م شیب یکیباز هم نزد! شهر رو چطور ؟ يرستوران ها نیشلوغ تر يچند بار قرار شام ، تو: زمزمه کرد  ارشیک

.فهمم  یهمه اصرار رو نم نیاصال ا: گرفت  يجا یتک یمبل ياز کنارش رد شد و دورتر رو بهار

. رونیرا پرت کند ب ارشیخواست ک یرا گفته بود و دلش م نیزد که به حسام هم هم ذهنش جرقه در

.پا و آن پا کرد  نیا یبهار کم. دست دادن  يدستش را دراز کرد برا. جلو آمد  ارشیک

. میصحبت کن شتریفردا شب سر شام ب دوارمیام: به لب آورد و گفت  يلبخند ارشیک

.مانع شد  ارشیک یلب باز کرد تا مخالفت کند ول. کرد  بهار با تعجب نگاهش! شام ؟ سر

. نیننداز نیمطمئنم ارزشش رو داره که روم رو زم. شام  يرستوران خوب برا هیبا هم  میر یکه م میدو تا دوست -

.دعوت رو قبول کنم  نینداره که ا یلیدل -

. میوها صحبت کنتابل ي هیو راجع به بق نمتونیتا بب نجایا امیخوب ، پس م اریبس -

آرام شدنش  يکدام برا چیه یول دیکش قیعم ينفس ها. بهار حرص خورد . رفت  رونیتکان داد و با لبخند ب يسر گرید يکلمه ا بدون

!خواست ؟ یاش چه م یمردك از زندگ نیا. نداشت  يا دهیفا

گذاشت و به اشک ها  شیگوش ها يدستش را رو.  دیشن یحرف زدن مهال و حسام را واضح م يصدا. تخت نشسته بود  يبهار گوشه  "

. داد  دنیبار ياجازه 

.شد  رهیخ یاشک يبهار با چشم ها. را بسته و سرش را داخل آورده بود  رونیب دنیخودش راه د. باز کرد  مهیدر را ن مهال

. نتیخواد بب یم -

. تنها سر تکان داد  بهار

.برد  یبلند حسام که نامش را م يو بعد از آن صدا دیه گوشش رسحرف ب يصدا. هم بدون حرف در را بست  مهال

.که در بغل گرفته بود  ییزانوها يرو دندیچک یم شیاشک ها. ابراز وجود داد  يبه هق هقش اجازه  بهار

! ؟ میحرف بزن يذار یبهار ، چرا نم:  دیبه پشت در رس صدا

!تو رو بشنوم ؟ مانیتصم گرانیاز زبون د دیچرا من با! ؟ یبه خودم بگمگه قرار نشد حرفاتو : آورد و گفت  نییرا پا شیصدا

 ادیبست نشسته بود ، شه ادیمهال و شه يهفته که خانه  کی نیتمام ا. گرفته بود ، خودش خواسته بود  میخودش تصم. نداشت  یجواب بهار

.هم نداده بود  دهیاظهار عق ياجازه  یبه مهال حت

!همه دل تنگ بود ؟ نیچرا ا یدا شوند ولخاسته بود از هم ج خودش

خودت بهم  ایفقط ب... کم نه بانو  یبهار جان ، من که نم:  دیچیحسام دوباره در گوشش پ يصدا.  دیبهار از جا پر. به در خورد  يتقه ا دوباره

...بهار . بگو 

. گهید ندتیخواد بب ینکن حسام ، گفته نم تشیاذ:  دیمهال را شن يصدا

...آپارتمان و باز شدن در اتاق توسط مهال  يدر ورود يبعد صدا یقیدقا...  گرید دیشن یام را نمحس يصدا

.کردند  هیرا در آغوش گرفت و با هم گر بهار
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که  نیوحشت از ا... سست شود  شیکه پا نیوحشت از ا... مجازات ببخشد  یکه ب نیوحشت از ا... حسام وحشت داشت  دنیاز د بهار

". دلش بلرزد 

. شد  رهیتخت ولو کرد و به سقف خ يخودش را رو. اش نشانده بود  یشانیباز هم کابوس رفتن حسام ، عرق سرد بر پ.  دیاز خواب پر بهار

. و به زور به آغوشش بکشد  ردیرا بگ شیحسام جلو یراه انی، م يچهار سال را منتظر بود تا سر کوچه ا نیروز ا هر

. دیکش رونیبهار ب یرا از زندگ شیپا "بهار عمل کند  يتواند بر خالف خواسته  ینم "حسام با منطق ،  اما

ها در کنار  نیا يکرد کاش همه  یاما ته قلبش آرزو م... محکم بودن را و موفق بودن را . به نفس بودن را آموخت  یعوض بهار متک در

.شد  یم سریحسام م

 ****

، هر چه قدر که دور از ذهن  ارشیک يدوباره  دنینداشت که با د يعالقه ا چیه. زد  رونیب يساعت زودتر از وقت معمول از گالر کی

.شود  ریباشد ، غافلگ

.چراغ زد  شیپشت سر آن برا ینیبلند کرد که ماش يا یتاکس يرا برا دستش

. ندیداد صورت راننده را بب یاجازه نم نور

. دیتوقف کرد و بهار اسم خودش را از زبان راننده شن شیکنار پا نیماش یود ولمحل چند قدم جلوتر رفت تا از شر مزاحم خالص ش یب

. دیرا د ارشیرا خم کرد و در کمال تعجب ک سرش

. رفت  یاعصابش رژه م يرو ارشیک يلبخند لب ها. در صورتش کامال مشهود بود  تشیعصبان زانیتالشش م يهمه  با

.رسونمت  یم. سوار شو  ایب -

. شمیمزاحم شما نم. ممنون  -

....بده خوب  یلیکه خ نیایمن فقط به خاطر شما اومدم اگه ن -

. يایبهت گفته بود ب یلب غر زد که آخه ک ریز بهار

.بکوبد  نیماش ي شهیخواست سرش را به ش یدلش م. سوار شد  باالجبار

که گرفت به شدت  یاعتراض کرد اما پاسخ.  ستیاش نبه سمت خانه  ریکه گذشت ، بهار متوجه شد که مس یقیدقا. راه افتاد  ارشیک

.متعجبش کرد 

!؟ میمگه قرار نبود با هم شام بخور -

. قرار نبود . نه : لب جواب داد  ریمبهوت ز بهار

.مثل دو تا دوست .  میو با هم آشنا ش میو حرف بزن میقرار شد شام بخور. چرا : و گفت  دیخند ارشیک

.اومده  ادتونیمطمئنم االن : اخت و با خنده گفت به بهار اند ینگاه مین

.رابطه ندارد  کیبه پرت شدن وسط  يکند عالقه ا یحال ارشیبه ک يدانست به چه زبان محترمانه ا ینم گرید. دندان قروچه کرد  بهار

. نگه داشت  یکیرستوران ش يجلو

.شد  ارشیتظر کدر من يشد و جلو ادهیپ نیاز ماش. تمام تن بهار را گرفت  یکرخت
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.قدم جلو رفتند و وارد شدند  هم

.سالن بزرگ رستوران شدند  ییوارد لژ مخصوص در قسمت انتها. شدند  یخم و راست م ارشیک يها جلو شخدمتیپ

.آرام کرد  یو رنگ گرم ، اعصاب متشنج بهار را کم کیمتفاوت و ش دکور

 ریرا که در آن اس يبد تیکرد موقع یخودش را محو اطراف کرد و سع. معذب نشست  شیبهار روبرو. گرفت  يجا زیپشت م ارشیک

.شده فراموش کند 

که اون خانوم جوان شما  شهیواقعا باورم نم. خانوم جوان  هی شگاهینما يشهر برا نیا امیداد ب شنهادیاز دوستانم ، بهم پ یکی شیپ يهفته  -

. نیبود

مخلفات  يسرآشپز را با همه  ياز بهار ؛ غذا یبدون نظرخواه ارشیقرار گرفت و ک زیم يومنو ها ر. متواضعانه زد  يتنها لبخند بهار

.سفارش داد 

. شد  رهیدر هم گره کرد و به آن خ زیم يرا رو شیها انگشت

. يدیبد شن یلیاز من خ دونمیم -

. شد  رهیخ ارشیسر بلند کرد و با تعجب به ک بهار

.  ستمیقعا اونقدرا هم بد نمن وا یول: ادامه داد  يلبخند با

.او را به سکوت دعوت کرد  ارشیکند اما ک بیسر تکان داد تا تکذ بهار

:به حرف آمد  ارشیبا دور شدنشان ک.  دندیچ زیم يخدمت ها غذا را رو شیپ

لکه دارن ذهن تو رو هم نسبت به من ندارن ب یکه نه تنها دل خوش دمی، فهم ادیشه يتو اومدم خونه  دنید يکه به هوا یهمون شب از

.کنن  یخراب م

.ندارم  ییاونا دورتن من جا یکه تا وقت دیشد فهم یراحت م یلیکردم و خ یرو به اونا حس م تیوابستگ.  رونیب دمیمنم پامو کش: زد  لبخند

...من  يدوستا نیبهتر. اونا هنوز هم دورمن : گفت  ارشیاز لحن صحبت ک یناراض بهار

. یستیون روز ها ناما تو دختر ا -

 يسال بعد ازش جدا شد کیکه  يدیکش یبا حسام چ یزندگ يدونم تو ینم.  یتیوابسته ن گهیمشخصه که تو د: مکث کرد و ادامه داد  یکم

. يبه نظرم کامال بزرگ و خانوم شد یول

. شود  یتر م یاش عصبان یهد ، از همراهادامه د شتریب ارشیکرد هر چقدر ک یحس م. بحث نداشت  نیا يبه ادامه  يعالقه ا چیه بهار

اش هم آن قدر مرد بود که پسر بچه  یحسام همسر قبل. به آن ها را نداشت  نیکس حق توه چیاو بودند و ه يو مهال تنها خانواده  ادیشه

.حق اظهار نظر نداشته باشد  ارشیمثل ک يا

.کرد و به خانه پناه برد  ارشیک میرا تقد ایدن یخداحافظ نیسرد تر يچند کلمه تنها با . او را به خانه برساند ، سکوت کرد  ارشیک یوقت تا

.کرد  میبه تن بوم تقد يو سرمه ا اهیو س يخاکستر يرنگ ها نیرفت ، تمام نفرتش را ب شیراست سراغ قلمو و رنگ ها کی

.مرد نفرت داشت  نیا از
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از پله ها . و آرام شود  زدیکند و فروبر هیواست تا تمام بغضش را گرخ یآغوش سفت و سخت م کیدلش . دلش از صبح گرفته بود  "

. گرفت  يکنارش ، جا یصندل يو رو دیگونه اش را بوس شهیمثل هم. کرد  دایدر حال صبحانه خوردن پ زیپدرجون را پشت م. رفت  نییپا

گرفت و بهار را مجبور به خوردن  یکوچک م يلقمه ها. کرد  یشناخت و ناراحت بودنش را درك م یم وبپدرجون ، تک عروسش را خ

. داشت  یاما بغض دست از سر بهار بر نم. کرد  یم

.تلفن بود  يبرد و سهم بهار تنها ، صحبت از پا یبه سر م يکار تیتمام هفته را در مامور حسام

. بود امروز  یبهار آرام نشدن. جا گرفتند  منینش يمبل ها يهم رو با

.او گذاشت  يپا يسرش را رو. نشست  نیزم يپدرجون رو يروبرو بلند شد و شیجا از

. کرد  یرا آرام نوازش م شیموها پدرجون

.داد  ختنیفرور ياجازه  شیبه اشک ها بهار

!؟ زمیشده عز یچ -

. کهیدلم گرفته پدرجون ، سالگرد فوت بابا نزد -

.ر را نوازش کرد بها يو دوباره موها دیکش قیعم ینفس. پدرجون ثابت شد  يدستها

.حسام پشت خط بود . در دست وارد شد و آن را به بهار داد  یاز خدمتکارها با گوش یکی

افتاده ؟ یبهار جان اتفاق: بهار نگران شد  يگرفته  يصدا از

.فقط دلم گرفته . نه : و جواب داد  دیاش را باال کش ینیب بهار

!؟ یشیخوب م ینیمنو بب. من قربون دلت برم : لبخند زد  حسام

.خونه ام  گهیساعت د میمن ن: جواب داد  دیبهار را که شن اوهوم

 یداشت تا دلتنگ اجیپدرانه احت ییعشق و احساسش به حسام ، در آن لحظه به دست ها يبا همه . بهار حالت نشستنش را عوض نکرد  اما

.ببرند  نیاش را از ب

.گرمش  ياش ، از صدا یقیموس حسام ، از یاز کودک. حرف زد  شیجون برا پدر

..بود  دهیحسام را نشن يبود که بهار هنوز هم صدا بیعج

. نواخت  یرا م شیپدرش را گرفته بود و موها يجا یساعات يکه برا يرمردیبه لطف پ... بهار برگشت  يکم آرامش به سلول ها کم

 يتواند جلو یم یمیخوب و صم يرابطه  نیدر دلش حس کرد ا. پدرش شد  يپا يبهار رو يبسته  يورود حسام ، تنها شاهد چشم ها با

. ردیاز اتفاقات را بگ یلیخ

".  ستین نیچن نیثابت کرد که ا زمان

. باز کردن را فشار داد و سر وقت بومش رفت  يدکمه  دنیبدون پرس. مطمئنا مهال بود .  ختیزنگ خانه اعصابش را به هم ر يصدا

. دیدر د يرا در آستانه  ادیرا بلند کرد و شهکه بسته شد سرش  يورود در

!مهال و مهرداد کوشن ؟:  دیزد و آرام پرس يلبخند

. انیقراره بعدا ب: پا انداخت و جواب داد  يپا رو. جا خوش کرد  یمبل يرو ادیشه
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!؟ يدار يبهار ، از حسام خبر:  دیزمزمه وار پرس ادیشه. سکوت حکمفرما شد  یکم

.ه برگردد سر تکان داد ک نیبدون ا بهار

. ارهیکردم چهار سال دوام ب یفکر نم. نگرانشم : ادامه داد  ادیشه

؟ ارهیدوام ب یاز چ -

..روز بدون تو  هی یحت. کلمه عاشقت بود  یواقع یحسام به معن.  یکن یبهار تو درکش نم -

. بود  ختنیاشک ر يتلنگر برا کینها محتاج بهار ت. ول کرد و به بهار چشم دوخت  مهیحرفش را ن ادیشه. برگشت  بهار

بود که اگه  نیا شینگران يهمه  يکه همسرش بود یتمام مدت يتو. شد  تیقبول کن که اون هم اذ: آرام تر ادامه داد  یبا لحن ادیشه

. يخور یضربه م یبفهم

کارو باهام کرد ؟ نیو اخورم  یدونست ضربه م یم: را بست و زمزمه کرد  شیچشم ها. رو به تابلو کرد  بهار

 نکهیجز ا! ؟ یو کنارش آرامش داشت يبود شیزندگ يکه همه  نیکار کرد مگه ؟ جز ا یچ:  ستادیاز جا بلند شد و پشت سر بهار ا ادیشه

!احترامت به جا و عشقت به جا بود ؟ نکهیجز ا! فراهم بود ؟ یخواست یهر چ

.کرد  دروغ شروع هیرو با  مونیزندگ: زمزمه کرد  بهار

.دونم که گفته بهار  یم.  هیکرده که نابخشودن شیزندگ يتو ییبهت گفت که خطا.  یدونست یتو که م -

!؟ یاون ازت خواسته باهام حرف بزن -

.نه : لب جواب داد  ریز. ناگهان آرام تر شد  ادیشه

!؟ یزن یم نهیسنگشو به س يجور نیا یپس واسه چ -

حاال نوبت . قرار داد و اومد سراغت  تیعشقش رو در اولو. غرورش گذاشت  يپا رو. داد  انیتون پا ییااون بود که به جد شیسال پ5 -

.توئه 

 ییاول جدا ينگرانشم بهار ، از هفته : قبل از وارد شدن مهال و مهرداد آرام گفت  ادیشه. را به سمت در کشاند  شانیزنگ هر دو يصدا

سر خودش  یینگرانم که چه بال یذاره ول ینم شیپا پ گهیدونم د یاالن چهار سال شده و م. تموم کنه رو  يباز نیو ا ادیتون منتظر بودم ب

.آورده 

. ستیرا نگر ادیبه اشک نشسته بهار نگاه کرد و پر از سوال شه يبه چشم ها. وارد شد  مهال

. باال انداخت و مهرداد را ار بغل او گرفت  يشانه ا ادیشه

. مهال فرو کرد  يغوش آشناخودش را در آ بهار

. بوق جواب داد  نیبا اول. حسام را گرفت  يرا برداشت و شماره  یگوش یب یب "

. ستیبهار خانوم اصال حالش خوب ن.  نیایآقا تو رو خدا زود ب: خنده اش را قورت داد و آرام گفت  یب یب

.برق ها خاموش بود  يوارد خانه شد همه  یوقت. کرد  یساعت ط میساعته را به ن کیراه .  دیفهم یحالش را نم حسام

.خوانند  یدر دست ، تولدت مبارك م یکیکه با ک دیرا د هی، برق ها روشن شد و بهار و بق دیهال که رس ي انهیم به
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االن نه : فت لب گ ریعقب گذاشت و ز یتا بغلش کند اما حسام قدم دیبهار جلو دو. شده بود  مهین شینفس ها. انداخت  نییرا پا سرش

.بهارم 

.، به اتاقشان پناه برد  هیتوجه به بق یب

.تخت انداخت  يرا درآورد و با ضرب رو کتش

.بلند شد و در اتاق قدم زد  شیاز جا. نستاصل شد .گرفت  شیدست ها نیو سرش را ب نشست

.کنند  زیبودند تا سورپرا دهینه کشاش او را به خا يماریبود که با کلک ب ینگران حسام. ، باز کرد  مهیدر را ن بهار

. ادامه داد  شینگاهش را گرفت و به قدم رو.  دیسرش را برگرداند و بهار را د حسام

.حسام شد  ي رهیداد و خ هیبه آن تک. وارد شد و در را پشت سرش بست  بهار

صد ! اومدم ؟ نجایتا ا يچطور یدونیم! تش رو ندارم ؟طاق یسخته که بفهم نقدیا: گفت  ادیفوران کرد و با فر یناگهان مثل آتشفشان حسام

!آخه ؟ يکرده بود يتو با خودت چه فکر. ترکه بهار  یسرم داره م... بود تصادف کنم  کیدفعه نزد

.سرش در حال انفجار بود .  دیکش شیموها نیرا ب شیپنجه ها. و رو برگرداند  دیکش یمحکم پوف

. دید یپشتش به بهار بود و صورتش را نم. فرستاد  رونیب قینفسش را عم حسام. شانه اش نشست  يبهار رو دست

.متاسفم : داد و آرام زمزمه کرد  هیحسام تک يسرش را به شانه  بهار

انداخته بود اما حسام چانه اش را در دست گرفت و  نییبهار شرمزده سرش را پا.  دیخود کش يدست بهار را گرفت و او را جلو حسام

. لند کرد سرش را ب

.جدا بودن ازت رو ندارم  هیثان کیطاقت  گهید. کارو با هر دومون نکن  نیا: حسام لب زد . بهار نشسته بود  يبه چشم ها اشک

روز رو  هیمرده باشم تا دوباره  دمیم حیترج. بهار  ارمی، طاقت نم فتهیب ياگه فاصله ا: گوشش زمزمه کرد  ریو ز دیرا به آغوش کش بهار

!؟ یکنیدرکم م. تو سر کنم بدون 

.کرد  نییتنها سرش را باال و پا بهار

. یرو داشته باش یزندگ نیا ي، هوا یکمتر حت کمیمن که نه ،  يکه به اندازه  نیفقط هم. خوام  ینم يادیز زیازت چ: ادامه داد  حسام

 ییکه تنها میخسته تر از اون: نشست و آرام گفت  شیپلک ها يحسام رو يلب ها. شد  رهیحسام خ يسرش را بلند کرد و به چشم ها بهار

منو خانوم ؟ یفهم یم. رو بکشم  یزندگ نیبار ا

.آقا  یستیتنها ن: سرش را کنار گوشش برد و آرام تر از او جواب داد .  دیحسام را بوس يلب ها يگوشه  بهار

.برات مخصوص هم دارم  هیهد هی. منتظرم  نییپا: آمد و گفت  رونیآغوشش ب از

درآمد  شیچطوره پ: دوباره به آغوشش گرفت و گفت . پشت کرد تا به سمت در برود اما حسام مانع شد . و بهار چشمک زد  دیخند حسام

؟ رمیمخصوص رو االن بگ ي هیهد نیا

. بهار نشست  يلب ها يرو شیها لب

شود که بهار از تو سبز تر باشد ینم

از تو گلگون تر گل
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.تر  نیریاز تو ش دیام

 زییشود ، پا ینم

اش  ینمناك جنگل يفضا

زردش  يخسته  يها برگ

.تر از نگاه تو باشد  نیغمگ

...

...شود که بهار از تو سبز تر باشد  ینم

خواهد  یکه آب م يریعابر پ يوصدا

"سالم تو باشد  کیعمق  به

قدم ها .  دیکننده را ند دیاما بازد دیسرك کش يدفتر کوچک گالر وارید بهار از پشت. بود که در باز شد  انیرو به پا يگالر ي هیاختتام روز

. افتندیبه سمت اتاقک امتداد 

.برود  رونیموجه ، از دفتر ب يکرد با ظاهر یاز جا بلند شد و سع.  دیترس یکم بهار

: دیچیآشنا در گوشش پ ییصدا یپا گذاشتن در سالن اصل با

؟ یجان خودت بهار

.را به هم فشرد  شیشد و لب ها مهین شینفس ها. به قلبش هجوم آوردند  یاحساسات متفاوت. رد را بلند ک سرش

را  شیدر آغوشش فرورفت و اشک ها یمعطل یبهار ب. در آغوش گرفتن بهار باز کرد  يرا برا شیجلو آمد و دست ها گرید یقدم یب یب

. ختیاو فرور يمادرانه  ي نهیس يبر رو

.و بهار سر بلند کرد  دیاشک ها خشک يماندند تا چشمه  یباق قدر در آن حالت آن

.کردم  یگفت ، من باور نم یم یآقا ه.  يجا افتاده شد.  يخانوم شد: را نوزش کرد و گفت  شیگونه ها یب یب

.شدنش توسط حسام است  دایپ یبود که آمدن بهار به معن دهیچرا نفهم. عقب رفت  یاسم آقا ، بهار قدم دنیشن با

 یسرش نبض م. ذهنش قدرت تمرکز را از دست داده بود . هدف  ینگاهش را به اطراف دوخت ، ب. در صورت بهار کامال مشهود بود  ترس

.بود  دهیفا یرا تر کرد اما ب شیبا زبانش لب ها. زدند  یترك م یاز خشک شیزد و لب ها

.گرفت تا مانع از سقوطش شود  واریرا به د دستش

.نشان دهد  یچه واکنش دیبا دانستینم یبهار حت! بود ؟ برگشته حسام

کبود پر از عطر خوش را  راهنیپ

بهار  یکه باز بپوشم پ برداشتم

نگاهت هنوز هم  يستاره ها دمید

 ادگاریآن مانده  یآسمان آب در

 یزندگ يمن که ز غوغا ادیبه  آمد
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تو را چو خنده فراموش کرده ام  یحت

وزان عشق را سرکش س يشعله ها آن

گداخته خاموش کرده ام نهیس در

.برداشت و به دست بهار داد  زیم يآب از رو یوانیل.  ردیجا بگ یصندل يحال بهار به او کمک کرد تا به دفتر برگردد و رو دنیبا د یب یب

.االن بداند  نیرا هم زیخواست همه چ یدلش م. دوخت  یب یو چشم به دهان ب دیاز آن نوش يا جرعه

. نتینفر اومده که بب هی: را صاف کرد و آرام گفت  شیگلو یب یب

. کمرنگ شد  کیبه  کیبهار  یاتیح میعال

. شونینیبب نیماش يازت خواهش کنم تو امیبه من گفتن ب. کرد  یم تیپله ها اذ نیا. باال  انیب شدینم: ادامه داد  یب یب

 دنشیکه توقع دارد بهار به د نیبه ا. پله منتظرش است  نییکه پا نیبه ا. فکر کرد  نیاشکوچک م يبهار به فضا. ملتمسانه بود  یب یب نگاه

.برود 

.او برخاست  يهم پا به پا یب یب. جا بلند شد  از

. نمیب ینم دارید نیا يبرا یلی، دل نییبفرما شونیبه ا -

 میومدیاگه واجب نبود نم: انداخت و جواب داد  نییرا پاغمزده سرش  یب یب. چشم دوخت  یب یکرد و به ب قیاش را عم مهین يها نفس

.  میومدیکه ن ییسالها نیمثل هم.  زمیعز

!؟ هیمنظورتون چ: زل زد  یب یبهت زده به ب بهار

. میومدی، سراغت نم فتادیاز پا نم ينجوریدفعه ا هیاگه .  ستیحال حسام اصال خوب ن: بود  نییسرش پا یب یب

!منتظر منه ؟ نییپا یک: را اول بپرسد  نشانیکند و مهم تر فیش را در ذهنش ردکرد سواالت یسع بهار

.راد  يآقا: لب زد  یب یب

. پدرجون نداشت  دنیبه د يشد ، عالقه ا یحسام هم که م دنیبه د یراض. ولو شد  یصندل يدوباره رو بهار

. هیبه خدا موضوع مهم.  نشیبب ایب. جان  یب یب کنمیمن ازت خواهش م: مصرانه ادامه داد  یب یب

. پدر شوهر گذشته اش رفت  دنیبه د یب یرا بست و پشت سر ب يگالر يدرها. شانه اش انداخت  يشالش را رو بهار

و همه جا  شهیکه هم یب یب يانداختن رو نیحال زم نیاما با ا. که بزرگش کرده اند  ستیگفت که موضوع آنقدر ها هم مهم ن یدلش م ته

. دیرس یبه نظر نم یبود کار درست بانشیپشت

.هم دلتنگ بود  نیماش نیا يبرا یحس کرد حت. داد  یبه راننده که مش قاسم بود سالم گرم. را باز کرد و جلو نشست  نیماش در

. داد و به پشت نگاه کرد  هیتک یاش را به صندل شانه

 تینها یراد ب يآقا ي، چشم ها دارید نیاش از ا یتصورات منف ي بر خالف همه. شده بودند  رهیهر دو به صورتش خ یب یو ب پدرجون

.کرد  یدوستانه و گرم نگاهش م

.برد  یکه در برخورد با آن ها به کار م یظی، از غ دیخجالت کش یکم

. ، سالم کرد  ییولوم صدا نیانداخت و با کمتر نییرا پا سرش
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. راد بلند و مهربان جوابش را داد  يعکس او ، آقا بر

. مشانیمستق ينگاه ها ریبهار معذب بود ز. برقرار شد  سکوت

. نداشت  یکاف ژنیانگر اکس نیماش يفضا

.کرد  یم دادیب شیبغض گلو. را بست  شیچشم ها بهار

.دخترم  يکرد ینم يهمه احساس دور نی، االن ا امیب دنتیداد به د ی، حسام اجازه م نیاگه همون روزا که جدا شده بود -

. شروع مشکالت با اشتباه او بود ! دانست ؟ یم ریتقص یمرد خودش را ب نیواقعا ا یعنی. نتوانست پوزخندش را پنهان کند  اربه

 ينداشت پسرم تو یلیدل.  دمیکش یمن مقصر بودم ، خودم هم جورش رو م: ادامه داد .  دیو آه کش دیبهار را د يپوزخند لب ها پدرجون

.حسرت بمونه 

... ينبود تو ریتقص یاون هم ب. شد  ینم: د لب ز بهار

خواست در را باز کند و  یدلش م. شد  یتر م نیرفته رفته نفسش سنگ. هم افتاد  يدوباره رو شیچشم ها. جمله اش را کامل کند  نتوانست

.از آن جا فرار کند 

.  يشد یکس نیبودت که سوار ماش دهید شیچند روز پ -

حرف ها را  ي هیخواست بق یدلش م. توجه به آن ، به پدرجون زل زد  یداد اما ب يبد ياستخوان گردنش صدا.  ناگهان سر بلند کرد بهار

. بکشد و خودش را خالص کند  رونیب رمردیپ نیاز زبان ا

.همه مون .  مینگرانش. خوابه  یبه زور م. خوره  یزنه ، به زور م یبه زور حرف م. و رو شده  ریاز همون روز ، ز -

!کرد ؟ یکار م یجا چ نیا -

. خودش نبود  گهیاما اون روز که برگشت د. بود  دهیهاتو د شگاهیتمام نما.  ومدیم شهیهم: جواب داد  یب یب.  دیلرز یم اریاخت یب شیصدا

!نامزدته مادر ؟.  دهیکه تو و اون آقا رو با هم د میدیزبونش کش ریبه زور از ز

 دیهم نبا تیوضع نیکردن با تو نداره اما ا یواسه زندگ یدونم که شانس یم. نگران پسرم هستم : هار نداد راد فرصت پاسخ دادن به ب يآقا

. کنه  دایادامه پ

. خوام از دستش بدم  ینم. که برام مونده  هیزیاون تنها چ: ملتمس ادامه داد  یبا لحن. شد  رهیبهار خ يچشم ها به

.مسئله بگذرد  نیتفاوت از کنار ا یداد ب یاما قلبش اجازه نم ستین یراه ، راه خوب نیدادکه ا یممغزش اخطار . نفسش را فوت کرد  بهار

!کار کنم ؟ یچ نیخوا یم:  دیرا صاف کرد و پرس شیصدا يتک سرفه ا با

. شد  رهیراد خ ينگران به آقا یب یب

خودت  نویخوام ا ینداره ، م یاما اگه باهات نسبت.  یچیدونم ، ه یم دیاگه اون مرد نامزدته که بع: و جواب داد  دیکش قیعم یراد نفس يآقا

. یبه حسام بگ

.کنم  یباهاش صحبت م امیم: را بست و آرام زمزمه کرد  شیچشم ها. فکر کرد  یکم بهار

.راد به مش قاسم فرمان حرکت داد اما بهار مخالفت کرد  يآقا

.کنم  یدگیرس يبه گالر دیاالن با.  دنشید امیخودم م فردا: کرد گفت  یرا باز م نیکه در ماش یحال در
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.فرستد دنبالش  یراد سر تکان داد اما اضافه کرد که مش قاسم را م يآقا

 ***

!بهار ؟ یکار کن یچ يخوا یم! ؟ یچ: با تعجب داد زد  مهال

.  هیدوست دارم بدونم در چه حال.  نمشیخوام بب یفقط م.  یچیه: شانه باال انداخت  بهار

!بشه ؟ یکه چ یبدون: زد و گفت  يپوزخند ادیشه

!؟ يبر يخوا یخاله کجا م:  دیبهار انداخت و پرس يپا يخودش را رو مهرداد

.جا خاله  چیه: جواب داد .  دیو بوس دیرا کش شیلپ ها بهار

!؟ یکنداغ دلشو تازه  يبر يخوا یاالن م.  يدیگم نگرانشم ، محل نم یبهت م یوقت: غر زد  ادیشه

!آخه ؟ یکن یگنده اش م نقدریچرا ا:  دیتوپ ادیبه شه مهال

! تو ؟ ایکنم  یمن گنده م -

 دیشا. هم واسش ندارم  یخاص لیدل. فردا  نمیب یرم حسام رو م یمن م: توجه به هر دو نفرشان از جا بلند شد و اتمام حجت کرد  یب بهار

. نیاحترام بذار ممیصملطفا به ت. خاطر که پدرش خواسته  نیتنها به ا

.اتاق پناه برد  به

. وارد شد  ادیبه در خورد و پشت سرش ، شه يا تقه

!بکنم ؟ یخواهش هیازت  شهیبهار جان ، م: گفت  آرام

. دیامکان نداشت نه بگو. حرف بود  شیبرا ادیاستقاللش ، حرف شه يهنوز هم با همه . سر تکان داد  بهار

 یازت خواهش م. از درون داغونه  یول دهیتو بروز نم يجلو. شناسمش  یم. داره  يدونم که االن حال بد یم. نکن  تشیاذ: ادامه داد  ادیشه

. یزخمهاش نش يکنم نمک رو

.زمزمه کرد  یلب چشم ریز بهار

.شد  رهیو به سقف خ دیتخت دراز کش ياز اتاق ، طاقباز رو ادیخروج شه با

. اش بوده است و او هرگز حس نکرده  هیبه سا هی، حسام سامدت  نیفکر کرد که تمام ا نیا به

. کرده  يرییخواست بداند چه تغ یم دلش

. دیخواهد شن ییبزند و تصور کرد چه جواب ها دیبا ییبا خودش فکر کرد که فردا چه حرف ها.  دیرا فوت کرد و به پهلو چرخ نفسش

در خارج  نیبغلش را گرفته بود و از ا ریبار ، مهال ز نیآخر. را بست  شیشم هانفسش را فوت کرد و چ. بود  ستادهیدر ساختمان ا پشت

خودش مشخص نبود اما مصمم بود که حسام را امروز  يکارش هم برا نیا لیدل یحت. گشت  یخودش باز م يشد و حاال خودش با پا

.مالقات کند 

.ه داشت تا بهار وارد شود آن را با دست نگ. قاسم از پشت سر جلو آمد و در را باز کرد  مش

.گرم به صورتش برخورد  يهوا. داخل گذاشت  یقدم بهار

. دیتپ یاز استرس نوك انگشتانش سرد بود و قلبش تند م. شده بود  دهیکش شیها نفس
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. راد کنار پله ها در انتظارش بود  يآقا

. اوردیبه زبان ب يزبانش خشک تر از آن بود که کلمه ا. تکان داد  شیبرا يتنها سر بهار

.اتاقتونه  يتو: راد گفت  يآقا

.باال رفت  نهیو با طمان یکی یکیپله ها را . نفسش را فوت کرد  بهار

.نشست  یدر گوشش م شتریب یمحزون يرفت صدا یکه باال م يپله ا هر

...دو رگه و بم  ییصدا. کرد  یم یهکه با خواننده همرا دیبار شن نیاول يحسام را برا يصدا. خواند  یرا م نیو غمگ بایز يشعر

. دیبه پشت در رس بهار

. شد گوش کرد  یکه پخش م یآهنگ به

Same bed, but it feels just a little bit bigger now

دیآ یبزرگتر م یتخت ، اما به نظر کم همان

Our song on the radio, but it don't sound the same

. ستیشود ، اما مثل گذشته ن یپخش م ویدر راد آهنگمان

When our friends talk about you all that it does is just tear me down

. زمیشود اشک بر یباعث م زیکنند ، همه چ یتو صحبت م يدوستانمان درباره  یوقت

’Cause my heart breaks a little when I hear your name

.شنوم  یا ماسمت ر یوقت شکندیقلبم م چون

It all just sounds like oh, oh, ohh

Mmm, too young, too dumb to realize

بفهمم  نکهیا يجوان و احمق بودم ، برا یلیخ

That I should’ve bought you flowers and held your hand

گرفتم  یو دستت را م دمیخر یگل م تیبرا دیبا

Should’ve gave you all my hours when I had the chance

.کردم  یتو صرف م يوقتم را برا يفرصتش را داشتم ، همه  یوقت دیبا

Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance

.بود  دنیرقص یخواستیآنچه م ي، چون همه  بردمتیم یمهمان به
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Now my baby’s dancing, but she's dancing with another man

. گرید يرقصد ، اما با مرد یمن م زیعز حاال

My pride, my ego, my needs and my selfish ways

 میها یو خودخواه میازهای، نفسم ، ن غرورم

Caused a good strong woman like you to walk out my life

. یرفت رونیام ب یمثل تو ساخت که از زندگ يقو یزن

Now I never, never get to clean up the mess I made, oh

.که زدم را پاك کنم  يتوانم گند یهرگز نم حاال

And it haunts me every time I close my eyes

.کند  یبندم شکارم م یرا م میهربار که چشم ها و

It all just sounds like oh, oh, ohh

Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong

.اشتباه کردم  میگو یهستم که م یکس نیکه ناراحت کننده است ، من اول هرچند

Oh, I know I'm probably much too late

.شده است  ریاز اشتباهاتم د یعذرخواه يدانم که برا یم

To try and apologize for my mistakes

. اش کرده بودند ، آن جا را ترك کردند  یکه تا دم در همراه یکسان. ت اش را به در گذاش یشانیپ بهار

. کرده بود  دایبه قلبش راه پ یمانیپش

.تا از خانه خارج شود ، که در باز شد  برگشت

.ود به در بند ب گرشیچارچوب گذاشته بود و دست د يدستش را رو کی. بود نگاه کرد  ستادهیدر ا يکه جلو يمبهوت به مرد بهار

 يو موها شهایافسرده ، با ر ماریب کیبهار در ذهنش توقع . نداشت  يگرید رییتغ چیکه جا افتاده و بزرگتر شده بود ، ه نیاز ا ریغ حسام

.باشد  دایاز وجناتش پ یاش به زندگ یلیم یبلند را داشت که ب

آن برق . نداشت  ينور. بود  نیغمگ. شد  قیحسام دق يم هابه چش. نگاه کردن دست برداشت  رهیافتادن دست حسام ، بهار از خ نییپا با

.اما انگار کالفه هم بود ... در چشمانش خاموش شده بود  یزندگ

.حرف بزند ، داخل اتاق برگشت  يکه کلمه ا نیبدون بستن در ، بدون ا حسام

. دیلرز یدستش هم نم یحت. د ش یم دهیهنوز هم آرامش در تک تک حرکات حسام د.  ستادیدر ا يهم در آستانه  بهار
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!؟ ياومد یواسه چ -

.نکرده بود  رییتغ زیچ چیدر اتاق هم ه. داد  هیکنارش تک واریدر را تا انتها باز کرد و به د. داخل گذاشت  یقدم بهار

.به همان شکل بود که آن جا را ترك کرد  قایدق زیچ همه

. را به حسام سپرد  شیاز نگاه کردن به اطراف گرفت و دوباره چشم ها دست

.را در هم کرد  شیحسام ، اخم ها پوزخند

.شد  ینگاهش از نگاه حسام جدا نم. فرورفت  واریبهار درون د. شد  یتر م کیقدم به قدم نزد حسام

.هم گذاشت  يرا از ترس رو شیبهار پلک ها. در را محکم بست  حسام

 یم یچه غلط نجای، ا يذاریکه در رو باز م یستیتو که اونقدر به من مطمئن ن: گفت  که دیرا شن شیحسام به گردنش خورد و صدا يها نفس

!؟ یکن

.زد ، درست کنار گوش بهار  ادیآخر را فر ي جمله

.قدرت تکلم نداشت .  دیلرز یبهار م يها لب

. رونیبرو ب: گه گفت بم و دو ر ییاشاره کرد و با صدا رونیبا دست به ب. فاصله گرفت و در را باز کرد  یقدم حسام

شکسته و  یعاشق داریآمد در ذهنش به د یم یوقت. رفتار را اصال نداشت  نیتوقع ا.  دیدانست چه بگو ینم. شد  رهیمتعجب به حسام خ بهار

و نگاهش را به به حسام نگاه کرد ، اما ا. خواست برود  یقد علم کرده بود و از او م شیمغرور و خودخواه جلو يرفت و حاال مرد یم ماریب

. بود  ختهدو نیزم

حسام -

.خفه شو بهار فقط خفه شو -

از آن  گرید. بعد از چهار سال حسام کنارش بود . زد  ینفس نفس م. صورتش بغلطند  يرفتند تا رو یم شیاشک ها. بغض کرد  بهار

.حسام  يبود و غم سرد یتنها دل تنگ. نمانده بود  یدر قلبش باق يزیچ تیعصبان

!؟ ینگام کن شهیمن -

... یستیمال من ن گهید ی، وقت يتعهد دار گهینفر د هیبه  ی، وقت یهست يا گهیهمسر کس د ینگات کنم وقت دیچرا با... نه  -

. را نداشت  شیادهایفر شیاتاق ، گنجا. شد  یرفته رفته بلند تر م شیصدا

...به خاطر تو اومدم که : کرد  صورتش جمع شد و زمزمه. گذاشت  شیگوشها يرا رو شیدست ها بهار

.پوزخند زد حسام

!باهات نداره ؟ ینسبت چیکه ه یخودت رو به زحمت انداخت يچرا واسه مرد -

.کرد به جان بهار  یم قیتزر یهم تلخ شیتلخ بود و حرفها حسام

 نیا يبرا. کرد  هیخودش گر یهمه دل تنگ نیا يبرا. حسام پنهان کرد  دیرا از د شیانداخت و اشک ها نییسرش را پا. سکوت کرد  بهار

.کرد  هیشناخت گر ینم گریکه حسام را د

. رفت  رونیسست ، از خانه ب ییقدم ها با
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.گذاشت  یهرگز پا به آن خانه نم گرید

!کرد ؟ رونتیکه ب یچ یعنی -

. رونیدر رو باز کرد گفت برو ب.  گهیکرد د رونیب -

.امکان نداره : لب زمزمه کرد  ریو ز دیکش شیبه موها یدست ادیشه

.خورد  یو حرص م دیجو یرا م شیلبها زدیتوانست اشک بر ینم یحت ضیبهار ، از شدت غ. کرد  یم هیکز کرده بود و گر يگوشه ا مهال

.کرد  یبود ، اشتباه نم نیغمگ. رفت  یکنار نم شیچشم ها يلحظه هم از جلو کیحسام  يها چشم

.ش حرف بزنم باها دیمن با: گفت  دیشه

.گفت  یخواست حرف بزنه ، به من م یاگه م: از جا بلند شد  بهار

.گه  یحرفا رو به تو نم یلیخ: کنان گفت  نیف نیمهال از جا بلند شد و ف. کرد  ینوچ ادیشه

.نگه  چکسیبه ه خوامیم ای گهیبه من م ای: داد زد  بایرو به مهال کرد و تقر بهار

.ر خارج شد را برداشت و از د فشیک

.  تینها یدلش گرفته بود ب. طرز برخورد حسام  نینبود ا حقش

.ها و رنگ و سردردش پناه برد  یو نقاش هیآتل به

 ***

. کرده بود  یاستراحت فقط نقاش یوقفه و ب یمدت ب نیده شب بود و تمام ا کیساعت نزد.  دیدر که به صدا درآمد از جا پر زنگ

اش را  هیآدرس آتل یکم يآدم ها.  ندیتا مهمانش را بب ستادیا يورود يدر را باز کرد و در آستانه . بلند شد  زنگ دوم از جا يصدا با

.شدند  یمزاحمش م لیدل یب يکمتر يداشتند و آدم ها

.نتوانست تعجبش را پنهان کند  ارشیک دنید با

.عقب گذاشت  یقدم

. لبخند بر لب جلو آمد و سالم کرد  ارشیک

.وارد شود  ارشیاصال قصد نداشت اجازه دهد ک. ستش را به چارچوب گرفت د بهار

!داخل ؟ يدیراهم نم -

!؟ نیدار يکار -

.کرد ، سوالش محترمانه نه گفتن باشد  یسع بهار

. ومدمیکار نداشتم که نم: با خنده جواب داد  ارشیک

.خوب ، من در خدمتم : آرام جواب داد  بهار

!؟ يمهمونتو دم در نگه دار يخوایواقعا م: شمانش شد به چ رهیخ ارشیک

.داخل  نییبفرما: کالفه شد  بهار

. بلند شد  گریزنگ بار د يصدا
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.باز کردن در رفت  يجا داده بود برا ییرایمبل پذ يکه خودش را رو ارشیتوجه به ک یب بهار

.داد  ینم یخوب دیون ادیشه یهر چند صورت عصبان.  دیکش یاز راحت یبهار نفس. بود  ادیشه

. به سمتش حمله کرد  ارشیک دنیبا د ادیمحض ورود به خانه ، شه به

.آمد  یاز دستش بر نم يکار. زد  هیتک واریمتعجب به د بهار

.شده بودند  رهیهم خ يهم گره کرده بودند و خصمانه به چشم ها ي قهیرا دور  شانیمرد دستها دو

.را صدا زد  ادیشه بهار

کرده ؟ کاریچ یعوض نیا یدون یم:  دیدندان غر يال از ادیشه

.ولش کن : تنها زمزمه کرد  بهار

کار کردم ، ها ؟ یچ: گفت  ادیبا فر بایاش را صاف کرد و تقر قهی. را به عقب راند  ادیشه ارشیک

...نه  ایهست  يزیشماها چ نیحسام رفته سراغش تا بفهمه ب: رو به بهار جواب داد  ادیشه

. دیلرز شیچشمانش به اشک نشست و لب ها. شد  رهیخ ارشیبه ک بهار

. نیگفته نامزد: توجه به حالش ادامه داد  یب ادیشه

از  يادهایدو رگه اش ، فر ي، صدا شیغم چشم ها. روشن شد  شیحسام برا يرفتارها يهمه  یمعن. صورت بهار راه گرفت  يرو اشک

...بغضش  يرو

...من فقط : اشت به سمت بهار گام برد ارشیک

. رونیب: لب زد  بهار

.سد راهش شد  ادیجلو آمد اما شه گرید یقدم ارشیک. نگاه کند  ارشیسرش را بلند نکرد تا به چشمان ک یحت

.حرف از خانه خارج شد  يبدون کلمه ا. نگاه کرد  ادیرا جمع کرد و با نفرت و خشم به شه شیلب ها ارشیک

!؟ ششیپ یرفت:  دیرسبهار آرام پ ارشیرفتن ک با

. سر تکان داد  ادیشه

. یکنیکه تصور م هیحالش بدتر از اون: بعد گفت  یلحظات

.حقشه  یول. دونم  یم: جواب داد  بهار

!؟ دنشید میبر:  دیمردد پرس ادیشه

.فکر کنم  کمی دیخسته ام و با... االن نه  -

. از خانه خارج شد رفتن بهار را به اتاقش نظاره کرد و بعد از آن  ادیشه

.داشت  اجیبه زمان احت نیگرفت و ا یم میخودش و حسام تصم یزندگ يبرا دیبا بهار

.به او دارد  یلحظه چه حس نیکه االن ، در ا نیبه حسام فکر کرد و ا.  دیتخت خواب يطاق باز رو بهار

...گذشت  شیچشم ها ياز جلو لمیف کیاش مثل  یزندگ
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 یناموفق فرق ایکرد ، موفق  يباز شیپدرش نقش پدر و مادر را برا... اشت ، چون مادرش ر از دست داده بود ند یچندان دلچسب یکودک

...کرد  یم یکه پدرش بود حس خوشبخت یچون تا وقت... کرد  ینم

...و رو کرده بود  ریاش را ز یاما زندگ... بود از نظر خودش  تیاهم یب يحادثه  کیاش با حسام  ییآشنا

...که حسام دوباره برگشت  یبود تا وقت شیشدنش ، کابوس شبها دهیدزد ياماجر

 یرا پر م شینداشته ها يهمه  يحسام جا... اش بود  یدوران زندگ نیتر نیریاش با حسام ، ش یسال زندگ کیکرد  یمنصفانه فکر م اگر

همه سال  نیکرده بود که با گذشت ا دایدر قلب بهار پ ییآرامشش ، عشقش و از همه مهم تر احترام و محبت آشکار و پنهانش جا.. کرد 

...کمرنگ نشده بود 

شده بود جبران مافات کرده  تیکه اذ ییسال ها يهمه  يحسام به جا... توانست نبخشد  یبود ، اما نم یعصبان قتیکه از نگفتن حق درست

...داشته باشد  یآرام یو حاال حقش بود زندگ

.شد  یم هیتنب یحساب دیرفتارش ، با يچند برا هر

. را بست  شیچشم ها. را به دندان گرفت  لبش

...از دست رفته بود  يهر چه مانده بود ، محبت به حسام و حسرت سالها. نبود ... گشت  نهیاز آن نفرت و ک يقلبش دنبال بازمانده ا در

بدهد يخواست به خودش و حسام فرصت دوباره ا یدلش م. را گرفت  مشیتصم

دانم یم يدار تمدوس

یدوست دارم که بپرسم گاه باز

دارم که بپرسم امروز دوست

یخواه یمرا م روزید مثل

 ***

.اش را صاف کرد و بدون در زدن وارد شد  نهیس. را عقب داد  شیها شانه

:حسام شروع کرد به چشمان  رهیکرد و خ ضیتعو یتصنع یآن را با اخم. لبش نشاند  يگذرا رو يمتعجب حسام لبخند ي چهره

!؟ یحق نداشتم بخوام واسم بجنگ! ؟ یدر رفت یکله کدو ظاهر شد جونتو برداشت هیتا ! ؟ رهیجونت واسم م ینگفت مگه

؟ يچرا پسم زد... گذاشتم  شیمن که اومدم ، من که پا پ: جلو گذاشت و انگشت اشاره اش را در هوا بلند کرد  یقدم

بدزدمت ؟ امیب يزنمه ، توقع دار گهیم یوقت: اما ، آرام بود  شیصدا.  ستادیا شیسفت و سخت روبرو یبا اخم. بلند شد  شیاز جا حسام

نه ؟ ایقبولش دارم  يکه به شوهر یتوقع دارم از من هم بپرس. نه  -

؟ يقبولش دار -

.نه  -

.زود دوباره به حالت قبلش بازگشت  یلیبهار خ. صورت بهار و حسام نشست  يرو لبخند
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ته دلش هست ، پرتش نکن  یچ هیسراغت ، حتما  ادیخانوم محترم م هیبعد که  يخوب فقط اومدم بهت بگم ، دفعه :  دیدر هم کش ماخ

. رونیب

!؟ ادیهم ب يا گهیمگه بعد از تو قراره خانوم محترم د: حسام هم گره خورد  يها اخم

.پشت کرد که برود . باال انداخت  يشانه ا بهار

.تقال کرد تا دستش را آزاد کند  یکرد و کم یمخف شیلبخندش را با به دندان گرفتن لب ها. بند شد  شیبازو حسام به دست

. فتهیب یخانوم محترم چیخوام چشمم به ه ینم گهید:  دیگوشش شن ریحسام را درست از ز يصدا

 متیغن يرا باز کرد و چشمش به تابلو شیاچشم ه يآغوش مطمئن ال کیبهار غرق لذت از . گرداند و محکم در آغوشش گرفت  برش

.اتاق افتاد  وارید يرو زییپا

.غرق کرد  شتریو خودش را ب دیتر خند قیعم شیلبها

گرد پیکر من بازوان او لغزید

شد بشانه او گیسوان من آشفته

تیره بود و در طلب بوسه می نشست شب

لحظه کام تشنه او بر لبان من هر

 ****

. گرفت  ادیشه يرا جلو ینیو سخم شد  یب یب

.ب لخند سر تکان داد و رد کرد  ادیشه

.بود  نییراد در هم گره خورده بود و سرش پا يآقا انگشتان

. زدینگران م يلبخندها یب یو ب دیجو یرا م شیلب ها مهال

. دیباال به گوش رس ياز طبقه  يقهقهه ا يصدا

. دندیکش ینفس راحت کی کی

.تمام شده بود  یو خوش ریخ به

92مهر: پایان 

   92 بهمن  :  انتشار 

  

  http://www.forum.98ia.com/member231495.html    :  نویسنده

rum.98ia.com/member107173.htmlhttp://www.fo     :  طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html           :  ر ناظ
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